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Hlutverk Fjármálatíðinda 

Með þessu hefti lýkur fertugasta árgangi 
Fjármálatíðinda, en jafnframt lætur sá sem 
þetta ritar af ritstjórn þeirra. Á þessum 
tímamótum er því nokkurt tilefni til að fara 
fáeinum orðum um stöðu ritsins og hlutverk. 

Þegar útgáfa Fjármálatíðinda hófst 
1954, var Landsbankinn hvort tveggja í 
senn, seðlabanki og höfuðviðskiptabanki 
landsins, og hafði svo verið frá setningu 
nýrra laga um Landsbankann árið 1927, 
sem síðan voru endurútgefin með ýmsum 
breytingum ári síðar. Viðskiptabankastarfsemin 

hafði frá upphafi verið meginviðfangsefni stjórnar 
bankans, sem m.a. lýsti 

sér í því, að lengi vel fjallaði engin deild 
bankans sérstaklega um efnahagsmál eða 
hagskýrslugerð. Bankinn hafði þó um langt 
árabil gefið út ársskýrslu, þar sem raktir 
voru helztu þættir í þróun efnahagsmála, og 
höfðu þeir Georg Olafsson bankastjóri og 
Gunnar Viðar, þá starfsmaður á Hagstofu 
Íslands, sem báðir voru hagfræðingar, lagt 

hönd að því verki á þriðja og fjórða áratugnum. 

Árið 1939 er í fyrsta skipti ráðinn hagfræðingur 
tilfullra starfa við bankann. Var 

það Gylfi Þ. Gíslason, en hann hvarf frá því 
starfi strax ári síðar til að taka við dósentsstöðu 

við hinn nýstofnaða viðskiptaháskóla. 
1 hans stað réðst Klemens Tryggvason hagfrœðingur 

að bankanum, en á næstu tíu 
árum mótaði hann mjög stefnu bankans í 
hagskýrslugerð. Árið 1942 var sett á stofn 
sérstök hagfrœðideild við bankann undir 

stjórn Klemensar, og á næstu árum jók hann 
mjög öflun upplýsinga í ársskýrslu bankans, 
einkum varðandi afkomu og þróun atvinnuveganna 

og gjaldeyris- og peningamál. 

II. 
Árið 1954 þótti orðið tímabært að breyta 

því fyrirkomulagi, sem verið hafði á 
skýrslugerð bankans. Ákveðið var að draga 
úr umfangi ársskýrslunnar, þannig að hún 
gœti birzt fyrr á hverju ári, en hefja jafnframt útgáfu 

tímarits, er kœmi út allt að 
fjórum sinnum á ári. Í ritinu var œtlunin að 
birta jöfnum höndum ýmsar skýrslur samdar í 

hagfræðideild bankans og greinar um 
efnahagsþróun og önnur hagfræðileg efni. 
Var þannig að því stefnt að tímaritið 

yrði, þegar fram liðu stundir, vettvangur 
almennrar frœðilegrar umrœðu um efnahagsmál. 

Þegar Fjármálatíðindi hófu göngu sína 
var hagskýrslugerð enn fremur fábreytt hér 
á landi og hin opinbera umræða um efnahagsmál 

lítil utan vettvangs stjórnmálanna. 
Hagstofan beitti sér um þær mundir að því 
stórverkefni að bygg ja upp þjóðskrá, auk 
þess að halda áfram hefðbundinni skýrslugerð 

sinni á öðrum sviðum. Einnig sinntu 
ýmsir aðrir aðilar reglulegri gagnasöfnun á 
takmörkuðum sviðum, og er þar helzt að 
geta skýrslna Fiskifélags, Búnaðarfélags og 
Framleiðsluráðs landbúnaðarins um viðkomandi 

atvinnugreinar. Loks hafði hinum 
nýstofnaða Framkvæmdabanka Íslands, en 
hann tók til starfa árið 1953, verið falið að 
gera skýrslur um fjárfestingu og þjóðar-
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framleiðslu, og hófst hann handa um birtingu gagna 

um þau efni í nýju riti um efnahagsmál, sem hóf 
göngu sína vorið 1955. 

Með þjóðhagsreikningagerð sinni leitaðist 
Framkvœmdabankinn við aðfylla í stœrstu 
eyðurnar, sem þá voru í íslenzkri hagskýrslugerð, 

en það hlaut að taka langan 
tíma að leggja traustan grundvöll slíkra 
reikninga. Hlutverk Framkvœmdabankans 
á sviði þjóðhagsreikninga fluttist árið 1962 
til nýrrar Efnahagsstofnunar, sem var 
undanfari Þjóðhagsstofnunar, er starfað 
hefur sem efnahagsleg ráðgjafarstofnun 
ríkisstjórna síðustu tuttugu árin. Hefur hún 
lengi birt reglulegar skýrslur um heildarþróun 

íslenzks þjóðarbúskapar, auk 
skýrslna um afkomu atvinnuvega, tekjuþróun o. fl. 

III. 
Segja má, að opinber hagskýrslugerð á 

sviði efnahagsmála sé nú fyrst og fremst í 
höndum þriggja aðila: Hagstofu Íslands, 
Þjóðhagsstofnunar og Seðlabankans. Þótt 
um það séu vafalaust skiptar skoðanir, 
hvort núverandi verkaskipting sé að öllu 
leyti hin hagkvæmasta, skiptir mestu máli að tekizt 

hefur að samrœma störf þessara 
aðila innbyrðis og forðast þannig tvíverknað og 

óþarfa kostnað. Í samrœmi við 
þetta hefur Seðlabankinn einbeitt sér í œ 
ríkari mœli að skýrslugerð um peninga- og 
lánsfjármarkaðinn annars vegar og 
greiðs lujöfnuð og gjaldeyrismál hins vegar. 

Upphaflega var að því stefnt að Fjármálatíðindi 
yrðu að nokkru vettvangur fyrir 

reglulega birtingu ýmissa tölulegra 
skýrslna, sem bankinn safnar. Það kom hins 
vegar fljótlega í ljós, að erfitt er að 
samræma birtingu slíkra gagna útgáfu 
tímarits, sem fyrst og fremst er œtlað að 
vera vettvangur umrœðu og fræðilegra 
greina. Því var horfið að því síðar að hefja 
á vegum Seðlabankans útgáfu nýs rits, Hagtalna 

mánaðarins, sem komið hefur út 

mánaðarlega síðan snemma árs 1974. Með 
þessu riti var komið til móts við vaxandi 
þörf opinberra aðila, fyrirtœkja og alls 
almennings fyrir nýjustu upplýsingar, sem 
l iggja fyrir hverju sinni um þróun helztu 
þátta þjóðarbúskaparins. Eftir því sem 
efnahagskerfið verður opnara og peninga og 

gjaldeyrismarkaðir virkari fer þörfin 
fyrir skjótar og öruggar upplýsingar af 
þessu tagi vaxandi. 

Sú skoðun hefur oft komið fram í opin-
berri umrœðu undanfarna áratugi, að 
mikilvægt vœri af hagkvæmnisástæðum að 
draga hagskýrslugerð sem mest saman á 
einn stað. Fyrir þessu má vissulega færa 
veigamikil rök, a.m.k. að því er varðar öflun 
og frumúrvinnslu tölulegra upplýsinga, þótt 
svipaðri hagkvœmni megi vafalaust ná með 
vel skipulagðri verkaskiptingu milli nokkurra aðila, 

eins og nú er fyrir hendi. Allt 
öðru máli gegnir hins vegar um frekari úrvinnslu 

gagna og notkun þeirra til hagrannsókna 
eða stefnumótunar. Lengi var 

svo háttað hér á landi, að ríkið og stofnanir 
þess sátu svo til einar ekki aðeins að hagskýrslugerð, 

heldur einnig að túlkun þeirra 
og úrvinnslu, enda voru flestir sérfræðingar 
í þeim efnum í þjónustu þessara aðila. 
Hlaut þetta ástand að vera óháðum og vel 
upplýstum umrœðum um efnahagsmál 
nokkur fjötur um fót. En sem betur jér hefur 
hér orðið mikil bót á, einkum síðustu áratugi, 

bœði vegna breyttrar efnahagsþróunar 
og mikillar fjölgunar hœfra sérfrœðinga á 
þessu sviði. 

IV. 
Með hinni öru þróun til opnara markaðskerfis 

og breyttri hagstjórn, þar sem 
almennar aðgerðir hafa komið í stað beinnar 

íhlutunar í rekstrarstöðu fyrirtœkja, 
hefur þörfin fyrir tölulegar upplýsingar um 
efnahagsmál og mat á þróun þeirra farið sívaxandi. 

Þetta á bæði við um fyrirtæki, sem 
þurfa að geta tekið ákvarðanir um rekstur 
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og fjárráðstafanir á grundvelli sjálfstœðs 
mats á líklegri þróun verðlags, vaxta og 
markaðsskilyrða, og sjóði, einstaklinga og 
aðra aðila, sem ávaxta fé á frjálsum fjármagnsmörkuðum. 

Allir þurfa þessir aðilar 
að sœkja ráðgjöf og þjónustu til sérfrœðinga, 

sem lagt geta sjálfstœtt mat á 
þróun og horfur hverju sinni, en þeir hljóta 
svo aftur að byggja að verulegu leyti á 
frumskýrslugerð opinberra hagskýrslustofnana. 

Nú er svo komið, að allir stœrstu aðilarnir á 
markaðnum geta í meira eða minna 

mœli byggt ákvarðanir sinar á efnahagsgreiningu 
sérfrœðinga sinna og ráðunauta, 

en það mun smám saman greiða fyrir 
virkari og raunhœfari verðmyndun bœði á 
fjármagnsmarkaðnum og annars staðar í 
hagkerfimi. Jafnframt njóta aðilar vinnumarkaðsins 

nú sívaxandi þjónustu í þessum 
efnum, en það hefur þegar greitt götuna 
fyrir raunsœrri og opnari umræðu um 

þróun launakjara og tekjuskiptingu innan 
þjóðarbúsins. Loks er ástœða til að nefna 
vaxandi hagrannsóknarstörf á vegum viðskipta- og 

hagfrœðideildar Háskóla Íslands, sem auðgað 
hefur mjög efnahagsumrœðu hér á landi undanfarin 

ár og mun vonandi gera það í auknum mæli í framtíðinni. 
Þrátt fyrir þetta er ástæða til þess að 

ætla, að Fjármálatíðindi muni enn hafa 
veigamiklu hlutverki að gegna á komandi 
árum, en þá einkum sem vettvangur greina 
um niðurstöðu hagrannsókna bœði á vegum 
Seðlabankans og annarra aðila. Jafnframt 
er vafalaust œskilegt, að efni ritsins verði 
áfram með þeim hætti, a það eigi ekki eingöngu 

erindi til sérfræðinga, heldur leggi 
sitt af mörkum til þeirrar breiðu, upplýstu 
umræðu um efnahagsmál, sem ætíð hlýtur 
að verða ein af mikilvægustu forsendum 
farsællar hagstjórnar. 

J.N. 



Jón Sigurðsson: 

Hlutverk seðlabanka 

Eftirfarandi grein er að mestu samhljóða erindi sem flutt var 
á fundi stjórnar Landsnefndar Alþjóðaverslunarráðsins í 
Reykjavík 1. desembcr 1993. 

Seðlabanki er ein mikilvægasta stofnunin í 
stjórnkerfi hverrar þjóðar. Hann hefur það 
verkefni að vera banki bankanna og víða um 
lönd að vera banki ríkissjóðs og annast útgáfu 
seðla og myntar. Í grófum dráttum má segja að 
helstu markmið seðlabanka séu: 
* Í fyrsta lagi að varðveita verðgildi gjaldmiðilsins 

og stuðla að stöðugu verðlagi. 
* Í öðru lagi að stuðla að heilbrigðum rekstri 

banka og fjármálakerfis þjóðarinnar og hagkvæmri 
og öruggri greiðslumiðlun. 

* Í þriðja lagi að varðveita gjaldeyrisvarasjóðinn. 

Núgildandi lög um Seðlabanka Íslands 
Fyrstu heildarlög um Seðlabanka Íslands 

voru sett árið 1961. Með þeim lögum varð 
bankinn að sjálfstæðri stofnun, en áður hafði 
hann um árabil verið önnur tveggja megindeilda Landsbanka 

Íslands. Lögin um Seðlabankann 
frá árinu 1961 voru endurskoðuð um 

miðjan níunda áratuginn, og ný lög tóku gildi í 
maí 1986. Með þeim var starfsemi bankans takmörkuð 

frekar en áður hafði verið við það sem 
kalla mætti hefðbundin verkefni seðlabanka. 
Þannig var t.d. lögfest sú meginregla að bankinn 

skyldi einungis eiga viðskipti við innlánsstofnanir 
og ríkissjóð, og honum var bannað að 

skipta við almenning og keppa við innlánsstofnanir 
um viðskipti. Seðlabankinn gegnir 

mikilvægu hlutverki sem lántakandi á erlendum 
lánamörkuðum fyrir hönd ríkissjóðs og ber 

ábyrgð á kynningu landsins og trausti á þeim 
vettvangi. 

Enda þótt lögin frá 1986 kveði á um að 
Seðlabanki Íslands sé sjálfstæð stofnun, þá gera 
þau einnig kröfu til þess að í öllu starfi sinu hafi 
Seðlabankinn náið samstarf við ríkisstjórnina 
og geri henni grein fyrir skoðunum sínum á 
stefnu í efnahagsmálum og framkvæmd hennar. 

Komi upp verulegur ágreiningur við ríkisstjórn er 
seðlabankastjórn rétt að lýsa honum 

opinberlega og skýra skoðanir sínar. Hún skal 
engu að síður telja það eitt meginhlutverk sitt 
að vinna að því að sú stefna, sem ríkisstjórnin 
markar að lokum, nái tilgangi sínum. 

Þótt ekki séu nema sjö ár síðan núverandi 
löggjöf um Seðlabankann tók gildi, er staðreyndin 

engu að síður sú að hún er ófullkomin í ýmsum 
mikilvægum atriðum. Að hluta til 

stafar þetta af þeim miklu breytingum, sem 
orðið hafa á fjármagnsmarkaði hérlendis sem 
erlendis undanfarin ár. Þessar breytingar hafa 
gerbreytt starfsumhverfi Seðlabankans og 
möguleikum hans til þess að hafa áhrif á mikilvægar 

hagstærðir, t.d. vexti á peningamarkaði 
og hjá bönkum og sparisjóðum. 

Þá er það galli á lögunum um Seðlabanka Íslands 
að í þeim eru honum sett nokkur markmið, sem oft 

og tíðum eru illsamrýmanleg. 
Þetta veldur því að Seðlabankinn þarf að velja á 
milli þeirra. Slíkt val er í eðli sínu stjórnmálalegt og 

á því með réttu að fara fram á vettvangi 
kjörinna fulltrúa almennings. 
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Til þess að skýra þetta ætla ég að rekja þau 
markmið, sem Seðlabankanum eru sett í 
gildandi lögum: 

1. Að vinna að því að peningamagn í umferð 
og framboð lánsfjár sé hæfilegt miðað við 
það að verðlag haldist stöðugt og framleiðslugeta 

atvinnuveganna sé hagnýtt á sem 
fyllstan og hagkvæmastan hátt. - Hér er í 
rauninni um a.m.k. tvíþætt markmið að 
ræða. 

2. Að varðveita og efla gjaldeyrisvarasjóð, sem 
nægi til þess að tryggja frjáls viðskipti við 
útlönd og fjárhagslegt öryggi þjóðarinnar út 
á við. 

3. Að vinna að því að efnahagsstefna ríkisstjórnarinnar 
nái tilgangi sínum. 

Þessi markmið geta hæglega stangast á, og 
nokkur þeirra eru í raun utan áhrifasviðs stjórntækja 

Seðlabankans á sviði peninga- og gengismála. 
Með þeim er ekki unnt að tryggja að 

framleiðslugeta atvinnuveganna sé nýtt á sem 
fyllstan og hagkvæmastan hátt. Þar verða að 
koma til önnur stjórntæki í efnahagsmálum, 
ekki síst skattamálum, auk aðgerða atvinnufyrirtækjanna 

sjálfra. Svipuðu máli gegnir um 
þau markmið að tryggja rekstrargrundvöll útflutnings-

og samkeppnisgreina og tryggja 
jöfnuð í viðskiptum við útlönd, sem voru í 
Seðlabankalögunum fram til ársins 1992, er 
Alþingi felldi þau brott. Einnig má benda á að 
Seðlabankinn getur ekki einn tryggt jöfnuð í 
viðskiptum við önnur lönd, heldur skiptir þar 
ekki minna máli stefnan í ríkisfjármálum og 
launamálum. 

Reynslan bæði hér á landi og erlendis sýnir 
svo að ekki verður um villst að engum tilgangi 
þjónar að fela seðlabanka fleiri verkefni en 
hann hefur stjórntæki til að ráða við. Afeðlilegum 

ástæðum eru verkefni seðlabanka á sviði 
peningamála, og hallast margir fræðimenn og 
stjórnvöld erlendis að því að binda verkefni 
þeirra við það svið og efla um leið stjórntæki 
þeirra og sjálfstæði til þess að ná settum markmiðum 

á þeim vettvangi. Jafnframt hefur þeim 
skoðun vaxið fylgi að stöðugleiki í verðlags- og 
gengismálum sé mikilvægt skilyrði hagvaxtar 

og hagsældar. Æ fleiri aðhyllast þá skoðun að 
aðeins sé tímabundinn ávinningur að því að 
auka nýtingu á framleiðslugetu atvinnuveganna með 

örvandi aðgerðum á sviði peninga og gengismála. 
Þegar til lengri tíma sé litið hafi 

aðgerðir af þessu tagi takmörkuð áhrif á hagvöxt og 
hagsæld, en geti hins vegar leitt til 

aukinnar verðbólgu. 
Í núgildandi Seðlabankalögum, 9. gr. þeirra, 

er ákvæði sem heimilar Seðlabankanum undir 
vissum kringumstæðum að hlutast til um vaxtaákvarðanir 

innlánsstofnana og ávöxtunarkröfu 
verðbréfafyrirtækja og verðbréfasjóða. Þessu 
ákvæði hefur ekki verið beitt hingað til. Það 
hefur ekkert gildi heldur þegar gjaldeyrishöft 
einangra ekki lengur innlendan fjármagnsmarkað frá 

erlendum. Með setningu nýrra laga 
um gjaldeyrismál í fyrra, og gildistöku nýrra 
gjaldeyrisreglna á grundvelli þeirra, er ljóst að 
tími gjaldeyrishafta er senn á enda. Þannig falla 
síðustu hömlur á langtímafjárfestingar erlendis 
úr gildi um næstkomandi áramót. Samtímis 
verður stigið fyrsta skrefið í afnámi hafta á 
skammtímahreyfingum fjármagns, en það eru 
t.d. kaup á víxlum og öðrum verðbréfum til 
skemmri tíma en árs og innlögn á erlenda 
bankareikninga. Á árinu 1994 munu gilda 
ákveðnar fjárhæðatakmarkanir á þessi viðskipti, 

en þær falla úr gildi 1. janúar 1995. Þar 
með verða öll gjaldeyrishöft fallin brott. 

Þá hefur þróun innlends fjármagnsmarkaðar 
einnig verið á þann veg á undanförnum árum 
að nær ókleift er fyrir Seðlabankann að hlutast 
til um vexti á markaðnum með beinum fyrirmælum. 

Ástæða þessa er aukið vægi verðbréfaviðskipta 
þar sem afföll í samræmi við 

ávöxtunarkröfu komu í stað formlegra vaxta. 
Þrátt fyrir heimild Seðlabankans í núgildandi 
lögum til að hlutast til um ávöxtunarkröfuna 
bendir margt til að ákvæðið sé í reynd óframkvæmanlegt. 

Grípi Seðlabankinn til þess ráðs 
að hlutast til um vaxtaákvarðanir innlánsstofnana 

er næsta víst að fjármagn leitar frá 
innlánsstofnunum yfir á þann hluta fjármagnsmarkaðarins 

þar sem erfiðara er að beita beinni 
íhlutun. 
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Breytingar í gjaldeyrismálum 1. janúar 1994 
* Fjárhæðarmörk sem gilt hafa um kaup innlendra 

aðila á erlendum langtímaverðbréfum 
falla brott. Síðustu takmarkanir á 

langtímafjármagnshreyfingum falla þar 
með úr gildi. 

* Innlendum aðilum verður heimilt að kaupa 
skammtímaverðbréf í erlendri mynt. Fjárhæðartakmörk 

til ársloka 1994: 
Einstaklingar: 1 milljón króna 
Verðbréfasjóðir: 175 milljónir króna 

* Erlendum aðilum verður heimilt að kaupa 
innlend skammtímaverðbréf í íslenskum 
krónum. Til ársloka 1994 takmarkast 
heildareign hvers erlends aðila við 75 
milljónir króna. 

* Innlendum aðilum verður heimilt að taka 
lán erlendis til skemmri tíma en eins árs 
sem ekki tengjast milliríkjaviðskiptum 
með vöru og þjónustu og að veita erlendum 
aðilum hliðstæð lán. A árinu 1994 takmarkast lánsfjárhæð 

við 5 milljónir króna. 
* Fjárhæðarmörk sem gilt hafa um kaup innlendra 

aðila í erlendum innlánsstofnunum 
falla brott. 

Í ársbyrjun 1995 falla allar fjárhæðartakmarkanir 
úr gildi. Fjármagnshreyfingar til og 

frá landinu verða þá án hindrana. 

Eftirlit með starfsemi fjármálastofnana 
Eg gat þess í upphafi að það væri eitt meginhlutverk 

Seðlabankans að tryggja heilbrigðan 
rekstur fjármálakerfisins. Til þess að rækja það 
hlutverk hefur Seðlabankanum frá upphafi 
verið falið að reka bankaeftirlit. Hlutverk 
bankaeftirlitsins hefur vaxið verulega að umfangi 

undanfarin ár. Samkvæmt núgildandi 
Seðlabankalögum er bankanum falið að hafa 
eftirlit með því að bankar og sparisjóðir hagi 
starfsemi sinni í samræmi við lög, reglugerðir 
og samþykktir, sem hverju sinni gilda um starfsemi þeirra. 

Í sérlögum hefur Seðlabankinn 
jafnframt fengið það verkefni að hafa eftirlit 
með öðrum stofnunum, þ.e. eignaleigum, verðbréfafyrirtækjum 

og verðbréfasjóðum, auk 

þess sem honum hefur verið falið að setja 
reglur um gerð og endurskoðun á ársreikningum lífeyrissjóða. 

Með vaxandi frelsi á fjármagns- og gjaldeyrismarkaði 
hefur mikilvægi öflugs bankaeftirlits 

vaxið til muna. Þetta er ekki séríslenskt 
fyrirbæri, því að stofnanir sem hafa eftirlit með 
starfsemi hvers kyns fyrirtækja á fjármagnsmarkaði 

hafa verið efldar að mun víða um lönd 
á síðustu árum. 
Á undanförnum árum hafa fjármagnsmarkaðir 

í heiminum tengst stöðugt nánari 
böndum. Þetta gildir ekki eingöngu í Evrópu 
þar sem þróunin hefur reyndar verið hvað 
örust, heldur einnig í Ameríku og Austur-
löndum. Þá stefna öll ríki í Austur-Evrópu og 
fyrrum Sovétlýðveldi, a.m.k. í orði kveðnu, að 
fullri þátttöku í hinu alþjóðlega efnahags- og 
fjármagnskerfi Vesturlanda og Kyrrahafsríkja. 

Samruni fjármagnsmarkaða skapar algjörlega nýjar 
aðstæður fyrir hagstjórn. Hún verður 

vandasamari en áður. Ný sjónarmið koma til 
skjalanna. Stjórntæki, sem áður dugðu vel, 
missa gildi sitt þegar einstaklingar og fyrirtæki 
geta án takmarkana leitað eftir fyrirgreiðslu í 
ððrum ríkjum. Þessar aðstæður gera einnig 
auknar kröfur til eftirlits með rekstri og starfsemi fjármálastofnana. 

Peningamálatœki og aðferðir 
Aukið frjálsræði á fjármagnsmarkaði í gjaldeyrismálum 

kallar á endurskoðun á þeim aðferðum, sem seðlabankar 
beita til að hrinda 

stefnu sinni í peningamálum í framkvæmd. 
Þessar breyttu aðstæður krefjast aukins sjálfstæðis 

seðlabanka og virkrar og faglegrar 
stjórnunar til þess að hann geti brugðist skjótt 
við síbreytilegum aðstæðum í peninga-, gengisog gjaldeyrismálum. 

Í ljósi þeirrar þróunar sem átt hefur sér stað 
hér á landi undanfarin ár og þeirra miklu 
breytinga sem orðið hafa á starfsumhverfi fjármálastofnana 

hafa tæki og aðferðir Seðlabankans 
til aðgerða í peningamálum tekið 

miklum stakkaskiptum í seinni tíð. Mikilvæg 
breyting fólst í samningi Seðlabankans og fjármálaráðuneytisins 

í febrúar í ár þar sem 
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ákveðið var að draga úr notkun yfirdráttar og 
beinna lána frá bankanum til ríkissjóðs. 
Ætlunin er að taka alveg fyrir slík lán á næsta 
ári. Ríkissjóður aflar nú skammtímalána með 
reglulegum uppboðum ríkisvíxla og ríkisbréfa. 
Þessi skammtímabréf eru skráð á Verðbréfaþingi 

Íslands og leggja þannig grunn að skipulegum 
peningamarkaði. Þessi aðferð við lánsfjáröflun 

ríkisins breytir miklu við stjórn 
peningamála, einkum því sem lýtur að vaxtamyndun. 
Í stað þess að ríkissjóður ákveði 
vaxtakjör á verðbréfum sem hann býður til sölu 
ráðast vextirnir nú á markaði. Seðlabankinn 
getur haft áhrif á vextina með því að stunda 
viðskipti á svonefndum eftirmarkaði, þar sem 
bréfin ganga kaupum og sölum. Með viðskiptum 

sínum getur Seðlabankinn afstýrt því að 
tímabundin fjárþörf leiði til vaxtahækkunar. Sé 
hins vegar um varanlega fjárþörf að ræða eru 
möguleikar bankans til að halda vöxtunum 
niðri auðvitað takmarkaðir. Reynist vextir svo 
háir, að það teljist óviðunandi, er engin varanleg 

leið til að bæta úr því önnur en að bæta 
rekstrarafkomu ríkissjóðs, þ.e. draga úr lánsfjárþörf. 

Illutverk Seðlabankans skýrist glöggt a f a t -

burðum liðinna mánaða. Stöðugt verðlag er 
auðvitað eitt helsta markmið stefnunnar í 
peningamálum. Við núverandi aðstæður er 
stöðugt gengi heppilegasta viðmiðunin til að ná 
því marki. Seðlabankinn taldi þegar sl. sumar 
að lækkun vaxta samrýmdist þessum markmiðum 

við ríkjandi aðstæður. Eftir því sem leið 
á árið varð stöðugt ljósara að skynsamlegt væri 
að losa um aðhald í peningamálum og beita 
markaðsaðgerðum til að stuðla að lækkun 
vaxta. Breytingar helstu peningastærða hafa 
verið hóflegar á árinu, verðbólga lítil, viðskiptahalli 

lítill og minni en um nokkurra ára 
skeið og atvinnuleysi vaxandi. Seðlabankinn 
hefur því losað um aðhald í peningamálum, 
m.a. með lækkun Seðlabankavaxta, lækkun 
bindiskyldu og lausaljárhlutfalls og með 
rýmkun reglna um laust fé. Aðgangur banka og 
sparisjóða að fyrirgreiðslu í Seðlabankanum 
hefur verið rýmkaður á árinu, og í september 
gerði Seðlabankinn umfangsmikla vaxtaskipta-
samninga við banka og sparisjóði til þess að 
eyða rekstraráhættunni, sem fylgt hefur svonefndum 

verðtryggingarhalla, en hann var rótin 
að vaxtahækkun bankanna í sumar. 

Seðlabankinn tók virkan þátt í þeim aðgerðum 

Mynd 1 
Langtímavextir 1983-1993 

Raunávöxtun í % 
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Aðgerðir Seðlabankans síðastliðið úr. 
* Útlánsvextir Seðlabankans lækkaðir 

Vextir í endurkaupum eru nú svipaðir 
og í V-Evrópu, t.d. 6% af stystu víxlum 

* Bindiskylda lækkuð 
Hlutfall lækkað úr 7% í 4% af almennu 
ráðstöfunarfé, en í 2,5% af bundnum 
innlánum og verðbréfum 
Full verðtrygging á bundnar innstæður 
Vextir hækkaðir úr 2% í 3,5% 
1,5% vaxtaábót greidd fyrir árið 1993 

* Lausaljárhlutfall lækkað 
Hlutfall lækkað úr 12% Í 10%. 
Húsbréf teljast hæf eign í lausafjárhlut-
falli með sama hætti og spariskirteini 

* Vaxtaskiptasamningar 
Eyða áhættu innlánsstofnana vegna 
verðtryggingarhalla 
Draga úr óvissu um verðlagsþróun 

* Markaðsaðgerðir 
Mikil lækkun meðalávöxtunar í við-
skiptum á eftirmarkaði: 

Ávöxtun ríkisvíxla í nóvember 4,1% 
lægri en í janúar 
Ávöxtun spariskírteina í nóvember 
2,3% lægri en í janúar 

til að lækka vexti, sem ríkisstjórnin kynnti í lok 
október, og stuðlaði að lækkun spariskírteinavaxta, 

bæði með því að lækka ávöxtunarboð sín á 
eftirmarkaði spariskírteina og með því að bæta 
starfsskilyrði banka og sparisjóða. Seðlabankinn 
mun halda áfram að stuðla að vaxtalækkunum 
meðan ekki sjást merki um ofþenslu og verðbólgu; 

en ekki lengur. 
Flestum er kunnur sá árangur sem náðist í 

nóvember sl. í lækkun vaxta með markaðsaðgerðum 

jafnt á peningamarkaði sem á verðbréfamarkaði. 
Meðalávöxtun á uppboði 

spariskírteina 8. nóvember sl. var 5%, sem var um 
2,2% lækkun frá uppboði, sem fram fór um 
miðjan október. Meðalávöxtun á uppboði 
spariskírteina 8. desember sl. var einnig 5%. 
Raunvextir spariskírteina í frumsölu hafa ekki 
verið lægri frá því 1983. Raunvextir spariskírteina 

á eftirmarkaði eru um þessar mundir 

lægri en nokkru sinni frá því að skipulagður 
eftirmarkaður varð til árið 1986. Bankavextir 
voru lækkaðir um nálægt 2% í nóvember, og 
raunvextir verðtryggðra bankalána eru nú lægri 
en þeir hafa verið frá árinu 1989. Þrátt fyrir 
nokkra lækkun í desember skortir þó enn á að 
nafnvextir í bankakerfinu séu komnir í samræmi við 

markaðskjör; þar veldur án efa fyrst 
og fremst erfið afkoma bankanna og fákeppnin. 

Vaxtaaðgerðirnar hafa til þessa reynst trúverðugar 
og hafa skilað árangri, en það er brýn 

nauðsyn að þeim verði fylgt eftir með ströngu 
aðhaldi í ríkisfjármálum. Í því samhengi er 
mikilvægt að fjárlög ársins 1994 verði ekki afgreidd 

með meiri halla en er í framlögðu fjárlagafrumvarpi 
og að mörkuð verði stefna um 

frekari lækkun ríkishallans. 
Ég er ekki í nokkrum vafa um það að vaxtalækkunin 

mikla í nóvember sl. hefði alls ekki 
verið framkvæmanleg ef ekki væri hér starfandi 

skipulegur verðbréfa- og peningamarkaður. 
Vissulega hefur Seðlabankinn vísvitandi 

losað nokkuð um aðhald að lánastofnunum, 
en það voru vaxtaskiptasamningarnir 

og markaðsaðgerðirnar sem í raun 
stýrðu vaxtalækkuninni. Seðlabankinn hefur nú 
sýnt og sannað að hægt er að hafa afgerandi 
áhrif á vextina með viðskiptalegum aðgerðum 
þegar aðstæður eru réttar. 

Gjaldeyrismarkaður 
Markaðsviðskipti með gjaldeyri hófust 

einnig hér á landi á þessu ári. Í maílok hófust 
millibankaviðskipti með gjaldeyri fyrir tilstilli 
og með þátttöku Seðlabankans á grundvelli 
lagasetningar frá árinu 1992. Gjaldeyrismarkaðurinn 

gerir það kleift að láta markaðsöflin 
hafa meiri og beinni áhrif á ákvörðun um 

gengi krónunnaren áður. Þegar viðskipti hófust 
á gjaldeyrismarkaði var ákveðið að gengisstefnan 

yrði óbreytt í þeim skilningi að stöðugt 
gengi væri áfram eitt helsta markmið stefnunnar 

í peningamálum. Jafnframt var sú 
ákvörðun staðfest að Seðlabankinn skyldi 
halda genginu innan markanna 2¼% til hvorrar 
handar frá miðgengi. Það kann að þykja fróðlegt 

að á gjaldeyrismarkaði hefur krónan 
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styrkst lítillega frá því að gengið var fellt í lok 
júní. Gengi hennar er nú í byrjun desember 
0,7% hærra en fyrst eftir gengisfellinguna í lok 
júní. Það er athyglisvert að þessi nýja tilhögun 
stóð auðveldlega af sér þær sviptingar sem urðu 
í evrópska myntkerfinu í byrjun ágúst, þegar 
horfið var frá ±2%% mörkum og tekin upp 
±15% mörk frá miðgengi, sem í reynd þýðir að 
flestar Evrópumyntir fljóta. Hér ollu þessar 
breytingar engum vandræðum. 

Af öllu þessu sést að Seðlabankinn beitir nú 
aðgerðum á markaði til þess að framfylgja 
stefnu sinni, í stað þess að vinna að markmiðum 

sínum með beinni íhlutun eins og áður 
var, svo sem með einhliða ákvörðun bankavaxta. 

Ég vil þó leggja áherslu á að Seðlabankinn 
getur alls ekki einn haldið verðbólgu og vöxtum 

í lágmarki. Þróun ríkisfjármála sker úr um 
mótun peningamálastefnu og aðgerðir Seðlabankans. 

Það má einfaldlega ekki leggja of 
mikið á aðra hlið hagstjórnarinnar; þar þarf að 
ríkja jafnvægi. 

Ný lög um Seðlabanka Íslands 
Ég hef lýst þeim veigamiklu breytingum, 

sem orðið hafa á umgjörð fjármagns- og gjaldeyrismarkaðar 
á Íslandi undanfarin ár og ekki 

síst síðustu mánuði. Enda þótt núverandi löggjöf 
um Seðlabankann sé aðeins nokkurra ára 

gömul er hún að mörgu leyti ófullnægjandi við 
þær aðstæður sem við búum nú við. 

Ég vil því áður en ég lýk máli mínu leggja 
áherslu á mikilvægi þess að Alþingi samþykki 
ný lög um Seðlabankann á þessum vetri. Á 
síðasta þingi var lagt fram frumvarp til nýrra 
Seðlabankalaga, samið af nefnd sem í áttu sæti 
fulltrúar allra stjórnmálaflokka. Í frumvarpinu 
er lagt til að lagaumgjörðin um starfsemi Seðlabankans 

verði færð til nútímalegs horfs, sjálfstæði 
hans gagnvart ríkisstjórn aukið, markmiðssetning 

gerð einföld og skýr, stjórntæki 
endurbætt með aukinni áherslu á markaðsaðgerðir, 

fagleg stjórnun efld og eftirlit með starfsemi 
fjármálastofnana bætt. Með þessum 

breytingum yrði jafnframt gert kleift að tryggja 
áframhaldandi stöðugleika í verðlagsmálum 
með markvissum og óháðum aðgerðum Seðla-

Mynd 2 
Skammtímavextir 1992-1993 

% Nafnávöxtun 1 % 



172 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

bankans á sviði peningamála, gengis- og gjaldeyrismála. 
Raunar má segja að þróun innlends 

fjármagnsmarkaðar og nánari tengsl hans við 
alþjóðlegan fjármagnsmarkað kalli á nýja löggjöf 

um Seðlabankann. 
Í Seðlabankafrumvarpinu felst að bankinn 

móti stefnu í peningamálum og beiti stjórntækjum 
sínum á því sviði án beinna afskipta 

ríkisstjórnar. Með því móti væri komið á þeirri 
verkaskiptingu milli ríkisstjórnar og Seðlabanka 

að bankinn einbeitti sér að stjórn 
peningamála í því skyni að stuðla að stöðugu 
verðlagi og stöðugleika í bankakerfinu. Eðli 
seðlabankastarfseminnar veldur því að beinast 
liggur við að fela honum þetta verkefni. Þau 
stjórntæki sem hann hefur yfir að ráða hafa 
áhrif á vextina; vaxtabreytingarnar hafa aftur 
áhrif á gengi viðkomandi gjaldmiðils þegar 
engar hömlur eru á fjármagnshreyfingum milli 
landa, en á eftirspurn innanlands, ef um einhverjar 

slíkar hömlur er að ræða. Breytingar á 
gengi gjaldmiðils og innlendri eftirspurn hafa 
síðan áhrif á verðlagsþróun innanlands. Öðrum 
efnahagslegum markmiðum sem eru mikilvæg, 
svo sem jöfnuði í viðskiptum við önnur lönd, 
háu atvinnustigi og góðum rekstrarskilyrðum 
atvinnuvega, er alls ekki fórnað á kostnað verðlagsmarkmiðs 

sjálfstæðs seðlabanka, heldur 
verða þau fyrst og fremst á verksviði ríkisstjórnar sem 

starfar í umboði lýðræðislega 
kjörinna fulltrúa þjóðarinnar. Til að ná þessum 
efnahagslegu markmiðum getur ríkisstjórnin 
að sjálfsögðu beitt stefnu í ríkisljármálum og 
launamálum að því leyti sem þau koma til kasta 
stjórnvalda. 

Það er álit flestra að verkaskiptingin milli 
Seðlabanka og ríkisstjórnar verði með þessum 

hætti skýrari og eðlilegri. Í þessum tillögum 
felst að Seðlabankinn þurfi ekki að leita samþykkis 

ríkisstjórnar til að beita stjórntækjum 
peningamála, t.d. bindiskyldu. Hér er þó umfram 

allt um formbreytingu að ræða, en ekki 
efnis, miðað við framkvæmd síðustu árin. 
Mikilvægasta breytingin í samskiptum bankans 
og ríkisstjórnarinnar kemur fram í því, að í stað 
þess að sagt sé aðstefna ríkisstjórnarinnar skuli 
jafnan ná fram að ganga er sagt í tillögunni að 
bankinn skuli stuðla að framgangi stefnu ríkisstjórnarinnar 

svo fremi það gangi ekki gegn 
markmiðum um stöðugleika. 

Aukið sjálfstæði Seðlabankans myndi alls 
ekki þýða að bankinn bæri ekki ábyrgð á 
gerðum sínum gagnvart lýðræðislega kjörnum 
fulltrúum þjóðarinnar. Með auknu sjálfstæði 
bankans væri eðlilegt að honum yrðu lagðar á 
herðar auknar skyldur til að upplýsa almenning 
og kjörna fulltrúa um stefnu sína og aðgerðir. 
Einnig yrði nauðsynlegt að fulltrúar kjörnir til 
eftirlits með starfsemi bankans fengju aukið 
hlutverk. Þessar breytingar væru æskilegt og 
eðlilegt mótvægi við aukið sjálfstæði bankans. 
Hér þarf fyrst og fremst skýrari verkaskiptingu, 
sem ekki felur í sér breytingu á valdahlutföllum, 

heldur umfram allt árangursríkari 
vinnubrögð. 
Á því leikur enginn vafi að öflugur Seðlabanki er 

Íslendingum enn mikilvægari en öðrum 
Evrópuþjóðum vegna smæðar hagkerfisins. Það 
er afar mikilvægt að því trausti sem bankinn 
hefur áunnið sér á liðnum árum verði viðhaldið 
og það eflt. Til þess þarf að setja ný Seðlabankalög; 

lög sem taka mið af því að markaðsviðskipti 
og markaðsaðgerðir hafa rutt sér til rúms. 



Guðmundur Ólafsson: 

Aðferðafræði og hagfræði 

I Hagfrœðin og sefjun stærðfræðinnar 
Nýlega hafa sumir af helsíu hagfræðingum 

samtímans setl fram efasemdir um beitingu 
stærðfræðilegra aðferða í hagfræði. Ber þar trúlega 

hæst varnaðarorð eins helsta stórmeistara 
stærðfræðilegrar hagfræði í The New Palgrave: 
A Dictionary of Economics, þar sem Gerard 
Debreu skrifar kaflann Mathematical Econmics 
Þar varar hann við að menn seljist að tækni 
stærðfræðinnar og gleymi hinu hagfræðilega 
inntaki eða forðist verkefni sem enn eru ekki 
hæf til þess að meðhöndla stærðfræðilega. Í 
bréfi til tímaritsins Science hafði Vasili Leontév 
sett fram svipaðar áhyggjur 1988 í ljósi athugunar 

sinnar á greinum í American Economic 
Review, þar sem hann komst að þeim niðurstöðum 

sem sjá má í töflu efst á næstu síðu.2 

síðan hafa ýmsir orðið til þess að auka við 
þessa könnun Leontévs og komist að svipuðum 
niðurstöðum. Allt virðist bera að sama brunni, 
hávaðinn af tímaritsgreinum í hagfræði virðist 
snúast um einskonar stærðfræðilega heimspeki, 
sem í orði hveðnu á að fjalla um félagsleg fyrirbæri, 

en snertir ekki reynsluheim venjulegra 
manna hið minnsta. Á sama hátt benda rannsóknir 

til þess að nemendur í framhaldsnámi í 
bandarískum háskólum telji mikilvægara að 
sýna fram á hæfni sína í stærðfræðigreiningu 
og tölfræði en þekkingu á hagkerfinu eða hag-

1 Gerard Debreu: „Mathematical Economics" bls. 399-404 í „The 
new Palgrave: A Dictionary of Economics", ritstjórar John 
Eatwell, Murray Milgate og Peter Newman, útg. Macmillan, 
London. 1987. 

2 Wassily Leonitef. „Academic economics", bréf til Science, 217, 
1982. Sjá einnig umfjöllun í Mark Blaug: „The Methodology of 
Economics or How Economists Explain", Cambridge University 
Press, Cambridge, USA. önnur útgáfa 1992. 

fræðibókmenntum.3 Ýmsir þeir sem gagnrýna 
þessa þróun, telja nauðsyn á fullkomnum aðskilnaði 

hagfræði og stærðfræði, eigi hagfræðin 
að eiga sér lífsvon í framtíðinni. 4 

Á undanförnum árum hefur hinni nýju 
kerfishagfræði (the new institutional economics) 
verið að vaxa fiskur um hrygg. Byggir hún á 
hefðum sem um margt eru ólíkar þeim sem 
hefðbundin stærðfræðileg „skólahagfræði" 
gerir, sú hagfræði sem virðist mest stunduð 
víðast hvar í háskóladeildum Vesturlanda. Er 
þar skemmst að minnast bókar Þráins Eggertssonar 

um kerfishagfræði, Economic Behavior 
and Institutions" sem kom út 1990. Jafnframt 
fékk einn helsti talsmaður hinna nýju fræða, 
Douglas C. North, Nóbelsverðlaun nú í haust. 
Þar með virðast aðferðir og verkefni sem ekki 
byggja fyrst og fremst á stærðfræðilegri 
greiningu og framsetningu hafa fengið byr 
undir báða vængi upp á síðkastið.6 

í fyrri hluta þessarar greinar er fjallað 
nokkuð um aðferðafræði og vísindaheimspeki 

3 Sbr. formála að bók Blaugs. nmgr. 2. 
4 Sjá til dæmis umtjöllun í „A History of Economic Theory and 

Method'', bls. 604-606, eftir Eklund og hébert. MacGraw-Hill 
Book Co., Inc., New York, 1990 

5 Þráinn Eggertsson: „Economic Behavior and Institutions'' 
Cambridge University Press, 1990. 

6 Höfundur þessarar greinar ritaði kandidatsritgerð undir handarjaðri Þráins 
við viðskiptadeild Háskóla Íslands haustið 1989 Hét 

ritgcrðin Peningar og tungumál, og var þar reynt að sýna fram á 
að hagfræðin ætti ekki síður erindi við málvísindi þegar leitað 
væri aðferðafræðilegra fyrirmynda og andlegs innblásturs. Fyrri 
hluti ritgerðarinnar fjallaði um aðferðafræði og stöðu hagfræðinnar í þeim efnum. 

ekki síst með hliðsjón af þeirri stærðfræðilegu sefjun eða dáleiðslu sem Debreu nefnir í „New 
Palgrave" og vitnað var til hér að framan. Sú grein sem hér birtist 
er að verulegu leyti byggð á þessum fyrrihluta. Sjá Gudmundur 
Ólafsson: ..Peningar og tungumál kandidatsritgerð við 
viðskiptadeild Háskóla Íslands. 1989 (óútgefin). 
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Greinar birtar í AER. 1972-76 1977-81 

1. Stærðfræðileg líkön án gagna eða mælinga: 50,1% 54,0% 
2. Fræðileg líkön án stærðfræðilegrar framsetningar 

og án gagna eða mælinga: 21,3% 11,6% 
3. Tölfræðileg aðferðafræði: 0,6% 0,5% 
4. Greining á reynslugögnum sem höfundur hefur sjálfur aflað: 0,8% 1,4% 
5. Greining á útgefnum reynslugögnum: 21,4% 22,7% 
6: Önnur greining byggð á reynslugögnum: 5,4% 7,9% 
7. Greining á reynslu byggðri á gögnum úr 

tilraunum eða hermilíkönum: 0,5%, 1,9% 

almennt, þar sem sú skoðun er rökstudd að megineinkenni 
vísindabyltingar nýaldar, a.m.k. 

hvað varðar eðlisfræði og skyldar greinar, sé 
ekki aðeins tilraunahyggja í anda pósitífisma 
og forspárkröfu, heldur og vel heppnuð stærðfræðinotkun. 

Síðari hlutinn fjallar um stöðu 
hagfræðinnar og áhrif stærðfræðinnar á hana, 
út frá því sjónarmiði að hagfræðingar hafi ef til 
vill um of einblínt á aðferðir stærðfræðilegrar 
eðlisfræði í leit að fyrirmyndum um vinnubrögð. 

II Nokkur orð um vísindaheimspeki 
Flestar fræðigreinar sem ná einhverjum 

þroska reyna að skilgreina viðfangselni sín. 
Þetta má yfirleitt gera á tvo vegu, annaðhvort 
með því að telja upp þau verksvið sem fræðimenn greinarinnar 

álíta að heyri undir hana eða 
með því að lýsa almennum einkennum sem 
eiga við greinina og gilda ekki um önnur fræðasvið. 

Þessi lýsing felst oft í því að sögð er saga 
greinarinnar, hafi hún einhverja sögu á annað 
borð eins og t.d. eðlisfræði, eða með því að skilgreina 

tiltekna „aðferðafræði" fyrir greinina 
eins og alltítt er með yngri greinar, svo sem 

félagsfræði. Sjálfsagt hafa skilgreiningar af 
þessum toga eitthvert gildi, t.d. þegar skipuleggja 

á og stjórna starfsemi vísindastofnana á 
borð við háskóla, þar sem ólíkar fræðigreinar 
eru stundaðar í nánu félagslegu sambýli. Það 
kann og að vera hentugt fyrir viðskiptavini 
vísindamannanna að hafa nokkra hugmynd um 
viðfangsefni þeirra án þess að þurfa að vita út í 
hörgul hvaða aðferðum og þankagangi þeir 
beita. Má raunar segja að það sé eitt mikil-

vægasta einkenni háþróaðra tæknisamfélaga 
nútímans að menn geta nýtt sér hin margbrotnustu 

tæki án þess að botna í uppbyggingu 
þeirra. Menn geta, guði sé lof, talað í síma án 
þess að vera símaverkfræðingar. Þá virðist eðlilegt 

að skattborgarar eða fulltrúar þeirra hafi 
nokkura innsýn í starfsemi vísindamanna af 
augljósum ástæðum. Jafnframt krefst nútíma 
verkaskipting þess að almenningi séu nokkuð 
kunn helstu viðfangsefni vísinda, eigi lýðræðislegum 

stjórnarháttum ekki að vera hætta 
búin af sérfræðingaveldi. 

Það sem nú hefur verið nefnt lýtur að samskiptum 
vísindamanna í tiltekinni fræðigrein 

við aðra samborgara sína. Hitt skiptir ekki síður 
máli hvernig fræðigrein skilgreinir viðfangsefni 

sín innávið, hvernig fræðimenn skilja hugtakið 
„vísindi" og hvað þeir telja heyra undir 

þeirra verksvið og hvað séu viðurkenndar aðferðir 
í þeirra eigin fræðum. Nægir í því sambandi 
að minna á deilur Galileós við samtímamenn 
sína um það hvort stjörnukíkir væri viðeigandi 

tæki í stjörnufræði eða hvort viðurkenna 
bæri vitnisburð tilrauna. Þessar innri 

skilgreiningar vísindanna skipta trúlega meira 
máli þegar nýjungar eru á döfinni, þegar fræðigreinar 

eru að sprengja af sér viðjar staðnaðra 
vinnubragða og hugmynda. 

Það hlýtur því að varða nokkru hvern skilning 
fræðimenn leggja í hugtakið „vísindi" og 

sögu þeirra, ekki sist hvað snertir þeirra eigin 
fræðigrein, bæði innávið og útávið. Að minnsta 
kosti leggja flestar fræðigreinar nokkra rækt 
við aðferðafræði og sögu sína, að vísu misjafnlega 

mikla, án þess þó að heimta að allir fræði-
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menn séu djúphugulir vísindaheimspekingar. 
Það er til dæmis alkunna að með sigurför 
„raunvísinda" í anda Galíleós og Newtons hafa 
fræðimenn annarra fræðigreina sótt mjög fyrirmyndir 

til raunvísinda, sjálfsagt í þeirri von að 
aðferðir þeirra ættu einnig við í þeirra fræðum. 
Sumir ganga jafnvel svo langt að telja það eitt 
vísindi sem stundað sé á svipaðan hátt og 
tíðkast hefur innan þeirra fræða sem þeir telja 
að séu „raunvísindi".7 

Á hinn bóginn liggur það engan veginn skýrt 
fyrir hvað telja beri vísindi eða raunvísindi. Um 
þetta farast Mikael M. Karlssyni svo orð: 

Saga vísindanna er því miður oft sögð 
þannig: Í upphafi voru Gríkkir. Þeir veltu 
vöngum yfir tilurð heimsins, af hvaða 
frumefnum hann vœri gerður, hvernig 
himnarnir vœru byggðir upp og hvaða 
kraftar hreyfðu himintunglin. Illu heilli 
hvarflaði aldrei að þeim að reyna kenningar 

sínar með athugunum eða prófa 
þær með tilraunum. Þess vegna urðu 
kenningar þeirra aldrei annað en heimspekilegar 

vangaveltur. Aristóteles er 
iðulega nefndur sem dœmi um slíkan 
vangaveltumann. 

Samkvœmt þessari söguskoðun urðu tilraunavísindin 
til á endurreisnartímabilinu, þegar 

náttúruspekingum datt loks 
í hug að reyna kenningar sínar með 
athugun og prófa þœr með skipulegum 
tilraunum.8 

Mikael segir ennfremur: 

Sannleikskjarninn í þessari útgáfu af 
sögu vísindanna - því í henni er óneitan 

7 Hér er átt við efnishyggjumenn eins og G.R. Kirchhoff, sem taldi 
að öll „hversvegna" ættu með réttu að vera „hvernig". Sjá t.d. 
John Passniore: A Hundred Years of Philosophy, bls..35-40, útg. 
Penguin Books, London 1972. Passmore tekur reyndar fram, að líklega hafi talsmenn raunvísinda verið nokkuð öfgafullir á 19du 
öld. meðan verið var að vinna raunvísindum sess innan sam-
félagsins, sérstaklega í skólum. 

8 Mikael M Karlsson: „Þungir þankar - Um aflfræði Aristólelesar". 
Hugur, tímarit um heimspeki. bls.6-7. útg. Bókaforlagið Birtingur 
og Félag áhugamanna um heimspeki, Reykjavík 1988. 

lega sannleikskjarni - er svo smár að 
hann týnist ad verulegu leyti í þoku falsana 

og rangfœrslna. Mörgum þykir hún 
þó sennileg vegna þess hve litið þeir vita 
um vísindasögu og vegna hleypidóma 
þeirra um vísindi og heimspeki. Í ýmsum 
atriðum er þessi saga raunar kominn frá 
Galileó sjálfum. Hann var fjarri því að 
segja hlutlaust frá sögu vísindanna og 
var jafnvel enn duglegri sem áróðurs- og 
auglýsingamaður um eigið ágæti en sem 
vísindamaður. Vegna þessarar söguskoðunar 

hafa margir misst sjónar á 
framlagi Aristótelesar og annarra forngrískra 

snillinga til nútímavísinda. 

Í ritgerð Mikaels er stoðum rennt undir þá 
skoðun að Aristóteles hafi ekki verið síðri 
athugandi og tilraunamaður en nútíma raunvísindamenn, 

að teknu tilliti til þeirra frumstæðu 
skilyrða er hann starfaði við. Nefnir 

Mikael dæmi er sýna ljóslega að Aristóteles 
studdist við ýmiskonar athuganir í vísindalegum 

rökfærslum sínum. Hann telur að 
nýjungar Galíleós og Newtons hafi alls ekki 
falist í tilraunum þeirra, heldur fyrst og fremst 
því að þeir klæddu kenningar sínar í stærðfræðilegan 

búning. Um það segir Mikael (bls. 
29-30): 

Aflfræði Newtons er hins vegar sigur 
stœrðfrœðinnar. Og raunar lá snilld 
Newtons í náttúruspeki fyrst og fremst í þeim 

hœfileika hans að beita stœrðfræði 
við eðlisfrœði. Aflfrœði Newtons hefur 
griðarlega yfirburði yfir alla keppinauta 
vegna þess hve öflug hún er, einföld og 
nákvæm. Hreyfifrœðin, Akkilesarhœll 
kenningar Aristótelesar, er kóróna kenningar 

Newtons. 

Mikael rennir með öðrum orðum mikilvægum 
rökum undir þá skoðun að upphafið að 

sigurgöngu raunvísinda hafi alls ekki verið 
beiting tilrauna, heldur þvert á móti notkun 
þess öfluga hugbúnaðar sem stærðfræðin getur 
verið við rétt skilyrði. Samkvæmt þessu gegndi 
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diffurreikningur þeirra Newtons og Leibniz 
lykilhlutverki í framþróun raunvísinda, en ekki 
einhver stöðug framleiðsla afsannanlegra tilgátna og 

prófun þeirra.9 Hitt er svo annað mál 
að skipulegar tilraunir héldu áfram að vera snar 
þáttur í raunvísindum, einkum þegar kom fram 
á nítjándu öld, þó svo margir hafi líklega ofmetið 

gildi þeirra, enda ekki til síðs að tíunda 
tilraunir og athuganir sem misheppnast eða eru 
gerðar út í loftið. 

Trúlega hefur þessi misskilningur á sögu 
vísindanna átt drjúgan þátt í því, að menn 
bjuggu sér til fastmótaðar hugmyndir um það, 
hvernig „sönn vísindi" ætti að stunda og 
hvernig þau ættu að líta út. Lengi voru menn 
þeirrar skoðunar, ekki síst í kjölfar hinnar newtonsku 

stærðfræðiheimsmyndar að stærðfræðin 
gæfi „rétta" mynd af „veruleikanum". Menn 
töldu til dæmis að rúmfræði Evklíðs, þar sem 
samsíða línur skerast ekki, væri sönn lýsing á 
veröldinni. Ef hægt væri að „sanna" eitthvað 
með stærðfræðilegri rökleiðslu út frá einföldum 

forsendum sem almennt væru viðurkenndar, 
þá væri niðurstaðan sem sanna átti örugg 

vitneskja um tilveruna. Illutverk vísindanna 
væri umfram allt að atla einfaldra og öruggra 
forsendna í stærðfræðitæku formi, síðan mundi 
afleiðsla stærðfræðinnar sjá um að leiða í ljós 
nýja og örugga vitneskju um heiminn. Þess 
vegna töldu menn að „sanna" mætti að samsíða 
línur skærust ekki, útfrá einhverjum einfaldari 
frumsetningum, þar sem þannig væri ástatt í 
raunheiminum. Við þetta bisuðu menn í hartnær tvö 

þúsund ár þar til Rússinn Nikolaií 
Ivanovits Lobatsévskií gaf út ritgerð sína um 
samsíða línur 1829, þar sem hann sýnir fram á 

9 Auðvitað byggðu þeir Newton og Leibniz á verkum Evkliðs og 
Arkimedesar, enda er það beinlinis haft eftir Newton, en trúlega 
hefur hlutur Appólóniusar frá Perga verið stórlega vanmetinn í þessum 

efnum hingað til. Þorsteinn Vilhjálmsson eðlisfræðingur 
lýsir verkum Aristótelesar nokkuð í bók sinni ,,Heimsmynd á 
hverfanda hveli", útg. Mál og menning, Reykjavík 1986, og 
stærðfrasðilegri útfærslu Evdoxosar á þeim. Hann telur að Platón 
beri mikla ábyrgð á andúð manna á tilraunum (bls. 146). Raunar 
virðist Þorsteinn hafa svo lítið dálæti á Platóni, þessum kennara 
Aristótelesar, að manni dettur einna helst í hug að hann þekki 
lítið til verka hans. í bókinni kemur einnig fram að þrælahaldið 
hafi staðið tilraunum fyrir þrifum (bls.219), að Forn-Gríkkir hafi 
haft andúð á allri líkamlegri vinnu. Hefði maður þó haldið að 
þrælar gætu vel nýst við gerð tilrauna. 

að hægt sé að byggja upp fullgilda rúmfræði af 
einföldum frumsetningum sem „allir" geti fallist á, 

þar sem samsíða línur skerist.10 

Með uppgötvun Lobatsévskiís hrundi til 
grunna sá hæstiréttur sem stærðfræðin hafði 
orðið í kjölfar heimsmyndarbyltingar Newtons." 
Með henni varð ljóst að í setningum stærðfræðinnar 

byggi aldrei meira en það sem fælist 
í frumsetningunum og að hlutverk hennar væri 
ekki að leiða í ljós ný sannindi. Jafnframt losaði 
hin óevklíðska rúmfræði Lobatsévskiís stærðfræðina 

undan þeirri áþján að vera talin raunvísindi, 
þótt hún sé enn í dag oft stunduð í nánu 

sambýli við hinar svonefndu raungreinar.12 

Sigrar raunvísindanna leiddu til þess að aðrar 
vísindagreinar leituðust við að tileinka sér aðferðir þeirra. 

Sem dæmi má nefna að stærðfræðingurinn 
Auguste Comte gerði tilraun til 

þess hvað snerti félagsfræði í bókinni Cours de 
Philosophie positive (1830), og John Stuart 
Mill reyndi að gera almenna grein fyrir „hinni 
vísindalegu aðferð" sem tæk væri í bók sinni A 
System of Logic (1843). Merkilegt má þó heita 
að hann fylgir í engu eigin forskrift þegar hann 
ritar The Principles of Political Economy 
(1854).13 Samkvæmt hugmyndum Mills vex 
vísindaleg þekking með uppgötvunum nýrra 
einstakra staðreynda og væri því fyrsta hlut-
10 Sjá t.d Roberto Bonola: „Non-Euclidean Geometry", Dover 

Publications Inc., New York, 1955, þýtt úr itölsku af 
H.S.Carslaw. János Bolyai og Karl Friedrich Gauss komust 
einnig að hinu sama, en í obatsévskií birti fyrstur niðurstöður 
sinar. Sumir telja að Gauss hafi komisl að þessu 30 árum áður, 
en ekki litist á þann hnekki sem stærðfræðin mundi bíða ef það 
yrði gert heyrin kunnugt. 

11 Immanuel Kant hélt því fram í bók sinni Kritik der reinen 
Vernunft að rökfræði, stærðlræði og eðlisfræði að hætti Newtons 
væru án efa vísindi um „raunveruleikann". 

12 Sagan endurtók sig þannig að menn héldu að hægt væri að til-
taka eitthvert lítið mengi rökfræðilegra grunnsetninga sem af 
mætti leiða alla rétta stærðfræði ef rétt væri ályktað. Bertrand 
Russel og Albert North Whitehead tókust það verk á hendur að 
finna þennan stærðfræðilega grunn í riti sínu Principia 
Mathematica. Kurt Gödel sýndi hins vegar fram á það 1931 að 
slík sjálfvirk stærðfræðivél væri ekki möguleg, og telja sumir 
stærðfræðingar það sýna að aldrei verði hægt að búa til tölvu 
sem geri stærðfræðinga óþarfa. Samt eru menn ekki á eitt sáttir 
um hvað felist í þessari niðurstöðu Gödels. Sjá t.d. E.Nagel og 
J.R.Newman: ..Gödels Proof, New York University Press, 
1958. 

13 Ásamt ástkonu sinni Harriet Taylor kaupmannsfrú. Blaug telur 
að engu sé líkara en Mill vísindaheimspekingur sé allt annar 
maður en Mill hagfræðingur. (The Methodology of Economics, 
nmgr. 2.) 
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verk vísindanna að safna þeim. Annað hlutverk 
þeirra væri að draga ályktanir af staðreyndunum með 

aðleiðslu og mynda þannig lögmál, 
alhæfingar, út frá einstökum dæmum. Í þriðja 
lagi áleit hann að gildi lögmálanna færi síðan 
eftir því, hve oft þau staðfestust í raunveruleikanum. 

Þessi viðhorf Mills áttu sér langa 
hefð að baki á Bretlandseyjum, allt frá 
Vilhjálmi af Ockham, og hafa verið kölluð 
aðleiðsluhyggja (inductivism). Mjög fljótlega 
voru hugmyndir Mills skotnar í kaf sem almenn 
lýsing á vísindum.14 Engu að síður eru þessar 
hugmyndir hentugar þegar skipuleggja skal 
rannsóknir, enda er talið að þær lýsi vel hvernig 
vísindamenn hugsa í raun og veru um viðfangsefni sín, 

a.m.k. á vissu stigi rannsókna. 
Segja má að tvær meginhugmyndir hafi 

ráðið ríkjum á tuttugustu öld um skilning 
vísindaheimspekinga á hugtakinu „vísindi". Er 
þar annars vegar um að ræða kenningar austurríska 

(síðar breska) vísindaheimspekingsins Sir 
Karls R. Popper15 og hins röklega pósitífisma,16 

þar sem reynt er að setja fram mælikvarða á 
innri starfsemi fræðigreina og starfshætti sem 
skorið geti úr um það hvort fræðigrein geti talist vísindaleg. 

Hin kenningin tengist nafni 
Bandaríkjamannsins Tómasar S. Kuhn17 sem 
freistar þess að skilgreina vísindi út frá kunnum 
dæmum úr sögu þeirra, einkum þeim sem hann 
nefnir vísindalegar byltingar. 

Höfuðeinkenni kenninga Poppers er andstaða 
við hvers konar aðleiðsluhyggju í anda 

Mills. Popper telur höfuðhlutverk vísinda að 
framleiða tilgátur sem séu afsannanlegar, 
a.m.k. fræðilega. Í þessari skoðun Poppers felst 
afsönnunarhyggja, kenning sannist ekki hversu 
oft sem hún staðfestist, það sem máli skipti sé 

14 Sjá nánar R. Harré: The Philosophies of Science, bls. 38-48, 
Oxford University Press, 1974. 

15 Karl R. Popper: Logic of Sc ien t i f i c Discovery, útg. Hutchinson, 
London, 1959. Hugmyndir Poppers eru sennilega aðgengilegastar í ritinu Conjectures and Refutations, útg. Routledge and 
Kegan Paul, London, 1963. 

16 Sjá t.d. Lezek Kolakowski: Posilivisl Philosophy, Pelican Books, 
London 1972. (Þýtt úr pólsku). 

17 Thomas S. Kuhn: The Copernican Revolution, Harvard 
University Press, Massachusetts, 1957 og The Structure of 
Scientific Revolutions, 2nd ed., University of Chicago Press, 
Chicago 1970. 

hvort kenning er afsannanleg og hvort hún haft 
verið afsönnuð. Hann notar síðan kenningar 
sínar til að vísa svonefndum gervivísindum út 
úr húsi vísindanna, til að mynda sálarrannsóknum og 

stjörnuspeki ásamt sálgreiningu 
Freuds og söguspeki marxista. 

Thomas Kuhn heldur því hins vegar fram að 
ekki séu til nein fastmótuð viðmið sem einkenni 

vísindi almennt. Saga þeirra sýni að einmitt 
þegar gömul viðmið (paradigm) riðlist og 

líði undir lok, viðmið sem menn hafa lengi álitið 
að einkenndu vísindin, þá verði hvað mestar 

framfarir í vísindum, vísindalegar byltingar. 
Skoðanabróðir Kuhns, Feyerabend, gengur þó 
enn lengra og telur að engar skynsamlegar 
reglur eða viðmiðanir gildi um vísindalega 
starfsemi fremur en um menn almennt.18 Ekki 
er þess kostur að gera nánar grein fyrir þessum 
helstu stefnum í vísindaheimspeki samtímans á 
þessum vettvangi, en ýmsir íslenskir fræðimenn 

hafa gert þeim góð skil.19 Enginn dómur 
skal lagður á hugmyndir þær sem nú hafa verið 
tíundaðar. Hins vegar virðast vísindaheimspekingarnir 

ekki gera mikið úr sigurför stærðfræðinnar sem 
Mikael Karlssom gerir að umræðuefni 

í ritgerðinni sem vitnað var til hér að 
framan. Kann það að stafa af því að flestir 
vísindaheimspekingar eru vel lesnir í stærðfræði og 

eðlisfræði, greinum sem hafa þróast 
samstiga í mörg hundruð ár, og ekki líklegt að 
þeir hafi orðið varir við mikla árekstra milli 
þessara ólíku greina. T.d. eru bæði Popper og 
Kuhn menntaðir eðlisfræðingar. 

Hvað sem líður hugmyndum vísindaheimspekinga 
um lýsingu á réttum vísindum og hjáfræðum, 
þá virðist blasa við að flestir telja 

vísindi því öruggari og virðulegri sem þeim 
tekst að nýta sér tölfræði og stærðfræðilega 

18 Sjá t.d. Fayerabend. P.K.: „Against Method. Outline of an 
Anarcistic Theory of Knowledge", London 1975. Sjá einnig 
aðgengilega og gagnlega umfjöllun en þó stutta í riti Erlends 
Jónssonar: „Vísindaheimspeki'' útg. af höfundi, Rcykjavik 
1990, önnur útgáfa. 

19 Sbr. t.d. Þorsteinn Gylfason: „Er vii í vísindum?", Tímarit Máls 
og menningar, 2.hefti 1974, Páll Skúlason: „Hvar) eru vísindi?", 
útvarpsfyrirlestur í nóv. 1983, útg. í Reykjavík 1984 af höfundi, 
en Páll hefur ritað margt um tengsl heimspeki og vísinda. Mestur 
akkur er þó líklega í riti Erlends Jónssonar: „Umþróun vísinda", 
Reykjavik 1984 (höf. gaf út). 
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framsetningu ríkulegar. Þetta er a.m.k. útbreidd 
skoðun meðal hagfræðinga.20 Almenningur og 
sumir svonefndra vísindamanna tala jöfnum 
höndum um að hitt og þetta sé vísindalega eða 
stærðfræðilega sannað.21 Þessi stærðfræðitrú 
hefur leitt til þeirrar undarlegu niðurstöðu sem 
birtist í töflu Leontévs hér að framan. Margir 
hagfræðingar fást öðru fremur við smíði stærðfræðilíkana, 

væntanlega í þeirri veiku von að 
um síðir muni einhver prófa líkönin með tölum 
úr reynsluheiminum. Annar hópur félagsvísindamanna 

safnar svo tölfræðigögnum um 
alla skapaða hluti með það að leiðarljósi að 
gögnin muni að endingu rata inn í stærðfræðilegt líkan. 

Þannig leiðir stærðfræðitrúin til 
tvenns konar þarfleysufræða, annars vegar til 
fræða um inntakslaus stærðfræðiform og hins 
vegar formlausra staðreyndakirkjugarða. Báðir 
þessir hópar þykjast vafalaust starfa í anda 
Poppers og pósitífismans, bera því sjálfsagt við 
að ekki séu tök á að sinna hvoru tveggja í einu, 
framleiðslu afsannanlegra tilgátna og mælingum 

eða söfnun gagna sem afsannað gætu tilgáturnar. 
Þá er ekki ótrúlegt að báðir hóparnir 

telji sig starfa í anda Kuhns, því að aumur má 
sá vísindamaður vera sem ekki telur hilla undir 
vísindalega byltingu með störfum sínum. Tölfræðileg 

og stærðfræðileg framsetning virðist 
með öðrum orðum nátengd því hvernig menn 
nota orðið „vísindi". í næsta kafla greinarinnar 
verður því reynt að gera grein fyrir þróun 
hagfræðinnar í þessu ljósi.22 

Hugsanlegt er að ekki eigi allar vísindagreinar 
jafn auðvelt með að nýta sér töluleg 

gögn og framsetningarmátt stærðfræðinnar og 
hin svonefndu raunvísindi, sem hafa jafnan haft 
þarfir stærðfræðinnar í huga þegar staðreyndir 
þeirra eru skilgreindar og beinlínis þróað 
mælingakerfi - MKSI-kerfið - til þess að falla 

20 Sjá Eklund og Hébert (nmgr. 4), bls. 604-605. 
21 Sjá Þorstein Gylfason 1974. 
22 Dr. Jón Torfi Jónasson hefur bent mér á að raunvísindi hafi fleiri 

einkenni en gerð stærðfræðilegrar lýsingar, svo sem smættun 
(reduction) og einföldun (first order approximation), vinnureglur 
sem ekki eru nauðsynlegir fylgifiskar neinnar stefnu. Hér er hins 
vegar verið að fjalla um þann skilning á raunvísindum, sem 
kemur fram í tilvitnun í grein Mikaels Karlssonar, „Þungum 
þönkum", og ég held að sé útbreiddur bæði hjá leikum og 
lærðum. 

vel að notkun hennar. Greinar á borð við málvísindi, 
félagsfræði og hagfræði gætu haft þörf 

fyrir annars konar stærðfræði og tölfræði en hin 
klassísku raunvísindi. Og vel er hugsanlegt að 
sigurför stærðfræðinnar í kjölfar verka Newtons 
hafi tafið fyrir þróun annars konar „bókhaldskerfa" 

í tengslum við þessi fræði. Málvísindamönnum 
hefur í það minnsta tekist að móta aðferðafræði 

sem er um margt ólík þeim hefðum 
er tíðkast innan raunvísinda og fellur engan 
veginn að þeim lýsingum á vísindum sem fyrrgreindir 

vísindaheimspekingar hafa staðið fyrir. 
Er þar átt við formgerðarstefnuna fyrst og 
fremst (structuralismann), en ekki verður um 
það fjallað í þessari grein. Sömuleiðis hafa hagfræðingar 

verið að sinna rannsóknum undir 
merkjum hinnar nýju kerfíshagfræði (the new 
institutional economics) sem um margt fer 
aðrar leiðir en hefðbundin hagfræði. 

III Þróun hagfrœðinnar 
Hugsanlegt er að lýsa sögu hagfræðinnar 

þannig að upphaf hennar megi rekja til Platóns 
(Ríkið),23 en þó einkum til Aristótelesar 
(Politika).24 Fram að átjándu öld var mest fjallað um 

hagfræði í tengslum við aðrar greinar, 
svo sem stjórnmál, lögspeki og heimspeki. En 
með hinni kópernísku heimsmyndarbyltingu 
og ekki síður því verki Newtons að „útskýra" 
gang himintungla og „lögmál" Keplers með afleiðslu 

út frá einföldum forsendum, þá hugðu 
margir að svipuð „náttúrulögmál" hlytu að 
liggja til grundvallar mannlegri hegðun. Það 
væri nú verkefni vísindanna að afhjúpa þessar 
einföldu forsendur mannlegrar breytni og setja 
með einhvers konar „reikningi" (rökleiðslu?) 
fram kerfi er hneppa mundi manninn í skynsamlega 

og útskýranlega heild, á sama hátt og 
Newton hafði farið að með himintunglin. 
Franski læknirinn og kaupauðgissinninn 
Francois Quesnay reyndi að lýsa hagkerfinu 

23 Eyjólfur Kjalar Emilsson, sem þýtt hefur Ríkið á íslensku, benti 
mér á að í upphafsköflum Ríkisins fjallar Platón um efnahags-
lífið, og þar koma fram margar hugmvndir sem menn hreyfa ekki 
aftur fyrr en með Adam Smith í „Audlegð þjóðanna". 

24 Sjá t.d. Eric Roll: A Histoty of Economic Thought, útg. Faber & 
Faber, London 1987, upphl. útg. 1938. Á bls. 1-137 er fjallað um 
hagfræði fyrir daga Adams Smith. 
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sem hringrás gæðanna í riti sínu Analyse du 
tableau economique, sem var undanfari þjóðhagsreikninga.25 

Vatnaskil verða í þessum fræðum með tilkomu 
Auðlegðar þjóðanna (1776) eftir skoska 

heimspekinginn Adam Smith, og er vart hallað 
réttu máli þótt sagt sé að það rit sé meginuppspretta 

hagfræðinnar. Í kjölfarið sigldu 
Ricardo, Malthus, Marx og J.S. Mill sem 
reyndu allir að ná tökum á „hreyfilögmálum"26 

mannlegs samfélags, án þess þó að nota til þess 
stærðfræðilegar aðferðir svo að nokkru næmi. 
Þessir menn litu á „takmarkað landrými gagnvart 

vaxandi fólksfjölgun"27 sem höfuðverkefni 
hagfræðinnar, nema e.t.v. Karl Marx sem fjallaði 

fyrstur um eignarréttinn í hagfræðilegu 
samhengi. Tímabilið 1776-1870 hefur verið 
kallað „klassíska tímabilið" í sögu hagfræðinnar.28 

Upp úr 1870 hefst nýtt skeið með svonefndri 
jaðarhyggju (marginalism), en þá fyrst byrja 
hagfræðingar að nýta sér stærðgræðigreiningu 
að einhverju ráði. Þessar aðferðir ryðja sér til 
rúms með mönnum eins og Jevons, Menger og 

Walras.29 Jevons hefur lýst meginhlutverki 
hagfræðinnar með þessum hætti: 

Gefinn er tiltekinn hópur manna með misjafnar 
þarfir og framleiðslugetu, sem 

hefur yfir að ráða vissu landrými og 
öðrum efnislegum auðlindum. Finna á þá 
nýtingu vinnuaflsins sem gefur hámarksnytjar 

af því sem framleitt er.30 

Meginstraumur hagfræði hefur síðan legið 
innan þessarar hefðar fram á þennan dag, að 

25 Qesney varð líklega þar með fyrstur manna til að nota gríska 
orðið ekonomia í þessari merkingu. 

26 Karl Marx talar um það beinum orðum í inngangi að Das 
Kapital að hlutverk sitt sé að „afhjúpa hin hagfræðilegu hreyfilögmál samfélagsins". 

27 Mark Blaug: Economic Theory in Retrospect, fjórða útgáfa, útg. 
Cambridge University Press, London 1986, upphl.útg. 1962, 
bls. 294-295. 

28 Enginn vafi er á því að helstu hugsuðir á sviði vísinda tóku sér 
eðlisfræðina mjög til fyrirmyndar á sautjándu og átjándu öld, sjá 
t.d. Morris Kline: „The Newtonian Influence: Science and 
Philosophy" í bókinni Mathematics in Western Culture, Penguin 
Books, London 1972 (áður útg. 1953). 

29 Blaug, bls. 294. 
30 Blaug, bls. 295. 

vísu með miklum „framforum" í tæknilegri 
framsetningu (sbr. t.d. Hicks, Keynes, Varian 
og Sargent32). Auðvitað hafa hagfræðingar ekki 
verið við eina fjölina felldir í þessum efnum, en 
hér er verið að tala um meginlínur. Frá og með 
jaðarhyggjunni hefur sú hagfræði sem talin er 
mikilvægust verið stærðfræðileg í megindráttum. 

Er þá átt við það einkenni að sú hagfræði 
er almennt talin fullnægjandi sem tekst að 

setja fram grunnlögmál á stærðfræðilegu formi, 
líkan, og leiða síðan af þeim setningar um efnahagslífið, 

helst prófanlegar með einhverjum 
hætti, t.d. með tölfræðilegum aðferðum hagmælinga. 

Breytir þar engu þótt ýmsir hafi ritað 
ágætis kennslubækur fyrir byrjendur,33 þar sem 
reynt er að sneiða hjá þunglamalegum skilgreiningum 

og sönnunum með því að nota einfölduð 
línurit í hnitakerfi; grunnurinn er stærðfræðigreining 

sem öll kenningin hefur tekið 
mið af. 

Það sem nú hefur verið rakið um sögu hagfræðinnar 
leiðir í ljós þrjú meginskeið hennar, 

ef hagfræðin er athuguð utan frá og mest hugað 
að þeim aðferðum sem beitt er án þess að hirða 
mjög um inntak kenninganna. Hér er átt við 
forsögu fram að Adam Smith, þá klassíska 

31 Sjá t.d. I.H.Rima: Development af Economic Analysis, útg. 
Richard D. Irwin, Inc., Homewood, lllinois 1972, (fjórða prent-
un 1976). Þar er talað um fjölmargar byltingar, s.s. Marginal, 

Hicksian og Keynesian. Frú Rima telur að stærðfræðinotkun í hagfræði 
megi að mestu rekja til miðbiks tuttugustu aldar og 

tengist nöfnum þeirra heiðursmanna Abrams Wald og Johns von 
Neumann (bls. 459). Hún þyrfti ekki annað en lesa síður 208-209 
í eigin bók til þess að sjá að það getur varla verið rétt. 

32 Hér er átt við Thomas J. Sargent: Macroeconomic Theory, 
Academic Press, New York 1979, og Hal R. Varian, 
Microeconomic Analysis, W.W. Norton & Company, New York 
1984. Þessi merku rit eru nánast hrein stærðfræðileg útlegging á 
hagfræðinni og verka á mann eins og inntakslaust form, tungumál án merkingar, 

sjálfsagt ágæt í sjálfu sér, en gagnslaus ein og 
sér. 

33 T.d. Edwin G. Dolan, David E, Lindsey: Economics, The Dryden 
Press, New York 1986. Bók sem notuð hefur verið á öðru ári 
viðskipta- og hagfræðideilda HÍ um árabil og raunar í nokkrum 
framhaldsskólum, með góóum árangri að því er ég best veit. Til 
þess að fá almennilegt yfirlit yfir samhengi hennar, þá reyndist 
mér best að lesa stærðfræðilegri texta til hliðsjónar. Sama gilti 
raunar um bók Gylfa Þ. Gislasonar, Rekstrarhagfrœði, útg. Bóksala stúdenta, 

Reykjavík 1985. Hún verðu á köflum lítt skiljanleg, að mínu mati vegna þess að reynt er að setja hluti fram 
óstærðfræðilega sem upphaflega voru hugsaðir stærðfræðilega, 
sbr. t.d. kaflann „Aðferðir við að ákveða, hvenær afkoma fyrirtækis er best". 
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tímann frá og með Smith og fram að jaðarhyggju og 

að síðustu hina stærðfræðilegu hagfræði eftir 1870. 
Ef hugað væri að inntakinu 

mundi lýsingin líta öðruvísi út, eitthvað í 
líkingu við það sem venjulega sést í bókum um 
hagfræðisögu, t.d. Blaug, Roll og Rima.34 

Hins vegar eru til mikilvæg frávik frá þessum 
meginstraum hagfræðisögunnar. Nefna má 

þar til enska og þýska söguspeki, austurríska 
skólann með þá Carl Menger, Eugen BöhmBawerk 

og Frederich Wieser í broddi fylkingar35 

og síðast en ekki síst amerísku kerfishagfræðina 
þar sem leiðandi voru Thorstein 

Veblen, Wesley Mitchell og J.M. Clark. 
Fylgismenn hinna sögulegu skóla (t.d. 

Gustav Schmoller) héldu því fram að tæplega 
væru til „hagfræðilögmál", og þó svo væri, þá 
hlytu þau að vera breytileg eftir sögulegum aðstæðum 

á hverjum tíma. Segja má að þeir séu 
upphafsmenn skipulegrar hagsögu,36 enda 
héldu þeir mjög fram aðleiðslu sem einu færu 
leiðinni í hagvísindum (fulltrúar hins hagfræðilega darwinisma). 

Þeir höfðu þó ekki mikil 
áhrif á meginstraum hagfræðisögunnar að öðru 
leyti en því, að þeir knúðu klassísku hagfræðingana 

og þá stærðfræðilegu til meiri 
varkámi í vali á forsendum.37 

Um austurríska skólann gegndi töluvert öðru 
máli. Talið er að Menger hafi sett fram hugmyndir 

um jaðarnytjar (1874) skömmu á eftir 
Jevons (1871). Vegna tungumálaörðugleika og 
sambandsleysis vissu hinir bresku og þýsku 
jaðarhyggjumenn ekki hvorir af öðrum fyrr en 
löngu síðar. Jaðarhyggjan átti um sumt auðveldara 

uppdráttar í Austurríki vegna hinnar 
sterku klassísku hefðar sein hún átti við að 
stríða á Bretlandi.38 Þróaðist austurríska hag-
fræðin nokkuð á annan veg fyrst í stað, en með 
tímanum virðist hún sameinast hinum engilsaxneska 

meginstraum. 

34 Sjá neðanmálsgreinar 1, 2 og 5. 
35 Sjá Blaug, bls. 294-296 og 498-569, og Rima, bls. 196-197 og 

víðar. Svíinn Knut Wicksell er oft talinn með þeim austurrísku. 
hugsanlega af því að engilsaxar nenna ekki að hafa sérskúffu 
fyrir Norðurlönd. 

36 Sjá Rima. bls. 156-157. 
37 Sjá Rima, bls. 157 um die Methodenstreit. 
38 Sjá Rima, bls. 196-197. 

Skoðanir frumkvöðla jaðarhyggjunnar á 
stærðfræðinotkun voru mismunandi. Walras 
notaði hana ótæpilega, sem og Coumot og 
Edgeworth. Haft er eftir Alfred Marshall í lok 
inngangs að bók hans Principles of Economics 
(1890): 

Skást er að nota stærðfræðina sem vinnupall, 
sem skal rifinn áður en endanlegar 

röksemdir eru birtar.39 

Sumir notuðu stærðfræði lítið, svo sem 
Jevons og Austurríkismennirnir. Carl Menger 
taldi meira að segja af aðferðafræðilegum 
ástæðum (andstaða við ceteris paribus) rangt að 
nota stærðfræði (líklega analysis eða diffrun) 
við umfjöllun um hagfræði.40 Í bók Blaugs er 
merkileg tilvitnun (bls. 296) sem lýsir vel hinni 
almennu skoðun í dag hvert sé samband stærðfræði 

og hagfræði: 

Með þessari undantekningu (þ.e. Austurríkismennirnir) 
má segja að allir miklir 

kennimenn á sviði hagfrœði þessa tíma 
(1870-1914) h a f i haft miðlungsþjálfun í 
stœrðfrœði hið minnsta. Jevon, Marshall, 
Wicksteed, Wicksell og Cassel eru dœmi 
um hina svonefndu texta-hagfrœðinga (literary 

economists), þar sem Marshall og 
Wicksell eru þó sagðir hafa verið tækni-
lega þjálfaðir stœrðfrœðingar. Hagfrœðingar 

á borð við Cournot, Walras, 
Edgeworth og Pareto voru allir miklir 
stærðfrœði-hagfrœðingar, þó svo vert sé 
að geta þess að Walras hafði umfram allt 
innsœi en ekki tækni stœrðfrœðings. Samt 
sem áður er það furðuleg staðreynd (striking fact) 

að engum hinna miklu hagfrœðinga 
á seinni hluta 19du aldar, að J.B. 

Clark og Böhm-Bawerk einum undanskildum, 
tókst að leggja til mikilvægar 

undirstöðuhugmyndir í hagfrœði án þess 
að nota stærðfræði eða vitneskju um hana. 

.39 Alfred Marshall. Principles of Economics", áttunda útgáfa, 
Macmillan, London, 1920. 

40 Sbr. Blaug, bls. 296. 
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Hugsanlega er Mark Blaug ekki hæstiréttur 
um skoðanir manna á nytsemi stærðfræði í hagfræði 

um þessar mundir, en líklega er óhætt að 
fullyrða að hann tali fyrir munn margra. 
Meginlínur í hagfræði 20stu aldar hafa verið í 
framhaldi af þessari þróun á seinni hluta þeirrar 
19du, í átt til umfangsmeiri tölfræði og 
stærðfræðinotkunar. Þó svo ámóta snillingar og 
Hicks og Keynes hafi gætt hina dauðu stærðfræði 

lifi með endurnýjuðu inntaki, sem þeir 
hafa um sumt sótt til fyrri óstærðfræðilegri hagfræðinga,41 

og þótt Friedmann hafi stillt hinni 
inntakslitlu stærðfræði-hagfræði upp við vegg 
með kröfu um tölfræðilegan prófanleika, þá 
breytir það ekki því að bróðurparturinn af 
þeirri hagfræði sem birtist í helstu hagfræðitímaritum 

heimsins nú virðist ritaður undir 
merkjum hinnar newtonsku stærðfræðihyggju. 
Fljótt á litið virðast nýjungar síðustu ára stefna 
í sömu átt: leikjafræði, hagsýnisvæntingar, 
tímatengd hagfræði og óvissuhagfræði. Meginstefnan 

er að ná tökum á grunnsetningum, en 
síðan á stærðfræðin að sjá um að framleiða nýja 
vitneskju sem að vísu má stundum prófa 
tölfræðilega með hagmælingum ef menn eru 
heppnir. 

Kjarni þeirrar kenningar sem nú er mest í hávegum 
höfð er þríþættur: stöðug nytföll, 

líkanið um skynsamlegt val og jafnvægi að 
hætti Walras.4: Innan þessarar hefðar hafa 
ýmsir orðið til að gagnrýna kenningasmiðina, 
til dæmis Joan Robinson sem sýndi fram á að 
laun til framleiðsluþáttar þyrftu ekki að vera 
jöfn jaðarframleiðsluvirði þáttarins við einokunarskilvrði.43 

Á sama hátt gagnrýndi 
Edward Chamberlin hina hefðbundnu kenningu 

um vörumarkaði (fullkomna samkeppni 
og einokun) og setti fram kenninguna um 
einkasölusamkeppni.44 Þessi gagnrýni beindist 
fyrst og fremst að því að leiðrétta smávægilegar 

41 Keynes sótti m.a. til Jean Baptiste Say (1767-1832) (og Hicks til 
söguskólanna) þegar hann ritar bókina A Theory of Economic 
History. 

42 Sjá Þráinn Eggertsson: Economic Behavior and Institutions, bls. 3. 
43 Joan Robinson: The Economics of Imperfect Competition, 

Macmillan & Co, London 1933. 
44 Edward Chamberline: The Theory of Monopolistic Competilion, 

Harvard University Press, Cambridge 1962. 

yfirsjónir hinnar hefðbundnu hagfræði hvað 
snertir þær forsendur sem hún gengur út frá, og 
hún festir hana í sessi frekar en hitt. 

Ef frá er talin gagnrýni kerfishagfræðinnar, 
þá hefur hin hefðbundna hagfræði ekki orðið 
fyrir teljandi árásum af aðferðafræðilegum 
toga. Arið 1932 birti þó Lionel Robbins ritgerðina 

An Essay on The Nature and 
Significance of Economic Science45 þar sem 
hann varar við allri aðleiðsluhyggju, hagfræðileg 

lögmál sé ekki hægt að prófa út frá tilteknum 
dæmum, hagfræðin sé fyrst og fremst 

afleiðsluvísindi. Fræðimönnum berekki saman 
um hvað fyrir Robbins vakti með ritgerðinni,46 

hvort tilgangurinn var að skilgreina hagfræðina 
sem abstrakt leik að hugtökum eingöngu eða 
hvort hann vildi öðru fremur vara hagfræðinga 
við að taka þátt í skæklatogi stjórnmála. 

Milton Friedman hafði töluverð áhrif með 
ritgerð er hann birti 1953, The Methodology of 
Positive Economics,47 þar sem hann telur að 
ekki sé mikilvægt að forsendur hinnar hagfræðilegu 

greiningar séu í samræmi við veruleikann 

(realism of assumptions). Meginkenning Friedmans 
er sú að eini raunhæfi mælikvarðinn á gildi 

hagfræðikenningar sé forspárgildi 
hennar. Hlutverk hagfræðinnar sé framsetning 

forsendna í þokkalegu samræmi við 
veruleikann og að semja síðan röklegar kenningar 

út frá þeim, sem séu afsannanlegar með 
samanburði við reynsluna. Friedman gerðist 
með öðrum orðum talsmaður afsönnunarhyggju 
að hætti Poppers innan hagfræðinnar. Hann hélt 
því fram að hagfræðingar ættu að starfa sem 
mest í þeim anda sem Popper og fylgismenn hans 
töldu vera aðal sannra raunvísinda; að öðrum 
kosti væri hagfræðin hjáfræði eða gervivísindi.48 

45 Lionel Robbins: An Essay on the Nature and Significance of 
Economic Science", rev. ed., Macmillan & C., London 1935. 

46 Sjá Blaug. bls. 697-698. 
47 Milton Friedman: ,,The Methodology of Positive Economics", 

University of Chicago Press, Chicago 1953. 
48 Þráinn Eggertsson hefur bent mér á að grein Friedmans hafi 

verið skrifuð á tímum, þegar hagfræðin varð fyrir miklum 
árásum fyrir að byggja á óraunhæfum forsendum. Friedman hafi 
viljað benda á að nytsamar kenningar séu oft byggðar á óraun-
hæfum forsendum. sbr. kerfi Ptolemaeosar í stjörnufræði. Það 
hafi dugað vel og dugir enn til siglinga. Forspárgildið væri í raun 
eini mælikvarðinn á hagfræðikenningar. 
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Báðir þessir fræðimenn, Robbins og Friedman, 
töluðu máli hins stærðfræðilega newtonisma, 
þó hvor með sínum hætti. Annar vildi leiða allt 
út frá hagfræðilegri þyngdaraflskenningu, hinn 
leggur áherslu á að kenningin geti spáð fyrir 
um hagfræðilegan Neptúnus. 

Á síðustu árum hafa menn nokkuð deilt um 
hvort breytingum eða byltingum í hagfræði 
megi líkja við heimsmyndarbyltingu Kóperníkusar. 

Hefur M. Bronfenbrenner49 haldið því 
fram að fráleitt sé að vísindabyltingar að hætti 
Thomasar Kuhn geti átt sér stað innan hagfræði, því 

að hagfræði sé meðal annars ólík 
ýmsum öðrum fræðigreinum að því leyti að 
fræðileg viðmið (paradigm) verði aldrei úrelt 
innan hennar. Viðmiðum verði yfirleitt ekki 
með öllu hafnað eins og gerðist með sólmiðjukenningu 

Ptolemeosar gagnvart kenningu 
Kóperníkusar, heldur sé hagfræði að verulegu 
leyti háð túlkunum sem geti skipt máli á einu 
skeiði, horfið í skuggann um hríð, en endurnýjast síðar 

í ljósi nýrra túlkana. Tekur 
Bronfenbrenner dæmi um þetta, svo sem 
endurnýjun Keynes á sumum hugmyndum 
búauðgismanna (merkantílista) og Malthusar.50 

Notar hann þessi dæmi úr hagfræðisögunni til 
þess að draga í efa kenningu Kuhns um 
vísindabyltingar. Í riti sínu The Structure of the 
Keynesian Revolution51 reynir G. Metha að 
verja kenningar Kuhns, þar sem Kuhn gerir ráð 
fyrir því að hið nýja viðmið er taki við af því 
gamla innihaldi mikið af hinum fyrri viðmiðum. 

Í þessu sambandi telur Metha að saga 
hagfræðinnar sé mikilvæg, því að eldri viðhorf 
geti hjálpað til við að mynda hin nýju viðmið. 
Raunar virðist þessi veikari túlkun Metha á 
kenningu Kuhns nálgast að segja einungis það 
að tíminn liði, spurning hvort hann útvatni ekki 
kenningu Kuhns um of í tilraunum sínum til að 
aðhæfa hana sögu hagfræðinnar.52 

49 M. Bronfenbrenner: „The Structure of Revolutions in Economic 
Thought, bls. 136-151 í History of Political Economy 3, 1971. 

50 Sjá umfjöllun Takashi Negishi í bók hans bls. 1-6, Economic 
Theories in a Non-Walrasian Tradition, Cambridge University 
Press, Cambridge 1985. 

51 G. Metha: The Structure of the Keynesian Revolution, útg. 
Martin Robertson, London 1977. 

52 Sjá nánari umfjöllun í bók Negishi, bls. 5-6. 

Imre Lakato53 setti fram kenningu um þróun 
vísinda sem stendur einhvers staðar mitt á milli 
Kuhns og Poppers. Hann áleit sögu vísindanna 
einkennast að átökum stríðandi rannsóknaráætlana 

(research programmes), en ekki langtíma 
einokun kórréttra vísinda (normal 

science). Lakatos taldi vísindakenningu 
einkennast af hörðum fræðilegum kjarna (hard 
core) sem ógjarnan væri hafnað þrátt fyrir ágjöf 
reynslunnar, en umhverfis þennan kjarna væri 
varnarbelti (protective belt, skírlífisbelti?) sem 
væri örum breytingum undirorpið og þessu 
varnarbelti tilheyrðu tilgátur sem menn gæfu á 
baukinn í samanburði við veruleikann54 og 
væru tilbúnir að hafna án þess að það hefði 
áhrif á afstöðu þeirra til kjarnans. Í bók sinni 
dregur Negishi55 upp mynd af hugsanlegri 
þróun og átökum tveggja rannsóknarhefða, 
sem minnir um margt á díalektik Hegels56 og 
segir svo: 

Það vekur óneitanlega hrifningu þegar 
óljósar kenningar og mikilvæg óleyst vandamál 

fortíðarinnar eru tekin til greiningar 
með bœttri tœkni nútímans á glœsilegan 
hátt (og hér vitnar Negishi í Samuelsson 
1966).57 Það er samt mikilvœgara að hug-
myndir, sem komnar eru úr tísku og liggja 
grafnar í kenningum fortíðarinnar, eru 
notadrjúgar til leiðsagnar og hughreystingar, 

þegar menn reyna að bœta einhverju 
við hagfrœðikenningu nútímans, hvort 
sem um er að rœða byltingarkenndar 
nýjungar eða minni háttar viðbœtur.58 

53 Imre Lakatos: „Falsification and the Methodology of Scientific 
Research Programmes" í bók rilstýrt af I. Lakatos og 
A.Musgrave, Criticism and the Growht of Knowledge, 
Cambridge University Press, London 1970. 

54 Sjá Negishi. en jafnframt bók Þráins Eggertssonar. 
55 Sjá Negishi. bls. 6. 
56 Það er reyndar óhemju mikilvægt þegar aðferðafræði hagvísinda 

eru rædd, að hugsanlega sækir Hegel díalektík sína til Adams 
Smith ef dæma má af áliti eins fremsta Hegel-fræðings nútímans. Jean 

Hyppolite: Studies on Marx and Hegel, bls. 72-81, 
„Philosophy and Political Economy, útg. Heinemann, London 
1969, (þýtt úr frönsku, Etudes sur Marx et Hegel, Marcel 
Riviére et Cie, Paris 1955). 

57 Bls. 339-422 í P.A. Samuelson: Collected Scientific Papers, I, 
MIT Press, Cambridge Mass. 1966. 

58 Sjá Negishi, bls. 6. 
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Nú er það vitaskuld svo að hin stærðfræðilega 
rannsóknarhefð í anda Newtons hefur 

reynst afar frjó á flestum sviðum vísinda, þar 
sem henni hefur á annað borð orðið við komið. 
Og þó því sé haldið fram hér að þessi hefð 
einkenni hagfræði frá og með Adam Smith, 
ekki síst eftir 1870, þá má með engu móti draga 
þá ályklun að þetta hafi verið böl hagfræðinnar. 
Þvert á móti má segja að þessi raunvísindalega 
hefð hafi verið styrkur fræðigreinarinnar, eflt 
þroska hennar og auðveldað henni samskiptin 
við fræðimenn annarra greina og greitt götu 
hennar í samfélögum Vesturlanda, ekki síst 
vegna þess að aðrar fræðigreinar innan þessarar 
hefðar hafa notið og njóta enn einna mestrar 
virðingar og örlætis skattborgara. Vekur það 
einna mesta furðu hve seint hagfræðin fór að 
búa kenningar sínar í stærðfræðilegan búning, 
að menn hafi stundað hana í tæp 100 ár (1776-
1870) án þess að nýta sér mátt stærðfræðinnar. 
Til þess liggja trúlega margar ástæður. 

Smæðareikningur (infinitesimal calculus) 
þeirra Newtons og Leibniz, sem var forsenda 
fyrir aflfræði Newtons og tengingu gangs 
himintungla við einfalt líkan af þvngdaraflinu, 
var í upphafi reistur á ótraustum grunni. Urðu 
ýmsir til að ráðast á Newton fyrir notkun á jafn 
mótsagnakenndum aðferðum, t.d. George 
Berkeley í riti sínu The Analyst, Or a Discourse 
Addressed to an Infidel Mathematician,59 Þótt 
aðferðir þeirra hafi litið dagsins ljós seint á 
17du öld (Leibniz 1684, Newton 1687), þá var 
það niðurstaðan af heimsmyndarbyltingu 
Newtons sem vakti athygli alheimsins og þar 
með fræðimanna annarra vísindagreina, en 
ekki hinar aðferðafræðilegu nýjungar. Hin nýja 
stærðfræði var fyrst og fremst viðfangsefni 
þröngs hóps stærðfræðinga, a.m.k. fram undir 
1830, og ekki var farið að kenna hana að ráði í 

59 Sjá t.d. Carl B. Boyer: The History of the Calculus and its 
Conceptual Development, í kaflanum „The Period of 
Indecision'', bls. 224-266, Dover Publication Inc., New York 
1959 (áður útg. 1949). Í þessum kafla cr rakið hvaða vandamál 
smæðareikningurinn átti við að etja langt fram á Í 8du öld, vanda-
mál sem ekki voru yfirunnin fyrr en í byrjun þeirrar 19du af 
Lagrange, Cauchy og Gauss. Sjá einnig Carl B. Boyer: A History 
of Mathematics, Princeton University Press, Princeton, New 
Jersey 1985 (áður útg. 1968), bls. 469-471. 

háskólum, t.d. verkfræðingum, fyrr en upp úr 
1800. Langt fram eftir 19du öld var notkun 
hennar nær einskorðuð við eðlisfræði, einkum 
raffræði, en á því sviði voru unnin stórvirki 
(Maxwell, Faraday). 

Árið 1801 uppgötvaði G. Piazzi frá Palermo 
smástirnið Ceres, en menn hafði lengi grunað 
að pláneta væri á milli Mars og Júpíters. Þetta 
gerðist um svipað leyti og heimspekingurinn 
Hegel fullyrti að samkvæmt „eðli náttúrunnar" 
gætu pláneturnar ekki verið fleiri en sjö.60 Út 
frá athugunum á Ceresi reiknaði Gauss út sporbaug 

hans og lagði þar með grunn að þeirri 
stærðfræði sem notuð er við útreikninga á 
brautum reikistjarna.61 Þetta leiddi til þess að 
Urbain Jean Leverrier tókst að reikna út braut 
óþekktrar reikistjörnu út frá „truflunum" sem 
hún olli á gangi Úranusar (sem Herschel hafði 
komið auga á 1781). Þessi reikistjarna fannst á 
himinhvolfinu nákvæmlega á þeim stað er 
Leverrier hafði sagt fyrir um, 23. september 
1 846,6" og var gefið nafnið Neptúnus. 

Fáir atburðir vísindasögunnar hafa vakið 
jafn mikla athygli meðal almennings og 
vísindamanna og hefur trúlega átt stóran þátt í 
þeim stórbrotnu atburðum er fóru í hönd 
byltingarárið 1 848. Sem vænta mátti breiddist 
hinn stærðfræðilegi newtonismi fyrst út innan 
þeirra greina er hægt áttu um vik með nákvæmar 

mælingar. Þannig uppgötvaði Lavoisier súrefni 
1774 og tókst að búa til vatn úr frumefnum 

þess 1783 (sem Cavendish tókst einnig sama 

60 W.W. Rouse Ball: A Short Account of the History of 
Mathematics, bls. 448-449, Dover Publications Inc., New York 
1960 (áður útg. 1908). Þessa sögu um Hegel verður þó að taka 
mcð nokkurri varúð því að hatur sumra Englendinga á því sem 
þeir kalla þýska hughyggju er óskiljanlegt, sbr. skrif Bertrands 
Russell um þá Hegel, Schopenhauer og Nietzsche í bók sinni 
History of Western Philosophy, sem virðast afar óvönduð. 

61 Edmund Halley stjörnufræðingur, vinur Newtons, hafði 1716 
sagt fyrir um „endurkomu" halastjörnu 1758, er síðast hafði sést 
1682, svokallaðrar Halley-halastjörnu. Hann hafði grafið upp 
heimildir um halastjörnu á tilteknum stað á himninum með 75 
eða 76 ára millibili (1531, 1607 og 1682). Hann reiknaði hins 
vegar ekki út braut hennar. Sjá A. Pannekoek: A History of 
Astronomy, George Allen & Unwin Ltd., London 1961 (þýtt úr 
hollensku, en útgef. í Amsterdam 1951). 

62 Sjá A. Pannekoek (1961). Reyndar hafði J.C. Adams sagt fyrir 
um Neptúnus um svipað leyti, en stjörnuathugunarstöðin í Cambridge var sein á sér að leita samkvæmt fyrirmælum 
Adams, og því féll heiðurinn Leverrier í skaut. 
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ár). Einn stærsti sigur þessarar hefðar varð 
þegar Mendeljev setti fram lotukerfi frumefnanna 

1869 og gat á grundvelli þess sagt fyrir 
um óþekkt frumefni sem fundust skömmu síðar 
(gallíum 1871, skandíum 1879 og germaníum 
1886). Það er athyglisvert að mestar framfarir 
verða í efnafræði þegar hún hefur þróað mælitækni 

og kerfisbundna flokkun frumefnanna, 
þegar efnafræðin hefur komið sér upp eigin 
„reikniaðferðum" sem eru ekki blind eftiröpun 
aðferða í stjörnufræði eða eðlisfræði. Af þeim 
ártölum sem hér hafa verið tilfærð þarf engan 
að undra þótt hagfræðin hafi ekki tekið stærðfræði 

í þjónustu sína að ráði fyrr en eftir 1870. 
En fleira kemur hugsanlega til. Adam Smith 

var fyrst og fremst heimspekingur, nemandi og 
vinur Davids Hume. Það er því líklegt að Smith 
hafi kynnst verkum Newtons í gegnum gleraugu þess 

djúphugula Skota. David Hume tók 
sér fyrir hendur að kanna hvort unnt væri að 
hugsa sér vísindi um manninn á svipaðan hátt 
og raunvísindin höfðu gert í anda newtonismans.63 

Ekki er ósennilegt að hin heilbrigða 
efahyggja Humes hafi átt mikinn þátt í því að 
Smith hófst ekki handa með smíði flókinna 
stærðfræðilíkana þegar hann tók sér fyrir hendur að 

rita Auðlegð þjóðanna, bókina um það 
hvernig mannleg samskipti gætu grundvallast á 
gagnkvæmum hag einstaklinga, en ekki valdboði 

herkonunga. Og eft i l vill er það lán hagfræðinnar 
að hún fór svo seint að diffra, þannig 

að hún gaf sér tóm til að íhuga ýmis grundvallaratriði 
sem eru með öðrum hætti en gerist í 

raunvísindum. Að sumu leyti fæst hagfræðin 
við fyrirbæri sem ekki er unnt að rannsaka 
beint. Til dæmis er ógjörningur að skoða eða 
mæla smekk manna með öðrum hætti en að 
kanna neyslu þeirra. Eftirspurnarfalli er ætlað 
að lýsa hvernig smekk manna er háttað með tilliti til 

verðs á vöru, en verðið er þáttur í flóknu 
matskerfi samfélagslegrar hugsunar á meðan 
smekkurinn er ekki aðgengilegur nema sem 
keyptur kílóafjöldi fyrir tiltekið verð. Eftir-

63 Sjá Atla Harðarson í formála að þýðingu hans á David Hume: 
Rannsókn á skilningsgáfunni, Hið íslenska bókmenntafélag, 
Reykjavík 1988. 

spurnarfalli er með öðrum orðum ætlað að lýsa 
hluta af sálarlifi neytenda á heilum markaði. Þar 
sem ekki er hægt að öðlast trygga vitneskju um 
sálarlif neytendanna, þá verður hagfræðin að 
láta sér nægja að kanna afleiðingar sálarlífsins, 
valið á markaðnum og túlka síðan niðurstöðuna 
með hinum óraunvísindalegu nytföllum. 

En þótt hagfræði síðari tíma hafi að meginstofni 
verið stærðfræðileg, eins og rakið hefur 

verið hér að framan, og þótt þessi stærðfræðihyggja 
hafi hugsanlega talið fyrir myndun 

kerfisbundinna vinnubragða sem hæfa hagfræðinni 
einni líkt og efnafræðinni tókst fyrir 

sina parta, þá er ekki þar með sagt að gjörvöll 
fræðigreinin sé gersamlega undirlögð af trúnni 
á hina glæsilegu fyrirmynd raunvísindanna. 

Áður hefur verið drepið á hina nýju kerfishagfræði 
sem reynir að taka mið af viðskiptalífinu 

eins og það er og grafast fyrir um fyrirbæri og 
orsakasamhengi þeirra án þess að styðjast fyrirfram 

við stærðfræðilegt líkan. Ef hagfræðinni á 
að takast að móta eigin reikniaðferðir, þá er 
ekki ólíklegt að slíkar bókhaldsaðferðir muni 
spretta upp úr jarðvegi kerfishagfræðinnar. 
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Friðrík Már Baldursson: 

UM NEYSLU OG TEKJUR Á ÍSLANDI 

Höfundur þakkar Sigurði Atla Jónssyni hagfræðingi fyrir 
aðstoð við öflun gagna, heimildaleit og tölfræðiúrvinnslu. 

1. Inngangur 
Í grein í Fjármálatíðindum 1990 (Friðrik 

Baldursson, 1990) var lýst einföldu líkani af 
íslenska hagkerfinu. Það líkan hefur í grundvallaratriðum 

verið notað við spár í Þjóðhagsstofnun 
í u.þ.b. fjögur síðustu ár. Ein af lykiljöfnum 
líkansins er að sjálfsögðu neyslujafnan. 

Hún byggist á jöfnu í þekktri grein eftir 
Davidson, Hendry, Srba og Yeo (1978). Þar er 
gert ráð fyrir að breytingar á tekjum hafi 
ákveðin skammtímaáhrif á neyslu, með teygnistuðli sem er minni en einn, en að auki komi til 
„villuleiðrétting" vegna frávika í töfðu hlutfalli 
neyslu og tekna frá langtímameðaltali. Þessi 
leiðréttingarliður veldur því að hlutfall neyslu 
og tekna er stöðugt til langs tíma litið. Þetta 
form neyslujöfnunnar má réttlæta fræðilega 
með vísan til hagfræðikenninga, t.d. ævitekjukenningar 

Modiglianis (Ando og Modigliani, 
1963) og frambúðartekjukenningar Friedmans 
(Friedman, 1956). Fljótlega eftir birtingu 
greinar Davidsons et al. bættu Hendry og von 
Ungern-Sternberg (1981) um betur og bentu á 
að ójafnvægi í neyslu og tekjum ætti að koma 
fram í eignabreytingu, sem aftur ætti að hafa 
langtímaáhrif á neyslu. Þetta staðfestu þeir með 
greiningu á breskum hagtölum og notuðu 
hreina lausafjárstöðu heimilanna sem mælikvarða á eignir. 

Neyslujöfnur að hætti Davidsons et al. urðu 
fljótlega mjög útbreiddar í haglíkönum og 

reyndust vel í nokkur ár. Breytingarnar sem 
Hendry og von Ungern-Sternberg gerðu virðast 
hins vegar ekki hafa náð eins mikilli útbreiðslu. 
Í mörgum nágrannalanda okkar hafa neyslujöfnur 

á þessu fyrra formi hins vegar reynst 
óstöðugar og spáð mjög illa á síðustu árum (sjá 
t.d. Carruth og Henley, 1990; Lehmussaari, 
1990; Brodin og Nymoen, 1989, 1992). 
Ýmsum þáttum er kennt um, en athyglin hefur 
einkum beinst að áhrifum aukins frjálsræðis á 
fjármagnsmörkuðum og ýmsum mælikvörðum 
á auð og lausaljárstöðu heimilanna. Í Noregi og 
Danmörku hafa t.d. fundist mikilvæg áhrif 
markaðsvirðis húseigna, auk peningalegra 
eigna. 

Eins og kemur fram síðar í þessari grein er 
ekki hægt að segja að jafna líkans Þjóðhagsstofnunar 

hafi „brotnað niður" eins og hefur 
gerst sums staðar erlendis (sbr. Brodin og 
Nymoen, 1989). Þróunin erlendis gefur engu 
að síður tilefni til að athuga nánar hvort bæta 
megi íslenskar neysluspár með því að taka tillit 
til fleiri þátta en tekna. Markmið þessarar 
greinar er að gera tilraun til slíkrar könnunar. 
Í öðrum kafla greinarinnar er þeim hagtölum, 

sem eru notaðar í tölfræðigreiningunni 
sem síðar kemur, lýst stuttlega. Í þriðja kafla er 
farið lauslega yfir helstu tölfræðihugtök sem 
eru notuð í greininni og gera má ráð fyrir að 
þurfi kynningar við. Í fjórða kafla er neyslujafnan 

í núverandi útgáfu skoðuð. Í fimmta 
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kafla eru settar fram nýjar jöfnur fyrir tekjur og 
neyslu, og að lokum eru helstu niðurstöður 
dregnar saman í sjötta kafla. 

2. Talnagögn 
Opinberar tölur um einkaneyslu á Íslandi 

liggja fyrir frá 1957. Hér eru þær tölur notaðar, 
en frá heildarneyslunni er dregin svokölluð 
reiknuð húsaleiga. Þegar kemur að ráðstöfunartekjum 

heimilanna er ekki um eins auðugan 
garð að gresja, því að samræmt uppgjör þeirra 
liggur aðeins fyrir frá 1980, þótt ýmsar mismunandi 

útgáfur þeirra séu til í vinnuskjölum 
allt frá 1962. Vegna þessarar greinar var gerð 
tilraun til að setja saman samræmda röð frá 
1962, og því var ýmsum liðum sem til eru taldir 
í opinbera uppgjörinu og erfitt er að áætla aftur 
í tímann sleppt, sem og tekjum vegna reiknaðrar 

húsaleigu. Þær tekjur sem til eru taldar 
eru laun, áætlaður rekstrarafgangur einstaklinga 

í atvinnurekstri og hreinar tilfærslutekjur. 
Eignatekjur, þ.m.t. vextir, eru ekki taldar með, 
enda er tekið tillit til peningalegra eigna sérstaklega 

í greiningunni hér á eftir. Það ber því 
að líta á þessa tekjuröð sem vísitölu fremur en 
mælikvarða á heildartekjur. Einu ári var bætt 
framan við ráðstöfunartekjurnar með því að 
gera ráð fyrir sömu hlutfallsbreytingu ráðstöfunartekna 

og á þjóðarframleiðslu að frádregnum beinum sköttum. 

Eins og sagði að framan eru þær breytur sem 
helst hafa verið notaðar erlendis við endurskoðun 

á neyslujöfnum ýmsir mælikvarðar á 
auð eða eignir heimilanna. Þar er fyrst og 
fremst um að ræða peningalegar eignir og 
markaðsvirði húsnæðis. Hér á landi hafa verið 
birtar tölur um peningalegan sparnað og skuldir 
frá árinu 1970. Helstu gallar þessara hagtalna 
eru að ekki er til sundurliðun á peningaeign 
heimila og annarra aðila og einnig að eignir og 
skuldir eru tilfærðar á nafnvirði, en ekki á 
markaðsvirði. Skuldir sem bera enga raunvexti, 
t.d. skuldir við Lánasjóð íslenskra námsmanna, 
eru taldar jafnmikils virði pr. krónu nafnvirðis 
og ríkisskuldabréf sem bera fasta 8% vexti. 
Skilgreiningin á peningalegum eignum heimilanna 

sem hér er notuð er allur frjáls sparnaður 

að viðbættum skyldusparnaði, en að frádregnum 
tryggingarsjóðum tryggingarfélaga (sjá 

töflu V í Hagtölum mánaðarins). Verðmæti 
hlutabréfa sem skráð eru á markaði er einnig 
bætt við frá 1987 og keðjutengt afturávið. 
Tölur fyrir 1970 eru fengnar með því að gera 
ráð fyrir sömu hlutfallslegu breytingum á 
peningalegum eignum og á innlánum í bönkum 
og sömu hlutfallslegu breytingum á skuldum 
heimilanna og á útlánum bankanna. 

Þjóðarauðsmat á verðmæti húsnæðis gefur 
hugmynd um stofnvirði þess. Mat á markaðsvirði 

fæst svo með því að margfalda þjóðarauðsmatið 
með verðvísitölu fjölbýlishúsa í 

Reykjavík, sem Fasteignamat ríkisins hefur 
gefið út frá 1965. 

Það kveður einatt við að tekjur á Íslandi 
ráðist af afkomu í sjávarútvegi. Ritaðar heimildir 

um hagmælinganiðurstöður um þetta eru 
þó fáar (sjá t.d. Friðrík M. Baldursson, 1989, 
1990). Það er því áhugavert að athuga hvort 
bæta megi neysluspár með því að taka beinlínis 
tillit til þessarar almannavitneskju. Sá mælikvarði 

sem hér er notaður er þó ögn breiðari, 
eða heildarútflutningstekjur staðvirtar með 
verðlagi innflutnings. Þessi stærð er oft nefnd 
kaupmáttur útflutnings. 

Vextir geta haft áhrif á neysluákvarðanir. 
Tveir mælikvarðar eru notaðir hér, vegnir 
meðalvextir á heildarinnlánum, sem eru færðir 
á raungildi með breytingum á framfærsluvísitölu 

innan árs, og vextir á verðtryggðum ríkisskuldabréfum. 

Tölurnar sem voru notaðar við vinnslu þessarar 
greinar má sjá í töflu 2.1. Þýðing táknanna 

í töflunni er sem hér segir: 

C Einkaneysla án húsnæðisliðar. 
Y Ráðstöfunartekjur án húsaleigu. 
H Markaðsvirði húsnæðis. 
M Peningalegur sparnaður. 
D Skuldir heimilanna. 
A Hrein eign heimilanna. 
X Kaupmáttur útflutnings. 
r Vextir á verðtryggðum ríkisbréfum. 
i Vegið meðaltal raunvaxta á heildarinnlánum. 
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Allar fjárhæðir eru í mkr. á föstu verði ársins 
1980. Verðvísitala vöru og þjónustu var notuð 
við staðvirðingu nema hvað kaupmátt útflutnings 

varðar; þar er staðvirt með verðvísi-

tölu innflutnings eins og áður sagði. Stöðustærðir 
eiga við ársbyrjun og eru fluttar til 

meðaltals hvers árs með framfærsluvísitölu. 
Vaxtaraðirnar eru í hundraðshlutum. 

Tafla 2.1 Hagtölur til tölfræðigreiningar 
Fjárhæðir eru í mkr. á verðlagi 1980. Skýringar á táknum eru í texta 

C Y H M D A X r i 
1960 2986 1397 4.25 
1961 2916 3146 5435 2648 1747 6337 1521 -4.49 
1962 3202 3433 5861 2802 1651 7012 1845 -3.19 
1963 3498 3688 5988 3132 1689 7431 1976 -8.67 
1964 3656 3987 6281 3065 1616 7730 2205 7.18 -4.87 
1965 3913 4496 7123 3272 1650 8745 2590 5.95 -3.42 
1966 4321 4679 8020 3696 1831 9884 2785 5.95 -0.82 
1967 4387 4644 7319 3788 1891 9215 2394 5.95 -1.95 
1968 4024 4252 7233 3638 1988 8882 2234 5.95 -8.75 
1969 3815 4136 6529 3355 1969 7916 2574 5.95 -9.19 
1970 4468 4649 6144 3427 1803 7767 3259 5.70 -6.06 
1971 5383 5453 7594 3685 1855 9424 3286 5.08 4.98 
1972 5691 6083 8616 4524 2230 10910 3672 5.08 -6.97 
1973 5980 6951 10076 4680 2334 12422 4346 5.08 -17.57 
1974 6307 6956 11413 4781 2324 13870 3947 5.08 -27.87 
1975 5973 6272 11052 4292 2022 13322 3622 3.93 -20.01 
1976 6076 6210 11398 3856 1856 13398 4421 5.75 -15.99 
1977 6788 7081 11587 3863 1964 13486 5132 3.53 -15.68 
1978 7367 7614 10870 4182 2137 12915 5925 3.53 -17.35 
1979 7602 7692 12846 4577 2180 15243 5754 3.53 -23.05 
1980 7734 7831 13726 4232 2156 15802 5746 3.53 -15.22 
1981 8284 8055 14587 4635 2263 16959 5906 3.20 -8.15 
1982 8729 8147 18677 5227 2841 21063 5338 3.53 -14.28 
1983 8073 7317 16187 5015 3219 17982 5820 3.78 -12.89 
1984 8525 7364 17687 4990 3705 18972 6003 6.99 -2.35 
1985 8935 8130 15403 5111 4270 16243 6604 6.91 -6.13 
1986 9551 8713 15647 5285 4993 15939 7371 8.47 0.36 
1987 11011 10815 18949 6584 5957 19576 7977 8.73 -5.50 
1988 10466 10329 20740 7295 6554 21480 7652 8.66 1.98 
1989 10020 9611 20498 7902 7180 21220 7546 7.35 -3.98 
1990 10046 9498 20110 8324 7642 20792 7382 6.98 1.34 
1991 10388 9745 20679 10213 8968 21925 7185 8.15 1.43 
1992 9912 9465 20394 11331 10297 21427 6865 7.36 1.71 

Talnaheimildir: Þjóðhagsstofnun, Seðlabanki Íslands, Hagstofa Íslands, Fasteignamat ríkisins og 
Yngvi Harðarson hagfræðingur. 
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Á mynd 2.1 er sýnt samhengi helstu stærðanna. 
Vert er að benda á verulega hækkun hlutfalls 

neyslu af tekjum um og upp úr 1980 og 
einnig hraða minnkun hreinna peningalegra 
eigna frá sama tíma. Markaðsvirði húseigna 
hefur einnig hækkað umtalsvert umfram tekjur 
á þessu skeiði. 

3. Samheildun og villuleiðrétting3 

Hagraðir, t.d. einkaneysla eða útflutningur, 
1íta oft svipað út þegar þær eru teiknaðar á graf 
í tíma. Gildi á samlægum árum eru nálæg, þær 
leita upp á við, en veruleg frávik geta orðið frá 
leitnilínunni, sem oft er dregin í gegnum punktana 

í hagfræðilegri greiningu. Þetta veldur því 
að hægt er að taka nánast hvaða tvær hagraðir 
sem er og gera línulega aðfallsgreiningu sem 
„sýnir fram á" samband milli raðanna vegna 
þess að há fylgni er milli þeirra og „marktæk" 
t-gildi eru við stika. Á mynd 3.1 eru sýndar 
tvær slíkar raðir. Önnur er fengin úr íslenskum 
raunveruleika, sýnir lógaritmann af einkaneyslu 

á föstu verði, sem er táknaður með c. 
Hin röðin, táknuð með g, er tilbúin og var gerð 
í tveimur þrepum. Fyrst var búin til röð af 
slembitölum, ∆gt,, óháðum og normaldreifðum 

með sama meðaltal og staðalfrávik og breytingarnar 
í einkaneyslunni. síðan voru gildi 

á röðunum stillt saman á upphafsárinu, 
g1960=C1960, og síðan safnað upp: 

(3.1) gt = gt-1+∆gt, t= 1961,...,1992 

Fylgnistiki milli þessara tveggja raða er 0,96, 
og þegar gerð er línuleg aðfallsgreining á 
forminu ct = a+bgt fæst 
(3.1) ct = 1,16+0,87gt 

(0,4) (0,04) R2=0,93, DW=0,12 

Staðalskekkjur metinna stika, miðað við að 
frávik séu óháð, eru í svigum undir gildunum. 
t-gildi stikans við g er u.þ.b. 20, en það er að 
sjálfsögðu lágt Durbin-Watson gildi sem gefur 
til kynna háa jákvæða raðfylgni leifa í jöfnunni 
og ætti að valda því að spurningarmerki yrði 
sett við þá niðurstöðu að jafna (3.2) „sanni" að 
samband sé milli stærðanna c og g. Klassísk 
viðfangsefni í hagfræðinni snúast einmitt um 
samband á milli hagraða sem hafa þessi 
einkenni. Hagfræðingar hafa lengi deilt um það 
innbyrðis hvort það sé gilt að taka raðir eins og 

Mynd 2.1 Hlutföll neyslu og eigna af tekjum 
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neyslu, tekjur o.s.frv. og stinga þeim beint inn 
í aðfallsgreiningu sem oft á tíðum hefur svipaðar 
kennitölur og (3.2), eða hvort eigi að fjarlægja 
hina háu jákvæðu raðfylgni með því að taka 
tímamismun raðanna fyrir tölfræðigreiningu. 
Ef það er gert batna oftast tölfræðilegar kenni-
tölur jafnanna, en langtímasamböndin, sem 
hagfræðingar hafa mikinn áhuga á, glatast. 
Samheildunaraðferðir í hagmælingum miða að 
því að greina á milli dellufylgni eins og í jöfnu 
(3.2) og raunverulegra langtímasambanda. 

Gerum ráð fyrir að x sé N-víður vektor 
af hagstærðum og að til sé vektor af föstum, 
β, sem hefur þann eiginleika að 
β'xt=∑N

i=1βixit≡0.4 Ef slíkur vektor væri til 
myndum við segja að jafnvægissamband ríkti 
milli stærðanna í x og að því mætti lýsa með 
jöfnunni að framan. Slík sambönd eru vart til í 
raunverulegum hagkerfum nema þá sem bókhaldssambönd. 

Hins vegar má hugsa sér að til 
sé langtímasamband hegðunar milli stærðanna 
í x og við getum þá táknað Frávikið frá 
langtímasambandinu með e: 

Ef þetta hugtak, „langtímasamband", á að 
hafa einhverja raunverulega þýðingu fyrir hagfræðilega 

greiningu, þá verður frávikið frá því, 
e, lauslega sagt, að vera stöðugt og leitast við 
að sveiflast kringum núllpunktinn. Nánar tiltekið, 

þá verður e að vera sístœð tímaröð. Þetta 
þýðir m.a. að dreifni raðarinnar er endanleg og 
stöðug, truflun á röðinni á einstökum tímapunktum 

deyr fljótlega út, væntanlegur tími 
milli þess að e skiptir um formerki er endanlegur 

og raðfylgnistikarnir ρ k=corr(e te t - k) 
minnka hratt að núlli eftir því sem k vex. 
Gerum ráð fyrir að einhver (einvíð) tímaröð z 
sé þeim eiginleika gædd að ef mismunavirkjanum, 

∆zt=zt-zt-1 er beitt d sinnum á 
hana, þá verði útkoman sístæð. Ef ekki er hægt 
að velja minna d þannig að þetta gildi, þá er 
sagt að röðin sé heilduð af stigi d. Mengi slíkra 
raða er táknað með I(d). Algengast er að hagstærðir 

sem mæla flæðistærðir á föstu verði séu 
heildaðar af fyrsta stigi, séu í I(1) (eða einfaldlega 

heildaðar). Slíkar tímaraðir eru mjög 
ólíkar sístæðum, eða I(0) röðum. Meðal annars 
gildir að ef zt er I(1), þá stefnir dreifnin Var(z,) 
á óendanlegt þegar t→∞, truflun á röðinni á 

Mynd 3.1 T v æ r neys lurað ir 
Lógaritmi einkaneyslu á föstu verði ársins 1980 
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einstökum tímapunktum er varanleg, væntan-
legur tími milli þess að z skiptir um formerki er 
óendanlegur og raðfylgnistikarnir ρk. stefna á 1 
fyrir sérhvert k þegar t→∞. 

Það er augljóst að ef tvær eða fleiri heildaðar 
hagraðir eru teknar línulega saman eins og 
hægra megin í (3.3), þá verður útkoman, e, 
almennt líka I(1): fremur óstöðug röð sem getur 
flækst út um víðan völl án þess að leita í jafnvægi. 

Ef svo sérstaklega ber við að til er vektor 
af föstum, β, sem hefur þann eiginieika að 
et=β'xt er sístæð röð, þá er sagt að hagraðimar í 
vektornum x séu samheildaðar. Samheildunarhugtakið 

er því ekkert annað en formgerð 
þeirrar hugmyndar að ef langtímasamband er 
til milli einhverra tiltekinna hagstærða, þá 
hlýtur frávikið frá þessu langtímasambandi að 
sveiflast á stöðugan hátt kringum núllpunktinn, 
þar sem mismuninum á „stöðugur" og 
„óstöðugur" er nánar lýst með því að bera 
saman lýsingarnar á sístæðum og heilduðum 
röðum hér að framan. Það er vert að benda á að 
ef stærðirnar í x eru fleiri en tvær, þá geta vel 
verið tvö eða fleiri samheildunarsambönd milli 
stærðanna. Til dæmis eru neysla og tekjur 
annars vegar og tekjur og eignir hins vegar 
samheildaðar á Bretlandi skv. Hendry og von 
Ungern-Sternberg (1981). Hámarksfjöldi línulega 

óháðra samheildunarvektora er þó N-1. 
Spurningin um það hvort tilteknar raðir séu 

samheildaðar er náskyld öðru viðfangsefni, 
nefnilega hvort tiltekin tímaröð hafi einingarót. 
Í einföldustu mynd snýst sú spurning um að 
prófa núlltilgátuna b= 1 gegn | b | < 1 í líkaninu 

(3.4) zt=bzt-1+εt 

εt eru óháðar N(0,σ2
ε ) hendingar 

Ef b= 1, þá er z slembiganga, einfaldasta 
form heildaðrar raðar. Ef hins vegar |b |<1, þá 
er z sístæð röð. Um þetta viðfangsefni hefur 
gífurlega mikið verið ritað á síðustu árum, m.a. 
vegna þess að spurningin um hvort einingarót 
sé í tímaröð mælinga, t.d. á landsframleiðslu, er 
náskyld deilunni um hvort truflanir á hagvexti, 
t.d. afvöldum stjórnvalda, valdi varanlegri eða 

tímabundinni röskun á heildarframleiðslu. Eitt 
algengasta tölfræðiprófið til prófunar á núlltilgátunni 

b=1 er svonefnt aukið Dickey-Fuller 
(ADF) próf, en þar er prófhendingin t-gildi 
metna stikans á í aðhvarfsgreiningunni 

(ath. að umskrifa má (3.4) sem ∆z = -(l-b)zM+£, 
og matið á stikanum við zt-1 ætti að vera nálægt 
0 ef b=l ) . Tilgátunni b= 1 er hafnað ef prófhendingin 

tekur stór neikvæð tölugildi. 
Prófhendingin er ekki t-dreifð undir núlltilgátunni, 
svo að ekki er hægt að nota staðlaða t-dreifingu 
til að ákveða höfnunargildi, og gera verður sérstakar 

töflur fyrir þetta próf. 

Ljóst er að ef β er hugsanlegur samheildunarvektor 
fyrir hagraðavektorinn x og 

frávikið e er reiknað út skv. (3.3), þá er það 
nokkurn veginn jafngilt að spyrja hvort e sé 
sístæð röð og hvort stikinn b í (3.4) sé jafn 1. 
Engle og Granger (1987) lögðu því til tveggja 
skrefa aðferð við prófun á því hvort vektor 
tímaraða væri samheildaður: 

(1) Hugsanlegur samheildunarvektor er 
metinn með línulegri aðhvarfsgreiningu með 
einhverja raðanna sem háða breytu, t.d. þá 
fyrstu: 

(2) Prófað er með ADF prófi hvort leifarnar 
úr (3.6) hafi einingarót. Ef þessari tilgátu er 
hafnað, þá er niðurstaðan sú að raðirnar í x 
séu samheildaðar og ( l , -â 2 , - . . , -âN) er mat á 
samheildunarvektornum β. 

Eins og áður sagði er ADF prófhendingin 
ekki t-dreifð undir núlltilgátunni, og því þarf 
sérstakar töflur til að geta notað prófið. 
Höfnunargildi breytast með fjölda stika sem 
eru metnir í skrefi (1), eftir því hvort fasti 
og/eða tímaleitni er höfð með í Engle-Granger 
aðhvarfsgreiningunni (3.6) og eftir fjölda tímatafa 

sem eru notaðar í útreikningi á ADF prófhendingunni 
í (3.5). Algeng höfnunargildi við 
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5% höfnunarhættu eru frá rúmlega 3 að tölu-
gildi og stækka með fjölda metinna stika. Í því 
sem á eftir fer táknar ADF(c,k) auknu Dickey-
Fuller prófhendinguna þar sem hafður er fasti 
með í (3.6) og notaðar eru k tímatafir í út-
reikningi á ADF prófhendingunni. Ef hvort 
tveggja, fasti og tímaleitni, er haft með er 
prófhendingin táknuð ADF(t,k). 

Ein mikilvægasta niðurstaðan í grein Engle 
og Granger (1987) var að samheildun tímaraða 
er jafngild því að raðirnar megi setja fram á 
formi villuleiðréttingar. Í grófum dráttum 
þýðir þetta að tímamismun sérhverrar tímaraðar 

í samheildunarsambandinu má rita sem 
linulegt fall af töfðu fráviki frá langtímasambandinu, 

samtíma- og töfðum mismunagildum 
annarra raða í sambandinu og töfðum mismunagildum 

raðarinnar sjálfrar. Þetta þýðir að 
hægt er að sameina í einni jöfnu kvik (dynamic) 
skammtímasambönd og kyrr langtímasambönd, 

sem geta um margt verið ólík. Til dæmis 
má með þessum aðferðum byggja líkön sem 
eru keynesísk til skamms tíma, en klassísk til 
lengri tíma litið (sjá t.d. Bank of Finland, 
1990). 

Sem dæmi um neyslufall á leiðréttingarformi 
má taka einfaldaða útgáfu af falli 

Davidsons et al. (1978): 

(3.7) ∆ct =αt∆ct-1+α2∆yt+α3∆yt-1 

-α(c-y) t -1+ε, α >0 

Ekkert mælir gegn því að fleiri sístæðir liðir 
komi inn sem skýristærðir hægra megin svo að 
skammtímakvikan í fallinu getur verið á ýmsa 
lund, en liðurinn -α(c-y)t-1 sér til þess að til 
langs tíma verður hlutfall neyslu og tekna 
stöðugt. Stærð stikans α ræður því hve hröð að-
lögunin verður að langtímajafnvæginu. Það má 
raunar prófa hvort um samheildun raðanna er 
að ræða með því að styðjast við matsjöfnur á 
formi villuleiðréttingar, og setja Engle og 
Granger (1987) fram nokkur slík próf. Slík próf 
kunna raunar að vera öflugri við vissar 
kringumstæður en tveggja skrefa aðferð Engles 
og Grangers (Kremers, Ericsson og Dolado, 
1992). 

Fræðilegar rannsóknir á samheildun og 
tengdum viðfangsefnum eru enn mjög virkar 
og hvorki tök né ætlun að fara út í smáatriði 
hér. Þó má nefna að þótt aðferð Engles og 
Grangers hafi þann kost að vera einföld og 
aðgengileg, enda enn sem komið er sú eina sem 
almennt er völ á í tölfræðiforritum, þá eru á 
henni ýmsir ókostir; t.d. er hætta á bjaga (bias) 
þegar tímaraðir eru stuttar (Banerjee, Dolado, 
Hendry og Smith, 1986), og ennfremur gefur 
hún ekki leiðbeiningu um fjölda samheildunarvektora 

í vektor hagraða. Þar bætir aðferð 
Sörens Johansen úr (sjá t.d. Johansen og 
Juselius, 1990), en sú aðferð er ekki aðgengileg 
enn sem komið er auk þess sem vafasamt er að 
beita henni á stuttar hagraðir. 

4. Eldri neyslujöfnur 
Jafnan í núverandi líkani Þjóðhagsstofnunar 

lýsir breytingum í einkaneyslu á mann, og má 
setja hana fram á eftirfarandi veg: 

(4.1) ∆ln (C/N) = 0,80 ∆ ln ( Y / N ) 
(0,06) 

-0,17ln (C/Y)-1-0,007+0,080•d84 
(0,09) (0,03) (0,03) 

Árstölur 1963-1987 
R2=0,89, d=0,024, r1=-0,07, F11 ,10 = 0,42, 
X2(12)=12,8 

∆ er mismunavirkinn, ∆xt=xt-xt-1., r1 er fyrsti 
raðfylgnistiki leifa, F11,10 er prófhending fyrir 
stikastöðugleikapróf, og x2 (12) er spástöðugleikapróf. 

Staðalskekkjur stika eru í svigum 
undir metnum gildum. C táknar einkaneyslu á 
föstu verði í heild, N er mannfjöldi, Y eru 
ráðstöfunartekjur á föstu verði, og d84 er gervibreyta 

sem tekur gildið 1 árið 1984, en núll 
annars (þessi gervibreyta var réttlætt með upp-
töku greiðslukorta á þessum tíma). Þetta er því 
eilitið önnur skilgreining gagna heldur en 
notuð er í þessari grein, því eins og lýst var að 
framan er húsnæðisliðurinn dreginn út úr 
neyslunni og tekjunum hér. Þegar jafna (4.1) er 
metin með þessum nýju skilgreiningum á sama 
tímabili fæst: 
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(4.2) 
∆c=0,75•∆y-0,17•(c-y)-1+0,009+0,06•d84 

(0,09) (0,10) (0,009)(0,04) 

Árstölur 1963-1987 
R2=0,76, s=0,034, r,=0,08 

Þarna er c lógaritmi af einkaneyslu án húsnæðis 
og y lógaritmi af ráðstöfunartekjum (sbr. 

töflu 1). Jafnan breytist því sáralítið við þessa 
breytingu á skilgreiningum. R2 lækkar að vísu 
nokkuð og .S' hækkar, en skýringin er líklega 
fólgin í falskri nákvæmni jöfnu (4.1) vegna 
húsnæðisliðarins. Sömuleiðis er eftirtektarvert 
að stikinn við gervibreytuna verður ómarktækt 
frábrugðinn núlli. Þegar þessi breyta er felld 
burt og jafnan endurmetin fram til 1992 fæst: 

(4.3) ∆c=0,75•∆y-0,13•(c-y)-1+0,011 
(0,07) (0,08) (0,006) 

Árstölur 1963-1992 
R2=0,79, s=0,032, DW=2,0, r1=0,01, r2=-0,41 
Chow próf: F3,24= 1,52 (p= 0,24), F5,22=0,27 
(p=0,92) 

(Fyrra Chow-prófið á við próf á kerfisbreytingu 1978, 
hið síðara á við spápróf fyrir árin 

1988-1992. Þessi tímabil eru einnig notuð í 
samsvarandi prófum hér á eftir.) 

Þessi jafna stendur sig nokkuð vel á stöðugleika-
og spáprófum, og virðist því fljótt á litið 

ekki vera efni til mikillar gagnrýni. Þó má 
nefna a.m.k. tvö atriði sem fetta má fingur út í. 
Í fyrsta lagi ber að benda á að stikinn við hlutfall 

neyslu og tekna er vart marktækur, og því 
gefur jafnan ekki tilefni til að draga þá ályktun 
að neysla og tekjur séu samheildaðar. Þetta má 
sjá af því að t-gildi stikans við (c-y)-1 aðeins 
-1.65, en það þyrfti að vera u.þ.b. tvöfalt stærra 
til að gefa sterka vísbendingu um samheildun. 
Þegar ADF prófi er beitt á c-y fæst sama niðurstaða 

(ADF(c,1)=-1,5). Þetta þýðir að vafasamt 
er að gera ráð fyrir að eitthvert jafnvægisgildi 
neysluhneigðar sé yfir höfuð til og því vart 
réttlætanlegt að taka tillit til þess í spám. Í öðru 

lagi er annar raðfylgnistiki leifanna í jöfnunni 
marktækt frábrugðinn núlli, sem gerir alla 
túlkun kennistærða jöfnunnar vafasama. Þetta 
má „lagfæra" með því að bæta við töfðum 
gildum á ∆c, en þá verður jafnan óstöðug og 
spáir illa. 

5. Nýjar jöfnur 
Í nýklassískri hagfræði er gert ráð fyrir að 

einstaklingar leitist við að hámarka væntanlegt 
notagildi núvirtrar framtíðarneyslu að teknu tilliti til 

þeirra takmarkana sem þeir eru háðir, 
m.a. langtímatekjubands (sjá t.d. Blanchard og 
Fischer, 1989, kafla 2 og 6). Við greiningu 
kemur í ljós að það er einkum þrennt sem hefur 
áhrif á neysluákvarðanir: núverandi eignir, 
framtíðartekjur og vextir. Áhrif vaxtanna geta 
verið jákvæð, neikvæð eða engin því að þar 
togast á staðkvæmdaráhrif og tekjuáhrif. 
Ráðstöfunartekjur augnabliksins skipta engu 
máli í þessum fræðilegu niðurstöðum, nema ef 
lausafjárband heftir einstaklinginn, þ.e.a.s 
hann getur ekki fjármagnað neyslu sína í núinu 
með lántöku gegn framtíðartekjum.6 Aðrir 
markaðsbrestir, s.s. vöruskömmtun, geta einnig 
haft áhrif. Talið er að það sé m.a. af völdum 
aukins frjálsræðis á fjármagnsmörkuðum sem 
neysla umfram ráðstöfunartekjur og samhliða 
skuldsetning heimilanna hefur aukist viðast 
hvar í iðnríkjunum á síðustu árum (sjá t.d. 
Lehmussaari, 1990). Að ýmsu leyti er sömu 
sögu að segja hér á landi, þótt þetta hafi orðið 
síðar hér en annars staðar. Það er því eðlilegt að 
við empírískar rannsóknir á neyslu séu skoðuð 
áhrif eigna og vaxta auk ráðstöfunartekna. Í ljósi 

íslenskrar hagsögu er einnig eðlilegt að 
kanna hvort útflutningstekjur og viðskiptakjör 
hafi áhrif á tekjur og neyslu. Það eru því fimm 
breytur sem þessi rannsókn einskorðast við: 
neysla, ráðstöfunartekjur, eignir, kaupmáttur 
útflutnings og vextir. 

Áður en farið er út í mat á nýjum jöfnum er 
rétt að huga að tímaraðaeiginleikum hag-
stærðanna sem verða notaðar í greiningunni. Í 
töflu 5.1 kemur fram að allar tímaraðirnar 
virðast vera heildaðar af fyrsta stigi, þ.e.a.s. 
fyrsti mismunur þeirra er sístæður. Eina röðin 
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sem vafi leikur á um eru skuldir heimilanna, en 
þar er núlltilgátunni um að fyrsti mismunur hafi 
einingarót og sé því ekki sístæður aðeins naumlega 

hafnað við 5% höfnunarmörk. Það er 
athyglisvert að raunvextir eru ekki sístæð 
breyta samkvæmt þessari greiningu, en 
samkvæmt hefðbundinni hagfræðigreiningu 
ættu raunvextir og hagvöxtur, sem er sístæð 
stærð, að fylgjast að. 

Það má færa rök fyrir notkun á mismunandi 
eignamælikvörðum við könnun á neyslu. 
Heildareignir, þ.e.a.s. fasteignir að viðbættum 
hreinum peningalegum eignum, eru sá mælikvarði 

sem er mest aðlaðandi frá fræðilegu 
sjónarmiði. Hins vegar kunna aðrir mælikvarðar 

að vera empírískt betri, t.d. vergar 
peningalegar eignir, hreinar peningalegar 
eignir eða markaðsvirði húsnæðis. Í sumum 
líkönum hefur einnig verið notuð útlánabreyta 
sem mælikvarði á hversu þétt lausafjárbandið 
heftir heimilin í fjármögnun neyslu umfram 

tekjur (Brodin og Nymoen, 1989, 1992). Það er 
því rétt að prófa helstu mælikvarða sem koma 
til greina og láta tölfræðina skera úr um hver á 
best við. 

Sem fyrsta skref í greiningunni er rétt að 
kanna hugsanleg samheildunarsambönd milli 
tímaraðanna. Við munum nota markaðsvirði 
húsnæðis sem eignamælikvarða í byrjun. Ef 
gert er ráð fyrir að neysla, tekjur, kaupmáttur 
útflutnings, eignir og vextir séu þær breytur 
sem við einskorðum okkur við, þá er möguleiki 
á fjórum óháðum samheildunarsamböndum 
milli þessara stærða. Eitt af þeim samböndum 
sem virðast vera fyrir hendi er samband tekna 
og kaupmáttar útflutnings. Granger-Engle aðhvarfsgreining 

gefur langtímasambandið: 

(5.1) y=3,0+0,7x 
(1961-1992, ADF(c,1) = -4,1) 

Villuleiðréttingaraðferðin gefur sömu niður-
stöðu: 

Tafla 5.1 Breytutákn og heildunarstig 

Breyta Skýring ADF0 ADF1 Heildunarstig 

c Einkaneysla -2,8 (t,l) -5,1 (c,l) 1 (p<l%) 
y Ráðstöfunartekjur heimilanna -3,5 (t,l) -4,3 (c,1) 1 (p<l%) 
a Hreinar eignir heimilanna -1,7 (t,4) -5,6 (c,3) 1 (p<1%) 
h Markaðsvirði húsnæðis heimilanna -2,0 (t,4) -5,5 (c,3) 1 (p<l%) 
m Peningalegar eignir heimilanna -0,4 (t,0) -4,0 (c,0) 1 (p<l%) 
d Skuldir heimilanna -0,6 (t,l) -3,0 (c,0) 1 (p<5%) 
X Kaupmáttur útflutnings -1.3 (t,2) -4.8 (c,l) 1 (p<l%) 
r Vextir á verðtryggðum ríkisbréfum -1,7 (t,l) -6,3 (c,0) 1 (p<l%) 
i Raunvextir á innlánum -0,9 (t,3) -5,2 (c,2) 1 (p<l%) 

Breyturnar c, y, a, h, m, d og x eru staðvirtar með verðvísitölu vöru og þjónustu og á log-formi. 
Í dálki merktum ADFO eru t-gildi fyrir ADF próf á tilgátunni að tímaröðin hafi einingarót. 
Í dálki merktum ADFl eru t-gildi fyrir ADF próf á tilgátunni að fyrsti mismunur tímaraðarinnar 
hafi einingarót. 
Í svigunum á eftir t-gildunum er gefið til kynna hvort gert var ráð fyrir tímaleitni í röðinni (t) eða 
hvort einungis var gert ráð fyrir fasta (c). Talan þar á eftir sýnir fjölda tafinna mismunaliða sem 
voru notaðir við útreikning prófhendingarinnar. 
Í aftasta dálkinum er sýnt hve oft þarf að beita mismunavirkjanum á röðina til að útkoman verði 
sístæð. 
p-gildi prófsins er sýnt í svigum. 
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(5.2) ∆y=2,14+0,32∆x-0,33∆y+0,50x-1-0,72y-1 

(0,41)(0,09) (0,10) (0,09) (0,13) 

R2=0,75, s=0,043, DW=2,0, r1=-0,02, r2=0,04 

Þetta má sjá með því að taka -0,72 út fyrir 
sviga í tveimur síðustu liðunum í jöfnu (5.2). 
Það er rétt að taka fram að tilgátu um að lang-
tímateygni ráðstöfunartekna m.t.t. útflutnings 
sé jöfn einum (þ.e.a.s að stikar við x-1 og y-1 séu 
jafnir) er hafnað afdráttarlaust. Þegar villuleiðréttingarliðurinn 

er tekinn úr jöfnu (5.1) og 
settur í stað síðustu tveggja liðanna í (5.1) og 
jafnan metin upp á nýtt fæst spájafna fyrir 
ráðstöfunartekjur: 

(5.3) ∆y=2,11+0,32∆x+0,33∆y-1-0,72(y-0,7x)-1 

(0,36)(0,08) (0,09) (0,12) 

Ársgögn 1963-1992 
R2=0,75, s=0,042, DW=2,0, r1=-0,03, r2=0,04 

Chow próf: F4 ,22=l,82 (p=0,16) F5,21= 0,59 
(p=0,71) 

Þessi jafna stenst ágætlega stöðugleikapróf, 
þótt nokkrum sinnum komi fyrir veruleg frávik, 
t.a.m. árin 1983 og 1987, en þau má skýra með 
tilvísun í óvenjulegar aðgerðir stjórnvalda. 
Jafnan breytist sáralítið þótt bætt sé við gervibreytum 

fyrir þessi ár. Frávik jöfnunnar innan 
matstímabils og einnig spáskekkjur þegar spáð 
er eitt ár í senn fram fyrir matstímabil að 
gefnum réttum gildum á óháðum breytum eru 
sýnd á mynd 5.1. Það er athyglisvert að teygni 
tekna m.t.t. útflutnings er einungis 0,7. Útflutningur 

hefur því vaxið mun hraðar en 
ráðstöfunartekjur á undanförnum áratugum. 
Þetta endurspeglar líklega einungis vöxt heimsmarkaðar 

og aukin tengsl landa með utanríkisviðskiptum. 

Þegar allar breytumar sem voru tilteknar að 
framan, þ.e.a.s. c, y, h, x, og r eða i, eru settar 
saman í samheildunarpróf (1965-1992) er ekki 
hægt að hafna tilgátunni um einingarót í leifum, 
og ennfremur er stikinn við vextina mjög illa 
ákvarðaður. Þegar vöxtum er sleppt fæst hins 
vegar sambandið c=0,244+0,42y+0,26h+0,29x 
(ADF(c,1) = -5,6). Summa stikanna hægra 

Mynd 5.1 Leifar og spáskekkjur í jö fnu (5.3) 
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megin í jöfnunni er 0,97 svo að ákveðið var að 
meta jöfnuna upp á nýtt með þeirri takmörkun 
að summan sé 1; þá fæst langtímasambandið 
c=-0,057+0,52y+0,25h+0,23x (ADF(c,1)=-4,9). 
Síðan skilgreinum við villuleiðréttingarlið sem 
leifarnar úr þessu sambandi: 

(5.4) e=c-(0,52y+0,25h+0,23x) 

Fyrir utan y og h, sem hafa augljósa hagfræðilega 
túlkun sem nútíðartekjur og -eignir, 

þá má túlka x sem mælikvarða á væntanlegar 
framtíðartekjur og verðmæti eigna, sbr. jöfnu 
(5.3). 

Það má finna fleiri samheildunarsambönd 
meðal þessara breyta heldur en þau tvö sem hér 
hafa verið sýnd; t.d. gefur ADF próf til kynna 
samheildun milli c og x (ADF(c,1)=-4,6), sem 
stríðir raunar gegn þeirri niðurstöðu að prófið 
ge f i ekki til kynna samheildun milli c og y (sbr. 
umfjöllun í kafla 1). Sambandið milli c og x 
verður þó ótrúverðugra vegna slakrar villuleiðréttingarjöfnu. 

Ef við táknum leifarnar úr 
langtímasambandinu með z, þá gefur aðfallsgreining 

∆c=0,034+0,57∆y-0,17∆y-1+0,25∆x-0,22z-1 

og t-gildi stikans við z-1 er aðeins -1,9, t.d. 
samanborið við -5,9 við breytuna (y-0,7x)-1 í 
jöfnu (5.3). Einnig finnst samheildun milli c,y 
og h(ADF(c,1)=-3,6) og t-gildið við leifaliðinn 
(X-0,7y-0,3h)-1 í villuleiðréttingarjöfnu fyrir ∆c 
er -2,5. Sterkt samband finnst milli c, x og h 
(c=0,5x+0,35h, ADF(c,1)=-6,7). Vert er að 
minna á að í 4. kafla var komist að þeirri niðurstöðu 

að neysla og ráðstöfunartekjur væru ekki 
samheildaðar. 

Næsta skref er að gera aðfallsgreiningu á 
villuleiðréttingarformi fyrir ∆c: 

(5.5) 
∆c=0,85+0,43∆y+0,33∆c-1-0,l7y-1+0,14∆h 

(0,41)(0,12) (0,17) (0,15) (0,06) 

-0,08∆h-1+0,12∆x+0,02∆x-10,71e-1-0,31η-1 

(0,06) (0,07) (0,11) (0,21) (0,14) 

Ársgögn 1963-1992 
R2=0,93, d=0,022, DW=1,6 

Þarna er rithátturinn η=y-0,7x notaður fyrir 
leifaliðinn úr langtímajöfnunni fyrir y. Þennan 
lið er erfitt að túlka í neyslujöfnunni, þótt ef til 
vill megi segja að hann standi fyrir væntingar 
um breytingar á tekjum, samanber jöfnu (5.3). 
Þótt t-gildi við stika segi ekki alla söguna, þá 
virðist ljóst að nokkrum stikanna í jöfnu (5.5) er 
ofaukið. Þegar tilgátan um að stikarnir við ∆c-1 

∆y-1, ∆h, ∆x og ∆x-1 séu núll er prófuð með 
F-prófi stenst hún auðveldlega (p=0,4). Þegar 
þessar breytur eru felldar burt fæst jafnan: 

(5.6) 
∆c=0,93+0,56∆y+0,10∆h-0,54e-1-0,33η-1 

(0,27)(0,08) (0,05) (0,13) (0,09) 

Ársgögn 1962-1992 
R2=0,90, s=0,023, DW=1,6, r1=0,14, r2=-0,08 
Chow próf: F5,21=0,78 0(p=0,58) F5,21=0,59 
(P=0,69) 

Þegar prófað er að bæta við þessa jöfnu 
öðrum villuleiðréttingarliðum t.d. (c-0,7y-0,3h)-1 

og (C-0,5X-0,35h)-1 (sbr. umfjöllun hér að 
framan), kemur í ljós að stikar við þá verða 
ómarktækt frábrugðnir núlli. Það virðist því 
eins og samheildunarsamböndin tvö (5.1) og 
(5.3), sem gefa af sér leifaliðina e og Tj, séu fullnægjandi, 

a.m.k. hvað tekjur og neyslu varðar, 
því að T| er eini leifaliðurinn sem kemur marktækt 

inn í jöfnu (5.3). Það er rétt að benda á að 
ef leyst er upp úr svigunum sem skilgreina e og 
η, þá verður stikinn við y-1 nánast 0, eða -0,03. 
Leifar úr jöfnum (5.3) og (5.6) virðast vera 
óháðar (p=-0,17), og þegar leifum úr jöfnu 
(5.3) var bætt við jöfnu (5.6) urðu þær einnig 
ómarktækar, þannig að það virðist vera í lagi að 
gera ráð fyrir að ∆y sé veik ytri stærð fyrir ∆c 
og ekki ástæða til að nota flóknari aðferðir, svo 
sem tveggja eða þriggja þrepa aðferð minnstu 
ferninga.8 Það kemur enda í ljós þegar prófað er 
að beita þessum aðferðum að jöfnurnar breytast 
nánast ekkert frá (5.3) og (5.6). 
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Það er áhugavert að athuga hvort vextir hafi 
skammtímaáhrif á neyslu, þótt þeir væru 
dæmdir úr leik í langtímajöfnunni. Raunvextir 
á innlánum virðast ekki hafa áhrif á neyslu, en 
þegar vöxtum á ríkisbréfum er bætt við í jöfnu 
(5.6) fæst: 

(5.7) ∆c=0,99+0,59∆y+0,09∆h 
(0,26)(0,08) (0,04) 

-0 ,49e - 10,35η - 10,92∆ r - 1 

(0,12) (0,09) (0,44) 

Ársgögn 1966-1992 
R2=0,93, s=0,0209, DW=1,4, r1=0,30, r2=-0,07 
Chow próf: F6 , 1 5=l,16 (p=0,38) F5 ,16=0,67 
(p=0,65) 

Þarna koma vextirnir marktækt inn á mismunaformi, 
en fyrsti raðfylgnistiki leifa er 

orðinn nokkuð stór, þótt ekki sé hann marktækt 
frábrugðinn núlli (p=0,l). Staðalfrávikið í 
jöfnu (5.6) metinni yfir sama tímabil er 0,0225, 
svo að ekki er um stóraukna nákvæmni að ræða 
við þessa viðbót. Á mynd 5.2 eru sýndar spá-

skekkjur úr jöfnunum tveimur, metnum yfir 
sama tímabil fyrir hvert spágildi (frá 1966 til 
ársins fyrir hverja spá). Það er erfitt að gera upp 
á milli þessara tveggja jafna á þennan mælikvarða, 

en þó ber að benda á að jafna (5.7) 
undirspáir neyslu fyrir árið 1990 heilu 
prósentustigi neðan við jöfnu (5.6) vegna 
vaxtalækkunar árið á undan, og þetta er jafnframt 

versta spáskekkjan síðustu fimm ár 
gagnaskeiðsins, sem eru einmitt þau ár sem má 
segja að fjármagnsmarkaður hafi verið virkur 
hér á landi. Á hinn bóginn má benda á að Theil-
gildi jöfnu (5.7) er ívið lægra en jöfnu (5.6) 
fyrir árin 1988-1992 og mat á stikanum við 
vextina er mjög stöðugt frá árinu 1978. 

Þótt vextirnir komi aðeins fyrir á mismunaformi 
og hafi því ekki langtímaáhrif, þá eru 

áhrif vaxtabreytinga töluvert lengi viðvarandi í 
jöfnu (5.7). Vaxtalækkun sem nemur einu 
prósentustigi eykur neyslu ársins á eftir um 
tæplega eitt prósent að öðru óbreyttu. Helmingur 

þessa fráviks verður enn viðvarandi á 
þriðja ári, fjórðungur á fjórða ári o.s.frv. 

Hvað mælikvarða á eignir aðrar en verðmæti 
húseigna varðar, þá er vert að skýra frá því að 
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allar aðrar breytur reynast lakari, þegar á heildina 
er litið, heldur en húseignir. Sú breyta sem 

kemst næst húseignum er hreinar heildareignir 
heimilanna (táknaðar með a að framan), en 
aðrar breytur koma þar langt á eftir. Mælt langtímasamband 

með Granger-Engle aðferðinni er 
c=0,38y+0,30a+0,32x (ADF(c,l)=A,l) . Jafna 
hliðstæð jöfnu (5.7) er 

(5.8) ∆c=0,86+0,58∆y+0,09∆a 
(0,26) (0,08) (0,05) 

-0,46e' -1-0,31η -10,88∆r -1 

(0,11) (0,09) (0,43) 

Ársgögn 1966-1992 
R2=0,93, s=0,0204, DW=1,5, r1=0,24, r2=-0,22 
Chow próf: F6,15=1,11 (p=0,40) F5,16=0,34 
(P=0,88) 

þar sem leifaliðurinn úr langtímajöfnunni er 
táknaður með e'. 

Lokaorð 
Að framan hefur verið sýnt fram á að bæta 

má núverandi neyslujöfnu þjóðhagslíkans með 
því að taka tillit til eigna, útflutningstekna og 
e.t.v. vaxta. Það er athyglisvert að þótt skamm-
tímaáhrif ráðstöfunartekna séu mikilvæg, þá 
virðist ekki vera hægt að gera ráð fyrir stöðugu 
hlutfalli ráðstöfunartekna og einkaneyslu, 
heldur virðist þurfa að taka tillit til fleiri þátta 
og e.t.v. hægt að segja að hlutfall neyslu og 
eigna í breiðum skilningi sé stöðugt til lengri 
tíma litið. Þetta er raunar í ágætu samræmi við 
hagfræðikenningar. 

Einnig hafa verið staðfest tengsl ráðstöfunar-
tekna og kaupmáttar útflutnings og sett fram ný 
og stöðug spájafna fyrir þetta samband. 

Ahrif vaxta hafa ekki fundist áður í islensk-
um neyslujöfnum sem hafa viðunandi tölfræði-
lega eiginleika. Það er að vísu ekki hægt að 
telja vaxtaáhrifm sönnuð, en verulegar líkur 
hafa verið leiddar að því að þau séu fyrir hendi. 
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Aftanmál 
1 Sigurður A. Jónsson (1993). 
2 Eftir að frágangi þessarar greinar var að mestu 

lokið var höfundi bent á grein eftir Bjarna Braga 
Jónsson (1979) þar sem gerð er grein fyrir peninga-
legum sparnaði á árunum 1954-1977. Nálgunin 
sem gerð er hér fyrir árin 1960-1969 reyndist hins 

vegar nægjanlega góð, því að tölfræðilegar niðurstöður 
breyttust mjög lítið þegar prófað var að nota 

tölurnar úr grein Bjarna Braga. 
3 Markmið þessa kafla er að gefa lauslega hugmynd 

um helstu hugtök sem líklegt er að þarfnist kynningar. Nákvæma 
stærðfræðilega umfjöllun má 

finna í þeim heimildum sem vísað er til í texta. 
Leitast hefur verið við að fylgja þeim þýðingum á 
erlendum hugtökum sem finna má í Orðasafni úr 
tölfræði eftir Snjólf Olafsson og Sigrúnu Helgadóttur (1990). 

Samheildun er tillaga að þýðingu á 
cointegration. 

4 Eftirfarandi umfjöllun styðst að miklu leyti við 
Engle og Granger (1987). 

5 Gert er ráð fyrir að meðaltal sé 0 og að leitni í tíma 
hafi verið fjarlægð. 

6 í eldri kenningum, s.s. frambúðartekjukenningu 
Friedmans, eru væntingar um framtíðartekjurtaldar 
myndast sem vegið meðaltal samtíðar- og fortíðar-
tekna. Þannig koma ráðstöfunartekjurnar inn sem 
vísbending um framtíðartekjur. 

7 Mun fleiri próf á eiginleikum þessarar og annarra 
jafna í greininni voru gerð en hér er sýnt, en ekkert 
þessara prófa gaf tilefni til að ætla að forsendur 
venjulegrar aðhvarfsgreiningar stæðust ekki. 

8 Sjá Godfrey (1988), bls. 145-150. Gert er ráð fyrir 
að ∆x sé svokölluð veik ytri stærð (Engle, Hendry 
og Richard, 1983) fyrir ∆y. 



Jón Ólafur Ísberg: 

Íbúatala sveitarfélaga á Íslandi 
árið 1901 

Höfundur er sagnfræðingur. 

Fyrsta opinbert manntal á Íslandi var tekið 
árið 1703, og reyndust landsmenn þá vera 
50.444 að tölu. Ekki var talið samtímis á öllu 

landinu, heldur fór talning fram frá því í desember 
1702 og fram í júní 1703 (talningin á páskanótt 
er þjóðsaga), og var ýmis háttur hafður á 

við talningu. Manntal þetta var mikið eljuverk 
og þurfti þor í slíka framkvæmd, enda ýmislegt 
í heilagri ritningu sem mælti gegn slíku háttalagi, 

t.d. Samúelsbók I. 24, en í þá daga höfðu 
menn þann boðskap ekki í flimtingum. 
Skömmu eftir manntalið kom stórabóla sem 
lagði um þriðjung þjóðarinnar í gröfina, en hún 
var af mörgum talin refsidómur guðs. 

Fyrir 1703 eru ekki neinar áreiðanlegar tölur 
um mannfjölda á Íslandi, en ýmsir hafa reynt að 
giska á hann út frá tölum um þingfararkaupsbændur 

árið 1096 og fjölda skattbænda árið 
1311. Einnig má nefna að talið er að Þorleifur 
Kortsson lögmaður hafi látið telja landsmenn á 
áttunda áratug 17. aldar og hafi þeir þá verið 
um 50.000, þ.e. álíka margir og aldarfjórðungi 
síðar. Þótt ekki séu neinar heimildir um þetta 
manntal getur vel verið að fólksfjöldinn hafi 
ekkert vaxið á þessum tíma, enda var óvenju 
hart í ári og fjöldi fólks á vergangi vegna skorts 
á jarðnæði og aflabrests. 

Hvað sem líður nákvæmum fjölda fólks á 
liðnum öldum er ljóst að hér á landi var ekkert 
sjálfgefið fólksfjöldahámark eins og löngum 
var haldið fram. Búseta og atvinnuhættir tóku 

breytingum eftir því hve margt fólk var í landinu, 
enda eru breytingar á fólksfjölda meginaflvaki 
breytinga á atvinnuháttum í „frumstæðum" 

og lítt iðnvæddum samfélögum. Löngum hefur 
því verið haldið fram að á Íslandi hafi verið 
kyrrstaða öldum saman og engar breytingar 
orðið á högum fólks, enda markvisst komið í 
veg fyrir nýjungar. Segja má að komið hafi 
verið í veg fyrir þau nýmæli sem gátu raskað 
samfélagsgerðinni um of fyrr á öldum, en þótt 
eitthvað væri bannað í orði er ekki þar með sagt 
að því banni hafi verið framfylgt. Þannig er t.d. 
ljóst að ekki var spornað gegn myndun þéttbýlis 
þegar ekki var lengur rúm fyrir fólk í sveitum 
landsins og vistarskyldan hélst því ekki, og það 
sama var uppi á teningnum í hallærum. Sveiflur 
í fólksfjölda hljóta að hafa breytingar á atvinnuháttum 

og búsetu í för með sér, og það eitt 
hrekur fullyrðingar um kyrrstöðu. 

Um hálf öld leið frá manntalinu 1703 þar til 
landsmenn voru taldir aftur, en þá var tekið einhvers 

konar manntal að undirlagi biskupa, og 
reyndust Íslendingar þá vera nákvæmlega 
50.700. Íslendingum fækkaði verulega í móðuharðindunum 

1783-85, en eftir þann tíma hefur 
þjóðin ekki orðið fyrir neinum stóráföllum. 
Manntal á Íslandi hefur verið á opinberri hendi 
síðan 1769; þá var enn talið, en síðan ekki fyrr 
en 1801. Á 19. öld var talið á tíu ára fresti frá 
1840, og var því fram haldið til ársins 1960. 
Árið 1910 varð sú breyting að fólk var meðal 
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annars talið eftir hreppum, læknishéruðum, 
sveitum og bæjum auk sókna, en fyrir þann tíma 
hafði fólk einungis verið talið eftir sóknum. 

Tilgangur þessarar samantektar er að birta 
tölur úr manntalinu 1901 um fólksfjölda í einstökum 

sveitarfélögum, en það hefur ekki verið 
gert fyrr. Við ritun hennar komu upp ýmis 
álitamál um manntalið og áreiðanleika talna 
almennt, bæði í nútíð og fortíð. 

Manntalið árið 1901 fór fram 1. nóvember, 
en fyrri manntöl höfðu ýmist verið tekin að 
hausti eða vetri, og frá 1860 hafði verið talið 1. 
október. „Vegna haustlesta, gangna, fjármarkaðar og 

haustvertíðar" var talningardagurinn 
fluttur, en þrátt fyrir það voru 6% landsmanna 
að heiman þennan dag. Til samanburðar má 
geta þess að á sama tíma var tekið manntal í 
Danmörku, og þar var einungis 1 % landsmanna 
fjarri heimilum sínum. Samanburður við fyrri 
skýrslur um þetta getur verið varasamur; frá 
1870 voru allir taldir sem talningarmenn fundu, 
en fyrir þann tíma voru einungis taldir heimilisfastir 

íbúar þar sem talið var. Vert er að hafa 
þetta í huga þegar tölur frá ólíkum tímum eru 
bornar saman. Það er ekki einungis að varasamt 
sé að bera saman upplýsingar úr manntölum frá 
19. öld, heldur er einnig innbyrðis ósamræmi, 
þ.e. talningarmenn hafa beitt ólíkum aðferðum. 
Þekktar eru tölur um mannfjölda á verslunarstöðum 

og annars staðar í þéttbýli frá því um 
aldamótin, en mjög breytilegum talningaraðferðum 

og skilgreiningum hefur verið beitt, enda 
koma oft fram miklar sveiflur milli ára. Sem 
dæmi má nefna að stundum hafa einungis verið 
taldir íbúar á verslunarlóðinni eins og hún var 
landfræðilega afmörkuð, en í öðrum tilvikum 
voru einnig taldir íbúar í nálægum þurrabúðum 
utan verslunarlóðarinnar. Við þessu er ekkert 
að gera ef maður veit hvenær og hvar hverri aðferð 

er beitt, en því er ekki alltaf að heilsa. 
Um og eftir aldamótin fluttist útgerð að 

mestu í þorpin, og með samanburði á manntölum 
1901 og 1910 má að nokkru sjá hvernig 

þessi breyting hefur orðið. Þegar manntalið var 
tekið var árstíðabundið hlé í atvinnulífi landsmanna, 

störfum tengdum landbúnaði var lokið 
fyrir veturinn og vetrarvertíð við Suðvesturland 

ekki hafin. Menn sátu þó ekki auðum höndum, 
og allmikil útgerð var frá annesjum norðanlands, 

t.d. frá Vatnsnesi, en einungis þrisvar 
sinnum var gert þaðan út fyrir daga iðnbyltingarinnar, 

þ.e. á 14. öld, 17. öld og 19. öld. 
Er því fólkstala þeirra sókna þaðan sem útræði 
var mikið töluvert hærri en verið hefði ef 
manntalið hefði verið tekið t.d. mánuði fyrr. 
Þetta kemur vel í ljós þegar rýnt er í manntalið, 
en þar segir viða „aðkomandi við sjóróðra", „í 
heimsókn við sjóróðra" og annað í þeim dúr; 
um heimamenn segir aftur á móti „bóndi og 
sjómaður", „sjómaður" eða „lifir á fiskveiðum" 
svo að dæmi séu nefnd. Við þessu er ekki annað 
að gera en hafa vara á þegar verið er að nota 
þessar tölur, en þær geta veitt allgóða hugmynd 
um atvinnuhætti og búsetu á þessum tíma ef 
rýnt er í frumgögnin. 

Á nokkrum stöðum á landinu voru heimavistarskólar, 
og virðast nemendur þá yfirleitt 

vera taldir með heimamönnum. Þetta breytir 
ekki miklu ef sóknin er fjölmenn og skólinn 
fámennur, en vissulega getur þetta haft áhrif. 
Nefna má að í aðalmanntölum 1910-1940 sem 
tekin voru 1. desember voru nemendur taldir til 
heimilis í sveitarfélagi þar sem skólinn var, en 
húsvitjunarbækur presta sem færðar voru að 
hausti, áður en skólar hófust, greina líklega 
raunverulegri tölu um íbúafjölda í sveitahreppum. 

Samkvæmt reglunum átti að telja alla sem 
náðist í, og þess vegna eru áhafnir og farþegar 
skipa sem voru í höfn taldir með íbúum þar. 
Þetta getur villt verulega um. Tveir kútterar 
með 15 mönnum breyta ekki miklu um heildaríbúafjölda 

í Reykjavík, en þegar áhafnir og farþegar 
skipa á Bíldudal eða Ísafirði eru taldir til 

íbúa þar, þá breytir það miklu, enda gat það 
hækkað íbúatöluna um 10% á þessum stöðum. 
Við Djúpavog var statt skip með 267 manns, og 
var þessu fólki bætt við fólksfjöldann í sókninni 
sem var 250 manns, og finnst ekki annað dæmi 
grófara um rangfærða íbúatölu. Farþegar skipanna 

voru flestir Íslendingar, og sama á við um 
áhafnir fiskiskipa, og þá þarf að hafa með til að 
nálgast réttan heildaríbúafjölda landsins, og 
yfirleitt er hægt að sjá hvar þetta fólk á heima. 
Áhafnir erlendu skipanna verða til þess að ýkja 
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fjölda Íslendinga og gera útreikninga um fjölda 
þeirra Íslendinga sem fæddir eru erlendis marklitla 
því að þessir menn teljast nálega aldrei til 
þess hóps í raun og veru þótt hann sé talinn með 
vegna þess hvernig staðið var að talningunni. 
Auk þess sem hér hefur verið nefnt má geta 
þeirra sem voru á ferðalagi og eru taldir til 
heimilis á gistihúsum eða „í tjaldi" eins og raun 
var á um fjóra ferðalanga á Stokkseyri. 

Eins og að framan greinir og mörgum er 
kunnugt voru landsmenn taldir eftir sóknum og 
sýslum fram til 1910, en þá var fyrst talið í 
sveitarfélögum. Með réttu má halda því fram 
að ekki hafi verið ástæða til að telja menn eftir 
hreppum meðan þeir höfðu ekkert hlutverk í 
stjórnkerfinu, en á því varð breyting eins og 
kunnugt er árið 1872. Nokkrar sóknir lágu í 
tveimur sýslum, og voru þá íbúarnir taldir til 
þeirrar sýslu sem kirkjan var í; t.d. voru allir 
íbúar í Staðarhraunssókn taldir til Mýrasýslu 
þótt nokkrar jarðir í sókninni væru í Kolbeinsstaðahreppi 

í Hnappadalssýslu. Sóknir hafa 
tekið miklum breytingum í tímans rás, og einstaka 

jarðir hafa færst milli kirkjusókna. Þessar 
breytingar eru meiri en ætla mætti. Í upphafi 
19. aldar voru fleiri prestar á hvert mannsbarn á 
Íslandi en annars staðar á Norðurlöndum, en 

eftir því sem leið á öldina fækkaði prestum og 
reynt var að bæta kjör þeirra, m.a. með því að 
stækka prestaköll og fækka sóknum. Á seinni 
hluta 19. aldar og fyrri hluta þessarar aldar 
verða meiri breytingar á þessu en orðið höfðu 
um aldaraðir eða síðan um síðaskipti. Vegna 
þessa getur verið varasamt að bera saman upp-
lýsingar, t.d. um mannfjölda, í einstökum 
sóknum frá einum tíma til annars. Það sama á 
einnig við um sveitarfélög. Í riti Lýðs Björnssonar, 

Saga sveitarstjórnar á Íslandi, er gerð 
rækileg grein fyrir breytingum á sveitarfélögum og 

hlutverki þeirra í tímans rás þannig 
að vandalaust ætti að vera að afla sér fróðleiks 
um þau efni. Af einhverjum ástæðum hafa 
menn ekki hætt sér út í þá vinnu að flokka 
tölfræðilegar upplýsingar úr sóknum eftir 
sveitarfélögum, og þess vegna eru ekki til 
samanburðarhæfar tölur frá mismunandi 
tímum. Öll gögn sem nauðsynleg eru liggja þó 

fyrir og eru tiltölulega aðgengileg fyrir þá sem 
áhuga hafa. 

Hér er gerð fyrsta tilraun til þess að færa 
upplýsingar um mannfjölda eftir sóknum yfir í sveitarfélög. 

Í meðfylgjandi töflu eru þrír 
dálkar og í þeim fyrsta, Manntal 1901, eru 
tölurnar teknar beint úr manntalinu og miðað 
við þau sveitarfélög sem voru til þegar manntalið 

var tekið. Í dálkinum Tölfræðihandbók 
eru greindar tölur úr Tölfræðihandbók 1984, 
töflu 11-3 á bls. 14-15, en ekki er gerð tilraun til 
að nýta upplýsingar úr töflu II-5 á bls. 21-23, 
enda eru þær ekki sambærilegar og stundum 
ógerlegt að átta sig á uppruna þeirra. Í þriðja 
dálkinum, Endurgerðar tölur, hef ég reynt að 
sannreyna tölurnar eftir bestu getu með því að 
kanna frumheimildir í Þjóðskjalasafni, og auk 
þess er íbúum skipað eftir sveitarfélögum eins 
og þau urðu á næstu áratugum ef þess var 
nokkur kostur. Sem dæmi má nefna að árið 
1918 var Klofningshreppur stofnaður úr Skarðsstrandarhreppi, 

og fylgdu þá hreppamörk sóknarmörkum 
Dagverðarnessóknar og Skarðssóknar, 

og voru því hæg heimatökin, en ekki lá dæmið 
alltaf svo vel við. Gerð er rækileg grein fyrir 
þessum breytingum í tilvísunum. Með þessu geta 
menn borið saman fólksfjölda á tilteknu svæði 
sem síðar varð að sérstökum hreppi, en miklar 
breytingar urðu á þeim um og eftir aldamótin og 
raunar allt fram til ársins 1950 þegar fjöldi 
sveitarfélaga náði hámarki. Ekki er gerð nein tilraun 

til frekari úrvinnslu á manntalinu, en æskilegt væri 
að nánari skoðun og endurmat færi fram 

á öllum fólksfjöldaupplýsingum fyrri tíðar, enda 
hefur lítils háttar samanburður á prentuðum 
gögnum og frumheimildum leitt í ljós að þar er 
víða pottur brotinn. 

Heimildir auk þeirra sem tilgreindar eru í skýringum 
við töflu: Manntal á Íslandi 1. 

desember 1910, Rv. 1913. Mannfjöldaskýrslur 
1911-1940, Rv. 1921-1946. Helgi Skúli 
Kjartansson: Vöxtur og myndun þéttbýlis á Íslandi 

1890-1915, Saga XVI, Rv. 1978, 151-
174. Arni Daníel Júlíusson: Áhrif fólksfjöldaþróunar 

á atvinnuhætti gamla samfélagsins, 
Saga XXVIII, Rv. 1990, 149-156. 
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Fólksfjöldi eftir sveitarfélögum árið 1901 

Mann- Töl- Endur- Mann- Töl- Endur-
tal frœði- gerðar tal frœði- gerðar 

1901 handbók tölur 1901 handbók tölur 

I. Gullbringusýsla 1.813 V. Mýrasýsla 1.696 
1. Grindavíkurhr. 391 391 391 1. Hvítársíðuhr. 153 153 
2. Hafnahr. 182 182 2. Þverárhlíðarhr. 135 135 
3. Rosmhvalaneshr.1 953 3. Norðurárdalshr. 175 175 
4. Miðneshr. 341 341 4. Stafholtstungnahr. 302 302 
5. Gerðahr.1 639 5. Borgarhr.6 378 328 
6. Keflavíkurhr.1"2 314 314 6. Borgarneshr.6 50 
7. Njarðvíkurhr.2 210 210 7. Álftaneshr. 268 268 
8. Vatnsleysustrandarhr. 441 441 8. Hraunhr.7 310 274 
9. Garðahr.3 960 361 361 Samtals 1.721 1.696 1.685 

10. Bessastaðahr. 311 311 311 
11. Hafnarfjörður' 599 571 VI. Snæfellsnessýsla 2.882 
Samtals 3.789 3.789 3.761 1. Skógarstrandarhr. 269 269 

2. Helgafellssveit 281 281 
II. Kjósarsýsla 1.063 3. Stykkishólmshr. 453 453 

1. Kjalarneshr. 470 470 4. Eyrarsveit 298 298 
2. Kjósarhr. 258 258 5. Neshr. innan Ennis8 807 
3. Mosfellshr. 335 355 6. Ólafsvikurhr.8 612 612 
4. Seltjarnarneshr. 491 491 499 7. Fróðárhr.8 195 

Samtals 1.554 1.554 1.554 8. Neshr. utan Ennis 381 381 
9. Breiðuvíkurhr. 248 248 

III. Reykjavík4 6.682 6.682 6.667 10. Staðarsveit 274 274 
11. Miklaholtshr. 170 170 

IV. Borgarfjarðarsýsla 1.773 12. Eyjahr. 81 81 
1. Hálsahr. 139 139 13. Kolbeinsstaðahr.7 207 243 
2. Reykholtsdalshr. 244 244 Samtals 3.469 3.494 3.505 
3. Lundarreykjadalshr. 145 145 
4. Andakílshr.5 289 289 VII. Dalasýsla 2.060 
5. Skorradalshr. 137 137 1. Hörðudalshr. 178 178 
6. Strandarhr. 203 203 2. Miðdalahr. 345 345 
7. Leirár- og Melahr. 197 197 3. Haukadalshr. 178 178 
8. Skilmannahr. 118 118 4. Laxárdalshr. 293 293 
9. Innri-Akraneshr. 291 291 5. Hvammshr. 188 188 

10. Ytri-Akraneshr. 747 747 747 6. Fellsstrandarhr. 187 187 
Samtals 2.520 2.520 2.520 7. Klofningshr.9 161 
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Mann- Töl- Endur-
tal frœði- gerðar 

1901 handbók tölur 

8. Skarðsstrandarhr.9 397 236 
9. Saurbæjarhr.10 278 296 

Samtals 2.044 2.060 2.062 

VIII. A-Barðastrandarsýsla 1.199 
1. Geiradalshr. 111 111 
2. Reykhólahr. 311 311 
3. Gufudalshr. 172 172 
4. Múlahr. 170 170 
5. Flateyjarhr. 433 433 

Samtals * 1.215 1.199 1.197 

IX. V-Barðastrandarsýsla 2.195 
1. Barðastrandarhr. 303 303 
2. Rauðasandshr. 813 431 
3. Patrekshr. 372 
4. Tálknafjarðarhr. 325 325 
5. KetildaÍahr. 262 262 
6. Suðurljarðahr." 492 469 

Samtals *2.195 2.195 2.172 

X. V-Ísafjarðarsýsla 2.348 
1. Auðkúluhr. 319 319 
2. Þingeyrarhr. 630 630 
3. Mýrahr. 502 502 
4. Mosvallahr.12 718 469 
5. Flateyrarhr.12 249 
6. Suðureyrarhr. 179 179 

Samtals *2.348 2.348 2.348 

XI. N-Ísafjarðarsýsla 2.622 
1. Hólshr. 546 546 546 
2. Eyrarhr. 539 539 
3. Súðavíkurhr. 535 535 
4. Ögurhr. 380 380 
5. Reykjarfjarðarhr. 237 237 
6. Nauteyrarhr. 273 273 
7. Snæfjallahr. 362 362 
8. Grunnavíkurhr. 396 396 
9. Sléttuhr. 439 439 

10. Ísafjörður'3 1.220 1.759 1.111 
Samtals 4.927 4.927 4.818 

Mann- Töl- Endur-
tal frœði- gerðar 

1901 handhók tölur 

XII. Strandasýsla 1.812 
1. Bæjarhr. 366 366 
2. Óspakseyrarhr. 109 109 
3. Fellshr. 99 99 
4. Kirkjubólshr. 251 251 
5. Hrófbergshr. 201 201 
6. Kaldrananeshr. 342 342 
7. Arneshr. 444 444 

Samtals 1 .812 1.812 1.812 

XIII. V-Húnavatnssýsla 1.651 
1. Þorkelshólshr. 258 258 
2. Þverárhr. 359 359 
3. Kirkjuhvammshr.'4 331 310 
4. Hvammstangahr.14 21 
5. Ytri-Torfustaðahr. 227 227 
6. Fremri-Torfustaðahr. 306 306 
7. Staðarhr. 187 187 

Samtals15 *1 .668 1.651 1.668 

XIV. A-Húnavatnssýsla 2.249 
1. Skagahr.16 199 
2. Höfðahr.16 199 
3. Vindhælishr.16 612 225 
4. Engihlíðarhr.17 246 238 
5. Bólstaðarhlíðarhr. 317 317 
6. Svínavatnshr. 264 264 
7. Blönduóshr.17 142 
8. Torfalækjarhr.17 322 188 
9. Sveinsstaðahr. 230 230 

10. Áshr. 232 232 
Samtals18 *2.223 2.249 2.234 

XV. Skagafjarðarsýsla 4.029 
1. Holtshr. 318 318 
2. Haganeshr. 329 329 
3. Fellshr. 170 170 
4. Hofshr.19 638 564 
5. Hofsóshr.19 74 
6. Hólahr.20 182 182 
7. Viðvíkurhr. 218 218 
8. Rípurhr. 161 161 
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XVII. Eyjafjarðarsýsla 4.580 XXI. N-Múlasýsla 3.585 
1. Öngulstaðahr. 368 368 1. Skeggjastaðahr. 249 249 
2. Saurbæjarhr. 599 599 2. Vopnaljarðarhr. 987 987 
3. Hrafnagilshr. 284 284 3. Jökuldalshr. 309 309 
4. Glæsibæjarhr. 761 761 4. Hlíðarhr. 133 133 
5. Öxnadalshr.22 166 5. Tunguhr. 294 294 
6. Skriðuhr.22 446 280 6. Fellahr. 246 246 
7. Arnarneshr.23 1.028 477 7. Fljótsdalshr. 296 296 
8. Arskógshr.23 448 8. Hjaltastaðahr. 306 306 
9. Hríseyjarhr.23 103 9. Borgarljarðarhr. 398 398 

10. Svarfaðardalshr. 993 993 10. Loðmundarfjarðarhr. 87 87 
12. Ólafsfjarðarhr. 377 377 377 11. Seyðisfjarðarhr. 280 280 
13. Grímseyjarhr. 83 83 12. Seyðisfjörður 841 841 841 
14. Akureyri24 1.370 1.370 1.347 Samtals 4.426 4.426 4.426 
Samtals 6.327 6.327 6.286 

XXII. S-Múlasýsla 4.744 
XVIII. S-Þingeyjarsýsla 3.459 1. Skriðdalshr. 206 206 

1. Svalbarðsstrandarhr. 261 261 2. Vallahr. 306 306 
2. Grýtubakkahr. 575 575 4. Eiðahr.29 242 242 
3. Hálshr.25 578 458 5. Mjóafjarðarhr. 398 398 
4. Flateyjarhr.2s 

5. Ljósavatnshr.26 572 
120 
321 

6. Norðfjarðarhr.30 

7. Neshr.30 
620 545 

75 
6. Bárðdælahr.26 251 8. Helgustaðahr.31 323 
7. Skútustaðahr. 319 319 9. Eskiljarðarhr.31 302 278 
8. Reykdælahr. 
9. Aðaldælahr. 

10. Reykjahr.27 

396 
408 

396 
408 
122 

10. Reyðarfjarðarhr.31 

11. Fáskrúðsljarðarhr.32 

12. Búðahr.32 

945 
765 

344 
493 
272 

11. Húsavíkurhr.27 663 313 377 13. Stöðvarhr.33 253 
12. Tjörneshr.27 164 14. Breiðdalshr.33 672 419 
Samtals *3.772 3.772 3.772 15. Beruneshr. 

16. Búlandshr.34 
221 221 

19 

9. Akrahr. 432 433 XIX. N-Þingeyjarsýsla 1.394 
10. Lýtingsstaðahr. 510 510 1. Kelduneshr. 247 247 
11. Seyluhr. 280 280 2. Öxarfjarðarhr. 185 185 
12. Staðarhr. 211 211 3. Fjallahr. 75 75 
13. Sauðárhr.21 769 407 509 4. Presthólahr.28 285 260 
14. Skarðshr.21 206 5. Raufarhafnarhr.28 25 
15. Skefilsstaðahr. 227 216 6. Svalbarðshr. 252 252 
Samtals 4.445 4.436 4.380 7. Sauðaneshr.28 

8. Þórshafnarhr.28 
350 275 

75 
XVI. Siglufjörður 420 420 420 Samtals * 1.394 1.394 1.394 

Mann- Töl- Endur-
tal fræði- gerðar 

1901 handbók tölur 

Mann- Töl- Endur-
tal frœði- gerðar 

1901 handbók tölur 
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Mann- Töl- Endur- Mann- Töl- Endur-
tal frœði- gerðar tal fræði- gerðar 

1901 handbók tölur 1901 handbók tölur 

17. Geithellnahr.34 671 385 7. Fljótshlíðarhr. 492 492 
Samtals 5.046 5.046 4.779 8. Vestur-Landeyjahr. 428 428 

9. Austur-Landeyjahr. 405 405 
XXIII. A-Skaftafellssýsla 1.162 10. Vestur-Eyjafjallahr. 533 533 

1. Bæjarhr. 174 174 11. Austur-Eyjafjallahr. 419 419 
2. Nesjahr. 330 330 Samtals 4.366 4.366 4.366 
3. Mýrahr. 220 220 
4. Borgarhafnarhr. 206 206 XXVII. Árnessýsla 6.394 
5. Hofshr. 232 232 1. Selvogshr. 115 115 

Samtals * 1.162 1.162 1.162 2. Ölfushr. 659 659 
3. Grafningshr. 106 106 

XXIV. V-Skaftafellssýsla 1.944 4. Þingvallahr. 121 121 
1. Hörgslandshr. 301 301 5. Grímsneshr." 599 444 
2. Kirkjubæjarhr. 283 283 6. Laugardalshr.3"' 155 
3. Leiðvallahr. 256 256 7. Biskupstungnahr. 591 591 
4. Álftavershr. 115 115 8. Hrunamannahr. 498 498 
5. Skaftártunguhr. 135 135 9. Gnúpverjahr. 282 282 
6. Hvammshr. 485 485 10. Skeiðahr. 259 259 
7. Dyrhólahr. 369 369 11. Villingaholtshr. 365 365 

Samtals * 1.944 1.944 1.944 12. Gaulverjabæjarhr. 461 461 
13. Hraungerðishr. 376 376 

XXV. Vestmannaeyjar 607 607 607 14. Sandvíkurhr. 299 299 
15. Eyrarbakkahr. 720 720 

XXVI. Rangárvallasýsla 4.366 16. Stokkseyrarhr. 943 943 
2. Ásahr. 709 709 Samtals 6.394 6.394 6.394 
3. Holtahr. 369 369 
4. Landmannahr. 310 310 Ótalið annars staðar 537 
5. Rangárvallahr. 423 423 
6. Hvolhr. 278 278 Samtals á landinu 78.470 78.470 78.470 
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Heimildir og skýringar: Manntal á Íslandi 
1901, vélrituð gögn í Þjóðskjalasafni. „Fólkstal 
á Íslandi 1901, 1890, 1880, 1840 og 1801." 
Landshagsskýrslur fyrir Ísland 1903, Rv. 1904. 
Tölfræðihandbók 1984, Rv. 1984. Lýður 
Björnsson: Saga sveitarstjórnar á Íslandi I-II, 
Rv. 1972-1979. Ný jarðabók fyrir Ísland, Kh. 
1861. Lbs. 512 (ljósritað handrit) í Þjóðskjalasafni 

Allar tölur eru miðaðar við hreppamörk á 
þeim tíma er talningin fór fram, 1 nóv. 1901. 
Þær tölur sem merktar eru * er ekki að finna í 
Landshagsskýrslum, heldur eru þar einungis 
tölur fyrir sýslurnar í heild, enda hafði sumum 
sýslum ekki verið skipt á þessum tíma. Áréttað 
skal að íbúatala í þéttbýli sem ekki er sérstakt 
sveitarfélag, sókn eða skýrt landfræðilega afmarkað 

getur vart talist mjög áreiðanleg. Tölur 
um áhafnir og farþega skipa, sem greinilega 
eiga ekki heima þar sem skipið var statt þegar 
talning fór fram, eru fluttar saman í liðinn Ótalið 

annars staðar. Nemendur í skólum í dreifbýli 
eru taldir með íbúum viðkomandi hrepps, en 
gerð er grein fyrir þeim í tilvísunum. 
1. Árið 1908 var nafni Rosmhvalaneshrepps 

breytt í Gerðahrepp, en þá gekk Keflavík 
undan hreppnum. 

2. Keflavíkurhreppur varð til árið 1908 með 
sameiningu kauptúnsins í Keflavík og 
Njarðvíkurhrepps. 

3. Garðahreppi var skipt árið 1908, en þá fékk 
Hafnarfjörður kaupstaðarréttindi. íbúatala 
Hafnarfjarðar er lækkuð um 28 manns, en það 
eru áhafnir og farþegar á þremur skipum. 
Heildaríbúatalan lækkar einnig sem því nemur. 

4. Tveir kútterar með 15 mönnum eru taldir 
undir liðnum Ótaldir annars staðar. 

5. Á Hvanneyri var búnaðarskóli, en þar var 
41 talinn til heimilis, og af þeim voru a.m.k. 
15 nemendur; 8 eru taldir lærisveinar í búnaðarskóla, 

en 7 stúlkur eru sagðar 
nemendur í mjólkurskóla; þær eru taldar 
með aðkomufólki á bænum. 

6. Þéttbýlið í Borgarnesi var klofið frá Borgar-
hreppi og gert að sérstöku sveitarfélagi árið 
1913. 

7. Íbúafjöldi sýslunnar er nokkuð á reiki, en 

hér er miðað við þau manntalsgögn sem eru í 
Þjóðskjalasafni. Í Landshagsskýrslum er 

íbúafjöldinn sagður 1721, og skeikar þá um 
36 manns. Skýringin er sú að fimm bæir í 
Staðarhraunssókn, sem eru í Kolbeinsstaðahreppi, 

eru taldir til Mýrasýslu, en eiga 
að teljast með Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu. 

Íbúatala Mýrasýslu er lækkuð um 36, 
en hækkuð í Snæfellsnessýslu. Tölurnar í 
Tölfræðihandbók 1984 eru ókunnuglegar, 
en sýna þó sama heildarfjölda í báðum sýslunum 

til samans. 
8. Neshreppi innan Ennis var skipt árið 1911 í 

Ólafsvíkurhrepp, sem var kauptúnið Ólafsvik 
og náði yfir jörðina Ólafsvik, og Fróðárhrepp. 

9. Klofningshreppur var klofinn úr Skarðsstrandarhreppi 
árið 1918, og fylgdu hreppamörk sóknarskilum. 

10. Bærinn Kleifar í Gilsfirði í Saubæjarhreppi 
var í Garpsdalssókn sem var að öðru leyti í 
Austur-Barðastrandarsýslu. Árið 1901 bjuggu 
þar 18 manns, og hækkar því íbúatala Dalasýslu 

sem því nemur, en lækkar í Austur-Barðastrandarsýslu. 
Heildarfjöldinn í báðum 

sýslunum til samans er hinn sami, en tölur 
Tölfræðihandbókar eru af ókunnum uppruna. 

Í Ólafsdal var búnaðarskóli, og þar 
voru 11 nemendur þetta ár. 

11.1 kauptúninu Bíldudal bjuggu 294 manns, 
en 175 utan þess. Þar voru tvö flutningaskip 
og eitt fiskveiðiskip með samtals 23 mönnum, 

og er því heildarfjöldi í hreppnum 469, 
en ekki 492. Tölfræðihandbókin telur 317 
íbúa á Bíldudal, og eru þar skipverjar meðtaldir. 

12.Kauptúnið Flateyri ásamt nokkrum bæjum 
í nágrenni þess varð að sérstöku sveitarfélagi árið 1922. 

13. Íbúafjöldi Ísafjarðar er færður niður um 109 
manns, en þeir voru á þremur skipum í höfninni, 

og lækkar þá heildaríbúafjöldi 
sýslunnar einnig. Tölfræðihandbókin slær 
saman Ísafjarðarkaupstað og Eyrarhreppi. 

14. Kirkjuhvammshreppi var skipt í 
Kirkjuhvamms- og Hvammstangahrepp árið 1938. 
15.1 Tölfræðihandbók 1984 er íbúafjöldinn 

1651, og er óvíst hvernig sú tala er tilkomin. 



208 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

Fólksfjöldi samkvæmt Manntalinu 1901 er 
1668, en það er samanlögð íbúatala þeirra 
sókna sem í sýslufélaginu voru á þeim tíma 
að viðbættum 50 manns sem bjuggu á þeim 
bæjum í Þorkelshólshreppi sem voru í Þingeyrasókn. 

16. Vindhælishreppi var skipt í þrennt árið 
1939, og hélt syðsti hlutinn gamla nafninu, 
en kauptúnið á Skagaströnd nefndist Höfðahreppur, 

og ysti hluti Skagans var nefndur 
Skagahreppur. Nemendur Kvennaskólans á 
Ytri-Ey sem er í Vindhælishreppi voru 26, 
en 34 töldust heimilisfastir í skólanum. 

17. Blönduóshreppur var stofnaður úr landi 
Torfalækjarhrepps árið 1914, og árið 1936 
var byggðin austan árinnar, sem tilheyrði 
Engihlíðarhreppi, sameinuð kauptúninu. 
Árið 1901 bjuggu 142 á Blönduósi; þar af 
voru 134 í Torfalækjarhreppi, en 8 í Engi-
hlíðarhreppi. 

18. Íbúafjöldinn er samanlagður fjöldi í sóknum 
sýslufélagsins að frádregnu því hálla hundraði í Þingeyrasókn 

sem er í Þorkelshólshreppi, en að viðbættu heimilisfólkinu í 
Víkum á Skaga sem voru í Ketusókn. 
Heildarfjöldi í sýslunni er því 11 hærri en í 
Landshagsskýrslum, og lækkar þá íbúatala 
Skagafjarðarsýslu sem því nemur. (Sjá lið 
15 og 21). 

19. Hofsóshreppur var stofnaður úr Hofshreppi 
árið 1948. 

20. Á Hólum var búnaðarskóli, en svo virðist 
sem einungis þrír nemendur hafi verið í 
skólanum þetta ár. 

21. Sauðárhreppi var skipt í Sauðárkrókshrepp, 
sem náði yfir kauptúnið og jörðina Sauðá, 
og Skarðshrepp árið 1907. Frá tölum um 
íbúafjölda í kauptúninu eru dregnir farþegar 
og áhöfn á Vestu sem þá lá þar við festar, alls 
54. Íbúatala í sýslunni lækkar því auk þess 
sem Húnvetningarnir eru skildir frá (sjá lið 

18). 
22. Öxnadalshreppur var stofnaður úr Skriðu-

hreppi árið 1910. Meðal íbúa er talinn 31 
nemandi og 5 kennarar Möðruvallaskóla. 

23. Arnarneshreppi var skipt í Arnarnes- og 

Árskógshrepp árið 1911, og árið 1930 var 
Hrísey, sem taldist til Árskógshrepps, gerð 
að sérstöku sveitarfélagi. 

24.Í prentuðum gögnum er íbúatala Akureyrar 
1370, en innan marka Akureyrar var einnig 
hluti Akureyrarútsóknar sem að öðru leyti 
tilheyrði Hrafnagilshreppi. Íbúar Akureyrar 
voru 1388, en skip á Pollinum með 41 
manni er dregið frá. Íbúafjöldi héraðsins í 
heild hefur því verið lækkaður sem nemur 
fjölda skipverja og farþega á skipinu. 

25. Flatey á Skjálfanda og Flateyjardalur mynduðu 
Flateyjarhrepp sem stofnaður var úr 

Hálshreppi árið 1907. 
26. Ljósavatnshreppi var skipt í Ljósavatns- og 

Bárðdælahrepp árið 1907. 
27. Húsavíkurhreppi var skipt árið 1912, og varð 

kauptúnið ásamt tveimur nálægum bæjum að 
sérstöku sveitarfélagi, en öðrum hlutum 
hreppsins var gefið hið gamla nafn Tjörneshreppur. 

Húsavíkurhreppur klauf Tjörneshrepp í tvo hluta, 
og árið 1932 varð syðri 

hlutinn sérstakt sveitarfélag, Reykjahreppur. 
28. Raufarhafnarhreppur var stofnaður úr Presthólahreppi 

árið 1945, og árið eftir var Þórshöfn 
skilin frá Sauðaneshreppi. 

29. Á Eiðum var skóli með a.m.k. 12 nemendum. 
30.Neshreppur var stofnaður úr Norðfjarðarhreppi 

árið 1913 og fékk kaupstaðarréttindi 
árið 1929. 

31. Reyðarfjarðarhreppi var skipt í þrennt árið 
1907, í Reyðarfjarðar-, Eskifjarðar- og 
Helgustaðahrepp. 

32. Búðahreppur var stofnaður úr Fáskrúðsfjarðarhreppi 
árið 1907. 

33. Breiðdalshreppi var skipt í Breiðdals- og 
Stöðvarhrepp árið 1905. 

34. Árið 1940 var þéttbýlið á Djúpavogi gert að 
sérstöku sveitarfélagi undir nafninu Búlandshreppur 

og klofið frá Geithellnahreppi. 
Með íbúum Geithellnahrepps þetta ár voru 
taldir skipverjar og farþegar á gufuskipi, 
samtals 267 manns, og er því íbúatala þess 
hrepps sem og sýslunnar lækkaður um það. 

35.Árið 1905 var Grímsneshreppi skipt í 
Grímsnes- og Laugardalshrepp. 



Valdimar Kristinsson: 

Samgöngur og ferðamál 

Annað hvert ár hefur verið rituð grein um samgöngur og 
ferðamál í Fjármálatíðindi (síðast birt í 2. hefti 1991). Í 
þessum greinum hefur verið rætt um þróun samgöngumála 
innanlands og til og frá landinu og einnig vikið að ferðantálum, enda eru náin tengsl milli þeirra og samgöngumálanna. 

Vegagerð 
Vegakerfi landsins og ástand þess er alltaf til 

umræðu, enda er samtenging byggða og þar 
með þjóðfélagsins alls að miklu leyti undir því 
komin. síðasta áratug hafa orðið miklar framfarir 

í vegagerð hérlendis með lagfæringu og 
endurlagningu vega, er síðan hafa verið lagðir 
bundnu slitlagi. 

,Góðvegagerð, þ.e. lagning bundins slitlags 
á þjóðvegi, byrjaði mjög seint á Íslandi, svo 
seint að líklega stóðum við ekki eins illa á 
neinu sviði í samanburði við umheiminn, ekki 
einungis við Vesturlönd, heldur á heimskvarða, 
þar sem varla fundust þess dæmi eftir miðja 
öldina, að ekki hefði verið lagður bærilegur 
þjóðvegur þvert eða endilangt um lönd þróaðra 
þjóðfélaga. 

Árviss góðvegagerð hófst ekki hér fyrr en 
1970 og gekk hægt framan af. Nokkru fyrir 
1980 var byrjað að nota svokallaða klæðningu, 
en þá er möl dreift yfir olíuborinn veg. Er þá 
nær alltaf um tvöfalda klæðningu að ræða, sem 
venjulega er lögð með stuttu millibili. Þetta 
hefur gefið furðu góða raun, en aðalkosturinn 
er sá, að þetta er mun ódýrari aðferð en hinar 
fyrri, sem voru steinsteypa, malbik og olíumöl. 
Klæðningin endist ekki eins vel og hin efnin og 
kallar á meira viðhald, en lagfæringar eru á 
hinn bóginn fljótgerðar. 

Segja má að eftir 1980 hafi klæðningin verið 
nær allsráðandi við vegabætur á þjóðvegum, en 
nú er verið að gera tilraunir með bikfest burðarlag 

undir slitlag klæðningarinnar, þar sem auka 

þarf styrkleikann, því að of veikt burðarlag 
hefur sums staðar valdið erfiðleikum í 
góðvegagerð á síðari árum. 

Haustið 1992 var búið að leggja bundið slit-
lag á um 2670 km af þjóðvegum landsins, en 
þjóðvegakerfið allt er tæpir 8500 km. Það 
skiptist í stofnbrautir (rúmlega 3800 km), þjóðbrautir 

(4500 km) og þjóðvegi í þéttbýli (innan 
við 200 km). Meginhluti góðveganna er stofnbrautir, 

þannig að nú er búið að leggja bundið 
slitlag á meira en helming þeirra. Hitt skiptir 
ekki minna máli, að meginhluti umferðarinnar 
er nú á góðvegum, þegar miðað er við þjóðvegakerfið 

í heild, eða nær 70% á móti liðlega 
30% á malarvegum. Umferð mun efalaust 
aukast á mörgum hinna síðarnefndu, þegar þeir 
hafa verið lagðir bundnu slitlagi, og á það sérstaklega 

við um ófullgerða kafla á hringveginum, 
þar sem heildarfrágangur á honum 

mun auka umferð í sjálfu sér. 
Eins og áður sagði hófst lagning bundins slitlags 

á þjóðvegi mjög seint hér á landi og hefur 
einkennst af miklum sveiflum milli ára. Langdrýgsta 

framkvæmdatímabilið stóð í fimm ár 
frá 1984-1988. Samtals voru 1226 km lagðir 
bundnu slitlagi á þessum árum eða 245 km að 
meðaltali á ári. Næstu fimm árin, 1989-1993 
var lagt á 691 km eða 138 km að meðaltali á ári. 
Þetta er mikill samdráttur, en ytri skilyrði voru 
ekki heldur alveg sambærileg. 

Á fyrra tímabilinu var hægt að klæða ýmsa 
vegi án verulegrar lagfæringar á vegarstæði, en 
slíkum vegum fer eðlilega fækkandi. Í þeim 
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efnum var reyndar sums staðar gengið fulllangt 
og klæddir vegir sem ekki náðu æskilegum 
staðli. Á leiðinni milli Reykjavíkur og Akureyrar 

á þetta einkum við um þrjá kafla, og er þá 
frátalinn vegurinn við Botnsvog sem hefur sérstöðu 

vegna hugmynda um Hvalfjarðargöng 
eða brú yfir voginn. Þetta er vegarkaflinn um 
það bil frá Munaðarnesi að Hreðavatni í 
Borgarfirði, þá kaflinn austast í Norðurárdal í Skagafirði 

og síðan stuttur kafli á Þelamörk í 
Hörgárdal, vestan við Dalvikurvegamót. 
Einnig er nokkuð um einbreiða klæðningu á 
hringveginum í Skaftafellssýslum, en nú er 
ætlunin að koma henni í fulla breidd vestan 
Kirkjubæjarklausturs. 

Nú er svo komið að um 1030 km eða 74% 
hringvegarins hafa verið lagðir bundnu slitlagi, 
en eftir eru um 360 km. Víða vantar stutta 
kafla, en einn er langlengstur eða nær helmingur 

af því sem eftir er, þ.e. leiðin úr Mývatnssveit 
að Egilsstöðum (Fellabæ), um 170 km 

Hringvegurinn vestanlands og norðan 
Meginhluti hringvegarins vestanlands og 

norðan, frá Reykjavík að Skjálfandafljóti, hefur 
verið lagður bundnu slitlagi. Haustið 1993 á 
þetta við 422 km af veginum milli Reykjavikur 
og Akureyrar eða 98% leiðarinnar, og eru þá 
aðeins um 10 km eftir. 

Vegalengdirnar eru að sjálfsögðu miðaðar 
við núverandi vegi, en verði úr byggingu ganga 
undir Hvalfjörð, sem nú er í athugun, þá styttist 
leiðin vestur og norður um nær 50 km og milli 
Reykjavíkur og Akraness um 60 km. 

Leiðin um Hellistungur, sunnan Forna-
hvamms, hefur verið endurbyggð, og var frá-
gangi að fullu lokið síðsumars 1993. Er þá 
þjóðvegur 1 allur klæddur sunnan heiða. 
Norðan Holtavörðuheiðar er búið að breikka 
brúna yfir Hrútafjarðará. Þá er ófrágenginn 
kaflinn um Bólstaðarhliðarbrekku, en þar 
hófust framkvæmdir haustið 1993, og mun 
þeim ljúka á næsta ári. 

Leiðin um Giljareit (eintalan mun uppruna 
legri) er komin í framtíðarhorf, og þar var vegurinn 

klæddur sumarið 1993. Þarna var mikið 
grafið úr hlíðinni til þess að færa veginn frá 

1. tafla. Bundið slitlag á þjóðvegum 
- tegund fyrstu gerðar. 

Steypa Malbik Olíumöl Klæðning Alls 
Lagt á km km km km km 

1936 og 1941 - 6 - - 6 

1961 - - - . 
1962 3 - - - 3 
1963 11 - - - 11 
1964 - - - - -

1965 18 3 - - 21 
1966 - - 2 - 2 
1967 1 1 - - 2 
1968 - - - - -

1969 - - - - -

1970 - - 11 - 11 
1971 3 3 12 - 18 
1972 11 5 20 - 36 
1973 - 2 23 - 25 
1974 - 2 6 - 8 
1975 - 4 14 - 18 
1976 - - 14 - 14 
1977 - i 11 - 12 
1978 1 7 20 14 42 
1979 - - 13 27 40 
1980 - 12 24 54 90 
1981 - 6 27 110 143 
1982 - 3 12 131 146 
1983 - 1 3 100 104 
1984 - 4 - 160 164 
1985 - 1 - 223 224 
1986 - 4 - 275 279 
1987 - 7 - 295 302 
1988 - - - 257 257 
1989 - - - 157 157 
1990 - 3 - 120 123 
1991 - 1 - 96 97 
1992 - - - 162 162 
1993 - 2 - 150 152 

Samtals 48 78 212 2.331 2.669 

gljúfrinu, og var hluti af því efni fluttur að nýju 
vegarstæði til vesturs, þar sem áætlað er að 
byggja nýja brú yfir Norðurá í stað mjóu 
brúarinnar neðan við brekkuna að Giljareit. 

Haustið 1993 var lokið við að endurleggja 
veginn um Bakkaselsbrekku, en klæðning 
bíður vorsins. Í Öxnadal þar fyrir austan var á 
miðju sumri tekinn í notkun nýklæddur 12 km 
vegur með bikfestu burðarlagi sem er nýjung 
hérlendis. Horfur eru því á að öll leiðin milli 
Reykjavíkur og Akureyrar, og þar með til 
Húsavíkur, verði lögð bundnu slitlagi á næsta 
ári (1994). 
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2. tafla. Bundið slitlag á þjóðvegum 
í árslok 1993. 

Taflan sýnir vegalengd frá Reykjavík 
(Pósthússtræti) til nokkurra staða og þann hluta 

leiðar sem lagður er bundnu slillagi. 

Vega- Þar af Malar-
lengd bundið vegir 

km slitlag km % km 

Akranes 109 109 100 0 
Borgarnes 116 116 100 0 
Stykkishólmur 215 201 94 14 
Ólafsvík 237 208 88 29 
Dalsmynni í Norðurárdal 154 154 100 0 
Búðardalur 197 180 91 17 
Patreksfjörður 463 255 55 208 
Ísaf jörður 

um Suðurfirði 522 266 51 256 
um Þorskafjaröarheiöi . 504 298 59 206 
um Steingrímsfj .heiði . 541 345 64 196 

Brú í Hrútafirði 201 201 100 0 
Hólmavík 315 258 82 57 
Hvammstangi 240 240 100 0 
Blönduós 2 86 286 100 0 
Varmahlíð 337 332 98 6 
Sauðárkrókur 362 357 98 6 
Siglufjörður 444 388 87 56 
Dalvík 455 446 98 10 
Akureyri 432 422 98 10 
Húsavík 523 513 98 10 
Reykjahlíð 531 486 92 45 
Egilsstaðir 

um Norðurland 703 503 71 201 
um Suðurland 704 540 77 163 

Reyðarf jörður 
um Norðurland 737 536 73 201 
um Suðurland 733 597 81 137 

Höfn í Hornafirði 468 420 90 48 
Kirkjubæjarklauslur 266 247 93 20 
Vík í Mýrdal 187 185 99 2 
Hvolsvöllur 106 106 100 0 
Þingvellir 50 50 100 0 
Gullfoss 

um Hellisheiði 125 1 13 91 1 1 
um Mosfellsheiði 112 82 73 30 

Hringvegurinn 1393 1029 74 364 

Austan Skjálfandafljóts heldur hringvegurinn 
áfram um Fljótsheiði og þaðan að 

Mývatni og síðan sem leið liggur að Jökulsá á 
Fjöllum og Egilsstöðum. Aðeins lítill hluti 
þessarar leiðar hefur verið lagður bundnu slitlagi, 

enda vantar þar mikið á endurbyggingu 
vega, en nú eru hafnar vegabætur sunnan Mývatns 

og einnig austan Námaskarðs. 

Hringvegurinn austanlands og sunnan 
Eins og áður segir er leiðin milli Mývatns og 

Egilsstaða eini langi kaflinn á hringveginum 
sem enn er eftir að lagfæra að mestu og leggja 
bundnu slitlagi. Reyndar eru uppi hugmyndir 
um að breyta leiðinni umtalsvert og færa veginn 

nær Vopnafirði, en um leið losna vegfarendur 
við erfiðar brekkur yfir Möðrudalsfjallgarð. 
Auk snjóléttari leiðar hefði þetta þann 

kost að hringvegurinn þjónaði betur Vopnafirði, 
einkum ef nýr vegur yrði lagður ofan af 

hálendinu og niður í fjörðinn. 
Þá er ætlunin að byggja nýja brú yfir Jökulsá 

á Dal á næsta ári. Styttir hún hringveginn um 
2,6 km. Hitt skiptir þó meira máli að mjög 
slæm aðkoma að gömlu brúnni verður þá úr 
sögunni. 

Frá Egilsstöðum liggur góðvegur að Reyðarfirði 
(og að Oddsskarði um Eskifjörð), og 

þaðan er drjúgur hluti leiðarinnar til Hornafjarðar 
frágenginn, en verið er að lagfæra suma 

af þeim köflum sem eftir eru. Þar á meðal er 
góðvegagerð norðan Berufjarðar og brú og 
vegur yfir Breiðdalsá og Meleyri hjá Breiðdalsvík. 

Styttir sú framkvæmd leiðina um Suðurfirði 
um tæpa 10 km, en lengir reyndar hringveginn 

um tæpa 3 km þar sem hann er miðaður 
við Breiðdalsheiði. Þetta leiðir hugann að 

framtíðarskipan vegamála eystra. 
Eftir áðurnefndar vegabætur verður aðeins 

tæpum 50 km lengra að aka um firðina, þ.e. 
milli þéttbýlisstaða, heldur en um Breiðdalsheiði, 

en heiðin er há og brött og eðlilegt að 
vegabætur um byggðirnar gangi fyrir. Sé hins 
vegar farið um Öxi, ofan Berufjarðar, er sú leið 
um 110 km styttri en Suðurfjarðaleiðin. Þarna 
mun vegarstæði gott nema hvað bratt er ofan 
við Berufjörð. En það virðist góður kostur að 
miða hringveginn við byggðirnar með tilheyrandi 

vegabótum, en gera vel færan sumarveg 
um Öxi fyrir þá sem vilja stytta sér leið til 

og frá Héraði. 
Undir Vatnajökli, frá Höfn að Fagurhólsmýri, 

vantar töluvert á góðvegagerð, en þarna 
er unnið að vegabótum, og haustið 1994 verða 
aðeins stuttir kaflar eftir með gamla laginu ef 
ekki tekst að ljúka þeim alveg. 
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Kúðafljótsbrúin er góð viðbót við hringveginn 
um leið og hún styttir hann um 8 km. 

Vegurinn þarna verður mun greiðfærari en sá 
fyrri, ekki sist á veturna, þar sem snjóþungt 
hefur verið á kötlum í Skaftártungum. Þá er 
búið að breikka veginn (klæðninguna) að 
Kirkjubæjarklaustri og endurbyggja stuttan 
vegarkafla við Skaftá. Síðan er ætlunin að ljúka 
á þessu ári og hinu næsta vegabótum ofan við 
Vík í Mýrdal. 

Þegar áætluðum framkvæmdum lýkur sunnan 
jökla verður kominn klæddur vegur frá Hornafirði 

til Reykjavíkur og norður um til Akureyrar 
og Húsavíkur, alls um 1000 km langur. 

Aðrir vegir 
Á Reykjanesi er unnið að góðvegagerð frá 

Höfnum suður að Saltverksmiðju, og er þá ekki 
langur kafli eftir ófullgerður með ströndinni til 
Grindavíkur. 

Þá er lokið lagningu vegar og brúar yfir 
Elliðaár sem tengir saman Suðurlandsveg og 
Breiðholtsbraut austan Reykjavíkur. 

Á Vesturlandi er búið að klæða allan þjóðveginn um Mýrar, og reyndar eru aðeins stuttir 
kaflar eftir alla leið að Fróðárheiði. Verið er að 
brúa Hraunsfjörð í annað sinn og nú af meiri 
metnaði en áður. 

Á Vestfjörðum fer fram könnun á vegarstæði 
yfir framanverðan Gilsfjörð. Í framhaldi af 
þeim athugunum er eitthvað farið að huga að 
nýju vegarstæði yfir Þorskafjarðarheiði. Verulegar 

vegabætur standa yfir milli Bíldudals og 
Tálknafjarðar um Hálfdan, sem um leið 
auðvelda samgöngur til Patreksfjarðar, og ný 
brú yfir Dýrafjörð er mikil samgöngubót. Þá er 

í fullum gangi vinna við jarðgöngin miklu 
undir Breiðadalsheiði sem tengja munu saman 
þrjá firði og mörg byggðarlög á Vestfjörðum. 
Ennfremur er hafin vegagerð yfir innanverðan 
Skutulsfjörð er bætir leiðina að flugvellinum 
og Súðavík. 

Fyrir utan hringveginn á Norðurlandi vestra 
er einkum unnið að vegabótum í austanverðum 
Skagafirði, og einnig er hafinn undirbúningur 
að byggingu nýrrar brúar yfir Héraðsvötn 
austan Sauðárkróks. 

Utan hringvegarins á Norðurlandi eystra er 
helst unnið að vegabótum milli Þórshafnar og 
Raufarhafnar, og búið er að klæða veginn frá 
Dalvík að Múlagöngum. 

Á Austfjörðum hefur vegurinn um Hellisheiði 
eystri og aðdragandi hans beggja vegna 

verið bættur töluvert, þannig að hann verður 
mun greiðari fyrir sumarumferð. 

Helsta vegabótin á Suðurlandi utan hringvegarins 
er góðvegur sem nú nær meðfram 

Soginu og upp fyrir Ljósafoss. Vantar þá aðeins 
16 km upp á að gamli ,Þingvallahringurinn' sé 
allur klæddur bundnu slitlagi. 

Höldum ferðafólkinu sem mest í byggð 
Stundum ertalað um móttöku erlendra ferðamanna 

sem einn helsta vaxtarbrodd íslensks atvinnulífs. 
Eigi þetta ekki að vera orðin tóm þarf 

stöðugt að bæta skilyrði atvinnugreinarinnar. 
Endurbætur á vegakerfinu þyrftu að vera þar 
efst á blaði, og svo heppilega vill til að á því 
sviði fara þær nær alveg saman við óskir og 
þarfir landsmanna sjálfra. Reyndar á það einnig 
við á ýmsum öðrum sviðum, svo sem í tíðara 
millilandaflugi og í margvíslegri þjónustu þar 
sem landsmenn njóta góðs af komu erlendra 
ferðamanna. 

Varðandi ferðamál og samgöngur innanlands 
skiptir mestu að halda áfram endurbótum á 
hringveginum og klæða hann allan. Erlendum 
ferðamönnum á leið um landið verður þá hægt 
að halda að mestu í byggð þegar miklu munar á 
vegum þar og í óbyggðum, enda eru mörg 
helstu náttúruundur landsins við hringveginn 
eða í nálægð hans, svo sem leiðin sunnan jökla. 
Þá verður einnig auðveldara fyrir landsmenn 
sjálfa að ferðast innanlands í sumarleyfum, 
þegar hægt verður að aka milli landshluta án 
þess að einkabíllinn komi í brotum til baka. 
Jafnframt getur fólk þá leitað í góðviðrið þar 
sem það er að finna á landinu hverju sinni. Um 
leið mundi innheimtast drjúgur bensinskattur. 

Hér er sannarlega ekki um neinn hégóma að 
ræða, heldur gjaldeyrissparnað sem gæti numið 
miklum fjárhæðum á hverju ári og leitt til 
aukinnar atvinnu innanlands, þegar haft er í 
huga að Íslendingar eyddu um 13 milljörðum 
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króna í ferðagjaldeyri á árinu 1992. Sama ár 
eyddu erlendir ferðamenn hérlendis 7½ 
milljarði króna og íslenskir ferðamenn sjálfsagt 
öðru eins. 

En hvar er fólkið á ferðinni? Af umræðum að 
dæma mætti stundum ætla að erlendir ferðamenn 

væru flestir í óbyggðum, en því fer víðs 
fjarri. Mikill hluti þeirra sér litið annað en 
höfuðborgina, en margir fara vítt og breitt um 
landið, þó fæstir inn í óbyggðir. 

Gera má ráð fyrir að um 150 þúsund útlendingar 
sæki landið heim á þessu ári (1993) 

og af þeim komi um 50 þúsund á þeim 6-8 
vikum sem hálendisleiðir eru almennt opnar. 
Að áliti kunnugra fara ekki nema 7-8 þúsund 
erlendra ferðamanna í skipulögðum ferðum inn 
á hálendið á þessum tíma eða vel innan við 
fimmtungur sumarferðalanga, sem svarar til 
um 5% af heildarfjölda gestanna yfir árið. En 
þótt þeim sé bætt við sem fara á eigin vegum 
inn á hálendið, þá er ljóst að hlutfallstalan er 
mjög lág. 

Af þessu má draga þá ályktun, að frá efnahagslegu 
sjónarmiði sé engin ástæða til að 

halda hálendinu sérstaklega fram í viðleitninni 
til að fjölga erlendum ferðamönnum, auk þess 
sem ferðalög fólks í óbyggðum munu að jafnaði skila 

þjóðarbúinu minni tekjum en ferðir í byggð. Þeir 
sem sérstaklega eru að sækjast eftir 

að sjá svarta sanda og örfoka land hafa líka um 
nóg að velja á láglendi, þar sem náttúran er þó 
ekki eins viðkvæm fyrir átroðningi. 

Þá er það mikill misskilningur að meginhluti 
ferðamanna sem hingað kemur vilji sem minnst 
sjá af mannanna verkum. Þvert á móti eru fjölmargir 

sem hafa meiri áhuga á mannlífi heldur 
en landslagi, þótt flestir vilji sjálfsagt kynnast 
hvorutveggja. Og mannvirkin fæla ekki fjöldann 

heldur frá, eins og best sést á Bláa lóninu 
sem sumir þora varla að flytja frá orkuverinu í Svartsengi 

af ótta við að þá fari töfrarnir af baðstaðnum. 

Meðfylgjandi kort af „ferðamannalandinu" 
Íslandi sýnir í grófum dráttum hvernig hægt er 

að beina ferðamönnum, jafnt innlendum sem 
erlendum, um flestar byggðir landsins eftir því 
sem vegakerfið batnar. 

Um hringveginn hefur verið rætt hér að 
framan, en endurlagningu hans með bundnu 
slitlagi verður vonandi lokið fyrir aldamót. 

Á Reykjanesi eru margir góðir vegir, og 
horfur eru á viðbót frá Grindavík um Reykjanesvita 

að Höfnum, en þaðan væri mikilsvert 
að ná hringvegi umhverfis flugvöllinn, þ.e. frá 
Höfnum að Básendum og Hvalsnesi til að auka 
á fjölbreytileikann fyrir gestkomandi á Reykjanesi. 

Og enn vantar góðveg frá Grindavik að 
Þorlákshöfn. 

Á Suðvesturlandi er mjög áhugavert að aka 
um Þingvelli, Laugarvatn, að Geysi og Gullfossi, 

um Flúðir, Skálholt, Grímsnes og Hvera-
gerði, og hentar vel ferðamönnum sem hafa 
skamma viðdvöl. Á þessari leið eru þó enn 
alvarlegir hnökrar, og er þá sérstaklega átt við 
veginn um Gjábakkahraun og Laugarvatnsvelli, 

sem hefur farið á mis við endurbætur og 
bundið slitlag sem vissulega á rétt á sér á 
þessari fjölförnu ferðamannaleið. 

Þá væri æskilegt að vegurinn um Uxahryggi, 
frá Þingvöllum í Lundarreykjadal, yrði lagfærður. 

Þar þyrfti að vera greiðfær leið milli 
Suðurlands og Vesturlands utan við höfuð-
borgarsvæðið, en sumir nefna Leggjarbrjótsleið, 

milli Hvalfjarðar og Þingvalla, sem er 
styttri en brattari heldur en Uxahryggjaleið. 

í byggðum Borgarfjarðar er kominn vísir að 
góðvegagerð á hringleið frá Borgarfjarðarbrú 
og vestan við dalina allt að Hvítársíðu. 

Leiðin vestur Mýrar og áfram að Stykkishólmi 
og síðan hringleið um Snæfellsnes býður 

líklega upp á fjölbreytilegast landslag í einu 
héraði á öllu landinu, kórónað af Snæfellsjökli 
vestast. Þarna vantar töluvert á góðvegagerð, 
svo sem um „vatnaleiðina" sem á að leysa veginn 

um Kerlingarskarð af hólmi, vegabætur um 
Búlandshöfða, sem munu vera í athugun, og 
síðan góðan veg sunnan og vestan undir Jökli. 

Um Dali, sögufrægt hérað og fagurt, liggur 
leiðin að Gilsfirði, sem ætlunin mun vera að 
brúa utarlega. Þar sem leggja á í svo mikið 
mannvirki hlýtur ætlunin að vera sú að þarna 
verði aðalleiðin til Vestfjarða. Um Vestfjarðabyggðir 

þarf raunar tvær hringleiðir, aðra um 
Djúp og Dýrafjörð og hina um Bíldudal og 
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Patreksfjörð sem síðan sameinast á Barðaströnd. 

Þarna er um afar áhugaverðar ferðamannaleiðir 
að ræða og falla saman við þarfir 

íbúanna. 
Skagafjörður þykir fagur og Tröllaskagi 

hríkalegur. Þar vantar enn verulega á góðvegagerð 
milli Sauðárkróks og Siglufjarðar, en á 

austanverðum skaganum, milli Akureyrar og 
Ólafsfjarðar, er henni nær lokið. Þessa vegi 
væri æskilegt að tengja saman um Héðinsfjörð 
með tvennum jarðgöngum, er samanlagt yrðu 
þriðjungi lengri en göngin um Ólafsfjarðarmúla. 

Milli Ólafsfjarðar og Siglufjarðar yrðu 
þá aðeins rúmir 20 km, og um leið myndaðist 
stórbrotin ferðamannaleið um norðurströnd 
Tröllaskaga, auk þess sem Siglufjörður yrði 
ekki lengur endastöð, heldur á hringleið milli 
Eyjafjarðar og Skagafjarðar. 

Góðvegur er kominn til Húsavíkur, og þegar 
búið verður að koma á góðri tengingu milli 
Vopnafjarðar og framtíðarlegu hringvegarins, 
þá myndi það þjóna bæði byggðum og ferðamennsku 

á Norðausturlandi að bæta veginn alla 
leið með ströndinni. Með vegabótum á Hellisheiði 

eystri er síðan að koma bærilegur sumarvegur 
milli Vopnafjarðar og Egilsstaða. 

Þá er það leiðin um Öxi sem talað var um hér 
að framan. Hún getur stytt hringleiðina umtalsvert, 

a.m.k. á sumrin. 
Að lokum er svo Sprengisandsleið um hálendið. 

Hún getur reynst notadrjúg við þungaflutninga 
og gerir ferðamönnum kleift að fara 

hálfhring um landið. En á þeirri leið er raunar 
ekki mikið að sjá nema í því betra skyggni, og 
er jöklasýn úr byggð víða mun tilkomumeiri. 

Farþegaflutningar innanlands 
Farþegaflutningar hér á landi eru að langmestu 

leyti með bifreiðum, aðallega einkabifreiðum sem 
(fölgað hefur gífurlega. Þriðja 

tafla sýnir fólksflutninga á sérleyfisleiðum 
1956-1992, en þar er um að ræða almenningsvagna 

sem eru í reglubundnum ferðum, aðra en 
strætisvagna. Farþegafjöldi er breytilegur frá 
ári til árs, en síðustu tvo áratugi hefur hann 
verið um 4-500 þús. á ári og farið lækkandi, 
lægst í 403,6 þús. 1992. Mest hefur dregið úr 

3. tafla. Fólksflutningar á sérleyfisleiðum 
1956-1992. 

Ekin Farþega-
vegalengd Tala km 

þús. km fa rþega i þús. 

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 2.165 490.553 31.276 
1980 2.067 467.253 27.819 
1981 2.406 507.201 32.373 
1982 2.585 487.525 31.461 
1983 2.807 501.664 31.459 
1984 2.850 504.724 31.446 
1985 2.908 502.705 32.657 
1986 2.857 496.371 32.656 
1987 2.856 461.823 30.778 
1988 2.953 406.417 27.697 
1989 3.081 438.454 30.700 
1990 3.152 448.900 31.934 
1991 3.564 439.900 25.094 
1992 4.136 403.600 22.657 

farþegafjölda á Suðvesturlandi, en vegna æ 
fleiri erlendra ferðamanna hefur þó orðið fjölgun 

á sumum langleiðum. Tölur um farþega-km 
sýna farþegafjöldann margfaldaðan með ekinni 
vegalengd. Strætisvagnaleiðir á höfuðborgarsvæðinu 

og á Akureyri eru ekki taldar með, og 
sama er að segja um Hafnarfjarðarleið og 
Mosfellsleið fyrir daga Almenningsvagna bs. 

Strœtisvagnar Reykjavíkur halda uppi ferðum 
á 20 leiðum. Flestir urðu farþegar strætisvagnanna 

1962 eða um 18 milljónir, en þeim 
fækkaði síðan næstu árin og voru um 13 
milljónir 1969. Nýtt leiðakerfi var tekið upp 
vorið 1970, og þá fjölgaði farþegum nokkuð. 
Komust þeir upp í nær 15 milljónir 1973, en 
síðan fór þeim aftur fækkandi og hafa á síðari 
árum ekki verið nema um 7 milljónir. Útþensla 
byggðarinnar og stórfjölgun einkabifreiða 
hefur torveldað rekstur strætisvagna. 

Strætisvagnar Reykjavíkur aka um Reykjavík 
og Seltjarnarnes. Kópavogsbær rak sina 

eigin strætisvagna, og Landleiðir þjónuðu 
Hafnarfirði og Garðabæ, en nú hafa verið 
stofnuð samtök allra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu 

utan Reykjavíkur og Seltjarnarness um 
strætisvagnaþjónustu undir nafninu 

Almenningsvagnar bs. (les. byggðasamlag). Ná 
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4. tafla. Innanlandsflug Flugleiða 1955-1992. 

Flogin Far- Farþega-
vegalengd þega- km Fragt Póstur 
þús. km fjöldi í þús. 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 1.292 177 
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 2.418 814 
1982 2.144 221.296 56.734 2.346 834 
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 
1986 2.219 257.801 64.064 2.085 1.071 
1987 2.483 275.575 67.833 2.398 1.157 
1988 2.521 257.939 63.586 2.154 1.075 
1989 2.460 252.237 62.993 2.029 1.033 
1990 2.559 257.148 64.51 1 1.948 1.038 
1991 2.433 246.339 61.770 1.827 982 
1992 2.345 257.088 65.431 1.481 791 

þau til Kópavogs, Garðabæjar, Hafnarfjarðar, 
Bessastaðahrepps, Mosfellsbæjar og að nokkru 
til Kjalarness. Hófst starfsemin upp úr miðju 
ári 1992. Ekið er á 11 leiðum, og er farþegafjöldi 

áætlaður allt að 2 milljónum á ári. 
Náin samvinna er á milli Almenningsvagna 

og Strætisvagna Reykjavíkur, einkum um 
græna kortið, afsláttarkort sem notað er af 40-
50% farþega, mest af þeim sem lengst þurfa að 
fara. Skiptimiðakerfi er í notkun á hvoru svæði 
fyrir sig. Ekki er búist við tæknibyltingu í 
rekstri strætisvagna á höfuðborgarsvæðinu á 
næstunni og engin efni til að gera róttækar tilraunir 

á því sviði. A hinn bóginn verður fylgst 
grannt með þróun rafknúinna vagna og með 
áætlun Hamborgara um að knýja strætisvagna 
með vetni af umhverfisástæðum. 

innanlandsflug er mikilvægur þáttur í samgöngumálum. 
Meginhluti þess er á vegum 

Flugleiða, og hefur félagið flutt yfir 200 þús. 
farþega á ári síðan 1974, sjá 4. töflu. Farþegafjöldi 

félagsins komst yfir 275 þús. árið 1987, 
en í fyrra var hann 257 þús. Auk þess flugu 70 
þús. farþegar með minni flugfélögum. Innanlandsflug 

er hér enn hlutfallslega mjög mikið 
á alþjóðlegan mælikvarða þrátt fyrir allar 
vegabætur, og á fjölgun erlendra ferðamanna 

efalaust sinn þátt í því. Vöruflutningar í lofti 
hafa dregist mjög saman á síðari árum eins og 
sést á 4. töflu, en þeir náðu hámarki árið 1975. 
Flutningur á pósti með flugi fer einnig 
minnkandi, enda meira flutt með bifreiðum en 
áður. 

Mikilvægustu leiðir Flugleiða innanlands 
eru sýndar í 5. töflu, en þær eru frá Reykjavík 
til Akureyrar, Vestmannaeyja, Ísafjarðar og 
Egilsstaða. Langflestir fljúga til og frá Akureyri 

eða meira en þriðjungur innanlandsfarþega 
félagsins. 

Auk Flugleiða fljúga nokkur minni flugfélög 
reglulega til ýmissa staða innanlands. Flugfélag 

Norðurlands flýgur frá Akureyri til staða 
á Norðausturlandi að Grímsey meðtalinni og 
einnig til Egilsstaða og Ísafjarðar. Einnig er 
flogið frá Akureyri til Reykjavíkur um Húsavik. 

Þá hefur félagið flogið milli Akureyrar og 
Keflavíkurflugvallar í tengslum við millilandaflug. 

Félagið hefur flutt um 20 þús. farþega árlega 
í áætlunarflugi síðustu árin. 

Ís lands f lug flýgur frá Reykjavik til staða á 
Vestur- og Norðvesturlandi og ennfremur til 
Vestmannaeyja, Egilsstaða og Norðfjarðar. 
Félagið flytur nú yfir 40 þúsund farþega árlega. 

5. tafla. Farþegaflutningar Flugleiða á helstu 
áætlunarleiðum innanlands 1955-1992. 

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

-Rvik -Rvík -Rvik -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 
1986 94.683 42.326 38.352 36.010 
1987 106.861 45.784 41.102 36.552 
1988 98.039 44.508 36.957 37.268 
1989 95.040 43.238 36.166 37.267 
1990 96.218 42.534 35.005 37.631 
1991 90.261 41.697 38.435 36.904 
1992 96.939 39.650 41.845 40.092 
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Flugfélagið Ernir á ísafirði flýgur milli staða 
á Vestfjörðum og einnig að Gjögri á Ströndum. 
Þá er flogið til Reykjavíkur í leiguflugi. Félagið 
flytur um 6 þúsund farþega árlega. 

Flugfélag Austurlands á Egilsstöðum flýgur 
víða í sínum landsfjórðungi og einnig um 
Breiðdalsvík og Hornafjörð til Reykjavíkur. 
Félagið flytur um 4 þúsund manns árlega. 

Farþegaflutningar á sjó milli fjarlægra landshluta 
eru að mestu aflagðir, enda eru engin 

eiginleg farþegaskip í þeim siglingum lengur. 
Reglubundnum siglingum með farþega er 
haldið uppi á nokkrum skemmri leiðum. 
Herjólfur fer frá Vestmannaeyjum til Þorlákshafnar, 

Akraborg siglir milli Akraness og 
Reykjavíkur, flóabáturinn Baldur um Breiðafjörð, 

milli Stykkishólms, Flateyjar og Brjánslækjar, 
Fagranes um Ísafjarðardjúp, Hríseyjarferja 

yfir á Arskógsströnd, Grímseyjarferja 
milli Akureyrar og Grímseyjar, um Dalvík og 
Hrísey, og Mjóafjarðarbátur frá Neskaupstað 
til Mjóafjarðar.. 

Vöruflutningar innanlands 
Meginhluti innflutnings til landsins fer um 

Reykjavíkurhöfn og aðrar hafnir við Faxaflóa 
frá Hvalfirði til Keflavíkur. Frá Reykjavík eru 
vörur fluttar til allra landshluta. Skipafélögin 
beina þó flutningum frá útlöndum beint til 
annarra hafna eftir því sem hagkvæmni leyfir, 
og stórauknir gámaflutningar hafa auðveldað 
vöruflutninga áfram frá Reykjavík. 

Eftir að Skipaútgerð ríkisins hætti starfsemi 
um mitt ár 1992 má segja að Eimskip og Samskip 

hafi að mestu tekið við hlutverki hennar. 
Eimskipafélag Íslands heldur uppi reglulegum 
strandsiglingum frá Reykjavík vestur og norður 
fyrir land til Húsavíkur og til baka og einnig 
með fostum vikulegum hringferðum um 
landið. Flutt voru 163 þús. tonn árið 1992. 
Einnig stundar Eimskipafélagið umfangsmikla 
flutninga á landi bæði með eigin bílum og í samvinnu 

við aðra. Samskip hóf vikulegar 
strandsiglingar á miðju ári 1987, og er nú siglt 
til allra helstu hafna innanlands. A árinu 1992 
voru flutt um 140 þús. tonn í þessum ferðum. 

Vöruflutningar með stórum vörubifreiðum 

eru miklir, enda þótt vegakerfið sé enn viða illa 
undir slíka flutninga búið. Nokkrir tugir fyrirtækja 

stunda reglubundna vöruflutninga um 
landið, og tvær miðstöðvar í Reykjavík þjóna 
flestum þeirra. Vöruflutningamiðstöðin er 
stærst. Um 140 þús. tonn af vörum fara um 
stöðina árlega, þar af rúm 80 þús. frá Reykjavík 
og tæp 60 þús. til Reykjavíkur. Hin stóra stöðin 
nefnist Landflutningar, og um hana fóru í fyrra 
nær 100 þús. tonn, þar af um 60 þús. frá 
Reykjavík og um 40 þús. til Reykjavíkur. Vaxandi 

fiskflutningar suður hafa minnkað muninn 
á flutningsmagni til og frá Reykjavík. 

Hótel, gistiheimili og sumargistihús 
Ekki munu tiltækar nákvæmar tölur um gistirými 

á öllu landinu, en um háannatímann munu 
vera um 8.500 rúm á hótelum, gistiheimilum og 
sumargistihúsum, sem munu vera nokkuð á 
annað hundrað talsins; þar af eru um 2/5 hlutar 
aðeins reknir á þennan hátt á sumrin. Þá er um 
þriðjungur gistirýmisins í Reykjavik, en ríflega 
helmingur á veturna. 

A sumrin skiptast þessi gistirúm um það bil 
þannig á milli landshluta: Vesturland og Vestfirðir 

1300, Norðurland 1950, Austurland 800, 
Suðurland og Reykjanes 1550 og Reykjavík 
2900. 

Sumargistihús í skólum auka mjög aðstöðuna 
til að taka á móti ferðamönnum. Hótel 

hefur lengi verið rekið í stúdentagörðunum við 
Háskóla Íslands, og í ár (1993) voru rekin 16 
gistihús í skólum og hótelum undir nafninu 
Edda á vegum Ferðaskrifstofu Íslands. Það er í 
Reykholti í Borgarfirði, að Laugum í 
Sælingsdal, á Reykjanesi við ísafjarðardjúp, að 
Reykjum í Hrútafirði, að Laugabakka í Miðfirði, 

á Húnavöllum, á Akureyri (heimavist 
Menntaskólans), að Þelamörk í Eyjafirði, að 
Stóru-Tjörnum, að Eiðum, á Hallormsstað, í 
Nesjaskóla í Hornafirði, að Kirkjubæjarklaustri 
(rekið allt árið), í Skógaskóla og að Laugarvatni 

í tveimur skólum. Alls eru 670 gistiherbergi 
í þessum Edduhótelum, og auk þess er 

í þeim svefnpokarými fyrir um 500 manns. 
Meirihluti gesta er útlendingar. Sumargistihús í 
skólum eru einnig rekin á fleiri stöðum og þá af 
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ýmsum aðilum. Auk þess er allmikið um að 
einkaheimili veiti ferðamönnum gistingu, 
einkum um háannatímann. Mun mest um það í 
Reykjavík og á Akureyri. 

Ferðaþjónusta bænda er orðin öflug og er nú 
boðin í öllum landshlutum. Ferðaþjónustubæjum 

fjölgaði ört á árunum 1983-1990, en 
síðan hefur ekki verið um aukningu að ræða. Á 
árinu 1993 náði hún til 127 bæja. Íslendingar 
sjálfir nota ferðaþjónustuna í vaxandi mæli og 
eru meirihluti gestanna, en útiendingar eru 
einnig orðnir tryggir viðskiptavinir. Gisting er 
boðin allt árið á flestum bæjanna, en eftirspurn 
er lítil utan sumartímans; þó hefur orðið nokkur 
aukning haust og vor á síðari árum. 

Farþegaflutningar milli landa 
Farþegaflutningar til Íslands síðustu áratugi 

eru sýndir í 6. töflu, en fólk er skráð eftir þjóðerni 
þegar það kemur til landsins. Flestir farþegar 

eru skemmtiferðamenn, en ekki er hægt 
að skilja á milli almennra ferðamanna og þeirra 
sem koma í öðrum erindagjörðum. Íslendingar 
fóru í nær 148 þús. ferðir til útlanda árið 1992, 
sem svarar til þess að 56% þjóðarinnar hafi 
farið eina ferð. Þetta er næstum sama hlutfall 
og á metárinu 1988 þegar farnar voru yfir 149 
þús. ferðir. Erfitt er að fá tölulegar upplýsingar 
til að gera samanburð við aðrar þjóðir, en líkur 
benda til að þarna séum við nálægt enn einu 
heimsmetinu og líklega margföldu heimsmeti 
þegar tekið er tillit til fjarlægðar frá öðrum 
löndum. 

Fyrsta áratuginn eftir stríð komu álíka margir 
erlendir ferðamenn til landsins og nam fjölda 
þeirra Íslendinga sem fóru utan. síðan fjölgaði 
erlendum ferðamönnum verulega umfram innlenda 

þar til fyrir hálfum öðrum áratug að 
ferðalög Íslendinga jukust til muna. Útlendingar 

hafa reyndar verið yfir 140 þús. frá 
árinu 1990, og horfur eru á að þeir verði töluvert 

yfir 150 þús. 1993. 
Meirihluti erlendra ferðamanna kemur á 

þremur mánuðum ár hvert, í júní, júlí og ágúst 
(56,4% 1992), og raunar er aðalferðamannatíminn 

aðeins um 10 vikur. Veldur þetta erfiðleikum 
fyrir hótel sem rekin eru allt árið. Þetta 

6. tafla. Farþegaflutningar til Íslands 
1947-1992. 

Íslendingar Útlendingar 

Aukn- Aukn- Aukn- Aukn-
ing ing ing ing 

Fjöldi f.f.ári i% Fjöldi f.f.ári 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 -17,5 
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 -238 -2,5 
1958 8.329 -619 -7,0 10.1 1 1 832 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 1 1.227 1.149 11,4 1 7.249 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 29,7 
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 -20,9 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 -5.543 -7,5 
1975 51.438 -3.503 -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 -14,3 
1981 77.825 8.555 12,3 72.194 6.273 9,5 
1982 85.314 7.487 9,6 72.600 406 0,8 
1983 79.695 -5.619 -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 1 11.621 15.959 16,7 113.528 16.085 16,5 
1987 142.797 31.176 27,9 129.315 15.787 13,9 
1988 149.211 6.414 4,4 128.830 -485 -0,3 
1989 142.579 -6.632 -4.5 130.503 1.673 1,3 
1990 142.054 -525 -0,4 141.718 11.215 8,6 
1991 148.854 6.800 4,8 143.458 1.740 1,2 
1992 147.872 -982 -0,7 142.561 -897 -0,6 

hlutfall hefur heldur færst til verri vegar, var 
55,7% 1990 og 52,8% 1988. Ef hægt yrði að fá 
fleiri til að koma hingað á öðrum árstíma, t.d. 
til ráðstefnuhalds eða í heilsubótarskyni, mundi 
það treysta mjög ferðamannaþjónustuna. 
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Auk þeirra erlendu ferðamanna sem áður 
voru taldir kom 11.771 farþegi í 23 ferðum 
skemmtiferðaskipa árið 1992 og fjölgaði í 15.699 

farþega í 38 ferðum 1993. Tveir þriðju 
farþeganna voru Þjóðverjar. 

Árið 1992 kom hingað fólk frá 166 löndum. 
Flestir voru Þjóðverjar eða 24.520 og 17,2% af 
heildinni. Næstir komu Bandaríkjamenn, 
21.706 eða 15,2%, en þeir voru flestir um áratuga 

skeið; þá korna Svíar, 16.050 (11,3%). 
Fjórðu í röðinni voru Danir og Færeyingar, 
14.396 (10,1%). Næst komu Bretar, 13.900 
(9,8%), og þá Norðmenn, 11.218 (7,9%). 
Sjöundu í röðinni voru Frakkar, 7.925 (5,6%), 
næst Svisslendingar, 5.852 (4,1%), þá Finnar, 
4.866 (3,4%). Tíundu í röðinni voru svo Ítalir 
sem voru 4.158 eða 2,9%. 

Sumarið 1993 komu 7.483 farþegar til 
Seyðisfjarðar með færeyska skipinu Norröna í 
14 ferðum. Af þeim voru Þjóðverjar fjölmennastir, 

2.840 eða 38%, þá Norðurlandabúar, samtals 
1.688 eða 22,5%, síðan Íslendingar um 900 

eða 12% og Frakkar 620 eða 8%. síðasti 
fimmtungurinn var fólk úr öllum heimshornum. 

Sjöunda tafla sýnir farþegafjölda í millilandaflugi 
Flugleiða. Ilámarki náði hann árið 

1987 með 597 þúsund farþegum. A árinu 1992 
var farþegafjöldinn 510 þúsund. A síðari árum 
hefur verið lögð minni áhersla á Norður-Atlantshafsflugið 

(Bandaríkin-Lúxemborg) en 
áður var, en þeim mun meiri á Evrópuflugið. 

Í fluginu héðan til Evrópu hefur Kaupmannahöfn 
alltaf verið helsti áfangastaðurinn og þá 

ekki síst núna, þegar flogið er til Kaupmannahafnar 
tvisvar á dag og reyndar áfram til Hamborgar. 

Frá Keflavíkurflugvelli eru nú fastar flugferðir 
til 19 borga, þ.e. til Amsterdam, 

Baltimore, Barcelona, Fort Lauderdale, Frankfurt, 

Gautaborgar, Glasgow, Hamborgar, Kaupmannahafnar, 
Lundúna, Lúxemborgar, Mílanó, 

New York, Orlandó, Oslóar, Parisar, Stokkhólms, 
Vinarborgar og Zurich. Frá Reykjavik 

er ennfremur flogið til Færeyja og til Kúlúsúk á 
Grænlandi. Vikulegar ferðir hafa einnig verið 
til vesturstrandar Grænlands (Narssarssúak). 
Auk áætlunarferða er mikið um leiguflug til ná-

7. tafla. Millilandaflug Flugleiða 
1950-1992. 

Flogin 
vegalengd Farþega- Farþega- Fragl PÓStur 
þús. km fíöidi km í þús. lunn tonn 

1950 708 5.702 1 1.776 175 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 7.404 283.125 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 5.897 1.431 
1985 13.425 485.866 2.182.245 4.577 1.565 
1986 13.291 510.425 2.149.933 5.454 1.715 
1987 16.146 597.199 2.467.079 6.951 1.916 
1988 15.885 534.887 2.13 1.246 7.497 1.574 
1989 12.084 432.304 1.471.879 9.425 1.336 
1990 14.482 476.835 1.588.231 11.438 1.692 
1991 15.446 484.007 1.666.218 11.772 1.859 
1992 15.465 509.943 1.774.600 10.971 1.982 

grannalanda í Evrópu, þar á meðal til sólarlanda. 

Um Keflavíkurflugvöll fóru 689.669 farþegar 
á árinu 1992. Eru farþegar í millilendingum 

þá taldir einu sinni, en ef þeir væru 
taldir tvisvar eins og víða mun gert í flughöfnum 

erlendis er heildartalan 824.155 farþegar 
(munu flestir hafa orðið 915 þús. árið 

1971). Skipting farþeganna var á þessa leið: Úr 
landi fóru 278.504, og til landsins komu 
276.679, en farþegar í millilendingu voru 
134.486. Hæst varð sú tala 1971 og 1972, um 
375 þúsund hvort árið, en með tilkomu breiðþotna 

fækkaði millilendingum mjög. Þá hefur 
millilendingarfarþegum einnig fækkað (voru 
266 þús. 1987) vegna samdráttar í Norður-
Atlantshafsfluginu. 

Lendingar flugvéla á Keflavíkurflugvelli 
(varnarliðið ekki meðtalið) hafa aukist mjög 
síðustu ár. Þær voru 4.337 árið 1986, 5.718 árið 
1988, 6.262 árið 1990 og 6.449 árið 1992. 

Kærkomin viðbót við þjónustu flugstöðvarinnar 
á Keflavíkurflugvelli er vaktað langtímabílastæði 

ætlað fólki sem vill skilja bila sína 
eftir á meðan það fer til útlanda eins og tíðkast 
víða við flughafnir erlendis. 
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Vöruflutningar milli landa 
Heildarflutningsmagn milli Íslands og útlanda, 

skipt í innflutning og útflutning, er sýnt í 
8. töflu. Útflutningur var 52% af heildarflutningi 

árið 1992, en 44,5% árið á undan. Yfirleitt 
hefur hann sveiflast á bilinu frá þriðjungi til 
helmings. Á ýmsu veltur um þessi hlutföll, og 
má nefna að sveiflur í síldveiðum og loðnuveiðum 

hafa hér valdið miklu og ennfremur 
innflutningur til virkjana og stóriðju. 

Innflutningur orkugjafa (kola, brennsluolíu 
og bensins) er sýndur í 9. töflu. Hann var 50-
60% af heildarinnflutningi á sjöunda áratugnum 

og 40-50% á þeim áttunda, en hefur 
lengst afverið undir 40% síðan 1980, þó 43,7% 
1992. Innflutningur kola var orðinn nær 
enginn, en hefur aukist aftur á síðari árum. 
Sementsverksmiðjan brennir nú miklu af 
kolum eða allt að 20 þús. tonnum árlega, en 
meginhluti innfluttra kola er notaður sem hráefni 

við efnavinnslu Járnblendiverksmiðjunnar, 
sem einnig notar allt að 28 þús. tonnum af 
koksi árlega í sama skyni. 

Vöruflutningar milli Íslands og útlanda fara 
að langmestu leyti fram með skipum, þar sem 

8. tafla. Heildarflutningsmagn milli Íslands 
og útlanda 1935-1992. 

Innflutningur Útflutningur 
Tonn Hlutfall Tonn Hlutfall 

1935 333.665 100,0 117.127 100,0 
1940 226.928 68,0 186.317 159,1 
1945 329.344 98,7 199.985 1 70,7 
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 
1986 1.541.815 462,1 961.961 821,2 
1987 1.642.841 492,4 931.760 795,5 
1988 1.597.949 478,9 990.572 845,7 
1989 1.723.030 516,4 953.129 813,6 
1990 1.706.534 51 1,5 876.105 748,0 
1991 1.607.776 481,9 716.225 611,5 
1992 1.606.907 481,6 834.070 712,1 

9. tafla. Innflutningur nokkurra vörutegunda 
(orkugjafa) í tonnum 1935-1992. 

Gasolía, Bensín, %af 
brennslu- þotu- Samt. 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 1 16.820 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 1 15.244 512.322 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 24.629 345.252 153.541 533.422 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 
1986 73.519 342.582 182.250 598.351 38,8 
1987 59.919 365.302 218.523 643.744 39,2 
1988 66.168 360.959 194.056 621.183 38,9 
1989 71.534 397.186 221.392 690.1 12 40,0 
1990 64.518 441.733 208.017 714.268 41,9 
1991 60.493 339.850 204.921 605.264 37,6 
1992 50.844 431.940 219.782 702.566 43,7 

lítið munar um vöruflutninga í lofti að því er 
magn varðar. Ymsar mikilvægar vörur, svo sem 
varahlutir, koma þó flugleiðis, og hafa flutningar 
í lofti aukist verulega síðustu árin (sjá 7. 
töflu). Þannig fluttu Flugleiðir 11 þús. tonn árið 
1992, og fór meginhlutinn með áætlunarvélum, 
en um fimmtungur með sérstökum vöruflutningavélum 

sem til þess voru leigðar. 
Íslensk kaupskip gegna tvenns konar hlut-

verki. Annars vegar eru þau í áætlunarsiglingum, 
einkum með innflutta stykkjavöru 

sem nú er að mestu leyti flutt í gámum, og í 
flutningum á útflutningsafurðum sjávarútvegsins. 

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

Kaupskipastóll 
Kaupskipastóll landsmanna var 76 þús. tonn 

í ársbyrjun 1981 og hefur aldrei verið stærri. 
Síðan hefur heildarstæróin í tonnum breyst 
mjög á milli ára. Hún lækkaði niður í 57.500 
tonn árið 1986 og hækkaði aftur 1988 upp í 70 
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10. tafla. Kaupskipaflotinn í árslok 1945-1992. 

Kaupskipafloti 
Vöru- Otiu- samtals 

Farþega- flutninga- flutninga- Tala Lestir 
skip skip skip skipa brúttó 

945 6 1 - 13 9.593 
950 6 17 2 25 33.071 
955 5 19 4 28 40.735 
960 7 23 4 34 57.895 
965 7 33 11 51 73.465 
970 6 32 5 43 57.251 
975 5 48 5 58 68.307 
980 6 46 5 57 71.731 
981 6 47 5 58 76.107 
982 6 46 5 57 71.902 
983 6 45 5 56 71.239 
984 6 46 5 57 72.703 
985 6 41 6 53 65.068 
986 6 35 5 46 57.454 
987 6 34 5 45 61.133 
988 6 32 4 42 70.124 
989 6 23 4 33 52.027 
990 5 20 4 29 42.306 
991 6 15 4 25 38.051 
992 6 11 4 21 30.926 

þús. tonn, enda bættust þá í flota Eimskipafélagsins 
tvö stór flutningaskip, hin stærstu til 

þessa. Í árslok 1992 var heildartalan hins vegar 
komin niður í 31 þús. tonn og hafði ekki verið 
lægri síðan á fimmta áratugnum. Ástæðan er 
sú, að íslenskir aðilar eru farnir að skrá skip sín 
erlendis, og því gefur skráningin hér heima 
ekki lengur rétta mynd af heildarskipaeign 
landsmanna. Nú standa fyrst og fremst tveir 
aðilar fyrir millilandasiglingum, þ.e. Eimskipa-
félag Íslands og Samskip. 

þessu til viðbótar má nefna að notagildi 
skipa miðast fremur við burðargetu þeirra en 
stærð mælda í tonnum og ekki síður við hagkvæmni 

skipa í gámaflutningum, enda hefur 
verið lögð áhersla á það á síðari árum að skip til 
almennra flutninga geti flutt sem flesta gáma, 
sem hafa nú á annan áratug verið nær einráðir 
í flutningi stykkjavöru til landsins. 

Bifreiðaeign 
Eins og 11. tafla sýnir hefur bifreiðaeign 

landsmanna aukist hröðum skrefum frá því um 
miðja öldina, en miklar sveiflur hafa verið í 
innflutningi bifreiða frá ári til árs. Bifreiðum 

11. tafla. Bifreiðaeign 1950-1992. 

Bifreiðafjöldi 

Árs- Fólks- Almennings- Vöru- Bifreiðar 
lok b i f r e iðar 1 ) bifreiðar bifreiðar alls 

1950 6.038 289 4.389 10.716 
1955 9.812 328 5.471 15.61 1 
1960 15.358 337 5.926 21.621 
1961 16.754 351 6.195 23.300 
1962 18.815 395 6.275 25.485 
1963 22.342 406 6.476 29.224 
1964 25.228 417 6.279 31.924 
1965 28.335 444 6.180 34.959 
1966 32.515 466 6.297 39.278 
1967 35.491 500 6.126 42.117 
1968 37.009 559 6.038 43.606 
1969 37.304 555 5.717 43.579 
1970 40.786 567 5.658 47.011 
1971 46.081 656 5.752 52.489 
1972 50.492 806 5.857 57.155 
1973 56.274 845 6.070 63.189 
1974 63.830 897 6.637 71.364 
1975 63.900 938 6.621 71.459 
1976 65.731 968 6.711 73.410 
1977 70.064 1.026 6.916 78.006 
1978 75.679 1.081 7.381 84.141 
1979 81.025 1.117 7.873 90.115 
1980 85.924 1.151 8.531 95.606 
1981 90.258 1.199 9.479 100.936 
1982 94.728 1.256 10.475 106.459 
1983 95.982 1.325 10.947 108.254 
1984 100.244 1.398 1 1.560 113.202 
1985 102.954 1.422 12.741 117.117 
1986 112.831 1.223 12.081 126.135 
1987 120.635 1.241 1 1.830 133.706 
1988 125.714 1.315 12.039 139.068 
1989 124.273 1.328 12.177 137.778 
1990 119.731 1.328 13.122 134.181 
1991 120.862 1.389 14.623 136.874 
1992 120.146 1.157 14.845 136.148 

1 Með sætum fyrir 7 farþega eða færri til 1985, en eftir það er miðað við 8 farþega eða færri. 

2 að sendibílum meðtöldum. 

fjölgaði á hverju ári fram til 1988, en næsta ár 
voru fleiri bifreiðar teknar úr notkun en bættust 
við og svo enn frekar árið 1990. Síðan hefur 
þeim aftur fjölgað nokkuð. Stækkun bílaflotans 
hefur nær öll verið í fólksbifreiðum, en fjöldi 
almenningsbifreiða hefur að mestu staðið í stað 
þar til fækkun varð á síðasta ári. Vörubifreiðum 
að meðtöldum sendiferðabílum hefur hins 
vegar fjölgað nokkuð. Á þremur áratugum, 
1950-1980, tvöfaldaðist bifreiðaeign lands-
manna á hverjum áratug, en síðan hefur dregið 
úr hlutfallslegri aukningu, og er bílafjöldinn 
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væntanlega að nálgast mettunarstig. Fólksbílar 
eru nú um 90% allra bíla á landinu. 

Á árslok 1988 voru aðeins tveir íbúar um 
hverja fólksbifreið eða 499 fólksbifreiðar á 
hverja 1000 íbúa, en í árslok 1990 var samsvarandi 

tala 468 og 458 í árslok 1992 eða 2,18 
íbúar um hvern fólksbil. Þannig hefur hlutfallið 
heldur lækkað, en er eftir sem áður með því 
hæsta sem gerist. Aðeins Bandaríkjamenn með 
1,7 íbúa á hvern fólksbíl, Ítalir með 1,9 og 
Kanadamenn og Nýsjálendingar með 2,0 eiga 
fleiri bila að tiltölu. Þjóðverjar og Svisslendingar 

eiga þó svipaðan bilafjölda hlutfallslega og Íslendingar. 

Flugfloti 
Flugleiðir reka nú fjórar vélar í Evrópuflugi 

af gerðinni Boeing 737. Þrjár þeirra taka 168 
farþega og sú fjórða 156 farþega. Þá rekur 
félagið þrjár vélar af gerðinni Boeing 757 er 
taka 223 farþega hver. Í innanlandsflugi hafa 
síðasta ár verið fjórar nýjar vélar af gerðinni 
Fokker F-50 sem taka 50 farþega hver. 

Í s lands f lug rekur fimm vélar í innanlandsflugi 
er taka samtals 77 farþega. Flugfélag 

Norðurlands rekur sjö vélar fyrir alls 99 far-
þega. Flugfélagið Ernir á þrjár vélar fyrir 19 
farþega og Flugfélag Austurlands þrjár vélar 
fyrir 19 farþega. 

Flugfélagið Atlanta á eina vél af gerðinni 
Boeing 737 sem tekur 130 farþega. Er hún mest 
notuð til leiguflugferða milli Íslands og 
Evrópulanda, einkum Írlands. Í eigu annarra 
flugfélaga, stofnana og í einkaeign eru 260-270 
flugvélar; þar af eru fjórar þyrlur í rekstri. 

Póstur og sími 
Póst- og símaþjónusta er einn mikilvægasti 

þáttur samgöngukerfisins. Póstsendingar innanlands 
og milli Íslands og útlanda eru sýndar í 

12. töflu. Nokkrar sveiflur eru í póstmagni frá 
ári til árs. Fram til ársins 1991 var fjöldi almennra 

bréfapóstsendinga áætlaður með talningu 
á öllum pósthúsum 18 sinnum á ári, þ.e. 

ýmist einu sinni eða tvisvar í mánuði. A árinu 
1992 var breytt um aðferð, og er nú stuðst við 
heildarþyngd almennra bréfapóstsendinga á 

landinu og fjöldinn áætlaður með því að finna 
reglulega meðalfjölda sendinga í kílói í öllum 
pósthúsum. Þetta er talið sýna mun réttari 
niðurstöðu en fyrri aðferð. Aðrar póstsendingar 
í 12. töflu eru bókfærðar og gefa því nákvæma 
mynd af fjöldanum. 

12. tafla. Póstsendingar 1989-1992. 

1989 1990 1991 1992 
þús. þús. þús. þús. 

Innanlands: 
Alm. bréfapóstsendingar .. 58.558 : 56.066 58.355 58.194 
Ábyrgðarbréf 772 715 684 595 
Verðbréf 4 4 4 4 
Bögglar 449 409 362 283 
Póstávísanir 273 242 207 75 
Innrituð blöð og tímarit . . . 9.446 9.143 8.431 8.511 

Frá útlöndum: 
Alm. bréfapóstsendingar .. 5.103 5.321 5.292 5.287 
Ábyrgðarbréf 117 108 103 88 
Bögglar 116 118 123 136 

Til útlanda: 
Alm. bréfapóstsendingar . . . 2.934 3.150 3.880 3.012 
Ábyrgðarbréf 185 179 175 156 
Bögglar 48 43 41 37 

Fjöldi símskeyta er sýndur í 13. töflu, og þar 
eru einnig skráðar telexritanir. Telexsambandi 
við umheiminn var komið á 1962, og er það 
einkum notað af stofnunum og fyrirtækjum 
sem hafa mikil viðskipti við útlönd. Á síðustu 
árum hefur hins vegar dregið mjög úr notkun 
telextækja vegna tilkomu faxtækjanna. Þannig 
tekur ein tæknin við af annarri. Vegna telexritana 

og faxsendinga hefur símskeytum til og 
frá landinu og innanlands fækkað verulega. 

Símtölum innanlands, sem sýnd eru í 14. 
töflu, fjölgaði árlega til 1981, en skrefatalningin 

á innanbæjarsímtölum dró úr þeim 
fyrir 1982; síðan hefur þeim aftur fjölgað mikið 
og voru síðasta ár 675 milljónir. 

Símtöl við útlönd koma einnig fram í 14. 
töflu. Þeim hefur fjölgað mjög mikið á síðari 
árum með tilkomu nýrrar tækni sem hefur gert 
þau ódýrari en áður. Jarðstöðin Skyggnir var 
tekin í notkun 6. október 1980, og urðu þá símtöl 

og hvers konar skeytasendingar til og frá 
landinu mun greiðari en áður. Síðan hafa fleiri 
móttökuskermar bæst við. 
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13. tafla. Símskeyti og telexritanir 1950-1992. 

Fjöldi s ímskeyta Skeyti Telexritanir 

til út- frá út- innan- til út- frá út-
landa löndum lands landa löndum 

1950 81.569 64.735 312.607 . -

1955 104.781 84.763 324.393 - -

1960 9.472 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 27.91 1 30.279 498.015 408.015 416.961 
1982 23.097 24.492 260.265 432.798 451.622 
1983 19.626 19.457 249.768 459.722 526.046 
1984 15.436 16.668 200.588 532.567 580.031 
1985 14.509 13.998 243.221 626.734 670.917 
1986 14.154 11.510 237.760 609.454 667.744 
1987 11.756 9.834 221.015 677.680 717.1 10 
1988 10.685 8.637 225.042 607.544 618.623 
1989 9.960 6.217 221.864 417.144 431.106 
1990 9.179 4.965 155.030 260.499 292.239 
1991 8.135 4.058 196.579 159.125 197.583 
1992 7.661 3.113 199.576 95.418 140.447 

14. tafla. Símtöl 1966-1992. 

Símtöl innanlands í þús. Símtöl við útlönd 

Sjálfvirk Handvirk Til út- Frá út-
skref langlína landa löndum 

1966 143.776 2.226 44.921 32.100 
1970 250.1 19 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 
1986 597.316 887 1.716.415 1.638.110 
1987 636.832 652 2.158.276 2.097.299 
1988 634.036 524 2.573.907 2.543.540 
1989 640.236 498 3.139.884 2.959.191 
1990 620.226 332 3.769.940 3.420.461 
1991 612.051 367 4.315.934 4.172.463 
1992 675.079 396 4.873.448 4.220.523 

Í 15. töflu er sýndur fjöldi símanúmera á 
höfuðborgarsvæðinu annars vegar og á lands 
byggðinni hins vegar. Í árslok 1992 var fjöldi 
símanúmera 140 þúsund á öllu landinu. 

Í júlí var sjálfvirkt farsímakerfi tekið í 
notkun hjá Pósti og síma, en handvirkt kerfi 
hafði verið í notkun frá 1983. Strax á fyrsta ári 

urðu notendur 2.106. Síðan hefur þeim fjölgað 
jafnt og þétt og voru 15.164 í árslok 1992. Álag 
á kerfið hefur aukist að sama skapi. Símtöl voru 
610 þús. 1986, en tæplega 12 milljónir í fyrra. 
Á tímabilinu hefur móðurstöðvum verið fjölgað 

úr 67 í 94 og rásum úr 429 í 669. 
Almennt boðkerfi er mjög að ryðja sér til 

rúms, en sá sem ber boðtæki á sér getur séð 
símanúmer sem hann er beðinn að hringja í. Á 
árinu 1992 var fjöldi þessara tækja orðinn á 
fimmta þúsund. 

15. tafla. Símanúmer á höfuðborgarsvœðinu 
og á landsbyggðinni 1967-1992. 

Höfuó-
borgar- Lands-

Arslok svœóió byggóin Samtals 

1967 31.030 18.740 49.770 
1970 34.664 21.029 55.693 
1975 44.902 27.067 71.969 
1980 51.606 33.231 84.837 
1981 53.302 34.565 87.867 
1982 55.162 36.075 91.237 
1983 56.657 37.280 93.937 
1984 58.882 38.363 97.245 
1985 62.480 40.177 102.657 
1986 67.115 45.913 1 13.028 
1987 70.001 47.370 1 17.371 
1988 72.788 48.862 121.650 
1989 75.015 50.121 125.136 
1990 76.706 53.766 130.472 
1991 79.527 56.032 135.559 
1992 81.971 58.060 140.031 

Útvarp og sjónvarp 
Þegar rætt er um samgöngur í víðustu 

merkingu er eðlilegt að vikið sé að þjónustu útvarps 
og sjónvarps. Útvarpað hefur verið hér á 

landi frá því fyrir 1930, en Ríkisútvarpið tók til 
starfa í desember 1930, og má segja að síðan 
hafi stöðugt verið unnið að endurbótum á 
dreifikerfinu. Með tilkomu örbylgjukerfis sem 
lengi var í uppbyggingu og leiðir útvarpssendingar 

til endurvarpsstöðva í öllum landshlutum 
má heita að allir landsmenn geti notið 

tvírása hljómflutnings (stereó) við móttöku útvarps. 
Önnur tækni felst í lagningu ljósleiðara 

fyrir síma, útvarp og sjónvarp. feygja þeir sig 
nú víða um land. 
Í árslok 1983 tók Rás 2 til starfa og útvarpaði 
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fyrst einkum dægurtónlist og öðru léttmeti, en 
síðar varð dagskráin fjölbreyttari. Jafnframt gat 
gamla stöðin (Rás 1) lagað sig að nýjum aðstæðum 

með sérhæfðara efni. 
Samkvæmt 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 eftir 
mitt ár 1986. Hljóðbylgjan á Akureyri hóf útsendingar 

vorið 1987 og Aðalstöðin í Reykjavík haustið 
1989. Sama ár tók Stjarnan til 

starfa, en er nú í eigu Kristilegrar fjölmiðlunar 
hf. Þá hefur stöðin FM 95,7 starfað síðan 1990 
og Sólin síðan 1991. Nokkrar útvarpsstöðvar 
halda uppi reglulegri starfsemi á landsbyggðinni, 

og fjöldi skammtímaleyfa hefur 
verið gefinn út fyrir skóla- og tækifærisútvarp. 

Sjónvarp Ríkisútvarpsins hefur starfað frá 
því í septemberlok 1966, og nær það til alls 
landsins. Reglulegar útsendingar í lit hófust í október 

1975. Skráðir sjónvarpsnotendur á 
landinu haustið 1993 voru nær 91 þúsund. 

Í samræmi við áðurgreind lög hóf Stöð 2 sjón-

varpsrekstur haustið 1986. Á Akureyri hóf 
Eyfirska sjónvarpsfélagið rekstur í árslok 1986; 
það hefur samvinnu við Stöð 2. Sýn í Reykjavík 
sjónvarpar afmörkuðu efni, og Stöð 3 hefur 
fengið leyfi til útsendinga. Enn má nefna 
Kristniboðskirkjuna Omega. Þá eru sjálfstæðar 
sjónvarpsstöðvar í Ólafsvik, á Ólafsfirði og 
Egilsstöðum. 

Þar sem sjónvarp nær til alls landsins hefur 
aðstaða fólks til að njóta skemmtunar og fróðleiks 

jafnast mjög, og um leið hefur þessi tækni 
fært viðburði dagsins inn í stofu hvers manns, 
hvort sem hann býr í dreifbýli eða þéttbýli, í sveit 

eða við sjó. En vissulega er þetta allt 
nokkuð á kostnað útvarpsins sem þjónaði eitt 
svipuðum tilgangi í aldarþriðjung. 

Ríkisútvarpið fluttist af Skúlagötu í nýtt útvarpshús 
við Efstaleiti snemma árs 1987. 

Stjórn og dagskrárgerð Sjónvarpsins fluttist 
þangað um mitt ár 1991, en ekki er ákveðið 
hvenær tæknideildir verða fluttar af Laugaveginum. 



Þorvaldur Gylfason: 

Norðurlönd í kreppu: Hvað brást? 

Þessi ritgerð er reist á framsögu höfundar í pallborðsumræðum ásamt Vidar Christiansen, Seppo Honkapohja, 
Assar Lindbeck, Torsten Persson, Agnar Sandmo og 
Christen Sørensen á áttunda ársfundi Evrópska hagfræðingafélagsins í Helsinki 27.-29. ágúst 1993. Norræna 
hagrannsóknaráðið átti frumkvæði að umræðufundinum. 

Árum saman voru þau fyrirmynd annarra 
landa um hagsæld, velferð og félagslegar framfarir 

í ranglátum heimi. Það var ekki að ástæðulausu. 
Fólkið bjó við fulla og örugga atvinnu 

þrátt fyrir atvinnuleysi annars staðar. Ávöxtum 
framleiðslunnar var skipt jafnar meðal vinnandi 

fólks en víðast hvar í öðrum löndum. 
Ríkið sá almenningi fyrir „ókeypis" menntun 
og læknishjálp, þótt hvort tveggja væri rándýrt 
eða jafnvel ófáanlegt víða um önnur lönd. Ekki 
nóg með það: almannavaldið einsetti sér að búa 
hverjum einstaklingi gott og öruggt viðurværi 
frá vöggu til grafar. Metnaður velferðarríkisins 
var þó ekki bundinn við efnahag og félagslegt 
öryggi eingöngu. Listir og menning voru 
hafðar í hávegum. Þetta eru löndin, sem færðu 
okkur leikrit Ibsens og sinfóníur og sönglög 
Síbelíusar og margt annað. Vísindin blómstruðu líka. 

Skammtakenning Bohrs í eðlisfræði 
og framleiðslugæðakenning Heckschers og 
Ohlins í alþjóðahagfræði eru til marks um það, 
svo að tvö Nóbelsverðlaunaverk séu nefnd. 
Læsi, langlífi, listinn er býsna langur: Norðurlönd 

voru í fremstu röð. 
Einmitt þetta var hugsjónin á bak við hina 

víðtæku velferðarstefnu, sem markaði þjóð-
félagsþróun á Norðurlöndum allar götur frá 
1930. Þessi stefna var mótuð og leidd í lög að 
frumkvæði jafnaðannanna og undir fram-
kvæmdastjórn þeirra. Ríkisstjórnir jafnaðar-

mannaflokkanna nutu viðtæks og dyggilegs 
stuðnings meðal almennings og einnig innan 
verkalýðshreyfingar, sem varð smám saman að 
voldugu þjóðfélagsafli í þessum löndum. Viðtækur 

stuðningur almennings við velferðarstefnu, 
sem miðaði að því fyrst og fremst að 

bæta efnahag og afkomuöryggi venjulegs fólks 
- iðulega gegn eindreginni andstöðu þeirra, 
sem lögðust meðal annars gegn aukinni skattheimtu 

til að mæta auknum útgjöldum til velferðarmála 
- þarf þó ekki að koma neinum á 

óvart, því að Norðurlönd voru löngum meðal 
fátækustu landa Evrópu. Á síðustu áratugum 
nítjándu aldar fór til að mynda fjórðungur Svía 
(ein milljón af fjórum) úr landi til Vesturheims. 
Þetta fólk flúði sára fátækt, sem það sá ekki 
fyrir endann á heima fyrir, í von um mannsæmandi 

líf vestan hafs. (Til viðmiðunar fór 
einn af hverjum tíu Íslendingum til Vesturheims 

á öldinni sem leið.) Örbirgð hafði 
markað djúp spor í samfélagsvitundina og 
varðaði veginn að uppbyggingu öflugs velferðarríkis. 

Uppvöxtur velferðarríkisins hélzt 
lengi vel í hendur við aukinn hagvöxt af 
sumum heimildum að dæma að minnsta kosti. Í 
Svíþjóð uxu þjóðartekjur á mann (að teknu til-
liti til ólíks kaupmáttar ólíkra gjaldmiðla) til 
dæmis um 0,7% á ári að jafnaði árin 1820-70, 
um 1,8% á ári 1870-1950 og um 2,7% á ári 
1950-89 (sjá Maddison, 1991, töflu 1.1, bls. 6-7). 
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Mynd 1. Norðurlönd: Hagvöxtur á 
mann , 1820-1989 

Svipaða sögu er að segja af öðrum Norðurlöndum: 
hagvöxtur á mann jókst einnig smám 

saman í Danmörku, Noregi og Finnlandi (sjá 
mynd I). 

Það er því varla að undra, að alvarleg efnahagskreppa 
á Norðurlöndum, bankabrestur og 

atvinnuhrun af því tagi, að helzt minnir á 
kreppuna miklu, veki menn til umhugsunar um 
það, hvað hafi farið úrskeiðis. Eru erfiðleikarnir 

aðeins tímabundnir? Eða er kreppan 
nú til marks um alvarlegar veilur í velferðarstefnu 

fyrri ára? Er velferðarríkið sjálft; jafnvel 
í verulegri hættu? Svörin, sem verða gefin við 

þessum spurningum í þessari grein, eru nei, já 
og nei. Ennfremur verða færð rök að því, að 
efnahagsvandi Norðurlanda eigi sér að sumu 
leyti djúpar rætur og lausn hans geti þess vegna 
tekið alllangan tíma. Þetta á ekki sízt við um 
rótgróna innviði vinnumarkaðsskipulagsins, 
það er um þann hátt, sem hafður er á 
samningum um kaup og kjör vinnandi fólks -
ekki aðeins á Norðurlöndum, heldur einnig 
víðast hvar í Evrópu. því verður haldið fram, að 
skipulag vinnumarkaðsmála verði að taka til 
rækilegrar endurskoðunar til að koma fullri atvinnu 

og örum hagvexti á aftur í Evrópu. 

I. Baksvið 
Það kann að gera gagn að byrja á því að reifa 

nokkrar staðreyndir um norrænt efnahagslíf til 
að bregða birtu á samhengi hagstærðanna í þessum heimshluta. 

Fólk og framleiðsla. Fyrst er það fólksfæðin: 
Norðurlandabúar (Danir, Finnar, Íslendingar, 

Norðmenn og Svíar) eru ekki nema 
rösklega 23 milljónir að tölu (mynd 2). Við 
erum því færri en íbúar Kaliforníu eða Kanada. 
Samanlögð verg landsframleiðsla (VLF) 
Norðurlanda er reyndar svipuð og í Kanada eða 
um 600 milljarðar Bandaríkjadollara (mynd 3). 
Þessi fjárhæð nemur nálægt einum tíunda af 
landsframleiðslu Bandaríkjanna eða Evrópu-
bandalagsins (EB). Svíar standa á bak við 40% 
af heildarframleiðslu Norðurlanda og Íslendingar 

á bak við 1%. Séu Norðurlönd á hinn 
bóginn skoðuð sem ein heild, eru þau áttunda 
mesta iðnríki heims mælt í framleiðslu. 

Ríkisútgjöld og erlend viðskipti. Búskapur 
ríkis og byggða er einna umfangsmestur á 
Norðurlöndum af öllum löndum heims miðað 
við landsframleiðslu. Þetta er bein og óumflýjanleg 

afleiðing síaukinna ríkisútgjalda um 
langt árabil til að standa straum af uppbyggingu 

Heimild: Maddison (1991, tafla 1.1, bls. 6-7) 



228 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

Mynd 2. Fólk 

Mannfjöldi 1991/92 (milljónir) 

velferðarríkisins. Skattheimta hefur aukizt með 
svipuðum hraða, en þó ekki alveg. Skuldir 
ríkisins hafa vaxið til að brúa bilið. Svíþjóð er 
fremst í flokki. Þar er samneyzla auk tryggingabóta 

og annarra tekjutilfærslna miklu meiri 
en í Evrópubandalaginu miðað við landsframleiðslu: 

munurinn nemur næstum fimmtungi af 
framleiðslu (mynd 4). 

Hitt kann að koma ýmsum á óvart, að hagkerfi 
Norðurlanda eru ekki miklu opnari fyrir 

erlendum viðskiptum en önnur Evrópulönd 
(mynd 5). Summa útflutnings og innflutnings 
sem hlutfall af landsframleiðslu er hæst í Noregi 

eða 81%. Þessi tala er langt fyrir neðan 
sambærilegar tölur fyrir Belgíu og Holland til 
dæmis, að ekki sé minnzt á iðnríkin nýju í Suð-

Mynd 3. Framleiðsla 

Verg landsframleiðsla 1991 
(milljarðar dollara) 

Heimild: Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, International Financial Statistics. 

Heimild: Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, International Financial Statistics. 
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austur-Asíu, svo sem Singapúr, þar sem erlend 
viðskipti eru komin langt yfir 300% af landsframleiðslu. 
Í raun og veru hefur mikill hluti 
þjónustustarfseminnar á Norðurlöndum, í 
einkafyrirtækjum og sérstaklega í ríkisfyrirtækjum, 

notið verndar gegn erlendri samkeppni. 
Hringar af ýmsu tagi eru algengir. Þetta 

er hluti skýringarinnar á því, hvers vegna verðlag 
er yfirleitt hátt á Norðurlöndum (og eins í 

Japan) miðað við önnur OECD-lönd. 

Tekjur, stofnar og straumar. Hvar stöndum 
við þá? An þess nokkuð sé fullyrt um orsök og 
afleiðingu, hafa þjóðartekjur á mann á Norðurlöndum 

aukizt hratt með árunum og voru 
nálægt 26.000 Bandaríkjadollurum að meðaltali 

árið 199l, borið saman við um 22.000 dollara 
í Bandaríkjunum á verðlagi og gengi þess 

árs (mynd 6). Sé tekið tillit til þess, að verðlag 
á Norðurlöndum er yfirleitt hærra en í Bandaríkjunum, 

fæst nokkru lægri tala um landsfram-

5. Utanríkisviðskipt i 

Viðskipti/VLF 1991 (%) 

Heimildir: OECD, Economic Outlook 53, júní 1993, og Commission of the European 
Communities, European Economy, ársskýrsla 1993. 

Mynd 

Mynd 4. Ríkisútgjöld 
Ríkisútgjöld/VLF 1992 (%) 

Heimildir: OECD, Economic Outlook 53, júni 1993, og Commission of the European 
Communities, European Economy, ársskýrsla 1993. 
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Mynd 6. Framleiðsla á m a n n , 1991 

Heimildir: Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, International Financial Statistics, og OECD, ýmsar landsskýrslur, auk 
heimilda frá löndunum sjálfum. 

ieiðslu á mann á kaupmáttarjafnvægiskvarða 
(e. purchasing power parity eða PPP) eða um 
17.000 dollarar í hverju Norðurlandanna fimm. 
Þessi tala er alllangt fyrr neðan bandarísku 
töluna að ofan, en hún er samt nokkru hærri en 
meðaltekjur á mann í Evrópubandalagslöndunum 

tólf, því að þar voru tekjurnar um 
15.000 dollarar að meðaltali 1991. 

Hvar er þá kreppan? Er hún einber ímyndun? 
Nei. Tölur um tekjur á líðandi stund verður 
alltaf og alls staðar að skoða með tvo mikilvæga 

fyrirvara í huga að minnsta kosti. Fyrst 
þarf að skoða, hvort tekjustraumurinn fer vaxandi 

eða minnkandi. Miklar tekjur eru ekki 
mikils virði til frambúðar, ef þær dragast aftur 
úr tekjum annarra. Argentína er gott dæmi um 
þetta: eitt ríkasta land heims frá 1895 til 1930 
skilar ábúendum sínum nú aðeins um einum 
tíunda af tekjum á mann í Evrópu (eða kannski 
einum fjórða á kaupmáttarjafnvægiskvarða, 
sbr. Maddison, 1991, töflu 1.5, bls. 24-25). í 
annan stað þarf að athuga, hvort stofnstærðir 
þjóðarbúsins - það er eignir og skuldir heimila, 
fyrirtækja, ríkis og byggða - fara vaxandi eða 
minnkandi. Miklar tekjur eru ekki mikils vísir, 
ef þeim er haldið uppi með því að ganga á 
eignir (til dæmis með því að skerða náttúruauð-

lindir, vanrækja menntun fólksins og innviði 
samfélagsins eða eyðileggja umhverfið) eða þá 
með því að safna skuldum heima eða erlendis. 

Eigi góð lífskjör að endast, verða þau að 
samrýmast þokkalegu jafnvægi á milli eigna og 
skulda þjóðarbúsins í heild. Þessu atriði er yfirleitt 

ekki gefinn nægur gaumur vegna þess, að 
tölur um eignir og skuldir eru ekki á hverju 
strái í opinberum hagskýrslum. Jafnvel þegar 
þær eru til, eru hagtölur um stofnstærðir yfirleitt 

hvorki birtar reglulega né settar í samhengi 
við þjóðhagsreikninga eða önnur yfirlit yfir 
straumstærðir efnahagslífsins, þar sem þær 
eiga þó heima. („Grænir" þjóðhagsreikningar, 
þar sem reynt er að meta umhverfisspjöll til 
fjár, eru þó mikilvægt skref í rétta átt, og sama 

máli gegnir um aukinn gaum að ýmsum stofnstærðum 
á fjármagnsmarkaði í hagskýrslum 

OECD og annarra alþjóðastofnana.) 
Dvínandi hagvöxtur. Hvernig farnast 

Norðurlöndum að þessu leyti? Mynd 7 sýnir 
hagvöxt í löndunum fimm á þrem tímabilum, 
sem skarast. Dálkarnir lengst til vinstri fyrir 
hvert land sýna meðalvöxt landsframleiðslu á 
mann frá 1970 til 1991, en það er síðasta árið, 
sem endanlegar þjóðhagsreikningatölur ná yfir 
nú. Á þennan kvarða hefur hagvöxtur á 
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Mynd 7. Hagvöxtur á mann , 1970-93 

Heimildir: Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, International Financial Statistics, og OECD, ýmsar landsskýrslur, auk 
heimilda frá löndunum sjálfum. 

Norðurlöndum verið myndarlegur borið saman 
við Evrópubandalagið síðast liðin tuttugu ár. 
Framleiðsla á mann hefur vaxið um 1,8% að 
meðaltali árin 1970-91. Þessi vöxtur er ívið 
meiri en í Bandaríkjunum á sama tíma, en þar 
óx landsframleiðsla á mann um 1,7% á ári að 
meðaltali þessi ár. Mikill hagvöxtur á Íslandi 
þennan tíma stafaði meðal annars af útfærslu 
fiskveiðilögsögunnar smám saman úr 12 
mílum í 200. 

Miðdálkarnir á mynd 7 sýna meðalvöxt 
framleiðslu á mann yfir skemmra tímabil, 
1980-91. Jafnvel þótt áttundi áratugurinn sé 
þannig skilinn út undan, er hagvöxturinn á 
Norðurlöndum býsna mikill. En röð landanna 
breytist. Nú skipa Danmörk og Noregur, olíuríkin 

í hópnum, efstu sætin. Noregur er reyndar 
orðinn þriðja mesta olíuútflutningsland heims 
(á eftir Sádi-Arabíu og Sameinuðu furstadæmunum), 

og Danmörk er sjálfri sér næg um 
olíu og jarðgas. Það munar um minna. Ísland 
hefur á hinn bóginn tvöfaldað erlendar skuldir 
sinar og ríflega það sem hlutfall af landsframleiðslu 

síðan 1980 án samsvarandi eignamyndunar 
til mótvægis auk áframhaldandi ofveiði 

á fiskimiðunum umhverfis landið. Hag-

vöxtur á Íslandi hefði verið hægari, hefði 
veiðum og skuldasöfnun erlendis verið haldið 
innan viðráðanlegra marka. 

Allt önnur mynd birtist, þegar samanburðurinn 
er einskorðaður við síðast liðin sex 

ár, frá og með 1988 fram til 1993. Þá er stuðzt 
við bráðabirgðatölur fyrir tvö síðustu árin, 
1992 og 1993. Olíuríkin tvö, Danmörk og 
Noregur, eru áfram í efstu sætunum í þessum 
samanburði, en í hinum löndunum þrem hefur 
hagvöxtur á mann verið neikvæður: tekjur á 
mann hafa dregizt saman. Tölurnar sýna til 
dæmis, að tekjur á mann í Svíþjóð hafa dregizt 
9% aftur úr tekjum á mann í Evrópubandalaginu 

síðan 1987. Þessar tölur eru skýr vísbending 
um það, að kreppan á Norðurlöndum 

stafar ekki af efnahagslægðinni úti í Evrópu 
nema að litlu leyti. Hrun útflutnings frá 
Finnlandi til Sovétríkjanna fyrrverandi skýrir 
til dæmis ekki nema í mesta lagi þriðjung af 
samdrætti landsframleiðslunnar í Finnlandi. 

II. Frá verðbólgu til atvinnuleysis 
Hvað fór þá úrskeiðis? 
Verðbólga. Til að átta sig betur á efnahags-

þróuninni, getur það verið gagnlegt að líta um 
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Mynd 8. Verðbólga, 1973-92 

Heimild: OECD, Economic Outlook 53, júní 1993. 

öxl og athuga feril verðbólgu og atvinnuleysis á 
Norðurlöndum síðan 1970. Verðbólga var langmest 

á Íslandi allan þennan tíma þar til 1991, en 
þá rénaði hún loksins og varð svipuð og annars 
staðar á Norðurlöndum og í Evrópu (mynd 8). 
Tíminn mun leiða það í ljós, hvort þessi umskipti 

eru til frambúðar. Ennfremur hefur verðbólga 
yfirleitt verið meiri í Danmörku, Finnlandi, 

Noregi og Svíþjóð en í Evrópubandalagslöndunum 
síðan 1981, en þó ekki miklu 

meiri, eins og sjá má af línumergðinni nálægt 
og aðeins yfir þykka ferlinum neðst á myndinni. 

Þetta verður enn ljósara, ef Ísland er 
numið brott úr samanburðinum til að skerpa 
myndina af „stóru" löndunum fjórum (mynd 9). 

Engu að síður hafa undantekningar átt sér 
stað, til dæmis í Noregi 1986-87, þegar olíuverð 

snarlækkaði, og í Svíþjóð 1990-91, þegar 
vinnumarkaðurinn þar ofhitnaði og verðbólga 
mældist í tveggja stafa tölum. Sú staðreynd, að 
verðbólga á Norðurlöndum jókst ekki meira en 
svo umfram verðbólguna sunnar í Evrópu og 
sýndi engin merki um að rjúka upp á við, er 
samt til marks um það, að undanhaldsstefnu 
stjórnvalda - þeirri stefnu að mæta hækkun 
framleiðslukostnaðar fyrirtækja iðulega með 
því að örva eftirspurn til að tryggja fulla (og 

stundum yfirfulla) atvinnu - var ekki fylgt út í 
yztu æsar nema á Íslandi. 

Undanhald. Undanhaldsstefnan var af 
tvennum toga. Annars vegar fólst hún í agalausri 

gengisstefnu, sem gekk út á það að fella 
gengið við og við (eins og til dæmis í Svíþjóð 
1976-82) til að reyna að koma hagnaði útflutningsatvinnuveganna 

í eðlilegt horf, þegar 
hækkun kauplags heima fyrir umfram greiðslugetu 

fyrirtækjanna ógnaði markaðshlutdeild 
þeirra erlendis.1 Þessi lýsing á við öll löndin 
fimm í misríkum mæli, enda þótt Danmörk hafi 
verið í Evrópubandalaginu síðan 1972 og í 
Myntbandalagi Evrópu (e. European Monetary 
System eða EMS) frá stofnun þess 1979. Á hinn 
bóginn fólst undanhaldsstefnan í þrálátri 

atvinnuþenslu á vegum ríkis og sveitarfélaga. 
Fólk, sem missti vinnuna í einkafyrirtækjum 
vegna of mikillar hækkunar kaupkostnaðar 
samkvæmt kjarasamningum, var ráðið í vinnu 
hjá ríkinu í staðinn til að halda atvinnuleysi 

í skefjum. Svo einfalt var það. 

1 Gengi sænsku krónunnar var fellt um meira en 50% í fimm 
áföngum 1976-82. Gengi finnska marksins og norsku krónunnar 
var líka fellt smám saman um 25% á sama tímabili. 
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Mynd 9. Verðbólga, 1973-92 

Heimild: OECD, Economic Outlook 53, júní 1993. 

En þessi „árangur" undanhaldsstefnunnar 
gróf undan henni smám saman með þrennu 
móti. Í fyrsta lagi urðu yfirlýsingar stjórnvalda 
um nauðsynlegt aðhald í fjármálum og peningamálum 

ótrúverðugar smám saman, þegar 
hver gengisfellingin rak aðra án nægilegs aðhalds 

til mótvægis. Hví skyldu verklýðsfélög 
neita sér um myndarlega kauphækkun, ef 
reynslan hefur kennt þeim, að ríkisstjórnin 
bjargi vinnuveitendum með því að fella gengið, 
ef boginn hefur verið spenntur of hátt og 

kauphækkunin er í þann veginn að kosta verkafólkið 
vinnuna? Gengisfelling æ ofan í æ hlýtur að 
verða áhrifalaus fyrr eða síðar við þessar 
kringumstæður. Í öðru lagi geta ríki og sveitarfélög 

ekki haldið áfram að taka endalaust við 
fólki, sem missir vinnuna annars staðar. Sá ferill 

hlýtur einnig að taka enda. Í þriðja lagi 
virðist þessi blanda af agalausri gengisstefnu 
og útþenslu ríkisbúskaparins hafa dregið 
athygli frá og spillt fyrir nauðsynlegum 
skipulagsumbótum í efnahagslífinu. Brýna 
nauðsyn hefur þó lengi borið til að ráðast í 
slíkar umbætur, ekki sízt á vettvangi ríkisfjármála 

til að örva fólk og fyrirtæki til vinnu, 
sparnaðar og fjárfestingar og til að bæta ráðstöfun 

almannafjár (sjá Nonnan og fleiri, 

1991); í peningamálum til að efla sjálfstæði 
seðlabanka (og auka jafnframt ábyrgð þeirra 
gagnvart stjórnvöldum); og á vinnu til að eyða 
ýmiss konar tregðu og truflunum með því að 
létta hömlum af þessum mikilvæga markaði og 
draga úr miðstýringu. 

Og þegar stjórnvöld hurfu svo loksins frá 
undanhaldsstefnunni, jókst atvinnuleysi verulega. 

Atvinnuleysi. Norðmenn, Svíar og Finnar 
bjuggu við mun minna atvinnuleysi en Evrópubandalagsþjóðirnar 

að jafnaði á áttunda og 
níunda áratugnum (mynd 10). Á Íslandi, þar 
sem verðbólgan var langmest, var ekkert atvinnuleysi 

að kalla fyrr en 1989. Atvinnuleysið 
í Danmörku var hins vegar svipað og í öðrum 
Evrópubandalagslöndum að jafnaði. 

Hvernig fóru Norðurlöndin fjögur utan EB 
(öll nema Danmörk) að því að tryggja fulla 

atvinnu eða því sem næst, þegar atvinnuleysi fór 
ört vaxandi víðast hvar annars staðar í Evrópu? 
Svarið við þessari spurningu er í rauninni hið 
sama og svarið við spurningunni um það, hvers 
vegna verðbólgan var löngum meiri á Norðurlöndum 

en sunnar í álfunni. Ríkisútgjöld voru 
þanin út til að greiða fyrir aukinni atvinnu á 
vegum ríkis og byggða, einkum í Svíþjóð og 
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einnig að nokkru leyti í Noregi, og gengi gjaldmiðlanna 
var fellt eftir þörfum í öllum löndunum 

fimm. Þar að auki var fylgt metnaðarfullri 
vinnumarkaðs- og byggðastefnu til að 

reyna að örva atvinnu með staðbundnum aðgerðum 
(atvinnubótavinnu og endurþjálfun til 

dæmis), en framlag þeirra aðgerða til fullrar atvinnu 
kann þó að hafa verið ofmetið. 

Við þetta bætast svo ýmsar staðbundnar 
skýringar. Norðmenn fundu olíu: á tveim áratugum 

hefur framleiðsla olíu og gass í Noregi 
aukizt úr næstum engu upp í sjöttung af landsframleiðslu 

og þriðjung af útflutningi. Íslendingar 
kunnu sér ekki hóf: þeir ofhituðu 

hagkerfið, ofnýttu fiskimiðin og oftóku erlend 
lán, svo að vergar erlendar langtímaskuldir eru 
nú komnar langt upp fyrir 60% af landsframleiðslu 

og stefna hærra. Finnar fóru sér á hinn 
bóginn hægar í undanhaldinu, enda var finnska 
markið langsterkasti gjaldmiðillinn á svæðinu 
- og atvinnuleysið mikið að sama skapi. 

Þrjú verðhlutföll. síðan 1990 hefur atvinnuleysi 
aukizt verulega í öllum löndunum 

fimm. Hvers vegna? Umskiptin hófust með 
því, að undanhaldsstefna undangenginna 20 ára 
var látin fyrir róða af ótta við aukna verðbólgu. 

Þessi stefnubreyting setti þrjú mikilvæg 
verðhlutföll úr skorðum. 
• Í fyrsta lagi hækkuðu raunlaun um of, þar 

eð nafnlaun héldu áfram að hækka eins og 
ekkert hefði í skorizt þrátt fyrir minnkandi 
vinnuframleiðni. Verkalýðsfélögin tóku ekki 
nægilegt tillit til þeirra umskipta, sem höfðu 
átt sér stað. Verkafólk var verðlagt út af 
vinnumarkaðinum. 

• Í annan stað hækkuðu raunvextir einnig um 
of, að nokkru leyti vegna þess að hömlum 
var létt af fjármagnsmarkaði og vextir af 
húsnæðisskuldum voru ekki lengur frádráttarbærir 

í skattskýrslum, en hvort tveggja leiddi 
til lækkunar fasteignaverðs, sem segja má, 
að hafi hrundið bankakreppunni af stað. 
Vandræði bankanna knúðu þá til að auka 
muninn á útláns- og innlánsvöxtum sem 
mest til að mæta töpuðum útlánum.2 Enn-

2 Ríkisaðstoð við viðskiptabanka í Noregi síðan 1988 og í 
Finnlandi og Svíþjóð síðan 1991 er talin hafa kostað ríkisvaldið í 
þessum löndum jafnvirði um 5% af landsframleiðslu í Noregi og 
Svíþjóð og um 8% í Finnlandi fram til þessa. Nú er bankakreppan 
þó talin vera í rénun, enda hafa nokkrir bankar þegar rétt úr kútnum. 

Til samanburðar eru gjaldþrot sparisjóðanna (e. Savings and 
Loan Associations) í Bandaríkjunum talin munu kosta 
skattgreiðendur þar andvirði um 3% af landsframleiðslu, þegar 
allt kemur til alls. 

Mynd 10. Atvinnuleysi, 1973-93 

Heimild: OECD, Economic Outlook 53, júní 1993. 
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fremur stuðluðu hærri vextir á evrópskum 
markaði hindrunarlaust að hækkun vaxta á 
Norðurlöndum í skjóli frjálsari fjármagnsviðskipta 

í Evrópu. 
• Í þriðja lagi hækkaði raungengið um of 

vegna áframhaldandi verðbólgu þrátt fyrir 
fast nafngengi. Þetta birtist meðal annars í 
misheppnuðum tilraunum til að binda gengi 
finnska marksins og norsku og sænsku 
krónunnar við evrópsku mynteininguna 
ECU við ofhát t skráðu gengi árin 1991-92. 

Þegar allt þetta er skoðað, er erfitt að komast 
hjá því að greina öfugt samband á milli verðbólgu og 

atvinnuleysis á Norðurlöndum síðan 
1970. Fyrst var atvinnuleysi haldið í skefjum í 
tuttugu ár að minnsta kosti á kostnað meiri 
verðbólgu en í Evrópubandalaginu. síðan var 
reynt - og tókst! að ná verðbólgunni niður 
með því að festa gengi gjaldmiðlanna, en þá 
rauk atvinnuleysið upp. Loks gáfust stjórnvöld 
upp á fastgengisstefnunni seint á árinu 1992, 
meðal annars til að reyna að stemma stigu fyrir 
auknu atvinnuleysi. Svipaða sögu er auðvitað 
hægt að segja um Myntbandalag Evrópu, sem 
er brostið í bili. 

Verðbólga, atvinnuleysi og hagvöxtur. 
Með þessu er þó alls ekki sagt, að gamla undanhaldsleiðin 

hafi verið fær, þegar öllu er haldið 
til skila. Nei, öðru nær. Það virðist þvert á móti 
ljóst, að varanlega stöðugt verðlag er forsenda 
örs hagvaxtar til frambúðar. Það er með öðrum 
orðum ekki mikið vit í því að halda áfram að 
reyna að halda atvinnuleysi niðri með stjórnarstefnu, 

sem dregur úr framleiðni og um leið úr 
hagvaxtarmöguleikum þjóðarbúsins. Fyrr eða 
síðar verður að hverfa frá slíkri stefnu. Þess 
vegna má ekki túlka flot finnska marksins og 
norsku og sænsku krónunnar (sem hefur fallið 
um fjórðung eða þar um bil gagnvart ECU 
síðan síðla árs 1992) sem afturhvarf til fyrri 
hátta, þótt samflot þessara gjaldmiðla hafi engu 
að síður örvað útflutning verulega í löndunum 
þrem og veitt velkomna hvíld frá þrengingum 
útflutningsatvinnuveganna þar, eins og að var 
stefnt. Slíkt hlé getur þó varla orðið nema stutt, 
nema stjórnvöld neyti lags til að ráðast í rót-

tækar skipulagsbreytingar í efnahagslífinu, en 
það er annar handleggur. Menn mega ekki 
gleyma því, að raungengi er hlutfallsverð, 
þegar öllu er á botninn hvolft. Gengi er þess 
vegna ekki vel til þess fallið að vera aðhaldsakkeri og 

tryggja stöðugt verðlag almennt yfir 
löng tímabil. 

Það getur varla leikið á tveim tungum, að 
mikið og þrálátt atvinnuleysi er allsendis óviðunandi 

aðferð til að halda verðbólgu í skefjum 
og skapa þannig skilyrði til örs hagvaxtar til 
frambúðar. Nei, við verðum að leita annars 
staðar að leiðinni aftur til fullrar atvinnu, viðtækrar 

velferðar og framfara - án verðbólgu. 
Hér er við erfiðan vanda að glíma. 

III. Innviðir vinnumarkaðarins 
Þessi vandi ætti að beina athygli manna að 

innviðum og eðli vinnumarkaðsins á Norðurlöndum -
og sannarlega víðs vegar um Evrópu 

ekki síður og svo til samanburðar í .lapan, þar 
sem atvinnuleysi hefur haldizt sæmilega 
stöðugt nálægt 2½% af mannaflanum. 

Evrópa og Japan. Reynslan virðist benda til 
þess. að nokkurn veginn frjáls vinnumarkaður 
- eins og tiðkast til dæmis í Japan, Bandaríkjunum og 

Sviss sé allajafna betur til þess 
fallinn að tryggja mikla atvinnu og litla verðbólgu 

en markaðsfirring og miðstýring í gegnum 
einokun eða fákeppni af því tagi, sem 

tíðkast viða í Evrópu. Höfuðvandinn hér varðar 
úthrif (e. externalities). Í Evrópu eru laun og 
önnur vinnukjör yfirleitt ákveðin í samningum 
á landsvísu á milli víðfeðmra verkalýðsfélaga og 
vinnuveitendasamtaka. Kaup og kjör lúta jafnframt 

ýmsum ákvæðum í lögum og leikreglum 
samfélagsins. Þegar kjarasamningar lúta miðstjórn 

með þessu móti og ná auk þess yfir mestari 
hluta mannaflans (yfir 75% í næstum öllum 

Evrópulöndum nema Sviss), þá semja verkalýðsfélög 
beint eða óbeint um kaup og kjör 

handa fjölmennum og sundurleitum hópum 
launþega. Sumir þeirra vinna í vel reknum. 
hagfelldum og arðbærum fyrirtækjum, sem 
geta greitt há laun. Aðrir vinna í illa reknum, 
óhagkvæmum og óarðbærum fyrirtækjum. Það 
segir sig sjálft, að síðar nefndu fyrirtækin geta 
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ekki greitt sömu laun og hin fyrr nefndu, en þau 
verða að gera það samt, svo lengi sem samið er 
um kaup og kjör á einu bretti eða eftir atvinnugreinum 

frekar en í hverju fyrirtæki fyrir sig. 
Þannig geta kaupkröfur eins hóps launþega 
stefnt atvinnuöryggi annarra hópa í voða. 

Og þannig geta „innherjar" verðlagt „út-
herja" út af vinnumarkaðinum í Evrópu, en 
ekki í Japan. 

Verklýðsfélagaveldi og atvinnuleysi. Tölfræðilegar 
athuganir virðast styðja þá tilgátu, 

að atvinnuleysi fari að nokkru leyti eftir eðli og 
innviðum vinnumarkaðsins og fyrirkomulagi 
kjarasamninga. Hér koma ýmsar stærðir við 
sögu, svo sem virkni, styrkur og samheldni 
verklýðsfélaga og vinnuveitendasamtaka (sjá 
til dæmis Layard, Nickell og Jackman, 1991). 
Þó virðist ekki vera unnt að greina nokkurt 
glöggt samband á milli aðildar að verklýðsfélögum 

(hér er átt við fjölda félagsbundinna 
launþega í hlutfalli við mannaflann) og atvinnuleysis 

í hagtölum. Um þetta hefur ýmislegt 
verið haft til marks, þar á meðal einmitt sú 

staðreynd, að mikil og almenn aðild að verklýðsfélögum 
hefur haldizt í hendur við lítið atvinnuleysi 

á Norðurlöndum þar til nýlega. 
Aðild að verklýðsfélögum er samt ófullkominn 

mælikvarði á veldi verklýðsfélaga, 
jafnvel þótt stundum hafi verið stuðzt við gögn 
um aðild í þessu samhengi (til dæmis í skýrslum OECD), 

einfaldlega vegna þess að 
aðrar, betri upplýsingar hafa ekki legið fyrir. 
Víðfeðmi verklýðshreyfingarinnar (e. union 
coverage, það er sá hluti mannaílans, sem 
þiggur laun í samræmi við kjarasamninga verklýðsfélaganna) 

virðist vera eðlilegri kvarði. 
Víðfeðmið er yfir 75% í næstum öllum Evrópulöndum 

nema Sviss, eins og áður sagði, jafnvel 
í löndum, þar sem verklýðsfélög eru tiltölulega 
fámenn nú orðið - eins og til dæmis í 
Frakklandi. 

Með þessu er samt ekki öll sagan sögð. Aðrir 
þættir koma einnig til álita: (a) samheldni (e. 
coordination) á milli ólíkra verklýðsfélaga og 
vinnuveitenda (meiri samheldni á milli verklýðsfélaga 

styrkir þau, á meðan meiri samheldni á milli 
vinnuveitenda veikir verklýðsfé-

lögin væntanlega að öðru jöfnu); (b) fjöldi 
vinnandi fólks, sem fer í verkfall; (c) fjöldi 
tapaðra vinnudaga vegna verkfalla; og (d) 
sveigjanleiki kjarasamninga. Með því að nota 
tölur Layards, Nickells og Jackmans (1991, bls. 
52-53) um víðfeðmi, samheldni, verkföll, 
vinnutap og sveigjanleika samninga er hægt að 
búa til verklýðsveldisvísitölu. 

Hugsum okkur eftirfarandi vísitölu til 
dæmis. Tökum víðfeðmisvísitölu Layards, 
Nickells og Jackmans (3 þegar viðfeðmið er 
yfir 75%, 2 fyrir bilið 25% til 75% og 1 ef 
víðfeðmið er undir 25%) og drögum frá henni 
fjórðunginn af samningssveigjanleikavísitölu3, 

þeirra félaga og bætum síðan við helmingnum 
af eftirtöldum þrem stærðum: (a) mismuninum 
á samheldnisvísitölu verklýðsfélaganna (3 
auðkenna mikla samheldni, 2 miðlungssamheldni 

og 1 litla samheldni) og samheldnisvísitölu 
vinnuveitenda (sama skilgreining); (b) 

verkfallsvísitölu (3 ef meira en 8% vinnandi 
fólks fer í verkfall á ári, 2 ef milli 4% og 8% 
fara í verkfall og 1 ef innan við 4% fara í verkfall); 

og (c) vinnutapsvísitölu (3 ef meira en 20 
vinnudagar tapast vegna verkfalla fyrir hverja 
100 starfsmenn, 2 ef 10 til 20 dagar tapast og 1 
ef innan við 10 dagar tapast). Vogirnar, sem 
gert er ráð fyrir að ofan, og skilgreiningarnar 
eru valdar af handahófi. Það er þess vegna hægt 
að smíða vísitölur af þessu tagi á marga mismunandi vegu. 

Hvað um það, reikningsformúlan að framan 
gefur af sér verklýðsveldisvísitölu, sem nær frá 2 
upp í 6% fyrir árin 1980-90 og fylgir atvinnuleysinu 

nokkuð vel (mynd 11). Fylgni þessara 
tveggja raða er 0,79 og vel marktæk.4 Það kemur 
varla á óvart, að Japan og Sviss eru lengst til 
suðvesturs á myndinni. Spánn er í hinu horninu, 
lengst til norðausturs. Norðurlönd eru nálægt 
miðbiki myndarinnar. Finnland hefur hæstu 
verklýðsveldisvísitöluna í þeirra hópi, aðallega 
vegna þess að þar var meira um verkföll. 

3 Þessi vísilala nær frá 0 upp í 6, svo að deiling með 4 jafngildir því 
að draga frá helminginn af vísitölu, sem nær frá 0 upp í 3 eins og 
víðfeðmisvísitalan. 

4 Fylgnin á milli verklýðsveldisvísitölunnar og summu atvinnuleysis og verðbólgu er einnig 0,79. 
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Mynd 11. Verklýðsfélög og 
a tv innuleys i 

Heimild: OECD, Economic Outlook 53, júní 993, um atvinnuleysi 1992 og samantekt höfundar á verklýðsveldisvísitölu fyrir 1980-90. 

Feður og synir. Svo er annað. Miðtýr ing 
kjarasamninga á Norðurlöndum hefur leitt til 
minni launamunar þar en tíðkast til dæmis í 
Bandaríkjunum, þar sem aðeins áttundi hver 
maður er í verklýðsfélagi, eða í Japan, þar sem 
aukagreiðslur ofan á umsamin grunnlaun skapa 
svigrúm til töluverðs launamunar. Það var 
einmitt ætlunin. Tökum dæmi. Laun 18 til 19 
ára unglinga í Svíþjóð hækkuðu sem hlutfall af 
launum 35 til 44 ára gamalla manna úr 55% 
árið 1968 í 80% árið 1986 (sjá Lindbeek og 
fleiri, 1993, bls. 133). Því þarf engan að undra, 
að atvinnuleysi í Svíþjóð hefur einmitt aukizt 
mest meðal ungs og ófaglærðs verkafólks. 
Þegar laun eru komin fram úr vinnuafköstum 
þessa fólks, verður það fyrst til þess að missa 
vinnuna, þegar harðnar í ári. Ekki nóg með það: 
þessi viðleitni til að jafna launamun virðist 
þvert á móti hafa aukið hann með því að kosta 
fjöldann allan a fungu og fátæku fólki vinnuna. 

Þar fyrir utan sér ungt fólk sér varla mikinn hag 
í því að bæta við sig, mannast og menntast, ef 
launastiginn liggur á jörðinni. 

Þessi óskapnaður er ekki afleiðing misráðinnar 
löggjafar, heldur er hann þvert á móti 

árangurinn af frjálsum samningum á milli verklýðsfélaga 
og vinnuveitendasamtaka um margra 

ára skeið. Það eru einmitt hlutir af þessu tagi, 
sem hætta er á, þegar verð er ákveðið í reykfylltum 

herbergjum fremur en á opnum og heilbrigðum 
markaði. Í rauninni á launamyndun í 

Evrópu meira skylt við miðstýringu verðlagningar 
í áætlunarhagkerfunum fyrrverandi í 

Austur-Evrópu en við markaösbúskap: launum 
er stýrt án fulls tillits til framboðs og eftirspurnar 

á vinnumarkaði, og þau lúta þar að auki 
alls kyns lögum og reglum - og allt í nafni jafnréttis. 

Atvinnuleysi og ójöfnuður. Þessi röksemdafærsla 
leiðir hugann að því, að við kunnum 

að standa frammi fyrir óþægilegu vali á 
milli atvinnuleysis og ójöfnuðar. Hvort sem 
okkur líkar það vel eða illa, kann það að reynast 
nauðsynlegt að sætta sig við aukinn launamun, 
til að hægt sé að finna vinnu handa þeim, sem 
nú eru atvinnulausir. Ef niðurstaðan verður 
þessi, þá þarf að endurskoða skipulag vinnumarkaðsins 

og umbreyta því fyrirkomulagi 
kjarasamninga, sem hefur leitt til of litillar 
launadreifingar og aukið og magnað atvinnu-
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leysisvandann með því móti. Í hnotskurn þarf 
að sniða vinnumarkaðinum þess konar umgerð, 
að hann líkist öðrum mörkuðum, þar sem verð 
og kostnaður ráðast í grundvallaratriðum af 
jafnvægi á milli framboðs og eftirspurnar. Og 
þetta þarf að takast án þess að ganga á rétt 
venjulegs vinnandi fólks - rétt, sem það hefur 
öðlazt að miklu leyti fyrir ötula baráttu verklýðsfélaga 
í gegnum tíðina. 

Samt er launamunur aðeins hluti af meiri 
vanda. Þessi vandi er bundinn við alls kyns 
reglur og kvaðir, sem raska hegðan launafólks 
og vinnuveitenda og koma í veg fyrir eðlilegt 
jafnvægi á vinnumarkaði og standa þannig í 
vegi fyrir fullri atvinnu. Sumar þessara kvaða 
(lágmarkslaunaákvæði til dæmis) eru samkvæmt 

lögum, sem hægt er að breyta á vettvangi 
stjórnmálanna. Aðrar kvaðir (til að 

mynda halli launastigans) eru bundnar í kjarasamningum, 
sem liggja utan við valdsvið 

stjórnmálamanna. 
Víða um lönd er hringum sniðinn stakkur í 

lögum og reglum einmitt til að vernda almenning 
gegn afleiðingum einokunar, fákeppni eða 

samráðs um verðlagningu og þess háttar. Hið 
sama virðist eiga við um verklýðsfélög og samtök 

vinnuveitenda: launaákvörðunum þeirra 
verður að sniða stakk í lögum og reglum til að 
verja almenning gagnvart óæskilegum og iðulega 

ófyrirhuguðum afleiðingum þessara 
ákvarðana, eins og hefur verið gert nýlega á 
Nýja-Sjálandi og í Lettlandi. Aðlögun efnahagslífsins 

á Nýja-Sjálandi að frjálslegri búskaparháttum 
síðan 1984 hefði næstum örugglega 

leitt til minna atvinnuleysis þar, hefði 
vinnumarkaðurinn verið leystur úr viðjum fámennisstjórnar 

verklýðshreyfingar og vinnuveitenda 
í upphafi umbótaferilsins frekar en í 

lok hans að öðru jöfnu. 
Sterkir gjaldmiðlar eða voldug verklýðsfélög? 
Í þessu viðfangi geta Norðurlandabúar 

og aðrir trúlega lært mikilvæga lexíu af gengissamstarfinu 
í Myntbandalagi Evrópu, sem nú er 

brostið í bili. Fastgengissamstarfið var tekið 
upp árið 1979 í þeirri trú, að raunstærðir eins 
og til að mynda atvinnuleysi væru í grundvallaratriðum 

óháðar nafnstærðum eins og til 

dæmis gengi og fyrirkomulagi gengisskráningar. 
En atvinnuleysið í Evrópu hefur engu að 

síður aukizt án afláts í rykkjum og skrykkjum 
þann tíma, sem samstarfið hefur staðið. Það 
virðist erfitt að eyða grunsemdum um það, að 
ef til vill hafi samspilið á milli vinnumarkaðsskipulagsins 

og gengisstefnunnar stuðlað að 
auknu atvinnuleysi í álfunni, ekki sízt efmaður 
hefur verið þeirrar skoðunar allan tímann. 
Allavega hafa ríkisstjórnir nokkurra Evrópulanda 

nýlega sagt skilið við eindregna fastgengisstefnu 
í bili að minnsta kosti einmitt til 

að fá olnbogarúm til að berjast gegn atvinnuleysinu 
heima fyrir. 

Getur það verið, að ósveigjanleikinn á 
evrópskum vinnumarkaði leggi ómótstæðilegan 

þrýsting á stjórnvöld til að örva eftirspurn 
og halda atvinnu uppi með því móti, úr því að 
laun og skyldur kostnaður lækka treglega þrátt 
fyrir mikið og landlægt alvinnuleysi? Er það 
hugsanlegt með öðrum orðum, að núverandi 
skipan mála á evrópskum vinnumarkaði sé í 
grundvallaratriðum ósættanleg við fulla atvinnu 

nema á uppgangstímum eins og sjöunda 
áratugnum - og þá um leið ósamrýmanleg 
stöðugu kauplagi, gengi og verðlagi, þar eð 
ríkisstjórnin hljóti fyrr eða síðar að missa 
móðinn og reyna að komast hjá auknu atvinnuleysi 

með aukinni verðbólgu? 
Ef svo er, getum við tæpitungulaust þurft að 

velja á milli sterkra gjaldmiðla og voldugra 
vinnumarkaðssamtaka. 

IV. Niðurlag 
Slíkum spurningum um ríkjandi skipulag og 

stofnanir samfélagsins er vert að velta fyrir sér 
nú, ekki sízt í ljósi þeirrar fyrirætlanar Evrópubandalagsins 

að taka upp sameiginlegan 
evrópskan gjaldmiðil fyrir eða ef til vill 
skömmu eftir næstu aldamót. Önnur mikilvæg 
„stofnun" er einnig umhugsunarverð í þessu 
viðfangi: tungan. 

Skoðum það betur. Þegar illa gengur í Texas, 
flyzt verkafólk til Kaliforníu og finnur sér 
vinnu þar og öfugt. Bandaríkjamenn flytjast 
búferlum á milli ríkja innan lands þriðja hvert 
ár að jafnaði. Gróft reiknað gerist aðlögun að 
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utanaðkomandi skellum í Bandaríkjunum að 
tveim þriðju hlutum í gegnum fólksflutninga 
og að einum þriðja hluta með lækkun raunlauna 
(sjá Blanchard og Katz, 1992). 

Berum þetta saman við Evrópu. Dani, sem 
missir vinnuna, á ekki auðvelt með að flytjast 
til Portúgals, ef hann kann ekki portúgölsku. 
Sameiginleg tunga kann því að vera forsenda 
fyrir árangursríkri myntsameiningu. Atvinnuleysingjar 

eiga það á hættu að festast í heimahögum, 
ef þeir kunna ekki önnur mál á myntsvæðinu 
en eigin tungu, því að þá eru þeir ekki 

gjaldgengur vinnukraftur annars staðar en 
heima hjá sér. 

Hvaða ályktun getum við dregið af þessu? Á 
Evrópa að taka upp eina tungu? Nei, auðvitað 
ekki. Tungumál eru ekki samningsatriði. En 
hvar á þá að draga mörkin? Eru vinnumarkaðsstofnanir 

samfélagsins sömuleiðis utan seilingar, 
af því að sumir eru ekki til viðtals um að 

breyta þeim? Eða eigum við samt að breyta 
þeim, jafnvel gerbreyta þeim, reynist það 
nauðsynlegt til að tryggja fulla atvinnu, stöðugt 
verðlag, öran hagvöxt og sterka gjaldmiðla 
(eða jafnvel einn sameiginlegan gjaldmiðli) í 
Evrópu? Eg svara þessari spurningu játandi. 

En þetta verður ekki auðvelt. Það stafar 
meðal annars af því, að vinnumarkaðsmál 
vekja iðulega heitar tilfinningar ekki síður en 
landbúnaðarmál. Í mörgum fjölskyldum, ekki 
sízt á Norðurlöndum, þar sem verklýðshreyfingin 

á sér langa og virðulega sögu, er 
litið á tillögur um skipulagsumbætur á vinnumarkaði 

sem árás á lífsstíl og starfsgrundvöll 
fjölda fólks. Það er hryggilegt, en tilfinningar 
eru líka staðreyndir. Eigi að síður verða hagfræðingar 

að gæta þess vandlega að láta ekki 
málflutning sinn og ráðgjöf stjórnast af 

stjórnmálasjónarmiðum eða sérhagsmunum. 
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Störf Alþingis 

Hér er greint frá störfum 116. löggjafarþings Íslendinga, og 
fylgir skrá yfir lög og ályktanir þingsins. Greinin er tekin 
saman af Sigurði G. Thoroddsen. 

Þingið hófst 17. ágúst 1992. Þingfundahlé 
var frá 18. sept. til 6. okt. 1992 og frá 6. apríl til 
14. apríl 1993. Þingfrestun stóð frá 22. des. 
1992 til 4. jan. 1993, frá 14. jan. 1993 til 10. 
febr. 1993 og frá 9. maí 1993/ 

Á þinginu voru lögð fram 216 lagafrumvörp, 
þar af 154 stjórnarfrumvörp og 62 þingmannafrumvörp. 

Alls voru 107 lagafrumvörp afgreidd sem lög 
frá Alþingi, 97 stjórnarfrumvörp og 10 þingmannafrumvörp. 

Tvö stjórnarfrumvörp voru 
kölluð aftur, en óútrædd stjórnarfrumvörp urðu 
55. Þremur þingmannafrumvörpum var visað 
til ríkisstjórnarinnar, en 49 þingmannafrumvörp 

urðu ekki útrædd. 
Alls voru bornar fram 116 þingsályktunartillögur, 

19 voru stjórnartillögur, en 97 þingmannatillögur. 
Sautján stjórnartillögur voru 

samþykktar sem ályktanir Alþingis, en tvær 
urðu ekki útræddar. Sextán þingmannatillögur 
voru samþykktar sem ályktanir Alþingis, ein 
var felld, fjórum var visað til ríkisstjórnarinnar, 
ein var kölluð aftur, einni vísað frá með rökstuddri 

dagskrá, en 74 urðu ekki útræddar. 
Til samanburðar má geta þess að á síðasta 

reglulegu Alþingi, það er 115. löggjafarþingi, 
voru lögð fram 164 lagafrumvörp, 114 stjórnar-

frumvörp og 50 þingmannafrumvörp. Sjötíu og 
þrjú lagafrumvörp voru þá afgreidd sem lög frá 
Alþingi, þar af 65 stjórnarfrumvörp og 8 þingmannafrumvörp. 

Þá voru bornar fram 88 þingsályktunartillögur, 
og voru 8 stjórnartillögur, en 

80 þingmannatillögur, og var 21 tillaga 
samþykkt sem ályktun Alþingis. 

Nú voru alls bornar fram 246 fyrirspurnir. 
Munnlegar fyrirspurnir urðu 142; þar a fvar 141 
svarað og ein var kölluð aftur. 

Beðið var um skrifleg svör við 104 fyrirspurnum, 
og bárust 98 svör, en ein fyrirspurn 

var kölluð aftur. 
Skýrslur urðu samtals 19. 
Beiðnir um skýrslur ráðherra voru 2, og voru 

þær skýrslur báðar lagðar fram. Aðrar skýrslur, 
sem lagðar voru fram, urðu 1 7. 

Mál, sem komu til meðferðar þingsins, urðu 
597 að tölu; þar af voru 395 afgreidd. 

Tala prentaðra þingskjala varð 1298. 
Hér á eftir fer skrá yfir öll lög og þingsályktunartillögur 

sem hlutu afgreiðslu þingsins, 
og er stuttlega vikið að efni flestra mála. Þá er 
þess getið hvenær hvert mál var samþykkt á 
Alþingi og einnig getið númers og 

staðfestingardags laganna. 
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Skrá yfir lög, afgreidd á 116. löggjafarþingi 

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

Um er að ræða ýmsar breytingar í tengslum við afgreiðslu fjárlagafrumvarps fyrir árið 1993. 

Lög um heimild til þess að fullgilda Norðurlandasamning 
um almannatryggingar. 

Samningur þessi kemur í stað Norðurlandasamnings um félagslegt 
öryggi frá 5. mars 1981. 

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

Ákvæði þetta varðar heimild til að endurgreiða sjúklingi útlagðan 
kostnað vegna læknishjálpar og lyfja. 

Alþingi 
Lög um breytingu á lögum nr. 55/1991, um þingsköp 
Alþingis. 

Alþjóðastofnanir 
Lög um friðhelgi og forréttindi alþjóðastofnana. 

Þetta eru almenn lög um friðhelgi og forréttindi alþjóðastofnana og 
starfsliðs þeirra, sett í þeim tilgangi að eigi þurfi að setja sérlög í 
hvert skipti sem Ísland gerist aðili að alþjóðastofnun. 

Bankar og sparisjóðir 
Lög um ráðstafanir til að efla eiginfjárstöðu innlánsstofnana. 

Lögin kveða á um heimild til allt að 2000 m.kr. víkjandi láns úr ríkissjóði 
til Landsbankans. Ennfremur er gerð sú breyting á Tryggingarsjóði 
viðskiptabanka að honum verður heimilt að veita viðskiptabönkum 

víkjandi lán til að efla eiginfjárstöðu þeirra. 

Lög um viðskiptabanka og sparisjóði. 
Um er að ræða sameiginlega löggjöf um banka og sparisjóði. Ýmsar 
breytingar eru gerðar frá eldri lögum, og má rekja hinar helstu til 
tilskipana Efnahagsbandalagsins og aðildar Íslands að samningnum 
um EES. 

Dómsmál 
Lög um breyting á almennum hegningarlögum, nr. 19 12. 
febrúar 1940. 

Breyting þessi varðar refsiverða háttsemi í sambandi við aðstoð við 
ávana- og fíkniefnabrot. 

Samþykki Lög 
á Alþingi nr. og dags. 

22. des. 1992 104/28. des. 1992 

26. apríl 1993 46/6. maí 1993 

8. maí 1993 74/19. maí 1993 

19. ágúst 1992 74/19. ágúst 1992 

26. nóv. 1992 98/9. des. 1992 

19. mars l993 16/25. mars 1993 

28. apríl 1993 43/11. maí 1993 

26. apríl 1993 39/4. maí 1993 
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Lög um breyting á lögum um ávana- og fíkniefni nr. 65 21. 
maí 1974. 

Efnislega samskonar ákvæði og fyrrnefnd breyting á almennum 
hegningarlögum. 

Lög um alþjóðlega samvinnu um fullnustu refsidóma. 

Lög um breyting á almennum hegningarlögum, nr. 19 12. 
febrúar 1940. 

Lög þessi eru sett í tengslum við ofangreind lög um alþjóðlega samvinnu 
um fullnustu refsidóma. Meginefni þeirra varðar heimildir til 

að reka sakamál hér á landi þegar hlutaðeigandi maður hefur hlotið 
refsingu í öðru ríki vegna sama brots. 

Dýrasjúkdómar 
Lög um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim. 

Lög þessi taka til allra sjúkdóma í dýrum, jafnt húsdýrum, gæludýrum 
og villtum dýrum. Ákvæði eru um tilkynningarskyldu, 

varnaraðgerðir, fyrirbyggjandi aðgerðir o.fl. 

Efnahags- og fjármál 
Lög um breytingu á lánsfjárlögum fyrir árið 1992, nr. 
2/1992. 

Þessi breyting varðar lántökuheimild húsbréfadeildar Byggingarsjóðs ríkisins. 

Fjáraukalög fyrir árið 1992. 

Fjárlög fyr i rár ið 1993. 
Tekjur samkvæmt greiðsluyfirliti ríkissjóðs eru áætlaðar kr. 
104.771.000.000, en gjöld kr. 111.015.000.000. Stærstu tekjuliðir 
eru virðisaukaskattur kr. 40.950.000.000, tekjuskattur kr. 
16.250.000.000 og vörugjald kr. 1 1.200.000.000. Stærstu útgjaldaliðir 

eru heilbrigðis- og tryggingamál kr. 46.146.100.000 og menntamál 
kr. 16.841.600.000. ' 

Lög um fjármálaráðstafanir á sviði dóms- og kirkjumálaráðuneytisins. 

Lánsfjárlög. 
Heimild er til lántöku ríkissjóðs að fjárhæð kr. 15.970.000.000. Sett 
er hámark á nýtingu lántökuheimilda ýmissa aðila sem njóta ríkisábyrgðar. 

Þá eru í lögunum ýmis ákvæði um lánsfjármál, sem og 
ráðstafanir vegna fjárlaga 1993. 

Lög um samþykkt á ríkisreikningi fyrir árið 1990. 

Einkaleyfi 
Lög um breytingar á lögum nr. 17/1991, um einkaleyfi, og 
lögum nr. 47/1968, um vörumerki, sbr. og lög nr. 31/1984. 

26. apríl 1993 49/7. maí 1993 

6. maí 1993 56/19. maí 1993 

6. maí 1993 72/19. maí 1993 

2 apríl 1993 25/7. apríl 1993 

9. des. 1992 101/18. des. 1992 

19. des. 1992 118/31 des. 1992 

21.des. 1992 117/31. des. 1992 

22.des. 1992 115/30. des. 1992 

14. jan. 1993 3/21.jan. 1993 

7. maí 1993 52/19. maí 1993 

29. apríl 1992 67/7. maí 1993 
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Lög um vernd svæðislýsinga smárása í hálfleiðurum. 
Lögin eru sett í tengslum við aðild Íslands að samningnum um EES. 
Lögin kveða á um að hönnuðurinn hafi einkarétt til hagnýtingar 
verka sinna. Ekki er gerð krafa um skráningu réttindanna. 

Evrópska efnahagssvæðið 
Lög um Evrópska efnahagssvæðið. 

Með lögum þessum er heimilt að fullgilda fyrir Íslands hönd: 
1. EES-samninginn. 
2. Samning niilli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og 

dómstóls. 
3. Samning um fastanefnd EFTA-ríkjanna. 
í 2. gr. laganna segir að meginmál EES-samningsins skuli hafa lagagildi hér á landi. 

Í lokagrein laganna er kveðið á um hvenær samningurinn um EES 
öðlist gildi. 

Lög um breytingu á lagaákvæðum er varða samgöngumál 
vegna aðildar að Evrópska efnahagssvæðinu. 

Lög um frjálsan atvinnu- og búseturétt launafólks innan 
Evrópska efnahagssvæðisins. 

Lög um breytingu á lagaákvæðum, er varða íslenskt ríkisfang, 
vegna aðildar að samningi um Evrópska efnahagssvæðið. 

Lög um breytingu á lögum um Evrópska efnahagssvæðið, 
nr. 2/1993. 

Lög um breyting á lögum nr. 63/1970, um skipan opinberra 
framkvæmda, og lögum nr. 52/1987, um opinber innkaup, 
með síðari breytingum. 

Meðal annars er kveðið á um að ríki og sveitarfélög séu skyldug til 
þess að bjóða út tiltekin stærri verk og vörukaup á hinu evrópska 
efnahagssvæði. 

Félagsmál 
Lög um breyting á lögum nr. 92/1986, um Kjaradóm, með 
síðari breytingum. 

Við lögin um Kjaradóm er bætt ákvæði þess efnis að hann skuli við 
úrlausn mála taka tillit til stöðu og þróunar kjaramála á vinnumarkaði, 

svo og efnahagslegrar stöðu þjóðarbúsins. 

Lög um hópuppsagnir. 
Lögin fjalla um uppsagnir atvinnurekenda á starfsmönnum af 
ástæðum sem ekki tengjast hverjum einstökum þeirra. Í lögunum er 
nánar skilgreint orðið hópuppsagnir og kveðið á um skyldur atvinnurekanda við uppsagnir. 

Lög um breytingu á lögum um atvinnuleysistryggingar, nr. 
96/1990, með síðari breytingum. 

14. jan. 1993 78/18. maí 1993 

12. jan. 1993 2/13.jan. 1993 

5. maí 1993 62/18. mai 1993 

5. maí 1993 47/18. maí 1993 

5. maí 1993 70/18. maí 1993 

5. maí 1993 66/6. maí 1993 

7. maí 1993 55/19. maí 1993 

18. sept. 1992 79/29. sept. 1992 

25. nóv. 1992 95/2. des. 1992 

19. des. 1992 107/23. des. 1992 
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Sveitarfélög skulu á árinu 1993 greiða 500 m.kr. til Atvinnuleysistryggingasjóðs, 

er varið skal til sérstakra verkefna á vegum sveitarfélaga til eflingar atvinnulífi. 

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

Rýmkuð er heimild til þess að nýta fé Framkvæmdasjóðs aldraðra til 
reksturs þjónustu og stofnana í þágu aldraðra. 

Lög um breyting á lögum nr. 94/1986, um kjarasamninga 
opinberra starfsmanna, með síðari breytingum. 

Lög um Kjaradóm og kjaranefnd. 
Kjaradóm skipa fimm dómendur. Eru tveir skipaðir af Hæstarétti, 
tveir af Alþingi og einn af fjármálaráðherra. Kjaradómur ákveður 
laun forseta Íslands, ráðherra, biskups, hæstaréttardómara, héraðsdómara, 

ríkisendurskoðanda, ríkissáttasemjara, ríkissaksóknara, umboðsmanns 
Alþingis, svo og þingfararkaup alþingismanna. Kjaradómur 

tilnefnir tvo menn í kjaranefnd, en fjármálaráðherra einn. 
Kjaranefnd ákveður starfskjör forstöðumanna ríkisstofnana og þeirra 
embættismanna sem tilgreindir eru í lögunum. 

Lög um bann við verkfalli og verkbanni á ms. Herjólfi. 

Lög um breytingar á lögum um vinnumarkaðsmál vegna 
aðildar að samningi um Evrópskt efnahagssvæði. 

Lög um ábyrgðasjóð launa vegna gjaldþrota. 
Vegna nauðsynlegrar aðlögunar við nýsett lög um gjaldþrotaskipti 
eru hér gerðar minniháttar breytingar á lögurn um ábyrgðasjóð launa 
sem samþykkt voru á Alþingi í fyrra, nr. 52/1992. 

Lög um réttarstöðu starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum. 

Lög þessi eru sett í tengslum við aðild Íslands að EES-samningnum. 

Lög um breyting á lögum nr. 49/1974, um Lífeyrissjóð sjómanna, 
lögum nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, og 

lögum nr. 38/1954, um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, 
með síðari breytingum. 

Lög um breytingu á lögum um atvinnuleysistryggingar, nr. 
96/1990, með síðari breytingum. 

Helstu nýmæli þessara laga eru að réttur til bóta úr Atvinnuleysistryggingasjóði 
er ekki lengur bundinn aðild að stéttarfélagi. 

Ferjur 
Lög um breytingu á vegalögum nr. 6/1977, með síðari 
breytingum. 

22. des. 1992 109/28. des. 1992 

22. des. 1992 119/31. des. 1992 

22. des. 1992 120/31. des. 1992 

23. mars 1993 15/23. mars 1993 

30. apríl 1993 69/6. maí 1993 

7. maí 1993 53/19. maí 1993 

5. maí 1993 77/18. maí 1993 

7. maí 1993 58/19. maí 1993 

8. maí 1993 54/19. maí 1993 

8. maí 1993 71/19. maí 1993 
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Vegagerð ríkisins er heimilt að kaupa, eiga og hafa umsjón með ferjum 
sem reknar eru til samgöngubóta. 

Fjarskipti 
Lög um breytingar á lögum um fjarskipti, nr. 73/1984. 

Lög þessi, sem sett eru í tengslum við aðild Íslands að samningi um 
EF.S, fela m.a. í sér, að einkaréttur ríkisins er verulega þrengdur og 
nær framvegis eingöngu til talsímaþjónustu og til að eiga og reka 
almennt fjarskiptanet. Einnig tekur ný stofnun, Fjarskiptaeftirlit ríkisins, 

við hinu opinbera eftirlitshlutverki Póst- og símamálastofnunar. 

Lög um breyting á útvarpslögum, nr. 68/1985. 
Ýmsar breytingar er varða leyfi til reksturs útvarpsstöðva og skyldur 
þeirra. 

Flugmál 
Lög um breytingu á lögum nr. 31/1987, um flugmálaáætlun 
og fjáröflun til framkvæmda í í flugmálum. 

Breyting þessi varðar undanþágu frá greiðslu flugvélaeldsneytisgjalds. 

Gjaldeyrismál 
Lög um gjaldeyrismál. 

Meginefni þessara laga er að gjaldeyrisviðskipti skuli vera óheft 
nema þau séu sérstaklega takmörkuð með lögum. Viðskiptaráðherra 
er þó heimilt að takmarka með reglugerð nokkra flokka fjármagnshreyfinga, 

ýmist til ársloka 1993 eða ársloka 1994. 

Heilbrigðismál 
Lög um breytingu á lögum nr. 97 1990, um heilbrigðisþjónustu, 

sbr. lög nr. 86/1991. 

Lög um breytingu á lögum nr. 52/1988, um eiturefni og 
hættuleg efni, með síðari breytingum. 

Lög um breytingu á lögum um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, 
nr. 81/1988, með síðari breytingum. 

Hjúskapur 
Hjúskaparlög. 

Þetta er heildarlöggjöf um hjúskap. Hafa verið felld saman ákvæði er 
áður voru í tveimur lagabálkum, um stofnun og slit hjúskapar og um 
réttindi og skyldur hjóna. Fjölmörg nýmæli eru í þessum lögum. 

Húsnæðisstofnun ríkisins 
Lög um breytingu á lögum um Húsnæðisstofnun ríkisins, 
nr. 86/1988, sbr. lög nr. 76/1989, 70/1990, 124/1990, 
130/1990, 24/1991,47/1991 og 10.-12.gr. laga nr. 1/1992. 

Með lögum þessum er kveðið afdráttarlaust á um að félagsmálaráðherra 
fari með stjórn húsnæðismála. Þá eru felld brott ákvæði um 

skyldusparnað ungs fólks til íbúðabygginga. 

1. apríl 1993 32/14. apríl 1993 

6. maí 1993 82/18. maí 1993 

24. nóv. 1992 94/30. nóv. 1992 

11.nóv. 1992 87/17. nóv. 1992 

21. des. 1992 110/23. des. 1993 

27. apríl 1993 51/7. maí 1993 

8. maí 1993 64/21. maí 1993 

30. mars 1993 31/14. a p r í l 1993 

8. maí 1993 61/19. maí 1993 
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Hönnunarvernd 
Lög um hönnunarvernd. 

Lögin fjalla uni verndun hugverka á sviði hönnunar. þ.e. útlit og gerð 
vöru eða skreytingu hennar. 

Kirkjugarðar 
Lög um kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu. 

Landbúnaður 
Lög um breytingu á lögum nr. 53 16. maí 1978, um eftirlit 
með framleiðslu á fóðurvörum, áburði og sáðvörum og 
verslun með þær vörur. 

Lög þessi eru sett í tengslum við aðild Íslands að samningnum um 
EES. 

Lög um breytingu á lögum nr. 112/1989, um skuldbreytingar 
vegna loðdýraræktar. 

Lög um breytingu á lögum um framleiðslu, verðlagningu 
og sölu á búvörum, nr. 46 27. júní 1985, með síðari 
breytingum. 

Lög um breytingu á lögum um framleiðslu, verðlagningu 
og sölu á búvörum, nr. 46 27. júní 1985, með síðari 
breytingum. 

Lög um breytingu á lögum um útflutning hrossa, nr. 
64/1958, með síðari breytingum. 

Þóknun fyrir skoðun hrossa og eftirlit með útflutningi þeirra greiðist 
af eigendum hrossanna. 

Mennta- og menningarmál 
Lög um breytingu á lögum nr. 49/1991, um grunnskóla, sbr. 
og lög nr. 1/1992. 

Frestað er um eitt ár ákvæðum grunnskólalaga um málsverði á skólatíma 
og lengingu skólatíma nemenda. 

Lög um Skálholtsskóla. 
Skálholtsskóli er kirkjuleg menningar- og menntastofnun í eigu þjóðkirkju 

Íslands. Markmið hans er að efla tengsl kirkju og þjóðlífs og 
efla áhrif kristinnar trúar og menningar á íslenskt þjóðlíf. 

Lög um viðurkenningu á menntun og prófskírteinum. 
Lögin fjalla um rétt ríkisborgara í aðildarríkjum EES og norrænna 
ríkisborgara til þess að gegna starfi hér á landi sem löggildingu eða 
leyfi þarf til. 

Lög um breyting á lögum nr. 57/1988, um framhaldsskóla, 
sbr. lög nr. 107/1988 og lög nr. 72/1989. 

Kveðið er á um heimild til tilraunastarfs í sjálfsnámi. 

8. maí 1993 48/21. maí 1993 

26. apríl 1993 36/4. maí 1993 

18. des. 1992 106/28. des 1992 

21. des. 1992 108/28. des. 1992 

22.des. 1992 112/29. des. 1992 

14. jan. 1993 5/26. jan. 1993 

20. apríl 1993 40/4. maí 1993 

14. jan. 1993 4/26. jan. 1993 

19. mars 1993 22/31. mars 1993 

5. maí 1993 83/18. maí 1993 

6. maí 1993 81/18. maí 1993 
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Lög um Rannsóknastofnun uppeldis- og menntamála. 
Gert er ráð fyrir auknu sjálfstæði stofnunarinnar, svo og eru henni 
falin aukin verkefni á sviði rannsókna og mats á úrlausnum prófa og 
skólastarfi. 

Lög um Menningarsjóð. 
Meðal nýmæla er að Menningarsjóður skuli styrkja útgáfu bóka er 
verða mega til eflingar íslenskri menningu, en ekki stunda bókaútgáfu sjálfur. 

Norræni fjárfestingarbankinn 
Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að auka hlutafé 
Íslands í Norræna fjárfestingarbankanum og að staðfesta 

breytingar á samþykktum bankans. 
Ríkisstjórninni er heimilað að samþykkja hækkun á hlutafé bankans 
og jafnframt að auka hlutafé Íslands í bankanum. 

Réttarfar 
Lög um breyting á lögum um meðferð opinberra mála, nr. 
19 26. mars 1991, með síðari breytingum. 

Breytt er ákvæðum um ákæruvald lögreglustjóra, svo og ákvæðum er 
varða aðild að kröfugerð um kyrrsetningu eigna sakbornings. 

Ríkisborgararéttur 
Lög um veitingu ríkisborgararéttar. 

Með lögum þessum er 46 einstaklingum veittur íslenskur ríkisborgararéttur. 

Lög um veitingu ríkisborgararéttar. 
Með lögum þessum er 80 einstaklingum veittur íslenskur ríkisborgararéttur. 

Sala ríkisjarðar 
Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja jörðina 
Lönguhlið í Vallahreppi, Suður-Múlasýslu. 

Samkeppni 
Samkeppnislög. 

Lög þessi hafa það markmið að efla virka samkeppni í viðskiptum og 
vinna gegn óhæfilegum hindrunum og óréttmætum viðskiptaháttum. 
Kveðið er á um 5 manna samkeppnisráð sem ráðherra skipar, svo og 
samkeppnisstofnun sem undirbýr mál sem lögð eru fyrir sam-
keppnisráð og annast dagleg störf ráðsins. 

Samvinnufélög 
Lög um breytingu á lögum nr. 22 27. mars 1991, um samvinnufélög. 

Samvinnufélögum er heimilt að starfrækja innlánsdeild sem tekur 
við innlögum frá félagsmönnum og viðskiptaaðilum til ávöxtunar 
sem rekstrarfé félagsins. Í lögunum eru rakin skilyrði fyrir starfsemi 
innlánsdeilda. 

7. maí 1993 76/19. maí 1993 

8. maí 1993 79/18. maí 1993 

7. maí 1993 85/18. maí 1993 

26. apríl 1993 38/4. maí 1993 

18. des. 1992 105/23. des. 1992 

6. maí 1993 59/19. maí 1993 

30. apríl 1993 68/1 I. maí 1993 

25. febr. 1993 8/25. febr. 1993 

7. maí 1993 84/18. maí 1993 
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Sementsverksmiðja ríkisins 
Lög um stofnun hlutafélags um Sementsverksmiðju ríkisins. 

Síldarverksmiðjur ríkisins 
Lög um stofnun hlutafélags um Síldarverksmiðjur ríkisins. 

Sjávarútvegur og siglingar 
Lög um breyting á lögum nr. 36 27. maí 1992, um Fiskistofu. 

Eftirlit með meðferð fisks og framleiðslu sjávarafurða er flutt frá 
Ríkismati sjávarafurða til Fiskistofu. 

Lög um meðferð sjávarafurða og eftirlit með framleiðslu 
þeirra. 

Í 1. gr. laga þessara segir að tilgangur þeirra sé að afurðir séu heilnæmar og standist settar kröfur um gæði. 

Lög um stofnun hlutafélags um Ríkismat sjávarafurða. 

Lög um afnám laga nr. 97 27. desember 1973, um löndun á 
loðnu til bræðslu, með síðari breytingum. 

Lög um breytingu á lögum nr. 7/1975, um heimild fyrir 
ríkisstjórnina til þess að staðfesta fyrir Íslands hönd 
samþykkt um alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra 
á sjó, 1972, sbr. lög nr. 56/1986 og lög nr. 25/1990. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að leyfa Sveinbirni Runólfssyni sf. 
innflutning á gröfupramma. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að leyfa Slysavarnafélagi 
Íslands að flytja inn björgunarbát. 

Lög um breyting á lögum nr. 37 27. maí 1992, um sérstakt 
gjald vegna ólögmæts sjávarafla. 

Gjald þetta skal vera aðfararhæft. 

Lög um eftirlit með skipum. 
Lög þessi gilda um öll íslensk skip sem eru sex metrar á lengd eða 
lengri, svo og um öll farþegaskip án tillits til stærðar. Veigamestu 
breytingar frá eldri lögum varða ákvæði um haffæri skipa, hámarksaldur 

innfluttra skipa og farbann, svo og mengunarvarnir í skipum og 
aðbúnað. 

Lög um leiðsögu skipa. 
Samgönguráðherra fer með yfirstjórn leiðsögumála, en Vitastofnun 

Íslands fer með framkvæmd þeirra. Ákvæði eru um löggildingu leiðsögumanna, 
tilkynningar um komu skipa o.fl. 

5. apríl 1993 28/13. apríl 1993 

1. apríl 1993 20/5. apríl 1993 

l l . nóv . 1992 92/20. nóv. 1992 

l l . nóv . 1992 93/20. nóv. 1992 

18. nóv. 1992 91/24. nóv. 1992 

9. mars 1993 14/18. mars 1993 

19. mars 1993 19/29. mars 1993 

19. mars l993 24/1. apríl l 993 

25. mars 1993 23/30. mars 1993 

2. apríl 1993 26/5. apríl 1993 

28. apríl 1993 35/30. apríl 1993 

20. apríl l993 34/27. apríl 1993 
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Skaðabætur 
Skaðabótalög. 

Í 1. kafla laganna er fjallað um bætur fyrir líkamstjón. Þar er m.a. 
gerbreytt grundvelli örorkumats. Í stað læknisfræðilegs mats kemur 
svonefnt fjárhagslegt örorkumat, þ.e. að hve miklu leyti geta tjónþola 
til að afla vinnutekna hefur skerst varanlega. Komið er á fót 3ja 
manna örorkunefnd sem metur örorku tjónþola. í 2. kafla er fjallað 
um skaðabótaábyrgð vegna tjóns sem vátrygging tekur til. í 3. kafla 
eru m.a. ákvæði um að hvaða marki vinnuveitandi, sem greitt hefur 
bætur vegna saknæmrar hegðunar starfsmanns, getur endurkrafið 
starfsmanninn. 

Skattar og gjöld 
Lög um breytingar í skattamálum. 

Um er að ræða ýmsar breytingar á lögum um tekjuskatt og eignarskatt, 
m.a. ákvæðum um skattrannsóknarstjóra ríkisins, skatteftirlit 

o.fl. Þá er ennfremur breytt ákvæðum laga um húsnæðissparnaðarreikninga, 
tryggingargjald, virðisaukaskatt o.fl. 

Lög um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. 
Lög þessi eru sett í tengslum við aðild Íslands að samningi um EES. 
Kemur vörugjald í stað tolla og annarra aðflutningsgjalda af ökutækjum og eldsneyti. 

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

Þetta varðar niðurfærslu stofnkostnaðar vegna kaupa á framleiðslurétti í landbúnaði. 

Skipulag 
Lög um breytingu á skipulagslögum, nr. 19/1964, ásamt 
síðari breytingum. 

Heimild til ráðherra að ákveða að skipuð verði samvinnunefnd til að 
gera tillögu að skipulagi á miðhálendi Íslands. 

Staðlar 
Lög um staðla. 

Í lögunum er að finna ákvæði um gerð og birtingu staðla. Kveðið er 
á um Staðlaráð Íslands sem er samstarfsráð þeirra sem hafa áhuga og 
hagsmuna að gæta af stöðlum. 

Stjórnsýsla 
Stjórnsýslulög. 

Lögin taka til stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga. Ákvæði eru um hæfi 
starfsmanns eða nefndarmanns til meðferðar máls, almennar 
óskráðar grundvallarreglur stjórnsýsluréttarins, birtingu ákvarðana 
og rökstuðning, stjórnsýslubætur og stjórnsýslunefndir. 

Sveitarstjórn 
Lög um breyting á lögum nr. 90/1990, um tekjustofna 
sveitarfélaga. 

6. maí 1993 50/19. maí 1993 

22. des. 1992 111/29. des. 1992 

5. apríl 1993 29/13. apr í l l 993 

7. maí 1993 60/19. maí 1993 

7. maí 1993 73/19. maí 1993 

2. des. 1992 97/7. des. 1992 

27. apríl 1993 37/30. apríl 1993 

22. des. 1992 113/29. des. 1992 
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Innheimta á aðstöðugjaldi er felld niður. í stað þess fá sveitarfélög 
sérstakt framlag úr ríkissjóði. Hluti af framlagi ríkissjóðs skal renna 
í Jöfnunarsjóð sveitarfélaga. 

Lög um breyting á sveitarstjórnarlögum nr. 8/1986. 
Kosnar skulu umdæmanefndir á starfsvæðum allra landshlutasamtaka 

sveitarfélaga, er hafi það hlutverk að gera tillögur að sameiningu 
sveitarfélaga. 

Tollar 
Lög um breyting á tollalögum, nr. 55/1987, og lögum nr. 
97/1987, um vörugjald, með síðari breytingum. 

Um er að ræða ýmsar breytingar á tollalögum í tengslum við aðild Íslands að samningnum um EES. 

Umferðarmál 
Lög um breyting á umferðarlögum, nr. 50 30. mars 1987. 

Meðal nýmæla eru ákvæði um æfingarakstur á bifreið án löggilts 
ökukennara, en undir leiðsögn sérstaks leiðbeinanda, ákvæði um 
akstur utan vega, ákvæði um skyldunotkun hlífðarhjálma við akstur 
torfærutækis o.fl. 

Umhverfismál 
Lög um upplýsingamiðlun og aðgang að upplýsingum um 
umhverfismál. 

Lögum þessum er ætlað að tryggja almenningi aðgang að upplýsingum um umhverfismál hjá stjórnvöldum. 

Lög um mat á umhverfisáhrifum. 
Áður en framkvæmdir heljast við tilteknar framkvæmdir, sem tilgreindar 

eru í lögunum, skal framkvæmdaraðili senda skipulagsstjóra 
tilkynningu um framkvæmdina ásamt lýsingu á henni, hugsanlegri 

umhverfisröskun og fyrirhuguðum ráðstöfunum til að draga úr 
henni. 

Vátryggingar 
Lög um stofnun hlutafélags um íslenska endurtryggingu. 

Verðbréf 
Lög um verðbréfaviðskipti. 

Í lögum þessum eru skilgreiningar á helslu hugtökum á þessu sviði. 
Fjallað er um leyfi til verðbréfamiðlunar, starfsleyfi verðbréfafyrirtækja, 

misnotkun trúnaðarupplýsinga og ýmislegt fleira. Lögin eru 
sett í tengslum við aðild Íslands að samningnum um EES. 

Lög um Verðbréfaþing Íslands. 
Með lögum þessum eru lögfest meginatriði reglna um Verðbréfaþing 
Íslands og þingið gert að sjálfseignarstofnun sem hefur einkarétt á að 
þinga um verðbréf hér á landi. Í lögunum eru ákvæði um hlutverk 
Verðbréfaþingsins, hverjir eigi rétt til þess að vera þingaðilar, 
skráningu verðbréfa, eftirlit o.fl. 

8. maí 1993 75/19. maí 1993 

5. apríl 1993 18/7. apríl 1993 

28. apríl 1993 44/7. maí 1993 

19. mars 1993 21/30. mars 1993 

8. maí 1993 63/21. maí 1993 

28. apríl 1993 45/7. maí 1993 

25. febr. 1993 9/5. mars 1993 

25. febr. 1993 11/5. mars 1993 
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Lög um verðbréfasjóði. 
Í lögunum er skilgreind starfsemi verðbréfasjóða, skráning þeirra og 
starfsleyfi. Ákvæði eru um samþykktir verðbréfasjóða, rekstrarfélög 
og vörslufyrirtæki, hlutdeildarskírteini, eftirlit o.fl. 

Vextir 
Lög um breytingu á vaxtalögum nr. 25 27. mars 1987. 

Breytt er ákvæðum um ákvörðun dráttarvaxta af peningakröfum í 
íslenskum og erlendum gjaldmiðlum. 

Viðskipti 
Lög um innflutning. 

Innflutningur á vöru og þjónustu til landsins skal vera óheftur nema 
annað sé sérstaklega tekið fram í lögum eða milliríkjasamningum 
sem Ísland er aðili að. 

Lög um húsgöngu- og fjarsölu. 
Lög þessi gilda um húsgöngusölu. farandsölu. þ.e þegar seljandi 
kveður óboðinn dyra hjá neytanda og býður varning til sölu. Einnig 
ná lögin til fjarsölu þar sem viðskipti gerast án þess að kaupandi og 
seljandi hittist, t.d. með notkun bréfsíma eða pöntunarlista. 

Lög um vog, mál og faggildingu. 
Lög þessi kveða á um notkun alþjóðlegs einingakerfis hér á landi 
eins og það er skilgreint af Alþjóðastofnun fyrir vog og mál í París. 

Lög um umboðssöluviðskipti. 
Lög þessi gilda um viðskipti í umboðssölu sem eiga sér stað milli ís 
lands og annarra ríkja. Fjallað er um réttindi og skyldur í umboðs 
söluviðskiptum. þóknun. lok og slit umboðssölusamninga o fl. 

Lög um neytendalán. 
Lög þessi taka til ákveðinnar tegundar lánssamninga sem lánveitandi 
gerir í atvinnuskyni við neytendur og gerðir eru til meira en þriggja 
mánaða. Fjallað er um upplýsingaskyldu lánveitanda, framsal kröfu 
réttinda o.fl. 

Lög um brottfall laga nr. 67/1988, um bann gegn viðskiptum 
við Suður-Afríku, sbr. lög nr. 30/1990. 

Lög um breytingu á lögum nr. 9/1978, um geymslufé. 

Lög um aðgerðir gegn peningaþvætti. 
Í lögum þessum er hugtakið peningaþvætti skilgreint. Lögin gilda 
um fyrirtæki og stofnanir sem veita almenningi fjármálaþjónustu og 
eru nánar tilgreind í lögunum. Til þess að fyrirbyggja að fjármála 
stofnanir verði notaðar til að þvætta peninga er þeim boðið að rækja 
innra eftirlit og þjálfun starfsmanna í því skyni. 

Lög um framkvæmd útboða. 
Lög þessi geyma reglur um ferlið frá því að útboð er auglýst og þar 
til endanlegur samningur er kominn á milli kaupanda og bjóðanda. 
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25 febr 1993 10/5 mars 1993 

26 nóv. 1992 90/27. nóv. 1992 

11 nóv. 1992 88/17. nóv. 1992 

26 nóv. 1992 96/4. des 1992 

4. des. 1992 100/16. des 1992 

19 des. 1992 103/28, des. 1992 

2. apríl 1993 30/13. apríl 1993 

27. apríl 1993 33/30. apríl 1993 

28. apríl 1993 57/7. maí 1993 

7. maí 1993 80/18. maí 1993 

7. maí 1993 65/18. maí 1993 
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Þingsályktanir 

Þingsályktun um fullgildingu fríverslunarsamnings 
milli ríkja Fríverslunarsamtaka 

Evrópu og Tékkneska og slóvakíska sambandslýðveldisins. 

(Samþykkt á Alþingi 25. nóvember 1992.) 
Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að fullgilda 
fyrir Íslands hönd fríverslunarsamning milli ríkja Fríverslunarsamtaka 

Evrópu (EFTA) og Tékkneska og 
slóvakíska sambandslýðveldisins (TSSL) sem gerður 
var í Prag 20. mars 1992. 

Þingsályktun um breytingu á þingsályktun um 
vegáætlun fyrir árið 1992. 
(Samþykkt á Alþingi 7. desember 1992.) 

Alþingi ályktar að eftirtaldir liðir í vegáætlun fyrir 
árið 1992 verði sem hér segir: 
2.2.2. Vetrarþjónusta 440 m.kr. 
2.3.1.1 Almenn verkefni og bundin slitlög 902 m.kr. 
2.3.1.4 Stórverkefni 607 m.kr. 

Við liðinn Sundurliðun, 2.3. Til nýrra þjóðvega, 1. 
Stofnbrautir bætist: 

1.1. Almenn verkefni og bundin slitlög. 
36 Þingvallavegur 

01-02 Búrfellsvegur - Heiðará 4 m.kr. 
1 Vesturlandsvegur 

13 Hellistungur 6 m.kr. 
60 Vestfjarðavegur 

02 Um Suðurá 7 m.kr. 
1 Norðurlandsvegur 

01 Grjótá - Öxnadalsá 15m.kr. 
82 Ólafsfjarðarvegur 

05 Dalvík - Rípill 8 m.kr. 

1.4. Stórverkefni. 
Stórbrýr. 

1 Suðurlandsvegur 
08 Um Kúðafljót 10 m.kr. 

Þingsályktun um samþykki til frestunar á fundum 
Alþingis samkvæmt 23. gr. stjórnarskrárinnar. 

(Samþykkt á Alþingi 22. desember 1992.) 
Alþingi ályktar að veita samþykki til þess að fundum 
þingsins verði frestað frá 22. desember 1992, enda 
komi það saman á ný eigi síðar en 4. janúar 1993. 

Þingsályktun um samning milli Íslands, Noregs 
og Grænlands/Danmerkur um loðnustofninn á 

hafsvæðinu milli Íslands, Jan Mayen og Grænlands. 

(Samþykkt á Alþingi 22. desember 1992.) 
Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að staðfesta 
fyrir Íslands hönd samning milli Íslands, Noregs og 
Grænlands/Danmerkur um loðnustofninn á hafsvæðinu 

milli Íslands, Jan Mayen og Grænlands sem 
undirritaður var í Kaupmannahöfn 25. júní 1992. 

Þingsályktun um staðfestingu samninga við 
Efnahagsbandalag Evrópu um fiskveiðimál og 
lífríki hafsins. 
(Samþykkt á Alþingi 13. janúar 1993.) 

Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að staðfesta 
fyrir Íslands hönd: 
1. samning í formi erindaskipta milli Íslands og Efnahagsbandalags 

Evrópu um fiskveiðimál sem gerður 
var í Óportó 2. maí 1992; 

2. samning um fiskveiðimál og lífríki hafsins milli Íslands 
og Efnahagsbandalags Evrópu sem gerður var 

í Brussel 27. nóvember 1992. 

Þingsályktun um samþykki til frestunar á fundum 

Alþingis samkvæmt 23. gr. stjórnarskrárinnar. 

(Samþykkt á Alþingi 14.janúar 1993.) 
Alþingi ályktar að veita samþykkt til þess að fundum 
þingsins verði frestað frá 14. janúar 1993, enda komi 
það saman á ný eigi síðar en 10. febrúar 1993. 

Þingsályktun um fullgildingu samnings milli 
ríkisstjórnar Íslands annars vegar og ríkisstjórnar 

Danmerkur og landsstjórnar Færeyja 
hins vegar um fríverslun milli Íslands og 
Færeyja. 
(Samþykkt á Alþingi 19. apríl 1993.) 

Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að fullgilda 
fyrir Íslands hönd samning milli ríkisstjórnar Íslands 
annars vegar og ríkisstjórnar Danmerkur og landsstjórnar 

Færeyja hins vegar um fríverslun milli Íslands 
og Færeyja. 

Þingsályktun um breytingu á Montreal-bókun 
um efni sem valda rýrnun ósonlagsins. 
(Samþykkt á Alþingi 21. apríl 1993.) 

Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að staðfesta 
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fyrir Íslands hönd breytingu á Montreal-bókun frá 16. 
september 1987 um efni sem valda rýrnun ósonlagsins 
er gerð var í Lundúnum 29. júní 1990, sbr. Vínarsamning 

frá 22. mars 1985 um vernd ósonlagsins. 

Þingsályktun um ályktanir Vestnorræna þing-
mannaráðsins 1992. 
(Samþykkt á Alþingi 28. apríl 1993.) 

Alþingi ályktar að beina þeim tilmælum til ríkis-
stjórnarinnar að vinna að framkvæmd ályktana Vest-
norræna þingmannaráðsins sem samþykktar voru á 
fundi ráðsins á Akureyri 15. júní 1992. 

Þingsályktun um aukaaðild að Vestur-Evrópusambandinu. 

(Samþykkt á Alþingi 28. apríl 1993.) 
Alþingi ályktar að lýsa stuðningi við ákvörðun ríkis-
stjórnarinnar um að Ísland gerist aukaaðili að Vestur-
Evrópusambandinu (VES). 

Þingsályktun um tvíhliða samskipti við 
Evrópubandalagið. 
(Samþykkt á Alþingi 5. maí 1993.) 

Alþingi ályktar að í framhaldi af gerð samningsins um 
Evrópska efnahagssvæðið skuli teknar upp viðræður 
við Evrópubandalagið um tvíhliða samskipti þess og 
Íslands, einkum með hliðsjón af því að Austurríki, 
Finnland, Noregur og Svíþjóð hafa sótt um aðild að 
bandalaginu. Því felur Alþingi ríkisstjórninni að 
undirbúa slíkar viðræður um hugsanlegan tvíhliða 
samning og tilkynna framkvæmdastjórn Evrópubandalagsins 

um þennan vilja Alþingis. 

Þingsályktun um tengsl ferðaþjónustu við íslenska 
sögu og sögustaði. 

(Samþykkt á Alþingi 6. maí 1993.) 
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að skipa fimm 
manna nefnd til að setja fram hugmyndir og tillögur 
um það hvernig nýta megi sögu þjóðarinnar, sögustaði, 

þjóðhætti, verkmenningu og bókmenntir til að 
efla og bæta ferðaþjónustu innanlands. 

Þingsályktun um ríkisábyrgð á bótagreiðslum 
vegna grófra ofbeldisbrota. 
(Samþykkt á Alþingi 6. maí 1993.) 

Alþingi ályktar að fela dómsmálaráðherra að skipa 
nefnd til þess að athuga hvort taka eigi upp það fyrir-
komulag að ríkissjóður ábyrgist greiðslur dæmdra 
bóta vegna grófra ofbeldisbrota, svo sem kynferðisbrota. 

Þingsályktun um fullgildingu Evrópusamninga 
um viðurkenningu og fullnustu refsidóma. 

(Samþykkt á Alþingi 6. maí 1993.) 
Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að fullgilda 
fyrir Íslands hönd samning um alþjóðlegt gildi refsidóma 

sem gerður var í Haag 28. maí 1970 og samning 
um flutning dæmdra manna sem gerður var í 
Strassborg 21. mars 1983. 

Þingsályktun um safn þjóðminja að Hólum í Hjaltadal. 

(Samþykkt á Alþingi 6. maí 1993.) 
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að kanna möguleika á 

stofnun safns þjóðminja að Hólum í Hjaltadal 
er verði einkum helgað kirkjusögu Íslands. 

Þingsályktun um framkvæmdaáætlun til fjögurra 
ára um aðgerðir til að ná fram jafnrétti kynjanna. 

(Samþykkt á Alþingi 7. maí 1993.) 
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að vinna 
samkvæmt framkvæmdaáætlun (sem felld er niður 
hér) að aðgerðum til að ná fram jafnrétti kynjanna á 
tímabilinu 1993-1997. 

Þingsályktun um fullgildingu samnings um 
verndun villtra plantna og dýra og lífsvæða 
Evrópu. 
(Samþykkt á Alþingi 7. maí 1993.) 

Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að fullgilda 
fyrir Íslands hönd samning um verndun villtra plantna 
og dýra og lifsvæða í Evrópu sem gerður var í Bern 
19. september 1979. 

Þingsályktun um staðfestingu breytinga á 
samþykkt um votlendi sem hefur alþjóðlegt 
gildi, einkum fyrir fuglalíf. 
(Samþykkt á Alþingi 7. maí 1993.) 

Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að staðfesta 
fyrir Íslands hönd breytingar á samþykkt frá 2. febrúar 
1971 um votlendi sem hefur alþjóðlegt gildi, einkum 
fyrir fuglalif, er gerð var í Regina 28. maí 1987. 

Þingsályktun um fullgildingu alþjóðasamnings 
um viðbúnað og viðbrögð gegn olíumengun og 
samstarf þar um, 1990. 
(Samþykkt á Alþingi 7. maí 1993.) 

Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að fullgilda 
fyrir Íslands hönd alþjóðasamning um viðbúnað og 
viðbrögð gegn olíumengun og samstarf þar um, 1990, 
sem gerður var í Lundúnum 30. nóvember 1990. 

Þingsályktun um fullgildingu rammasamnings 
Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar. 
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(Samþykkt á Alþingi 7 maí 1993 ) 
Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að fullgilda 
fyrir Íslands hönd rammasamning Sameinuðu þjóðanna 

um loftlagsbreytingar sem gerður var í New 
York 9, maí 1992 

Þingsályktun um fullgildingu fríverslunar 
samnings milli ríkja Fríverslunarsamtaka 
Evrópu og lýðveldisins Póllands. 
(Samþykkt áAlþingi 7. maí 1993.) 

Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að fullgilda 
fyrir Íslands hönd fríverslunarsamning milli ríkja Fríverslunarsamtaka 

Evrópu (EFTA) og lýðveldisins 
Póllands sem geróur var í Genf 10 desember 1992. 

Þingsályktun um fjarmögnun á gerð vega og 
tengdra samgöngumannvirkja. 
(Samþykkt á Alþingi 7. maí 1993.) 

Alþingi ályktar að fela samgönguraðherra að skipa 
nefnd sem hafi eftirfarandi verkefni: 
a að kanna hvar sé mögulegt og réttlætanlegt að fjár 

magna gerð vega og tengdra samgöngumannvirkja 
á annan halt en með framlögum samkvæmt núgildandi 

lögum um bensingjald og Vegasjóð, 
b. að kanna hvernig þurfi að breyta núgildandi lögum 

um bensíngjald og Vegasjóð til þess að mögulegt 
og réttlætanlegt sé að fjármagna vegi og tengd samgöngumannvirki 

í auknum mæli á annan hátt en nú 
er gert, 

c. að kanna hvaða áhrif annars konar fjármögnun en 
með framlögum úr Vegasjóði samkvæmt nú-
gildandi lögum hefði á uppbyggingu samgöngu 
kerfisins, 

d að kanna möguleika á að auka og bæta nýtingu 
tekjustofna Vegasjóðs. 

Þingsályktun um rannsóknar-, forvarna- og 
fræðslustörf um gigtsjúkdóma. 
(Samþykkt á Alþingi 7. maí 1993.) 

Alþingi ályktar, í tilefni af norræna gigtarárinu 1992, 
að fela heilbrigðisráðherra að móta tillögur um eflingu 
rannsókna á gigtsjúkdómum í samvinnu við gigtarfélag 

Íslands. Jafnframt beiti ráðherra sér fyrir stórauknu 
forvarna- og fræðslustarfi um gigtsjúkdóma 

í samráði við Gigtarfélagið. 
Alþingi ályktar enn fremur að fela heilbrigðisráðherra 
að gera raunhæfar tillögur um áframhaldandi eflingu 
lækninga, hjúkrunar og endurhæfingar fyrir gigtsjúka 
hér á landi og stuðla að aðgerðum er koma í veg fyrir 
vinnutap og langvarandi örorku vegna gigtsjúkdóma. 

Þingsályktun um réttarstöðu barna með krabbamein 
og annarra sjúkra barna. 

(Samþykkt á Alþingi 7. maí 1993.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að skipa nefnd 
til þess að fara yfir og gera tillögur um bætta réttarstöðu 

barna með krabbamein, svo og annarra sjúkra 
barna, og aðstandenda þeirra, einkum með tilliti til 
almannatrygginga. í nefndinni eigi sæti fulltrúar heilbrigðis-

og tryggingamálaráðuneytis, Tryggingastofnunar, 
Styrktarfélags krabbameinssjúkra barna og 

annarra hliðstæðra samtaka. 

Þingsályktun um rannsóknir og þróun fiskeldis 
á Íslandi fram til aldamóta. 
(Samþykkt á Alþingi 7. maí 1993.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að gera áætlun 
um rannsóknir og þróun fiskeldis á Íslandi fram til 
aldamóta. Áætlunin skal taka til bæði eldis ferskvatns 
fiska og sjávarfangs. Sérstaklega verði kannað 
hvernig unnt sé að nýta sem best þau fiskeldismannvirki 

sem nú þegar hafa verið byggð. 
Markmið áætlunarinnar skal vera að nota stefnu 
þannig að fyrir aldamót verði Íslendingar í fremstu röð 
þjóða hvað varðar þekkingu á eldi fiska og annars 
sjávarfangs. 

Þingsályktun um rannsókn á afleiðingum atvinnuleysis. 

(Samþykkt á Alþingi 7. maí 1993.) 
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta kanna: 
a. hvaða stefnumörkun niðurstöður könnunar á 

högum atvinnulausra kalli á, 
b hverjar séu takmarkanir bótakerfisins gagnvart 

þessum hópi og hvort og þá hvernig breyta skuli 
stuðningi hins opinbera við atvinnulausa, ekki hvað 
síst við þá sem búa við langvarandi atvinnuleysi, 

c. hvernig unnt er að bæta aðgang atvinnulausra að 
menntakerfinu, ekki síst starfsmenntun og starfsþjálfun, 

d. hver sé þjóðfélagslegur kostnaður vegna atvinnuleysis. 

Í upphafi næsta þings verði lögð fram greinargerð um 
málið. 

Þingsályktun um vegáætlun fyrir árin 1993-
1996. 
(Samþykkt á Alþingi 8. maí 1993.) 

Alþingi ályktar skv. III. kafla vegalaga. nr. 6/1977, að árin 1993-
1996 skuli framkvæmdum í vegamálum 

hagað og vegir flokkaðir samkvæmt vegáætlun (sem 
felld er niður hér). 

Þingsályktun um fullgildingu fríverslunarsamnings 
milli ríkja Fríverslunarsamtaka 

Evrópu og Ísraels. 
(Samþykkt á Alþingi 8. maí 1993.) 

Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að fullgilda 



STÖRF ALÞINGIS 255 

fyrir Íslands hönd fríverslunarsamning milli ríkja Fríverslunarsamtaka 
Evrópu (EFTA) og Ísraels sem 

gerður var í Genf 17. september 1992. 

Þingsályktun um íbúðaverð á landsbyggðinni. 
(Samþykkt á Alþingi 8. maí 1993.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að skipa nefnd 
er leiti leiða til þess að efla almennan íbúðamarkað á 
landsbyggðinni. Nefndinni verði sérstaklega gert að 
skoða hver áhrif lög og reglur um félagslegt íbúðarhúsnæði 

hafi á stöðu íbúðamarkaðarins. 

Þingsályktun um aukatekjur ríkissjóðs og gjaldtöku 
ríkisstofnana. 

(Samþykkt á Alþingi 8. maí 1993.) 
Alþingi ályktarað fela ríkisstjórninni að láta fara fram 
endurskoðun á aukatekjum ríkissjóðs og gjaldtöku 
ríkisstofnana. 
Markmið endurskoðunarinnar verði að gera skýran 
greinarmun á skattheimtu og gjaldtöku fyrir veitta 
þjónustu seni hið opinbera ákveður að innheimta. Skal 
við það miðað að þjónustugjöld, sem eru innheimt 
vegna tiltekinnar þjónustu, séu metin sem hlutdeild í 
þeim kostnaði sem af þjónustunni hlýst eða hluti þess 
kostnaðar, en aldrei hærri. 
Ákveði hið opinbera að leggja gjald á tiltekna þjónustu 

umfram kostnaðinn við að veita hana skal koma 
skýrt fram við innheimtu hve há slík skattlagning er. 

Þingsályktun um samþykki til frestunar á fundum 

Alþingis skv. 1. mgr. 23. gr. stjórnarskrárinnar. 

(Samþykkt á Alþingi 8. maí 1993.) 
Alþingi ályktar að veita samþykki til þess að fundum 
þingsins verði frestað frá 7. maí 1993 eða síðar, ef 
nauðsyn krefur, og standi sú frestun til septemberloka. 

Þingsályktun um rannsóknir á botndýrum við 
Ísland. 

(Samþykkt á Alþingi 8. maí 1993.) 
Alþingi ályktar að fela sjávarútvegsráðherra að láta 

Hafrannsóknastofnun vinna áætlun um frekari rannsóknir 
á botndýrum við Ísland með megináherslu á 

tegundir sem vænlegar eru til nýtingar. 
Áætlunin skipi rannsóknarsvæðum í forgangsröð og 
áætli fjárþörf rannsóknanna. Meta skal hversu mikinn 
hluta rannsóknanna megi vinna í samvinnu við útgerðarmenn 

og fyrirtæki sem þegar nýta botndýr. 
Tilgangur rannsóknanna verói meðal annars að leita 
nýrra miða og meta veiðiþol stofna. Jafnframt verði 
gerðar tillögur um hvernig best verði staðið að ráðgjöf 
og stuðningi við þróun og vinnslu á vannýttum botndýrum 

og markaðssetningu afurðanna. 

Þingsályktun um heimild til að hefja undirbúning 
að stofnun reynslusveitarfélaga. 

(Samþykkt á Alþingi 8. maí 1993.) 
Alþingi ályktar að heimila félagsmálaráðherra að 
helja undirbúning að stofnun allt að fimm reynslusveitarfélaga, 

er starfi frá I. janúar 1995 til 31. desember 
1998, á grundvelli hugmynda sem fram koma í 

skýrslu sveitarfélaganefndar. Með hliðsjón af því 
skipi félagsmálaráðherra fjögurra manna verkefnisstjórn 

sem hafi yfirumsjón með framkvæmd þessa tilraunaverkefnis. 

Frumvarp til laga um reynslusveitarfélög verði lagt 
fyrir Alþingi vorið 1994 að undangengnum viðræðum 
milli verkefnisstjórnar, reynslusveitarfélaga, félagsmálaráðuneytis 

og annarra fagráðuneyta um hvernig 
skuli staðið að framkvæmd tilraunaverkefnisins. 
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