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Þróun og stefna í bankamálum 

I. 
Skipulagsmál bankakerfisins hafa verið 

mjög til umrœðu að undanförnu. Hefur tilefn-
ið einkum verið hið mikla fjárhagsvandamál 
Útvegsbankans vegna útlánatapa, er í l jós 
komu haustið 1985. Fyrstu viðbrögð stjórn-
valda við þeim vanda voru annars vegar þau 
að tryggja um sinn áframhaldandi starfsemi 
bankans í skjóli sérstakrar ábyrgðaryfirlýs-
ingar Seðlabanka og ríkisstjórnar, en hins 
vegar hefja könnun leiða til þess að endur-
skipuleggja starfsemi bankakerfisins, jafn-
framt því sem fjárhagsvandi Útvegsbankans 
yrði leystur. Voru ýmsar leiðir kannaðar og 
reyndar í þessu efni, einkum sameining Út-
vegsbankans og tveggja einkabanka í stóran, 
alhliða hlutafélagsbanka, en einnig sameining 
Útvegsbankans við Búnaðarbankann. Þegar 
í ljós kom, að samstaða nœðist um hvoruga 
þessa leið að sinni, tók ríkisstjórnin þá 
ákvörðun að beita sér fyrir stofnun nýs hluta-
félagsbanka, er yfirtœki starfsemi Útvegs-
bankans, og hefur sú leið nú verið lögfest. 

Í þessari niðurstöðu felst, að tœkifœrið, sem 
gafst til þess að leysa erfiðleika Útvegsbankans 
með samruna við aðrar bankastofnanir, hefur 
gengið mönnum úr greipum. Engu að síður 
felst meiri háttar stefnubreyting í íslenzkum 
bankamálum í þeirri ákvörðun aðstofna ístað 
eins af ríkisbönkunum nýjan hlutafélags-
banka og selja hlutabréf hans á almennum 
markaði, þar afhugsanlega allt aðfjórðungi til 
erlendra aðila. Kann hún að hafa afdrifarík 
áhrif á þróun bankakerfisins á komandi árum, 
einkum efhún erskoðuð í samhengi við aðrar 

breytingar, sem átt hafa sér stað á þessu sviði 
á undanförnum fjórum árum. Til þess að meta 
horfurnar í þessum efnum betur er nauðsyn-
legt að líta til þróunar bankakerfisins undan-
farna tvo til þrjá áratugi. 

II. 
Allt fram á sjötta áratuginn var öll banka-

starfsemi hér á landi í höndum þriggja ríkis-
banka auk fjölda smárra sparisjóða, semflest-
ir höfðu mjög takmarkað starfssvið. Þar sem 
vextir voru bundnir, byggðist lánastarfsemin 
að mestu leyti á lánsfjárskömmtun, þar sem 
forgangslánveitingar til tiltekinna þarfa 
gegndu veigamiklu hlutverki. Þegar nýir 
hlutafélagsbankar komu til sögunnar á sjötta 
og sjöunda áratugnum, var hlutverk þeirra 
ekki sízt að keppa um aukna hlutdeild í 
sparifé landsmanna og beina því til þeirra 
atvinnuvega og hagsmunahópa, sem að stofn-
un hvers banka höfðu staðið. Á tímum láns-
fjárskorts og óraunhœfra vaxta hlaut því sam-
keppnin á peningamarkaðnum fyrst og fremst 
að koma fram í því að fjölga bönkum og liti-
búum og draga þannig til sín aukið fjármagn. 
Afleiðingin var óhagkvœmni í rekstri banka-
kerfisins, misrœmi í þjónustu milli atvinnu-
vega og einhæfni i starfsemi einstakra banka-
stofnana. 

Mikil umrœða hófst um þessi mál á árinu 
1968, en þá gerði Seðlabankinn tillögur um 
það, að stefnt yrði að fœkkun banka með sam-
runa þeirra í stœrri einingar. Þótt hugmyndin 
um samruna bankastofnana og bætt skipulag 
bankakerfisins virtist njóta almenns stuðn-



4 FJÁRMÁL ATÍÐINDI 

ings, reyndist erfitt að ná samstöðu um nokkra 
ákveðna leið í þessu efni. 

Snemma árs 1973 skilaði bankamálanefnd 
rœkilegri skýrslu, þar sem lagðar voru fram 
hugmyndir um sameiningu Búnaðarbankans 
og Útvegsbankans svo og fœkkun einkabanka 
og sparisjóða. Jafnframt taldi hún nauðsyn-
legt, að sett yrði almenn löggjöf um starfsemi 
banka og sparisjóða. Frumvarp til nýrra 
bankalaga, sem byggt var á tillögum nefndar-
innar, var síðan lagt fram á Alþingi, en náði 
ekki fram að ganga. Nokkrum árum síðar, 
veturinn 1977-1978, voru enn lögð fram frum-
vörp um starfsemi bœði viðskiptabanka og 
sparisjóða. Þótt frumvörp þessi gerðu ekki ráð 
fyrir sameiningu innlánsstofnana, fólu þau f 
sér veigamiklar endurbœtur á bankalöggjöf-
inni og samrœmdar reglur um starfsemi inn-
lánsstofnana. Engu að síður náðu þau ekki 
afgreiðslu á Alþingi. Þannig höfðu banka-
málin verið til umræðu meira og minna í ára-
tug, án þess að nokkuð miðaði til endurbóta í 
skipulagi eða löggjöf. Jafnframt hafði verð-
bólga magnazt ört á þessu tímabili og haft íför 
með sér neikvœða raunvexti og þverrandi 
sparifjármyndun. 

Afleiðingin varð sú, að heildarinnlán lækk-
uðu sem hlutfall af þjóðarframleiðslu um 
nærri því helming á árunum 1970-1978. Það 
blasti því við, að áframhald þeirrar þróunar 
mundi leggja bankakerfið í rúst og gera því 
ókleift að sinna fjármagnsþörfum þjóðarbús-
ins. 

Þegar svo var komið málum, mátti ljóst 
vera, að skipulagsbreytingar, svo œskilegar 
sem þœr voru, myndu ekki einar nægja til þess 
að bjarga bankakerfinu úr þeim ógöngum, 
sem í var komið. Það, sem mestu máli skipti, 
var, að tekin yrði upp ný stefna varðandi 
ávöxtun fjármagns og bönkunum gert kleiftað 
bjóða sparifjáreigendum kjör, sem hvettu til 
aukinnar fjármagnsmyndunar, og dregið yrði 
úr lánsfjáreftirspurn með sama hætti. Á næstu 
árum þokaðist smám saman í þessa átt. Verð-
trygging fjármagns var tekin upp í vaxandi 
mæli, og raunvaxtastefnan átti vaxandi fylgi 
að fagna, þótt framkvæmd hennar reyndist 

erfið, þegar verðbólgan reis hærra en nokkru 
sinni fyrr á árunum 1982-1983. Engu að síður 
náðu stefnubreytingin og áhrif verðtryggingar 
nœgilega langt til þess að koma í veg fyrir frek-
ara hrun sparifjáreignarinnar á þessum árum. 

III. 
Það er hins vegar ekki fyrr en á árinu 1983, 

sem afgerandi stefnubreyting verður í pen-
ingamálum. Grundvöllur þeirra umskipta, 
sem síðan hafa orðið í starfsemi peningamark-
aðarins hér á landi, felst í nýrri stefnu í vaxta-
málum, þar sem leitazt hefur verið við að 
koma á jafnvægi milli framboðs og eftir-
spurnar á lánsfé, fyrst með hækkun raun-
vaxta, en síðan með víðtæku frelsi í vaxtamál-
um. Er nú svo komið, að vaxtaákvarðanir 
innlánsstofnana eru algerlega frjálsar og við-
skipti á verðbréfamarkaði fara ört vaxandi. 
Hefur þessi þróun bæði aukið samkeppni á 
peningamarkaðnum og haft í för með sérstór-
aukna innlenda f jármagnsmyndun, sem m. a. 
sést af því, að heildarinnlán innlánsstofnana 
hafa aukizt á síðastliðnum fjórum árum um 
nálægt þriðjung sem hlutfall af þjóðarfram-
leiðslu. 

En það hafa orðið fleiri mikilvœgar breyt-
ingar á þessu tímabili, sem áhrif hafa haft á 
starfsskilyrði innlánsstofnana. Á árinu 1983 
var sú stefna mörkuð, að allar innlánsstofn-
anir gætu fengið rétt til gjaldeyrisviðskipta, og 
var þar með rofin einokun Landsbankans og 
Útvegsbankans í þeim efnum. Í kjölfar þessa 
fengu allir viðskiptabankarnir og helztu spari-
sjóðir rétt til gjaldeyrisviðskipta og þar með til 
þess að veita alhliða bahkaþjónustu. Um líkt 
leyti voru sett lög, er gerðu innlánsstofnanir 
skattskyldar með sama hætti og önnur fyrir-
tæki, en frá upphafi bankastarfsemi á Íslandi 
hefur hún notið þeirrar sérstöðu að vera und-
anþegin tekju- og eignarsköttum. Mikilvæg-
asta breytingin var þó setning nýrrar heildar-
löggjafar annars vegarum starfsemi viðskipta-
banka, en hins vegar um sparisjóði, þar sem í 
fyrsta skipti var settur almennur lagarammi, er 
gildi um allar innlánsstofnanir í landinu. Eru 
í þessum lögum ýmis ákvæði, er stefna að 
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betra öryggi í starfsemi innlánsstofnana, þar 
á meðal wn lágmarkshlutfall eigin fjár og 
tryggingarsjóð innlána. 

Pær breytingar á starfsskilyrðum og sam-
keppnisstöðu bankakerfisins, sem nú hefur 
verið lýst, hljóta að valda því, að þróun í 
skipulagi og starfsháttum einstakra banka-
stofnana mun í framtíðinni verða að mótast af 
viðleitni þeirra sjálfra til þess að halda stöðu 
sinni og skila viðunandi fjárhagsafkomu. Um 
leið þrengist verulega svigrúm ríkisvaldsins 
bœði til þess að hafa áhrifá starfsemi innláns-
stofnana og ráða skipulagi þeirra. Petta má 
einnig orða þannig, cið hér eftir verði innláns-
stofnanir fyrst og fremst reknar sem hver 
önnur fyrirtœki, sem verða að aðlaga sig 
síbreytilegum ytri skilyrðum bœði á fjár-
magnsmarkaðnum og í starfsemi þeirra at-
vinnuvega, sem þœrþjóna. Ahrif ríkisvaldsins 
á þcer verða við þessi nýju skilyrði ekki íformi 
beinna afskipta og áhrifa, eins og verið hefur, 
heldur með því að skapa rekstri þeirra heil-
brigðan lagaramma ogefnahagslegt umhverfi. 

IV. 
Ekki er auðvelt að spá um framtíðarþróun 

bankakerfisins eftir þær breytingar, sem orðið 
hafa undanfarin ár. En sé litið til annarra 
landa og þeirrar öru þróunar, sem þar hefur 
átt sér stað á fjármcignsmarkaðnum, er full 
ástæöa til að cetla, að hér á landi verði einnig á 
nœstu árum mjög ör þróun í átt til fjölhœfari 
þjónustu og öflugri samkeppni. í Ijósi þess er 
freistandi að reyna að gera sér grein fyrir þeim 
breytingum, sem líklegastar eru í skipulagi 
bankakerfisins á nœstu árum. 

I fyrsta lagi eru öll líkindi til þess, að sú 
aukna samkeppni, sem nú einkennir peninga-
markaðinn, muni stuðla að því, að innláns-
stofnunum fcekki og þær sameinist í stœrri 
rekstrarheildir. Enginn vafi er á því, að 
margar innlánsstofnanir hér á landi eru langt 
fyrir neðan hagkvæma rekstrarstærð, og kom 
það m.a. í Ijós íþeim athugunum, sem gerðar 
voru vegna hugsanlegrar sameiningar Útvegs-
bankans og tveggja einkabanka. Einnig veld-
ur tœkniþróunin og kröfur um fjölbreyttari 

þjónustu því, cið smærri stofnanir standa verr 
að vígi í samkeppninni. Með breytingu Út-
vegsbankans í hlutafélagsbanka opnast fleiri 
möguleikar til þess, að hann geti sameinast 
öðrum innlánsstofnunum, þótt á þessu stigi sé 
óljóst, með hverjum hætti það muni verða. 

Vandamál hinna smáu eininga eru einna 
greinilegust meðal sparisjóðanna, sem flestir 
hverjir eru langtfyrir neðan hagkvæma stærð. 
Úr þessum vanda leitast samtök sparisjóða nú 
við að leysa með aukinni samvinnu millispari-
sjóðanna innbyrðis. Nýlega hefur Lánastofn-
un sparisjóðanna tekið til starfa, en hún annast 
margvíslega þjónustu fyrir sparisjóðakerfið í 
heild. Telja má víst, að með henni sé aðeins 
stigið fyrsta skrefið í átt til meiri rekstrarlegs 
samruna milli sparisjóðanna, hvort sem það 
verður t.d. með einhvers konar samruna 
þeirra á landsvísu eða með stofnun lands-
hlutasparisjóða, sem síðan hafi nána sam-
vinnu sín á milli. Aðild að banka, er annaðist 
ýmsa sérhœfða þjónustu fyrir sparisjóðina, er 
enn ein leið í þessu efni. 

Síaukið mikilvægi erlendri viðskipta og 
samtenging markaða er eitt af megineinkenn-
um þróunar peningamála í heiminum undan-
farin ár. Ef Íslendingar eiga að njóta ávaxta 
þessarar þróunar, er nauðsynlegt að koma á 
nánari tengslum íslenzkra og erlendra pen-
ingastofnana. Þetta getur að hluta gerzt með 
þátttöku erlends banka í rekstri innlánsstofn-
unar hér á landi, eins og gefin hefur verið tak-
mörkuð heimild til í lögum um hinn nýja 
hlutafélagsbanka. Jafnframt opnun íslenzka 
markaðarins fyrir þátttöku erlendra banka-
stofnana er æskilegt, að Íslendingar eigi með 
einhverjum hætti aðild að bankastarfsemi er-
lendis eða komi á fót umboðsskrifstofum á 
þeim erlendu mörkuðum, sem þeir eiga mest 
samskipti við. Reynslan af þátttöku Lands-
bankans í Scandinavian Bank í London er 
góð staðfesting á mikilvægi samvinnu við 
erlenda banka á þessum grundvelli. 

V. 
Loks skal hér vikið nokkrum orðum að 

framtíð ríkisviðskiptabankanna, Landsbank-
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ans og Búnaðarbankans, en miðað við al-
menn útlán annast þeir um nálœgt 58% af 
heildarbankaviðskiptum á Íslandi og eru því 
langveigamesti hluti bankakerfisins. Nýlega 
hefur verið sett á laggirnar nefnd til þess að 
auka samvinnu og endurskoða verkaskiptingu 
milli þessara tveggja banka, og skal engum 
getum að því leitt hér, hvaða tillögur hún muni 
gera. 

Ljóst er hins vegar, að ríkisviðskiptabank-
arnir þurfa eins og aðrar innlánsstofnanir að 
aðlaga starfsemi sína breyttum aðstœðum og 
aukinni samkeppni á peningamarkaðnum, og 
hlýtur það m.a. að hafa í för með sér, að 
stjórnmálaleg afskipti víki ennfrekar fyrir við-
skiptalegum sjónarmiðum í rekstri þeirra. 
Jafnframt hlýtur skipulagsform þessara 
banka, sem ákveðið er af ríkisvaldinu, að hafa 
mikil áhrif á það, að hve miklu leyti og hvernig 
þeir geta brugðizt við breyttum aðstœðum. 
Kemur þá m.a. upp sú spurning, hvort núver-
andi rekstrarform sé hið hentugasta eða hvort 
breyta eigi þessum bönkum í hlutafélög, en 
fyrir því má færa ýmis rök. Hér skal þó aðeins 
bent á tvö mikilvœg atriði: annars vegar niður-
fellingu á ábyrgð ríkisins á rekstri bankanna, 
en hins vegar opnun leiða til að afla bönkun-
um eigin fjár með sölu hlutabréfa. Ástœða er 
til að líta nánar á hvort þessara atriða fyrir sig. 

Margt mælir með því, að ábyrgð ríkisins á 
rekstri ríkisviðskiptabankanna verði með 
tímanum felld niður. Í fyrsta lagi felur þessi 
ábyrgð í sér aðstöðumun milli innlánsstofn-
ana innbyrðis, sem œskilegt er að hverfi, enda 
hafa nú verið gerðar ráðstafanir til þess að 
tryggja betur öryggi allra innlánsstofnana 
bœði með lagaákvæðum um lágmark eigin 
fjár og stofnun Tryggingasjóðs viðskiptabank-
anna. Í öðru lagi eru ríkisviðskiptabankarnir 
nú orðnir samkeppnisaðilar við ríkissjóð með 
útgáfu verðbréfa á almennum markaði, en 
telja verður óeðlilegt, að þeir geti aukið hlut-
deild sína á þeim markaði í skjóli ríkisábyrgð-

ar. Í þriðja lagi mundi niðurfelling ríkis-
ábyrgðarinnar geta stuðlað að auknu aðhaldi 
í útlánastarfsemi ríkisbankanna og dregið úr 
stjórnmálalegum þrýstingi, sem rökstuddur er 
með því, að viðskiptabankarnir starfi í skjóli 
ábyrgðar ríkisins. 

Einnig má fœra rök fyrir því, að œskilegt sé 
fyrir ríkisviðskiptabankana að geta selt 
hlutabréf til annarra aðila en ríkisins. Hér 
skiptir mestu máli, að ástceða er til að ætla, að 
eiginfjármyndun bankanna, eftir að þeir hafa 
greitt eðlilega skatta af tekjum sínum, muni í 
framtíðinni ekki nœgja til þess að viðhalda 
eðlilegu eiginfjárhlutfalli. Úr þessu geta hluta-
félagabankarnir bcett með sölu hlutabréfa 
sinna á almennum markaði, og hafa þeir 
reyndar allir aukið eigið fé sitt verulega með 
þessum hœtti á undanförnum árum. Þessi leið 
er hins vegar ekki opin ríkisbönkunum, og lítil 
líkindi eru til þess, að ríkissjóður sé fús til að 
leggja þeim til nýtt eigiðfé eftir þörfum. Leysa 
mœtti þennan vanda, ef unnt væri að selja 
hlutabréf í ríkisbönkunum, ekki aðeins á 
almennum markaði, heldur einnig hugsanlega 
til stœrri aðila, þar á meðal peningastofnana, 
enda væri þá stefnt að víðtækari samvinnu við 
slíka aðila. Hér kemur m. a. til greina sam-
vinna við erlenda banka, er gætu orðið minni-
hlutaaðilar í ríkisviðskiptabönkum hér á landi 
gegn samvinnu við þá á svipuðum grundvelli 
erlendis. 

Með þessum hugmyndum er ekki verið að 
taka afstöðu til þess, hvort æskilegts é, að ríkið 
sleppi meirihluta sínum í ríkisviðskiptabönk-
unum eða jafnvel selji þá með öllu. Á hinn 
bóginn er hér verið að benda á nokkur rök 
fyrir því, að æskilegt næsta skref íþróun ríkis-
viðskiptabankanna sé, að þeim verði breytt í 
hlutafélög, jafnvel þótt stjórnmálalegur vilji 
séfyrir því, að ríkið haldi til frambúðar meiri-
hlutaeign sinni í þeim. 

J.N. 



Yngvi Örn Kristinsson: 

Greining innlána eftir 
þjóðfélagsgeirum 

Undirstaða þessarar greinar er tölvuflokkun í Reiknistofu bank-
anna, sem Kjartan Jóhannesson, kerfisfræðingur, hefur annast. 
Kann höfundur honum bestu þakkir fyrir. 

Inngangur og yfirlit helstu niðurstaðna 
Flokkun innlána í bönkum og sparisjóðum 

eftir þjóðfélagsgeirum hefur ekki legið fyrir 
á Íslandi fyrr en nú. Sambærilegar upplýs-
ingar um útlán hafa hins vegar verið til all-
lengi eða í núverandi mynd allt frá 1969. Hér 
er um forvitnilegar upplýsingar að ræða. 
Mikilvægt hlýtur að teljast, að vitað sé, hvaða 
þjóðfélagsgeirar mynda hinn frjálsa sparnað, 
þannig að yfirlit fáist yfir þá miðlun 
f jármagns, sem bankakerfið innir af hendi. 
Nú hefur þessara upplýsinga verið aflað með 
sérstakri f lokkun á innlánum í Reiknistofu 
bankanna. Upplýsingarnar ná yfir árin 1982-
1986. 

Sú flokkun innlána, sem nú hefur verið 
gerð, felst í grófum dráttum í tvennu: Annars 
vegar hafa innlán í bönkum og sparisjóðum 
verið flokkuð eftir þjóðfélagsgeirum. Geir-
arnir eru í aðalatriðum fimm, þ.e.a.s. ein-
staklingar, fyrirtæki, ríki og sveitarfélög og 
peningastofnanir. Að auki er síðan flokkur 
fyrir þau innlán, sem ekki hefur verið hægt að 
flokka. Þar er eingöngu um að ræða ónafn-
skráðar sparisjóðsbækur frá fyrri t ímum. Lík-
indi hafa þótt til, að þessar innstæður til-
heyrðu aðallega einstaklingum. 

Hins vegar hafa innstæður einstaklinga 
verið greindar sérstaklega eftir aldurshópum. 
Þessi sundurliðun er aðeins til fyrir árin 1985 
og 1986. 

Helstu niðurstöður af flokkun innlána eftir 
þjóðfélagsgeirum eru þær, að í ljós kemur, að 
einstaklingar eiga meiri hluta innlána. Þessi 
niðurstaða kemur í rauninni ekki á óvart. 
Óflokkaðar innstæður voru næststærsti liður-
inn 1982 eða 29,7%. Þessi liður fer minnk-
andi, og í árslok 1986 eru óflokkaðar inn-
stæður um 10,5% af innstæðum. Hlutdeild 
fyrirtækjanna er lægst 1982, um 13,3%, en fer 
vaxandi og nemur um 20,4% í árslok 1985 og 
enn meiru í árslok 1986 eða 21,9%. Innstæð-
ur peningastofnana og opinberra aðila eru 
síðan mun minni eða um 12% samtals 1985 og 
1986. 

Niðurstöður aldursgreiningar innlána ein-
staklinga koma ef til vill meira á óvart. Lang-
stærstan hluta af innlánum einstaklinga eiga 
eldri aldurshóparnir. Þannig eiga þeir, sem 
eru sjötugir eða eldri, tæp 30% og þeir, sem 
eru sextugir eða eldri, tæpan helming allra 
innstæðna einstaklinga. 

Nánar verður greint frá aðferð og niður-
stöðum hér á eftir. 

Aðferð 
Við flokkun þessa hafa verið notaðar upp-

lýsingar úr Reiknistofu bankanna annars 
vegar og fyrirtækja- og þjóðskrá Hagstofu 
Íslands hins vegar. Fyrirtækjaskráin tekur til 
allra lögaðila annarra en einstaklinga, þar 
með taldir opinberir aðilar og peningastofn-
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anir. Flokkunin er gerð í tveimur þrepum. 
Fyrst er nafnnúmer reikningseiganda boriö 
saman við fyrirtækjaskrá. Ef það finnst þar, 
er fyrirtækið/stofnunin flokkuð í viðkomandi 
flokk. Ef ekki, þá telst reikningurinn til 
flokksins einstaklingar. Ef ekkert nafnnúmer 
er á reikningnum, fer hann í óflokkað. 

Í seinna þrepinu eru þau innlán, sem 
flokkuð eru á einstaklinga, greind í aldurs-
hópa með samanburði á nafnnúmeri reikn-
ings og þjóðskrár . 

Rétt er að geta nokkurra takmarkana, sem 
flokkun af þessu tagi hefur. Í fyrsta lagi nær 
þessi flokkun eingöngu til þeirra innláns-
stofnana, sem hafa innlánabókhald sitt í 
Reiknistofu bankanna. Það gera þó allflestar 
stærri innlánsstofnanir. Stærð þessa úrtaks, 
mæld sem hlutfall af heildarinnlánum, er á 
bilinu 9 0 - 9 5 % , og verður það að teljast 
allgott. 

Aðrir gallar við flokkun af þessu tagi eru 
einkum tveir: Í fyrsta lagi er hlutdeild óflokk-
aðra innstæðna há, sérstaklega fyrstu árin, og 
gerir það að verkum, að erfitt er að draga 
nákvæmar niðurstöður um hlutdeild geir-
anna. Hér er eingöngu um að ræða ónafn-
skráðar sparisjóðsbækur frá fyrri t ímum. 
Allar sparisjóðsbækur og reikningar eru nú 
nafnskráðir. Óflokkaðar innstæður fara hins 
vegar minnkandi eins og áður segir. Í öðru 
lagi er galli á flokkun af þessu tagi, þegar stór 
fyrirtæki, sem umsvif hafa í mörgum atvinnu-
greinum, hafa einungis eitt nafnnúmer. 
Framhjá þessum galla er sneitt í þeirri 
umfjöl lun, sem hér fer á eftir, með því að 
flokkurinn fyrirtæki er ekki sundurgreindur. 

Ennf remur er rétt að undirstrika, að varast 
ber að mistúlka flokkinn einstaklingar. Þar er 
ekki eingöngu um launþega að ræða, þar sem 
innstæður atvinnurekenda og jafnvel ein-
staklingsfyrirtækja kynnu að flokkast þar 
líka. 

Skipting innlána á þjóðfélagsgeira 
Yfirlit yfir niðurstöður má sjá í töflu 1 fyrir 

árin 1982-1986 h é r á e f t i r : 

Tafla 1. Þróun skiptingar innlána hjá 
bönkum og sparisjóðum 1982-1986. 

1% 
Flokkar 1982 

Fyrir tæki 13,3 
P e n n g a s t o f n a n i r 5 ,0 
Rík i , sve i ta r fé lög i 2 .4 
E ins tak l ingar 49 ,6 
Ó f l o k k a ð 29,7 
(E ins tak l . og ó f l o k k a ð 79.3 
Samta l s 100.0 

/4 rslokatöhtr 

1983 1984 1985 1986 

17,8 21.0 20,4 21 .9 
6 .4 7.4 7.8 8 .5 
2.7 3 ,3 4 .0 3 .6 

49,4 49.3 53.8 55,5 
23,7 18.9 13,8 10.5 
73.1 68,2 67.6 66 .0) 

100.0 100.0 100.0 100,0 

Stærstan hluta innstæðnanna eiga einstak-
lingar eða um 50%. Hlutdeild þeirra er 
nokkuð stöðug, nema hvað talsverður vöxtur 
er síðustu tvö árin, þá hækkar hlutdeild ein-
staklinga um 6,2%. 

Næststærsti flokkurinn, þegar litið er á 
tímabilið í heild, er óflokkað. í árslok 1982 er 
hlutfall óflokkaðra innstæðna tæp 30%, en er 
komið niður í rúm 10% í árslok 1986. Skýring 
þessa liggur í því, að þessar innstæður eru 
allar á almennum sparisjóðsbókum, en k jör 
þeirra hafa á þessum tíma dregist aftur úr 
kjörum annarra innlánsreikninga. Er þar 
bæði um að ræða verðtryggða reikninga og 
víxlkjarareikninga, en svo mætti kalla þá 
reikninga, sem ýmist bera nafnvexti eða verð-
tryggingu. Innstæður á almennum sparisjóðs-
bókum hafa í miklum mæli flust yfir á þessi 
reikningsform. 

Skyndikannanir, sem gerðar hafa verið, 
bentu til, að einstaklingar ættu stærstan hluta 
óflokkaðra innstæðna. Það kemur því nokk-
uð á óvart, að samhliða lækkun óflokkaðra 
innstæðna virðist vera samsvarandi hækkun 
á hlutdeild fyrirtækja árin 1982-1984. Það er 
einungis 1985 og 1986, sem hlutur einstak-
linga hækkar samhliða lækkun óflokkaðra 
innstæðna. Þetta virðist styðja þá tilgátu, að 
fyrirtækin hafi átt verulegan hlut óflokkaðra 
innlána. 

Að vísu gæti atburðarásin verið mun flókn-
ari. Með þá tilgátu að leiðarljósi, að óflokk-
aðar innstæður tilheyrðu að mestu einstak-
lingum, gæti hugsanleg skýring verið, að ein-
staklingar hafi árin 1983 og 1984 gengið á inn-
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Skipting innlána á þjóðfélagsgeira 
Árslok 1982-1986 

Hlutföll í % 
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- 30 
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1982 1983 1984 1985 1986 

stæður s ínar , en fyrirtæki aukið sínar. Sam-
hliða þessu hafi átt sér stað f lutningur inn-
stæðna af óna fnsk ráðum bókum vfir á önnur 
innlánsform. Bakgrunnur þessarar tilgátu 
væri að sjálfsögöu kaupmát ta r lækkunin , sem 
varð 1983. 

Eins og áður segir hefur hlutur fyr i r tækja í 
hei ldar innlánum farið vaxandi þessi ár. Í árs-
lok 1982 er hlutur fyr i r tækja 13,3%, en í árs-
lok 1986 er hann kominn í 21 .9%. Hér er um 
verulega aukningu að ræða. Hugsanlegt er, að 
verulegur hluti þessarar aukningar endur-
spcgli f lutning frá ónafnskráðum sparibók-
um, en einnig má telja líklegt, að betri af-
koma fyr i r tækja og hagstæðari ávöx tunark jö r 
hafi aukið sparnað fyr i r tækja . 

Aðr i r f lokkar , þ.e. peningastofnanir og 
opinberir aðilar, auka hlutdeild sína nokkuð . 
Hlutur peningas tofnana er 5% í árslok 1982, 
en 8 ,5% í lok 1986. Hlutdeild ríkis og sveitar-
félaga vex úr 2 ,4% í 3 ,6% á sama t íma. 

Innlánaskipting í bönkum og sparisjóðum 
Forvitnilegt er að bera saman uppruna inn-

lána í bönkum annars vegar og í spar is jóðum 
hins vegar. Samkvæmt eldri löggjöf áttu 
sparisjóðir aðallega að hafa viðskipti við ein-
staklinga, en viðskiptabankarnir vera f r emur 
a lmennar lánastofnanir með viðskipti j ö fnum 

höndum við a lmenning og fyrirtæki. Til þess 
að sjá, hvort munur er þarna á milli, hafa inn-
lánin verið f lokkuð eftir s tofnanaformi . 
Samanburður á uppruna innlánanna kemur 
f ram í töflu 2. Þar er þessi skipting sýnd fyrir 
árið 1985, en sömu upplýsingar fyrir árin 1983 
og 1984 eru sýndar í töf luviðauka mcð grein-
inni. í l j ó skemur , að verulegur m u n u r e r milli 
banka og sparisjóða í þessu tilliti. Eins og 
vænta mátti koma innlán í spar is jóðum í mun 
ríkara mæli frá einstaklingum en innlán í 
bönkum. 

Tafla 2. Innlánaflokkun 1985. 

Úrtak: pr. 31.12.1985. 

fíankar 
Í mittj. kr. Bankar Sparisj. og sparisj. 

Fyrir tæki 6 .403 .8 590.3 6.994,1 
R í k i s s j ó ð u r 456 .2 135.2 591.4 
Sve i ta r fé lög 741.0 56,6 797,6 
F j á r f e s t i nga r l ánas j . 314 .6 6.4 321.0 
B a n k a r og spar is j . 891.3 84.5 975 .8 
A ö r a r l á n a s t o f n a n i r 1.210.6 196.1 1.406,7 
E ins t ak l inga r 15.430.9 3 .025.8 18.456.7 
Ó f l o k k a ð 4 .124,6 612.2 4 .736 .8 

Samta l s 29 .573.0 4.707.1 34.280.1 

He i lda r inn lán b a n k a og spa r i s jóða 31 .12 .85 37.510 
- ú r t ak sem hlutfal l af h e i l d a r i n n l á n u m 9 1 , 4 % 

Hhuföll í % 
Fyrir tæki 21.7 12.5 20.4 
R í k i s s j ó ö u r 1.5 2.9 1.7 
Sve i ta r fé lög 2,5 1,2 2 ,3 
Fj á r fes t i nga r 1 á n a s j . 1.1 0.1 0 .9 
B a n k a r o g s p a r i s j . 3 ,0 1.8 2 .8 
A ö r a r l á n a s t o f n a n i r 4.1 4.2 4.1 
E ins tak l ingar 52.2 64.3 53 .8 
Ó f l o k k a ð 13,9 13.0 13.8 
(E ins t ak l . + ó f l o k k a ð 66.1 77.3 67.7) 

Samta ls 100.0 100.0 100.0 

V e g n a s l é t tuna r á aukas ta f e r óvís t , að samta lan sé 100.0. 

Aldursgreining innlána einstaklinga 
Eins og áður segir var gerð sérstök f lokkun 

á þeim innstæðum, sem teljast til einstak-
linga, eftir aldri innstæðueigenda. Þessi 
f lokkun nær þó eingöngu til tveggja síðustu 
áranna . Hér er sýnd skipting eins og hún var í 
árslok 1985. Aldursf lokkarnir hlaupa á tíu 
ára bilum nema yngstu og elstu a ldurshóparn-
ir. 

Niðurs töður eru settar f ram í töf lum 3 - 5 . 
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Tafla3. Innlán einstaklinga, úrtak 31.12.85. 
Sundurliðað eftir innlánsformum og aldurshópum. 

innlánum einst. 

Velti- Alm. sp,- Bundin Innlán Uppsafnað 
Aldurs- innlán innlán*) innlán alls neðanfrá 
hópur m.kr. m.kr. m.kr. m.kr. % % 

0 - 1 9 14,0 392.2 146,9 553.1 3.6 100,0 
2 0 - 2 9 215,5 710.6 134,4 1.060.5 6 .9 96 .4 
30 -39 383.9 989.3 269,5 1.642,7 10.6 89 ,5 
4 0 - 4 9 357.8 1.200,2 307,9 1.865,9 12.1 78 .9 
5 0 - 5 9 347 .3 1.801,8 492,6 2 .641,7 17.1 66 ,8 
6 0 - 6 9 243.0 2 .247 ,8 707.1 3 .197,9 20.7 49 .7 
7 0 - 254.9 3 .006,2 1.210,8 4 .471,9 29,0 29 ,0 
Al l s 1.816,4 10.348,1 3.269,2 15.433,7 100,0 
Hlu t fa l l s sk ip t ing 
á i n n l á n s f l o k k u n í 
úrtaki einstaklinga 11,8 67,0 21,2 100.0 
Hlu t fa i l s sk ip t ing 
h e i l d a r i n n l á n a 
i n n l á n s s t o f n a n a 14.6 61,6 23 ,8 100,0 

*) A l m e n n a r b æ k u r , s k i p t i k j a r a r c i k n i n g a r og g ja ldeyr i s inn lán . 

Dálkar 1 - 4 í töflu 3 sýna skiptingu úrtaks-
ins í m.kr . , en dálkar 5 og 6 sýna hlutfalls-
skiptingu eftir aldurshópum annars vegar og 
uppsöfnuð hlutföll aldurshópa hins vegar. 

Í ljós kemur , að þeir, sem eru sjötugir eöa 
eldri, eiga stærstan hluta sparnaðar einstak-
linga eða um 29%, en það samsvarar um 
15,6% af heildarinnlánum. Ef óflokkaðar 
innstæður teldust til innlána einstaklinga og 
aldursdreifing þeirra væri sú sama og hjá ein-
staklingum, væri þetta hlutfall enn hærra eða 
19,6%. Þeir, sem eru á aldrinum milli sextugs 
og sjötugs, eiga 20,7% af sparnaði einstak-
linga. Samtals eiga því þessir hópar, þ.e. sex-
tugir og eldri, 49,7% af sparnaði einstaklinga. 
Hér er því um afarmikilvægan hóp á innlána-
markaðnum að ræða. Aðrir aldurshópar eiga 
minna. Þeir, sem eru milli fimmtugs og sex-
tugs, eiga 17,1%. Aldurshópurinn 40-49 ára 
á 12,1%, aldurshópurinn 30-39 ára 10,6%, 
aldurshópurinn 20-29 ára 6,9% og loks þeir, 
sem eru yngri en tuttugu ára, 3 ,6%. 

Þessi misskipting innlána kemur heim og 
saman við fræðilegar vangaveltur um tekju-
myndun eftir aldri og þó sérstaklega útgjöld 
heimilanna eftir aldri. Ungt fólk er nettó-
lántakendur vegna fjárfestingar í íbúðar-

húsnæði og kaupa á varanlegum neysluvörum 
auk mikilla neysluútgjalda vegna barna. 
Tekjur þessa aldurshóps eru líklega einnig til-
tölulega lágar miðað við meðalárstekjur á 
ævinni, en kannanir sýna, að þær eru í 
hámarki um 45 ára aldur. Seinna á ævinni eru 
útgjöldin lægri og tekjurnar ef til vill hærri. 

Í töflu 4 er gerður samanburður á, hvernig 
innstæður, f lokkaðar eftir aldurshópum, 
skiptast á samandregin innlánaform. Athygl-
isvert er, að aldurshópurinn 30-39 ára á 
stærstan hlut í veltiinnlánum. Hins vegar á 
elsti aldurshópurinn stærsta hlutdeild í 
almennum spariinnlánum og bundnum inn-
stæðum. Þessar niðurstöður endurspegla að 
líkindum mismunandi virkni þessara hópa. 

Tafla 4. Skipting innlána einstaklinga eftir 
aldurshópum á innlánaform, úrtak 31.12.1985. 

Velti- Alm.sp,- Bundin Innlán 
/ % innlán innlán innlán samtals 

0 - 1 9 0 ,8 3,8 4,5 3.6 
20 -29 11,9 6,9 4,1 6 ,9 
30 -39 21,1 9,6 8,2 10,6 
40 -49 19.7 11,6 9,4 12.1 
50 -59 19.1 17,4 15,1 17,1 
60 -69 13,4 21,7 21,6 20,7 
7 0 - 14,0 29 ,0 37,1 29 ,0 

Alls 100.0 100,0 100,0 100,0 
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í töflu 5 er innlánum hvers aldurshóps skipt 
eftir innlánsformum. Mest af innlánunum eru 
almenn spariinnlán, en athyglisvert er, að 
yngri aldurshóparnir nata tiltölulega minnst 
bundin spariinnlán, en mest veltiinnlán. 

Tafla 5. Skipting innlána einstaklinga á innlána-
flokka eftir aldurshópum, úrtak 31.12.1985. 

Bundin 
Velti- Alm.sp,- spari- Innlán 

í% innlán innlán innlán samtals 

0 - 1 9 2,5 70,9 26,6 100 
20 -29 20 ,3 67 ,0 12,7 100 
30—39 23,4 60,2 16.4 100 
4 0 - 4 9 19,2 64 ,3 16.5 100 
50 -59 13.1 68 ,3 18.6 100 
6 0 - 6 9 7 ,6 70 ,3 22,1 100 
7 0 - 5,7 67,2 27,1 100 

Áhrif hreyttrar aldurssamsetningar 
þjóðarinnar 

Aldurssamsetning þjóðarinnar hefur aug-
Ijóslega mikil áhrif á innlánamyndun og 
einnig á útlánaeftirspurn, ef að líkum lætur. 
Um þessar mundir má búast við, að meðal-
aldur þjóðarinnar fari hækkandi, þar eð fæð-
ingum hefur fækkað og lífslíkur lengst. Að 
öllu öðru óbreyttu mundi slík breyting kalla 
f ram meiri sparnað. Ástæðan er sú, að yngra 
fólki fækkar hlutfallslega, en aldurshópar, 
sem hafa hátt sparnaðarhlutfall , fara stækk-
andi. Ef nýjustu mannfjöldaspár eru notaðar 
og tekið dæmi af áætluðum mannfjölda árið 
2010 og samsetningu hans eftir aldurshópum, 
mætti ætla, að sparnaður einstaklinga ykist 
um rösk 30% við þá breytingu eina sér, að 
öllu öðru óbreyttu. Þessi aukning jafngildir 
ríflega 15% aukningu heildarinnlána miðað 
við núverandi skiptingu innlána. 

Miðlun bankakerfisins 
Fróðlegt er að bera saman innlána- og 

útlánaflokkun innlánsstofnana og fá þannig 
yfirlit yfir þá miðlun, sem á sér stað fyrir milli-
göngu bankanna milli þjóðfélagsgeira. í eftir-
farandi töflu er gerður samanburður á skipt-
ingu inn- og útlána milli þjóðfélagsgeira: 

Tafla 6. Samanburður á flokkun inn- og útlána 
eftir þjóðfélagsgeirum í lok 1985. 

Hlutföll í % 
Lánaflokkur Innlán Útlán Hlutfall 

( I ) (2) (3=2/1) 

Fyrir tæki 20,4 71,6 3,5 
P e n i n g a s t o f n a n i r 7,8 3 ,3 0,4 
R ík i , sve i t a r fé lög 4 ,0 3 .8 0 ,9 
E ins tak l ingar 53.8 21,3 0 .4 
Ó f l o k k a ð 13,8 
(Einstaklingar og ófl. 67,7 21,3 0 .3) 

Samta l s 100,0 100,0 1,0 

Útlán innlánsstofnana beinast fyrst og 
fremst að fyrir tækjunum. Þannig eru 71,6% 
af útlánum innlánsstofnana til atvinnuvega. 
Hins vegar eru útlán til einstaklinga um 
21,3%. Skipting útlánanna er því nánast 
ranghverf spegilmynd af skiptingu innstæðna. 
Þessi niðurstaða kemur ágætlega heim og 
saman við þær hugmyndir, sem menn gera sér 
um miðlun bankakerfisins. Einstaklingar eða 
heimilin eru nettó-sparendur, en fyrirtækin 
eru nettó-lántakendur. 

Tafla 7. Innlánaflokkun 1984. 

Úriak: pr. 31.12.1984 

Bankar 
Imillj. kr. Bankar Sparisj. og sparisj. 

Fyrir tæki 4 .566 ,4 396,0 4 .962 ,4 
R í k i s s j ó ð u r 326,7 77,5 404 ,2 
Sve i ta r fé lög 330,3 59,6 389,9 
F j á r f e s t i nga r l ánas j . 243,3 3,6 246,9 
B a n k a r o g s p a r i s j . 632,4 59,7 692,1 
A ð r a r l á n a s t o f n a n i r 698,7 124,4 823,1 
E ins tak l ingar 9 .799 ,3 1.870.6 11.669,9 
Ó í l o k k a ð 3.892,1 586,3 4 .478,4 
(E ins tak l . + ó f l o k k a ð 13.691,4 2 .456,9 16.148.3) 

Samta l s 20.489,2 3 .177,7 23 .666 .9 

He i lda r inn l án b a n k a og spa r i s jóða 31.12.84 25 .133,0 
- ú r t ak sem hlutfal l af h e i l d a r i n n l á n u m 9 4 , 2 % 

Hlutföll í % 
Fyrir tæki 22 ,3 12,5 21,0 
R í k i s s j ó ð u r 1,6 2,4 1,7 
Sve i ta r fé lög 1,6 1,9 1,6 
F j á r f e s t i n g a r l á n a s j . 1,2 0.1 1,0 
B a n k a r o g s p a r i s j . 3,1 1.9 2 ,9 
A ð r a r l á n a s t o f n a n i r 3 ,4 3 .9 3,5 
E ins t ak l inga r 47 ,8 58.9 49 ,3 
Ó f l o k k a ð 19,0 18,5 18,9 
(E ins t ak l . + ó f l o k k a ð 66,8 77.3 68,2) 

Samta ls 100,0 100.0 100,0 
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Tafta 8. Innlánaflokkun 1983. 

Úrtak: pr. 31.12.1983 

Bankar 
í millj. kr. Bankar Sparisj. og sparisj. 

Fvri r tæki 2 .877.6 272,1 3 .149.7 
R í k i s s j ó ö u r 172,0 42.0 214,0 
Svc i ta r fé lög 235,2 28,2 263,4 
F j á r f e s t i n g a r l á n a s j . 234,2 1.0 235,2 
B a n k a r o g s p a r i s j . 243.9 38,7 282.6 
A ð r a r l á n a s t o f n a n i r 539.5 75,4 614.9 
E ins tak l ingar 7 .340 ,8 1.403.3 8.744.1 
Ó f l o k k a ð 3 .571,7 611,9 4 .183 ,6 
(E ins t ak l . -1- ó f l o k k a ð 10.912.5 2 .015,2 12.927,7) 

Samta l s 15.214.9 2 .472,6 17.687.5 

Hlutföll í % 
Fyri r tæki 18.9 11,0 17.8 
R í k i s s j ó ð u r 1.1 1,7 1.2 
Sve i ta r fé lög 1,5 1,1 1,5 
F j á r f e s t i n g a r l á n a s j . 1.5 0 ,0 1,3 
B a n k a r o g s p a r i s j . 1,6 1.6 1,6 
A ð r a r l á n a s t o f n a n i r 3.5 3.0 3.5 
E ins tak l ingar 48,2 56 .8 49 .4 
Ó t l o k k a ð 23,5 24.7 23,7 
(E ins t ak l . + ó f l o k k a ð 71,7 81,5 73,1) 

Sam ta l s (ca . ) 100.0 100,0 100.0 

Tafla 9. Innlánaflokkun 1986. 

Úrtak: pr. 31.12.1986 

Ba/ikar 
/ millj. kr. Bankar Sparisj. og sparisj. 

Fyri r tæki 9 .225.3 855.4 10.080.7 
R í k i s s j ó ð u r 676,6 249,5 926 .1 
Sve i ta r fé lög 650,4 65.0 715 .4 
F j á r f e s t i n g a r l á n a s j . 606,8 37.0 643 .8 
B a n k a r o g s p a r i s j . 1.198.9 125.8 1 .324.7 
A ö r a r l á n a s t o f n a n i r 1.685.3 288.8 1.974.1 
E ins t ak l inga r 21.322,6 4 .300.5 25 .623.1 
Ó f l o k k a ð 4 .154,7 684.1 4 .838 .8 
(E ins t ak l . + ó f l o k k a ð 25.477.3 4 .984 .6 30 .461 .9 ) 

Samta l s 39 .520.6 6.606.1 46 .126 ,7 

HlutfÖll i % 
Fyri r tæki 23 ,3 12,9 21 .9 
R í k i s s j ó ö u r 1,7 3 ,8 2 , 0 
Sve i ta r fé lög 1.6 1.0 1,6 
F j á r f e s t i nga r l ánas j . 1,5 0 ,6 1.4 
B a n k a r o g spar is j . 3,0 1,9 2 . 9 
A ð r a r l ánas to fnan i r 4 ,3 4 ,4 4 , 3 
E ins t ak l inga r 54.0 65.1 55 ,5 
Ó f l o k k a ð 10,5 10.4 10.5 
(E ins t ak l . + ó f l o k k a ð 64,5 75,5 66 ,0) 

Samta l s 100,0 100,0 100.0 



Jón Sigurðsson og Gamalíel Sveinsson: 

Bygg-ingar og þjóðarhacjur 

Þessi grein er að mestu samhljóöa erindi, sem Jón Sigurðsson 
flutti á ráðstefnu Félags ráðgjafarverkfræðinga: íslenskur bvgg-
ingariðnaður, í nóv. 1986. 

1. Inngangur. 
Framundir síðustu aldamót var húsagerð 

hér á landi eiginlega heimilisiðnaður og varla 
hægt að tala um byggingarstarfsemi sem sjálf-
stæða atvinnugrein með sama hætti og nú. En 
eins og prófessor Guðmundur Hannesson 
segir í ritgerð sinni um húsagerð á Íslandi í 
Iðnsögu Íslands, sem Guðmundur Finnboga-
son ritstýrði og kom út árið 1943, leikur þó 
enginn vafi á því, að víða um land hafa ætíð 
verið menn, sem stóðu öðrum framar í alls 
konar hagleik og verkhyggni og fengust 
manna mest við smíðar og byggingar. Bygg-
ingarstörf og forsögn um húsagerð hafa þá 
fyrst og fremst fallið í hlut þeirra, sem voru 
fæddir smiðir. í lok ní t jándu aldar og byrjun 
þessarar óx síðan fram stétt sérhæfðra bygg-
ingar- og tæknimanna og byggingar urðu 
sjálfstæður og smám saman öflugur þáttur í 
þ jóðarbúskapnum. Samkvæmt manntalinu 
1910 voru um 1.300 manns eða tæp 4% af 
mannafla þá talin við byggingarstörf. Árið 
1930 var þetta hlutfall komið í 6% og árið 
1950 í 10% eða í svipað hlutfall og haldist 
hefur síðan. 

2. Skilgreining á byggingarstarfsemi. 
Hér á eftir verður í máli og myndum leitast 

við að lýsa byggingarstarfseminni í Iandinu. 
Efnið er sótt í birtar og óbirtar skýrslur Þjóð-
hagsstofnunar um þessa atvinnugrein. Þess 
má geta, að hjá Þjóðhagsstofnun er nú í 

undirbúningi sérstök skýrsla um húsbygging-
ar og mannvirkjagerð á síðustu f jörut íu 
árum, sem mun birtast á næstunni. Auk efnis 
frá Þjóðhagsstofnun er hér einnig byggt á 
gögnum frá skattyfirvöldum og Hagstofu um 
vinnuvikur eftir atvinnugreinum. 

Byggingarstarfsemi er hér skilgreind í sam-
ræmi við alþjóðlega atvinnuvegaflokkun og 
nær samkvæmt henni til f ramkvæmda við og 
viðhalds á húsum, vegum, vatnsveitum, hol-
ræsum, bryggjum, brúm, flugvöllum, raf-
orkuverum og fleiru. í íslenskum hag-
skýrslum er greint á milli 16 atvinnugreina 
innan byggingarstarfsemi, en hér er henni 
skipt í þrjá flokka: Byggingarstarfsemi opin-
berra aðila, sérgreindar eða löggiltar iðn-
greinar og að síðustu aðra byggingarstarfsemi 
einkaaðila. 

Til fyrsta flokksins, byggingarstarfsemi 
opinberra aðila, teljast vega- og brúagerð, 
raforku- og símaframkvæmdir og fleira, 
þegar hið opinbera lætur vinna verkin fyrir 
eiginn reikning. Til sérgreindra iðngreina 
teljast húsasmíði, húsamálun, múrun, pípu-
lagning, rafvirkjun, veggfóðrun og dúk- og 
teppalagning. Önnur byggingarstarfsemi 
einkaaðila nær einkum til verktakastarfsemi. 
vélaleigu og fleira. Mörkin milli sérgreindra 
iðngreina og verktakastarfsemi geta oft verið 
óljós. Þó skiptir afmörkun byggingarstarf-
seminnar sjálfrar meira máli. Af skilgreining-
unni leiðir, að til hennar telst ekki ýmis þjón-
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ustustarfsemi eins og sjálfstætt starfandi arki-
tektar og verk- og tæknifræðingar , þótt þessir 
aðilar selji þ jónus tu sína að mestu til bygging-
ars tarfseminnar . Framleiðsla á húsum eða 
húshlutum í verksmiðju telst til dæmis ekki til 
byggingarstarfsemi, heldur til iðnaðar , en 
uppsetning húsanna telst hins vegar til bygg-
ingarstarfsemi. Þetta verður að hafa í huga, 
þegar tölur um byggingarstarfsemi og mikil-
vægi hennar í þ jóða rbúskapnum eru skoðað-
ar. 

Þegar þessir varnaglar hafa verið slegnir er 
næst að líta nánar á ýmsa mælikvarða á mikil-
vægi byggingarstarfsemi í þ jóða rbúskapnum. 
Fyrst verður f ja l lað um mannaf lann í grein-
inni; því næst f jö lda fyr i r tækja , s tærðardreif-
ingu þeirra og umsvif; þá f jár fes t ingu og ein-
staka þætti hennar og að síðustu um rekstur 
og a fkomu í greininni og hlutdeild hennar í 
landsframleiðslu. 

3. Mannafli. 
Á síðustu 15 árum hefur ársverkum í bygg-

ingariðnaði f jö lgað um tæpan þr ið jung eða úr 
rúmlega 8.700 árið 1970 í rúmlega 11.600 árið 
1984. Hlutfallslega er þet ta nokkru minna en 
nam hei ldarf jölgun vinnuafls á sama t íma, 
sem var um 4 3 % . Hei ldarvinnuaf lsnotkun í 
landinu svaraði árið 1984 til tæplega 117.000 
ársverka. Hlutdeild byggingarstarfsemi í 
heildarvinnuafli hefur því lækkað lítillega á 
t ímabil inu eða úr tæplega 11% í upphafi þess 
í um 10% árið 1984. Hæst fór hlutfallið á 
á runum 1973-1976 í um og yfir 12%, en fór 
síðan lækkandi og hefur verið um 10% frá 
árinu 1979. Þessi þróun sést glöggt á mynd 1. 

Skipting vinnuafls innan byggingarstarf-
seminnar he fu r einkennst af vaxandi hlut-
deild verktakastarfsemi og að sama skapi 
minnkandi vægi hins opinbera sem f ram-
kvæmdaaðila . Sérgreindar iðngreinar hafa að 
mestu haldið s ínum hlut. Af 11.600 ársverkum 
við byggingariðnað á árinu 1984 voru tæp 
5.200 eða um 45% við verktakastarfsemi o.fl . 
(þ .e . undir l iðnum önnur byggingarstarfsemi 
einkaaðila í tö f lunum) . U m 3.800 ársverk 
voru í sérgreindum iðngreinum eða tæpur 

Myna: Mannafli vió byggingarstarfsemi 
bus 1 9 6 3 - 1 9 8 4 

1964 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 

þriðjungur ársverka í greininni. Innan við 
f jó rðungur var í byggingarstarfsemi á vegum 
hins opinbera . 

Þessar vinnuaflstölur í byggingarstarfsemi 
eru byggðar á þeirri skilgreiningu, sem að fram-
an er lýst. Auðvi tað felst í því, að ýmis þ jón-
ustustarfsemi, sem er nátengd greininni, er 
ekki meðtal in, eins og arki tektar , sjálfstætt 
starfandi verkfræðingar o.fl . Þessir aðilar e ru 
taldir til þjónustustarfsemi í a tvinnugrein, 
sem kölluð er tæknileg þ jónus ta . í þeirri grein 
voru skráð 1.160 ársverk árið 1984. Margt 
mælir með því að bæta meginhluta þei r rar 
greinar við byggingarstarfsemina. Við það 
f jö lgar s törfum við byggingarstarfsemi um 
nálægt 10% og hlutdeild hennar í mannaf l -
anum í heild að sama skapi. Samkvæmt því 
má segja, að ársverk í byggingarstarfsemi að 
meðtalinni tæknilegri, þ jónus tu hafi verið 
tæplega 12.800 árið 1984 eða rétt innan við 
11% af heildinni. 

4. Fjöldi fyrirtækja, stærðardreifing og 
umsvif. 

Árið 1984 voru skráð 4.020 fyrirtæki eða 
rekstraraðilar í byggingarstarfsemi sam-
kvæmt gögnum skattyfirvalda. Með orðinu 
fyrirtæki er átt við sjálfstætt starfandi einstak-
ling eða rekstrareiningu. Ef lögformlegur 
aðili eins og til dæmis hlutafélag, sameignar-
félag eða einstaklingsfyrirtæki er starfandi í 
mörgum atvinnugreinum, telst hver þá t tur 
s tarfseminnar sérstakt fyrirtæki. Þannig 
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Mynd 2 

Fjöldi 
fyrirtækja 

2000-. 

1 5 0 0 

1000-

1 7 0 7 

5 0 0 

Fjöldi og stærð byggingarfyrirtækja 1984 

4 9 % 

1239 

6 4 9 

12°/ 
22% 

1 7 % 

Skipting launagreiðslna 

2 6 4 

121 
22 18 

0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 1 0 10-30 3 0 - 6 0 > 6 0 
Stærð fyrirtækja í ársverkum 

re iknað voru 29.400 fyrirtæki í landinu árið 
1984. Þar af voru 4.020 starfandi í byggingar-
starfsemi eins og áður segir. Flest þeirra voru 
afar lítil eins og sést á mynd 2. Sem dæmi má 
nefna , að tæplega þrír f j ó rðu hlutar allra 
fyr i r tækjanna höfðu tvo starfsmenn eða færri , 
en einungis 40 fyrirtæki höfðu fleiri en 30 
s tarfsmenn. Þrátt fyrir þennan mikla f jö lda 
smáfyr i r tækja eru þau þó síst fleiri hlutfalls-
lega í byggingarstarfsemi en í öðrum atvinnu-
greinum. Samanburður við allar aðrar at-
vinnugreinar samanlagðar leiðir raunar í Ijós, 
að stærðardreif ingin þar er nánast hin sama 
og í byggingarstarfsemi. 

A n n a r mælikvarði á stærðardreif ingu fyrir-
tækja eru launagreiðslur þeirra samkvæmt 
launamiðum að viðbættum eigendalaunum í 
e instakl ingsfyrir tækjum. Sá mælikvarði 
sýnir, að á árinu 1984 voru launagreiðslur í 
byggingarstarfsemi tæpir 3,8 mil l jarðar 
króna. Ef fy r i r tækjunum er raðað eftir launa-
greiðslum, sbr. hringlaga teikninguna á mynd 
2, sést, að 207 stærstu fyrirtækin - eða 5% af 
heildinni - greiddu nær helming launafúlg-
unnar , en 3.235 minnstu fyrirtækin - eða þrír 

f jó rðu hlutar hei ldarinnar - greiddu ekki 
nema rétt rúman f immtung. Rauna r má lesa 
af þessu geirariti, að meginhluti allrar starf-
semi í þessari grein fari f ram í um f jórðungi 
fyr i r tækjanna , þ.e . í ríflega 1.000 fyrir tækj-
um. Samanburður við atvinnustarfsemina í 
heild sýnir mjög áþekka hlutfallslega skipt-
ingu. Hei ldarf jöldi fyr i r tækja í landinu -
fundinn með sambærilegri aðferð - árið 1984 
var tæplega 35 þúsund, og f jó rðungur þeirra 
eða um 8.600 fyrirtæki greiddu um 80% 
launafúlgunnar . 

Í hagfræði er ven ja að greina milli þriggja 
f ramleiðsluþát ta , þ .e . vinnuafls, f j á rmagns 
og landgæða. Þessir þættir eru nauðsynlegir 
við alla hagræna starfsemi, en þó í misjafn-
lega r íkum mæli. Sé þessari skiptingu fylgt, 
liggur beinast við í f ramhaldi af lýsingu á 
vinnuaflinu að líta á f j á rmagnið eða öllu 
heldur f j á rmunae ign ina í byggingarstarfsemi. 
Heimildir um þennan þátt eru þó mjög af 
skornum skammti . Einu tiltæku upplýsing-
arnar eru úr efnahagsre ikningum fyrir tækj-
anna , sem Þjóðhagss tofnun tekur saman ár 
hvert . Nýjus tu upplýsingar, sem nú liggja 
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fyrir, eru frá því í árslok 1984 og ná til bygg-
ingarstarfsemi á vegum einkaaðila, bæði iðn-
greina og verktaka . í árslok 1984 mátti meta 
heildareignir þessara atvinnugreina skv. 
ska t t f ramtö lum á um 11 mill jarða kröna 
miðað við verðlag í árslok 1986. Þar af voru 
vélar og tæki um 1,7 mil l jarðar króna og fast-
eignir rúmir 2 mil l jarðar króna. Eigið fé í 
greininni mátti meta á rúma 2 mill jarða króna 
eða um f immtung heildareigna. Þetta eigin-
f járhlutfa l l virðist f r emur lágt í samanburði 
við meðaltal allra atvinnugreina, sem undan-
farin ár hefur verið nálægt þriðjungi af heild-
are ignum. 

Fyrirtæki í byggingarstarfsemi fást auð-
vitað bæði við nýframkvæmdir og viðhald á 
eldri mannv i rk jum. Ekki eru til í tarlegar upp-
lýsingar um mikilvægi v iðhaldsverkanna, en 
öðru máli gegnir um nýf ramkvæmdirnar , þar 
sem um langt árabil hefur verið safnað 
miklum upplýsingum um f járfest ingu í land-
inu. Niðurs töður a thugunar hjá Þjóðhags-
s tofnun á fyrirliggjandi gögnum benda til 
þess, að 7 0 - 7 5 % af umfangi byggingarstarf-
seminnar komi til vegna nýf ramkvæmda , en 
afgangurinn vegna viðhaldsverkefna. 

5. Fjárfesting i byggingum og mannvirkjum. 
Hér á landi hafa útgjöld til f jár fes t ingar 

löngum verið afar mikil og tiltölulega meiri en 
í mörgum öðrum löndum. Þetta á sér að 

Mynd 3 

Fjárfesting í hlutfalli af landsframleiðslu 
1970- 1985 

— Fjárfestingar i heild — Opinber mannvirki 
- - Byggingar og mannvirki. alls íbuöabyggingar 

0 / — Byggingar og mannvirki 

mörgu leyti eðlilegar skýringar, sem meðal 
annars má rek ja til þeirra sérstöku aðs tæðna , 
sem stærð landsins og lega auk strjálbýlisins 
valda, og svo þeirrar s taðreyndar , að fram á 
þessa öld var fátt um varanlegar byggingar og 
mannvirki í landinu. Ef t i r að hagvöxtur tók 
við sér í upphafi þessarar aldar hafa umsvif 
a tvinnuveganna á þ jóðarbúinu og vi rk jun 
orkulinda haft í för með sér mikla og a lmenna 
f jár fes t ingarþörf . Allt eru þetta gamalkunnar 
staðreyndir . Án þess að kafa d júp t í söguna 
má nefna , að frá s tr íðslokum og f ram undir 
miðjan síðasta áratug fór hlutfall f járfest ing-
arútgjalda af landsframleiðslu ört vaxandi. 
Raunar tók f járfes t ing mikinn f jö rk ipp um og 
eftir 1970, og fóru þar saman mikil kaup á 
fiskiskipum og flugvélum og f ramkvæmdir 
innanlands á sviði samgöngu- og orkumála . 
Þessi f járfes t ingaralda náði hámarki árin 1974 
og 1975, þegar hlutfallið nam tæplega þriðj-
ungi af landsframleiðslu. Síðan hefur hlut-
fallið af tur á móti lækkað jafn t og þétt og er 
nú samkvæmt nýjustu spám fyrir þetta ár 
komið niður undir f immtung eða á svipaðar 
slóðir og það var fyrir 30 -40 árum. 

En hver hefur hlutur byggingarstarfsemi og 
mannvi rk jagerðar verið í þessari þ róun? Það 
leiðir af sjálfu sér, að þar sem þessi þá t tur 
vegur mjög þungt í f járfes t ingunni í heild eða 
nálægt þremur f jó rðu hlutum, hlýtur hann að 
hafa afgerandi áhrif á þróun hennar . Ef litið 
er á allt t ímabilið frá 1960, kemur í ljós, að 
vægi þessarar starfsemi hefur verið f r e m u r 
stöðugt sem hlutfall af landsframleiðslu eða 
um f immtungur . Þó virðist mega greina síg-
andi lækkun þessa hlutfalls, sérstaklega síð-
ustu tíu árin, sbr. mynd 3. Á undanfö rnum 
tveimur til þ remur á rum hefur hlutfall bygg-
ingarstarfsemi og mannvi rk jagerðar af lands-
framleiðslu af tur á móti lækkað að mun eða 
úr 19% árið 1982 niður fyrir 15% í fy r ra . Þessi 
lækkun skýrist fyrst og fremst af minni orku-
f r amkvæmdum en á fyrri á rum. 

Því fer f ja r r i , að minnkandi vægi f jár fes t -
ingar í hlutfalli við landsframleiðslu síðustu 
ár sé vísbending um stöðnun eða af turkipp á 
þessu sviði. Hvort tveggja hefur vaxið ör t , 
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f já r fes t ing í heild og byggingarstarfsemi og 
mannvi rk jagerð , og lætur nærri , að heildar-
f já r fes t ing hafi tvöfaldast að raunvirði síðustu 
15 árin þrátt fyrir s töðnun hin allra síðustu ár. 
Byggingar- og mannvi rk jagerð he fu r vaxið 
hægar þet ta t ímabil eða um 65%. Þar skiptir 
nokkuð í tvö horn: Anna r s vegar ör vöxtur í 
f já r fes t ingu atvinnuvega, sem hefur nær tvö-
faldast að raunvirði þet ta t ímabil , og sama 
gildir um íbúðabyggingar; hins vegar hefur 
hlutur hins opinbera í þessari grein f jár fes t -
ingar farið lækkandi , sérstaklega á allra síð-
ustu á rum, og er aukningin innan við 4 0 % , 
þegar horf t er á allt t ímabilið. 

Þróunin í byggingar- og mannvi rk jagerð 
hins op inbera skýrir að verulegu leyti þann 
a f turk ipp , sem gætt he fur í þessari grein frá 
árinu 1982, enda vega opinberar f ramkvæmd-
ir þungt eða um 40% af heildinni samkvæmt 
síðustu tö lum, en yfir 5 0 % , þegar mest var. 
Rauna r sést vel á mynd 3, að sveiflur í bygg-
ingarstarfsemi og mannvi rk jagerð síðustu 15 
árin má nær alfarið rek ja til opinbera hlutans. 
Sveif lurnar virðast minni í húsbyggingum, 
hvort sem litið er á íbúðarhús eða atvinnu-
húsnæði. 

í f ramhaldi af þessu er kannski rétt að 
bregða hér upp annarri mynd - mynd 4 - , þar 
sem sérstaklega er horf t á húsbyggingar, bæði 
á íbúðar- og atvinnuhúsnæði , en frá öðru 
s jónarhorn i , nefnilega re iknað í r ú m m e t r u m 
f r amkvæmda . H é r er þannig reynt að lýsa 
f r amkvæmdamagn inu án beinnar tilvísunar 

til f j á rhæða . Eins og við er að búast eru meg-
inl ínurnar hinar sömu og áður , þar sem f ram 
kemur greinilegur vöxtur f raman af t ímabil-
inu, en nokkur samdrát tur síðustu árin. 
Ákveðin sveif lujöfnun milli þessara tveggja 
þát ta virðist þó í ríkari mæli koma f ram en 
unnt er að lesa út úr f já r fes t ingar tö lunum, þar 
sem á móti samdrætti í íbúðarbyggingum 
koma oft uppsveiflur í byggingu atvinnuhús-
næðis og öfugt . Þet ta er þó ekki einhlí t t , en 
tilhneigingin virðist ótvírætt í þessa átt. 

Ekki er ólíklegt, að aukinn f já rmagns-
kostnaður með verðtryggingu lánsf jár um og 
eftir 1980 hafi átt sinn þátt í að draga úr f ram-
kvæmdum, en einnig er rétt að hafa í huga, að 
þet ta var erfiðleikatímabil í þ jóðarbú-
skapnum almennt . Með hækkun raunvaxta 
opnuðust einnig fleiri leiðir til ávöxtunar f já r -
magns en að festa það í steinsteypu, sem vafa-
laust veldur e inhver ju um þessa þróun. 

6. Rekstraryfirlit og afkomuþróun. 
Úrvinnsla úr ársreikningum úr velflestum 

atvinnugreinum er mikilvægur þát tur í þeirri 
skýrslugerð, sem f ram fer hjá Þjóðhagsstofn-
un. Meðal annars er unnið úr reikningum 
fyr i r tækja í byggingarstarfsemi, að vísu að 
undanski ldum opinberum fyr i r tækjum. 
Rekstraryfirl i t fyrir byggingarstarfsemina eru 
unnin úr þessum ársreikningum. Þar má 
meðal annars fá upplýsingar um hei ldar tekjur 
í greininni og helstu kostnaðarliði auk afkom-
unnar á hver ju ári. Yfirlitin eru byggð á úrtaki 
80 til 100 fyr i r tækja , en alls eru þessi fyrirtæki 
með um f immtung af launagreiðslum greinar-
innar. Úr tak ið er síðan fært upp í heildar-
stærðir miðað við þekkt úrtakshlutfal l , 
þannig að það sýni heildarumsvifin í grein-
inni. 

Niðurs töður a thugana á a fkomuþróun í 
byggingarstarfsemi á á runum 1973-1984 eru 
sýndar á mynd 5. Þar kemur meðal annars 
f r am, að á mælikvarða vergs rekstrarafgangs 
hefur hagur byggingariðnaðar verið nokkuð 
breytilegur. Best var a fkoman á á runum 
1974-1978, en þá nam vergur rekstraraf-
gangur 14-16% af t ek jum í greininni. Á 

Myncl 4 • 
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Mynd 5 

Afkoma byggingarstarfsemi 1973 - 1984 
% 
20 -

Vergur rekstrarafgangur 
sem % af rekstrartekjum 

\ 

Hreinn hagnaöur fyrir skatta 
sem % af rekstrartekjum 

1 9 7 3 74 7 5 76 77 7 8 79 81 82 8 3 

á runum þar á eftir lækkaði hlutfallið í 11-
12%, en hækkaði á ný árið 1984. T e k j u r eig-
enda eru hér taldar sem hluti rekstrarafgangs. 

í sundurl iðuðu rekstraryfirliti eft ir atvinnu-
greinum kemur meðal annars f r am, að umsvif 
í verktakastarfsemi nema nálægt þ remur 
f j ó r ð u hlutum af hei ldarumsvifum í bygging-
arstarfsemi á vegum einkaaðila. Nánari upp-
lýsingar um þessi rekstraryfirlit er að finna í 
atvinnuvegaskýrslum Þjóðhagss tofnunar og 
þar er einnig gerð grein fyrir ýmsum 
a lmennum fyr i rvörum, sem nauðsynlegt er að 
gera við túlkun talna af þessu tagi. Einn 
fyrirvari skal þó sérstaklega ne fndur . Vegna 
breytinga á skat talögum frá og með árinu 
1979 eru tölur um hreinan hagnað alls ekki 
sambærilegar fyrir og eftir þennan t íma. Á 
mynd 5 er þet ta t áknað með því að láta línu-
ritið um hreinan hagnað ro fna milli á ranna 
1978 og 1979. 

7. Hlutdeild byggingarstarfsemi í 
landsframleiðslu. 

Mikilvægi einstakra atvinnugreina fyrir 
þ jóðarbúskap inn er unnt að meta á ýmsa 
vegu. Einn er sá að líta á hlut þeirra í vinnu-
af lsnotkun eins og gert var hér áðan. Önnur 
leið er að líta á f ramlag greinar innar til lands-
f ramleiðs lunnar , en þá er átt við það , hversu 
stór hluti hennar myndast í v iðkomandi at-
vinnugrein. Eins og sést á mynd 6 var hlut-
deild byggingarstarfseminnar í landsfram-

Mynd 6 

Hlutdeild byggingarstarfsemi í landsframleiðslu 
% 1973-1983 
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leiðslunni um það bil 12% á árunum 1973-76, 
en fór síðan lækkandi og hefur verið um 9 -
10% síðustu ár. Af einstökum greinum er 
þát tur verktakastarfsemi drýgstur eins og 
vænta mátti , en yfir helmingur þá t ta tekna í 
byggingarstarfsemi myndast í þeirri grein. 

Þessar tölur sýna glöggt, að byggingarstarf-
semi er nú ein mikilvægasta atvinnugrein 
þjóðarbúsins , og er hlutdeild hennar í mann-
afla og landsframleiðslu álíka mikil og fisk-
vinnslunnar. En mikilvægi byggingarstarf-
semi fyrir þ jóðarhag er þó ekki e ingöngu 
fólgið í tölum um það, hversu þar er mikið 
umleikis á ári hver ju . Húsin og mannvirkin , 
sem reist eru , eiga flest hver að endast ára-
tugum saman. Jafnlengi munu þau móta um-
hverfi fólks. G ó ð forsögn - eða r á ð g j ö f - um 
húsagerð og skipulag byggðar er þvf ákaflcga 
mikilvæg. Gildi hennar verður ekki vegið á 
vog eða talið í tölum. 

Mynd 7 

Vöxtur landsframleiðslu og byggingarstarfsemi 
1973-1986 
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Vergar þáttatekjur i byggingarstarfsemi 

Vergar þáttatekjur i heild 

1 9 7 3 7 5 77 79 81 83 8 5 
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Tafla 1.1 Mannafli i ! aðalgreinum byggingi arstarfsemi/ mar 1970-1984. 
Fjöldi ársverka 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

50 Byggingarstarfsemi 8710 9632 9736 11070 11075 11501 11978 10777 
Starfsemi opinberra aðila 2609 2876 2685 3328 2889 2926 3374 3011 
Sérgr. iðngreinar 2805 2959 3227 3547 3408 3276 3193 3266 
Önnur byggingarstarfsemi 

einkaaðila 3296 3797 3824 4195 4778 5299 5411 4500 
Einyrkjar í 
byggingarstarfsemi (1043) (1090) (1138) (1122) (1343) (1475) (1468) (1437) 

Allaratvinnugreinar 81463 85558 87760 90170 93320 94850 98285 98560 

Sem % af ársverkum alls 
50 Byggingarstarfsemi 10,7 11,3 11,1 12.3 11.9 12.1 12,2 10.9 

Starfsemi opinberra aðila 3,2 3,4 3,1 3,7 3.1 3.1 3.4 3,1 
Sérgr. iðngreinar 3.4 3,5 3.7 3.9 3,7 3.5 3.2 3,3 
Önnur byggingarstarfsemi 

einkaaðila 4,0 4.4 4.4 4,7 5,1 5.6 5,5 4.6 
Einyrkjar í 
byggingarstarfsemi 1,3 1.3 1.3 1,2 1,4 1,6 1,5 1,5 

Tafla 1.1, frh. . Mannafli í aðalgreinum byggingarstarfseminnar 1970-1984. 
Fjöldi ársverka. 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

50 Byggingarstarfsemi 11023 10306 10720 10857 11719 11714 11614 

Starfsemi opinberra aðila 3134 2890 2877 2868 3000 2952 2631 
Sérgr. iðngreinar 3245 2947 3011 3150 3530 3587 3805 
Önnur byggingarstarfsemi 
einkaaðila 4644 4469 4832 4839 5189 5175 5178 

Einyrkjar í 
byggingarstarfsemi (1462) (1213) (1327) (1413) (1213) (1327) (1413) 

Allaratvinnugreinar 101508 102546 105944 110997 113922 114923 116559 

Sem % af ársverkum alls 
50 Byggingarstarfsemi 10,9 10,1 10,1 9.8 10,3 10,2 10.0 

Starfsemi opinberrá aðila 3,1 2.8 2.7 2,6 2,6 2.6 2.3 
Sérgr. iðngreinar 3,2 2,9 2,8 2,8 3,1 3,1 3.3 
Önnur byggingarstarfsemi 

einkaaðila 4,6 4,4 4,6 4.4 4,6 4,5 4,4 

Einyrkjarí 
byggingarstarfsemi 1.4 1,2 1,3 1,3 1.1 1,2 1,2 
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Tafla 1.2 Mannafli í einstökum greinum byggingarstarfseminnar 1970-1984. 
Fjöldi ársverka. 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

50 Byggingarstarfsemi 8710 9631 9736 11070 11075 11501 11978 10777 

Starfsemi opinberra aðila 2609 2876 2685 3328 2889 2926 3374 3011 
431 Vega-ogbrúagerð 973 996 1037 1071 1131 1062 1188 918 
432 Hafna-og vitafrkv. 76 83 71 86 47 50 40 61 
433 Raforkuframkvæmdir 275 395 433 506 427 501 587 475 
434 Símaframkvæmdir 298 306 288 377 278 379 440 423 
438 Viðlagasjóður 377 
439 Önnur bygg.starfs. 770 852 617 719 782 689 888 899 
450 Unglingavinna 124 138 122 92 112 140 142 154 
490 Ræktunarsambönd 93 106 117 100 112 105 89 81 

Sérgr. iðngreinar 2805 2959 3227 3547 3408 3276 3193 3266 

491 Húsasmíði 1064 1052 1218 1265 1232 1131 1059 1107 
492 Húsamálun 336 411 399 381 438 388 395 405 
493 Múrun 431 438 467 475 525 557 522 511 
494 Pípulagning 327 349 333 633 372 371 430 432 
495 Rafvirkjun 593 641 731 734 782 758 715 731 
496 Veggfóðrun,dúkal. 44 63 77 54 56 64 63 68 
497 Teppalögn o.fl. 10 5 2 5 3 7 9 12 

Önnur byggingarstarfsemi 
einkaaðila 3296 3796 3824 4195 4778 5299 5411 4500 

410 Byggingogviðgerð 
mannvirkja 2566 3118 3135 3445 3877 4458 4680 3897 

420 Byggingog viðgerð 
í eigin þágu 730 678 689 750 901 841 731 603 

Einyrkjar í 
byggingarstarfsemi 
meðtalið í einstökum 

atvinnugreinum (1043) (1090) (1138) (1122) (1343) (1475) (1468) (1437) 
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Tafla 1.2, frh. Mannafli íeinstökum greinum byggingarstarfseminnar 1970-1984. 
Fjöldi ársverka. 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

50 Byggingarstarfsemi 11023 10306 10720 10857 11719 11714 11614 

Starfsemi opinberra aöila 3134 2890 2877 2868 3000 2952 2631 

431 Vega-ogbrúagerð 1025 1015 962 932 856 824 827 
432 Hafna-og vitafrkv. 66 39 32 35 39 31 19 
433 Raforkuframkvæmdir 429 407 440 373 382 367 306 
434 Símaframkvæmdir 479 398 366 365 365 366 353 
439 Önnurbygg.starfs. 864 741 771 863 1034 1032 828 
450 Unglingavinna 193 229 225 232 255 265 237 
490 Ræktunarsambönd 78 61 81 68 69 67 61 

Sérgr. iðngreinar 3245 2947 3011 3150 3530 3587 3805 

491 Húsasmíði 1007 905 978 1063 1229 1342 1495 
492 Húsamálun 427 368 382 403 461 475 515 
493 Múrun 490 493 422 433 500 461 516 
494 Pípulagning 459 428 421 419 467 467 467 
495 Rafvirkjun 790 697 744 769 801 772 735 
496 Veggfóðrun, dúkal. 65 47 55 49 61 58 65 
497 Teppalögno.fl. 7 9 9 14 11 12 12 

Önnur byggingastarfsemi 
einkaaöila 4644 4469 4832 4839 5189 5175 5178 

410 Byggingog viögerð 
mannvirkja 4048 3975 4380 4421 4765 4851 4887 

420 Byggingog viögerð 
í eigin þágu 596 494 452 418 424 324 291 

Einyrkjar í 
byggingarstarfsemi 

meðtaliö í einstökum 
atvinnugreinum (1462) (1213) (1327) (1413) (1213) (1327) (1413) 
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Tafla 2.1 Fjöldi fyrirtœkja í byggingarstarfsemi 
og stœrðardreifing þeirra samkvæmt fjölda ársverka 1984. 

Fjöldi Ársverk 

fyrirtækja 60 
alls 0-1 1-2 2 - 5 5-10 10-20 20-30 30-40 40-60 ogyfir 

50 Byggingarstarfsemi 4020 1707 1239 649 264 98 23 11 11 18 
Starfsemi opinberra 

aðila 273 126 37 47 30 13 4 4 3 9 
431 Vega-ogbrúagerö 50 8 7 11 12 5 2 2 1 2 
432 Hafna- og vitafrkv. 3 1 l 1 
433 Raforkuframkvæmdir 5 1 1 3 
434 Símaframkvæmdir 3 2 1 
439 Önnurbygg.starfs. 133 84 13 19 10 3 2 2 
450 Unglingavinna 53 20 11 9 6 3 1 2 1 
490 Ræktunarsambönd 26 12 4 8 1 1 

Sérgr. iöngreinar 1873 549 792 363 127 34 6 1 1 0 
491 Húsasmíði 766 252 338 111 42 18 3 1 1 
492 Húsamálun 267 66 121 60 17 3 
493 Múrun 224 64 94 42 16 6 2 
494 Pípulagning 229 54 102 52 17 4 
495 Rafvirkjun 320 90 102 90 34 3 1 
496 Veggfóðrun,dúkal. 53 17 28 7 1 
497 Teppalögno.fl. 14 6 7 1 

Önnur byggingarstarf-
semi einkaaðila 1874 1032 410 239 107 51 13 6 7 9 

410 Byggingog viðgerð 
mannvirkja 1231 457 368 222 99 50 13 6 7 9 

420 Byggingog viðgerð 
í eigin þágu 643 575 42 17 8 1 

Hlutfallsleg skipting eftir stærð: 
Byggingarstarfsemi 100 42,46 30,82 16,14 6,57 2,44 0,57 0,27 0,27 0,45 
Allar atvinnugreinar 100 41,74 29,98 17,96 4,82 2,78 0,92 0,51 0,45 0,84 
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Tafla 2.2 Stœrðarclreifing fyrirtœkja i byggingariðnaði 
samkvœmi launamiðaskýrslum 1984. 

Launagreiðslur siærstu fyrirtækjanna 

Launagreiðslur 
sem % afheild Fjöldi fyrirtœkja 

Fjöldi Launa- 5% 10% 25% 5% 10% 25% 
fyrir- greiðslur fyrir- fyrir- J fyrir- fyrir- fyrir- fyrir-
tækja alls, m.kr. tækja tækja tækja tækja tækja tækja 

Byggingarstarfsemi 4304 3796,0 49,0 61,6 11.1 207 422 1069 
Starfsemi opinberra 
aðila 266 665,1 39,9 47,5 58,7 11 24 63 

Sérgr. iðngreinar 2113 1227,8 34,3 49.1 72,0 101 207 525 
Önnur byggingarstarf-
semi einkaaðila 1925 1903,1 61,7 73,5 88,0 95 191 481 

1 samanburðar: 
Allaratvinnugreinar 34820 38656,8 45,2 61,1 79,8 1664 3404 8638 

Tafla 3.1 Fjármunamyndun í byggingum og mannvirkj 'um 1970• -1985. 
Milljónir kr. Verðlag hvers árs. 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Atvinnuvegirnir 18.7 25,1 35,8 43,1 74,0 93,9 118.7 171,0 275,0 
1.1 Landbúnaður 5,5 6,9 8,9 13,4 21.3 26,7 34,2 48,3 64,7 
1.2 Vinnsla sjávarafurða 1,3 2,6 5,3 7,9 12.2 14,6 15,3 25,4 32,2 
1.3 Alverksmiðja 2,8 3,5 5,0 1,1 0.2 0,5 2,2 
1.4 Járnblendiverksmiðja 6.5 5,0 18,2 33,8 
1.5 Annariðn. en2.-4. 3,0 5,1 7.3 8,2 13,2 16,8 24,5 28,7 57,2 
1.6 Verslunar-, skrifstofu-, 

gistihúso.fl. 6,1 7,0 9,3 12,5 27,1 29,3 39,7 49,9 84,9 
íbúðarhús 21,4 27,0 41,2 77,4 101,9 134,6 169,4 232,7 374.7 
Byggingarog mannvirki 
hinsopinbera 36,5 50,0 60,7 80,5 144,3 243.7 332,0 391,2 500.9 

3.1 Rafvirkjanirografveitur 10,5 15,1 16,8 17.8 40,9 100,3 153,6 137,2 152.6 
3.2 Hita-ogvatnsveitur 3.4 3,5 5,4 7.4 14.9 26,6 34,1 63,5 90.9 
3.3 Samgöngumannvirki 12,6 18,8 23,5 37,3 56.0 72,0 89,7 115,5 159,4 
3.4 Byggingar hins opinbera 10,0 12,6 15,0 18,0 32,5 44.8 54,6 75,0 98,0 
Bvggingarogmannvirki, alls 76,6 102,1 137,7 201,0 320,2 472,7 620,1 794,9 1150,6 
Fjármunamyndun, alls1' 104,1 162,2 193,0 291,3 454,4 636,7 779,7 1090.0 1546,0 
Byggingar og mannvirki í hlutf. 
af fjármunamyndun, alls, % 73,6 62.9 71.3. 69,0 70,5 74,2 79,5 72,9 74,4 

Byggingar og mannvirki í hlutf. 
af vergri landsframl., % 17,5 18,3 19,8 20,7 22,6 23,3 21,6 19,2 17,8 

Byggingar og mannvirki 
atvinnuv. íhlutfalliaf 
vergri landsframl., % 4,3 4,5 5,2 4,4 5,2 4,6 4,1 4,1 4,3 

íbúðarhús í hlutfalli af 
vergri landsframleiðslu, % 4.9 4,8 5,9 8,0 7.2 6,7 5.9 5,6 5.8 

Byggingar og mannvirki hins 
opinbera íhlutfalliaf 
vergri landsframleiðslu, % 8,3 9,0 8,7 8,3 10,2 12,0 11,6 9,5 7.7 

11 Mi smunur inn á f j á r m u n a m y n d u n a l l s o g b y g g i n g a r o g m a n n v i r k i alls felst í f j á r m u n a m y n d u n í vélum og t æ k j u m , þ . m . t . skip, flug-
vélar og b i f re iðar til a tv innureks t ra r . 
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Tafla 3.1, frh. Fjármunamyndun í byggingum og mannvirkjum 1970-1985. 
Milljónir kr. Verölag hvers árs. 

Bráðab. 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

1. Atvinnuvegirnir 385,2 527,8 797,0 1528,0 2492,0 3134,6 4414,1 
1.1 Landbúnaður 78,1 115,5 166,0 325,0 472,0 646,2 1165,2 
1.2 Vinnsla sjávarafurða 46,0 78,1 142,0 220,0 304,0 315,6 356,8 
1.3 Álverksmiðja 20,0 
1.4 Járnblendiverksmiðja 33,0 28,5 1,3 
1.5 Annar iðn. en 2.-4. 100,2 129,6 181,0 370,0 632,0 952,5 1088,7 
1.6 Verslunar-, skrifstofu-, 

gistihús o.fl. 107,9 176,1 308,0 613,0 1084,0 1219,0 1803,4 
2. íbúðarhús 587,7 963,9 1317,0 2251,0 3495.0 4714,0 5276,0 
3. Byggingar og mannvirki 

hinsopinbera 734,2 1395,6 2216,0 3225,0 4744.0 5497,0 6554,0 
3.1 Rafvirkjanirografveitur 236,4 507,0 797,0 1159,0 1510,0 1550,0 1200,0 
3.2 Hita- og vatnsveitur 140,2 267,0 370,0 330,0 375,0 570,0 800,0 
3.3 Samgöngumannvirki 227,0 403.0 649,0 1061,0 1764,0 2229,0 3004,0 
3.4 Byggingar hins opinbera 130,6 218,6 400,0 675,0 1095,0 1148.0 1550,0 

4. Byggingar og mannvirki, alls 1707,1 2887,3 4330,0 7004,0 10731,0 13345,6 16244,1 
5. Fjármunamyndun, alls1' 2248,0 3927,0 5929,0 9251,0 14127,0 18122,0 23730,0 

6. Byggingar og mannvirki í hlutf. 
af fjármunamyndun, alls, % 75,9 73,5 73,0 75,7 76,0 73,6 68,5 

7. Byggingar og mannvirki í hlutf. 
afvergri landsframl., % 17,7 18,6 18,1 19,0 17,1 16,4 14,7 

8. Byggingar og mannvirki 
atvinnuv. í hlutfalli af 
vergri landsframl., % 4,0 3,4 3,3 4,1 4,0 3,8 4,0 

9. íbúðarhús í hlutfalli af 
vergri landsframleiðslu, % 6,1 6,2 5,5 6,1 5,6 5,8 4,8 

10. Byggingar og mannvirki hins 
opinbera í hlutfalli af 
vergri landsframleiðsiu, % 7,6 9,0 9,3 8,8 7,5 6,8 5,9 

0 Mismunur inn á f j á r m u n a m y n d u n a l l sogbygg inga r o g m a n n v i r k i a l l s fe ls t í f j á r m u n a m y n d u n í v é l u m o g t æ k j u m . þ . m . t . skip, llug-
vélar og b i f re iðar til a tv innureks t ra r . 
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Tafla 3.2 Fjármunamyndun í byggingum og mannvirkjum 1970-1985. 
Magnvísitölur 1980 = 100,0. 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Atvinnuvegirnir 68,1 82,6 98,0 92,9 102,7 92,0 94,2 105,7 116,6 
1.1 Landbúnaður 82,7 93,7 102,9 121,2 130,4 112.0 115,7 128,6 119,6 
1.2 Vinnsla sjávarafurða 34,4 62,5 103,1 118,7 121,8 103,1 87,5 109,3 94,7 
l.SÁlverksmiðja1' 161,7 192,9 230,2 43,6 4,7 15,7 
1.4 Járnblendiverksmiðja 113,3 73,3 200,0 256,1 
1.5 Annariðn. cn2.^4. 46,0 69,9 82,8 82,8 79,1 69,9 82,8 75,5 101,4 
! .6 Verslunar-, skrifstofu-, 

gistihúso.fl. 70,9 72,2 79,0 83,1 118,6 89,9 99,5 95,4 110,2 
íbúðarhús 45,3 51,2 63,9 94,0 81,3 75,6 77,1 81,3 89,0 
Byggingarog mannvirki 
hinsopinbera 52,6 65,3 65,3 69,4 83,6 95,9 107,0 93,0 81,3 

3.1 Rafvirkjanirografveitur 37,9 50,4 45,4 37,9 61,3 105,9 133,8 88,4 67,3 
3.2 Hita- og vatnsveitur 25,2 23,4 29,7 32,4 42,3 54,0 55,8 80,1 77,9 
3.3 Samgöngumannvirki 70,8 94,9 100,1 128,7 130,0 101,4 100,1 95,5 89,8 
3.4 Byggingar hins opinbera 92,3 104,2 100,9 95,5 112,9 109,6 108,5 115,1 102,3 
Byggingarog mannvirki, alls 53,0 63,9 70,9 81,7 86.3 88,4 94,6 91,4 90,3 
Fjármunamyndun, alls 47,9 69,4 68,7 82,9 91.2 83,2 80,6 90,3 87,4 
Landsframleiösla, alis 54,1 61,0 65,0 68,1 72,0 73,2 77,0 84,0 89,6 

" 1979 = 100,0. 

Tafla 3.2, frh. Fjármunamyndun í byggingum og mannvirkjum 1970-1985. 
Magnvísitölur 1980 = 100,0. 

Bráðab. 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

1. Atvinnuvegirnir 112,3 100,0 99,7 122,2 116,3 120,4 130,4 

1.1 Landbúnaður 101,0 100,0 94,4 117,7 97,8 113,9 164,5 
1.2 Vinnsla sjávarafurða 91,7 100,0 120,4 119.1 96,0 81,8 70,0 
l.SÁlverksmiðja1 ' 100,0 
1.4 Járnblendiverksmiðja 175,4 100,0 1,1 
1.5 Annar iðnaður en 2.-4. 120,0 100,0 91,8 120,4 121,1 148,8 128,8 
1.6 Verslunar-, skrifstofu-, 

gistihúso.fl. 96,0 100,0 115,8 147,6 152,8 140,3 157,1 

2. íbúðarhús 94,9 100,0 90,2 98,8 89,7 99,1 83,9 

3. Byggingar og mannvirki 
hinsopinbera 81,3 100,0 105,9 97,9 82,6 81,2 72,6 

3.1 Rafvirkjanirografveitur 71,2 100,0 105,9 98,0 72,2 61,3 36,1 
3.2 Hita- ogvatnsveitur 81,6 100,0 91,8 52,4 34,8 43,1 46,1 
3.3 Samgöngumannvirki 87,8 100,0 107,2 110,2 105,0 117,6 116,6 
3.4 Byggingar hins opinbera 92,2 100,0 120,5 130,1 123,7 106,4 108,7 

4. Byggingarogmannvirki, alls 91,5 100,0 99,5 102,6 91,1 94,3 86,9 

5. Fjármunamyndun, alls 87,6 100,0 101,0 100,5 88,1 95,0 95,0 

6. Landsframleiðsla, alls 94,6 100,0 102,6 102,3 97,2 100,4 103,5 

" 1979 = 100,0. 
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Tafla 3.3 Bvgging íbúðarhúsa 1960-1985, fjölcli og rúmmetrar. 

í bygg • L í(m- B 'yrjað Fuiigert / bygg. 31. des. Fram-

Tala Þús. Taia Pús. Tala Pús. Tala Þús. kvœmd 
ibúða m3 ibúða nr íbúða m3 íbúða nr nf 

1960 3.644 1.372 1.013 376 1.484 553 3.173 1.194 506,1 
1961 3.173 1.194 789 314 1.209 447 2.753 1.061 383,7 
1962 2.753 1.061 1.177 466 1.272 477 2.658 1.050 436,6 
1963 2.658 1.050 1.773 736 1.303 466 3.128 1.319 558,1 
1964 3.128 1.319 1.481 595 1.331 537 3.278 1.377 619,8 
1965 3.278 1.377 2.126 851 1.518 630 3.886 1.599 649,7 
1966 3.886 1.599 1.609 666 1.693 659 3.802 1.606 722,7 
1967 3.802 1.606 2.052 875 1.787 707 4.067 1.774 782,3 
1968 4.067 1.774 1.041 462 1.779 752 3.329 1.484 681,4 
1969 3.329 1.484 1.030 399 1.460 610 2.899 1.273 533.0 

1970 2.899 1.273 1.469 575 1.329 565 3.039 1.283 539,9 
1971 3.039 1.283 1.833 677 1.362 544 3.510 1.416 613.7 
1972 3.510 1.416 1.963 862 1.930 789 3.543 1.489 768,6 
1973 3.515 1.477 3.377 1.346 2.220 888 4.672 1.935 1.013,5 
1974 4.672 1.935 2.640 1.116 2.193 866 5.119 2.185 968,6 
1975 5.119 2.185 2.261 992 2.068 874 5.312 2.303 908,4 
1976 5.312 2.303 2.268 940 2.172 877 5.408 2.366 927,8 
1977 5.408 2.366 1.980 924 2.300 1.005 5.088 2.285 969,2 
1978 5.088 2.285 2.278 1.032 2.283 972 5.083 2.345 965,8 
1979 5.083 2.345 1.932 955 2.045 925 4.970 2.375 949,0 

1980 4.970 2.375 1.758 905 2.237 919 4.491 2.361 918.3 
1981 4.491 2.361 1.648 815 1.623 782 4.516 2.394 818.5 
1982 4.516 2.394 1.829 864 1.924 917 4.421 2.341 888.7 
1983 4.421 2.341 1.631 799 1.711 849 4.341 2.291 800.6 
1984 4.341 2.291 1.736 810 1.601 813 4.476 2.288 884.6 
1985 4.476 2.288 1.269 510 1.690 756 4.055 2.042 755,4 

Samtals 104.578 46.754 45.963 19.862 45.524 19.179 105.017 47.436 19.564,0 
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Tafla 3.4 Bygging atvinnuhúsnæðis 1960-1984. 
Þús. rúmmetra. 

Skólar, Sjúkra- Aðrar Verslun, Sild-, Vinnsla Fram-
íþróttah., Félagsh., hús og opinb. hótel, Vörug.. Fiskh., Fiski- bús- k vœmd 

sundl. kirkjur hœli bygg• Idnaður skrifst. geymar Frystih. verksm. afuröa Samtals m> 

1960 50,7 2.5 12,4 28,4 101,2 65,9 28,0 110.6 7.5 24,2 431,4 372,0 
1961 71,6 11,5 12,0 24,1 91,6 73,3 7,5 40.2 4,1 8,7 344,6 413,5 
1962 44,4 18,0 23,5 22,5 110,5 118,5 15,2 56,3 50,0 5,7 464,6 417,1 
1963 35,7 27,1 2,7 17,6 89,6 54,6 66,7 59.8 53,9 34,3 422,0 466,9 
1964 35,0 13,2 2,4 7,9 132,4 105,7 12,0 103,1 41,9 40,5 494,1 537,8 
1965 101,7 13,5 16,2 21,1 134,6 122.3 100,9 72.1 73,2 21,8 677.4 634,0 
1966 36,1 24,6 23,0 45,9 217,4 126,9 39,8 77.8 121,7 17,2 730,4 659,6 
1967 58,3 24,1 3,9 34,8 143,5 88,8 82,3 61,1 54,2 20,0 571,0 600,4 
1968 53,7 6,5 84.4 42,6 130.9 90.9 53,0 36,1 0.4 1,4 499.9 788,4 
1969 59,5 6,6 38,4 88,3 916,9 82,9 53,3 28,9 10,1 9,3 1.294,2 771,0 
1970 107,7 9,4 33,1 52,2 72,4 83,2 65,9 41,1 0.8 53,0 518,8 792,4 
1971 81,5 16,7 19,5 83,3 87,3 102,5 48,1 107,4 4.9 13.1 564,3 608,8 
1972 83,2 9.0 60,3 58,8 255,7 125,0 25,2 91,2 24.5 10,5 743.4 665.4 
1973 74,1 9,9 31,4 54,8 162,7 176,4 76,5 65,7 11.9 25,0 688.4 740,6 
1974 64,1 18,5 13,9 41,8 224,8 197,3 94,8 98,5 10.3 25,9 789,9 695,8 
1975 71,4 13,4 31,0 36,5 169,9 151,8 14,3 95,9 18.4 6,6 609,2 669,7 
1976 111,4 11,1 27,1 29,1 126,0 113,9 6.4 118.0 43.3 23,7 610,0 691,6 
1977 93,5 14,9 53,3 32.8 190,2 146,9 219,2 78,6 11,2 14,9 855,5 911,0 
1978 102,1 19,0 51,4 78,3 591,2 162,3 97,8 135,1 27,9 2,4 1.267,5 1.011,0 
1979 69,3 7,7 27,3 63,3 383,6 129,6 71,8 93,8 5,3 58,4 910,1 966,9 
1980 47,7 8,1 58,1 60,7 202,8 125,8 71,0 85,7 9,4 53,8 723,1 749,7 
1981 48,5 8,4 57,1 68,7 155,0 107.6 43,8 66.8 5,8 54,2 615,9 764,1 
1982 78,6 16,8 68,1 80,4 254,5 262,1 69,4 81,4 0,6 41,4 953,3 795,8 
1983 32,8 9,2 88.7 55,5 248,5 201.4 58,3 108,7 8,8 6,3 818.2 811,2 
1984 27,8 9,0 22,4 67,4 277,1 150,5 3,8 91.8 1,6 10,7 662,1 740,2 

Samtals 1.640 329 862 1.197 5.470 3.166 1.425 2.006 602 583 17.279 17.275 
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Tafla 3.5 Vergur sparnaður, verg fjármunamyndun og byggingar og mannvirki 
sem hlutfall af landsframleiðslu 1970-1986. 

Vergur sparnaður Verg fjármunamyndun Byggingar og mann-
sem hlutfallaf sem hlutfall af virkisem hlutfall 

landsframleiðslu landsframleiðslu af landsframleiðslu 

% % % 
1970 24,7 24,0 17,5 
1971 25,0 29,1 18,3 
1972 24,0 27,7 19,8 
1973 27,1 29,9 20,7 
1974 22,9 32,0 22,6 
1975 22,7 31,4 23,3 
1976 25,0 27,2 21,6 
1977 25,6 26,3 19,2 
1978 24,5 23,9 17,8 
1979 22,8 23,3 17,7 
1980 23,8 25,3 18,6 
1981 21,5 24,8 18,1 
1982 19,1 25,1 19,0 
1983 18,8 22,5 17,1 
1984 18,1 22,2 16,4 
1985 16,3 21,5 14,7 
1986,spá 18,4 20,2 

Tafla 4.1 Rekstraryfirlit byggingarstarfsemi 1973-1978, 
starfsemi opinberra aðila ekki meðtalin. 

Fjárhæðir í millj. kr. 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 

1. Rekstrar tekjur 129 186 242 362 437 613 
2. Aðföng 59 80 108 169 189 250 
3. Vinnsluvirði (1-2) 

þar af: 
70 107 134 194 248 363 

4. l aunogtengd gjöld 49 71 92 126 169 222 
5. afskriftir 3 6 9 12 14 14 
6. rekstrarafgangur 11 23 24 41 49 85 
7. Vextir 2 3 4 7 11 15 
8. Hreinn hagn. f. skatta 10 20 20 34 38 70 
9. Sem % af rekstrar tekjum: 

10. Vergar þát ta tekjur (4+5 + 6) 49,5 53,4 51,6 49,5 53,1 52,4 
11. Vergur rekstrarafg. (5 + 6) 11,4 15,5 13,8 14,7 14,5 16,2 
12. Hreinn hagn. f. skatta 7,4 11,0 8,3 9,3 8,6 11,4 



B Y G G I N G A R O G P J Ó Ð A R H A G U R 29 

Tafla 4.1, frh. Rekstraryfirlit byggingarstarfsemi 1979-1984, 
starfsemi opinberra aðila ekki meðtalin. 

Fjárhæðir í millj. kr. 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 

1. Rekstrar tekjur 836 1.524 2.203 5.224 7.743 10.861 
2. Aðföng 362 674 936 2.786 4.199 5.867 
3. Vinnsluvirði (1-2) 475 850 1.267 2.438 3.544 4.994 

þaraf : 
4. Laun og tengd gjöld 317 560 853 1.419 2.249 2.784 
5. afskriftir 44 78 80 160 610 1.013 
6. rekstrarafgangur 54 89 200 504 237 524 
7. Verðbr.færslur, vextir (8) (19) (6) 149 203 (199) 
8. óreglul . tekjur/gjöld ( - ) 4 4 (3) (136) 32 92 
9. Hreinn hagn. f. skatta 50 74 190 517 472 416 

10. Sem % af rekstrar tekjum: 
11. Vergar þát ta tekjur ( 4 + 5 + 6 ) 49,6 47,7 51,4 39,9 40,0 39,8 
12. Vergur rekstrarafg. (5 + 6) 11,8 11,0 12,7 12,7 10,9 14,2 
13. Hreinn hagn. f. skatta 6,0 4.9 8,6 9,9 6,1 3,8 

Tafla 4.2 Rekstraryfirlil byggingarstarfsemi 1984 
samkvæmt töflu 4.1, sundurliðað á atvinnugreinar. 

Fjárhæðir í millj. kr. 

Atv.gr. 
Atv.gr. 496 

410 Vegg-
Bygging Atv.gr. Atv.gr. Atv.gr. Atv.gr. fóðrun, 
og viðg. 491 492 Atv.gr. 494 495 gólf-

mann- Húsa- Húsa- 493 Pípu- Raf- dúka-
virkja smíði málun Múrun lagning virkjun lagning Samtals 

1. Rekstrar tekjur 7.908 1.022 390 443 348 703 47 10.861 
2. Aðföng 4.525 451 160 262 135 312 22 5.867 
3. Vinnsluvirði (1-2) 3.383 571 230 181 213 391 25 4.994 

þaraf : 
4. laun og tengd gjöld 1.859 357 89 138 123 207 11 2.784 
5. afskriftir 909 28 26 16 10 24 1 1.014 
6. rekstrarafgangur 114 151 86 14 60 87 12 524 
7. Verðbr.færslur, vextir (202) (10) (6) 50 (4) (27) 0 (199) 
8. Óreglul. tekjur/gjöld ( - ) 66 17 2 7 (1) 0 0 91 
9. Hreinn hagn. f. skatta (22) 158 82 71 56 60 12 417 

10. Sem % af rekstrar tekjum: 
11. Vergar þát ta tekjur ( 4 + 5 + 6 ) 36,4 52,4 51,5 37,9 55,5 45,2 51,1 39,8 
12. Vergurrekstrarafg. (5 + 6) 12,9 17,5 28,7 6,8 20,1 15,8 27,7 14,2 
13. Hreinn hagn. f. skatta (0,3) •15,5 21,0 16,0 16,1 8,5 25,5 3,8 
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Tafla 5.1 Vergar þáttatekjur í byggingarstarfsemi 1973-1983 
og hlutdeild byggingarstarfsemi, f landsframleiðslu á sama tíma. 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Vergarþáttatekjur, m. kr.: 
Byggingarstarfsemi 95,6 141,2 176.7 252,6 334,0 484,9 

Starfsemi opinberra aðiia 21.3 25,2 31.2 45,9 61.3 98,4 
Sérgreindar iðngreinar 25,6 42,8 49,0 62.8 90,5 135,3 
Önnur bygg.starfsemi einkaaðila 48.8 73,2 96.5 143.9 182,2 251,2 

Vergar þát ta tekjur allra atv.greina 776 1091 1527 2141 3053 4716 

Sem % af landsframleiðslu: 
Byggingarstarfsemi 12,3 12,9 11,6 11,8 10,9 10,3 

Starfsemi opinberra aðila 2,7 2,3 2,0 2.1 2,0 2,1 
Sérgreindar iðngrcinar 3,3 3,9 3,2 2,9 3,0 2,9 
Önnur bygg.starfsemi einkaaðila 6,3 6,7 6,3 6.7 6,0 5,3 

Tafla 5.1, frh. Vergar þáttatekjur í byggingarstarfsemi 1973-1983 
og hlutdeild byggingarstarfsemi í landsframleiðsiu á sama tíma. 

1979 1980 1981 1982 1983 

Vergarþáttatekjur. m. kr.: 
Byggingarstarfsemi 630,3 1028,8 1671.2 2973.3 4255,4 

Starfsemi opinberra aðila 131,6 185,7 341,5 572,2 726,4 
Sergreindar iðngrcinar 181,3 277,3 443,5 670,0 1212,1 
Önnur bygg.starfsemi einkaaðila 317,4 565,9 886,2 1731,1 2316,8 

Vergar þát ta tekjur allra atv.greina 6991 11455 17541 27316 48658 

Sem % af landsframleiðslu: 
Byggingarstarfsemi 9,0 9,0 9,5 10,9 8,7 

Starfsemi opinberra aðila 1,9 1,6 1,9 2,1 1,5 
Sérgreindar iðngreinar 2,6 2,4 2,5 2,5 2,5 
Önnur bygg.starfsemi einkaaðila 4,5 4,9 5,1 6,3 4,8 



Guðmundur Magnússon: 

Góðærið og framtíðin 

Erindi, flutt á spástefnu Stjórnunarfélags íslands 
27. nóvember 1986. 

Það hafa löngum skipst á skin og skúrir í 
efnahagsmálum okkar. Sveiflur í framleiðslu 
og tekjum eru hér meiri og snarpari en víðast 
hvar og hlýtur það að marka spor sín á lífs-
kjör hverju sinni. Sem sjálfstæð þjóð getum 
við haft áhrif á atvinnu, verðlagsþróun, kaup 
og kjör meö ákvörðunum um gengi íslensku 
krónunnar, útgáfu peninga, lántöku innan-
lands eða utan, skattbreytingum, launabreyt-
ingum o.fl. Þótt höfuðmarkmiðið sé að auka 
hagsæld þjóðarinnar , þegar til lengdar lætur, 
hefur í reynd orðið að sætta ýmis óæðri 
markmið svo sem varðandi atvinnu, verðlag, 
kaupmátt og viðskiptajöfnuð. 

Það er áleitin spurning nú sem endranær, 
hvort við gætum ekki tamið hagsveifluna bet-
ur en hingað til án þess að fórna þeim mark-
miðum. sem að er stefnt. Ég ætla mér einkum 
að fjalla um framtíðina að þessu Ieyti, en læt 
öðrum eftir að spá í þróun einstakra áhrifa-
valda á næstu mánuðum og misserum. En 
fyrst skulum við líta á nokkur atriði, sem 
benda í átt til betra jafnvægis í þjóðarbú-
skapnum en um árabil, og einnig það, sem til 
misvægis horfir. 

Hvert stefnir? 
Margt hefur gengið okkur í haginn að 

undanförnu. Verð á olíu og öðrum aðföngum 
hefur lækkað, fiskverð hækkað og viðskipta-
kjör batnað, framleiðsla aukist og raunvextir 
af erlendum lánum lækkað. Fall dollarans 
hefur lækkað raunverulega skuldabyrði af 

erlendum lánum, en á móti kemur rýrnun 
útflutningstekna í þeirri mynt. Það er upp-
sveifla, góðæri. 

En ekki nóg með það. Hagstjórn og launa-
samningar hafa stuðlað að h jöðnun verð-
bólgu, aukningu kaupmáttar og meira jafn-
vægi á peningamarkaði án þess að minnka 
atvinnu eða veikja stöðuna út á við. Reyndar 
sýna tölur, að skráð atvinnuleysi er nú minna 
en á sambærilegum árstíma áður og hörgull í 
raun slíkur á sumum sviðum, að rætt er um 
innflutning á fólki. Enn fremur er gert ráð 
fyrir því í þjóðhagsáætlun, að úr viðskipta-
halla dragi á næsta ári og verði þar eingöngu 
um að ræða vaxtagreiðslur til útlendinga eins 
og í ár. Þetta er saga til næsta bæjar. 

Þeir skuggar eru á þessari mynd, að halli er 
á ríkisrekstrinum og greiðslur af erlendum 
lánum enn tiltölulega háar. Lánsfjárþörf hins 
opinbera verður jafnan talsvert meiri en áætl-
anir gera ráð fyrir, og bilið er að mestu brúað 
með erlendum lánum eða láni í Seðlabankan-
um. Einnig veldur það efasemdum um stað-
festu stefnunnar, að við erum á uppsveiflu-
skeiði, þegar auðveldara er að ná árangri en 
ella og launasamningar og alþingiskosningar 
eru á næsta leiti. 

Hagvöxtur og raunvextir 
Erlendar skuldir og hallarekstur ríkisins 

eru því alvarlegra vandamál sem hagvöxtur er 
minni og raunvextir hærri. Reyndar fær það 
ekki staðist til lengdar að stunda hallabúskap, 
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þar sem hagvöxtur er minni en nemur raun-
vöxtum. Með öð rum orðum skiptir mestu 
máli, að aukning framleiðslu standi undir 
a fborgunum og vöxtum af lánum, innlendum 
sem e r l endum, f r emur en upphæð þeirra eða 
aukning. 

Við skulum því líta á sambandið milli hag-
vaxtar og raunvaxta og þá aðlögun, sem f ram 
he fu r farið að undanfö rnu , sbr. 1. mynd. Ég 
vek sérstaklega athygli á ef t i r farandi : 

1. Raunvaxta l ínan sýnir nafnvexti af dollara-
lánum (bandar í skum r ík isskuldabréfum 
1/2%) að f rádreginni verðbólgu í Banda-
r í k j u n u m , en ekki er tekið tillit til gengis-
breytinga. H a f a þyrfti ýmsa fyrirvara á 
samanburð i er lendra lána og arðsemi inn-
lendrar f já r fes t ingar , sem ég hirði ekki 
um, þar sem tiltölulega ljóst ætti að vera , 
hvað er á ferðinni . 

2. Frá 1981 til 1985 eru raunvextir e r lendra 
lána hærri en hagvöxtur , en þet ta breytist 
1986. Flestar nágrannaþ jóð i r okkar hafa 
þurf t að ganga í gegnum svipaðan feril á 

þessum t íma, bæði vegna afleiðinga olíu-
skellanna á síðastl iðnum áratug og hækk-
unar raunvaxta eftir 1980. 

3.- Við s jáum, að raunvextir af dol laralánum 
voru neikvæðir að ja fnaði frá 1973 til 1980. 
Lán í Evrópugja ldmiðlum 'sýndu reyndar 
enn neikvæðari raunvexti á þessum t íma. 

4. Raunvext irnir eru miklu hærri það sem af 
er þessum áratug en á þeim á t tunda, ein-
mitt þegar lánaslátta okkar eykst að mun. 

5. Í myndinni er ekki unnt að sjá beint , hvort 
lánin hafa staðið undir sér eða ekki eða 
hvort þau koma til með að gera það á 
endanum. 

6. Nú ráðum við ekki raunvöxtum á alþjóða-
markaði , en hvað getum við þá gert til að 
stuðla að jafnvægi? Hagvöxtur inn er 
greinilega lykilstærð. Allt , sem við getum 
gert til að auka hagkvæmni framleiðslunn-
ar, er til bóta . 

Hallarekstur til langframa 
Í f rumvarpi til f jár laga fyrir næsta ár er gert 

ráð fyrir halla, sem nemur um 1% af lands-
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framleiðslu. Er þetta á móta f járhæð og 
hreinar tekjur ríkissjóðs eru taldar lækka við 
að greiða fyrir kjarasamningum á þessu ári. 
Flestir virðast sammála um, að þetta hafi 
verið mikill áfangi. Ég tel þó, að best sé að 
spara lofsyrðin, þar til að í ljós kemur, 
hvernig teflist úr biðstöðunni. 

Lítum þá á hallareksturinn, sem við 
stöndum frammi fyrir. Nú má með sanni 
segja, að halli um stundarsakir sé ekki í frá-
sögur færandi. Eins er freistandi að benda á, 
að hallinn sé lítill í hlutfalli við hagvöxt og 
hann muni eyðast af sjálfu sér. Við skulum 
þó skoða málið nánar, ef hallinn hverfur ekki 
af sjálfsdáðum. Það gæti t.d. hugsast, að illa 
gengi að skera niður rikisútgjöld eða ekki 
mætti hækka skatta eða þá tekjuöflunarkerf ið 
væri ónothæft . 

Þótt ríkið geti lagt á skatta og prentað 
seðla, verður það að lúta eftirfarandi tekju-
bandi: 
Fjárlagahalli -I- vaxtagreiðslur af verðbréfum 
= aukning peningamagns + hrein sala verð-
bréfa. 

Sé tekið tillit til tekjubands ríkisins, verður 
því annaðhvort að f jármagna halla með 
seðlum eða verðbréfasölu. Gefum okkur, að 
grunnfé (MO) og ríkisskuldir haldist óbreytt , 
frá því sem nú er, sem hlutföll af landsfram-
leiðslu og f já rmagna eigi ríkissjóðshalla, sem 
er 1% af landsframleiðslu. Ef við reiknum 
síðan út þá verðbólgu, sem þetta krefst, til 
þess að dæmið gangi upp, kemur í ljós, að 
svarið fer eftir hagvexti og raunvöxtum. Við 
5% hagvöxt og 5% raunvexti verður verð-
bólgan 5 % , en við 2% hagvöxt og 5 % raun-
vexti verður hún 12%. Þessi lausn er því 
marki brennd, sbr. áður sagt, að hún fær ekki 
staðist til lengdar og er því ekki áhugaverð. 
Eins og við er að búast verður verðbólgu-
kveikja hallarekstrarins því meiri, þeim mun 
minni sem hagvöxturinn er að öðru jöfnu , en 
deyfist með lægri raunvöxtum. 

Í nýlegri grein í Fjármálat íðindum, sem 
nefnist „Lífskjör og skuldaraunir", færir dr. 
Tór Einarsson rök fyrir því, að kaupmáttur 
vaxi, meðan erlendar skuldir eru auknar . 

atvinna breytist lítið, en samkeppnisstaða 
atvinnuveganna rýrni. 

Snúum nú dæminu við og skoðum dæmi 
Tórs, þegar grynnt er á skuldum: 
1. Miðað er við stöðuna í árslok 1985. Gert 

er ráð fyrir breytingum, sem samsvara 7% 
aukningu á útflutningi á 1. ári og 4% aukn-
ingu árlega eftir það. 

2. Raunvextir af erlendum lánum lækka 
smám saman úr 5,5% í 4% á ári. 

3. Verðbólga í heiminum helst í 4% á ári. 
4. Í dæmi I eykst upphæð erlendra skulda (í 

erl. mynt) um 7% á 1. ári, 6% á því næsta 
og um 4% á hverju ári framvegis. í dæmi II 
aukast þessar skuldir um 4% á 1. ári. en er 
haldið óbreyttum þaðan í frá. Að raun-
gildi rýrnar skuldin því árlega um 4% frá 
og með öðru ári. 
Í dæmi I eykst raunveruleg skuldabyrði um 

6% á reiknitímabilinu eða um 1% á ári til 
jafnaðar . Viðskiptahalli minnkar úr 3,7% í 
um 2% frá og með 2. ári og skuldir úr 52% af 
VLF í 45% í lok 5. árs. 

Í dæmi II lækkar raunveruleg skuldabyrði 
um 16% eða um 3% á ári að jafnaði. Við-
skiptahallinn hverfur á 2. ári, og skuldir 
lækka í 38% í lokin. Sé skuldinni haldið 
óbreyttri frá og með 6. ári, verður kaup-
máttur launa 1,5% meiri í seinna dæminu upp 
frá því. 

Þetta sýnir annars vegar, að unnt er að 
minnka nokkuð halla í utanríkisviðskiptum 
á næstu árum án þess að fórna miklu í lífs-
k jörum, svo og hver fórnin þarf að vera til að 
eyða viðskiptahalla alveg. 

Við getum líka túlkað muninn sem það 
forskot, sem við höfum tekið á sæluna, eða 
hve mikið þarf að draga frá verðmætasköpun 
fyrir hlutaskipti til að standa undir greiðslu-
byrði af erlendum lánum. 

Verðbréfamarkaður og hagstjórn 
Af framangreindu er ljóst, að illgerlegt er 

að draga úr skuldaaukningu og ná niður verð-
bólgu samtímis nema með hjálp hagvaxtar-
ins. Það gæti þó breytt þessari niðurstöðu, ef 
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farið væri að kosta hallann í r íkara mæli með 
skuldabréfaútgáfu á innlendum vettvangi. 
Við komum því aftur að hinu sama eftir ann-
arri leið. 

Svo virðist sem lítið hafi þótt athugavert 
við að greiða erlendum sparif járeigendum 
snöggtum hærri raunvexti en íslenskum. 
Þetta hefur m.a. leitt til þess, að innlendur 
f járhagssparnaður hefur orðið minni en ella 
og vaxtagreiðslur runnið til útlendinga að 
vissu marki að óþörfu. Aukið frelsi í vaxta-
málum ætti að geta bætt hér úr. 

Sveiflujöfnun 
Skoðum að lokum hagsveiflur, sem berast 

hér að landi, og mismunandi viöbrögð stjórn-
valda við þeim. Við Tór Einarsson höfum 
með dæmi líkans hermt eftir „dæmigerðri" 
hagsveiflu, þar sem eftirspurn í umheiminum 
eykst og minnkar á víxl. Leitað er svars við 
því, að hve miklu leyti er gerlegt að beita 
genginu gcgn þessum truflunum. Einnig er 
hugað að gildi verðjöfnunarsjóða í því skyni. 
Markmiðið er ekki að eyða sveiflum í sem 
flestum hagstærðum, heldur miklu f remur að 
milda þær í þeim breytum, sem einstaklinga 
varða mestu, svo sem neyslu og atvinnu. Það 
ætti að vera lágmarkskrafa, að öldurnar 
magnist ekki, þegar þeim skolar á land. 
Lítum á 1. töflu. Þar eru bornir saman fimm 
kostir: 

1. tafla. Dœmi um erlenda hagsveiflu 
og hagstjórn. Tölurnar sýna staðalfrávik 

frá grunndœmi. 
a b c d e 

Ncysla 0,035 0,010 0,010 0,023 0,018 
Atvinna 0,009 0,010 0,012 0,010 0,009 
Kaupmát tur 0,061 0,023 0,024 0,027 0,030 
Verðlag 0,176 0,133 0,161 0,069 0,120 

Í töflunni eru þessir kostir bornir saman við 
það tilvik, þegar allar stærðir breytast hlut-
fallslega. Þess vegna sýna tölurnar breytingar 
umfram þann grunnkost. Auk þess er gert ráð 
fyrir jafnvægismyndun á öllum mörkuðum og 
hagsýnisvæntingum, en þær forsendur verða 
ekki ræddar hér. 

Af þessum dæmum má ráða, að sveigjan-
legt raungengi magni sveiflur í neyslu, kaup-
mætti og verðbólgu umfram hina kostina. A ð 
því er snertir atvinnu gefa kostir a, b og d 
svipaða niðurstöðu, en kostur c sýnir nokkru 
hærri frávik. Kostur d með föstu nafngengi 
hefur eins og við má búast yfirburði í að 
hemja verðsveiflur. Regla b kemst næst hug-
myndum um verðjöfnunarsjóð. Sem sjá má 
er unnt að ná verulegum árangri með þeim 
hætti, en þar sem leið c er ámóta áhrifarík og 
fyrirhafnarminni í framkvæmd. sýnist hún 
öllu álitlegri. Kostur e með skuldabréfamiðl-
un hefur ótvíræða kosti umfram kost a við 
sömu atvinnu, en keppir við hina kostina. 

2. tafla. Dœmi urn viðbrögð við aflabresti. 
Staðalfrávik frá grunndœmi. 

I II 

Neysla 
Atvinna 
Kaupmáttur 
Verðlag 

0,065 0,039 
0.008 0,011 
0,112 0,078 
0,095 0,094 

(0,067)* (0,047)11 

*Fyrsti og fimmti ársfjórðungur felldir úr. 
a) breytilegt raungengi, sem jafnar viðskipti 

' við önnur lönd, 
b) fast raungengi með jöfnunarsjóði , 
c) tregbreytilegt gengi, 
d) fast nafngengi, 
c) tregbreytilegt raungengi með föstum vexti 

peningamagns, þ.e. áhrifum viðskipta-
jafnaðar á peningaframboð er eytt að fullu 
með kaupum og sölu á ríkisskuldabréfum. 

Í 2. töflu eru borin saman tvenns konar við-
brögð við (13-15%) aflabresti. Leið I er eftir-
líking þeirrar gengisaðlögunar, sem fylgt var 
um árabil fram til 1983. Seinni leiðin er sú 
sama og kostur a að ofan, þ.e. áhrifum pen-
ingaframboðs á viðskiptajöfnuð er eytt mcð 
verðbréfamiðlun. Eins og í dæminu um eftir-
spurnarbreytingu virðist unnt að draga veru-
lega úr sveiflum í neyslu og kaupmætti án telj-
andi röskunar á atvinnu. Þótt verðsveiflur séu 
ámóta yfir allt reikningstímabilið, eru þær 
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mun lægri í síðara tilvikinu, ef upphafsáhrif-
um skellanna er sleppt. 

Varla verður annað séð en sú gengisstefna, 
sem nú er fylgt, samræmist niðurstöðum lík-
ansins, þótt brotist sé undan aga þess í ein-
stökum atriðum og eftir eigi að reyna á þolrif-
in. Ég leyfi mér að vona, að sá árangur, sem 
náðst hefur í hagstjórn að undanförnu, sé 
ekki stundarsigur og að ekki verði látið hrekj-
ast af leið. 
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Gamalíel Sveinsson: 

Hagur sjávarútvegs árið 1986 

Höfundur er forstöðumaður þjóðhagsreikninga hjá Þjóðhags-
stofnun og er greinin bvggð á erindi, sem hann flutti á aðalfundi 
LÍÚ 5. nóv. 1986. 

1. Hagur sjávarútvegs 
Síðustu spar um þ jóðarhag á þessu ári er aö 

finna í þjóðhagsáætlun 1987, sem nýlega 
hefur verið lögð fyrir Alþingi. og í riti Þjóð-
hagsstofnunar , „Ágrip úr þ jóðarbúskapn-
um" , Þar kemur meðal annars f ram, aö talið 
er líklegt, að framleiðsla s jávarafurða muni 
aukast um 8-8 '/2% á þessu ári eöa næstum 
jafnmikið og í fyrra. Þetta er talsvert meiri 
aukning en nemur framleiðsluaukningunni í 
öllum atvinnugreinum á ár inu, en nú er talið 
líklegast, að hún verði um 5 % . Aukninguna í 
sjávarútvegi má einkum rekja til aukins botn-
fiskafla. Enn f r emur fer rækjuafli vaxandi, en 
gert er ráð fyrir nokkru minni loðnuafla eða 
um 900 þús. tonnum í stað tæplega einnar 
mill jónar tonna árið áður. Afli , re iknaður á 
föstu verði, myndi samkvæmt þessu aukast 
um 6 ' /2-7%, en reikna má með, að f ram-
leiðsluverðmæti aukist nokkru meira, meðal 
annars vegna breyttrar samsetningar fram-
leiðslunnar, tilfærslu milli markaða o.fl. 

Niðurs töður , sem nú liggja fyrir um hag 
sjávarútvegsfyrir tækja á árinu 1985, sýna, að 
verg hlutdeild f j á rmagns í botnfiskvinnslu 
hafi orðið rúm 10% af t ek jum, en það svarar 
til um 6% af t ck jum, þegar búið er að taka til-
lit til verðbólguleiðrétt ingar birgða. Þessi 
afgangur úr rekstri nægir varla til þess að 
s tanda undir eðlilegri ávöxtun og endurnýjun 
s to fnf já r auk greiðslu afurðalánavaxta . Í 
samanburði við fyrri ár hefur verg hlutdeild 
f j á rmagns í botnfiskvinnslu þó ekki verið 

hærri síðustu þrjú ár þar á undan, það er á 
árunum 1982-84. Þótt verga hlutdeildin hafi 
þannig á árunum 1982-85 náð hámarki 1985, 
verður myndin nokkuö önnur , ef hreinn 
hagnaður er skoðaður , því að þá kemur í l jós , 
að hreinn hagnaður varð hærri bæði 1982 og 
1983. Skýringin er sú, að þessi tvö ár voru 
vextir af afurðalánum verulega neikvæðir, en 
það leiddi til hagnaðar af a furða lánum, sem 
eykur hreinan hagnað, en breytir ekki vcrgu 
hlutdeildinni. 

Hagur botnfiskveiða var erfiður á árinu 
1985, þótt hann hafi verið betri en næstu þ r jú 
ár þar á undan, hvort sem litið er á verga hlut-
deild f já rmagns eða hreinan hagnað, en á 
árinu 1985 varð verg hlutdeild f já rmagns í 
botnfiskveiöum 9 - 1 0 % af tek jum og sam-
kvæmt áætlun er reiknað með, að hún verði 
milli 17% og 18% á árinu 1986. 

Þegar litið er á tölur um greiðslustöðu sjáv-
arútvegsfyrir tækja - bæði veiða og vinnslu -
á árinu 1985, kemur í ljós, að hún var erfið. 
Samkvæmt athugun Þjóðhagsstofnunar á 
e fnahag 54 fyr ir tækja, sem reka bæði útgerð 
og fiskvinnslu, sést, að frá árslokum 1984 til 
ársloka 1985 hefur vel tuf járs taða þessara 
fyrir tækja versnað um sem næst 8% af veltu 
ársins 1985. Stór þát tur í þessu er, hversu 
stuttur afborgunar t ími langtímalána er. Sam-
kvæmt athugun, sem Þjóðhagsstofnun hefur 
gert, virðast eft irstöðvar langtímalána að 
meðaltali eiga að greiðast upp á tæpum 5 
árum h já hreinum fiskvinnslufyrirtækjum. 
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Tafla 1. Afli og aflaverðmœti 1980-1986. 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 
oyu 

1986 
. /þúsundum lesta" 

1. Þorskur 428 461 382 294 281 323 350 
2. Annar botnfiskur 231 254 308 311 284 258 275 
3. Síld 53 40 56 59 50 49 55 
4. Loöna 760 642 13 133 867 993 900 
5. Humar 2 3 3 3 2 2 3 
6. Rækja 10 8 9 13 24 25 30 
7. Hörpudiskur 9 10 12 15 16 17 17 
8. Annað 21 23 5 11 12 5 5 

Heildarafli 1.514 1.441 788 839 1.536 1.672 1.635 

. Aflaverðmœti á föstu verði 
Árlegar breytingar, % 8,8 -0 .2 -12 ,0 -5 ,2 14.1 10,4 6,5 
Vísitölur 1980= 100,0 100,0 99,8 87,8 83,3 95,0 104,9 111,7 

" S a m k v æ m t s k ý r s l u m F i sk i f é l ags í s l a n d s . 

Hjá fyrirtækjum í útgerð og fiskvinnslu er 
þessi tími milli 5 og 6 ár, en rúm 7 ár hjá 
útgerðarfyrirtækj um. 

Þótt rekstrarskilyrði hafi að mörgu leyti 
verið hagstæð á árinu 1986, er hagur botnfisk-
vinnslu þröngur um þessar mundir. Þetta staf-
ar fyrst og fremst af erfiðri stöðu frystihúsa, 
sem standa víða höllum fæti vegna lækkunar 
á gengi Bandaríkjadollars og innlendra 
kostnaðarhækkana. Umtalsverð hækkun 
fiskverðs erlendis hefur ekki dugað til þess að 
jafna metin. Afkoman í saltfiskverkun hefur 
á hinn bóginn verið mun rýmri. Mat á rekstr-
arstöðu botnfiskvinnslu í heild í nóvember 
bendir tii þess, að verg hlutdeild f jármagns 
sé rúm 12% af tek jum, en hreinn hagnaður 4 -
5%. Þessi afkoma dugir ekki til að bæta erfiða 
greiðslustöðu til neinna muna. Síðustu vikur 
hafa bæði freðfiskur og saltfiskur hækkað í 
verði á erlendum markaði, en áhrif þess verða 
takmörkuð á þessu ári vegna lítillar fram-
leiðslu þessara afurða á síðustu mánuðum 
ársins. 

Afkoma útgerðarinnar hefur sem kunnugt 
er verið afar erfið mörg undanfarin ár og var 
það enn árið 1985. Horfur fyrir þetta ár eru 
hins vegar bjartar og rekstrarskilyrðin betri 
en um langt árabil. Hér veldur mestu lækkun 

olíuverðs, aukinn afli, án þess að veiðiskipum 
hafi f jölgað, og hátt fiskverð á Evrópumark-
aði, en einnig lækkun útgerðarkostnaðar 
vegna upptöku kvótakerfisins. Mat á stöðu 
botnfiskveiða í nóvember 1986 bendir til 
þess, að verg hlutdeild f jármagns sé um 20% 
af tekjum, en þá er eftir að ætla fyrir eðlilegri 
ávöxtun og endurnýjun s tofnfjár . Sú f já rhæð 
gæti verið á bilinu 12 til 15%, og hreinn hagn-
aður væri því 5 - 8 % af tekjum, eftir því hvort 
reiknað er með 3% eða 6% raunvöxtum af 
f jármagni. Þetta er betri afkoma en verið 
hefur um árabil. Við þessi skilyrði ætti út-
gerðin að geta grynnt á skuldum, sem safnast 
hafa undanfarin ár, enda ekki vanþörf á. 

Þrátt fyrir góða afkomu útgerðar og salt-
fiskverkunar eiga mörg sjávarútvegsfyrirtæki 
í greiðsluerfiðleikum, sem oftast má rekja til 
taprekstrar á fyrri árum eða framkvæmda, 
sem f jármagnaðar hafa verið með lánum til of 
skamms tíma. Hins vegar er nú reiknað með 
því, að hagur sjávarútvegsins batni samanlagt 
á árinu 1986, þannig að ekki ætti að myndast 
greiðsluhalli vegna rekstrarins á þessu ári. 
Eftir stendur þó, að mjög slæmt veltufjárhlut-
fall frá fyrri árum gerir greiðslustöðu margra 
fyrirtækja enn mjög erfiða á þessu ári. í stuttu 
máli má því segja, að vandamálin í botnfisk-
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veiðum og -vinnslu séu því tvenns konar: 
Annars vegar tekjuskiptingarvandi milli 
útgerðar og vinnslu og hins vegar slæm fjár-
hagsstaða hjá nokkrum hluta fyrirtækjanna 
vegna halla á fyrri árum. 

Afkoma annarra sjávarútvegsgreina en 
botnfiskveiða og -vinnslu er misjöfn. Þannig 
hefur hagur rækjuvinnslu og -útgerðar verið 
með besta móti, og veldur þar hvort tveggja, 
mikill afli og hátt afurðaverð. Afkoma loðnu-
vinnslu og -útgerðar er erfið um þessar 
mundir, þar sem verð á lýsi hefur fallið um 

nær helming í dollurum frá því í fyrra og gengi 
dollarans auk þess lækkað. Lækkun á olíu-
kostnaði verksmiðja og nokkur hækkun mjöl-
verðs kemur að vísu að hluta til á móti lækkun 
lýsisverðs, en hrekkur þó skammt. Afkomu-
horfur í greininni eru því dökkar um þessar 
mundir og raunar vandséð, að reksturinn 
standi undir kostnaði við ríkjandi markaðs-
aðstæður, nema til komi almennt bætt tækni 
og nýting í bræðslunni og ef til vill fækkun 
vinnslustöðva og veiðiskipa. Svipuðu máli 
gegnir um síldveiðar og síldarsöltun og sú 

Tafla 2. Rekstraryfirlit botnfiskveiða 1982-1986." 
Milljónir króna. 

Aætlanir 
á grundvelli ársreikninga2' j gg^ 

nóv. -
1982 1983 1984 1985 1986 verðlag*' 

1. Tek ju r alls 2.999,4 5.217,5 6.442,3 9.668,2 12.855,9 13.344,0 
1.1 Seldur afli hérlendis 2.536,8 4.340,6 5.255,4 6.831,9 9.338,5 9.677,3 
1.2Seldurafl ier lendis 293,8 514,3 718,2 1.294,3 1.694,5 1.812,3 
1.3 Seldur afli erl. úr gámum 669,2 1.530,9 1.530,9 
1.4 Sérstakar bætur úr 

Aflatryggingasjóði 211,3 478,9 
1.5 A ð r a r t e k j u r 168,8 362,6 257,4 394,0 292,0 323,5 

2. Gjöld 2.852,1 4.835,5 5.993,6 8.740,4 10.609,7 10.654,1 
2.1 Aflahlutir 916,0 1.446,8 1.744,2 2.541,7 3.389,8 3.537,9 
2.2 Laun og tengd gjöld 259,5 392,8 593,8 878,8 1.130,9 1.216,0 
2.3 Olíur 588,6 1.133,9 1.344,9 1.771,9 1.403,3 1.109,2 
2.4 Veiðarfæri 264,8 459,9 542,7 729,3 832,2 858,2 
2.5 Viðhald 355,5 623,7 747,0 1.165,2 1.408,7 1.421,6 
2.6 Annar kostnaður 467,7 778,4 1.021,0 1.653,5 2.448,8 2.511,2 

3. Verg hlutdeild f jármagns 147,3 382,0 448,7 927,8 2.246,2 2.689,9 
4. Árgreiðsla, (reiknuð) f já rhæð, 

sem skilar 3% ávöxtun stofnfjár 
m.v. 12 áraendingar t íma 476,1 868,1 1.030,8 1.299,7 1.563,2 1.604,1 

5. Hreinn hagnaður4 ' -328,8 -486,1 -582,1 -371,9 683,0 1.085,8 

' ' R c k s t r a r y f i r l i t þessi e r u m . a . b y g g ö á ú rv inns lu F i sk i fé l ags í s i a n d s ú r r e k s t r a r r e i k n i n g u m f i sk i sk ipa . Þ a u ná yfir t o g a r a , a ö 
u n d a n s k i l d u í n f r y s t i t o g u r u m , o g b á t a 2 1 - 2 0 0 t o n n án l o ð n u b á t a . 

2 ) R e k s t r a r y f i r l í t i n 1 9 8 2 - 1 9 8 5 e r u u p p g j ö r fy r i r hei l t á r á ve rð lag i hv'ers á r s . Yf i r l i t i ð fy r i r á r ið 1986 er á æ t l u n , s em h e f u r ekk i 
ve r i ð g e r ð s é r s t a k l e g a fyr i r b á t a , m i n n i t o g a r a o g s tærr i t o g a r a , h e l d u r a ð e i n s fy r i r heildina.. Á æ t l u n i n er þ a n n i g g e r ð , að 
þ æ r þ r e y t i n g a r , s e m u r ð u við a f n á m s j ó ð a k e r f i s i n s , e r u l á t n a r g i lda allt á r ið . 

3) Á æ t l u n í n ó v e m b e r er m i ð u ð við r e k s t r a r s t ö ð u í m á n u ð i n u m og v e r ð l a g í þ e i m m á n u ð i . 
4) Sé m i ð a ð við 6 % á v ö x t u n s t o f n f j á r í s t a ð 3 % , v e r ð u r h r e i nn h a g n a ð u r s e m h é r segir : ^ ^ 

1982 1983 1984 1985 1986 1986 
- 4 4 2 , 1 - 6 9 2 , 5 - 8 2 3 , 8 - 6 8 1 , 0 311,1 704 ,3 
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spurning hlýtur að vakna, hvaða leiðir séu 
best til þess fallnar að draga úr tilkostnaði við 
síldarútgerð vegna erfiðrar markaðsstöðu 
okkar og samkeppni við niðurgrcidda fram-
leiðslu annarra þjóða. 

2. Álitaefni við mat á afkomu 
Af einstökum álita- og ágreiningsefnum við 

mat á hag sjávarútvegs hefur umræðan mest 
snúist um matið á f jármagnskostnaðinum, 
þ.e. vöxtum og afskriftum, bæði í útgerð og 
fiskvinnslu. Í rekstraráætlunum Þjóðhags-
stofnunar fyrir útgerðina er fjármagnskostn-
aðurinn nú metinn samkvæmt svokallaðri ár-
greiðsluaðferð. Í henni felst, að til gjalda er 
færð f já rhæð (annúitct) , sem svarar til 12 ára 
meðalendingartíma fas taf jármuna o g 3 % eða 
6% raunvaxta af öllu stofnfé, sem bundið er í 
útgerðinni, hvort sem um er að ræða eigið fé 
eða lánsfé. Stofnféð í útgerðinni er talið jafnt 
vátryggingarverðmæti skipanna, en að auki 
er bætt við það 10% sem áætlaðri rekstrar-
f járþörf . Hliðstæðum aðferðum er beitt í fisk-
vinnsluáætlunum, nema hvað þar er reiknað 
með afurðalánavöxtum eins og þeir eru á 
hverjum tíma og þeir vextir reiknaðir af 
heildarverðmæti birgða miðað við reynslu um 
birgðahaldstíma. Af fas taf jármunum eru 
reiknaðir 3% (cða 6%) raunvextir, og er í 
þeim reikningi gert ráð fyrir 25 ára endingar-
tíma fiskvinnslubygginga, 7 ára endingartíma 
véla og 5 ára endingartíma flutningatækja. 
Fastafjármunir fiskvinnslunnar, sem cru 
grundvöllur áætlunar um vexti og afskriftir af 
stofnfé, eru metnir með hliðsjón af f jár-
hæðum í skattframtölum fyrirtækjanna og 
afskriftareglum skattalaga. Þessi aðferð hefur 
verið talin gefa besta fáanlcga heildarmynd af 
f j á rmunum í greininni. 

Ýmsir fiskvinnslumenn telja, að f jár-
magnskostnaður fiskvinnslunnar sé vanmet-
inn í þessum áætlunum Þjóðhagsstofnunar. 
Því hefur jafnvel verið haldið f ram, að 
notkun þessara talna við mat á rekstraraf-
komu fiskiðnaðarins sé „komin langleiðina 
mcð að koma þessari atvinnugrein á annað 

kncð. ef ekki bæði". Talað er um „hugsaðar 
ávöxtunartölur af s tofnfé" og fleira í þeim 
dúr. 

Það er auðvitað rétt, að þetta eru hugsaðar 
tölur, en ekki vanhugsaðar. Ég ætla að reyna 
að finna þeirri fullyrðingu stað. Kjarni máls-
ins er sá. að rekstraráætlunum Þjóðhags-
stofnunar er ætlað að sýna rekstrarafkomuna 
miðað við rekstrarskilyrðin á tilteknum tíma, 
scm oftast er miðaður við 12 mánuði, og það 
verðlag, sem ríkjandi er. Þegar áætlunin er 
gerð. 

En þá vaknar strax sú spurning, með hvaða 
vöxtum á að reikna. Einhver myndi segja, að 
færa ætti til gjalda alla þá vexti, sem gjaldfalla 
á tímabilinu. En þá lenda menn strax í 
ógöngum. Tökum hugsuð dæmi um tvo tog-
ara. Á öðrum togaranum, togara A, hvíla 
eingöngu óverðtryggð stofnlán með háum 
nafnvöxtum. Á hinum togaranum, togara B, 
hvíla eingöngu verðtryggð stofnlán. Auðvelt 
er að sýna fram á, að væru lánin til jafnlangs 
t íma, yrði vaxtagreiðsla togara A hærri allan 
lánstímann, því að inn í vaxtafærslu á reikn-
ingi hans kcmur óbein verðtrygging á allan 
höfuðstól skuldarinnar á hverjum tíma, en 
verðtryggingin lendir öll með afborguninni 
hjá togara B. Þessi aðferð mundi því ranglega 
leiða til þess, að rekstrarafkoma togara A 
yrði talin lakari en togara B, þótt raunvaxta-
kostnaðurinn væri sá sami í báðum tilvikum. 

En þessi gallaða aðferð við færslu vaxta 
leiðir einnig hugann að öðru mikilsverðu at-
riði. Segjum sem svo, að lánstími stofnlán-
anna væri 6 ár, en endingartími togaranna 12 
ár. Því lengra sem líður á lánstímann fer 
vaxtakostnaðurinn lækkandi, sérstaklega 
hjá togara A (þessum með óverðtryggðu 
lánin), og svo gæti því virst sem rekstraraf-
koman færi batnandi, og þegar búið er að 
borga lánin upp, gæti allt virst í himnalagi. En 
hér er komið að spurningunni um lánsfé eða 
eigið fé. Ef þeirri aðferð er fylgt að færa 
aðeins vexti af lánsfé, er ekki tekið tillit til 
þess, í hve ríkum mæli f jármunirnir eru 
f jármagnaðir með eigin fé. Vöxtum af eigin 
fé er sleppt í slíkum útreikningum, sem þýðir 
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Tafla 3. Rekstraryfirlit botnfiskveiða 1982-1986. 
Hlutföll aftekjum alls. 

Aætlanir 
á grundvelU ársreikninga2' 1986 

nóv,-
1982 1983 1984 1985 1986" verðlag 

1. Tek ju r alls 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1.1 Seldurafli hérlendis 84,6 83,2 81,6 70,6 72,6 72,5 
1.2 Seldur afli erlendis 9,8 9.9 11.1 13,4 13,2 13,6 
1.3SeIduraf l ier l . ú rgámum 6,9 11.9 11,5 
1.4 Sérstakar bætur úr 

Aflatryggingasjóði 3,3 5,0 
1.5 Aðrar tekjur 5,6 6,9 4,0 4,1 2,3 2,4 

2. Gjöld 95,1 92,7 93,0 90,4 82,5 79,8 
2.1 Aflahlutir 30,5 27,7 27,1 26,2 26,3 26,5 
2.2 Laun og tengd gjöld 8,7 7,5 9,2 9,1 8,8 9,1 
2.3 Olíur 19,6 21.7 20,9 18,3 10,9 8,3 
2.4 Veiðarfæri 8,8 8,8 8,4 7,5 6,5 6,4 
2.5 Viðhald 11,9 12,0 11,6 12,1 11,0 10,7 
2.6 Annar kostnaður 15,6 14,9 15,8 17,2 19,0 1 8 , 8 

3. Verg hlutdeild f jármagns 4,9 7,3 7,0 9,6 17,5 20,2 
4. Árgreiðsla, (reiknuð) f járhæð. 

sem skilar 3% ávöxtun stofnfjár 
m.v. 12áraendingar t íma 15,9 16,6 16,0 13,4 12,2 12.0 

5 . Hreinn hagnaður21 -11 ,0 -9 ,3 -9 ,0 - 3 , 8 5,3 8,1 

i) Innbyrð i s h lut föl l milli á r a n n a 1985 < jg 1986 c ru ckki fyllilega sambær i l eg vegna brey t inga á s j ó ð a k e r f i n u . 
2) Sé m i ð a ð við 6 % á v ö x t u n s t o f n f j á r í s t að 3 % , yrði h re inn h a g n a ð u r scm hlutfal l af t e k j u m alls sem hér segir: Sé m i ð a ð við 6 % á v ö x t u n s t o f n f j á r í 

Nóv. 
1982 1983 1984 1985 1986 1986 

- 1 4 , 7 - 1 3 , 3 - 1 2 . 8 - 7 , 0 2,4 5 ,3 

í reynd, að rekstrarafkoman verður betri því 
meira sem eigið fé er í hlutfalli við lánsfé. 

Framangreinda agnúa hefur Þjóðhags-
stofnun leitast við að sníða af þeim rekstrar-
áætlunum, sem stofnunin hefur sett fram 
undanfarin ár og byggjast á þeirri árgreiðslu-
aðferð, sem lýst var hér að f raman. Vissulega 
kann það að orka tvímælis, hvaða forsendur 
eigi að nota um endingartíma f j á rmuna og 
vaxtaprósentur við útreikningana. Hvort 
miða skuli við 3% eða 6% raunvexti (eða enn 
aðra tölu), er álitamál, en ef litið er til lengri 
t íma, virðast 3% raunvextir ekki f jars tæð við-
miðun. Hærri vaxtatalan, 6%, lýsir ef til vill 
t ímabundnum aðstæðum. Enn f remur kann 
að orka tvímælis, hvort tryggja ætti viðunandi 

ávöxtun á öllu því fé, sem bundið er íviðkom-
andi atvinnurekstri, eða hvort einungis ætti 
að miða við eitthvert hámark. 

Að mati Þjóðhagsstofnunar eru yfirburðir 
árgreiðsluaðferðarinnar ótvíræðir. Hins 
vegar veröa menn að gera sér ljóst, hvað 
þessum áætlunum er ætlað að sýna og hvað 
ekki. Með því að nota árgreiðsluaðferðina 
viö mat á fjármagnskostnaði er Þjóðhags-
stofnun að gjaldfæra þann f jármagnskostnað, 
sem rekstrinum er ætlað að standa undir til 
jafnaðar á ári hverju allan endingartíma fjár-
munanna. Reiknaðir eru vextir bæði af láns-
fé og eigin fé. Rekstrarafkoman er því ekki 
háð því, hvernig f jármögnun er háttað, þ.e. 
hvort tekin eru verðtryggð eða óverðtryggð 
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Tafla 4. Afkoma botnfiskveiða 1982-1986. 
Hlutföll aftekjum. 

Áœtlun 
1986 

Áætlun nóv.-
1982 1983 1984 1985 1986 verðlag 

Minni togarar 
1. Verg hlutdeild f jármagns 8,9 8,1 8,0 11,1 22.5 
2. Hreinn hagnaður" -9 ,7 -11 ,3 -10.1 -3 ,9 9.4 
Stærri togarar 
3. Verghlutdeild f jármagns 7,4 4,7 8,2 10,5 23,1 
4. Hrcinn hagnaður" -9 .9 -11,2 -5 ,4 -1 ,2 13,4 
Bútarán loðnu 
5. Verghlu tde i ldf já rmagns -0 .6 7,1 5,6 7,7 17,2 
6. Hreinn hagnaður1 ' -12 ,8 - 6 , 6 -8 ,6 - 4 , 3 5,7 
Botnfisk veiðar samtals 
7. Verg hlutdeild f jármagns 4,9 7,3 7,0 9,6 17,5 20,2 
8. Hreinn hagnaður" -11,0 -9 ,3 -9 ,0 -7 ,0 2,4 8,1 

" Við mat á hreinum hagnaði er liér miðað við 3% ávöxtun stofnfjár, sbr. töflu 3. 

lán, og lánstíminn breytir heldur ekki niður-
stöðum. Það breytir ekki heldur niðurstöð-
um, þótt notað sé eigið fé, því að reiknaðir 
eru sömu vextir af því og lánsfé. Hins vegar er 
það fullljóst, að rekstrarafkoman þannig 
metin getur orðið allt önnur en greiðsluaf-
koman. Muninum á árgreiðsluaðferð Þjóð-
hagsstofnunar og hinni aðferðinni, að færa til 
gjalda alla vexti og greiddan gengismun, má 
líkja við muninn á afskriftum og afborgunum 
af lánum. Allir eru sammála um, að til gjalda 
á rekstrarreikningi eigi að færa afskriftir, en 
ekki afborganir. Afborganir geta hæglega 
orðið hærri en afskriftir, og greiðsluafkoman 
verður þá lakari en rekstrarafkoman. Allir 
eru sáttir við það. Sé hins vegar verið að 
borga lánin niður í formi hárra nafnvaxta, 
ruglast menn iðulega í ríminu og vilja helst 
færa alla vextina til gjalda. Svipuðu máli 
gegnir með árgreiðsluaðferðina. Fyrirtæki 
getur á einhverjum tíma þurft að borga hærri 
nafnvexti og afborganir af lánum en sem 
nemur gjaldfærðri árgreiðslu í rekstraráætl-
un. Lausnin er þá ekki sú að segja, að rekstr-
arskilyrðin séu óviðunandi, heldur á að leysa 
slíkan vanda með aukningu eigin f jár eða lán-

tökum, svo fremi að reksturinn standi undir 
því að ávaxta það fé. En undir hvaða ávöxtun 
stendur sjávarútvegurinn um þessar mundir 
og hver hefur arðsemin verið í reynd undan-
farin ár? Hér á eftir mun ég leitast við að svara 
þeirri spurningu að nokkru. 

3. Eigið fé og arðsemi sjávarútvegs 
undanfarin ár. 

Forsenda þess, að eigið fé sé lagt í fyrirtæki 
í sjávarútvegi, hlýtur að vera sú, að f jármagn-
ið, sem lagt er í þau, ávaxti sig að minnsta 
kosti ekki lakar en í boði er annars staðar í 
atvinnulífinu. Þessi ávöxtunarkrafa er tiltölu-
lega ný af nálinni í atvinnurekstri á Íslandi. 
Áður fyrr hófu margir atvinnurekstur með 
því að fá stofnlán, sem yfirleitt voru á nafn-
vöxtum, sem voru mun lægri en almennar 
verðbreytingar. Þótt rekstrarafkoman væri 
oft ekki upp á marga fiska, myndaðist oft tals-
vert eigið fé í rekstrinum með þeim hætti, að 
lánsféð rýrnaði í verðbólgunni, en eignirnar, 
sem lánað var út á, héldu verðgildi sínu. Mér 
vitanlega hafa engar rannsóknir verið gerðar 
á því, hvernig það eigið fé, sem nú er í at-
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Tafla 5. Reiknuð arðsemi fjármagns i botnfiskveiðum 1982-1986. 
Milljónir króna. 

Ácellun 

Aœtlun 
1986 

nóv.-
1982 1983 1984 1985 1986 verðlag 

1. Áætlaö verömæti heildareigna1 ' 5.432 9.904 11.761 14.828 17.835 18.301 
2. Verg hlutdeild f jármagns 147 382 449 928 2.246 2.690 
3. Áætluö afskrift2 ' 370 675 802 1.011 1.216 1.248 
4. Hrcin hlutdeild fjármagns3 ) 

(4. = 2 . - 3 . ) -223 -293 -353 - 8 3 1.030 1.442 
5. Arösemi sem hlutfall af 

heildareignum (5 .=4 . / l . ) % -4,1 -3 ,0 -3 ,0 -0 ,5 5,8 7.9 

H e i l d a r e i g n i r e r u á æ t l a ð a r þ a n n i g . a ð v ið v á t r y g g i n g a r v e r ð m æ t i s k i p a n n a e r bæt t 10% fyr i r ö ð r u m c i g n u m . 
21 9 0 % af v á t r y g g i n g a r v e r ð m æ t i s k i p a n n a e r u a f s k r i f u ð á 12 á r u m . 

H é r e r á t t við þá f j á r h æ ð , s e m r e k s t u r i n n sk i la r til á v ö x t u n a r þess f j á r m a g n s , s e m b u n d i ð e r í s t a r f s e m i n n i . ó h á ð þv í , hvo r t 
u m e ig ið fé c ð a l áns fé e r a ð r æ ð a . 

vinnurekstrinum, er tilkomið, það er, hve 
stór hluti þess eru bein framlög eigencla í 
formi f jármagns eða vinnu, hve stór hluti 
kann að vera uppsafnaður hagnaður og hve 
stóran hluta megi rekja til verðbólguhagn-
aðar af lánum, enda er hér um ærið flókið mál 
að ræða. 

Hér verður ekki farið lengra út í hugleið-
ingar af þessu tagi, en ljóst er, að eftir að 
verðtrygging fjárskuldbindinga varð að heita 
má algild regla, er engrar undankomu auðið 
lengur. Það, sem á kann að vanta, til þess að 
rekstrarafkoman tryggi nægilega ávöxtun 
s tofnf jár , verður ekki lengur bætt upp í formi 
neikvæðra vaxta. 

En hver hefur ávöxtun stofnfjárins verið 
undanfarin ár í botnfiskveiðum? Ég gat þess 
í upphafi , að rekstraráætlun Þjóðhagsstofn-
unar benti til þess, að verg hlutdeild f jár-
magns í botnfiskveiðum sé um 20% af tek jum 
um þessar mundir , en að teknu tilliti til 
árgreiðslunnar sé hreinn hagnaður 5 - 8 % . 
Hér er afkoman sett í hlutfall við tekjur , og 
svo hefur að jafnaði verið gert, en einnig 
mætti miða við heildareignir eins og þær eru 
áætlaðar við mat á árgreiðslunni. Sé það gert, 
kemur í ljós, að matsverð flotans, sem miðað 
er við í áætlun í nóvember, var um 18,3 millj-
arðar, og er þá miðað við vátryggingarverð-

mæti og við það bætt 10% vegna rekstrarfjár-
muna eins og veiðarfæra og fleira. Á sama 
tíma var verg hlutdeild f jármagns eða vergur 
rekstrarafgangur 2,7 milljarðar. Að teknu til-
liti til afskrifta hefur arðsemi fjármagnsins í 
botnfiskveiðum því numið 7,9% miðað við 
rekstrarskilyrðin í nóvember eins og sjá má í 
töflu 5. Ef litið er á áætlun, sem miðuð er við 
verðlag og rekstrarskilyrði ársins í heild, er 
arðsemin hins vegar 5,8%. Reksturinn ætti 
með öðrum orðum að geta staðið undir þess-
um vöxtum af öllu f jármagninu, bæði lánsfé 
og eigin fé. í samanburði við aðra ávöxtunar-
möguleika verður þetta að teljast þokkaleg 
ávöxtun. Sé hins vegar til samanburðar litið á 
ávöxtun stofnfjárins á árunum 1982-85, 
verður annað uppi á teningnum, en þessi ár 
varð ávöxtunin neikvæð. Á árunum 1982-
1984 varð ávöxtunin neikvæð um 3 - 4 % , en 
innan við 1% á árinu 1985. 

Hin snöggu umskipti til hins betra í afkomu 
útgerðar á árinu 1986 má öðru fremur rekja til 
lækkunar olíuverðs eins og áður segir, en 
olíukostnaður sem hlutfall af heildartekjum 
hefur lækkað úr rúmum 18% árið 1985 í rúm 
8% í nóvember eins og m.a. kemur fram í 
töflu 6. Á sama tíma hefur hagur útgerðar-
innar batnað um sem næst sömu prósentu af 
tekjum. 
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Tafla 6. Reiknaðar heildareignir, olíukostnaður og 
verg og hrein hlutdeild fjármagns 

í samanburði við rekstrartekjur botnfiskveiða. 

Fjárhœðir í milljónum króna 

Aœtlun 
1982 1983 1984 

Aœtlun 
1986 

nóv.-
1985 1986 verðiag 

1. Rekstrar tekjur 2.999 5.218 6.442 9.668 12.856 13.344 
2. Áætlaö verömæti heildareigna 5.432 9.904 11.761 14.828 17.835 18.301 
3. Olíukostnaður 589 1.134 1.345 1.772 1.403 1.109 
4. Verg hlutdeild f jármagns 147 382 449 928 2.246 2.690 
5. Hrein hlutdeild f jármagns -223 -293 -353 -83 1.030 1.442 

Sem hlutfail af rekstrartekjum 
6. Áætiað verðmæti heildareigna 181,1 189.8 182,6 153,4 138,7 137,1 
7. Oiíukostnaður 19,6 21,7 20,9 18,3 10,9 8,3 
8. Verghlu tde i ldf já rmagns 4,9 7,3 7.0 9.6 17,4 20,2 
9. Hrein hlutdeild f jármagns -7 ,4 -5 ,6 -5 ,5 -0 ,8 8,0 10,8 

Hér hefur nú verið fjallað nokkuð um 
ávöxtun stofnfjárins, og er þá átt við bæði 
lánsfé og eigið fé. En hvernig er skiptingin á 
milli þessara tveggja þátta? Í fyrstu mætti 
ætla, að slök rekstrarafkoma undanfarin ár 
hefði leitt til verulegrar rýrnunar eigin f j á r , 
þannig að það sé mjög lítið nú. En svo er þó 
ekki eftir að eignir hafa veriö endurmetnar . 
Þjóðhagsstofnun hcfur nýlega lokið úrvinnslu 
úr efnahagsreikningum 129 fyrirtækja í sjáv-
arútvegi miðað við árslok 1985. Hér er um að 
ræða bæði útgerð og fiskvinnslu, en þó vega 
fiskvinnslufyrirtækin mun þyngra. Niður-
stöður þessar sýna, að veltufjármunir og bók-
fært verð fas taf jármuna þessara fyrirtækja 
nam alls 19,5 milljörðum. Á sama tíma var 
eigið fé 1,1 milljarður eða 5,6% af heildar-
eignum. Fastafjármunir eru þá skráðir á bók-
færðu verði. Séu f jármunirnir hins vegar 
færðir til raunvirðis eða því sem næst með því 
að færa skipin á vátryggingarverði og tvöfalda 
bókfært verð véla og tækja, kemur allt annað 
í ljós. Þannig reiknað hækkar eigið fé í röskan 
f jórðung af heildareignum og gæti því numið 
um 7,5 milljörðum hjá framangreindum 129 
fyrir tækjum. Hér er óneitanlega um mikla 
f jármuni að ræða og spyrja mætti, hvernig 
þetta eigið fé hafi myndast. Ef marka má 
niöurstöður rekstraryfirlita útgerðar og fisk-
vinnslu undanfarinn hálfan annan áratug, cr 

ekki annað að sjá en rekstrarafkoman hafi 
verið afar knöpp, sérstaklega hjá útgerðinni, 
og því sé ekki líklegt, að rekja megi umtals-
verðan hluta af eignamynduninni til uppsafn-
aðs bókfærðs hagnaðar af rekstri. Af þessu 
leiðir því, að eignamyndunina megi rekja til 
annað hvort framlaga eigenda eða þess. að 
verðgildi skuldanna hafi, þegar litið er yfir 
lengri t íma, rýrnað í samanburöi við f jármun-
ina. Líklegast má telja, að rýrnun á verðgildi 
skuldanna vegi þyngst. Í þessu sambandi má 
geta þess, að stærsti f járfestingarlánasjóður 
sjávarútvegsins, Fiskveiðasjóður, er ekki 
öflugri en svo, að eigið fé hans í árslok 1985 
nam 1,6 milljarði króna og svipaðri f járhæð 
áriö áður. Þetta er um fimmti partur af 
hreinni eign framangreindra 129 sjávarút-
vegsfyrirtækja. Þá er rétt að hafa í huga, að 
auk vaxtatekna naut sjóðurinn um árabil 
tekna af útflutningsgjaldi auk umtalsverðra 
beinna framlaga úr ríkissjóöi. 

Hvað sem þessu líður eru nú breyttir tímar. 
Um leið og atvinnurckstrinum er gert að 
endurgreiða með fullu verðgildi og jákvæðum 
raunvöxtum þau lán, sem hann fær, verður 
enn brýnna en fyrr að skapa honum þau 
rekstrarskilyrði, sem duga til þess að standa 
undir þessum raunvöxtum. Hina góðu af-
komu útgerðar um þessar mundir á að skoða 
í því ljósi. 



Vilhjálmur Lúðvíksson: 

Staða rannsókna og þróunarstarfsemi 
r 

á Islandi 

Eftirfarandi grein er samhljóða erindi, er flutt var á ársfundi 
Rannsóknaráðs ríkisins 28. nóv. 1986. 

Inngangur 
Það hefur verið verkefni framkvæmda-

stjóra Rannsóknaráðs ríkisins á ársfundum 
ráðsins að boða fundargestum nokkurs konar 
fagnaðarerindi um nýja tíð. Þar hefur verið 
sagt frá þróunarhorfum í megingreinum at-
vinnulífsins samkvæmt athugunum á vegum 
ráðsins og skýrt frá langtímaáætlunum rann-
sóknastofnana um breyttar áherslur og vinnu-
brógð til að mæta nýjum þörfum. Jafnframt 
hafa stjórnvöld og atvinnulíf óspart verið 
hvött til að verja meiru fé í rannsóknir og 
þróunarstarfsemi með skírskotun til þeirrar 
staðreyndar, að allar aðrar þróaðar þjóðir 
eyða hlutfallslega mun meiru en við og að til 
vísinda og tækniþekkingar má rekja stærstan 
hluta hagvaxtar í iðnvæddum r íkjum við 
núverandi aðstæður. 

Sjálfsagt hefur ýmsum þótt þetta há-
s temmdur lestur og ekki er augljóst, hver 
áhrif hann hefur haft . Er því ekki úr vegi í 
upphafi þessa fundar að horfa yfir farinn veg, 
hvað hefur áunnist og hvað enn er ógert. Á 
eftir má svo benda á atriði, sem nú blasa við á 
starfssviði ráðsins. 

Ég ætla að byrja á því að endurtaka kjarn-
ann í þeim boðskap, sem Rannsóknaráð 
ríkisins hefur flutt. 

Stefnumál Rannsóknaráðs 
1. Yfir Islendinga sem aðrar þjóðir gengur 

nú mikið breytingaskeið, sem örar tækni-
framfarir og stóraukin alþjóðleg við-
skiptasamkeppni valda. Jafnframt er nýt-
ing lifandi auðlinda lands og sjávar komin 
yfir þau mörk, sem þær þola með hefð-
bundnum nýtingaraðferðum. Mikil þörf er 
fyrir arðbærar nýjungar í atvinnu- og efna-
hagslífi til að tryggja áframhaldandi hag-
vöxt og alhliða þjóðfélagsframfarir. 

2. Við verjum of litlu fé og vinnu í rannsóknir 
og þróunarstarfsemi heima fyrir til að geta 
lagt traustan grunn að nauðsynlegum 
breytingum og nýjungum í atvinnuvegum 
okkar. Þess vegna höfum við haldið áfram 
að f járfesta í gömlum greinum og ekki 
undirbúið nægilega vel sumt af því nýja, 
sem byrjað hefur verið á. Þess vegna m.a. 
hefur fjárfesting ekki skilað arði. Við 
erum hálfdrættingar í samanburði við 
aðrar þjóöir í hlutfalli þjóðartekna, sem 
varið er til rannsókna. 

3. Rannsóknastarfsemin sjálf hefur tæplega 
verið nægilega skilvirk og hefur Rann-
sóknaráð hvatt til markvissari vinnu-
bragða, þar sem beitt yrði verkefnaskipu-
lagi og samvinnu um Iausn viðfangsefna, 
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bæði innan s tofnana og milli þeirra inn-
byrðis, og j a fn f r amt leitað náins samstarfs 
og tengsla við atvinnulífið í landinu. 

4. Hvat t hefur verið til aukins sjálfstæðis og 
rekstrar legrar ábyrgðar til handa rann-
sóknas to fnunum og að starfsemi þeirra 
yrði í auknum mæli byggð á eigin t ek jum 
utan f já r laga , án þess þó að f járvei t ingar 
til rannsókna yrðu rýrðar . í þessu sam-
bandi var Iagt til, að s tofnaður yrði Rann-
sóknas jóður , sem stutt gæti rannsókna-
verkefni að undangengnu mati á umsókn-
um. 

5. Hvatt var til þess, að atvinnufyrirtæki 
gerðust í r íkara mæli þá t t t akendur í rann-
sóknum, bæði f ramkvæmd og f j á rmögnun 
þeirra. Var lagt til, að umbótas jóði r at-
vinnuveganna, þ.e . þeir , sem styðja þró-
unarvinnu og áhæt tuverkefni í atvinnu-
lífinu, yrðu efldir. 

6. Loks var lagt til, að gefa skyldi aukinn 
gaum að grundval lar rannsóknum til að 
byggja upp þekkingu og hæfni með f ram-
t íðarþarf i r í huga og sömuleiðis, að meiri 
áhersla skyldi lögð á rannsóknir í þágu 
úrvinnslugreina atvinnulífsins, en hlut-
fallslega minni áhersla á he fðbundnar 
f rumgre inar . 

Viðbrögð við boðskap Rannsóknaráðs 
Við skulum nú a thuga, hvernig hefur verið 

brugðist við þessum boðskap , og m.a . draga 
f ram nokkrar tölur, sem lesa má úr árs-
skýrslum Rannsóknaráðs , síðast þeirri, sem 
liggur fyrir þessum fundi . 
1. Þær aðvaranir , sem Rannsókna ráð birti í 

þróunarskýrs lum sínum fyrir 10 árum um 
hættu á of f jár fes t ingu í f iskveiðum og 
offramleiðslu í l andbúnaði , sérstakjega 
sauðf já r rækt , eru nú v iðurkenndar stað-
reyndir . Vandamál in , sem af þeim leiðir, 
eru eitt meginviðfangsefni s t jórnmála í 
dag. Þessum spám var í upphaf i sannar-
lega ekki vel tekið af þeim, sem helst 
hefðu átt að taka þær alvarlega. Nú er ekki 
lengur spurt , hvort , heldur hvernig skuli 
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* Oven/u hátt hlutfall 1975 skyrist al Ijarfcstingu i r.s. Halþor. 
byggmgu lyrir Rannsóknastofnun tandbúnaóarins og þróun 
hremsibunaóar h/a Isafhf. 

brugðist við þeim, og margt jákvætt hefur 
gerst í þeim e fnum, þótt enn sé sitt hvað 
ógert . 

2. Enn ve r jum við að vísu alltof litlu fé til 
rannsókna og þróunars tarfsemi , þó að 
nokkuð hafi þokast , eins og sést á mynd 1. 
Enn vorum við þó undir 0 ,8% af þ jóðar-
t ek jum árið 1983, en bráðabirgðaathug-
anir fyrir árin 1984-1986 benda þó til þess, 
að hlutfallið hafi heldur hækkað á síðustu 
á rum, sérstaklega vegna aukinnar þátt-
töku atvinnulífsins eins og ég kem að 
síðar. 
Á sama t íma hækka nágrannalönd okkar 
f ramlög sín til rannsókna , svo að um 
munar (sjá mynd 2). Dani r , Norðmenn og 
Finnar hafa nú sett sér það markmið að 
hækka hlutfallið yfir 2% af þ jóða r t ek jum 
árið 1990 og munu ver ja um 1 ,5-1 ,7% á 
þessu ári. Svíar ver ja nú þegar um 2,5% 
þ jóða r t ekna , og sama gildir um Japani , 
Þ jóðver ja og Frakka , en hernaðar rann-
sóknir eru þó umtalsverður hluti hjá 
F rökkum. Á f o r m um aukin útgjöld til 
rannsókna eru mjög tengd bjartsýni um 
þá möguleika, sem felast í nýrri þekkingu 
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Mynd 2. 
Breyting á hlutfalli rannsókna- og 

þróunarstarfsemi í þjóðartekjum innan 
OECD 1977 til 1985 

1 9 7 7 1979 1981 1983 1985 

'Rannsökna- og þróunarstarlsemi. sem hlutíallal þjóóartekjum. 

og tækninýjungum á sviði tölvu- og upp-
lýsingatækni, nýlíffræði og l íf tækni, svo og 
efnistækni. 
Í þeim raunverule ika , sem alþjóðleg sam-
keppni er , fer ekki h j á því, að við þu r fum 
alvarlega að gá að okkur í þessum e fnum 
og ætla okkur þá t t töku á þeim sviðum, 
sem okkur snerta . 
Mest áhrif hefur málf lutningur Rann-
sóknaráðs líklega haf t innan rannsókna-
s to fnananna sjálfra . Menn eru sammála 
um, að gerð langt ímaáætlana hafi haf t 
gagnger áhrif á hugsunarhá t t og vinnu-
brögð innanhúss. Samvinna útávið hefur 
einnig aukist og tengslin við atvinnulífið 

styrkst á margan hátt . Nánari samskipti 
við atvinnulífið hafa verkað hve t jandi 
fyrir s tofnanirnar og aukið virkni starfs 
manna . A ð sjálfsögðu þarf stöðugt að leita 
leiða til að viðhalda og bæta þessi tengsl 
enn f rekar . 
Allar rannsóknas tofnani r innan langt íma-
áætlunar Rannsóknaráðs hafa stórlega 
aukið hlut eigin tekna utan f járvei t inga 
(sjá mynd 3). Sumar eru með yfir helming 
tekna sinna með þessum hætti, og að með-
altali s tanda eigin t ek jur undir meira en 
þriðjungi s tarfseminnar. Þrátt fyrir aukn-
ingu í eigin t ek jum frá 1981 til ársins 1985, 
sem á verðlagi í dag nema nálægt 60 m.k r . , 
hafa heildarumsvif ekki aukist, því að 
ríkið hefur dregið tilsvarandi úr f járvei t -
ingum á sama t íma. Það, sem verra er , 
þet ta hefur bi tnað harðast á þeim s tofnun-
um, sem mestan dugnað hafa sýnt í að 
auka tek jur og ná samvinnu við atvinnulíf-
ið. Þet ta er mjög alvarlegt, því að það 

Mynd 3 

Breyting á hlutfalli eigin tekna í heildarveltu 
stofnana milli 1981 og 1985 
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letur stofnanirnar og vinnur á móti mark-
aðri stefnu. 
Afleiðingin af þessu er sú, að umræddar 
stofnanir hafa orðið að draga úr þeim 
hluta starfsemi sinnar, sem lýtur að rann-
sóknum, og leggja meiri áherslu á hrein 
þjónustuverkefni (sjá töflu 1). Þannig 
lækkaði hlutfall rannsókna af heildarveltu 
milli áranna 1981 og 1983 úr 28% í 20% 
hjá Iðntæknistofnun, úr 64% í 40% hjá 
Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins og úr 
36% í 28% hjá Rannsóknastofnun bygg-
ingariðnaðarins. Hjá öðrum stofnunum 
stóð þetta hlutfall í stað eða hækkaði. 
Þetta er alvarleg þróun fyrir þessar þr jár 
stofnanir, því að alls ekki má draga úr 
rannsóknum á starfssviðum þeirra. 

Tafla 1. Hlutfall rannsókna 
í heildarveltu stofnana. 

1977 1979 1981 1983 

H a f r a n n s ó k n a s t o f n u n 70 70 85 85 
R a n n s ó k n a s t o f n . l a n d b ú n . 94 98 87 100 
I ð n t æ k n i s t o f n u n 30 29 28 20 
R a n n s ó k n a s t o f n . f iskiðn. 42 45 64 40 
R a n n s ó k n a s t o f n . bvgg . iðn . 37 32 36 28 
I láskóli í s lands 16 15 15 19 
H . í . m e ð t e n g d u m s t o f n . 30 31 29 28 

Á móti þessu kemur nú, að á síðastliðnu 
ári var stofnaður Rannsóknasjóður með 
sérstakri 50 m.kr. fjárveitingu, sem ríkis-
stjórnin ákvað að verja til þess að styrkja 
rannsóknaverkefni eftir umsóknum og að 
undangengnu faglegu mati á þeim. 
Þótt ekki sé liðið nema liðlega ár frá fyrstu 

Tafla 2. Rannsóknasjóður 1985. 

Tœknisvid 

122 umsóknir að upphæð 205 m.kr. 
Veittir styrkir 

Flokkun eftir tœknisviðurn 

Fjöldi 
styrkja 

Upphœð 
samt.þús.kr. % 

L í f - o g l f f e fna tækn i 1 15.000 30 ,3 
Fiskeldi 10 10.039 20 ,3 
Upplýs inga- og tö lvu tækni 9 8 .560 17,3 
Ma tvæla tækn i 5 6 .320 12,8 
O rk u - og ef n istæ k n i 3 5 .500 11.3 
G æ ð a - og f ramle iðs lu tækn i 1 440 0 ,9 
Byggingatækni 1 1.250 2,5 
Ymislegt 2 2 .300 4 ,6 

Samta l s 32 49.489 100,0 

Tœknisvid 

Lít'- o g l í f e f n a t æ k n i 
Fiskeldi og skyld ve rkc fn i 
Upplýs inga- og tö lvu tækni 
Ma tvæla tækn i 
O r k u - o g e f n i s t æ k n i 
G æ ð a - og f r amlc iös lu tækn i 
Bygginga- og m a n n v i r k j a g e r ð 
Ýmislegt 

Samta l s 

Tafla 3. Rannsóknasjóður 1986. 
86 umsóknir að upphœð 167 m.kr. 

Veittir styrkir 
Flokkun eftir tœknisviðum 

Fjöldi 
siyrkja 

3 
9 
5 
6 
2 
3 
2 
3 

33 

Upphœd 
samt. þús.kr. 

18.655 
12.284 
7.100 
7 .075 
2.550 
7.130 
1.700 
4 .200 

60.694 

/o 

30,7 
20,2 

11,7 
11.7 
4 .2 

11.8 
2,8 
6̂ 9 

100,0 
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úthlutun úr Rannsóknas jóð i , er áhrifa 
hans þó verulega far ið að gæta. Með því að 
auglýsa forgangssvið og matsforsendur 
fyr i r f ram fengust margar ágætar umsóknir 
á rannsóknasviðum, sem áður höfðu verið 
vanrækt eða ekki tekist að koma af stað. 
Má þar nefna rannsóknir , sem lúta að 
vinnslu verðmætra l í fefna úr fiskúrgangi 
og örverum, þróun hugbúnaðar fyrir sjáv-
arútveg og rannsóknir varðandi fiskeldi og 
loðdýrarækt . Alls bárust 122 umsóknir um 
205 m.kr . í styrki, en ákveðið var að veita 
32 styrki fyrir það fé , sem sjóðurinn hafði 
til r áðs tö funar (sjá töflu 2). Þar fyrir utan 
var f jöldi s tyrkhæfra verkefna , sem ekki 
var hægt að sinna. Á þessu ári urðu 
umsóknirnar 86 og hei ldarupphæöin 167 
m.kr . (sjá töflu 3). 
Athyglisvert var , að fyrirtæki og/eða ein-
staklingar voru þá t t t akendur í 19 verk-
e fnum af þessum 32, einir eða í samstarfi 
með öðrum, og í úthlutun ársins 1986 er 
þát tur einstaklinga og fyr i r tækja enn rík-
ari en áður . Samkvæmt samningum við 
styrkþega ársins 1985 er gert ráð fyrir, að 
á móti framlagi Rannsóknas jóðs komi um 
40 m.kr . f rá umsæk jendum sjálfum eöa 
öðrum aðilum og 60 m.kr . vegna úthlut-
unar 1986. M e ð þessu dregur Rannsókna-
sjóðurinn fé að rannsóknum, sem að 
öðrum kosti færi til annar rar starfsemi. 
Þannig á s jóður inn bæði að stuðla að meiri 
s amþjöppun um vel skilgreind rannsókna-
verkefni og að auknu fé til rannsókna 
u m f r a m ráðs tö funar fé sjóðsins. 
Með tilliti til þessa er undarlegt , að f jár -
veitingar til Rannsóknas jóðs skuli ekki 
vera látnar hækka milli ára , heldur s tanda 
í stað í sömu krónutö lu , nú þriðja árið í 
röð samkvæmt f já r lagaf rumvarp i til næsta 
árs! 

Samhliða nánari samvinnu opinberra 
rannsóknas to fnana og fyr i r tækja skapast 
það vandamál fyrir s tofnani rnar , að þær 
geta ekki boðið sérf ræðingum þau k jö r , 
sem einkafyrir tækin gera, þegar þau sækj-
ast eft ir hæfu starfsfólki. Þess vegna gerist 

það æ t íðara , að ungt og vel m e n n t a ð fólk 
fær reynslu á s to fnunum, en er síðan keypt 
upp af atvinnulífinu. Samstar fsverkefnin 
sjálf leiða til þessa ástands. Þetta væri já -
kvætt og hollt, ef s tofnanirnar væru ekki 
svo veikburða og fámennar fyrir. Af þess-
um sökum verður æ brýnna, að rann-
sóknas tofnani rnar fái meira sjálfstæði í 
rekstrar legum efnum og geti ráðið og 
haldið því sérfræðiliði, sem nauðsynlegt er 
til að halda samfellu í starfseminni og 
byggja upp þekkingu á nýjum sviðum. 
Hins vegar þarf að styrkja samstarf ið við 
Háskóla Íslands um þjá l fun háskóla-
menn taðra s tarfskrafta með þarfir at-
vinnulífsins í huga. 

5. Einhver ánægjulegasti þát tur inn í þ róun 
síðustu ára er vaxandi áhugi fyr i r tækja á 
r annsóknum. Hefu r nánast orðið s tökk-
breyting í þessu efni (sjá mynd 4), þar sem 
fyrirtækin f ramkvæmdu um 17% allra 
rannsókna árið 1983, en sá hluti var 9 ,5% 
árið 1981 og aðeins 5% árið 1977. Þau 
leggja einnig fram æ stærri hluta f j á r -
magnsins til rannsókna eða 31,1% árið 
1983 samanbor ið við 20% árið 1981 og 

Mynd 4 
Þáttur atvinnulífs í fjármögnun og 

framkvæmd rannsókna 1971 -1983 
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Mynd 5 

Skipting á framkvæmd rannsókna 

Aöilar: illlil Aðrar opinberar stofn. 

[ | Rannsóknast.atvinnuv. H Í | f Sjálfseignarstofn. 

Æðri menntastofnanir . ^ 1 Fyrirtæki 

16% árið 1977. Þau hafa þannig þrefa ldað 
hlutfall sitt í f r amkvæmd rannsókna á 6 
á rum og tvöfaldað hlut sinn í f j á rmögnun 
rannsókna . Er þet ta meginskýringin á 
þeirri aukningu, sem þó hefur orðið á hlut-
falli rannsókna í þ jóðarf ramleiðs lu . 
Bráðabi rgðaathuganir fvrir árin eftir 1983 
sýna, að þessi þróun heldur á f ram. Greini-
legt er, að aukinn stöðugleiki í efnahags-
málum síðustu tvö árin hefur haft veruleg 
áhrif í þessa átt . Þessi þróun er án efa einn 
mikilvægasti og jákvæðasti þát turinn í 
f ramvindu vísinda og tæknimála hér á 
landi í dag. 
Þrátt fyrir þessa ánægjulegu þróun vantar 
ennþá mikið á, að íslensk fyrirtæki njót i 
sams konar stuðnings af op inberu fé til 
rannsókna og þróunars tarfsemi eins og 
fyrirtæki annar ra landa n jó ta . M e ð skatta-
ívi lnunum, beinum s tyrkjum úr opin-
berum s jóðum og umsömdum þróunar-
ve rke fnum á sviði hernaðar og landvarna 
greiðir hið opinbera þar fyrir hluta af þeim 
rannsóknum, sem fyrirtækin f r amkvæma. 
Sannast að segja er það f r emur óvenju-
legt, að fyrirtæki f já rmagni stærri hluta 
r annsóknanna en þau sjálf f r amkvæma 
eins og gerist hér á landi (sjá mynd 6). A ð 
vísu eru tö lurnar um hlutdeild atvinnulífs-

ins í f j á rmögnun rannsókna hér á landi 
fengnar með óbeinum hætti og atvinnu-
1ífið skilgreint heldur víðara en þegar hlut-
deild í f ramkvæmd er reiknuð. Þetta 
breytir þó litlu um hei ldarniðurstöður . 

Í Banda r ík junum f ramkvæmdu fvrirtækin 
t .d. 70% allra rannsókna árið 1983, en 
borguðu aðeins 49% af þeim. Hernaðar -
rannsóknir , kostaðar af hinu opinbera , 
eiga að sjálfsögðu mestan þáttinn í þessum 
mun. En einnig á Norður löndum fram-
kvæma þau mun meiri rannsóknir en þau 
f j á rmagna . í Noregi f r amkvæma þau 52% 
rannsókna, en borga ekki nema 40%, og í 
Svíþjóð f ramkvæma þau 67% allra rann-
sókna, en borga ekki nema 57%. 
Sjálfsagt eru margar ástæður fyrir þessari 
sérstöðu íslenskra fyr i r tækja . Það jákvæða 
í þessu er , að fyrirtækin ákveða þá meira 
um rannsóknir hér á landi en þeirra eigin 
rannsóknir segja til um og það sýnir 

Myncl 6 
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jafnframt, að opinberar stofnanir eru not-
aðar af íslenskum fyrirtækjum í miklum og 
vaxandi mæli. Hins vegar bendir þetta tví-
mælalaust einnig til þess, að skilyrði til 
nýsköpunar séu að þessu leyti óhagstæðari 
innlendum fyrir tækjum en samkeppnisað-
ilum þeirra erlendis, að hið opinbera hér-
lendis styður mun minna við þróunarstarf 
fyrirtækja en gerist í öðrum löndum. Þetta 
er alvarlegt umhugsunarefni , ef af alvöru 
á að reyna við útflutning á tæknivörum og 
hugviti. 

6. Um áherslubreytingarnar, sem Rann-
sóknaráð lagði til, frá frumgreinum til 
úrvinnslugreina, bera tölur um flokkun 
rannsókna eftir þjóðhagslegum markmið-
um eða nýtingarsviðum greinilegt vitni. 

Tafla 4. Flokkun fjármagns til rannsókna 
og þróunarstarfsemi eftir aðalflokkum 

árin 1981 og 1983. 
1981 1983 

Frumvinnsla 47 ,2 40,2 
L a n d b ú n a ð u r 14.0 10,8 
F iskve iðar 19.0 16,2 
O r k u v i n n s l a 14,2 13,2 

Úrvinnsla 17,6 21.1 
F i s k i ð n a ð u r 3 ,5 6,1 
A l m e n n u r i ð n a ð u r 11,6 12.3 
B y g g i n g a r i ð n a ð u r 2 ,5 2 ,7 

Ýmisfélagsleg viðfangsefni 10,5 14,2 

Almennar grundvallarrannsóknir 24,7 24 ,5 

Samt a l s 100,0 100,0 

Milli áranna 1981 og 1983 hefur þáttur 
úrvinnslugreina vaxið stórlega, en hlutur 
frumvinnslu dregist saman tiltölulega. Hér 
gætir að sjálfsögðu áhrifa af auknum 
umsvifum fyrirtækja í rannsóknum. Um 
hlut grundvallarrannsókna segja tölur frá 
1983 raunar lítið enn sem komið er, en 
með þeim verkefnum á sviði lífefna og líf-
tækni, upplýsinga- og efnistækni, sem 
Rannsóknasjóður hefur komið af stað, 
hafa verið stigin ákveðin byrjunarskref. 
Sömuleiðis má búast við, að langtíma-
áætlun Verkfræði- og raunvísindadeildar 

Háskóla íslands og Rannsóknaráðs, sem 
birt var á síðastliðnu ári, verði til þess að 
efla verkfræði- og raunvísindalegar grunn-
rannsóknir í háskólanum. Mikill áhugi og 
bjartsýni er nú ríkjandi innan háskólans 
um eflingu rannsókna þar og búið að skipa 
sérstaka vísindanefnd til aö móta stefnu 
háskólans á því sviöi. í tilefni 75 ára 
afmælis háskólans kom fram mikill áhugi 
á aö styrkja hlutverk hans á þessu sviði. 

Heildarniðurstaða þessara bollalegginga 
um viöbrögö við boðskap Rannsóknaráðs er 
sú, að í mörgu hafi orðið mikilvægar breyt-
ingar til hins betra. S é r s t a k l e g a má telja, að 
Rannsóknasjóður hafi þegar haft tilætluð 
áhrif til breytinga í áherslum og til aukinnar 
samvinnu um rannsóknir á nýjum sviðum. 
Jafnframt hefur atvinnulífið tekið stór skref 
til að auka hlut sinn í rannsóknum. Hins 
vegar er ástæða til að vara við andvaraleysi af 
hálfu hins opinbera. Nú þarf að fylgja þessari 
jákvæöu framvindu eftir, með því að opin-
berar fjárveitingar til rannsókna verði jafnt 
og þétt auknar og þannig stutt við bakið á 
atvinnulífinu. 

Hvað er framundan? 
Nýjar forsendur hafa vissulega skapast 

með vonum um aukinn stöðugleika í efna-
hagsmálum og stórauknum áhuga atvinnu-
lífsins á rannsóknum og þróunarstarfsemi. 
Meö tilkomu Rannsóknasjóðs gefst að mínu 
mati tilefni til að taka vinnubrögð okkar í vís-
inda- og tæknimálum til gagngerrar endur-
skoöunar á næstunni. Ég tel hins vegar ekki 
rétt að gera það með því að skoða rannsóknir 
og þróunarstarfsemi hvort í sínu lagi. Fremur 
þarf að líta á, hvernig við getum sem best 
stuðlað að alhliða f ramförum í breiðum skiln-
ingi, bæði í atvinnulífi og á öðrum sviðum 
þjóðlífsins. 

Endurskoöa þarf, hvernig við stöndum að 
því að afla nýrrar þekkingar erlendis frá og að 
koma henni í not hér heima. Bilið milli rann-
sókna og hagnýtingar styttist stöðugt, og 
framleiðsluaðferðir og vörutegundir úreldast 
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hraðar en áður. Þess vegna þarf að hnýta 
atvinnulífið og rannsóknastofnanir mun 
betur saman en verið hefur. 

Við þurfum einnig að auka innlenda kunn-
áttu og færni á mikilvægustu sviðum tækni-
þekkingar. Tölvu- og upplýsingatœknin og 
nýlíffrœðin og líftœknin eru þar efstar á blaði, 
en efnistœknin á einnig eftir að verða áhrifa-
mikil, þegar frá líður. Þessi þrjú tæknisvið 
verða uppspretta nýjunga á ótrúlega mörgum 
sviðum þjóðlífsins. 

Á þessum þremur meginsviðum þekkingar 
eru nú að gerast tíðindi allt í kringum okkur, 
sem gefa þarf gaum að. Hvert landið á fætur 
öðru hefur ákveðið að verja stórfé á næstu 
árum til rannsókna og þróunarstarfsemi á 
hverju þessara sviða fyrir sig. Birtar eru áætl-
anir um það fé, sem er til reiðu, og í hvaða 
megingreinum því er ætlað að nýtast. Lýst er 
eftir umsóknum og efnt til samstarfs milli 
s tofnana, háskóla og einkaaðila um verkefni, 
sem þessu fé er síðan veitt í. Umsóknir eru 
þó metnar í samkeppni innbyrðis, og árangur 
starfs er metinn að verki loknu. Þannig er 
markvisst stuðlað að samkeppni og gerðar 
kröfur um gæði og árangur í starfi. Ný vinnu-
brögð ryðja sér til rúms. Árangurinn er betri 
nýting f já rmuna og örari þróun. 

Alþjóðleg samkeppni - samvinna 
- ný vinnubrögð 

Þrátt fyrir vaxandi samkeppni á sviði við-
skipta og tækniþróunar er ja fnframt lögð 
stóraukin áhersla á alþjóðlega samvinnu um 
rannsóknir og þróunarstarfsemi. Þetta virðist 
þversagnarkennt við fyrstu sýn. Hugmyndin 
á rætur sínar að rekja til samvinnu á sviði tolla 
og fríverslunar og hugmyndafræði al-
þjóðlegrar verkaskiptingar. Engin þjóð, 
hversu stór eða öflug sem hún er, getur lengur 
verið sjáifri sér nóg um allar þær rannsóknir, 
sem nauðsynlegar eru til að skapa nýja þekk-
ingu og stuðla að alhliða f ramförum. Sam-
starf á þessu sviði býður upp á feiknarlega 
möguleika til sparnaðar með því að viðhafa 
verkaskiptingu og miðla niðurstöðum gagn-
kvæmt. 

Ríkin hvetja þessi samskipti með ýmsum 
hætti, m.a. styrkjum til þátttöku í samstarfs-
verkefnum, styrkjum til kynnisferða og þátt-
töku í alþjóðlegum ráðstefnum, í þeim til-
gangi að sækja sér reynslu og þekkingu ann-
arra. Mörg lönd hafa sérstaka tækni- og vís-
indafulltrúa staðsetta erlendis til að leggja sig 
eftir öllu því, sem að gagni getur komið heima 
fyrir. Efnahagsbandalagið hefur komið upp 
umfangsmikilli starfsemi til að styrkja og 
hvetja tækniþróun. Norðurlöndin hafa lagt 
mikla áherslu á tækni-, vísinda- og iðnþró-
unar-samstarf á síðustu árum, og svo mætti 
lengi telja. 

Í þessum efnum verðum við að fylgjast 
með, ef við ætlum okkur að halda okkar hlut 
í samkeppni sem og samvinnu þjóða. Ég tel 
koma til álita, að Rannsóknaráð eigi nú á 
næstunni að beita sér fyrir því í samvinnu við 
stjórnvöld að samræma betur stuðning við 
tækniþróun og nýsköpun í landinu. Við 
þurfum að ákveða í höfuðdrát tum, hvað við 
ætlum að verja miklu fé til einstakra þátta 
nýsköpunar, þ.á.m. rannsókna og þróunar-
starfsemi, en einnig menntunar , endur-
menntunar og þjálfunar og til aðstoðar við 
markaðssókn og fjárfestingu í atvinnulífinu. 
Leggja þarf rækt við frumkvæði og stjórn-
sýsluþekkingu. Við þurfum að greina í meg-
indráttum, að hvaða þekkingarsviðum og 
hagnýtum verkefnum við ætlum að beita 
okkur á hverjum tíma, og sameina síðan 
kraftana til að tryggja það, að f jármunir og 
starfskraftar nýtist sem best. Síðan þarf að 
meta eftir á, hvernig til hefur tekist. Þátttaka 
í alþjóðlegu samstarfi á að vera mikilvægur 
liður í því að afla þekkingar og hraða árangri 
og auðvelda víðtækari markaðssetningu en 
heimamarkaðurinn býður upp á. 

Skipulag - fjármögnun rannsókna 
Ég þykist vita, að ýmsir hrökkvi við og telji, 

að hér sé hvatt til miðstýringar. En það er 
misskilningur. Hér er fyrst og fremst verið að 
hvetja til örvandi samspils stjórnmálaafla, 
stofnana á vegum hins opinbera svo og 
atvinnulífsins og samtaka þess, um að reyna 
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ekki endilega aö gera allt fyrir alla í einu. 
heldur skuli reynt að skilgreina mikilvægustu 
markmiðin á hverjum tíma og ákveða, hve 
mikið fé eigi að setja í verkefnin, þannig að 
það nýtist sem best. Samkeppni hugmvnda, 
þekkingar og dugnaðar og mat á gagnsemi 
eða arðsemi verður síðan að ráða, hvaða 
verkefni fá stuðning. 

Hverjir eiga að meta? - er þá spurt. Svarið 
er, að sérfræðilegar umsagnir og fagþekking, 
innlend og erlend, mega gjarnan vera meira 
með í ráðum en verið hefur. Miðstýringu má 
forðast með hóflegri fjölbreytni í f jármögn-
unarleiðum. Öflugur Vísindasjóður undir 
umsjón væntanlegs Vísindaráðs á að styrkja 
grundvallarrannsóknir og byggja mat sitt 
fyrst og fremst á vísindalegu gildi og eðli verk-
efnanna og hæfni umsækjendanna. Rann-
sóknasjóður undir urnsjón Rannsóknaráðs á 
að styrkja hagnýt rannsóknaverkefni og þró-
unarstarf. Mat verkefna á þá að byggjast á 
gagnsemi verkefnisins fyrir framvindu tækni-
þekkingar og möguleikum á hagkvæmari nýt-
ingu á niðurstöðum auk hæfni umsækjend-
anna. 

Atvinnuvegasjóðirnir eins og Framleiðni-
sjóður landbúnaðarins og markaðs- og vöru-
þróunardcild Iðnlánasjóðs eiga fyrst og 
frcmst að styrkja þróunarverkefni og um-
bótastarf innan cinstakra fyrirtækja. Þeir eiga 
að byggja mat sitt á hagkvæmni og líkindum 
fyrir meiri og betri framleiðslu eða sterkari 
samkeppnisstöðu og vcra viljugir að taka 
áhættu. Í því sambandi vil ég sérstaklega 
benda á, að sjávarútvegurinn stendur nú 
höllum fæti, eftir að tekjur Fiskimálasjóðs 
voru afnumdar í þeirri miklu sjóðarassíu, sem 
gerð var á síðasta ári. Ekki eru horfur á því, 
að Fiskveiðasjóður taki við þessu hlutverki, 
því að hann veitir hvorki lán né styrki til þró-
unar- eða markaðsverkefna í sjávarútvegi. 
Sjávarútvegurinn cr því afskiptur að þessu 
Ieyti, þótt þar sé nú mikil þörf og áhugi á 
nýsjköpun. Úr þessu þyrfti að bæta hið bráð-
asta. 

Á lokastigi þróunar er svo þörf á áhœttufé 
og lánsfé til fjárfestingar í því skyni að koma 

góðum hugmyndum í framkvæmd og um leið 
samræma ákvarðanir um fjárfestingu við 
markaðsfærslu og tæknilega ful lkomnun 
verkefnisins. 

Þessi fjórskipting f jármögnunar þvkir víð-
ast hvar hentug vegna mismunandi matsfor-
sendna og eðlis áhættunnar á þessum ólíku 
stigum nýsköpunarferilsins. Leiðin liggur f rá 
hinum tiltölulega frjálsu grunnrannsóknum, 
þar sem einungis er rétt að spyrja um hæfni og 
vísindalegt inntak verksins sjálfs, yfir á svið 
hagnýtra rannsókna og þróunarstarfsemi og 
loks út í f járfestingu, þar sem stigvaxandi 
kröfur eru gerðar um nytsemi og arðsemis-
von. Mörkin á milli þessara stiga eru að vfsu 
oft óljós og ekki er úr vegi, að f jármögnunar-
aðilar á mismunandi stigum þurfi að geta át t 
samvinnu um að styrkja einstök verkefni. 

Eitt er mikilvægt að hafa í huga við mótun 
nýsköpunarstefnu hér á landi. Sköpun 
atvinnutækifæra í vinnufrekum grcinum eða 
viðhald hefðbundinna greina til að forðast 
atvinnuleysi má ekki halda áfram að vera 
markmið í landi, sem hefur viðvarandi svo 
hátt atvinnustig eins og hér gerist. í landi, þar 
sem vel yfir 40% hverrar kynslóðar setjast í 
háskóla og stórt hlutfall sækir sérnám í öðrum 
framhalds- og sérskólum, þarf megináherslan 
að vera að draga úr vinnuaflsþörf og létta 
störfin og um leið auka framleiðni og hækka 
tæknistigið í undirstöðugreinum atvinnulífs-
ins. Þar með skapast grundvöllur fyrir meiri 
fjölbreytni og verkaskiptingu, sem hæfir 
þessu vel menntaða, en fámenna þjóðfélagi. 

Íslendingar reyna að halda uppi nánast 
öllum þáttum í starfi nútímaþjóðfélags. 
Vandinn er sá, að hendurnar og höfuðin eru 
of fá og mörg störf leggjast á hvern og einn. 
Þess vegna er svo mikið að gera hjá öllum, og 
margir kvarta undan vinnuálagi. Þess vegna 
verður framleiðnin líka lág og sömuleiðis 
tímalaunin, þótt heildartekjur kunni að vera 
viðunandi. Tölvu- og upplýsingatæknin 
kemur okkur einmitt til hjálpar í þessu efni, 
því að með henni er hægt að leysa viðfangs-
efni, sem áður var einungis hægt í f jö lmennu, 
verkskiptu samfélagi. Þannig verður t.d. unnt 
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að ná hagkvæmni í lítilli raðframleiðslu, sem 
áður var einungis gerlegt í stórframleiðslu. 
Þjóðfélag, sem skipulagt er í smáeiningum, er 
að mörgu leyti sveigjanlegra en samfélag stór-
rekstrar og fl jótara að aðlagast nýjum 
aðstæðum. Upplýsingatæknin færir smásam-
félaginu einmitt kosti stórrekstrarins. Þetta 
þurfa íslendingar að hagnýta sér sem best. 

Lokaorð 
Ég vil að lokum draga saman þennan boð-

skap til fundarins: 

Alþjóðleg viðhorf: 
• Framfarir í vísindum og tækni eru óvenju-

lega örar um þessar mundir. Nýjungar í 
tölvu- og upplýsingatækni, nýlíffræði og 
líftækni svo og efnistækni eru að breyta 
forsendum framleiðslu í veigamiklum at-
riðum. Þörf er á stöðugri aðlögun að 
nýjum aðstæðum. 

• Bilið milli rannsókna og hagnýtingar 
veröur stöðugt styttra. - Samvinna milli 
atvinnulífs annars vegar og háskóla og 
rannsóknastofnana hins vegar hefur stór-
lega aukist, og víða er verið að þróa ný 
samstarfsform. 
Samhliöa harðnandi alþjóðlegri sam-
keppni í framleiðslu og viðskiptum hefur 
jafnframt aukist samvinna milli landa um 
rannsóknir og þróunarstarfsemi og hagnýt-
ingu niðurstaðna. 

• Nágrannalöndin hafa flest sett sér þaö 
markmið að auka hlutfall þ jóðar tekna, 
sem fer til rannsókna, upp í 2 - 2 , 5 % við lok 
þessa áratugar. Jafnframt hafa þau endur-
skipulagt stjórn sína á tæknimálum meö 
það fyrir augum að gera starfsemina skil-
virkari. 

Innlend viðhorf: 
• Hlutfall þjóðarframleiðslu, sem fer til 

rannsókna og þróunarstarfsemi hér á 
landi, vex hægt. Hlutur atvinnulífs fer að 
vísu ört vaxandi, en hlutur hins opinbera 
hefur dregist saman eða staðið í stað að 
raunvirði hin síðustu ár. 

• Aukinn stööugleiki í efnahagsmálum 
hefur leitt til meiri framsýni hjá atvinnulíf-
inu, og hugsað er til lengri tíma í einu. 
Mikill áhugi er nú á nýsköpun í þjóðfélag-
inu. Ný kynslóð st jórnenda hefur tekið við 
fyrirtækjum og stofnunum í landinu. Hún 
hefur áhuga á nýjum vinnubrögðum og 
temur sér markaðslæg viðhorf. 

• Atvinnustig hér á landi er mjög hátt, og 
þörf er fyrir tæknivæðingu og sjálfvirkni. 
Áhersla þarf að vera á að hækka fram-
leiðnistig atvinnulífsins með það fyrir 
augum að draga úr vinnuaflsþörf og skapa 
rúm fyrir atvinnulíf, sem byggist á tækni-
þekkingu og nýtir sérhæfingu í menntun. 

• Rök eru fyrir því, að tölvu- og upplýsinga-
tæknin geti komið fámennri þjóð, sem ein-
kennist af smárekstri í litlum fyrirtækjum, 
sérstaklega vel og aukið samkeppnishæfni 
með því að opna möguleika á nýjum 
st jórnunaraðferðum og upplýsingastreymi 
innan fyrirtækisins og við umheiminn. 

Aðstaða Rannsóknaráðs: 
• Góður árangur hefur orðið af langtímaá-

ætlunum Rannsóknaráðs á innri starfsemi 
rannsóknastofnananna og samskipti þeirra 
viö atvinnulífið, en lítil áhrif á heildarum-
svif rannsókna. 

• Rannsóknaráð hefur fengið sjóö til um-
ráöa og umboö til að veita styrki til rann-
sóknaverkefna. Góð reynsla hefur þegar 
fengist af starfsemi sjóðsins. Styrkveit-
ingar hafa m.a. hvatt til samvinnu stofnana 
innbyrðis og við einstaklinga og fyrirtæki. 
Jafnframt hafa styrkveitingar dregið að sér 
umtalsvert fé til verkefnanna og þannig 
aukiö heildarumfang rannsókna. Vonir 
standa nú til, að samræmt frumvarp til laga 
um hagnýtar rannsóknir og grunnrann-
sóknir verði lagt fram á Alþingi á næst-
unni. 

• Helstu vandamál rannsóknastofnana eru: 
- mannfæð og dreifing starfskrafta 
- fjársvelti og skortur á tækjum og að-

stöðu til rannsókna 
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- launakjör rannsóknafólks eru bágborin 
- s tofnunum helst illa á starfskröftum 

Með hliðsjón af þessum aðstæðum væri 
eðlilegt, að Rannsóknaráð beitti sér fyrir 
eftirfarandi stefnu á næstunni: 
1. Að stórauka samvinnu atvinnulífs og hins 

opinbera um f jármögnun og framkvæmd 
rannsókna í landinu með það m.a. að 
markmiði að tvöfalda hlutfall rannsókna 
og þróunarstarfsemi í þjóðarframleiðslu 
á næstu 10 árum. 

2. Að stuðla að bættum skilyrðum til 
nýsköpunar hér á landi með mótun ný-
sköpunarstefnu. 

3. Að bæta aðstæður og kjör rannsókna-
fólks, en auka um leið kröfur til þess, m.a. 
með því að auka enn hlut verkefnabund-
innar f jármögnunar í gegnum Rannsókna-
sjóð og Vísindasjóð og með mótfram-
lögum frá atvinnulífinu og innlendum og 
erlendum sjóðum. 

4. Að stuðla að virkri þátttöku íslenskra 
rannsóknaaðila í f jölþjóðlegu rannsókna-
samstarfi í þeim tilgangi að örva innflutn-
ing tækniþekkingar og auka kröfur um 
gott skipulag verkefna og færni rann-
sóknarmanna. 

5. Að Rannsóknasjóði verði beitt til að 
fylgja eftir þeirri stefnu, sem mörkuð er , 
og stuðla að því, að íslensk hagnýt rann-
sóknastarfsemi sameinist sem mest um vel 
skilgreind og mikilvæg verkefni á hver jum 
tíma, en dreifist ekki á mörg smáverkefni , 
sem ekki skila tilætluðum árangri. 

6. Að tekið verði upp reglubundið mat á 
árangri rannsókna með það fyrir augum 
að bæta vinnubrögð og jafnframt upplýsa 
almenning og stjórnvöld um það, hvernig 
almannafé er varið til rannsókna og hvaða 
þjóðfélagslegu gagni þær skila. 

Rannsóknaráð ríkisins væntir þess, að frá 
ársfundi þessum fáist vegarnesti til að móta 
slíka stefnu nánar. 



Valdimar Kristinsson: 

Samgöngur og ferðamál 

Vegagerð - Farþegaflutningar innaniands - Vöruflutningar 
innanlands - Hótel og sumargistihús - Farþegaflutningar milli 
landa - Vöruflutningar milli landa - Kaupskipastóll - Bifreiða-
eign - Flugfloti - Póstur og sími - Útvarp og sjónvarp. 

Annað hvort ár hefur verið rituð grein um 
samgöngur og ferðamál í Fjármálatíðindi 
(síðast birt í 3. hefti 1984). í þessum greinum 
hefur verið rætt um þróun samgöngumála 
innanlands og til og frá landinu og einnig 
vikið að ferðamálum. enda eru náin tengsl 
milli þeirra og samgöngumálanna. 

Vegagerð 
Vegakerfið er alltaf mest til umræðu, enda 

er stór hluti þess enn á mjög frumstæðu stigi, 
enda þótt yfirborð og annar frágangur vega á 
mörgum leiðum hafi tekið miklum stakka-
skiptum á síðari árum. Góðvegagerð er 
hugtak, sem hér er notað um vegagerð, þar 
sem segja má að vegirnir séu komnir í fram-
t íðarhorf , að því er varðar breidd, hæð og 
legu, og þeir lagðir bundnu slitlagi. Allt er 
þetta miðað við aðstæður á hverjum stað, og 
enn frekari umbætur eru að sjálfsögðu hugs-
anlegar sums staðar síðar. 

Bundna slitlagið getur ýmist verið stein-
steypa, malbik, olíumöl eða svokölluð 
klæðing. Allt heldur þetta vegunum í formi, 
þannig að þeir r júka ekki lengur út í veður og 
vind, og þar með hverfur vegrykið. Ekki er 
þó rétt að tala um varanlegt slitlag; fátt er var-
anlegt og síst ódýrari gerðir slitlags. Hins 
vegar verður ekki komist hjá góðu eða all-
góðu viðhaldi á svona vegum, annars verða 
þeir vart akfærir, og þar með má segja að var-
anleikinn sé kominn til sögunnar. 

Lagning bundins slitlags á þjóðvegi hér á 
landi á sér ekki langa sögu og hefst raunar 
ekki að marki fyrr en með lagningu nýrrar 
Reykjanesbrautar milli Hafnarf ja röar og 
Keflavíkur, sem steypt var á árunum 1962 til 
1965. Fyrir þann tíma voru aðeins 5 km þjóð-
vega á landinu lagðir bundnu slitlagi (mal-
biki). Lítið gerðist í góðvegagerð næstu árin, 
en 1972 var lokið lagningu nýs vegar milli 
Reykjavíkur (Árbæjar) og Selfoss, sem 
lagður var malbiki og olíumöl, og 1971-1972 
var einnig lagður steyptur vegur frá Reykja-
vík (Höfðabakka) og upp í Kollafjörð. Frá 
1974 var lægð í lagningu bundins slitlags fram 
til ársins 1978, þegar ný tækni tók að ryðja sér 
til rúms. Var þar um að ræða svokallaða klæð-
ingu, þegar möl er dreift yfir olíuborinn veg, 
sem virðist gefa góða raun bæði að því er 
varðar kostnað og endingu. Nær alltaf er 
miðað við tvöfalda klæðingu, sem venjulega 
er lögð á með stuttu millibili. 

Haustið 1986 var búið að leggja bundið slit-
lag á meira en 1400 km af þjóðvegum 
landsins; þar af 280 km á síðastliðnu sumri. 
Til þess að gera grein fyrir, hversu stór áfangi 
þetta er, má nefna til samanburðar, að þjóð-
vegakerfið í heild er nú um 8570 km. Það 
skiptist í stofnbrautir (3770 km), þjóðbrautir 
(4650 km) og þjóðvegi í þéttbýli (150 km). í 
langtímaáætlun um góðvegagerð, sem nú 
mun ná áratug fram í t ímann, er gert ráð fyrir 
að ljúka vegabótum á um 3200 km eða rúm-
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1. tafla. Bundið slitlag á þjóðvegum 
- tegund fyrstu gerðar. * 

Steypa Malbik Olíwnöl Kkeding Alls 
Lagt á km km km km km 

fyrir 1960 _ 4.99 _ _ 4.99 
1961 - - - - -

1962 3.70 - - - 3,70 
1963 10.80 - - - 10,80 
1964 - - - - -

1965 18.28 3.51 - - 21.79 
1966 - - - - -

1967 0.80 0.94 - - 1.74 
1968 - - - - -

1969 - - - - -

1970 - - 11,03 - 11.03 
1971 3.10 3,01 12.31 - 18.42 
1972 10,79 4.70 20,54 - 36.03 
1973 - 2.15 22.34 - 24.49 
1974 - 1.78 6.54 - 8,32 
1975 - 4,22 13,31 - 17,53 
1976 - - 13.96 - 13,96 
1977 - 0.30 12,66 - 12,96 
1978 0,65 6.90 21.38 13,90 42,83 
1979 - 0.59 12.92 26.71 40,22 
1980 - 11.67 24.56 55.07 91,30 
1981 - 6.01 26.46 110.45 142,92 
1982 - 3.00 10.20 131,01 144,21 
1983 - 0.72 3.23 100.05 104,00 
1984 - 4.39 - 161.07 165,46 
1985 - 0.70 - 222,76 223,46 
1986 - 3.64 - 276,07 279,71 

Altlur 
óviss - 1,33 2.42 - 3,75 

Samtals 48.14 82,09 197,68 1.093,66 1.421.57 

* Sú breyting hefur oröiö á þessari skiptingu meö t ímanum, að 
á um 17 km vega hefur veriö malbikaö, þar sem ol íumöl var 
fyrir. 

lega þriðjungi þjóðveganna. Samkvæmt þess-
ari langtímaáætlun ná góðvegirnir nú yfir 
tæpan helming eða 1400 km af 3200 km. 

Þrátt fyrir breytinguna, sem orðið hefur á 
síðustu árum, mun góðvegagerð komin 
skemmra á veg hérlendis en í flestum öðrum 
löndum, og eftir að hún hófst að marki, hefur 
gætt vaxandi óþolinmæði margra með að 
þurfa að aka f jölfarna malarvegi, þegar mun-
urinn á þeim og nýju vegunum er svo mikill. 
En þó að þannig sé mikið verk óunnið með til-
liti til þess, hve seint var af stað farið, þá er 
farið að muna verulega um góðvegina í heild, 

svo sem á ýmsum aðalleiðum eins og 1. og 2. 
tafla bera með sér. 

Einstakar framkvœmdir í vegagerð 
Á Reykjanesi er búið að tengja alla þétt-

býlisstaði með bundnu slitlagi og verið er að 
vinna við nýjan veg, ofan Njarðvíkur og 
Keflavíkur, er liggja mun að nýju flugstöð-
inni. Mun ætlunin að ljúka honum áður en 
flugstöðin verður tekin í notkun í apríl 1987. 
Þar með verður hægt að aka inn í Keflavík úr 
vestri og umferð að Garði og Sandgerði þarf 
ekki öll að liggja í gegnum bæinn, eftir að nýi 
vegurinn hefur verið framlengdur norður 
fyrir flugstöðina. 

Nyrsti hluti Reykjanesbrautarinnar hefur 
nú verið tekinn í notkun, milli Vífilsstaða og 
Breiðholts. Fjögur verkefni munu nú vera í 
athugun á þessum sióðum. Það er framleng-
ing vegarins frá Rauðavatni yfir Elliðaárnar 
og að Breiðholtsbraut, framlenging Arnar-
nesvegar yfir á nýju Reykjanesbrautina, sem 
reyndar á síðar að liggja með sama nafni alla 
leið að Rauðavatni, en þaö bíöur betri t íma, 
lækkun Hafnarf jarðarvegar á Arnarnesi og 
endurbygging eystri brúarinnar yfir Kópa-
vogslæk. 

Nú er Þingvallavegurinn loksins kominn í 
framtíðarhorf að undanteknum nokkrum 
kílómetrum við Litla-Sauðafell. Vonir standa 
til, að þeim verði að fullu lokið á árinu 1987. 
Er það sérstakt fagnaðarefni, þar sem Þing-
vellir eru eitt fegursta og skjólsælasta útivist-
arsvæði á suðvesturhluta landsins, sem æski-
legt er að sem flestir hefðu sem bestan aðgang 
að. Sjónarmiði ferðamálanna hefur ekki 
verið gefinn nægjaniegur gaumur í vegagerð, 
og er þó um æ mikilvægari atvinnuveg að 
ræða, auk þess sem höfuðnauðsyn er, að 
landsmenn njóti fósturjarðarinnar sem best, 
enda er hún í stöðugri samkeppni við útlönd 
um hylli ferðamanna. 

Á síðustu tveimur árum hefur vegurinn 
fyrir Hvalf jörð lagast verulega, m.a. meö 
bráðabirgðalagfæringu við Botnsvog, en samt 
eru eftir þrír kaflar í gamla horfinu á þessum 
langfjölfarnasta vegi landsins, þar sem enn 
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2. tafla. Bundið slitlag á þjóðvegum 
íárslok 1986. 

Ef t i r f a rand i taf la sýnir vegalengd frá Reyk jav ík 
(Pós thúss t ræt i ) til n o k k u r r a s taöa og þann hluta 

l e iðanna . sem lagður er bundnu slitlagi. 

Vega- þ a r a f b u n d -

lengd iðsl i t lag 
km km % 

A k r a n e s 109 89 82 

B o r g a r n e s 116 97 84 

S tykk i shó lmur 215 126 59 

Ólafsvík 238 118 50 

Dalsmynni í N o r ð u r á r d a l 154 128 83 

B ú ð a r d a l u r 197 138 70 

P a t r e k s f j ö r ð u r 465 173 37 

í s a f j ö r ð u r 

um Suöurf i rö i 537 188 35 

um D j ú p 504 184 37 

um S te ingr ímsf j .he ið i 545 181 33 

Brú 202 146 72 

H ó l m a v í k 317 164 52 

Hvamms tang i 241 179 74 

B l ö n d u ó s 288 219 76 

V a r m a h l í ð 338 256 76 

S a u ð á r k r ó k u r 364 282 77 

S ig lu f jö röur 446 273 61 

Dalvík 456 303 66 

A k u r e y r i 433 279 64 

Húsav ík 530 359 68 

R e y k j a h l í ð 539 320 59 

Egilss taöir 

um N o r ð u r l a n d 713 323 45 

um Suður l and 712 315 44 

R e y ð a r f j ö r ð u r 

um N o r ö u r l a n d 747 349 47 

um Suöur l and 742 335 45 

H ö f n í Horna f i rö i 474 279 59 

Klaus tur 273 189 69 

Vík 192 164 85 

Hvolsvöl lur 106 106 100 

Pingvellir 53 49 92 

stendur svo á. Það er norðaustan við Eyrar-
fjall , vestan við Reynivallaháls og frá Þyrli og 
vestur fyrir Miðsand. Er ekki annað að sjá en 
lagfæringar þarna eigi enn nokkur ár í land. 

Á hringveginum um aðalbyggðir Borgar-
f ja rðar hefur mikið áunnist og eru nú aðeins 
eftir allnokkrir kílómetrar sunnan Svigna-
skarðs, sem þarf að lagfæra nokkuð, áður en 
bundið slitlag verður lagt á þá. Vegurinn um 
Norðurárdal er enn í skemu ástandi þrátt fyrir 

nokkrar nýjar brýr, en nú mun standa fyrir 
dyrum að endurbyggja veginn á svæðinu um 
Hvamm og Sveinatungu, og byrjar þá ástand-
ið að batna á þessum slóðum. Þá mun í ráði að 
leggja bundið slitlag á veginn þaðan sem þaö 
endar uppi á Holtavörðuheiöi og niður að 
Fornahvammi, enda er f ínn, nýlagður vegur 
kominn á þessar slóðir. 

Á Vesturlandi hefur verulega miðað í góð-
vegagerð. Bundiö slitlag er komið á veginn 
frá Mýrum og nokkuð út á Snæfellsnes sunn-
anvert. Vestan Hvammsfjarðar er kominn 
langur, góður kafli, og lagður hefur verið nýr 
vegur um Helgafellssveit. 

Á Vestf jöröum er búið að leggja stutta, en 
góða kafla víða, en mestu umskiptin eru þó ef 
til vill vegna fyrsta vegskálans á Óshlíðarvegi. 
Sagt er, að með tveimur slíkum til viðbótar 
væri mestu hættunni bægt frá. Þá er unniö við 
framhald vegarins yfir Steingrímsfjarðarheiöi 
niður í Lágadal, sem þykir vænlegra vegar-
stæði he lduren Langidalur. 

Vegurinn niður af Holtavörðuheiðinni að 
norðan er enn í gamla horfinu og þarf efalaust 
verulegrar lagfæringar viö áður en frá honum 
verður gengið. Þá vantar enn tvo stutta kafla 
á góðvegagerðina á hringveginum um byggð 
í Húnavatnssýslum, þ.e. í Línakradal, austan 
Hvammstanga, og í Víðidal. Verið er aö 
vinna viö fyrri kaflann, en sá síðari dregst 
eitthvað. Þá er enn ólagt bundið slitlag á veg-
inn að Hvammstanga. 

Nú er kominn fínn vegur um Vatnsskarðið 
austanvert, og áfram er haldið í vesturátt og 
verður þess líklega ekki langt að bíða, að nýr 
vegur verði lagður í brekkunni fyrir ofan Ból-
staðarhlíð (Húnavelli), að sjálfsögðu ekki 
eins brattur og sá, sem er þar nú. Kominn er 
góður vegur um Skagafjörðinn vestanverðan, 
og halda á áfram með góðvegagerð á hring-
veginum að austanverðu í nágrenni Mikla-
bæjar. 

Ætlunin mun vera að leggja bundiö slitlag 
á veginn yfir Öxnadalsheiöi sumarið 1987 og 
ennfremur að fullgera veginn frá Bægisá og 
norðaustur á bóginn að Eyjafirði. Nú er 
langþráður vegur kominn yfir Leirurnar 
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norðan flugvallar á Akureyri og reiknaö er 
með, að hann verði malbikaður vorið 1987. 
Bætir þetta mjög samgöngur milli Akureyrar 
og svæðanna austan Eyjaf ja rðar , enn vantar 
þó bundið slitlag á kaflann milli Svalbarðs-
eyrar og Víkurskarðs. Sunnan Akureyrar 
hefur verulega veriö unnið að góðvegagerð á 
þ jóðbrautum, einkum að vestanverðu. Nú 
stendur til að halda þessu verki áfram milli 
flugvallarins og Kristness. Í Ljósavatnsskarði 
er eftir að ganga frá tveimur vegarköflum. Er 
annar þeirra hjá Ljósavatni, og þar á að fara 
að leggja nýjan veg. 

Helmingur hringvegarins liggur fyrir 
austan Mývatn og Vík í Mýrdal. Við þann 
hlutann er byggð mun strjálli og vegagcrð því 
skemmra á veg komin. Þó eru þarna komnir 
góðvegir á dr júgum köflum, einkum á Hér-
aði, við Hornaf jö rð , á Skeiðarársandi og í 
Eldhrauni, þar sem búið er aö gera meira 
heldur en langtímaáætlunin gerir ráð fyrir. 
Þar hefur verið lagt bundið slitlag sem svarar 
einni beinni akrein og hefur þótt gefast vel, 
þar sem umferð er lítil. Mun þetta upphaflega 
hafa komið til af því, að mönnum blöskraði 
að sjá nýlagða eða nýlagfærða malarvegi 
drabbast niður á skömmum tíma, þar sem 
ekkert var til að binda slitlagið saman. Virðist 
þarna hafa verið mörkuð ný stefna í vegamál-

3. tafla. Fólksflutningar á sérleyfisleiðum 
1956-1985." 

Ekin Farþega-

vegalengd Tala km 

þús. km farþega íþús. 

1956 5.431 684 .357 34 .996 

1960 5 .302 635 .317 31 .852 

1965 5 .167 550 .369 32 .886 

1970 2 .787 509 .909 34 .340 

1975 2 .165 4 9 0 . 5 5 3 3 1 . 2 7 6 

1980 2 .067 4 6 7 . 2 5 3 27 .819 

1981 2 . 4 0 6 507 .201 3 2 . 3 7 3 

1982 2 .585 4 8 7 . 5 2 5 31 .461 

1983 2 .807 501 .664 31 .459 

1984 2 .850 504 .724 3 1 . 4 4 6 

1985 2 .908 502 .705 

" Fólksflutningar á Hafnar f ja rðar le ið og Mosfellsleið eru ekki taldir 
með. sjá texta. 

um, sem byggir á „fyrirbyggjandi viðhaldi", 
ef svo mætti að orði komast, og mætti því 
kosta af viðhaldsfé. 

Á Suðurlandi hefur víða bæst við góðveg-
ina, og ná þeir nú m.a. langleiðina milli 
Hveragerðis og Víkur í Mýrdal. Þó vantar 
enn nýja Markarfl jótsbrú og veg í tengslum 
við hana fyrir vestan ána. Þeim fram-
kvæmdum hefur verið skotið aftur fyrir brúna 
yfir Ölfusárósa, sem mun eiga að byggja á 
næstu tveimur árum. Varðandi ferðamálin 
virðist eiga að liggja eftir vegur um Gjá-
bakkahraun og Laugardalsvelli, sem væri 
eðlilegt framhald Þingvallavegar og mikilvæg 
ferðamannaleið, auk þess sem hann efldi 
uppsveitir Árnessýslu og yki öryggi íbúanna. 

Farþegaflutningar innanlands 
Farþegaflutningar hér á landi fara að lang-

mestu leyti fram með bifreiðum og þá aðal-
lega með einkabifreiðum, sem fer stöðugt 
fjölgandi. Þriðja tafla sýnir fólksflutninga á 
sérleyfisleiðum 1956-1985, en þar er um að 
ræða almenningsvagna aðra en strætisvagna, 
sem eru í reglubundnum ferðum. Farþega-
fjöldinn er breytilegur frá ári til árs, en síð-
ustu árin hefur hann verið yfir hálf milljón á 
ári. Tölurnar um farþega-km sýna farþega-
f jöldann margfaldaðan með ekinni vegalengd 
hvers og eins. Strætisvagnaleiðir á höfuð-
borgarsvæðinu og á Akureyri eru ekki taldar 
með. 

Strætisvagnar Reykjavíkur halda nú uppi 
ferðum á 19 leiðum. Flestir urðu farþegar 
strætisvagnanna 1962 eða 18,2 milljónir, en 
þeim fækkaði síðan næstu árin og uröu 13,3 
millj. 1969. Nýtt leiðakerfi var tekið upp 
vorið 1970, og þá varð nokkur fjölgun far-
þega. Komust þeir upp í 14,7 millj. 1973, en 
síðan fór þeim aftur fækkandi og hafa á síðari 
árum farið niður í um 10 milljónir. Farþegar 
með strætisvögnum Kópavogs eru um 2 millj-
ónir á ári. Útþensla byggðarinnar og stór-
fjölgun einkabifreiða hefur gert rekstur 
strætisvagna erfiðari. 

Innanlandsflugið er mikilvægur þáttur í 
samgöngumálunum. Meginhluti þess er á 
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4. tafla. lnnanlandsflug Flugleiða 1955-1985. 

Flogin Far- Farþega-
v'egcilengci þega- km Fragt Fóstur 

þús. km. fjöldi íþús. tonn tonn 

1955 1.150 44.512 10.013 949 107 
1960 868 51.593 10.879 1.053 151 
1965 1.811 93.489 22.274 1.291 177 
1970 1.149 108.328 26.238 3.401 437 
1975 2.136 205.176 49.242 5.243 676 
1980 2.023 221.861 55.915 2.613 765 
1981 2.032 217.031 55.640 2.418 812 
1982 2.144 221.296 56.734 2.346 854 
1983 1.934 202.501 52.038 2.250 881 
1984 1.920 217.112 55.448 2.242 845 
1985 2.145 244.027 61.118 2.232 1.027 

vegum Flugleiða, og hefur félagið flutt yfir 
200 þús. manns á ári síðan 1974, sjá f jórðu 
töflu. Innanlandsflug, sem hér svarar til íbúa-
f jölda alls landsins, er hlutfallslega mjög 
mikið á alþjóðlegan mælikvarða. Fjölgun 
erlendra ferðamanna á efalaust þátt í aukn-
ingunni síðustu árin, en þá ber þess einnig að 
geta, að fleiri félög fljúga innanlands heldur 
en Flugleiðir. Vöruflutningar í lofti hafa 
dregist mikið saman á síðari árum, en þeir 
náðu hámarki 1975. 

Mikilvægustu flugleiðir innanlands eru 
sýndar í 5. töflu, en það eru leiðirnar frá 
Reykjavík til Akureyrar , Vestmannaeyja , 
í saf jarðar og Egilsstaða. Langflestir fljúga til 
og frá Akureyri eða meira en þriðjungur 
innanlandsfarþega Flugleiða. 

Auk Flugleiða fljúga nokkur minni flugfé-
lög reglulega til ýmissa staða. Helst þeirra eru 
Flugfélag Norðurlands, sem flýgur frá Akur-
eyri til staða á Norðausturlandi (að með-
töldum Siglufirði og Grímsey) og einnig til 
Egilsstaða og Ísaf jarðar , svo og Arnarflug, 
sem flýgur frá Reykjavík til staða á Vestur- og 
Norðvesturlandi. Fyrrnefnda félagið flutti 
um 20 þús. farþega 1985 og hið s íðarnefnda 
um 18 þús. Pá flýgur Flugfélag Austurlands 
víða í sínum landsfjórðungi og Flugfélagið 
Ernir um Vestfirði. 

Farþegaflutningar á sjó milli f jarlægra 
landshluta eru litlir á móti því, sem áður var, 
enda eru engin eiginleg farþegaskip í þeim 

siglingum lengur. Reglubundnum siglingum 
með farþega er haldið uppi á nokkrum 
skemmri leiðum. Her jó l fur fer frá Vest-
mannaeyjum til Þorlákshafnar, Akraborgin 
siglir milli Akraness og Reykjavíkur , flóabát-
urinn Baldur einkum um Breiðafjörð, Fagra-
nesið um Ísaf jarðardjúp og Hríseyjarfer ja 
yfir á meginlandið. 

Vöruflutningar innanlands 
Meginhluti innflutnings til landsins fer um 

Reykjavíkurhöfn eða nágrenni hennar, þar 
sem olía er jafnframt flutt til Hafnar f ja rðar 
og Hvalf jarðar og súrál til Straumsvíkur. Frá 
Reykjavík eru vörur því flut£ar til allra 
landshluta. Skipafélögin beina þó flutningum 
beint frá útlöndum til annarra hafna, eftir því 
sem hagkvæmni leyfir, og stórauknir gáma-
flutningar hafa auðveldað vöruflutninga 
áfram frá Reykjavík. Skipaútgerð ríkisins 
flutti nær 140 þús. tonn af vörum 1985, sem er 
um þreföldun á tíu árum, enda hefur flutn-
ingakerfið verið endurskipulagt og skipastóll-
inn bættur. Flutningar Skipaútgerðarinnar 
skiptast nær jafnt milli almennra flutninga og 
stórflutninga. 

Vöruflutningar með stórum vörubifreiðum 
hafa lengi verið miklir, þótt vegakerfið sé enn 
víða illa undir slíka flutninga búið. Margir 
aðilar standa að þessum flutningum, og vöru-
móttaka í Reykjavík er hjá nokkrum aðilum, 

5. tafla. Farþegaflutningar á helstu flugleiðum 
innanlands 1955-1985. 

Rvík- Rvik- Rvík- Rvik-
Akureyri Vestm. ísafj. Egilsst. 

-Rvík -Rvík -Rvík -Rvík 

1955 13.330 9.177 5.520 4.078 
1960 16.784 11.143 5.678 5.933 
1965 31.701 16.166 11.696 17.170 
1970 36.911 20.363 14.581 13.044 
1975 66.618 46.931 26.279 20.576 
1980 82.952 27.192 33.556 30.605 
1981 81.331 24.350 30.527 32.072 
1982 84.039 23.417 33.443 31.972 
1983 75.754 20.565 34.637 29.271 
1984 81.749 26.080 36.317 31.776 
1985 88.619 38.374 36.847 36.807 
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en Vöruflutningamiðstöðin er þeirra stærst. 
Árið 1985 föru um 220 þús. tonn af vörum út 
á land frá Vöruflutningamiðstöðinni, en 
flutningur til Reykjavíkur var yfir helmingur 
af því magni eða um 120 þús. tonn. Gríðarleg 
aukning hefur orðið í þessum flutningum síð-
ustu árin. 

Hótel og sumargistihús 
Hótel og gistiheimili (skilin á milli þeirra 

eru oft óljós), sem opin eru allt árið, svo og 
sumargistihús, eru orðin um 150 talsins með 
3300 herbergjum, þar af eru sumargististaðir 
um 70 með nær 1500 herbergjum. Rúmlega 
27% herbergjanna eru í Reykjavík miðað við 
sumart ímann, en tæp 45% á veturna. Aukn-
ingin úti á landi hefur því orðið meiri en á 
höfuðborgarsvæðinu frá því fyrir tveimur 
árum, þegr hlutföllin voru rúmur þriðjungur 
og rúmur helmingur. Enn má nefna yfir 50 
skráöa gististaði i heimahúsum í Reykjavík 
með um 340 gistirúmum samtals. 

Gistirými er misskipt milli landshluta. 
Utan Reykjavíkur er það langmest á 
Norðurlandi (nær 850 herbergi) og þá á 
Suðurlandi (yfir 500 herbergi). Hótelum og 
öörum gistihúsum fer stöðugt fjölgandi. og 
eru nokkur nýtekin til starfa og önnur í bygg-
ingu. 

Á miðju ári 1986 var gistihúsakosturinn í 
Reykjavík sem hér segir: 

ller-
bergja-

fjöldi 

Hótcl Borg 46 
Hótel Saga 162 
Hótel Loftleiðir 218 
Hótel Esja 134 
Hótel Holt 50 
City Hótel 32 
Hótel Hof 31 
Hótel Óðinsvé 28 
Hótel S taður 23 
7 gistiheimili 93 

Samtals 817 

3 sumargist ihús 84 

Alls 901 

Á Akureyri var gistihúsakosturinn þessi: 
Her-

bcrgja-
fjöldi 

Hótel K E A 51 
Hótel Varðborg 26 
Hótel Akureyri 17 
Hótel Stefanía 19 
8 gistiheiinili 46 

Samtals 159 

Hótel E d d a (á sumrin) 68 

Alls 227 

Sumargistihús í skólum hafa mjög bætt 
aðstöðuna til að taka á móti ferðamönnum. 
Hótel hefur lengi starfað í stúdentagörðunum 
við Háskólann, og nú eru rekin sautján 
sumargistihús í skólum og víðar undir nafn-
inu Edda á vegum Ferðaskrifstofu ríkisins. 
Það er að Reykholti í Borgarfiröi, aö Laugum 
í Sælingsdal, í Flókalundi, að Reykjum í 
Hrútafirði, að Laugabakka í Miðfirði, á 
Húnavöllum, á Akurcyri (heimavist Mennta-
skólans), að Hrafnagili í Eyjafirði, að Stóru-
Tjörnum, að Eiðum, á Hallormsstað, í Nesja-
skóla í Hornafirði , á Kirkjubæjarklaustri , í 
Skógaskóla, að Laugarvatni í tveimur skólum 
og í Valhöll á Þingvöllum. Samtals eru 635 
gistiherbergi í Edduhótelunum, og auk þess 
er í þeim svefnpokapláss fyrir um 500 manns. 
Sumargistihús í skólum eru einnig rekin á 
fleiri stöðum og þá af ýmsum aðilum. Auk 
þess er allmikið um, að einkaheimili veiti 
ferðamönnum gistingu. einkum um háanna-
t ímann, og svokölluð ferðaþjónusta bænda er 
nú til reiðu á yfir 70 býlum. 

Farþegaflutningar milli landa 
Farþegaflutningar til Íslands síðustu ára-

tugi eru sýndir í 6. töflu, en fólk er skráð eftir 
þjóðerni , þegar það kemur til landsins. 
Flestir farþeganna eru skemmtiferðamenn, 
en ekki er hægt að skilja á milli almennrar 
ferðamennsku og annarra erindagjörða. Yfir 
95 þús. Íslendingar ferðuðust til útlanda á 
árinu 1985, en tæp 90 þús. árið áður og höfðu 
aldrei verið fleiri. Árið 1986 var þó slegið nýtt 
met. Segja má, að frá 1977 hafi sem svarar til 
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6. tafla. Farþegaflutningar til Islands 
1947-1986. 

Islendingar Úrlendingar 

Aukn- Aukn- Aukn- Aukn-

i'ig ing ing ing 
Fjöldi f.f.úri (% Fjöldi f.f.árí í% 

1947 3.853 - - 4.395 - -

1948 4.333 480 12,5 4.802 407 9.3 
1949 6.376 2.043 47,1 5.312 510 10.6 
1950 4.312 -2 .064 -32 ,4 4.383 -929 - 1 7 . 5 
1951 4.780 468 10.9 4.084 -299 - 6 , 8 
1952 4.943 163 3.4 4.823 739 18,1 
1953 5.183 240 4.9 6.380 1.557 32,3 
1954 6.566 1.383 26.7 6.843 463 7,3 
1955 7.112 546 8.3 9.474 2.631 38,4 
1956 8.751 1.639 23.0 9.517 43 0,5 
1957 8.858 107 1.2 9.279 - 2 3 8 - 2 , 5 
1958 8.239 -619 - 7 , 0 10.111 832 9.0 
1959 9.712 1.473 17,9 12.269 2.158 21,3 
1960 9.491 -221 - 2 , 3 12.806 537 4,4 
1961 10.078 587 6,2 13.516 710 5,5 
1962 11.227 1.149 11,4 17.249 3.733 27,6 
1963 13.124 1.897 16,9 17.575 326 1,9 
1964 16.746 3.622 27.6 22.969 5.394 30,7 
1965 18.679 1.933 11.5 28.879 5.910 25.7 
1966 23.147 4.468 23,9 34.733 5.854 20.3 
1967 26.368 3.221 13,9 37.728 2.995 8.6 
1968 20.848 -5 .520 - 2 0 , 9 40.447 2.719 7,2 
1969 19.482 -1 .366 - 6 , 6 44.099 3.652 9,0 
1970 26.899 7.417 38,1 52.908 8.809 20,0 
1971 32.205 5.306 19,7 60.719 7.811 14.8 
1972 36.319 4.114 12,8 68.026 7.307 12,0 
1973 47.661 11.342 31,2 74.019 5.993 8,8 
1974 54.941 7.280 15,3 68.476 - 5 . 5 4 3 - 7 , 5 
1975 51.438 - 3 . 5 0 3 - 6 , 4 71.676 3.200 4,7 
1976 59.879 8.441 16,4 70.180 -1 .496 -2 ,1 
1977 70.992 11.113 18.6 72.690 2.510 3,6 
1978 80.273 9.281 13,1 75.700 3.010 4,1 
1979 73.489 -6 .784 - 8 , 5 76.912 1.212 1,6 
1980 69.270 -4 .219 - 5 , 7 65.921 -10.991 - 1 4 , 3 
1981 77.825 8.555 12.3 72.194 6.273 9,5 
1982 85.314 7.489 9,6 72.600 406 0,6 
1983 79.695 - 5 . 6 1 9 - 6 , 6 77.592 4.992 6,9 
1984 89.728 10.033 12,6 85.290 7.698 9,9 
1985 95.662 5.934 6,6 97.443 12.153 14,2 
1986 111.621 15.959 16,7 113.528 16.085 16,5 

um og yfir þriðjungi landsmanna farið árlega 
til út landa, en samkvæmt nýjustu tölum fer 
þetta hlutfall að nálgast helming. Erlendir 
ferðamenn urðu yfir 97 þús. 1985, en þeir 
voru 85 þús. árið áður. Á árinu 1986 hefur 
enn orðið veruleg aukning. 

Meirihluti erlendra ferðamanna kemur á 
þremur mánuðum, í júní, júlí og ágúst 
(55,5% 1985), og raunar er aðalferðamanna-
tíminn um það bil 10 vikur. Skapar þetta erf-
iðleika fyrir hótel, sem rekin eru allt árið. 
Flest síðari árin hefur fjöldi innlendra og 
erlendra ferðamanna til og frá landinu verið 
nokkuð áþekkur, en fyrir meira en áratug 
voru Íslendingarnir oft helmingi færri. Auk 
erlendra feröamanna, sem taldir eru á venju-
legan hátt, komu 7.297 farþegar í 15 ferðum 
skemmtiferðaskipa árið 1984 og 10.823 í 26 
ferðum árið eftir, en verulegar sveiflur eru í 
þessum ferðum frá ári til árs. Flest skipanna 
stóöu við skemur en sólarhring, en í nokkrum 
ferðum var einnig komið við á Akureyri og 
víðar. 

7. tafla. Millilandaflug Flugleiða 1950-1985. 

Flogin 
vegalengd Farþega- Furþega- Fragl Póstur 
þús. kin fjöldi km íþús. tonn tonn 

1950 708 5.702 11.776 172 15 
1955 3.330 27.295 93.284 382 51 
1960 6.043 64.851 250.558 529 91 
1965 10.614 189.860 886.911 1.328 282 
1970 12.155 350.109 1.722.608 2.527 670 
1975 11.397 374.039 1.760.332 4.288 925 
1980 8.298 302.631 1.234.914 5.259 1.043 
1981 7.407 283.125 1.054.894 5.156 1.210 
1982 9.038 324.874 1.323.367 5.228 1.515 
1983 10.483 360.147 1.631.261 5.765 1.478 
1984 12.341 442.835 1.996.806 5.896 1.431 
1985 13.425 485.866 2.182.245 4.577 1.565 

Árið 1985 kom hingað fólk frá 110 löndum. 
Langflestir voru Bandar íkjamenn eða 31.633 
og 32,5% af heildinni. Næstfjölmennasti 
hópur ferðamanna voru Danir og Færeying-
ar, 9.946 eða 10,2%, og nær jafnmargir voru 
Bretar, 9.720 (10%), og Þjóðverjar , 9.419 
(9,7%). Þjóðverjar voru einnig tæplega 4/5 
þeirra, sem komu hingað með skemmtiferða-
skipum. Fimmtu fjölmennastir voru Svíar 
(8.167), þá Norðmenn (7.665) og síðan 
Frakkar (4.483). 

Sumarið 1986 komu 6.690 farþegar til 
Seyðisfjarðar með færeyska skipinu Norröna, 
þar af voru 1.652 íslendingar. 
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Sjötta tafla sýnir farþegafjölda í milli-
landaflugi Flugleiða. Hámarki náði farþega-
fjöldinn árið 1979 með 489 þús. farþegum, en 
næstu árin dró mjög saman og jókst svo á ný, 
enda hafði hámarki næstum verið náð aftur 
1985. Fjórar flugleiðir skera sig úr, að því er 
f jölda farþega snertir, þ.c. New York-Lux-
emburg 84.406 á árinu 1985, Chicago-Lux-
cmburg (66.489), Kef lav ík-Kaupmannahöfn 
(65.632) og Kef lavík-London (41.252). 
Vöruflutningarnir voru í hámarki 1978 og 
1979 meö yfir 8 þús. tonn hvort árið, en hafa 
verið um 5 þús. tonn árlega síðan. 

Arnarf lug hóf reglubundið millilandaflug 
um mitt ár 1982, er félagið flutti 9.200 far-
þega, næsta ár urðu farþegarnir 21.700, 1984 
27.200 og 1985 27.400. 

Frá Keflavík eru nú fastar flugferðir til 
Amsterdam, Baltimore, Chicago, Frankfurt , 
Gautaborgar , Glasgow, Kaupmannahafnar , 
Lundúna, Luxemborgar, New York, Oslóar, 
Parísar, Salzburg, Stokkhólms og Zúrich. 
Frá Reykjavík er ennfremur flogið til Fær-
eyja (um Egilsstaði) og til KLilusuk á Græn-
landi. Vikulegar ferðir hafa einnig verið til 
vesturstrandar Grænlands (Narssarssuak). 
Auk áætlunarferða er mikið um leiguflug til 
nágrannalanda í Evrópu, þar á meðal til sól-
arlanda. 

Um Keflavíkurflugvöll fóru 567.236 far-
þegar á árinu 1985. Eru farþegar í millilend-
ingu þá taldir einu sinni, en ef þeir eru taldir 
tvisvar, eins og víða mun venja í flughöfnum 
erlendis, er heildartalan 768.609 farþegar 
(mun hafa orðið hæst 1971 eða 915 þús.). 
Skipting farþeganna var á þessa leið: Úr landi 
fóru 182.393 og til landsins komu 183.469, en 
farþegar í millilendingu voru 201.374. Hæst 
varð sú tala 1971 og 1972, um 375 þús. hvort 
árið, en með tilkomu breiðþota fækkaði milli-
lendingum mikið. Fari tveggja hreyfla vélar 
að fljúga í stórum stíl yfir hafið, gæti þessi 
umferð aukist á ný. Ætlunin er að taka nýju 
flugstööina á Keflavíkurflugvelli í notkun í 
apríl 1987, og er búist við meiri umferð um 
flugvöllinn í framhaldi af því. 

Vöruflutningar milli landa 
Heildarflutningsmagn milli íslands og 

útlanda, skipt á innflutning og útflutning, er 
sýnt í 8. töflu. Útflutningsmagnið var yfir 
60% á við innflutningsmagnið árið 1985 og 
54% árið áður, en hefur yfirleitt sveiflast á 
bilinu frá þriðjungi til helmings. Á ýmsu 
veltur um þessi hlutföll og má benda á, að 
sveiflur í síldveiðum og loðnuveiðum hafa 
skipt miklu máli í þessu sambandi og enn-
fremur innflutningur til virkjana og stóriðju. 
Metafli síðustu ára segir hér greinilega til sín. 
Innflutningur orkugjafa (kola, brennsluolíu 
og bensíns) er sýndur í 9. töflu. Var hann 50 -
60% af heildarinnflutningsmagninu á sjö-
unda áratugnum og 40-50% á þeim át tunda, 
en hefur verið undir 40% síðan 1980. Inn-
flutningur kola var orðinn nær enginn, en 
hefur aukist mikið síðustu sjö árin. Í síðustu 
samgöngugrein var ranglega dregin sú álykt-
un, að þetta væri vegna hækkaðs olíuverðs 
eingöngu. Sementsverksmiðjan er reyndar 
farin að brenna miklu af kolum, en meirihluti 
innflutningsins (57% 1985) var notaður sem 
hráefni við efnavinnslu járnblendiverksmiðj-
unnar. Þess má geta, að verksmiðjan flutti inn 
í fyrra (1985) um 34 þús. tonn af koksi í sama 
skyni. 

8. tafla. Heildarflutningsmagn milli Islands 
og útlanda 1935-1985. 

Innflutningur Útflutningur 

Tonn Hlutfall Tonn Hlutfall 

1935 333.665 100.0 117.127 
1940 226.928 68.0 186.317 159.1 
1945 329.344 98.7 199.985 170,7 
1950 488.825 146,5 148.914 127,1 

1955 643.500 193.0 198.718 169.7 

1960 666.111 199,6 296.173 252,9 
1965 826.429 247.7 507.880 433,6 

1970 975.289 292,3 384.829 328,6 

1975 1.278.177 383.1 454.352 387.9 

1980 1.429.611 428.5 747.223 638.0 

1981 1.433.164 429,5 675.462 576.7 

1982 1.367.692 409.9 550.838 470,3 

1983 1.396.647 418.6 602.608 514.5 
1984 1.407.163 421.7 759.643 648,6 

1985 1.571.732 471,0 953.034 813.7 
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9. tafla. Innflutningur nokkurra vörutegunda 
(orkugjafa) í tonnum 1935-1985. 

Gasolía, Bensín. % «/ 
brennslu- þotu- Satnt. heildar-

Kol olía eldsn. tonn innfl. 

1935 139.290 12.170 5.845 157.305 47,1 
1940 132.864 10.555 2.554 145.973 64.3 
1945 116.820 17.331 16.992 151.143 45.9 
1950 94.860 141.350 42.410 278.620 56,0 
1955 61.333 207.278 56.677 325.288 53,7 
1960 21.476 313.786 56.079 391.341 48,8 
1965 8.022 380.827 80.764 469.613 56,8 
1970 1.826 395.252 115.244 512.322 52,5 
1975 222 410.308 131.071 541.601 42,4 
1980 12.243 410.653 143.383 566.279 39.6 
1981 20.238 389.442 138.678 548.358 38,3 
1982 24.629 345.252 153.541 523.422 38.3 
1983 37.557 329.795 143.767 511.119 36.6 
1984 54.822 321.431 152.553 528.806 37.6 
1985 68.618 355.385 159.030 583.033 37,1 

Vöruflutningar milli Íslands og útlanda 
fara nær eingöngu fram með skipum, þar sem 
lítið munar um vöruflutninga í lofti, að því er 
magn varðar. Ýmsar mikilvægar vörur, svo 
sem varahlutir, koma þó flugleiðis. Íslensk 
kaupskip gegna tvenns konar hlutverki. Ann-
ars vegar eru þau í áætlunarsiglingum, eink-
um með innflutta stykkjavöru, sem nú er að 
mestu Ieyti flutt í gámum, og í flutningum á 
útflutningsafurðum sjávarútvegsins. Hins 

10. tafla. Vöruflutningar milli íslands 
og útlanda með íslenskum skipum 

1950-1985 íþús. tonna. 

% af % af 
Innflutn- heildar- Útflutn- heildar-

ingur innfl. ingur útflutn. 

1950 187 38,3 84 56,4 

1955 303 47.1 132 66,2 
1960 359 53.9 211 71,1 
1965 403 48.8 295 57,0 
1970 389 39.8 263 68,3 
1975 472 37.0 260 57,2 
1980 645 45,1 540 72,2 
1981 649 45,3 485 71.8 
1982 524 38,3 349 63,4 

1983 670 48.0 440 72.9 
1984 711 50,5 607 79,9 
1985 681 43.3 575 60.3 

vegar eru þau í stórflutningum á hráefnum til 
stóriðju, áburði, korni og salti til landsins og 
áli úr landi, svo að nokkuð af því helsta sé 
nefnt. 

I 10. töflu er sýnt flutningsmagnið með 
íslenskum skipum til og frá landinu. Á síðari 
árum hefur hlutur þeirra yfirleitt verið 4 0 -
50% af innflutningsmagninu (en hinn helm-
ingurinn er að meirihluta til olíuvörur) og frá 
60 og upp í 80% af útflutningnum. 

Kaupskipastóll 
Kaupskipafloti landsmanna var í ársbyrjun 

1986 65 þús. tonn og hefur ekki verið minni að 
tonnatölu í áratug (sjá 11. töflu), en flutnings-
geta miðað við gámaeiningar hefur þó farið 
vaxandi. Þá hefur meðaialdur farþega- og 
flutningaskipa farið hækkandi eða úr 12,1 ári 
í ársbyrjun 1983 í 13,1 ár í ársbyrjun 1986. 
Helstu félög, sem nú (1986) halda uppi sigl-
ingum til og frá landinu, eru Eimskipafélag 
íslands hf., Skipadeild SÍS, Nesskip og Skipa-
félagið Víkur. 

11. tafla. Kaupskipaflotinn í árslok 1945-1985. 

Kaupskipiufloti 
samtals 

Vöru- Olíu-
Farþega- flutninga- Jlutninga- Tala l.estir 

skip skip skip skipa brúttó 

1945 6 1 - 13 9.593 
1950 6 17 2 25 33.071 
1955 5 19 4 28 40.735 
1960 7 23 4 34 57.895 
1965 7 33 11 51 73.465 
1970 6 32 5 43 57.251 
1975 5 48 5 58 68.307 
1980 6 46 5 57 71.731 
1981 6 47 5 58 76.107 
1982 6 46 5 57 71.902 
1983 6 45 5 56 71.239 
1984 6 46 5 57 72.703 
1985 6 41 6 53 65.068 

Bifreiðaeign 
Eins og 12. tafla sýnir hefur bifreiðaeign 

landsmanna aukist hröðum skrefum síðustu 
áratugi, en miklar sveiflur hafa verið í inn-
flutningi bifreiða frá ári til árs. Aukningin er 
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12. tafla. Bifreiðaeign 1950-1985. 

Bifreiðafjöldinn Medalaldur 

Árs- Fúlks- Alm.- Vöru- Bifr. Fólks- Alm,- Vöru-
lok bifr." bifr. bifr. atls bifr. bifr. bifr. 

"50 6 . 0 3 8 2 8 9 4 . 3 8 9 10 .716 7.1 6 . 9 8 . 2 

' 55 9 . 8 1 2 3 2 8 5 .471 15 .611 7 . 6 8 . 8 9 . 9 

'60 15 .358 3 3 7 5 . 9 2 6 2 1 . 6 2 1 8 .5 9 . 9 12,0 

"61 16 .754 351 6 . 1 9 5 2 3 . 3 0 0 8 .7 9 . 9 11 ,8 

' 62 18 .815 3 9 5 6 . 2 7 5 2 5 . 4 8 5 8 . 3 9 . 8 11.6 

•63 2 2 . 3 4 2 4 0 6 6 . 4 7 6 2 9 . 2 2 4 7 .6 9 , 6 11.0 

' 64 2 5 . 2 2 8 4 1 7 6 . 2 7 9 3 1 . 9 2 4 7 . 3 9 . 8 10.7 
- 65 2 8 . 3 3 5 4 4 4 6 . 1 8 0 3 4 . 9 5 9 7 .1 9 . 5 10.4 

' 66 3 2 . 5 1 5 4 6 6 6 . 2 9 7 3 9 . 2 7 8 6 . 7 9 . 6 9 . 4 

' 67 35 .491 500 6 . 1 2 6 4 2 . 1 1 7 6 . 6 9 . 9 9 , 5 

' 6 8 3 7 . 0 0 9 5 5 9 6 . 0 3 8 4 3 . 6 0 6 7 , 0 9 . 3 9 , 6 

•69 3 7 . 3 0 4 555 5 . 7 1 7 4 3 . 5 7 6 7 , 6 9 , 8 9 , 9 

"7(1 4 0 . 7 8 6 5 6 7 5 . 6 5 8 4 7 . 0 1 1 7 ,6 9 , 9 10 ,3 

•71 4 6 . 0 8 1 6 5 6 5 . 7 5 2 5 2 . 4 8 9 7 .1 9 . 4 9 . 6 

' 72 5 0 . 4 9 2 8 0 6 5 . 8 5 7 5 7 . 1 5 5 6 . 8 9 .1 9 . 3 

' 7 3 5 6 . 2 7 4 845 6 . 0 7 0 6 3 . 1 8 9 6 , 7 9 . 3 9 , 3 

' 74 6 3 . 8 3 0 897 6 . 6 3 7 7 1 . 3 6 4 6 , 4 9 . 3 8 . 9 

' 75 6 3 . 9 0 0 9 3 8 6 .621 7 1 . 4 5 9 6 . 8 9 .2 9 .1 

' 7 6 65 .731 9 6 8 6 .711 7 3 . 4 1 0 7 .1 9 , 5 9 . 4 

' 77 7 0 . 0 6 4 1 .026 6 . 9 1 6 7 8 . 0 0 6 7 . 2 9 , 7 9 , 5 

' 7 8 7 5 . 6 7 9 1.081 7 . 3 8 1 8 4 . 1 4 1 7 .2 9 . 9 9 . 4 

'79 8 1 . 0 2 5 1.117 7 . 8 7 3 9 0 . 0 1 5 7 . 4 10,3 9 . 6 

' 8 0 8 5 . 9 2 4 1.151 8 .531 9 5 . 6 0 6 7 ,5 10.5 9 , 4 

•81 9 0 . 2 5 8 1 .199 9 . 4 7 9 1 0 0 . 9 3 6 7 , 4 10.6 8 , 9 

' 82 9 4 . 7 2 8 1 .256 10 .475 106 .459 7 . 4 10.6 8 , 6 

' 8 3 9 5 . 9 8 2 1.325 10.947 108 .254 7 . 9 10.9 8 . 9 

' 84 1 0 0 . 2 4 4 1 .398 11 .560 113 .202 8 . 6 11.8 9 . 4 

' 85 102 .954 1.422 12.741 117 .117 8 . 9 11.9 9 . 9 

" M e ö sætum fyrir 7 fa rþcga cða færri. 

einkum í fólksbifreiöum, enda eru þær 88% 
af hei ldarbí laf jöldanum, en öörum bifreiðum 
hefur einnig fjölgað verulega síðustu árin. I 
ársbyrjun 1986 voru aðeins 2,33 íbúar um 
hverja fólksbifreið á landinu eöa 426 fólks-
bifreiðar á hverja 1000 íbúa. Mun þetta vera 
hlutfallslega ein mesta bifreiðaeign í heimi 
eða svipuð og í Þýskalandi, Kanada, Ástralíu 
og Nýja-Sjálandi, en litlu munar á viö nokkur 
fleiri lönd. Bandar ík jamenn einir eiga veru-
lega fleiri bíla, en þar í landi munu vera um 
1,8 íbúar á hverja fólksbifreið. Japanir eiga 
hins vegar nær helmingi færri fólksbíla miðað 
við íbúa en íslendingar. 

Meðalaldur bifreiða er einnig sýndur í 12. 
töflu. Er meðalaldurinn miðaður við árgerð 
og gert ráð fyrir, að allir bílar séu settir saman 

á miðju ári. Meðalaldur fólksbíla í ársbyrjun 
1986 var 8,9 ár. 

Flugfloti 
ísienski flugflotinn hefur veriö allstór. 

Flugleiðir eiga nú þrjár þotur af gerðinni DC-
8, er taka 249 farþega hver. Einnig á félagið 
tvær vélar af gerðinni Boeing-727, tekur 
önnur 164 farþega og hin, eldri vél af sömu 
gerð, 126 farþega. Til innanlandsflugs eiga 
Flugleiðir nú fimm velar af gerðinni F-27, 
tekur hver þeirra 48 farþega. 

Arnarflug rekur eina vél af gerðinni Boe-
ing-737, sein tekur 130 farþega. Einnig á 
félagið minni vélar til innanlandsflugs (eina 
19 sæta og tvær 9 sæta). 

Flugfélag Norðurlands á fimm farþegaflug-
vélar. Taka tvær þeirra 19 farþega, en hinar 
10, 9 og 5 farþega. 

í eigu minni flugfélaga, til innanlandsflugs. 
og í einkacign eru um 200 flugvélar, er sam-
tals gcta flutt 5-600 farþega. Auk þeirra eru 
þrjár þyrlur í rekstri, er taka samtals 17 far-
þega. 

Póstur og sími 
Póst- og símaþjónustan er einn mikilvæg-

asti þáttur samgöngukerfisins. Póstsendingar 
innanlands og milli Islands og útlanda eru 
sýndar í 13. töflu. Nokkrar sveiflur cru í póst-
magni frá ári til árs. Til ársins 1984 var fjöldi 
almennra bréfapóstsendinga og fjöldi innrit-
aðra blaða og tímarita fundinn með talningu 
tvisvar á ári, tvær vikur í senn. Frá og með 
árinu 1985 var tekin upp sú aðferð að telja 
át ján sinnum á ári, þ.e. ýmist einu sinni eða 
tvisvar í mánuði. Þykir þctta gefa réttari 
niðurstööur cn fyrri talningar. Aðrar póst-
sendingar í 13. töflu eru bókfærðar og gefa 
því rétta mynd af f jöldanum. 

Fjöldi símskeyta cr sýndur í 14. töflu, og 
þar eru einnig skráðar telcxritanir. Tclex-
sambandi við umheiminn var komið á 1962 og 
er það einkum notað af stofnunum og fyrir-
tækjum, sem hafa mikil viðskipti við útlönd. 
Áriö 1970 var tekin í notkun sjálfvirk telex-
stöð í Reykjavík, og varð það til að auövelda 
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13. tafla. Póstsendingar 1982-1985. 

1982 1983 1984 1985 
þús. þús. þt'ts. þús. 

lnnanlands: 
Alm. bréfapós tsend. ! 24.431 26.371 27.728 38.831 

Ábyrgðarbréf 704 742 712 729 

Verðbréf 7 7 4 4 

Bögglar 689 730 735 551 

Póstávísanir 443 436 397 420 

Innri tuð blöð og t ímarit 7.336 i 5.540 6.877 9.676 

Frá útlönditm: 
Alm. bréfapós tsend . 3.001 3.540 3.724 3.566 

Ábyrgðarbréf 135 128 127 127 

Bögglar 111 104 111 118 

Til útlanda: 
Alm. bréfapóstsend. 1.208 1.340 1.407 1.551 

Ábyrgðarbréf 155 155 154 171 

Bögglar 72 88 70 68 

14. tafla. Símskeyti og telexritanir 1950--1985. 

Fjöldi stmskeyta Skeyti Telexritanir 

til út- frú út- innan- til úi- frá út-
landa löndum lands landa löndttm 

1950 81.569 64.735 312.607 - -

1955 104.781 84.763 324.393 - -

1960 97.472 90.368 278.546 - -

1965 95.545 87.046 316.155 20.541 28.500 
1970 80.304 74.201 299.127 57.583 71.600 

1975 49.967 42.976 366.988 217.143 225.300 
1980 33.405 35.236 502.930 376.858 386.609 
1981 27.911 30.279 498.156 408.015 416.961 
1982 23.097 24.492 260.265 432.798 451.622 
1983 19.626 19.475 249.768 459.772 526.046 
1984 15.436 16.668 200.588 532.567 580.031 
1985 14.509 13.998 243.221 626.734 670.917 

15. tafla. Símtöl 1966-1985. 

Símtöl innanlands íþús. Símtöl við átlönd 

Sjálfvirk Handvirk Tilút- Frú út-

skref langlína landa löndum 

1966 143.776 2.226 44.921 32.100 

1970 250.119 1.812 49.378 43.100 

1975 331.831 2.013 89.667 77.650 

1980 446.154 1.478 240.336 190.071 

1981 468.982 1.345 491.364 278.408 

1982 442.262 1.233 664.038 673.514 

1983 490.571 1.071 795.210 895.667 

1984 523.083 863 1.013.261 1.150.796 

1985 552.358 924 1.323.284 1.353.697 

mjög telcxviöskipti við útlönd, enda hafa þau 
vaxið mikið síðan. í árslok 1985 voru telex-
notendur 490. Með aukningu telexritana 
hefur símskcvtum til og frá landinu fækkað 
verulega. 

Símtölum innanlands, sem sýnd cru í 15. 
töflu, fjölgaöi árlega til 1981, en skrefataln-
ingin á innanbæjarsímtölum lciddi til lægri 
tölu fyrir 1982, en síðan hcfur þeim af tur 
f jölgað. Alltaf er verið að stækka einhverjar 
sjálfvirkar símstöövar, og ný bættist við á Sel-
tjarnarnesi 1984. 

Símtöl við útlönd koma einnig fram í 15. 
töflu. Hefur þeim fjölgað mjög mikið hin síð-
ari ár með tilkomu nýrrar tækni, sem hefur 
gert þau ódýrari en áður. Jarðstöðin Skyggnir 
var tekin í notkun 6. okt. 1980, og urðu símtöl 
og hvers konar skeytasendingar til og frá 
landinu mun greiðari en áður. 

í 16. töflu er sýndur fjöldi símnotenda á 
höfuöborgarsvæöinu annars vcgar og á lands-
byggöinni hins vegar. Eftir 1983 eru ekki til 
tölur um heildarfjölda símtækja, því að þá 
var innflutningur þeirra gefinn frjáls. í árslok 
1985 var fjöldi símnotenda 102.657 á öllu 
landinu. P a r a f v o r u 102.428 tengdir sjálfvirk-
um stöðvum eða 99,8%. 

Útvarp ogsjónvarp 
Þegar rætt er um samgöngur í víðustu 

merkingu, er eðlilegt, að vikið sé að þjónustu 
útvarps og sjónvarps. Útvarpað hefur verið 
hér á landi í nær 60 ár (Ríkisútvarpið tók tii 
starfa í desember 1930), og hefur stöðugt 
verið unnið að endurbótum á dreifikerfinu. 
Með tilkomu örbylgjukerfis, sem leiöir 
útvarpssendingar til endurvarpsstööva í 
öllum landshlutum, má heita, að allir lands-
menn geti notið tvírása hljómflutnings (stereo) 
við móttöku útvarps. í desember 1983 tók 
Rás II til starfa, sem einkum hefur útvarpað 
popptónlist og öðru léttmeti. 

Samkvæmt nýjum útvarpslögum frá 13. 
júní 1985 má veita öðrum en Ríkisútvarpinu 
heimild til „útvarpsrekstrar". í samræmi við 
þessi lög fékk „Bylgjan" leyfi til útsendinga, 
sem hófust 28. ágúst 1986. Nær stöðin til 
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16. tcifla. Símnotendur á höfuðborgarsvœðinu 
og á landshyggðinni 1967-1985. 

Notendur Símar 

llöfud- Höfttð-
borgar- Lands- borgar- Lands-

Árslok svœdió byggðin svædid byggdin 

1967 31.030 18.740 39.508 20.190 
1970 34.664 21.029 45.427 22.505 
1975 44.902 27.067 57.947 30.219 
1980 51.606 33.231 69.948 38.819 
1981 53.302 34.565 71.191 40.167 
1982 55.162 36.075 74.496 42.360 
1983 56.657 37.280 79.397 45.554 
1984 58.882 38.363 
1985 62.480 40.177 

höfuðborgarsvæðisins, Reykjaness og nokk-
uð til Vesturlands og Suðurlands og nú síöast 
einnig til Akureyrar og Eyjaf ja röar . 

íslenskt sjönvarp hefur starfaö frá því í 
septemberlok 1966, og regluleg útsending í lit 
höfst í október 1975. Skráðir sjónvarpsnot-

endur í landinu munu vera um 70 þúsund, þar 
af yfir 62 þús. með litatæki eða um 90% 
þeirra. I samræmi við áðurgreind lög hóf Stöð 
II sjónvarpsrekstur 9. október 1986. Nærhún 
til höfuðborgarsvæðisins, Reykjaness og 
hluta Vesturlands. Á Akureyri tók Eyfirska 
sjónvarpsfélagið til starfa um mánaðamótin 
nóv.-des. 1986. Það hefur samvinnu við Stöö 
II í Reykjavík. 

Sjónvarp nær nú til alls landsins. Með þessu 
móti hefur aöstaða fólks til að njóta skemmt-
unar og fróðleiks batnað stórlega, og þessi 
tækni hefur fært viðburði dagsins inn í stofu 
hvers manns, sem kærir sig um. hvort sem 
hann býr í dreifbýli eða þéttbýli, í sveit eða 
við sjó. En vissulega er þetta allt nokkuö á 
kostnað útvarpsins, sem þjónaði eitt svip-
uðum tilgangi í aldarþriðjung. 

Ríkisútvarpið flytur af Skúlagötunni í nýja 
útvarpshúsið snemma árs 1987, ogsjónvarpið 
flytur líklega um það bil tveimur árum síðar. 



Jóhann H. Albertsson: 

Um okur 

Eftirfarandi grein er ritgerð til lokaprófs í Lagadeild Háskóla 
Islands vorið 1986. Sjá aths. neðst á síðunni. 

I. INNGANGUR 
Með kandidatsritgerð þessari er ætlunin að 

gera nokkra grein fyrir þeim lagaákvæðum 
sem nú gilda um okur að íslenskum rétti. Má 
segja að kveikjan að því að þetta efni varð 
fyrir valinu hafi verið sú, að í nóvembermán-
uði 1985 spurðist út meðal almennings að til 
rannsóknar væri hjá Rannsóknarlógreglu 
ríkisins umfangsmikið okurlánamál. Pá þegar 
kom í Ijós, að hugmyndir almennings um það 
hvað okur væri voru mjög á reiki og á tíðum 
beinlínis villandi eða rangar. Varð því ekki 
annað séð en að æskilegt gæti talist að gerð 
yrði tilraun til að varpa nokkru ljósi á okur í 
lögfræðilegum skilningi og þau lagaákvæði 
sem um það gilda. Afrakstur þeirrar tilraunar 
birtist hér á þessum blööum og verður von-
andi einhverjum til gagns eða fróðleiks. 

Efnisskipan ritgerðarinnar er í grófum 
dráttum á þessa leið:* 

I. Inngangur 
II. Sögulegt yfirlit 

III. Lögnr . 5828. júní 1960, um bann við 
okri, dráttarvexti o.fl. 

IV. Lögnr . 1029. mars 1961, umSeðla-
banka íslands 

V. Lokaorð 
VI. Heimildaskrá 

VII. Dómaskrá. 

Leiðbeinandi við gerð kandidatsritgerðar 
þessarar var Hallvarður Einvarðsson, rann-
sóknarlögreglustjóri ríkisins. 

II. SÖGULEGT YFIRLIT 
Lagaákvæöi um okur eru ekki nýmæli í 

íslenskri löggjöf, gagnstætt því sem ýmsir 
kunna að telja. Pvert á móti virðist löggjafinn 
hafa látið sig nokkru varða samskipti manna 
á sviði f jármunarét tar og talið þörf á lagasetn-
ingu sem takmarkaði samningsfrelsi manna 
og verndaði rétt þeirra sem á lánsfé þurftu að 
halda gegn óhæfilegum þrýstingi eða þving-
unum þeirra sem yfir f j á rmunum réðu. 
Verður hér á eftir gerö nokkur grein fyrir 
þeim réttarreglum sem gilt hafa um þetta 
atriði. Verður stiklað á stóru á fornum 
slóöum og fram til gildandi réttar um okur og 
skyld atriði. 

í fornöld virðast mótaöir peningar lítt hafa 
verið notaðir í skiptum manna enda þótt pen-
ingar hafi að einhverju marki flust til íslands. 
Hins vegar munu ómótað silfur, vaðmál, 
búfé og ýmsar aðrar vörur hafa gengið manna 

* Athugasemdir: 
1. N a u ð s y n l e g t r eynd i s t a ð s ty t t a r i t g e r ð þessa n o k k u ð . Því 

v o r u fe l ldir út k a f l a r u m m i s n e y t i n g u skv . 253. g r . 
a l m e n n r a h e g n i n g a r l a g a og d a n s k a n ré t t v a r ð a n d i o k u r . 
A u k þess var ka f l inn um S e ö l a b a n k a í s l a n d s s ty t t u r ve ru -
lega . 

2. L ö g nr . 10/1961 og r e g l u g e r ð nr . 809/1981 e r u n ú fal l in úr 
gi ldi . U m S e ð l a b a n k a í s l a n d s gi lda nú lög nr . 36 5. m a í 
1986 og r e g l u g e r ð n r . 470 14. n ó v e m b e r 1986. 

3. S é r s t ö k athygl i e r vak in á d ó m i H æ s t a r é t t a r f r á 19.12. 
1986 í m á l i n u nr . 252/1986 ( Á k æ r u v a l d i ð gegn Bi rn i Páls-
syni ) . S n e r t i r sá d ó m u r m j ö g u m f j ö l l u n i n a u m vax ta -
á k v a r ð a n i r S e ð l a b a n k a í s l a n d s . 
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á milli. Voru þá þcssi verðmæti vegin en ekki 
talin svo sem síðar varð. Þegar í Grágás virð-
ist gert ráð fyrir lánsviðskiptum manna í milli. 
Aðalreglan mun hafa verið sú, að væru munir 
teknir að láni átti að skila aftur munum sömu 
tegundar, sama magni og sömu gæðum. Petta 
nefnist nú lán til eignar, þ.e. lántaki þarf ekki 
að skila aftur sama hlut og hann fékk að láni. 
Verið gat um endurgjaldslaust lán að ræða og 
þarfnast það ekki nánari skýringa. Kæmi hins 
vegar endurgjald fyrir lániö var slíkt nefnt 
„leiga" og það endurgjald sem hæst mátti 
taka „lögleiga". 

Aðalákvæði Grágásar um lögleigu er aö finna í 
Konungsbók (140) og Staðarhólsbók (213) og 
hljóðar svo: „Maðr skal eigi selja fé sitt dýrra á 
leigu en x aurar sé leigðir eyri til jafn lengdar 
hvatki fé scm er. Ei" hann selr dýrra ok á hann eigi 
til meira heimting en slíkra aura sem hann seldi ok 
lögleiga með, en honum varðar iii marka sekt hvar 
er hann selr fé sitt at leigu eða metr dýrra en at 
lögum, sá á sök er hann selr féit eöa metr við ef sá 
vill." (Sbr. Staðarhólsbók Grágásar, útg. Odense 
Universitetsforlag 1974, bls. 213.) 

Samkvæmt þessu samsvaraði hámarksleiga 
10% ársvöxtum. I sama ákvæöi kemur fram, 
aö ekki skipti máli um hvaða verðmæti var að 
ræða, sbr. orðalagið „ . . .hvatki fé sem e r . . . 
Samningar um hærri leigu voru ögildir og lán-
veitandinn átti ekki rétt til hærri greiöslu en 
sem svaraði upphaflegri lánsfjárhæð að viö-
bættri réttri lögleigu. Brot á þessu ákvæöi 
varðaði þriggja marka sekt. 

Árið 1275 var lögtekinn Kristinréttur Árna 
Þorlákssonar biskups. Koma þar fram önnur 
viðhorf kaþólskrar kirkju til vaxtatöku en 
giltu samkvæmt rétti Grágásar. I 42. kapítula 
Kristinréttarins er að finna skilgreiningu 
kaþólskrar kirkju á okri: 

„Pat er okr er menn byggja dautt fé ok krefja fram-
arr af þeim er þeir ljá enn innstæðu ok gerist þat í 
öllu því er vegast má með stórum vágum eða 
s m á m . . ( s b r . Norges Gamle Love, 5. bindi, bls. 
53). 

Samkvæmt þessu lagði Kristinréttur Árna 
biskups bann við því að byggja dautt fé á leigu 
eins og það var kallað. Var bannið fortaks-

laust og þeir sem fóru fram andstætt því gerð-
ust sekir um okur. Hins vegar var heimilt að 
taka leigu af „lifandi fé". Pví kepptust menn 
um að eignast sem mest af kúm, ám eða jarð-
eignum því að slík verðmæti máttu þeir ávaxta. 
Gull, silfur eða annað dautt fé gátu þeir hins 
vegar ekki ávaxtað. 

I 42. kapítula Kristinréttarins er getið 
viðurlaga við okri. Má segja að þau séu bæði 
kirkjulegs eðlis og veraldlegs eðlis. Hin 
kirkjulegu viðurlög voru í því fólgin, aö okur 
var talið dauðleg synd, sem ekki fyrirlátist, 
nema okrarinn fái þeim sem eigi aftur allt 
það, sem hann (okrarinn) hefur eða heldur 
annars, að óvilja þess sem á. Allir „okurkarl-
ar" voru forboðaðir og skildir frá heilagri 
kirkju. Nutu þeir ekki kirkjulegrar þjónustu 
eða legstaðar í vígðum reit fyrr en þeir kom-
ust í sátt við kirkjuna á ný. 

Hin veraldlegu viðurlög viö okri voru hins 
vegar þau, aö sá sem „okur gerði" varö sekur 
aö 6 aurum. Runnu sektirnar aö hálfu til 
biskups og að hálfu til konungs: 

„Enn hverr sem okr gerir sekist vi aurum á þat 
halft konungr en halft byskop", (sbr. Norges 
Gamlc Love, 5. bindi. bls. 54). 

Árið 1281 var Jónsbók lögtekin hér á landi. 
Þar er ekki að finna fyrirmæli um vexti af 
lánsfé almennt enda e.t .v. eðlilegt þar sem 
Kristinréttur Árna biskups bannaði aö byggja 
dautt fé á leigu. Hins vegar eru fyrirmæli um 
leigu eftir búfé í 15. kapítula Kaupabálks 
Jónsbókar: 

„Nú af því, at í þessu landi þurfa margir mcnn við 
leigufé at hjálpast, því skal engi dýrra selja mál-
nytukúgildi á leigu en 2 f jórðungum smjörs, eðr 
ala 4 lömb eptir kúgildi, ok ábyrgist sem fúlgu-
f é . . . " (sbr. Jónsbók, útg. Odense Universitetsfor-
lag 1970, bls. 224). 

Ef ekki reyndist unnt aö greiöa í smjöri, 
lambsfóðrum eða öörum mat jafnvirðum 
mátti greiða 12 álnir vaðmála. Kúgildið var 
120 álnir, þannig að ársvextir hafa verið 10% 
eins og var samkvæmt rétti Grágásar. 

í 15. kapítula Kaupabálks Jónsbókar virð-
ist að verulegu leyti byggt á samfélagslegum 
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viðhorfum. Má ráða það af tilvitnuðum orð-
um auk þess sem slík samfélagsleg sjónarmið 
virðast endurspeglast síðar í kapítulanum, 
þar sem segir: 

„ . . . En af því at hverr maðr verðr skytdr at hjálpa 
jafnkristnum sér afrkostalaust, allra helst, er þeir 
taka svá mikinn ávöxt á sínu gózi, þá skulu þcir 
allir skyldir at byggja sína málnytu á vár, at þessari 
leigu þeim er þurfa, ok skynsömum mönnum virð-
ast óhættir skuldunautar, utan slíkt scm hver vill 
hafa sjálfr at sínu búi." (Sbr. sama rit, bls. 224-
225.) 

Verður jafnvel ekki annað ráðið af tilfærðum 
texta Jónsbókar en í vissum tilvikum hafi 
hvílt á mónnum leiguskylda. 

Ennfremur hafði 15. kapítuli Kaupabálks 
að geyma viðurlóg við okri. Það sem var 
umfram rétta lögleigu skyldi tvöfaldað og sá 
brotlegi gjalda konungi þá f járhæð: 

„En sá er dýrra selr skal eigi meira hafa en lög-
leigu, ok tvígildi þat sem hann eykr lögleiguna." 
(Sbr. sama rit, bls. 224.) 

Kristinréttur Árna biskups Þorlákssonar 
gilti allt til siðaskipta. Hinn 2. september 1537 
var gefin út kirkjuskipun Kristjáns konungs 
3. Þar virðist ekki skorið úr því sérstaklega 
hvort bann Kristinréttarins við því að byggja 
dautt fé á leigu sé þá enn í gildi. Hins vegar 
segir þar að „okurkörlum'1 skuli synja hins 
heilaga sakramentis (sbr. Diplomatarium Is-
landicum, X. bindi bls. 198). Ekki virðist þó 
alveg ljóst, hvort átt er við þá sem tóku leigu 
eftir dautt fé eða þá sem tóku of háa leigu eða 
seldu vöru sína óhóflega dýru verði, en hvort 
tveggja var kallað okur. Einar Arnórsson tel-
ur (sbr. „Okur og skyld brot" , TL. 2. hefti 
1953), að þegar eftir siðaskiptin hafi farið að 
tíðkast í Danmörku að byggja dautt fé á 
leigu. Því hafi Koldingsrecess frá 1558 
bannað hærri vexti en 5% ársvexti. Af því 
megi ráða að eftir siðaskiptin hafi almennt 
verið talið heimilt að byggja dautt fé á leigu, 
færi leigan ekki fram yfir 5% ársvexti. Vafa-
samt virðist hvort Koldingsrecess öðlaðist 
lagagildi á íslandi, en til hans er þó vísað í lög-

mannsdómi frá 1608 (sbr. Alþingisbækur ís-
landsIII , bls. 150). 

Dönsku lög Kristjáns V. frá 1683 og 
Norsku lög frá 1687 höföu aö geyma ákvæði 
um vexti. Þau voru að vísu aldrei lögieidd hcr 
á landi, en telja veröur líklegt að eftir þeim 
hafi verið farið, ef um vaxtatöku var að ræða. 
Samkvæmt D.l. 5-14-5 mátti taka 6% ársvexti 
af korni, peningum eða ööru sem lánað var: 

„Til rente af Penge, Korn, cllcr andet, maa e j 
höjere tagis cnd sex af hundrede aar l igen. . . " (shr. 
„Kong Christian den Fcmtes Danske Lov af 15. 
april 1683", bls. 265). 

Ákvæði Norsku laga eru samhljóða Dönsku 
lögum aö þessu leyti. Taka mátti vexti af 
hverju sem lánað var. Geröist maður sekur 
um okur þá skyldi hann samkvæmt D.l. 5-14-
5 glata höfuðstólnum öllum sem rann þá til 
konungs að hálfu en að hálfu til þess sem 
brotið var á. 

Með tilskipun Kristjáns 7. frá 13. febrúar 
1767 voru lcyfilegir ársvextir ákveönir 4 % . 
Tilskipunin var aldrei birt hér á landi, en telja 
má líklegt aö viö hana hafi verið stuöst cngu 
að síður, enda var birt hér tilskipun Kristjáns 
7.-frá 23. janúar 1771, sem felldi fyrrnefnda 
tilskipun úr gildi. Með síðarnefndu tilskipun-
inni voru leyfilegir ársvextir færðir aftur í 6% 
eins og verið hafði áöur en tilskipun 13. 
febrúar 1767 var sett. Rökin viröast hafa 
verið þau helst, að erfitt hafi reynst að fá 
lánsfé gegn aðeins 4% ársvöxtum (sbr. 
Alþingisbækur íslands XV. bindi bls. 240). 

Árið 1772 virðist Kristján 7. enn skipta um 
vaxtastefnu. Þann 12. nóvembcr það ár gaf 
hann út tilskipun þar sem leyfilegir ársvextir 
voru lækkaðir í 4% á ný. Nú taldi konungur 
að 6% ársvextir væru þegnunum of mikil 
byrði auk þess sem svo háir vextir hömluðu 
eðlilegum vexti og viðgangi verslunar (sbr. 
Alþingisbækur íslands XV. bindi bls. 351-
352). 

Með tilskipun Friðriks konungs 7. frá 27. 
maí 1859 voru lögleidd hér á landi lög frá 6. 
apríl 1855, um leiguburð af peningum. Þar 
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með varð grundvallarbreyting á eldri 
ákvæðum um vaxtatöku. Þó voru leyfilegir 
hámarksvextir enn 4% en nú varð sú breyt-
ing, að það gilti aðeins um peningalán sem 
tryggt var með veði í fasteign. Að öðru leyti 
fór vaxtahæö eftir samkomulagi aðilanna 
sjálfra. Þá var einnig heimilað að taka 1% 
dráttarvexti væri skuld ekki greidd á réttum 
tíma. Loks var refsingum fyrir okur breytt 
þannig, að nú skyldi beita brotamann 
sektum, er námu minnst f jórföldum og mest 
tuttuguföldum þeim ágóða, sem hann hafði 
ólöglega áskilið sér. (Sbr. „Tíðindi um stjórn-
armálefni íslands 1854-1863", bls. 263-264.) 

Tilskipuninni frá 27. maí 1859 var breytt 
með lögum nr. 10 7. febrúar 1890, um vexti. 
Samkvæmt lögunum frá 1890 voru ársvextir 
af peningaláni 4% ef samið var um vexti en 
upphæð þeirra ekki tiltekin. Lánveitandinn 
varð því að sætta sig viö þá vexti, nema hann 
sannaði að um hærri vexti hefði verið samið. 
Auk þess heimiluðu lögin frá 1890 6% 
ársvexti af peningaláni sem tryggt var með 
veði í fasteign í stað 4% samkvæmt tilskipun 
27. maí 1859 (sbr. Stjórnartíðindi 1890 A bls. 
24). 

Tilskipunin frá 27. maí 1859 og lögin frá 
1890 voru felld úr gildi með lögum nr. 73 19. 
júní 1933, um bann við okri, dráttarvexti o.fl. 
Samkvæmt lögum nr. 73/1933 voru vextir enn 
lögbundnir. Þannig voru leyfilegir hámarks-
vextir 5% á ári ef samið var um vexti af skuld 
en þeir ekki tilteknir, sbr. 1. gr. laganna. Væri 
skuld hins vegar tryggð með veði í fasteign 
eða handveði mátti taka af henni 6% ársvexti, 
sbr. 2. gr. laganna. Af öörum skuldum en 2. 
gr. laganna tók til voru leyfilegir ársvextir allt 
að 8%, sbr. 3. gr. Pá var fjallað um skyldu 
skuldara til greiðslu dráttarvaxta væri skuld 
ekkigreidd á réttum t ímasbr . 5. gr. laganna. 

Lögum nr. 73/1933 var breytt með lögum 
um efnahagsmál nr. 4/1960. Varð þá sú breyt-
ing á lögum um bann við okri, dráttarvexti 
o.fl. að leyfileg vaxtahæð var ekki lengur til-
tekin í lögunum sjálfum heldur var vísað til 
vaxtaákvarðana Seðlabanka íslands á 
hverjum tíma. Lög nr. 73/1933 ásamt breyt-

ingum sbr. 1. nr. 4/1960 voru endurútgefin 
sem lög nr. 58 28. júní 1960. Eru þau lög enn 
í gildi og verður fjallað um þau siðar. 

III. LÖG NR. 58 28. JÚNÍ 1960, UM BANN 
VIÐ OKRI, DRÁTTARVEXTI O.FL. 

Hugtakið okur: 
Líklegt má telja, að skilningur manna á 

því hvað sé okur sé nokkuð mismunandi og ef 
til vill ekki í samræmi við lögfræðilega skil-
greiningu hugtaksins. Pannig má vera, að 
almenn málvenja geti leitt menn á villigötur í 
þessu sambandi svo að t.d. verðsamanburður 
leiði til þess að talið sé að um okur sé að ræða. 
Fleiri slík dæmi mætti eflaust nefna. í 
íslenskri orðabók Menningarsjóðs er okur 
skilgreint á eftirfarandi máta (sbr. 2. útgáfu 
Reykjavík 1985 bls. 709): 

„okra: taka hærri vexti en hæfilegt (löglegt) er, 
selja e-ð allt of dýrt, græða óhóflega mikið á e-u". 

Segja má, að skýringar orðabókar Menning-
arsjóðs á hugtakinu okur séu hvorki ýkja 
nákvæmar né hárréttar séu þær metnar á lög-
fræðilegan mælikvarða þótt segja megi, að 
nærri sé komist með þeirri skýringu að okur 
sé að „taka hærri vexti en hæfilegt (löglegt) 
e r . . . " . 

Núgildandi lög um okur eru lög nr. 58 28. 
júní 1960, um bann við okri, dráttarvexti o.fl. 
Hvorki í lögunum sjálfum né í greinargerö 
meö þeim er að finna beina skilgreiningu á 
hugtakinu okri. Hins vegar má ráða af lögun-
um þá almennu skilgreiningu á hugtakinu 
okur, að með því sé átt við hærri vaxtatöku 
eða annað endurgjald fyrir lánveitingu eða 
umlíðun skuldar en hæstu lögleyfðu vextir 
eru á hverjum tíma. Með hæstu lögleyfðu 
vöxtum er hér átt við vexti eins og þeir eru 
ákveðnir á hverjum tíma af Seðlabanka 
íslands, sbr. lög nr. 10/1961, en að þeim 
verður vikið síðar. En Ijóst má vera, að veru-
legur munur er á þeirri lögfræðilegu skilgrein-
ingu á okri sem hér hefur verið sett fram og 
þeirri skýringu sem orðabók Menningarsjóðs 
veitir á umræddu hugtaki. 
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Eðlilegt er í þessu sambandi að huga stutt-
lega að því hvað séu vextir. Almennt má 
segja, að vextir séu endurgjald fyrir lánveit-
ingu eða umlíðun skuldar, sem miðað er við 
tiltekinn hluta, venjulega hundraðshluta af 
verðmæti því sem lánað er. Verðmæti sem 
lánað er „vex" á lánstímanum sem nemur til-
teknum hundraðshluta og sú viðbót sem 
þannig fæst leggst við upphaflega verðmætið 
sem vextir (sbr. Einar Arnórsson: „Okur og 
skyld brot" TL 2. hefti 1953 bls. 65). Nánar 
má greina vexti í samningsvexti annars vegar 
og dráttarvexti hins vegar. Með samnings-
vöxtum er átt við að skuld, sem stofnað hefur 
verið til með löggerningi, beri vexti fyrir ein-
daga skuldarinnar. Með dráttarvöxtum er 
hins vegar átt við þá vexti sem skuldara ber að 
greiða frá eindaga skuldarinnar og er sérstak-
lega um þá fjallað í 5. grein 1. nr. 58/1960 (sbr. 
Þórður Eyjólfsson: „Lög og lagaframkvæmd 
um vexti", Úlfl jótur 1. tbl. 3. árg. 1949 bls. 3 -
11). 

Loks má geta svonefndra vaxtavaxta en í 
þeim felst, að á ákveðnu tímabili leggjast 
áfallnir vextir við höfuðstól skuldar og mynda 
nýjan höfuðstól sem síðar áfallnir vextir 
reiknast af. í tilvitnaðri grein Pórðar Eyjólfs-
sonar segir m.a. sbr. bls. 10: „Jafnan mun 
heimilt að semja um, að skuld skuli greiðast 
með vöxtum og vaxtavöxtum. Enda þótt 
skuld beri hámarksvexti samkvæmt 2. eða 3. 
gr. vaxtalaganna, sýnist ákvæði um greiðslu 
vaxtavaxta vera heimilt." Vaxtalögin sem 
vísað er til í hinum tilvitnuðu orðum munu 
vera lög nr. 73/1933. Hins vegar hefur Seðla-
banki íslands nú, í samræmi við ákvæöi laga 
nr. 10/1961, tekið afstöðu til vaxtavaxta sbr. 
eftirfarandi: „Eftir að skuld er fallin í gjald-
daga reiknast 2,75% á mánuði eða fyrir brot 
úr mánuði, en samningsvextir falla niður frá 
gjalddaga. Með mánuði er átt við hvert 30 
daga tímabil. Vaxtavextir miðað við framan-
greindan vaxtafót reiknast ekki nema vanskil 
standi lengur en í 12 mánuði og ekki oftar en 
á 12 mánaða fresti. Séu reiknaðir vaxtavextir 
mánaðarlega skulu þeir vera 2,40% á ári. 
. . .Framangre indar ákvarðanir um vexti og 

vanskilavexti gilda sem hámarksvextir í hlið-
stæðum og sambærilegum skuldaskiptum ut-
an innlánsstofnana, sbr. lög nr. 58/1960 og 
VII. kaf la laganr . 13/1979. . . " (úrbréf iSeðla-
banka íslands til innlánsstofnana, dags. 2/8 
1984, varðandi vexti og verðtryggingu spari-
f já r og lánsfjár o.fl . , bls. 3). 

Verknaðurinn: 
Okurverknaðurinn er fólginn í því, að 

áskilja sér vexti eða annað endurgjald fyrir 
lánveitingu eða umlíðun skuldar, umfram 
hæstu lögleyfðu vexti á hverjum tíma, sbr. 2. 
mgr. 6. gr. laga nr. 58/1960. Eins og sést af 
orðalaginu er áhersla Iögð á það, að umrædd-
ur áskilnaður sé gerður í tengslum við „lán-
veitingu eða umlíðun skuldar". Verður því 
hugað nánar að því hvað felist í tilvitnuðum 
orðum greinarinnar. 

Fyrst er að athuga hvort skilja beri orð laga 
nr. 58/1960 svo, að þau taki til hvers kyns lán-
veitinga sem vera skal, t.d. þannig að þau taki 
einnig til láns til afnota sem svo er nefnt. í 
þessu sambandi má benda á grein Einars Arn-
órssonar „Okur og skyld brot" í Tímariti Iög-
fræðinga 2. hefti 1953, en þar segir m.a. svo: 

„í 6. gr. er og talað um „lánveitingu". Er í fyrsta 
lagi ljóst, aö átt er viö lán til eignar, þ.e. skuldu-
nautur skal skila lánardrottni sama magni sömu 
tegundar - og sama verögildis - sem hann tók við. 
Ákvæöi laganna taka ekki, eftir orðum sínum, til 
láns til afnota eða leigu, þar sem skuldunautur skal 
skila lánardrottni sama hlut af tur ." (Bls. 75-76.) 

Varðandi það hvort okurlögin taki til allra 
löggerninga sem fela í sér lán til eignar, má 
enn vitna til áðurnefndrar greinar Einars 
Arnórssonar, þar sem segir eftirfarandi: 

„Annars er ljóst, að orðin „skuld" og „lánveiting" 
taka fyrst og fremst til láns á peningum almennt. 
Og þessi lánveiting er vitanlega langtíðust, enda er 
aðalmarkmið löggjafans að koma í veg fyrir ómildi 
í slíkum viðskiptum. En hin einkenndu orð hafa 
víðtækari merkingu í íslenskri tungu. Pau taka 
einnig til láns á tegundarákveðnum munum, þar 
sem skila skal sömu tegund sama magns og sömu 
g æ ð a . . . " (sbr. bls. 76). 
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Þá er næst að víkja að því hvað felist í orða-
laginu „umlíðun skuldar", sem notað er bæði 
í 4. grein laga nr. 58/1960 og 6. grein sömu 
laga. Hér verður sú skoðun sett fram aö skýra 
veröi umrætt orðalag í samhengi við orðið 
„lánveitingu" sem fjallað var nokkuð um hér 
að f raman. Með þessu er átt við, að orðin 
„lánveiting" annars vegar og orðin „umlíðun 
skuldar" hins vegar eigi við um mismunandi 
t ímamark. Þannig má segja að „lánveiting" 
eigi við um þann tíma sem til skuldar er 
s tofnað en „umlíöun skuldar" eigi við um síð-
ari samninga aöila um áður stofnaða skuld. 
Með þessu er þá komið í veg fyrir, að lánveit-
andi geti krafið skuldara um okurvexti til 
dæmis fyrir framlengingu á láni, þött okur-
vaxta hafi ekki verið krafist er lán var veitt í 
upphafi, með þeim rökum að ekki sé í raun 
um lánveitingu að ræða heldur aðeins „út-
færslu" á áður veittu láni, ef svo má að orði 
komast. í þessu sambandi má benda á Hæsta-
rét tardóm frá árinu 1959 bls. 274 (Ákæru-
valdið gegn Brandi Brynjólfssyni). Ekki mun 
þó dómurinn reifaður efnislega heldur verður 
látið nægja að vitna til ákærunnar í málinu 
sem var allítarleg, enda var um að ræða fjöl-
mörg brot gegn lögum nr. 73/1933 (nú 1. nr. 
58/1960). í fyrsta lið ákærunnar var ákæru-
efnið svohljóðandi (sbr. bls. 275): 

„1 a) veitt Ásgrími Albertssyni gullsmiö. Kárs-
nesbraut 15, Kópavogi, í des. 1953 lán, að f járhæö 
kr. 20.000,00, samkvæmt víxli til þriggja mánaða 
og tekið 10% vexti fyrir tímabilið. 
b) framlengt nefndan víxil tvisvar, þrjá mánuði í 
hvort skipti, og taka þá í vexti 6% á mánuöi " 

Af tilvitnuöum orðum ákærunnar má ráða, 
að þrátt fyrir að um hafi verið að ræða skipti 
aðilanna vegna sama „frumláns", þá er litið á 
framlengingu lánsins með okurvöxtum sem 
sjálfstætt brot gegn okurlögunum. 

Eins og ljóst má vera af því sem að framan 
segir, þá eru okurlögin oröuðsvo , aö þau taka 
fyrst og fremst til lánveitingar eöa umlíðunar 
skulda, sbr. 4., 5., og 6. grein þeirra. Með 
réttu má segja, að þetta takmarki nokkuð 
gildissvið laganna, og geti orðið ýmsum freist-

ing til þess að reyna að sniðganga þau. í grein 
sinni „Okur og skyld brot" nefnir Einar Arn-
órsson dæmi um nokkrar mögulegar leiðir til 
að sniðganga lögin. Meöal þeirra eru t.d. að 
lántakinn gefi út skuldbindingu um greiðslu 
tiltekinnar f járhæðar , sem er í raun hærri en 
raunveruleg lánsfjárhæð, og vextir eru síðan 
greiddir af hinni skráðu f járhæð. Mismunur 
á raunverulegu láni og skráðu láni og vextir af 
þeim mismun eru þá ofteknir vextir. Önnur 
leið til að sniðganga lögin gæti veriö fólgin í 
því, að skráð lánsfjárhæð væri ekki öll greidd 
lántakanda (sbr. nánar „Okur og skyld brot", 
TL. 2. hefti 1953, bls. 85 og áfr .) . 

Á síðustu árum hafa verðbréfaviðskipti 
ýmiss konar mjög færst í vöxt. Kunna þá oft 
að koma upp álitamál varðandi það hvort sala 
slíkra bréfa brjóti gegn ákvæðum laga nr. 58/ 
1960. Gefi A t.d. sjálfur út skuldabréf og selji 
það síðan beint til B. með afföllum sem væru 
hærri en hæstu lögleyfðu vextir á þeim tíma, 
þá yrði A væntanlega talinn raunverulegur 
lántaki og kaup B á bréfinu talin brjóta gegn 
2. eða 3. gr. okurlaganna, eftir því hvernig 
bréfið væri úr garði gert. Af þessum sökum 
hafa ýmsir freistast til þess aö gefa út skulda-
bréf og framselja það síðan til málamynda til 
aðila sem síðan selur bréfið lánveitanda út-
gefandans með ríflegum afföllum. í slíkum 
tilvikum skiptir höfuömáli , hvort kaupanda 
bréfsins er ljóst, aö andvirði þess rennur beint 
til útgefanda þess eða ekki, þ.e. hvort kaup-
andinn telst bona fide eöa mala fide varöandi 
tilurö og tilgang framsalsins. Sé honum kunn-
ugt um að andvirði bréfsins gangi beint til 
útgefandans yrði að líta á kaupandann sem 
lánardrottin útgefandans beint, og hin ríflegu 
afföll sem reiknuð voru af bréfinu sem brot 
gegn ákvæðum okurlaganna. Þessu til stuðn-
ings má vísa til Hrd. 1937 bls. 91 (SturlaJóns-
son gegn Hrefnu Sigurgeirsdóttur). Málið 
snerist um endurheimtukröfu vegna okur-
vaxta, en Sturla hafði lánað Hrefnu fé og voru 
lánin tryggð með veði í fasteign. Vextir af lán-
unum voru 6% eins og þá var hámark þeirra 
en auk þess tók Sturla 20% afföll og stundum 
10% af bréfunum. Sturla kraföist sýknu af 
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kröfum Hrefnu í málinu og studdi þaö þeim 
rökum, að „í máli þessu sé ekki um að tefla 
lán af hans hendi til s tefndu, heldur hafi hann 
gerst kaupandi að veðskuldabréfum, sem hún 
hafi gefið út og ganga hafi átt kaupum og 
söium. Telur hann, að sér hafi verið að iögum 
jafnheimilt að kaupa veöskuidabréf þessi 
með afföllum eins og hver önnur verðbréf, 
t .d. veðdei ldarbréf . . . " Hæstiréttur félist ekki 
á röksemdir Sturiu. I dóminum segir hins 
vegar á þessa leið: „Svo sem fram er tekið í 
hinum áfrýjaða dómi, sneri Jón Arinbjörns-
son, maöur stefndu, sér til áfrýjanda meö 
veðskuldabréfin og fór þess á leit viö hann að 
fá peninga út á þau. Afrýjandi hefir viöur-
kennt , að sér hafi verið kunnugt um, að Jón 
var milligöngumaður, en að peningarnir 
runnu til stefndu, sem notaði þá til húsbygg-
inga. Að þessu athuguðu verður að telja, að 
um lánveitingu hafi verið að ræða af hendi 
áfrýjanda til s tefndu." Meirihluti Hæstaréttar 
taldi að um okurvexti hefði verið að ræða en 
sýknaði Sturlu hins vegar af ástæðum sem 
ekki veröa raktar hér. Hins vegar skilaði 
dómsforseti (Þóröur Eyjólfsson) séráliti og 
komst að gagnstæðri niðurstöðu. Loks má hér 
benda á Hrd. 1959 bls. 313 (Ákæruvaldið 
gegn Heröi Ólafssyni), en í þeim dómi virðist 
hafa reynt nokkuð á svipaðar röksemdir og 
reifaðar voru hér að framan. 

Andlag okurbrotsins: 
Samkvæmt 6. grein laga nr. 58/1960 er and-

lag okurbrotsins vextir, þ . ám. dráttarvextir 
samkvæmt beinum orðum greinarinnar, eða 
annað endurgjald. Um vexti hefur verið fariö 
nokkrum almennum orðum hér að framan, er 
fjallað var um hugtakið okur , og verður sú 
umfjöl lun ekki endurtekin hér. Rétt er þó að 
taka f ram, að vaxtahæðin er ekki ákveðin í 
lögum nr. 58/1960, heldur er í lögunum vísað 
til vaxtaákvarðana Seðlabanka íslands, sbr. 
lög nr. 10/1961, en um þær verður fjallað 
síðar. 

Athyglisvert er, að okurlögin gera ráð fyrir 

mismunandi vaxtaviðmiðun eða öllu heldur 
vaxtategundum. Pessu til skýringar er rétt að 
taka hér upp orðrétt 1 . -3 . grein laganna: 

1.gr.: „Þegar samið er um vexti af skuld, en ekki 
tiltekin upphæð þeirra, skulu þeir vera jafn-
háir vöxtum af almennum sparifjárreikn-
ingum hjá bönkum og sparisjóðum." 

2. gr.: „Ef skuld er tryggð með veði í fasteign eða 
með handveði, er heimilt að taka af henni 
ársvexti, sem seu jafnháir þeim vöxtum, er 
stjórn Seðlabankans leyfir bönkum og 
sparisjóðum að taka hæsta fyrir þannig 
tryggð lán á þeim t íma, er til skuldar er 
s tofnað, sbr. 16. gr. laga nr. 63/1957, um 
Landsbanka íslands (nú I. nr. 10/1961, 
innsk.) eða breytilegir í samræmi viö þá 
vexti." 

3 .gr . : „Hcimilt er að áskilja ársvexti af öörum 
skuldum en þeim, cr greinir í 2. gr., ja fnháa 
og almennir útlánsvextir eru hæstir á þeim 
tíma, sem til skuldar er s tofnað, hjá 
bönkum og sparisjóðum, sbr. 16. gr. laga 
nr. 63/1957 (nú 1. nr. 10/1961), eða breyti-
lega í samræmi við þá vexti." 

Athyglin beinist hér fyrst og fremst að 1. og 3. 
grein laganna. Spurning er, hvort ekki geti 
orðið misræmi eða mismunun milli einstakra 
tilvika er til úrlausnar kunna að vera, eftir 
því á hvora greinina reynir, þar sem 1. grein 
miðar við vexti er séu jafnháir vöxtum á al-
mennum sparifjárreikningum hjá bönkum og 
sparisjóðum en 3. grein miðar við hæstu al-
mennu útlánsvexti á þeim tíma er til skuldar 
er stofnað. Aðstaöan gæti e.t.v. orðið eftir-
farandi: A lánar B peninga. Samið er um að 
skuldin skuli bera vexti, en ekki tiltekin upp-
hæð þeirra (sbr. 1. gr.). Deila rís síðan með 
þeim A og B þegar til greiðslu skuldarinnar 
kemur um það hvaða vexti skuli greiða. B 
heldur því þá f ram, að honum beri að greiða 
vexti í samræmi við 1. grein laga nr. 58/1960, 
enda hafi upphæð vaxtanna ekki verið tiltek-
in. A heldur því hins vegar fram, að honum 
beri vextir samkvæmt 3. grein laganna. Hér 
sé um að ræða aðrar skuldir en um ræði í 2. gr. 
og hann eigi samkvæmt þriðju grein rétt til 
vaxta er samsvari hæstu útlánsvöxtum á þeim 
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tíma er til skuldar var stofnað. Engu breyti í 
því sambandi, hvort vextir hafi verið 
ákveðnir eða ekki. Pað sem skipti máli sé sú 
staðreynd að aðilar hafi verið sammála um að 
skuldin skyldi bera vexti, eins og raunar sé 
almenn regla, nema um annað sé samið. 
Skuldarinn hafi ekki getað búist við öðru en 
að þurfa að greiða hæstu lögleyfðu vexti nema 
um slíkan „afslátt" hafi verið samið sérstak-
lega. 

Samkvæmt beinum orðum 1. greinar laga 
nr. 58/1960 bæri B í dæminu að ofan aö greiða 
vexti jafnháa og vextir væru af almennum 
sparifjárreikningum. Astæðurnar fyrir þess-
ari aðgreiningu virðast ekki liggja alveg í 
augum uppi. Hugsanlegt er að líta svo á að 
orðalag 3. greinar sé ákveönara, þ.e. að í orö-
unum „að áskilja sér" felist að samningar 
aðila séu fullfrágengnir og þá einnig að því er 
varðar ársvexti. Mætti þá jafnvel hugsasér 1. 
grein laganna sem eins konar viðvörun eða 
hvatningu til lánveitanda aö ganga tryggilega 
frá viðskiptum sínum við lánþega. Paö standi 
lánveitanda nær að sjá til þess að lánskjörum 
sé skipað á skýran og ótvíræðan hátt og geri 
hann það ekki þá veröi hann að bera áhætt-
una af því. Eins og áður sagði er hér um 
vangaveltur að ræða. Ekki er í greinargerð 
með okurlögunum að finna skýringar á um-
ræddum greinum sem varpað geta ljósi á 
þetta. Hinu er ekki að neita, að sú aöstaða 
getur komið upp að þessi ákvæði laga nr. 58/ 
1960 leiði til ósanngjarnrar niðurstööu. Pá 
má í þessu samhengi benda á 5. grein laga nr. 
39/1922, um lausafjárkaup: 

„Nú eru kaup gerö en ekkert fastákveðiö um hæð 
kaupverðsins, og ber þá kaupanda aö greiða það 
verð, sem seljandi heimtar, ef eigi veröur aö telja 
þaö ösanngjarnt ." 

Að vísu eiga lög nr. 39/1922 viö um lausafjár-
kaup eins og áður sagði. Hins vegar kynni að 
mega líta á vexti af skuldum sem „kaupverð" 
lánsins þ.e. vextirnir eru það sem það kostar 
aðila að taka lán. Á þessum forsendum væri 
e.t .v. hugsanlegt að beita umræddri 5. grein 1. 

nr. 39/1922 með lögjöfnun í tilvikum líkum 
því sem lýst var að framan. En hvað sem um 
það er, þá ber að hafa í huga að lög nr. 58/ 
1960 takmarka samningsfrelsi manna og því 
er æskilegt að þau og önnur lög sem takmarka 
rétt manna séu svo skýr og ótvíræð sem 
kostur er. 

Eins og áður er fram komið kunna ýmsir að 
freistast til að revna að fara í kringum ákvæði 
okurlaganna og er þaö raunar ekki sérstætt 
fyrir þau lög ein. Ein sniðgönguleið, sem 
kynni að freista margra er sú, að taka annað 
endurgjald fyrir lánveitingu eða umlíöun 
skuldar en vexti. Á þessu er gripið með 4. 
grein laga nr. 58/1960: 

„Nú er áskiliö annaö endurgjald fyrir lánveitingu 
eða umlíðun skuldar en vextir af henni, og má þaö 
aldrei vera hærra en svo, aö endurgjaldið alls svari 
til þeirrar vaxtahæöar af höfuðstól skuldarinnar, 
er getur um í 2. og 3. gr.". 

Orðalagið „annað endurgjald" er mjög víð-
tækt og tekur til hvers konar verðmæta sem 
áskilin eru sem endurgjald fyrir lánveitingu 
eða umlíðun skuldar. Eins og fram er komið 
að framan eru peningalán langtíðust og eru 
vextir af þeim reiknaöir sem ákveðið hlutfall 
(hundraðshluti) af lánsfjárhæð. 4. grein lag-
anna er í samræmi við þetta. í greininni felst, 
að í þeim tilvikum, þar sem endurgjaldið er 
tckið í öðru en venjulegum vöxtum, skal færa 
endurgjaldið til peningaverðs og bera það 
síöan saman við þá ávöxtun sem fengist hefði 
á lánstímanum, ef vextir hefðu verið teknir á 
venjulegan hátt. Yrði þá aö meta umrædd 
verðmæti miðað viö þann tíma er til skuldar-
innar var stofnað sbr. 2. og 3. grein laga nr. 
58/1960. Þessi regla 4. greinar okurlaganna á 
við, hvort sem lán er veitt í peningum og 
endurgjald skal greiðast í öðrum verðmætum 
eða hvort lánað er tegundarákveðið verðmæti 
gegn greiðslu í sama að viðbættum öörum 
tegundarákveðnum verðmætum sem endur-
gjald fyrir lánið. Um hið síðarnefnda nefnir 
Einar Arnórsson eftirfarandi dæmi, í grein 
sinni „Okur og skyld brot" bls. 84: 
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„Ef t .d. A lánar B 10 kaffisekki gegn greiðslu í 
sama að 3 mánuðum liðnum og áskilur sér 5 syk-
urkassa fyrir kaffilánið, þá yrði að meta hvort 
tveggja til peningaverðs og reikna síðan, hversu 
mikla vexti mætti að lögum taka fyrir veitt láns-
traust um 3 mánaða t íma." 

A ö lokum er rétt aö geta hér Hæstaréttar-
döms sem telja veröur aö varöi andlag okur-
brotsins, Hrd. 1967: 544 (Ákæruvaldið gegn 
Margeiri Jóni Magnússyni), en óhætt er að 
segja að viðskipti aðila málsins hafi verið með 
nokkuð sérstæðum hætti. Þau ákæruatriði 
sem okurlögin varða, voru í ákærunni talin 
varða við 2. gr. og4 . gr. sbr. 2. mgr. 6. gr. laga 
nr. 58/1960 en að hluta var ákært til vara fyrir 
brot gegn 3. gr. sbr. 2. mgr. 6. gr. sömu laga. 

Málavextir voru í stuttu máli á þá leið, að í 
apríl 1964 fékk S lán hjá ákærða að f járhæð 
kr. 200.000.00, þannig að ákærði keypti af S 
þr já víxla, hvern að f já rhæð kr. 300.000.00, 
er S hafði samþykkt. Víxlar þessir voru til 6 
mánaða og tryggðir með veði í húseign S. 
Ákærði lét S hins vegar hafa víxil að f járhæö 
kr. 100.000.00, óveðtryggðan og til 20 ára. í 
maí 1964 fékk S enn lán hjá ákærða til 6 mán-
aða, vaxtalaust. Voru þau viðskipti þeirra 
sams konar og hin fyrri en nú tók S á sig víxil-
skuldbindingar að f járhæö kr. 150.000.00 
samkvæmt tveimur víxlum en fékk í staðinn 
kr. 100.000.00 í peningum og kr. 50.000.00 í 
víxlum til 20 ára. 

Tryggingafræðingur var fenginn til aö 
reikna út verðmæti lánsfjárhæðanna og bera 
saman endurgreiðslu til ákærða að 6 mán-
uðum liðnum miðað við hæstu lögleyfðu vexti 
af fasteignatryggðum lánum á þeim tíma. 
Niöurstaða hans varð sú (sbr. bls. 549-551), 
að í fyrra tilvikinu hefði ávöxtun verið kr. 
73.444.22 hærri en hæstu lögleyföu vextir 
gáfu tilefni til og í síðara tilvikinu hefði mis-
munurinn verið kr. 36.722.11. 

í niðurstöðu sakadóms Reykjavíkur varð-
andi þessi atriði ákærunnar sagði svo: 

„Fjárvinningur sá, sem ákærði aflaði sér með því 
að áskilja sér víxillániö til 20 ára hinn 20. apríl 
1964, verður samkvæmt þessu talinn kr. 73.444.22, 
enda verður hér miðað viö 9 Vi% ársvexti eftir á 

greidda. Með sama hætti hefur ákærði í sambandi 
við lánin 21. maí áskilið sér fjárvinning að upphæð 
kr. 36.722.11. Hefur ákærði þannig áskilið sér 
endurgjald fyrir lánveitingu að f járhæð samtals kr. 
110.166.33 umfram það, sem leyfilegt er skv. 2. og 
3. gr. laga nr. 58/1960, sbr. auglýsingu Seðlabanka 
íslands 28. des. 1960. Hann hefur þannig unnið til 
refsingar skv. 2. mgr. 6. gr. sömu laga." 

Hæstiréttur staðfesti dóm sakadóms: „Með 
skírskotun til forsendna héraðsdóms ber að 
staðfesta hann að öðru en því, að frestur til 
greiðslu sektar verði 4 vikur frá birtingu dóms 
þes sa . . . " 

Refsiskilyrði: 
Refsiákvæði okurlaganna er aö finna í 2. 

málsgrein 6. greinar laganna. Rétt þykir aö 
tilfæra ákvæðið hér orðrétt til frekari glöggv-
unar, en síðan verður refsiskilyrðum lýst 
nánar þar á eftir: 

„Sá, sem áskilur sér vexti eöa annað endurgjald 
fyrir lánveitingu eða umlíðun skuldar. eða dráttar-
vexti fram yfir þaö, sem leyfilegt er samkv. lögum 
þessum, svo og sá, sem er milligöngumaður við 
slíka samninga, skal sæta sektum, er eigi séu lægri 
en f jórfa ldur og eigi hærri en tuttugu og fimm-
faldur ágóði sá, er ólöglega var áskilinn eða 
tekinn. Nú verður eigi sannað, hve mikill sá ágóði 
var, ogskal þá ákveða sektina eftir málavöxtum." 

a) Hlutlæg refsiskilyrði: 
Samkvæmt 2. málsgrein 6. greinar okurlag-

anna verður aö telja það hlutlægt refsiskil-
yrði, að um sé að ræða lánveitingu eöa 
umlíðun skuldar og að endurgjald, sem 
áskilið er eða tekið, sé vegna þeirrar lánveit-
ingar eða umlíðunar skuldar, þ.e. að tengsl 
séu milli endurgjaldsins (ágóðans) og lánveit-
ingar eða umlíðunar skuldar. Um lánveitingu 
og umlíðun skuldar er annars fjallað hér að 
f raman í kafla um verknaðinn okur og vísast 
þangað um það atriði. 

í 2. málsgrein 6. greinar segir m.a. „ . . . svo 
og sá, sem er milligöngumaður við slíka 
samninga . . . " Af þessu orðalagi greinarinnar 
virðist mega ráða, að það sé hlutlægt refsiskil-
yrði, að samningur hafi komist á milli aðil-
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anna. í því felst þó ekki aö sá samningur þurfi 
að hafa verið efndur til þess að refsað verði 
fyrir okur , sbr. nánar, er rætt verður um full-
framningu í sambandi við okurbrotið. Þó má 
vitna til greinar Einars Arnórssonar „Okur og 
skyld brot" , bls. 99: „ . . .L ík lega á að svara 
síðari spurningunni játandi, og aðili vinnur 
sér þá fyrst til refsingar, er samningur tekst 
um vaxtakjörin". Um það hvenær segja má 
að samningur hafi komist á milli aðilanna má 
vísa til bókar Páls Sigurðssonar, „Fyrirlestrar 
um samningarétt" (Reykjavík 1978), bls. 59, 
en þar segirm.a. : „Mörg lo fo rðe ru þesseðlis, 
að þau öðlast ekki endanlegt skuldbindingar-
gildi fyrir loforðsgjafa fyrr en gagnaðili hefur 
samþykkt þau. Loforö sem þarf að sam-
þykkja , eru nefnd tilboð og eftir að slíkt lof-
orð hefur verið samþykkt, er kominn á samn-
ingur milli viðkomandi aðila". Ekki verður 
séð, að okurlögin geri sérstakar formkröfur 
varðandi samninga aöila og verður því að 
telja að munnlegir samningar að þessu leyti 
séu jafngildir skriflegum en vitaskuld verður 
sönnunaraöstaðan erfiðari varðandi munn-
lega samninga, á þessu sviði sem öðrum. 

b) Huglœg refsiskilyrði: 
Úrlausnarefnið varðandi hin huglægu refsi-

skilyrði er hér sem endranær, hvort krafist sé 
ásetnings til refsiáfalls samkvæmt okurlög-
unum eða hvort gáleysi dugi að þessu leyti. 

Hér er rétt að hafa í huga 18. grein 
almennra hegningarlaga nr. 19/1940, en hún 
hljóðar svo: 

„Verknaður , sem refsing er lögð við í lögum 
þessum, er ekki saknæmur, nema hann sé unninn 
af ásetningi eða gáleysi. Fyrir gálevsisbrot skal því 
aðeins refsa, að sérstök heimild sé til þess í lögun-
um." 

í almennri greinargerð með II. kafla hegning-
arlaganna, en 18. grein tilheyrir þeim kafla, 
segir: „Ákvæði 18. og 19. gr. eiga einungis við 
þessi lög. Önnur ákvæði kaflans ná til allrar 
refsilöggjafarinnar" (sbr. „Safn greinargerða 
við almenn hegningarlög nr. 19/1940 ásamt 
breytingum", Úlf l jótur , kennslurit I 1978, 

bls. 11). O g í s a m a r i t i s e g i r í g r e i n a r g e r ð m e ð 
18. grein hegningarlaganna, sbr. bls. 13: 

Ákvæði þessarar gr. á aðeins við brot 
samkvæmt þessum lögum." 

Ekki er vikið að því sérstaklega í lögum nr. 
58/1960, hvort ásetnings sé krafist til refsiá-
falls samkvæmt lögunum eða hvort gáleysi 
nægi. Lög nr. 58/1960 eru sérrefsilög og því 
vaknar sú spurning hver séu tengsl almennra 
hegningarlaga nr. 19/1940 og laga nr. 58/1960 
aö þessu leyti. Almennt má benda á ummæli 
Ármanns Snævarr: „Samkv. alm. hgl. 19/ 
1940 eru almenn ákvæði um refsingar í I . - IX. 
kafla, og er það meginregla, að þeim verður 
öllum beitt um refsisakir, hvort sem brot lýtur 
alm. hgl. eða sérrefsilögum. Frá því víkur þó, 
sbr. ákvæði 18.-23. gr. og 81. gr., sem eiga 
eftir hljóðan sinni aðeins við um brot eftir 
alm. hgl." (sbr. Ármann Snævarr: „Þættir úr 
refsirétti II", bls. 105). Athugandi er, hvort 
unnt sé aö beita 18. grein almennra hegning-
arlaga með gagnályktun varðandi brot gegn 
okurlögunum en í því felst í raun. aö þögn 
okurlaganna um huglæg refsiskilyrði er 
túlkuð á þann veg að hún leiði til þess að 
gáleysi dugi til refsiáfalls. Almennt verður aö 
gera ráð fyrir að fátítt sé, að okurbrotið sé 
framið af gáleysi þótt sú aðstaöa gæti hugsan-
lega skapast. Þegar litið er til tilvitnaðra 
ummæla Ármanns Snævarr hér að framan 
virðist verða að telja að gáleysi dugi til refsi-
áfalls samkvæmt okurlögunum með gagn-
ályktun frá 18. gr. hgl. Má raunar í þessu 
sambandi enn vitna til Ármanns Snævarr er 
hann fjallar um sjónarmið varðandi það hve-
nær gagnályktað verði frá lagaákvæði: „Vera 
má þó, að dómstólar myndu eigi ávallt beygja 
sig fyrir löggjafarviljanum í þessu efni. Sjálf-
sagt myndu þeir meta fyrir sitt leyti, hvort 
reglan, sem styddist við gagnályktunina, væri 
hagkvæm og eðlileg. Ef lyktir þess mats yrðu 
þær, að slík regla væri óhallkvæm, er þar 
a .m.k. veigamikilli ástæðu fyrir að fara um að 
hafna þessari lögskýringarleiö og þeirri reglu, 
sem við hana styðst." Og síðar á sama stað 
segir: „Menn hafa yfirleitt lýst skilyrðum 
gagnályktunar svo, að hún væri tæk, ef 
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ákvæði geymdi tæmandi talningu tilvika -
skipaði máli afdráttarlaust"1 (sbr. Ármann 
Snævarr: „Almenn lögfræði" 3. útgáfa 1972. 
bls. 383). Ekki verður annað séð, en að gagn-
ályktun frá 18. grein hegningarlaganna í þeim 
tilvikum sem hér eru til umfjöllunar fullnægi 
þeim skilyrðum sem Ármann Snævarr getur 
um í nefndri bók sinni og vitnað var til hér að 
f raman. 

Þrátt fyrir það sem að framan er sagt varð-
andi gagnályktun er ástæða til að velta því 
fyrir sér, hvort rök gætu verið fyrir því að 
krefjast ásetnings varðandi okurbrotið. 
Mætti e.t .v. orða það svo, að þrátt fyrir orða-
lag 18. greinar almennra hegningarlaga, megi 
líta á greinina sem meginreglu í refsirétti, 
þannig að almennt verði mönnum ekki gerð 
refsing fyrir gáleysisbrot nema til þess sé 
heimild í viðkomandi lögum, sbr. grundvall-
arregluna um lögbundnar refsiheimildir -
„nulla poena sine lege" - , sem lögbundin er 
hér samanber 1. grein alm. hegningarlaga. 
Áður er komið f ram, að fátítt hljóti að vera 
að okurbrotið sé framið af gáleysi. í þessu 
sambandi má benda á, að öll stig ásetnings 
myndu eiga hér við og að oft eru skilin milli 
lægsta stigs ásetnings, „dolus eventualis", og 
gáleysis óglögg, þannig að oft mætti e.t .v. 
fella vafatilvik undir dolus eventualis í stað 
gáleysis. Ekki skal fjölyrt um þetta álitaefni 
en benda má á ummæii Einars Arnórssonar í 
grein hans, „Okur og skyld brot" , bls. 98, en 
þar segir m.a. : 

„Almennu ákvæöin í II. kafla almennra 'hegning-
arlaga um refsiskilyrði taka sjálfsagt til brota sam-
kvæmt 2 . -5 . gr. okurlaganna. Hins vegar gilda 
ákvæði 19. gr. hegnl. ekki um þessi brot. En vitan-
lega kemur til álita notkun 18. gr. per analogiam. 
Brot þessi verða sjaldan unnin öðruvísi en með vit-
und um saknæmi þeirra, og er ásetningur þá fyrir 
hendi. Gáleysi gæti þó átt sér stað hjá aðilja, sem 
tekur við ólöglegum ávinningi af Iánsviöskiptum. 
sem umboösmaður hans hefði komið í kring, eða 
sakir reikningsskekkju. Nú er refsing fyrir brot 
þessi allþung, og væri því sennilega ástæða til þess 
að refsa ekki, nema ásetningur hafi verið fyrir 
h e n d i . . . " 

Þrátt fyrir framangreindar hugleiðingar um 

ásetning eða gáleysi sem refsiskilyrði sam-
kvæmt okurlögunum, má e.t.v. segja, að gildi 
þess að greina milli ásetnings og gáleysis sé 
ekki raunhæft eins og okurlögin eru oröuð. 
Lögin byggja á hlutlægu mati á því t .d. hvað 
séu of háir vextir miðað við hæstu lögleyfðu 
vexti á hverjum tíma, óháð því hvort kanna 
þurfi sérstaklega huglæga afstöðu þess sem 
hina óleyfilega háu vexti tók. Þetta má að vísu 
segja að sé lóð á vogarskálar þess að gáleysi 
dugi til refsiáfalls en hins vegar mætti e.t.v. 
halda því fram að sú niðurstaða þurfi ekki aö 
styðjast við gagnályktun frá 18. grein al-
mennra hegningarlaga, samanber það sem að 
framan er rakið um það atriði. 

Fullframning og tilraun: 
Samkvæmt 2. mgr. 6. gr. okurlaganna er 

fullframningarstig okurbrotsins fært f ram, 
sbr. orðalag greinarinnar „Sá, sem áskilur 
s é r . . . " o.s.frv. Athugandi er, hvernig skilja 
beri umrætt orðalag, þ.e. hvort nægilegt sé til 
refsingar samkvæmt okurlögunum að lánveit-
andi setji okurvexti sem skilyrði fyrir lánveit-
ingu, enda þótt ekki sé að því skilyrði gengið 
eða hefur aðili þá fyrst unnið til refsingar fyrir 
okur er gagnaðili hans gengur að umræddum 
skilyrðum. Telja verður, að síðari skýring 
orðalagsins sé eðlilegri sbr. í því sambandi 
orðalag 6. greinar „ . . .svo og sá, sem er milli-
göngumaður við slíka samninga . . . " , og 
túlkun Einars Arnórssonar sem nokkuð er 
rakin í kaflanum um hlutlæg refsiskilyrði 
okurs sem virðist mega vísa til í þessu sam-
bandi. Hafi hins vegar umræddur áskilnaður 
verði gerður og að þeim skilmálum gengið, 
þá er okurbrotið fullframið. Ekki er skilyrði 
að samningur hafi verið efndur eða greiðslur 
samkvæmt honum hafi farið fram. Má í þessu 
sambandi vísa til dóms sakadóms Reykjavík-
ur frá 11. mars 1958 (mál nr. 628/1958: 
Ákæruvaldið gegn Axeli F. Magnússyni). 
Samkvæmt ákæruskjali var Axel ákærður 
fyrir „að veita Karli O. Bang, Hverfisgötu 49, 
peningalán sem hér segir: Á árinu 1951 kr. 
15.000.00, 1952 kr. 75.000.00, 1953 kr. 
305.000.00 og á árinu 1954 kr. 20.000.00 þ.e. 
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samtals kr. 415.000.00 meö okurvöxtum, 
þannig að upphæöin var orðin 26. desember 
1956 1.025.598.38 með okurvöxtum í stað kr. 
571.845.17 sem hún virðist í mesta lagi hafa 
getað orðið miðað viö sama t íma, með hæstu 
lögleyfðum vöxtum og vaxtavöxtum. 

Brot ákærða þykir varða við lög nr. 73/ 
1933, um bann við okri, dráttarvexti o.fl . , 3. 
gr. og 6. gr. 2. mgr. 

Þess er krafist, að ákærði verði dæmdur til 
refsingar og greiöslu sakarkostnaðar ." 

í sama dömi segir ennfremur: 

„Með eigin játningu ákærös, sem er í samræmi 
við önnur gögn málsins, er sannað. að hann hafi 
áskilið sér hærri vexti af lánunum til Bang en lög 
heimila, en þaö sem hann mátti áskilja sér mest í 
ársvexti af tryggingarlausum lánum. eins og þeim, 
sem hér ræðir, var 8%, sbr. 3. gr. 1. nr. 73/1933 um 
bann við okri, drátarvexti o.fl . , en ákæröur áskildi 
sér í vexti hvern mánuð 1,6667% og 2,5% af því, 
scm var fram yfir kr. 700.000.00, svo sem áöur er 
rakið. 

Með þessu athæfi hcfir ákæröur brotið gegn 3. 
gr. I. nr. 73/1973. 

Meö hliðsjón af upphæð þeirri, sem endur-
skoöandinn reiknaði út aö væri óleyfilegir vextir. 
kr. 453.753.21, og hafandi í huga þá athugasemd. 
sem gerð hcfir veriö við vaxtaútreikninginn á 
fyrsta láninu til Bang og áöur cr skýrt frá, og sam-
kvæmt 2. mgr. 6. gr. 1. nr. 73/1933, þykir refsing 
ákærös hæfilcga ákveðin kr. 2.000.000.00 í sekt til 
ríkissjóös. 

Pegar virt eru viðskipti Bang og ákærös, fer þaö 
ekki milli mála, hvor þcirra hefir fariö halloka í 
þessum viöskiptum. Pað er engu líkara en vaxta-
útreikningarnir og útgáfa tékkanna sé leikur einn 
meö tölur. Ákæröur fékk aldrei greiddan einn eyri 
í vexti. Hann geröi og ekki kröfur um það. því að 
hann féll frá öllum vaxtakröfum, er hann lýsti 
kröfu sinni í bú Bang. Ákæröur hefir enga trygg-
ingu fyrir þessum kr. 415.000.00, scm hann lánaði 
Bang, svo að litlar sem engar horfur eru á, að hann 
fái lánið nokkurn tíma endurgre i t t . . . " Dómurinn 
yfir ákærða var skilorðsbundinn: 

„Með skírskotun til alls þess, er nú hcfir verið 
sagt, þykir mega ákveða að fullnustu refsingar-
innar skuli frestað og hún niður falla eftir 5 ár frá 
uppsögn dóms þessa, ef almennt skilorð 57. gr. 
almcnnra hegningarlaga nr. 19/1940 veröi haldið, 
sbr. 4. gr. 1. nr. 22/1955." 

Ef til vill væri hugsanlegt að skilja orðalag 
6. gr. „Sá, sem áskilur s é r . . . " þannig, að í 

því felist, að okurlögin geri ráð fyrir því að 
lánveitandinn eigi frumkvæðið að því að 
óleyfilega hátt endurgjald sé látið í té fyrir 
lánveitingu eða umlíðun skuldar og væri svo 
ekki yrði ekki refsað fyrir okur. Sú niðurstaða 
virðist hins vegar með öllu ótæk þar sem af 
henni kynni að leiða, að nánast yrði ógerlegt 
að koma fram refsingu fyrir okur af sönnunar-
vandkvæöum. Gæti hæglega staöið staðhæf-
ing gegn staðhæfingu um þaö hvor aðilanna 
hefði átt frumkvæðið að viðskiptum aðilanna 
og myndi þá sá grunaði njóta þess vafa á 
grundvelli meginreglu opinbers réttarfars „in 
dubio pro reo", sbr. Hrd. 1959: 274 (Ákæru-
valdiðgegn Brandi Brynjólfssyni). Hér máog 
benda á grein Einars Arnórssonar „Okur og 
skyld brot", bls. 99: „Ef ekkert skilyrði hefur 
verið sett um óleyfilega vexti, en lántakandi 
býður fram hærri vexti en lög mæla og við 
þeim er tekið, þá veröur viötakan sjálfstætt 
brot, sem auðvitað varðar refsingu sam-
kvæmt 2. málsgr. 6. gr. okurlaganna". 

Áður er sagt að það sé forsenda þess að 
refsa fyrir okur, að samningur hafi komist á 
milli aðila um hin óleyfilegu lánskjör sem 
okurlögin taka til. Hins vegar kann aöstaðan 
að vera sú, að áskilnaöur hafi veriðgerður um 
óleyfilega hátt endurgjald fyrir lánveitingu en 
lántakinn hafni þeim skilmálum. Hefur þá 
Iánveitandinn gerst sekur um tilraun til okurs 
sem refsað verður fyrir? í lögum nr. 58/1960 
er ekki aö finna ákvæði varðandi tilraun til 
okurs. Því beinist athyglin að tilraunaákvæði 
almennra hegningarlaga sem er að finna í 20. 
grein laganna, einkum 1. mgr. sem hljóðar 
svo: 

„Hver sá, sem tekið hefur ákvöröun um að vinna 
verk, scm refsing er lögð viö í lögum þessum, og 
ótvírætt sýnt þann ásetning í verki, sem miðar eða 
er ætlað að miða að framkvæmd brotsins, hefur 
þegar brotiö er ekki ful lkomnað. gcrzt sekur um 
tilraun til þess." 

Spurningin er hér sú, hvort 20. gr. alm. hgl. 
eigi við um brot á okurlögunum. Er rætt var 
um huglæg refsiskilyrði okurs hér að framan 
voru færð að því rök, að gáleysi dygði til 
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refsiáfalls samkvæmt okurlögunum sam-
kvæmt gagnályktun frá 18. gr. hegningarlag-
anna. Meö sama hætti sýnist mega telja, meö 
hliösjón af orðalagi 20. gr. hegningarlaganna, 
að gagnályktun frá þeirri grein leiði til þeirrar 
niðurstöðu að tilraun til brota gegn okurlög-
unum sé mönnum refsilaus. Enda virðist sú 
niðurstaða styðjast við gild rök sbr. ummæli 
Einars Arnórssonar er hann fjallar um þetta 
atriði: „Yrði þá ekki refsað fyrir tilraunina, 
því að þá yrði refsingin ekki miðuð við neinn 
ólöglegan ávinning, því að engum slíkum 
ávinningi hefur þá verið lofað" (sbr. „Okur 
og skyld brot" , TL: 2. hefti 1953 bls. 99). 
Sömu sjónarmið koma fram í Hrd. 1959: 274 
(bls. 296-297) en þar segir: 

..Nægileg sörinun þykir vera fram komin fyrir því 
með framburði vitnisins Björgúlfs Stefánssonar 
svo og sjálfu orðalagi fyrrgreinds skjals, dags. 25. 
nóvembcr 1954, að ákærði áskildi sér 14% ársvexti 
af innlagi, að f járhæð kr. 100.000,00 sem hann lof-
aði að leggja inn í Iðnaðarbankann h/f til ráð-
stöfunar fyrir Skóverslun B. Stefánssonar h/f. en 
þar sem innlag þetta var aldrei til ráðstöfunar fyrir 
fyrirtækið, er hér aðeins um tilraunaverknað að 
ræða, sem er refsilaus." 

Aðilar að okurbrotinu: 
í riti sínu „Þættir úr refsirétti II" gerir Ár-

mann Snævarr m.a. grein fyrir nokkrum brot-
um og brotahugtökum. Eitt þeirra brotahug-
taka sem hann nefnir er svokallaður „con-
cursus neccessarius", en það skýrir höfundur 
svo, að með þessu hugtaki sé átt við þau brot 
„þar sem atbeina tveggja manna eða fleiri 
þarf af rökbundinni nauðsyn til að brot 
l júk i s t . . . " (sbr. „Þættir úr refsirétti II", 2. 
útgáfa 1979, bls. 60). Ekki verður annað séð 
en að okurbrot ið sé dæmi um „concursus nec-
essarius" - brot , samkvæmt þessari skilgrein-
ingu, enda er það eðli málsins samkvæmt að 
aðilar okurmáls þurfi í það minnsta að vera 
tveir, þ.e. annars vegar lánveitandi og hins 
vegar lántaki. Lög nr. 58/1960 virðast hins 
vegar gera ráð fyrir tveimur hugsanlegum 
sökunautum samanber2 . mgr. 6. gr. laganna. 
í fyrsta lagi er það sá sem áskilur sér óleyfi-

lega háa vexti eða annað endurgjald fyrir lán-
veitingu eöa umlíðun skuldar og í öðru lagi 
hugsanlegur milligöngumaður við slíka samn-
inga. Verður hér á eftir vikið nánar að 
umræddum aðilum okurbrotsins samkvæmt 
2. mgr. 6. gr. okurlaganna. 

Af orðalagi 2. mgr. 6. gr. okurlaganna, „sá, 
sem áskilur sér vexti eða annað endur-
g j a ld . . . " , kynni að mega draga þá ályktun að 
lögin gerðu ráð fyrir því að lánveitandi kæmi 
ávallt fram sjálfur og í eigin þágu við okurvið-
skipti. Sú er og venjulega raunin en þó kann 
að vera að sá sem löggerninginn gerir komi 
fram fyrir hönd annars aðila t.d. lögráðamað-
ur óf járráða einstaklings, sem ávaxtar fé 
skjólstæðings síns með okurlánum. Kann þá 
í tilvikum sem þessum að vera álitaefni 
hvernig með skuli fara þ.e. hvort líta eigi á 
hinn óf járráða sem lánveitanda í skilningi 
okurlaganna eða hvort lögráðamanni hans 
verði refsað sem lánveitanda eða e.t .v. sem 
milligöngumanni. Um þetta álitaefni segir 
Einar Arnórsson: 

„En sá, er löggerninginn gerði, kann og að fara 
með málefni annars aöilja. Heimild til þess kann 
að felast í almennu umboði til meðferðar allra 
málefna hins eiginlega aðila. Svo er farið um 
st jórnendur ríkisstofnana og annarra opinberra 
aði l ja . . . Ef s t jórnendur slíkra stofnana og félaga 
áskildu þeim eða tækju fyrir þeirra hönd okur-
vexti, þá yrði þeim sennilega refsað svo sem þcir 
hefði gert slíka löggerninga fyrir sjálfa sig. 
. . .Sama mundi sjálfsagt og vera um lögráðamenn 
óf jár ráöa manna og líklega aöra, sem fara mcð 
málefni annarra aðilja í tiltekinni grein, t.d. versl-
unarst jórar" (sbr. Einar Arnórsson: „Okur og 
skyld brot", TL. 2. hefti 1953, bls. 95-96). 

Hér er miðað við fé óf járráða einstaklings, 
annað en sjálfsaflafé hans eða gjafafé, en því 
ræður hinn óf jár ráða almennt sjálfur sbr. 21. 
gr. laga nr. 68/1984 (lögræðislög). Noti hann 
slíkt fé til okurlánastarfsemi þá yrði hann 
sjálfur gerður refsiábyrgur fyrir því. Hinu er 
ekki að neita að hugsanlegt er að hinn óf jár-
ráða og lögráðamaður hans stundi okurlána-
starfsemi í sameiningu og noti til hennar það 
fé sem lögráöamanninum er ætlað að gæta 
fyrir hinn óf jár ráða . Þeim yrði þá báðum gerð 
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rcfsing fyrir okur en spurningin er þá sú hvort 
lögráðamaðurinn yrði þá talinn vera lánveit-
andi í skilningi okurlaganna eða milligöngu-
maöur. Ekki sýnist óeðlilegt. miöað við hin 
sérstöku tengsl lögráðamanns og óf járráða 
skjólstæðings hans og hinar ríku skyldur sem 
lögræðislögin leggja lögráðamanni á hcrðar, 
að líta á lögráðamanninn sem lánveitanda í 
skilningi okurlaganna. Mætti jafnvel scgja aö 
í raun væri unnt aö líta á lögráðamanninn og 
hinn óf já r ráða sem einn lánveitanda í til-
vikum sem þessum. Nánar veröur ekki fjallað 
um þetta atriði hér cn almennt virðist mega 
halda því f ram, að ríkar kröfur séu gerðar til 
þeirra sem fara með fjármál annarra og að 
brjóti þeir gegn okurlögunum með því fé sem 
þeim hefur verið trúaö fyrir þá sé tilhnciging 
til þess aö líta á þá scm lánveitendur í skiln-
ingi okurlaganna. 

Aður er fram komið aö 2. mgr. 6. gr. laga 
nr. 58/1960 mælir fyrir um refsingu á hendur 
svonefndum „milligöngumönnum" viö okur-
lánastarfscmi sbr. orðalag greinarinnar „svo 
og sá, sem er milligöngumaður viö slíka 
samninga . . . " Ekki er þó að finna í 6. grcin-
inni eða öðrum ákvæðum laganna skilgrein-
ingu á því sem nefnt er milligöngumaður. Um 
þctta fjallar Einar Arnórsson í grcin sinni 
„Okur og skyld brot" (TL. 2. hcfti 1953, bls. 
96): 

,,Þeir einir verða víst nefndir „milligöngumenn", 
sem beinan þátt hafa átt í því, að of háir vextir voru 
áskildir eða tcknir, þ.e. starfa að því að koma 
slíkum iöggerningi á, enda getur slíkt orðið nokk-
urt matsatriði hverju sinni." 

í samræmi við ofanritaða skilgreiningu nefnir 
höfundur aö lögmaöur sem annast eftir um-
boði f járre iður tiltckins manns myndi vcrða 
talinn milligöngumaður í skilningi okurlag-
anna en hins vegar yrði skrifari, sem eingöngu 
semur eöa hreinritar skuldaskírteini þar sem 
okurvextir eru áskildir, ckki sckur samkvæmt 
2. mgr. 6. gr. okurlaganna. Síðan segir (sbr. 
bls. 97): 

,.Sá, sem einungis bendir lántakanda á það. að 
hann kunni að geta fengið lán hjá X, en mcð of 
háum vöxtum. eða hvetur hann til þess, verður 
ekki hcldur sekur samkvæmt þeim." 

Varðandi hin tilvitnuðu orð hér að framan 
er vert að athuga hvort hvatning til þess að 
taka okurlán geti ekki leitt til refsiáfalls sam-
kvæmt 2. mgr. 6. greinar okurlaganna með 
lögjöfnun frá 22. gr. almennra hegningarlaga. 
Ekki verður annað séð, en að sá sem hvetur 
annan aðila til að taka okurlán eigi beinan 
þátt í því að samningur um okurk jörin komist 
á og e.t.v. fær hvatamaðurinn hluta af hinum 
ólöglcga áskilda ágóða eða annað endurgjald 
fyrir þann þátt sinn. Vcrði hvatningar þessa 
aðila til þess að annar aðili taki okurlán þá 
sýnist eðlilegt að líta á hinn fyrrnefnda sem 
milligöngumann í skilningi okurlaganna, meö 
lögjöfnun frá 22. gr. alm. hgl. Þess cr þó hér 
aö geta aö Einar Arnórsson telur þá niöur-
stöðu ekki tæka: „Hlutdeildarreglum hcgn-
ingarlaganna, sbr. 22. og 23. gr., verður frá-
leitt beitt analogice um hlutdeildarmenn í 
okurbroti" (sbr. Okur og skyld brot". TL. 2. 
hefti 1953, bls. 97). 

Tíðast er það væntanlega svo, að „milli-
göngumaður" við okurlánastarfsemi komi 
fram fyrir hönd lánveitandans. Hitt er þó eins 
líklegt aö milligöngumaðurinn komi fram 
fyrir hönd lántakans. Til beggja þessara til-
vika taka okurlögin og viökomandi milli-
göngumcnn yröu geröir refsisekir samkvæmt 
2. mgr. 6. greinar laganna. Lögin viröast ekki 
gcra þaö að skilyrði fyrir því að milligöngu-
mönnum sé refsaö aö þeir hafi notið hluta af 
hinum ólöglega ágóða lánveitandans. Kann 
það að sýnast harkalegt í þeirra garð en á hitt 
er að líta aö vel kann svo aö vera, að sá sem 
kemur fram sem milligöngumaöur sé hinn 
raunverulegi lánveitandi án þess að lántakinn 
hafi hugmynd um það. Pá er og hugsanlegt að 
milligöngumaður neiti að láta uppi hver sé 
lánveitandi og er þá eins líklegt að um fyrir-
slátt hans sé að ræða. Auk þess er hugsanlegt 
að milligöngumaður fái í sinn hlut eitthvaö af 
hinum ólöglega ágóöa án þess aö unnt sé að 
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sanna það nákvæmlega. Hér virðist því sem 
sönnunarvandkvæði leiði til þess, að skarið er 
tekið af í lögunum og milligöngumenn látnir 
sæta ábyrgð án þess að hlutur þeirra í okur-
brotinu sé nákvæmlega skilgreindur. Er og 
með þessu sett undir hugsanlegan veikleika 
og sniðgönguleiö í lögunum. Enda veröur 
ekki annað sagt um milligöngumennina en að 
þeir séu samsekir lánveitanda í refsiverðum 
verknaði og oft lykilmenn í því aö brot veröi 
framið. Hitt er annað að okurlögin miöa við 
ölöglegan ávinning þegar ákveða skal refs-
ingu samkvæmt þeim. Kann þá að vakna sú 
spurning varðandi refsingu milligöngumanns, 
sem ekkert hefur fengið í sinn hlut, við hvað 
skuli miða í þeim tilvikum. Eftir sem áður 
verður að telja aö miðað yrði við þann ólög-
lega ávinning seni af broti hlaust og rann þá 
til raunverulegs lánveitanda. Hins vegar sýn-
ist eðlilegt að nýta svigrúm það sem okurlögin 
ætla dómstólum til refsingar (f jórfaldur til 
tuttugu og fimmfaldur ólöglegur ágóði) og 
þá hugsanlega að ákveða milligöngumanni 
lægri sekt en hinum raunverulega lánveit-
anda, allt eftir aðstæðum hverju sinni. 

Varðandi milligöngu um okurlánastarf-
semi má vitna hér til Hrd. 1959: 401 (Ákæru-
valdið gegn Eiríki Kristjánssyni). Ákæru-
atriðin voru m.a. þcssi: 

II. Á árinu 1953 sem milligöngumaður selt 
Sigurði Berndsen, Flókagötu 57, hér í bæ, 
fyrir Gunnar Hall tvo víxla, senniiega til 
þriggja mánaöa eða f jögurra mánaða, sam-
tals að f já rhæð (nafnverði) allt að kr. 
130.000,00,.. .gegn allt að 30% ársforvöxtum 
af hvorri víxilfjárhæð, auk þess sem ákærði 
fékk frá Gunnari allt að 2% hvorrar víxilfjár-
hæðar í þóknun fyrir milligöngu sína, en 
ákærða var kunnugt um, að Gunnar var hér 
að taka lán til vörukaupa fyrir Ragnar Blön-
dal h/f." 

í III. lið ákærunnar var ákært fyrir sams konar 
viðskipti ákærða við Guðlaug Adolf Ásgeirs-
son, sem milligöngumaður fyrir Gunnar Hall. 
Verður sá hluti ákærunnar því ekki rakinn 
hér. Um þessi viðskipti ákærða sagði svo í 
dómi héraðsdóms (sbr. bls. 407): 

„Hliðstætt því, sem sagt var um áðurnefndan 
50.000,00 króna víxil, verður að telja eðli málsins 
samkvæmt, að í báöum þessum tilfellum (ákæru-
liöum II. og III.) hafi verið um lánveitingar aö 
ræöa í skilningi laga nr. 73/1933. Að vísu annaðist 
ákærði lánsútveganir þessar eftir beiðni Gunnars 
Hall, en þar sem hann geröi sér milligöngu um lán 
þessi aö tekjulind og vextir af lánsfénu voru yfir 
8% á ári, hefur ákærði með milligöngunni gerzt 
brotlegur við 2. mgr. 6. gr. sbr. 3. gr. laga nr. 73/ 
1933." 

Hæstiréttur staðfesti héraðsdóminn. Orðalag 
héraðsdómsins „en þar sem hann gerði sér 
milligöngu um lán þessi að tekjulind", kunna 
að benda til þess, að til þess að milligöngu-
manni verði gerð refsing samkvæmt okurlög-
unum, þurfi hann að hafa haft einhvern f jár-
vinning upp úr milligöngunni. Sá skilningur 
er augljóslega í andstöðu viö þaö sem sagt var 
hér að framan um þetta atriði. Á hitt má þó 
benda að hugsanlcgt cr að líta á ummæli hér-
aðsdómsins þannig, að þar sé einungis verið 
að hnykkja á um refsinæmi verknaðár hins 
ákærða ef svo má að orði komast, án þess að 
túlka beri ummælin svo að þau feli í sér skil-
yrði eða skýringu á ákvæðum okurlaganna 
sem ekki eru skýrlega tekin fram í lögunum 
sjálfum. 

Viðurlög við okri: 
Viðurlög við okri koma fram í 6. grein laga 

nr. 58/1960. Má scgja aö um tvcnns konar 
viðurlög geti verið að ræða þ.e. annars vegar 
samningsréttarleg viöurlög sem fram koma í 
1. mgr. og hins vegar refsiréttarleg viðurlög 
samkvæmt 2. málsgrein 6. greinar laganna. 
Viðfangsefnið verður hér fyrst og frcmst 
refsiréttarleg viðurlög við okri en engu að 
síður þykir rétt að víkja nokkuð að samnings-
réttarlegum viðurlögum jafnframt. 

a) Samningsréttarleg viðurlög: 
Eins og áöur er sagt koma samningsréttar-

leg viðurlög við okri fram í 1. mgr. 6. gr. laga 
nr. 58/1960 en hún er svohljóðandi: 



U M O K U R 83 

..Ef samið cr um vexti cða annað cndurgjald fvrir 
lánveitingu eða umlíðun skuldar eða dráttarvexti 
f ram yfir það. scm leyfilcgt er samkvæmt lögum 
þessum, eru þeir samningar ógildir, og hafi slíkt 
veriö greitt, bcr skuldareiganda að endurgreiöa 
skuldara þá f járhæö. sem hann hefur þannig rang-
lega af honum haf t ." 

Eins og fram kemur í tilvitnaöri grein eru 
samningar um of háa vexti eða annað endur-
gjald fyrir lánveitingu eða umlíðun skuldar 
„ógildir". Greinina veröur að skilja á þann 
veg, aö samningar þessir séu ógildir einungis 
aö því er tekur til vaxta eða annars endur-
gjalds sem er fram yfir það sem lögin leyfa. 
Sést þetta ennfremur af framhaldinu þ.e. 
orðalaginu „og hafi slíkt verið greitt, ber 
skuldareiganda að cndurgreiða skuldara þá 
f járhæð, scm hann hefur þannig ranglega af 
honum haft". Samningar sem ekki eru haldn-
ir öðrum ógildingarástæðum en þeim að of 
háir vextir eða annaö cndurgjald hafi vcrið 
áskilið skv. okurlögunum verða ekki taldir 
ógildir enda hefur þá ekkcrt veriö „ranglega" 
haft af skuldara enda eiga menn almennt rétt 
til að fá vcxti af lánsfé. Má í því sambandi 
vitna til ummæla í Hrd. 1966: 287 (Magnús 
Thorlaciusgcgn Karólínu Guðmundsdót tur) . 
Dómurinn varðar að vísu dráttarvexti en 
almennt verður þó að gera ráð fyrir að menn 
eigi rétt til vaxta af fé sínu eins og áður cr sagt. 
í dóminum segir á bls. 293: „Það er regla í 
íslenskum rétti samkvæmt upphafsákvæði 5. 
greinar laga nr. 58/1960. aö kröfuhafar eiga 
rétt á vöxtum af peningakröfum frá gjalddaga 
þeirra." 

Eins og áöur er fram komiö felur 1. mgr. 6. 
gr. laga nr. 58/1960 í sér samningsréttarlcg 
viðurlög við okri. Mál á grundvelli þeirrar 
greinar eru rekin sem einkamál og sakfelling 
í slíkum málum felur ekki í sér refsingu í lög-
fræðilegum skilningi. Nokkurmá l hafa komiö 
til kasta dómstólanna þar sem krafist hefur 
veriö endurgreiðslu ofgreidds f jár á grund-
velli 1. mgr. 6. gr. 1. nr. 58/1960. Áöur hefur 
verið minnst á Hrd. 1937: 91 sbr. kaflann um 
verknaðinn okur og verður sá dómur ekki 
rakinn hér. Auk þess má hér benda á Hrd. 

1959: 394 (Hilmar Ludvigsson gegn Sigurði 
Berndscn), sjá einkum bls. 396-397. 

b) Refsiréttarleg viðurlög: 
Refsiviðurlög okurs koma fram í2. málsgr. 

6. greinar laga nr. 58/1960, sem er svohljóð-
andi: 

„Sá, scm áskilur sér vexti eða annað cndurgjald 
fyrir lánveitingu cöa umlíöun skuldar eöa dráttar-
vexti fram vfir það, sem leyfilegt cr samkv. lögum 
þessum. svo og sá, scm er milligöngumaður við 
slíka samninga, skal sæta sektum, cr eigi séu lægri 
en f jórfa ldur og eigi hærri en tuttugu og fimm-
faldur ágóði sá, er ólöglega var áskilinn eða 
tekinn. Nú verður cigi sannaö, hve mikill sá ágóöi 
var, ogskal þá ákveöa sektinacft ir málavöxtum". 

Samkvæmt þessu ákvæði veröur mönnum 
ekki gerð önnur refsing fyrir okur en sektar-
greiðslur. Almennt gera lögin ráð fyrir því að 
miðað veröi við þann ágóða sem brotamaður 
hefur ranglega af viðsemjanda sínum, þegar 
sektarupphæðin erákveðin . Þá er dómstólum 
veitt nokkurt svigrúm til að ákveða sektar-
upphæðina þ.c. hún skal vcra minnst f jór-
faldur og mest tuttugu og fimmfaldur sá ágóði 
sem áskilinn var cöa tekinn. Hins vegar kann 
sú staða að koma upp við meðferð okurmáls 
að ekki reynist unnt að ákvcða með vissu fjár-
hæö hins ólöglega áskilda eöa tekna ágóöa, 
þótt eftir sem áður sé ljóst að um okurlána-
starfsemi hafi verið að ræða. Lög nr. 58/1960 
gera ráð fyrir þessum mögulcika og í slíkum 
tilvikum skal „þá ákveða sektina eftir mála-
vöxtum". Ekki er skýrt í lögunum hvað sé átt 
við meö því að sektargreiðslur séu ákveðnar 
eftir málavöxtum. Almennt vcröur þó að gera 
ráð fyrir að sé vafi um ágóðann þá skuli það 
koma sökunaut til góða þannig aö miðað 
vcrði við lægsta þekktan ágóða sbr. Hrd. 
1959: 401 (407) en þar segir: „Vegna þcss 
ósamræmis sem er milli ákærða og Sigurðar 
annars vegar og ákæröa og Guölaugs hins 
vcgar um upphæðir víxillánanna, verður aö 
leggja til grundvallar við úrlausn máls þessa 
þær tölur lægstar, sem ákæröi hefur haldið 
f r a m . . . Samkvæmt framansögðu er eigi fylli-
lega sannað, hve mikinn ólöglegan ágóða 
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kærði hefur áskilið sér í viðskiptum þeim, 
sem ákæran nær til, og verður því samkvæmt 
6. gr. laga nr. 73/1973 að ákveða sektina eftir 
málavöxtum." Er þessi niðurstaða í samræmi 
við grundvallarreglu opinbers réttarfars að 
allur vafi skuli metinn sökunaut í hag - in 
dubio pro reo 

Eins og áður er sagt veita okurlögin dóm-
stólum nokkurt svigrúm er ákvarða skal sekt-
arf járhæðir vegna brota á lögunum. Almennt 
virðast dómstólar hafa ákvarðað scktir fjór-
faldar miöað við hinn ólöglega ágóða sbr. 
Hrd. 1959: 274, Hrd. 1959: 313 og dóm saka-
dóms Kópavogs frá 3. júlí 1985, mál nr. 22/ 
1983 og 4411984: Ákæruvaldiö gegn Her-
manni Björgvinssyni. Þómá í þessu sambandi 
benda á Hrd. 1967: 544 en þar var ákærði tal-
inn hafa „áskilið sér cndurgjald fyrir lánveit-
ingu að f járhæð samtals kr. 110.166.33 
umfram það, sem leyfilegt er samkvæmt 2. og 
3. gr. laga nr. 58/1960, sbr. auglýsingu Seðla-
banka íslands 28. des. 1960..." Sektargreiðsla 
ákærða var ákveðin kr. 850.000,00. Hér er 
þess þó að gæta að ákærði var einnig dæmdur 
fyrir brot gegn bókhaldslögum þeim er þá 
giltu (1. nr. 62/1938) en viðurlög við brotum 
gegn þeim voru einnig sektargreiðslur. Pá er 
einnig tekið fram í niðurstööum héraösdóms 
(sbr. bls. 551) að ákærði hafði áður verið 
dæmdur í sektir að f járhæð kr. 130.000,00 
fyrir okur og bókhaldsbrot og virðist sem það 
hafi orkað til þyngingar refsingar hans í 
umræddu máli, þótt ekki sé tekið fram í dóm-
inum á hvaða lagagreinum sú niðurstaöa 
byggist. Leiðir þetta hugann að hinum 
almennu ákvæðum I.-IX. kafla almennra 
hegningarlaga nr. 19/1940, einkum ítrekun-
arákvæði 71. greinar, hvort þau gildi um brot 
gegn okurlögunum. Um þetta segir Einar 
Arnórsson: 

„In almennu ákvæöi I.-IX. kafla almennra hegn-
ingarlaga, sem ekki eru bundin við þau ein brot, 
sem í þessum lögum greinir, taka og til brota sam-
kvæmt 2.-5. gr. okurlaganna. eftir því sem við 
getur átt, svo sem 51.-54., 70., 71., 72. og 74. gr. 
o.s.frv " (sbr. ,,Okur og skyld brot" TL. 2. hefti 
1953 bls. 100). 

Og síðar í sömu grein segir ennfremur (sbr. 
bls. 101): „En svo virðist sem beita cigi öllum 
ákvæöum I.-IX. kafla hegningarlaganna, 
þeim sem ckki eru einskorðuð viö hegningar-
lagabrot, um brot utan hegningarlaganna, 
eftir því sem við verður komið, nema sérlög 
girði fyrir þaö alveg ótvírætt". Samkvæmt 
þessu virðist Einar Arnórsson vera þeirrar 
skoðunar að hið almenna ítrckunarákvæði 
71. greinarlaga nr. 19/1940 gildi um brot gegn 
okurlögunum. Á þetta verður hins vegar ekki 
fallist hér og má í því sambandi vitna til 1. 
mgr. 71. gr. alm. hgl.: „Þegar lögákveða cöa 
heimila aukna hegningu eða önnur viðurlög 
við ítrekun brots, skal ekki bcita þeim 
ákvæðum, nema sökunautur hafi, áöur en 
hann framdi síðara brotið, verið dæmdur 
sekur um brot eða gengizt undir refsingu hér 
á landi fyrir brot, sem ítrekunaráhrif hefur á 
síðara brotið, eða tilraun til eöa hlutdeild í 
slíku broti, og að hann hafi þar að auki verið 
fullra 18 ára, þegar hann framdi fyrra brot iö." 
Samkvæmt tilvitnaðri málsgrein viröist þurfa. 
sérstaka heimild í viðkomandi lögum, í þcssu 
tilviki okurlögunum, til þess aö brot gegn 
þeim hafi í trekunaráhrif. í Iögum nr. 58/1960 
er slíka hcimild ekki aö finna og því verður 
ekki taliö að fyrri brot aðila gegn þeim lögum 
eigi að hafa ítrekunaráhrif á síðari brot sama 
aðila gegn þeim. Hins vegar kynnu önnur 
ákvæöi I.-IX. kafla að geta átt við um brot 
gcgn okurlögunum t.d. 72. gr. 

c) Eignaupptaka skv. 69. gr. alm. hgl.: 
Rétt er í tengslum viö umfjöllun um viður-

lög viö brotum gegn lögum nr. 58/1960 að 
huga að 69. gr. almennra hegningarlaga er 
fjallar um eignaupptöku. Úrlausnarefniö 
verður hér hvort unnt sé að beita eignarupp-
töku samhliða sektarrefsingum samkvæmt 
lögum nr. 58/1960. í 69. grein almennra hegn-
ingarlaga segir: 

„Gera má upptækt með dómi: 

1. Hluti, sem orðið hafa til við misgerning eða hafðir 
hafa verið til að drýgja brot með. nema þeir séu 
eign manns, sem ekkert er við brotið riðinn. 

2. Hluti, sem ætla má. að ákvarðaðir séu til notkunar 
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í glæpsamlegu skyni. ef nauðsynlegt þykir vegna 
réttaröryggis. 

3. Muni eða ávinning, sem aflað hefur verið með 
broti. og enginn á löglegt tilkall til, eða f járhæð, 
sem svarar til slíks ávinnings. 

Hiö upptæka skal vera cign ríkissjóðs, 
nema annað sé sérstaklega ákveðiö í lögum. 
Hafi einhver bcöið t jón viö brotið, skal hann 
þó eiga forgang til andvirðisins, er bætur fást 
ekki á annan hátt. 

Nú cr félagi slitiö mcð dómi, ogskal þágera 
eignir þess upptækar til handa ríkissjóöi, 
enda taki ríkisvaldið bækur þess og skjöl til 
varðveislu." 

Eins og sjá má af tilvitnaðri lagagrein bein-
ist athyglin fyrst og frcmst að 3. tölulið 69. 
greinar er fjalla á um hugsanlega eignaupp-
töku í tengslum viö okurbrotiö, enda fjalla 1. 
og 2. töluliöur greinarinnar um upptöku á 
hlutum eingöngu og koma því ekki til álita í 
þcssu samhengi. En spurningin cr scm sagt 
sú, hvort unnt sé aö beita 3. tl. 69. gr. í tengsl-
um viö brot gegn okurlögunum og mæla fyrir 
um eignaupptöku samhliða sektum sam-
kvæmt okurlögunum. Hér veröur sú skoöun 
sett f ram, að ekki sé unnt að beita eignaupp-
töku samkvæmt 69. gr. alm. hgl. varöandi 
okurbrotið. Samkvæmt orðum 3. töluliðar 
greinarinnar er það skilyröi sett fyrir beitingu 
hans aö cnginn eigi „löglcgt tilkall" til ávinn-
ings þess sem gera skal upptækan eða f jár-
hæöar scm svarar til slíks ávinnings. Avinn-
ingur sem um ræöir varöandi okur eru þeir 
vextir eöa annað endurgjald scm er umfram 
leyfilega hámarksvexti á hverjum tíma. Aug-
ljóst virðist og eðlilegt aö sá aöili sem veröur 
fyrir barðinu á okri cigi „löglegt tilkall" til 
hinna ofteknu vaxta eöa annars cndurgjalds 
sem oftekið er fyrir lánveitingu eða umlíðun 
skuldar. Þar með er því skilyrði 3. tl. 69. gr. 
alm. hgl. að enginn eigi „löglegt tilkall" til 
ávinnings sem aflaö hefur verið með broti, 
ekki fullnægt. í 2. mgr. 69. gr. segir cinnig að 
„hafi einhver beðiö t jón viö brotiö, skal hann 
þó eiga forgang til andvirðisins, ef bætur fást 
ekki á annan hátt" . Þessi orð verður að skilja 
svo, að þau eigi við aöstöðuna þegar upptöku-

skilyrðum 69. gr. er fullnægt á annað borö og 
vafi cr hvort hiö upptæka skuli renna til ríkis-
sjóðs eöa annarra. í þessum orðum fclst hins 
vegar engin mælistika á þaö hvcnær upptöku 
eigna megi bcita. 

Eignaupptöku er fyrst og fremst ætlað aö 
hafa varnaðaráhrif ef svo mætti segja þ.c. 
ekki er talið rétt að brotamaður geti hagnast 
á broti sínu meö því aö halda eftir ólöglegum 
ágóða af því. Þrátt fyrir það sem að framan er 
sagt um að skilyrði til eignaupptöku séu 
almennt ekki fyrir hendi varöandi okurbrot , 
þá má benda á aö hið mikla svigrúm sem 
okurlögin veita dómstólum og áður hefur 
vcriö drepiö á er vel til þess fallið að sinna því 
sem eignaupptaka gerir í öðrum tilvikum þ.e. 
að koma í veg fyrir aö hinn brotlegi hagnist á 
broti sínu eða haldi eftir ólöglegum ágóða af 
því. Nánar um eignaupptöku sjá grcin Þóröar 
Eyjólfssonar „Upptaka ólöglcgs ávinnings", 
Tímariti lögfræðinga 4. hefti 1952, bls. 187, 
cn einkum er fjallað um þctta atriði á bls. 
196-200 og vísast þangað. 

Sönnunaraðstadan: 
Rétt er að víkja að sönnunaraðstööunni í 

málum er varða oftekna vexti eða annað 
endurgjald fyrir lánvcitingu cða umlíðun 
skuldar. Er í því sambandi rétt að grcina milli 
einkamáls til endurheimtu oftckinna vaxta 
cða annars endurgjalds annars vegar og 
refsimáls vegna okurs hins vegar. 

a) Einkamál: 
Samkvæmt lögum nr. 85/1936 um meðferö 

einkamála í héraði er gcrt ráð fyrir því að 
sönnun og sönnunarmat sé frjálst. Þannig 
segir í 121. gr. laganna: 

„Dómari sker úr því í dómi eða úrskurði, er kann 
að þurfa aö kveöa upp um einstök atriði, hvor 
aðilja skuli bera halla af skorti á sönnun fyrir stað-
hæfingu um málsatvik, sem nægilega er mótmælt 
og ekki er alkunnugt á þeim stað og t íma, um 
venjur . erlendar réttarreglur og annaö er sanna 
þarf". 

Ennfremur segir í 122. grein laganna: 
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„Dómari skcr úr því eftir mati á öllu því. sem fram 
hefir komið um atriði þau. er í 121. gr. scgir. hvort 
staðhæfing um þau skuli talin rétt eða ekki. nema 
einstök fyrirmæli laga bindi hann sérstaklega um 
mat í þessum e fnum." 

Almennt hefur verið litiö svo á, að sá aöili 
sem gerir kröfu til endurheimtu oftekinna 
vaxta beri sönnunarbyrðina sem svo er kallað 
þ.e. þurfi að sanna að teknir hafi veriö hærri 
vextir eða annað endurgjald fyrir lánveitingu 
eða umlíðun skuldar en leyfilegt var á þeim 
tíma sem til skuldar var stofnaö. Sá aðili er 
talinn bera hallann af því ef ekki sannast að 
slík viðskipti hafi átt sér stað milli málsaðilja. 
í Hrd. 1937: 91 (Sturla Jönsson gegn Hrefnu 
Sigurgeirsdóttur) reyndi á sönnunaratriöi í 
máli er varðaði kröfu H um endurheimtu of-
tekinna vaxta. Ekki verður dómurinn rakinn 
hér í smáatriðum heldur látið nægja að vitna 
til ummæla er fram koma í dómi Hæstaréttar 
(sbr. bls. 92-93): „Samkvæmt því, sem áfrýj-
andi hefir ómótmælt haldið fram hér fyrir 
dómi, gerðu aðiljar upp viðskipti sín, þau er 
mál þetta er risið útaf, hinn 15. apríl 1932. Er 
taliö að stefnda hafi þá látið húseignina nr. 54 
við Bergstaðastræti ganga til áfrýjanda upp í 
viðskiptin, þannig, að áfrýjandi tók að sér að 
greiða veðdeildarlán þau, sem hvíldu á hús-
eign þessari, kvittaði eftirstöðvar skulda 
stefndu við hann og greiddi stefndu kr. 
7240.66 í peningum. Við þessi skuldaskil var 
áminnzt húseign reiknuð áfrýjanda á kr. 
66439.12. Áfrýjandi bendir nú á, að fasteign-
armat húseignar þessarar sé kr. 38200.00, og 
hafi hann þess vegna tekið húseignina upp í 
viðskiptin fyrir allt of hátt verð, en af þessu 
leiði hins vegar, að hann hafi ekki raunveru-
lega fengið nærri því eins háa vexti af lánum 
þeim, er hann veitti s tefndu, eins og í pen-
ingum hefði greitt verið. Gegn mótmælum 
stefndu verður ekki talið, að áfrýjanda hafi 
tekist að sanna þetta, enda hefir hann í lög-
reglurétti Reykjavíkur hinn 8. júlí 1935 
viðurkennt, að hann hafi fengið skuldir þær, 
er greinir í veðskuldabréfunum, greiddar að 
fullu hjá s tefndu." Varðandi hin tilvitnuöu 
orð er þess að geta að þau eru raunar rök 

varnaraðila málsins, þ.e. þesssem krafinn var 
um endurgreiðslu oftekinna vaxta. Engu að 
síður sýna þau fram á meginregluna um það 
hvor aðila beri sönnunarbyrði fyrir staðhæf-
ingu því að varnaraðilinn náði ekki að sanna 
fullyrðingar sínar og var því látinn bera hall-
ann af þeim skorti á sönnun. Hins vegar var 
sóknaraðili málsins talinn hafa sýnt nægilega 
fram á að of háir vextir hefðu verið teknir og 
að um lánveitingu hefði verið að ræða. 

b) Refsimál: 
Sé höfðað opinbert mál vegna okurs og 

krafist refsingar er aðstaðan frábrugðin þeirri 
sem lýst var varðandi einkamálin. Um með-
ferð opinberra mála gilda lög nr. 74/1974 og í 
XIII. kafla þeirra er fjallaö um sönnunar-
byröi og mat sakargagna. Um sönnunarbyrö-
ina er sérstaklega fjallað í 108. grein laganna 
sem hljóðar svo: 

„Sönnunarbyrði um sekt sökunauts og atvik, sem 
tclja má honum til óhags, hvflir á ákæruvaldinu. 
Dómari metur það hverju sinni, hvort nægileg 
sönnun. er eigi verði véfengd mcð skynsamlegum 
rökum, sé fram komin um hvert atriöi, er varðar 
sekt og ákvörðun refsingar og aörar aflciöingar 
brots, þar á meðal, hverja þýðingu skýrslur söku-
nauts hafi ." 

Af tilfærðum orðum 108. greinar laga nr. 
74/1974 er ljóst að verulegur munur er á 
sönnunaraðstöðunni að því er varðar opinber 
mál frá því sem gildir varðandi einkamál. A ð 
vísu er það sameiginlegt þessum sviöum 
réttarins að dómari metur sjálfstætt hvort 
nægileg sönnun sé fram komin eöur ei. Mun-
urinn er hins vegar sá, að í einkamáli sker 
dómari úr því ef þörf er á hvor aöila máls beri 
sönnunarbyröina fyrir staðhæfingu en í opin-
berum málum er sönnunarbyrðin hins vegar 
alfarið lögö á herðar ákæruvaldinu sbr. 108. 
gr. 1. nr. 74/1974. Má raunar í þessu sambandi 
benda á V. kafla laganna er fjallar um lög-
reglumenn og upphaf rannsóknar, einkum 1. 
mgr. 40. gr. en sú grein snertir sönnunar-
færslu ákæruvaldsins með sérstökum hætti. 1. 
mgr. 40. gr. 1. nr. 74/1974 hljóðar svo: 
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„Sökuöum manni. sem lögreglumaður yfirhcyrir, 
skal á það bent, að honum sé öskylt að svara spurn-
ingum. er beinlínis varða brot það, sem hann er 
grunaður um, og jafnframt á það, að þögn hans 
kunni aö veröa skýrö honum í öhag." 

Ekki cr ætlunin að fjalla hér sérstaklega um 
lögreglumenn eða upphaf rannsóknar. Hins 
vegar má ljóst vera aö 1. mgr. 40. gr. laganna 
um meðferð opinberra mála leiðir til þess að 
mjög ríkar kröfur veröur að gera og eru 
gerðar til sönnunarfærslu af hálfu ákæru-
valdsins. 

Nokkuð hefur reynt á sönnunarbyrði ákæru-
valdsins í málum er varöa brot gcgn lögum nr. 
58/1960, um bann við okri. dráttarvexti o.fl. 
Sem dæmi mætti nefna Hrd. 1959:274 (Ákæru-
valdið gegn Brandi Brynjólfssyni). Mál þetta 
var allumfangsmikiö enda var ákæran í 17 
liðum. Ákærði var sakfelldur fyrir okurbrot í 
f jölmörgum tilvikum en hins vegar einnig 
sýknaöur af öörum ákæruatriðum á grund-
velli þess að ekki þótti fram komin næg 
sönnun fyrir sekt hans af hálfu ákæruvaldsins. 
í þeim tilvikum sagði í dómi héraðsdóms: 
„Dómurinn verður að telja að enda þótt litiö 
sé á mál þetta í heild, þar scm fram kemur, að 
ákærði hafi í mörgum tilfellum gerzt brot-
legur við lög nr. 73/1933, sé eigi sönnuð á 
hann sök í þessu ákæruatriði, þar sem stað-
hæfing stendur gegn staðhæfingu og engin 
gögn önnur um viðskipti þessi er við að 
styðjast. Ber því að sýkna hann af ákæru 
þessa liðar." (Sbr. Hrd. 1959: 274, bls. 288, 
297, 298, 302.) Pá má einnig benda á ummæli 
í sama dómi bls. 311: „Þar sem engir eru til 
frásagnar um kjörin á þessum víxli aðrir en 
Gunnar og ákærði og engin skrifleg gögn um 
þau hafa fram komið, er eigi sönnun fram 
komin fyrir sekt ákærða samkvæmt þessum 
ákærulið, og ber því aö sýkna hann af 
honum." Ennfremur má benda á Hrd. 1959: 
401 (Ákæruvaldið gegn Eiríki Kristjánssyni) 
en þar leiddi skortur á sönnun til þess að 
ákvörðun sektar varð að fara eftir málavöxt-
um og varð því e.t.v. lægri en ella hefði getað 
orðið. Um þetta segir á bls. 407: „Samkvæmt 
framansögðu er eigi fyllilega sannað, hve 

mikinn ólöglegan ágóða ákærði hcfur áskilið 
sér í viðskiptum þeim, sem ákæran nær til. og 
verður því samkvæmt 6. gr. laga nr. 73/1933 
að ákveða sektina eftir málavöxtum." Aö 
lokum má vitna hér til ummæla í Hrd. 1967: 
544 (Ákæruvaldið gegn Margeiri Jóni Magn-
ússyni) sbr. bls. 551: „Sönnun brestur með 
öllu fyrir sakarefni þvf, sem í III. lið ákæru 
greinir, og ber að sýkna ákærða að því leyti." 

IV. LÖG NR. 10 29. MARS 1961, 
UM SEÐLABANKA ÍSLANDS 

Um Seðlabanka íslands gilda nú lög nr. 10 
29. mars 1961. Ekki mun hér rætt um almennt 
hlutverk Seðlabankans, heldur verður fyrst 
og fremst fjallaö um vaxtaákvarðanir 
bankans. Almcnnt má þó segja, að hlutverk 
Scðlabankans greinist í tvo meginþætti. Ann-
ars vegar bankaleg störf hans og hins vegar 
mótun stefnu í peningamálum, en að því er 
varðar síðara atriðið hafa einmitt vaxta-
ákvarðanir verið taldar meðal mikilvægustu 
tækja Seðlabankans. 

Vaxtaákvörðunarvald Seðlahankans. 
Vaxtaákvörðunarvald Seðlabankans felst 

í 13. gr. 1. nr. 10/1961, sern hljóöar svo: 

„Seðlabankinn hefur rétt til aö ákveöa hámark og 
lágmark vaxta, sem innlánsstofnanir, er um ræðir 
í 10. grein. mega reikna af innlánum og útlánum. 
Nær þetta vald einnig til að ákveða hámarksvexti 
samkvæmt lögum nr. 58/1960. Vaxtaákvarðanir 
skulu birtar í Lögbirtingablaði. Ákvörðunarvald 
þctta nær einnig til þöknunar , sem jafngildir vöxt-
um að áliti Seðlabankans." 

Samkvæmt greinargerð mcö 13. gr. 1. nr. 
10/1961 var Seðlabankanum með þeirri grein 
fengið sama vald og hann haföi samkvæmt 16. 
gr. I. nr. 63/1957 til að ákveða vexti. Það vald 
náði einnig til að ákveða hámarksvexti sam-
kvæmt 1. nr. 73/1933, sbr. 1. nr. 4/1960. í eldri 
lögunum fólst heimild, en ekki skylda fyrir 
Seðlabankann til þessara ákvarðana, og svo 
er einnig skv. 1. nr. 10/1961. Hins vegar er 
athugandi, hvort bankanum sé heimilt að 
framselja vaxtaákvöröunarvaldið til annarra 
aðila. Svo verður ekki talið, enda geyma 1. nr. 
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10/1961 ekki heimild til slíks framsals a fbank-
ans hálfu. Á síðustu árum hefur þó orðið 
nokkur breyting hér á, þannig að bönkum og 
innlánsstofnunum hefur verið heimilað að 
ákveða vaxtakjör sín að miklu leyti sjálfir - í 
samráði við Seðlabankann, sbr. fréttatilkynn-
ingu bankans nr. 19/1984 og bréf hans til inn-
lánsstofnana, dags. 2. ágúst 1984, en þar segir 
m.a . : 

..Af öörum flokkum innlána, þ.m.t . skv. liðum 2 ) -
6) hér að f raman, cr innlánsstofnunum heimilt aö 
greiða aðra vexti, enda hafi innlánsstofnun full-
nægt þeirri skyldu að tilkynna lögfræðideild Seðla-
bankans þá ákvöröun og bankinn ekki andmæit 
henni á næstu þremur virkum dögum (vinnudagar) 
frá lokum móttökudags. Ákvörðun innlánsstofn-
unar gildir frá og mcö næsta virkum degi að frcst-
inum liðnum." 

Samkvæmt þessu verður ekki talið, að 
Seðlabankinn hafi framselt vaxtaákvörðunar-
valdið til banka og innlánsstofnana. Eftir sem 
áður er endanlegt ákvörðunarvald í þessum 
efnum í höndum Seðlabankans. Jafnframt 
verður aö telja, aö bankinn beri eftir sem 
áður ábyrgð á þeim vaxtaákvöröunum, sem 
teknar eru, enda þótt frumákvörðunin sé 
tekin annars staðar en í Seðlabankanum. Á 
hinn bóginn virðist hafa orðið nokkur áherslu-
breyting á hlutverki Seðlabankans, þannig, 
að í stað þess að vera ákvörðunaraðili varð-
andi vexti sé bankinn nú það, sem kalla mætti 
„umsagnaraðili með neitunarvald". Ekki 
virðist fjarri lagi, að eftir þessa breytingu hafi 
Seðlabankinn veikari stöðu að þessu leyti en 
að var stefnt með 1. nr. 10/1961. Þannig má 
búast við, að samkeppni bankanna leiði til 
aukins þrýstings á Seðlabankann að heimila 
vaxtabreytingar, og ætla má, að bankarnir 
hafi f remur eigin afkomu að leiðarljósi en þau 
sjónarmið aðhalds og heildarhagsmuna, sem 
1. nr. 10/1961 virðast ætla Seðlabankanum að 
gæta. 

A ð lokum skal þess getið, að nú liggur fyrir 
Alþingi f rumvarp til nýrra laga um Seðla-
banka íslands. Verði frumvarpið að lögum 
óbreytt , mun vaxtaákvörðunarfrelsi banka og 
innlánsstofnana verða nær algert og til 

afskipta Seðlabankans kemur aðeins í undan-
tekningartilvikum. Þá virðist og gert ráð fvrir 
því, að hámarksvextir samkvæmt 1. nr. 58/ 
1960 verði ekki ákveðnir af Seðlabankanum, 
heldur verði gerðar á lögunum breytingar til 
samræmis viö þær breytingar, sem nefnt 
frumvarp gerir ráð fyrir. 

Vaxtaák varöanir Seðlabankans 
sem refsiheimild. 

í íslenskum refsirétti er byggt á grundvall-
arreglunni um lögbundnar refsiheimildir, 
svonefndri „legalitetskenningu". Á þessari 
reglu er 1. grein almennra hegningarlaga nr. 
19/1940 reist, en sú grein er einnig talin taka 
til sérrefsilaga: 

„Eigi skal refsa manni. nema hann hafi gerst sekur 
um háttsemi, sem rcfsing er lögö viö í lögum, eða 
má öldungis jafna til hegðunar, scm þar er afbrot 
talin." (1. mgr.) 

Samkvæmt þessu eru refsiheimildir 
íslensks réttar sett lög og fullkomin lögjöfnun 
(„analogia totalis"). Af greinargerð með 1. 
gr. alm. hgl. má þó ráða, að ákvarðanir fram-
kvæmdarvalds megi fela í sér refsiákvæði, ef 
slíkt er gert með heimild í Iögum og þessi 
ákvæði ganga ekki lengra en lögin leyfa. 

Vaxtaákvöröunarvald Seölabankans styöst 
við 13. gr. 1. nr. 10/1961. Þar er ekki að finna 
viðurlög við því, að vaxtaákvöröunum 
bankans, að því er varðar 1. nr. 58/1960, sé 
ekki hlýtt. Slík viðurlög er heldur ekki að 
finna í reglugerð fyrir Seðlabanka íslands nr. 
809/1981, sem sett er skv. heimild í 36. gr. 1. 
nr. 10/1961. Hvorki verður því ráðiö af lögun-
um né reglugerðinni, að vaxtaákvarðanir 
Seðlabankans sem slíkar séu refsiheimildir, 
að því er varðar okurbrotið, enda felst næg 
refsiheimild varðandi það brot í 2. mgr. 6. gr. 
1. nr. 58/1960. Vegna hinna nánu tengsla 1. nr. 
10/1961 og 1. nr. 58/1960 virðist mega líta á 
ýmis ákvæði 1. nr. 58/1960 sem eyðuákvæði, 
sem Seðlabankanum er ætlað að fylla með 
vaxtaákvörðunum sínum, og að í þessu felist 
valdframsal löggjafarvalds til bankans. 
M.ö.o . ákveður Seðlabankinn, hvað sé okur, 
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en refsiheimildin fyrir brotið felst í 1. nr. 58/ 
1960. 

Birting vaxtaákvarðana Seðlabankans. 
Samkvæmt 13. gr. 1. nr. 10/1961 skulu vaxta-

ákvarðanir Seðlabankans birtar í Lögbirtinga-
blaði. Nánar segir, hvaö þar skuli birt, í 3. gr. 
1. nr. 64/1943, um birtingu laga og stjórnvalda-
erinda. 

Þegar höfð eru í huga hin mikilvægu réttar-
áhrif, sem tengjast vaxtaákvörðunum Seðla-
bankans, kann ýmsum að þykja eðlilegt, að 
gerðar séu strangari kröfur til birtingar en 
gerðar eru. Almennt má um það segja, að 
helstu rökin fyrir því, aö Seðlabankanum var 
falið vaxtaákvörðunarvaldið, voru þau, að 
litið var á vexti sem hagstjórnartæki. Til að 
geta sinnt hlutverki sínu að stýra þróun pen-
ingamálefna landsins yrði bankinn að hafa 
ákvörðunarvald varðandi vextina. Á þessu 
sviöi getur oft veriö þörf skjótra aðgeröa og 
mikið verið undir því komið, aö þær komist 
sem fyrst til f ramkvæmda. Þegar þetta er haft 
í huga, verður að tel ja, að birting þessara 
ákvarðana í Lögbirtingablaði styðjist við gild 
rök og ekki sé ástæða til aö gera strangari 
kröfur þar um, enda er taliö, að það, sem þar 
birtist, sé almenningi kunnugt, sbr. niðurlag 
3. gr. 1. nr. 64/1943. Á það ber hins vegar aö 
leggja áherslu, aö þessar auglýsingar séu 
skýrar og ótvíræðar að efni og formi. 

V. LOKAORÐ 
Eins og áöur er fram komið voru eldri lög 

um bann við okri, dráttarvexti o.fl. nr. 73 frá 
árinu 1933. Þeim lögum var breytt með lögum 
um efnahagsmál nr. 4/1960 og svo breytt voru 
lögin endurútgefin sem lög nr. 58 28. júní 
1960 og hefur ekki orðið á þeim teljandi 
breyting síðan. Hins vegar hafa orðið veru-
legar breytingar á viðskiptaháttum frá því að 
1. nr. 58/1960 voru gefin út, m.a. hafa verð-
bréfaviðskipti ýmiss konar aukist til muna. 
Verður ekki annað séð en að tímabært sé að 
endurskoða gildandi reglur íslensks réttar 
varðandi okur til samræmis við breyttar 
aðstæður í þjóðfélaginu sem ekki voru fvrir 

hendi er núgildandi okurlög voru sett. Er þaö 
einkum þrennt sem benda má á í þessu sam-
bandi. 

í fyrsta lagi eiga lög nr. 58/1960 aöeins viö 
um vexti eöa annað endurgjald fyrir lánveit-
ingu eða umlíðun skuldar eins og þegar er 
fram komið, sbr. 6. gr. laganna. Telja verður 
aö þetta þrengi gildissvið laganna meira en 
þörf er á auk þess sem í þessu kunna að felast 
sniðgönguleiðir f ramhjá ákvæðum laganna 
eins og vikið hefur verið að hér að framan. 

í öðru lagi heimila lög nr. 58/1960 einungis 
sektarrefsingu sbr. 2. mgr. 6. gr. laganna. Að 
vísu er refsiramminn nokkuð víður þar sem 
heimilaö er aö beita sektum frá f jórföldum til 
tuttugu og fimmföldum ágóða af okri. Á það 
er hins vegar aö líta, aö almennt virðast 
dómstólar hafa verið tregir til að dæma hærri 
sektir en sem nemur f jórföldum ágóðanum af 
okurstarfsemi aðila. Einnig kann aö reynast 
erfitt aö sýna fram á raunverulegan ágóða 
aðila með nægilegri vissu en hins vegar reynist 
„okurkörlum"1 auövelt að margfalda veltu 
sína á tiltölulega skömmum tíma. Má e.t.v. 
segja aö varnaðaráhrif sektarrefsinga séu 
almennt lítil miðað við varðhald eða fangelsi 
en í okurmálum kynni aö mega auka þau áhrif 
með strangari beitingu dómstóla á svigrúmi 
því sem þeir hafa til að ákvarða f járhæð 
sekta. Auk þess sem þegar hefur verið sagt, 
má og benda á aö refsiákvæði okurlaganna 
eins og þau eru nú orðuð girða fyrir að unnt 
sé að beita gæsluvarðhaldi sem þvingunarúr-
ræði í þágu rannsóknar þessara mála, þar sem 
1. töluliður 69. gr. laga um meðferð opin-
berra mála nr. 74/1974 leggur bann við því að 
beita gæsluvaröhaldi ef brot getur ekki 
varðað þyngri refsingu en sektum eða varö-
haldi. Má þó vera augljóst að full þörf getur 
verið á að beita slíku úrræði við rannsókn 
þessara mála. 

Af því sem sagt hefur veriö virðist mér fylli-
lega raunhæft að refsingar við okri veröi 
hertar. Mætti í því sambandi hugsa sér að 
viðurlög við brotum þessum yrðu sektir, 
varðhald eða fangelsi, allt eftir málavöxtum 
hverju sinni, í samræmi við almenn refsi-
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ákvörðunarsjónarmið þau sem fram koma í 
almennum hegningarlögum nr. 19/1940 sbr. 
VIII. kafla laganna. Gæti þá reynst heppilegt 
að færa ákvæði um okur inn í hegningarlögin 
annaðhvort sem sérstakt ákvæði innan auðg-
unarbrotakafla laganna eða eftir fyrirmynd 
dansks réttar þ.e. að tengja saman okur og 
misneytingu, sbr. 282. gr. dönsku hegningar-
laganna sbr. og 300. gr. b sömu laga. 

í þriöja lagi má benda á aö viðmiðun okur-
laganna við. vaxtaákvarðanir Seðlabanka 
Islands virðist mér ekki vera eins markviss og 
að var stefnt. Einkum á þetta við eftir aö 
almennu bankarnir fengu heimildir til sjálf-
stæöra vaxtaákvarðana árið 1984, sem ætl-
unin virðist vera að auka frekar samkvæmt 
frumvarpi til nýrra laga um Seðlabankann 
sem nú liggur fyrir Alþingi og áður var minnst 
á. Má segja að nokkurs konar „frumskógar-
ástand" ríki nú í vaxtamálum þar sem 
aimenningi kann að reynast erfitt að fylgjast 
tneö þvf hverjir séu hæstu leyfiiegir vextir á 
hverjum tíma. Verður að gera þá kröfu aö 
Iöggjöf sé eins skýr og ótvíræð og kostur er , 
ekki síst refsilöggjöf, þannig að almenningi 
reynist jafnan auðvelt aö gera sér grein fyrir 
þeim takmörkunum sem löggjöfin setur á 
hverjum tíma. 

Ýmsir hafa haft horn í síðu okurlaganna og 
talið þau vera til mestu óþurftar í flestum til-
vikum. Hafa þeir hinir sömu gjarnan vísað til 
grundvallarreglunnar um samningsfrelsi ein-
staklinganna og talið okurlöggjöfina vera 
óþarfa skerðingu á þeirri reglu enda séu þeir 
samningar sem falla undir okurlögin t íðum 
báðum aðilum hagfelldir. Virðist felast í 
þessum skoðunum stuðningur við það sjón-
armið að fclla saman okur og misneytingu ef 
svo má segja. Á þaö má fallast að samnings-
frelsi sé ein meginregla íslensks réttar cn þaö 
er eins mcö þá reglu eins og ýmsar aörar, að 
hún er ekki ágallalaus - „esa svá gott at galli 
né fylgi" - , cins og scgir í Hávamálum. Þann-
ig hefur samningsfrelsið verið misnotað oft á 
tíöum svo að ckki veröur við unað. Full þörf 
er því á einhvers konar lagasetningu sem 
verndi mcnn fyrir ýmiss konar óheiðarlcika í 
viðskiptum og þá ekki síst okri, en á grund-
velli tilvitnaðra orða Hávamála veröur að 
gæta þess að okurlöggjöfin líkt og önnur lög-
gjöf fylgi breyttum aðstæöum eins og kostur 
er þannig að ekki sé hætta á að lögin verndi 
fremur þann sem brýtur þau en þann scm 
brotið er á. 

Hcimildaskrá og dómaskrá sjá næstu bls. 
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