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Jóhannes Nordal: 

Andbyr í þjóðarbúskap Íslendinga 

Jóhannes Nordal, seðlabankastjóri, formaður 
bankastjórnar Seðlabankans, flutti á 21. ársfundi bankans 
21. apríl sl. ræðu þá, sem hér fer á eftir. 

Þegar litið er yfir þróun efnahagsmála að 
undanförnu á alþjóðavettvangi, er fáa sól-
skinsbletti að sjá. Enn er heimsbúskapurinn 
fastur i þeirri lægð, er hann komst í á árinu 
1980 í kjölfar oliuverðshækkananna, sem þá 
voru nýgengnar yfir. Þær vonir um aftur-
bata, sem menn ólu í brjósti um þetta leyti á 
síðastliðnu ári, hafa hingað til að engu leyti 
rætzt. Þvert á móti seig enn á ógæfuhlið á 
síðara helmingi ársins i fyrra, einkum vegna 
mikils samdráttar í efnahagsstarfsemi i 
Bandaríkjunum. Og jafnvel þótt ýmsir búist 
við hægum bata á síðara helmingi þessa árs, 
virðist nú allt benda til þess, að árið 1982 
verði þriðja árið í röð, er einkennist af efna-
hagslegri stöðnun og vaxandi atvinnuleysi. 
Jafnframt hafa vextir á alþjóðamörkuðum 
verið óvenjulega háir og óstöðugir og 
sveiflur i gengi milli helztu gjaldmiðla heims-
ins meiri en nokkru sinni fyrr. Hefur hvort 
tveggja haft mjög neikvæð áhrif bæði á 
þróun alþjóðaviðskipta og fjárfestingu. 
Efnahagsvandi umheimsins 

Þótt hinn mikli vandi, sem nú er við að 
etja í efnahagsmálum hvarvetna í heiminum, 
hafi siglt beint i kjölfar hinna miklu 
hækkana olíuverðlags á árunum 1978— 
1980, er orsakanna augljóslega ekki ein-
göngu þar að leita. Það, sem einkennir þá 
hagsveiflu, sem nú er að ganga yfir, er ekki 

fyrst og fremst, hversu djúp lægðin hefur 
verið, heldur miklu frekar lengd samdráttar-
timabilsins, sem nú er búið að standa á 
þriðja ár og ekki sér enn örugglega fyrir 
endann á. 

Um orsakir þeirra vandamála, sem hér er 
við að stríða og einkennast af stöðnun eða 
samdrætti í framleiðslustarfsemi, rótgróinni 
verðbólgu og jafnvægisleysi i alþjóða-
greiðsluviðskiptum, hefur margt verið rætt 
og ritað og fer þvi fjarri, að jafnvel fræði-
menn séu á eitt sáttir um skilgreiningu 
vandans, hvað þá um leiðir til úrlausnar. 
Jafnframt þvi sem þeirri skoðun hefur vaxið 
fylgi, að óhjákvæmilegt sé að beita ströngu 
aðhaldi um aukningu peningamagns, ef 
takast eigi að draga úr verðbólgu, hefur á 
hinn bóginn reynzt torsótt bæði að hemja 
aukningu rikisútgjalda, einkum vegna vax-
andi félagslegra útgjalda, og að draga úr 
áframhaldandi launahækkunum. Þótt tekizt 
hafi með aðhaldssamri stefnu i peninga-
málum að draga nokkuð úr verðbólgu meðal 
hinna helztu iðnaðarríkja, hafa þessar 
mótsetningar í hagstjórn komið fram í 
þrengingum og háum vöxtum á lánsfjár-
mörkuðum, versnandi afkomu atvinnufyrir-
tækja og samdrætti í atvinnu. Við þessi 
vandamál, er varða almenna stjórn efna-
hagsmála, bætast svo alvarleg iðnþróunar-
vandamál, einkum í hinum eldri iðnaðar-
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RAUNVÖXTUR ÞJOÐARTEKNA 
OG ÞJÓÐARFRAMLEIÐSLU 

Þ J O Ð A R F R A M L E I Ð S L A 

ÞJOÐARTEKJUR 

ríkjum, þar sem atvinnustarfsemina hefur 
vantað sveigjanleika til þess að aðlaga sig 
síbreytilegum samkeppnisaðstæðum, sem 
stafa bæði af örum tæknibreytingum og 
aukinni samkeppni frá nýiðnvæddum 
ríkjum. 

Þegar litið er til eðlis þeirra vandamála, 
sem við er að glíma, og stefnu þeirra ríkja, 
sem mestu ráða um þróun efnahagsmála í 
heiminum, er full ástæða til þess að óttast, 
að leiðin upp úr öldudalnum reynist bæði 
löng og seinfarin. 

Hið alvarlega ástand og horfur í efnahags-
málum umheimsins, sem ég hef nú lýst, 
varðar þróun þjóðarbúskapar Íslendinga 
með margvíslegum hætti, enda eiga þeir við 
mörg hin sömu hagstjórnarvandamál að 
glíma og aðrar þjóðir, þótt þau hafi lýst sér 

með nokkuð öðrum hætti en víðast annars 
staðar. Hér á landi hefur verðbólga verið 
margfalt meiri en í flestum nálægum 
löndum, en framleiðslustarfsemi aftur á 
móti blómlegri og atvinnuástand með bezta 
móti. Margt bendir hins vegar til þess, að 
verulegar breytingar séu að verða á fram-
leiðsluþróun hér á landi og horfurnar fram-
undan í þeim efnum tvisýnni en þær hafa 
verið um langt skeið. Gefur efnahagsþróunin 
á siðastliðnu ári sterka vísbendingu í þessa 
átt. 

Þegar litið er yfir árangur efnahagsstjórn-
ar á liðnu ári, skiptir mjög í tvö horn. 
Annars vegar dró verulega úr verðbólgu í 
fyrsta skipti síðan árið 1977. Á hinn bóginn 
minnkaði hagvöxtur og viðskiptahallinn við 
útlönd jókst, og hefur hvorugt verið óhag-
stæðara síðan á árinu 1975. Hér voru vita-
skuld bæði að verki áhrif breyttra ytri skil-
yrða og efnahagsaðgerða stjórnvalda. 
Kemur þetta betur i ljós, þegar raktir eru ein-
stakir þættir í þróun þjóðarbúskaparins á 
síðastliðnu ári. Litum þá fyrst á þróun fram-
leiðslu og þjóðartekna. 

Enn dregur úr aukningu þjóðarframleiðslu 
Samkvæmt nýjustu áætlunum Þjóðhags-

stofnunar dró enn úr aukningu þjóðarfram-
leiðslu á síðastliðnu ári, en þá var aukning 
hennar aðeins 1,3% samanborið við 2,8% 
1980 og 4,4% 1979. Á hinn bóginn hefur 
samtímis orðið gagnstæð þróun í viðskipta-
kjörum, sem höfðu rýrnað um 9,2% árið 
1979 og 3,4% árið 1980, hvort tveggja vegna 
hækkunar olíuverðlags, en bötnuðu lítils 
háttar eða um 1% á síðastliðnu ári. 
Samkvæmt þessu hefur aukning þjóðartekna 
á siðastliðnu ári verið um hálft annað 
prósent, en að meðaltali hafa þjóðartekjur 
aðeins hækkað um rúmlega 1 % á ári undan-
farin þrjú ár. Þetta þýðir, að þjóðartekjur á 
mann hafa nánast staðið í stað á þessu tíma-
bili, svo að ekki hefur verið miklu úr að spila 
til aukningar neyzlu og fjárfestingar. Ef 
nánar er litið á þá tvo þætti, sem mestu ráða 
um þróun þjóðartekna, þ.e.a.s. framleiðslu 
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sjávarafurða og viðskiptakjör, er því miður 
varla við bata að búast á næstunni, frekar 
hinu gagnstæða. 

Sú mikla breyting varð á síðastliðnu ári, 
að framleiðsla sjávarafurða jókst aðeins um 
2% eftir að hafa vaxið að meðaltali um 
nálægt 13% árlega fjögur árin þar á undan. 
Er þessi breyting meginskýringin á minnk-
andi hagvexti á siðastliðnu ári. Að tonnatölu 
minnkaði heildarfiskaflinn úr 1509 þús. 
tonnum í 1412 þús. tonn, og varð lækkunin 
einkum á loðnuaflanum, en botnfiskaflinn 
hélt áfram að vaxa, og hefur hann nú aukizt 
um nálægt 60% á undanförnum fimm árum. 
Þótt enn kunni að vera unnt að auka botn-
fiskafla með aukinni sókn á þessu ári, eru 
allar líkur til þess, að hann sé nú kominn 
mjög nálægt þeim mörkum, sem ekki megi 
fara fram úr, ef forðast á að stefna fiski-
stofnunum sjálfum í voða. Hið snögga hrun 
loðnustofnsins á siðastliðnu ári er hér vissu-
lega til varnaðar, en nú er með öllu óvíst, 
hvort hann getur gefið nokkurn umtalsverð-
an afla á þessu ári. Á grundvelli þessarar 
stöðu gerir Þjóðhagsstofnun nú ráð fyrir 
því, að framleiðsla sjávarafurða geti dregizt 
saman á þessu ári um 3—7%, eftir því hver 
loðnuaflinn verður. Um horfurnar lengra 
fram í tímann getur vafalaust enginn spáð, 
svo að marktækt sé, en það bæri vitni um 
litla fyrirhyggju, ef menn byggðu áætlanir 
um rekstur þjóðarbúsins á nokkurri teljandi 
aukningu sjávarvöruframleiðslu á allra 
næstu árum. 

Tvísýnt um viðskiptakjör 
Um horfur i viðskiptakjörum er jafnvel 

enn erfiðara að spá en um sjávarafla. 
Hækkun olíuverðlags á árunum 1979 og 
1980 veitti Íslendingum þungar búsifjar í 
versnandi viðskiptakjörum. Nú hefur sú 
hagstæða breyting á orðið, að olíuverðlag 
hefur lækkað nokkuð að undanförnu. Virð-
ast viðskiptakjör fremur stöðug um þessar 
mundir eftir litils háttar hækkun á síðast-
liðnu ári, sem einkum stafaði af gengishækk-
un Bandaríkjadollars, sem er aðalútflutn-

mgsmynt Íslendinga. Sé litið fram á við, eru 
ýmsar blikur á lofti, er gætu bent til þess, að 
viðskiptakjör ættu frekar eftir að versna á 
þessu og næsta ári. Gengi dollars er nú 
óvenjulega hátt, m.a. vegna mjög hárra 
vaxta í Bandaríkjunum, en lækkun á gengi 
dollarsins gagnvart Evrópumyntum gæti rýrt 
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viðskiptakjörin verulega. Hér við bætist, að 
verðlag á flestum hráefnis- og matvæla-
mörkuðum í heiminum er nú veikt eftir lang-
varandi efnahagssamdrátt, og er greinilegt, 
að verðsamkeppni er vaxandi á mörgum út-
flutningsmörkuðum Íslendinga. Loks er að 
nefna hina sérstöku óvissu, sem nú ríkir um 
sölu á skreið af þessa árs framleiðslu vegna 
vaxandi gjaldeyriserfiðleika Nígeríumanna i 
kjölfar minnkandi útflutnings og lækkandi 
olíuverðs. Allt hvetur þetta til mikillar var-
kárni í mati á afkomuhorfum þjóðarbúsins á 
næstunni. 

Í iðnaði virðist hafa orðið innan við 2% 
aukning á framleiðslu á síðastliðnu ári, en 
þróunin varð mjög mismunandi í einstökum 
greinum. Lágt gengi á Evrópumyntum var 
þess valdandi, að samkeppnisaðstaða iðnað-
arins versnaði verulega, bæði á heimamark-
aði, en þó sérstaklega i útflutningi, þar sem 
mikill hluti iðnaðarútflutnings fer á markað í 
Evrópu. Óhagstætt verðlag var á áli og kísil-
járni, einkum á siðara hluta ársins, og eru 
litlar horfur um bata í þeim greinum á næst-
unni. Yfirleitt virðist fremur þunglega horfa 
um þróun iðnaðarútflutnings, á meðan efna-
hagsástandið í viðskiptalöndunum batnar 
ekki verulega frá því sem nú er. 

Í landbúnaði var árferði óhagstætt sökum 
kulda og er talið, að landbúnaðarframleiðsl-
an hafi dregizt saman um 3% á árinu, en út-
flutningur landbúnaðarvara minnkað um 
12%. Ennfremur varð lítils háttar samdrátt-
ur í byggingarstarfsemi á árinu, en á hinn 
bóginn veruleg aukning i verzlun og annarri 
þjónustu. 
Þjóðartekjur standa í stað, en útgjöld vaxa 

Þær tölur, sem ég hef nú rakið, sýna, að á 
undanförnum þremur árum hefur verið um 
sáralitla aukningu raunverulegra þjóðar-
tekna að ræða og að því er virðist hreina 
stöðnun í þjóðartekjum á mann. Engar 
horfur eru á bata á þessu ári og jafnvel ekki, 
þótt lengra sé litið fram í tímann. Sé hins 
vegar litið á ráðstöfunarhlið þjóðarbúskap-
arins, kemur í ljós, að þjóðarútgjöld hafa 

undanfarin þrjú ár aukizt verulega umfram 
vöxt þjóðartekna, og hefur þessi mismunur 
farið vaxandi ár frá ári og komið fram í 
auknum viðskiptahalla við útlönd. 

Mestur varð þessi mismunur á síðasta ári, 
en þá nam aukning þjóðarútgjalda 4,2% 
samanborið við aðeins 1,6% aukningu þjóð-
artekna. Meginhluti útgjaldaaukningarinnar 
stafaði af meiri einkaneyzlu, en talið er, að 
hún hafi vaxið um 5% frá fyrra ári, en á því 
ári hafði einkaneyzlan staðið í stað. Aukning 
samneyzlu varð hins vegar aðeins 2%, sem er 
sama aukning og árið áður. 

Útgjöld til fjárfestingar jukust um 2% á 
árinu, sem er mun minna en árið áður, þegar 
hún jókst um 8,7%. Fjárfesting atvinnuveg-
anna jókst um 6%, en athyglisvert er, að 
aukningin varð einna mest í fiskiflotanum, 
og svo mun væntanlega enn verða á þessu 
ári, þótt löngu sé ljóst orðið, að afkastageta 
flotans sé orðin of mikil með tilliti til styrks 
fiskistofnanna. Bygging íbúðarhúsa dróst 
hins vegar saman um 10%, en opinberar 
framkvæmdir jukust um rúm 4%, og 
munaði þar mest um aukningu orkufram-
kvæmda. Í heild nam fjárfestingin 27,3% af 
þjóðarframleiðslu, sem er ívið hærra hlutfall 
en undanfarin þrjú ár. 

Alls nam aukning þjóðarútgjalda umfram 
þjóðartekjur 2,6% á síðastliðnu ári, og kom 
sá mismunur fram i auknum viðskiptahalla 
við útlönd. Reyndist hallinn á viðskiptajöfn-
uði 5% af þjóðarframleiðslu í samanburði 
við 2,4% á árinu 1980, og hefur viðskipta-
hallinn ekki verið jafnmikill síðan á árinu 
1975. 

Heildarverðmæti útflutnings nam á 
síðasta ári 6536 millj.kr., sem er 7% aukning 
frá árinu áður. (Er þá miðað við meðalgengi 
íslenzku krónunnar á árinu 1981, og ég mun 
hafa þann hátt á varðandi það, sem hér 
verður sagt um utanríkisviðskipti og gjald-
eyrismál, nema annað sé fram tekið.) Um 
12% aukning var á útflutningi sjávarafurða 
á árinu, en samdráttur bæði í útflutningi 
iðnaðarvara og landbúnaðarafurða. Útflutn-
ingsvörubirgðir jukust mjög verulega á 
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árinu, og munaði þar mest um auknar 
birgðir af sjávarafurðum og áli. Áætlað er, 
að útflutningsverðlag hafi að meðaltali 
hækkað um 8,1% í erlendri mynt á árinu 
miðað við fast meðalgengi, og hefur þvi 
orðið um 1 % samdráttur í útflutningsmagni 
frá fyrra ári. 

Heildarverðmæti vöruinnflutnings nam 
6732 millj.kr., sem er nálægt 14% aukning 
frá árinu áður, ef enn er miðað við sama 
meðalgengi bæði árin. Almennt innflutn-
ingsverðlag hækkaði um rúmlega 7% í er-
lendri mynt, svo að aukning innflutnings að 
magni til hefur orðið um 6,3% miðað við 
árið áður. Dreifðist innflutningsaukningin 
nokkuð jafnt á helztu vöruflokka að öðru 
leyti en því, að um 4% samdráttur varð í 
olíuinnflutningi á árinu. 
Vaxandi viðskiptahalli 

Samkvæmt framangreindum tölum um 
inn- og útflutning varð 196 millj.kr. halli á 

vöruskiptajöfnuði á síðastliðnu ári, en árið 
1980 hafði verið 210 millj.kr. afgangur á 
vöruskiptajöfnuði. Við þennan halla á vöru-
skiptajöfnuðinum bættist svo 812 millj.kr. 
halli á þjónustujöfnuði, svo að viðskipta-
hallinn i heild reyndist vera 1008 millj.kr., 
sem jafngildir 5% af þjóðarframleiðslu og er 
hlutfallslega helmingi meiri halli en árið 
áður. Þótt meginorsaka vaxandi viðskipta-
halla sé að leita i auknum þjóðarútgjöldum, 
er á það að benda, að útflutningsvörubirgðir 
i landinu jukust á árinu um sem næst 250 
millj.kr., sem jafngildir um einum fjórða af 
viðskiptahallanum. Einnig jukust vaxta-
greiðslur til útlanda um 200 millj.kr. eða um 
einn fimmta hluta viðskiptahallans. 

Viðskiptahalli síðastliðins árs var jafnaður 
eða rétt rúmlega það með erlendum lántök-
um til langs tima umfram afborganir. Auk 
þess var um verulegar aðrar fjármagnshreyf-
ingar inn í landið að ræða á árinu, t.d. til Ál-
bræðslunnar vegna aukinnar rekstrarfjár-
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þarfar, m.a. vegna birgðasöfnunar og til 
framkvæmda. Varð fjármagnsjöfnuðurinn í 
heild hagstæður á árinu um 1442 millj.kr. 
samanborið við 1008 millj.kr. halla á við-
skiptajöfnuði. Reyndist þvi heildargreiðslu-
jöfnuðurinn hagstæður um 435 millj.kr., 
sem kom fram í aukinni nettógjaldeyriseign 
bankakerfisins. Jókst gjaldeyrisforði Seðla-
bankans um rúman þriðjung á árinu, og nam 
hann í árslok 1890 millj.kr. reiknað á árs-
lokagengi. Jafngilti gjaldeyrisforðinn þá 120 
daga almennum innflutningi miðað við 
meðaltal undanfarinna 12 mánaða, og hefur 
þetta hlutfall farið ört hækkandi undanfarin 
ár og má nú teljast vel viðunandi, þótt það sé 
enn allmiklu lægra en flest árin á tímabilinu 
1961 til 1973. 

Erlendar lántökur til langs tíma námu 
1686 millj.kr., en afborganir af eldri lánum 
641 millj. Var því skuldaaukningin við út-
lönd 1045 millj., sem var rúmlega 17% meira 
en árið áður reiknað í erlendum gjaldeyri. Í 
lok ársins námu heildarskuldir þjóðarbúsins 
til langs tima 8474 millj.kr. miðað við árs-
lokagengi, sem fært til meðalgengis ársins 
nemur 37,2% þjóðarframleiðslu ársins 
samanborið við 34,7% árið áður, og hefur 
þetta hlutfall aldrei fyrr verið jafnhátt . Á 
það er hins vegar að benda, að vegna mikill-
ar aukningar gjaldeyrisforðans hefur 
nettóskuldastaða þjóðarbúsins við útlönd i 
hlutfalli við þjóðarframleiðslu haldizt 
nokkurn veginn óbreytt undanfarin fimm ár 
þrátt fyrir verulega aukningu erlendra skulda 
til langs tima. 

Erlend lán og greiðslubyrði 
Greiðslubyrðin af erlendum lánum hefur 

haldizt furðu stöðug á undanförnum árum 
þrátt fyrir auknar erlendar skuldir, og hefur 
það fyrst og fremst verið að þakka ört 
vaxandi gjaldeyristekjum. Veruleg breyting 
varð þó á í þessu efni á síðastliðnu ári, en þá 
námu afborganir og vextir 16,6% af tekjum 
þjóðarbúsins af útfluttum vörum og 
þjónustu, og hafði þetta hlutfall hækkað úr 
14,1% árið áður og hefur aðeins einu sinni 

orðið álíka hátt. Eitt af því, sem haft hefur 
áhrif til hækkunar á greiðslubyrðinni að 
undanförnu, eru hinir háu vextir, sem 
ráðandi hafa verið á erlendum lánamörkuð-
um. Hafa meðalvextir af erlendum lánum Ís-
lendinga hækkað um 4% á síðastliðnum 
þremur árum, úr 8,5% í 12,4%, og hefur 
þessi vaxtahækkun ein út af fyrir sig valdið 
yfir 3% hækkun greiðslubyrðarinnar á ári. 
Nálægt helmingur erlendra skulda Íslend-
inga er nú með breytilegum vöxtum, og er 
því greiðslubyrðin mjög viðkvæm fyrir 
þróun vaxta, einkum á dollaramarkaði. 
Mundi þvi aðeins þurfa um 2,5% lækkun á 
vöxtum á þessum markaði til að lækka 
heildargreiðslubyrðina um nálægt 1%. Fari 
hins vegar svo, eins og nú er útlit fyrir, að 
útflutningstekjur vaxi lítið á næstunni, 
benda allar líkur til þess, að greiðslubyrðin 
muni hækka allört, og er nú reyndar gert ráð 
fyrir þvi, að hún geti komizt í um 20% þegar 
á þessu ári, en hlutfall erlendra skulda af 
þjóðarframleiðslu upp i um 40%. Þegar 
einnig er haft i huga, hve mikil óvissa rikir 
um efnahagsþróunina á næstu árum, er full 
ástæða til þess að staldra við og endurmeta 
þá stefnu, sem fylgt hefur verið varðandi 
erlendar lántökur að undanförnu. 

Þótt hlutfallstölur um skuldastöðuna við 
útlönd og greiðslubyrði geti verið gagnlegar 
til visbendingar um það, hvert stefnir i þess-
um efnum, verða þær aldrei út af fyrir sig 
einhlítur mælikvarði á það, hve langt megi 
ganga í erlendum lántökum. Á sama hátt og 
hjá einstaklingum og fyrirtækjum skiptir 
það mestu máli, hvers vegna til skuldanna er 
stofnað og hvernig lánsfénu er varið. Erlend 
skuldaaukning, sem hefur þann tilgang að 
auka gjaldeyristekjur þjóðarinnar og styrkja 
efnahagslega stöðu hennar, getur verið full-
komlega réttlætanleg, þótt hún leiði til hás 
skuldahlutfalls, enda sýnir það sig, að er-
lendir lánveitendur eru fúsir til þess að lána 
þeim þjóðum, sem lánsfé nota með þessum 
hætti. Þessa hafa Íslendingar notið, ekki sízt 
að því er varðar lán til nýtingar innlendra 
orkulinda. 
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Hitt er svo annað mál, að lántökur, sem 
fyrst og fremst hafa þann tilgang að jafna 
viðskiptahalla við útlönd, sem stafar af jafn-
vægisleysi í þjóðarbúskapnum og óhóflegri 
aukningu í neyzlu og opinberri þjónustu, eru 
að sama skapi varhugaverðar, enda er þá 
aðeins verið að velta vanda liðandi stundar 
yfir á framtiðina, án þess að á móti komi 
nokkur uppbygging framleiðslutækja. Þær 
þjóðir, sem þannig halda á málum, varðveita 
ekki til lengdar lánstraust sitt á erlendum 
lánamörkuðum. 

Nú virðist mér enginn vafi leika á því, að 
meginhluti þess erlenda fjármagns, sem 
Íslendingar hafa notað á undanförnum ára-
tugum, hefur nýtzt þjóðinni vel til uppbygg-
ingar og efnahagslegra framfara. Hins vegar 

er skuldabyrðin nú orðin svo þung, að nauð-
synlegt er að fara með allri gát, jafnvel þótt 
um fjáröflun til mjög nytsamlegra hluta sé 
að ræða, sérstaklega þegar mikil óvissa er 
ráðandi varðandi afkomuhorfur og greiðslu-
getu þjóðarinnar. Ef litið er á þróun síðustu 
tveggja áratuga, er ljóst, að stökkbreytingar 
i skuldastöðu hafa fyrst og fremst átt sér 
stað, þegar stórfelldir ytri erfiðleikar hafa 
steðjað að þjóðarbúskapnum, eins og t.d. á 
árunum 1967 og 1968, þegar útflutnings-
tekjur lækkuðu um nálægt 44% á tveimur 
árum, og svo aftur árið 1974 og 1975, þegar 
olíukreppan fyrri gekk yfir. í bæði skiptin 
hækkaði hlutfall erlendra skulda af þjóðar-
framleiðslu um nálægt 10% á tveggja ára 
tímabili. Við slíkum vanda verður aðeins 
brugðizt með þvi að hægja á ferðinni um 
sinn og reyna að búa svo um hnútana, að 
erlent lánsfé sé notað i hófi, að arðbærar 
framkvæmdir gangi fyrir um fjármagn og 
reynt verði að auka sem mest hlutdeild inn-
lends sparnaðar i fjármögnun nauðsynlegra 
framkvæmda. Mun ég vikja nánar að því 
efni síðar í máli mínu. 

Sú mynd, sem ég hef nú reynt að draga 
upp af þróun helztu þjóðhagsstærða á árinu 
1981, ytri skilyrðum þjóðarbúskaparins og 
horfum á þessu ári, virðist sýna, svo að varla 
verður um villzt, að veruleg umskipti hafa 
orðið til hins verra í framvindu efnahags-
mála á siðastliðnu ári. Þessi umskipti, sem 
fyrst fóru að koma í ljós undir lok ársins, 
fólust í versnandi útflutningshorfum, minni 
aukningu þjóðarframleiðslu og vaxandi við-
skiptahalla við útlönd. Meginmarkmið þeirr-
ar efnahagsstefnu, sem fylgt var á árinu og 
fram kom í efnahagsáætlun ríkisstjórnarinn-
ar í upphafi ársins, fólst hins vegar í þvi að 
koma fram verulegri lækkun verðbólgu jafn-
framt því sem full atvinna yrði tryggð. Þótt 
ný vandamál kæmu fram á öðrum sviðum 
efnahagsmála, er ljóst, að ótvíræður árangur 
náðist i þessu hvoru tveggja, atvinnustig 
hélzt hátt allt árið og verulega dró úr 
verðbólgu. 
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Verðlags- og gengisþróun 

Árin 1979 og 1980 hafði verðbólgustig hér 
á landi verið 55—60% hvort árið, og eftir 
launasamningana haustið 1980 var allt útlit 
fyrir, að verðbólgan mundi að öðru óbreyttu 
fara enn hækkandi á árinu 1981. Í efnahags-
áætlun rikisstjórnarinnar var leitazt við að 
draga úr þessum vanda, einkum með því að 
hemja víxlhækkanir kaupgjalds og verðlags. 
Annars vegar voru kaupbætur á laun 1. marz 
skertar verulega og leitað eftir samvinnu við 
launþegasamtök um hóflega stefnu í kjara-
málum, en hins vegar var hamlað gegn verð-
hækkunum bæði með því að herða verulega 
á verðlagshöftum og með því að stöðva 
gengissig og taka upp aðhaldssamari stefnu i 
gengismálum. Hvort tveggja hafði þetta 
mikil áhrif á verðlagsþróun, einkum á fyrra 
helmingi ársins, en miðað við verðhækkun á 
milli áramóta reyndist verðbólgan á árinu 
41—45%, eftir því hvaða mælikvarði er 
notaður, í samanburði við 57—59% árið 
áður. 

Sú breyting var gerð á stefnunni í gengis-
málum í upphafi ársins, að ákveðið var að 
halda meðalgengi krónunnar óbreyttu fram 
á vorið, en í lok maí var því breytt tiltölulega 
lítið miðað við hækkun innlends fram-
leiðslukostnaðar, og sama gerðist aftur i 
ágúst og nóvember. Framan af bar þessi 
gengisstefna umtalsverðan árangur, og dró 
verulega úr verðhækkunum vor- og sumar-
mánuðina, án þess að alvarleg neikvæð áhrif 
færu að koma fram. Sá árangur, sem náðist í 
þessum efnum, var þó að nokkru leyti þvi að 
þakka, að mikill hluti útflutningsatvinnuveg-
anna naut mjög þeirrar miklu hækkunar, 
sem á þessu tímabili varð á gengi Banda-
ríkjadollars, og þeirra hagstæðu viðskipta-
kjara, sem henni fylgdu. Meginhluti inn-
flutnings kemur hins vegar frá Evrópulönd-
um, en gjaldmiðlar þeirra stóðu lágt, einkum 
á fyrra helmingi ársins. Dró þessi þróun 
bæði úr þörfinni fyrir gengislækkunum í 
þágu útflutningsatvinnuveganna og hélt 
niðri verði á innflutningi. Þessum jákvæðu 
áhrifum af hækkun á gengi Bandaríkjadoll-

ars fylgdu aftur á móti vaxandi erfiðleikar 
fyrir þau atvinnufyrirtæki, sem fluttu út frá 
Evrópumarkaði, þar sem gengi var lágt, eða 
áttu í samkeppni við innflutning iðnaðarvara 
frá Evrópulöndum. 

Versnandi afkoma atvinnuveganna ásamt 
tímabundinni lækkun á gengi dollarsins á 
haustmánuðum kölluðu á mun meiri lækkun 
á gengi krónunnar en framan af ári. Gengis-
breytingarnar i ágúst og nóvember voru þó 
ekki nægilegar til þess að tryggja útflutn-
ingsatvinnuvegunum viðunandi rekstraraf-
komu, en jafnframt hélzt innflutningsverð, 
einkum frá Evrópu, mjög lágt miðað við 
verð- og tekjuþróun innanlands. Frekari 
leiðréttingar á gengi biðu þó fram yfir 
áramót, þegar meðalgengið var lækkað um 
13%. Hins vegar átti vaxandi óvissa um 
gengisþróunina ásamt lágu verðlagi á inn-
flutningi frá Evrópu og Japan vafalaust 
mikinn þátt i því, að innflutningur stórjókst 
siðustu f jóra mánuði ársins, og þar með í 
auknum viðskiptahalla á árinu. 

Þótt reynslan af aðhaldssamari stefnu í 
gengismálum hafi verið jákvæð framan af 
síðastliðnu ári, bendir hún þó eindregið til 
þess, að varanleg áhrif til hjöðnunar 
verðbólgu náist ekki með þessum hætti, 
nema samtimis komi til aðgerðir til þess að 
draga úr víxlhækkunum launa og verðlags 
eins og átti sér stað með skerðingu verðbóta-
greiðslna í byrjun marzmánaðar. Einnig 
skiptir það miklu máli um framkvæmd 
slíkrar stefnu, hvort stjórnvöld eru reiðubúin 
til þess að láta hana koma fram í versnandi 
afkomu fyrirtækja, jafnvel svo að verulega 
dragi úr atvinnu. Hvorugu var til að dreifa 
siðastliðið haust. Ekki kom til frekari 
skerðingar á verðtryggingu launa, en þess í 
stað var samið um nokkrar grunnkaups-
hækkanir í nóvember. Jafnframt þótti óum-
flýjanlegt að slaka á í gengismálum og gera 
ýmsar aðrar ráðstafanir til þess að bæta 
rekstrarstöðu atvinnuveganna. 

Við þessar aðstæður fór verðbólga heldur 
vaxandi að nýju síðustu mánuði ársins. Sú 
þróun hefur verið stöðvuð í bili, einkum 
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fyrir áhrif aukinna niðurgreiðslna búvöru-
verðs, sem lækkað hafa framfærslu- og 
verðbótavísitölu. Að öllu óbreyttu virðist nú 
allt benda til þess, að verðbólga verði í ár 
svipuð og á síðastliðnu ári, þ.e.a.s. á bilinu 
40—45%. Hvort hún fer verulega út fyrir 
þau mörk til hækkunar eða lækkunar, mun 
fyrst og fremst ráðast af niðurstöðum þeirra 
launasamninga, sem nú eru að hefjast, og 
öðrum ákvörðunum í launamálum síðar á 
árinu. 
Þensla á lánsfjármarkaði 

Sé litið á þróun lánsfjármarkaðar og opin-
berra fjármála á árinu 1981, er augljóst, að 
mikið vantaði á æskilegt aðhald í þeim 
efnum. Átti lánsfjárþenslan tvímælalaust 
sinn þátt í aukningu eftirspurnar og innflutn-
ings á síðara helmingi ársins. En litum á ein-
staka þætti þessara mála. 

Fjármál rikissjóðs voru í góðu jafnvægi á 
síðastliðnu ári. Var þá rekstrarafgangur á 
greiðslugrunni í fyrsta skipti um langt árabil, 
er nam 86 millj.kr., en 158 millj.kr. greiðslu-

afgangur gagnvart Seðlabankanum. Alls 
batnaði staða ríkissjóðs og ríkisstofnana 
gagnvart bankanum á árinu um 118 
millj.kr., og hafa skuldir ríkissjóðs við hann 
ekki verið lægri í hlutfalli við þjóðarfram-
leiðslu síðan 1973. Þótt hér sé vissulega um 
mjög mikilvæga þróun að ræða, þar sem 
skuldasöfnun ríkissjóðs við Seðlabankann 
var fyrir nokkrum árum eitt meginvandamál 
í stjórn peningamála, gefur afkoma ríkis-
sjóðs út af fyrir sig ekki nema takmarkaða 
mynd af þróun og áhrifum opinberra fjár-
mála. Hefur lántökuþörf vegna opinberra 
framkvæmda og fjárfestingarlánasjóða farið 
ört vaxandi á undanförnum árum, en 
miklum hluta hennar er fullnægt með 
lántökum erlendis. Þannig jókst lánsfjárþörf 
rikisins vegna opinberra framkvæmda um 
65% frá fyrra ári, en innlend fjáröflun 
aðeins um 34%, m.a. vegna tregari sölu 
spariskírteina. Varð því að jafna muninn 
með erlendum lántökum, sem jukust um 
129% í íslenzkum krónum eða rúm 50% 
miðað við sama meðalgengi bæði árin. Opin-
ber fyrirtæki, einkum raforkufyrirtæki og 
hitaveitur, juku einnig lántökur sínar er-
lendis verulega á árinu, en flest þessara fyrir-
tækja hafa lítið eigið fé til framkvæmda og 
eru þvi mjög háð erlendu lánsfé. 

Hliðstæð þróun hefur átt sér stað í fjár-
mögnun fjárfestingarlánasjóða að undan-
förnu, en útlán þeirra jukust um 74% miðað 
við fyrra ár. Jafnframt varð lántökuþörf 
fjárfestingarlánasjóðanna hlutfallslega meiri 
en hún hefur áður verið eða 69% af út-
lánum, en þar af voru 13% erlend lán og 
56% innlend. Ein af ástæðum vaxandi láns-
fjárþarfar fjárfestingarlánasjóða að undan-
förnu eru hlutfallslega lækkandi framlög til 
þeirra úr rikissjóði og af mörkuðum tekju-
stofnum. 

Af því, sem nú hefur verið rakið, sést, að 
lánsfjárþörf vegna opinberra framkvæmda 
og fjárfestingarlánasjóða hefur að undan-
förnu verið langt umfram það fjármagn, sem 
unnt hefur verið að fá innanlands með verð-
bréfasölu eða eigin sparnaði rikis og opin-
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berra aðila. Afleiðingin hefur orðið sú, að 
leitað hefur verið eftir erlendum lánum um-
fram það mark, sem samrýmanlegt hefur 
verið efnahagslegu jafnvægi. Útlit er fyrir, 
að erlend lánsfjárnotkun opinberra aðila 
muni enn aukast á yfirstandandi ári og hafa í 
för með sér bæði innlend þensluáhrif og 
aukna skuldabyrði. Það er því eitt hið brýn-
asta verkefni í stjórn efnahagsmála nú og á 
næstunni að draga úr lánsfjárnotkun opin-
berra aðila, en efla um leið innlenda fjár-
magnsmyndun, svo að hægt sé að draga úr 
þörfinni fyrir sívaxandi erlendar lántökur. 

Er þá komið að þróun peningamála á 
síðastliðnu ári, en hún endurspeglaði eins og 
oft vill verða ýmis þeirra vandamála, sem við 
var að etja á öðrum sviðum þjóðarbúskapar-
ins. Fyrstu mánuði ársins virtist nokkur 
kyrrð yfir þróun eftirspurnar í kjölfar gjald-
miðilsbreytingar og efnahagsáætlunar ríkis-
stjórnarinnar, þar sem lögð var áherzla á 
hjöðnun verðbólgu og stöðugt gengi. Dró 
heldur úr útlánaaukningu bankanna fyrstu 
f jóra mánuði ársins miðað við það, sem 
verið hafði árið áður. Á hinn bóginn var 
aukning innlána og peningamagns mjög 
mikil á fyrra helmingi ársins. Átti peninga-
þenslan á þessu tímabili annars vegar rætur 
að rekja til venjulegrar árstíðarsveiflu í 
afurðalánum Seðlabankans og lánsfjár-
þarfar ríkissjóðs, en hins vegar til mikillar 
aukningar gjaldeyrisforðans, sem m.a. staf-
aði af innstreymi erlends lánsfjár. Í kjölfar 
bættrar lausafjárstöðu jukust útlán innláns-
stofnana mjög ört, er kom fram á vorið, en 
ekkert svigrúm var þá fyrir hendi til þess að 
hamla gegn peningaþenslu. Þegar komið var 
fram í júnímánuð, var hins vegar hægt að 
taka í notkun nýsett lagaákvæði um 
sveigjanlega bindiskyldu innlánsstofnana, en 
með stoð í því var 5% sérstök bindiskylda 
lögð á herðar innlánsstofnana, og gekk hún í 
gildi i áföngum mánuðina júní—ágúst. Ljóst 
er, að þessi bindiskylda kom of seint til þess 
að hamla nægilega gegn útlánaaukningu 
bankanna, enda virðist eftirspurn eftir lánsfé 
hafa farið vaxandi, þegar á árið leið, m.a. 

vegna versnandi afkomu og aukinnar 
rekstrarfjárþarfar fyrirtækja. Þrátt fyrir það 
aðhald, sem sveigjanlega innlánsbindingin 
veitti lausafjárstöðu innlánsstofnana, dró til-
tölulega lítið úr útlánaaukningu á síðustu 
mánuðum ársins. Reyndist útlánaaukning 
innlánsstofnana á árinu í heild nálægt 69%, 
aukning peningamagns 62%, en heildarinn-
stæðna í innlánsstofnunum 71%. Eru allar 
þessar stærðir allmiklu hærri en nemur verð-
lagsbreytingu milli áranna 1980 og 1981. 

Hin mikla aukning innlána á síðastliðnu 
ári á sér vafalaust að verulegu leyti þá skýr-
ingu, að raunvextir af innlánum eru nú hag-
stæðari en þeir hafa nokkru sinni verið síðan 
1972. Batnaði raunávöxtun sparifjár mikið á 
síðastliðnu ári vegna hjöðnunar verðbólgu 
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og aukinnar notkunar verðtryggðra reikn-
inga, en 6 mánaða vísitölureikningar, sem 
teknir voru upp snemma á árinu, urðu brátt 
vinsælir meðal sparifjáreigenda. Vegna 
mikillar aukningar innlána umfram verð-
bólgu hækkaði meðaltal innlána sem hlutfall 
af þjóðarframleiðslu um 3,5% á árinu 1981. 
Varð þetta hlutfall þá 27% og hefur ekki 
verið hærra síðan 1973. Á áratugnum 1960— 
1970 hafði þetta hlutfall hins vegar verið 
mun hærra eða allt upp í 40% og er ástæða 
til þess að vona, að peningalegur sparnaður 
sé smám saman að komast í eðlilegt horf 
fyrir áhrif bættrar ávöxtunar. 

Á hinn bóginn er ljóst, að aukning inn- og 
útlána stafaði að nokkrum hluta af peninga-
þenslu, sem átti rót sína að rekja til gjald-
eyrisinnstreymis, sem eingöngu byggðist á 
erlendum lántökum. Þótt þessari þróun 
fylgdi mikill vandi fyrir stjórn peningamála, 
verður að telja mikilvægt, að takast skyldi 
að bæta gjaldeyrisstöðuna á árinu um meira 
en 400 millj.kr. að gengisuppfærslu 
frátalinni og skapa þannig eignaaukningu á 
móti þeirri skuldasöfnun, sem átti sér stað 
erlendis á árinu. 
Þörf meira aðhalds í peningamálum. 

Þróun lánsfjármála, það sem af er þessu 
ári, og horfurnar fram á við benda til þess, 
að þörf sé mjög mikils aðhalds, ef forðast á 
áframhaldandi peningaþenslu, er leiði til 
vaxandi jafnvægisleysis i þjóðarbúskapnum. 
Þörfin fyrir slikt aðhald er enn meiri vegna 
þeirrar óvissu, sem rikir um þróun útflutn-
ingstekna og þjóðarframleiðslu. Hversu 
miklum árangri reynist unnt að ná í þessu 
efni, hlýtur þó að verða mjög háð framvindu 
á öðrum sviðum efnahagsmála. 

Ástandið á peningamarkaðnum hefur á 
undanförnum mánuðum einkennzt af mjög 
mikilli eftirspurn eftir lánsfé bæði til fjár-
festingar og neyzlu, sem virðist að miklu 
leyti eiga rót sina að rekja til ótta við vaxandi 
verðbólgu. Þrátt fyrir þann árangur, sem 
náðist til lækkunar verðbólgu á siðasta ári, 
og það markmið ríkisstjórnarinnar að draga 

enn úr verðhækkunum á þessu ári, bendir 
eftirspurn eftir lánsfé og mikil þensla á fast-
eignamarkaði og í innflutningi á varanlegum 
neyzluvörum til aukinnar verðbólgueftir-
væntingar almennings og fyrirtækja. Er lik-
legt, að launasamningar þeir, sem nú standa 
fyrir dyrum, valdi hér nokkru um. Frá sjón-
armiði almennrar hagstjórnar er mikilvægt, 
að þá takist ekki aðeins að gera samninga, er 
samrýmanlegir séu minnkandi verðbólgu, 
heldur verði samið til nægilega langs tíma, til 
þess að meiri vissa geti skapazt um fram-
tíðarþróun verðlags en fyrir hendi hefur 
verið að undanförnu. 

Eins og á siðastliðnu ári er sérstök hætta á 
peningaþenslu vegna útstreymis fjár úr 
Seðlabankanum á þessum og næsta ársfjórð-
ungi. Kemur þar bæði til venjuleg árstíðar-
bundin aukning á endurkaupum og skuldum 
rikissjóðs við Seðlabankann, en auk þess 
miklar erlendar lántökur til opinberra fram-
kvæmda. Hefur Seðlabankinn leitazt við að 
hamla gegn þessari peningaþenslu með því 
að beita hinni sveigjanlegu bindiskyldu, sem 
tekin var upp á síðastliðnu ári. Hafa þegar 
verið bundin 5% af heildarinnlánum inn-
lánsstofnana með þessum hætti, og er 
ætlunin að hækka það hlutfall enn á næstu 
vikum, eftir því sem nauðsynlegt verður talið 
með tilliti til þróunar peningastærða. Þrátt 
fyrir þessa bindingu og erfiða lausafjárstöðu 
innlánsstofnana hefur almenn útlánaaukn-
'ing þeirra farið verulega fram úr settu marki 
og ber brýna nauðsyn til þess, að þar verði 
breyting á sem allra fyrst. Að öðrum kosti er 
óhjákvæmilegt, að Seðlabankinn grípi til 
harðari ráðstafana, bæði með aukinni inn-
lánsbindingu og breyttum kjörum í viðskipt-
um innlánsstofnana við Seðlabankann, í því 
skyni að ráða hér bót á. 
Framkvæmd lánskjarastefnu. 

Í lok síðastliðins árs rann út aðlögunartími 
vaxtakerfisins að fullri verðtryggingu skv. 
lögum um stjórn efnahagsmála frá árinu 
1979. Til þess að tryggja ótvíræða fram-
kvæmd þess meginákvæðis laganna, að allt 
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sparifé, sem bundið er til þriggja mánaða 
eða lengur, skuli fullverðtryggt, hefur nýlega 
verið ákveðið að taka upp þriggja mánaða 
visitölureikninga við hlið þeirra sex mánaða 
reikninga, sem teknir voru úpp á síðastliðnu 
ári. Hefur með þessu verið náð mikilvægum 
áfanga í framkvæmd þeirrar stefnu að færa 
lánskjör til samræmis við verðlagsþróun. 
Segja má, að framkvæmd lánskjarastefn-
unnar undanfarin ár hafi fallið i tvo farvegi. 
Annars vegar hafa almennir innláns- og út-
lánsvextir verið hækkaðir með hliðsjón af 
verðbólgustigi, en hins vegar hefur i vaxandi 
mæli verið tekin upp formleg verðtrygging 
inn- og útlána í samræmi við lánskjaravísi-
tölu. í reynd hefur þróunin orðið sú, að bein 
verðtrygging hefur náð æ meiri útbreiðslu á 
lánsfjármarkaðnum. Er nú svo komið, að öll 
útlánastarfsemi fjárfestingarlánasjóða og líf-
eyrissjóða er með fullri verðtryggingu, og 
hið sama gildir um vaxandi hluta af inn- og 
útlánum innlánsstofnana. Árangurinn hefur 

komið greinilega fram í aukinni innlendri 
fjármagnsmyndun og þá sérstaklega meiri 
sparifjármyndun og bættri ávöxtun lífeyris-
sjóða. 

Þrátt fyrir þennan árangur er peningalegur 
sparnaður hér á landi enn allmiklu minni en 
meðal annarra þjóða með sambærileg lífs-
kjör. Enn frekari efling innlends sparnaðar 
er því brýnt verkefni, enda er það ein mikil-
vægasta forsenda þess, að unnt verði að 
draga úr þörfinni fyrir erlent lánsfé. Eigi 
þetta að takast, getur orðið nauðsynlegt að 
láta raunvexti af verðtryggðum lánum ráðast 
i vaxandi mæli af framboði og eftirspurn á 
lánsfjármarkaðnum hverju sinni. Þótt við-
miðunin við verðlagsþróun hljóti að vera 
undirstaða lánskjarastefnunnar á tímum 
mikillar verðbólgu, verður jafnframt að vera 
svigrúm til breytinga á raunvöxtum, ef 
tryggja á sæmilegt jafnvægi á lánsfjármark-
aðnum við hinar síbreytilegu aðstæður, sem 
þar ríkja. 
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Harðir kostir í hagstjórn og ráðstöfun 
þjóðartekna. 

Ég er þá kominn að lokum þessa máls, þar 
sem fram hefur komið dekkri mynd af stöðu 
og horfum efnahagsmála bæði hér á landi og 
i umheiminum en við hefur blasað um nokk-
urra ára skeið. Við langvarandi lægð í hag-
vexti og alþjóðaviðskiptum hefur nú bætzt 
stöðnun eða lækkun í framleiðslu sjávaraf-
urða, sem borið hafa uppi hagvöxt hér á 
landi siðustu árin. Jafnframt hefur óhag-
stæðari þróun útflutningstekna samfara 
aukinni neyzlu valdið þvi, að verulegur halli 
hefur myndazt á viðskiptajöfnuði Íslands við 
umheiminn. 

Þegar á allt er litið, er því augljóst, að Ís-
lendingum eru settir harðir kostir varðandi 
hagstjórn og ráðstöfun þjóðartekna á næst-
unni. Vegna skuldasöfnunar erlendis er 
nauðsynlegt að gera ráðstafanir til þess að 
koma sem fyrst á jöfnuði í viðskiptum þjóð-
arinnar við útlönd, en að óbreyttum þjóðar-
tekjum verður því marki ekki náð nema með 
lækkun þjóðarútgjalda. Á hinn bóginn er 
mikilvægt, að aðgerðir til samdráttar komi 
ekki niður á arðbærri fjárfestingu, er líkleg 
sé til þess að auka þjóðarframleiðslu og at-
vinnu á komandi árum. Hér þarf því að sam-
eina almennt útgjaldaaðhald markvissum 
aðgerðum til framleiðsluaukningar. Slik 
stefna er vissulega ekki auðveld í fram-
kvæmd, sízt á tímum samdráttar í alþjóða-
viðskiptum, sem býður upp á fá tækifæri til 
aukins útflutnings. Ekki verður hins vegar 
séð, að um aðra vænlegri kosti sé að velja, 

og því verður að einbeita kröftunum að 
þessu verkefni. 

Til þess að ná þessu tvíþætta markmiði, að 
auka framleiðslugetu þjóðarbúsins sem 
mest, en draga um leið úr heildarútgjöldum 
þess, er nauðsynlegt að beita samræmdum 
aðgerðum á öllum sviðum efnahagsmála. Ég 
mun ekki ræða hér sérstaklega hinar þröngu 
skorður, sem þetta setur ákvörðunum í 
launamálum og fjárráðstöfunum opinberra 
aðila. Á hinn bóginn vil ég leggja sérstaka 
áherzlu á mikilvægi árangursríkrar stefnu í 
lánsfjármálum, er stuðli að aukinni innlendri 
fjármagnsmyndun og beini fjármagninu um 
leið markvisst að því að efla arðbæra fjár-
festingu og rekstur. Ekki má hika við að 
bæta enn ávöxtun peningalegs sparnaðar, ef 
nauðsynlegt reynist til þess að auka framboð 
á innlendu lánsfé. Jafnframt verður að 
endurskoða útlánastefnu fjárfestingarlána-
sjóða og reglur um erlendar lántökur i þvi 
skyni að jafna aðstöðu atvinnurekstrar og 
nýta til hins ýtrasta þau tækifæri til fram-
leiðsluaukningar, sem fyrir hendi eru. 

Þótt nú sé andbyr i þjóðarbúskap Íslend-
inga, á hann ekki að verða tilefni svartsýni, 
heldur hvatning til nýrra átaka. Sem betur 
fer er íslenzkur atvinnurekstur ekki þjakaður 
af langvarandi þrengingum eins og fyrirtæki 
viða í nágrannarikjunum. Tækifærin til auk-
innar framleiðslu eru enn mörg hér á landi, 
og fjöldi fyrirtækja og einstaklinga er tilbú-
inn til þess að nota þau til hins ýtrasta, ef 
þeim eru búin til þess viðunandi starfsskil-
yrði. 



Tór Einarsson: 

Áhrif peningamarkaðar á hagsveiflur, 
kaupbreytingar og verðbólgu 

1. Inngangur. 
Það er trúlega að bera í bakkafullan læk-

inn að hefja skrif um verðbólgumál á Ís-
landi. Mörgum þykir kannski meira en nóg 
komið af lesefni af þessu tagi og „úrræðum" 
sem því tengjast. Menn skyldu fremur búast 
til aðgerða. Engu að siður er það staðreynd, 
að menn eru alls ekki á eitt sáttir um orsakir 
verðbólgu og því varla um úrræði. Að 
minum dómi hafa umræður hér á landi verið 
mjög einhliða í þeim skilningi, að þær hafa 
einskorðazt við vísitölumál öðru fremur, 
þótt frá því séu undantekningar. Aðgerðir 
stjórnvalda bæði fyrr og síðar hafa og 
gjarnan verið í þeim anda. 

Í þessu greinarkorni verður leitazt við að 
sýna fram á mikilvægi peningamarkaðarins í 
myndun misvægis á vinnu- og vörumarkaði. 
Litið er á laun og verðlag vöru og þjónustu 
sem tvær stærðir er breytast í samræmi við 
markaðsaðstæður. Þær ráðast svo aftur af 
öðrum þáttum, til dæmis af stefnunni í 
peningamálum. Það sem hér er sagt er í sam-
ræmi við ákveðið líkan af hagkerfinu sem 
nánar verður lýst síðar. Áður en að því 
kemur er farið nokkrum orðum um fræði-
legar undirstöður og megineinkenni líkana af 
þessari gerð. 

Í II. hluta er líkaninu lýst nánar. Farið 
nokkrum orðum um einstakar jöfnur en 
reynt að sneiða sem mest hjá tæknilegum 
atriðum, þótt ekki verði komist hjá þvi að 
rita jöfnurnar. Í III. hluta er gefið yfirlit um 

hvernig líkanið „hegðar sér" og dæmi tekið 
af breyttum ytri aðstæðum og sýnt hvernig 
peningamarkaðurinn miðlar þeim áleiðis til 
vinnu- og vörumarkaðar. Bæði rauntekjur 
og verðlag breytast af þessum sökum. 

Í IV. hluta er fjallað um tölfræðilegt mat á 
stuðlum líkansins. Niðurstöður eru ræddar 
stuttlega og dregnir eru saman helztu töl-
fræðilegir eiginleikar stuðlanna. Þá er líkan-
ið látið reikna gildi á háðum stærðum þess á 
gagnatímabilinu og þau borin saman við 
raunveruleg gildi. 

Það líkan sem þessi grein er spunnin utan 
um má telja til þeirrar líkanagerðar, sem þeir 
David Laidler og Michael Parkin (15) og sá 
fyrrnefndi (14) settu fram á sínum tíma. 
Kjarninn í umfjöllun þeirra er tímatengd 
(dynamic) áhrif röskunar á peningamarkaði á 
verð- og magnþróun í hagkerfinu. Þeir halda 
því fram, að hafi aukinn vöxtur peningafram-
boðs áhrif á raunstærðir, svo sem heildar-
eftirspurn og framleiðslu, verði að greina 
verðbólgu af völdum misvægis í samhengi 
við ástand og þróun vöru- og vinnu-
markaðar. Líkingar af kaupgjalds- og verð-
lagsmyndun eins og Phillipsgrafið, eru ein-
ungis hluti af stærri heild, þvi að þær lýsa 
þróun ofangreindra stærða, eins og misvægi 
á markaðinum væri gefið. Til að fyllsta sam-
ræmis sé gætt verður því að fella þessar 
likingar í þjóðhagslíkan, sem lýsir þróun 
verðlags, atvinnu og rauntekna. 1) 

Enda þótt líkön af þessu tagi séu æði mis-
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jöfn hvað varðar sundurliðun hagstærða og 
fleira, er hægt að lýsa meginbyggingu þeirra 
með þrenns konar atferlissamböndum. Þau 
eru innbyrðis háð og ákveða eftirfarandi 
hagstærðir: 

a) verðbólgu 
b) væntingu um verðbólgu 
c) stöðu misvægis á hverjum tima 

Miðað við ákveðið framboð á peningum, 
gefna stefnu i rikisfjármálum og aðrar ytri 
hagstærðir, leiða atferlissamböndin þrjú af 
sér ákveðna verðbólgu, væntingu um verð-
bólgu og umframeftirspurn. 

Hvað sem líður mismun einstakra líkana 
fela þau í sér viss viðbrögð við breytingum á 
stefnu stjórnvalda i peningamálum og/eða 
fjármálum rikisins. Fyrst gætir áhrifa á at-
vinnu og rauntekjur en síðar á verðlag og 
líður stundum langur tími á milli. 

II. Líkaninu lýst. 
Í þessum hluta athugum við líkan, sem 

telja má afbrigði af þeirri gerð likana sem lýst 
var í inngangi. Þetta líkan felur i sér sex 
atferlissambönd og eina skilgreiningarjöfnu. 
Það er línulegt i lógaritmum og öllum 
stuðlum, sem auðveldar tölfræðilegt mat á 
þeim. Þær stærðir sem teljast háðar i þessu 
líkani eru: 

a) verðbólga 
b) breytingar kauptaxta 
c) breytingar á launaskriði 
d) breytingar á peningaframboði 
e) breytingar á þjóðartekjum á föstu 

verðlagi 
f) raunverulegar þjóðartekjur 
g) verðbólguvænting 

Skal nú vikið að einstökum jöfnum. Hafi 
lesandinn ímugust á stærðfræðilegu tákn-
máli, er honum ráðlagt að hlaupa yfir lik-
ingarnar og halda sig við textann (fremur en 
að hætta við allt saman), en reynt verður að 
skýra í almennum orðum hvað þessi sam-
bönd merkja. 

Þau tákn sem notuð verða framvegis fara 
hér á eftir: 

A. Háðar breytur: 
P = hlutfallsleg breyting á verðvísitölu 

einkaneyzlu. 
W n = hlutfallsleg breyting á kauptöxt-

um 2 ) . 
Wo = breytingar á launaskriði, vinnu-

tima, og fleiri þáttum vinnulauna 
sem ekki koma fram í kauptöxt-
um. 

M = hlutfallsleg breyting á peninga-
framboði . Það peningahugtak 
sem notað er hér nær til seðla og 
myntar, veltiinnlána og alls spari-
fjár i bankakerfinu (gjarnan auð-
kennt með M3). 

Y = hlutfallsleg breyting á raunveru-
legum þjóðartekjum. 

Y = raunverulegar þjóðartekjur miðað 
við verðlag 1969. 

B. Óháðar breytur: 
Y* = , , n á t t ú r u l e g t " s t i g 3 ) 

raunverulegra þjóðartekna. Gert 
er ráð fyrir að þessi stærð breytist 
með t í m a n u m s a m k v æ m t 
veldisfalli (exponential growth 
path) 4). 

e = útflutningstekjur á verðlagi ársins 
1969. 

b = innflutningshlutfall m.v. þjóðar-
tekjur. Til að nálgast gögnin er 
þetta hlutfall látið hækka sam-
kvæmt veldisfalli á gagnatímabil-
inu. 

g = ríkisútgjöld á föstu verði 1969. Til 
að staðvirða ríkisútgjöld var 
notuð vísitala vergra þjóðartekna. 

t = skatthlutfall. Til einföldunar eru 
allar tekjur ríkissjóðs taldar i 
þessum eina „skatt i" , sem er lýst 
sem ákveðnum hundraðshluta af 
þjóðartekjum. 
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P f = hlutfallsleg verðbreyting inn-
flutnings í erlendri mynt. 

£ = hlutfallsleg verðbreyting erlends 
gjaldeyris í krónum. Rétt er að 
benda á, að þessi stærð fylgir ekki 
nákvæmlega þeim breytingum 
sem fást með því að umreikna 
gengisvisitölur með venjulegum 
hætti. Ástæðan er sú að £ er fund-
in með því að draga stærðina P f 

frá verðbreytingum innflutnings í 
k rónum. Þet ta veldur vaxta-
vaxtaáhrifum svo að £ verður 
nokkru hærri fyrir bragðið nema 
þegar breytingar eru litlar. Með 
þessum hætti fæst línulegt sam-
band milli verðbólgu innanlands 
og gengisbreytinga. 

log = náttúrulegur lógaritmi. 
X,. = stærðin X á tímabilinu t (eða í lok 

tímabilsins t sé um stöðustærðir 
að ræða). 

Fyrsta jafnan lýsir verðbreytingum einka-
neyzlu i timans rás: 

Eins og áður er getið er stuðzt við 
breytingar á verðvísitölu einkaneyzlunnar 
þegar P er reiknað. Síðar mun koma fram að 
einkaneyzla sem slík kemur ekki fram í þessu 
líkani. Allir þættir heildareftirspurnarinnar 
eru dregnir saman í eina stærð. En benda má 
á , að ve rðv í s i t a l a e i n k a n e y z l u n n a r , 
verðvísitala þjóðarútgjalda og verðvisitala 
vergra þjóðartekna hafa fylgzt mjög náið að 
gegnum árin, svo að skekkjan við að nota 
eina vísitölu fremur en aðra er ekki um-
talsverð. Ástæðan til þess að hin fyrst 
nefnda var valin er að hún virðist standa 
mönnum næst í ýmsum hagnýtum efnum, 
svo sem þegar raunlaun eru metin. 

Jafna (1) er reist á kostnaðaraðlögun í 
framleiðslu þar sem framleiðsluverði vöru er 
breytt samkvæmt breytingum á vinnuafls-
kostnaði á framleidda einingu. Hér er tekið 
tillit til opins hagkerfis með stærðunum P f t 

og £ t . Verðlagsvísitalan P er þá vegið meðal-
tal af verði innlendra vara og innfluttra. Það 
samband sem lýst er í (1) má túlka þannig að 
séu jaðarkostnaður við framleiðslu og inn-
flutningsverð i krónum þekkt þá er til hluta-
jafnvægisverð 5) (partial equilibrium price) á 
vörumarkaðinum. 

Þetta samband er í samræmi við Cobb-
Douglas framleiðslufall. Það er notað af 
hentugleik fremur en vegna þess að það lýsi 
tækniskilyrðum betur en önnur föll i svo 
samandregnum þjóðarbúskap sem hér er 
f j a l l a ð um. Eigi að s t yð j a s t við 
framleiðslufall af almennari gerð svo sem fall 
með fastri staðkvæmdarteygni (constant 
elasticity of substitution) þarf betri gögn en 
völ er á. Meðal annars hefði þurft greidd 
laun á vinnustund fyrir alla starfshópa og 
unnar vinnustundir á tilteknu timabili (oftast 
á ári eða ársfjórðungi). Slík gögn eru ekki 
handbær svo mér sé kunnugt um. 

Áður en lengra er haldið þykir rétt að 
vekja athygli á fastanum í jöfnu (1) þ.e. aQ. 
Hvaða tilgangi þjónar hann? Um hann má 
ýmislegt segja, en að sinni verður aðeins bent 
á að sé tölulegt gildi hans frábrugðið núlli 
getur það endurspeglað langtimabreytingar 
á markaðsaðstæðum svo sem að harðnað 
hafi eða slaknað á ófullkominni samkeppni. 
Ég mun vikja að þessu síðar og öðru tengdu 
fastanum þegar kemur að matsniðurstöðum 
í IV. hluta. 

Þótt að formi til sé gengið út frá einni 
framleiðsluvöru í hagkerfinu er möguleik-
anum á ófullkominni samkeppni haldið op-
num. Það má gera með því að hugsa sér að 
hin ýmsu fyrirtæki hafi ólíka framleiðslu á 
boðstólum en sams konar framleiðsluföll og 
að þau búi við sams konar eftirspurnar-
föll. Söluverð er því sameiginlegt. 6) 

Það jaðarkostnaðarhugtak sem byggt er á 
hér að framan er valið af nokkru handahófi. 
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Jaðarkostnaður er metinn sem viðbótar-
kostnaður við að framleiða enn eina einingu 
af vörunni jafnframt því sem fjármagni er 
haldið föstu og vinnuaflsnotkun breytt 
þannig að kjörstöðu framleiðandans er 
haldið. Þessi jaðarkostnaður er því skamm-
tímahugtak. Flóknara samband fengist ef 
fjármagni væri líka breytt til samræmis. 

Jafna (2) lýsir atferlissambandi þar sem 
kauptaxtar ráðast af umframeftirspurn og er 
því eins konar Phillipsgraf. Til hægðarauka 
er gert ráð fyrir eingerðu vinnuafli og einum 
kauptaxta fyrir allan vinnumarkaðinn. í 
reynd er W n vegið meðaltal sem nær til 
nokkurra fjölmennustu starfshópanna, eins 
og getið er um í listanum yfir breyturnar. 

Eins og sjá má af (2) er þetta ekki sú mynd 
Phillipsgrafsins sem flestir kannast við, því 
atvinnuleysi kemur þar ekki við sögu. 
Ástæðan er einfaldlega sú að á árunum eftir 
stríð hefur skráð atvinnuleysi verið innan við 
1% af mannafla ef fáein ár eru undanskilin. 
En kjarni málsins er sá að atvinnuleysistölur 
endurspegla mjög illa sveiflur á 
vinnumarkaðinum á Íslandi. Breytingar á 
atvinnustigi birtast gjarnan í mynd mikillar 
yfirvinnu og mikillar vinnu fólks með litla 
fótfestu á vinnumarkaði, eins og skólafólks, 
án þess að verulega sjái á atvinnuleysis-
tölum. Hér verður þvi að leita annarra leiða 
til að mæla umframeftirspurn. Var valinn sá 
háttur að nálgast hana með hlutfallslegu viki 
þjóðartekna frá „náttúrulegu" stigi. En 
þetta „náttúrulega" stig þjóðartekna vex um 
ákveðið hlutfall á ári hverju eins og áður er 
getið (sjá bls. 85). 

Í jöfnu (2) eru launataxtabreytingar taldar 
vera linulegt fall af umframeftirspurn 8) en í 
hinu venjubundna Phillipsgrafi eru launa-
breytingar ólinulegt fall af skráðu atvinnu-
leysi. Með því að vísa til ýmiss konar tregðu 
á vinnumarkaðinum má sýna fram á að þetta 
tvennt getur vel farið saman. Það má sjá á 
eftirfarandi skýringarmynd: 
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Setjum: u = atvinnuleysishlutfall 
U = ,,náttúrulegt" atvinnuleys-

ishlutfall 
E d = staða umframeftirspurnar 
W = hlutfallslegar launabreyt-

ingar 
Til einföldunar er hvorki gert ráð fyrir 

hagvexti né væntingu um verðbólgu. 

Mynd (a) sýnir sambandið milli launa-
breytinga og umframeftirspurnar líkt og 
jafna (2). Mynd (b) tengir saman atvinnu-
leysishlutfall og umframeftirspurn. Hér 
endurspeglast tregða á vinnumarkaði. Þótt 
mikil umframeftirspurn ríki, er skráð at-
vinnuleysi samt nokkurt vegna þess að sumir 
fá eftir sem áður ekki vinnu við sitt hæfi. 
Mynd (c) sýnir hið venjulega Phillipsgraf, 
þar sem því hefur verið snúið um 90° and-
sælis. 

Ástæða er til að fara nokkrum orðum um 
liðinn log(Y/Y*) í (2). Miðað er við að á 
hverjum tíma sé ákveðið stig þjóðartékna 
sem svari til jafnvægis á milli framboðs og 
eftirspurnar eftir vinnuafli. Þetta stig sam-
svarar einnig „náttúrulegu" stigi atvinnu (og 
atvinnuleysis) sem rekja má til tálmana á 
ófullkomnum markaði. Gert er ráð fyrir, að 
hvenær sem þjóðartekjur vaxi umfram (eða 
falli niður fyrir) hið „náttúrulega" stig, þá 
sé umframeftirspurn (offramboð) á 
vörumarkaði. 

Ennfremur er gert ráð fyrir að misvægi á 
vörumarkaði sé tengt misvæginu á vinnu-
markaði og hafi sama formerki. 9) Varla 
verður séð að sú forsenda sé mjög sterk því 
líklegt er að skammtimasveiflur í framleiðslu 
komi öðru fremur fram í eftirspurninni 
eftir vinnuafli þegar litið er á markað fyrir 
framleiðsluþætti. Framleiðslufjármagni 
verður ekki breytt að ráði á skömmum tíma. 
Þetta leiðir því til eftirfarandi niðurstöðu: 
þegar þjóðartekjur fara fram úr 
fullnýtingarmörkum, þá ríkir um-
frameftirspurn eftir vinnuafli. Öfugt er 

þessu farið þegar þjóðartekjur eru undir 
,,náttúrulegu" stigi. 

Lesandinn hefur væntanlega veitt því 
athygli að þjóðartekjur (og atvinnustig) geta 
farið fram úr fullnýtingarmörkum sinum um 
tíma. En hið ,,náttúrulega" stig framleiðslu 
ber að skilja sem framleiðslugetu fjármagns 
og vinnuafls til langs tíma litið á grundvelli 
þess sem nefna má hæfilega nýtingu 
framleiðslutækja og þess vinnutíma sem 
hagkvæmast þykir að búa við til langframa. 
En unnt er að yfirstíga þessi mörk um 
stundarsakir. 1 0) Hugtökin fullnýtingarmörk 
og „náttúrulegt" stig eru því ekki hrein 
tæknihugtök í þessu samhengi. 

Spyrja má hvers vegna fyrirtæki skyldi 
sinna umframeftirspurn á vörumarkaðinum. 
Benda má á, að það getur verið í fullu 
samræmi við ágóðahámörkun til langs tíma 
þvi fyrirtækið gæti glatað viðskiptamönnum 
i framtíðinni sinnti það ekki umframeftir-
spurninni. 

Liðurinn log(Y/Y*) kemur einnig fyrir í 
(2) tafinn um eitt tímabil. Niðurstaða af 
undirbúningsmati leiddi í ljós að tafði liður-
inn reyndist marktækur en með neikvæðu 
formerki. 1 1 ) Við komum aftur að þessu í IV. 
hluta. 

Auk framantaldra liða eru verðlagsbreyt-
ingar í jöfnu (2). Hér eru notaðar verðbreyt-
ingar á sama tímabili og kaupbreytingar sem 
eru ákveðnar samkvæmt jöfnunni. En í hinu 
bætta Phillipsgrafi 1 2) kemur fram vænting 
um verðbreytingar (eða kaupbreytingar). 
Kenningin um „náttúrulegt" atvinnustig 
boðar að gildið á stuðlinum /?4 sé einn sem 
hefur í för með sér lóðrétt Phillipsgraf sé 
litið til lengri tíma, þ.e. ekkert samband er 
þá á milli launabreytinga og atvinnustigs. 
Þegar samningar eru skráðir í peningum og 
þvi óverðtryggðir setja menn fram væntingu 
um þær stærðir sem máli skipta. Á 
vinnumarkaðinum er þróun verðlags 
vitaskuld þung á metunum. Miðað er við að 
þegar til lengri tima er litið sé vænting 
manna rétt þ.e. menn endurtaki ekki mistök 
æ ofan í æ. Hér á íslandi hafa 
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launasamningar verið verðtryggðir i rúma 
f jóra áratugi með hléum þó. Þá hafa gilt 
ýmiss konar „leiðréttingar" sem víkja frá 
beinum tengslum kaupgjalds við verðlag. 
Verða þau mál ekki rædd frekar hér. En 
þegar launasamningar eru verðtryggðir má 
líkja ástandinu við fullkomna framsýni með 
tilliti til verðlagsbreytinga. Verðlagsþróun 
hefur engin áhrif á raunlaun á 
samningstímabili. 1 3) Það er sýnt með því að 
hafa stærðina P í (2). Full verðtrygging felur 
i sér að = 1. 

Jafna (2) er því frábrugðin hinu endur-
bætta Phillipsgrafi að því leyti að hér vikja 
þjóðartekjur og atvinna frá „náttúrulegu" 
stigi vegna tafa í aðlögun verðlags og launa 
að nýju jafnvægi . 1 4 ) Í hinu bætta Phillips-
grafi stafar slikt af timabundnum skekkjum í 
verðbólguspám heimila og fyrirtækja. 

Næst komum við að launaskriði og 
breytingum á atvinnutekjum. Þvi er lýst með 
jöfnu (3): 

(3) WQft = YO + llK.t-l + Y2log(Yt/Y* ) 

+ y3Alog(Yt/y*) 

Þessi jafna sýnir hvernig launaskrið og 
breytingar á atvinnustigi ráðast af umfram-
eftirspurn og breytingum á henni. Ef atvinna 
yxi ekki með tímanum (en hún hefur aukizt 
um 2% á ári að meðaltali um langt skeið) 
gæfi jákvætt gildi á W Gtil kynna síbreikk-
andi bil milli greidds kaups og kauptaxta. 
Það er því ástæða til að ætla að W 0 sé allt 
eins háð breytingum á umframeftirspurn og 
stöðu hennar á hverjum tíma. 

Þá er komið að peningamynduninni. 
Henni er lýst með jöfnu (4): 

M táknar hlutfallslega breytingu á fram-
boði peninga eins og áður er komið fram. 
Þessari likingu svipar mjög til þeirrar sem 
Sigurður B. Stefánsson notaði i grein ekki 
alls fyrir löngu (24), nema hvað hér eru 
stærðir ekki samfelldar í tíma. 

Þótt (4) sé sett fram sem atferlissamband 
er hún leidd af efnahagsyfirliti bankakerfis-
ins. Rétt er að taka fram að líkingin nær ekki 
til allra þátta peningamyndunar. Dæmi um 
lið sem sleppt er eru afurðalánin. En hér réð 
miklu að halda sambandinu einföldu og 
velja einungis allra mikilvægustu liðina. 1 5) 
Þeir eru þrír að tölu: 

(a) viðskiptajöfnuður 
(b)tekjujöfnuður ríkissjóðs 
(c) vaxtafærslur á innlán 

Viðskiptajöfnuðurinn er hér skilgreindur 
sem hlutfallið milli útflutnings og innflutn-
ings vöru og þjónustu að frátöldum inn-
flutningi sérstakra fjárfestingarvara. Þar má 
t.a.m. nefna skip og flugvélar, innflutning til 
stórvirkjana og annarra stórframkvæmda. Á 
móti þessu vegur að engar fjármagnshreyf-
ingar þ.e. erlend lán og endurgreiðslur þeirra 
eru með í dæminu. Lántökur erlendis og 
innflutningur sérstakra vara af ofangreindu 
tagi eru einatt tvinnuð saman, þannig að sé 
hvoru tveggja sleppt ætti myndin að skekk-
jast óverulega. 1 6) Innflutningur er skráður í 
hlutfalli við þjóðartekjur. Þetta hlutfall 
hefur farið vaxandi síðustu áratugi. Með því 
að binda hlutfallið við ákveðna tölu allt 
gagnatimabilið (t.d. meðalhlutfall) hefði 
meiru verið fórnað í nákvæmni en við verður 
unað. Því var brugðið á það ráð að láta 
hlutfallið vaxa veldisvexti á tímabili því sem 
notað var til að meta líkanið. Hér er um að 
ræða einfalda leið til að fá vaxandi 
innflutningshlutfall yfir tima. Túlka má 
þessa þróun á þann veg að tekjuteygni 
innflutnings sé stærri en einn. 1 7 ) 

Stærðin e t , þ.e. útflutningstekjur, er 
fengin með þvi að umreikna útflutning vöru 
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og þjónustu til fasts verðs eftir verðvísitölu 
innflutnings. 1 8) Breytt viðskiptakjör hafa 
þvi áhrif á e t , bætt kjör leiða til hækkunar 
og rýrnandi kjör til lækkunar. Telja má að 
verð útflutnings og innflutnings séu gefin 
þegar íslendingar eiga i hlut. Ástæðan er sú 
að utanríkisverzlun íslendinga nemur ekki 
þeim fjárhæðum að sköpum skipti á 
alþjóðamarkaði. Inn- og útflutningsverð 
má því telja ytri stærðir. Magn útflutnings á 
hverjum tíma ákvarðast mjög af 
aflabrögðum og sölu fiskafurða sem hvorugt 
verður rakið með augljósum hætti til 
efnahagsástands innanlands a.m.k. ekki 
þegar til skamms tíma er litið. 

Viðskiptajöfnuðurinn kemur einnig fram í 
jöfnu (4) með töf og var þar stuðzt við vís-
bendingar fengnar úr undirbúningsathugun-
um. 

Annar meginþáttur peningamyndunar-
innar er greiðslujöfnuður ríkissjóðs. Hér er 
reyndar notazt við hlutfallið á milli tekna og 
gjalda rikissjóðs. Halli á ríkissjóði eykur 
peningamyndun og öfugt. Hér er gert ráð 
fyrir að hallinn sé eingöngu fjármagnaður 
með yfirdrætti i Seðlabanka þ.e. seðla-
prentun. Enda þótt það sé ekki allshendis 
rétt hefur málum iðulega verið hagað þannig 
í reynd. 

Allar tekjur rikissjóðs eru háðar einu 
skatthlutfalli t sem er vitaskuld mikil ein-
földun en samt ekki út í bláinn. Yfirgnæf-
andi meirihluti skattteknanna er tengdur 
tekjum og/eða eftirspurn i þjóðfélaginu. 
Gildir þetta um tekjuskatt, söluskatt, 
aðflutningsgjöld og fleiri skatta. 

Likt og viðskiptajöfnuður kemur tekju-
jöfnuður rikissjóðs fram með töf í (4) og af 
sömu ástæðu. 

Afgangur á viðskiptajöfnuði eða tekju-
halli á ríkissjóði leiðir til aukins grunnfjár19) 
og vegna margföldunaráhrifa veldur það 
síðan meira peningaframboði i 
bankakerfinu. Úr þeim áhrifum má draga 
með bindiskyldunni svonefndu þ.e. að 
innlánsstofnunum er gert að leggja hluta 
innlána inn á bundna reikninga i 

Seðlabankanum. Breytingar á því hlutfalli 
hafa áhrif á hversu hratt peningaframboð 
vex. En ekki er tekið tillit til bindiskylduhlut-
falls í jöfnu (4). Ef hlutfallið hækkar hægir á 
peningaþenslunni og öfugt. 

Á þessa líkingu má lita sem sértilvik af 
c-lið i inngangi (sjá bls. 85). Hún bregst við 
breytingum á handbæru fé á föstu verðlagi 
jafnt sem breytilegu með ákveðnum hætti. 
Af (5) má sjá að einungis breytingar á 
raunvirði peningamagns hafa áhrif á 
eftirspurn og þjóðartekjur . 2 0 ) 

Það má líka lita á (5) sem ósamfellda nálg-
un að eftirfarandi misvægissambandi sem er 
samfellt i tíma: 
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\ er aðlögunarstuðull 
Þetta atferlissamband segir að til gefinna 

tekna og þeirrar ávöxtunar handbærs f jár , 
sem búast má við og mæld er með vœntum 
raunvöxtum, svari ákveðið stig handbærs 
f jár . Við getum notað (5 ') til að glöggva 
okkur á eftirfarandi. Ef raunvirði handbærs 
f jár , þ.e. M / P , fer umfram það mark sem 
menn kjósa að hafa í fórum sínum má búast 
við að þeir leitist við að losa sig við það sem 
umfram er með því að kaupa meira af vörum 
og ýmiss konar þjónustu, öðrum peninga-
legum eignum (s.s. skuldabréfum) og fast-
eignum. Niðurstaðan er aukin eftirspurn í 
hagkerfinu. Þá er D(y)> O þ.e. eftirspurn og 
þjóðartekjur vaxa hraðar en nemur náttúru-
legum vexti. Það varir unz raunvirði hand-
bærs fjár er í samræmi við eftirspurn. En 
þetta er aðeins byrjunin þvi að verðlag það 
sem almenningur væntir verður fyrir áhrif-
um af aukinni umframeftirspurn á vöru-
markaði. 

Við sjáum að ef md = M/P þá er 

D(y) = D(logY) - D(logY*) = 0 þ.e.a.s. 

þjóðartekjixr vaxa í samrani vió náttúru-

legan vöxt þeirra. 

Fall það sem hér er notað til að lýsa eftir-
spurn almennings eftir peningum þarfnast 
e.t.v. nokkurra skýringa. Það er venjubund-
ið að gerð nema hvað varðar meðferð á 
raunvöxtum. 2 1 ) 

Hefðum við i staðinn notað fall á 
forminu: 

lentum við i vandræðum þar sem taka þyrfti 
lógaritma af mínustölu því raunvextir hafa 
verið neikvæðir hér á landi um langt árabil 
eins og alkunna er. 

Formerkið á stuðlinum v er óljóst án 
frekari forsendna. Ástæðan er fyrst og 
fremst sú að sparifé er hér talið með pen-
ingamagni en það ber vexti sem kunnugt er. 
Raunar eru líka greiddir vextir af veltiinnlán-
um hér á landi þótt lægri séu. Má því búast 
við staðkvæmd milli sparifjár og veltiinnlána 
hvenær sem vöxtum er breytt. Heildaráhrifin 
eru þvi óljós nema fleira komi til. Við 
íslenzkar aðstæður má hins vegar búast við 
jákvæðu formerki á v. Það stafar af þvi, að 
markaður fyrir aðrar fjáreignir en peninga er 
fábreyttur. Markaður fyrir skuldabréf og 
hlutabréf er lítilfjörlegur a.m.k. miðað við 
peninga- og fasteignamarkað. Ef finna á 
staðkvæmdarvörur fyrir handbært fé er því 
helzt að leita i neyzluvörum og fasteignum. 
Verðmæti slikra eigna fylgir almennri 
verðlagsþróun i stórum dráttum en peningar 
ekki. Við þessar aðstæður ættu raunvextir 
eins og þeir eru settir fram í (5) og (5 ' ) 2 2 ) að 
vera allgóður mælikvarði á arðgjöf af 
handbæru fé. Sýna má fram á að jákvætt 
gildi á v hefur í för með sér neikvætt gildi á 

Þetta merkir að væntingin um verðbólgu á 
timabilinu t + 1 er stærðfræðilegt meðalgildi 
af dreifingunni sem P lýtur. 

Þetta meðalgildi er háð þeim upplýsingum 
sem fyrir liggja þegar væntingin verður til i 
hugum manna, þ.e. á timanum t. Stærðin 
táknar safn það af upplýsingum sem 
almenningi eru tiltækar á timanum t. 

Jafna (6) lýsir þvi skynsamlegri væntingu í 
skilningi John Muths (19) þar sem gert er ráð 
fyrir að menn hagnýti sér allar þær 

Fall það sem hér er notað til að lýsa eftir-
spurn almennings eftir peningum þarfnast 
e.t.v. nokkurra skýringa. Það er venjubund-
ið að gerð nema hvað varðar meðferð á 
raunvöxtum. 2 1 ) 

Hefðum við í staðinn notað fall á 
forminu: 

Þetta merkir að væntingin um verðbólgu á 
tímabilinu t + 1 er stærðfræðilegt meðalgildi 
af dreifingunni sem P lýtur. 

Þetta meðalgildi er háð þeim upplýsingum 
sem fyrir liggja þegar væntingin verður til í 
hugum manna, þ.e. á tímanum t. Stærðin <j> 
táknar safn það af upplýsingum sem 
almenningi eru tiltækar á tímanum t. 

Jafna (6) lýsir þvi skynsamlegri væntingu \ 
skilningi John Muths (19) þar sem gert er ráð 
fyrir að menn hagnýti sér allar þær 
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Nú skal vikið að hvernig líkanið bregst við 
áfalli t.d. aflabresti, verðfalli á útflutningi 
eða aðgerðum stjórnvalda. Það verður skýrt 
með ákveðnu dæmi. 

Hugsum okkur að í upphafi fylgi allar 
háðar breytur, P, W n , W 0 M, Ý og Y, 
ákveðnum jafnstöðuferli. Setjum nú svo að 
stjórnvöld ákveði að auka ríkisútgjöld um 
ákveðinn hundraðshluta á tilteknu tíma-
bili 2 3) en láti skatthlutfallið t standa óbreytt. 
Hvað gerist þá? í stuttu máli bregst líkanið 
við á eftirfarandi hátt: 

(i) Peningaframboð vex hraðar en áður 
vegna meiri halla á rikissjóði (skv. jöfnu (4)). 

(ii) Framboð á raunvirði handbærs f já r 
(M/P) vex hraðar en eftirspurn. Þetta veldur 
offramboði á handbæru fé með þeim afleið-
ingum að almenningur reynir að losa sig við 
umframfé með þvi að kaupa meira af þeim 
hlutum sem helzt koma i staðinn fyrir pen-
inga t.d. neyzluvarning. Að gefnum raun-
launum og framleiðslufjármagni leiðir þetta 
til aukinnar vinnuaflseftirspurnar, miðað við 
það sem áður er sagt. 

Enda þótt framboði á vinnuafli séu engin 
skil gerð í þessari ritsmið má geta sér til um 
líklegar niðurstöður. Ef frístundir eru 
venjuleg gæði 2 4 ) leiðir ofgnótt handbærs 
fjár meðal heimilanna til minna vinnufram-
boðs að óbreyttum raunlaunum. Virðist þvi 
mega álykta að umframeftirspurn sé eftir 
vinnuafli að svo komnu. Við höfum því 
umframeftirspurn eftir vörum og vinnuafli 
þar sem gert er ráð fyrir þeim möguleika að 
fyrirtæki sinni umframeftirspurn eftir 
framleiðslu sinni að einhverju marki (sbr. II. 
hluta). Þjóðartekjur aukast því hrapar en 
nemur „náttúrulegum" vexti: Ý>Ý* (sjá 
jöfnu (5)). 

(iii) Umframeftirspurn leiðir til hærri 
raunlauna skv. jöfnum (2) og (3). 

(iv) Að svo miklu leyti sem vinnuafls-
kostnaður á einingu vex hraðar en á jafn-
stöðuferli þ.e.a.s. ef 
W n + W 0 — Ý > W * + W 0 * + Ý* þá 
magnast verðbólga samkvæmt jöfnu (1). 

(v) Verðbólguvænting á næsta tímabili, 
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mismun 2 7 ) hafi spillt nokkuð fyrir þessu 
sambandi. 

(ii) Stuðullinn β1 í jöfnu (2) var settur jafn 
núlli. Er það í samræmi við vísbendingar úr 
undirbúningsathugunum þar sem gildið á 
var ávallt lágt og alls ekki marktækt. Með 
þessu verður líkanið kerfi mismunajafna af 
fimmtu gráðu í stað sjöttu áður. 

(iii) Stuðullinn y3 í jöfnu (3) var felldur út 
af sömu ástæðu og gefin er í (ii) að ofan. 

Eftir ofangreindar þvinganir felur líkanið i 
sér sex jöfnur, fimm atferlissambönd og eina 
skilgreiningarjöfnu. Stuðlar eru 18 að tölu, 
sé föstunum α 0,β 0,γ 0 og δ Q sleppt. 

Matsniðurstöður má finna í töflu 1. I 
stóru úrtaki lýtur matið á stuðlunum norm-
aldreifingu (asymptotic normal distribution). 
Hins vegar er dreifing i litlum úrtökum óljós 
og ekkert sem bendir til að um sé að ræða 
t-dreifingu þegar jöfnukerfi eru annars 
vegar. 2 8 ) Af 18 stuðlum eru 15 m'arktækir 
miðað við núlltilgátu, 95% vissu og tvíhliða 
próf. Ef miðað er við 99% vissu eru 14 
stuðlar marktækir í sama skilningi. For-
merki allra stuðla nema þriggja eru eins og 
vænta mátti. Formerki þeirra eru um-
deilanleg. Stuðullinn β3 (við tafða 
umframeftirspurn í jöfnu (2)) ber neikvætt 
gildi sem gæti lýst eins konar afturhvarfi 
þ.e.a.s. hækkun raunlauna riú getur dregið 
úr umframeftirspurn á næsta tímabili og 
deyft launabreytingar þá. Hið neikvæða 
gildi áδ 3 í jöfnu (4) má hugsanlega rekja til 
hliðstæðra sveifluáhrifa. Með því er átt við 
að mikill afgangur á viðskiptajöfnuði nú 
leiðir til þess að peningaframboð vex hraðar 
og eykur heildareftirspurn sem síðan veldur 
meiri innflutningi og þá um leið hægari 
peningaþenslu. Svipaðra áhrifa kann að 
gæta varðandi stuðulinn δ5 í sömu jöfnu þar 
sem skatttekjur koma í stað innflutnings. Sá 
stuðull er hins vegar ekki marktækur frá 
núlli. Hvað jöfnu (4) varðar er rétt að minna 
á að í hana vantar ýmislegt eins og getið var i 
II. hluta. Því er ekki hægt að útiloka ein-
kennilega útkomu þá jafnan er metin. 

Eins og vikið var að i II. hluta þessa 

Tafla 1. 
Stuðull Gildi t-gildi 
«0 —0,247 —0,48 
«1 0,231 4,66 
a2 0,544 10,03. 
« 3 0,544 10,08 
a 4 —0,544 —10,08 
tt5 0,226 6,82 
Po 1,591 1,35 
Pz 127,649 6,08 
p3 — 100,420 —4,59 

1,000 — 

ya 4,135 4,08 
y 1 0,179 1,25 
y2 17,162 1,52 
<5o 2,890 1,10 
<5i 0,503 4,19 

80,731 3,13 
<53 —71,361 —2,94 
<54 

57,552 2,39 
<5s —20,375 —0,81 
<5e 1,000 — 

0,482 5,65 
a2 0,518 6,07 

greinarkorns felur fastinn aQ i jöfnu (1) í sér 
ýmis öfl sem kunna að vera verki þegar tii 
langs tíma er litið. Þótt matið á a0 sé lágt og 
ekki marktækt (sjá töflu 1) þykir rétt að 
draga fram nokkur atriði sem þetta varða. 

Í fyrsta lagi getur gildi á a0 frábrugðið 
núlli endurspeglað breytta stöðu ófullkom-
innar samkeppni á vörumarkaði. Sé a 0 > 0 
þýðir það aukna ófullkomna samkeppni ef 
allt annað er óbreytt. í öðru lagi getur teygni 
framleiðslu með tilliti til mismunandi fram-
leiðsluþátta breytzt í tímans rás og þar með 
hlutdeild þeirra i afrakstri þjóðarbúsins. Sé 
a0<0 er það vísbending um aukna hlutdeild 
atvinnutekna í heildartekjum að öllu öðru 
óbreyttu. Síðast en ekki sízt felur verðvisitala 
sú sem verðbreytingar eru reiknaðar eftir í 
sér óbeina skatta eins og söluskatt, 
aðflutningsgjöld o.fl.. Óbeinir skattar hafa 
hækkað í hlutfalli við framleiðslutekjur s.l. 
aldarfjóðung og hafa því orðið til að hækka 
smásöluverð miðað við gefinn jaðarkostnað 
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á framleiðslustigi. Þessi áhrif hafa að öðru 
óbreyttu valdið jákvæðu gildi á aQ. 

Matið á stuðlunum i töflu 1 var þvingað 
(eða bundið) á eftirtalda sjö vegu: 

bregðast við breyttum aðstæðum svo sem 
hvernig launaskrið bregst við breytingum á 
umframeftirspurn (sbr. jöfnu (3)). í töflu 2 
er sýndur meðalaðlögunartími 3 0) fyrir hverja 
jöfnu: 

Tafla 2. 
Meðalaðlögunartími. 

Ar Mánuðir 
Jafna (1) 0,300 3'/2 
Jafna (3) 0,218 2Vi 
Jafna (4) 1,012 12 
Jafna (5) 0,931 11 

Hvað varðar jöfnu (1) þá segir tafla 2 
okkur að verðbreytingar lagi sig að breyttum 
eingingarkostnaði innanlands eða breyttu 
innflutningsverði til hálfs á 3 1/2 mánuði. 
Eðlilegt er að þessi tími sé til muna styttri hér 
á landi en víða annars staðar þar sem verð-
bólga er lægri og stöðugri. 3 1) Aðlögunartími 
i jöfnu (3) er allstuttur eða 2 1/2 mánuður. 
Þess ber hins vegar að gæta að matið á yx er 
mjög ónákvæmt (sem sjá má af lágu t-gildi í 
töflu 1) og verður því að túlka það með 
varúð. 

Jafna (3) skýrir bæði launaskrið og vinnu-
timabreytingar. Líklegt er að hið síðar-
nefnda sé sveigjanlegra og aðlagist fyrr. Í 
heild má telja að ekkert sérstakt bendi til að 
þetta mat, þ.e. tveggja og hálfs mánaða 
meðalaðlögunartími, sé mjög fjarri lagi þótt 
e.t.v. sé það í lægri mörkum. Aðlögun 
peningaframboðs að breyttum viðskipta-
jöfnuði, greiðslujöfnuði rikissjóðs eða 
vaxtabreytingum tekur u.þ.b. 12 mánuði eða 
eitt ár. Heildareftirspurn lagar sig að breyt-
ingum á raunvirði handbærs fjár á 11 
mánuðum eða tæpu ári. Hvort tveggja er í 
grófum dráttum í samræmi við niðurstöður 
annarra mælinga. 
2. Hversu gott er líkanið? 

Í þessum stutta kafla er athugað hvernig 
likanið skýrir háðu stærðirnar sex. Þær 
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framboð peninga er aukið. En það ræðst 
af ýmsu svo sem jöfnuði á ríkisreikningi, 
greiðslujöfnuði við útlönd og fleiru. 

4. Ef ofantaldar ályktanir eru réttar má telja 
vonlaust að dregið verði úr verðbólgu til 
langframa nema vöxtur peningaframboðs 
sé haminn. Til þess eru ýmsar leiðir eins 
og við höfum tæpt á. Vera kann að menn 
geti fagnað stundarsigri með beinni 
íhlutun i kaupgjald, verðlag og gengi (og 
slíkum ráðum hefur stundum verið beitt 
óspart) en hætt er við að menn búi þá við 
svikalogn fremur en varanlega veðursæld. 

Að lokum verður vikið stuttlega að hug-
myndum manna um skaðsemi verðbólgu. 
Eins og alþjóð veit eru fjárskuldbindingar á 
íslandi nú verðtryggðar í auknum mæli. í þvi 
sambandi hafa vísitölubundnir sparifjár-
reikningar vakið hvað mesta athygli. Þá er 
e.t.v. freistandi að álykta að verðbólga sé til 
lítils skaða í þjóðarbúskap Íslendinga úr því 
sem komið er. En sú ályktun kann að vera 
nokkuð hvatvislega dregin. Eftir sem áður 
verður verulegur hluti handbærs fjár i mynd 
veltiinnlána og almenns sparifjár sem bera 
vexti talsvert undir verðbólgustigi. Þótt vart 
verði vefengt að hin aukna verðtrygging eyði 
verstu og augljósustu fylgifiskum verðbólg-
unnar er ekki þar með sagt að ekki verði gert 
betur. Þó að verðbólgan geri ekki sama usla i 
þjóðarbúskapnum og á nýliðnum áratug get-
ur hún nagað rætur hagvaxtar og hagsældar 
um ókomin ár. Það stafar m.a. af þvi að 
menn hafa minna reiðufé handa á milli 
en vera mundi í verðbólgulausu þjóðfélagi. 
Fé bundið í fasteignum er að sama skapi 
meira. En þvilikum spurningum svarar 
likanið ekki enda eru þær utan ramma þess-
arar ritsmiðar. 
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16) Þetta virðist þó hafa raskazt síðustu tvö ár gagna-
tímabilsins (1979—1980) þannig að erlend lán hafa 
orðið verulega hærri en hinn sérstaki innflutn-
ingur. 

17) Þessi túlkun er bundin þvi skilyrði að hlutfallið 
milli innflutningsverðs og verðlags innanlands hafi 
ekki breytzt svo um munar, en slikt gerðist ekki á 
árunum 1955—1980, þegar á heildina er litið. 

18) Hið sama er gert við innflutninginn, þannig að 
hlutfallið milli út- og innflutnings helzt óbreytt. 

19) Sjá t.d. Hagtölur mánaðarins, þar sem reikningar 
Seðlabankans eru birtir. 

20) Um áhrif af þessu tagi má vísa til G.C. Archibalds 
og R.G. Lipseys (3). 

21) Sjá og grein Sigurðar B. Stefánssonar í Hagmálum 
1979 (24). 

22) Staðkvæmd nefnist það þegar menn beina kaup-
um sinum frá einni vörutegund til annarrar (eða 
ráðstafa eignum úr einu formi í annað) vegna 
verðbreytinga. 

23) En láti þau breytast með sama hætti og áður eftir 
það. 

24) Venjuleg teljast þau gæði sem ásókn vex í með 
tekjum. 

25) Með kerfisbreytingum er átt við breytingar á 
stuðlum likansins, sem liklegt er að gerist yfir 
tima. 

26) Mat á líkaninu i svipaðri mynd, í heild sinni (þ.e. 
með 3 SLS) hefur litlu breytt um þetta (T.E.(26)). 

27) Þ.e.a.s. breytingar á raunvöxtum og breytingar á 
þjóðartekjum koma fyrir. 

28) Sjá t.d. Dhrymes (7). 
29) Á árabilinu 1954—1971, þegar verðbólga og raun-

vextir voru tiltölulega stöðug, héldust innlán, sem 
hlutfall af þjóðarframleiðslu í svipuðu horfi. Sjá 
grein Bjarna B. Jónssonar i Fjármálatiðindum 
1979 (6). a 

30) Meðalaðlögunartími er reiknaður -—o.s . f rv . 

1967. Hagstofa íslands, 
1974. Hagstofa íslands, 
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verðgildi sinu. Eftir stríð var farið að draga 
þá inn, þó ekki statt og stöðugt, og náðu þeir 
aftur nafnverði 1876. Þremur árum síðar, 
1879, voru bankar með lögum aftur skyld-
aðir til að leysa seðla inn við gulli, að 
óbreyttu jafnvirði dollars, en í þeim var jafn-
framt kveðið á um allmikinn slátt silfur-
myntar, sem öll fór í umferð, ekki síst vegna 
hraðrar útþenslu bandarisks efnahagslífs. 

Gjaldmiðill Frakklands var fram á síðasta 
þriðjung 19. aldar á tvímálmafæti, lögleidd-
um 1803. Á milli gulls og silfurs hélt mynt-
sláttan uppi verðhlutföllunum 15 1/2:1 eins og 
áður segir, og svöruðu þau nokkurn veginn 
til markaðsverðs þeirra á fyrri hluta aldar-
innar. Gullmynt og silfurmynt var notuð 
jöfnum höndum, og var ríkið vel birgt af 
hvorum tveggja málmi. Að dæmi Frakk-
lands setti Belgia gjaldmiðil sinn á tvimálma-
fót 1832 og litlu siðar Sviss og Sardinía. 
Mynt landa þessara var þó að mestu leyti úr 
silfri. - Aftur á móti setti Holland gjaldmiðil 
sinn á silfurfót 1847. - Belgia, Frakkland, 
Sviss og ítalia (þá sameinuð) mynduðu eitt 
gjaldeyrissvæði 1865, Latneska gjaldeyris-
svæðið. Verð á silfri hafði þá farið lækkandi 
nokkur undanfarin ár, og tveimur árum 
síðar, 1867, mælti alþjóðleg peningamála-
ráðstefna i París með allsherjarupptöku 
gullfótar. Á næstu árum lækkaði silfur enn í 
verði, og ákvað Latneska gjaldeyrissvæðið 
1872 að takmarka slátt silfurmyntar. Það 
hvarf þá í reynd af tvímálmafæti. Það sama 
ár, 1872, fóru gjaldmiðlar Norðurlanda á 
gullfót. 

Ásamt Austurríki urðu þýsku rikin ásátt 
að setja gjaldmiðla sina á silfurfót 1857. En 
tveimur árum eftir að Þýskaland varð sam-
einað setti það gjaldmiðil sinn á gullfót eða 
1873. Fallið var frá slætti silfurmyntar í 
Austurríki sex árum síðar, 1879, og 1892 
samþykkti það lög um upptöku gullfótar 
1900. Rússland fór 1895 af silfurfæti yfir á 
gullfót. 

Að upptöku gullfótarins stuðluðu breyt-
ingar á verðhlutföllum gulls og silfurs á 
síðari hluta 19. aldar. Þeim ollu nýir gull-

fundir og ný tækni við silfurvinnslu, en fram 
undir miðja öldina hafði nám myntmálm-
anna haldist í því horfi, er á komst á 17. öld. 
Fyrstvar það, að á f jórða tug aldarinnar var 
nám gulls hafið í setlögum i Siberiu, og 
siðan, að gull fannst i Kaliforniu 1849 og í 
Ástralíu 1851. Árlegt nám gulls margfaldað-
ist á nokkrum árum. Andvirði þess, um 
£5—6 m. 1841 — 1847, komst upp í £28 m. á 
sjötta áratugnum, en skrapp aftur saman og 
varð um £20 m. 1881—1885. Sakir þessa féll 
gull lítillega í verði gagnvart silfri um miðbik 
aldarinnar, en nógsamlega til þess, að á 
silfurmynt gekk i Frakklandi. Þá kom til ný 
tækni við silfurvinnslu. Árlegt nám silfurs, 
um 1.000 tonn um miðjan sjöunda áratug-
inn, var tvöfalt meira tíu árum síðar og enn 
vaxandi, og nam það um 7.000 tonnum 
1911—1913. Fór þá verð silfurs að falla 
gagnvart gulli. Á hinn bóginn jókst nám 
gulls aftur undir lok aldarinnar eftir mikinn 
gullfund í Suður-Afríku. Fór andvirði num-
ins gulls upp í £63 m. 1899 og um £90 m. 
1912, en það ár kom nær helmingur þess frá 
Suður-Afríku og um fjórðungur frá Ástr-
alíu. Fráhvarfið frá silfurfæti hneig að sínu 
leyti að verðfalli silfurs gagnvart gulli. Verð-
hlutföll gulls og silfurs voru 40:1 árið 1902. 

III. Bankar í Bretlandi 
Í Bretlandi risu bankar nokkru síðar upp 

en á Niðurlöndum og í Þýskalandi, en vegna 
stöðu þess í alþjóðlegum viðskiptum frá álið-
inni 17. öld fram á miðja 20. öld höfðu þeir 
áhrif á framvindu bankamála viða um lönd, 
þ.e. upptöku gullfótar og óheftra gjaldeyris-
viðskipta, viðmiðun vaxta og skuldabréfa-
kaupa við atvinnumál og stöðu miðbanka. 

Vöruvixlar og rikisskuldabréf urðu fram-
seljanleg i Bretlandi snemma á 17. öld, og 
hófust bankaviðskipti þarlendis með kaup-
um og sölu á þeim, en myntvíxlun hafði 
verið hafin á síðari hluta 16. aldar. Bankar 
verða þó ekki raktir til kaupmanna, víxlara 
og peningamiðlara, sem við þau viðskipti 
fengust í fyrstu, heldur til gullsmiða, sem 
tóku fé til vörslu og versluðu með mynt. 
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Elsta skjalleg heimild um fjárvörslu þeirra er 
frá London 1633. Með viðurkenningar gull-
smiða fyrir fé í vörslu var fljótlega farið sem 
reiðufé (og er elst heimild um það frá 1668), 
og voru þær kallaðar reiðufjárseðlar eða 
jafnvel víxlar, því að þær voru framseldar 
með undirskrift. Fyrsta lán banka til ríkisins 
var veitt 1656. 

Fyrstu prentuðu bankaseðlana gaf Child-
banki út 1729. Á þeim voru tvær auðar línur. 
Ritaði greiðandi nafn sitt á aðra og viðtak-
andi á hina, en fljótlega viðgekkst að rita 
handhafi i stað nafns viðtakanda. Seðlar 
þessir voru fyrir allháum upphæðum og voru 
gefnir út á reikning viðtakanda. Oft báru 
þeir lága vexti. Með dómi 1738 var bönkum 
gert að greiða seðlana, þótt innstæða væri 
ekki fyrir þeim. í þessu formi voru seðlar á 
Bretlandi allt til loka 18. aldar, að bankar 
voru leystir undan innlausnarskyldu í styrj-
öldum Bretlands og bandamanna þess við 
Frakkland. Um aldamótin 1800 voru gefnir 
út bankaseðlar eins og nú þekkjast. Voru 
þeir gefnir út á sérstökum seðlareikningum, 
og hljóðuðu hinir lægstu upp á £5. 

Englandsbanki var stofnaður 1694 með 
rétti til seðlaútgáfu. Að honum stóð hluta-
félag, hið fyrsta um banka á Bretlandi. Þá 
tilhögun heimilaði ríkið gegn £1.200.000 
láni. Allt frá stofnun sinni var Englands-
banki helsti banki landsins. Utan London 
voru allmargir bankar stofnaðir með rétti til 
seðlaútgáfu á 18. öld, en sá réttur var að 
lögum einskorðaður við banka, sem ekki 
voru i eigu fleiri en sex manna. 

IV. Bankamál í Danmörku á 18. og 19. öld 
Í Danmörku var 1736 settur á fót banki, 

Kurantbanken, með rétti til seðlaútgáfu, og 
var hann í eigu einstaklinga. Vegna mikilla 
lána til ríkisins fór seðlaútgáfa hans úr 
hömlum, og var hann 1757 leystur undan 
skyldu til að leysa inn seðla við silfri. Pen-
ingakreppa varð í Danmörku 1762, og námu 
útistandandi seðlar bankans þá nálega 8 
m.rd. Tíu árum síðar, 1772, hafði upphæð 
útistandandi seðla verið helminguð með 

ýmsum ráðum, töku lána í útlöndum, sölu 
krúnueigna og nýjum sköttum. Ári síðar, 
1773, keypti rikið upp hlutabréf bankans. 

Vaxandi skuldir rikisins hvíldu enn þyngra 
en áður á Kurantbankanum, eftir að hann 
komst í eigu rikisins, einkum er á öldina leið. 
Skuldir ríkisins, liðlega 16 m.rd. 1772, námu 
17,4 m.rd. 1782 og tveimur árum síðar, 
1784, liðlega 29 m.rd., en samanlagðar 
skattatekjur danska ríkisins námu 1786 um 
5,2 m.rd. Upphæð útgefinna seðla hækkaði 
frá 1774 til 1783 úr 6,5 m.rd. upp í 15,5 
m.rd., en aukin viðskipti áttu nokkurn hlut 
að þeirri hækkun. Seðlar féllu í verði, og 
varð markaðsverð þeirra fimmtungi undir 
jafnvirði þeirra 1783. 

Ríkisstjórnin hóf umbætur í peninga-
málum 1788, og bar hún fyrst niður í her-
togadæmunum. í Altona setti hún það ár 
upp banka með rétti til seðlaútgáfu. Höfuð-
stóll bankans var mikill, 600.000 rd., og 
ákvæði um baktryggingu seðla hans ströng, 
en þeir voru i nýrri einingu, spesiudal, er 
einn varð lögmætur gjaldmiðill sunnan 
Kóngsár. Verðhlutfall spesíudals og rikisdals 
var ákvarðað 100:125. Þremur árum siðar, 
1791, var Dansk-norski spesíubankinn stofn-
aður að áþekkum hætti með 2.400.000 rd. 
höfuðstól, en þau vandkvæði voru á, að eign 
ríkisins af silfri hrökk ekki til fyrirhugaðrar 
baktryggingar á seðlum hans, er vera skyldu 
í nýja spesíudalnum. Og lán bankans urðu 
að hluta i rikisdölum kúrant. 

Í þann mund, er umbótum þessum lauk, 
hófust styrjaldir i Evrópu, sem Danmörk 
gekk til 1807, en hafði þá varið miklum fjár-
hæðum til vígbúnaðar, t.d. um 7,6 m.rd. 
árið áður, 1806. Það ár komust skuldir ríkis-
ins upp i 42 m.rd. og seðlaútgáfan upp í 26 
m.rd. Seðlar ÍTÍkisdölum kúrant höfðu ekki 
verið dregnir inn og jafnvel nýir seðlar í 
spesíudölum fallið i verði að no.kkru marki. 

Styrjöldin var fjárhag ríkisins ofviða. 
Kostnað af henni greiddi það að talsverðu 
leyti með lánum úr spesiubönkunum, fram-
lögðum i nýjum seðlum, og féllu seðlar nær 
linnulaust í verði öll stríðsárin. Þóttu 
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peningar svo ótraustir 1811, að skattar voru 
að hluta lagðir á i friðu, og voru ríkinu það 
ár þannig goldnar 280.000 tunnur af rúgi. 
Að auki tók ríkið mikil lán i útlöndum. í 
árslok 1812 námu útistandandi seðlar 142 
m.rd., og verðhlutfall þeirra gagnvart silfri (í 
spesiudal), upphaflega 100:125, var 
100:1760. Var ríkið þá að komast í greiðslu-
þrot. 

Nýrri skipan var komið á peningamál i 
ársbyrjun 1813. Spesíubankarnir tveir voru 
lagðir niður, en Ríkisbanki stofnaður i þeirra 
stað, jafnframt þvi sem peningaskipti urðu. 
Upp var tekinn rikisbankadalur, sex sinnum 
verðmeiri en rikisdalur kúrant. Ríkisbank-
anum var falið að gefa út nýja seðla í ríkis-
bankadölum fyrir 46 m. og að verja 27 m. 
þeirrar upphæðar til að leysa inn gamla 
seðla. En við margan vanda var að etja, og 
þau fimm ár, sem Ríkisbankinn starfaði 
undir því nafni, hvorki rak né gekk í pen-
ingamálum. 

Ríkisbankanum var breytt í National-
banken með konunglegri tilskipan 1818, um 
leið og peningamál hertogadæmanna voru 
aðskilin dönskum peningamálum. Að lögum 
var Nationalbanken sjálfstæð stofnun. í 
stjórn hans áttu sæti 15 menn, sem vera 
skyldu af eigin raun gagnkunnugir atvinnu-
lifinu. Næstu tvo áratugi dró bankinn hægt 
og bítandi seðla úr umferð, og komst 
markaðsverð seðla upp í jafnvirði þeirra 
1836. Sjö árum síðar, 1845, var innlausnar-
skylda lögð á Nationalbanken, en danskir 
seðlar höfðu þá verið óinnleysanlegir allar 
götur frá 1757. 

Á þessu skeiði var Nationalbanken eini 
bankinn i Danmörku og útibú hans aðeins 
tvö, annað i Árósum, en hitt í Flensborg. 
Fyrsti einkabankinn, Fyens Discontobank, 
var settur á fót 1846. Fáeinum árum síðar, á 
veltiárunum 1854—1857, voru 12 bankar 
stofrtaðir i bæjum landsins. í Kaupmanna-
höfn hóf fyrsti einkabankinn göngu sína 
1854, Kjöbenhavns private Laanebank, og 

skömmu síðar tveir aðrir, Privatbanken 1857 
og Industribanken 1862. 

Tímamót urðu i dönskum fjármálum við 
stofnun Privatbankens, hins langstærsta 
þessara banka. Höfuðstóll hans var 2 m.rbd. 
Á næstu tveimur áratugum hafði bankinn 
undir forystu C.F. Tietgen forgöngu um 
stofnun eins stórfyrirtækis á eftir öðru: 
Ritsímafélags 1865, er lagði ritsíma á milli 
Danmerkur og Bretlands og Danmerkur og 
Noregs, hvort tveggja að hluta með bresku 
lánsfé, en ritsímafélaginu var 1869 umbreytt 
i Det Store Nordiske Telegrafselskab, sem 
átti hlut að lagningu ritsíma um Rússland 
alla leið til Kína og Japans; Det forenede 
Dampskibsselskab og Det Köbenhavnske 
Sporvognsselskab 1866; Svitzers 
Bjergningsenterprise 1871—1872; Det 
Köbenhavnske Byggeselskab, Burmeister & 
Wain, De danske Sukkerfabrikker, De 
danske Spiritfabrikker og De forenede 
Bryggerier, öll 1872. Privatbanken átti i 
greiðsluvandræðum 1878, þótt staða væri 
allajafna góð. 

Landmandsbanken varð annar helsti við-
skiptabanki Danmerkur á síðustu þ r emur 
áratugum 19. aldar, en hann var stofnaður 
1871 með 6 m.rd. höfuðstól (jöfnum höfuð-
stól Privatbankens þá), en það fé kom að 
allmiklu leyti frá Þýskalandi. Þegar 
Privatbanken dró að sér hendur, færðist 
frumkvæði í atvinnumálum til Landmands-
banken. Meðal annarra fyrirtækja hleypti 
hann af stokkunum Östasiatisk Kompagni 
(1897). Þriðji helsti viðskiptabanki landsins 
á þessu skeiði var Köbenhavns Handelsbank, 
stofnaður 1873, en meðal forgöngumanna 
hans var Estrup, siðar forsætisráðherra. 

Utan Kaupmannahafnar hófu um 20 
bankar göngu á áttunda tug aldarinnar, en 
sumir þeirra urðu skammlífir. Frá miðjum 
níunda áratugnum og fram til fyrri heims-
styrjaldarinnar fjölgaði bönkum úti á lands-
byggðinni mjög, og voru þeir 132 að tölu 
1914. Á þessum árum risu upp nokkrir 
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öflugir viðskiptabankar í Kaupmannahöfn, 
Köbenhavns Laane- og Diskontobank, De-
tailhandlerbanken (með tilstuðningi Privat-
bankens), Grundejerbanken og Central-

banken for Handel og Industri, en hinir rveir 
siðastnefndu komust i greiðsluþrot 1907 og 
1908, er olli kreppu i dönskum peningamál-
um. 



Haraldur Jóhannsson: 

Lög um samráð atvinnurekenda og 
starfsfólks í Vestur-Þýskalandi 

Í þýska sambandslýðveldinu hafa verið 
sett lög um samráð atvinnurekenda og starfs-
fólks. Lögin draga dám af hlutafélagslögum, 
upphaflega settum 1870, en í þeim er greint á 
milli stjórna fyrirtækja (eftirlitsnefnda, Auf-
sichtsrat) og framkvæmdanefnda (Vorstand). 
Samráð atvinnurekenda og starfsfólks nær 
til stjórna (eftirlitsnefnda), en ekki fram-
kvæmdanefnda. Á gildandi ákvæðum um 
samráð þeirra i kola- og stáliðnaði og i 
öðrum atvinnugreinum er nokkur munur, 
þar eð lögin voru sett í tveimur megináföng-
um. 

I 
Löggjöfin í Vestur-Þýskalandi um samráð 

atvinnurekenda og starfsfólks átti sér langan 
aðdraganda. Prófessor í lögum við háskól-
ana í Túbingen og Heidelberg, Robert von 
Mohl, er 1835 sagður fyrstur hafa hvatt til 
samráðs atvinnurekenda og starfsfólks um 
vinnuskilyrði. Á stjórnlagasamkundunni í 
Frankfurt 1848 kom til umræðu tillaga um 
starfsmannanefndir i verksmiðjum, en hlaut 
ekki samþykki. Nokkrar slíkar nefndir munu 
þó hafa verið settar á stofn um það leyti og 
litlu síðar. Prússnesku námalögin frá 1906 
kváðu á um starfsmannanefndir í námum 
með fleiri en 100 starfsmenn. Viðleitni til að 
taka þá tilhögun upp i öðrum atvinnugrein-
um kom fyrir ekki. í fyrri heimsstyrjöldinni, 
1916, voru í lög leiddar starfsmannanefndir í 
fyrirtækjum með fleiri en 50 starfsmenn, 

sem að stríðsrekstri unnu. - í stjórnarskrá 
Weimar-lýðveldisins frá 1919, 165. gr., var 
mælt fyrir um starfsmannanefndir í fyrir-
tækjum með fleiri en 19 starfsmenn, og lög 
um fulltrúa starfsfólks i stjórnum fyrirtækja 
voru sett 1922. í stjórnartíð nasista var 
vinnulöggjöf Weimar-lýðveldisins úr gildi 
felld. 

Á ráðstefnu iðjuhölda og verkalýðsfélaga i 
Ruhr 1946, i hersetnu Þýskalandi, var sam-
þykkt ályktun um ,,ábyrga hlutdeild starfs-
fólks í framþróun fyrir tækja". Að settum 
reglum fékk starfsfólk helming fulltrúa i 
stjórnum (eftirlitsnefndum) fyrirtækja í 
kola- og stáliðnaði á næstu árum. Fyrsta 
ríkisstjórn Sambandslýðveldisins undir for-
ystu Kristilegra lýðræðissinna tók samráð 
þeirra til endurskoðunar. í lagafrumvarpi, 
sem hún lagði fram, var starfsfólki ætlaður 
þriðjungur meðlima i stjórnum (eftirlits-
nefndum) fyrirtækja i kola- og stáliðnaði í 
stað helmings. Fagfélög í atvinnuvegum 
þessum mótmæltu þeirri fækkun, og kom 
ríkisstjórnin til móts við sjónarmið þeirra. 

II 
Frumvarp ríkisstjórnarinnar að lögum um 

samráð atvinnurekenda og starfsfólks í kola-
og stáliðnaði var samþykkt á sambandsþing-
inu 10. april 1951, og gengu lögin i gildi 21. 
maí það ár. Lögin náðu til fyrirtækja með 
fleiri en 1000 starfsmenn, en tala meðlima i 
stjórnum (eftirlitsnefndum) fyrirtækja fer 
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eftir stærð þeirra og var þá ýmist 11, 15 eða 
21. Í stjórnum þeirra skyldi samkvæmt lög-
unum vera hlutlaus oddamaður, sem úrslit-
um réð, ef atkvæði féllu jöfn. Settar voru 
itarlegar reglur um kjör fulltrúa starfsfólks. 
Um 11 manna stjórnir (eftirlitsnefndir) voru 
þær á þann veg, að 1 skyldi kjörinn af verka-
fólki, 1 af öðru starfsfólki og 3 að tilnefn-
ingu fagfélaga í samráði við starfsmanna-
nefndir í fyrirtækjum. Að hefð varð, að full-
trúar hluthafa réðu kjöri formanns, en full-
trúar starfsfólks gerðu tillögu um oddamann 
(en ef fulltrúar hluthafa höfnuðu honum, 
var val hans í senn lagt í gerð og um það 
samið). 

Ári síðar, 1952, var samþykkt stjórnar-
frumvarp að lögum um samráð atvinnurek-
enda og starfsfólks i öðrum atvinnugreinum. 
Veittu þau lög starfsfólki þriðjung fulltrúa í 
stjórnum (eftirlitsnefndum) fyrirtækja með 
fleiri en 500 starfsmenn, og gilda þau enn um 
fyrirtæki með 500—2000 starfsmenn. - Lög 
mæltu þá ekki fyrir um tölu meðlima í 
stjórnum (eftirlitsnefndum) fyrirtækja, en í 
viðauka við hlutafjárlögin frá 1965 segir, að 
þeir skuli ekki vera færri en 3. Ef fulltrúar 
starfsfólks voru 1 eða 2, skyldu þeir vera 
starfsmenn viðkomandi fyrirtækis. Ef þeir 
voru 2, skyldi annar vera úr hópi verkafólks, 
en hinn úr hópi annars starfsfólks, og báðir 
vera kjörnir í beinum kosningum. Fulltrúar 
starfsfólks í stjórnum (eftirlitsnefndum) um-
fram 2 þurftu hins vegar ekki að vera starfs-
menn viðkomandi fyrirtækis, þótt yfirleitt 
hafi sú orðið reyndin. 

Í lögum þessum frá 1952 var fyrirtækjum 
áskilið að setja á stofn vinnustaðaráð 
(Betriebsrat). Fyrir atbeina þeirra - einkum 
eftir endurskoðun laganna 1972 - hefur 
starfsfólk betur en áður getað komið á fram-
færi skoðunum sínum á flokkun vinnu, til-
högun yfirvinnu, vinnuaðbúnað, fjárfest-
ingu og jafnvel ráðningu og uppsögn starfs-
manna. 

Þremur árum síðar, 1955, fengu opinberir 
starfsmenn að lögum vinnustaðaráð. Að 
öðru leyti mun löggjöf þessi hafa staðið nær 

óbreytt til loka stjórnarskeiðs Kristilega lýð-
ræðisflokksins. 

III 
Í október 1969, rétt eftir að Sósialdemo-

kratar og Frjálsir lýðræðissinnar mynduðu 
rikisstjórn, var boðuð endurskoðun laga um 
samráð atvinnurekenda og starfsfólks. 
Næsta ár, 1970, skilaði áliti stjórnskipuð 
nefnd 9 prófessora undir forsæti Kurt Bied-
enkopf, síðar framkvæmdastjóra Kristilega 
lýðræðisflokksins, en nefndin kvað samráð 
þeirra yfirleitt hafa gengið vel, þótt starfs-
fólki væri veitt fullmikil áhrif í kola- og 
stáliðnaði. Fyrst tók rikisstjórnin fyrir 
vinnustaðaráðin. Lög um útvíkkun þeirra í 
iðnaði voru samþykkt á sambandsþinginu i 
janúar 1972 og önnur um þau á meðal opin-
berra starfsmanna tveimur árum síðar, 1974. 
Um endurskoðun laganna að öðru leyti varð 
alllangt þóf, ekki aðeins á milli samtaka at-
vinnurekenda og fagfélaga, heldur lika á 
milli stjórnarflokkanna. Og frumvarp, sem 
rikisstjórnin lagði fram 1974, dró hún til 
baka. Endanlegt frumvarp sitt að breyt-
ingum á lögum um samráð atvinnurekenda 
og starfsfólks lagði ríkisstjórnin fyrir sam-
bandsþingið í desember 1975. Var það sam-
þykkt þremur mánuðum siðar, i mars, og 
tók lagabreytingin gildi 1. júlí 1976. 

IV 
Nokkur meginatriði þessarar löggjafar um 

samráð atvinnurekenda og starfsfólks skulu 
hér stuttlega rakin. 1) 

Um skipan stjórna (eftirlitsnefnda) 
fyrirtækja segir i lögunum, í 7. gr.: ,,Að 
jafnaði skal stjórn (eftirlitsnefnd) fyrirtækis 
(1) með innan við 10000 starfsmenn vera 
skipuð 6 fulltrúum frá hvorum tveggja, hlut-
höfum og starfsmönnum; (2) með fleiri en 
10000, en ekki fleiri en 20000 starfsmenn, 
vera skipuð 8 fulltrúum frá hvorum tveggja, 
hluthöfum og starfsmönnum; (3) með fleiri 
en 20000 starfsmönnum vera skipuð 10 full-
1) Fram skal tekið, að þýðing lagagreina er gerð eftir 

enskri þýðingu laganna. 
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trúum frá hvorum tveggja, hluthöfum og 
starfsmönnum." 

Um val meðlima starfsfólks er fyrir mælt, 
einnig i 7. gr.: „Af meðlimum stjórna (eftir-
litsnefnda) af hálfu starfsmanna (1) i stjórn 
(eftirlitsnefnd) með 6 meðlimum af hálfu 
starfsmanna skulu 4 vera starfsmenn fyrir-
tækisins og 2 fulltrúar fagfélaga; (2) í stjórn 
(eftirlitsnefnd) með 8 meðlimum af hálfu 
starfsmanna skulu 6 vera starfsmenn fyrir-
tækisins og 2 fulltrúar fagfélaga; (3) i stjórn 
(eftirlitsnefnd) með 10 meðlimum af hálfu 
starfsmanna skulu 7 vera starfsmenn fyrir-
tækisins og 3 fulltrúar fagfélaga." 

Um kosningu fulltrúa starfsfólks i stjórnir 
(eftirlitsnefndir) fyrirtækja segir i 9. gr.: ,,(1) 
Meðlimir stjórnar (eftirlitsnefndar) í fyrir-
tækjum að jafnaði með fleiri en 8000 starfs-
menn skulu kosnir af kjörmönnum, nema at-
kvæðisbærir starfsmenn ákveði að viðhafa 
beinar kosningar. (2) Meðlimir stjórnar 
(eftirlitsnefndar) fyrirtækis, að jafnaði ekki 
með fleiri starfsmenn en 8000, skulu kjörnir í 
beinum kosningum, nema atkvæðisbærir 
starfsmenn ákveði að viðhafa kjörmanna-
kosningu." 

Um kjörmannakosningu til stjórna (eftir-
litsnefnda) fyrirtækja segir i 10. gr.: „(1) í 
sérhverri deild fyrirtækis skulu verkamenn 
og aðrir starfsmenn, hverjir um sig, kjósa 
kjörmenn með leynilegri atkvæðagreiðslu að 
reglum hlutfallskosninga.... (2) Frá ákvæð-
um 1. málsgreinar skal vikið og meðlimir 
kjörnir í sameiginlegri atkvæðagreiðslu, ef 
atkvæðisbærir verkamenn og aðrir starfs-
menn, hvorir í sinu lagi, ákveða slikt í leyni-
legri atkvæðagreiðslu. Ákvæði (undanfar-
andi) málsgreinar ganga aðeins i gildi að 
beiðni eins tuttugasta hluta atkvæðisbærra 
starfsmanna í báðum hópum og að undan-
farinni atkvæðagreiðslu með þátttöku að 
minnsta kosti helmings þeirra og að fengnum 
meirihluta i báðum hópum. (3) Rétt til þátt-
töku í atkvæðagreiðslu í kosningum kjör-
manna hafa starfsmenn, sem náð hafa 18 ára 
aldri.... (4) Ef aðeins kemur fram einn listi 

frambjóðenda til kjörs, skulu starfsmenn á 
listanum teljast kjörnir í tilgreindri röð . . . . " 

Einn stjórnarmaður skal að jafnaði kjör-
inn fyrir hverja 60 starfsmenn, að þvi er segir 
i 11. gr. — Atkvæðisbærir starfsmenn geta í 
deild sinni lagt fram lista frambjóðenda til 
kjörmannakjörs, að því er segir í 12. gr. 
- Kjörtímabil kjörmanna markast af kjör-
tímabili stjórnar (eftirlitsnefndar), sem þeir 
kjósa meðlimi til, að þvi er segir i 13. gr. 

Um kosningu meðlima stjórna (eftirlits-
nefnda) af kjörmönnum segir í 15. gr.: ,,(1) 
Kjörmenn kjósa meðlimi stjórnar (eftirlits-
nefndar), sem vera skulu starfsmenn fyrir-
tækisins .... í leynilegri atkvæðagreiðslu að 
reglum hlutfallskosninga.... (2) Meðlimir 
stjórnar (eftirlitsnefndar), sem kosnir eru 
samkvæmt ákvæðum 1. málsgreinar, skulu 
telja verkamenn og aðra starfsmenn i hlut-
föllum höfðatölu þeirra i fyrirtækinu.... (3) 
Meðlimir stjórnar (eftirlitsnefndar) af hálfu 
verkamanna skulu kosnir af kjörmönnum 
verkamanna, meðlimir af hálfu annarra 
starfsmanna af kjörmönnum þeirra. Vikið 
skal frá ákvæðum (undanfarandi) málsgrein-
ar og meðlimir stjórnar (eftirlitsnefndar) 
kosnir í sameiginlegri atkvæðagreiðslu, ef 
kjörmenn verkamanna og kjörmenn annarra 
starfsmanna, hvorir í sínu lagi, ákveða slíkt í 
leynilegri atkvæðagreiðslu." 

Um kjör fulltrúa fagfélaga í stjórnir (eftir-
litsnefndir) segir i 16. gr.: „Meðlimi stjórnar 
(eftirlitsnefndar), ... sem eru fulltrúar fag-
félaga, kjósa kjörmenn í sameiginlegri, 
leynilegri atkvæðagreiðslu að reglum hlut-
fallskosninga.... (2) Kosið skal um lista 
frambjóðenda, lagða fram af fagfélögum, 
sem starfa við fyrirtækið sjálft eða annað 
með starfsmönnum, sem hlut eiga að kjöri 
meðlima stjórnar (eftirlitsnefndar) sam-
kvæmt lögum þessum... ." 

Við kosningu meðlima í stjórnir (eftirlits-
nefndir) fyrirtækja er heimilt að bjóða fram 
jafnmarga varamenn sem aðalmenn, að því 
er segir í 17. gr. 

Um beina kosningu meðlima stjórnar 
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(eftirlitsnefndar) fyrirtækja segir í 18. gr.: 
„Ef meðlimir stjórnar (eftirlitsnefndar) eru 
kjörnir í beinni kosningu,... eiga allir starfs-
menn fyrirtækisins, sem náð hafa 18 ára 
aldri, rétt til að kjósa. Um kosningu gilda 
ákvæði 15. og 17. gr. að því breyttu, að (1) 
atkvæðisbærir verkamenn koma í stað kjör-
manna verkamanna; (2) aðrir atkvæðisbærir 
starfsmenn koma í stað kjörmanna annarra 
starfsmanna." 

Um kjör formanns og varaformanns í 
stjórnum (eftirlitsnefndum) segir i 27. gr.: 
,,(1) Stjórn (eftirlitsnefnd) kýs úr sínum hópi 
með tveggja þriðju hluta atkvæða meirihluta 
allra meðlima sinna einn formann og einn 
varamann hans. (2) Ef tilskilinn meirihluti 

samkvæmt 1. málsgrein fæst ekki í kosningu 
formanns stjórnar (eftirlitsnefndar) og vara-
manns hans, skal önnur atkvæðagreiðsla 
fara fram til að kjósa formann stjórnar 
(eftirlitsnefndar) eða varamanns hans. í 
þeirri atkvæðagreiðslu kjósa meðlimir 
stjórnar (eftirlitsnefndar) af hálfu hluthafa 
formann og meðlimir af hálfu starfsmanna 
varamann hans." 

Löng og ítarleg reglugerð hefur verið gefin 
út um framkvæmd þessara laga. í henni er 
kveðið á um ýmis meginatriði, sem hér hefur 
ekki verið að vikið, svo sem flokkun starfs-
fólks í meginhópana verkafólk og annað 
starfsfólk og sundurliðun hinna síðar-
nefndu. 



Störf Alþingis 

Hér er greint frá störfum 104. löggjafarþings Íslendinga, og 
fylgir skrá yfir lög og ályktanir þingsins. Greinin er tekin 
saman af Sigurði G. Thoroddsen. 

Reglulegt Alþingi 1981—1982, sem var 
104. löggjafarþing Íslendinga, stóð frá 10. 
október til 19. desember 1981 og frá 20. 
janúar til 7. maí 1982 eða alls i 149 daga. 

Haldnir voru samtals 274 þingfundir, þar 
af 89 í neðri deild, 94 í efri deild og 91 í sam-
einuðu þingi. 

Á þinginu voru lögð fram 170 lagafrum-
vörp, þar af 87 stjórnarfrumvörp og 83 þing-
mannafrumvörp. Á milli deilda skiptust 
frumvörpin þannig, að fyrir neðri deild voru 
lögð 38 stjórnarfrumvörp og 54 þingmanna-
frumvörp. Fyrir efri deild voru lögð 47 
stjórnarfrumvörp og 29 þingmannafrum-
vörp. Fyrir sameinað þing voru lögð 2 
stj órnarfrumvörp. 

Alls voru 84 lagafrumvörp afgreidd sem 
lög frá Alþingi, þar af 70 stjórnarfrumvörp 
og 14 þingmannafrumvörp. Tvö þingmanna-
frumvörp voru felld, fimm þingmannafrum-
vörpum var vísað til rikisstjórnarinnar. 
Ennfremur var eitt þingmannafrumvarp 
afgreitt með rökstuddri dagskrá. Sautján 
stjórnarfrumvörp og 61 þingmannafrum-
varp urðu ekki útrædd á þinginu. 

Alls voru bornar fram 90 þingsályktunar-

tillögur, allar í sameinuðu þingi. Þrjátiu og 
fimm tillögur voru samþykktar sem ályktan-
ir Alþingis, f jórum var vísað til rikisstjórnar-
innar, ein var tekin aftur og 50 urðu ekki út-
ræddar. 

Til samanburðar má geta þess, að á síðasta 
reglulega Alþingi, það er 103. löggjafarþing-
inu, voru lögð fram 182 lagafrumvörp, og 
voru 97 afgreidd sem lög frá Alþingi. Þá 
urðu ályktanir Alþingis 47 að tölu. 

Alls voru bornar fram 111 fyrirspurnir, 
allar i sameinuðu þingi. Sumar fyrirspurn-
irnar voru fleiri saman á þingskjali, svo að 
málatala þeirra var ekki nema 58. Allar voru 
fyrirspurnirnar ræddar eða þeim svarað 
skriflega nema 17. 

Mál, sem komu til meðferðar þingsins, 
voru alls 318 að tölu. Skýrslur ráðherra urðu 
samtals tólf. Tala prentaðra þingskjala varð 
957. 

Hér fer á eftir skrá yfir öll lög og þings-
ályktunartillögur, 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 staðfestingardags laganna. 
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tækjum í fiskverkun og iðnaði. Stimpilgjald af skuldabréfum og 
tryggingarbréfum vegna afurðalána með veði í framleiðsluvörum 
sjávarútvegs, landbúnaðar eða iðnaðar verður ávallt 0,3%. Þá eru 
breytingar á innflutningsgjaldi af kexi og sælgæti. 

Lög um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka 
Íslands um breyting á gengi íslenskrar krónu hinn 14. 
janúar 1982. 

Samþykkt Lög nr. og dags. 
á Alþingi 

26.febr. 1982 28/3. maí 1982 

Lög um breyting á lögum um ríkisbókhald, gerð ríkis-
reiknings og fjárlaga, nr. 52/1966. 
Lög um samþykkt á rikisreikningnum fyrir árið 1978. 
Fjáraukalög fyrir árið 1978. 

26. apríl 1982 31/30. april 1982 
4. mai 1982 62/13. maí 1982 
4. maí 1982 63/13. maí 1982 

Erlend samskipti. 
Lög um heimild fyrir rikisstjórnina til þess að staðfesta 
fyrir Íslands hönd viðbótarsamning við Norðurlanda-
samning um aðstoð i skattamálum. 
Lög um heimild til hækkunar á hlutafé i Alþjóðabank-
anum. 
Lög um ábyrgð vegna norrænna fjárfestingarlána til 
verkefna. 

Félagsmál. 
Lög um breyting á lögum nr. 49/1981, um Fram-
kvæmdasjóð aldraðra. 

Framlengt er fyrir árið 1982 ákvæði um hið sérstaka gjald, sem 
skattstjórar leggja á skattskylda menn og rennur i hinn fyrrnefnda 
sjóð. 

Flugmál. 
Lög um breyting á lögum nr. 34 21. maí 1964, um 
loftferðir. 

Rýmkaðar eru eignarnámsheimildir loftferðalaga. 

Hegningarlög. 
Lög um breyting á almennum hegningarlögum, nr. 
19/1940, sbr. lög nr. 34/1980, og um breyting á sektar-
mörkum nokkurra laga. 

Um er að ræða breytingar á sektarmörkum alm. hegningarlaga og 
52 sérleyfislaga. 

17. des. 1981 87/29. des. 1981 

24. apríl 1982 32/4. mai 1982 

7. maí 1982 77/19. maí 1982 

18. des. 1981 93/31. des. 1981 

16. apríl 1982 17/29. apríl 1982 

30. apríl 1982 75/13. maí 1982 
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Lög um breyting á lögum nr. 95 20. des. 1962, um 
öryggisráðstafanir gegn jónandi geislum frá geislavirkum 
efnum eða geislatækjum. 
Lög um lyfjadreifingu. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið fer með yfirstjórn lyfja-
dreifingar skv. lögunum. Fjallað er um stofnun lyfjabúða, rekstur 
og starfsmenn, lyfsöluleyfi, innflutning lyfja, Lyfjaverslun rikisins, 
dreifingu dýralyfja o. fl. 

Samþykkt Lög nr. og dags. 
á Alþingi 

30. apríl 1982 58/14. maí 1982 
7. maí 1982 76/21. maí 1982 

Heilbrigðismál. 
Lög um breyting á lyfjalögum, nr. 49/1978. 
Lög um breyting á lyfsölulögum, nr. 30/1963. 

Lyfsöluleyfi má m.a. veita Háskóla íslands. 

17. des. 1981 88/31. des. 1981 
17. mars 1982 22/31. mars 1982 

Iðnaður. 
Lög um iðnráðgjafa. 17. des. 1981 86/31. des. 1981 

Ákveði samtök sveitarfélaga eða iðnþróunarfélög að ráða iðnráð-
gjafa til starfa á sínum vegum, er heimilt að greiða úr ríkissjóði 
framlag, er nemur launakostnaði eins manns. Ákvæði eru um 
helstu verkefni iðnráðgjafa. 

Lög um breyting á lögum nr. 68 10. okt. 1967, um Iðn-
lánasjóð, sbr. lög nr. 42 16. apríl 1971, lög nr. 50 25. 
apríl 1973, lög nr. 68 21. maí 1974, lög nr. 44 16. maí 
1977, lög nr. 59 31. maí 1979, um breyting á þeim lögum. 4. maí 1982 44/11. maí 1982 

Varðar lækkun iðnlánasjóðsgjalds, lengingu lánstima og niðurfell-
ingu sérstakrar veiðarfæradeildar við sjóðinn. 

Lög um breyting á lögum nr. 58 4. júní 1981, um lag-
metisiðnað og Þróunarsjóð lagmetisiðnaðarins. 4. maí 1982 51/11. maí 1982 
Lög um aukningu hlutafjár i Kisiliðjunni hf. 

Lög um breyting á lögum nr. 18 11. maí 1977, um járn-
blendiverksmiðju í Hvalfirði. 5. maí 1982 45/11. maí 1982 

Heimild er til hækkunar hlutafjáreignar íslenska ríkisins og sjálf-
skuldarábyrgðar ríkisins á láni, sem félagið tekur. 

Lög um kísilmálmverksmiðju á Reyðarfirði. 7. maí 1982 70/17. maí 1982 
Ríkisstjórninni heimilað að beita sér fyrir stofnun hlutafélags, er 
reisi og reki kísilmálmverksmiðju á Reyðarfirði, og leggja fram allt 
að kr. 225.000.000 i hlutafé i félaginu. Ríkið eigi ekki minna en 
51% hlutafjár félagsins. 
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Kirkjumál. 
Lög um samstarfsnefnd Alþingis og þjóðkirkjunnar. 

Lögin kveða á um samstarfsnefnd til að vinna að auknum skilningi 
i löggjafarstarfi á vandamálum og verkefnum kirkjunnar. Nefndin 
skal skipuð kirkjuráði og fulltrúum Alþingis. 

Lög um kirkjuþing og kirkjuráð íslensku þjóðkirkjunnar. 
Lögin fjalla um kjör kirkjuþingsfulltrúa, hlutverk kirkjuþings o.fl. 
Þá eru ákvæði um skipun og hlutverk kirkjuráðs. 

Landbúnaðarmál. 
Lög um breyting á jarðalögum, nr. 65 31. maí 1976. 

Varðar heimild stéttarfélaga til þess að nýta land fyrir rekstur 
orlofshúsa. 

Lög um breyting á ábúðarlögum, nr. 64 31. maí 1976. 
Jarðanefnd getur undanþegið stéttarfélög byggingarskyldu á jörð, 
ef jörðin er vel fallin til útivistar og orlofsheimili félagsmanna þar 
starfrækt eða áformuð. 

Lög um Búnaðarmálasjóð. 
Lög um breyting á lögum um Stofnlánadeild landbúnað-
arins, landnám, ræktun og byggingar i sveitum, nr. 45 
frá 16. apríl 1971, ásamt síðari breytingum. 
Lög um breyting á lögum nr. 17/1965, um landgræðslu. 

Lögin varða gróðurverndarnefndir og gróðurvernd. 

Lög um breyting á lögum nr. 
dýralækna. 

77 1. okt. 1981, um 

Lántökur og ábyrgðir. 
Lánsfjárlög fyrir árið 1982. 

Ýmsar lántökuheimildir fyrir rikissjóð, opinber fyrirtæki, sjóði og 
sveitarfélög. Heimild er til lækkunar rikisútgjalda, sjálfskuldar-
ábyrgðar rikissjóðs fyrir ýmsa aðila, kaupskyldu lífeyrissjóða á 
verðtryggðum ríkisskuldabréfum o. fl. 

Lög um Blindrabókasafn íslands. 
Hlutverk Blindrabókasafns íslands er að sjá blindum, sjónskertum 
og öðrum þeim, sem ekki geta fært sér venjulegt prentað letur i nyt, 
fyrir aihiiða bókasafnsþjónustu. Bókasafnið heyrir undir mennta-
málaráðuneytið, og greiðist kostnaður við starfsemi þess úr rikis-
sjóði. 

Lög um Sinfóníuhljómsveit Íslands. 
Sinfóniuhljómsveit Íslands er sjálfstæð stofnun með sérstakan fjár-
hag og lýtur sérstakri stjórn. Málefni hennar heyra undir mennta-
máiaráðuneytið. Rekstrarkostnað greiða eftirtaldir aðilar: Ríkis-
sjóður 56%, Ríkisútvarp 25%, Borgarsjóður Reykjavikur 18% og 

Samþykkt Lög nr. og dags. 
á Alþingi 

26. febr. 1982 12/11. marz 1982 

4. maí 1982 48/11. maí 1982 

28. apríl 1982 37/7. maí 1982 

28. apríl 1982 38/7. maí 1982 

28. apríl 1982 40/7. maí 1982 

28. apríl 1982 41/7. maí 1982 
24. apríl 1982 42/7. maí 1982 

4. maí 1982 69/18. mai 1982 

5. apríl 1982 13/6. apríl 1982 

26. apríl 1982 35/7. maí 1982 

26. apríl 1982 36/7. mai 1982 
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Bæjarsjóður Seltjarnarness 1%. Kveðið er á um stjórn 
Sinfóniuhljómsveitarinnar, hlutverk, ráðningu hljóðfæraleikara, 
verkefnaval o. fl. 

Lög um Listskreytingasjóð ríkisins. 
Stofnaður er sjóður, er hefur það markmið að fegra opinberar 
byggingar með listaverkum. Málefni sjóðsins heyra undir mennta-
málaráðuneytið, og tekjur hans eru að mestu framlag úr rikissjóði. 
Ákvæði eru um stjórn sjóðsins og ákvarðanir um listskreytingar. 

Lög um breyting á lögum nr. 63/1974, um grunnskóla. 
Gildistöku niu ára skólaskyldu er frestað um eitt ár. 

Lög um rétt manna til að kalla sig iðnfræðinga. 
Lög um námslán og námsstyrki. 

Kveðið er á um Lánasjóð íslenskra námsmanna, er hefur það 
meginmarkmið að veita islenskum námsmönnum fjárhagsaðstoð til 
framhaldsnáms við stofnanir, er gera sambærilegar kröfur til 
undirbúningsmenntunar nemenda og gerðar eru til háskólanáms 
hérlendis. Ákvæði eru um stjórn sjóðsins, námsstyrki, námslán og 
endurgreiðslu þeirra. 

Lög um heimild fyrir rikisstjórnina að veita sjálfskuldar-
ábyrgð á lánum til kaupa á ferjuskipi Skallagrims hf. 

Heimild til rikisábyrgðar á allt að 80% af kaupverði nýrrar ferju til 
siglinga milli Akraness og Reykjavíkur. 

Samþykkt 
á Alþingi 

28. apríl 1982 

Lög nr. og dags. 

34/7. maí 1982 

28. apríl 1982 39/7. mai 1982 

30. april 1982 46/11. maí 1982 
30. apríl 1982 72/13. mai 1982 

4. mai 1982 60/13. maí 1982 

Persónuréttur. 
Lög um atvinnuréttindi útlendinga. 

Meðal nýmæla er, að þegar atvinnuleyfi er veitt útlendingi, þá liggi 
fyrir undirskrifaður ráðningarsamningur til tiltekins tíma eða 
verkefnis, sem tryggi hinum erlenda starfsmanni laun og önnur 
starfskjör til jafns við heimamenn. 

Lög um breyting á lögum um islenskan ríkisborgararétt, 
nr. 100 23. des. 1952. 

Ýmsar breytingar varðandi það, hvernig börn öðlast islenskt 
rikisfang o. fl. 

Lög um veiting rikisborgararéttar. 
Með lögum þessum er 57 mönnum veittur islenskur rikisborgara-
réttur. 

2. apríl 1982 26/14. april 1982 

28. april 1982 49/11, mai 1982 

30. april 1982 66/11. maí 1982 

Lög um breyting á lögum nr. 35/1960, um lögheimili. 4. mai 1982 68/14. maí 1982 

Sjávarútvegur. 
Lög um breyting á lögum nr. 80 16. sept. 1977, um Afla-
tryggingarsjóð sjávarútvegsins, með áorðnum breyting-
u m . 28. april 1982 29/3. maí 1982 

Ákvæði, er varða grásleppuveiðar. 
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Samþykkt Lög nr. og dags. 
á Alþingi 

Lög um afnám laga nr. 28 12. maí 1972, um heimild fyrir 
ríkisstjórnina til að veita sjálfskuldarábyrgð á lánum til 
k a u p a á s k u t t o g u r u m . 30. apríl 1982 64/13. maí 1982 

Skattar og gjöld. 
Lög um breyting á lögum nr. 5 13. febrúar 1976, um út-
flutningsgjald af sjávarafurðum, með siðari breytingum. 
Lög um breyting á lögum nr. 83/1974, um verðjöfnunar-
gjald af raforku, ásamt síðari breytingum. 
Lög um breyting á lögum nr. 107 30. des. 1978, um sér-
stakt tímabundið vörugjald, með áorðnum breytingum. 
Lög um breyting á lögum nr. 2 1. febrúar 1980, um 
breyting á lögum nr. 5 13. febrúar 1976, um útflutnings-
gjald af sjávarafurðum, og breyting á lögum nr. 81 21. 
des. 1981. 
Lög um tímabundið oliugjald til fiskiskipa. 

Fiskkaupandi greiði á árinu 1982 viðkomandi útgerð við sölu í inn-
lendri höfn 7,0% olíugjald miðað við fiskverð, er ekki komi til 
hlutaskipta. Við sölu erlendis skal draga 1 % olíugjald til útgerðar 
frá brúttósöluverðmæti. 

16. des. 1981 84/28. des. 1981 

17. d e s . 1981 89/31. d e s . 1981 

18. des. 1981 82/28. des. 1981 

18. febrúar 1982 7/2. mars 1982 
22. mars 1982 25/31. mars 1982 

Lög um breyting á lögum nr. 10 22. mars 1960, um sölu-
skatt, með síðari breytingum. 

Lögin varða ákvörðun söluskatts af verksmiðjuframleiddum hús-
24. mars 1982 23/30. mars 1982 

Lög um breyting á lögum nr. 2 1. febrúar 1980, um 
breyting á lögum nr. 5 13. febrúar 1976, um útflutnings-
gjald af sjávarafurðum, sbr. lög nr. 7/1982, og breyting 
á lögum nr. 84 21. desember 1981. 
Lög um breyting á lögum nr. 10 22. mars 1960, um 
söluskatt, með síðari breytingum. 

Ýmsar breytingar varðandi innheimtu á söluskatti. 

24. apríl 1982 20/3. mai 1982 

28. april 1982 33/4. maí 1982 

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

Skattur þessi, sem er 1,4% af fasteignamatsverði, er með lögum 
þessum framlengdur og gildir fyrir árið 1982. 

Lög um útflutningsgjald af grásleppuafurðum. 
Gjaldið skv. lögum þessum er 3,25% af f.o.b.-verðmæti útflutn-
ings, og rennur það til greiðslu iðgjalda af slysa- og örorkutrygging-

28. april 1982 19/7. maí 1982 

30. apríl 1982 43/30. apríl 1982 
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Samþykkt Lög nr. og dags. 
á Alþingi 

um skipverja 41%, til Aflatryggingarsjóðs sjávarútvegsins 20%, til 
Fiskveiðasjóðs Íslands 24% og til Samtaka grásleppuhrognafram-
leiðenda 15%. 

Lög um breyting á lögum nr. 36/1978, um stimpilgjald, 
með síðari breytingum. 4. maí 1982 61/13. maí 1982 

Lögin varða stimpilgjald af hlutabréfum. 

Sveitarstjórnarmál. 

Lög um breyting á lögum nr. 5 7. mars 1962, um sveitar-
stjórnarkosningar, sbr. lög nr. 5 6. apríl 1966 og lög nr. 7 
2. rnaí 1978. 8. mars 1982 8/19. mars 1982 

Kveðið er á um innsiglun og eyðingu kjörseðla eftir kosningar, sem 
verið hafa óhlutbundnar. 

Lög um breyting á sveitarstjórnarlögum, nr. 58 29. mars 
1961. 

Kosið skal á laugardegi í stað sunnudags áður. Kosningarétt fá 
danskir, finnskir, norskir og sænskir ríkisborgarar, sem lögheimili 
hafa átt á íslandi síðustu þrjú árin. 

18. mars 1982 9/19. mars 1982 

Lög um breyting á lögum um sveitarstjórnarkosningar 
nr. 5 7. mars 1962. 19. mars 1982 10/19. mars 1982 

Lög um breyting á lögum um Innheimtustofnun sveitar-
félaga nr. 54 6. apríl 1971. 

Innheimtustofnunin fær m. a. heimild til að taka að sér, að beiðni 
ráðuneyta, innheimtu meðlagsskulda erlendra rikisborgara hér á 
landi. 

19. april 1982 27/30. apríl 1982 

Lög um breyting á lögum nr. 73/1980, um tekjustofna 
sveitarfélaga. 

Sveitarstjórnum er nú skylt að fella niður fasteignaskatt af efna-
litlum elli- og örorkulifeyrisþegum og öðrum lífeyrisþegum. 

30. april 1982 47/11. mai 1982 

Tollar. 
Lög um breyting á lögum nr. 120 31. des. 1976, um 
tollskrá o. fl., með áorðnum breytingum. 18. des. 1981 83/28. des. 1981 

Heimilt er að leggja jöfnunarálag á tollverð innfluttra mannvirkja 
og mannvirkjahluta. 

Lög um breyting á lögum nr. 120 31. des. 1976, um 
tollskrá O. fl., með siðari breytingum. 2. febrúar 1982 2/2. febr. 1982 

Tollur á ýmsum heimilistækjum er lækkaður úr 80% í 40%. 
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Samþykkt Lög nr. og dags. 
á Alþingi 

Lög um breyting á lögum nr. 120/1976, um tollskrá o. 
fl., með síðari breytingum. 28. apríl 1982 30/4. maí 1982 

Um er að ræða heimildarákvæði um niðurfelling gjalda af ýmsum 
tækjum fyrir sjónskerta og heyrnarskerta. 

Vátryggingar. 
Lög um breyting á lögum nr. 50/1978, um vátryggingar-
starfsemi. 

Um er að ræða ákvæði varðandi tryggingareftirlitsgjald. 
Lög um breyting á umferðarlögum, nr. 40 23. apríl 1968, 
sbr. lög nr. 31 22. maí 1980. 

Breytingin varðar ákvæði um f já rhæð eigin áhættu þess, sem fé-
bótaábyrgð ber á tjóni af völdum ökutækis. 

Lög um breyting á lögum nr. 52/1975, um Viðlagatrygg-
ingu fslands. 

Lagabreyting þessi varðar m. a. þau mannvirki, sem skylt er að 
tryggja. Er nú skylt að tryggja hitaveitur, vatnsveitur, hafnarmann-
virki o. fl. 

23. apríl 1982 56/14. mai 1982 

24. april 1982 16/30. apríl 1982 

3. mai 1982 55/14. maí 1982 

Viðskipti. 
Lög um breyting á lögum nr. 56/1978, um verðlag, sam-
keppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti, sbr. lög nr. 
13/1979, um breyting á þeim lögum. 28. apríl 1982 52/11. maí 1982 

Lög um breyting á lögum nr. 42/1903, um verslunar-
skrár, firmu og prókúruumboð, og lögum nr. 53/1963, 
um veitingasölu, gististaðahald o. fl. 30. april 1982 57/12. mai 1982 

Vöruflutningar. 
Lög um flutningssamninga og ábyrgð við vöruflutninga 
á landi. 17. mars 1982 24/31. mars 1982 

Lög þessi gilda um vöruflutninga á iandi með bifreiðum og tengi-
vögnum, enda annist vöruflytjandi að jafnaði flutning fyrir fleiri en 
einn aðila i sömu ferð og gegn gjaldi. Fjallað er um gerð fylgibréfa 
og flutningssamninga, ábyrgð flytjanda, sendanda og móttakanda, 
gildissvið laganna o. fl. 
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Þingsályktanir. 

Þingsályktun um samúð og stuðning við 
pólsku þjóðina. 
(Samþykkt á Alþingi 14. desember 1981.) 

Alþingi ályktar að lýsa yfir samúð Íslendinga með 
pólsku þjóðinni og stuðningi við mannréttindabar-
áttu frjálsra pólskra verkalýðssamtaka og harmar 
algera valdatöku kommúnistaflokksins og hersins i 
Póllandi. 
Slík valdbeiting og ofbeldi í skjóli erlends valds 
kemur i veg fyrir friðsamlega þróun i lýðræðisátt, 
sem hafin var í Póllandi, og kann að leiða til blóð-
ugra átaka með hörmulegum afleiðingum, um leið 
og friði í Evrópu er stofnað i hættu. 
Á örlagastundu óska Íslendingar þess af einlægni, 
að Pólverjar fái aukin réttindi og taki sjálfir ákvarð-
anir um framtið sína í frjálsum kosningum á grund-
velli opinna umræðna, en séu ekki sviptir mannrétt-
indum með valdbeitingu og ógnun um innrás. 

Þingsályktun um heimild fyrir ríkisstjórnina 
til að staðfesta samkomulag milli íslands og 
Noregs um landgrunnið á svæðinu milli 
íslands og Jan Mayen. 
(Samþykkt á Alþingi 18. desember 1981.) 

Alþingi ályktar að heimila rikisstjórninni að stað-
festa fyrir Íslands hönd samkomulag milli Íslands og 
Noregs um landgrunnið á svæðinu milli Íslands og 
Jan Mayen, sem undirritað var i Osló 22. október 
1981. Samkomulagið er prentað sem fylgiskjal með 
ályktun þessari. 

Þingsályktun um ár aldraðra. 
(Samþykkt á Alþingi 18. desember 1981.) 

Alþingi ákyktar að tileinka árið 1982 málefnum 
aldraðra. Alþingi skal kjósa 7 manna nefnd til að 
vinna að framgangi þeirra og skal hún eiga sam-
vinnu við stjórnskipaða nefnd, sem vinnur að laga-
setningu um heilbrigðis- og vistunarþjónustu fyrir 
aldraða. Skulu þessir aðilar marka frambúðarstefnu 
i þessum málum og meta þá þörf, sem er á brýnum 
úrbótum í einstökum byggðarlögum eða fyrir landið 
i heild og að vinna að undirbúningi fjáröflunar og 
framkvæmda á þessu sviði. Sérstaklega skal lögð 
áhersla á samvinnu og þátttöku þeirra samtaka, sem 
láta sig mannúðar- og menningarmál varða. 

í samræmi við ályktun þessa skal hin þingkjörna 
nefnd í samráði við sveitarstjórnir og hagsmuna-
aðila koma á fót undirnefndum til starfa innan 
landshluta, kjördæma, heilsugæslusvæða eða 
einstakra sveitarfélaga. 

Þingsályktun um samþykki til frestunar á 
fundum Alþingis samkvæmt 23. gr. stjórnar-
skrárinnar. 
(Samþykkt á Alþingi 19. desember 1981.) 

Alþingi ályktar að veita samþykki til þess, að 
fundum þingsins verði frestað frá 19. desember 1981 
eða síðar, ef henta þykir, enda verði það kvatt 
saman á ný eigi siðar en 20. janúar 1982. 

Þingsályktun um eflingu almannavarna. 
(Samþykkt á Alþingi 18. febrúar 1982.) 

Alþingi ályktar að kjósa 7 manna nefnd til að gera 
áætlun um eflingu almannavarna í landinu. 

Þingsályktun um staðfestingu viðbótarsamn-
ings við Norður-Atlantshafssamninginn um 
aðild Spánar. 
(Samþykkt á Alþingi 25. febrúar 1982.) 

Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að 
staðfesta fyrir Íslands hönd viðbótarsamning við 
Norður-Atlantshafssamninginn frá 4. apríl 1949 um 
aðild Spánar, sem undirritaður var i Brussel 10. des-
ember 1981. Viðbótarsamningurinn er prentaður 
sem fylgiskjal með þingsályktunartillögu þessari. 

Þingsályktun um smærri hlutafélög. 
(Samþykkt á Alþingi 25. febrúar 1982.) 

Alþingi ályktar að fela rikisstjórninni að endur-
skoða lög um hlutafélög með hliðsjón af réttarstöðu 
smærri hlutafélaga. 

Þingsályktun um fullgildingu samnings um 
verndun lax í Norður-Atlantshafi. 
(Samþykkt á Alþingi 18. mars 1982.) 

Alþingi ályktar að heimila rikisstjórninni að 
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fullgilda fyrir Íslands hönd samning um verndun lax 
í Norður-Atlantshafi, sem lagður verður fram til 
undirritunar i Reykjavík 2. mars 1982. Samningur-
inn er prentaður sem fylgiskjal með þingsályktun 
þessari. 

Þirigsályktun um fangelsismál. 
(Samþykkt á Alþingi 20. apríl 1982.) 

Alþingi ályktar að kjósa 7 manna nefnd til að gera 
heildarúttekt á fangelsismálum og endurskoða lög 
og reglur þar að lútandi. 
Á grundvelli þeirrar úttektar skal nefndin skila áliti 
j a fnóðum og það liggur fyrir, er feli i sér: 

1. Stöðu fangelsismála. 
2. Tillögur um brýnar úrbætur . 
3. Áætlun um æskilega framtíðarskipan 

fangelsismála. 
Dómsmálaráðherra skipar formann nefndar-
innar úr hópi nefndarmanna. 

Þingsályktun um skipulagt átak í fiskræktar-
og veiðimálum. 
(Samþykkt á Alþingi 20. april 1982.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að hlutast til 
um, að gerð verði áætlun um skipulegt átak í fisk-
ræktarmálum. 
Í þessu sambandi verði áhersla lögð á: 

1. Að efla rannsóknir og tilraunir i veiðimálum, 
svo að unnt sé að fá sem haldbesta vitneskju 
um þau skilyrði, sem fyrir hendi eru í landinu 
til f iskræktar. 

2. Að auka leiðbeiningar í fiskrækt og veiðimál-
um. 

3. Að afla þekkingar í markaðsmálum. 
4. Að samræma fjárveitingar til fiskræktarmála. 

Þingsályktun um landgræðslu- og land-
verndaráætlun fyrir árin 1982—'86. 
(Samþykkt á Alþingi 20. april 1982.) 

Alþingi ályktar, að á árunum 1982—1986, að 
báðum meðtöldum, skuli auk árlegra fjárveitinga til 
viðkomandi s tofnana á fjárlögum unnið að land-
græðslu- og landverndarmálum samkvæmt eftirfar-
andi áætiun: 

1. Verkefni framkvæmd af Land-
græðslu ríkisins: 
Stöðvun sandfoks, jarðvegs- og 
gróðureyðingar; gróðureftirlit, 
gróðurvernd og gróðuraukning . . . 40.400.000 

2. Verkefni framkvæmd af Skógrækt 
ríkisins: 
Friðun lands til skógræktar, hér-

aðsskógræktaráætlanir, rannsókn-
ir í skógrækt, útivistarsvæði við 
þéttbýli, skógvernd og skógrækt . 9.500.000 

3. Verkefni framkvæmd af Rann-
sóknastofnun landbúnaðarins: 
Rannsóknir á nýtingu beitilanda, 
gróður- og jarðvegseyðingu og 
aðferðum til landgræðslu; gróður-
kortagerð og vistfræðirannsóknir, 
frærannsóknir og rannsóknir á 
plöntum, þ.á m. á vetrarþoli þeirra 5.150.000 

4. Ýmislegt: 
Samvinnuverkefni stofnana, sem 
aðild eiga að landgræðsluáætlun; 
frærækt, skjólbelti, úttekt á árangri: 
Stuðningur við fræðslustarf og 
þátttöku samtaka áhugamanna um 
skógrækt og landgræðslu 1.675.000 

5. Framkvæmdir til að verjast land-
broti og landskemmdum vegna 
ágangs vatna eða sjávar, í umsjá 
Landgræðslu ríkisins 14.500.000 

Samtals á 5 árum, kr. 71.225.000 
Á framlög áranna 1983—'86 greiðist verðbætur, er 
miðist við framlög ársins 1982. 

Þingsályktun um stöðu, þróunarhorfur og 
stefnumótun i upplýsinga- og tölvumálum. 
(Samþykkt á Alþingi 20. april 1982.) 

Alþingi ályktar að fela rikisstjórninni að skipa 
nefnd, er geri athugun á stöðu og þróunarhorfum i 
upplýsinga- og tölvumálum og á hvern hátt unnt er 
að stjórna þeirri þróun. 
Ja fnf ramt skal nefndin benda á kosti varðandi 
stefnumótun og opinbera ákvarðanatöku á fyrr-
greindu sviði. Sérstaklega skal athuga, hvernig 
vinnumarkaðurinn geti aðlagast tölvuvæðingunni, 
án þess að atvinnuöryggi sé stefnt í hættu. 
Nefndin skal við störf sín hafa hliðsjón af þeirri 
vinnu og þeim skýrslum, sem þegar kann að vera 
lokið hérlendis og erlendis. 
Skal nefndin skila niðurstöðum og tillögum fyrir 
árslok 1982. 

Þingsályktun um Kolbeinsey. 
(Samþykkt á Alþingi 20. april 1982.) 

Alþingi ályktar að fela rikisstjórninni að sjá svo um, 
að sjómerki verði sett upp sem allra fyrst á Kolbeins-
ey. Athuganir fari einnig fram á því, hvort og á 
hvern hátt megi sem best tryggja, að eyjan standist 
heljaröfl stórviðra og ísa. 



124 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

Þingsályktun um staðfestingu á samningum 
við Færeyjar og Noreg um gagnkvæmar 
heimildir til veiða á kolmunna. 
(Samþykkt á Alþingi 20. apríl 1982.) 

Alþingi ályktar að staðfesta samning frá 10. mars 
1982 um gagnkvæmar heimildir Íslendinga og Fær-
eyinga til veiða á kolmunna og samning frá 23. mars 
1982 um gagnkvæmar heimildir Íslendinga og Norð-
manna til veiða á kolmunna. Samningarnir eru 
prentaðir sem fylgiskjöl með ályktun þessari. 

Þingsályktun um orlofsbúðir fyrir almenn-
ing. 
(Samþykkt á Alþingi 27. april 1982.) 

Alþingi ályktar að kjósa 7 manna nefnd til þess að 
kanna og gera tillögur um, hvaða jarðeignir í eigu 
ríkisins megi nýta undir orlofsbúðir félagasamtaka 
og sumarhúsabyggingar einstaklinga. 
Nefndin skal skila skýrslu um niðurstöður til 
Alþingis. 

Þingsályktun um kornrækt. 
(Samþykkt á Alþingi 27. april 1982.) 

Alþingi ályktar að fela rikisstjórninni að kanna nú 
þegar, hvað hægt er að gera til að stuðla að því, að 
kornrækt verði arðbær og fastur þáttur í búskap 
íslenskra bænda þar, sem skilyrði eru fyrir hendi. 
Að fengnum niðurstöðum þeirrar könnunar geri 
ríkisstjórnin þær ráðstafanir, sem vænlegastar eru 
taldar i þessu skyni. 

Þingsályktun um eflingu kalrannsókna. 
(Samþykkt á Alþingi 27. april 1982.) 

Alþingi ályktar að skora á rikisstjórnina að efla kal-
rannsóknir. 

Þingsályktun um ávana- og fíkniefni. 
(Samþykkt á Alþingi 27. april 1982.) 

Alþingi ályktar að fela rikisstjórninni að láta fara 
fram heildarendurskoðun á því, hvaða leiðir séu 
helstar til úrbóta til að hamla frekar gegn innflutn-
ingi, tilbúningi, útbreiðslu og neyslu ávana- og fíkni-
efna. 
Tillögur þar að lútandi liggi fyrir i árslok 1982. 

Þingsályktun um votheysverkun. 
(Samþykkt á Alþingi 27. apríl 1982.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að beita sér 
fyrir ráðstöfunum til að stuðla að aukinni votheys-
verkun frá því sem nú er. 

Skal þetta gert með því að: 
1. Kynna bændum reynslu þeirra, sem um árabil 

hafa byggt heyöflun sína að öllu eða mestu 
leyti á votheysverkun; 

2. kynna bændum nýjungar og tækniframfarir í 
votheysverkun og votheysfóðrun; 

3. endurskoða reglur um stofnlán í því skyni að 
auðvelda bændum að breyta yfir í votheys-
verkun. 

Þingsályktun um skipun nefndar til að 
kanna öryggisbúnað fiski- og farskipahafna. 
(Samþykkt á Alþingi 27. apríl 1982.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni skipun fimm 
manna nefndar til að gera heildarathugun á fiski- og 
farskipahöfnum landsins með tilliti til slysahættu 
sjómanna og annarra, sem um hafnir fara. 
Í nefndinni sitji einn fulltrúi, tilnefndur af Slysa-
varnafélagi íslands, og sé hann formaður nefndar-
innar. Eftirtaldir aðilar skipi hver einn fulltrúa í 
nefndina: Siglingamálastofnun rikisins, Hafna-
málastofnun ríkisins, Landssamband ísl. útvegs-
manna og Sjómannasamband Íslands. 
Skal starf nefnarinnar miða að þvi: 

a. Að benda á kunnar eða hugsanlegar slysagildr-
ur við hafnarmannvirki og landgang skipa og 
báta; 

b. að benda á, við hvaða hafnir landsins og á 
hvaða sviði sé helst og brýnust þörf úrbóta; 

c. að kanna aðbúnað til björgunar og slysavarna 
við hafnir landsins; 

d. að gera tillögur um leiðir til úrbóta í 
ofangreindu efni, sjómönnum og öðrum, sem 
um hafnir fara, til aukins öryggis. 

Ofangreind athugun og tillögugerð skal liggja fyrir 
eigi siðar en í árslok 1982. 

Þingsályktun um íslenskt efni á myndsnæld-
um. 
(Samþykkt á Alþingi 3. mai 1982.) 

Alþingi ályktar að fela menntamálaráðherra að 
beita sér fyrir því, að upp verði teknar viðræður við 
eigendur höfundarréttar íslensks efnis, sem flutt 
hefur verið í Ríkisútvarpinu—sjónvarpi, er hafi það 
markmið að setja reglur, er gefi almenningi kost á 
að fá íslenskt sjónvarpsefni til láns eða kaups á 
myndsnældum. 

Þingsályktun um könnun á lækningamætti 
jarðsjávar við Svartsengi. 
(Samþykkt á Alþingi 3. mai 1982.) 

Alþingi áiyktar, að leiði könnun, sem nú fer fram á 
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lækningamætti jarðsjávar við Svartsengi, til já-
kvæðrar niðurstöðu, þá verði þegar unnið að því að 
koma upp sérstakri aðstöðu fyrir þá sjúkiinga, sem 
að læknisráði er taiið rétt að noti jarðsjóinn til baða. 

Þingsályktun um viðauka við vegáætlun 
fyrir árin 1981 — 1984. 
(Samþykkt á Alþingi 3. maí 1982.) 

Alþingi ályktar, að á árinu skuli aflað 10 m.kr. við-
bótarfjár til vegáætlunar á árinu 1982. Fé þessu skal 
varið til framkvæmda á eftirtöldum vegum í því 
skyni að auka öryggi vegfarenda. 
Útnesvegur um Ólafsvikurenni 6,9 m.kr. 
Djúpvegur um Óshlíð 3,0 m.kr. 
Ólafsfjarðarvegur um Ólafsfjarðarmúla 0,1 m.kr. 
Framkvæmdir þessar skulu vera sérstakur verkefna-
flokkur innan stofnbrauta. Frekari fjárveitingar 
skulu ákveðnar við næstu endurskoðun vegáætlun-
ar. 

Þingsályktun um að kanna stöðu og 
rekstrargrundvöll félagsheimila. 
(Samþykkt á Alþingi 3. mai 1982.) 

Alþingi ályktar að fela rikisstjórninni að láta nú 
þegar kanna stöðu og rekstrargrundvöll félagsheim-
ila. í því sambandi ber sérstaklega að hafa i huga: 

a. Hvernig efla megi Félagsheimilasjóð, þannig að 
hann geti staðið að greiðslum til félagsheimil-
anna svo sem honum er ætlað að gera sam-
kvæmt lögum; 

b. með hvaða hætti styrkja megi rekstrargrund-
völl félagsheimilanna, m. a. með tilliti til 
skattlagningar hins opinbera, hitunar-
kostnaðar og fleiri atriða, sem rekstur félags-
heimilanna varðar. 

Þingsályktun um Orkubú Suðurnesja. 
(Samþykkt á Alþingi 3. maí 1982.) 

Alþingi ályktar að fela rikisstjórninni að skipa fimm 
manna nefnd til að semja frumvarp til laga um 
Orkubú Suðurnesja. 
Nefndin skal þannig skipuð: Tveir fuiltrúar tilnefnd-
ir af stjórn Hitaveitu Suðurnesja, tveir fulltrúar 
tilnefndir af stjórn Sambands sveitarfélaga á 
Suðurnesjum og einn fulltrúi tilnefndur af 
iðnaðarráðuneytinu. Iðnaðarráðherra skipar 
formann úr hópi nefndarmanna. 
Nefndin hraði svo störfum, að frumvarp verði lagt 
fyrir næsta regiulegt Alþingi. 

Þingsályktun um aðgerðir til þess að tryggja 
eðlilega byggðaþróun í Árneshreppi í 
Strandasýslu. 
(Samþykkt á Alþingi 3. maí 1982.) 

Alþingi ályktar að fela rikisstjórninni að láta fram-
kvæma undirbúning og hönnun að hafnarfram-
kvæmdum i Árneshreppi í Strandasýslu og gera 
kostnaðaráætlun um þessar framkvæmdir og tillögu 
til fjáröflunar til að standa undir þeim og verði 
stefnt að því, að vinna geti hafist vorið 1983. 

Þingsályktun um eflingu listiðnaðar og iðn-
hönnunar. 
(Samþykkt á Alþingi 3. mai 1982.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að skipa nefnd 
til að gera tillögur um, hvernig best verði staðið að 
eflingu listiðnaðar og listrænnar iðnhönnunar á 
Íslandi. Skal nefndin m. a. fjalla um eftirtalin atriði: 

1. Hvernig opinberir aðilar i samvinnu við ein-
stakiinga, félög og fyrirtæki geti best örvað 
listiðnað og listhönnun á íslenskum iðnaðar-
vörum. 

2. Hvernig staðið verði að því að safna 
heimildum um þróun listiðnaðar og 
listhönnunar á Íslandi, þannig að hér geti 
myndast visir að listiðnaðarsafni, svo og 
hvernig staðið verði að vernd á hönnun og 
mynstrum (design). 

3. Hvernig unnt sé að fjölga sýningartækifærum 
fyrir íslenskan listiðnað erlendis. 

4. Hvernig haga beri samstarfi við aðila, sem 
vinna að sömu markmiðum hjá nágrannaþjóð-
um okkar, einkum á Norðurlöndum. 

Nefndin skai enn fremur taka til athugunar önnur 
þau atriði, sem stuðlað geta að markmiði þvi, sem 
tillaga þessi fjallar um, og gera tillögur um þau. Við 
tillögugerð um þessi efni verði tekið mið af reynslu 
annarra þjóða á þessu sviði og haft sem víðtækast 
samstarf við þá aðila, sem hagsmuna eiga að gæta í 
þessum efnum. 

Þingsályktun um athugun atvinnumála 
vegna hruns loðnustofnsins. 
(Samþykkt á Alþingi 3. maí 1982.) 

Alþingi ályktar að kjósa 7 manna nefnd til að gera 
úttekt á atvinnumálum þeirra byggðarlaga, þar sem 
loðnuvinnsla hefur verið veruleg, með hliðsjón af 
þeim breyttu viðhorfum, sem hrun loðnustofnsins 
hefur valdið. Niðurstöður nefndarinnar ásamt til-
lögum um aðgerðir skulu lagðar fyrir rikisstjórnina 
svo fljótt sem verða má og kynntar alþingismönn-
um. 
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skal honum skotið til Alþingis, að fenginni til-
lögu ríkisstjórnar. 

2. Fljótsdalsvirkjun og síðar Sultartangavirkjun 
verði næstu meiri háttar vatnsaflsvirkjanir á 
eftir Blönduvirkjun. Eftir þvi sem orkuþörf 
gefur tilefni til skarist annars vegar Blöndu-
virkjun og Fljótsdalsvirkjun og hins vegar 
Fljótsdalsvirkjun og Sultartangavirkjun. 

3. Samhliða næstu meiri háttar vatnsaflsvirkjun-
um verði unnið að orkuöflunarframkvæmdum 
á Þjórsár/Tungnaársvæðinu með Kvíslaveit-
um, stækkun Þórisvatnsmiðlunar og gerð Sult-
artangastiflu. Búrfellsvirkjun verði stækkuð, 
þannig að núverandi afkastageta vatnsafls-
virkjana á þessu svæði geti aukist um allt að 
950 GWst. á ári. 

Þingsályktun um íslenska iðnkynningu. 
(Samþykkt á Alþingi 6. maí 1982.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni i samvinnu við 
samtök iðnaðarins og neytenda að hrinda af stað 
kynningu á íslenskum iðnaði. 

Þingsályktun um hafnargerð við Dyrhólaey. 
(Samþykkt á Alþingi 7. mai 1982.) 

Alþingi ályktar: 
1. Að fram fari frekari athugun á auknum lend-

ingarbótum fyrir smábátaútgerð við Dyrhólaey; 
2. að rikisstjórnin beiti sér fyrir því, að kannað 

verði, hvort unnt sé á hagkvæman hátt að gera 
mannvirki við Dyrhólaey, sem nota má til þess 
að skipa út Kötluvikri frá í stórum stíl. 


