
FJÁRMÁLATÍÐINDI 

Á G Ú S T - D E S E M B E R 1991 

TIMARIT UM EFNAHAGSMÁL 

GEFIÐ ÚT AF HAGFRÆÐIDEILD 

SEÐLABANKA ÍSLANDS 

RITSTJÓRAR: JÓHANNES NORDAL 

VALDIMAR KRISTINSSON 

Efnisyfirlit 
Tímamót í gengismálum eftir Jóhannes Nordal 159 

Velferð og hagvöxtur - horft til nýs áratugar 
eftir Jónas H. Haralz 161 

Gengisstefnan og tenging íslensku krónunnar við ECU 
eftir Þórð Friðjónsson 169 

TILHÖGUN GENGISMÁLA Á ÍSLANDI: KOSTIR VIÐ STEFNUMÖRKUN 

eftir Paul Krugman 175 

Sveiflur í sjávarútvegi, gengisstefna og almenn hagstjórn 
eftir Ásgeir Daníelsson 186 

Tryggingasjóðir innlánsfjár eftir Unni Gunnarsdóttur 195 

Áhrif mismunandi skattlagningar á mælingu þjóðhags-

stærða eftir Ásgeir Daníelsson 205 

Störf Alþingis í samantekt Sigurðar Thoroddsen 212 

Utanríkisviðskipti 1990 eftir Eið Einarsson 228 



ISSN 0015-3346 

ÍSAFOLDARPRENTSMIÐJA HF 



Tímamót í gengismálum 

Tveir áratugir eru nú liðnir, síðan gullteng-
ing dollars var numin úr gildi og fyrsta skrefið 
tekið út á þá braut, sem brátt leiddi til falls fast-
gengiskerfis Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, sem 
staðið hafði frá lokum síðari heimsstyrjaldar-
innar. Allar götur síðan hafa Íslendingar búið 
við breytilega stefnu í gengismálum, þar sem 
skipzt hafa á tímabil misjafnlega örra gengis-
breytinga annars vegar, en hins vegar að jafn-
aði mun styttri skeið viðnáms eða gengisfestu. 
Eru síðustu tvö árin lengsta tímabil algerlega 
stöðugs meðalgengis íslenzku krónunnar á 
þessum tveimur áratugum, en það hefur jafn-
framt einkennzt af minnkandi verðbólgu og 
stöðugleika í efnahagsmálum. Gengisfesta 
þessara tveggja ára byggðist þó lengst af ein-
göngu á skammtímayfirlýsingum stjórnvalda 
um gengisstefnu á tímabili gildandi kjara-
samninga, en ekki á stefnumörkun í gengis-
málum til lengri tíma. Á þessu varð hins vegar 
afgerandi breyting með stefnuyfirlýsingu 
ríkisstjórnar og Seðlabanka í gengismálum, 
sem gefin var út með fréttatilkynningu Við-
skiptaráðuneytis 3. október sl. 

Í þessari yfirlýsingu fólst annars vegar stað-
festing á því, að haldið verðifast við þá stefnu 
stöðugs gengis, sem fylgt hefur verið undan-
farin tvö ár, þannig að hún geti skapaðtraustan grundvöll efnahagslegra ákvarðana á 
öllum sviðum þjóðarbúskaparins og um leið 
stuðlað að skynsamlegum kjarasamningum 
og áframhaldandi stöðugleika í verðlagi hér á 
landi. Hins vegar verði hafizt handa um nauð-
synlegar skipulagsbreytingar á sviði hag-
stjórnar, er geri Íslendingum kleift að tengja 

gengi krónunnar innanfárra ára við hina evr-
ópsku gjaldeyriseiningu ECU, eins og hin 
Norðurlöndin og reyndar öll EFTA-ríkin 
hafa þegar gert með einum eða öðrum hœtti. 
Til þess að leggja frekari áherzlu á þetta 
markmið verður sú breyting gerð á gengisvog 
íslenzku krónunnar í byrjun árs 1992, að í 
stað sautján helztu viðskiptamynta Íslendinga 
komi aðeins þrjár mynteiningar, ECU, dollar 
og yen. Vegur ECU langþyngst íþessari nýju 
vog eða 76%, en vœgi dollars verður 18% og 
yens 6%. 

II. 
Með þessu háa hlutfalli ECU í voginni er 

lögð áherzla á það markmið að undirbúa teng-
ingu krónunnar við ECU á nœstu árum, en 
jafnframt endurspeglar vogin þá þrískiptingu 
heimsins í þrjú megingjaldeyrissvœði, sem 
hefur verið að festast æ meir í sessi á undan-
förnum árum. Virðist þróunin stefna ein-
dregið í þá átt, að flest ríki heimsins skipi sér 
með tímanum í eitthvert þessara þriggja gjald-
eyrissvœða með formlegum tengingum gjald-
miðla sinna við ECU, Bandaríkjadollar eða 
japanskt yen. Þannig myndast í heiminum stór 
myntsvæði, þar sem innbyrðis stöðugleiki 
gengis á hverju svæði fyrir sig örvar viðskipti 
og stuðlar að stöðugleika í verðlagi og efna-
hagsþróun. Á hinn bóginn er allt útlit fyrir, að 
áfram muni um ófyrirsjáanlega framtíð ríkja 
breytilegt markaðsgengi milli hinna þriggja 
höfuðeininga, þar sem samrœming efnahags-
stjórnar milli þeirra stóru heimshluta, sem hér 
um ræðir, er enn fjarlœgt markmið. 
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Með sívaxandi viðskiptum Íslendinga við 
aðrar þjóðir Vestur-Evrópu á undanförnum 
árum hefur orðið æ ljósara, að þeir gœtu ekki 
til lengdar staðið utan við þá þróun í átt til nán-
ari efnahagssamskipta og samruna innan 
álfunnar, sem verið hefur að gerast nú um 
langt árabil og mun vœntanlega fá enn aukið 
vœgi fyrir Íslendinga með nánari tengslum 
Vestur- og Austur-Evrópu á komandi árum. 
Jafnframt má búast við því, að útfœrsla frí-
verzlunarsvœðis Norður-Ameríku til Mexíkó 
og síðar hugsanlega annarra ríkja Mið- og 
Suður-Ameríku geti einnig haft áhrif á þróun 
viðskipta við þann heimshluta. Engu að síður 
er ljóst, að það er mikilvægt fyrir Íslendinga og 
reyndar flestar þjóðir, að heimurinn skiptist 
ekki með tímanum í örfáar stórar viðskipta-
heildir, er hlaði upp múra milli sín, heldur 
verði ekki minni áherzla lögð á almennt frjáls-
rœði í viðskiptum milli allra þjóða en hingað 
til hefur verið gert. 

III. 
Örlagaríkar ákvarðanir er nú verið að taka 

eða undirbúa á alþjóðavettvangi, sem munu 
hafa mikil áhrif á þróunina í þessum efnum í 
framtíðinni. Nægir þar að nefna samninga um 
efnahagssvœði Evrópu, nánari tengsl Austur-
Evrópu og þeirra þjóða, sem áður voru hluti 

Sovétríkjanna, við alþjóðastofnanir og aðra 
heimshluta, stœkkun fríverzlunarsvæðis 
Norður-Ameríku og loks hina víðtæku samn-
inga á vegum GATT, er miða að lœkkun tolla 
og afnámi viðskiptahindrana á mörgum 
sviðum. Íslendingar hafa nú um skeið verið 
þátttakendur í margvíslegum samningum á 
þessum vettvangi, er miklu munu ráða um 
stöðu Íslands innan þess alþjóðlega viðskipta-
og efnahagskerfis, sem nú er í mótun. í þeim 
efnum verður að leggja áherzlu á nánari og 
traustari tengsl við nágrannaþjóðir, sem 
Íslendingum standa næst í menningu og efna-
hagsmálum, jafnframt því sem tryggð verði 
sem greiðust viðskipti við allar þjóðir heims. 

Þótt umrœður um stefnuna í gengismálum 
hljóti ætíð að mótast öðru fremur af innri 
hagstjórnarvanda Íslendinga sjálfra, má ekki 
missa sjónar af því, að með ákvörðunum í 
þessu efni er einnig tekin afstaða til þess, hver 
skuli verastaða Íslendinga í heimsbúskapnum 
og innan þess kerfis alþjóðlegs samstarfs, sem 
hann mótast af í æ ríkara mæli. Frá þessu 
sjónarmiði marka síðustu ákvarðanir ríkis-
stjórnar og Seðlabanka í gengismálum 
merkan áfanga bæði í skipulagi efnahagsmála 
hér á landi og í samskiptum Íslendinga við 
aðrar þjóðir. 

J.N. 



Jónas H. Haralz: 

Velferð og hagvöxtur 
— horft til nýs áratugar 

Eftirfarandi grein er samhljóða erindi, sem flutt var á ársfundi 
Iðnlánasjóðs 25. mars 1991. 

1. Inngangur 
Ég hef nú um nærfellt þriggja ára skeið 

starfað hjá þeirri alþjóðastofnun, sem hefur 
það verkefni framar öðrum stofnunum að 
fjalla um velferð og hagvöxt í þeim löndum 
veraldar, sem skemmra eru á veg komin í 
efnahagsþróun. Þessi stofnun, Alþjóðabank-
inn í Washington, hefur nú starfað á þessum 
vettvangi í 46 ár og það lætur að líkum, að 
mikil reynsla sé þar saman komin um þessi 
málefni. Það vill einnig svo til, að einmitt á sl. 
þremur árum hefur bankinn starfað að því að 
hagnýta þessa reynslu til að móta stefnu sína á 
þeim áratug, sem nú er rétt hafinn. Sú stefna 
er þá um leið mótuð í ljósi þeirra miklu 
atburða, sem orðið hafa í heiminum á þessum 
sömu árum. Oft hafa hagfræðingar og aðrir 
þeir fræðimenn, sem um mannleg samskipti 
fjalla, kvartað yfir því, að þeir geti ekki leitað 
svara með tilraunum líkt og gert sé í raunvís-
indum. Þessi skoðun reynist nú hafa verið hið 
mesta öfugmæli. Á þessari öld hefur heimur-
inn allur verið sem ein tilraunastöð, þar sem 
ótal kenningar og hugmyndir hafa verið 
reyndar. Svörin við þeim tilraunum eru nú að 
berast með styrkleika og þunga, sem tekur 
fram hverju því, sem getur gerzt í tilrauna-
stofu. 

2. Fátœktin í veröldinni 
Á hverju ári lætur Alþjóðabankinn frá sér 

fara ítarlega skýrslu um eitthvert sérstakt 
málefni á þeim vettvangi, sem starf hans nær 
til. Síðasta skýrslan, sem út kom fyrir tæpu 
ári, fjallaði um það efni, sem er næst því að 
vera kjarni þess, sem bankinn fjallar um, 
fátæktina í veröldinni. Skýrslan nefnist 
World Development Report 1990, Poverty. 
Þessi skýrsla vakti óvenjumikla athygli, 
þegar hún birtist. Jafnframt reyndust sjón-
armið hennar og þær niðurstöður, sem hún 
hafði fram að færa, njóta mikils og almenns 
stuðnings í öllum hlutum heims og meðal full-
trúa mismunandi pólitískra viðhorfa. Um 
sviÞað leyti kom út önnur skýrsla á vegum 
annarrar alþjóðastofnunar, UNDP, sem 
hefur með höndum tækniaðstoð til þróunar-
landa. Fjallaði hún um náskylt efni, Develop-
ment of Human Resourees, og hafði svipuð 
sjónarmið og niðurstöður fram að færa. Það 
var talið tímanna tákn, að þessar tvær al-
þjóðastofnanir, sem oft áður höfðu reynzt 
málsvarar mismunandi viðhorfa, skyldu nú 
flytja mál sitt með jafnsvipuðum hætti. 

Hverjar eru þá helztu niðurstöður þessarar 
skýrslu Alþjóðabankans, sem ég hef hér gert 
að umtalsefni? Niðurstöðurnar eru í stuttu 
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máli þær, að sé rétt að málum staðið, geti 
verulegur árangur náðst í minnkun fátæktar í 
veröldinni á þeim áratug, sem nú er framund-
an, og útrýming fátæktar tiltölulega snemma 
á næstu öld sé innan seilingar. Um leið og 
þetta er sagt, er rétt að minna á, að sú fátækt, 
sem hér er átt við, svarar til tekna innan við 
370 dollara á mann miðað við verðlag 1985, 
og að það eru sem stendur nokkuð á annan 
milljarð manna, sem lifa við slík kjör í heim-
inum. Meðal þeirra þjóða, sem vel eru 
komnar áleiðis í efnahagsþróun og við Íslend-
ingar heyrum til, eru meðaltekjur á mann 
hins vegar yfir 17.000 dollarar á ári. 

Hvaða leiðir eru það þá, sem vænlegastar 
eru taldar til að útrýma fátæktinni? Sú stefna, 
sem skýrslan markar, er þríþætt, að efla 
hagvöxt, að sjá öllum fyrir almennri menntun 
og heilbrigðisþjónustu og að ala önn fyrir 
þeim, sem vegna sjúkleika, örkumla eða elli 
geta ekki hagnýtt sér þau tækifæri, sem hag-
vöxtur hefur að bjóða. Skýrslan sýnir með 
dæmum, hversu miklum árangri í útrýmingu 
fátæktar þau lönd hafa náð, sem tekizt hefur á 
undanförnum árum og áratugum að halda 
hröðum hagvexti og sjá jafnframt fyrir 
þörfum almennrar menntunar og heilbrigðis-
þjónustu. Fremst í þessum hópi eru Asíu-
löndin Indonesía, Malaysía og Thailand. 
Aftur á móti hafa þau lönd náð mun minni 
árangri í baráttunni við fátæktina, sem hafa 
einbeitt sér að hagvextinum einum saman og 
ekki sinnt sem skyldi þörfum almennrar 
menntunar, heilbrigðisþjónustu og annarra 
félagslegra þarfa. í þeim hópi teljast lönd eins 
og Brasilía og Pakistan. Loks má nefna lönd, 
sem hafa lagt sig fram um að sjá vel fyrir 
félagslegum þörfum, en hefur ekki tekizt að 
skapa heilbrigð skilyrði til hagvaxtar. Þessi 
lönd hafa getað náð nokkrum félagslegum 
árangri, svo sem í lækkun ungbarnadauða, en 
hafa ekki náð langt í minnkun fátæktar, jafn-
framt því sem félagslegum árangri hefur verið 
stefnt í hættu, þegar til lengdar lét. Gleggsta 
dæmið um slíkt er Sri Lanka. 

Niðurstaða skýrslunnar er ljós og einföld. 
Hagvöxtur er höfuðatriðið í glímunni við 

fátæktina. Það, sem hinir fátæku hafa yfir að 
ráða, er eitt og aðeins eitt, þeirra eigið vinnu-
afl, og það, sem í hagvexti felst, er hagnýting 
þessa vinnuafls. En þessi eign, vinnuaflið, vex 
að verðmæti eftir þeirri kunnáttu og þeirri 
hreysti, sem unnt er að beita. Þess vegna 
skipta menntun og heilbrigðisþjónusta svo 
miklu máli. Loks verður að gera beinar ráð-
stafanir til hjálpar þeim tiltölulega fáu, sem 
geta ekki nýtt sér tækifæri hagvaxtar og 
menntunar og sætu eftir í fátæktinni, væri 
ekkert að gert. 

3. Skilyrði hagvaxtar 
Næsta atriðið, sem beina verður athyglinni 

að og áðurnefnd skýrsla fjallar einnig um, eru 
skilyrði hagvaxtar. Einnig í því efni hafa 
hinar ólíkustu leiðir verið farnar, og dæmin af 
árangri og árangursleysi eru hin skýrustu. 

Mestur árangur hagvaxtar hefur náðst, þar 
sem samkeppni hefur ríkt og markaðsað-
stæður hafa fengið að njóta sín. Þetta felur 
það einnig í sér, að löndum hefur vegnað því 
betur sem þau stunda meiri viðskipti við 
önnur lönd. Umfram allt á þetta við um lítil 
ríki. Á þröngum og afmörkuðum svæðum 
geta fyrirtækin sjálf tiltölulega auðveldlega 
komið á samkeppnishömlum. Þar skiptir því 
öllu máli, að svæðið sé opið fyrir samkeppni 
að utan. í annarri ársskýrslu en þeirri, sem 
hér hefur verið nefnd og er frá árinu 1987, 
birti Alþjóðabankinn niðurstöður athugunar, 
sem náði til 41 þróunarlands. Þessar niður-
stöður báru það með sér, að þau lönd, sem 
höfðu verið opin út á við, höfðu náð miklu 
örari hagvexti en þau, sem höfðu horft í eig-
inn barm og lokað sig inni með tollum, 
höftum eða öðrum verndaraðgerðum. Aðrar 
athuganir sýna, að þeim atvinnugreinum og 
fyrirtækjum hefur hvarvetna vegnað best, 
sem hafa orðið að standast samkeppni bæði 
heima fyrir og á alþjóðavettvangi. Tollvernd, 
hringamyndun, samkeppnishömlur, styrkir 
og niðurgreiðslur hafa aldrei getað þróað 
sterk fyrirtæki eða atvinnugreinar, þegar til 
lengdar lét. Skýringin er nærtæk. Það er ein-
göngu við aðstæður samkeppni og markaðs-
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viðskipta, sem hröð aðlögun að nýjum kring-
umstæðum getur átt sér stað og er raunar 
knúin fram og þar sem ný þekking og ný 
tækni geta sí og æ komið til notkunar. 

Annað atriði, sem er forsenda hagvaxtar, 
er heilbrigt fyrirkomulag peningamála og 
opinberra fjármála. Það er raunar forsenda 
þess, að markaðsviðskipti geti verið með eðli-
legum hætti. í samvinnu við Alþjóðagjaldeyr-
issjóðinn hefur það verið eitt helzta verkefni 
Alþjóðabankans á síðastliðnum áratug að 
hjálpa þróunarlöndum að koma að nýju á 
laggirnar þeirri öguðu stjórn peningamála og 
opinberra fjármála, sem fór forgörðum á átt-
unda áratugnum og í upphafi þess níunda. 
Þetta starf hefur í fyrsta lagi beinzt að því að 
leiðrétta gengisskráningu, sem farið hafði 
úrskeiðis, og jafnframt að leita gengisfestu. 
Um leið hefur þurft að færa verðlagskerfið að 
öðru leyti í eðlilegt horf með afnámi verðlags-
hafta og niðurgreiðslna. í öðru lagi hefur 
verið að því stefnt að koma opinberum fjár-
málum á réttan kjöl. Dregið hefur verið úr 
útgjöldum til beins atvinnurekstrar, eða til 
styrkja vegna slíks rekstrar, og til niður-
greiðslna. Félagslegum útgjöldum hefur 
verið beint til þeirra, sem mest þurfa á þeim 
að halda, og opinberar framkvæmdir um sinn 
sem mest verið takmarkaðar við viðhald og 
endurnýjun. Jafnframt hafa skattamál verið 
endurskoðuð, innheimta bætt og að því stefnt 
að halda skattlagningu á fyrirtækjum jafnt 
sem einstaklingum innan hóflegra marka. í 
þriðja lagi hafa umbæturnar náð til peninga-
mála. Þar hefur verið að því stefnt, að vextir 
yrðu ákveðnir á markaði. Þar sem fjármagns-
markaðir eru enn ófullkomnir, eins og víðast 
hvar er í þessum löndum, eða þeir eru varla 
til, hefur það verið haft að leiðarljósi, að 
raunvextir innlána væru jákvæðir og útláns-
vextir tækju tillit til tímalengdar, áhættu og 
kostnaðar, jafnframt því sem vaxtabreytingar 
gætu orðið með skjótum hætti. Unnið hefur 
verið að því að setja traustar reglur um starf-
semi banka og annarra f jármálastofnana og 
fylgjast með því, að þeim reglum sé fylgt. 
Loks má nefna beinar skipulagsbreytingar 

fjármálakerfisins, sem miðað hafa að því að 
fjarlægja stofnanir þess beinum pólitískum 
áhrifum, með einkavæðingu viðskiptabanka 
og lánasjóða að endanlegu markmiði. Um 
leið hefur áherzla verið lögð á þróun fjár-
magnsmarkaða og tengsl slíkra markaða við 
alþjóðlega markaði. 

Það er ljóst, og hefur raunar orðið æ ljós-
ara, að þetta umbótastarf, sem nú hefur 
staðið í flestum þróunarlöndum í allmörg ár, 
en er rétt nýhafið í Austur-Evrópu, muni taka 
alllangan tíma. Á meðan það stendur yfir, 
kemst hagvöxtur ekki á strik að fullu og lífs-
kjör munu lítt geta batnað. Þess vegna er 
brýnt að sinna með beinum aðgerðum þörfum 
þeirra, sem veikastir eru fyrir, en það er nú 
orðið fastur liður í þessu starfi. Um eiginlegar 
fórnir þjóða eða stétta er þó rangt að tala, þar 
sem vandræðaástand var þegar orðið og engir 
aðrir kostir fyrir hendi, er leitt hefðu til betri 
niðurstöðu, jafnvel um skamma hríð. 

Þriðja atriðið, sem meginmáli skiptir varð-
andi hagvöxt, eru skýrar og einfaldar réttar-
reglur um hvers konar eignaraðild og við-
skipti ásamt virku og heiðarlegu dómskerfi til 
að tryggja framkvæmd slíkra reglna. Þetta er 
mikilvægasta verkefni sérhvers ríkis, sem 
hefur þó verið látið lönd og leið þar sem ríkið 
sjálft hefur tekið að sér atvinnurekstur. í 
Austur-Evrópu og Sovétríkjunum höfum við 
nú ljóslega getað virt fyrir okkur nauðsyn 
þess, að slíku kerfi sé komið á fót, áður en 
framfarir geta orðið, og um leið hversu tor-
velt er að gera slíkt í skjótri svipan. í mörgum 
þróunarlöndum eru brestir í réttarfari, spill-
ing og mútur einn helzti þröskuldur framfara. 

Forsenda samkeppni og markaðsviðskipta 
er, að eignir geti gengið kaupum og sölum 
með frjálslegum hætti og jafnframt gengið að 
erfðum. Án slíks fyrirkomulags verður ekki 
um eignirnar hirt og þær komast ekki í hendur 
þeirra, sem bezt geta nýtt þær. í þróunarlönd-
um, þar sem landbúnaður er aðalatvinnu-
grein, er það umráðaréttur yfir landi, skrá-
setning þess réttar og heimild til ráðstöfunar 
hans og veðsetningar, sem mestu máli skiptir. 
Slíkur réttur þarf þó ekki ætíð að teljast eign-
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arréttur. Leiguréttur til langs tíma eða 
aðlögun hefðbundins sameignarfyrirkomu-
lags ættbálka getur gegnt sama hlutverki, allt 
eftir því, hverjar aðstæður eru. Það,sem ávið 
um land, á einnig við um aðgang að öðrum 
náttúruauðlindum. 

Mikil reynsla hefur nú fengist um heim 
allan varðandi eignaraðild opinberra aðila að 
hvers konar atvinnufyrirtækjum. Það liggur 
nú ljóst fyrir, sem á fyrstu áratugum aldar-
innar var efni mikilla ritverka, fræðilegra 
athugana, er stóðu árum saman, og heiftúð-
ugra stjórnmálaátaka, sem raunar voru að 
nýju uppvakin í pólitískum veðrabrigðum 
sjöunda og áttunda áratugarins. Ríkið hefur 
mikilvægum verkefnum að sinna, og það 
getur sinnt þeim verkefnum vel, en þó því 
aðeins, að það einbeiti sér að þessum verk-
efnum og láti öðrum eftir þau verkefni, sem 
þeir eru færari um að leysa af hendi. Það 
helzta þeirra verkefna, sem opinberum 
aðilum ber ekki að sinna, er eign og rekstur 
hvers konar atvinnufyrirtækja. Skýringin er 
næsta augljós, þótt þessi mál hafi býsna lengi 
verið að velkjast fyrir mönnum. Opinber 
rekstur samrýmist ekki samkeppni og mark-
aðsviðskiptum. Sá sveigjanleiki og sú sífellda 
endurnýjun, sem slík viðskipti krefjast, er 
framandi þeim viðhorfum og reglum, sem 
gilda í opinberri starfsemi. Opinber eign er 
heldur ekki eign í neinum venjulegum skiln-
ingi, og um hana verður aldrei hirt eins og um 
þær eignir er hirt, sem ganga kaupum og 
sölum og erfast frá kynslóð til kynslóðar. í 
Austur-Evrópu, þar sem menn vita gerst, 
hvað um er að ræða, er sagt, að það, sem allir 
eigi, það eigi enginn. 

Tilraunir til að fara millileiðir í þessum 
efnum hafa einnig verið reyndar og ekki gef-
izt vel. Í ýmsum löndum hefur umráðaréttur 
um skeið verið látinn í hendur st jórnenda eða 
starfsmanna opinberra fyrirtækja, án þess að 
um skýra yfirfærslu eignarréttar og þar með 
þeirrar ábyrgðar, sem honum fylgir, hafi 
verið að ræða. Þetta hefur leitt til þess, að 
fyrirtækin voru mergsogin á skömmum tíma 
af þeim, sem yfir þeim réðu, en áttu ekki. 

Aðhald í rekstri var úr sögunni, fé var ekki 
aflögu til viðhalds og endurnýjunar, og fyrir-
tækin rak brátt á f jörur opinberra fjármála-
stofnana, sem treystu sér ekki til að beita 
aðhaldi og aga, þegar til átti að taka. Einu 
dæmin um árangursríkan rekstur fyrirtækja í 
opinberri eigu er raunar að finna í þróuðum 
markaðskerfum, þar sem slík fyrirtæki hafa 
verið látin sjálfráð sem fáar fleytur í stórum 
flota einkafyrirtækja, að fullu háðar aga 
markaðarins. En einnig í þessum tilvikum 
hefur komið til vandræða, ef alvarlega hefur á 
bjátað eða mikil umskipti orðið og aðstoðar 
eigenda hefur verið þörf með framlagi nýs 
fjármagns. Allt þetta skýrir, að einkavæðing 
skuli nú vera meir á dagskrá um heim allan en 
þjóðnýting var nokkurn tíma fyrr á öldinni. 

4. Félagsleg þjónusta 
Auk þess að búa hagvexti almenn skilyrði 

skiptir það miklu máli í þróunarlöndum og 
Austur-Evrópu að tryggja, að þessi skilyrði 
hagvaxtar nái til hvers konar rekstrar, 
þ.e.a.s. einnig til rekstrar hinna smæstu ein-
inga. Það eru einmitt þessar einingar, sem 
drýgstan þátt geta átt í útrýmingu fátæktar, 
hvort sem er með því að veita fólki tækifæri til 
að reka eigin fyrirtæki eða með því að fá 
atvinnu hjá öðrum. Á þessu hefur þó víðast 
hvar verið mikill misbrestur, þar sem rekstur 
lítilla fyrirtækja hefur verið torveldaður með 
margvíslegu móti. Fræg eru þau dæmi, sem 
Hermando de Soto, perúanskur hagfræðing-
ur, rakti í bók sinni, Hin leiðin, þar sem það 
tók eitt til tvö ár að afla tilskilinna leyfa til að 
setja á fót smáfyrirtæki í fataiðnaði og sam-
göngum í höfuðborg Perú, Lima. Hin leiðin, 
sem þá er farin, er að starfa utan hins opin-
bera samfélags, en fara þá jafnframt á mis við 
það réttaröryggi og þá margvíslegu þjónustu, 
sem það samfélag getur veitt. Neðanjarðar-
hagkerfið, sem svo er kallað, er drjúgur 
þáttur atvinnulífs í mörgum þessara landa. 
Viðleitnin er sú að greiða götu þessarar starf-
semi, afnema óþarfar reglur, létta á sköttum, 
tryggja eignarhald á landi, finna leiðir til að 
veita fyrirtækjum af þessu tagi tæknilega og 
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fjármálalega þjónustu. Í sveitunum, þar sem 
flestir búa enn og fátæktin er sárust, er það, 
sem mestu skiptir, réttur til afnota lands, 
þjónusta ráðunauta, aðgangur að markaði og 
útvegun fjármagns. Allt þetta er nú reynt að 
efla með þeim aðferðum, sem bezt hafa 
gefist, oft með tilstuðlan Alþjóðabankans og 
systurstofnana hans eða þróunarstofnana 
einstakra ríkja. Sérstakar aðgerðir til að auð-
velda og efla þátttöku kvenna í atvinnulífinu 
virðast einnig geta orðið árangursríkar. 

Þá er komið að þeim þætti, sem fyrr var 
nefndur og er annar aðalþáttur til útrýmingar 
fátæktinni, menntun og heilbrigðisþjónusta. í 
þessum efnum hafa miklar framfarir orðið í 
þróunarlöndunum á undanförnum áratugum. 
Þó er það svo enn, að um 110 milljónir barna 
njóta engrar skólagöngu og hundruð milljóna 
of skammrar, ekki sízt í Afríku. Um 30 millj-
ónir barna undir 5 ára aldri deyja af orsökum, 
sem yfirleitt valda ekki dauða í þróuðum 
löndum. Ábyrgð á þeirri þjónustu, sem hér 
um ræðir, hvílir að mestu á stjórnvöldum, og 
svo hlýtur að verða í þessum löndum um fyrir-
sjáanlega framtíð. Fjárveitingar til þessara 
mála hafa þó oft orðið að víkja fyrir hernað-
arútgjöldum, styrkjum til atvinnurekstrar, 
niðurgreiðslum og lítt arðsömum stórfram-
kvæmdum. Innan þessara geira hefur mestur 
árangur náðst með eflingu barnafræðslu, með 
því að sjá fólki fyrir hreinu vatni og frá-
rennsli, með bólusetningu og útrýmingu far-
sótta. Mun minni árangur hefur fengizt af 
fjárveitingum til æðri menntunar eða til 
sjúkrahúsa. Læknisþjónusta, sem á að heita 
ókeypis fyrir alla, er oft í reynd engin þjón-
usta í sveitum og óviðunandi í borgum. Þess 
er víða brýn þörf að einbeita opinberri starf-
semi að þeirri frumþjónustu, sem allir geta 
notið, og láta þeim það eftir, sem betur mega 
sín, að sjá sér sjálfum fyrir annarri þjónustu. 
Jafnframt þurfa fjárveitingar til menntunar-
og heilbrigðismála að aukast. í nýlegri skýrslu 
Alþjóðabankans um langtímaþróun Afríku 
er gert ráð fyrir tvöföldun slíkra útgjalda í 
samanburði við þjóðarframleiðslu á einum 
áratug. Þetta gæti gerzt án þess að stefna 

almennum skilyrðum hagvaxtar í hættu með 
lækkun útgjalda til hervarna og afnámi marg-
víslegra lítt nytsamra útgjalda eins og áður er 
getið. Einnig skiptir aukning opinberra tekna 
á grundvelli bætts fyrirkomulags og inn-
heimtu skatta miklu máli. Þetta er því mikil-
vægara sem brýn verkefni bíða einnig í öðrum 
greinum, svo sem í samgöngum, verkefni, 
sem ekki heldur verða leyst af öðrum en opin-
berum aðilum, að því er séð verður. Þá er enn 
við að bæta nauðsyn þess að koma til aðstoðar 
þeim, sem af ýmsum ástæðum geta ekki notið 
góðs af árangri hagvaxtar eða verða fyrir 
barðinu á tímabundnum áföllum atvinnulífs-
ins. Um þau mál ætla ég mér ekki að fjölyrða 
frekar, en minna þó á, að þau eru þriðja 
atriðið í þeirri atlögu gegn fátæktinni, sem 
lýst er í áðurnefndri skýrslu Alþjóðabankans. 

5. Breyting viðhorfa 
Sú stefna Alþjóðabankans, sem ég hefi nú 

lýst, felur í sér mikla breytingu viðhorfa frá 
því, sem áður var. Sú breyting byggist ekki 
eingöngu á reynslu bankans sjálfs og túlkun 
þeirrar reynslu, heldur á reynslu þeirra landa 
sjálfra, sem bankann skipa, og þeim nýju við-
horfum, sem þar hafa rutt sér til rúms. 

Við skulum fyrst líta aftur til sjötta og sjö-
unda áratugarins, áranna 1950-1970 um það 
bil. Þá var starf Alþjóðabankans fyrst og 
fremst fólgið í að styðja opinberar fram-
kvæmdir, rafvirkjanir, samgöngumannvirki 
og áveitur og að einhverju leyti fjárfestingu 
atvinnulífsins í vélum og tækjum. Um aðstoð 
við félagslega þjónustu, svo sem menntun og 
heilsugæzlu, var ekki að ræða, bæði vegna 
þess að ekki var talið, að hún skilaði fjárhags-
legum árangri nema þá á löngum tíma, og 
eins vegna þess, að erfitt var talið fyrir utan-
aðkomandi aðila að fjalla um svo margþætt 
og viðkvæm málefni. Menn gerðu sér þess 
ljósa grein, að skynsamleg stefna í efnahags-
málum og heilbrigt jafnvægi þeirra mála væri 
afdrifaríkt atriði, og gerðar voru lágmarks-
kröfur um frammistöðu landa í þeim efnum. 
Afskipti voru hins vegar ekki að öðru leyti af 
skipan hagmála. Menn leiddu það hjá sér, 
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hvort landið væri opið eða lokað fyrir er-
lendum samskiptum, hvort markaðskerfi 
væri virkt, skilyrði einkarekstrar væru fyrir 
hendi eða hvert væri umfang opinberrar 
íhlutunar. Vonazt var til, að þau skilyrði, sem 
bætt opinber þjónusta, ekki sízt í samgöngum 
og orkumálum, legði atvinnulífinu til, myndu 
örva hagvöxt og draga úr fátækt, þegar til 
lengdar léti. 

Að vissu leyti varð mönnum að þessum 
vonum. Hagvöxtur var verulegur um heim 
allan á þessum áratugum eins og kunnugt er, 
ekki síður í þróunarlöndum en öðrum 
löndum. Á hinn bóginn virtist mönnum 
árangur í minnkun fátæktar minni en ætla 
hefði mátt og jafnvel víða lítill sem enginn. Sú 
skoðun varð ríkjandi, að beinar aðgerðir til 
útrýmingar fátæktar væru nauðsynlegar, 
aðgerðir, sem stefndu beinlínis að því að bæta 
lífskjör smábænda og alþýðu í bæjunum. Um 
sama leyti jókst mjög áhugi fyrir tvíhliða 
þróunaraðstoð í iðnaðarlöndunum, sem 
byggðist á sömu sjónarmiðum. Þau sjón-
armið voru einnig ríkjandi í þróunar-
löndunum sjálfum, ekki sízt í Afríku og 
ýmsum löndum rómönsku Ameríku. Um 
almenna stefnu í efnahagsmálum var minna 
skeytt en áður og um fyrirkomulag hagmála 
alls ekki, en hvers konar ríkisrekstur og ríkis-
afskipti fóru mjög vaxandi víðast hvar á 
þessum árum. Jafnhliða þessu fengu flest 
þróunarlandanna óvæntan og mikinn aðgang 
að erlendu fjármagni, þegar til viðbótar vax-
andi þróunaraðstoð komu stórfelldar lánveit-
ingar viðskiptabanka, sem þurftu að koma 
fyrir innstæðum olíulandanna. 

Það þarf ekki að fara mörgum orðum um 
það, hvern endi áttundi áratugurinn hlaut. 
Hin nýja stefna í þróunarmálum, sem fylgt 
var bæði af Alþjóðabankanum og í þróunar-
aðstoð einstakra iðnríkja, þar á meðal og 
ekki sízt Norðurlandanna, bar ekki þann 
árangur, sem ætlazt var til. Sem dæmi má 
nefna, að talið er, að helmingur þeirra útlána, 
er Alþjóðabankinn veitti til landbúnaðar í 
Afr íku þennan áratug, hafi ekki náð tilgangi 
sínum. Ástæðurnar voru í meginatriðum 

tvær, að almenn stefna í efnahagsmálum og 
landbúnaðarmálum, einkum skekkjur í gengi 
og verðlagi, kippti grundvellinum undan heil-
brigðum búrekstri og að sjálfar framkvæmd-
irnar, sem lánin gengu til, voru ekki undir-
búnar af nægilegri þekkingu og skilningi á 
ríkjandi aðstæðum. Ýmislegt tókst þó vonum 
framar, þar á meðal lánveitingar Alþjóða-
bankans til að bæta aðstöðu í fátækrahverfum 
bæjanna. Verulegar framfarir urðu einnig í 
menntun og heilbrigðismálum, en þeim var 
teflt í tvísýnu, eftir því sem úr hagvexti dró og 
hann snerist til samdráttar. Fjárhagshrunið í 
upphafi níunda áratugarins, er flest lönd 
Afr íku, rómönsku Ameríku og Miðaustur-
landa komust í greiðsluþrot, batt svo endi á 
þann feril, er hafizt hafði rúmum tíu árum 
áður. 

Aðlögun, umbætur og viðreisn urðu kjör-
orð þess áratugar, sem nú er nýliðinn. 
Athyglin beindist að því, sem mest hafði 
verið vanrækt áratuginn á undan, skipan hag-
mála, almennri stjórn efnahagsmála, starfs-
skilyrðum atvinnulífsins. Þróunaraðstoð 
jókst verulega, en beindist nú að því að styðja 
viðleitnina til umbóta. Róttækar ráðstafanir 
voru gerðar til lengingar erlendra lána og 
beinnar lækkunar erlendra skulda. Þær ráð-
stafanir hafa gert það að verkum, að fjár-
mögnun venjulegra utanríkisviðskipta hefur 
færzt til eðlilegs horfs, þó að viðskiptabankar 
hafi ekki treyst sér til að taka upp að nýju lán-
veitingar til langs tíma til þeirra landa, sem 
komust í greiðsluþrot, nema þá að mjög litlu 
leyti. 

Því var allmjög haldið á lofti um skeið, að 
óvægilega hefði verið í sakirnar farið af hálfu 
alþjóðastofnana og erlendra lánardrottna, er 
þvingað hefðu löndin til harkalegra efnahags-
aðgerða, er skert hefðu kjör almennings og 
þá ekki síður þeirra, sem sízt máttu við slíku. 
Þessar raddir eru nú að mestu þagnaðar, eftir 
að það hefur komið æ skýrar í ljós, hversu 
alvarlegt ástandið var orðið, áður en til þess-
ara ráða var gripið, og að um aðrar leiðir til að 
leggja grunn að nýrri framþróun var ekki að 
ræða. Það hefur enn fremur dregið úr gagn-
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rýninni, að sérstakar ráðstafanir hafa víðast 
hvar verið gerðar til að draga úr áhrifum 
umbreytinganna á lífskjör þeirra, sem verst 
eru settir, og að það er hafið yfir allan efa, að 
engum umbótatillögum er hrundið í fram-
kvæmd, nema að baki þeirra sé fullur vilji 
stjórnvalda í landinu sjálfu. 

Það, sem hér hefur verið sagt um þróunina 
á áttunda og níunda áratugnum, á við um 
lönd Afr íku, rómönsku Ameríku og Mið-
austurlönd ásamt nokkrum löndum í Asíu, 
svo sem Filippseyjum og Sri Lanka. Það á 
hins vegar alls ekki við um Asíulönd eins og 
Indónesíu, Malaysíu og Thailand, þar sem 
allt annarri skipan hagmála var komið á, 
strangri stjórn efnahagsmála fylgt og er-
lendum lántökum haldið í hófi. í þessum 
löndum var hagvöxtur mikill og vaxandi á 
þessum áratug, félagslegar framfarir góðar, 
og fátækt minnkaði stórum. Hið sama má 
einnig segja að verulegu leyti um Indland og 
Kína, þar sem umbótastefna var upp tekin 
síðari hluta áttunda áratugarins. Það er ein-
mitt reynsla þessara landa, sem orðið hefur 
hvað mest til fordæmis fyrir þeirri stefnu, sem 
nú hefur verið upp tekin. 

6. Horfur á tíunda áratugnum 
Fyrr í þessu erindi lýsti ég þeirri stefnu, sem 

Alþjóðabankinn hefur nýlega markað og 
horfir fram til þess áratugar, sem nú er nýhaf-
inn. Ég hef enn fremur lýst þeirri reynslu 
undanfarandi áratuga, sem mestu hefur 
valdið um mótun þessarar stefnu. Með 
nokkrum sanni má segja, að hin nýja stefna 
leitist við að sameina það, sem nýtilegast 
reyndist í stefnu áratuganna á undan, og var-
ist að vanrækja neitt það, sem þarf til að 
heildarárangur náist. Hún byggir á því megin-
sjónarmiði, að velferð náist ekki án góðs hag-
vaxtar, en jafnframt verði að gæta þess, að 
velferð allra fylgi hagvextinum, því að án þess 
fái vöxtur ekki staðizt, þegar til lengdar lætur. 
Hún viðurkennir, að öflugur og varanlegur 
hagvöxtur geti ekki náðst nema á grundvelli 
markaðsbúskapar, samkeppni og alþjóðavið-
skipta. Hún gerir sér um leið ljóst, að einka-

eign og einkarekstur ásamt styrkri stjórn fjár-
mála og peningamála er forsenda markaðs-
búskapar. Hún ætlast að hinu leytinu til, að 
opinber stjórnvöld annist félagslega þjónustu 
á borð við menntun og heilsugæzlu, a.m.k. að 
því leyti sem ekki reynist hentugra að fela 
hana öðrum, og einbeiti kröftum sínum að 
slíkum verkefnum ásamt því að tryggja 
afkomu þeirra, sem að öðrum kosti væru á 
vonarvöl. Því má svo bæta við, sem ég hef 
ekki beint athyglinni að fyrr í þessu erindi, að 
þessi stefna telur umsjá umhverfismála ekki 
aðeins samrýmanlega hagvexti, heldur bein-
línis mikilvægan lið varanlegs vaxtar. 

Ég gerði í upphafi máls míns grein fyrir því, 
að víðtæk samstaða væri um þessa stefnu á 
meðal alþjóðastofnana og á meðal þeirra 
þjóða, sem að þeim stofnunum standa. Mér 
er bezt um það kunnugt, hvers stuðnings þessi 
stefna nýtur á Norðurlöndunum öllum án til-
lits til þess, hvaða stjórnmálaflokkar fara þar 
með völd. Þetta endurspeglar þá miklu breyt-
ingu, sem orðið hefur á pólitískum viðhorfum 
á síðustu árum. Sú breyting felur það ekki í 
sér, að enginn pólitískur ágreiningur sé 
lengur fyrir hendi, enda byggist sá ágrein-
ingur á djúpstæðum lífsskoðunum, sem aldrei 
verða að fullu samræmdar. En breytingin 
felur í sér, að hið pólitíska svið er orðið miklu 
minna umfangs en áður var, öfgarnar hafa 
bliknað og miðjan hefur styrkzt. Á þeim ára-
tug, sem nú fer í hönd, verður ekki lengur 
deilt um staðreyndir, sem liggja ljóst fyrir. 
Það verður ekki deilt um þjóðnýtingu eða 
einkavæðingu, en það verða sjálfsagt skiptar 
skoðanir um það, hversu langt einkavæðing 
skuli ganga. Það verður ekki deilt um mark-
aðsbúskap eða skipulagningu, en það verður 
vafalaust ágreiningur um það, hversu ná-
kvæmar reglur þurfi að setja um markaðsvið-
skipti. Það verður ekki deilt um mikilvægi 
mikilla og opinna alþjóðasamskipta í öllum 
greinum, en það verða ekki allir á eitt sáttir 
um þær undantekningar, sem gera þurfi frá 
þeirri almennu reglu. Það verður ekki deilt 
um nauðsyn mikillar og góðrar félagslegrar 
þjónustu, en það munu ekki allir verða á einu 
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máli um það, hvernig eigi að koma þeirri 
þjónustu fyrir. Stjórnmálabaráttan verður 
með öðrum orðum ekki eins æsileg og hún 

hefur stundum verið áður. Það er svo eftir að 
sjá, hvort hún verður að sama skapi raunsærri 
og líklegri til að skila skynsamlegum árangri. 



Þórður Friðjónsson: 

Gengisstefnan og tenging 
íslensku krónunnar við ECU 

Það fer ekki á milli mála að eitt brýnasta 
verkefni efnahagsmálanna er aðlögun 
íslensks þjóðarbúskapar að efnahagsþróun-
inni í öðrum Evrópuríkjum. Í því sambandi 
er án efa mikilvægast að tryggja stöðugleika í 
þróun verðlags og framleiðslukostnaðar. 
Stöðugt gengi er forsenda þess að þetta takist. 
Það er því ekki að ástæðulausu að mikil 
athygli hefur beinst að gengisstefnunni og 
hugsanlegri tengingu krónunnar við ECU. 
Um þetta efni er mér ætlað að fjalla hér. 
Umfjöllun mín verður að mestu byggð á 
nýlegum skýrslum Þjóðhagsstofnunar og 
Seðlabanka Íslands um þetta efni og stefnu 
stjórnvalda í gengismálum sem mótuð var á 
grundvelli þeirra og kynnt í byrjun október. 

íslensk stjórnvöld hafa um langt skeið fylgt 
sveigjanlegri gengisstefnu í því skyni að við-
halda nægri atvinnu þegar á hefur bjátað 
vegna sveiflna í útflutningstekjum. Þetta 
hefur leitt til þess að verðbólga hefur að jafn-
aði verið mikil og sveiflukennd. Markmiðið 
um næga atvinnu hefur því vegið þyngra á 
metunum en markmiðið um stöðugleika í 
verðlagsmálum. Þessi gengisstefna hefur sætt 
vaxandi gagnrýni að undanförnu. Gagnrýnin 
byggist meðal annars á því að hún hamli hag-
vexti og örvi því í reynd ekki atvinnu þegar til 
lengri tíma er litið. Jafnframt sé viðunandi 
stöðugleiki í verðlagsmálum nauðsynleg for-
senda aðlögunar íslensks þjóðarbúskapar að 
efnahagsþróuninni í Evrópu. 

Grein þessi er byggð á erindi sem flutt var á ársfundi 
Sambands íslenskra sparisjóða 25.-26. október 1991. 

Að baki hugmyndinni um tengingu krón-
unnar við Evrópska myntkerfið liggur 
einkum tvennt. Annars vegar að festa gengið 
með ófrávíkjanlegri hætti en áður í því skyni 
að stuðla að stöðugleika í verðlagsmálum. 
Þetta eru hin efnahagslegu rök. Rétt er þó að 
vekja athygli á því að ef gengisstefnan er trú-
verðug skiptir í sjálfu sér ekki meginmáli 
hvort gengi krónunnar er tengt ECU eða ein-
hverri annarri samsetningu viðskiptamynta. 
Hins vegar eru pólitísku rökin sem felast í því 
að æskilegt sé að Ísland tengist Evrópu nánari 
böndum í framtíðinni. Þessari pólitísku 
spurningu hefur í raun verið svarað með aðild 
Íslendinga að Evrópska efnahagssvæðinu. 

Færa má sterk rök fyrir því að meiri árangri 
megi ná í efnahagsmálum með því að skapa 
skilyrði fyrir trúverðugri fastgengisstefnu. 
Verðbólga yrði þá að jafnaði ekki meiri en í 
helstu viðskiptalöndum. Það orkar ekki tví-
mælis að sveiflukennd verðbólga kemur í veg 
fyrir hagkvæma nýtingu gagna og gæða og er 
þannig dragbítur á framfarir. Jafnframt er 
vandséð hvernig frjáls fjármagnsviðskipti við 
önnur lönd, eins og að er stefnt, geti sam-
rýmst verðlagsþróun af því tagi sem hér hefur 
verið í áratugi. Fastgengisstefna verður hins 
vegar ekki trúverðug nema efnahagsleg skil-
yrði séu fyrir hendi sem gera kleift að fram-
fylgja henni. Skilyrðin lúta einkum að fjórum 
mikilvægum atriðum: stjórn efnahagsmála, 
skipulagi gengis- og peningamála, vinnu-
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markaðnum og sjávarútvegi. Hér á eftir mun 
ég fjalla nánar um hvert þessara atriða. 

Stjórn efnahagsmála 
Stjórn efnahagsmála þarf að gerbreyta. 

Stefnan í ríkisfjármálum og peningamálum 
verður að styðja fastgengisstefnuna með því 
að tryggja að heildareftirspurn í efnahagslíf-
inu samrýmist hverju sinni stöðugleika í verð-
lagsmálum. Þetta yrði mikil breyting frá 
þeirri stefnu sem fylgt hefur verið undanfarna 
áratugi. Iðulega hefur stefnan í ríkisfjár-
málum og peningamálum valdið þenslu í 
efnahagslífinu sem leitt hefur til verðlags- og 
kostnaðarhækkana og þannig stefnt afkomu 
atvinnuveganna í óefni. Til þess að treysta 
stöðu atvinnulífsins á ný hefur gengi krón-
unnar verið fellt. Stefnan verður að vera 
nægjanlega aðhaldssöm til að koma í veg fyrir 
þetta. 

Þróun raunvaxta undanfarna tvo áratugi og 
hallabúskapar ríkisins eru lýsandi dæmi um 
þann skort á aðhaldi sem einkennt hefur 
stjórn efnahagsmála hér á landi. Þannig voru 
raunvextir að jafnaði neikvæðir fram á 
miðjan síðasta áratug og halli hefur verið á 
ríkisbúskapnum frá því að raunvextir urðu 
jákvæðir (sjá mynd 1). Ekki nægir að herða 
tökin á peningamálum ef slakað er á í ríkis-

fjármálum. Aðhaldið að heildareftirspurn fer 
auðvitað eftir taumhaldinu. Sé tekið í taum-
inn öðrum megin og gefið eftir hinum megin 
beygja menn af leið. 

Með frjálsum fjármagnshreyfingum, sem 
unnið er að því að koma á, þrengist svigrúmið 
til að reka óháða peningastefnu sem miðar að 
því marki að viðhalda stöðugleika í verðlags-
málum og vægi stefnunnar í ríkisfjármálum 
eykst að sama skapi. í þessu felst að ríkis-
búskapurinn fær stærra hlutverk í aðlögun 
þjóðarbúsins að sveiflum í ytri skilyrðum. Til 
þess að treysta stjórn ríkisfjármála er meðal 
annars nauðsynlegt að takmarka aðgang ríkis-
sjóðs að lánsfé í Seðlabankanum með því að 
afnema í áföngum heimildir hans til skulda-
söfnunar við bankann. 

Skipulag gengismála og peningamála 
í því skyni að skapa tiltrú á gengisstefnunni 

er brýnt að breyta fyrirkomulagi gengisskrán-
ingarinnar. Hverfa þarf frá því fyrirkomulagi 
að Seðlabankinn tilkynni einhliða verð 
hverrar myntar, eins og nú er gert, og koma á 
fót markaði með erlendan gjaldeyri. Hlut-
verk Seðlabankans yrði þá að sjá til þess með 
óbeinum aðgerðum, meðal annars kaupum 
og sölu á gjaldeyri og vaxtastefnunni, að 
gengi krónunnar héldist innan þeirra marka 

Mynd 1 Raunvextir útlána og afkoma ríkissjóðs 
% í hlutfalli af VLF, 1970 - 1990 % 
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Mynd 2 Þjóðartekjur og ráðstöfunartekjur, 
% hlutfallsleg breyting frá fyrra ári 

sem stjórnvöld ákvæðu. Þetta er í aðalat-
riðum það fyrirkomulag sem víðast hvar er 
að finna í nálægum löndum, meðal annars á 
Norðurlöndum. Rétt er að vekja athygli á því 
að Norðmenn, Svíar og Finnar höfðu mikla 
reynslu af þessu fyrirkomulagi áður en þeir 
tóku ákvörðun um að tengja gjaldmiðla sína 

ECU. Brýnt er að sýna fram á að halda megi 
gengi íslensku krónunnar stöðugu við mark-
aðsaðstæður til þess að skapa nauðsynlega 
tiltrú á gengisstefnunni. Mælir margt með að 
þetta verði forgangsverkefni á sviði gengis-
mála sem taka má ákvörðun um óháð hugsan-
legri tengingu krónunnar við ECU. 

Vinnumarkaður 
Að baki ákvörðunum um almenn laun og 

kjör verður að liggja raunsætt mat á efnahags-
legum forsendum. í þessu felst í stórum 
dráttum að almennar launabreytingar (í 
krónum talið) verða að vera í hátt við þróun 
þeirra í helstu viðskiptalöndum ef hagvöxtur 
er svipaður. Þegar skilyrði þjóðarbúsins eru 
óhagstæð er hins vegar óhjákvæmilegt að 
almenn laun hækki minna en í viðskipta-
löndunum og jafnvel lækki í krónum talið ef 
þjóðarbúið hreppir mikinn andbyr. Ef þróun 
efnahagsmála er á hinn bóginn hagstæðari en 
annars staðar, hagvöxtur örari, myndast 

svigrúm til meiri launahækkana. Sveiflurnar í 
afkomu heimilanna yrðu þó sennilega veru-
lega minni en við óbreytta gengisstefnu. 
Undanfarna áratugi hafa raunlaun að jafnaði 
sveiflast mun meira en þjóðartekjurnar . 
Nægir í því sambandi að rifja upp að kaup-
máttur ráðstöfunartekna dróst saman um 
13,5% á samdráttarárinu 1983, þegar þjóðar-
tekjurnar lækkuðu um 3,3%, og jókst um 
22,6% á uppgangsárinu 1987, þegar þjóðar-
tekjurnar hækkuðu um 10,6% (sjá mynd 2). 

Þetta má einnig orða þannig að raungengi 
krónunnar yrði að halda innan tiltölulega 
þröngra marka eins og nánar verður fjallað 
um hér síðar. Af þessu má sjá að mun meira 
raunsæis yrði að gæta á vinnumarkaði en gert 
hefur verið til þessa. 

Sjávarútvegur 
Trúverðug fastgengisstefna gerbreytti 

starfsskilyrðum sjávarútvegs. Gengisstefnan 
hefur um árabil tekið mið af afkomu sjávarút-
vegs. Þegar afli hefur dregist saman eða verð 
fallið á sjávarafurðum hefur gengið iðulega 
verið fellt til þess að treysta stöðu greinarinn-
ar. Það sama hefur komið upp á teningnum 
þegar innlendar verðlags- og kostnaðarhækk-
anir hafa gert afkomuna óbærilega. Þegar afli 
hefur aukist eða verð á sjávarafurðum 
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Mynd 3 Breytingar vergra þáttatekna í 
% sjávarútvegi á föstu verði 1990 í SDR Millj. kr. 

hækkað hefur genginu á hinn bóginn oftast 
verið haldið föstu en innlent verðlag og kostn-
aður smám saman hækkað að þolmörkum 
sjávarútvegsins. Minnsti andbyr hefur síðan 
leitt til gengisfellingar. Til þess að fastgengis-
stefna geti talist raunhæf er hins vegar óhjá-
kvæmilegt að skapa þau skilyrði að sjávarút-
vegsfyrirtækin verði almennt rekin með veru-
legum hagnaði í góðæri og geti þolað tap í 
hallæri. Við þetta má bæta að fast gengi hefði 
að öðru jöfnu hagstæð áhrif á aðrar greinar 
sem hafa átt erfitt uppdráttar í sambýli við 
sjávarútveginn. 

Ljóst er að sjávarútvegur þarf að vera undir 
það búinn að taka á sig miklar sveiflur í 
afkomuskilyrðum verði gengi krónunnar fest. 
Þetta kemur skýrt fram í breytingum á 
vergum þáttatekjum í sjávarútvegi á föstu 
verði í erlendri mynt (sjá mynd 3). Algengt er 
að sveiflurnar séu á þessum mælikvarða 20-
30% milli ára. Því er líklegt að beita verði 
sveiflujöfnunarsjóðum og skattalögum til að 
gera greininni kleift að taka á sig þessar sveifl-
ur. Jafnframt verður hagstjórn að sjálfsögðu 
að miða að sama marki. Við núverandi 
aðstæður í sjávarútvegi er greinin ekki undir 
það búin að jafna aflasveiflurnar sjálf. 

Meiri sveiflur í afkomu atvinnuvega, 
minni í afkomu heimila 

Af þessu má ráða að áhrif breytinga í 
skilyrðum þjóðarbúsins yrðu mjög frá-
brugðin því sem Íslendingar hafa átt að 
venjast. Að öllu samanlögðu kæmu áhrifin 
líklega fram af meiri þunga í afkomu atvinnu-
vega, einkum útflutnings- og samkeppnis-
greina, og ríkissjóðs en minna í afkomu 
heimilanna. Atvinnuvegirnir yrðu að safna í 
sjóði í góðu árferði og ganga á þá í slæmu. 
Sama ætti við um ríkissjóð, hann yrði að reka 
með afgangi í uppsveiflu og halla í niður-
sveiflu. Til samanburðar hefur hagsveiflan 
undanfarna áratugi birst í miklum sveiflum á 
raungengi krónunnar (sjá mynd 4). Þegar 
skilyrði þjóðarbúsins hafa batnað hefur raun-
gengið hækkað, meðal annars vegna meiri 
launahækkana en erlendis mælt í sömu mynt. 
Heimilin hafa því fljótt notið góðærisins. 
Hins vegar þegar harðnað hefur á dalnum 
hefur gengið verið fellt og tekjur færðar 
þannig frá heimilum til atvinnuvega. Ein 
veigamesta afleiðing umræddra breytinga á 
gengisstefnunni yrði því að jafna sveiflur í 
afkomu heimilanna og auka sveiflujöfnunar-
hlutverk atvinnulífs og ríkissjóðs. 
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Mynd 4 

Þegar á allt er litið fer ekki á milli mála að 
fastgengisstefna með ófrávíkjanlegri hætti en 
undanfarna áratugi er um margt eftirsóknar-
verð. Ein leið að þessu marki væri tenging 
krónunnar við ECU. í því fælist skuldbinding 
sem erfitt yrði að hverfa frá. Það má hins 
vegar færa fyrir því gild rök að skipulag pen-
inga- og gjaldeyrismála sé ekki enn undir það 
búið að svona afdrífaríkt spor verði stigið. 
Áhættuminna væri óneitanlega að afla fyrst 
nokkurrar reynslu af frjálsum fjármagnsvið-
skiptum og ákvörðun gengis á markaði. Þá er 
það grundvallaratriði að samningar hafa nú 
tekist um þátttöku Íslands í EES. Til þess að 
nýta sem best þau tækifæri sem felast í þessum 
samningum er eina örugga leiðin að laga 
íslenskan þjóðarbúskap að efnahagsþróun-
inni í Evrópu. Það þarf enginn að velkjast í 
vafa um að í því efni er brýnasta verkefnið að 
tryggja stöðugleika í þróun verðlags og fram-
leiðslukostnaðar hér á landi. Stöðugt gengi er 
forsenda þess að þetta takist. Stöðugt gengi er 
jafnframt forsenda þess að Íslendingar geti 
orðið fullgildir aðilar að samstarfi Evrópu-
þjóða í gengis- og peningamálum. Eftir 
stendur hins vegar, að sveiflur í skilyrðum 
íslensks þjóðarbúskapar eru meiri en í 
flestum öðrum ríkjum Evrópu. Minni sveiflur 

er án efa skynsamlegt að jafna án gengis-
breytinga. Á hinn bóginn er það mikið 
álitamál, hvort stærri áföllum sé vænlegt að 
mæta innan ramma stöðugs gengis. 

Ný gengisstefna 
Þótt þannig megi draga í efa að ECU-teng-

ing krónunnar sé tímabær virðist margt mæla 
með því að gengisstefnan verði við það miðuð 
að unnt verði að tengja krónuna við ECU árið 
1993. Þetta var niðurstaða ríkisstjórnarinnar 
eftir umfjöllun um skýrslur Þjóðhagsstofn-
unar og Seðlabanka í september síðastliðn-
um. í framhaldi var ný stefna kynnt í gengis-
málum. Helstu atriði hennar eru: 
1. Að fylgja áfram stefnu stöðugs gengis. 

Þessari stefnu hefur verið fylgt frá árs-
lokum 1989 og hefur hún um margt reynst 
vel. 

2. Að undirbúa aðlögun að markaðsákvörðun 
gengis og hugsanlega tengingu krónunnar 
við ECU árið 1993. Þetta verður gert með 
því að koma á nauðsynlegum skipulags-
breytingum á fjármagns- og gjaldeyris-
markaði í áföngum. Jafnframt þarf á 
þessum tíma að ná betri tökum á innlendri 
hagstjórn. 

Raungengi krónunnar 1980-1991 
Vísitölur 1980 = 100 
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3. Að stíga fyrstu skrefin í þróun gjaldeyr-
ismarkaðar þannig að gengi krónunnar 
ráðist af framboði og eftirspurn innan 
þeirra marka sem stjórnvöld ákveða. 

4. Að breyta fyrirkomulagi gengisskráningar 
hér á landi og taka upp sambærilegt fyrir-
komulag og á hinum Norðurlöndunum og 
í öðrum ríkjum Vestur-Evrópu. 

5. Að styrkja stjórntæki Seðlabanka, 
einkum að því er varðar möguleika hans til 
að hafa áhrif á þróun vaxta á skammtíma-
markaði. 

6. Að einfalda núgildandi gengisvog með því 
að breyta henni þannig að í henni verði 
eingöngu ECU, Bandaríkjadollar og jap-
anskt jen. 

Að öllu samanlögðu stefnir því í miklar 
breytingar í gengismálum og stjórn peninga-
mála á næstu misserum. í þessu sambandi 
skiptir meginmáli að stöðugleiki verði 
tryggður í verðlagsmálum. Það er forsenda 
þess að gengisstefnan geti gengið eftir og jafn-

framt forsenda þess að Íslendingar geti orðið 
fullgildir þátttakendur í samstarfi annarra 
Evrópuþjóða í gengis- og peningamálum. 
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TILHÖGUN GENGISMÁLA Á ÍSLANDI: KOSTIR VIÐ STEFNUMÖRKUN 

Á undanförnum árum hefur gætt tals-
verðrar óánægju með það fyrirkomulag fljót-
andi gengis helstu gjaldmiðla sem leysti af 
hólmi Bretton Woods-kerfið snemma á átt-
unda áratugnum. Þessi óánægja hefur endur-
vakið áhuga á tilraunum til að ná fram 
auknum stöðugleika í gengismálum og koma 
á fót myntsvæðum. Þetta á ekki síst við um 
Evrópubandalagið þar sem fljótandi gengi 
hefur þokað fyrir gengisfyrirkomulagi Evr-
ópska myntkerfisins en það er kerfi gengis-
marka þar sem breytingar á gengisafstöðum 
hafa orðið æ fátíðari. Á vettvangi Evrópu-
bandalagsins er nú rætt um að koma á lagg-
irnar fullkomnu myntbandalagi. 

Þessi þróun vekur erfiðar spurningar fyrir 
Íslendinga. Íslendingar hafa löngum búið við 
mikinn sveigjanleika í gengisskráningu og 
notað hann óspart til þess að viðhalda fullri 
atvinnu þegar á hefur bjátað vegna sveiflna í 
útflutningstekjum. Kostir þessarar hefð-
bundnu stefnu í gengismálum eru því sem 
næst jafnmiklir og áður. íslenskt hagkerfi 
með íbúatölu á við smáborg í Evrópu er hins 
vegar afar lítið sem sjálfstætt myntsvæði. Þá 
hefur geisað langvarandi verðbólga á Íslandi 
en reynslan af Evrópska myntkerfinu er af 

* Lausleg þýðing á greinargerð um íslensk gengismál 
eftir Paul Krugman , prófessor í hagfræði við Massa-
chusetts Insti tute of Technology (M.I .T . ) í Boston. 
Greinargerðin er samin að beiðni Þ jóðhagss tofnunar 
og Seðlabanka Íslands í tengslum við athuganir á 
e fnahagsáhr i fum Evrópska efnahagssvæðisins. 

mörgum talin sýna fram á notagildi stöðugs 
gengis við að ná fram stöðugleika í verðlags-
málum. 

Tilgangur þessarar greinargerðar er að 
meta þá þætti sem taka þarf með í reikninginn 
við mótun framtíðarfyrirkomulags gengis-
skráningar á Íslandi. Sérstaklega er leitast við 
að varpa ljósi á þá spurningu hvort íslend-
ingar eigi áfram að reka sveigjanlega gengis-
stefnu, taka þátt í myndun evrópsks mynt-
bandalags eða fara bil beggja. 

Greinargerðin er í þremur hlutum. Fyrsti 
hlutinn geymir almennar hugleiðingar um val 
á gengisstefnu. Annar hlutinn víkur að sér-
stökum aðstæðum á Íslandi. Loks fjallar 
þriðji hlutinn um þá kosti sem Íslendingar 
standa frammi fyrir til lengri tíma litið við val 
á fyrirkomulagi gengisskráningar. 

I. Almennar hugleiðingar 
Íslendingar eru ekki einir á báti. Val á 

gengisfyrirkomulagi felur ævinlega í sér að 
gert er upp á milli kosta sveigjanlegs gengis 
annars vegar og kosta fasts gengis og/eða 
sameiginlegs myntsvæðis hins vegar. Grund-
vallaratriðin í þessu uppgjöri eru vel þekkt. 
Vandinn felst á hinn bóginn í því að erfitt er 
að leggja tölulegt mat á bæði kostina og 
ókostina. 

A. Kostir sveigjanlegs gengis 
Helstu rökin fyrir sveigjanlegu gengi eru að 

við slíkt fyrirkomulag sé auðveldara en ella 
að bregðast við áföllum sem kalla á það að 
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verðlag og framleiðslukostnaður í hagkerfinu 
lækki í samanburði við önnur hagkerfi. Skýrt 
dæmi um þetta - sérstaklega við íslenskar 
aðstæður er lækkun útflutningstekna sem að 
öllu jöfnu kallar á lækkun launa í samanburði 
við laun í öðrum löndum ef takast á að við-
halda fullri atvinnu. Vegna samanburðar milli 
launafólks í einstökum greinum er ekki nóg 
að launalækkunin verði eingöngu í þeim 
útflutningsgreinum sem orðið hafa fyrir tekju-
tapi heldur verður hún að ganga yfir allt hag-
kerfið. 

Það er augljóslega hægara að ná fram 
almennri (raun-)lækkun launa og verðlags 
með gengislækkun en með beinum verð- og 
kostnaðarlækkunum. Vegna samræmingar-
vandans á þetta einnig við þótt engrar pen-
ingaglýju gæti. í röksemdafærslu sinni fyrir 
fljótandi gengi benti Milton Friedman á að 
gengisbreyting gegndi sams konar hlutverki í 
því að breyta verðhlutföllum og árstíða-
bundin tilfærsla klukkunnar í því að breyta 
tímaáætlunum manna. En jafnvel þar sem 
mikillar miðstýringar gætir við launa- og 
verðákvarðanir er erfitt að halda því fram að í 
reynd sé jafnauðvelt að lækka laun almennt 
u m t. d. 15 % og það er að lækka gengi gjald-
miðilsins um 15% og halda um leið (nafn)-
launum óbreyttum. 

Hversu mikils virði er það að geta breytt 
genginu? Fjórir meginþættir hafa áhrif á 
notagildi gengisbreytinga: 

(i) Umfang ytri áfalla: Land sem býr að 
fjölbreyttri útflutningsframleiðslu við 
stöðuga eftirspurn hefur ekki sömu þörf fyrir 
breytingar á verðhlutföllum og land sem býr 
að einhæfri útflutningsframleiðslu sem er 
ófyrirséðum breytingum undirorpin. 

(ii) Hreyfanleiki vinnuafls: Mundell 
(1961) benti á að land sem gæti flutt út vinnu-
afl þegar á bjátaði hefði ekki sömu þörf fyrir 
gengisbreytingar og ella. 

(iii) Sveigjanleiki launa: í hagkerfi þar 
sem laun eru sveigjanleg geta launalækkanir 
(eða a.m.k. litlar launahækkanir í saman-
burði við viðskiptalönd) komið í stað gengis-
fellinga. 

(iv) Vísitölutenging launa: í hagkerfi þar 
sem laun eru beint eða óbeint tengd genginu 
þannig að lækkun á nafngenginu skilar ein-
göngu skammvinnri lækkun á raungenginu er 
lítill ávinningur af sveigjanlegu gengi. 

Fimmta meginþættinum fyrir opin hagkerfi 
- hreyfanleika fjármagns - hefur verið sleppt 
í þessari upptalningu, ekki af því að hann 
skipti ekki máli heldur af því að áhrifin eru 
óljós. Gerum ráð fyrir því að land með 
stöðugt gengi verði fyrir lækkandi útflutn-
ingstekjum. Séu fjármagnsflutningar óheftir 
hvort mun þetta áfall leiða til út- eða inn-
streymis fjármagns? Ef afleiðingarnar verða 
aukið innstreymi fjármagns þá dregur úr 
þörfinni fyrir gengislækkun. Ef á hinn bóginn 
afleiðingarnar verða aukið fjármagnsút-
streymi hefði gengislækkunarþörfin í reynd 
orðið minni við takmarkað frjálsræði í f jár-
magnsflutningum. 

En áhrif áfallsins á fjármagnsflutninga eru 
óviss og fara eftir því hvaða skilningur er í það 
lagður. Ef áfallið er talið verða skammvinnt 
eru líkur á því að innlend eftirspurn haldist 
mikið til óbreytt. Sé hægt að fjármagna auk-
inn viðskiptahalla linar þessi eftirspurn 
áhrifin á atvinnustigið. Ef talið er á hinn bóg-
inn að áfallið verði varanlegt eru líkur á því 
að svo dragi úr fjárfestingu að stefni í afgang 
af viðskiptum við útlönd. í þessu tilviki hefði 
kreppan orðið minni við enga fjármagnsflutn-
inga. 

Hefðbundin skoðun flestra hagfræðinga 
hefur verið að sveigjanlegt gengi hafi umtals-
verða kosti fyrir helstu iðnríkin. Jafnvel þótt 
þessi ríki búi að fjölbreyttri útflutningsfram-
leiðslu og verði því sjaldan fyrir meiri háttar 
ytri áföllum hefur það stöku sinnum gerst að 
gengi gjaldmiðla þeirra hefur augljóslega 
orðið of hátt eða of lágt. Við þær aðstæður 
hefur mönnum sýnst óhægt um vik að ná aftur 
jafnvægi með almennri eftirspurnarstjórn. 
Skýrt dæmi um þetta er hin langvarandi 
kreppa sem fylgdi í kjölfar þess að pundið var 
að nýju sett á gullfót á þriðja áratug aldarinn-
ar. 

Þessi hefðbundna skoðun hefur nýlega sætt 
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gagnrýni og hefur því verið haldið fram að 
peningalegur agi og festa geri fast gengi eftir-
sóknarvert jafnvel fyrir stór ríki. Við komum 
aftur að þessu síðar. Fyrir lítil ríki veltur 
styrkur hinnar hefðbundnu skoðunar á því 
óhagræði sem hlýst af ófyrirsjáanlegum geng-
isbreytingum. 

B. Kostir fasts gengis og/eða sameiginlegra 
gjaldmiðla: Hagkvœmni 

Sveigjanlegt gengi skapar óvissu og hækkar 
kostnað við viðskipti og dregur þannig úr 
efnahagslegum samskiptum. Hins vegar ýtir 
fast gengi undir verslun og fjármagnsflutn-
inga. Sameiginlegur gjaldmiðill sem hefur 
það í för með sér að gjaldeyrisviðskipti hverfa 
með öllu dregur enn meira úr viðskiptakostn-
aði. 

Því er iðulega haldið fram að ávinningurinn 
af föstu gengi/sameiginlegum gjaldmiðli sé 
annar og meiri en sá sem felst í lækkun á mæl-
anlegum viðskiptakostnaði. Gefið er í skyn 
að dulinn kostnaður við upplýsingaöflun og 
ákvarðanatöku fylgi mörgum gjaldmiðlum og 
ófyrirsjáanlegri gengisskráningu í framtíð-
inni. Því miður er ekki unnt að mæla þennan 
kostnað með þekktum aðferðum. 

Það er ljóst að ávinningurinn af föstu gengi 
og sameiginlegum gjaldmiðli fer að stórum 
hluta eftir því hversu mikil viðskipti og fjár-
festingarsambönd eru á milli viðkomandi 
landa. Ríki eins og Holland þar sem utanríkis-
verslun er hátt hlutfall af þjóðartekjum hefur 
meiri hag af sameiginlegum gjaldmiðli en ríki 
þar sem utanríkisversluninni er öfugt farið 
eins og í Bandaríkjunum. 

Það er einnig rétt að benda á að ef sjálfstæð 
gengisskráning hefur í för með sér viðskipta-
kostnað er hvatinn til að gerast aðili að mynt-
svæði þeim mun meiri sem stærri hluti við-
skiptanna er við lönd sem þegar eru aðilar að 
svæðinu. Tenging á genginu við t.d. þýska 
markið gerir meira til að draga úr óvissu ef 
gengi helstu viðskiptalanda er þegar tengt 
þýska markinu; og að sjálfsögðu er sameigin-
legur gjaldmiðill þeim mun eftirsóknarverð-
ari sem hann er notaður á stærra svæði. Þá er 

sú ákvörðun viðskiptalanda að mynda mynt-
svæði eins og myndun tollabandalags líkleg til 
að stuðla að auknum viðskiptum milli land-
anna á kostnað viðskipta við lönd sem standa 
utan svæðisins. Ríki sem kjósa að standa utan 
við myntsvæðið geta því orðið fyrir viðskipta-
kjararýrnun. 

Það væri hins vegar rangt að gera ráð fyrir 
því að þessi áhrif væru mjög umfangsmikil. 
Tölulegt mat á þeim viðskiptakostnaði sem 
gæti sparast við að komið yrði á sameiginlegu 
gjaldmiðilssvæði hljóðar upp á um 3% af við-
skiptunum. Þetta er ekki ómerkileg f járhæð 
en ekki nógu há til þess að gera aðild að mynt-
bandalagi (hvað þá einföldu myntsvæði) 
óhjákvæmilega jafnvel þótt helstu viðskipta-
lönd kjósi að gerast aðilar. Afgerandi rök-
semdafærslu fyrir föstu gengi/sameiginlegum 
gjaldmiðli verður að sækja í óljósan og 
óvissan ávinning af því að auka notagildi pen-
inga sem reikningseiningar eða í ávinning af 
auknum aga og festu við stjórn peningamála. 

C. Kostir fasts gengis og sameiginlegra 
gjaldmiðla: Agi og festa 

Verðbólguvandinn sem við var að glíma á 
áttunda og níunda áratugnum hefur ýtt undir 
hugmyndina um fast gengi sem peningalegt 
akkeri í r íkjum sem hneigjast til mikillar 
verðbólgu. 

Röksemdafærslan fyrir föstu gengi sem 
akkeri í peningamálum er ofin úr þremur 
meginþáttum sem eru að nokkru aðskildir. 
-Því er haldið fram að binding gengisins (i) 
hafi í för með sér aga í peningamálum; þessi 
agi leiði síðan til þess að stefna viðkomandi 
stjórnvalda öðlist meiri festu - verði trúverð-
ugri - í augum bæði (ii) f jármagnsmarkaða og 
(iii) þeirra sem ráða verðlagi og launum. Agi 
og trúverðug stefna eru ekki sami hluturinn. 
Stefna verður ekki trúverðug eða traustvekj-
andi án aga. Hins vegar er ekki víst að agi 
verði til að efla traust. 

Þessi röksemdafærsla byggist í eðli sínu á 
pólitískum sjónarmiðum. Því er haldið fram 
að yfirlýsing ríkis um að það hafi tengt gengi 
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gjaldmiðlis síns gjaldmiðli ríkis sem þekkt er 
af lítilli verðbólgu (eins og t.d. Þýskalands) sé 
meira bindandi loforð en illskiljanlegur 
ásetningur um þróun peningastærða. Gengis-
felling felur í sér augljóst fráhvarf frá fyrri 
stefnu á allt annan hátt en óhóflegur vöxtur í 
M3. Því getur tenging á gengi gjaldmiðilsins 
minnkað þá freistingu sem í því felst að 
stunda verðbólguhvetjandi peningaþenslu. 

Að því marki sem fast gengi er talið styrkja 
peningalegan aga eykur það traust fjármagns-
markaða á stefnufestu stjórnvalda. Þetta 
getur komið að liði við að rjúfa vítahring þar 
sem vextir á fjármagnsmarkaði eru háir vegna 
þess að þátttakendur þar reikna með verð-
bólguhvetjandi stefnu stjórnvalda. Háir 
vextir auka hins vegar þrýsting á seðlabank-
ann að slaka á klónni í peningamálum til þess 
að skuldarar - hugsanlega einnig hið opin-
bera - lendi ekki í fjárhagsvandræðum. 

Fast gengi getur einnig átt þátt í að koma í 
veg fyrir verðbólguskrúfu verðlags og launa 
þótt sú kenning sé umdeild. Ef þeir sem ráða 
verðlagi og launum reikna með því að seðla-
bankinn sé reiðubúinn að sætta sig við nokkra 
verðbólgu til þess að halda atvinnuleysi í 
skefjum hækka þeir verðlag og laun meira en 
ella. Seðlabankinn finnur sig þá knúinn til 
þess að slaka á í peningamálunum til þess að 
þessar væntingar verði að veruleika því ann-
ars er kreppa í uppsiglingu. Rökin eru að með 
því að skuldbinda sig til að halda genginu 
föstu geti seðlabankinn forðast þessa verð-
bólgugildru. 

Það er rétt að geta þess að þessi röksemda-
færsla sem byggir á aga og stefnufestu stjórn-
valda er ekki studd órækum sönnunum. 
Gengisstefna hefur mikil áhrif á vexti en ein-
ungis stjórnvöld með mikið útistandandi af 
skammtímaskuldum eru líkleg til að láta 
stefnu sína velta á því. Á hinn bóginn skipta 
áhrif gengisstefnu á þróun verðlags og launa 
sköpum. En fyrir því eru í besta falli takmark-
aðar sannanir að ráðstöfun eins og að gerast 
aðili að Evrópska myntkerfinu bæti sam-
bandið milli framleiðslustigs og verðbólgu 
(sjá t.d. Giavazzi og Giovannini, 1989). 

D. Kjörstœrð myntsvœðis 
Alþjóðahagfræðingar halda því gjarnan 

fram að kostir og ókostir fasts gengis breytist í 
réttu hlutfalli við það hversu opið hagkerfið 
er en séu einnig háðir ýmsum öðrum þáttum 
sem einnig tengjast opnunarstigi hagkerfis-
ins. 

Mekinnon (1963) hélt því fram að kostir 
sveigjanlegs gengis minnkuðu eftir því sem 
hagkerfið yrði opnara því að verðlag og laun 
hlytu að verða beint eða óbeint tengd geng-
inu. M.ö.o. má gera ráð fyrir því að lækkun á 
gengi hollenska gyllinisins komi mun fyrr 
fram í verðlagi í Hollandi en gengislækkun 
Bandaríkjadollars í verðlagi í Bandaríkjun-
um. Afleiðingin er að gengislækkun skilar 
þeim mun minni árangri sem hagkerfið er 
opnara. 

Á hinn bóginn eykst hagkvæmni fasts 
gengis og ekki síður sameiginlegs gjaldmiðils 
eftir því sem hagkerfið verður opnara þar sem 
reikna má með að þessi hagkvæmni standi 
nokkurn veginn í réttu hlutfalli við umfang 
utanríkisviðskiptanna. 

Því má draga skýringarmynd eins og þá 
sem er á mynd 1 og sýnir annars vegar kosti 
fasts gengis sem fall af hlutdeild utanríkisvið-
skipta í þjóðarframleiðslu og hins vegar 
ókostina. í sérhverju hagkerfi sem er opnara 
en tiltekið markgildi fer því best á því að festa 
gengið. 

Umfjöllunin hér að ofan gefur einnig til 
kynna að óhagræði það sem tiltekið svæði eða 
ríki hafi af föstu gengi minnki eftir því sem 
hreyfanleiki vinnuafls er meiri að öðru 
óbreyttu. Mikill hreyfanleiki vinnuafls og 
hátt opnunarstig tengj ast yfirleitt litlum fólks-
fjölda. Að öllu jöfnu eru það því fámenn ríki 
sem farnast best með fast gengi. 

Loks, þótt rökin sem byggja á aga og stefnu-
festu tengist ekki með beinum hætti opnunar-
stigi verður að telja líklegt að tenging á gengi 
gjaldmiðils lítils lands við gjaldmiðil stórs 
ríkis sem það á mikil viðskipti við - t.d. teng-
ing hollenska gyllinisins við þýska markið -
auki meira á aga og stefnufestu viðkomandi 
seðlabanka en slík tenging gæti fengið áorkað 
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Mynd 1. Kostnaður og ábati 
af föstu gengi 

í stóru ríki sem er ekki mjög háð utanríkisvið-
skiptum. 

Á grundvelli þessarar röksemdafærslu er 
hægt að framkvæma ímyndaða tilraun. Við 
byrjum á því að skipta heiminum í mörg mjög 
lítil myntsvæði sem eru hvert öðru afar háð í 
viðskiptum. Þar sem þessi svæði eru mjög lítil 
er þeim hagur að því að mynda sameiginlegt 
myntsvæði með öðrum nálægum svæðum sem 
þau eiga mikil viðskipti við ekki síst ef um 
mikinn hreyfanleika vinnuafls milli svæðanna 
er einnig að ræða. Eftir því sem þessi sameig-
inlegu myntsvæði stækka dregur hins vegar úr 
mikilvægi utanríkisverslunar og minnkar því 
hagræðið af því að renna saman í enn stærri 
myntsvæði en óhagræðið eykst. Það er því 
mögulegt að því stigi verði náð að frekari 
samruni myntsvæða sé ekki æskilegur: Fjöldi 
myntsvæða af kjörstærð í heiminum er tak-
markaður en kann að vera meiri en einn. 

Vandinn við kenninguna um kjörstærð 
myntsvæðis liggur í því að illmögulegt er að 
mæla óhagræðið af föstu gengi og þaðan af 
síður er auðvelt að mæla hagræðið af því. 
Kjörstærð myntsvæðis er því mikilli óvissu 
undirorpin. Sú skoðun á nú mikinn hljóm-
grunn að öll Evrópa sé myntsvæði af kjör-
stærð og hugmyndin um einn gjaldmiðil fyrir 
allan heiminn nýtur einnig talsverðs 
stuðnings. En það er einnig hægt að færa 
sómasamleg rök fyrir því að kjörstærð mynt-

svæða sé til muna minni en þetta. Sú upp-
ástunga að frá efnahagslegu sjónarmiði sé 
sérhver stórborg ásamt nærliggjandi hér-
uðum ákjósanlegt myntsvæði er ekki eins 
fjarri lagi og flestir hagfræðingar vilja nú vera 
láta. 

Í reynd er ekki hægt að gera betur en nota 
kenninguna um kjörstærð myntsvæðis sem 
leiðarvísi að skástu niðurstöðu sem völ er á. 

II. Sérstakar aðstæður á Íslandi 
Íslenskt hagkerfi sker sig frá hagkerfum 

OECD-ríkjanna í fjórum meginatriðum. í 
fyrsta lagi er fólksfjöldi á Íslandi auðvitað 
sáralítill - nálgist eitthvert OECD-hagkerfi 
að vera það reductio ad absurdum-myntsvæði 
sem hefur aðeins einn íbúa er það Ísland. í 
öðru lagi hafa Íslendingar sérhæft sig í 
útflutningsframleiðslu í aðeins einni sveiflu-
kenndri grein. í þriðja lagi er landfræðileg 
einangrun landsins næstum einstök. Einungis 
Ástralía og Nýja-Sjáland eru viðlíka ein-
angruð frá öðrum OECD-ríkjum og Ísland. 
Þetta er ein ástæðan fyrir því að utanrík-
isverslun Íslendinga vegur ekki eins þungt í 
þjóðarbúskapnum og ætla hefði mátt af 
fámenninu. Loks hefur verðbólga geisað 
lengur og ákafar á Íslandi en í nokkru öðru 
OECD-ríki að Tyrklandi undanskildu. 

Við val á gengisfyrirkomulagi verður að 
taka mið af þessum grundvallarstaðreyndum 
íslenskra efnahagsmála og setja þær í sam-
hengi. Þessi hluti greinargerðarinnar er því 
byggður upp með sama hætti og sá næsti á 
undan en nú með beinum tilvísunum til sér-
stakra aðstæðna á Íslandi. 

A. Útflutningur og gengisskráning 
Sennilega er skýrasta leiðin til að velta fyrir 

sér vali Íslendinga á fyrirkomulagi gengis-
skráningar að fara yfir meginatriðin sem talin 
voru upp í hlutanum hér á undan. 

(i) Sveiflur í útflutningstekjum. 
Meira en 70% af vöruútflutningi Íslendinga 

eru úr einni atvinnugrein, sjávarútvegi. Þessi 
grein býr við miklar sveiflur bæði í verði og 
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m a g n i . N æ s t u m h e l m i n g u r i n n af þe im vöru -
ú t f lu tn ing i s em e f t i r s t e n d u r er ál en ve rð ið á 
þv í e r e innig m j ö g sve i f l ukenn t . V i ð bætist að 
i n n l e n d u r v i rð isauki í á l f r amle iðs lu er lítill 
þ a r sem mik ið e r u m innf lu t t a ð f ö n g . Sé rhæf -
ingu Íslendinga í e inn i , sve i f l ukennd r i gre in 
ú t f l u t n i n g s f r a m l e i ð s l u m á r e k j a til legu l ands -
ins og f á m e n n i s . Þ jóð in er e ins tök m e ð a l 
þ r ó a ð r a þ j ó ð a í þessu tilliti (þó t t að n o k k r u 
eigi þ a ð s a m a við u m N o r ð m e n n og Ný-Sjá -
l end inga , s em eins og Í s l end inga r e ru a u ð -
l i n d a r í k a r þ j ó ð i r á j a ð a r s v æ ð u m ) . 

N æ r t æ k a s t u r s a m a n b u r ð u r er við O E C D -
ríki sem bygg ja ú t f l u tn ing sinn á n á t t ú r u a u ð -
l i ndum eins og t . d . F i n n l a n d . E n eins og t a f l a 
1 sýnir e r u Í s lend ingar til m u n a háðar i 
ú t f lu tn ing i s j á v a r a f u r ð a en F i n n a r ú t f lu tn ing i 
s k ó g a r a f u r ð a . Þó t t h l u t u r ú t f l u tn ings í l ands-
f r a m l e i ð s l u sé s v i p a ð u r h j á b á ð u m þ j ó ð u n u m 
b ú a F i n n a r a ð f j ö l b r e y t t u m ú t f lu tn ings iðnað i 
til v i ð b ó t a r við t r j á v ö r u i ð n a ð i n n . S j á v a r v ö r u -
ú t f l u t n i n g u r v e g u r n æ s t u m tvöfa l t þyngra í 
í s lenskr i l a n d s f r a m l e i ð s l u en t r j á v ö r u ú t f l u t n -
ingur í f innskr i l a n d s f r a m l e i ð s l u . Þá er s jávar -
v ö r u f r a m l e i ð s l a h á ð m u n meir i óvissu af 
v ö l d u m u m h v e r f i s a ð s t æ ð n a en t r j á v ö r u f r a m -
leiðsla . Fyr i r v ik ið h e f u r breyt i le iki í s lensks 
ú t f l u tn ings ver ið meir i en f innsks ú t f lu tn ings 
þ r á t t fy r i r að Í s lend ingar haf i ó s p a r t l æ k k a ð 
geng ið þ e g a r ú t f l u tn ings f r amle ið s l a h e f u r 
ve r ið lítil. 

Tafla 1. Ísland og Finnland, 1988. 
Ísland Finnland 

Útflutningur vöru og þjónustu 
sem % af V L F 33,9 24,7 

Vöruútf lutningur 
sein % af VLF 25,8 22,1 

Hlutur aðalútflutnings-
greinar í útflutningi* 71,1 41,6 

Meðalaukning í útflutningi 
á á r i 1973-1988 10,4 11,6 

Staðalfrávik í meðalaukningu 
útflutnings 1973-1988 14,9 12,0 

* Fiskur fyrir Ísland. trjávörur fyrir Finnland. 
Heimild: OECD Economic Surveys, IMF International Financial Stat-
istics. 

í þessu ljósi h a f a Ís lendingar r íkar i á s tæðu 
til þess en n o k k u r ö n n u r O E C D - þ j ó ð að r eka 
sve ig jan lega geng i s s t e fnu . 

(ii) Hrey fan le ik i v innuaf l s . 
Því m á ha lda f r a m a ð svei f lur í ú t f lu tn ing i 
Íslendinga séu í r a u n tö l f ræð i l eg tálsýn vegna 

s m æ ð a r , m . ö . o . að e f n a h a g u r a n n a r r a lítilla 
svæða í O E C D sem f ly t j a út f rumvinns lu -
a f u r ð i r e ins og t .d . s t r a n d h é r a ð a K a n a d a b i r t -
ist m e ð l í kum hætti og ís lenskt e fnahags l í f 
væru þessi svæði s já l f s tæð r ík i . Því er hins 
vegar s j a ldan ha ld ið f r a m að fyr i r vikið æt tu 
slík h é r u ð að r eka sve ig jan lega geng i s s t e fnu 
af t v e i m u r á s t æ ð u m . í fyrs ta lagi e ru slík 
h é r u ð m j ö g opin fyr i r v i ð s k i p t u m en þ a ð er 
atr iði sem vikið v e r ð u r að s í ða r . Í ö ð r u lagi 
ge t a þ a u brugðis t við ytri á fö l lum a . m . k . að 
h lu ta m e ð b ro t t f lu tn ing i fó lks . Sú spu rn ing 
v a k n a r því hvor t l í ta eigi á Ísland sem sam-
bæri legt við s j á v a r ú t v e g s h é r a ð innan s tær ra 
O E C D - r í k i s . 

Svarið er senni lega að svo cigi ekk i að ge ra . 
E i n s og ö n n u r lítil O E C D - r í k i v e r ð u r Ísland 
fyr i r b ro t t f lu tn ing i fó lks þ e g a r illa g e n g u r . 
Þe t t a átti s é r s t ak lega við k r e p p u t í m a b i l i ð 
1968-1970 þ e g a r f j ö g u r þ ú s u n d m a n n s eða um 
2 % þ j ó ð a r i n n a r f lu t tus t af landi b ro t t . ( A ð r a 
bylg ju b ro t t f l u tn ings und i r lok á t t u n d a ára-
tuga r ins virðist f r e m u r m e g a r e k j a til félags-
legra þ á t t a en e f n a h a g s l e g r a a ð s t æ ð n a ) . E n 
j a f n v e l þessi b r o t t f l u t n i n g u r fó lks sem s tafaði 
af skyndi legr i aukn ingu í a tv innuleys i var 
aðe ins lítill öryggisvent i l l . Fó lks f lu tn inga r 
i nnan þess t í m a r a m m a sem skipt i r máli við 
m ó t u n geng i s s t e fnu e ru t a k m a r k a ð i r . G ó ð 
l í f sk jö r h a f a d reg ið úr f ó l k s f l u t n i n g u m . Þá 
h a f a t u n g u m á l a e r f i ð l e i k a r og f j a r l æ g ð f rá 
ö ð r u m O E C D - þ j ó ð u m einnig m i n n k a ð ásókn 
í v innu e r l end i s . Þó t t h rey fan le ik i v innuaf l s 
geti því að n o k k r u l inað a f l e ið ingar ytri áfal la 
h r e k k u r h a n n í r aun s k a m m t . 

(iii) Sveig janle ik i l auna . 
L a u n a á k v ö r ð u n u m er þ a n n i g h á t t a ð á ís-

landi a ð þa r æt tu laun að vera sveigjanlegr i 
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gagnvart ytri áföllum en í flestum öðrum 
löndum. 

Í fyrsta lagi eru laun í fiskveiðum komin 
undir skiptum og breytast því sjálfkrafa með 
afla og heimsmarkaðsverði. Það má hins 
vegar ekki ofgera mikilvægi þessa fyrirkomu-
lags því að það nær eingöngu til sjómanna en 
ekki til þeirra sem starfa við fiskvinnslu og eru 
þeir þó mun fleiri en sjómennirnir og auð-
vitað nær það ekki til annarra greina atvinnu-
lífsins. 

Í öðru lagi er aðild að verkalýðsfélögum 
almenn og samflot í kjarasamningum 
algengt. Þetta hefur í för með sér að skrið-
þungi launahækkana verður minni en ef 
launaákvarðanir eru lítt samræmdar og gild-
istími kjarasamninga er misjafn. Hugsanlega 
er þetta ástæðan fyrir því að OECD telur að 
(raun-)laun breytist hvergi í OECD-ríkj-
unum jafnört til samræmis við vinnumarkaðs-
ástand og á Íslandi. 

(iv) Vísitölutenging launa. 
Til skamms tíma voru laun á Íslandi tengd 

vísitölu framfærslukostnaðar sem þýddi að 
gengislækkanir skiluðu sér fljótt í hækkun 
launa. Hin síðari ár hefur til muna dregið úr 
beinni vísitölutengingu launa. 

Streymi fjármagns til og frá Íslandi hefur 
lengst af verið takmarkað með reglugerð. Þá 
hefur verið litið svo á að miklar erlendar 
skuldir þrengdu möguleikana á því að fjár-
magna viðskiptahalla, en eins og kom fram að 
ofan eru áhrif fjármagnshreyfinga á fyrir-
komulag gengismála hvort eð er óljós. 

B. Hagkvœmni gjaldmiðilssvœða 
Eins og bent var á að framan er hagræðið af 

föstu gengi og sameiginlegum gjaldmiðli 
óáþreifanlegt og ómælanlegt. Hvert sem 
þetta hagræði er hlýtur það þó að vera háð 
umfangi utanríkisviðskiptanna. 

Vegna fámennis hefði í fljótu bragði mátt 
ætla að íslenskt hagkerfi væri mjög opið og 
bæri því mikinn viðskiptakostnað af eigin 
gjaldmiðli. Þótt íslenska hagkerfið sé tiltölu-
lega opið er það ekki mjög svo. Hlutdeild 

utanríkisverslunar í þjóðarframleiðslu er 
svipuð og hjá Norðurlandaþjóðunum og t.d. 
Kanada. Þetta lága verslunarhlutfall kemur á 
óvart í ljósi lítils íbúafjölda á Íslandi. Eins og 
mynd 2 sýnir er tilhneiging til þess meðal 
OECD-ríkjanna að verslunarhlutfallið sé 

þeim mun hærra sem ríkið er minna. í þessu 
efni er Ísland greinilega jaðartilfelli. 

Til að skilja þetta lága hlutfall utanrík-
isverslunar í íslenskum þjóðarbúskap er 
nauðsynlegt að átta sig á því að hann gegnir 
öðru hlutverki í heimsbúskapnum en hag-
kerfi annarra lítilla OECD-ríkja. Hér er 
gagnlegt að bera saman Ísland og Írland. Á 
Írlandi eru laun tiltölulega lág og þótt það sé á 
útjaðri Evrópu er það ekki eins einangrað og 
Ísland. Hagkerfi Írlands er því nátengt og 
jafnvel hluti af evrópskum iðnaði. Það flytur 
inn hálfunninn iðnvarning, bætir við hann 
mannaflsfrekum virðisauka og flytur hann 
síðan út aftur. Afleiðingin er umfangsmikil 
innbyrðis viðskipti í iðnaði og útflutningur 
sem jafngildir um 60% af þjóðarframleiðslu. 
íslenskur þjóðarbúskapur stendur á hinn 
bóginn undir háum launum af því að útflutn-
ingur byggist á náttúruauðlindum og krefst 
ekki mikilla aðfluttra aðfanga. Einangrun 
landsins veitir smáiðnaði náttúrulega vernd 
um leið og hún kemur í veg fyrir að Ísland sé 
fýsilegur hlekkur í langri virðisaukakeðju. 
Fyrir vikið er verslunarhlutfall Íslands, sem 
ekki hefur nema 7% af íbúafjölda á Írlandi, 
helmingi hærra en Írlands. 

M.ö.o. vegna náttúruauðlinda og legu er 
Ísland fyrst og fremst útflytjandi fiskafurða 
og innflytjandi fullbúins iðnvarnings. Hið 
mikla gegnumflæði iðnaðarvöru sem setur 
svip á önnur lítil þróuð ríki vantar. 

Þetta þýðir að óhagræði Íslendinga af sjálf-
stæðum gjaldmiðli og jafnvel síbreytilegu 
gengi er til muna minna en ætla hefði mátt á 
grundvelli íbúafjöldans eins. 

C. Verðbólga og agi 
Verðbólga á Íslandi hefur löngum verið 

meiri en þótt hefði ásættanlegt í öðrum 
OECD-ríkjum. Það er því við hæfi að heim-
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Mynd 2. Utanríkisverslun og fólksfjöldi í OECD-löndum 

færa upp á Ísland röksemdirnar um aga og 
festu fyrir föstu gengi. 

Til að meta notagildi þessara röksemda er 
nauðsynlegt að gera sér grein fyrir því af 
hverju verðbólga hefur verið svona mikil á 
Íslandi. Er svo komið trausti manna á stefnu 

eða stefnuleysi stjórnvalda að nauðsynlegt er 
að nota gengið sem akkeri í peningamálum? 

Eins og flest önnur lítil ríki sem búið hafa 
við viðvarandi verðbólgu hefur íslenskt efna-
hagslíf verið þjakað af gengislækkunar-verð-
bólguskrúfu þar sem hver gengislækkun leiðir 
til verðbólgu sem svo eykur þrýsting á aðra 
gengislækkun. Slík víxlverkun nærist þó ekki 
eingöngu á sjálfri sér. Að baki býr ævinlega 
meginorsök verðbólgunnar. í mörgum 
löndum er þessi meginorsök nauðsyn seðla-
prentunar til að fjármagna ríkissjóðshalla 
sem farið hefur úr böndunum. Ríkissjóður 

Íslands var rekinn með miklum halla á níunda 
áratugnum og hafði nokkrar tekjur af seðla-
prentun. Engu að síður virðist meginskýring 
á verðbólgu á Íslandi ekki liggja í halla á ríkis-
sjóði heldur því að menn hafi sett sér of háleit 
markmið í efnahagsmálum. Yfirvöld hafa 
verið fljót að fella gengið ef harðnað hefur á 
peningamáladalnum varðandi útflutnings-
tekjur - eins og gerðist vegna aflabrests á 
árunum 1982 og 1983 - til þess að viðhalda 
fullri atvinnu og góðri afkomu fyrirtækja. 
Stjórnvöld hafa hins vegar verið ófús til að 
festa gengið eða jafnvel hækka það þegar 
útflutningstekjur hafa glæðst og þannig liðið 
innlenda þenslu. í reynd hefur stefna peninga-
málayfirvalda verið að raunlaun skyldu vera 
lág. Þessi stefna hefur veikt gengið til muna 
og ýtt undir verðbólgutilhneigingar í hagkerf-
inu. 
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Grundvallarspurningin varðandi gengistil-
högun er hvort skuldbinding til þess að halda 
genginu stöðugu (eða taka upp sameiginlegan 
gjaldmiðil) myndi (i) aga yfirvöld peninga-
mála og auka svo traust á þeim á (ii) fjármagns-
markaði og á (iii) vinnumarkaði og mörkuðum 
fyrir vörur og þjónustu að æskilegri niður-
staða fengist. órækasta vísbendingin um 
þetta er reynslan frá árinu 1988 (sjá töflu 2) en 
þá var tilraun til að halda genginu föstu gefin 
upp á bátinn þegar raungengið hafði hækkað 
úr hófi vegna innlendrar verðbólgu. 

Gengislækkunin árið 1988 var greinilegt 
merki um uppgjör af hálfu yfirvalda peninga-
mála. Skýrt markmið í gengismálum sem 
hefði fengist með þátttöku í gengisfyrirkomu-
lagi Evrópska myntkerfisins hefði án efa 
styrkt stjórnvöld í ásetningi sínum að halda 
genginu stöðugu og hefði gjaldmiðillinn verið 
sameiginlegur með öðrum þjóðum hefði 
gengislækkun áð sjálfsögðu aldrei komist á 
dagskrá. 

En hefði trúverðug skuldbinding um að 
halda genginu föstu komið í veg fyrir þann 
þrýsting sem leiddi til gengislækkunarinnar? 
Fyrir því er erfitt að færa sannfærandi rök. 
Væntingar um mikla verðbólgu gerðu það að 
verkum að nafnvextir á fjármagnsmarkaði 
voru háir. Það er hins vegar erfitt að halda því 
fram að stjórnvöld hafi fundið sig knúin til að 
uppfylla væntingar aðila á vinnumarkaði því 
að verðtryggðar skuldbindingar eru lang-
algengastar á þeim markaði. Það er ekki 
heldur hægt að halda því fram að gengislækk-
unin hafi verið nauðsynleg til þess að forða 
atvinnuleysi vegna hárra launakrafna. Eins 
og tafla 2 sýnir ríkti þensluástand þegar 
gengið var lækkað. Verðbólgan og hækkun 
raungengisins áttu rætur að rekja til umfram-
eftirspurnar en ekki kostnaðarþrýstings. 

Þetta má setja fram á annan hátt. Ef við 
sleppum væntingum á fjármagnsmarkaði 
standa stjórnvöld á hverjum tíma frammi 
fyrir því að velja milli atvinnustigs/afkomu 
annars vegar og aukinnar verðbólgu hins 
vegar. Aga-röksemdin fyrir því að genginu 
skuli haldið föstu byggist á því að peninga-

Tafla 2. Gengisfelling árið 1988. 
Meðal- Raun- Kaupm. Atvinnu- Verð-
gengi gengi launa leysi bólga 

1987 
J 183,9 100,0 100,0 1,8 31,4 
F 183,8 101,3 98,6 0,5 19,8 
M 184,1 102,4 99,1 0,4 19,4 
A 185,2 102,9 98,7 0 ,4 17,7 
M 186,9 103,0 103,2 0 ,3 16,0 
J 185,0 105,8 104,2 0 ,3 26,7 
J 184,0 108,0 102,4 0 ,3 23,2 
Á 183,7 110,6 100,0 0 ,2 33,9 
S 185,2 110,7 103,7 0,2 14,8 
o 185,0 112,3 110,7 0,2 21 ,2 
N 186,0 115,0 106,6 0,2 46,4 
D 186,3 116,8 106,3 0,5 26,7 

1988 
J 186,3 120,7 103,3 0 ,8 54,8 
F 186,7 121,1 103,5 0,6 10,6 
M 198,0 114,8 103,6 0,6 11,6 
A 198,0 116,1 104,1 0,5 18,7 
M 210,7 110,8 106,2 0 ,4 23 ,3 
J 219,5 109,6 109,0 0,4 50,1 
J 218,7 113,5 105,3 0,4 50,8 
Á 218,0 115,9 103,1 0 ,3 29,1 
S 219,3 115,5 102,5 0,4 9 ,9 
o 225,5 112,4 102,1 0,5 4,2 
N 226,1 111,9 102,0 0,9 0 ,8 
D 225,9 111,8 101,8 1,6 2 ,3 

1989 
J 236,7 108,0 100,1 2,4 22,0 
F 242,1 106,8 98,7 2,1 19,6 
M 247,2 107,1 96,6 2,0 38,3 
A 248,3 108,5 95,2 1,4 29,4 
M 251,3 109,0 94,6 1,4 26 ,8 
J 259,3 108,3 94,6 1,4 41 ,6 
J 267,7 105,3 94,5 1,3 8,9 
Á 273,5 104,0 93,7 1,4 17,3 
S 278,6 103,8 92,1 1,2 27 ,1 
o 286,1 102,7 92,9 1,4 26,5 
N 292,4 101,6 91,7 1,7 19,6 
D 297,6 101,6 91,7 2 ,1 28,9 

málayfirvöldum hætti iðulega til að kynda 
undir verðbólgu og það þurfi að koma í veg 
fyrir að þau geri það. Festu-röksemdin bygg-
ist hins vegar á því að trúverðug skuldbinding 
til að halda genginu föstu leiði til þess að hægt 
sé að ná verðbólgu niður án þess að fórna eins 
miklu til og áður í atvinnu og afkomu. Stefna 
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íslenskra stjórnvalda árið 1988 bar greinilega 
vott um agaleysi. Sú reynsla geymir hins 
vegar engar vísbendingar um það að aukin 
festa hefði dregið úr fórnarkostnaði sem 
fylgdi auknum aga. 

Enn fremur bendir fyrirkomulag launa-
ákvarðana á Íslandi - þar sem samið er um því 
sem næst öll laun samtímis og ríkisvaldið er 
yfirleitt þátttakandi í samningsgerðinni - til 
þess að það væri ekki tiltakanlega erfitt fyrir 
stjórnvöld að gera aðilum vinnumarkaðarins 
það vel ljóst að þau væru staðráðin í því að ná 
verðbólgu niður óháð gengisstefnunni. 

Því má segja að aga-röksemdin mæli með 
föstu gengi fyrir Íslendinga en festu-rök-
semdin síður. Þessi niðurstaða ætti ekki að 
koma á óvart. Festu-röksemdin fyrir stöðugu 
gengi hefur orðið vinsæl meðal fræðimanna 
og efnahagssérfræðinga af fagurfræðilegum 
ástæðum fremur en því að finna megi henni 
stoð í veruleikanum. Að því marki sem hægt 
er að skera úr um það hefur Evrópska mynt-
kerfið leitt til hægari verðbólgu víða í Evrópu 
af því að viðkomandi. þjóðir eru nú reiðu-
búnar til að sætta sig við aukið atvinnuleysi til 
að ná verðbólgunni niður en ekki af því að 
það sé orðið sársaukaminna en áður. 

D. Ísland sem myntsvœði 
Eins og bent var á að framan gefur kenn-

ingin um kjörstærð myntsvæða leiðbeiningar 
fremur en að vera uppskrift að því hvernig 
eigi að taka ákvarðanir. Þess vegna er ekki 
hægt að gefa endanlegt svar við því hvers 
konar gjaldmiðilstilhögun henti Íslendingum 
best. Þó má benda á nokkur atriði. 

Fyrst er íil að taka að rökin fyrir sjálf-
stæðum íslenskum gjaldmiðli og nokkrum 
sveigjanleika í gengi hans gagnvart öðrum 
gjaldmiðlum eru fleiri og sterkari en ætla 
hefði mátt að óathuguðu máli. Smæð íslenska 
hagkerfisins virðist með öllu útiloka fast 
gengi. En kenningin um kjörstærð mynt-
svæða veltur ekki á stærð heldur opnunarstigi 
sem yfirleitt stendur í öfugu hlutfalli við stærð 
en er einnig háð landfræðilegri legu og efna-
hagsgerð. Ísland er þótt undarlega megi virð-

ast síður háð utanríkisverslun en mörg mun 
stærri OECD-ríki. Og sveiflur í útflutnings-
tekjum eru sem fyrr haldgóð rök fyrir því að 
Íslendingar reki áfram sveigjanlega gengis-
stefnu. 

Úr því að ekki eru óhrekjanleg rök fyrir 
föstu gengi hvers vegna er þá þátttaka í evr-
ópsku myntstarfi nú á dagskrá? Svarið liggur 
án efa að einhverju leyti í reynslu Íslendinga 
af verðbólgu - ekki síst reynslunni af þeirri 
óðaverðbólgu sem fylgdi því að stjórn pen-
ingamála fór úr böndum á níunda áratugnum. 
Þessi áhugi endurspeglar einnig þróun sem á 
sér stað í helstu viðskiptaríkjum Íslands sem 
mörg hver stefna að föstu gengi og líklega 
myntbandalagi, en eins og komið hefur fram 
eykur það ávinninginn af því að festa gengið 
ef helstu viðskiptalönd gera það einnig og því 
fylgir áhætta að skorast undan slíku. 

Það er engu að síður mikilvægt að gera sér 
grein fyrir því að áhuginn á myntsvæðum og 
sameiginlegum gjaldmiðlum er einfaldlega í 
tísku fremur en að hann sé studdur óhrekjan-
legum sönnunum. Gjaldmiðilssamruni er í 
tísku í Evrópu ekki síður af pólitískum en 
efnahagslegum ástæðum. Þessari tísku hefur 
auðvitað skolað til Íslands. En það er mikil-
vægt að glata ekki áttum og muna að tískan 
stendur ekki sérlega traustum fótum í veru-
leikanum. Vel getur verið að Evrópa sé mynt-
svæði af kjörstærð en fyrir því eru engu betri 
sannanir nú en fyrir tíu árum. Rökin fyrir því 
að Íslendingar gerist aðilar að slíku svæði eru 
heldur engu betri nú en þá. 

III. Kostir Íslendinga 
Íslendingar eiga í grundvallaratriðum um 

tvo kosti að velja varðandi gengistilhögun. 
Þeir geta áfram fylgt sjálfstæðri gengisstefnu 
en jafnframt leitast við að ná betri árangri í 
baráttunni við verðbólgu án teljandi kerfis-
breytinga eða þeir geta stefnt að þátttöku í 
Evrópska myntkerfinu og tekið upp sameig-
inlegan evrópskan gjaldmiðil verði hann að 
veruleika. 

Kostir þess að reka áfram sjálfstæða geng-
isstefnu eru miklir. Ísland er of fámennt til að 
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útflutningur þaðan geti nokkru sinni orðið 
mjög fjölbreyttur. Landið er of langt frá Evr-
ópu til að hreyfanleiki vinnuafls geti komið í 
staðinn fyrir breytingar á hlutfallslegum laun-
um. Loks er vægi utanríkisverslunar ekki eins 
mikið og ætla hefði mátt. Breytanlegt gengi 
getur því gegnt mikilvægu hlutverki í hag-
stjórn og þarf ekki að hafa ótæpilegt óhagræði 
og kostnað í för með sér. 

Sveigjanlegt gengi þýðir ekki endilega 
frjálst gengi. Vel kemur til greina að hafa 
nánar gætur á Evrópska myntkerfinu og jafn-
vel setja genginu ákveðin vikmörk. Aðal-
atriðið í þessu sambandi er þó að finna má 
gengistilhögun þar sem hægt er að breyta 

genginu til að bregðast við ytri áföllum 
margar málsbætur. 

En hafa verður í huga að rökin fyrir sveigj-
anlegu gengi eru dauð og ómerk ef sífellt er 
látið undan pólitískum þrýstingi og gengið 
fellt að óþörfu og kynt undir verðbólgu. Og 
auðvitað geta verið fyrir því pólitískar og 
táknrænar ástæður að Íslendingar vilji ekki 
sýnast minni Evrópumenn en aðrar Norður-
landaþjóðir. 

Frumniðurstaðan er því á þann veg að fyrir 
því eru ekki sannfærandi efnahagsleg rök að 
Íslendingar stefni að myntbandalagi með 
öðrum Evrópuþjóðum. Séu sannfærandi rök 
til eru þau fyrst og fremst af pólitískum toga. 



Ásgeir Daníelsson: 

Sveiflur í sjávarútvegi, 
gengisstefna og almenn hagstjórn1 

Í þessari grein verður fjaliað um sveiflur í íslenskum sjávar-
útvegi og tengsl þeirra við aðra þætti efnahagslífsins. Með því að 
skoða þessar sveiflur, stærð þeirra og áhrif, er hægt að draga upp 
mynd af þeim vanda sem gengisstefnan og almenn hagstjórn í 
landinu stendur frammi fyrir og gefa vissar vísbendingar um þá 
möguleika - og þær takmarkanir - sem hagstjórnin verður að 
taka mið af. Í þessari grein er aðaláherslan lögð á að gera grein 
fyrir ákveðnum staðreyndum um sveiflur í sjávarútvegi og um 
íslenskt efnahagslíf. Leitast verður við að draga fram það sem 
tölurnar virðast segja um orsakasamhengi í efnahagslífinu og að 
útskýra þau vandamál sem fastgengisstefna íslensku krónunnar 
hefur staðið frammi fyrir og mun standa frammi fyrir. 

Sveiflur í sjávarútvegi 
Eitt af markmiðum hagstjórnar á hverjum 

tíma er að reyna að draga úr sveiflum í efna-
hagslífinu og koma í veg fyrir að snöggar 
breytingar sem verða í einum hluta hagkerfis-

1 Þessi grein er unnin upp úr tveim köflum í skýrslu 
Þjóðhagsstofnunar til viðskiptaráðherra, Gengis-
stefnan og tenging íslensku krónunnar við ECU, sept-
ember 1991. í þessari grein hefur þessum köflum 
verið breytt þannig að þeir gætu staðið sem sjálfstæð 
umfjöl lun, j a fnf ramt því sem upplýsingar um fram-
leiðslu og tekjur ársins 1989 frá framleiðsluhlið gera 
það mögulegt að lengja þær talnaraðir sem umfjöll-
unin byggir á um eitt ár. Nokkrar minniháttar við-
bætur hafa einnig verið gerðar. Ég vil nota tækifærið 
til að þakka samstarfsmönnum mínum á Þjóðhags-
stofnun, þeim Þórði Friðjónssyni, Birni Rúnari 
Guðmundssyni , Friðriki Má Baldurssyni og Sigurði 
Á. Snævarr, fyrir samstarfið við gerð áðurnefndrar 
skýrslu. Auk þeirra er skylt að geta hér Gamalíels 

Sveinssonar, sem tilreitt hefur þær upplýsingar um 
framleiðslu og tek jur eftir atvinnugreinum sem þessi 
umfjöllun byggir á. 

ins leiði til kollsteypu í efnahagslífinu í heild. 
Innbyrðis samhengi í hagkerfinu veldur því 
að breytingar í einum hluta efnahagslífsins 
hafa áhrif á aðra hluti þess. Vandamál hag-
stjórnarinnar verður því að bregðast við þeim 
vandamálum sem upp koma í einstökum 
hlutum hagkerfisins með það að markmiði að 
sveiflur í efnahagslífinu í heild verði sem 
minnstar. 

Hér á landi hefur hagstjórnin að verulegu 
leyti snúist um að bregðast við þeim sveiflum 
sem aðstæður á erlendum mörkuðum og í 
hafinu umhverfis landið hafa skapað í sjávar-
útveginum. Verkefni hagstjórnarinnar hefur 
þá verið að treysta rekstrargrundvöll þessa 
undirstöðuatvinnuvegar þjóðarinnar og að 
jafna sveiflur í efnahagslífinu í heild. Stærð 
þessa verkefnis sést þegar skoðuð er stærð 
þeirra tekjubreytinga sem átt hafa sér stað í 
íslenskum sjávarútvegi. 

í mynd 1 eru sýndar breytingar vergra 
þáttatekna sjávarútvegsins á föstu verði í 
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Mynd 1 Breytingar vergra þáttatekna í 
% sjávarútvegi á föstu verði 1990 í SDR Millj. kr. 

SDR2 fyrir tímabilið 1974-1989. Stærð þess-
ara hlutfallslegu breytinga má lesa af lóðrétta 
ásnum vinstra megin á myndinni. Verðmæti 
þessara breytinga miðað við áætlaðar vergar 
þáttatekjur sjávarútvegsins á árinu 1990 upp á 
46 milljarða króna má lesa af lóðrétta ásnum 
til hægri á myndinni. Mynd 1 sýnir að ekki er 
óalgengt að vergar þáttatekjur aukist um 20-
30% jafnvel nokkur ár í röð og fyrir kemur að 
vergar þáttatekjur minnki um 20-30% tvö ár í 
röð. í fjárhæðum þýðir þetta að vergar þátta-
tekjur sjávarútvegsins jukust um 5-12 millj-
arða á ári á árunum 1984-1987 og minnkuðu 
um 10-15 milljarða á árunum 1982-1983. 
Óvarlegt væri að ætla að sveiflurnar í 
íslenskum sjávarútvegi verði minni næstu 17 
árin en þær voru þessi 17 ár sem hér eru til 
skoðunar. 

Ein leið til að draga saman í eina tölu 

2 Tölurnar sem mynd 1 byggir á eru fundnar með því 
að breyta f járhæðum í íslenskum krónum í SDR með 
meðalgengi viðkomandi árs og staðvirða þær með 
vísitölu sem sýnir kaupmátt SDR miðað við fram-
færsluvísitölu í nokkrum helstu iðnr íkjunum. Vægi 
framfærsluvísitölu viðkomandi ríkis í verðvísitölu 
'SDR-r ík janna ' er það sama og vægi myntarinnar í 
útreikningi á gengi SDR. 

breytileika í hagstærðum er að reikna út stað-
alfrávik fyrir breytingarnar. Staðalfrávik 
hlutfallslegra breytinga vergra þáttatekna 
sjávarútvegs á föstu verðlagi reyndist 18,9%, 
en meðalvöxtur þeirra var 2,3% á tímabilinu 
1973-1989. 

Ef mynd 1 sýnir stærð þess vandamáls sem 
hagstjórnin hefur þurft að glíma við, þá 
getum við sagt að mynd 2 gefi vissa innsýn í 
árangur hagstjórnarinnar. Af þeim hag-
stærðum sem mynd 2 sýnir sveiflast breyt-
ingar vergra þjóðartekna á föstu verðlagi 
(VÞT) minnst, hlutfallslegar breytingar þjóð-
arútgjalda á föstu verðlagi sveiflast 
næstminnst, en hlutfallslegar breytingar 
launagjalda á föstu verðlagi3 sveiflast mest. 
Mælt á kvarða staðalfrávika þessara hlutfalls-
legu breytinga fæst að staðalfrávik hlutfalls-
legra breytinga þjóðartekna var 5,0%, staðal-
frávik hlutfallslegra breytinga þjóðarútgjalda 
var 7,2% og staðalfrávik hlutfallslegra breyt-
inga launaútgjalda 9,5%.4 

3 Vísitala vöru og þjónustu var notuð við staðvirð-
inguna. 
4 Á tímabilinu 1973-1989 uxu þ jóðar tekjurnar um 
3,2% að meðaltali, þjóðarútgjöldin um 3,3% en 
launaútgjöldin um 2,5%. 
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Mynd 2 

% 

25-

Breytingar þjóðartekna, þjóðarútgjalda 
og launagjalda á föstu verðlagi 

Allar stærðirnar í mynd 2 sveiflast minna 
en vergar þáttatekjur sjávarútvegsins sem 
sýndar eru í mynd 1 en það vekur athygli að 
útgjöldin og launin sveiflast meira en tekj-
urnar gagnstætt því sem búast má við á ráð-
deildarsömu heimili þar sem kúfurinn af tekj-
unum í uppsveiflunni er lagður til hliðar í 
góðærinu og sparaður og notaður til að forða 
þeirri lækkun útgjalda sem annars væri nauð-
synleg á tímum samdráttar í tekjum. Á slíku 
heimili mundu tekjurnar sveiflast meira en 
útgjöldin. 

Afkoma sjávarútvegs og launamyndunin 
Í mynd 2 má sjá eitt af einkennum íslensks 

efnahagslífs, þ.e. að launin hafa tilhneigingu 
til að hækka um of í góðæri, sem aftur gerir 
það nauðsynlegt að lækka launin meira en 
ella á samdráttartímum. Ástæður þessara 
miklu sveiflna í launum og útgjöldum eru 
ekki einvörðungu sveiflur í afkomuskilyrðum 
útflutningsgreinanna. Ástæðnanna er einnig 
að leita í mjög nánum tengslum á milli 
afkomu sjávarútvegsins og launamyndunar í 
sjávarútvegi og í landinu í heild. Aflahluta-
kerfið gerir það að verkum að nokkur fylgni 
hlýtur jafnan að vera á milli gengis í sjávar-
útvegi og launa sjómanna. Það er einnig nær-
tækt að ætla að nokkur fylgni sé á milli 

afkomu í sjávarútvegi og launa í fiskvinnslu. 
En tölur sýna að það er einnig sterk fylgni á 
milli afkomu í sjávarútvegi og launa í öðrum 
hlutum hagkerfisins. 

Í mynd 3 er sýnt samband á milli hlutfalls 
launa og launatengdra gjalda af landsfram-
leiðslunni og afkomu^ sjávarútvegs árið áður. 
Eins og myndin ber með sér er sterkt sam-
band á milli þessara stærða. Reiknaður fylgni-
stuðull reyndist 0,80. Mjög sterkt samband 
kom einnig í ljós á milli afkomu sjávarútvegs-
ins árið áður og hlutfalls launa og launa-
tengdra gjalda af vergum þáttatekjum í ein-
stökum hlutum efnahagslífsins. í einföldum 
aðfallsjöfnum reyndist afkoma sjávarútvegs 
árið áður hafa mun meiri áhrif á hlutfall launa 
og launatengdra gjalda en afkoma greinar-
innar sjálfrar árið áður, en þessi stærð var oft 
ekki marktæk. Einnig var lítið samband á 
milli afkomu annarra hluta efnahagslífsins 
árið áður og hlutfalls launa og launatengdra 
gjalda af vergum þáttatekjum í sjávarútvegi 
sem er vísbending um það hvernig orsaka-

A f k o m a er hér r e i k n u ð sem hlutfall rekstrarafgangs 
a f f ramle iðs luv i rð i . R e k s t r a r a f g a n g u r e i n s o g h a n n er 
ski lgre indur her er sá r eks t r a r a fgangur sem fæst ef t i r 
að búið er að draga afskr i f t i r f r á , en áðu r en vextir eru 
dregni r f rá . 
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Mynd 3 Afkoma sjávarútvegs árið áður og hlutfall 
% launa af vergri landsframleiðslu % 

samhenginu er háttað. Samband afkomu 
sjávarútvegs og hlutfalls launa og launa-
tengdra gjalda af vergri landsframleiðslu 
sama árs var einnig mun veikara en það sam-
band sem sýnt er í mynd 3. Reiknaður fylgni-
stuðull var aðeins 0,25. 

Þetta nána samband sem er á milli afkomu í 
sjávarútvegi og kostnaðarstigs í landinu 
endurspeglast einnig í nánu sambandi á milli 
afkomu í sjávarútvegi og raungengis. Mynd 4 
sýnir raungengi miðað við verðlag og afkomu 
sjávarútvegs árið áður. Reiknuð fylgni á milli 
þessara stærða reyndist vera 0,77.6 Fylgnin á 
milli afkomu sjávarútvegs og raungengis 
miðað við laun reyndist enn hærri eða 0,84. 

Afkoma sjávarútvegs 
og afkoma annarra greina 

Þessi mikla fylgni sem er á milli afkomu 
sjávarútvegs og launa og á milli afkomu sjáv-
arútvegs og raungengis leiðir til þess að það 
verður neikvætt samband á milli afkomu í 
sjávarútvegi og afkomu í öðrum greinum. 

6 Sambandi gengis, raungengis og afkomu sjávar-
útvegs eru gerð ítarleg skil í grein Friðriks Más Bald-
urssonar: Auðlindaskattur og gengisstefna í Vís-
bendingu 27. júlí 1989. 

Þetta sést í mynd 5, þar sem sýnd er afkoma í 
sjávarútvegi árið áður og í 'öðrum sambæri-
legum atvinnugreinum'.7 Reiknaður fylgni-
stuðull á milli þessara stærða er-0,68.8 

Hér kemur enn fram það einkenni íslenska 
hagkerfisins að þegar afkoma sjávarútvegsins 
batnar hækka laun og annar kostnaður innan-

7 Með 'öðrum sambærilegum greinum' er átt við að 
viðkomandi greinar séu reknar með hagnað að mark-
miði og að vægi f jármagns og vinnuafls sé svipað og í 
sjávarútvegi. Eftirtaldar greinar eru í þessum hóp: 
almennur iðnaður annar en slátrun, kjöt- og mjólkur-
iðnaður, verslun, veitingahús og gististaðir og 
menningarmál. Þessar greinar framleiða 25-30% af 
framleiðslu allra fyrirtækja í landinu. Með sjávar-
útveginum sem framleiðir um 17% er hér um að ræða 
greinar sem framleiða um 45% af allri framleiðslu 
fyrir tækjanna í landinu. 

8 Þetta neikvæða samband minnkar ekki þegar bætt 
er við fleiri framleiðslugreinum. Það var t .d. prófað 
að bæta við ofangreindar greinar: samgöngum, pen-
ingastofnunum, heilbrigðisþjónustu einkaaðila, 
persónulegri þjónustu, landbúnaði, slátrun, kjöt- og 
mjólkuriðnaði. Þessar greinar framleiða saman 65-
70% af allri framleiðslu fyrirtækjanna í landinu og 
með sjávarútveginum framleiða þær um 85% af allri 
framleiðslu fyrir tækjanna. Fylgnin á milli a fkomu 
þessara greina og afkomu í sjávarútvegi árið áður 
reyndist -0,70. 
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Afkoma sjávarútvegs árið áður og 
raungengi miðað við verðlag 

lands. Hlutdeild launa í landsframleiðslunni 
vex og raungengið hækkar, en hagnaður sjáv-
arútvegsfyrirtækja eykst lítið miðað við bat-
ann í ytri skilyrðum greinarinnar. Þegar 
afkoma sjávarútvegsins versnar er gripið til 
gengisfellinga og annarra aðgerða til að lækka 
laun og annan kostnað sjávarútvegsins. Þessi 
launalækkun nær til hagkerfisins í heild 
þannig að hlutdeild launa í landsframleiðsl-
unni minnkar og raungengið lækkar. 

Eins og sést í mynd 5 er afkoma sjávarút-

vegsins sveiflukenndari en afkoma 'annarra 
sambærilegra greina'. Staðalfrávik afkom-
unnar í sjávarútvegi var 4,0% á árunum 1973-
1989, en staðalfrávik afkomunnar í 'öðrum 
sambærilegum greinum' var 1,9%. Þrátt fyrir 
að afkoma sjávarútvegsins væri þannig óviss-
ari en afkoma 'annarra sambærilegra greina' 
var meðaltalsafkoma sjávarútvegsins ein-
ungis 1,4% og nokkru lægri en meðaltals-
afkoma 'annarra sambærilegra greina' sem 
var 2,3%. 

Rekstrarafgangur/framleiðsluvirði í sjávarútvegi 
og "öðrum sambærilegum greinum" 

Mynel 4 

Mynd 5 
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Stöðugleiki markaða og hagstjórn 
Hér verður ekki reynt að skýra hvers vegna 

þetta nána samband er á milli afkomu í sjávar-
útvegi og launaþróunar í landinu. Það er hins 
vegar ljóst að ef ekki tekst að veikja þetta 
samband stendur hagstjórnin frammi fyrir 
gífurlegum vanda. Eins og að framan greinir 
má búast við breytingum í vergum þátta-
tekjum í sjávarútvegi upp á 5-10 milljarða á 
ári, jafnvel í nokkur ár í röð. Það er ljóst að 
þessar sveiflur skapa þó nokkurn vanda fyrir 
hagstjórnina í landinu. En ef uppsveiflan í 
sjávarútvegi leiðir til hækkunar launa í land-
inu í heild, eins og verið hefur, þá eykst sá 
vandi sem við er að glíma verulega. í f jár-
hæðum talið verður tekjusveiflan ekki upp á 
5-10 milljarða heldur 25-30 milljarða. Þá er 
stærðin á þeim fjárhæðum sem um er að tefla 
það mikil að ástæða er til að efast um að hefð-
bundin fjármála- og peningamálatæki ráði við 
að draga nægilega úr sveiflunni. Árangur hag-
stjórnar í hverju landi ræðst að verulegu leyti 
af stöðugleika og viðbragðshraða markað-
anna, einkum launamarkaðarins. Ef þessir 
markaðir eru óstöðugir og taka lítt mark á 
yfirlýsingum stjórnvalda og aðgerðum í fjár-
málum hins opinbera og peningamálum er 
hætt við að árangurinn af hagstjórninni verði 
lítill, en kostnaðurinn sem henni er samfara 
getur orðið verulegur. 

Lausn þess hagstjórnarvanda sem að ofan 
var lýst felst í því að rjúfa eða a.m.k. að 
veikja þau nánu tengsl sem eru á milli afkomu 
í sjávarútvegi og tekjuþróunarinnar í efna-
hagslífinu í heild. Þetta er hægt að gera með 
ýmsu móti, en þó er í aðalatriðum um tvær 
leiðir að ræða. Annars vegar er hugsanlegt að 
sporna við því að þær tekjubreytingar sem 
verða í sjávarútveginum breiðist út til ann-
arra greina sem þýðir að launa- og tekjuþróun 
hjá sjómönnum og fiskverkafólki verður úr 
takti við þróun launa í öðrum atvinnugrein-
um. Hin leiðin er að sporna við því að breyt-
ing í afkomu sjávarútvegsins leiði til samsvar-
andi breytinga í launum þeirra sem starfa í 
sjávarútveginum, þ.e. að skapa aðstæður þar 
sem sjávarútvegsfyrirtækin eru rekin með 

verulegum hagnaði í góðæri og geta þolað 
nokkurt tap þegar ytri skilyrðin versna. Til 
þess að skapa þessar aðstæður þarf fyrst og 
fremst að koma í veg fyrir að innbyrðis sam-
keppni um vinnuafl og hráefni á milli fyrir-
tækja í sjávarútvegi og/eða kjarabarátta 
sjómanna og fiskverkafólks leiði til tekju-
sprenginga sem þurrki út hagnaðinn í grein-
inni þegar vel árar. 

Það þarf þannig að auka stöðugleika á 
mörkuðunum fyrir ferskan fisk og á vinnu-
markaðnum.9 í aðalatriðum má auka stöðug-
leika þessara markaða eftir tveim leiðum. 
Annars vegar er hægt að breyta aðstæðum á 
þessum mörkuðum þannig að þeir sem þar 
taka þátt breyti hegðun sinni sjálfviljugir. Til 
þess að svo verði þarf að ganga þannig frá 
málum að þeim sem fara offari í samkeppn-
inni um vinnuafl og hráefni hefnist fyrir það, 
en þeim sem horfa til lengri tíma farnist best. 
Fastgengisstefna og takmörkun á fyrirgreiðslu 
opinberra aðila við sjávarútvegsfyrirtæki sem 
eiga í vanda eru forsendur fyrir því að slík 
sveiflujöfnun geti átt sér stað innan fyrirtækj-
anna sjálfra. Hin leiðin er að beita þvingaðri 
sveiflujöfnun eins og felst í Verðjöfnunar-
sjóði sjávarútvegsins. 

Fastgengisstefna og sjávarútvegur 
Gengisskráning íslensku krónunnar hefur 

löngum tekið mið af afkomu sjávarútvegsins 
og þá einkum afkomu veiða og vinnslu á botn-
fiski, en velta þessara tveggja greina er um 
80% af veltu allra sjávarútvegsfyrirtækja í 
landinu. Tilraunir stjórnvalda til að halda 
gengi íslensku krónunnar föstu hafa venju-
lega endað á því að afkoma sjávarútvegsins 
hefur versnað vegna verðlækkana á erlendum 
mörkuðum og/eða aflabrests og til gengis-
lækkunar hefur verið gripið til að bæta 
afkomuskilyrði sjávarútvegsins. 

Í þessum kafla er ætlunin að reyna að meta 
hvernig afkoma sjávarútvegsfyrirtækja og 
laun starfsfólks í sjávarútvegi hefðu þróast 

9 Og nú orðið má bæta hér við stöðugleika á kvóta-
markaðnum. 
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Mynd 6 Breyting launa í sjávarútvegi í SDR 
á hvert ársverk 

við skilyrði fastgengisstefnu. Þetta verður 
ekki gert hér með formlegu líkani. Þess í stað 
er ætlunin að skoða hvernig laun og hagnaður 
í erlendri mynt þróuðust á tímabilinu 1973-
1989. Einnig verður athugað hvernig laun og 
hagnaður hefðu þróast ef viðbrögð launa og 
fiskverðs við breytingum í ytri skilyrðum 
sjávarútvegs hefðu verið önnur en þau voru í 
raun, þ.e. athugað verður hvaða áhrif það 
hefur að breyta forsendum varðandi sveigjan-
leika launa. Í þessum útreikningum verða 
allar fjárhæðir í erlendri mynt (SDR). Þannig 
er reynt að líkja eftir ástandi sem fastgengis-
stefna hefði skapað á þessu tímabili. Til-
gangur þessara reikniæfinga er að reyna að 
meta hversu raunhæf fastgengisstefna hefði 
verið á þessu tímabili. Slíkt mat byggist á 
tveim þáttum. Annars vegar er nauðsynlegt 
að meta hversu raunhæft sé að ná fram þeim 
breytingum á raunlaunum sem nauðsynlegar 
eru til að mæta sveiflum í ytri skilyrðum sjáv-
arútvegsins með breytingum nafnlauna við 
verðbólgu sem samrýmist fastgengisstefnu. 
Hins vegar verður að meta hvort raunhæft sé 
að ætla fyrirtækjum að taka á sig afkomu-
sveiflur á borð við þær sem urðu á árunum 
1973-1989 eða þær sem hefðu orðið við minni 
(eða meiri) sveigjanleika launa. Þessir tveir 

þættir eru auðvitað innbyrðis háðir þannig að 
ef það er metið svo að raunlaun séu mjög 
sveigjanleg, þarf hagnaðurinn ekki að sveifl-
ast mikið, en ef raunlaun eru talin tregbreyt-
anleg, þá verður hagnaðurinn að taka á sig 
meirihlutann af byrðunum af sveiflunum í ytri 
aðstæðum greinarinnar og sveiflast mikið. 

Mynd 6 sýnir breytingar launa og launa-
tengdra gjalda10 á ársverk í sjávarútvegi eftir 
að búið er að umreikna allar fjárhæðir yfir í 
SDR með gengi ársins. í fyrsta lagi sýnir 
myndin hvernig raunveruleg laun þróuðust. í 
öðru lagi er sýnt hvernig laun hefðu þróast ef 
þau væru fullkomlega sveigjanleg, en við skil-
greinum hér fullkominn sveigjanleika launa 
þannig að þá sé hlutur launa í vergum þátta-
tekjum sjávarútvegsins alltaf sá sami.11 í 
þriðja lagi er sýnt hvernig laun hefðu þróast ef 
launin væru fullkomlega ósveigjanleg, þ.e. ef 

10 L aun eru hér s u m m a launa og l a u n a t e n g d r a g ja lda 
eins og þ a u eru r e i k n u ð í þ j ó ð h a g s r e i k n i n g u m f r á 
f ramle iðs luh l ið ef t i r að búið er að áætla laun og launa-
tengd gjöld fyrir þá sem eru m e ð eiginn a tvinnu-
reks tu r . 

11 O g j a fn og meðal ta l ið yfir t ímabi l ið sem var um 
7 7 % . 
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Mynd 7 
Rekstrarafgangur/framleiðsluvirði í 

sjávarútvegi m.v. mismunandi forsendur 

launin hækkuðu alltaf um sömu hlutfallstölu 
óháð sveiflum í þáttatekjum greinarinnar, en 
þó þannig að hlutfall launanna í vergum 
þáttatekjum yfir tímabilið í heild væri það 
sama og raun varð. Mynd 6 sýnir þannig ann-
ars vegar breytingar raunverulegra launa og 
hins vegar tvö öfgatilfelli varðandi þróun 
launa. í myndinni sést að raunveruleg þróun 
launa í sjávarútvegi er mun nær fullkomnum 
sveigjanleika. Myndin sýnir einnig að til að ná 
fram þeirri lækkun launa í SDR sem raun-
verulega varð þá hefði þurft að lækka nafn-
virði launatekna á ársverk (í SDR) um 20% 
tvö ár í röð, 1982 og 1983. Hér er að vísu um 
að ræða lækkun á nafnvirði launatekna á 
ársverk sem skiptist í minnkun vinnutíma og 
lækkun tímakaups hjá starfsfólki í fiskvinnslu 
og lækkun fiskverðs hjá sjómönnum. Varlega 
áætlað má segja að til þess að ná fram þeirri 
lækkun launa sem raunverulega varð 1982 og 
1983 við skilyrði fasts gengis hefði þurft að 
lækka tímakaup og fiskverð um 10-15% tvö 
ár í röð! 

Mynd 7 sýnir afkomu sjávarútvegsins í 
sömu þrem tilfellum og rætt var um hér að 
framan. í fyrsta lagi er sýnt hlutfall raunveru-
legs rekstrarafgangs af framleiðsluvirði. Þetta 
hlutfall var hæst 8,6% enlægst-5,7%. Staðal-

frávikið var 4,0%. í öðru lagi er sýnt hlutfall 
rekstrarafgangs af framleiðsluvirði sem orðið 
hefði ef launin hefðu verið fullkomlega 
sveigjanleg eins og það hugtak var skilgreint 
hér að framan. í þessu tilfelli varð hlutfallið 
hæst 4,4% en lægst -3 ,4%. Staðalfrávikið 
varð 2,0%. í þriðja lagi er sýnt það hlutfall 
rekstrarafgangs af framleiðsluvirði sem orðið 
hefði ef laun hefðu verið fullkomlega ósveigj-
anleg og hækkað um fasta hlutfallstölu óháð 
breytingum vergra þáttatekna greinarinnar. í 
þessu tilfelli varð hlutfallið hæst 11,2% en 
lægst -16,1%. Staðalfrávikið reyndist 7,7%. 
Þótt þessar tölur sýni ekki það hagnaðarhlut-
fall sem mestu skiptir, sem er hlutfallið á milli 
hagnaðar eftir fjármagnskostnað og þess fjár-
magns sem bundið er í rekstrinum, þá ættu 
þær að sýna nokkuð vel hversu stórum 
afkomusveiflum búast má við í þessum þrem 
tilfellum. 

Ef gert er ráð fyrir að nafnlaun (og fiskverð) 
séu tregbreytanleg niður á við, virðist senni-
legt að fastgengi myndi takmarka nokkuð 
möguleika á að leiðrétta versnandi afkomu-
skilyrði sjávarútvegsins með lækkun raun-
kostnaðar og raunlauna. íslenskur sjávar-
útvegur mundi þá þurfa að færast nær lín-
unum í mynd 6 og 7 sem sýna laun og afkomu 
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miðað við fullkominn ósveigjanleika laun-
anna. Til að mæta taprekstri á þeim árum 
þegar ytri skilyrðin eru slæm og ekki er hægt 
að lækka kostnað nægjanlega, verður að reka 
fyrirtækin með meiri hagnaði en verið hefur á 
góðu árunum. Þetta þýðir að ef laun verða 
tregbreytanlegri niður á við, verða þau einnig 
að verða tregbreytanlegri upp á við. Leiða má 
líkur að því að þetta myndi gerast sjálfkrafa í 
einhverjum mæli ef gengið yrði fast þannig að 
fyrirtæki í sjávarútvegi gætu ekki búist við því 
að stjórnvöld breyttu afkomuskilyrðum 
þeirra með gengisfellingum þegar afkomu-
skilyrðin versnuðu. Fyrirtæki sem veit að laun 
og annar kostnaður er tregbreytilegur niður á 
við hikar frekar við að yfirbjóða keppinaut-
ana í kapphlaupi um vinnuafl og hráefni í 
góðærinu en fyrirtæki sem treystir á að allur 
kostnaður muni lækka þegar afkomuskilyrðin 
versna. Ef fyrirtæki héldu jafnóhikað áfram 
að yfirbjóða hvert annað við þessar nýju 
aðstæður og legðu ekki til hliðar fé á góðæris-
tímunum yrði afleiðingin gjaldþrot og 
atvinnuleysi. Að hversu miklu leyti þetta 
myndi gerast - og hversu lengi st jórnendur 
fyrirtækjanna og forsvarsmenn verkalýðs-
félaganna væru að læra á þessar nýju 
aðstæður og venja sig við að líta á fast gengi 
íslensku krónunnar sem staðreynd - er erfið-
ara að spá. Það veltur þó á svörum við þessum 
spurningum hvaða möguleikar eru á raun-
hæfu fastgengi íslensku krónunnar. 

Almennt um hagstjórnina 
Í umræðunni um sveiflur í íslenskum þjóð-

arbúskap hefur því oft verið haldið fram að 
helsti styrkur hagstjórnarinnar á Íslandi sé 
hversu sveigjanleg raunlaun séu niður á við. 
Með gengisfellingum, verðbólgu og inn-
gripum í verðlags- og launamál hefur stjórn-
völdum oft tekist að minnka þjóðarútgjöld 
mjög hratt þegar að hefur þrengt í þjóðar-
búskapnum. Það sem oft gleymist er að þessi 

mikli samdráttur í þjóðarútgjöldum var 
nauðsynlegur fyrst og fremst vegna of mikilla 
launahækkana á nýliðnu þensluskeiði og 
ástæða er til að spyrja hvort þessar of miklu 
launahækkanir hafi ekki að nokkru leyti verið 
afleiðing af árangursríkri lækkun raunlauna á 
næsta samdráttartímabili þar á undan. H é r 
kemur tvennt til. í fyrsta lagi eru st jórnendur 
fyrirtækja, sem vita að kostnaðaraðstæður 
þeirra verða lagfærðar með gengisfellingum 
og öðrum opinberum aðgerðum þegar ytri 
aðstæður versna, viljugri að yfirbjóða keppi-
nautana í samkeppninni um vinnuafl og hrá-
efni heldur en þeir sem vita að laun og annar 
kostnaður er tregbreytanlegur niður á við. 
í annan stað er erfiðara að ná fram hófsömum 
samningum við verkalýðshreyfinguna á 
þenslutímum þegar staða hennar er sterk ef 
miklar raunlaunalækkanir hafa átt sér stað á 
næstliðnu samdráttarskeiði. Þjóðarsátt um 
launasamninga er erfiðari í þjóðfélagi þar 
sem raunlaun sveiflast mikið heldur en í þjóð-
félagi þar sem raunlaun sveiflast lítið. 

Að lokum er rétt að benda á að þær miklu 
sveiflur í raunlaunum sem við höfum haft hér 
á landi valda miklum sveiflum í eftirspurn 
eftir vörum og þjónustu. Þær auka þannig 
óvissu hjá öðrum greinum en sjávarútvegi, 
sem flestar byggja einvörðungu á innlendri 
eftirspurn. Þegar að kreppir í sjávarútveg-
inum og tekjur lækka, njóta þessar greinar 
þess að raungengið er lækkað og samkeppnis-
staða þeirra gagnvart erlendri framleiðslu 
styrkist. Hagnaður þeirra getur því aukist á 
þessum tímum þrátt fyrir minni framleiðslu 
og sölu. Á þennan hátt er þeirri óvissu sem 
sjávarútvegurinn býr við dreift yfir heimilin í 
landinu og efnahagslífið í heild. Ef hægt væri 
að láta sjávarútveginn sjálfan taka meira af 
þessari óvissu á sig með sveiflum í hagnaði h já 
sjávarútvegsfyrirtækjum, er ástæða til að ætla 
að sveiflur í framleiðslu og atvinnu yrðu 
minni en verið hefur. 



Unnur Gunnarsdóttir: 

Tryggingas jóðir innlánsfjár 

Greinarhöfundur er lögfræðingur og starfar í bankaeftirliti 
Seðlabanka Íslands. 

I. Inngangur. 
Hvers vegna eru tryggingasjóðir inn-

lánsfjár til? Og hvers vegna settu sumar 
þjóðir á fót slíka tryggingasjóði snemma á 
öldinni, á meðan aðrar eru fyrst nú að vinna 
að stofnun þeirra? Hvers vegna beinir 
Evrópubandalagið þeim tilmælum til aðildar-
ríkja sinna, að hvert og eitt þeirra sjái til þess, 
að innan sinna vébanda sé tryggingakerfi inn-
lánsfjár, sem fullnægi ákveðnum lágmarks-
kröfum? Hvað eiga starfandi tryggingasjóðir 
sameiginlegt og hvaða atriði skilja þá að? 
Hafa viðhorf um tilgang og eðli trygginga-
sjóða fyrir innlánsfé breyst á síðari árum, og 
ef svo er, í hvaða veru? Þessum spurningum 
og e.t.v. fleiri verður leitast við að svara hér á 
eftir, og jafnframt verður leitast við að varpa 
nokkru ljósi á starfsemi sjóðanna í þjóðfé-
lagslegu samhengi. 

Hér á eftir verður sjónum einkum beint að 
tryggingasjóðum innlánsstofnana á Norður-
löndunum og í Bandaríkjum Norður-
Ameríku, auk þess sem litið verður til tilmæla 
Evrópubandalagsins. í viðbæti við grein 
þessa er birt yfirlit yfir helstu atriði varðandi 
starfsemi tryggingasjóða í nefndum löndum. 
Getið er um tryggingasjóði í hverju landi fyrir 
sig, hvernig aðild er háttað, stjórnunarlega 
uppbyggingu, árleg framlög aðildarbanka 
(sparisjóða) og hvað hver sjóður tryggir. 

II. Söguleg þróun. 
1) Bandaríki Norður-Ameríku 

Árið 1929 átti sér stað hrun verðbréfa-
markaðarins, og fylgdi kreppa mikil í kjölfar-

ið. Á árunum frá 1930 til 1932 urðu yfir 5.000 
bandarískir bankar gjaldþrota, og innstæðu-
eigendur töpuðu samtals næstum 800 millj. 
dollara. 4.000 bankar til viðbótar urðu gjald-
þrota árið 1933. Almennt vantraust á banka-
kerfinu var því alvarlegt vandamál, þegar 
Franklin Roosevelt tók við forsetaembætti í 
mars 1933. Bankar landsins voru lokaðir 
vegna yfirlýsingar um „banking holiday" í 
öllum ríkjunum 48. Roosevelt forseti bætti 
um betur og gaf út neyðaryfirlýsingu af hálfu 
alríkisstjórnarinnar, til að bankarnir héldust 
lokaðir um hríð. 

Ástandið krafðist róttækra aðgerða, til að 
endurheimta mætti almennt traust til banka-
kerfisins, og ein aðgerðin, sem gripið var til, 
var stofnun alríkistryggingasjóðs fyrir inn-
lánsfé (FDIC). Aðgerðin var umdeild á 
sínum tíma. 

Þeir, sem töluðu máli tryggingasjóðs, 
héldu því fram, að hann myndi stöðva „run" á 
innstæðufé, vernda smærri innstæðueigendur 
fyrir tapi og stuðla að því að koma á þeim 
stöðugleika og trausti til bankakerfisins, sem 
nauðsynlegt er, til að halda megi úti eðlilegri 
bankastarfsemi. 

Gagnrýnisraddir voru hins vegar á þá leið, 
að tryggingakerfið yrði mjög dýrt og á 
kostnað skattborgara, einnig að það kæmi í 
veg fyrir nauðsynlegt aðhald frá markaðnum 
og með því móti styrkja illa rekna banka. 

í nærri 50 ár virtist tryggingakerfið ein-
göngu hafa kosti í för með sér fyrir efnahags-
lífið. Vegna ýmissa ytri skilyrða, sem ekki 
verða rakin hér, óx bankakerfið og dafnaði á 
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þessum tíma. Gjaldþrot banka urðu æ fátíð-
ari. Þeim fækkaði úr 4.000 árið 1933 í 370 á 
tímabilinu frá 1934 til 1941 og fækkaði enn frá 
1942 til og með 1980, en á því tímabili voru 
gjaldþrot samtals 198. 

Ástandið breyttist verulega á síðari hluta 8. 
áratugarins og þeim 9. Hundruð Savings & 
Loan Corporations (S & L) urðu gjaldþrota, 
og níu af tíu stærstu eignarhaldsfélögum 
banka í Texas nutu aðstoðar FDIC við endur-
skipulagningu. Á tímabilinu frá 1987 til árs-
loka 1990 minnkuðu sjóðir FDIC úr 18 millj-
örðum dollara í 9 milljarða. Ennþá er ástand-
ið alvarlegt. 

Sagan hefur sýnt, að gagnrýnisraddir 4. 
áratugarins voru að mörgu leyti réttmætar. Á 
tímabili stöðugleika létu tryggingasjóðurinn 
og aðrir þættir opinbers öryggiskerfis við-
gangast, að veikburða, illa reknar stofnanir 
héldu allt of lengi áfram starfsemi - með því 
móti urðu töpin stærri og fé var veitt í óarð-
bærar fjárfestingar. Afleiðingarnar urðu þær, 
að vel rek-nar stofnanir og skattborgarar hafa 
setið uppi með kostnaðinn. 

2) Noregur 
Á Norðurlöndum urðu Norðmenn fyrstir 

til að stofna tryggingasjóð fyrir innlánsfé. 
Efnahagskreppan á árunum eftir fyrri heims-
styrjöldina leiddi til þess, að nokkuð margir 
sparisjóðir áttu í erfiðleikum. Árið 1921 var 
stofnaður frjáls tryggingasjóður sparisjóða, 
þar sem það þóttu mikilvægir hagsmunir 
sparisjóðanna í landinu, að enginn þeirra ætti 
við slíka erfiðleika að et ja , að hann gæti ekki 
staðið við skuldbindingar sínar eða að hann 
ylli innstæðueigendum eða öðrum kröfu-
höfum tjóni. Skylduaðild varð að sjóðnum 
með setningu sparisjóðalaga árið 1924. 

Með lögum frá 29. júní 1932 var „Garanti-
kassen" fyrir sparisjóði stofnaður. Ástæða 
þess var, að tryggingasjóður sparisjóða hafði 
ekki bolmagn til að styðja við bakið á spari-
sjóðum á erfiðleikaárunum á 3. og4. áratugn-
um. Markmið Garantikassans var að veita 
ábyrgðir fyrir lánum eða stuðningsframlag til 
sparisjóða, ef ástæða þótti til, að starfsemi 

héldi áfram vegna almannahagsmuna, og ætla 
mætti, að með stuðningi sjóðsins gæti við-
komandi sparisjóður endurheimt greiðslu-
hæfni sína. 

Sjóðir þessir voru sameinaðir árið 1961 og 
nýi sjóðurinn nefndur „Sparebankenes 
sikringsfond". Frá stofnun sjóðsins 1961 hafa 
u.þ.b. 30 sparisjóðir fengið fjárhagsaðstoð 
frá sjóðnum. 

Fyrir viðskiptabanka var „Private Aktie-
bankers Garantifond" stofnaður árið 1-938. 
Verkefni sjóðsins var að veita ábyrgðir og 
stuðningslán, til að starfsemi banka gæti 
haldið áfram. Þessi tryggingasjóður var 
leystur af hólmi árið 1961 með „Forretnings-
bankenes sikringsfond", sem hefur að mark-
miði að styðja við starfsemi aðildarbanka 
sinna og tryggja, að þeir standi við skuldbind-
ingar sínar. 

Í febrúar 1991 voru samþykkt lög í Noregi 
um Tryggingasjóð ríkisins, „Statens Bank-
sikringsfond", en markmið hans er að veita 
stuðningslán með sérstökum skilmálum til 
hinna tveggja tryggingasjóðanna. Samþykkt 
hefur verið að veita 5 milljörðum nkr. til 
Tryggingasjóðs ríkisins. 

3) Danmörk 
Danir hafa farið aðra leið, en þó að sama 

markinu. Allar götur frá „bankakrísunni" 
1908 hefur verið venja í Danmörku að leysa 
mál banka eða annarra peningastofnana, sem 
átt hafa í erfiðleikum, með samruna við aðrar 
peningastofnanir. Þriðji áratugur aldarinnar 
einkenndist af einu bankaáfallinu eftir annað. 
Danski seðlabankinn, „Nationalbanken", 
tók ávallt virkan þátt í lausn vandamálanna til 
að forða bankakerfinu frá álitshnekki. 

Frá setningu bankalaganna 1930 var allt 
með kyrrum kjörum þar til árið 1984, að 
Kronebanken lenti í erfiðleikum. Mál Krone-
bankans var leyst, án þess að innstæðueig-
endur yrðu fyrir tjóni, með aðstoð National-
bankans og þriggja stærstu viðskiptabank-
anna. Árið 1987 lentu síðan tveir minni 
bankar í erfiðleikum. Afstaða Nationalbank-
ans einkenndist af því, að um var að ræða svo 
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litla banka, að ekki væru fyrir hendi peninga-
pólitískar ástæður til að grípa inn í. Eftir 
nokkurt óvissuástand um afdrif hagsmuna 
innstæðueigenda í þessum bönkum kom fram 
mikill pólitískur þrýstingur um, að stofnaður 
yrði tryggingasjóður, sem tryggði smærri inn-
stæðueigendur, ef til gjaldþrots kæmi, en með 
því móti yrði tilmælum EB jafnframt 
fullnægt. 

Þann 16. des. 1987 voru síðan sett lög um 
„indskydergaranti", sem er sameiginlegur 
tryggingasjóður fyrir allar lánastofnanir. 

4) Svíþjóð 
Í Svíþjóð hafa ekki verið sett lög um trygg-

ingafyrirkomulag. Sparisjóðirnir hafa með 
sér frjálsan tryggingasjóð, smáan þó. Auk 
þessa er einungis „Riksbanken" sem „lender 
of last resort", sem getur skorist í leikinn, 
lendi banki í erfiðleikum. 

Skipuð hefur verið nefnd með fulltrúum frá 
„Riksbanken", „Bankinspektionen" og „Fi-
nansdepartementet" til að gera tillögur um 
þetta mál. Um mitt ár 1991 var nefndin enn að 
störfum, en Svíar munu vilja bíða eftir því, að 
Evrópubandalagið gefi út tilskipun um trygg-
ingakerfi innlánsfjár, sem hafa megi til hlið-
sjónar, en enn sem komið er hafa einungis 
komið fram tilmæli af hálfu EB. 

5) Finnland 
Í Finnlandi eru starfandi þrír trygginga-

sjóðir fyrir innlánsfé, þ.e. „Affársbankernas 
oeh Postbanken AB:s säkerhetsfond", „Spar-
bankernas säkerhetsfond" og „Andelsban-
kernas säkerhetsfond". Með nýrri löggjöf um 
starfsemi viðskiptabanka (Depositionsban-
kerna) frá árinu 1989 var þessari tilhögun 
ekki breytt, en kveðið svo á, að sömu laga-
ákvæði giltu um sjóðina þrjá . 

6) Ísland 
Tryggingasjóður sparisjóða var fyrst stofn-

aður skv. sparisjóðalögunum frá 1941. Sjóð-
urinn var séreignasjóður og gegndi í raun 
aldrei því hlutverki, sem að var stefnt með 
stofnun hans. Á grundvelli laga nr. 87/1985, 

um sparisjóði, var stofnaður nýr Trygginga-
sjóður sparisjóða. Samþykktir fyrir sjóðinn 
eru nr. 61/1986. Nýi sjóðurinn er samtrygg-
ingasjóður. Séreign sparisjóðanna í hinum 
eldri tryggingasjóði var flutt til hins nýja 
sjóðs, en er þó áfram séreign hvers spari-
sjóðs. Unnið er að algerum samruna sjóð-
anna. í einu tilviki hefur Tryggingasjóður 
sparisjóða reitt fram fé vegna gjaldþrots 
sparisjóðs. í tveimur öðrum tilvikum hefur 
sjóðurinn veitt sérstök lán vegna erfiðleika í 
rekstri sparisjóða. 

Tryggingasjóður viðskiptabanka var fyrst 
stofnaður skv. lögum nr. 86/1985, um við-
skiptabanka. Ekki hefur komið til fjár-
greiðslna úr sjóðnum. 

III. Tilgangur og eðli tryggingasjóða 
innlánsfjár. 

Í velflestum vestrænum ríkjum eru trygg-
ingasjóðir innlánsfjár sjálfsagðir fylgifiskar 
bankakerfisins. Þó má nefna Svíþjóð sem 
dæmi um ríki, sem sker sig úr að því leyti, að 
þar eru ekki starfandi tryggingasjóðir, sbr. 
nánar II. kafla hér að framan. Algengast er, 
að viðskiptabankar og sparisjóðir eigi skyldu-
aðild að sjóði, en þó starfrækja ýmsar þjóðir, 
s.s. Svisslendingar, Þjóðverjar og Frakkar, 
sína tryggingasjóði með frjálsri aðild. 

Sú staðreynd, hversu útbreiddir trygginga-
sjóðir eru, endurspeglar á vissan hátt það mat 
manna fyrr og síðar, að bankakerfið sé 
nokkurs konar hornsteinn efnahagslífs í 
hverju landi. Með því er átt við, að til þess að 
viðskiptalífið gangi eðlilega fyrir sig, verður 
allur almenningur skilyrðislaust að geta treyst 
því, að f jármunum hans sé vel borgið í varð-
veislu nánast hvaða banka eða sparisjóðs sem 
er. Talið er, að spyrjist út, að tiltekinn banki 
eða bankar eigi í greiðsluerfiðleikum, breið-
ist sú trú skjótt út, þannig að taki til banka-
kerfisins í heild og skapi glundroða um allt 
viðskiptalífið. Tryggingasjóðir eru þannig ein 
af þremur meginstoðum bankakerfisins. 
Stoðir þess eru fleiri, og má þar helstar nefna 
auk tryggingasjóðanna lagakröfur um lág-
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mark eigin f jár innlánsstofnana og önnur 
ákvæði laga, sem miða að því að treysta 
öryggi þeirra og virkt eftirlit af hálfu opin-
berra aðila. 

Tryggingasjóðir eru yfirleitt sameignasjóð-
ir. Árleg framlög aðildarbanka eða spari-
sjóða eru færð til gjalda í bókum stofnananna 
og eru ekki talin með eigin fé þeirra, þótt 
segja megi, að verið sé að leggja til hliðar í 
varasjóð. Þá er algengt, að bönkum og spari-
sjóðum beri samkvæmt lögum að gangast í 
ábyrgð fyrir sinn tryggingasjóð, þar til að 
lögákveðnu marki um innborgað fé hefur 
verið náð. 

Sjóðirnir eru ýmist sjálfseignarstofnanir 
eða ríkisstofnanir. Sjóðunum er yfirleitt 
ætlað að tryggja innstæðufé eingöngu. FDIC í 
Bandaríkjunum gekk þó svo langt á 9. ára-
tugnum að greiða kröfur annarra kröfuhafa 
banka, m.a. eignarhaldsfélaga gjaldþrota 
banka. Frá þessu hafa Bandaríkjamenn þó 
horfið, sbr. nánar í IV. kafla hér á eftir. 

Algengt er, að innstæður samkeppnisaðila, 
s.s. banka eða annarra lánastofnana (fjár-
málastofnana), séu ekki tryggðar af trygg-
ingasjóðunum. Að baki þessari reglu býr það 
sjónarmið, að þessir aðilar búi yfir slíkri sér-
fræðiþekkingu og upplýsingum um aðstæður 
á f jármagnsmarkaðnum, að þeir eigi að geta 
metið, hvar peningum þeirra er óhætt. Mikil-
vægi reglunnar felst í því aðhaldi, sem það 
veitir bönkum og sparisjóðum að vita, að þeir 
nái ekki eða haldi viðskiptum stórra fjárfesta, 
sé tekin óhæfileg áhætta í rekstrinum. 

Sömu ástæður og raktar eru hér að ofan eru 
fyrir því, að algengt er, að trygging bankainn-
stæðna nái til ákveðinnar hámarksfjárhæðar 
fyrir hvern innstæðueiganda. Með starfrækslu 
tryggingasjóðanna er verið að vernda hina 
mörgu smáu viðskiptavini, sem eru í reynd 
eigendur að langstærstum hluta innstæðufjár 
og á þann hátt burðarásinn í bankakerfinu. 

í Bandaríkjunum hefur verið reiknað út, 
að með 100.000 $ tryggingu á hvern banka-
reikning, sem hefur verið lögbundin frá árinu 
1980, voru 77% af heildarinnstæðum í banda-
rískum bönkum og 93% í sparisjóðunum 

(thrifts) tryggð árið 1990. Árið 1935, þegar 
bankainnstæður voru tryggðar upp að 5.000 $, 
voru aðeins 45% af heildarinnlánsfé bank-
anna tryggð, en það þótti fullnægjandi, þar 
sem 98% allra bankareikninga voru tryggð að 
fullu. í Noregi var á árinu 1990 reiknað út, að 
yrði hámark tryggðra innstæðna í spari-
sjóðum ákveðið 500.000 Nkr., yrðu 75-90% 
viðskiptamanna tryggðir að fullu. (Miðað var 
við tiltekna 5 sparisjóði.) Innlán frá öðrum 
fjármálastofnunum námu u.þ.b. 2,4% af 
heildarinnstæðum í sömu 5 sparisjóðunum. 

Tilgangur tryggingasjóða fyrir innlánsfé 
banka og sparisjóða er eins og getið er hér að 
framan nátengdur hefðbundnu einkaleyfi 
þessara stofnana til að taka á móti innlánum 
frá almenningi til geymslu og ávöxtunar. 

Einkaleyfið hefur stuðlað að mikilvægi 
bankakerfisins í viðskipta- og efnahagslífi 
hvers lands fyrir sig, því að vegna einkaleyfis-
ins safnast sparifé einstaklinga og fyrirtækja 
fyrir í bankakerfinu, auk þess sem það ber 
hitann og þungann af greiðslumiðlun í þjóð-
félaginu. Þá hefur hefðbundin lánastarfsemi 
banka verið ein mikilvægasta uppspretta f já r -
magns í viðskiptalífinu. Skilgreining á inn-
lánshugtakinu í skilningi tryggingasjóðanna 
fellur því að öllu leyti að hinni venjubundnu 
skilgreiningu í bankalöggjöfinni. 

Sú spurning hefur stundum skotið upp koll-
inum, hvort réttmætt sé að láta tryggingu 
sjóðanna ná til skuldabréfaútgáfu bankanna. 
Svarið við þeirri spurningu hefur þó yfirleitt 
verið neikvætt, og byggist það á eftirfarandi 
sjónarmiðum: Almenna reglan er sú, að eigi 
útgefendur verðbréfa í rekstrarörðugleikum, 
hafi það áhrif á gengi bréfanna til lækkunar. 
Sumir tryggingasjóðir undanþiggja stóra inn-
stæðueigendur og tiltekna fagmenn í hópi 
innstæðueigenda (fjárfesta) tryggingu. Al-
gengt er, að kaupendur verðbréfa séu af 
þessum toga, og myndi gengi bréfanna endur-
spegla áhættu hinna stóru fjárfesta. Það gæti 
aftur leitt til þess, að minni verðbréfaeig-
endur geti keypt verðbréf á lágu gengi til að fá 
háa ávöxtun, án þess að það hafi mikla áhættu 
í för með sér. 



TRYGGINGASJÓÐIR INNLÁNSFJÁR 199 

Þrá t t fyrir ofannefndar takmarkanir á því, 
hvað sjóðunum er ætlað að tryggja, er óal-
gengt, að kröfuhafar banka eða sparisjóðs í 
erfiðleikum verði fyrir tjóni. Sú niðurstaða 
helgast af því, að tryggingasjóðir, eftirlits-
aðilar og seðlabankar velja oftast þá leið við 
lausn á vandamálum banka og sparisjóða að 
stuðla að sameiningu þeirra við aðra banka og 
sparisjóði. Með því móti heldur starfsemin 
áfram, kröfuhafar verða ekki fyrir tjóni, og er 
sameining yfirleitt talin ódýrari leið fyrir 
tryggingasjóði og seðlabanka (lender of last 
resort) en slit. í slíkum tilvikum reiðir þó oft-
ast tryggingasjóður eða seðlabanki fram 
lánsfé til styrktar hinni veikburða innláns-
stofnun. 

IV. Ný viðhorf. 
Núverandi fyrirkomulag tryggingasjóða, 

sem mótaðist í kreppu millistríðsáranna, 
hefur sáralítið breyst í tímans rás. Sumar 
þjóðir settu sína tryggingasjóði á stofn síðar, 
en eftir fyrirmyndum fyrstu sjóðanna. 
Aðstæður á fjármagnsmarkaði hafa að mörgu 
leyti breyst á þeirri liðlega hálfu öld, sem liðin 
er. Örastar hafa breytingarnar þó verið síð-
asta áratuginn, en á þeim tíma hefur orðið 
bylting í tæknivæðingu, upplýsingamiðlun, 
alþjóðasamkeppni á fjármagnsmarkaði, 
hvers konar f jármálaþjónustu, sem rekin er í 
samkeppni við innlánsstofnanir, og aukinni 
þekkingu neytenda. Á sama tíma hafa ýmsar 
þjóðir þurft að horfast í augu við mikil áföll í 
bankakerfi sínu. 

Hér á eftir verður sjónum einkum beint að 
þeim atburðum, sem átt hafa sér stað í 
Bandaríkjum Norður-Ameríku á síðasta ára-
tug, með þann lærdóm í huga, sem af þeim má 
draga. Aðstæður og reynsla eru raunar mis-
munandi frá einu landi til annars, en líta 
verður svo á, að sömu grundvallarsjónarmið 
eða lögmál eigi við. 

Bandaríkjamenn, sem orðið hafa fyrir 
mjög miklum skakkaföllum í bankakerfi 
sínu, telja, að ein helsta undirrót vandans sé, 
að gömul lög, sem sett voru til að „vernda" 
banka fyrir samkeppni, séu nú orðin að 

hindrun, sem stendur í vegi fyrir, að bankar 
lagi sig að breyttum markaðsaðstæðum. 
Einkaleyfi banka og sparisjóða til að taka á 
móti innlánum hafi misst gildi sitt vegna sam-
keppni og úreltra hafta á heimildum banka til 
að þjóna viðskiptavinum á nútíma fjármála-
markaði. Afleiðingarnar hafi orðið fjárhags-
legur veikleiki og töp. Bankar og sparisjóðir 
hafi oft reynst óhæfir til að koma til móts við 
lánsfjárþörf bestu viðskiptavina sinna, 
þannig að viðskiptavinirnir hafi snúið sér 
annað til að fá lánsfjárþörfinni mætt. 

Á meðan hefðbundnir útlánamöguleikar 
minnkuðu, jukust innlán hjá bönkum og 
sparisjóðum, m.a. vegna útþenslu trygginga-
sjóðsins, FDIC. Veikari bankar, með nánast 
ótakmarkaðan aðgang að ríkistryggðu fjár-
magni, spenntu upp vexti og sóttust ekki 
nægilega eftir góðum útlánamöguleikum. 
Þetta hefur skapaðvandamál fyrir heilbrigð-
ari banka, sem eiga í samkeppni við fjármála-
stofnanir með ódýr lán, litla áhættudreifingu, 
minnkandi kröfur um tryggingar og tilhneig-
ingu til að sækjast eftir áhættusömum útlán-
um. Fasteignaveðlánin eru aðeins nýjasta 
dæmið af mörgum, en fleiri má nefna, s.s. 
landbúnaðarlán og lán til þróunarlanda. 
Afleiðingarnar hafa orðið minnkandi tekjur 
og léleg eiginfjárstaða í greininni. 

Auk minnkandi samkeppnisaðstöðu hefur 
verið talið, að útþensla innlánstrygginga og 
ófullnægjandi aðhald. opinberra aðila séu 
helstu orsakir þess slæma ástands, sem ríkt 
hefur síðustu árin í bankamálum í Bandaríkj-
unum. 

Á sama tíma og staða margra banka fór 
versnandi, jókst umfang innlánstryggingar-
innar. Allar götur frá lokum 4. áratugarins 
tók innlánstryggingin að ná til ótryggðra inn-
stæðueigenda við gjaldþrot banka. Þetta átti 
sér stað með því, að hinar gjaldþrota innláns-
stofnanir voru sameinaðar betur stæðum með 
aðstoð FDIC. Segja má, að þessi háttur hafi 
valdið minni röskun í þjóðfélaginu og banka-
kerfinu, en jafnframt dregið úr aga markað-
arins og aukið líkur á, að skattborgarar yrðu 
að taka á sig byrðar. 
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Á árunum í kringum 1960 dró FDIC veru-
lega úr beitingu samrunaúrræðisins, en á 8. og 
9. áratugnum var þessu úrræði enn beitt í 
auknum mæli, þar sem það var talið ódýrara 
en að greiða út einstökum innstæðueigend-
um. í ljóskom þó, að ekki er unnt að gangaað 
því sem vísu, að samruni sé ódýrari leið en 
aðrar tiltækar leiðir, sem að vísu hefðu í för 
með sér, að ótryggðir innstæðueigendur biðu 
t jón. Engu að síður hafa yfir 99% af ótryggð-
um innstæðum verið að fullu bætt við gjald-
þrot banka á árunum frá 1985 til 1990. 

Á sama hátt hafa aðrir kröfuhafar banka 
verið að fullu varðir töpum, og á stundum 
hefur það gengið svo langt að ná til kröfuhafa 
eignarhaldsfélaga banka. 

Eins og getið er í III. kafla hér að framan 
jókst sú f járhæð, sem FDIC tryggði, úr upp-
haflega 2.500 $ á hvern innstæðueiganda í 
100.000 $ árið 1980, sem stendur enn. 

Bönkum og sparisjóðum tókst að laða að 
sér aukið innlánsfé með því að höfða til ríkis-
tryggingarinnar í stað þess að byggja á styrk 
eigin efnahagsreiknings til f jármögnunar. 

Þriðji þátturinn, sem er nefndur til sögunn-
ar, er ófullnægjandi aðhald opinberra aðila: í 
fyrsta lagi hafa kröfur um eiginfjárstöðu inn-
lánsstofnana minnkað verulega. Þá var þeim 
heimilað að fresta afskriftum vegna tapaðrakrafna. Verst var þó, að eftirlitsaðilar heimil-
uðu mörgum sparisjóðum, sem voru ógjald-
færir samkvæmt almennum reikningsskila-
venjum, að halda áfram starfsemi, að hluta 
vegna þess, að FSLIC (Federal Savings and 
Loan Insurance Corp.) hafði ekki bolmagn til 
að loka þeim og greiða út til innstæðueig-
enda. í öðru lagi hefur það fyrirkomulag, að 
allar innlánsstofnanir greiði sama iðgjald til 
tryggingasjóðsins, aukið á vandamálið, því 
að þá er þeim stofnunum ekki refsað, sem 
taka of mikla áhættu. í þriðja lagi hafa fylkin 
stundum heimilað alríkistryggðum bönkum 
og sparisjóðum að taka beinan þátt í áhættu-
sömum viðskiptum langt út fyrir starfsheim-
ildir banka og sparisjóða með alríkisstarfs-
leyfi. Afleiðingarnar hafa orðið hræðilegar, 
sérstaklega hjá sparisjóðunum, sem fjárfestu 

beint í fasteignum. Sett voru lög árið 1989, 
F I R R E A (Finaneial Institutions Reform, 
Recovery and Enforcement Act), sem ætlað 
var að stemma stigu við hinum beinu fjárfest-
ingum. Að lokum er nauðsynlegt að endur-
skoða og styrkja stefnu stjórnvalda varðandi 
eftirlit og löggjöf. Vegna umburðarlyndis 
eftirlitsaðila fengu ógjaldfærir sparisjóðir oft 
að vera opnir allt of lengi, og jók það á tapið. 
Þá hefur verið gagnrýnt, að ekki séu fyrir 
hendi ítarleg lög og reglur. 

Hið vandasama verkefni að setja innláns-
stofnunum starfsreglur hefur ekki tekist sem 
skyldi, þrátt fyrir að Bandaríkin hafi á að 
skipa fleiri eftirlitsaðilum en nokkurt annað 
land í heiminum. Kerfið er í molum og óþarf-
lega flókið. Með hvorki meira né minna en 4 
alríkisstofnanir, sem blandast inn í málefni 
einnar innlánsstofnunar, hefur í mörgum til-
vikum enginn einn aðili allar þær upplýsingar 
og ábyrgð, sem eru nauðsynlegar til að taka 
málefni vandamálastofnunar föstum tökum. 

Það, sem hér að framan er rakið, er tekið úr 
skýrslu Bushstjórnarinnar: „Modernizing the 
Financial System", sem kom út í febrúar á 
þessu ári. Af niðurstöðum skýrslunnar hefur 
m.a. verið dregin sú ályktun, sem telja verður 
að eigi erindi út fyrir Bandaríkin, að mikil-
vægt sé, til að heilbrigt bankakerfi megi 
þrífast, að þau þrjú atriði, sem fjallað er um, 
séu í góðu jafnvægi. Raskist jafnvægið, eins 
og gerðist, þegar tryggingasjóðurinn jók 
stöðugt vernd sína, á meðan gerðar voru 
minni kröfur til eiginfjárstöðu og annarra 
atriða í rekstri og eftirlitið varð slakara, er 
voðinn vís eins og dæmin sanna. 

V. Niðurstöður. 
Tilvist tryggingasjóða er nauðsynleg til að 

skapa almennt traust til bankakerfisins, en að 
sama skapi er mikilvægt, að tryggingaverndin 
sé ekki algjör, þannig að markaðurinn haldi 
vöku sinni og beini viðskiptum sínum til betur 
reknu innlánsstofnananna. Æskilegt er talið, 
að framlag innlánsstofnana til tryggingasjóða 
endurspegli eftir föngum þá áhættu, sem þær 
baka viðkomandi sjóði. Eðlilegt er, að trygg-
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ingasjóðir og opinberir eftirlitsaðilar hafi 
með sér nána samvinnu. Sú staðreynd, að 
víða um heim er orðið algengt, að innláns-
stofnanir komist í eigu stórra viðskiptasam-
steypna, breytir hvorki gildi tryggingasjóða 
fyrir innlánsfé né hlutverki þeirra. 
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Aðild Stjórnunarleg uppbygging Árleg framlög Hvað tryggt 

Skylduaðild allra 
l ánas tofnana , 
þ .á m. út ibúa 
er lendra lána-
s to fnana . 

Ekki eru í t i lmælunum gerðar 
k rö fu r um til tekna uppbygg-
ingu. 

Hver ju aðildarríki er í sjálfs-
vald set t , á hvern hátt s jóðir 
eru f j á rmagnað i r . 

Ekki eru gerðar k röfur um full 
og óskilyrt skil á öllu innlánsfé 
- en krafa er gerð um, að set tar 
séu skýrar reglur um skilyrði 
bótagreiðslna. 

Aðild Stjórnunarleg uppbygging Árleg framlög Hvað tryggt 

Skylduaðild. Rík iss tofnun. 
St jórn - 3 menn - t i lnefndir af 
forse ta . 

0 ,85% af hei ldarinnlánsfé, 
en í raun nokkru lægra. 

Innstæður tryggðar fyrir allt að 
100.000 dollara fyrir hvern 
innstæðueiganda. Ge tu r auk 
þess veitt víðtækari stuðning. 

Skylduaðild fyrir 
sparisjóði með 
starfsheimild f rá 
alríkisyfirvöld-
um. 

Fr já ls aðild fyrir 
sparisjóði m e ð 
starfsheimild frá 
sínu fylki. 

Rík iss tofnun. 0,055% af hei ldarinnlánsfé. Innstæður tryggðar fyrir allt að 
100.000 dollara fyrir hver'n 
innstæðueiganda. G e t u r auk 
þess veitt víðtækari stuðning. 

Sama. 
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Ásgeir Daníelsson: 

Áhrif mismunandi skattlagningar 
á mælingu þjóðhagsstærða 

Að undanförnu hefur nokkur umræða 
verið hér á landi um hlutdeild skatttekna hins 
opinbera í landsframleiðslunni og hvort mæl-
ingaraðferðir OECD og framkvæmd þeirra í 
einstökum löndum gefi rétta mynd af skatt-
byrðinni í þessum löndum. Það er ekki ætlun 
mín að fara hér í gegnum þau vandmeðförnu 
atriði sem varða flokkun á efnahagslegum 
fyrirbærum eftir því hvort þau eigi að teljast 
til einkageira hagkerfisins eða opinbera geir-
ans, eða önnur atriði sem varða byrðarnar af 
skattlagningunni og hvort þessar byrðar séu 
réttlætanlegar í ljósi þeirrar þjónustu sem 
veitt er á vegum hins opinbera, eða þess 
öryggis og þess réttlætis (eða óréttlætis) sem 
leiðir af tilfærslukerfi hins opinbera. í þessari 
grein ætla ég einungis að fjalla um eitt atriði 
sem snertir þessi mál, þ.e. hvernig mismun-
andi form skattlagningar hefur áhrif á mæl-
ingu verðmæta í hagkerfinu, þ.m.t. mælingu 
á skattheimtu, útgjöldum hins opinbera og 
vergri landsframleiðslu (VLF). 

Skipting skattheimtunnar á milli beinna og 
óbeinna skatta hér á landi er mjög ólík því 
sem er í öðrum löndum OECD. Hér á landi 
eru beinir skattar um ⅓ af heildarsköttum 
hins opinbera og óbeinir skattar um ⅔, en í 
öðrum löndum OECD eru beinu skattarnir 
um ⅔ af öllum sköttum, en óbeinir um ⅓. 
Þessi mikli munur olli því að menn fóru að 
velta því fyrir sér hvort mismunandi form 
skattlagningarinnar hefði ekki áhrif á mæl-
ingu skattbyrðinnar. 

Þegar þessi mál eru athuguð nánar kemur 

reyndar í ljós að það er ekki skipting skatt-
tekna hins opinbera á milli óbeinna skatta og 
beinna sem hefur áhrif á mælingu skattbyrð-
innar, heldur það hvernig þessir skattar leggj-
ast með mismunandi hætti á ólíka hluta hag-
kerfisins. í raun er það svo að öll skattaleg 
mismunun atvinnugreina1) veldur því að 
skattkerfisbreyting, þar sem sumir skattar eru 
hækkaðir og aðrir lækkaðir til mótvægis, 
hefur áhrif á markaðsverðmæti þeirrar fram-
leiðslu sem þessar greinar skapa. Ég ætla ekki 
hér að eltast við þessi áhrif almennt, heldur 
skoða einvörðungu áhrifin af því skattalega 
misræmi sem felst í því að óbeinir skattar, 
sem lagðir eru á framleiðslu einkageirans, eru 
yfirleitt ekki lagðir á starfsemi opinbera geir-
ans. Af þessu misræmi leiðir að vægi óbeinna 
skatta í kostnaðarverði opinbera geirans er 
miklu minna en vægi þeirra í kostnaðarverði 
einkageirans. Þessi mismunun veldur því að 
skattkerfisbreyting, þar sem dregið er úr 
óbeinum sköttum og beinir skattar auknir, 
hefur áhrif á mælingu skattbyrðinnar. 

Upphafsstaðan - Núverandi skattkerfi 
Hér á eftir verður sýnt dæmi um það hvað 

mundi gerast ef framkvæmd væri skattkerfis-

Þ.m. t . allar undanþágur frá virðisaukaskatt i , mis-
munun varðandi aðstöðugjöld sem var hér á landi 
til skamms t íma og sú mismunun sem felst í stig-
hækkun tekjuskatts ins sem leggst mismunandi 
þungt á einstakar atvinnugreinar eftir því hvort 
þær þur fa á að halda mörgu starfsfólki sem fær há 
laun, eða ekki. 
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breyting þar sem óbeinir skattar væru lækk-
aðir og beinir skattar hækkaðir til samræmis. 
Tafla 1 sýnir upphafsstöðuna í dæminu, þ.e. 
stöðuna áður en skattkerfisbreyting er 
framkvæmd. Við gerð hennar var reynt að 
finna tölur sem væru af svipaðri stærðargráðu 
og raunverulegar tölur um íslenska þjóðar-
búskapinn fyrir árið 1990 (í milljörðum 
króna). Engin tilraun var þó gerð til að hafa 
tölurnar mjög nákvæmar, enda megintil-
gangurinn að sýna hvernig skattkerfisbreyt-
ing mundi verka frekar en að mæla stærð 
áhrifanna nákvæmlega. Það er þó trú mín að 
þær niðurstöður sem fást úr dæminu gefi góða 
vísbendingu um raunverulega stærð þessara 
áhrifa. 

Í töflu 1 er þjóðarbúskapurinn sundurlið-
aður fyrir einkageirann og opinbera geirann. 
Efst er sýnt markaðsvirði framleiðslunnar. 
Frá því er dregið andvirði þeirra aðfanga sem 
notuð eru í framleiðslunni til að fá vergt fram-
leiðsluvirði, eða verga landsframleiðslu. Í 
dæminu í töflu 1 er verg landsframleiðsla 
331,3 milljarðar. Frá vergu framleiðsluvirði 

eru afskriftir dregnar til að fá hreint fram-
leiðsluvirði. Frá hreinu framleiðsluvirði eru 
fyrst dregnir óbeinir skattar og þá er fram-
leiðslustyrkjum bætt við til að fá hreint tekju-
virði framleiðslunnar, eða tekjur af fram-
leiðslu. Hér er ekki reynt að greina á milli 
hvort þessar tekjur eru launatekjur, vaxta-
tekjur eða hagnaður. Það er einnig gert ráð 
fyrir að allar þessar tekjur séu skattlagðar 
eins bæði hjá einkageiranum og opinbera 
geiranum. Eftir að búið er að draga beinu 
skattana frá eru eftir hreinar tekjur af fram-
leiðslustarfsemi. 

Tekjutilfærslur eru allt frá barnabótum til 
greiðslna almannatryggingakerfisins til ör-
yrkja og ellilífeyrisþega. Sumar af þessum 
greiðslum eru ekki skattskyldar, aðrar eru 
skattskyldar þannig að þeir sem fá þessar til-
færslur þurfa að greiða hluta af þeim aftur til 
hins opinbera ef tekjur þeirra eru umfram 
skattleysismörk. Hér er sú forsenda gefin að 
hlutfall skattgreiðslna af tilfærslutekjum sé ⅓ 
af hlutfalli skattgreiðslna af framleiðslutekj-
um. Eftir að búið er að draga frá tekjutilfærsl-

Einka- Opinber Samtals 
geiri geiri Samtals ÍUSD 

Gengi Bandar ík jadol la rs 58,23 kr. 
Markaðsvirði framleiðslu 400,0 73,2 473,2 8.128 

— A ð f ö n g 120,0 22,0 142,0 2.438 
= Vergt framleiðsluvirði 280,0 51,3 331,3 5.689 
— Afskrif t i r 33,6 6,2 39,8 683 
= Hreint framleiðsluvirði 246,4 45,1 291,5 5.007 
— Óbeini r skat tar 77,9 77,9 1.338 
+ Framleiðslustyrkir 12,0 12,0 206 
= Tek ju r af framleiðslu 180,5 45,1 225,6 3.875 
— Beinir skattar af framleiðslu 29,8 7,4 115,1 1.978 
= Hre inar t ek ju r af framleiðslu 150,7 37,7 188,4 3.235 

Skat tar alls af framleiðslu 107,7 7,4 37,2 639 
Tekjut i l færslur 20,0 343 

— Beinir skat tar af tekjut i l færslum 1,1 19 
= H r e i n a r t e k j u r af tekjut i l færslum 18,9 325 

A ð r a r tilfærslur 15,0 258 

Skat tar alls 116,2 1.996 
— Útgjöld hins opinbera alls 120,2 2.065 
= A f k o m a hins opinbera - 4 , 0 - 6 9 

Tafla 1 
(í mrð. kr.) 
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unum beina skatta fást hreinar tekjuraf tekju-
tilfærslum. Að síðustu eru tilgreindar aðrar 
tilfærslur og er hér átt við fjármagnstilfærslur 
af ýmsu tagi. 

Í töflu 1 er markaðsvirði aðfanga 30% af 
markaðsvirði framleiðslunnar í báðum geir-
unum, afskriftir eru 12% af vergu fram-
leiðsluvirði og tekjur af framleiðslu opinbera 
geirans 20% af heildartekjum af allri fram-
leiðslu hagkerfisins. Framleiðsla opinbera 
geirans er hér öll hefðbundin samneysla á 
vegum ríkis og sveitarfélaga (skólar, heilsu-
gæsla, stjórnsýsla, löggæsla, dómskerfið 
o.s.frv.) og öll önnur starfsemi hins opinbera 
sem ekki er skattlögð eins og starfsemi einka-
geirans.2) En þótt ekki sé reiknað með 
óbeinum sköttum af vinnsluvirði hins opin-
bera er reiknað með að hið opinbera kaupi 
aðföng frá einkageiranum og að þessi aðföng 
séu skattlögð á sama hátt og aðrar afurðir 
einkageirans. 

Í töflu 1 eru óbeinu skattarnir 31,6% af 
hreinu markaðsvirði framleiðslunnar en 
beinu skattarnir 16,5% af tekjum af fram-
leiðslu og 5,5% af tilfærslutekjum. Tekjur 
hins opinbera af þessari álagningu eru 38,3 
milljarðar í beina skatta og 77,9 milljarðar í 
óbeina skatta. Af heildarskatttekjum hins 
opinbera upp á 116,2 milljarða eru þannig 
33,0% tekjur af beinum sköttum, en 67% 
tekjur af óbeinum sköttum. Útgjöld hins 
opinbera eru aftur á móti 120,2 milljarðar 
sem þýðir að hallinn er 4 milljarðar. 

Fyrir skattkerfisbreytinguna eru heildar-
skatttekjur hins opinbera 35,1% af VLF og 
útgjöld hins opinbera nema 36,3% af VLF. í 
aftasta dálkinum í töflu 1 eru sýndar verð-
mætistölur í 'Samtals'-dálkinum í milljónum 
Bandaríkjadala miðað við meðalkaupgengi 
dollars á árinu 1990 sem var 58,23 kr. 

2) T .d . vegagerð á vegum hins opinbera og öll önnur 
byggingarstarfsemi og f ramkvæmdir sem greiddar 
eru af hinu opinbera og óbeinir skattar eru ekki 
lagðir á. 

Skattkerfisbreyting 
Snúum okkur þá að skattkerfisbreyting-

unni. Ætlunin er að hækka beina skatta og 
lækka óbeina skatta. Þar sem ætlunin er að 
skoða hvaða áhrif slík skattkerfisbreyting 
hafi er nauðsynlegt að allar raunstærðir séu 
óbreyttar, þ.e. að rauntekjur þeirra sem hafa 
tekjur af starfsemi einkageirans séu óbreytt-
ar, að rauntekjur þeirra sem hafa tekjur af 
starfsemi opinbera geirans séu óbreyttar, að 
raungildi tekjutilfærslna og styrkja frá hinu 
opinbera sé óbreytt, að raungildi framleiðslu 
einkageirans og opinbera geirans sé óbreytt, 
að afgangur/halli á búskap hins opinbera sé 
óbreyttur að raungildi o.s.frv. 

Einfaldast er að hugsa sér þessa kerfis-
breytingu framkvæmda þannig að verðlag 
einkageirans sé óbreytt. Við skulum þess 
vegna nota þessa forsendu nú, en síðar í 
greininni munum við fjalla um það hvað ger-
ist ef skattkerfisbreytingin hefur áhrif á verð-
lagið. Ef gengið er út frá þeirri forsendu að 
skattkerfisbreytingin hafi ekki áhrif á verðlag 
einkageirans, mun heildarskattlagning einka-
geirans (beinir skattar + óbeinir — fram-
leiðslustyrkir) ekki breytast í krónutölu. Það 
eina sem gerist í einkageiranum er að beinir 
skattar hækka um sömu f járhæð og óbeinir 
skattar lækka. Þetta er sýnt í töflu 2. 

Til að búa til töflu 2 voru óbeinir skattar í 
töflu 1 lækkaðir um 35 milljarða, eða úr 
31,6% í 17,4%. Til að f jármagna þessa 
lækkun óbeinna skatta þurfti að hækka beina 
skatta af framleiðslu einkageirans um 35 millj-
arða eða úr 16,5% í 30,1% af tekjum fyrir 
skatta. Vegna þess að skattbyrði einkageirans 
er óbreytt breytast hreinar tekjur af starfsem-
inni ekki, og vegna þess að verðlagið er 
óbreytt breytist kaupmáttur þessara tekna 
ekki heldur. 

Snúum okkur næst að því hvernig skatt-
kerfisbreytingin hefur áhrif á verðmæti fram-
leiðslunnar í opinbera geiranum. Þar eð ætl-
unin er að halda kaupmætti tekna óbreyttum 
(og verðlag er óbreytt), verðum við að sjá til 
þess að hreinar tekjur eftir skatta af fram-
leiðslu opinbera geirans breytist ekki. Til þess 
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Tafla 2 
(í mrð. kr.) 

að hreinar tekjur eftir skatt verði 37,7 millj-
arðar eftir hækkun á beinum sköttum í 30,1% 
verður að hækka vergar tekjur af þessari 
framleiðslu úr 45,1 milljarði í 53,9 milljarða. 
Vegna þess að lækkun óbeinna skatta hefur 
engin áhrif á verðmæti framleiðslu hins opin-
bera, leiðir skattkerfisbreytingin hér til þess 
að skattbyrði opinbera geirans þyngist. Og ef 
skattbyrði opinbera geirans þyngist og skatt-
byrði einkageirans er óbreytt hækkar heildar-
skattbyrðin. 

Hækkun tekna (fyrir skatta) af framleiðslu 
opinbera geirans um 8,8 milljarða leiðir til 
þess að verðmæti framleiðslu opinbera geir-
ans mælist 8,8 milljörðum hærra.3) Þar af 

3) Aðföngin sem hið opinbera kaupir af einkageir-
anum eru á óbreyt tu verði eins og aðrir hlutar af 
framleiðslu einkageirans sem á eru lagðir bæði 
beinir og óbeinir skat tar . Það sama gildir um 
afskrif t i rnar , en það jafngildir því að litið er á 
afskrift irnar sem afskriftir af f a s t a f j á rmunum sem 
hið opinbera kaupir af e inkageiranum. 

leiðir að verg landsframleiðsla mælist einnig 
8,8 milljörðum hærri en áður. Hér er vita-
skuld ekki um aukningu raunverulegra verð-
mæta að ræða, því að það er forsenda í þessu 
dæmi að engar raunstærðir breytist, heldur er 
hér um að ræða hækkun á verði þeirrar fram-
leiðslu sem hið opinbera annast. Þetta verð 
hækkar um 17,1% vegna hækkunar á kostn-
aði sem leiddi af hækkun beinna skatta. Fjár-
mögnun þessarar hækkunar er auðvitað ekk-
ert mál fyrir hið opinbera, vegna þess að 
hækkun á sköttum til þeirra sem starfa á 
vegum hins opinbera eru tekj ur fyrir hið opin-
bera jafnt og útgjöld. 

Eðlilegt er að ætla að hækkun á beinum 
sköttum leiði til þess að beinir skattar af til-
færslutekjum hækki aðeins. Til að tryggja 
þeim sem fá tilfærslutekjur sama kaupmátt 
eftir skattkerfisbreytinguna og þeir höfðu 
áður verður að hækka tekjur þeirra fyrir 
skatta. í þessu dæmi hér er gert ráð fyrir að 
skattar af tilfærslutekjum hækki úr 5,5% í 
10,0%. Til þess að tryggja þeim sem fá til-

Einka- Opinber Samtals 
geiri geiri Samtals Í USD Breyting 

Gengi Bandar ík jadol la rs 58,23 kr. 0 ,0% 
Markaðsvirði framleiðslu 400,0 82,0 482,0 8.278 1,8% 

— A ð f ö n g 120,0 22,0 142,0 2.438 0 ,0% 
= Vergt framleiðsluvirði 280,0 60,0 340,0 5.840 2,6% 
— Afskr i f t i r 33,6 6,2 39,8 683 0 ,0% 
= Hre in t framleiðsluvirði 246,4 53,9 300,3 5.157 3,0% 
— Óbeini r skat tar 42,9 42,9 737 - 4 4 , 9 % 
+ Framleiðslustyrkir 12,0 12,0 206 0,0% 
= Tek ju r af framleiðslu 215,5 53,9 269,3 4.626 19,4% 
- Beinir skat tar af framleiðslu 64,8 16,2 81,0 1.391 117,5% 
= Hre inar t ek ju r af framleiðslu 150,7 37,7 188,4 3.235 0 ,0% 

Skat tar alls af framleiðslu 107,7 16,2 123,9 2.128 7,6% 
Tek ju tilfærslur 21,0 361 5,0% 

— Bein i r ska t ta r af tekjuti lfærslum 2,1 36 91,4% 
= Hre inar t ek ju r af t ek ju tilfærslum 18,9 325 0 ,0% 

A ð r a r tilfærslur 15,0 258 0,0% 

Skat tara l ls 126,0 2.164 8,4% 
— Útg jö ld hins opin bera alls 130,0 2.233 8,1% 
= A f k o m a hins opinbera - 4 , 0 - 6 9 0,0% 
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færslutekjur sömu tekjur eftir skatt og áður 
verður að hækka tilfærslutekjurnar um 1,0 
milljarð. Þessi útgjaldaauki fjármagnar sig 
auðvitað sjálfur eins og aðrar útgjaldahækk-
anir sem felast í hækkunum á sköttum þeirra 
sem fá tekjur sínar frá hinu opinbera. 
Útkoman verður því að skattar hækka um 9,8 
milljarða og útgjöld hins opinbera sömuleið-
is. Afkoma hins opinbera verður óbreytt, þ.e. 
neikvæð um 4 milljarða, eins og reyndar er 
forsenda í þessu dæmi þar sem skattkerfis-
breytingin á ekki að breyta neinum raun-
stærðum. Skattkerfisbreytingin leiðir til þess 
að hlutur beinna skatta af heildarskatttekjum 
hins opinbera hækkar úr ⅓ (33,0%) eins og 
hann er hér á landi, í ⅔ (65,9%) eins og hann 
er í flestum öðrum ríkjum OECD, og hlutur 
óbeinna skatta lækkar úr ⅔ (67%) í ⅓ 
(34,1%). 

Hækkun á sköttum um 9,8 milljarða og 
hækkun á VLF um 8,8 milljarða leiðir til þess 
að hlutfall skatta af VLF hækkar úr 35,1% í 
37,1%, eða um 2,0%. Hlutfall útgjalda hins 

opinbera hækkar úr 36,3% í 38,2%, eða um 
1,9%. Aftasti dálkurinn í töflu 2 sýnir hver 
hlutfallsleg breyting hefur orðið í tölunum í 
'Samtals'-dálkinum í töflu 1 og 'Samtals'-
dálkinum í töflu 2. Sama hlutfallslega breyt-
ing hefur einnig orðið á samsvarandi fjár-
hæðum í Bandaríkjadollurum. Þannig má sjá 
í aftasta dálkinum í töflu 2 að VLF mælist 
1,8% hærri eftir skattkerfisbreytinguna en 
áður. 

Skattkerfisbreyting og lækkun verðlags 
Þegar rætt er um lækkun óbeinna skatta og 

hækkun beinna skatta telja margir hagfræð-
ingar nauðsynlegt að reikna með lækkun 
verðlags vegna lækkunar óbeinna skatta. 
Óbeinir skattar hafi áhrif á verðlagið en 
beinir skattar hafi ekki slík áhrif. Ég hef að 
vísu ekki sannfærst um þennan reginmun á 
verðlagsáhrifum beinna og óbeinna skatta og 
tel reyndar að ef einhver ríkisstjórn ætlaði að 
framkvæma þá skattkerfisbreytingu sem að 
ofan er lýst, væri vænlegra að ganga út frá því 

Tafla 3 
(Í mrð. kr.) 

Einka-
geiri 

Opinber 
geiri Samtals 

Samtals 
ÍUSD Breyting 

Gengi Bandar ík jadol la rs 53,28 kr. - 8 , 5 % 
Markaðsvirði framleiðslu 366,0 75,0 441,0 8.278 1,8% 

— A ð f ö n g 109,8 20,1 129,9 2.438 0 ,0% 
= Vergt framleiðsluvirði 256,2 54,9 311,1 5.840 2 ,6% 
- Afskrif t i r 30,7 5,6 36,4 683 0 ,0% 
= Hreint framleiðsluvirði 225,5 49,3 274,8 5.157 3 ,0% 
— Óbeini r skat tar 39,3 39,3 737 - 4 4 , 9 % 
+ Framleiðslu styrkir 11,0 11,0 206 0 ,0% 
= Tek ju r af framleiðslu 197,2 49,3 246,5 4.626 19,4% 
— Beinir skat tar af framleiðslu 59,3 14,8 74,1 1.391 117,5% 
= Hreinar t ek ju r af framleiðslu 137,9 34,5 172,4 3.235 0 ,0% 

Skat tar alls af framleiðslu 98,6 14,8 113,4 2.128 7 ,6% 
Tekjut i l færslur 19,2 361 5 ,0% 

— Bein i r ska t ta r af tekjut i l færslum 1,9 36 91,4% 
= Hre inar t ek ju r af tekjut i l færslum 17,3 325 0 ,0% 

A ð r a r tilfærslur 13,7 258 0 ,0% 

Skat tar alls 115,3 2.164 8 ,4% 
— Útgjö ld hins opinbera alls 119,0 2.233 8 ,1% 
= A f k o m a hins opinbera - 3 , 7 - 6 9 0 ,0% 
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að verðlagið væri óbreytt, frekar en að reyna 
að framkvæma niðurfærslu verðlags og launa 
um leið með því að lækka verðlag um jafn-
stóra f járhæð og nemur lækkun óbeinu skatt-
anna og reyna að fá launafólk og aðra til að 
sætta sig við lækkun hreinna tekna eftir skatta 
með því að verðlag hafi lækkað. Þetta er þó 
algjört aukaatriði hér og hefur engin áhrif á 
þær niðurstöður sem ræddar voru hér að 
framan. Þetta sést þegar tafla 3 er skoðuð. 

í töflu 3 hafa óbeinir skattar verið lækkaðir 
um 35 milljarða og verðlag einkageirans 
lækkað til samræmis. Reyndar lækkar mark-
aðsvirði framleiðslu einkageirans um 34 millj-
arða, en ekki 35 milljarða, vegna þess að 
nauðsynlegt er að lækka framleiðslustyrki í 
samræmi við lækkun á verðlagi þannig að 
raungildi allra tekna og tilfærslna sé það sama 
eftir skattkerfisbreytinguna og áður. Lækkun 
óbeinna skatta að frádreginni lækkun á fram-
leiðslustyrkjum til að halda raungildi þeirra 
óbreyttu nemur þá 34 milljörðum. Verðmæti 
framleiðslu einkageirans lækkar þannig um 
34 milljarða eða um 8,5%. Framhaldið er nú 
nákvæmlega eins og í töflu 2, nema hvað allar 
f járhæðir í íslenskum krónum í töflu 3 verða 
8,5% lægri en samsvarandi tölur í töflu 2. 
Verðmæti VLF, verðmæti skatttekna hins 
opinbera og halli hins opinbera lækka um 
8,5% þannig að hlutföllin á milli þessara 
stærða verða nákvæmlega eins og í töflu 2. 
Hlutfall allra skatta af VLF verður t.d. 37,1 % 
og hlutfall útgjalda hins opinbera af VLF 
verður 38,2%. Niðurstöðurnar eru þannig 
nákvæmlega þær sömu og í töflu 2. Eini mun-
urinn er að það er meira mál að vinna sig í 
gegnum útreikningana vegna þess að áhrif 
verðlagsbreytingarinnar bætast við áhrif 
skattkerfisbreytingarinnar. 

4) Verðlag opinbera geirans he fur reyndar hækkað, 
en vegna þess að framleiðsla opinbera geirans er 
ekki seld á markaði hefur verðlag hennar ekki 
áhrif á raungengið. Það ákvarðast alfarið af verð-
lagi einkageirans. 

Ein af forsendunum í þessu dæmi er að 
allar raunstærðir séu eins. Ein slík raunstærð 
er raungengið. Ef verðlag einkageirans 
lækkar um 8,5%, veldur það raungengis-
lækkun hér á landi.4) Til að leiðrétta fyrir 
þessari breytingu á raunstærðum er nauðsyn-
legt að hækka gengi íslensku krónunnar. 
Þetta er gert í töflu 3 með því að lækka kaup-
gengi dollars um 8,5% í 53,28 krónur. Þegar 
f járhæðum í íslenskum krónum í töflu 3 er 
breytt í dollara á þessu nýja gengi fást 
nákvæmlega sömu fjárhæðir í dollurum eins 
og fengust í töflu 2. Tölurnar um prósentu-
legar breytingar frá samsvarandi f járhæðum í 
töflu 1 eru jafngildar í töflu 3 eins og þær voru 
í töflu 2, ef miðað er við fjárhæðir í dollurum. 

Lokaorð 
Ástæða þess að ég hef valið að skoða sér-

staklega áhrif af misræmi í skattlagningu hins 
opinbera geira og einkageira hagkerfisins er 
að ég hef trú á því að það misræmi skipti 
mestu varðandi mælingu skattbyrðinnar. 
Önnur ástæða fyrir því að skoða áhrifin af 
þessu misræmi fyrst er að þetta tilfelli er ein-
faldara en önnur vegna þess að þótt hlutfalls-
legt verð á framleiðslu opinbera geirans 
breytist, þarf það ekki að hafa nein áhrif á 
magn framleiðslunnar. Ef við aftur á móti 
værum að skoða einstakar atvinnugreinar 
sem framleiddu fyrir markað, væri nauðsyn-
legt að gefa gaum að því hvernig skattkerfis-
breyting sem breytti kostnaðinum við fram-
leiðslu afurðanna mundi einnig hafa áhrif á 
magn framleiðslunnar. 

Í dæminu hér að framan voru einungis tvær 
tegundir skatta: Einn beinn skattur (tekju-
skattur) sem leggst jafnt á allar tekjur af fram-
leiðslu og einn óbeinn skattur (virðisauka-
skattur) sem leggst einvörðungu á starfsemi 
einkageirans. Eina mögulega skattkerfis-
breytingin í dæminu var þess vegna að breyta 
vægi þessara tveggja skatta. Þetta er auðvitað 
einföldun á raunveruleikanum. Það er t .d. 
ljóst að sú staðreynd að beinn skattur eins og 
eignarskattur er lagður á einkageirann en 
ekki opinbera geirann veldur misræmi í skatt-
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lagningu. Þetta misræmi veldur því að ef eign- aður á móti eins og sýnt var í dæminu hér að 
arskattur er lækkaður og tekjuskattur hækk- framan.5 ) Og að því marki sem einhverjir 
aður á móti, hefur það sams konar áhrif á óbeinir skattar eru lagðirástarfsemiopinbera 
mælingu skattbyrðinnar og ef virðisauka- geirans verða þau áhrif sem hér eru til 
skattur er lækkaður og tekjuskattur hækk- umfjöllunar auðvitað minni. 

5) Reyndar þarf ekki einu sinni að gera ráð fyrir að 
skattabreytingin feli það í sér að einn skattur sé 
hækkaður en annar lækkaður . Ef t .d. opinberir 
s tarfsmenn eru að ja fnaði með hærri t ek ju r en þeir 
sem starfa í e inkageiranum þýðir það að beinir 
skattar eru stærri hluti af launaútgjöldum hins 
opinbera en einkageirans vegna st ighækkunar 
tekjuskat ts ins . Skat tabreyt ing sem fælist í því að 

auka stighækkun tekjuskat ts ins mundi þá leiða til 
þess að hlutfall skatta af verðmætasköpun opin-
bera geirans verður tiltölulega meiri og hlutfall 
skatta af verðmætasköpun einkageirans tiltölulega 
minni. Við þessar kringumstæður mundi aukning 
s t ighækkunar tekjuskattsins valda aukningu í 
mældri skattbyrði á svipaðan hátt og lýst er í dæm-
inu hér að f raman . 



Störf Alþingis 

Hér er greint frá störfum 113. löggjafarþings Íslendinga, og fylgir 
skrá yfir lög og ályktanir þingsins. Greinin er tekin saman af Sig-
urði G. Thoroddsen. 

Reglulegt Alþingi 1990-1991, sem var 113. 
löggjafarþing Íslendinga, stóð frá 10. október 
1990 til 21. desember 1990 og frá 14. janúar 
1991 til 20. mars 1991, alls 139 daga. 

Haldnir voru samtals 254 þingfundir, þar af 
78 í neðri deild, 100 í efri deild og 76 í samein-
uðu þingi. 

Á þinginu voru lögð fram 190 lagafrum-
vörp, þar af 107 stjórnarfrumvörp og 83 þing-
mannafrumvörp. Á milli deilda skiptust 
frumvörpin þannig, að fyrir neðri deild voru 
lögð 115 frumvörp, fyrir efri deild voru lögð 
72 frumvörp, og fyrir sameinað þing voru 
lögð 3 frumvörp. 

Alls voru 72 lagafrumvörp afgreidd sem lög 
frá Alþingi, þar af 65 stjórnarfrumvörp og 7 
þingmannafrumvörp. Fjórum frumvörpum 
var vísað til ríkisstjórnarinnar. Sjötíu og eitt 
þingmannafrumvarp og 42 stjórnarfrumvörp 
urðu ekki útrædd á þinginu. 

Alls voru bornar fram 96 þingsályktunar-
tillögur, allar í sameinuðu þingi. Sextán voru 
stjórnartillögur, en 80 þingmannatillögur. 
Þrjátíu og ein tillaga var samþykkt sem 
ályktun Alþingis, 4 var vísað til ríkisstjórnar-
innar, 59 urðu ekki útræddar og 2 voru aftur-
kallaðar. 

Til samanburðar má geta þess, að á síðasta 

reglulega Alþingi, það er 112. löggjafarþing-
inu, voru lögð fram 205 lagafrumvörp, þar af 
113 stjórnarfrumvörp og 92 þingmannafrum-
vörp. Níutíu lagafrumvörp voru þá afgreidd 
sem lög frá Alþingi, þar af 75 stjórnarfrum-
vörp og 15 þingmannafrumvörp. Þá voru 
bornar fram 125 þingsályktunartillögur, og 
var 31 tillaga samþykkt sem ályktun Alþingis. 

Nú voru alls bornar fram 162 fyrirspurnir, 
allar í sameinuðu þingi. Allar voru fyrir-
spurnir þessar afgreiddar nema 13. Munn-
legar fyrirspurnir voru 124, þar af var 111 
svarað. Tvær voru afturkallaðar. 
Skriflegar fyrirspurnir voru 38, og var 36 
svarað. 

Beiðnir um skýrslur ráðherra voru 3, og var 
þeim öllum svarað með skýrslum. Aðrar 
skýrslur, lagðar fram í sameinuðu þingi, voru 
25. 

Mál, sem komu til meðferðar þingsins, 
voru 476 að tölu, þar af voru 266 afgreidd. 

Tala prentaðra þingskjala varð 1130. 
Hér á eftir fer skrá yfir öll lög og þingsálykt-

unartillögur, sem afgreiddar voru á þinginu, 
og er stuttlega vikið að efni flestra mála. Þá er 
þess getið, hvenær hvert mál var samþykkt á 
Alþingi, og einnig er getið númers og stað-
festingardags laganna. 



STÖRF ALÞINGIS 213 

Skrá yfir lög, afgreidd á 113. löggjafarþingi. 

Almannatryggingar 
Lög um breytingu á lögum um almannatryggingar nr. 67/ 
1971, með síðari breytingum. 

Rýmkaður er ré t tur til sjómannaell i l ífeyris. 

Lög um breytingu á lögum um almannatryggingar, nr. 67/ 
1971, með síðari breytingum. 

Breyting er gerð á reglum um greiðslu vasa- og s júkradagpen-
inga. 

Alþingiskosningar 
Lög um breyting á lögum um kosningar til Alþingis, nr. 
80/16. október 1987, með síðari breytingum. 

U m er að ræða ýmsar breytingar. 

Alþjóðastofnanir 
Lög um heimild til hækkunar á kvóta Íslands hjá Alþjóða-
gjaldeyrissjóðnum. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að staðfesta fyrir 
Íslands hönd breytingar á og viðauka við stofnskrá 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. 

Lög um hlut Íslands í stofnfé Endurreisnar- og þróunar-
banka Evrópu. 

Brottfall laga 
Lög um brottfall laga og lagaákvæða. 

Byggðastofnun 
Lög um breytingar á lögum nr. 64 1. júlí 1985, um 
Byggðastofnun. 

Efnahags- og fjármál 
Fjáraukalög fyrir árið 1990, sbr. lög nr. 72/1990. 

Lög um ráðstafanir vegna kjarasamninga. 

Fjárlög fyrir árið 1991. 
T e k j u r samkvæmt greiðsluyfirliti r íkissjóðs eru áætiaðar kr. 
101.698.000.000, en gjöld kr. 105.767.372.000. Gjö ld umf ram 
t ek ju r eru því áætluð kr. 4.069.372.000. Stærstu tekjul iðir eru 
virðisaukaskat tur kr. 41.550.000.000, t ek juska t tu r kr. 
16.515.000.000 og skat tur af launagreiðslum kr. 
8.380.000.000. Stærsti gjaldaliður er heilbrigðis- og trygginga-
mál kr. 43.119.272.000. 

Samþykkt Lög 
á Alþingi nr. og dags. 

20.des . 1990 115/31. des. 1990 

19. mars 1991 29/27. m a r s 1991 

15. mars 1991 10/19. mars 1991 

5 .des . 1990 103/12. des. 1990 

5 .des . 1990 104/12. des. 1990 

21.des . 1990 126/31. des. 1990 

14.des. 1990 118/27. des. 1990 

15. mars 1991 39/27. mars 1991 

4. des. 1990 105/7. des. 1990 

19. des. 1990 109/27. des. 1990 

21.des . 1990 121/31. des. 1990 
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Lög um breyting á lánsfjárlögum fyrir árið 1990. nr. 116/ 
1989. 

Heimild til innlendrar lánsf járöf lunar ríkissjóðs er aukin úr kr. 
6.625.000.000 í kr. 12.650.000.000. Þá er lánsf járheimild 
Lánas jóðs ísl. námsmanna aukin um kr. 450.000.000. 

Lög um launamál. 

Lánsfjárlög fyrir árið 1991. 
Ríkissjóði er heimilt að taka lán innanlands að f j á rhæð allt að 
kr. 14.700.000.000. Þá er í lögunum heimild til kr. 
3.400.000.000 lántöku Landsvi rk junar vegna r a fo rku f ram-
kvæmda, svo og ýmsar aðrar lántökuheimildir opinberra s jóða 
og sveitarfélaga. 

Lög um breyting á lögum nr. 9 2. mars 1989, um efna-
hagsaðgerðir. 

Hlu ta f j á r s jóðu r Byggðas tofnunar er gerður að sérstakri deild 
við Byggðastofnun. 

Einkaleyfi 
Lög um einkaleyfi. 

Rétt til að fá einkaleyfi fyrir uppfinningu samkvæmt lögum 
þessum hefur uppf inn ingamaður eða sá, sem öðlast he fur rétt 
hans. Einkaleyfi er veitt eftir umsókn fyrir uppf inningu, sem 
hagnýta má í atvinnulífi . Lögin fjal la um skilyrði fyrir einka-
leyfisveitingu, meðfe rð e inkaleyf isumsókna o.fl . 

Félagsmál 
Lög um starfsmannamál o.fl. í kjölfar breyttrar verka-
skiptingar ríkis og sveitarfélaga. 

Lög um breytingu á lögum um málefni aldraðra, nr. 82/ 
1989. 

Hlutverk Framkvæmdas jóðs aldraðra er rýmkað. 

Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. 
í lögunum segir, að hvers konar mismunun eftir kynferði sé 
óheimil. Ti lgangur laganna er að koma á jafnré t t i og jafnri 
s töðu kvenna og karla á öllum sviðum. 

Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga. 
í lögunum segir, að markmið félagsþjónustu á vegum sveitar-
félaga sé að tryggja f járhagslegt og félagslegt öryggi og stuðla 
að velferð íbúa á grundvelli samhjá lpar . Fjal lað er um félags-
lega ráðgjöf , he imaþjónus tu , málefni barna , a ldraðra og fatl-
aðra , húsnæðismál o.fl . 

Fiskeldi 
Lög um breyting á lögum nr. 17 3. apríl 1990, um ábyrgð-
ardeild fiskeldislána. 

Kveðið er á um yfir töku Ábyrgðardei ldar fiskeldislána á 
ábyrgðum á a fu rða lánum, sem Framkvæmdas jóður hafði 
undirgengist. 

Samþykkt Lög 
á Alþingi nr.ogdags. 

21.des . 1990 125/28. des. 1990 

23 . j an .1991 4/4. feb. 1991 

19. mars 1991 26/2. apríl 1991 

20. mars 1991 42/27. mars 1991 

6. mars 1991 20 .mar s l991 

21.des . 1990 119/27. des. 1990 

26 . feb . 1991 12/12. mars 1991 

18. mars 1991 28/27. mars 1991 

19. mars 1991 40/27. mars 1991 

l l . d e s . 1990 120/20. des. 1990 
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Fjárfesting erlendra aðila 
Lög um fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri. 

M e ð lögum þessum er e r lendum aðilum veitt almenn heimild 
til f jár fes t ingar í atvinnurekstri hér á landi. Helstu takmark-
anir eru ítarlega raktar í lögunum. 

Lög um breytingu á lagaákvæðum, er varða fjárfestingu 
erlendra aðila í atvinnurekstri o.fl. 

Heilbrigðismál 
Lög um breytingu á lögum nr. 97/1990, um heilbrigðis-
þjónustu. 

Kveðið er á um skipun sjö manna samstarfsráðs s júkrahúsanna 
í Reyk jav ík , er geri tillögur um mótun f ramt íðars te fnu sjúkra-
húsanna . 

Lög um ákvörðun dauða. 

Lög um brottnám líffæra og krufningar. 

Húsnæðismál 
Lög um breytingu á lögum um Húsnæðisstofnun ríkisins, 
nr. 86/1988, sbr. lög nr. 76/1989 og 70/1990. 

Breyting er gerð á 35. gr. laganna, er varðar skipti á húsbréfum 
og fas te ignabréfum, svo og á 43. gr. laganna til hækkunar á því 
hlutfalli af matsverði , sem miðað er við. 

Lög um breyting á lögum nr. 86/1988, um Húsnæðis-
stofnun ríkisins, sbr. lög nr. 76/1989 og 70/1990. 

Lögin fjal la m.a . um undanþágu frá greiðslu stimpilgjalds. 

Lög um breytingu á lögum um Húsnæðisstofnun ríkisins, 
nr. 86/1988, með síðari breytingum. 

Í lögin er bætt ákvæðum um húsnæðissamvinnufélög og bú-
seturét t . 

Lög um breytingu á lögum um greiðslujöfnun fasteigna-
veðlána til einstaklinga, nr. 63/1985. 

Lög um breyting á lögum um Húsnæðisstofnun ríkisins, 
nr. 86/1988, sbr. lög nr. 76/1989,70/1990,124/1990 og 130/ 
1990. 

M e ð lögum þessum er hætt að taka við umsóknum um lán skv. 
a lmenna lánakerf inu frá 1986. Þá eru einnig gerðar breytingar 
á lánskjörum á út lánum Byggingarsjóðs ríkisins. 

Iðnlánasjóður 
Lög um breytingu á lögum nr. 76 19. ágúst 1987, um Iðn-
lánasjóð. 

Breyting er gerð á iðnlánasjóðsgjaldi vegna nýrra laga um 
Útf lutningsráð Íslands. 

Samþykkt Lög 
á Alþingi nr.ogdags. 

15. mars 1991 34/25. mars 1991 

15. mars 1991 23/27. mars 1991 

21.des . 1990 128/31. des. 1990 

20. feb. 1991 15/6. mars 1991 

2 0 . f e b . 1991 16/6. mars 1991 

19. des. 1990 124/31. des. 1990 

21.des . 1990 130/31. des. 1990 

19. mars 1991 24/27. mars 1991 

20. mars 1991 41/27. mars 1991 

20. mars 1991 47/27. mars 1991 

21. des. 1990 117/31. des. 1990 
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Kirkjumál 
Lög um breytingu á lögum nr. 62/1990, um skipan presta-
kalla og prófastsdæma og um starfsmenn þjóðkirkju 

Íslands. 

Lög um starfskjör presta þjóðkirkjunnar. 
K j a r a d ó m u r ákveði laun presta. 

Landbúnaður 
Lög um búfjárhald. 

Lögunum er ætlað að tryggja góða meðfe rð og aðbúnað búf j á r 
og að við framleiðslu bú f j á r a fu rða sé eingöngu notað hraust og 
heilbrigt búfé . 

Lífeyrissjóðir 
Lög um ársreikninga og endurskoðun lífeyrissjóða. 

Mannanöfn 
Lög um mannanöfn. 

Í lögunum segir, að hver ju barni skuli gefa eiginnafn, þó eigi 
fleiri en þ r j ú . Eiginnafn skal vera íslenskt eða hafa unnið sér 
he fð í íslensku máli. 

Menntamál 
Lög um breyting á lögum nr. 29/1988, um Kennarahá-
skóla Íslands. 

Minni há t ta r breyt ingar , er varða rek torsk jör . 

Lög um Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnar-
skertra. 

Hlutverk Samskiptamiðstöðvar heyrnarlausra og heyrnar-
sker t ra er að annast rannsóknir á íslensku táknmáli , kennslu 
táknmáls , táknmáls túlkun og aðra þ jónus tu . 

Lög um breyting á lögum nr. 77/1979, um Háskóla 
Íslands. 

Breyt t er ákvæðum, er varða upphaf háskólaárs og skiptingu í 
kennslumisseri . 

Lög um breyting á lögum um Þroskaþjálfaskóla Íslands, 
nr. 40/1985. 

Lög um listamannalaun. 
A l m e n n l is tamannalaun skulu veitt úr f j ó r u m s jóðum: Launa-
sjóði r i thöfunda , Launas jóði myndl i s ta rmanna , Tónskálda-
sjóði og Listasjóði, sem er a lmennur s jóður í þágu allra list-
greina. Alþingi skal veita árlega fé í þessa sjóði. 

Lög um leikskóla. 
Í lögunum er f ja l lað um markmið leikskóla, s tofnun og rekstur 
og hlutverk sveitarfélaga varðandi leikskóla. 

Lög um breyting á þjóðminjalögum, nr. 88/1989. 
Starfsheit inu „deildarst jóri fornle i fadei ldar" er með lögum 
þessum breytt í „ fo rnmin javörð" . 

Samþykkt Lög 
á Alþingi nr. og dags. 

11. mars 1991 18/19. mars 1991 

15. mars 1991 45/27. mars 1991 

11. mars 1991 46/25. mars 1991 

19. mars 1991 27/2. apríl 1991 

13. mars 1991 37/27. mars 1991 

5 .des . 1990 122/18. des. 1990 

21 .des . 1990 129/31. des. 1990 

21 .des . 1990 133/31. des. 1990 

13. mars 1991 30/25. mars 1991 

15. mars 1991 35/27. mars 1991 

18. mars 1991 48/27. mars 1991 

19. mars 1991 43/27. mars 1991 
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Lög um grunnskóla. 
Þetta eru ný heildarlög um grunnskóla . Úr gildi falla eldri lög 
um grunnskóla , nr. 63/1974. 

Norræni fjárfestingarbankinn 
Lög um ábyrgð gagnvart Norræna fjárfestingarbankan-
um. 

Veitt er heimild til hækkunar ábyrgðar ríkissjóðs gagnvart 
bankanum vegna verkefna utan Norður landa úr 5.350.000 
S D R í 8.050.000 S D R . 

Réttarfar 
Lög um breytingu á sektarmörkum nokkurra laga o.fl. 

Lög um breyting á lögum um fangelsi og fangavist, nr. 48 
19. maí 1988. 

Lög um skipti á dánarbúum o.fl. 
Lög þessi leysa af hólmi eldri lög um skipti á dána rbúum og fé-
lagsbúum o.f l . , nr. 3/1878. 

Lög um gjaldþrotaskipti o.fl. 
M e ð lögum þessum eru m.a . felld úr gildi eldri lög um gjald-
þrotaskipt i , nr. 6/1978, lög um nauðasamninga , nr. 19/1924 og 
8. kafli skiptalaganna, nr. 3/1878, um skuldaröð. 

Lög um meðferð opinberra mála. 
Lög þessi koma í stað eldri laga um meðfe rð opinberra mála , 
nr. 74/1974. A ð verulegu leyti er hér verið að hnykkja á skýrum 
aðskilnaði ákæruvalds og lögreglu annars vegar og dómsvalds 
hins vegar. 

Ríkisborgararéttur 
Lög um veitingu ríkisborgararéttar. 

Með lögum þessum er 53 einstaklingum veittur íslenskur ríkis-
borgararé t tur . 

Lög um veitingu ríkisborgararéttar. 
M e ð lögum þessum er 48 einstaklingum veittur íslenskur ríkis-
borgararé t tur . 

Samvinnufélög 
Lög um samvinnufélög. 

Lög þessi koma í stað eldri laga um samvinnufélög, nr. 46/ 
1937. 

Sjávarútvegur og siglingar 
Lög um breytingu á lögum nr. 64 21. maí 1965, um rann-
sóknir í þágu atvinnuveganna, sbr. lög nr. 72 30. maí 
1984. 

M e ð lögum þessum er Haf rannsóknas to fnun gert kleift að eiga 
aðild að rannsóknar- og þróunar fyr i r tækjum. 

Samþykkt Lög 
á Alþingi nr. og dags. 

20. mars 1991 49/27. mars 1991 

11.des. 1990 127/20. des. 1990 

14. des. 1990 116/28. des. 1990 

7. mars 1991 31/19. mars 1991 

12. mars 1991 20/23. mars 1991 

12. mars 1991 21/26. mars 1991 

12. mars 1991 19/26. mars 1991 

19.des. 1990 123/31. des. 1990 

18. mars 1991 11/25. mars 1991 

15. mars 1991 22/27. mars 1991 

19.des. 1990 132/31. des. 1990 



218 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

Lög um Slysavarnaskóla sjómanna. 
Slysavarnafélag Íslands skal s ta r f rækja Slysavarnaskóla sjó-
manna og fara með yfirst jórn hans. Kostnaður við rekstur skól-
ans greiðist úr ríkissjóði. 

Lög um ráðstafanir vegna aflabrests í loðnuveiðum. 

Skaðsemisábyrgð 
Lög um skaðsemisábyrgð. 

Hér eru lögfestar reglur um skaðsemisábyrgð, þ .e . skaðabóta-
ábyrgð f ramle iðenda og dreifingaraðila á t jóni , sem hlýst af 
ágalla á vöru, sem þeir hafa framleit t eða dreif t . 

Skattar og gjöld 
Lög um tímabundna lækkun tolls af bensíni. 

Lög um breyting á lögum nr. 50/1988, um virðisauka-
skatt, með síðari breytingum. 

Lög um breyting á lögum nr. 78 23. desember 1980, um 
jöfnunargjald, með áorðnum breytingum. 

Lög um sérstakan skatt á verslunar- og skrifstofuhús-
næði. 

U m er að ræða framlengingu á skatti þessum um eitt ár. 

Lög um breyting á lögum nr. 45/1987, um staðgreiðslu 
opinberra gjalda, með síðari breytingum. 

Ger t er ráð fyrir, að álagning tryggingagjalds fari f ram sam-
hliða álagningu tekju- og eignarskatts . 

Lög um breyting á lögum nr. 75/1981, um tekjuskatt og 
eignarskatt, með síðari breytingum. 

Ýmsar breyt ingar , er varða skatt lagningu einstaklinga. 

Lög um tryggingagjald. 
Launagre iðendur skulu greiða sérstakt gjald, tryggingagjald af 
l aunum, eftir því sem nánar segir í lögunum. Gja ld i þessu, sem 
er 2 ,5%-6% af gjaldstofni , skal ráðstafað til Atvinnuleysis-
tryggingasjóðs, Vinnueftir l i ts ríkisins og Tryggingastofnunar 
ríkisins. Úr gildi eru felld lög um launaskat t , nr. 14/1965. 

Lög um breyting á lögum nr. 75/1981, um tekjuskatt og 
eignarskatt, með síðari breytingum. 

U m er að ræða breytingar á skatt lagningu fyr i r tækja og breyt-
ingar á reglum um skattafslátt vegna h lu ta f já rkaupa . 

Lög um breyting á lögum nr. 9/1984, um frádrátt frá 
skattskyldum tekjum vegna fjárfestingar manna í atvinnu-
rekstri, með síðari breytingum. 

U m er að ræða breytingu á þeirri árlegu f j á rhæð f rádrá t ta r , 
sem leyfð er vegna f járfest ingar í atvinnurekstri . 

Samþykkt Lög 
á Alþingi nr.ogdags. 

7. mars 1991 33/19. mars 1991 

19. mars 1991 13/27. mars 1991 

20. mars 1991 25/27. mars 1191 

19. des. 1990 107/27. des. 1990 

21 .des . 1990 106/31. des. 1990 

21 .des . 1990 108/27. des. 1990 

21 .des . 1990 110/27. des. 1990 

21. des, 1990 111/27. des. 1990 

21 .des . 1990 112/27. des. 1990 

21 .des . 1990 113/28. des. 1990 

20. mars 1991 36/2. apríl 1991 

20. mars 1991 44/2. apríl 1991 



STÖRF ALÞINGIS 219 

Skógrækt 
Lög um Héraðsskóga. 

Tilgangur laganna er að stuðla að ræktun nyt jaskóga á Fljóts-
dalshéraði . Kos tnaður greiðist úr ríkissjóði með sérstakri f jár-
veitingu. 

Stjórnarráð Íslands 
Lög um breyting á lögum nr. 73 28. maí 1969, um Stjórn-
arráð Íslands, með síðari breytingum. 

Breyting þessi varðar Fjárlaga- og hagsýslustofnun og ríkis-
endurskoðun . 

Umhverfismál 
Lög um norrænt f jármögnunarfélag á sviði umhverf-
isverndar. 

Útflutningsráð Íslands 
Lög um Útflutningsráð Íslands. 

A ð mestu samhl jóða eldri lögum um Útf lutningsráð. Helstu 
nýmæli eru breytt ákvæði um f j á rmögnun ráðsins og skipan. 

Lög um breyting á lögum nr. 114/1990, um Útflutningsráð 
Íslands. 

Breytt er ákvæðum um tek ju r Útflutningsráðs. 

Samþykkt Lög 
á Alþingi nr.og dags. 

11. mars 1991 32/21. mars 1991 

15. mars 1991 14/25. mars 1991 

5 .des . 1990 102/12. des. 1990 

21 .des . 1990 114/31. des. 1990 

15. mars 1991 38/18. mars 1991 

Þingsályktanir fylgja hér á eftir. 
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Þingsályktanir 

Þingsályktun um samning um stofnun Endur-
reisnar- og þróunarbanka Evrópu. 
(Samþykkt á Alþingi 17. desember 1990.) 

Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að full-
gilda fyrir Íslands hönd samning um s tofnun 
Endurre isnar- og þ róunarbanka Evrópu sem 
gerður var í París 29. maí 1990. 

Þingsályktun um fullgildingu Evrópusáttmála 
um sjálfsstjórn sveitarfélaga. 
(Samþykkt á Alþingi 17. desember 1990.) 

Alþingi ályktar að heimila r íkisst jórninni að full-
gilda Evrópusá t tmála um sjálfsst jórn sveitar-
félaga sem gerður var í Strassborg 15. október 
1985. 

Þingsályktun um fullgildingu samnings um 
vernd einstaklinga varðandi vélræna vinnslu 
persónuupplýsinga. 
(Samþykkt á Alþingi 17. desember 1990.) 

Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að full-
gilda fyrir Íslands hönd samning um vernd ein-
staklinga varðandi vélræna vinnslu persónuupp-
lýsinga sem gerður var í Strassborg 28. j anúa r 
1981. 

Þingsályktun um fullgildingu bókunar við 
alþjóðasamning um borgaraleg og stjórn-
málaleg réttindi. 
(Samþykkt á Alþingi 17. desember 1990.) 

Alþingi ályktar að heimila r íkisst jórninni að full-
gilda aðra valfrjálsa bókun um a fnám dauðarefs-
ingar við samninginn f rá 19. desember 1966 um 
borgaraleg og s t jórnmála leg réttindi sem gerð var 
í New York 15. desember 1989. 

Þingsályktun um staðfestingu samnings um 
Alþjóðastofnun um notkun gervitungla í sigl-
ingum. 
(Samþykkt á Alþingi 17. desember 1990.) 

Alþingi ályktar að heimila r íkisst jórninni að stað-
festa fyrir Íslands hönd samning um Alþjóða-
stofnun um notkun gervitungla í siglingum (IN-
M A R S A T ) sem gerður var í Lundúnum 3. sept-
ember 1976. 

Þingsályktun um stuðning við sjálfstæðis-
baráttu Eystrasaltsríkjanna. 

(Samþykkt á Alþingi 19. desember 1990.) 
Alþingi ályktar að í treka stuðning sinn við sjálf-
stæðisbaráttu Litáens og minnir á að íslensk 
st jórnvöld hafa viðurkennt sjálfstæði Eist lands, 
Lett lands og Litáens óslitið f rá 1922 eins og 
Alþingi og ríkisstjórn Íslands hafa staðfest . 
Alþingi árét tar ályktun frá 12. mars 1990 þar sem 
lýst var yfir því að s já l fsákvörðunarrét tur þ j ó ð a 
m e ð lýðræðislega kjör in þing væri grundvöllur 
f r já lsra samskipta þ jóða í milli og stuðlaði að 
heimsfriði. 
Alþingi leggur áherslu á að afar mikilvægt er að 
jákvæð niðurstaða fáist í sérs tökum viðræðum 
Eystrasal tsr íkjanna við st jórn Sovét r ík janna eins 
og f ram kom í ræðu forsætisráðherra á leiðtoga-
fundinum í París 19.-20. nóvember 1990. Alþingi 
telur að á meðan Eystrasaltsríkin hafa ekki 
fengið fulla viðurkenningu á sjálfstæði sínu vanti 
enn mikið á að settar hafi verið niður deilur í Evr-
ópu. 
Alþingi leggur áherslu á rétt Eyst rasal ts r ík janna 
til s jálfsákvörðunar og lýsir yfir stuðningi við allar 
fr iðsamlegar aðgerðir til að leysa ágreining þeirra 
og Sovét r ík janna . Alþingi lýsir yfir stuðningi við 
boð íslenskra s t jórnvalda um Reykjavík sem 
fundars tað til viðræðna milli aðila og beinir því til 
r íkiss t jórnarinnar að hún beiti sér fyrir því á 
alþjóðavettvangi að finna farsæla lausn á sjálf-
stæðisbaráttu Eystrasal tsr íkjanna. 

Þingsályktun um átak gegn einelti. 
(Samþykkt á Alþingi 20. desember 1990.) 

Alþingi ályktar að fela r íkisst jórninni að beita sér 
fyrir því að gert verði átak gegn einelti meðal 
barna og unglinga og skipa í þessu skyni sam-
starfshóp kunnát tufólks til að gera tillögur um 
úrbætur . 

Þingsályktun um athugun á lágmarksfram-
færslukostnaði. 
(Samþykkt á Alþingi 20. desember 1990.) 

Alþingi ályktar að fela r íkisst jórninni að skipa 
ne fnd til að vinna að athugun á lágmarksfram-
færslukostnaði hérlendis. Nefndin kanni meðal 
annars hvaða not megi hafa af framfærslu- og 
neyslukönnun sem þegar hafa verið gerðar og 
leiti aðstoðar Hagstofu Íslands og annarra sér-
f róðra aðila. 
Nefndin skili greinargerð um störf sín fyrir árslok 
1991. 
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Þingsályktun um samþykki til frestunar á 
fundum Alþingis samkvæmt 23. gr. stjórnar-
skrárinnar. 
(Samþykkt á Alþingi 21. desember 1990.) 

Alþingi ályktar að veita samþykki til þess að 
fundum þingsins verði f res tað f rá 21. desember 
1990 eða síðar , ef henta þykir, enda verði það 
kvatt saman á ný eigi síðar en 14. j anúar 1991. 

Þingsályktun um fordæmingu á ofbeldisað-
gerðum sovésks herliðs í Litáen. 
(Samþykkt á Alþingi 14. janúar 1991.) 

Alþingi ályktar að fordæma harðlega ofbeldisað-
gerðir sovésks herliðs gegn litáísku þjóðinni og 
lýðræðislega kjörinni r íkisstjórn hennar . Alþingi 
skorar á s t jórnvöld í Sovét r ík junum að hætta 
þegar í s tað hvers konar beitingu hervalds í sam-
skiptum við Eystrasaltsríkin og flytja herlið sitt 
brott þegar í stað. Aðgerðir Sovéthersins undan-
farinna daga eru brot á þeim grundvallarreglum í 
samskiptum r ík ja sem felast í gagnkvæmum 
skuldbindingum Helsinki- lokasamþykktar aðild-
ar r ík ja ráðs te fnunnar um öryggi og samvinnu í 
Evrópu og í beinni andstöðu við Parísaryfirlýs-
ingu aði ldar r ík janna um nýja Evrópu frá nóv-
ember 1990. 
Alþingi lýsir þeirri skoðun sinni að engin lausn sé 
viðunandi á má le fnum Eystrasal ts r ík janna önnur 
en fullt og óskorað sjálfstæði þeirra. 
Alþingi skorar á þjóðir heims, og ríki Vestur-
landa sérstaklega, að veita Eyst rasa l t s r ík junum 
þann stuðning sem þau þurfa til að endurhe imta 
sjálfstæði sitt. 
Alþingi vekur athygli á þeim miklu vonum sem 
bundnar eru við varanlegan frið í Evrópu í k jö l fa r 
þeirrar þ róunar sem átt hefur sér stað á undan-
fö rnum árum og varar við alvarlegum 
afleiðingum þess að s já l fsákvörðunarré t tur þ jóða 
sé fó tum troðinn. 

Þingsályktun um virðisaukaskattssvik og 
„svarta atvinnustarfsemi". 
(Samþykkt á Alþingi 4. febrúar 1991.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að kanna 
umfang virðisaukaskattssvika og „svartrar 
a tvinnustarfsemi" á Íslandi. 

Þingsályktun um skrifstofur heilbrigðismála í 
kjördæmum landsins. 
(Samþykkt á Alþingi 7. febrúar 1991.) 

Alþingi ályktar að fela r íkisst jórninni að undir-
búa að komið verði á fót í k jö rdæmum landsins á 
næstu f j ó r u m árum skrifstofum heilbrigðismála 
sem sinni m.a . verkefnum fyrir héraðslækna, 
heilbrigðismálaráð og Tryggingastofnun, svo og 

f járhagslegri og faglegri áætlanagerð og eftirliti 
með heilbrigðisþjónustu á svæðinu. 

Þingsályktun um reiðvegaáætlun. 
(Samþykkt á Alþingi 7. febrúar 1991.) 

Alþingi ályktar að fela samgönguráðherra að 
skipa nefnd með þá t t töku samtaka hes tamanna 
og sveitarfélaga til þess að kanna ástand reiðvega 
og gera reiðvegaáætlun. 

Þingsályktun um málefni Litáens. 
(Samþykkt á Alþingi 11. febrúar 1991.) 

Alþingi ályktar að staðfesta að viðurkenning 
r íkisst jórnarinnar frá 1922 á sjálfstæði lýðveldis-
ins Litáens er í fullu gildi. 
Alþingi styður ákvörðun r íkiss t jórnarinnar frá 
23. j anúar 1991 að verða við ósk lýðræðislega 
k jör inna s t jórnvalda í Litáen um viðræður um 
s t jórnmálasamband. 
Alþingi felur ríkisstjórninni að leiða málið til 
lykta með því að taka upp s t jó rnmálasamband 
við Litáen svo fljótt sem verða má. 

Þingsályktun um kynningu á vörum frá vernd-
uðum vinnustöðuin. 
(Samþykkt á Alþingi 18. febrúar 1991.) 

Alþingi ályktar að skora á r íkisst jórnina að leita 
samvinnu við Samband verndaðra vinnustaða um 
átak til kynningar og þróunar á framleiðslu vernd-
aðra vinnustaða og að veitt verði fé og önnur 
aðstoð í þessu skyni. 

Þingsályktun um eflingu heimilisiðnaðar. 
(Samþykkt á Alþingi 25. febrúar 1991.) 

Alþingi ályktar að fela forsætisráðherra að 
kanna , í samráði við fræðsluyfirvöld, samtök lista-
manna og Heimilisiðnaðarfélag Íslands, hvernig 
efla megi heimilisiðnað hér á landi. Helstu 
markmið verði ef t i r farandi: 
a. A ð kanna stöðu heimilisiðnaðar og minja-

gripagerðar á landsbyggðinni. 
b. A ð leita uppi gamlan fróðleik um gerð ýmissa 

þjóðlegra muna með það að markmiði að 
þjóðleg handíð varðveitist og þróist á f ram. 

c. A ð kanna hvernig veita megi faglega ráðgjöf 
með því að efna til námskeiða þar sem kunn-
áttufólk leiðbeini um rétt v innubrögð og 
handtök við gamla heimilisiðnaðinn og mikil-
vægi þess að nota hráefni sem er sérstakt fyrir 

Ísland. 
d. A ð leggja sérstaka áherslu á vinnslu íslensku 

ullarinnar, t .d. með því að standa fyrir 
tóvinnunámskeiðum. 

e. A ð sækja aðstoð til hönnuða og hugmynda-
smiða í leit að nýsköpun í heimilisiðnaði. 
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f. Að aðstoða fólk við f j á r m ö g n u n og markaðs-
setningu. 

g. A ð hafa samstarf við a tv innumálaráðgjafa 
þar sem þeir eru starfandi . 

Þingsályktun um aukinn þátt bænda í land-
græðslu- og skógræktarstarfi. 
(Samþykkt á Alþingi 11. mars 1991.) 

Alþingi ályktar að skora á l andbúnaðar ráðher ra 
að kanna möguleika á að auka þátt bænda í land-
græðslu- og skógræktarstarfi með því að þeir taki 
að sér verkefni sem núna eru unnin af ríkis-
s tofnun og j a fn f r amt beiti ráðherra sér fyrir nauð-
synlegum lagabreytingum í því skyni. 

Þingsályktun um áætlun um uppsetningu veg-
riða. 
(Samþykkt á Alþingi 11. mars 1991.) 

Alþingi ályktar að fela samgönguráðherra að 
móta hið fyrsta áætlun um uppsetningu vegriða í 
vegakerfi landsins. 
Áætlunina skal leggja fyrir Alþingi eigi síðar en 1. 
nóvember 1991. 

Þingsályktun um stofnræktun kartöfluútsæð-
is. 
(Samþykkt á Alþingi 12. mars 1991.) 

Alþingi ályktar að fela l andbúnaðar ráðher ra að 
koma þegar af stað s tofnræktun kartöfluútsæðis 
sem fullnægt geti þör fum allra kar töf luframleið-
enda. Verkið verði unnið á grundvelli áætlunar 
sem Rannsóknars to fnun landbúnaðar ins hefur 
gert . 

Þingsályktun um fræðslu í fjármálaumsýslu í 
skólum. 
(Samþykkt á Alþingi 12. mars 1991.) 

Alþingi ályktar að fela menntamála ráðher ra að 
láta ú tbúa námsgögn um almenna f j á rmá laum-
sýslu fyrir efsta bekk grunnskólans, sem og f ram-
haldsskólann, og gera fræðslu um hana að skyldu-
námsefni og á þessum námsstigum. Ráðuneyt ið 
ákveði í hvaða námsgreinum fræðslunni verði 
best fyrir komið. 
Markmið f já rmála f ræðs lunnar verði: 
1. að taka til meðfe rðar sem flest er við kemur 

almennri f já rmálaumsýslu , þar með talin 
gerð greiðslu- og kostnaðaráæt lana , og set ja 
efnið þannig f ram að það verði öllum 
aðgengilegt og skýrt. 

2. að gera ungt fólk betur meðvi tað um f já rmál 
og um leið f járskuldbindingar m e ð því m.a . : 
a. að kynna nemendum meðfe rð greiðslu-

kor ta og notkun tékkhef ta . 
b. að kynna nemendum almennar reglur 

um lántökur , svo sem víxla- og skulda-

bréfaviðskipti, vaxtamál og hvaða ábyrgð 
felst í því að gerast ábyrgðarmaður á 
skuldaviðurkenningum. 

c. að tengja þessi námsgögn rét t indum og 
skyldum manna er þeir verða f j á r ráða . 

Þingsályktun um úrbætur á aðstæðum ung-
menna sem flosna upp úr skóla. 
(Samþykkt á Alþingi 12. mars 1991.) 

Alþingi ályktar að beina því til r ík iss t jórnar innar 
að koma á fót samstarfshópi á vegum ráðuneyta 
og sveitarfélaga til að gera tillögur um sam-
ræmdar aðgerðir sem miði að því að aðstoða ung-
menni sem flosnað hafa upp úr skóla. Samstarfs-
hópurinn fjalli einnig um sameiginlegar forvarnir 
gegn þessum vanda. 
Samstarfshópurinn verði skipaður ful l trúum til-
ne fndum af dómsmála- , félagsmála-, menn ta -
mála- og heilbrigðis- og t ryggingamálaráðuneyt-
inu, stærstu sveitarfélögum og Sambandi 
íslenskra sveitarfélaga. 
Samstarfshópurinn skili niðurstöðum fyrir árslok 
1991. 

Þingsályktun um björgunarþyrlu. 
(Samþykkt á Alþingi 12. mars 1991.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að sjá til 
þess að á árinu 1991 verði gerður samningur um 
kaup á fullkominni björgunarþyrlu fyrir Land-
helgisgæsluna. 

Þingsályktun um gerð staðfræðikorta, gróð-
urkorta og um landfræðilegt upplýsingakerfi. 
(Samþykkt á Alþingi 13. mars 1991.) 

Alþingi ályktar að fela umhverf isráðherra að 
beita sér fyrir samstarfi s tofnana og fyr i r tækja , 
sem annast landmælingar og kortagerð, um að 
gerð verði stafræn staðfræðikort í mælikvarða 
1:25 000 af öllu landinu á næstu tíu árum og hlut-
ast til um að gróðurkor tagerð af landinu verði 
lokið á þeim t íma. 
Ja fn f ramt verði komið á fót samræmdu land-
fræðilegu upplýsingakerfi sem byggt verði á stað-
f ræðikor tum af landinu og gagnasöfnun þeirra 
s tofnana , sveitarfélaga og fyr ir tækja sem nota 
s taðbundin gögn. 
Áður en ráðist verður í þetta verk verði unnið að 
t i l raunaverkefni í því skyni að l júka forvinnu og 
komið á nauðsynlegri samvinnu aðila og samið 
um skiptingu kostnaðar milli þeirra. 
Miða skal við að t i l raunaverkefninu verði lokið 
fyrir árslok 1991. 

Þingsályktun um kortlagningu gróðurlendis 
Íslands. 

(Samþykkt á Alþingi 13. mars 1991.) 
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Alþingi ályktar að fela landbúnaðarráðherra að 
hlutast til um að gróðurlendi Íslands verði 
kortlagt. 
Lögð verði áhersla á að upplýsa: 
1. heildarstærð gróinna landsvæða svo að stað-

fest verði hve mikill hluti landsins er hulinn 
gróðri, 

2. stærð og mörk þeirra landsvæða þar sem gróð-
ureyðing er ör til að auðvelda markvissar 
aðgerðir í gróðurvernd og uppgræðslu þeirra, 

3. stærð þeirra landsvæða þar sem gróður á í vök 
að verjast og friðun teist árangursrík til styrk-
ingar. 

4. stærð ógróinna landsvæða sem hæf eru til 
landgræðslu en gróa ekki sjálfkrafa. 

A ð öðru leyti byggist nánari greining landsins 
eftir jarðvegi og gróðri á þeim möguleikum sem 
sú tækni í myndagerð, sem notuð verði við þetta 
verkefni , framast leyfir. 

Þingsályktun um fullgildingu á alþjóðasam-
þykkt nr. 139 um varnir gegn og eftirlit með 
áhættu í starfi vegna efna sem valda krabba-
meini. 
(Samþykkt á Alþingi 13. mars 1991.) 

Alþingi ályktar að veita ríkisstjórninni heimild til 
þess fyrir Íslands hönd að fullgilda samþykkt nr. 
139 um varnir gegn og eftirlit með áhættu í starfi 
vegna efna sem valda krabbameini sem gerð var á 
59. þingi Alþjóðavinnumálastofnunarinnar 
( ILO) í Genf 24. júní 1974. 

Þingsályktun um ályktanir Vestnorræna þing-
mannaráðsins 1990. 
(Samþykkt á Alþingi 18. mars 1991.) 

Alþingi ályktar að beina þeim tilmælum til ríkis-
st jórnarinnar að vinna að framkvæmd ályktana 
Vestnorræna þingmannaráðsins sem samþykktar 
voru á fundi ráðsins í Þórshöfn í Færeyjum 4. 
september 1990. 

Þingsályktun um skattalega meðferð á lífeyr-
issparnaði. 
(Samþykkt á Alþingi 18. mars 1991.) 

Alþingi ályktar að fela f jármálaráðherra að gera 
könnun á skattalegri meðferð lífeyrissparnaðar 
og undirbúa nauðsynlegar lagabreytingar til að 
slíkur sparnaður njóti ekki lakari kjara en annar 
sparnaður í landinu. 

Þingsályktun um fullgildingu á alþjóðasam-
þykkt nr. 155 um öryggi og heilbrigði við 
vinnu og starfsumhverfi. 
(Samþykkt á Alþingi 18. mars 1991.) 

Alþingi ályktar að veita ríkisstjórninni heimild til 
þess fyrir Íslands hönd að fullgilda samþykkt nr. 

155 um öryggi og heilbrigði við vinnu og starfsum-
hverfi sem gerð var á 67. þingi Alþjóðavinnumála-
stofnunarinnar (ILO) í Genf 22. júní 1981. 

Þingsályktun um vegtengingu um utanverðan 
Hvalfjörð. 
(Samþykkt á Alþingi 18. mars 1991.) 

Alþingi ályktar að staðfesta samning milli sam-
gönguráðherra og hlutafélagsins Spalar hf., dags. 
25. janúar 1991, um vegtengingu um utanverðan 
Hvalf jörð, sbr. 2. gr. laga nr. 45/1990. 

Þingsályktun um vegáætlun fyrir árin 1991-
1994. 
(Samþykkt á Alþingi 18. mars 1991.) 

Þingsályktun um íslenska heilbrigðisáætlun. 
(Samþykkt á Alþingi 19. mars 1991.) 

Alþingi ályktar að stefna í heilbrigðismálum á ís-
landi fram til ársins 2000 skuli taka mið af heil-
brigðisáætlun þeirri sem hér er sett f ram í 32 
liðum og hefur það að markmiði að bæta heilsufar 
þjóðarinnar. 

Almenn stefna í heilbrigðismálum. 
1. 

Tilgangur heilbrigðisþjónustunnar er að skapa 
jafnrétti í heilbrigðisþjónustu, að bæta árum við 
lífið, heilbrigði við lífið og lífi við árin. Til þess að 
svo megi verða þarf að taka fullt tillit til heilbrigð-
issjónarmiða í þjóðfélaginu. 
Ákvarðanir stjórnvalda verða ekki síður byggðar 
á vitneskju um heilsufarslegar afleiðingar 
ákvarðana en um efnahagsleg og menningarleg 
áhrif. Gefa þarf sérstakan gaum að þörfum þeirra 
sem verst eru settir og þjóðfélagshópa sem ekki 
njóta fyllsta jafnrétt is til að öðlast heilbrigði eða 
njóta heilbrigðisþjónustu. í þessu sambandi er 
rétt að nefna sérstaklega aldraða, þá sem þjást af 
langvinnum sjúkdómum sem valda verulegri 
fötlun og þá sem fatlaðir eru frá fæðingu. 

2. 

Stefnt skal að því að saman fari í heilbrigðisþjón-
ustu ábyrgð á f jármögnun og rekstri. 
Heimilt verði að gera samninga við einstaklinga, 
félög og samtök um að annast afmarkaða rekstrar-
þætti í heilbrigðisþjónustu eftir því sem hag-
kvæmt er talið. 

Heilsugæslustöðvar og sjúkrastofnanir. 
3. 

Heilsugæslustöðvar skulu vera hornsteinar 
heilsugæslunnar hver á sínu starfssvæði í sam-
vinnu við göngudeildir sjúkrahúsa og sérhæfðar 
stofnanir. 
Þjónusta heilsugæslustöðva skal ná til allra 
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landsmanna árið 1995 þannig að framkvæmd 
heilsugæslu verði sambærileg um land allt. 
Leitast skal við að auka samstarf heilsugæslunnar 
við aðra aðila, svo sem fræðsluyfirvöld, félags-
málastofnanir og íþróttahreyfinguna í því skyni 
að auka heilsuvernd og heilsurækt. 

4. 
Setja skal reglur um flokkun sjúkrastofnana, 
verkaskiptingu og starfssvið og gera þar skýran 
greinarmun á sérhæfðu sjúkrahúsi, almennu 
sjúkrahúsi og hjúkrunarheimili . 
Setja skal reglur um þjónustusvæði og hlutverk 
einstakra sjúkrahúsa og um mönnun þeirra. 

5. 
Í samræmi við ályktun Alþingis frá 7. febrúar 
1991 verði á næstu f jó rum árum komið á fót skrif-
stofum heilbrigðismála í öllum kjördæmum 
landsins og sinni þær m.a . verkefnum fyrir hér-
aðslækna, heilbrigðismálaráð og Tryggingastofn-
un, svo og fjárhagslegri og faglegri áætlanagerð 
og eftirliti með heilbrigðisþjónustu á svæðinu. 

Heilbrigðir lífshættir. 
6. 

Samræma skal forvarna- og heilbrigðisfræðslu á 
vegum heilbrigðisráðuneytis, landlæknis og skrif-
stofa heilbrigðismála í k jördæmunum þannig að 
hagfelld skipan komist á ráðgjöf um heilbrigða 
lífshætti, gerð fræðsluefnis og endurmenntun 
starfsliðs í heilsugæslu á þessu sviði. Þetta varðar 
m.a . áfengisvarnir, manneldismál, tannvernd, 
tóbaksvarnir, samstarfsverkefni Alþjóðaheil-
brigðismálastofnunarinnar um forvarnir og aðra 
forvarnastarfsemi eftir því sem við verður komið. 
Til að stuðla að heilbrigðum lífsháttum skal lögð 
á það áhersla að starfslið heilsugæslustöðva og 
sjúkrahúsa fái grundvallarmenntun í heilbrigðis-
fræðslu og heilsufræði til þess að geta miðlað 
þeim sem þangað leita. 
Leita skal samvinnu við skóla og félög um að þau 
taki þátt í átaki fyrir heilbrigðari l ífsháttum. 

7. 
Manneldis- og neyslustefna verði í samræmi við 
þingsályktun frá 19. maí 1989 og þær upplýsingar 
sem neyslukannanir leiða í ljós. 
Enda þótt næringarástand þjóðarinnar sé talið 
gott þarf að tryggja að allir fái nægan mat og að í 
honum séu rétt hlutföll frá næringarfræðilegu 
sjónarmiði. 
Leggja skal áherslu á framleiðslu og f ramboð 
hollrar fæðu. Auðvelda þarf fæðuval með áber-
andi og vel skiljanlegum upplýsingum um vörur. 

8. 
Draga skal úr og helst útrýma neyslu tóbaks með 
því að fá fólk til að byrja ekki að reykj a og þá sem 

reykja til að hætta. Til þess að ná þessu takmarki 
verður að auka bæði upplýsingar og áróður og 
athuga sérstaklega tengsl milli reykinga og ann-
arra lífshátta. 
Koma þarf í veg fyrir að fólk, sem ekki reykir, 
þurfi að líða tóbaksreyk. 
Verð á tóbaksvörum ætti að hækka umfram 
almennar verðhækkanir. 
Útiloka ber áhrif innflytjenda á útsöluverð 
tóbaksvara. 

9. 
Draga þarf úr almennri neyslu áfengis og útrýma 
ofneyslu. Leggja skal sérstaka áherslu á upplýs-
ingastarfsemi og hef ja áróður gegn slæmum 
drykkjusiðum. Upplýsa þarf um heilsufarslegar 
afleiðingar áfengisnotkunar og auka ráðgjöf, 
m.a. til að greina áfengisvanda á byrjunarstigi. 
Stofna þarf til samvinnu milli heilbrigðisyfirvalda 
og félagasamtaka með það að markmiði að draga 
úr áfengisneyslu. 
Verð áfengra drykkja ætti að hækka stig af stigi 
næstu fimm ár umfram almennar verðhækkanir, 
sterkt áfengi meira en létt vín og bjór hlutfalls-
lega minnst. 

10. 
Skipulagðar verði varnir gegn notkun ólöglegra 
vímugjafa og neyslu lyfja sem vímugjafa. Upp-
lýsa þarf um heilsufarslegar afleiðingar notkunar 
þessara efna. Lögð verði áhersla á samstarf við 
skóla, æskulýðs- og íþróttafélög og önnur þau fé-
lagasamtök sem leggja vilja lið baráttunni gegn 
ólöglegum vímuefnum. Samráð verði haft milli 
hlutaðeigandi stjórnvalda til að draga úr fram-
boði á ólöglegum vímugjöfum. 

11. 
Efla þarf aðstöðu almennings til íþróttaiðkana 
innan dyra og byggja í því skyni almennings-
íþróttahús eða samnýta betur en nú er tiltæk 
íþróttamannvirki. Auðvelda þarf fólki að hreyfa 
sig utan dyra og leggja sérstakar gangbrautir og 
hjólreiðabrautir í þéttbýli. 
Skipulagsmálum skal haga þannig að fólk, 
einkum hið eldra og þeir sem eru fatlaðir, geti 
notið umhverfisins með hreyfingu og þjálfun utan 
dyra. 

Heilbrigðiseftirlit og umhverfisvernd. 
12. 

Með heilbrigðis- og umhverfiseftirliti skal stuðlað 
að líkamlegri og andlegri velferð manna með því 
að fylgjast með áhættuþáttum í umhverfinu og 
draga úr áhrifum þeirra. 
Áherslu skal leggja á fræðslu og samvinnu um 
þessi mál f remur en valdboð. 
Tryggja þarf fullnægjandi sérfræðiþekkingu 
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starfsmanna við störf að heilbrigðis- og umhverf-
iseftirliti. Miða ætti við að á hverju heilbrigðiseft-
irlitssvæði verði að jafnaði einn heilbrigðisfulltrúi 
á hverja 7.000 íbúa. 

13. 
Leggja ber áherslu á eftirlit og grunnrannsóknir 
varðandi heilnæmi neysluvatns, matvæla og ann-
arra neysluvara. 
Bæta skal smitsjúkdómavarnir með ónæmisað-
gerðum, m.a. með því að hef ja notkun á nýjum 
og nothæfum bóluefnum jafnóðum og þeirra er 
völ. 
Efla þarf rannsóknir og eftirlit til að upplýsa or-
sakir matarsýkinga og matareitrana. 
Hef j a skal rannsóknir og eftirlit með efnisþátt-
um, aukefnum, ei turefnum og aðskotaefnum í 
neysluvörum. 

14. 
Leggja skal áherslu á að fólk verði ekki fyrir skað-
legri geislun. Notkun röntgentækja skal stillt í hóf 
og efla ber fræðslu um ójónandi geislun, t .d. við 
sólböð og notkun sólarlampa. Auka skal eftirlit 
með geislavirkni í matvælum og umhverfi og gæta 
þess að geislavirkar neysluvörur komist ekki á 
markað. 
Áhersla skal lögð á að draga úr hávaða frá umferð 
og atvinnurekstri og áhrifum hans og taka tillit til 
þess við skipulag byggðar. 

15. 
Fylgst skal með sem flestum mengunarþát tum 
um allt land og komið í veg fyrir umhverfis-
mengun eins og frekast er kostur. Enn f remur 
skal reynt að mæla og meta þá mengun sem berst 
til landsins með vindum og hafstraumum. 
Dregið skal úr mengun vegna útblásturs frá öku-
tækjum og í iðnaði og mengun vatna og sjávar af 
völdum fiskeldis. 
Bæta skal frágang skolpútrása og að því stefnt að 
allt skolp frá þéttbýli verði grófhreinsað ef það er 
leitt til sjávar. Við skipulag byggðar sé ávallt gert 
ráð fyrir fullnægjandi lausn frárennslismála. 
Aðferðir við losun úrgangs verði bættar og stefnt 
að því að endurvinna úrgang. 
Setja skal loftgæðastaðla og athuga reglur um 
loftræstingu í almennum byggingum og á vinnu-
stöðum. 
Til að tryggja heilnæmi innilofts verði settar 
reglur um efni í húsgögn og til innréttinga á íbúð-
arhúsnæði og vinnuhúsnæði. 

16. 
Stefnt skal að fullnægjandi aðbúnaði á vinnu-
stöðum til að fækka alvarlegum vinnuslysum um 
a.m.k. f jórðung fram til ársins 2000. 
Gera skal áætlun um vinnuvernd með forgangs-
röðun verkefna. 

Gæta þarf bæði að geðrænum og líkamlegum 
heilbrigðisvandamálum sem tengd eru vinnu. 
Auka þarf tengsl heilsugæslustöðva við vinnu-
staði á starfssvæði þeirra. 
Brýnt er að framfylgt sé reglum um hávaðavarnir 
á vinnustað og heyrnareftirlit starfsmanna. 
Minnka þarf verulega áhrif skaðlegra efna á 
vinnustöðum. 

17. 
Stefnt skal að því að fækka slysum, m.a. með 
aukinni fræðslu, stofna skal slysavarnaráð sem 
hafi yfirumsjón með slysavörnum í landinu. 

Þróun heilbrigðiskerfisins. 
18. 

í þróun heilbrigðisþjónustunnar skal sérstök 
áhersla lögð á heilsugæslu. 
Markvisst skal dregið úr þeim mismun sem enn er 
á möguleikum fólks til heilbrigðisþjónustu eftir 
búsetu. 
Fjöldi starfsliðs í heilbrigðisþjónustu skal taka 
mið af verkefnum sem kunna að aukast vegna 
aukinnar áherslu á forvarnir og f jölgunar í eldri 
aldurshópum. 

19. 
Stefnt skal að því að gera heilbrigðisþjónustuna 
persónulegri og þjálli en hún er nú. Einnig skal 
reynt að hafa meðferð samfellda þannig að sjúkl-
ingar geti ávallt leitað sama læknis þegar um lang-
varandi meðferð er að ræða. 

20. 
Áætlun skal gerð um nauðsynlega mönnun á 
hverri heilsugæslustöð. Áætlunin skal byggjast á 
skipulegri upplýsingaöflun um starfssvæði 
hverrar stöðvar (svæðisgreiningu). Aldrei skulu 
(þó) vera færri en einn heilsugæslulæknir og einn 
hjúkrunarfræðingur á hverja 1.000 íbúa eða brot 
úr þeirri tölu á heilsugæslustöðvum í dreifbýli. 
í þéttbýli skulu vera a .m.k. einn læknir og einn 
hjúkrunarfræðingur á hverja 1.500 íbúa. Annað 
sérmenntað starfslið ákvarðist af aðstæðum á 
hver jum stað. 

21. 
Fyrir árið 1995 skal vera völ á sérfræðiþjónustu á 
öllum H2 heilsugæslustöðvum. Skal þetta gert 
með skipulögðum ferðum sérfræðinga í samráði 
við viðkomandi heilsugæslustöðvar og með ráðn-
ingu sérfræðinga eftir þörfum. 

22. 
Stefnt skal að því að endurhæfingarstarfsemi 
verði í hverju heilsugæsluumdæmi, annaðhvort 
við heilsugæslustöð eða sjúkrahús. Endurhæf-
ingarstarfsemi þarf að fela í sér fræðslu og fyrir-
byggjandi þjálfun fyrir einstaklinga, sérstaka 
hópa og almenning auk endurhæfingar vegna af-
leiðinga s júkdóma og slysa. 
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23. 
Sérstakt átak skal gera til þess að bæta tannheilsu 
þjóðarinnar . Kannaðar skulu leiðir til að auka 
(verulega) varnir gegn tannskemmdum, m.a. 
með tannvernd og réttu mataræði. 
Kanna þarf hvernig megi tryggja betur en nú er 
að tannheilsugæsla sé hluti af almennri heilsu-
gæslu og starfsemi heilsugæslustöðva. Skólatann-
lækningar skulu skipulagðar í öllum grunn-
skólum landsins. 

24. 
Gæðum sérfræðiþjónustu sjúkrahúsa skal haldið 
og þau aukin eftir því sem kostur er. 
Tengsl milli sérfræðiþjónustu sjúkrahúsa og 
heilsugæslustöðva skulu aukin og bein tengsl 
tekin upp milli heilsugæslustöðva og sjúkrahúsa 
að þessu leyti. 
Tengslum verði komið á milli sérfræðinga sem 
starfa á sjúkrahúsum og heilsugæsluumdæma 
þannig að ákveðið sjúkrahús hafi umsjón með 
sérfræðiþjónustu á ákveðnu heilsugæslusvæði. 
Göngudeildaþjónusta sjúkrahúsa skal skipulögð 
og efld. 
Sérstök áhersla skal lögð á að geðlæknisþjónusta 
verði veitt á heilsugæslustöðvum og menntun 
heilsugæslulækna og hjúkrunarfræðinga miðist 
við að þeir geti sinnt geðsjúklingum. Gera skal 
ráð fyrir að geðdeildir í Reykjavík og á Akureyri 
taki að sér þjónustuhlutverk fyrir ákveðin heilsu-
gæslusvæði. 
Áhersla verði lögð á að sjúklingar með langvar-
andi geðsjúkdóma fái inni á langlegudeildum eða 
sambýlum með öðrum sjúklingum og njóti þar 
geðlæknisþjónustu. Aldraðir geðsjúklingar, sem 
þurfa á dvöl að halda á s tofnunum, verði vistaðir, 
svo sem unnt er, á almennum hjúkrunardei ldum. 

25. 
Haldið skal áfram uppbyggingu öldrunarþjón-
ustu, skal að því stuðlað að aldraðir sjúklingar 
verði vistaðir á hjúkrunarheimilum í sinni heima-
byggð. 
Vinna skal áfram að auknum tengslum öldrunar-
þjónustunnar og heilbrigðisþjónustunnar annars 
vegar og félagslegu þjónustunnar hins vegar eins 
og lög um málefni aldraðra gera ráð fyrir. 
Leggja skal áherslu á endurhæfingu aldraðra og 
stuðla að því að þeir geti dvalið sem lengst í 
heimahúsum með aðstoð heimilishjálpar, dag-
vistar og heimahjúkrunar . 

26. 
Málefni lyfjasölu og lyfjaneyslu skal taka til sér-
stakrar athugunar, m.a. möguleika heilsugæslu-
stöðva til þess að annast lyfjasölu og ráða lyfja-
fræðinga til að sinna þeim verkefnum á sama hátt 
og annað heilbrigðisstarfslið er ráðið. 

Upplýsingar til fólks um lyf og lyfjaneyslu skulu 
auknar og ráðstafanir gerðar til þess að draga úr 
ónauðsynlegri og óhóflegri lyfjaneyslu hvort sem 
hún er á kostnað sjúkratrygginga eða ekki. 
Stefnt skal að virku samstarfi heilsugæslustöðva 
og sjúkrastofnana annars vegar og apóteka hins 
vegar í sambandi við hagkvæmt lyfjaval og að 
læknar fái jafnan upplýsingar um lyfjaávísanir 
sínar og kostnað af þeim. 

Framlög til heilbrigðismála og mannafli. 
27. 

Stefnt skal að því að útgjöld til heilbrigðismála 
haldist a .m.k. í sama hlutfalli af þ jóðarf ram-
leiðslu og nú er til að unnt sé að mæta auknum 
þörfum vegna öldrunar íbúanna og f jö lgunar 
langvarandi s júkdóma, svo og ráðstafana til fyrir-
byggjandi aðgerða og meðferðar . 
Gera skal áætlun um byggingu heilbrigðisstofn-
ana með það að markmiði að l júka uppbyggingu 
heilsugæslustöðva fyrir árið 1995 og að fyrir árið 
2000 verði að fullu sinnt annarri þjónustu á stofn-
unum eins og áætlunin gerir ráð fyrir. 

28. 
Gera skal áætlun fyrir árið 1993 um heildarmann-
aflaþörf í heilbrigðisþjónustu og auk þess um 
fjölda í löggiltum heilbrigðisstéttum fram til árs-
ins 2000. 

Rannsóknir og kennsla. 
29. 

Í grunnskólum skal kenna undirstöðuatriði í lík-
ams- og heilsufræði, svo og í næringarfræði og 
matargerð. Þar skal einnig veita fræðslu um 
kynlíf, um ábyrgð á eigin heilbrigði, um líkams-
þjálfun og um vímuefni og fyrstu hjálp við slysfar-
ir. 
Í framhaldsskólum skal efla fræðslu um mataræði 
og matseld, um kynlíf, samlíf og foreldrahlut-
verkið, um vímuefni , um hvíld, streitu, geðvernd 
og fyrstu hjálp við slysfarir. 
Námsskrár grunn- og framhaldsskóla og skóla 
heilbrigðisstétta skal endurskoða með tilliti til 
þeirrar áherslu sem leggja skal á heilsugæslu og 
heilbrigðisfræðslu. 
Námsskrár skóla heilbrigðisstétta skulu samdar 
af aðilum sem tilnefndir eru bæði af menntamála-
og heilbrigðisyfirvöldum. Kanna skal möguleika 
á sameiginlegri grunnmenntun þessara stétta 
þannig að fólk geti skipt um starf án mikillar við-
bótarmenntunar . 
Með aðstoð fjölmiðla, einkum sjónvarps, skal 
koma á framfæri fræðslu um heilbrigða lífshætti, 
um hollt mataræði, um heilsurækt, geðvernd, lyf 
og slysahættur. 
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30. 
Sem fyrst verði komið á fót upplýsinga- og eftir-
litskerfi til að annast reglubundið mat á starfsemi 
heilsugæslustöðva og sjúkrahúsa og störfum heil-
brigðisstétta. 
Heilbrigðisrannsóknir skulu efldar. Gerð skal 
sérstök áætlun fyrir árið 1993 til að styðja f ram-
kvæmd þessarar heilbrigðisáætlunar. Sérstaklega 
skal gefa gaum að rannsóknum á sambandi lífs-
hátta og umhverfis á heilsufar. Vinna skal að því 
að gera allar upplýsingar aðgengilegar almenn-
ingi. 

31. 
Efla þarfvís indarannsóknir til þessað auka þekk-
ingu og skilning á s júkdómum sem hafa í för með 
sér alvarleg langvarandi sjúkdómseinkenni. 
Slíkar rannsóknir verði fyrst og fremst gerðar til 
þess að reyna að koma í veg fyrir s júkdóma eða til 

að greina þá á frumstigi. Einkum þarf að einbeita 
sér að rannsóknum á s júkdómum sem eru hlut-
fallslega algengir á Íslandi. 
Nýta þarf aðstöðu á rannsóknastofum vel til þess 
að mennta og þjálfa stúdenta, einkum þó þá sem 
lokið hafa námi í læknisfræði, líffræði og öðrum 
starfsgreinum heilbrigðisþjónustunnar. 

Alþjóðasamstarf. 
32. 

Gera skal áætlun um í hve miklum mæli og 
hvernig Ísland getur tekið þátt í alþjóðasamstarfi 
um heilbrigðismál. 

Endurskoðun. 
33. 

Áætlun þessa skal endurskoða að þremur árum 
liðnum. 



Eiður Einarsson: 

Utanríkisviðskipti 1990 

Í greininni er sérstakur kafli um viðskipti Íslands við Asíulönd. 

Verg landsfraraleiðsla á Íslandi á árinu 1990 
stóð í stað, en undanfarin tvö ár varð beinn 
samdráttur, 2,9% 1989 og0,8% 1988. 

Viðskiptakjör versnuðu um 1,1% frá árinu 
á undan, en þá versnuðu þau um 2,7%. Séu 
viðskipti álversins í Straumsvík undanskilin, 
verður hins vegar 1% bati viðskiptakjara árið 
1990, en 3,8% lakari staða 1989. 

Gengi íslensku krónunnar var nær óbreytt 
frá upphafi til loka ársins, en meðalgengi 
krónunnar var 10,2% lægra 1990 en 1989 
samkvæmt viðskiptavog. 

Allur samanburður í texta á út- og innflutn-
ingsverði og öðrum verðmætum er gerður á 
sama gengi, sem er meðalgengi ársins 1990. 

Sama gildir um allar töflur í greininni, 
nema annað sé tekið fram. 

Grein þessi er einkum unnin upp úr Hag-
tíðindum, Hagtölum mánaðarins, Verslunar-
skýrslum, ársskýrslu Seðlabankans og Þjóð-
arbúskapnum. 

Gengisþróun 1990 
Engin formleg breyting á gengi íslensku 

krónunnar var gerð á árinu. Frá upphafi til 
loka ársins 1990 hélst gengi krónunnar 
óbreytt og sömuleiðis verð erlendra gjald-
miðla gagnvart krónu. Meðalgengi milli ára 
varð 11,4% hærra en á fyrra ári mælt með við-
skiptavog. 

Staða Bandaríkjadollars veiktist lítils 
háttar gagnvart helstu Evrópugjaldmiðlum. 
Verð dollars í íslenskum krónum lækkaði um 
tæp 10% frá upphafi til loka árs, en sterlings-
pundið hækkaði um rúm 8%, hollenska flór-

ínan hækkaði um 2%, franskur franki um 
2,5%, svissneskur franki um 9% og belgískur 
franki um 4%. Söluverð danskrar krónu 
hækkaði um 3%, norskrar um 1% og finnska 
marksins um tæpt 1%. Söluverð ECU-ein-
inga hækkaði um tæp 4% milli áranna, en 
söluverð SDR lækkaði hins vegar um rúm 
2%, sömuleiðis japansks yens, sem lækkaði 
um rúm 4%, og sænskrar krónu um hálft 
prósentustig. Meðalverð erlendra gjaldmiðla 
hækkaði um 11,4% milli áranna 1989 og 1990 
eins og áður segir. 

Eftirfarandi tafla sýnir samvegna stöðu 
erlendra gjaldmiðla gagnvart íslenskri krónu 
(1983 = 100). 

Vísitala meðalgengis 
(Viðskiptavog) 

1979 18,71 1985 148,66 
1980 25,94 1986 171,02 
1981 34,72 1987 177,32 
1982 54,54 1988 202,56 
1983 100,00 1989 254,72 
1984 116,32 1990 283,66 

1990 
Janúar 283,73 Júlí 283,55 

Febrúar 283,55 Ágúst 283,56 

Mars 283,56 September 283,55 

Apríl 283,55 Október 283,56 

Maí 283,55 Nóvember 283,55 
Júní 283,55 Desember 283,55 

Yfir árið lækkaði gengi Bandaríkjadollars 
um 16,4% gagnvart sterlingspundi, um 12% 
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gagnvart danskri krónu, 10% gagnvart 
norskri krónu, 9% sænskri, 17% svissneskum 
frönkum, 11% hollenskum flórínum og 
þýskum mörkum, 5% gagnvart yenum, 7% 
gagnvart SDR- og 13% gagnvart ECU-ein-
ingu. 

Vöruskiptajöfnuður 1990 
Vöruskiptajöfnuður við útlönd var hag-

stæður á árinu 1990 um 4.800 m.kr., sem 
svarar til 1,4% af vergri landsframleiðslu. 
Árið 1989 var vöruskiptajöfnuður hagstæður 
um 7.469 m.kr., en árið 1988 var hann hins 
vegar óhagstæður um 329 m.kr. Sem hlutfall 
af landsframleiðslu gerir þetta 2,5% og 0,1% 
hvort ár í sömu röð. 

Séu árin 1988 og 1989 umreiknuð til meðal-
gengis 1990, verður vöruskiptajöfnuðurinn 
1990 3.518 m.kr. óhagstæðari en árið 1989, en 
hins vegar 5.261 m.kr. hagstæðari en 1988. 

Sé vöruskiptajöfnuður áranna 1990 og 1989 
leiðréttur fyrir breytingu útflutningsvöru-

birgða, sem minnkuðu um 2.991 m.kr. 1990 
borið saman við 838 m.kr. samdrátt 1989, og 
öll árin reiknuð til meðalgengis 1990, verður 
vöruskiptajöfnuður þannig leiðréttur já-
kvæður um 1.809 m.kr. 1990 á móti 7.480 
m.kr. 1989 eða 5.671 m.kr. óhagstæðari en 
áður. 

Verðmæti útflutnings 1990 nam alls 92.452 
m.kr. á móti 80.072 m.kr. 1989, sem er aukn-
ing gjaldeyrisverðmætis um 15,5%. Verð-
mæti innflutnings 1990 nam alls 87.652 m.kr. 
ámóti72.603 m.kr. 1989, sem er20,7% aukn-
ing. Útflutningur á áli og kísiljárni dróst 
saman um 9,8% milli áranna 1990 og 1989. 
Innflutningur á olíuvörum jókst um 39,3% 
1990 og innflutningur sérstakra fjárfestingar-
vara um 29,7%, þar með er talinn innflutn-
ingur til álversins, sem jókst um 32% milli 
áranna. Reiknað á sama gengi bæði árin jókst 
útflutningur 1990 um 3,7% miðað við 1989. 
Sé útflutningur áls og kísiljárns dreginn frá 
bæði árin, er aukningin hins vegar 8,2%. 

Vöruskiptajöfnuður 1990 

Heimild: Fréttatilkynningar Hagstofu Íslands. 
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Vöruskiptajöfnuður 
(Skv. skráðu gengi á hverjum tíma) 

Í m. kr. 1988 1989 1990 

Innf lutningur (f. o. b.) alls 
Skip og flugvélar -5 .405 -5.841 - 7 . 9 6 8 

Innfl . v /Landsvirkjunar -115 -588 - 4 2 2 
Innfl . v/álbræðslu -2 .254 -3 .607 - 4 . 7 9 6 
lnnfl . v / járnblendiverksmiðju -533 -792 - 8 5 9 

A n n a r innflutningur -53.689 -61.775 -73 .607 
(þar af olía) -3 .658 -5 .990 - 8 . 3 4 3 

Samtals -61 .996 -72 .603 -87 .652 

Útf lutningur (f. o. b.) alls 61.667 80.072 92.452 

(þar af ál) 6.626 10.290 9.587 
(þar af kísi l járn) 2.418 3.027 2.430 

Vörusk ip t a jö fnuður -329 7.469 4.800 
Vörusk ip t a jö fnuður án innflutnings sérstakra 
f já r fes t ingarvara og innflutnings v/álbræðslu 
og já rnb lend iverksmið ju -1 .066 4.980 6.828 

Vöruskiptajöfn uður 
(Meðalgengi 1990) 

Í m. kr. 1988 1989 1990 
Innflutningur (f. o. b.) alls 

Skip og flugvélar -7 .569 -6 .505 - 7 . 9 6 8 
Innfl. v /Landsvi rk junar -161 -655 -422 
Innfl . v/álbræðslu -3 .156 —4.017 - 4 . 7 9 6 
Innfl . v / járnblendiverksmiðju -746 -882 - 8 5 9 

A n n a r innflutningur -75 .185 -68.794 -73 .607 
(þar af ol ía) -5 .123 -6 .671 - 8 . 3 4 3 

Samtals -86.818 -80.852 -87 .652 

Útf lutningur (f. o. b.) alls 86.357 89.169 92.452 
(þar af ál) 9.279 11.459 9.587 
(þar af kísi l járn) 3.386 3.371 2.430 

Vörusk ip ta jö fnuður -161 8.318 4.800 
Vörusk ip ta jö fnuður án innflutnings sérstakra 
f jár fes t ingarvara og innflutnings v/álbræðslu 
og járnblendiverksmiðju -1 .493 5.546 6.828 

Heildarinnflutningur jókst milli áranna 1989 
og 1990 um 8,4%, þegar bæði árin eru reiknuð 
á sama gengi. Almennur innflutningur (þ.e. 
innflutningur án sérstakra fjárfestingarvara) 
jókst um 19,2% og um tæp 17%, ef olíuinn-
flutningur er einnig dreginn frá heildarinn-
flutningi. Á sama gengi bæði árin 1990 og 
1989 jókst innflutningur á olíu um fjórðung, 
en á sérstökum fjárfestingarvörum um 16,5%. 

Vöruskiptajöfnuður 1990 var 1.282 m.kr. 
hagstæðari en 1989, þegar innflutningur fjár-
festingarvara og út- og innflutningur vegna 
álbræðslu og járnblendiverksmiðju er dreg-
inn frá. 

Varðandi vöruskiptajöfnuðinn skal vísað 
til tveggja taflna, sem í greininni eru og sýna 
vöruskiptajöfnuð sl. 3 ár samkvæmt upp-
gjöri Greiðslujafnaðardeildar Seðlabankans. 
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Annars vegar eru tölur á gengi hvers árs, en 
hins vegar eru tölur áranna 1989 og 1988 
umreiknaðar til meðalgengis 1990 til þess að 
auðvelda samanburð. 

Útflutningur 
Verðmæti útflutningsvörubirgða í árslok 

1990 nam alls 4.530 m.kr. (landbúnaðar-
afurðum er sleppt) borið saman við 7.467 
m.kr. árið 1989, sem er 39% samdráttur. 
Freðfiskbirgðir minnkuðu að verðmæti um 
helming. Útflutningsframleiðslan í heild er 
talin hafa aukist um 4,3% 1990 miðað við 
fyrra ár, en framleiðsla sjávarafurða jókst um 
9,9%. Framleiðsla á saltfiski til útflutnings 
varð 15% minni að verðmæti 1990 en árið 
1989. Framleiðsla loðnumjöls dróst saman 
um þriðjung milli áranna 1988 og 1989. 

Heildaraflinn á árinu 1990 varð 1.502 þús-
und tonn, en það er aðeins 0,2% samdráttur 
frá fyrra ári. Þorskafli dróst saman um 6%, en 
nokkur aukning átti sér stað í loðnuveiði eða 
um tæp 4%. Botnfiskaflinn á árinu minnkaði í 
heild um 2,7% að magni frá 1989. Reiknað á 
föstu verðlagi dróst heildarafli saman um 
2,5%. Síldarafli dróst saman um rúmlega 7% 
að magni og grálúðuafli um 37% miðað við 
fyrra ár. Nokkur aukning varð á ýsuafla eða 
7%, ufsa 19%, rækju tæp 15%, hörpudiski 
23%, en humarafli dróst hins vegar saman um 
19%. 

Útflutningsverðmæti ísfisks nam alls 
11.987 m.kr. árið 1990 eða 12,9% af heildar-
útflutningi. Alls voru flutt út 139.950 tonn, 
þ.a. voru 94% ísvarinn heilfiskur. Árið 1989 
nam ísfiskútflutningur alls 10.243 m.kr. eða 
176.763 tonnum, þar af 63% heilfiskur. Milli 
ára 1989 og 1990 jókst útflutningsverðmæti 
ísfisks um 17,0%, en útflutt magn minnkaði 
um 20,8%. ísfiskur til bræðslu, sem var tæpur 
þriðjungur af magni útflutts ísfisks 1989, var 
nánast enginn á árinu 1990. Heildarmeðal-
verð útflutts ísfisks hefur því hækkað veru-
lega frá 1989 eða um 47,8%. Meðalverð á 
heilum ísfiski hækkaði um tæpt 1%, en á 
ísvörðum fiskflökum lækkaði meðalverðið 

hins vegar um 4,5%. Meðalverð á ísfiski til 
bræðslu 1989 var aðeins tæpur tíundi hluti af 
heildarmeðalverði. 

Stærstu markaðir íslensks ísfisks 1990 voru 
eins og fyrri ár Bretland með 51% af útfluttu 
magni, en 55,6% af verðmæti útflutts ísfisks, 
sem gefur 9,4% hærra meðalverð en heildar-
meðalverð útflutts ísfisks 1990. Árin 1988 og 
1989 var meðalverðið um 19% og 25% hærra 
en heildarmeðalverð útflutts ísfisks. Aðrir 
stórir markaðir ísfisks voru Þýskaland 
(Vestur-) með 25% af magni og 22,6% af 
verðmæti. Meðalverð á Þýskalandsmarkaði 
var því 9,7% lægra en meðalverð. Til Banda-
ríkjanna fór um 1% af magni útflutts ísfisks, 
mestallt ísvarin fiskflök, en 4,3% af verðmæti 
alls útflutts ísfisks. Meðalverð var meira en 
þrefalt heildarmeðalverð ísfisksútflutnings. 
Til Danmerkur fóru 6,5% af magni, en 8% af 
verðmæti. Meðalverð var 23,3% hærra en 
meðalverð ísfisks. 

Útflutningur á blautverkuðum saltfiski 
1990 var alls 9.506 m.kr. að verðmæti, en 
8.794 m.kr. árið 1989. Útflutningsverðmætið 
jókst því um rúm 8%, en magnið dróst saman 
um 12%. Meðalverð hækkaði um 22,7% milli 
áranna. Hlutur blautverkaðs saltfisks nam 
tæplega 80% heildarsaltfiskútflutnings, sem 
nam 12,9% af heildarútflutningi ársins og 
17% af útfluttum sjávarafurðum miðað við 
verðmæti. Stærsti markaður blautverkaðs 
saltfisks var enn eitt árið Portúgal með tæp 
37% afútf lut tumagni,en 34,4% afverðmæti. 
Næstur í röðinni var Spánn, sein keypti rúm 
26% af magni útflutts blautfisks 1990, en 32% 
af verðmæti. Meðalverð blautverkaðs salt-
fisks á Portúgalmarkaði hækkaði um 25,3% 
frá fyrra ári, en var þó 6% undir meðalverði 
ársins 1990. Meðalverð á Spánarmarkaði 
hækkaði um rúm 17% frá árinu áður og var 
22% yfir meðalverði ársins. Hæsta meðalverð 
á blautverkuðum saltfiski fékkst á Ítalíu eða 
24,2% yfir meðalverði. 

Helstu markaðir annars útflutnings á salt-
fiski, þ.e. saltfiskflökum, þurrkuðum saltfiski 
og þunnildum 1990 voru: Spánn með 46% 
verðmætis og 38% af magni, V-Þýskaland 
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(29% og 37%), Brasilía (7% verðmætis), 
Ítalía (5%) og Frakkland (5%). 

Heildarútflutningur freðfisks 1990 nam alls 
156.357 tonnum að verðmæti 30.457 m.kr. 
Árið 1989 var útflutt magn 155.670 tonn að 
verðmæti 25.337 m.kr. Heildarmeðalverð 
útflutts freðfisks hækkaði um 19,7% milli 
áranna. Útflutningur freðfisks 1990 var að 
verðmæti tæp 33% heildarútflutningsins (um 
28% 1989 og 26% 1988), en 43,6% af út-
fluttum sjávarafurðum (40% 1989, 36% 
1988). Stærsti markaður útflutts freðfisks 
1990 voru ekki lengur Bandaríkin, heldur 
Bretland. Þangað fóru 25% af útfluttu magni, 
en um 29% verðmætis. Meðalverð á Bret-
landsmarkaði hækkaði um tæp 29% frá 1989 
og var 16% yfir meðalverðinu. Til Bretlands 
fóru alls 38.427 tonn að útflutningsverðmæti 
8.710 m.kr. (26.153 tonn og 4.603 m.kr. 
1989). Þar af voru 27.502 tonn fryst þorskflök 
eða 6.662 m.kr. borið saman við 20.618 tonn 
og 3.836 m.kr. 1989, sem þýðir 30% hækkun 
meðalverðs á þessari afurð. Enn meiri verð-
hækkun varð þó á heilfrystum fiski á Bret-
landsmarkaði eða 47% hækkun meðalverðs 
frá fyrra ári. 

Annar stærsti freðfiskmarkaðurinn 1990 
voru Bandaríkin, sem keyptu 30.696 tonn, 
alls 7.400 m.kr., eða 20% magns og 24% 
verðmætis af útfluttum freðfiski í heild. Með-
alverð hækkaði nokkuð milli áranna eða um 
4%. Fryst þorskflök voru rúm 60% af útfluttu 
magni, en 65% af verðmæti. Meðalverð á 
Bandaríkjamarkaði var 1990 tæp 24% yfir 
heildarmeðalverði útfluttra freðfiskflaka, en 
nær enginn heilfrystur fiskur var fluttur út til 
Bandaríkjanna. Blokkfryst og fryst ýsuflök á 
Bandaríkjamarkaði námu alls 5.277 tonnum 
að verðmæti 1.553 m.kr. (6.345 tonn og 1.853 
m.kr. árið 1989. Hækkun meðalverðs var 
tæpt 1%. Bandaríkjamenn keyptu frosin 
karfaflök fyrir 292 m.kr. (409 m.kr. 1989) og 
fryst ufsaflök fyrir 571 m.kr. (637 m.kr.). 
Meðalverð karfaflaka lækkaði um 2,5%, en 
hækkaði á ufsaflökum um 6,7% miðað við 
1989. Líkt og árin á undan var Japan einn 
stærsti markaður íslensks freðfisks árið 1990. 

Þangað fóru alls 19.498 tonn, mest heilfrystur 
flatfiskur og karfi, en alls 2.580 m.kr. Meðal-
verð á Japansmarkaði hækkaði um tæp 22% 
frá 1989, en var þriðjungi lægra en meðalverð 
freðfisks. Mesta hækkun meðalverðs á Jap-
ansmarkaði var á heilfrystum karfa, hækkaði 
um tæp 23%, en heilfrystur flatfiskur hækk-
aði nokkru minna eða um 19%. Til Frakk-
lands voru 1990 flutt út freðfiskflök fyrir 
4.510 m.kr., alls 22.597 tonn. Árið 1989 
keyptu Frakkar 17.028 tonn fyrir 2.639 m.kr. 
Helstu freðfisktegundir á Frakklandsmarkaði 
1990 voru þorskflök (blokkir, 28% af verð-
mæti), önnur þorskflök (23%), blokkfryst 
ufsaflök (16%), fryst flatfiskflök (13%) og 
fryst karfaflök (12%). Meðalverð hækkaði 
um tæp 29% og var 2% yfir heildarmeðal-
verði freðfisks. Árið 1990 voru flutt út 20.356 
tonn af freðfiski til Þýskalands, alls að verð-
mæti 3.383 m.kr. (þ.a. A-Þýskaland 12 
m.kr.) Meðalverð á Þýskalandsmarkaði 
hækkaði um tæp 28% frá fyrra ári, en var þó 
enn 15% lægra en heildarmeðalverð. Útflutn-
ingur á frystum fiskflökum til Þýskalands 
jókst að magni um tæp 79%, en um 122% að 
verðmæti miðað við 1989. Meðalverð hækk-
aði því um 24%. Samdráttur varð hins vegar í 
útflutningi á heilfrystum fiski, einkum flat-
fiski og karfa. Útflutt magn minnkaði um 
47%, en verðmæti um 30%, sem gerir 32% 
hækkun meðalverðs. Helsta freðfiskafurð á 
Þýskalandsmarkaði var 1990 eins og 1989 
blokkfryst ufsaflök eða 40% magns og 32% 
verðmætis. Blokkfryst þorskflök voru 14% af 
magni og tæp 23% af verðmæti. Árið 1989 
voru sömu hlutföll: Ufsi 38% af magni, 33% 
verðmætisog þorskur5% og7%. Hæsta með-
alverð á þýskum freðfiskmarkaði fékkst 1990 
fyrir fryst þorskflök og þorskblokkir, 27% og 
11% yfir meðalverði viðkomandi vöruteg-
unda. 

Taivan keypti 1990 freðfisk, mest heil-
frystan flatfisk, fyrir 831 m.kr. Meðalverð var 
22% hærra en heildarmeðalverð heilfrysts 
fisks. Mikill samdráttur varð í útflutningi á 
freðfiski til Sovétríkjanna árið 1990. Flutt 
voru út 6.389 tonn í stað 9.000 tonna 1989 að 
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verðmæti 842 m.kr. samanborið við 1.105 
m.kr. árið áður. Meðalverð á frystum fisk-
flökum hækkaði frá 1989 um rúm 7%, en varð 
37% undir heildarmeðalverði. Sovétmenn 
keyptu einkum karfaflök, 60% af verðmæti, 
og ufsaflök, tæp 38% verðmætis. 

Þegar litið er á einstakar afurðir útflutts 
freðfisks á árinu 1990, kemur í ljós, að mesta 
hækkun meðalverðs varð í heilfrystum 
þorski, tæp 39%, og heilfrystum karfa, 38%. 
Minnsta hækkun meðalverðs var á frystum 
ýsuflökum öðrum en blokkum, 0,7%. Meðal-
verð hækkaði á öllum tegundum útflutts freð-
fisks 1990 nema fiskmarningi, sem lækkaði 
um 9%. 

Útflutningur á skreið 1990 nam alls 1.677 
tonnum eða 743 m.kr. Nær helmingur útflutts 
magns för til Ítalíu, en 70% verðmætis. Með-
alverð á útfluttri skreið í heild lækkaði um 
tæp 23% frá 1989, en á Ítalíumarkaði lækkaði 
meðalverð aðeins um 7,4% og var 43% yfir 
heildarmeðalverði skreiðar 1990. Annar 
stærsti kaupandi skreiðar 1989 var Nígería 
með þriðja hluta magnsins og níunda hluta 
verðmætisins. Meðalverð á Nígeríumarkaði 
lækkaði um 32% milli áranna og nam aðeins 
V3 af heildarmeðalverði. Hæsta meðalverð 
útfluttrar skreiðar fékkst í Kanada eða tvöfalt 
heildarmeðalverð, en útflutt magn var óveru-
legt. 

Verðmæti útflutnings á frystri rækju nam 
1990 alls 4.470 m.kr. á móti 4.825 m.kr. 1989, 
sem er 7,3% samdráttur. Útflutt magn 1990 
var hins vegar tæpum 11% meira en árið á 
undan, og hefur því meðalverð lækkað um 
16,5%, úr 459,96 kr. á hvert kg í 384,19 kr. 
á kg. Til samanburðar má geta þess, að með-
alverð útfluttrar rækju 1988 var 494,59 kr. 
á kg, og er verðlækkun því yfir 22% á sl. 
tveimur árum. Stærstu markaðir 1990 voru: 
Bretland með 45% útflutningsverðmætis 
frystrar rækju og 39% magns, Danmörk með 
26% verðmætis og 29% magns og Japan með 
17% verðmætis og 20% magns. Meðalverð 
lækkaði um 14,2% á Bretlandsmarkaði, um 
18,8% í Japan og 19,1% í Danmörku. Miðað 
við þessa þrjá helstu rækjumarkaði íslend-

inga 1990 fékkst hæsta meðalverð í Bretlandi, 
16% yfir heildarmeðalverði. Meðalverð í 
Þýskalandi var 31% yfir meðaltali og í Noregi 
23%. Meðalverð á Danmerkurmarkaði lækk-
aði um 20% frá 1989,14% í Bretlandi og 19% 
í Japan. Útflutningur frystrar rækju 1990 nam 
6,4% af verðmæti útfluttra sjávarafurða í 
heild borið saman við 7,6% 1989 og 9,1% 
1988. 

Útflutningur á saltaðri síld 1990 var svip-
aður að verðmæti og sl. tvö ár, jókst um 10% 
að verðmæti, en tæp 8% að magni frá 1989. 
Meðalverð hækkaði um 1,6% frá liðnu ári. 
Rússar keyptu 1990 57% verðmætis saltsíld-
arútflutningsins og % hluta magns. Finnar 
keyptu 13% verðmætis og tæp 11% magns. 
Til Póllands fóru tæp 8% verðmætis og 10% 
magns og til Svíþjóðar fóru 17% verðmætis, 
en 9% magns. Meðalverð á Svíþjóðarmark-
aði hækkaði um tæp 31% og var hæsta meðal-
verð, sem fékkst, næstum tvöfalt heildarmeð-
alverð saltsíldar. Á Rússlandsmarkaði varð 
um 2% hækkun á meðalverði. 

Útflutningur loðnulýsis 1990 nam 784 
m.kr., alls 62.986 tonn. Útflutt magn jókst 
um 17,3% miðað við 1989, en verðmæti dróst 
saman um 9,2%. Meðalverð hefur því lækkað 
um 22,5% milli áranna. Helstu markaðslönd 
1990 voru Noregur með tæp 50% af verðmæti 
og Holland með 24%. Á árinu 1990 dróst 
útflutningur loðnumjöls enn nokkuð saman. 
Útflutt magn 1990 nam alls 112.218 tonnum, 
að verðmæti 3.144 m.kr. borið saman við 
117.987 tonn 1989 á 4.012 m.kr., sem er sam-
dráttur magns um 5%, en verðmætis um 
22%. Meðalverð lækkaði um 17,6% milli 
áranna og varð lægra en árið 1988. Stærsti 
markaðurinn 1990 var líkt og áður Bretland 
með 54% af verðmæti, Finnland 15% og 
Danmörk 10%. Af ofangreindum löndum gaf 
Finnland hæsta meðalverð, 3% fyrir ofan 
meðalverð á útfluttu loðnumjöli í heild. Með-
alverð lækkaði um 12% í Bretlandi frá 1989. 
Útflutt loðnumjöl nám 4,5% af verðmæti 
útfluttra sjávarafurða árið 1990 borið saman 
við 6,3% 1989. 

Árið 1990 nam útflutningur landbúnaðar-
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afurða 1,9% af heildarútflutningi ársins 
samanborið við 1,7% árin á undan. Stærsti 
vöruflokkurinn var ísaðar, kældar og frystar 
laxaafurðir, alls að verðmæti 779 m.kr. Með-
alverð féll um tæp 17% milli áranna, úr 325 
kr. á kg í 270 kr. á kg. Árið 1989 lækkaði með-
alverð um 27% og enn meira árið 1988, þegar 
meðalverð hrapaði um 44%. Verðfall þess-
arar afurðar frá 1988 er 39%. Stærsti markað-
urinn 1990 var í Bandaríkjunum, þegar 
miðað er við verð, eða 47% (af magni 40%), 
en Frakkland, þegar litið er á útflutt magn. 
Frakkar keyptu 43% af magni og 36% af 
verðmæti útflutts laxfisks. Meðalverð á 
Bandaríkjamarkaði 1990 var rúmlega 17% 
yfir heildarmeðalverði, en Frakklandsmark-
aður skilaði um 16% lægra verði en heildar-
meðalverðið. 

Fryst kindakjöt var flutt út 1990 fyrir 293 
rn.kr., alls 1.448 tonn (323 m.kr. og 1.937 
tonn árið 1989). Meðalútflutningsverð hækk-
aði töluvert milli áranna og var tæplega 202 
kr. á hvert kg á móti 167 kr. árið áður. Stærsti 
markaðurinn 1990 var Svíþjóð með 44% af 
magni, en 50% af verðmæti. Færeyingar 
keyptu sömuleiðis 44% af magni, en 37% af 
útfluttu verðmæti. Hæsta meðalverð fékkst í 
Finnlandi, 281 kr. á kg eða 39% yfir heild-
armeðalverði. Meðalverð í Svíþjóð var 230 
kr. á kg. 

Útflutningur iðnaðarvara á árinu 1990 nam 
alls 18.914 m.kr .eða 20,3% af heildarútflutn-
ingsverðmæti ársins. Árið 1989 var þetta 
hlutfall 24,6% og 22,4% árið 1988. Útflutn-
ingsverðmæti iðnaðarvara á árinu 1989 dróst 
saman frá árinu á undan um 13,8%. Útflutn-
ingur á áli dróst saman um 16,3% að verð-
mæti frá ánnu áður. Miðað við magn varð 
3,7% samdráttur milli ára. Útflutningur á 
kísiljárni dróst einnig nokkuð saman að verð-
mæti 1990 miðað við 1989 eða 28%, en útflutt 
magn jókst hins vegar um 4,6%. Meðalverð á 
kísiljárni féll því um 31% milli ára, og á áli 
varð 13% meðalverðlækkun. Meðalverð á 
iðnaðarvörum í heild lækkaði frá 1989 um 
15,2%. Aðalmarkaðslönd fyrir útflutt ál 1990 
voru eins og árin á undan: Sviss með 38% af 

verðmæti, Þýskaland með 31% og Bretland 
26%. Hæsta meðalverð á áli fékkst á Hol-
landsmarkaði, 12,5% yfir heildarmeðalverði, 
en lægsta meðalverð var í Frakklandi, 14,5% 
undir meðaltali. Meðalútflutningsverð á áli 
1990 var 110.970 kr. tonnið borið saman við 
127.810 kr. 1989 og 114.460 kr. 1988. Útflutn-
ingur á kísiljárni 1990 var miðað við verðmæti 
til: Japans39%, Frakklands 14%, Þýskalands 
14% og Bretlands 14%. Hæsta meðalverð 
1990 miðað við þessa aðalmarkaði kísiljárns 
fékkst í Frakklandi, 9% yfir heildarmeðal-
verði, sem var 36.200 kr. tonnið. Árið 1989 
var það 52.510 kr. og 1988 46.240 kr. Árið 
1990 nam útflutningur niðursoðinna og niður-
lagðra sjávarafurða (lagmetis) alls 1.714 
m.kr., alls 3.859 tonnum. Meðalverð lækkaði 
um 5% frá 1989, er það lækkaði einnig um 
5%. Helstu markaðir 1990 voru, að því er 
verðmæti varðar: Frakkland31% (23% 1989) 
og Þýskaland 29% (34%). Hæsta meðal-
verðið fékkst á Ítalíu, 44% yfir heildarmeðal-
verði, og í Frakklandi, 36%. Árið 1990 feng-
ust að meðaltali rúmlega 444 kr. fyrir hvert kg 
af lagmeti á móti 467 kr. 1989. Útflutningur 
lagmetis í heild 1990 nam 9% af verðmæti 
útfluttra iðnaðarvara, en tæplega 8% 1989. 

Árið 1989 var útflutningur á íslenskum 
prjónavörum að verðmæti 697 m.kr., sem var 
35% minna en 1989. Meðalverð lækkaði lítil-
lega eða um 1,6% milli áranna. Rússar 
keyptu 1990 prjónavörur sem nam 44% af 
verðmæti, en 46% af magni. Meðalverð á 
Rússlandsmarkaði lækkaði um 12,5%. 

Loðsútuð skinn voru flutt út 1990 fyrir 963 
m.kr. Aðalmarkaður var Ítalía með 54% 
útflutningsverðmætis. Meðalverð á loðsút-
uðum skinnum hækkaði um 15% í heild sinni 
milli áranna 1989 og 1990. 

Árið 1990 nam útflutningur kísilgúrs alls 
24.251 tonnum, sem var 3% meira en 1989. 
Útflutningsverðmætið var 485 m.kr. 1990 á 
móti 438 m.kr. 1989. Meðalverð hækkaði um 
7% milli áranna. Þýskaland var stærsti mark-
aðurinn með um 21% af magni og 24% af 
verðmæti, en meðalverðið var tæpum 19% 
fyrir ofan meðaltal ársins 1990. Heildarmeð-
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alverð kísilgúrs 1990 var 19.999 kr. tonnið á 
móti 18.596 kr. árið 1989. 

Útflutningur annarra vöruflokka en þeirra, 
sem rætt hefur verið um hér að ofan, nam 
1990 alls 2.036 m.kr. borið saman við 2.431 
m.kr. 1989. Á árinu 1990 voru flutt út gömul 
skip fyrir 570 m.kr. (1.316m.kr. 1989) og not-
aðar flugvélar fyrir 642 m.kr. (374 m.kr. 
1989). 

Útflutningur til landa Efnahagsbandalags 
Evrópu (EB) jókst verulega hlutfallslega 
1990 miðað við árið á undan, var67,7% í stað 
56,4%. Útflutningur til EFTA-landa dróst 
saman úr 11,0% af heildarútflutningi 1989 í 
8,6% 1990. 

Bretland var enn eitt árið mesta útflutn-
ingsland Íslendinga með 25,3% alls útflutn-
ings 1990 borið saman við 20,8% 1989 og 
23,3% 1988. Alls var flutt út til Bretlands fyrir 
23.446 m.kr. á árinu 1990. Helstu útflutnings-
afurðir voru ísfiskur, 6.664 m.kr. (þ.a. 6.514 
m.kr. nýr og ísvarinn heilfiskur), freðfiskur 
ýmiss konar fyrir 8.710 m.kr. (þ.a. fryst 
þorskflök 6.662 m.kr. og fryst ýsuflök 1.433 
m.kr.), fryst rækja 2.017 m.kr., loðnumjöl 
1.692 m.kr. og ál fyrir 2.524 m.kr. 

Til Þýskalands (Austur- og Vestur-), sem 
árið 1990 var annað mesta viðskiptaland 
Íslendinga, var flutt út fyrir alls 11.777 m.kr. 
eða 12,7% af heildarútflutningi ársins borið 
saman við 11,9% 1989, en 10,4% 1988. Helstu 
útflutningsvörur til Þýskalands 1990 voru 
ísfiskur, 2.709 m.kr. (þar af nýr, ísvarinn 
heilfiskur 2.681 m.kr.), 3.382 m.kr. voru 
freðfiskafurðir (þ.a. fryst ufsaflök 1.359 
m.kr. og karfaflök 828 m.kr.), lagmeti 503 
m.kr. og ál 2.967 m.kr. 

Helstu útflutningsvörur til Bandaríkjanna 
1990 voru einkum freðfiskur, 7.400 m.kr. 
(þ.a. fryst þorskflök 4.786 m.kr., ýsuflök 
1.553 m.kr. og ufsaflök 570 m.kr.), silungur 
og lax, 364 m.kr., og frystur humar, 195 m.kr. 
Útflutningur til Bandaríkjanna nam alls 
9.177 m.kr. eða 9,9% af heildarútflutningi 
(14,3% 1989, 13,6% 1988 og 18,2% 1987). 
Bandaríkin voru lengi mesti útflutningsmark-
aður Íslendinga, en á síðari árum hefur dregið 

úr útflutningi þangað, einkum á freðfiski. 
Fjórði mesti útflutningsmarkaður ársins 1990 
var í Frakklandi. Útflutningur þangað nam 
alls 8.311 m.kr. og jókst frá 1989 um 62,4%. 
Þar munar mest um aukinn útflutning á 
blokkfrystum þorskflökum til Frakklands, 
sem nam 1.259 m.kr. 1990 borið saman við 
214 m.kr. 1989. 

Helstu útflutningsvörur til Frakklands 1990 
voru: Freðfiskflök, 4.487 m.kr. alls (2.639 
m.kr. 1989), saltfiskur 803 m.kr., ísfiskur 379 
m.kr., frystur hörpudiskur 500 m.kr., lagmeti 
530 m.kr. og kísiljárn 350 m.kr. Útflutningur 
til Frakklands var 9% af heildarútflutningi 
1990 borið saman við 5,7% 1989 og 4,8% 
1988. 

Útflutningur til Asíulanda nam alls 6.728 
m.kr. 1990ámóti 8.033m.kr. 1989. Par afvar 
flutt út til Japans fyrir 5.546 m.kr. 1990, en 
6.320 m.kr. 1989. í sérstökum kafla í lok þess-
arar greinar er fjallað sérstaklega um við-
skipti við Asíulönd. 

Innflutningur 
Innflutningur til álbræðslu og járnblendi-

verksmiðju 1990 var fyrst og fremst rekstrar-
vörur. Innflutningur til álbræðslu jókst að 
verðmæti um rúm 19% 1990 miðað við 1989 
og samagengi, en innflutningur til járnblendi-
verksmiðju dróst saman um tæp 3% reiknað á 
sama hátt. Eftirfarandi tafla sýnir hlutfalls-
lega skiptingu innflutnings eftir notkun sl. tvö 
ár. 

Innflutningur 1990 nam alls 96.621 m.kr. á 
c.i.f.-verði, sem er 8,1% aukning frá 1989. 
Matvörur, drykkjarvörur og neysluvörur 
voru 27,4% af heildarinnflutningi eða alls 
26.426 m.kr. Hrávörur, rekstrarvörur, elds-
neyti og olíur voru fluttar inn 1990 fyrir alls 
35.685 m.kr. Þar af nam innflutningur súráls 
2.480 m.kr. og jókst að verðmæti frá 1989 um 
10,5%. Bæði árin 1988 og 1989 jókst sami inn-
flutningur um og yfir 30%. Meðalhækkun á 
innflutningsverði súráls nam 10,8% milli 
áranna 1989 og 1990 borið saman við 14,3% 
hækkun áður. Innflutningur gasolíu nam alls 
4.341 m.kr. árið 1990, sem er 45,3% aukning 
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Skipting innflutnings eftir notkun 
1989-1990 

1989 1990 
Millj. kr. % Millj. kr. % 

Innflutningur alls (c. i. f.) 89.357 100,0 96.621 100,0 
Matvörur og drykkjarvörur 7.672 8,6 7.908 8,2 

Ó u n n a r alls 2.471 2,8 2.592 2,7 
U n n a r alls 5.201 5,8 5.316 5,5 

Hrávörur og rekstrarvörur 25.855 28,9 26.325 27,2 
Eldsneyti og smurningsolíur 7.659 8,6 9.360 9,7 

þ .a . bens ín , þ .m. t . flugvéla 1.680 1,9 1.929 2,0 
Fjárfes t ingarvörur án flutnings 16.433 18,4 17.276 17,9 

Fjárfes t ingarvörur 10.321 11,6 10.769 11,1 
Hlutar til þeirra 6.112 6,8 6.507 6,7 

Flutningstæki 13.339 14,9 17.090 17,7 
Fólksbílar (án almenningsv.) 2.947 3,3 3.422 3.5 
Ö n n u r flutningstæki án skipa og flugvéla 1.414 1,6 2.569 2,7 
Hlu ta r til f lutningstækja 2.266 2,5 2.642 2,7 
Skip 3.243 3,6 1.456 1,5 
Flugvélar 3.469 3,9 7.001 7,2 

Neysluvörur , ó t .a . 18.306 20,5 18.518 19,2 
Varanlegar (heimilistæki o .þ .h . ) 4.247 4,8 4.216 4,4 
Hál fvaranlegar ( fa tnaður o .þ .h . ) 7.468 8,4 7.445 7,7 
Óvaranlegar ( tóbak, lyf o .þ .h . ) 6.590 7,4 6.857 7,1 

A ð r a r v ö r u r 94 0,1 144 0,1 

frá 1989. Innflutt magn 1990 var rúm 336 þús. 
tonn, sem er 11,5% meira brúttómagn en árið 
áður. Verð á gasolíu hækkaði að meðaltali 
um 30% milli áranna 1989 og 1990 borið 
saman við 10% verðhækkun árið áður. Inn-
flutningur á bensíni öðru en flugvélabensíni 
nam alls 1.869 m.kr. 1990 samanborið við 
1.401 m.kr. 1989. Innflutt magn í tonnum 
jókst um rúm 15%, úr rúmum 110 þús. 1989 í 
rúm 127 þús. 1990. Meðalverð á bensíni 
hækkaði um 15,6% milli áranna. Þess má hins 
vegar geta, að þotueldsneyti hækkaði að 
meðaltali um 21,6% frá árinu á undan og 
innflutt magn dróst saman um 28% milli 
áranna. 

Árið 1989 voru flutt inn flutningstæki fyrir 
17.090 m.kr. eða 17,7% heildarinnflutnings. 
Innflutningur fólksbifreiða nam 1.787 m.kr. 
samanborið við 1.806 m.kr. 1989,3.898 m.kr. 
1988 og 6.555 m.kr. 1987. Innflutningurinn 
1990 er því aðeins tæpur helmingur þess, sem 
hann var 1988, og rúmur fjórðungur miðað 
við 1987, en það var metár í innflutningi bif-
reiða. Það ár voru fluttir inn 18.813 fólksbíl-

ar, 1989 voru fluttir inn 10.233 bílar, 1989 
aðeins 4.461 og 1990 sömuleiðis 4.408. 

Árið 1990 voru flutt inn fiskiskip að verð-
mæti 1.150 m.kr., alls 10 skip. Annar skipa-
innflutningur var mjög lítill eða aðeins fyrir 
112 m.kr. Árið 1989 var innflutningur fiski-
skipa 3.055 m.kr., alls 13 skip, og önnur skip 
voru flutt inn fyrir 30 m.kr. Alls nam innflutn-
ingur skipa og flugvéla 1990 8.263 m.kr. á 
c.i.f.-verði á móti 6.552 m.kr. 1989. 

Flugvélar voru fluttar inn 1990 fyrir 7.001 
m.kr., alls 12 vélar. Árið 1989 nam flugvéla-
innflutningur 3.467 m.kr., 13 flugvélar alls, 
en árin þar á undan, 1987 og 1988, var inn-
flutningur flugvéla óverulegur. 

Fjárfestingarvörur aðrar en flutningstæki 
voru fluttar inn fyrir 17.276 m.kr. árið 1990, 
sem nam 17,9% af heildarinnflutningi ársins. 
Flokkun innflutnings eftir notkun er sam-
kvæmt flokkunaraðferð Hagstofu Íslands 
(þ.e. BEC-flokkun Sameinuðu þjóðanna). 

c.i.f.-verð innflutnings 1990 var 9,7% 
hærra en f.o.b.-verðið í heild. 

Innflutningur frá löndum Efnahagsbanda-
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lags Evrópu (EB) 1990 var 49,7% af heildar-
innflutningi ársins, jókst að verðmæti um rúm 
17% frá árinu á undan. Mesta viðskiptalandið 
1989 var V-Þýskaland með 12,4% af heildar-
innflutningi og 25% af innflutningi frá EB-
löndum, alls 12.012 m.kr. Af Þjóðverjum (þá 
er Austur-Þýskaland talið með) voru einkum 
keyptar ýmsar skrifstofu-, skýrsluvélar og raf-
magnsvélar, 1.486 m.kr., vélar til atvinnu-
rekstrar 1.704 m.kr., járn, stál og málmvörur 
1.400 m.kr., trjávörur og pappír 618 m.kr., 
ennfremur vísindatæki, flutningstæki og iðn-
aðarvörur. Annað mesta viðskiptalandið 
innan EB 1989 var Holland með 10,4% af 
heildarinnflutningi og 21% af EB-innflutn-
ingi. Alls var flutt inn frá Hollandi fyrir 
10.022 m.kr., sem gerði 7,7% aukningu inn-
flutningsverðmætis frá 1989. Rúm 42% inn-
flutnings frá Hollandi 1990 var jarðolía og 
olíuvörur, einnig má nefna rafmagnsvélar og 
tæki, fatnað og matvörur. Innflutningur frá 
Danmörku, sem var þriðja mesta viðskipta-
landið innan EB 1990, nam tæplega 9% af 
heildarinnflutningi og rúmum 17% af EB-
innflutningi og jókst að verðmæti um 3 % 
miðað við 1989. Innflutt frá Danmörku eru 
einkum matvörur, 1.110 rn.kr., lyfja- og 
lækningavörur, 509 m.kr., málmar 874 m.kr., 
vélar fyrir atvinnurekstur 959 m.kr. og ýmsar 
iðnaðarvörur. Bretland var fjórða mesta inn-
flutningslandið innan EB 1990 með 8% af 
heildarinnflutningi og 16% af EB-hlutdeild. 
Milli ára varð 7% aukning innflutningsverð-
mætis frá 1989, en alls nam innflutningur frá 
Bretlandi 7.782 m.kr. árið 1990. Frá Bret-
landi voru einkum fluttar inn matvörur (767 
m.kr.), málmar (681 m.kr.), vélar til at-
vinnurekstrar (1.480 m.kr.), iðnaðarvörur 
ýmsar, bifreiðar og flutningstæki. Hlutdeild 
innflutnings frá EFTA-svæðinu 1990 var 
16,3% borið saman við 19% 1989 og 22% 
1988. Að verðmæti dróst innflutningur frá 
EFTA-löndum saman um tæp 7,5%, og 
munar þar mest um minni innflutning frá 
Noregi, en hann dróst saman um 17,5% frá 
1988. Árið 1989 dróst innflutningur frá Nor-
egi saman um 32% að verðmæti miðað við 

árið 1988. Þegar litið er á innflutning frá 
EFTA-löndunum, er Svíþjóð í fyrsta sæti 
með tæp 8% af heildarinnflutningi, en 47% af 
EFTA-innflutningi, alls 7.389 m.kr. Frá Sví-
þjóð voru einkum keyptar pappírsvörur 
(1.376 m.kr.), málmar (769 m.kr.), vélar (704 
m.kr.), bifreiðar og önnur flutningstæki (679 
m.kr) og ýmsar iðnaðarvörur. Frá Noregi 
voru fluttar inn vélar (743 m.kr.), pappírs-
vörur (795 m.kr.), málmar, flutningstæki, 
matvörur og ýmsar iðnaðarvörur. Innflutn-
ingur frá Noregi 1989-1990 var 5% heildar-
innflutnings og 31% EFTA-innflutnings. 

Innflutningur frá Bandaríkjunum, sem 
árið 1990 voru orðin í fyrsta sæti sem innflutn-
ingsland, nam alls 14,4% af heildarinnflutn-
ingi (11,0% 1989og7,5% 1988), að verðmæti 
alls 13.950 m.kr. Verðmæti innflutnings frá 
Bandaríkjunum jókst um 42% miðað við 
1989. Frá árinu 1987, þegar Bandaríkin voru 
annað mesta útflutningsland Íslendinga, 
hefur innflutningur þaðan tvöfaldast að verð-
mæti. Flutningstæki voru 57% af innflutningi 
frá Bandaríkjunum 1990, að verðmæti 7.952 
m.kr. Annar innflutningur var einkum vélar 
og tæki, matvörur, tóbak og ýmsar iðnaðar-
vörur. 

Innflutningur frá Sovétríkjunum nam alls 
4.787 m.kr. á árinu 1990 eða 5% af verðmæti 
heildarinnflutnings og jókst um 27% frá 1989. 
Olía og olíuvörur voru yfir 82% af innflutn-
ingnum, en aðrar vörur voru einkum timbur, 
matvörur og bifreiðar. 

Innflutningur frá Asíulöndum 1990 nam 
alls 8.066 m.kr. og 8,3% af heildarinnflutn-
ingi ársins, jókst um 16,6% frá fyrra ári. Inn-
flutningur frá Japan jókst að verðmæti um 
24%, nam 2A hlutum alls Asíuinnflutningsins 
og 5,6% heildarinnflutnings. Aftur skal bent 
á sérstakan kafla í lok greinarinnar um við-
skipti Íslands við Asíulönd. 

Hlutur sjávarafurða í heildarútflutningi 
1990 var 75,5% borið saman við 71,0% 1989. 
Freðfiskafurðir voru 32,9% af heildarútflutn-
ingi 1990 og saltfiskur tæp 13%. Iðnaðarvörur 
voru 20,4% af útflutningi ársins 1990 borið 
saman við 24,6% 1989 og 22,4% 1988. Útflutt 
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Viðskiptakjör 
1972 = 100 

ál var 10,4% heildarútflutnings 1990 (12,9% 
1989) og kísiljárn 2,6%. Landbúnaðarvörur 
voru 1,9% heildarútflutnings 1990 og aðrar 
vörur 2,2%. 

Með þessum kafla fylgir línurit um þróun 
vöruskiptajafnaðar 1990 samkvæmt mánað-
artölum um inn- og útflutning miðað við 
skráð gengi á hverjum tíma. Athygli skal 
vakin á því, að Hagstofa Íslands tekur inn-
flutning skipa og flugvéla inn í skýrslur sínar 
fjórum sinnum á ári, þ.e. í mars, júní, sept-
ember og desember. 

Viðskiptakjör 
Árið 1990 var ekki eins hagstætt að því er 

snertir þróun efnahagsmála í heiminum og 
fyrri ár. Hagvöxtur í OECD-löndum, sem 
mörg undanfarin ár hefur aukist að meðaltali 
um 3,5% árlega, varð aðeins 1,1% 1990. í 
sumum ríkjum innan OECD varð jafnvel 
samdráttur þjóðarframleiðslu. Orsakir má 
rekja til lítillar fjárfestingar og Kuwait-
málsins, sem leiddi til verulegrar hækkunar 
olíuverðs fyrst í stað. Hagvöxtur í Bandaríkj-
unum varð aðeins 1% árið 1990, en Þýska-

land og Japan nutu góðs hagvaxtar eða 4,5% 
og 5,6%. Hagvöxtur í löndum Efnahags-
bandalagsins í heild varð nokkru minni en 
árið áður eða 2,7% í stað 3,3%. í sumum 
ríkjum Austur-Evrópu varð mikill sam-
dráttur vegna stjórnmálalegrar ólgu. Hag-
vöxtur Asíulanda var minni 1990 en áður. 

Talið er, að hagvöxtur í öllum heiminum 
árið 1990 hafi orðið 2,0% í stað 3% áður. 
Atvinnuleysi minnkaði enn í löndum OECD 
á árinu 1990 og varð 6,1% á móti 6,6% 1989. 
Mest varð atvinnuleysi árið 1983, er það náði 
8,3%. í Bandaríkjunum jókst atvinnuleysi 
lítillega eða úr 5,2% 1989 í 5,7% 1990. 
Atvinnuleysi minnkaði í löndum EB, úr 9% 
1989 í 8% 1990. 

í Japan var skráð 2% atvinnuleysi árið 1990 
á móti 2,2% 1989. Verðbólga fór nokkuð vax-
andi í OECD-löndum á árinu 1990, ekki síst 
vegna hækkana á olíu. Reyndist verðbólga 
verða um 5% milli áranna 1989 og 1990 á móti 
4% tímabilið þar á undan. í V-Þýskalandi 
mældist verðbólga minni 1990 en áður eða 
2,5% í stað 3%. í Efnahagsbandalags-
löndunum varð verðbólgan svipuð og áður, 
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Viðskiptakjörin1) 

Útflutnings- Innflutnings- Viðskipta- Viðskipta-
verð verð kjör án áls kjör m. áli 

1981 241,4 253,4 95,6 94,7 
1982 242,8 255,4 95,4 93,2 
1983 256,4 263,1 97,9 97,2 
1984 265,4 275,7 96,7 98,3 
1985 276,0 283,1 97,9 98,3 
1986 292,3 285,4 102,8 103,2 
1987 321,7 300,8 107,3 107,4 
1988 323,6 309,8 104,8 107,5 
1989 323,6 321,9 100,9 104,6 
1990 350,7 345,6 101,8 103,4 

Miðað við verð í erlendum gjaldmiðlum. Tölur fyrir 1990 eru ekki 
endanlegar. Heimild: Þjóðhagsstofnun. 

Magnvísitölur 
Innflutningur Útflutningur 

1980 100,0 100,0 
1981 106,9 98,8 
1982 103,5 81,9 
1983 96,0 91,3 
1984 104,5 94,8 
1985 113,6 104,4 
1986 120,1 115,1 
1987 149,9 118,8 
1988 144,1 117,6 
1989 129,0 120,0 
1990° 130,8 117,7 

4,2% í stað 4,6%. Verðbólga jókst í Banda-
ríkjunum úr 4,5% 1989 í 5% 1990. Við-
skiptakjör Íslendinga á erlendum mörkuðum 
versnuðu á árinu 1990 um 1,1 %, ef út- og inn-
flutningur álverksmiðju er talinn með, en sé 
álinu sleppt, verður 1% bati. Árið 1989 versn-
uðu viðskiptakjörin um 2,7% í heild, en um 
3,8%, þegar ál er ekki talið með í út- og inn-
flutningi. Verðmæti útflutnings í erlendum 
gjaldeyri jókst um 3,7%, en innflutningsverð-
mæti jókst meira eða um 8,4%. Útflutnings-
framleiðsla sjávarafurða jókst að verðmæti 
um 9,9% frá fyrra ári. Hins vegar dróst fram-
leiðsla iðnaðarvara saman um 13,5% árið 
1990 miðað við 1989. Útflutningsframleiðslan 
jókst í heild á árinu um 4,3%. Innflutnings-

verð á olíu hækkaði um 28% í erlendri mynt. 
Útflutningsverð á áli lækkaði um 13% og verð 
á kísiljárni um 31% miðað við árið áður. 

í eftirfarandi töflu má sjá viðskiptakjörin 
ásamt verðvísitölum út- og innflutnings árið 
1981 til 1990 samkvæmt útreikningum Þjóð-
hagsstofnunar með árið 1972 sem 100 stig. 
Útflutningsverð 1990 hækkaði um 17,7% í 
heild, en innflutningsverð hækkaði um 19,1% 
árið 1990. 

Árið 1990 dróst vöruútflutningur saman að 
magni um 2%, en vöruinnflutningur jókst um 
1,4% að magni miðað við 1989 reiknað á 
föstu verðlagi ársins 1980. Þegar rætt er um 
magnbreytingar og -vísitölur, ber að hafa í 
huga, að fyrir utan breytingar á magni hverrar 
vörutegundar koma inn þættir svo sem til-
flutningur milli vöruflokka eftir vinnslustigi 
o.þ.h. 

Viðskipti Íslands og Asíulanda 
Hér á eftir er gerð nokkur grein fyrir við-

skiptum Íslands við ýmis lönd í Asíu, en þau 
hafa vaxið verulega á undanförnum árum. 
Árið 1990 var t.d. samanlagður útflutningur 
til Asíu 7,2% af heildarútflutningi eða 6.728 
m.kr., þ.e. nokkru minni en útflutningur til 
EFTA-svæðisins og 3/4 af Bandaríkjaviðskipt-
um. Innflutningur okkar frá Asíu 1990 nam 
8,3% af heildarinnflutningi ársins, alls 8.066 
m.kr. eða sem svarar 58% af innflutningi frá 
Bandaríkjunum. Innflutningurinn jókst að 
verðmæti frá 1989 um rúm 16%, en var þó 
nokkru minni að krónuíölu en árin 1987 og 
1988. Sömuleiðis dróst útflutningur til Asíu-
landa árið 1990 saman um 16%, að því er 
verðmæti snertir. Aðalviðskiptaland okkar í 
Asíu hefur verið Japan með um ⅔ hluta inn-
flutnings og 4/5 hluta útflutnings. Önnur helstu 
viðskiptalönd Íslands í Asíu eru Hongkong, 
Taivan, Suður-Kórea og Kína, að því er inn-
flutning varðar, en sem útflutningsmarkaðs-
land er það aðeins Taivan, sem sker sig úr. 
Eftirfarandi tafla sýnir þróun viðskipta við 
Asíulönd sl. 4 ár. 
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Viðskipti Íslands og Asíu 1987-1990 
Inn f lu tn ingur Útflutningur 

Í millj. kr. á 
meðalgengi 1990 1970 1980 1985 1989 1990 1970 1980 1985 1989 1990 

Filippseyjar 0 19 20 52 48 1 0 35 1 0 
Hongkong 46 283 364 609 600 0 0 5 4 37 
Indland 16 84 77 60 82 0 0 0 0 0 
ísrael 22 54 66 159 51 3 4 24 75 75 
Japan 326 2.115 3.113 4.362 5.419 12 713 3.191 6.320 5.546 
Kína 11 87 131 292 432 0 0 73 16 
Malaysía 0 1 37 52 51 0 0 0 0 
Singapúr 1 34 13 65 73 0 0 14 25 19 
Suður-Kórea 0 314 168 482 544 0 0 38 180 56 
Taivan 1 196 215 590 606 0 0 5 1.280 880 
Tai land 0 15 5 76 92 0 0 1 10 4 
Kýpur 0 13 6 7 5 2 63 60 55 46 
Önnur Asíulönd 3 36 54 113 63 2 28 56 10 94 

Samtals 426 3.250 4.265 6.920 8.066 20 807 3.429 8.033 6.728 

Hlutfall í % 3,7 6,2 4,9 7,7 8,3 0.2 1,7 5,3 9,0 7,3 

Viðskipti Íslands við Japan 
Innflutningur frá Japan árið 1990 nam 

5,6% af heildarinnflutningi eins og áður 
segir. Verðmæti innflutnings frá Japan jókst 
um 24%, en var þó verulega minna en árin 
1987 og 1988. 

Viðskipti við Japana hafa verið veruleg sl. 
2-3 áratugi, en eiga sér miklu lengri sögu. 
Fyrstu tölur um útflutning til Japans komu í 
verslunarskýrslur árið 1923 fyrir gærur, skinn 
og fiður og námu 1,1% af útflutningi Íslands 
það ár (655 þús. kr. af 60 m.kr. miðað við 
gengi og verðlag þess tíma). Innflutningur frá 
Japan hófst ekki fyrr en árið 1930, er lítið eitt 
var keypt af trjávöru þaðan. Næsta áratug eða 
1930-1940 voru viðskipti við Japana sáralítil 
og féllu alveg niður á stríðsárunum. Árið 
1950 var lítils háttar útflutningur á þorskalýsi 
(innan við 0,1% heildarútflutnings), en inn-
flutningur var enginn. Næsta áratug fóru við-
skiptin smátt og smátt vaxandi, og árið 1960 
hafði innflutningur frá Japan náð 1,6% heild-
arinnflutnings, en útflutningur var nánast 
enginn. Flutt var inn garn, álnavara og vefn-
aðarvara (92%), ennfremur málmar o.fl. 
Árið 1965 nam innflutningur frá Japan um 
200 m.kr. miðað við gengi ársins 1990 eða 

3,7% af heildarinnflutningi. Vefnaðarvörur 
námu nálægt 3/5 hlutum af þessari fjárhæð og 
gúmmívörur 1/5. Útflutningur var enn nánast 
enginn 1965. Árið 1970 nam innflutningur frá 
Japan alls 326 m.kr. eða 2,9% af heildarinn-
flutningi. Helstu vörur voru vefnaðarvörur, 
tæp 38%, og iðnaðarvörur, 36%. Útflutn-
ingur, sem nam 1% heildarútflutnings, var 
einkum fryst hrogn, en einnig fryst loðna, 
prjónavörur o.fl. Árið 1975 var innflutningur 
frá Japan 652 m.kr., 2,3% af heildarinnflutn-
ingi, en útflutningur var aðeins 163 m.kr. eða 
um 1%. Vefnaðarvörur voru 29% af innflutn-
ingnum, en útflutt var einkum hvalkjöt, 107 
m.kr. (25%), fryst loðna (8%), niðursoðnar 
sjávarvörur og ull. Árið 1980 var innflutn-
ingur frá Japan orðinn 4% af heildarinnflutn-
ingi Íslands og nam alls 2.110 m.kr. Bifreiðar 
og önnur flutningstæki á vegum voru 1.058 
m.kr. eða helmingur. Útflutningur til Japans 
nam 713 m.kr. eða 1,5%. Fryst hvalkjöt var 
446 m.kr. (næstum ⅔), fryst loðna, hrogn og 
rækja og ullarvörur. Árið 1985 nam innflutn-
ingur frá Japan alls 3.113 m.kr. eða 3,6% af 
heildarinnflutningi, þar af nam innflutningur 
flutningstækja 1.326 m.kr. eða tæpum 43%. 

Meira en helmingur af verðmæti innflutn-
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ings frá Japan síðastliðin tvö ár voru flutn-
ingstæki, einkum bifreiðar. Skrifstofu- og 
tæknivélar námu 1/5 hluta verðmætis árið 
1990. Flutningstæki frá Japan voru sl. 5 ár fast 
að helmingi heildarinnflutnings flutnings-
tækja. Vísindatæki, innflutt frá Japan, hafa 
sömuleiðis verið 1/6-1/7 hluti af heildinni og 
skrifstofu- og tæknivélar hafa svipað hlutfall. 
Innflutningur bifreiða frá Japan náði hámarki 
árið 1987, alls 4.931 m.kr. eða 3/5 hlutum inn-
flutnings frá Japan það ár og tæpum 46% 
heildarinnflutnings flutningstækja á vegum. 
Eftirfarandi töflur sýna innflutning helstu 
vörutegunda frá Japan frá árinu 1955. 

Nær allur útflutningur frystrar loðnu í heild 
sl. 2 áratugi hefur farið til Japans. Sama má 
segja um útflutning á frystu hvalkjöti, Jap-
anar hafa keypt það allt undanfarin 25 ár, 
nema hvað enginn útflutningur átti sér stað á 
hvalafurðum árið 1989. Japanar hafa enn-
fremur keypt 50-90% af verðmæti frystra 
hrogna frá Íslandi undanfarin 8 ár, einnig um 
og yfir helming af heilfrystum fiski frá 1985 og 
25-40% af útflutningi kísiljárns frá og með 
árinu 1983. 

Vöruskiptajöfnuður við Japan hefur oftast 
verið neikvæður, þ.e. innflutningur hefur 
verið meiri frá Japan en útflutningur þangað. 

Innflutningur frá Japan 
(Helstu vörutegundir) 

Útflutningur til Japans 
(Helstu vörutegundir) 

Í millj. kr. 
á meðalgengi 1990 1955 1965 1970 1975 1980 1985 1989 1990 

Heilfrystur f iskur 542 2.510 2.459 
Fryst fiskflök 15 80 120 
Fryst loðna 8 33 109 38 206 96 
Fryst rækja 53 777 1.207 755 
Fryst hrogn 3 1 42 99 471 326 
Frys thva lk jö t 102 446 616 0 193 
Lagmeti 18 2 0 33 6 
Ul la r - /pr jónavörur 1 6 55 38 71 65 
Kísi l járn 960 1.228 946 
A n n a ð 11 0 3 6 105 513 580 

Samtals 11 0 12 163 713 3.190 6.319 5.546 

Hei ldarút f lu tningur 3.033 5.124 10.807 17.822 48.766 64.398 89.168 92.625 

Hlutfall í % 0,4 0 0,1 0,9 1,5 5,0 7,1 6,0 

Í millj. kr. 
á meðalgengi 1990 1955 1965 1970 1975 1980 1985 1989 1990 

Flutningstæki á vegum 2 14 98 1.058 1.326 2.317 3.121 
Vefnaðarvörur 1 17 123 192 210 244 146 132 
Vélar og tæki til a tvinnurekstrar 5 8 82 262 244 210 353 
Vísindatæki 4 9 34 87 225 342 297 
Skrifstofu- og tæknivélar 7 18 86 328 815 996 1.126 
Ýmsar iðnaðarvörur 1 14 117 80 66 124 148 174 
A n n a ð 0 50 37 80 104 135 202 216 

Samtals 2 199 326 652 2.115 3.113 4.361 5.419 

Hei ldar innf lutningur 4.530 5.435 11.417 28.202 52.507 87.592 89.357 96.621 

Hlutfall í % 0,0 3,7 2,9 2,3 4,0 3,6 4,9 5,6 
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Þegar litið er á árin 1980-1990, kemur í ljós. 
að halli er á viðskiptunum flest árin, mest 
1981-1982 og 1986-1987. Miðað við verðmæti 
út- og innflutnings (c.i.f.-verð) við Japan 
höfum við að meðaltali flutt inn 15% meira en 
útflutt, en tæp 5%, þegar f.o.b.-verð inn-
flutnings er notað. Meðaltal árlegs útflutn-
ings til Japans 1980-1990 er um 3.400 m.kr., 
en innflutnings 3.900 m.kr. (3.600 m.kr. 
f.o.b.). Mestur var útflutningur til Japans 
árin 1987 og 1988,6.620 m.kr. og6.590 m.kr., 
og innflutningur náði hámarki sömu ár, 1987 
8.024 m.kr. og 19886.646m.kr. Árið 1989 var 
útflutningur til Japans 1.958 m.kr. meiri en 
innflutningur. 

Viðskipti við önnur Asíulönd 
Innflutningur frá Hongkong 1990 nam alls 

600m.kr. eða aðeins0,6% af heildarinnflutn-
ingi, svipað og árin á undan. Stærsti hluti inn-
flutnings frá Hongkong undanfarin ár var 
fatnaður (um % hlutar) og ýmsar iðnaðar-
vörur (rúmlega !/ó). Útflutningur hefur verið 
mjög lítill. Segja má, að viðskipti Íslands við 
Hongkong hafi hafist kringum 1955 með lítils 
háttar innflutningi á kátsjúk og fatnaði fyrir 2 
m.kr. Árið 1960 var lítið magn af þorskalýsi 
flutt út til Hongkong. Næsta áratuginn, allt til 
ársins 1970, héldu viðskiptin áfram og fóru 
vaxandi. Flutt var einkum inn fatnaður, vefn-
aðarvörur og iðnaðarvörur, en innflutningur 
frá Hongkong 1970 var þó ekki nema 0,4% af 
heildarinnflutningi ársins, alls 46 m.kr. Árið 
1975 nam innflutningur frá Hongkong 103 
m.kr., mest vefnaðarvörur og fatnaður, 0,4% 
af heildarinnflutningi það ár. Árið 1980 nam 
innflutningur frá Hongkong 283 m.kr., þar af 
fatnaður og vefnaðarvörur 2A hlutar. Árið 
1985 var flutt inn fyrir 364 m.kr. Síðastliðin 4 
ár hefur innflutningur frá Hongkong verið 
svipaður í krónutölu, um 600-700 m.kr., 0,6-
0,8% alls innflutnings. Lítils háttar innflutn-
ingur frá Kína hófst um 1955 (dýra- og jurta-
olíur), en viðskipti voru mjög lítil allt til árs-
ins 1985, er innflutningur þaðan var 131 m.kr. 
Árið 1990 var hins vegar flutt inn fyrir 432 
m.kr., þar af voru 29% fatnaður (124 m.kr.). 

en aðrar vörur voru helst vefnaðarvörur og 
iðnaðarvörur. Útflutningur til Kína hefur 
verið hverfandi lítill allt til þessa dags. 

Innflutningur frá Suður-Kóreu árið 1990 
nam alls 544 m.kr. (0,6%), þar af voru 36% 
ýmiss konar skrifstofu- og tæknitæki, en einn-
ig fatnaður, gúmvörur o.fl. Útflutningur var 
óverulegur, mest heilfrystur karfi. Það var 
um 1980, sem viðskipti við Suður-Kóreu 
komust á blað, ef svo má segja. Það ár nam 
innflutningur þaðan alls 314 m.kr., keyptar 
voru flugvélar fyrir 163 m.kr., pappírsvörur 
81 m.kr., vefnaðarvörur o.fl. Árin á undan, 
frá 1975, var lítils háttar innflutningur. frá 
Suður-Kóreu. Síðasta áratug hafa viðskipti 
okkar við Suður-Kóreu verið í nokkurri sókn, 
er innflutningur þaðan hefur þrefaldast frá 
árinu 1985. Vörutegundir eru þær sömu og 
áður, vefnaðarvörur, fatnaður og tæknivörur 
og tæki. 

Viðskipti Íslands við Taivan hafa aukist 
nokkuð á síðustu árum, einkum útflutningur-
inn. Árið 1990 nam útflutningur þangað 880 
m.kr. eða 1,0% heildarútflutnings saman-
borið við 1.150 m.kr. útflutning 1989, 1,4%. 
Aðalútflutningsvaran til Taivan hefur verið 
heilfrystur fiskur, og nam hann að verðmæti 
1990 832 m.kr. en 1.085 m.kr. 1989. Meðal-
verð 1990 var 22% yfir heildarmeðalverði 
þessarar vörutegundar eins og áður hefur 
verið sagt. Taivan keypti 19% af heildarverð-
mæti heilfrysts fisks árið 1990, en 25% 1989. 
Innflutningur frá Taivan 1990 nam 606m.kr., 
sem er svipað og árin á undan ⅓ hluti voru 
skrifstofu- og tæknivélar, og iðnaðarvörur 
voru 1/6 hluti. Viðskipti við Taivan voru nán-
ast engin þar til um 1975, er flutt var inn 
þaðan fyrir 50 m.kr. Árið 1980 hafði innflutn-
ingurinn náð tæpum 200 m.kr., þar af vefnað-
arvörur 46%. Síðan hefur innflutningur frá 
Taivan vaxið smám saman eins og áður segir. 

Viðskipti við þau önnur lönd Asíu, sem 
ekki hefur verið minnst á, hafa einnig farið 
vaxandi á undanförnum árum. Árið 1990 nam 
innflutningur frá þessum löndum samtals 465 
m.kr. samanborið við 482 m.kr. 1989, 287 
m.kr. 1988 og 257 m.kr. 1987. Innflutt hefur 
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einkum verið fatnaður, ávextir og ýmsar vélar 
og tæki. Útflutningur til þessara landa hefur 
verið lítill, nam 1990 192 m.kr. á móti 152 
m.kr. 1989. Þorskalýsi, frystur fiskur, loðnu-
mjöl og gömul skip eru þær helstu vöruteg-
undir, sem þessi lönd hafa keypt á undan-
förnum árum. Helstu ríki í þessum hópi eru 
samkvæmt umfangi viðskiptanna: Ísrael 
(ávex-tir og fatnaður), Singapúr (trjávörur, 
vélar og tæki), Tailand (trjávörur), Indland 

(garn og álnavara), Malaysía, Filippseyjar, 
Pakistan, Sri-Lanka, Indónesía, Sýrland og 
Kýpur (gömul skip), írak (ál) og Saudi-
Arabía. 

Viðskipti Íslands við nokkur þessara Asíu-
landa hófust fyrir síðustu heimsstyrjöld eða 
kringum árið 1935 (Filippseyjar og Indland). 

Eftirfarandi tafla sýnir viðskipti Íslands við 
Asíulönd, öll önnur en Japan. 

Innflutningur frá Asíulöndum án Japans 
(Helstu vörutegundir) 

Í millj. kr. 
á meðalgengi 1990 1955 1965 1970 1975 1980 1985 1989 1990 
Ávextir og matvara 17 10 19 25 38 53 91 98 
Garn og vefnaðarvara 6 18 67 262 193 233 218 
Pappír og t r jávörur 10 1 0 10 130 38 11 98 
Skrifstofu- og rafmagnstæki 0 1 2 1 62 377 585 
Vélar til atvinnurekstrar 133 90 
Fatnaður 17 9 32 73 227 265 909 817 
Iðnaðarvörur 2 4 6 48 80 490 522 
Annað 2 4 20 46 439 464 314 219 

Samtals 52 34 98 229 1.145 1.155 2.558 2.647 
Heildarinnflutningur 4.530 5.435 11.417 28.202 52.507 87.592 89.357 96.621 
Hlutfall í % 1,1 0,6 0,9 0,8 2,2 1,3 2,9 2,7 

Útflutningur til Asíulanda án Japans 
(Helstu vörutegundir) 

Í millj. kr. 
á meðalgengi 1990 1955 1965 1970 1975 1980 1985 1989 1990 

Þorskalýsi 1 0 1 4 2 19 19 20 
Freðfiskur 29 3 0 5 39 1.385 1.014 
Fryst hrogn 4 5 

53 
1 

Frystur hörpudiskur 
5 

53 7 
Loðnu- og fiskimjöl 9 1 21 84 1 
Aðrar sjávarvörur 0 5 2 16 13 
Landbúnaðarvörur 1 5 5 
Á1 14 35 
Kísilgúr 5 8 
Lagmeti 5 2 4 
Aðrar iðnaðarvörur 0 54 11 20 
Gömul skip 71 57 105 33 
Annað 1 2 28 56 

Samtals 30 14 7 4 93 237 1.713 1.182 

Heildarútflutningur 3.033 5.124 10.807 17.822 48.766 64.398 89.168 92.625 

Hlutfall í % 0,1 0,3 0,1 0,0 0,2 0,4 1,9 1,3 

Í töflunum hér á eftir er gerð nánari grein 
fyrir þróun utanríkisviðskiptanna. 
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1. tafla. Útflutningur 1988-1990 eftir vöruflokkum. 
(Verð í millj. kr. ogmagn í tonnum.) 

(Á verðlagi ársins 1990.) 

1988 1989 1990 

Magn Verð Magn Verð Magn Verð 
Sjávarvörur: 
Saltfiskur, þurrkaður 2.174 415 2.412 511 1.810 423 
Saltfiskur, óverkaður 52.849 10.899 46.992 8.794 41.411 9.506 
Saltfiskflök 6.350 1.344 6.573 1.494 7.699 1.990 
Skreið 1.475 808 1.836 1.052 1.677 743 
Þorskhausar, hertir 2.041 196 2.895 342 5.019 511 
Ísfiskur 151.961 8.517 176.763 10.243 139.950 11.987 
Freðfiskur 132.160 22.150 155.670 25.337 156.357 30.457 
Rækja og humar, fryst 11.266 5.572 10.490 4.825 11.635 4.470 
Humar og hörpudiskur, frystur 1.697 1.190 1.948 1.231 2.217 1.425 
Hrogn, hraðfryst 2.394 294 4.037 535 3.128 450 
Þorskalýsi, kaldhreinsað 1.357 246 1.005 216 1.324 220 
Matarhrogn, söltuð 2.387 569 2.748 620 2.935 674 
Saltsíld 26.580 1.483 20.482 1.388 22.111 1.521 
Freðsíld 9.848 478 14.015 667 14.236 694 
Fryst loðna 1.633 74 4.504 206 2.133 105 
Loðnulýsi 99.342 1.629 53.696 863 62.986 784 
Fiskmjöl 19.755 636 12.969 367 10.170 226 
Loðnumjöl 155.891 4.533 117.987 4.012 112.218 3.144 
Hvalkjöt, fryst 177 29 0 0 1.058 264 
Ýmsar sjávarafurðir 8.088 301 12.278 562 7.153 303 

Sjávarafurðir, samtals 689.425 61.364 649.300 63.266 607.227 69.897 

Landbúnaðarvörur: 
Kindakjöt, frvst 1.742 291 1.937 323 1.448 293 
Ostur 733 60 412 36 270 29 
UIl 1.968 197 1.457 136 1.223 100 
Lax og silungur, heill og flök 

ísaður, kældur og frystur 920 406 1.247 405 2.880 779 
Refa- og minkaskinn. þurrkuð 47 248 63 246 41 173 
Hross, lifandi 1.035 77 346 110 530 153 
Dúnn 3 102 3 125 3 140 
Aðrar landbúnaðarvörur 1.285 115 1.660 143 1.279 111 

Landbúnaðarvörur, samtals 7.733 1.497 7.125 1.523 7.674 1.778 

Iðnaðarvörur: 
Lagmeti 3.805 1.865 3.560 1.664 3.859 1.714 
Fiskfóður 0 0 10.871 761 12.268 740 
Loðsútuð skinn og húðir 281 602 470 888 442 963 
Ullarteppi, lopi og band 382 218 243 169 157 154 
Prjónavörur 441 1.046 464 961 335 616 
Kísiljárn 73.236 3.386 64.192 3.371 67.150 2.431 
Kísilgúr 25.840 500 23.553 439 24.251 485 
Ál og álmelmi 81.071 9.279 89.657 11.459 86.392 9.587 
Álpönnur 0 0 399 222 463 288 
Vélar til vinnslu sjávarafurða 129 274 95 235 110 210 
Rafeindavogir 25 185 15 199 17 189 
Aðrar iðnaðarvörur 17.959 2.000 12.863 1.581 14.201 1.537 

Iðnaðarvörur, samtals 203.169 19.356 206.382 21.948 209.645 18.914 

Aðrar vörur: 
Gömul skip 10.738 587 16.907 1.316 5.599 570 
Flugvélar og -hlutar 351 2.840 53 374 63 642 
Ýmsar vörur 79.157 714 73.362 741 45.897 824 

Aðrar vörur, samtals 90.246 4.141 90.322 2.431 51.559 2.036 

Alls 990.573 86.358 953.129 89.168 876.105 92.625 
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2. tafla. Útflutningur á ísfiski, frystum humri, hörpudiski og rœkju 1988-1990. 
1988 1989 1990 

Magn í Verð í Magn í Verð í Magn i Verð í 

Ísfiskur: 
tonnum millj. kr. tonnurn millj. kr. tonnum millj.kr. 

Bandaríkin 1.266 373 1.845 576 1.685 517 
Færeyjar 22.840 127 32.176 237 6.918 29 
Bretland 73.439 5.177 76.457 5.579 71.096 6.664 
Þýskaland 28.20» 1.805 35.859 2.430 35.009 2.709 
Danmörk 5.310 141 2.533 219 9.082 959 
Noregur 9.935 41 16.329 106 6.162 58 
Frakkland 5.047 293 5.829 375 4.610 379 
Önnur lönd 5.924 1.035 5.735 720 5.388 672 

Samtals 151.961 8.992 176.763 10.243 139.950 11.987 
Frystur humar: 
Danmörk 198 102 172 102 335 174 
Sviss 47 69 66 111 36 75 
Bandaríkin 467 606 219 281 174 195 
Kanada 20 31 43 67 60 85 
Ítalía 0 0 12 9 112 76 
Spánn 0 0 8 7 64 55 
Önnur lönd 57 52 69 53 71 26 

Samtals 789 860 589 630 852 686 
Frystur hörpudiskur: 
Danmörk 17 8 57 28 204 120 
Frakkland 112 35 532 244 891 500 
Bandan'kin 687 249 618 262 174 76 
Taivan 37 15 114 53 13 7 
Önnur lönd 55 22 38 13 83 36 

Samtals 908 330 1.359 600 1.365 739 
Fryst rœkja: 
Danmörk 2.370 860 2.438 1.061 3.331 1.173 
Bretland 4.447 2.526 3.931 2.043 4.524 2.017 
Frakkland 212 70 260 91 722 225 
Þýskaland 428 217 513 285 275 138 
Noregur 90 52 147 91 137 65 
Japan 3.551 1.753 3.066 1.207 2.361 755 
Önnur lönd 168 94 135 46 285 97 

Samtals 11.266 5.572 10.490 4.825 11.635 4.470 

3. tafla. Útflutningur á freðfiski 1988-1990. 
1988 1989 1990 

Magn ( Verd í Magn í Verð í Magn í Verð í 
tonnurn millj. kr. tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. 

Heilfrystur fiskur, annar en síld og loðna: 
Noregur 0 0 25 4 224 66 
Danmörk 933 98 2.022 179 1.387 158 
Þýskaland 2.564 265 2.428 255 1.289 179 
Bretland 2.919 202 2.040 131 2.050 194 
Grikkland 0 0 801 88 2.130 284 
Japan 24.487 3.229 23.334 2.510 18.646 2.459 
Taivan 4.246 611 7.992 1.208 5.120 831 
Önnur lönd 5.231 359 6.834 465 2.075 206 

Samtals 40.380 4.763 45.476 4.842 32.921 4.377 

Fryst fisk flök: 
Danmörk 1.306 231 2.252 367 2.495 488 
Frakkland 11.666 1.928 17.028 2.639 22.597 4.510 
Bandaríkin 34.328 7.855 42.403 9.817 30.656 7.395 
Sovétríkin 9.512 1.295 9.000 1.105 6.389 842 
Bretland 23.926 4.585 24.113 4.472 36.377 8.516 
Þvskaland 7.128 976 10.656 1.443 19.067 3.203 
Önnur lönd 2.436 415 3.386 563 5.855 1.126 

Samtals 90.302 17.285 108.838 20.408 123.436 26.080 
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4. tafla. Útflutningur á saltfiski, söltuðum þunnildum og söltuðum matarhrognum 
1988-1990. 

(Á verðlagi ársins 1990). 

1988 1989 1990 

5. tafla. Útflutningur á skreið 1988-1990. 
(Á verðlagi ársins 1990). 

1988 1989 1990 

Magn í Verð í Magn í Verð í Magn í Verðí 
tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. 

Ítalía 954 685 1.275 874 813 516 
Júgóslavía 39 15 88 39 100 47 
Bandaríkin 41 15 38 14 37 15 
Ástralía 15 8 30 18 30 16 
Nigería 402 70 302 71 539 86 
Kamerún 0 0 77 22 60 16 
Önnur lönd 24 14 26 13 98 46 

Samtals 1.475 808 1.836 1.052 1.677 742 

Magn í Verð í Magn í Verð í Magn í Verð í 
tonnum millj. kr. tonnum millj. kr. tonnum millj. kr. 

Fullverkaður saltfiskur: 
Brasilía 418 88 1.017 273 626 174 
Holland 13 3 65 14 203 41 
Frakkland 197 39 140 16 361 62 
Þýskaland 82 28 87 32 112 46 
Danmörk 1 0 0 0 179 41 
Reunion 509 85 510 81 127 23 
Gabon 200 25 124 14 75 10 
Önnur lönd 754 146 469 80 127 26 

Samtals 2.174 415 2.412 511 1.810 423 

Óverkaður saltfiskur: 
Grikkland 2.944 564 3.764 676 2.348 497 
Frakkland 1.075 176 3.211 502 4.106 677 
Holland 39 4 4.992 823 2.584 460 
Portúgal 37.087 7.227 22.025 3.792 15.138 3.267 
Danmörk 1 0 133 26 1.115 198 
Ítalía 2.725 664 4.164 984 4.415 1.259 
Spánn 8.677 2.229 8.073 1.925 10.893 3.049 
Önnur lönd 301 34 630 66 812 99 

Samtals 52.849 10.900 46.992 8.794 41.411 9.506 

Söltuð fiskflök, þunnildi o.fl.: 
Ítalía 928 252 1.114 323 359 124 
Frakkland 189 45 353 99 252 63 
Þýskaland 2.973 514 2.665 501 3.374 654 
Spánn 1.987 457 2.093 480 3.580 1.113 
Önnur lönd 273 77 348 90 134 36 

Samtals 6.350 1.344 6.573 1.493 7.699 1.990 

Söltuð matarhrogn: 
Danmörk 259 87 337 109 515 141 
Svíþjóð 1.720 350 1.506 301 1.754 382 
Noregur 0 0 495 107 384 89 
Grikkland 527 83 634 84 433 49 
Frakkland 98 34 107 35 0 0 
Bandaríkin 101 38 17 6 99 21 
Önnur lönd 145 43 207 42 127 30 

Samtals 2.850 634 3.303 683 3.312 712 



UTANRÍKISVIÐSKIPTI 1990 247 

6. tafla. Útflutningur á fiskmjöli 1988-1990. 
(Á verðlagi ársins 1990). 

1988 1989 1990 

Magn í Verð í Magn í Verð í Magn í Verð í 
tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. tonnum millj. kr. 

Þorskmjöl: 
Svíþjóð 1.219 31 3.203 90 1.826 40 
Danmörk 1.358 49 788 22 1.791 39 
Þýskaland 2.332 70 96 3 3.744 75 
Bretland 4.618 133 6.747 182 2.652 67 
Frakkland 216 7 0 0 0 0 
Finnland 54 3 769 26 0 0 
Pólland 9.208 318 996 35 0 0 
Önnur lönd 1.060 35 330 10 157 4 

Samtals 20.065 646 12.929 367 10.170 225 

7. tafla. Útflutningur á þorskalýsi 1988-1990. 
(Á verðlagi ársins 1990). 

1988 1989 1990 

8. tafla. Útflutningur á hvalaafurðum 1988-1990. 
(Á verðtagi ársins 1990). 

1988 1989 1990 

Magn í Verð í Magn í Verð í Magn í Verð í 
tonnum millj. kr. tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. 

Kaldhreinsað: 
Danmörk 62 21 32 18 38 18 
Noregur 618 104 254 50 156 24 
Bretland 126 21 215 49 593 85 
Þýskaland 190 28 78 12 118 15 
Bandaríkin 39 7 68 13 106 19 
Brasilía 58 11 102 20 86 15 
Önnur lönd 264 55 256 53 227 44 

Samtals 1.357 246 1.005 216 1.324 220 

Ókaldhreinsað: 
Noregur 125 17 133 20 78 7 
Bretland 0 0 128 13 42 4 
Önnur lönd 36 1 2 0 4 0 

Samtals 161 18 263 34 124 11 

Magn í Verð í Magn í Verð í Magn í Verðí 
tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. tonnum millj. kr. 

Fryst hvalkjöt og frystar hvalaafurðir: 
Japan 177 29 0 0 1.057 264 
Önnur lönd 0 0 0 0 0 0 

Samtals 177 29 0 0 1.057 264 
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9. tafla. Útflutningur á loðnulýsi og loðnumjöli 1988-1990. 
(Á verðlagi ársins 1990). 

1988 1989 1990 

Magn í Verð í Magn í Verö í Magn i Verð í 
tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. 

Loðnulýsi: 
millj.kr. 

Noregur 44.180 772 30.066 480 30.259 390 
Holland 19.479 305 15.500 243 15.780 185 
Þýskaland 4.944 74 150 2 862 10 
Bretland 20.326 311 1.038 17 9.308 99 
Frakkland 4.591 60 3.139 49 5.674 75 
Færeyjar 0 0 2.008 29 0 0 
Önnur lönd 5.822 106 1.795 43 1.103 25 

Samtals 99.342 1.629 53.696 863 62.986 784 

Loðnumjöl: 
Danmörk 6.613 228 1.960 59 11.962 329 
Svíþjóð 11.765 311 9.438 318 8.815 255 
Finnland 17.842 486 21.182 688 16.280 471 
Frakkland 15.857 455 7.281 247 6.814 182 
Þýskaland 4.027 115 0 0 1.410 36 
Bretland 36.869 1.129 37.232 1.186 60.723 1.692 
Pólland 27.492 837 30.383 1.144 0 0 
Tékkóslóvakía 2.633 67 4.937 168 0 0 
Önnur lönd 32.793 905 5.574 202 6.214 179 

Samtals 155.891 4.533 117.987 4.012 112.218 3.144 

10. tafla. Útflutningur á saltsíld 1988-1990. 
(Á verðlagi ársitis 1990). 

1988 1989 1990 

Magn í Verð í Magn í Verð í Magn í Verd í 
tonnum millj.kr. tonnum rnillj.kr. tonnum millj.kr. 

Danmörk 409 38 467 45 523 61 
Finnland 2.908 213 2.765 220 2.324 191 
Svíþjóð 3.352 265 2.711 278 1.939 261 
Þýskaland 0 0 141 12 82 6 
Sovétríkin 19.753 956 12.962 744 14.958 873 
Pólland 0 0 1.268 78 2.124 119 
Önnur lönd 158 10 168 10 161 10 

Samtals 26.580 1.482 20.482 1.388 22.111 1.521 

11. tafla. Útflutningur á niðursoðnum og niðurlögðum sjávarafurðum 1988-1990. 
(Á verðlagi ársins 1990). 

1988 1989 1990 

Magn í Verð í Magn í Verð í Magn í Verð í 
tonnum millj.kr. tonnum millj. kr. tonnum millj.kr. 

Svíþjóð 5 2 1 1 224 47 
Belgía 9 7 103 61 138 56 
Þýskaland 1.299 755 1.020 561 923 503 
Bretland 87 38 126 49 145 52 
Frakkland 696 444 638 378 876 530 
Ítalía 90 62 106 63 86 55 
Sovétríkin 1.169 364 1.059 316 707 184 
Bandaríkin 301 115 308 125 532 184 
Önnur lönd 149 80 199 109 228 103 

Samtals 3.805 1.866 3.560 1.663 3.859 1.714 



UTANRÍKISVIÐSKIPTI 1990 249 

12. tafla. Útflutningur á laxi og silungi, kældum og frystum, 1988-1990. 
(Á verðlagi ársins 1990). 

1988 1989 1990 

Magn í Verð í Magn í Verð í Magn í Verð í 
tonnum millj. kr. tonnum millj.kr. tonnum millj. kr. 

Danmörk 8 3 77 10 150 28 
Belgía 45 10 51 11 86 24 
Spánn 0 0 53 19 81 28 
Frakkland 234 83 129 35 1.240 281 
Japan 89 42 306 102 105 33 
Bandaríkin 389 176 563 195 1.145 364 
Önnur lönd 154 92 68 33 73 21 

Samtals 920 407 1.247 405 2.880 779 

13. tafla. Útflutningur á frystu kindakjöti 1988-1990. 
(Á verðlagi ársins 1990). 

1988 1989 1990 

Magn í Verð í Magn í Verðí Magn í Verðí 
tonnum millj. kr. tonnum millj. kr. tonnum millj.kr. 

Færeyjar 657 101 620 97 640 108 
Finnland 403 62 345 82 121 34 
Svíþjóð 666 126 581 97 644 148 
Túnis 0 0 349 43 0 0 
Önnur lönd 16 3 42 3 43 3 

Samtals 1.742 291 1.937 323 1.448 293 

14. tafla. Útflutningur á loðsútuðum skinnum 1988-1990. 
(Á verðlagi ársins 1990). 

1988 1989 1990 

Magn í Verð í Magn í Verð í Magn í Verð í 
tonnum millj. kr. tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. 

Bretland 91 195 85 179 80 179 
Finnland 71 53 38 73 17 37 
Svíþjóð 5 13 93 14 6 4 
Ítalía 56 162 178 454 172 517 
Ungverjaland 0 0 25 63 23 59 
Tyrkland 0 1 2 5 30 56 
Önnur lönd 58 178 49 97 114 111 

Samtals 281 602 470 887 442 963 
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15. tafla. Útflutningur á prjónavörum 1988-1990. 
(Á verðlugi ársins 1990). 

1988 1989 1990 

Magn í Verð í Magn í Verð í Magn í Verð í 
tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. tonnum rnillj.kr. 

Bretland 197 115 89 65 40 53 
Noregur 18 70 12 48 14 50 
Þvskaland 17 64 12 47 19 67 
Sovétríkin 233 352 275 472 203 305 
Kanada 51 42 65 57 18 10 
Bandaríkin 105 235 102 177 48 48 
Japan 18 88 15 67 16 57 
Önnur lönd 121 220 94 141 80 107 

Samtals 760 1.186 664 1.074 438 697 

16. tafla. Útflutningur á kísilgúr 1988-1990. 
(Á verðlagi ársins 1990). 

1988 1989 1990 

Magn i Verð t Magn í Verð i Magn í Verð í 
tonnum millj. kr. tonnum millj. kr. tonnum millj.kr. 

Bretland 1.822 49 1.948 45 1.909 46 
Ítalía 3.050 55 3.111 58 3.036 63 
Þýskaland . 6.830 154 4.971 98 4.979 118 
Austurríki 1.811 27 2.090 39 1.602 32 
Frakkland 1.471 24 1.992 32 1.588 28 
Holland 1.026 25 990 24 903 21 
Danmörk 2.420 36 2.485 33 1.410 20 
Noregur 930 22 1.078 23 1.022 23 
Finniand 1.053 20 1.341 28 1.291 28 
Búlgaría 1.283 18 1.153 16 1.673 24 
Tékkóslóvakía 693 11 828 13 1.346 23 
Önnur lönd 3.451 59 1.566 28 3.492 59 

Samtals 25.840 500 23.553 438 24.251 485 

17. tafla. Útflutningur á kísiljárni 1988-1990. 
(Á verðlagi ársins 1990). 

1988 1989 1990 

Magn í Verð í Magn í Verð í Magn í Verð í 
tonnurn millj.kr. tonnum millj. kr. tonnum millj. kr. 

Bretland 10.762 514 8.038 468 8.770 339 
Bandaríkin 17.191 811 12.561 489 0 0 
Þýskaland 21.251 1.028 14.295 783 11.108 350 
Frakkland 600 39 553 32 8.783 350 
Noregur 256 17 1.407 76 5.379 190 
Belgía 954 20 2.646 156 3.249 129 
Tyrkland 3.000 105 2.000 139 2.750 105 
Japan 19.176 851 22.692 1.228 26.611 946 
Önnur lönd 46 2 0 0 500 21 

Samtals 73.236 3.387 64.192 3.371 67.150 2.430 
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18. tafla. Útflutningur á áli, álmelmi og álpönnum 1988-1990. 
(Á verðlagi ársins 1990). 

1988 1989 1990 

Magn í Verð í Magn í Verð í Magn í Verð í 
tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. 

Ál og álmelmi: 
Bretland 20.374 2.271 23.161 3.017 21.777 2.524 
Ítalía 2.747 255 0 0 0 
Þýskaland 21.275 2.570 27.693 3.704 26.022 2.967 
Frakkland 1.968 227 248 24 1.086 103 
Holland 399 36 6 0 1.330 166 
Sviss 31.623 3.641 38.549 4.713 34.516 3.657 
Belgía 2.665 276 0 0 308 31 
Austurríki 912 90 
Kanada 441 49 
Önnur lönd 20 3 0 0 0 0 

Samtals 81.071 9.279 89.657 11.458 86.392 9.587 

Álpönnur: 
Danmörk 93 53 220 110 156 83 
Sviss 0 0 8 6 35 26 
Holland 2 1 3 2 8 5 
Þýskaland 6 4 109 71 218 147 
Bretland 13 8 15 9 9 6 
Bandaríkin 46 18 21 9 0 0 
Önnur lönd 17 8 23 14 37 21 

Samtals 176 92 399 221 463 288 

19. tafla. Innflutningur á nokkrum vörutegundum 1988-1990. 
(Magn í tonnum, nema annars sé getið.) 

(Á verðlagi ársins 1990.) 

1988 1989 1990 

Verð í Verð í Verð í 
Magn millj. kr. Magn millj.kr. Magn millj. kr. 

Kornvörur til manneldis 13.120 312 9.669 281 7.108 223 
Fóðurvörur 51.443 734 57.959 969 58.518 896 
Sykur 11.052 274 9.765 349 10.741 392 
Kaffi 2.237 423 1.956 376 2.027 358 
Salt 67.627 262 130.366 359 90.585 292 
Bensín 194.056 1.973 221.392 2.731 208.017 3.053 
Brennsluolía 360.959 2.931 397.187 3.595 441.734 5.130 
Timbur (þús. teningsfet) 100.092 1.127 64.915 947 61.243 1.038 
Hjóladráttarvélar (stk.) 332 281 300 246 257 252 
Fólks- og jeppabifreiðar (stk.) 13.532 5.659 6.280 2.854 6.976 3.261 
Vöru- og almenningsbifreiðar (stk.) 701 940 740 609 1.822 1.580 
Flugvélar (stk.) . 29 113 13 3.468 12 7.001 
Fiskiskip (stk.) 23 5.695 13 3.055 10 1.150 
Önnur skip (stk.) 11 1.906 5 30 2 112 
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20. tafla. Innfluttar vörur eftir vörudeildum 1987-1990. 
(Flokkað samkvœmt vöruflokkun Sameinuðu þjóðanna. Upphœðir í millj.kr. á gengi ársins 1990.) 

Fiskur og unnið fiskmeti 
Korn og unnar kornvörur 
Ávextir og grænmeti 
Sykur, unnar sykurvörur og hunang 
Kaffi, te, kakó, krydd og vörur úr slíku 
Skepnufóður (ómalað korn ekki meðtalið) 
Ýmsar unnar matvörur 
Drykkjarvörur 
Tóbak og unnar tóbaksvörur 
Húðir, skinn og loðskinn, óunnið 
Olíufræ, olíuhnetur og olíukjarnar 
Hrágúm (þar með gervigúm og endurunnið gúm) 
Trjáviður og korkur 
Spunatrefjar og spunatrefjaúrgangur 
Náttúrulegur áburður, óunninn, og jarðefni, óunnin, 
Málmgrýti og málmúrgangur 
Óunnar efnivörur dýra- og jurtakyns, ót.a 
Kol, koks og mótöflur 
Jarðolía og jarðolíuafurðir 
Gas, náttúrulegt og tilbúið 
Feiti og olía, dýrakyns 
Feiti og olía, jurtakyns, órokgjörn 
Feiti og olía, dýra- og jurtakyns, unnin, og vax úr slíku 
Lífræn kemísk efni 
Ólífræn kemísk efni 
Litunar , sútunar- og málunarefni 
Lyfja- og lækningavörur 
Rokgjarnar olíur jurtakyns og ilmefni; snyrtivörur, sápa o.þ.h 
Tilbúinn áburður 
Sprengiefni og vörur til flugelda o.þ.h 
Plastefni, endurunnin, sellulósi og gerviharpix 
Kemísk efni og afurðir, ót.a 
Leður, unnar leðurvörur, ót. a., og unnin loðskinn 
Unnar gúmvörur, ót.a 
Unnar vörur úr trjáviði og korki (þó ekki húsgögn) 
Pappír, pappi og vörur, unnar úr slíku 
Spunagarn, vefnaður, tilbúnir vefnaðarmunir o.fl 
Unnar vörur úr ómálmkenndum jarðefnum, ót.a 
Járn og stál 
Málmar aðrir en járn 
Unnar málmvörur, ót.a 
Aflvélar og tilheyrandi búnaður 
Vélar til sérstakra atvinnugreina 
Málmsmíðavélar 
Ýmsar vélar til atvinnurekstrar og tilheyrandi, ót.a 
Skrifstofuvélar, skýrsluvélar 
Fjarskiptatæki, hljóðupptökutæki, hljóðflutningstæki 
Rafmagnsvélar og -tæki, ót.a 
Flutningstæki á vegum 
Önnur flutningstæki 
Pípulagnaefni, hreinlætis- og hitunartæki í hús, ljósabúnaður 
Húsgögn 
Ferðabúnaður, handtöskur o.þ.h 
Fatnaður annar en skófatnaður 
Skófatnaður 
Vísinda- og mælitæki, ót.a 
Ljósmyndavörur og sjóntæki, ót.a., úr, klukkur 
Ýmsar iðnaðarvörur, ót.a 
Vörur og viðskipti, ekki flokkuð eftir tegund 

Samtals 

1987 1988 1989 1990 

338 508 835 954 
1.293 1.300 1.508 1.428 
1.820 1.910 1.898 1.884 

456 538 624 686 
1.089 1.010 973 907 

512 438 479 445 
670 752 773 840 
909 826 745 882 
609 662 676 664 

29 31 14 17 
16 20 22 22 
3 10 8 4 

1.197 1.330 1.178 1.263 
405 249 193 150 
680 588 675 689 

1.366 1.781 2.304 2.541 
277 276 269 254 
488 496 547 562 

6.767 5.576 7.223 8.907 
21 25 27 36 
0 39 40 12 

141 141 140 152 
104 76 89 82 
352 381 346 360 
518 574 487 548 
717 665 663 802 

1.465 1.486 1.684 1.769 
1.041 1.154 1.123 1.201 

218 260 324 250 
46 1.260 1.067 1.160 

2.070 1.007 952 948 
533 633 728 828 
118 71 77 79 
947 962 891 976 

1.744 1.781 1.656 1.597 
3.198 3.161 3.347 3.476 
2.966 2.629 2.335 2.321 
1.424 1.475 1.548 1.363 
2.139 2.292 1.967 1.874 

605 630 629 613 
3.934 4.134 3.832 3.786 
1.312 1.295 1.246 1.649 
3.467 2.923 2.499 2.709 

510 375 272 435 
4.858 4.644 4.088 3.918 
2.777 2.626 1.638 2.282 
2.894 2.364 2.025 2.087 
5.114 5.085 5.598 5.601 

10.828 8.103 4.726 6.422 
5.794 8.042 7.050 8.806 

774 868 753 703 
2.836 2.526 1.882 1.840 

312 288 241 222 
5.175 5.177 4.388 4.374 
1.104 961 827 876 
1.299 1.466 1.445 1.441 
1.059 1.073 965 986 
4.537 5.068 4.823 4.801 

160 214 86 125 
97.961 96.238 89.366 96.609 
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21. tafla. Viðskipti við einstök lönd 1987-1990. 

Innflutningur (c.i.f.) Útflutningur (f.o.b.) 

Í millj.kr. 1987 1988 1989 1990 1987 1988 1989 1990 

Alls 97.961 96.241 89.366 96.623 84.870 86.360 89.167 92.623 

EFTA 20.227 21.208 17.031 15.744 6.952 8.675 9.815 7.991 
Austurríki 736 664 705 707 70 90 86 177 
Finnland 2.304 2.371 1.802 1.603 1.441 1.070 1.336 898 
Noregur 8.083 8.635 5.898 4.870 1.531 2.085 1.940 1.349 
Sviss 1.054 1.101 1.286 1.175 2.288 3.899 4.911 3.872 
Svíþjóð 8.050 8.437 7.341 7.389 1.622 1.532 1.542 1.695 

EBE. 51.029 49.643 45.638 48.065 48.717 50.886 50.334 62.737 
Belgía 2.563 1.858 1.682 1.746 1.013 672 702 976 
Bretland 8.051 7.853 7.248 7.782 16.512 20.083 18.520 23.446 
Danmörk 8.997 8.904 8.088 8.325 3.279 2.847 3.261 4.677 
Frakkland 3.307 3.011 2.780 2.943 4.566 4.172 5.117 8.311 
Grikkland 77 83 84 84 872 678 913 860 
Holland 7.931 7.852 9.307 10.022 789 986 1.529 1.956 
Írland 291 326 342 391 154 41 8 76 
Ítalía 3.075 4.215 2.770 2.993 2.580 2.185 2.843 2.691 
Luxemborg 42 71 24 34 6 10 12 30 
Portúgal 776 856 733 855 7.946 7.338 3.839 3.317 
Spánn 1.027 912 890 878 2.521 2.959 3.004 4.645 
Vestur-Þýskaland 14.893 13.702 11.691 12.012 8.480 8.916 10.586 11.752 

Austur-Evrópa 5.671 5.329 5.825 6.461 4.020 4.683 4.420 2.741 
Austur-Þýskaland 288 165 183 146 46 113 10 25 
Búlgaría 6 6 3 14 0 18 16 24 
Pólland 853 1.372 1.463 1.098 774 1.193 1.327 185 
Rúmenía 22 22 26 23 0 0 0 1 
Sovétríkin 4.118 3.355 3.767 4.787 3.092 3.072 2.773 2.347 
Tekkóslóvakía 355 375 341 340 85 120 229 61 
Ungverjaland 29 32 42 53 22 165 65 98 

Önnur Evrópulönd 291 154 205 248 707 933 1.373 1.688 
Færeyjar 82 14 22 47 533 763 1.160 1.439 
Júgóslavía 150 84 107 118 35 60 65 88 
Tyrkland 59 56 76 83 139 109 148 161 

Norður-Ameríka 7.391 7.670 10.304 14.460 15.730 11.969 12.987 9.464 
Bandaríkin 6.986 7.262 9.825 13.950 15.482 11.726 12.735 9.177 
Kanada 405 408 479 510 248 244 252 287 

Önnur lönd 13.353 12.238 10.363 11.645 8.744 9.213 10.238 8.002 
Ástralía 1.347 1.741 2.278 2.499 50 66 134 69 
Brasilía 485 352 286 256 91 99 293 189 
Hongkong 689 735 609 600 14 1 4 37 
Ísrael 48 45 159 51 6 1 75 75 
Japan 8.024 6.662 4.362 5.419 6.621 6.592 6.320 5.546 
Kína 170 239 292 432 13 13 73 16 
Mexíkó 16 4 18 21 2 0 0 3 
Nigería 0 0 0 0 1.275 339 388 589 
Panama 136 118 108 119 2 67 0 
Suður-Kórea 509 534 482 544 24 62 180 56 
Taivan 675 658 590 606 198 641 1.280 880 

Önnur lönd 1.254 1.151 1.178 1.098 448 1.332 1.492 542 
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22. tafla. Viðskipti við einstök lönd í hlutfallstölum 1987-1990. 

1987 1988 1989 1990 1987 1988 1989 1990 

Alls 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

EFTA 20,6 22.0 19,1 16,3 8.2 10.0 11,0 8,6 
Austurríki 0,8 0,7 0,8 0,7 0,1 0,1 0,1 0,2 
Finnland 2,4 2.5 2,0 1,7 1.7 1,2 1,5 1,0 
Noregur 8,3 9.0 6,6 5,0 1,8 2,4 2,2 1.5 
Sviss 1,1 1,1 1,4 1,2 2.7 4,5 5,5 4,2 
Svíþjóð 8,2 8,8 8,2 7,6 1,9 1,8 1,7 1,8 

E B E 52,1 51,6 51,1 49,7 57.4 58,9 56,4 67.7 
Belgía 2,6 1.9 1.9 1.8 1,2 0,8 0,8 1,1 
Bretland 8,2 8,2 8,1 8,1 19,5 23,3 20,8 25,3 
Danmörk 9,2 9,3 9,1 8,6 3,9 3,3 3,7 5,0 
Frakkland 3,4 3,1 3,1 3,0 5,4 4,8 5,7 9,0 
Grikkland 0,1 0,0 0,1 0,1 1,0 0,8 1,0 0,9 
Holland 8,1 8,2 10,4 10,4 0,9 1,1 1,7 2,1 
Írland 0,3 0,3 0,4 0,4 0,2 0,0 0,0 0,1 
Ítalía 3,1 4,4 3,1 3,1 3,0 2,5 3,2 2,9 
Luxemborg 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Portúgal 0,8 0,9 0,8 0,9 9,4 8,5 4,3 3,6 
Spánn 1,0 0,9 1,0 0,9 3,0 3,4 3,4 5,0 
Vestur-Þýskaland 15,2 14,2 13,1 12,4 10,0 10,3 11,9 12,7 

Austur-Evrópa 5,8 5,5 6,5 6,7 4,7 5,4 5,0 3,0 
Austur-Þýskaland 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 
Búlgaría 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pólland 0,9 1,4 1,6 1,1 0,9 1,4 1,5 0,2 
Rúmenía 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Sovétríkin 4,2 3,5 4,2 5,0 3,6 3,6 3,1 2,5 
Tékkóslóvakía 0,4 0,4 0,4 0,4 0,1 0,1 0,3 0,1 
Ungverjaland 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 

Önnur Evrópulönd 0,3 0,2 0,2 0,3 0,8 1,1 1,5 1,8 
Færeyjar 0,1 0,1 0,0 0,0 0,6 0,9 1,3 1,6 
Júgóslavía 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 
Tyrkland 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 

Norður-Ameríka 7,5 8,0 11,5 15,0 18,5 13,9 14,6 10,2 
Bandaríkin 7,1 7,5 11,0 14,4 18,2 13,6 14,3 9,9 
Kanada 0,4 0,4 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 

Önnur lönd 13,6 12,7 11,6 12,1 10,3 10,7 11,5 8,6 
Ástralía 1,4 1,8 2,5 2,6 0,1 0,1 0,1 0,1 
Brasilía 0,5 0,4 0,3 0,3 0,1 0,1 0,3 0,2 
Hongkong 0,7 0,8 0,7 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ísrael 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 
Japan 8,2 6,9 4,9 5,6 7,8 7,6 7,1 6,0 
Kína 0,2 0,2 0,3 0,4 0,0 0,0 0,1 0,0 
Mexíkó 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Nigería 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,4 0,4 0,6 
Panama 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 
Suður-Kórea 0,5 0,6 0,5 0,6 0,0 0,1 0,2 0,1 

Taivan 0,7 0,7 0,7 0,6 0,2 0,7 1,4 1,0 
Önnur lönd 1,3 1,2 1,3 1,1 0,5 1,5 1,7 0,6 







FJÁRMÁLATÍÐINDI 
TÍMARIT UM EFNAHAGSMÁL 

GEFIÐ ÚT AF 
HAGFRÆÐIDEILD SEÐLABANKA ÍSLANDS 

RITSTJÓRAR 

JÓHANNES NORDAL 
VALDIMAR KRISTINSSON 

XXXVIII. ÁRGANGUR 

1991 

RFYKJAVÍK - ÍSAFOLDARPRENTSMIÐJA HF. - 1991 





Efnisyfirlit 
Áhrif mismunandi skattlagningar á mælingu 

þjóðhagsstærða eftir Ásgeir Daníelsson 205 

Byggðastefna, velferð og réttlæti 

eftir Björn G. Ólafsson 49 

Erlend lán 1990 eftir Jakob Gunnarsson 136 
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ársfundi Seðlabankans eftir Jóhannes Nordal 3 

Gengisstefnan og tenging íslensku krónunnar við ECU 
eftir Þórð Friðjónsson 169 

Guði, kóngi, ættjörð eftir Harald Jóhannsson 147 
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eftir Bjarna Braga Jónsson og Kristjón Kolbeins 20 
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Sveiflur í sjávarútvegi, gengisstefna og almenn hagstjórn 
eftir Ásgeir Daníelsson 186 

TILHÖGUN GENGISMÁLA Á ÍSLANDI: KOSTIR VIÐ STEFNUMÖRKUN 

eftir Paul Krugman 175 

Tímamót í gengismálum 
eftir Jóhannes Nordal (forystugrein) 159 

Tryggingasjóðir innlánsfjár eftir Unni Gunnarsdóttur 195 

Um einkavæðingu ríkisviðskiptabankanna 
eftir Jóhannes Nordal 42 

Um hámarksfyrirgreiðslu viðskiptabanka og sparisjóða 
til eins eða fleiri lánþega eftir Þórð Ólafsson 96 

Umhverfismál og hagfræði eftir Sólmund Má Jónasson . 126 

Utanríkisviðskipti 1990 eftir Eið Einarsson 228 
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eftir Jónas H. Haralz 161 



Skrá yfir töflur 

Alþjóðlegur vinnumarkaður: 
Langtíma atvinnuleysi í hlutfalli við heildaratvinnuleysi (%) 59 
Teygnistuðlar afkomu fyrirtækja fyrir Bretland og Bandaríkin 62 
Teygnistuðlar afkomu fyrirtækja og atvinnuleysis fyrir mismunandi stéttir í Bretlandi 61 
Þróun atvinnuleysis í nokkrum Evrópulöndum (%) 57 
Þróun atvinnuleysis og verðbólgu EB-landanna 58 

Greiðslujöfnuður og gjaldeyrísmál: 
Áætlaðar endurgreiðslur erlendra lána 1991-1996 flokkaðar eftir lántakendum 145 
Áætlaðar endurgreiðslur erlendra lána 1991-1996 flokkaðar eftir vaxtakjörum 145 
Erlend skuldastaða þjóðarbúsins 144 
Greiðslubyrði erlendra lána 1981-90 í hlutfalli (%) af útflutningstekjum 142 
Hreyfingar langra erlendra lána 1990 137-138 
LIBOR-USD-vext i r 1981-90 146 
Meðalvextir af erlendum lánum 1981-90 140 
Staða erlendra lána í árslok 1981-90 í hlutfalli (%) af vergri landsframleiðslu 143 
Staða langra erlendra lána í árslok 1989 og 1990 142-143 
Staða og fjöldi erlendra lána í árslok 1981-90 143 
Viðskiptakjörin 239 
Vísitala meðalgengis 228 
Vöruskipta jöfnuður 230 

Samgöngur og ferðamál: 
Bifreiðaeign 1950-1990 122 
Bundið slitlag á þjóðvegum í árslok 1990 107 
Bundið slitlag á þjóðvegum - tegund fyrstu gerðar 106 
Byggðatengingar með jarðgöngum 113 
Farþegaflutningar á helstu flugleiðum Flugleiða innanlands 1955-1990 116 
Farþegaflutningar til Íslands 1947-1990 118 
Fólksflutningar á sérleyfisleiðum 1956-1990 115 
Heildarflutningsmagn milli Íslands og útlanda 1935-1990 121 
Innanlandsflug Flugleiða 1955-1990 115 
Innflutningur nokkurra vörutegunda (orkugjafa) í tonnum 1935-1990 121 
Kaupskipaflotinn í árslok 1945-1990 122 
Millilandaflug Flugleiða 1950-1990 119 
Póstsendingar 1987-1990 123 
Símanúmer á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni 1967-1990 124 
Símskeyti og telexritanir 1950-1990 124 
Símtöl 1966-1990 124 



Utanríkisviðskipti: 
Innflutningur á nokkrum vörutegundum 1988-1990 251 
Innflutningur frá Asíulöndum án Japans 243 
Innflutningur frá Japan 241 
Innfluttar vörur eftir vörudeildum 1987-1990 252 
Magnvísitölur: innflutningur og útflutningur 239 
Skipting innflutnings eftir notkun 1989-1990 236 
Útflutningur 1988-1990 eftir vöruf lokkum 244 
Útflutningur á áli, álmelmi og álpönnum 1988-1990 251 
Útflutningur á fiskmjöli 1988-1990 247 
Útflutningur á freðfiski 1988-1990 245 
Útflutningur á frystu kindakjöti 1988-1990 249 
Útflutningur á hvalaafurðum 1988-1990 247 
Útflutningur á ísfiski, frystum humri, hörpudiski og rækju 1988-1990 245 
Útflutningur á kísilgúr 1988-1990 250 
Útflutningur á kísiljárni 1988-1990 250 
Útflutningur á laxi og silungi, kældum og frystum 1988-1990 249 
Útflutningur á loðnulýsi og loðnumjöli 1988-1990 248 
Útflutningur á loðsútuðum skinnum 1988-1990 249 
Útflutningur á niðursoðnum og niðurlögðum sjávarafurðum 1988-1990 248 
Útflutningur á pr jónavörum 1988-1990 250 
Útflutningur á saltfiski, söltuðum þunnildum og söltuðum matarhrognum 1988-1990 246 
Útflutningur á saltsíld 1988-1990 248 
Útflutningur á skreið 1988-1990 246 
Útflutningur á þorskalýsi 1988-1990 247 
Útflutningur til Asíulanda án Japans 243 
Útflutningur til Japans 241 
Viðskiptakjörin 239 
Viðskipti Íslands og Asíu 1987-1990 240 
Viðskipti við einstök lönd 1987-1990 253 
Viðskipti við einstök lönd í hlutfallstölum 1987-1990 254 
Vísitala meðalgengis 228 
Vöruskipta jöfnuður 230 

Þjóðhagslegur sparnaður: 
Geiraskipting fjárfest ingar og sparnaður 30 ,31 ,32 
Samsetning hreins sparnaðar 25 
Skipting f jársparnaðar í ávöxtun og átak 28 
Þjóðhagslegt samhengi sparnaðar 23 
Þjóðhagslegur sparnaður 1979-1990 22 






