
sþ. 2. Skýrsla
um þjóðhagsáætlun fyrir árið 1980.

(Lögð fram af forsætisráðherra hinn 11. október 1979.)

Inngangur.
Í 2. gr. laga nr. 13 10. apríl 1979 um stjórn efnahagsmála o. fl. er ákveðið, að

fyrir hvert reglulegt Alþingi skuli ríkisstjórnin leggja skýrslu um þjóðhagsáætlun
fyrir árið sem í hönd fer. Hér með er fram lögð fyrsta skýrslan samkvæmt þessum
lögum. Skýrslan skiptist í þrjá hluta. Í fyrsta hluta er gerð grein fyrir framvindu
efnahagsmála á árinu 1979 og horfum fyrir árið 1980. Í öðrum hluta er gerð grein
fyrir markmiðum í efnahagsmálum fyrir árið 1980. 1 þriðja hluta er gerð grein
fyrir þeim ráðstöfunum, sem þarf að beita til þess að nálgast markmiðin, sem efna-
hagsstefnunni eru sett á næsta ári.

Með þessari þjóðhagsáætlun er lagður grundvöllur að stefnunni í efnahags-
málum á næsta ári og eru fjárlagafrumvarp og fjárfestingar- og lánsfjáráætlun fyrir
árið 1980 samin í samræmi við hana og reist á sömu meginforsendum um þjóðhags-
horfur og ráðstafanir í efnahagsmálum. Þjóðhagsáætluninni er ætlað að verða
undirstaða umræðna og ákvarðana á sviði efnahags- og fjármála á þessu þingi.

I. hluti. Framvinda efnahagsmála 1979 og horfur 1980.
Hér á eftir verður fjallað um efnahagsframvinduna á árinu og horfur á næsta

ári. Greinargerð þessi er samin í Þjóðhagsstofnun. Mat á horfum fyrir árið 1980 er
að nokkru leyti reist á forsendum um markmið og aðgerðir í efnahagsmálum, sem
fjallað er um í öðrum og þriðja hluta þessarar skýrslu.

Efnahagsþróunin í umheiminum.
Síðustu árin hefur hagvöxtur í Vestur-Evrópu og Norður-Ameríku verið tæplega
4% að meðaltali á ári og er það nokkuð neðan við meðalvöxt undanfarin 20-30 ár.
Hagvöxtur hefur verið yfir meðaltali í Bandaríkjunum en yfirleitt hægari í öðrum
rikjum. Þrátt fyrir tiltölulega hægan hagvöxt hefur verðbólga verið 7-8% að meðal-
tali, en það er talsvert meira en venjulegt var á árunum frá 1950 til 1970. Þrálát verð-
bólga er reyndar talin ein meginástæða þess, að hagvöxtur hefur ekki aukist meira
en raun ber vitni eftir stöðnun og reyndur samdrátt á árunum 1974 og 1976.

Örari hagvöxtur í Bandaríkjunum en í öðrum iðnríkjum olli þvi, að halli vnrð
á utanríkisviðskiptum Bandaríkjanna árin 1977 og 1978, og er það talin ein ástæða
þess að gengi Bandaríkjadollars hefur lækkað talsvert gagnvart ýmsum Evrópu-
myntum á síðustu tólf mánuðum. Þetta hefur bein áhrif á viðskiptakjör Íslendinga
þar sem meiri hluti útflutningstekna er í dollurum, en stærstur hluti greiðslna fyrir
innflutning er í Evrópumyntum. Sem dæmi má nefna, að frá ágúst 1978 til ágúst 11)79
hefur verð á Bandaríkjadollar í íslenskum krónum hækkað um 42%, en meðalgengi
vöruinnflutnings (meðalgengi vegið með hlutdeild landa í vöruinnflutningi) hefur
hækkað um 49% gagnvart íslenskri krónu.

í spám ýmissa alþjóðastofnana (t. d. OECD) á fyrri hluta ársins var talið, að
hagvöxtur yrði svipaður eða heldur hægari í ár en síðustu tvö árin, en hins vegar
gæti verðbólga aukist. Þetta átti einkum við um Bandaríkin. Í síðustu spám er
reiknað með, að hagvöxtur í ár og á næsta ári verði minni en áður var talið líklegt
og því minni en hann hefur verið undanfarin þrjú ár. Ástæðan er m, a. sú, að i
Bandaríkjunum hefur dregið fyrr og meira úr hagvexti en áður var búist við, 8Luk
þess sem áhrif mikillar olíuverðshækkunar í ár hafa lamandí áhrif á heimshú-
skapinn. í desember síðastliðnum ákváðu OPEC ríkin að hækka verð á bráolíu
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um samtals 14% í nokkrum áföngum á árinu 1979. Stöðvun oliuútflutnings frá
íran olli síðan miklu umróti á olíumarkaði og hækkuðu þá mörg olíuframleiðsluríki
útflutningsverð á hráolíu og OPEC-ríkin fylgdu því eftir með sameiginlegri verð-
hækkun. Opinbert verð á hráolíu hækkaði þannig um 60% frá desember 1978 til
júlí á þessu ári. Skráð verð á Rotterdammarkaði á unnum olíuvörum hækkaði hins
vegar mun meira, en nær allur olíuinnflutningur til Íslands miðast við þessa vel'ð-
skráningu.

Áhrif olíuverðshækkunarinnar eru talin koma smám saman fram i minnkandi
hagvexti og aukinni verðbólgu í heiminum á næstu misserum. Reyndar hefur verð-
bólgan þegar færst í aukana í flestum löndum. Sem dæmi um það má nefna, að frá
júní 1978 til jafnlengdar á þessu ári hækkaði neysluverðí OECD-ríkjum að meðal-
tali um 9,4% samanborið við 7,9% hækkun árið 1978. Verðhækkunin á fyrri helm-
ingi þessa árs jafngildir 11% hækkun á ári.

Hækkun olíuverðs hefur komið hart niður á sjávarútvegi víðar en á Íslandi, en
í mörgum löndum hefur verið gripið til þess ráðs að greiða niður olíuverð til fiski-
skipa og í einstökum tilfellum bætist þessi niðurgreiðsla við aðra styrki til sjávar-
útvegs. Þetta veikir því stöðu Íslendinga í samkeppni við sjávarútveg i þessum
löndum.

Útflutningsframleiðsla.
Í spá Þjóðhagsstofnunar í desember 19781) var gert ráð fyrir, að sjávarafurða-
framleiðslan gæti aukist um 2% á árinu 1979, þótt dregið yrði úr þorskafla og nð-
halds gætt við loðnuveiðar. Það sem af er árinu hefur framleiðsla aukist mun meira
en spáð var, enda hefur þorskaflinn orðið meiri en reiknað var með. Í ágústlok var
þorskaflinn orðinn 287 þús. tonn eða jafnmikill og að var stefnt á árinu öllu. Þetta
er 6% meiri afli en á sama Uma Í fyrra, þrátt fyrir víðtækari sóknartakmarkanir.
Ef ekki verður gripið til strangari takmarkana það sem eftir er ársins en gert var
á siðasta ári eða beinlínis ákveðið aflahámark, er útlit fyrir, að þorskaflinn veJrði
a. m. k. 330 þús. tonn á þessu ári samanborið við 320 þús. tonn i fyrra. Annar botn-
fiskafli hefur einnig aukist verulega og verður mun meiri á árinu en talið var líklegt
í ársbyrjun. A móti þessu vegur, að gera verður ráð fyrir talsvert minni loðnuafla
á sumar- og haustvertíð en reiknað var með í fyrri spám. Veiði var treg framan
af vertíðinni auk þess sem talið er að draga þurfi úr afla frá þvi sem var á sumar-
og haustvertíð í fyrra svo ekki verði gengið of nærri loðnustofninum.

Í lok júlí var framleiðsla sjávarafurða frá áramótum um 14% meiri en á sama
tíma í fyrra, fyrst og fremst vegna meiri þorskafla og annars botnfiskafla, eins og
áður var getið, en einnig vegna þess, að mun verðmætari framleiðsla fékkst úr loðnu-
afla á vetrarvertið i ár en i fyrra, þar sem meira var fryst af loðnu og loðnuhrognum.
Vegna minni loðnuafla verður að gera ráð fyrir, að sjávarvöruframleiðslan á tíma-
bilinu ágúst-desember í ár verði minni en á sama tíma i fyrra. Eins og nú horfir
gæti ársframleiðslan orðið um 5% meiri en i fyrra.

Í ljósi þess, að þorskaflinn verður meirí á þessu ári en talið er ráðlegt, verður
að ætla, að á næsta ári verði dregið úr þorskveiðum. Hér verður tekið sem dæmi,
að þorskaflinn á árinu 1980 verði nálægt 300 þús. tonnum. Minnkun þorskafla verður
ekki nema að nokkru leyti unnt að mæta með aukinni sókn i aðra botnfiska, þar
sem sá afli hefur þegar aukist verulega á þessu ári. Einnig verður að reikna með
að loðnuafli á næsta ári verði minni en í ár. Af þessu leiðir, að gera verður ráð fyrir,
að framleiðsluaukning i ár umfram upphaflega spá gangi til baka á næsta ári og
framleiðsla sjávarafurða minnki um nálægt 3% á árinu 1980.

Álframleiðslan verður svipuð og í fyrra, en á næsta ári lýkur stækkun verk-
smiðjunnar og eykst þá framleiðslan líklega um 7%. Útflutningur ullar- og skinna-
vöru hefur aukist talsvert á þessu ári og búast má við frekari aukningu á næsta ári.

1) Úr þjóðarbúskapnum nr. 9, 5. desember 1978.
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Útflutningur á járnblendi er hafinn og verður hann líklega rúmlega 1% af heildar-
útflutningi á þessu ári. Síðari áfanga járnblendiverksmiðjunnar á að ljúka haustið
1980 og framleiðslan gæti þá meira en tvöfaldast á næsta ári, en framleiðsluaukn-
ingin jafngildir nær 2% aukningu heildarframleiðslu til útflutnings.

Séu framangreindar spár um framleiðslu í einstökum útflutningsgreinum
dregnar saman, verður niðurstaðan sú, að útflutningsframleiðslan vaxi um 6% i ár
og um 1% á næsta ári, þrátt fyrir að dragi úr framleiðslu sjávarafurða.

Markaður fyrir afurðir hefur verið góður og ekki útlit fyrir að birgðir útflutn-
ingsvöru verði meiri i árslok en um síðustu áramót. Vaxandi óvissa ríkir hins vegar
um efnahagsframvindu í heiminum á næsta ári, eins og áður hefur verið rakið, og
þar með um þróun utanríkisviðskipta. Í þessu sambandi má geta þess, að sjávar-
útvegur fer nú vaxandi á ný við austurströnd Norður-Ameríku með 200 milna
efnahagslögsögu á þeim slóðum. Þaðan gæti komið aukið framboð á fiski á Banda-
ríkjamarkað á næstu árum. Í þessu sambandi er þess þó að geta að fiskneysla hefur
verið i nokkrum vexti vestanhafs og gæti það vegið á móti auknu framboði. Sjávarút-
vegur í Vestur-Evrópu hefur aftur á móti dregist saman og þar gæti því orðið nm
vaxandi markað að ræða fyrir íslenskar sjávarafurðir.

Viðskiptakjör.
Viðskiptakjör þjóðarinnar gagnvart útlöndum (þ. e. hlutfallið milli útflutnings-
verðs Og innf'lutninzsverðs) bötnuðu um samtals 21% á árunum 1976 og 1977. en
voru þó enn um 6% lakari en þau urðu best á bessum áratug, 1973. t fyrra héldust
viðskiptakjörin óbreytt að meðaltali frá árinu 1977 en fóru versnandi er leið á árið.
Í byrjun þessa árs bötnuðu þau nokkuð vegna verðhækkunar á frystiafurðum á
Bandaríkiamarkaði, en hafa síðan rýrnað að mun vegna hinnar miklu hækkunar
á oliuverði. Á fyrri hluta ársins voru viðskiptakjörin um 6% lakari en að meðal-
tali á árinu 1978, og var það eingöngu vegna olíuverðshækkunarinnar, þar sem verð
á öðrum innflutningi hækkaði líkt og útflutningsverð. Á þriðja ársfjórðungi má
enn búast við, að viðskiptakjörin rýrni verulega, þar sem hið afar háa olíuverð á
Rotterdammarkaði um og eftir mitt ár verður þá að fullu komið fram i verslunar-
skvrslum. Olíuverð hefur nú lækkað nokkuð frá því sem það var hæst, og gætu
viðskiptakiörin því batnað lítilsháttar á síðasta fjórðungi ársins, ef olíuverð hækkar
ekki. Að óbreyttu olíuverði er nú útlit fyrir, að viðskiptakjörin verði að jafnaði
11-12% lakari i ár en þau voru i fyrra og undir lok árstns gætu þau verið 3-----4%
lakari en að meðaltali á árinu. Má rekja alla rýrnun viðskiptakjara til hækkunar
olíuverðs. bar sem hækkun útflutningsverðs hefur vegið upp verðhækkun á inn-
flutningi öðrum en olíu.

Skráð verð á olíuvörum á Rotterdammarkaði var mjög stöðugt árin 1975 til HI77
og fram á mitt síðasta ár. er bað tók að hækka og rauk upp á fyrstu mánuðum þessa
árs. Sem dæmi um framvinduna má taka verð á gasoliu. en hún vegur þyngst f
oIiuinnfIutningi íslendinga. Á árinu 1978 var meðalverð þeirrar gasolíu, er flutt
val' til landsins. 11m123 Bandarikiadotlarar hvert tonn f. o. b. Um síðastliðin áramót
var skráð verð 160 dollarar, en um miðjan febrúar var það komið í 340 dollara. Vt>r:5ið
lækkaði siðnn ört niður í um 225 dollara eftir miðjan mats, en tók bá að hækka á
nv og fór hæst i um 385 dollara um mánaðamótin [úní og [úlí. Undanfarnar vikur
hefur verðið vprið á bilinu 300--330 dollarar. Fyrsta október var skráð verð ~135
dollarar. Þegar litið er á verðþróunina á árinu verður að telja óvíst, að verðið haldist
óbrevtt út árið. en að óbreyttu verði, lætur nærri að meðalinnflutningsverð. eins og
bað kemur fram í verslunarskvrslum, verði um 290 dollarar hvert tonn eða 131\%
hærra en á síðasta ári. Um þessar mundir er verðið 15% hærra en þetta áætlaða
meðalverð ársins. Verð á bensíni hefur hækkað álíka mikið og gasolíuverð. en hins
vegar hefur svartolíuverð hækkað mun minna. Verðhækkun á helldaroliuinnflutn-
íneunum zæti orðið 110-120% í erlendri mynt að meðaltali í ár og undir lok ársins
gæti verðið verið 15-20% yfir ársmeðaltalinu.
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Þróun útflutningsverðs hefur verið hagstæð á árinu og verð nær allra mikil-
vægustu útflutningsafurða farið hækkandi. Veigamesta undantekningin er vert) á
loðnumjöli, en það var lægra á fyrri hluta ársins en í fyrra, en síðustu mánuðina
hefur mjölverð á heimsmarkaði farið heldur hækkandi. Líkur eru á, að útflutnings-
verð hækki nokkuð á síðustu mánuðum ársins, og gæti ársmeðaltalið orðið um '9%
hærra í erlendri mynt en í fyrra. Er það talsvert meiri hækkun en á árinu H178.
Verð á innflutningi öðrum en olíu hefur einnig hækkað meira i ár en i fyrra og útlit
fyrir, að það hækki líkt og útflutningsverð eða um 9% í erlendri mynt, en að olíu
meðtalinni hækkar innflutningsverð um 23 %.

Eins og áður sagði, eru horfur á, að viðskiptakjör verði lakari undir lok ársins
en þau verða til jafnaðar á árinu, miðað við núverandi olíuverð. Spár ýmissa alþjóða-
stofnana benda til, að verð á mikilvægum útflutningsafurðum Íslendinga gæti hækkað
nokkuð á næsta ári, en i þvi efni eru raunar ýmsar blikur á lofti. í ljósi verðlags-
þróunar í heiminum er hins vegar næsta ólíklegt, að hækkun útflutningsverðs geri
betur en að vega upp áframhaldandi verðhækkun á innfluttum vörum öðrum en
oliu. Á næsta ári munu viðskiptakjörin því enn að miklu leyti ráðast af olíuverði
og framvindan þvi ákaflega óljós. Minnkandi hagvöxtur í heiminum dregur úr olíu-
notkun en óvissa ríkir um árangur orkusparnaðaraðgerða stjórnvalda í iðnríkjum.
Skjótvirkur árangur þeirra aðgerða er talinn skilyrði þess, að jafnvægi komist aftur
á milli framboðs og eftirspurnar á olíu. Þegar til lengdar lætur ræðst markaðs-
skráning í Rotterdam aðallega af heildarframboði og eftirspurn olíu í heiminum,
en verð á þeim markaði getur hækkað miklu meira en rekja má til verðhækkunar
á hráoliu frá OPEC-ríkjum og sveiflast mikið eins og reynslan í ár sýnir. Ýmsir
erlendir aðilar spá, að verð á Rotterdammarkaði hækki enn í byrjun næsta árs,
og búast megi við áframhaldandi sveiflum á næsta ári. Allir slíkir spádómar hlj 6ta
að vera að miklu leyti getgátur. Að svo stöddu er því vart um annað að ræða en að
miða við núverandi olíuverð. enda óvíst hvernig olíuviðskiptum íslendinga verður
háttað á næsta ári. Á þessum forsendum verða viðskiptakjör á næsta ári óbreytt frá
því sem ætla má að þau verði á síðasta fjórðungi þessa árs, en í því felst, að á árinu
1980 verði þau að jafnaði lim 3-4% rýrari en á þessu ári. Er þá gert ráð fyrir
7% hækkun útflutningsverðs en 10-11% hækkun innflutningsverðs.

VertSlag.
Í þjóðhagsspá i desember 1978 var rakið dæmi um verðlagsþróun á árinu H179,
og var dæmið meðal annars reist á ákveðnum forsendum um launabreytingar í
samræmi við efni athugasemda við frumvarp til laga um tímabundnar ráðstafanir
til viðnáms gegn verðbólgu.") Mikilvægar forsendur dæmisins voru einnig þær,
a) að viðskiptakjör breyttust ekki á árinu 1979, b) að ríkisfjármál yrðu í beim
skorðum, sem gert var ráð fyrir í fjárlagafrumvarpi, og e) að peningamagn og útlán
ykjust ekki örar en verðlag átti að hækka samkvæmt spánni. Eftir þessum forsend-
um var niðurstaða dæmisins sú, að vísitala framfærslukostnaðar hækkaði um 31)%
frá upphafi til loka árs samanborið við 38% hækkun 1978 og 35% hækkun 1977.

Um það leyti sem lög um stjórn efnahagsmála o. fl. nr. 13/1979 voru afgreidd
frá Alþingi í apríl, var áætlað, að vísitala framfærslukostnaðar hækkaði um 35-40%
á árinu. Áhrifa olíuverðshækkunarinnar var þá þegar farið að gæta auk þess sem
ákvæði laganna um launamál voru rýmri en miðað hafði verið við í desemberspánni,
í apriláætluninni voru forsendur meðal annars þær, a) að olíuverð hækkaði e'kkl
frekar en orðið var, b) að ekki yrðu grunnkaupshækkanir á árinu og ekki sist,
e) að þróun peningamála og ríkisfjármála yrði með þeim hætti sem að var stefnt
í fjárfestingar- og lánsfjáráætlun ríkisstjórnarinnar og fjárlögum.

1) Sbr. þingskjal 117, 106. mál á 100. löggjafarþingi, 1978-1979.
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Siðustu áætlanir benda til, að framfærsluvísitalan hækki um 53-55% frá upp-
hafi til loka ársins. Margar ástæður valda því, að verðlagsþróunin á árinu heitur
orðið frábrugðin því sem gert var ráð fyrir á liðnum vetri.

Nefna má nokkur mikilvæg atriði:
1. Við útreikning framfærsluvísitölu í maí reyndist hækkunin frá febrúar talsvert

meiri en spáð hafði verið í apríl. Þetta gaf þegar vísbendingu um, að verðbólgan
væri þá meiri en ætlað hafði verið.

2. Olíuverð hækkaði mjög mikið um mitt ár en í apríl spá var ekki gert ráð fyrir
frekari hækkun en þá var komin fram, eða 2%. Bein áhrif viðbótarhækkunar-
innar eru líklega nálægt 3% í framfærsluvísitölu, auk þess sem óbein áhrif eru
margvísleg. Vegna viðskiptakjarafrádráUar í verðbótavísitölu hefur olíuverðs-
hækkunin aðeins að litlu leyti orðið tilefni kauphækkana, en hins vegar hefur
hún valdið meira gengissigi en ella hefði orðið og þar með víxlhækkun verðlags og
kaupgjalds i gildandi verðbótakerfi. Óbein áhrif og víxláhrif olíuverðshækkunar
umfram aprilforsendur mætti meta nálægt 2% í framfærsluvísitölu. Samtals
gætu bein áhrif olíuverðshækkunar verið um 5% á árinu og óbein áhrif og
víxláhrif annað eins.

3. Í apriláætlun var ekki reiknað með grunnkaupshækkun á árinu, en nú hefur
grunnkaup hækkað almennt um 3%. Bein verðlagsáhrif þessarar kauphækkunar
eru líklega 1-1 % % i framfærsluvísitölu til áramóta (að öllu öðru óbreyttu)
og víxláhrif annað eins. m, a. vegna gengisaðlögunar.

Hér að framan hafa verið nefndar þrjár ástæður breytinga á verðlagsspá frá
april. Séu áhrifin eingöngu áætluð út frá samhengi kostnaðartilefna og verðbreyt-
inga og miðað við litla fyrirstöðu í peningakerfinu. má rekja nær 7% viðbótar-
hækkun framfærsluvísitölu á árinu til áðurnefndra þriggja atriða. Með óbeinum
áhrifum og víxláhrifum verður hækkunin 12-13% frá aprilspá og hækkar spilin
þvi af þessum ástæðum úr rúmlega 35% í um 50%. Hér getur þó ekki verið um
ótvíræðar skýringar að ræða, þar sem mörg atriði eru vandmetin og ýmislegt fleira
hefur gerst, sem áhrif hefur á verðlagið. Má þar t. d. nefna hækkun söluskatts og
vörugjalds i september, sem veldur 1-1,5% hækkun verðlags á árinu.

t aprílspánni var, eins og áður sagði, gert ráð fyrir ströngu aðhaldi í ríkis-
fjármálum og peningamálum. Raunin hefur þó orðið önnur, eins og fram kemur
i köflunum um ríkisfjármál og peningamál hér á ,eftir. Nú er sýnt að greiðsluaf-
koma rikissjóðs á árinu verður mun lakari en að var stefnt í fjárlögum, og það sem
af er árinu hefur verið mikill rekstrarhalli á ríkissjóði, sem að miklum hluta
hefur verið fjármagnaður með yfirdrætti í Seðlabanka. Þetta er ein ástæða þess,
að peningamagn og útlán bankakerfisins hafa aukist meira en samrýmist aðhalds-
samri stefnu lánsfjáráætlunar. Sömu áhrif hafði innstreymi erlends gjaldeyris vegna
mikils útflutnings framan af árinu. Þau tæki, sem stjórnvöld ráða yfir, hafa ekki
reynst nógu öflug til þess að hamla að marki gegn svo mikilli peningaþenslu, og
ekki útlit fyrir, að þróun peningamála muni að óbreyttu ganga gegn áhrifum kostn-
aðarþátta á verðlagið á næstu mánuðum. Þannig bendir allt til þess, að framfærslu-
vísitala hækki meira en 50 % frá upphafi til loka ársins og að meðaltali um 44,%
frá árinu áður.

Hækkun vísitölu byggingarkostnaðar hefur verið jafnari en hækkun fram-
færsluvísitölu og er ef til vill betri mælikvarði á verðbólguþróunina en vísitala
framfærslukostnaðar. Í þessu sambandi má meðal annars minna á hinar marg-
háttuðu niðurfærsluráðstafanir í september og desember á síðasta ári, er drógu mjög
úr árshækkun framfærsluvísitölunnar um tíma. Í fyrra hækkaði byggingarvisitnla
um 46% frá upphafi til loka árs og í ár eru horfur á, að hækkunin verði heldur meiri.

Lausleg áætlun um verðlagsþróunina fyrstu mánuði næsta árs bendir ekki tíl,
að hún verði að marki hægari en um þessar mundir. Hækkun framfærsluvisiWlu
frá nóvember til febrúar gæti að vísu orðið eitthvað minni en hækkunin frá áglist
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til nóvember, sem nú er áætluð 13%. Reynsla undanfarinna ára bendir hins vegar
til þess, að framfærsluvísitala hækki meira frá febrúar til maí en þrjá mánuðina
næstu á undan. Verði framvinda ríkisfjármála og peningamála með líkum hætti
á næsta ári og í ár og vísitölukerfi launa óbreytt eru engar líkur á að úr verðbólgu
dragi á næsta ári. Hún yrði á flesta mælikvarða núlægt 45-50% og þaðan af meiri ef
viðskiptakjör breyttust mikið eða samið yrði um almennar grunnkaupshækkanir.

Í II. og III. hluta þessarar skýrslu er gerð grein fyrir markmiðum og aðgerðum
í efnahagsmálum á næsta ári. Þar er meðal annars fjallað um markmið í peninga-
málum og ríkisfjármálum eins og þau koma fram Í fjárlagafrumvarpi, og aðgerðir
til þess að ná þeim markmiðum. Einnig er þar fjallað um þá stefnu i verðlags- og
launamálum, a) að almennar ~runnkaupshækkanir verði ekki á næsta ári enda
ekkert svigrúm talið til þeirra, b) að hækkun launa verði sett ákveðið hámark 'nð
hvern útreikning verðbótavísítölu, og e) að verðhækkanir vegna launahækkana
umfram þessi mörk verði ekki leyfðar.

Á grundvelli þessara forsendna og þess, sem áður var sagt um viðskiptakjör
á næsta ári, má setja fram spá um þróun verðlags til loka næsta árs. Framan af
árinu mun enn mjög gæta áhrifa verðbólgunnar á þessu ári svo að lítið mun draga
úr árshækkun framfærsluvísitölunnar á fyrstu mánuðum ársins (þ. e. hækkun frá
sama tíma árið áður). Margvísleg áhrif vaxandi verðbólgu undanfarin tvö ár eiga
enn eftir að koma fram í verðlagi á næstunni, jafnvel án nýrra tilefna verðhækkana.
Af þessum sökum má telja víst, að vísitala framfærslukostnaðar í febrúar 1980 verði
enn um eða yfir 50% hærri en í febrúar Í ár, hvað sem gert yrði á næstu mánuðum.
Með beinum niðurfærsluráðstöfunum mætti að vísu ná lægri árshækkun um sinn,
en þær hefðu hins vegar lítil áhrif it verðbólguna til lengdar og veikja jafnframt
stöðu ríkisfjármála. Reynslan á undanförnu ári sýnir þetta glöggt.

Á ofangreindum forsendum má búast við, að smám saman dragi úr verð-
hækkunum þegar líður á næsta ár og árshækkanir bæði framfærsluvísitölu og
byggingarvísitölu fari minnkandi og verði komnar niður undir 30% i lok ársins.
Meðalhækkun byggingarvísitölu milli ára yrði þá um 37% en meðalhækkun fram-
færsluvísitölu nálægt 40%. Hafa ber í huga, að þessi spá er reist á ákveðnum for-
sendum um framvindu mikilvægra þátta efnahagsmála á næsta ári. Víki þróun
þessara þátta að marki frá forsendum mun það óhjákvæmilega hafa áhrif á verð-
lagsþróunina. Eigi árangur að nást af þeim efnahagsaðgerðum, sem hér er fjallað
um, er óhjákvæmilegt að þær standi samfellt og um alllangan tíma. Jafnframt er
mikilvægt, að stjórnvöld hafi yfir að ráða tækjum til þess að bregðast skjótt við
breyttum aðstæðum. Þetta á ekki síst við um peningamál, þ. e. að til séu nógu öflug
læki til þess að hamla í tæka tíð gegn þenslu vegna utanaðkomandi áhrifa, eða til
þess að draga úr árstíðabundnum þensluáhrifum ríkisfjármála og útflutningsfram-
leiðslu.

Tekjur og kaupmáttur.
Kauptaxtar launþega hækka að líkindum um 42% að meðaltali á árinu 1979
samanborið við 55% hækkun 1978. Sé miðað við að vísitala framfærslukostnaðar
hækki um 44% að meðaltali í ár, verður kaupmáttur kauptaxta 1--2% minni í ár
en í fyrra. Framan af árinu var kaupmáttur nokkru meiri en 1978 en síðan hefur
hann minnkað. Ástæðurnar eru einkum frádráttur frá verðhótahækkun launa vegna
versnandi viðskiptakjara. annar frádráttur við ákvörðun verðbóta (búvörufrádrált-
ur, áfengi og tóbak, olíustyrkur) og vaxandi verðbólga. Móti þessu vegur að nokkru
3% grunnkaupshækkun opinberra starfsmanna Í apríl og ASt-félaga í júní. Sé litið
til loka ársins er líklegt, að kaupmáttur rýrni nokkuð frá þriðja til fjórða ársfjörð-
ungs og verði þá 2-3% undir ársmeðaltali. og er ástæðan fyrst og fremst rýrnun
viðskiptakjara.

Atvinnutekjur i heild munu hækka meira í ár en nemur hækkun kauptaxta,
m. a. vegna ýmissa sérsamninga einstakra launþegahópa og almennra samnings-
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Tekjur, verðlag, kaupmáttur 1970-1979.
Vísitölur 1970 = 100 Spá
Tekjur: 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 tn9
Kautaxtar launþega ........ 100 118 151 187 277 352 444 639 991 1107
Ráðstöfunartekjur
einstaklinga á mann ........ 100 123 155 209 319 422 560 826 1284 B50
Verðlag:
Vísitala framfærslukostnaðar 100 107 118 144 206 307 406 529 762 1097
Vísitala byggingarkostnaðar 100 111 132 164 241 358 448 571 847 t:!20
Kaupmáttur:
Kaupmáttur kauptaxtal ) 100 111 128 130 135 115 109 121 130 128
Kaupmáttur ráðstöfunartekna
á manns) .................. 100 114 127 137 146 130 133 149 161 161
Breyting frá fyrra ári,%:
Kauptaxtar ................ 24,4 18,5 27,5 23,5 48,7 27,0 26,0 44,0 55,0 42
Ráðstöfunartekjur á mann 30,0 22,6 26,1 35,0 52,7 32,3 32,7 47,5 55,5 44
Visitala framfærslukostn. 13,2 6,8 10,4 22,1 43,0 49,0 32,2 30,5 44,1 44
Vísitala byggingakostnaðar 17,2 12,2 22,0 27,8 52,0 42,1 23,5 27,5 48,2 44
Kaupmáttur kauptaxta ...... 9,9 11,0 15,5 1,1 4,0-14,7 -4,7 10,3 7,6 -1,5
Kaupmáttur ráðstöfunartekna
á mann .................... 13,8 14,4 10,8 7,9 7,1-11,2 2,0 12,5 8,0 °

1) Miðað við vísítölu framfærslukostnaðar.
2) Miðað við verðlag einkaneyslu.

-----------,------------,-. - - --_._--------_ ..__ ._.,._._-----_ .._-------_._._---~---_._--"~--~._----

ákvæða um starfsaldurshækkanir o. þ. h. Atvinnuástand hefur verið gott á árinu
og ekki sjáanleg merki um, að vinnutími hafi stytst að marki. Tekjur sjómanna
hafa hækkað nokkru meira en kauptaxtar launþega og ýmsar tilfærslutekiur, svo
sem bætur lifevristrvggtnaa og lifeyrissjóða, hækka væntanlega nokkru meira í ár
en kauntaxtar. Má þvi búast við, að brúttótekjur einstaklinga hækki að minnsta
kosti um 45-46% milli ára. Ráðstöfunartekjur hækka bó heldur minna, þar sem
beinir skattar eru nokkru hærra hlutfall af tekjum í ár en í fyrra. Niðurstaðan
virðist þv1 sú. að kaupmáttur ráðstöfunartekna verði svipaður eða ívið meiri í ár
en á síðasta ári.

Eins og áður sagði. verður kaupmáttur kauptaxta 2--3% minni á síðasta fiórð-
ungi ársins en að meðaltali á árinu. Miðað við verðlagsspána, sem rakin var i kafl-
annm hér á undan. og launaforsendur hennar, verðnr kaupmáttur kauntaxta h'ið
minni á næsta ári en hann er undir lok ársins í ár. Miðað við revnslu síðustu ára
má gera ráð fyrir, að tekjur hækki nokkru meira en kauptaxta I' og' þvi er Iíklegt, að
kaunmáttur tekna á árinu 19RO verði svínaður og hann verður á siðasta fjórðungi
ársins í ár. Hér veltur þó mikið á þVÍ. að verðhækkanir á næsta ári verði ekki um-
frsm það sem hér er gert ráð fyrir. t bessu felst. að kaupmáttur tekna í heild verður
heldur minni á árinu 19RO en i ár. eða ef til vill um 2%. Kaupmáttur ráðstöfunar-
tekna verður 2-3% minni. þar sem i f iárlazafrumvarnt er Ilf'rt ráð fvrir. að beinir
skattar verði bá ívið hærri sem hlutfall af tekjum en i ál'. Mikilvæg forsenda bess-
ara áætlana er sú að verulega dragi úr verðbólgu á næsta ári og staða atvinnuvega
haldist viðunandi.

Þ-iói'iarútg-.iöld - innflutningur.
Neqsla.
Framan af ári var búist við, að einkaneysla í ár vrði um 3% meirt en á árinu 19?R.
Níl eru hins vegar horfur á. að aukningin verði heldur minni eða ef til vill um 1-2(1r,.
Kaunmáttur ráðstöfunartekna verður minni en áður var gert ráð fyrir og tiltækar
upplýsingar um útgjöld heimilanna benda einnig til lítillar aukningar. Einkum
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á þetta. við um innflutning neysluvöru, sem dregist hefur saman á árinu, og neyslu-
útgjöld hafa þvi í meira mæli en áður beinst að innlendri vöru og þjónustu.

Eins og áður kom fram, er í þjóðhagsspá gert ráð fyrir að kaupmáttur ráðstöf-
unartekna minnki nokkuð á næsta ári frá ársmeðaltali 1979. Þótt margt fleira hafi
áhrif á neysluútgjöld heimilanna en kaupmáttur, þá verður að telja líklegt, að einka-
neysla dragist heldur saman á næsta ári, eða ef til vill um 1-2 %. Samdrátturinn
gæti orðið meiri eftir þvi sem vaxtakjör færast nær raunvöxtum, en það ætti að auka
sparnað heimilanna og þar með draga úr neysluútgjöldum.

Vöxtur samneyslu hefur verið hægur síðustu ár en þó yfirleitt reynst meiri en
spáð var i upphafi árs. Af þróun ríkisfjármála að dæma verður samneysluaukn-
ingin i ár einnig meiri en reiknað var með, e. t. v. 2%. Samkvæmt fjárlagafrumvarpi
verða útgjöld til samneyslu svipuð að raungildi á næsta ári en að meðtöldum út-
gjöldum sveitarfélaga gæti orðið um lítilsháttar aukningu að ræða.

Fjármunamyndun.
Í fjárfestingar- og lánsfjáráætlun ríkisstjórnarinnar fyrir árið 1979 var gert ráð
fyrir að heildarútgjöld til fjármunamyndunar yrðu 182,2 milljarðar króna á þessu
ári. Í þessari spá fólst, að fjármunamyndunin drægist saman um tæplega 7% að
raungildi. Nú er ljóst, að útgjöld til fjármunamyndunar verða töluvert meiri en
áður var spáð og veldur hvort tveggja, að verðlag hefur hækkað mun meira en
reiknað var með í fjárfestingaráætlun og að minni samdráttur verður í fjármuna-
mynduninni en áður var spáð. Auk þess má benda á, að endanlegu uppgjöri fj ár-
munamyndunar fyrir árin 1977 og 1978 er nú lokið, en það hafði dregist alllengi
vegna tafa við innheimtu byggingarskýrslna. Samkvæmt endanlegum tölum verða
útgjöld til fjármunamyndunar 1977 tæplega 5% meiri í krónutölu en reiknað var
með í áætlun og um 3% meiri 1978, en þessar breytingar hafa að sama skapi állrif
á áætlanir um fjárhæð fjármunamyndunarútgjalda á árinu 1979.

Samkvæmt núgildandi spá verða heildarútgjöld til fjármunamyndunar 208 mill-
jarðar króna eða um 4% minni að raungildi en á árinu 1978. Fjármunamyndunar-
skýrslur sýna hins vegar 203,8 milljarða króna, en mismunurinn stafar af því, að
andvirði tryggingabóta fyrir þotu Flugleiða hf. sem fórst á liðnu hausti, er dregið
frá fjármunamynduninni á þessu ári, en bótafjárhæðin nemur 4,2 milljörðum króna.
Tryggingabæturnar verða hins vegar færðar sem tekjur á þjónustuviðskiptum við
útlönd og hafa þessar færslur þvi ekki áhrif á tölur um þjóðarframleiðslu.

Samkvæmt þjóðhagsspá fyrir árið 1979 eru heildarútgjöld til fjármunamynd-
unar talin verða 25.4% af þjóðarframleiðslu samanborið við 26.1% 1978, en þetta
hlutfall var um 29% á árunum 1976-1977 og 32-33% á árunum 1974-1975, og
er þá miðað við endurskoðaðar þjóðarframleiðslutölur þessara ára. Í fjárfestingar-
og lánsfjáráætlun þessa árs var að því stefnt, að dregið yrði úr fjárfestingu á þessu
ári þannig að hún yrði ekki meiri en svaraði 24--25% af þjóðarframleiðslu, og
svipað stefnumark var ákveðið í 20. gr. laga um stjórn efnahagsmála o. fl. Frá þvi
lánsfjáráætlun var sett fram á síðastliðnu vori hafa þjóðarframleiðslutölur fyrri
ára verið endurskoðaðar og hækkað töluvert, og þegar af þeirri ástæðu verður fjár-
hæð þjóðarframleiðslunnar á þessu ári hærri en áður var reiknað með. Þetta hefur
i för með sér, að hlutfall fjármunamyndunar af þjóðarframleiðslu á þessu ári
verður lægra en ella og verður að hafa það í huga við samanburð ofangreindra
talna fyrir árið 1979.

Ýmsar ástæður valda því, að nú er sýnt, að fjármunamyndunin á þessu án
verður meiri - bæði í krónum og að raungildi - en áður var talið.

Í núgildandi spá fyrir árið 1979 er reiknað með að verðlag hækki um 44% en
í fyrri spá var miðað við 34% meðalverðhækkun. Þessi hækkun verðlags umfram
fyrri forsendur felur i sér hækkun framkvæmdakostnaðar í krónutölu ef unnt er
að útvega viðbótarfjármagn til að standa við upphaflegar framkvæmdaáætlanir, en
að öðrum kosti rýrir verðhækkunin framkvæmdir. Auk meiri verðhækkana en
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reiknað var með verða ýmsar framkvæmdir meiri að raungildi en áður var reiknað
með. Metin á föstu verðlagi aukast fjárfestingarútgjöld um 3% frá fyrri spá og
er hér bæði um að ræða fjármunamyndun atvinnuveganna og opinberar fram-
kvæmdir. Aukningin stafar meðal annars af því. að framkvæmdir. sem talið var
að lyki á síðasta ári, hafa dregist fram á þetta ár, en auk þess er nú sýnt að nokkrir
liðir hafa verið vanáætlaðir. Loks hefur verið ákveðið í kjölfar olíuverðshækkana
að auka orkuframkvæmdir frá þvi sem ætlað var i ársbyrjun.

Frumdrög fjármunamyndnnarspár fyrir árið 1980 benda til að í heild séu
horfur á 3% aukningu og stafar aukningin að önn leyti af raforkuframkvæmdum.
Fjármunamyndun atvinnuveganna er talin dragast saman um 7% á árinu 1980.
Þar af dragast framkvæmdir í landbúnaði saman um fimmtung, fjármunamyndun
í fiskveiðum dregst saman um 13% vegna minni skipakaupa en á þessu ári. en gert
er ráð fyrir svipaðri fjárfestingu i fiskvinnslu og á þessu ári. Á árinu 1980 lýlmr
stækkun álverksmiðjunnar og auk þeirra framkvæmda ve=ður unnið við uppsetn-
ingu hreinsibúnaðar, en i heild verður töluverður samdráttur í framkvæmdum
álverksmiðju, Byggingu járnblendiverksmiðjunnar lýkur að mestu á árinu 1980 og
=rrt fiárfestingarútgjöld járnblendifélagsins áætluð heldur minni en á þessu árt.
f öðrum iðnaði virðast horfur á nokkurri aukningu i fjármunamyndun. Innflutn-
ingur flutningatækja eykst vegna umsaminna þotukaupa Flugleiða. en á hinn bóginn
er reiknað með samdrætti i innflutningi ýmissa véla og tækja svo og i byggingu
verslunar-, skrifstofu- og gístíhúsa.

Íbúðabvggíngar hafa verið miklar undanfarin ár, þær jukust um 5112% á árinu
1977 M héldust síðan á svipuðu stigi lÍ árinu 1978. Á þessu ári virðist nokkuð hafa
dre[tið úr íbúðarbyggingum og bvrjunum hefur heldur fækkað, m, a. veana skorts
lÍ lóðum á höfuðborgarsvæðinu. Er reiknað með 3% samdrætti í íbúðarbyggíngum
á þe~sn ári og svipuðum samdrætti á árinu 1980.

Áætlað er. að opinberar framkvæmdir verði auknar um fimmtung á árinu 1980.
nm 480/" aukning sýnist líkleg i raforkuframkvæmdnm og stafar það einkum af
röskri tvöföldun framkvæmda við Hrauneyjafossvirkjun. Dregið var úr fram-
kvæmdum í ár en það verður að vinna upp á næsta ári. eigi að vera unnt að taka
virkjunina f notkun á tilsettum tíma haustið 1981. Reiknað er með nokkurri aukn-
ingu i hitaveituframkvæmdum og af nýjum verkefnum má helst nefna hitaveitu
.<\ k"::!ne"s 0<;( Borgarfjarðar frá Deildar+unzuhver. Á undanfðrnum árum hefur heldur
dreifið lll' framkvæmdum við sarnaðnzumannvirki og er talið að þær verði á bessn
ári n-fi% minni en árið áður og 17% minni en á árinu 1!l7Fi. A :íriml 1980 eru þessar
framkvæmdir taldar aukast um 13% en þar fer mest fvt-ir 11m 50% aukningu vega-
frnmkværnds sem samþykkt hefur verið i vegaáætlun.

Forsendur fiármunamvndnnar um verðlaasbrev+inzar pru þær, nð bvzeincnr-
vfsltnln hækki að meðaltali um ~700 milli áranna 1979 nl! 19RO Ol! verðhw erlendra
knstnnð:>rþáfta hækki um svipað hlutfall. Á bessnm f0rspnrlnm ern heildarútaiöld
til fjármunamyndunar talin verða um 29R,fi milliarðar króna eða 11m 2:í.Ro/" af
:læt1:lðri hióðarframleið<:hl. Nánari greinar!!prl'i mn fi:'Jrfe<:tin[tarhnrfllr mun koma
fram f f'Iárfestingar- og lánsf'iáráæthm ríkisstjórnarinnar fyrir árið 19RO. sem lögð
ver1'\llr fvrir Alþingi á næstunni.

Innflutningur.
f árrús+Iok var vöruinnflutningur frá áramótum nðeins um fio/, meiri en á sama tíma
i fyrra, ef reiknað er á sama gengi bæði árin. Að teknu tilliti til verðbreytinga í
erlendri mynt er Þvi um samdrátt að ræða. Þetta er minni innflutningur en reikna
mátti með á grundveJIi áætlana frá síðastliðnu vori og er ástæðan einkum sú, að
almennur vörutnnfíutnlngur r) hefur dregist talsvert saman. Líklegt er, að svo verði
áfram það sem eftir er ársins, og gæti samdrátturinn á árinu öllu orðið nálægt

1) Vöruinnflutningur án innflutnings skipa og flugvéla, til Landsvirkjunar, álverksmiðju og
járnblendiverksmiðju.
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5%. Innflutningur skipa og flugvéla verður heldur mem 1 ar en í fyrra en inn-
flutningur til stórframkvæmda minni. Rekstrarvöruinnflutningur álverksmiðjunnar
gæti orðið svipaður og á siðasta ári, en nokkur innflutningur verður vegna fram-
kvæmda. Í heild gæti vöruinnflutningur orðið 3% minni að raungildi en á sið-
asta ári.

Eins og áður kom fram, er reiknað með að verð á almennum vöruinnflutningi
öðrum en olíu hækki um 9% í erlendri mynt, en olíuverð hækki um 110-120%, og
verðhækkun almenns vöruinnflutnings verði þvi um 23%. Litlar verðbreytingar
hafa orðið á rekstrarvörum álverksmiðjunnar. Sé allur vöruinnflutningur tekinn
saman gæti verðbreytingin orðið nálægt 20% i erlendri mynt. Í krónum er verð-
hækkunin hins vegar um 60% þar sem verð á erlendum gjaldeyri hækkar að meðal-
tali um 34% milli ára en það jafngildir 25% lækkun á gengi krónunnar. Samtals
yrði vöruinnflutningur þá um 262 milljarðar króna (f. o. b.). Þar af yrði olíuinn-
flutningur 52 milljarðar eða 20% alls vöruinnflutnings samanborið við 11% árið
1978.

Á grundvelli áætlana um þjóðarútgjöld má búast við lítilsháttar aukningu heild-
arinnflutnings á næsta ári. Almennur vöruinnflutningur dregst nokkuð saman, en
rekstrarvöruinnflutningur til álverksmiðju og járnblendiverksmiðju eykst með vax-
andi framleiðslu. Innflutningur vegna virkjunarframkvæmda verður mikill á árinu.
Á næsta ári kemur til landsins ný þota Flugleiða og samtals verður innflutningur
skipa og flugvéla meiri á næsta ári en i ár.

Viðskiptajöfnuður - greiðslujöfnuður.
Mánuðina janúar til júni i ár var vöruskiptajöfnuður jákvæður um 4,3 milljarða
krónai ) samanborið við rúmlega .•.u milljarða halla á sama tíma i fyrra á sam-
bærilegu gengi. Hins vegar varð 5,4 milljarða króna halli á þjónustuviðskiptum í
ár, en í fyrra var jöfnuður í þessum viðskiptum. Þetta er veruleg breyting á þjón-
ustujöfnuði frá undanförnum árum, einkum þegar tillit er tekið til þess, að trygg-
ingabætur vegna flugvélar Flugleiða, er fórst á síðastliðnu hausti, voru færðar til
tekna í ár. Þrátt fyrir jákvæðan vöruskiptajöfnuð varð þannig halli á viðskipta-
jöfnuði er nam um 1 milljarði króna. Innstreymi erlends fjármagns var talsvert á
fyrri hluta ársins eða alls um 7,3 milljarðar króna nettó. Í heild var greiðslujöfn-
uður jákvæður um 7 milljarða króna og er þá einnig meðtalin viðbótarúthlutun
sérstakra dráttarréttinda við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn.

Nú er áætlað, að vöruútflutningur verði um 264 milljarðar króna í ár en vöru-
innflutningur um 262 milljarðar, þannig að nokkur afgangur verði i vöruskiptum
við útlönd á árinu. Hins vegar er útlit fyrir, að þjónustujöfnuður verði áfram óhag-
stæður á síðari hluta ársins, þótt hallinn verði e. t. v. ekki eins mikill og á fyrri
hluta ársins. Gera verður ráð fyrir, að hallinn á árinu öllu verði um 7 milljarðar
króna og viðskiptahalli þvi ef til vill 5 milljarðar, samanborið við 11 milljarða
króna afgang i fyrra, reiknað á gengi ársins í ár. Þetta væri nokkru minni halli en
búist var við um mitt ár, enda verður útflutningur meiri, ef framleiðsluspár stand-
ast, og innflutningur minni en þá var gert ráð fyrir. Í þjóðhagsspánni í desember
1978 var hins vegar reiknað með afgangi í utanríkisviðskiptum, en þar var ekki
gert ráð fyrir versnandi viðskiptakjörum. Erlendar lántökur munu gera meira en
jafna viðskiptahallann og greiðslujöfnuður ætti því að verða jákvæður og gjald-
eyrisstaðan að batna.

Í lánsfjáráætlun fyrir árið 1979voru erlendar lántökur ráðgerðar 39 milljarðar
króna og afborganir 25,5 milljaðar króna. Síðustu áætlanir benda hins vegar til
þess, að erlendar lántökur í ár verði rúmlega 50 milljarðar króna. Að nokkru leyti
stafar aukningin af því, að verð á erlendum gjaldeyri verður hærra en miðað var
við i lánsfjáráætlun, en samt sem áður er hér a. m. k. 10 milljarða króna aukningu
að ræða. Erlendar skuldir þjóðarbúsins munu því aukast meira í ár en að var stefnt.
-~~---- "---- -------

1) Til ágústloka var vöruskiptajöfnuður jákvæður um 14 milljarða króna.

10



Spárnar um útflutning og innflutning fela í sér, að á árinu 1980 gæti vöru-
útflutningur orðið um 360 milljarðar króna á verðlagi og gengi þess árs og vöru-

Utanríkisviðskipti 1979-1980.

Útflu tningsframleiðsla :
Sjávarafurðir .
Ál .....•........•.......................
Járnblendi
Annað
Samtals .

Vöruútflutningur .

Vöruinnflutningur :
Skip og flugvélar .
Til Landsvirkjunar '" .
Til álverksmíðjut) •..•..........•.......
Til iárnblendíverksmíðiur) .....•..........
Almennur vöruinnflutningur .
Vöruinnflutningur alls .
Vöruskiptajöfnuður .
Þjónustuútflutningur .
Þjónustuinnflutningur .
Þjónustujöfnuður .
Viðskiptajöfnuður .
Viðskiptajöfnuður sem % af
vergri þjóðarframleiðslu .

Milljarðar króna, Magnbreytingu
f.o.b.-virði frá fyrra ári, %

Spá Spá
1979 1980 1979 1980
198,0 258,0 5,0 +3,0
37,0 54,5 0,0 7,0

3,5 12,0 1,32) 2,011)

25,5 35,5 9,5 3,0
264,0 360,0 6,0 1,0
264,0 360,0 2,5 1,0

10,5 16,2 5,0 12,5
1,5 6,3 0,64) 1,74)

19,5 27,5 7,5 4,5
4,2 9,5 1,64) 2,64)

226,3 305,5 +4,5 +3,0
262,0 365,0 +3,0 0,5

2,0 +5,0
120,0 170,0 6,0 5,0
127,0 175,0 9,0 2,5
+7,0 +5,0
+5,0 +10,0

+0,6 +0,9

l) Hráefni og Oárfestingarvörur.
2) Hlutfall af heildarutflutningsframleiðslu.
3) Framleiðsluaukning sem hlutfall af heildarútflutningsframleiðslu fyrra árs.
4) Hlutfall af heildarvöruinnflutningi.

innflutningur 365 milljarðar, og því yrði nokkur halli á vöruskiptajöfnuði, fyrst
og fremst vegna rýrnunar viðskiptakjara. Afar erfitt er að spá þjónustuviðskiptum
á næsta ári, en þó verður að reikna með að áfram verði halli á þeim. Samtals gæti
viðskiptahallinn því orðið um 10 milljarðar króna eða tæplega 1% af þjóðarfram-
leiðslu.

Fyrstu áætlanir benda til þess að endurgreiðslur lan gr a erlendra lána muni
nema um 45 milljörðum króna á næsta ári. Til þess að gjaldeyrisstaðan versnaði
ekki þyrftu ný erlend lán að nema um 55 milljörðum miðað við að einnig þurfi að
mæta viðskiptahalla upp á 10 milljarða. Til viðbótar endurgreiðslu langra lána þarf
að greiða 10 milljarða af skammtímaskuldum á næsta ári - einkum til Alþjóða-
gjaldeyrissjóðsins - en það hefur ekki áhrif á gjaldeyrisstöðuna þótt það rýri gjald-
eyrisforðann. Til þess að forðinn rýrnaði ekki þyrftu erlendar lántökur að nema
um 65 milljörðum króna. Erlendar lántökur umfram þetta mark gætu torveldað
stjórn peningamála á næsta ári og fela 1 sér hættu á aukinni greiðslubyrði á næstu
árum. Hér er miðað við, að erlendar lántökur verði ákveðnar með tilliti til þessa
og erlendra kostnaðarþátta brýnustu orkuframkvæmda og framkvæmda í útflutn-
ingsiðnaði.
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Þjóðarframleiðsla, þjóðartekjur og þjóðarútgjöld 1979-1980.

Milljarðar króna, Magnbreytínga)
verðlag hvors árs frá fyrra ári, %
Spá ipá
1979 1980 1979 1980
520,0 716,0 1,5 +2,0
100,2 139,4 2,0 1,0
203,8 293,6 + 6,0 5,0
86,9 116,2 +10,0 +2,5
47,5 63,1 + 3,0 + 3,0
69,4 114,3 + 3,0 20,0

824,0 1149,0 1,5 0,0-0,5
384,0 530,0 3,6 2,4
389,0 540,0 0,5 1,1

+ 5,0 + 10,0
819,0 1139,0 2,5 0,7-1,0

+ 3,3 + 0,9
+ 0,8 0,0

Einkaneysla .
Samneysla .....•.....•..................
Fjármunamyndun, alls .

Atvinnuvegir .
íbúðarhús .
Opinberar framkvæmdir .

------------------~------~----~------~
Þjóðarútgjöld .
Útflutningur vöru og þjónustu .
Innflutningur vöru ogþjónustu .
Vöruskiptajöfnuður .
Verg þjóðarframleiðsla .
Viðskiptakjaraáhrif1) ••••••••••••••••••••••

Vergar þjóðartekjur .

1) Hlutfall af þjóðarframleiðslu fyrra árs.

Þjóðarframleiðsla - þjóðartekjur.
Nú eru horfur á, að þjóðarframleiðsla vaxi um rúmlega 2% i ár. Þetta er nokkru
meiri hagvöxtur en reiknað var með framan af árinu, fyrst og fremst vegna þess,
að útflutningsframleiðslan verður meiri en þá var gert ráð fyrir. Vegna versnandi
viðskiptakjara munu þjóðartekjur hins vegar minnka um nálægt 1%, þ. e. við-
skiptakjaraskellurinn skerðir þjóðartekjur um rúmlega 3%.

Fyrstu niðurstöður þjóðhagsáætlunar fyrir árið 1980 benda til, að þjóðarfram-
leiðslan vaxi um nálægt 1% en hins vegar verði þjóðartekjur nánast óbreyttar
vegna versnandi viðskiptakjara. Þetta felur í sér, að þjóðartekjur á mann dragist
saman á árinu 1980.

Þjóðarframleiðsla á mann: Spá
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
100 112 116 123 126 122 125 131 135 138

Frum,
drög
spár
1980
138Vísitölur .

Breyting frá
fyrra ári, % .
Viðskiptakjör:
Vísitölur .
Breyting frá
fyrra ári, % .

7,7 11,7 4,2

100 112 111

14,0 12,0 +0,9

6,1 2,1 +3,0 o1,9 5,2 3,3 1,6

128 116 99 111 120 106 103120

15,3 ~9,8 +14,6 8,4 ° +1112,7

Þjóðartekjur á mann:
Vísitölur 100 115 119 131 130 122 128 139 143 140 139
Breyting frá
fyrra ári, % .•.•.... 11,9 14,7 3,8 10,0 +0,3 +6,8 5,3 8,2 3,3 +1,9 +1

Kaupmáttur ráIJstöfunarteknll
á mann:
Vísitölur . . . . . . . . . . . . 100 114 127 137 146 130 133 149 161 161 158
Breyting frá
fyrra ári, % 13,8 14,4 10,8 7,9 7,1 +11,2 2,0 12,5 8,0 0 +2
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Framleiðsla og hagur atvinnuvega.
Sjávarútvegur.
Eins og áður hefur verið getið eru nú horfur á, að sjávarvöruframleiðslan aukist
um 5% á þessu ári. Verðmæti sjávarvöruframleiðslunnar f.o.b. verður að líkindum um
198 milljarðar króna, en það er um 67 milljörðum eða 51% meira en á árinu 1H78.
Þessi verðmætisaukning er einkum af þrennum toga spunnin, þ.e. 5% aukningu
framleiðslunnar, 9-10% hækkun útflutningsverðs í dolIurum og 31% hækkun á
verði dollars i krónum.

Hagur sjávarútvegsgreina hefur verið ærið misjafn á þessu ári. Hagur fisk-
vinnslufyrirtækja virðist hafa farið batnandi frá síðasta ári, einkum vegna fram-
leiðsluaukningar. Afkoma frystihúsanna var orðin mjög þröng á miðju ári Hm;,
en hefur farið heldur batnandi síðan. Batinn stafar einkum af mikilli framleiðslu-
aukningu fyrri hluta þessa árs, ekki síst vegna mikillar loðnufrystingar, og af
gengislækkun krónunnar, auk þess sem markaðsverð frystiafurða hækkaði í byrjun
þessa árs og i maí, en það hefur haldist óbreytt síðan. Verðhækkunin i ársbyrjun
hafði í för með sér nokkrar inngreiðslur í frystideild Verðjöfnunarsjóðs, en lengst
af hefur þó hvorki verið um greiðslur í eða úr frystideild sjóðsins að ræða á þessu
ári. Við ríkjandi rekstrar skilyrði síðari hluta sumars er talið, að i heild svari staða
frystiiðnaðaríns - miðað við heilsársrekstur - til þess að fyrir afskriftir sé um
nokkurn hagnað að ræða, en eftir afskriftir standi reksturinn i járnum. Hagur sölt-
unar og herslu var bágur á síðastliðnu ári, en herslan hefur rétt mjög-úr kútnum
í ár, bæði vegna framleiðsluaukningar og batnandi markaðsskilyrða. Hagur sölt-
unar er enn þröngur eftir verðfall á saltfiski á erlendum markaði, en markaðs-
verð hefur farið hækkandi á þessu ári og söluhorfur vænkast og fer þess
væntanlega að gæta i afkomutölum fyrir síðari hluta þessa árs. Vegna verðfallsins
á síðastliðnu ári hefur saltfiskverkunin notið verulegra greiðslna úr Verðjöfnunar-
sjóði að undanförnu. Afkoma fiskmjölsfyrirtækja hefur verið fremur knöpp, mark-
aðsverð lækkaði á fyrsta fjórðungi ársins en hefur farið heldur hækkandi að
undanförnu.

Hagur útgerðarfyrirtækja verður að teljast viðunandi um þessar mundir. Miklir
rekstrarerfiðleikar steðjuðu að útgerðinni eftir að hækkandi olíuverðs fór að gæta
í byrjun þessa árs. Við þeim vanda var snúist með upptöku olíugjalds utan hluta-
skipta með lögum nr. 3 og 4/1979 og síðar með hækkun olíugjaldsins og upptöku
verðuppbóta á ufsa og karfa með lögum nr. 69 og 72/1979. Þessar aðgerðir og mikill
sjávarafli hafa haldið útgerðinni gangandi og stöðu afkastamesta hluta flotans -
skuttogara - vel viðunandi.

Eftir mikla tekjuaukningu sjómanna miðað við aðrar stéttir á árinu 1977 er
talið að á síðastliðnu ári hafi tekjur sjómanna aukist minna en tekjur landverka-
fólks. A hinn bóginn má ætla, að hlutur sjómanna hafi batnað á þessu ári.

Landbúnaður.
Harðindi og ótíð hafa valdið bændum í nokkrum héruðum búsifjum á þessu ári.
Allt bendir til, að framleiðslan í heild dragist saman á árinu. Magn innveginnar
mjólkur hjá mjólkursamlögunum jókst að vísu fyrstu mánuði ársins en tímabilið
janúar-ágúst var mjólkurframleiðslan orðin 2,4% minni en á sama tíma í fyrra.
Framleiðsla sauðfjárafurða mun óefað dragast saman á þessu ári, einkum vegna
minni fallþunga dilka en á undangengnum árum. A hinn bóginn er líklegt að ó-
venjumörgu fé verði slátrað á þessu hausti þar sem ásetning verður með minnsta
móti. Að öllu samanlögðu má reikna með um 4-~6% samdrætti búvörutramleítisl-
unnar.

Landbúnaðurinn ætti að vera óvenju vel búinn undir erfiðleikana á þessu ári.
Góðæri hefur verið i landbúnaði undanfarin tvö ár, framleiðsla farið vaxandi og
tekjur bænda hafa aukist meira en annarra stétta, einkum á árinu 1978. Þá heitur
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innanlandssala búvöru verið tiltölulega mikil á árinu og tekjur ættu því að skila
sér fyrr og betur en vant er. Loks hefur búvöruverð til bænda verið hækkað að
mUDá þessu ári. A hinn bóginn hlýtur hinn rýri heyfengur að valda því, að kaup
á fóðri, ekki sist kjarnfóðri, verða með mesta móti þannig að til rekstrar- og greiðslu-
fjárerfiðleika gæti komi,ð hjá bændum á óþurrka- og harðindasvæðum.

Iðnaður.
Útlit er fyrir, að framleiðsla iðnaðarvara á árinu 1979 aukist i likum mæli og í
fyrra, ef marka má niðurstöður hagsveifluvogar iðnaðarins og ýmsar aðrar fram-
Ieiðslutölur, sem handbærar eru fyrir tvo fyrstu fjórðunga þessa árs. Framleiðsla ál-
verksmiðjunnar minnkaði að vísu um 3,8% fyrstu sex mánuði þessa árs frá sama
tíma í fyrra, áburðarframleiðsla dróst saman um 3,6%, en framleiðsla kísilgúrs
jókst um 6,1%. Framleiðsla járnblendis hófst á árinu, og má ætla að tilkoma hennar
valdi ein sér 1%% aukningu á heildarframleiðslu iðnaðar. Framleiðsla annanar
iðnaðarvöru er talin hafa aukist um 2-3% fyrstu tvo fjórðunga þessa árs miðað
við sama tíma árið 1978.

Með hliðsjón af framvindunni fyrri hluta ársins og upphafi járnblendifram-
leiðslu má ætla, að iðnaðarvöruframleiðslan í heild gæti aukist um 5% samanborið
við 4--5% aukningu árið 1978. Erfiðleikar í raforkuvinnslu vegna vatnsskorts gætu
þó dregið úr framleiðslu áls og kísiljárns á síðustu mánuðum ársins og yrði aukn-
ingin á árinu þá eitthvað minni.

Áætlanir um afkomu almenns iðnaðar um mitt ár 1979bentu til þess, að hagur
hans væri þá, þegar á heildina er litið, heldur lakari en á árinu 1978. Vergur hagn-
aður var áætlaður um 4% af heildartekjum, sem er lakara en meðalafkoma árin
1969-1977, en þá nam vergúr hagnaður 6-7% af tekjum iðnaðarins. Þessu valda
einkum örar hækkanir á launum, aðföngum og öðrum framleiðslukostnaði umfram
verðhækkun framleiðsluvara og einnig slæm staða útflutningsiðnaðar, einkum ull-
31'-, fata- og skinnaiðnaðar á miðju árinu.

Við rekstrarskilyrði í júlí sl. var áætlað, að tap Í útflutningsiðnaði næmi að
meðaltali allt að 4% af tekjum eða sem næst 5,5% af gjaldeyristekjum og virtist
staðan vera verst i ullariðnaði. Útflutningsiðnaðurinn hefur síðan fengið nokkra
tekjuhækkun við gengissig frá í júlí eða allt að 8,5% ef miðað er við dollaragengi.
Afkoma í útflutningsgreinum iðnaðar ætti þvi að vera viðunandi um þessar mundir,
þar sem saman fara tekjuhækkun vegna gengisbreytinga og veruleg magnaukning
frá fyrra ári. Hér er þó vandinn hinn sami og hjá sjávarútvegi að síf'elldar hækkanir
innlends kostnaðar grafa undan samkeppnisstöðunni og kalla á stöðugt gengissig
meðan ekki er breyting á verðbólgunni innanlands.

Afkoma heimamarkaðsgreina og viðgerðargreina iðnaðarins var um mitt þetta
ár mun betri en hjá útflutningsfyrirtækjunum, enda eiga fyrirtæki í þessum greinum
hægara með að velta innlendum kostnaðarhækkunum út í verðlag á framleiðslu-
vörum sínum. Vegna fremur takmarkaðrar framleiðsluaukningar má ætla, að hagur
þessara greina verði þó vart betri á þessu ári en i fyrra, en þá var afkoman með
slakasta móti.

Hið ótrygga efnahagsástand, sem fylgir verðbólgunni, er iðnþróun fjötur um
fót. ön áætlanagerð og arðsemismat á nýjum fyrirtækjum og verkefnum brenglast
af verðbólgunni og kann þetta að tefja framfarir í iðnaði.

Verslun.
Afkoma verslunar á árinu 1978er áætluð hafa verið heldur lakari en nokkur undan-
farin ár, m. a. vegna 3% lægri meðalálagningar en árið 1977, en leyfilegri hámarks-
álagningu á vörum, sem eru háðar verðlagsákvæðum. var tvívegis breytt samhliða
gengislækkun i febrúar og september á sl. ári. Áætlanir um afkomu verslunarinnar
i byrjun þessa árs bentu til enn lakari stöðu verslunarinnar þá en i fyrra, og þegar
á heildina var litið virtist ekki vera um teljandi hagnað að ræða.
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1 apríl á þessu ári var hámarksálagning hækkuð nokkuð, einkum hjá smásölu-
verslun, sem hefur á undanförnum árum verið verr .stödd en aðrar greinar versl-
unar. Eftir þessa álagningarbreytingu virtist staða verslunar um mitt þetta ár svipuð
og á árinu 1977, en eftir launahækkanir i júní og í september hefur staða verslunar
heldur veik st á ný og er hreinn hagnaður áætlaður innan við 1y2 % af tekjum eða
einungis lítið eitt hærri en að meðaltali 1978. Horfur fyrir allt árið benda þó til
þess, að í heild verði afkoman eitthvað betri á þessu ári en í fyrra, þar sem vörusala
er talin aukast nokkuð að raungildi.

Hagur einstakra verslunargreina er nokkuð misjafn og er hagur smásöluversl-
unar einna lakastur en hagur byggingarvöruverslunar og almennrar heildverslunar
sæmílegur þótt lakari sé en á árunum 1974-1977. Töluverður samdráttur hefur
orðið í bifreiðaverslun það sem af er þessu ári eftir mikla veltuaukningu á ár-
inu 1978.

Skýrslur um verslunarveltu samkvæmt söluskattsframtölum á fyrstu sex. mán-
uðum þessa árs sýna, að velta heildverslunargreina án olíuverslunar hefur aukist
um rösklega 37% frá sama tíma í fyrra, þar af 56% í byggingarvörum, 25% í
bifreiðaverslun og 38% i annarri heildverslun. A sama tíma jókst velta smásölu-
verslunar um 46%, en aukning var nokkuð misjöfn eftir greinum. Við mat á þess-
um tölum má hafa i huga, að ætla má, að á fyrri helmingi þessa árs hafi almennt
innlent verðlag verið um 42% hærra að meðaltali en á sama tíma árið áður og
innflutningsverð i krónum um 50% hærra. Samkvæmt þessu virðist velta hafa
dregist saman að raungildi í innflutningsverslun annarri en byggingarvöruverslun,
en í smásöluverslun er um nokkra aukningu að ræða í greininni í heild.

Fjármál ríkisins.
1 fjárlögum ársins 1979 var gert ráð fyrir að innheimtar tekjur ríkissjóðs yrðu
tæpir 209 milljarðar króna en útgjöld 202,3 milljarðar og þannig næðist um 6,7
milljarða króna tekjuafgangur á árinu. Fjárlagatölur voru settar framá verðlagi
i lok ársins 1978 og við samanburð við tölur ársins 1979 verður að hafa í huga, að
áætlað er að meðalverðlag ársins verði um það bil 20% hærra en það verðlag, sem
fjárlög voru við miðuð.

Framvinda ríkisfjármálanna það sem af er árinu hefur verið óhagstæð og
lakari en gert var ráð fyrir á fjárlögum. Fyrstu átta mánuði ársins voru innheimtar
tekjur 137,4 mílljarðar króna en útgjöld námu 148,7 milljörðum og voru því um 11,3
milljarðar umfram tekjur. Mikill halli var á ríkissjóði þegar á fyrstu mánuðum
ársins og var hallinn frá áramótum orðinn 13 milljarðar króna í apríllok. Í mai
og júní hélst hallinn að mestu óbreyttur en júlímánuður var afar óhagstæður, og í
lok þess mánaðar var hallinn orðinn 17,7 milljarðar frá áramótum. Staðan batnaði
síðan verulega í ágúst eða um 6,4 milljarða króna.

Sé leitað skýringa þessarar framvindu má í fyrsta lagi líta á tekjuhlið ríkis-
fjármálanna. Það sem af er árinu hafa innheimtar tekjur reynst í nokkuð góðu sam-
ræmi við spár um mánaðainnheimtu. Tolltekjur hafa þó slaknað töluvert nú síðustu
mánuðina vegna tiltölulega Iítils innflutnings af völdum dvínandi eftirspurnar og
verkfalls á farskipum. Þetta hefur hins vegar verið að fullu unnið upp af sölu-
skattsinnheimtu og innheimtu beinna skatta, en horfur eru á að þeir verði meiri
en reiknað var með á fjárlögum. Í öðru lagi má líta á hið venjubundna árstíða-
mynstur ríkisfjármálanna, þ. e. að útgjöld ríkissjóðs falla til fyrr á ári hverju en
tekjur. Þannig má nefna, að árin 1976-1978 féllu að meðaltali tæplega 46% útgjald-
anna til á fyrri helmingi ársins en aðeins tæplega 43% teknanna. Þessi árstíða-
sveifla hefur verið töluvert áhyggjuefni, þar sem rekstrarhalli ríkissjóðs fyrri hluta
árs veldur jafnan auknu framboði fjár á peningamarkaði sé hallinn fjármagnaður
með yfirdrætti i Seðlabanka eins og gert hefur verið að mestu undanfarin ár. Síðustu
tvö ár hefur verið leitast við að vinna á móti árstíðasveiflunni með því að auka
innheimtu beinna skatta fyrri hluta árs, en hlutfall greiðslna upp í þinggjöld þessa
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árs var ákveðið 75% af þinggjöldum liðins árs, en hafði verið 70% árið áður og
65% á árinu 1977. Auk þess hefur rekstrarhalla ríkissjóðs á þessu ári í mun meira
mæli en áður verið mætt með sölu ríkissjóðsvíxla, en með sölu þeirra til inn-
lánsstofnana snemma árs og endurgreiðslu á síðari hluta ársins er beinlínis verið
að draga úr þensluáhrifum af árstíðahalla ríkissjóðs. í marslok höfðu innláns-
stofnanir þegar keypt ríkissjóðsvixla fyrir 2,5 milljarða króna, en frá því í júní
hafa innlánsstofnanir smám saman leyst inn hluta af þessum víxlum Í Seðlabank-
anum. Í ágústlok áttu innlánsstofnanir ennþá ríkissjóðsvíxla að andvirði 1,8 mill-
jarðar króna. Af 11,3 milljarða króna rekstrarhalla fyrstu átta mánuði ársins he lur
2,7 milljörðum verið mætt með lántökum utan Seðlabanka og 1,1 milljarði hefur
verið mætt með lántökum hjá viðskiptamönnum. Gagnvart Seðlabanka hefur greiðslu-
afkoma ríkissjóðs versnað um 7,6 milljarða, en þar af hefur 1,8 milljörðum verið
mætt með sölu ríkissjóðsvíxla en 5,8 milljarðar hafa verið fjármagnaðir með aukn-
um yfirdrætti i Seðlabankanum. YfirdráUurinn var mestur 11 milljarðar i júlílok.

Samanburður við tölur fyrri ára bendir til þess, að sú ástæða, sem hér hefur
verið nefnd til skýringar á hinum mikla rekstrarhalla ríkissjóðs framan af ári, þ. e.
árstíðasveifla i fjárþörf og innheimtu, sé ekki næg til að skýra hinn mikla rekstrar-
halla á þessu ári. Rekstrarhallinn virðist að töluverðu leyti eiga rætur að rekja til
mikillar aukningar útgjalda, annað hvort vegna þess, að útgjöld falli til fyrr á þessu
ári en undangengin ár eða vegna hins að heildarútgjöld ríkissjóðs stefni i hærri tölur
en reiknað var með á fjárlögum að teknu tilliti til verðbreytinga. Fyrstu átta mánuði
ársins voru ríkisútgjöld um 51112% meiri en á sama tíma 1978 en tekjur um 4~%
meiri. Ætla má, að þetta tímabil hafi laun og verðlag að jafnaði verið um 42% hærra
en árið áður. Það sem af er árinu hafa ríkisútgjöldin því aukist nokkru meira en
ríkistekjur og mun meira en verðlag og kauplag í landinu.

Áætlanir fyrir árið 1979 benda til þess, að ríkissjóður verði rekinn með halla
á árinu öllu. Endurskoðuð tekjuáætlun fjárlaga bendir til að innheimtar tekjur verði
231% milljarður króna eða um 11% umfram fjárlög. Síðustu áætlanir um útgjöld
benda til að þau verði um 237 milljarðar króna eða um 17% meiri en reiknað var
með á fjárlögum. Samkvæmt þessu yrði um 5-6 milljarða króna rekstrarhalli á
ríkissjóði á árinu. Áætlað er, að lánahreyfingar utan Seðlabanka verði jákvæðar um
700 m.kr. og greiðslujöfnuður því óhagstæður um 4%-5 milljarða króna. Til að
mæta þessum halla hefur fjármálaráðherra verið heimiluð skammtímalántaka hjá
Seðlabanka að fjárhæð 4,5 milljarðar króna, skv. bráðabirgðalögum nr. 74, 10. sept-
ember sl. Samkvæmt þessum áætlunum gengur lánsfjárinnstreymi að mestu á móti
rekstrarhalla ríkissjóðs á árinu. Á hinn bóginn skilar ríkissjóður þá engu til að bæta
stöðu sína við Seðlabankann, en á fjárlögum var reiknað með rösklega 5 milljarða
króna afborgun af lánum til bankans á árinu. Litið má út af bera svo hallinn á rílds-
sjóði verði ekki meiri en hér er áætlað.

Um rikisfjármálaáætlanir fyrir árið 1980 vísast til frumvarps til fjárlaga, sem
lagt hefur verið fram á Alþingi. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir, að heildartekjur
nemi 330,3 milljörðum króna en útgjöld ::\21,4milljörðum. Þannig er stefnt að 9 mill-
jarða rekstrarafgangi hjá ríkissjóði á árinu 1980. Niðurstaða áætlana frumvarpsins um
lánahreyfingar sýnir neikvæðan lánajöfnuð að fjárhæð 8,7 milljarðar króna, eink-
um þar sem reiknað er með endurgreiðslu 4,5 milljarða skammtímaláns frá þessu
ári og afborgun af lánum við Seðlabanka að fjárhæð 9,6 milljarðar. Þannig er stefnt
að þvi, að ríkissjóður verði rekinn án greiðsluhalla á árinu 1980 jafnframt þvi sem
hann bætir stöðu sina við Seðlabankann.

Peningamál.
f áætkmum um peningamál fyrir árið 1979, sem settar voru fram í fjárfestingar- og
lánsfjáráætlun rikisstjórnarinnar, var að því stefnt, að haldið yrði aftur af fram-
boði lánsfjár og peningamagni i umferð þannig að þessir þættir ykjust hægar en næmi
verðlagsbreytingum yfir árið og minna en verðmæti þjóðarframleiðslu. Með þessu
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var ætlunin, að framvinda peninga- og lánsfjármála verkaði fremur til aðhalds en
þenslu í þjóðarbúskapnum og ætti þannig þátt i því að drægi úr hraða verðbólgu.
Þróun peningamála það sem af er þessu ári hefur á hinn bóginn einkennst af miklu
framboði peninga, en aftur á móti hafa innlán aukist afar mikið, að vísu að verulegu
leyti í formi veltiinnlána.

Margir samverkandi þættir hafa valdið þessu. 1 fyrsta lagi hefur útflutningur
verið afar mikill. Samkvæmt bráðabirgðatölum var viðskiptajöfnuðurinn við útlönd
að meðtöldum framlögum án endurgjalds að vísu óhagstæð ur um 1,6 milljarða króna
á fyrri helmingi ársins en var á sama tíma í fyrra óhagstæð ur um 10,7 milljarða
reiknað á sama gengi. Vegna erlendra lána hefur innstreymi gjaldeyris þó verið mun
meira en út streymi og fyrstu átta mánuði ársins batnaði gjaldeyrisstaða bankanna
um 11,2 milljarða króna - mælt á gengi í ágústlok. Rekstrarhalli ríkissjóðs framan
af ári hefur og átt drjúgan þátt í peningaþenslunni. Að hluta hefur hallinn verið
fjármagnaður með lántöku utan Seðlabanka og með sölu ríkissjóðsvíxla, en mikl.um
hluta hans hefur hins vegar verið mætt með auknum yfirdrætti i Seðlabankanum,
Peningaáhrif ríkisfjármálanna hafa því unnið gegn þeirri stefnu, sem mörkuð var
Í fjárlögum og lánsfjáráætlun. Bati gjaldeyrisstöðunnar og halli ríkissjóðs hafa val.dið
iluklu útstreymi fjár úr Seðlabankanum og af þessum sökum svo og vegna mikillar
aukningar spariinnlána í kjölfar aukinnar verðtryggingar á árinu hafa innlán aukist
afar mikið. Undangengna tólf mánuði hafa innlán innlánsstofnana aukist um 61%
samanborið við 41 % aukningu tólf mánuðina á undan.

Ymsum ráðstöfunum herur verið beitt til að draga úr peningaþenslu á þessu
ári og jafna framboð og eftirspurn eftir peningum. Má þar helst nefna fyrstu áfanga
verðtryggingar samkvæmt lögum um stjórn efnahagsmála í júní og september,
hækkun innlánsbindingar úr 25% í 27% í apríl og í 28% Í júní auk þess sem
í júní og júli var innheimt sérstök aukabinding sem nam 1% af heildarinn-
lánum jnnlánsstofriana. Loks var endurkaupahlutfall afurðalánavíxla lækkað
í ársbyrjun. Síðasttalda aðgerðin hefur raunar átt þátt Í því að halda mjög
aftur af út streymi vegna endurkaupa, en þar hefur þess jafnframt gætt, að út-
flutningur hefur verið afar mikill og því mikið um endurgreiðslur þessara lána.
Hinn mikli útflutningur hefur ef til vill einnig valdið því, að lausafjárstaða fyrir-
tækja hefur verið rúm en jafnframt hafa lánskjör afurðalána verið hert og kann
þetta hvort tveggja að hafa valdið því að dregið hefur úr eftirspurn eftir afurða-
lánum. Fyrstu átta mánuði ársins jukust heildarendurkaup (að meðtöldum endur-
keyptum lánum til olíufélaganna) um 13% en þau jukust um 21% á sama tíma i
fyrra.

Hinar víðtæku ráðstafanir i peningamálum, sem gerðar hafa verið á þessu ári,
hafa ekki dugað einar sér til þess að halda aftur af peningaþenslu i þeirri verð-
bólguþróun, sem ríkt hefur á árinu. Útlán innlánsstofnana hafa aukist mjög á þessu
ári enda hefur aukning innlána bein áhrif á útlánagetu bankanna og svigrúm stjórn-
valda til að hafa áhrif á lausafjárstöðu bankanna er mjög takmarkað. Í ágústlok
nam tólf mánaða aukning útlána innlánsstofnana 43% samanborið við 48% tólf
mánuðina næstu á undan. Í lánsfjáráætlun og í samningum Seðlabankans við inn-
lánsstofnanir var gert ráð fyrir, að almenn útlán ykjust ekki meira en um 33% og
heildarútlán um 30 % frá upphafi til loka árs, en þá var við það miðað, að verðlag
hækkaði um 30% yfir árið. í ágústlok höfðu heildarútlán innlánsstofnana þegar
aukist um 32% og almenn útlán um 47%~ Samkvæmt fyrri reynslu má ætla, að árið
allt verði útlánaaukningin svipuð eða ef til vill heldur minni en hún er þegar orðin.
Nú er gert ráð fyrir að almennt verðlag innanlands hækki um nálægt 50%' frá npp-
hafi til loka árs.

Undangengna tólf mánuði hefur peningamagn i umferð (Ml) aukist um 62%
samanborið við 18% tólf mánuðina næstu á undan, en peningamagn og sparifé
(M3) hefur aukist svipað eða um 60% sl. tólf mánuði samanborið við 36% aukningu
næstu tólf mánuðina á undan. í lánsfjáráætlun og í lögum um stjórn efnahagsmála
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o. fl. er kveðið á um, að stefnt skuli að 25%) aukningu peningamagns i umferð (Ml)
á þessu ári, en markmið um aukningu peningamagns og sparifjár (M3) var í láns-
fjáráætlun sett 32% eða heldur lægra en nam aukningu þjóðarframleiðslu í krónum.
Undir lok ársins gæti dregið úr aukningu peningamagns, og eru horfur á, að aukn-
ing peningamagns og sparifjár allt árið verði minni en svarar hækkun verðlags
yfir árið.

II. hluti. Viðfangsefni og markmið í efnahagsmálum.

Þegar litið er yfir framvindu íslenskra efnahagsmála að undanförnu og horf-
urnar framundan, virðist sumt fara vel en annað miður. Telja má að vel hafi tekist
að halda hér fullri atvinnu og nokkurri aukningu framleiðslu jafnframt þvi, sem
viðskipti við önnur lönd hafa verið nær hallalaus á fyrri helmingi ársins 1979. A hinn
bóginn hefur stórhækkun olíuverðs valdið alvarlegri skerðingu viðskiptakjara, þann-
ig að þau eru á þriðja fjórðungi ársins 1979 í sömu lægð og þau voru á árinu 1975.
Þetta hefur þegar valdið mikilli verðhækkun hér á landi og mun á næstunni óhjá-
kvæmilega koma fram í veikari stöðu landsins út á við. Verðbólgan er enn óleyst
vandamál og verður að viðurkenna, að ráðstafanir stjórnvalda hafa alls ekki dugað
til þess að draga úr hraða verðbólgunnar eins og þyrfti. Olíuverðshækkunin á hér
hlut að máli en einnig sú staðreynd, að ekki hefur tekist að ná því marki, sem
sett var um aðhaldssemi i ríkisfjármálum og peningamálum og reyndar einnig í
launa- og verðlagsmálum. Þannig er fyrirsjáanlegur halli á ríkisbúskapnum. Er-
lendar lántökur og lánveitingar til framkvæmda fara fram úr áætlun. Ekki hefur
tekist að ná allsherjarsamkomulagi um þá stefnu, sem ríkisstjórnin markaði í U1ilP-
hafi starfstíma síns, að ekki yrðu grunnkaupshækkanir á árinu 1979. Allt hefur
þetta valdið þvi, að verðlag hefur hækkað miklu meira á árinu en að var stefnt.

Lögin um stjórn efnahagsmála frá í apríl síðastliðnum hafa gert gagn að því
leyti, að versnandi viðskiptakjör vegna hækkunar innflutningsverðs umfram út-
flutningsverð hafa ekki komið fram í launahækkun og aukin verðtrygging sparifjár
hefur án efa átt þátt í að halda aftur af innflutningi. Enn er mikið verk að vinna
við að framfylgja þeirri samræmdu stefnu í efnahagsmálum, sem lögunum er ætlað
að stuðla að. Þetta á bæði við um stefnuna í ríkisfjármálum og stefnuna í verðlags-
og launamálum.

Eins og fram hefur komið hér að framan eru verðbólga og stórhækkun v'erðs
á innfluttu eldsneyti helstu vandamálin á sviði almennra efnahagsmála. Við þessum
vanda verður að snúast með ákveðnum hætti á þessu og næsta ári. Jafnframt þarf
að tryggja fulla atvinnu, nokkurn hagvöxt og jafnvægi í viðskiptum við önnur
lönd. Forsenda árangurs í þessum efnum er, að íslenskir atvinnuvegir búi við við-
unandi samkeppnisaðstöðu.

Nánar tiltekið eru eftirfarandi markmið í efnahagsmálum sett á árinu 1980 á
grundvelli þess mats á efnahagshorfum, sem fram er sett hér að framan:
1. Full atvinna haldist.
2. Dregið verðl verulega úr hraða verðbólgunnar og honum komið niður 30%

í lok árs 1980 og enn neðar 1981 og stefnt í 15-20% í lok þess árs.
3. Stefnt verði að réttlátri tekjuskiptingu í landinu.
4. Kaupmáttur ráðstöfunartekna almennings haldist svipaður á árinu 1980 og er

á síðustu mánuðum ársins 1979.
5. Viðunandi jafnvægi verði í viðskiptum við önnur lönd.
6. Erlendar lántökur verði miðaðar við erlenda kostnaðarþætti brýnustu orkufram-

kvæmda og þau mörk, sem greiðslubyrði erlendra skulda setur.
7. Rekstrargrundvöllur undirstöðugreina atvinnulífsins verði tryggður og stefnt

að nokkurri framleiðsluaukningu 1980.
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Á sviði atvinnumála ber f.jögur verkefni hæst:
Að stuðla að hagkvæmri nýtingu nytjafiskstofnanna við landið og efla fisk-
iðnaðinn.
Að tryggja hæfilega framleiðslu landbúnaðarafurða fyrir innlendan markað
og æskilega nýtingu landgæða.
Að auka framleiðslu og nýtingu innlendrar orku og draga úr innflutningi olíu.
Að greiða fyrir vexti innlends iðnaðar bæði til útflutnings og innanlandsþarfa.
Atvinnuöryggi verður áfram meginmarkmið efnahagsstefnunnar á næsta ári.

Það er mikilvæg forsenda fyrir atvinnuöryggi að dregið verði úr þeirri miklu verð-
bólgu, sem ríkt hefur hér á landi undanfarin ár. Leggja ber því ríka áherslu
á það að koma árshraða verðbólgunnar niður í 30% á næsta ári og enn neðar
1981 eða í 15-20% í lok þess árs. Til þess að þetta takist þarf samræmt átak á
öllum sviðum efnahagsmála, átak, sem verður að standa samfellt í langan tíma,
a. m. k. 2-3 ár. Það er ekki aðeins af efnahagslegum ástæðum, sem nauðsynlegt
er að draga úr verðbólgu, heldur er einnig mikilvægt að eyða því öryggisleysi og
spennu, sem er fylgifiskur verðbólgunnar. Í þeirri ringulreið, sem hlotist getur af
mikilli verðbólgu, fara ekki einungis efnisleg verðmæti forgörðum, og hún veldur
ekki aðeins ósanngjörnum tilfærslum eigna og tekna, heldur hefur hún skaðleg
áhrif á þjóðlífið allt. Á síðustu árum hefur viðfangsefni hagstjórnarinnar fyrst og
fremst verið að eyða þessum óheillavænlegu áhrifum verðbólgunnar fremur en að
fást við hana sjálfa. Nú er mál að á þessu verði breyting.

Efnahagsástandið í heiminum er um þessar mundir einkar ótryggt og ýmsar
nlikur á lofti. Meðal annars óttast menn, að samdráttur framleiðslu og atvinnuleysi
fylgi í kjölfar olíuverðshækkunarinnar á þessu ári líkt og varð í olíukreppunni
1974. Við þessar aðstæður og vegna beinna áhrifa olíuverðshækkunar á viðskipta-
kjörin eru ekki sjáanlegar neinar forsendur fyrir auknum kaupmætti tekna al-
mennings á næsta ári frá því stigi sem er um þessar mundir. Viðskiptakjaraákvæði
í þeim kafla efnahagsmálalaganna frá í apríl, sem fjallar um verðbætur á laun, hafa
þegar haft þau áhrif að kaupmáttur kauptaxta er nú heldur lægri en ætla má, að
hann verði á árinu 1979 sem heild, eins og fram kemur í fyrsta hluta þessarar skýrslu.
Þess verður að freista að varðveita þennan kaupmátt. Þessu marki þarf að ná
með sem minnstri hækkun verðlags og launa, til þess að samkeppnisstaða ís-
lenskra útflutningsgreina haldist viðunandi. Þetta er þeim mun mikilvægara, sem
efnahagsástand í umheiminum er ótryggara. Við þessar aðstæður er sérlega brýnt
að auka ekki erlendar skuldir landsmanna nema í mjög takmörkuðum mæli og ein-
göngu vegna framkvæmda, sem styrkja greiðslujöfnuðinn við útlönd til langs Uma
litið, eins og til dæmis framkvæmdir við hitaveitur og raforkumannvirki, sem
spara olíuinnflutning eða eru grundvöllur nýrrar útflutningsframleiðslu. Lántökum
þessum eru settar þröngar skorður, þar sem greiðslubyrði vegna eldri lána er þung
á næstu árum. Verður þvi að miða lánsfjáráætlun fyrir árið 1980við það, að aukning
erlendra skulda verði ekki meiri en svarar til erlendra kostnaðarþátta í brýnustu
framkvæmdum á sviði orkumála.

Markmiðið er að tryggja atvinnu og þau góðu lífskjör, sem landsmenn njóta
nú, um leið og lagður er grundvöllur að framförum í atvinnuvegunum á komandi
árum.

III. hluti. Stefna og aðgerðir í efnahagsmálum.

Til þess að nálgast þau fjölþættu markmið sem efnahagsstefnunni eru sett, og
framar öllu til þess að tryggja fulla atvinnu þótt þunglega horfi um efnahagsástand
í umheiminum og viðskiptakjör þjóðarinnar út á við, þarf að móta samræmda
efnahagsstefnu, og er það gert i þessari skýrslu, í fjárlagafrumvarpi fyrir næsta ár
og fjárfestingar- og lánsfjáráætlun, sem birt verður á næstunni.
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Meginatriðin í þeirri efnahagsstefnu sem framfylgja verður bæði á næsta ári og
komandi árum, má draga saman svo:
1. Þjóðarútgjöldum 1980 verði í hóf stillt, einkum einkaneysluútgjöldum. Þessi

stefna ræður gerð fjárlaga og fjárfestingar- og lánsfjáráætlunar og er þáttur í
þeirri viðleitni að draga úr verðhækkunum innanlands og ná jöfnuði i utanrikis-
viðskiptum.

2. Fylgt verði ákveðinni stefnu í verðlags- og kjaramálum í samráði við samtök
launafólks og vinnuveitenda í því skyni að takmarka hækkun verðlags og
kostnaðar innanlands. Breytingum verðlags og peningalauna verði sett ákveðin
efri mörk, sem við það eru miðuð að ná þessum árangri jöfnum skrefum.

3. Fjárfestingarstefnan miðist við það, að framkvæmdir i heild verði í sam-
ræmi við þau mörk, sem sett eru um eftirspurnarstig innanlands og viðskipta-
jöfnuð. Þetta mark virðist nú liggja nærri 25-26% af þjóðarframleiðslunni.
Hér er þó vitaskuld eðli málsins samkvæmt ekki unnt að slá fastri einni, réttri
tölu, en sem stefnumark er hún gild. Innan þessara marka verði fjármagni
beint til orkuframkvæmda, fiskiðnaðar og iðnaðarfjárfestingar.

4. Stefnan i peninga- og lánamálum verði byggð á lögum um stjórn efnahags-
mála nr. 13/1979. Þannig verður að stefna að þvi, að aukning peningamagns
og útlána fylgi markmiðum verðlags- og launamálastefnu eftir, og verðtrygg-
ing fjárskuldbindinga fylgi verðlagsþróun. Vaxta- og verðhótakostnaður gæti
þvi farið lækkandi í lok ársins 1980 og á árinu 1981 ef sú viðleitni að draga
úr verðhækkunum ber tilætlaðan árangur. Reglur um afurða- og rekstrarlán verði
athugaðar sérstaklega.

5. Sókn i ofnýtta fiskstofna verði takmörkuð og hvatt til sóknar í þá fiskstofna,
sem nýta má betur. Komið verði í veg fyrir óþarfa stækkun fiskiskipastólsins
og greitt fyrir tæknilegum umbótum í fiskiðnaði. Ráðstafanir verði gerðar til
þess, að útvegurinn geti klofið stóraukinn olíukostnað. bæði með orkusparnaði
og tekjuskiptíngaraðgerðum, ef þörf krefur.

6. í landbúnaði verði fylgt þeirri stefnu, sem mótuð var á síðasta þingi, að miða
búvöruframleiðslu fyrst og fremst við neysluþarfir þjóðarinnar jafnframt þvi
sam afkoma bænda sé tryggð og sjónarmið um jafnvægi í byggð landsins og
eðlilega landnýtingu séu í heiðri höfð. Í framleiðslumálum verði fylgt eftir
þeim bráðabirgðaráðstöfunum, sem lögfestar voru á síðasta þingi, og sérstökum
ráðstöfunum beitt til að auðvelda bændum á kostarýrum jörðum að hætta búskap.
Jafnframt verði lögð áhersla á eflingu nýrra húgreína iog aukna Ijölhreytni í
framleiðslu. Tillögur verði fluttar um breytingar á verðlagningarkerfi búvöru
í þá átt að teknir verði upp beinir samningar bænda og ríkisvalds um verð-
lagningu landbúnaðarafurða. Ráðstafanir verði gerðar til þess að tryggja áfram-
haldandi átak í landgræðslu og gróðurvernd.

7. Unnið verði kappsamlega að iðnþróunarmálum og sérstök áhersla lögð á að
örva framleiðni og jafna starfsskilyrði iðnaðarins og annarra greina atvinnu-
lífsins. Í því skyni verði gerðar athuganir á jöfnun aðstöðu í skattamálum,
tollamálum og lánamálum og lánasjóðir iðnaðarins efldir eftir mætti. Unnið
verði að því að efla rannsóknar- og þjónustustofnanir iðnaðarins. Jafnhliða
uppbyggingu í orkubúskap landsmanna verði athugað. um uppbyggingu orku-
freks iðnaðar til útflutningsframleiðslu.

8. Mikil áhersla verði áfram lögð á orkuframkvæmdir til að nýta sem best inn-
lenda orkugjafa og draga úr olíuinnflutningi og til að auka útflutningsfram-
leiðslu. Helstu raforkuframkvæmdir verða við Hrauneyjafossvirkjun, sem tek-
in verður í notkun haustið 1981 og lagning suður- og austurlínu. Stefnan í
orkumálum verði miðuð við að unnt verði að efla orkufrekan iðnað til út-
flutningsframleiðslu um leið og séð er fyrir vaxandi orkuþörf til almennra
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innanlandsþarfa. Hitaveituframkvæmdum verði gefinn forgangur, þar sem
þær eru hagkvæmar. Greitt verði fyrir framkvæmdum og unmð að athugunum
á rafhitun og fjarhitunarkerfum með olíu eða afgangsorku frá iðnaði sem orku-
gjafa, á þeim svæðum. þar sem jarðhita nýtur ekki. Haldið verði áfram rann-
sóknum á landgrunninu með olíuleit fyrir augum. Jafnframt verði leitað leiða
til að tryggja örugga og sem ódýrasta olíuaðdrætti til landsins.

1. Stefnan í verðlags- og kjaramálum.
Verðlagsbreytingar á árinu 1979 fara langt fram úr því marki, sem ríkisstjórnin

setti sér í upphafi starfstima síns. Upphaflega var markmiðið að koma hraða verð-
bólgunnar í árslok 1979 niður undir 30% miðað við tólf mánaða tímabil. Þegar
lögin um stjórn efnahagsmála voru samþykkt var talið að takast mætti að halda
verðbreytingum frá upphafi til loka árs á bilinu 35-40%. Eins og fram hefur komið
er árshraði verðbólgunnar um þessar mundir 45-50 % eftir því á hvaða kvarða er
mælt. Ástæðurnar fyrir þvi. að svona fór, eru einkum þrjár. 1) Stórhækkun olíu-
verðs umfram það sem reiknað var með í byrjun árs 1979. 2) Almenn hækkun
grunnkaups um 3%. sem ekki var reiknað með, auk þess sem tekjuákvarðanir fyrir
einstakar stéttir hafa farið fram úr þessu marki, meðal annars verslunarmanna,
farmanna og bænda. Þá hefur aukinn afli hækkað tekjur í sjávarútvegi umfram það
sem við var miðað. 3) Aðgerðir á sviði ríkisfjármála og peningamála hafa ekki
veitt það aðhald, sem að var stefnt í fjárlögum og lánsfjáráætlun fyrir árið.

Stefnan í efnahagsmálum á næstunni verður að beinast að því að bæta úr þeim
veilum, sem fram hafa komið í þessum efnum á árinu. Verðlags- og tekjustefnan
er mikilvægur þáttur í þessari viðleitni. Til þess að rjúfa vítahring verðbólgunnar
verður að taka enn ákveðnar á verðmyndun og ákvörðun peningalauna en gert hefur
verið. Mikil óvissa og sveiflur í viðskiptakjörum gera það að verkum að óhjákvæmi-
legt er að setja takmarkanir á hækkun verðlags og peningalauna á næstu misserum.
í áætlunum um ríkisfjármál og opinberar framkvæmdir og útlán hafa eftirfarandi
markmið verið sett um efri mörk fyrir ársfjórðungslegum breytingum verðlags og
peningalauna.

1. desember 1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9%
1. mars 1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8%
1. júni 1980 7%
1. september 1980 6%
1. desember 1980 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5%

Á árinu 1981 verður að miða launa- og verðbreytingar við áframhaldandi
lækkun ársfjórðungslegra breytinga. Þess verður enn að freista að koma verðbólg-
unni í hagkerfinu niður á við í hæfilegum skrefum. Stefnan er að telja hana niður
á tveimur til þremur árum í það horf, sem algengast er í umheiminum. Ákvörðun
peningalauna er svo mikilvæg í þessu sambandi, að þar verður að setja ákveðin
mörk, ef árangur á að nást. Þessa stefnu mætti nefna niðurtalningu verðbólgunnar.
Henni þarf að framfylgja. Í fyrsta lagi með því móti, að verðlagsyfirvöld samþykki
ekki neinar verðhækkanir, sem reistar eru á meiri launahækkunum en 9,17% frá 1.
sept. síðastliðnum og framangreindum tölum þar eftir, þegar tekið hefur verið eðli-
legt tillit til framleiðnibreytinga. Strangt verðlagseftirlit verði áfram í gildi
og a~ þvi stefnt, að verðbreytingar almennt fari ekki fram úr launabreytingum á
fyrrgreindum tímabilum. Fyrirvara verður að gera um óviðráðanlegar breytingar,
sem verða kynnu á innfluttu eldsneyti og hráefnum, en markmiðið er að halda
verðlagsbreytingum innan fyrrgreindra marka fyrir peningalaunatekjur þannig að
á árinu 1980 haldist kaupmáttur launa óbreyttur frá því sem hann er um þessar
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mundir, þegar á heildina er litið. t öðru lagi verður afstaða í samningum við opinbera
starfsmenn að vera í samræmi við ofangreinda stefnu.

Rétt er talið að setja fram þessa ákveðnu stefnu í verðlags- og kjaramál-
um áður en almennir samningar um kaup og kjör renna út, þannig að aðilar
geti tekið mið af henni við samningagerðina. Ríkisstjórnin mun hafa samráð við
samtök launamanna og atvinnurekenda um að framfylgja þessari stefnu og telur
æskilegast, að hún komist á með frjálsum samningum.

Í þessu sambandi þarf að hafa í huga, að samningar aðildarfélaga Alþýðu-
sambands Íslands renna út um næstkomandi áramót, en samningar stéttarfélaga
opinberra starfsmanna eru lausir frá 1. júlí síðastliðnum að telja. Ákvæði laga nr.
13/1979 um greiðslur verðbóta á laun gilda hins vegar ótímabundið, þegar frá eru
talin þau ákvæði til bráðabirgða, sem eru tímabundin í eðli sinu. Reynist réttur
til verðbóta samkvæmt þessum lögum ásamt umsömdum kaupbreytingum á þessu
eða næsta ári fara fram úr þeim mörkum, sem launabreytingum voru sett hér að
framan þarf að grípa til viðeigandi ráðstafana. Einnig þarf að kanna hvort breyt--
ingar á ákvæðum skattalaga gætu stuðlað að framgangi þessarar kjarastefnu á næsta
ári, en þó ekki þannig að hætta sé á halla hjá ríkissjóði af þeim sökum. Nú þegar
þarf að taka upp viðræður við samtökin á vinnumarkaðnum um stefnuna í kjara- og
verðlagsmálum og tengsl hennar við stefnuna í efnahagsmálum.

Lífeyrír almannatrygginga mun að sjálfsögðu fylgja launabreytingum á árinu
1980 og ríkisstjórnin mun beita sér fyrir því, að frumvarp til laga um eftirlaun
fyrir aldraða verði að lögum á árinu 1979, og þannig tryggt, að þeir sem verið
hafa utan lífeyrissjóða fái bættan hlut. Þetta er mikið réttlætismál og mikilvægt __
skref i áttina að heilsteyptu og samræmdu lifeyriskerfi fyrir alla landsmenn.

2. Fjármál ríkisins.
Engin von er til þess að ráðstafanir á sviði verðlags- og launamála dugi einar

sér til viðnáms gegn verðbólgu. Ríkisvaldið verður að ganga á undan í baráttunni
við verðbólguna með því að tryggja, að ekki verði halli á ríkisbúskapnum við ríkj-
andi aðstæður og helst að stefna að greiðsluafgangi.

t frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 1980 eru innheimtar tekjur ríkissjóðs áætl-
aðar samtals 330,3milljarðar króna en það er tæpum 99 milljörðum eða 42Y2% meira
en í endurskoðaðri áætlun fyrir árið 1979.Beinir skattar, þ. e. tekjuskattar og eignar-
skattar, eru áætlaðir 63,4 milljarðar króna eða 19,2% af heildartekjum, samanborið
við 17,9% í áætlun fyrir árið 1979. Óbeinir skattar eru áætlaðir 261,1 milljarður
króna eða 79,1% af tekjum samanborið við 80,2% á líðandi ári. Aðrar tekjur ríkis-
sjóðs eru áætlaðar 5,8 milljarðar króna eða 1,8% af heildartekjum og er það sama
hlutfall og á þessu ári.

Heildarútgjöld ríkissjóðs á árinu 1980 eru áætluð 321,4 milljarðar króna.
Rekstrarjöfnuður, þ. e. tekjur umfram gjöld, nemur því tæpum 9 milljörðum króna.
Á lánahreyfingum er áætlað innstreymi að fjárhæð 10,4 milljarðar króna, útstreymi
er aftur á móti 18,4 milljarðar króna, en auk þess er gert ráð fyrir neUóútstreymi
á viðskiptareikningum, sem nemur 750 milljónum króna. Greiðsluafgangur er 275
milljónir króna. Innifalið í útstreymi á lánahreyfingum er afborgun lána til Seðla-
banka íslands að upphæð 9,6 milljarðar króna auk endurgreiðslu skammtímaláns,
4,5 milljarðar, sem að framan er getið. Þannig er stefnt að því, að ríkissjóður verði
rekinn án greiðsluhalla á árinu 1980 jafnframt því sem hann bæti stöðu sína við
Seðlabankann.
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Hallalaus ríkisbúskapur eða greiðsluafgangur hjá ríkissjóði er þó ekki einhlítur
í þessu efni. Þess verður einnig að gæta, að ríkisútgjöldin í heild valdi ekki þenslu.
Þessi viðhorf móta fjárlagafrumvarpið fyrir árið 1980.

Þegar ríkisstjórnin kom til valda fyrir rúmu ári blasti við mikill vandi í efna-
hags- og atvinnumálum, sem dregist hafði að leysa. Ríkisstjórnin varð þegar í stað
að grípa til ráðstafana, er tryggt gætu áframhaldandi rekstur atvinnuvega og frið
á vinnumarkaðnum. Til þess að sameina þessi sjónarmið var í upphafi farið inn
á þá braut að draga úr verðbólgu með auknum niðurgreiðslum og lækkun óbeinna
skatta á nauðsynjum. Hluta af verðbólguvandanum var þannig breytt í ríkisfjár-
málavanda auk þess sem fjárhagur ríkissjóðs var ekki nógu traustur fyrir. Við-
fangsefni ríkisfjármálanna var því erfitt úrlausnar á þessu ári, ekki síst þegar ofan
á þennan vanda bættist búskellur af völdum hækkunar olíuverðs á heimsmarkaði,
og verðlags- og launahækkun umfram upphaflegar áætlanir. Með þeim ráðstöfun-
um, sem ríkisstjórnin hefur gripið til á þessu hausti með hækkun söluskatts 'og
vörugjalds má telja að tekist hafi að tryggja fjárhag ríkissjóðs á næsta
ári. Er þá ekki gert ráð fyrir neinum breytingum á tekjuöflunarkerfi ríkisins að
öðru leyti en þvi, að hin nýja heildarlöggjöf um tekju- og eignarskatt, sem sam-
þykkt var vorið 1978 kemur til framkvæmda á næsta ári. Í fjárlagafrumvarpi er
gert ráð fyrir að tekjuskattur einstaklinga hækki hlutfallslega með tekjubreytingum
milli áranna 1978 og 1979, þ. e. að skatturinn verði óbreyttur sem hlutfall af þeim
tekjum, sem hann er lagður á. Akvæðum hinna nýju skattalaga um skattþrep og
skatthlutföll verður breytt þannig að heildarfjárhæð tekjuskatts verði hin sama
samkvæmt fyrri skattalögum miðað við forsendu fjárlagafrumvarps. Í framhaldi
af þessu þarf að endurskoða nýju skattalögin í ljósi reynslu á næsta ári og sérstak-
lega með tilliti til samtímagreiðslu skatta. A næsta ári þarf að vinna markvisst að
undirbúningi að því að koma á samtímagreiðslu allra beinna skatta á árinu 1981,
og stefna jafnframt að upptöku almenns veltuskatts með virðisaukasniði i stað
núgildandi söluskatts. Niðurstaðan á tekjuhlið fjárlagafrumvarps er um það bil 29%
af þjóðarframleiðslu og er þannig örugglega innan við það stefnum ark, sem sett var
með lögum um stjórn efnahagsmála nr. 13/1979 um aðhald að ríkisumsvifum. Þótt í
þessu felist nokkur hækkun skatthlutfalls frá því sem verið hefur á síðustu árum er
hér fyrst og fremst um það að ræða að koma á jafnvægi milli gjalda og tekna ríkis-
sjóðs i samræmi við útgjöldin eins og þau hafa verið á undanförnum árum. Hér er
þannig verið að viðurkenna nauðsyn þess að afla tekna til þess að mæta þeim útgjöld-
um, sem stofnað er til. Breytingar á gjaldahlið fela það í sér fyrst og fremst, að hlut-
fall ríkisútgjalda af þjóðarframleiðslu haldist í aðalatriðum óbreytt. Einnig er að því
stefnt enn á ný að endurgreiða hluta af skuldinni við Seðlabankann, sem myndast
hefur á síðustu árum. Auk þess sem hér hefur verið nefnt, þarf sérstakt átak á næsta
ári til að draga úr og helst eyða með öllu hinum árstíðabundna halla á rikissjóði
framan af ári.

Hér er fylgt ákveðinni og ábyrgri stefnu í ríkisfjármálum, en þó séð vel
fyrir nauðsynlegri almannaþjónustu og framkvæmdum. Nánar er gerð grein fyrir
þessu í athugasemdum fjárlagafrumvarps.

3. Peninga- og lánamál.

Í lögum nr. 13/1979 um stjórn efnahagsmála voru mikilvæg nýmæli um stjórn
peníngamála, ákvörðun gengis og vaxta. Efnahagsstefnan á árinu 1980 verður að
vera í samræmi við þessi ákvæði. Eðli málsins samkvæmt eru almennar viðmið-
anir fyrir breytingar peningamagns og útlána ekki til þess fallnar að festa þær í
ákveðnum tölum í lagagreinar, en sem stefnumarkmið eru þær engu að síður mjög
mikilvægar. Vegna þess að ytri skilyrði þjóðarbúsins þróuðust á annan veg en
ætlað var i upphafi árs 1979 og verðbólguþróunin hélt áfram hafa peningamagn
og útlán aukist meira á árinu 1979 en að var stefnt. A árinu 1980 verður á ný að
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stefna að Því að halda vexti helstu peningastærða innan við þau mörk, sem verð-
breytingum eru sett i þessari þjóðhagsáætlun, eins og nánar kemur fram i láns-
fjáráætlun ríkisstjórnarinnar fyrir 1980, sem bráðlega verður lögð fyrir þingið.
Í þessu skyni verður beitt bæði samkomulagi við lánastofnanir og verðtryggingar-
stefnu þeirrí í vaxtamálum, sem mörkuð er í VII. kafla laga nr. 13/1979. Takist
að fylgja verðlags- og tekjustefnu þessarar þjóðhagsáætlunar er von til þess, að
vaxtakostnaður geti farið lækkandi undir lok ársins 1980. Til þess að fylgja eftir
þeirri aðhaldssömu stefnu, sem hér er lýst, er nauðsynlegt að draga úr peninga-
framboði.

Gengisskráningu verður að haga í samræmi við ákvæði 32. gr. laga nr. 13/1979,
þ. e. að ákvarðanir um gengi íslensku krónunnar skuli miðast við' það að hallda
sem stöðugustu gengi, en þó þannig að þeim markmiðum, sem sett eru um við-
skiptajöfnuð i þessari þjóðhagsáætlun megi ná, og að tryggður sé rekstrargrund-
völlur útflutningsatvinnuveganna og þeirra atvinnugreina, sem eiga í samkeppni
við innfluttar vörur á heimamarkaði.

Eins og nánar verður skýrt í fjárfestingar- og lánsfjáráætlun ríkisstjórnarinnar
verða erlendum lántökum sett ákveðin mörk með tilliti til greiðslubyrðar og erlendra
kostnaðarþátta brýnustu orkuframkvæmda.

4. Stefnan í fjárfestingarmálum.

Rikisstjórnin hefur frá upphafi stefnt að þvi að ná betri tökum á stjórn
Ijárfestingarmála, bæði til þess að halda framkvæmdum í heild innan þeirra marka,
sem framleiðslugetari setur, og til þess að beina fé til þeirra framkvæmda, sem
mikilvægastar eru fyrir framfarir i landinu. í fjárfestingar- og lánsfjáráætlun ríkis-
stjórnarinnar er stefnan sett fram nánar en hér er kostur. Þjóðhagsáætlunin, sem
hér er sýnd, er á þvi reist að fjárfestingin í heild verði innan við 25-26% af vergri
þjóðarframleiðslu á árinu 1980. Þetta felur í sér að fjárfesting aukist nokkuð á
næsta ári eða um 5%. Ástæðan er fyrst og fremst sú, að brýnt er að efla innlenda
orkuframleiðslu og koma upp dreifikerfum fyrir innlenda orku við þær aöstæöur,
sem nú eru uppi í orkumálum í heiminum. íslendingar hafa snúist við vanda hækk-
andi orkuverðs 1973 og 1974 með stórátaki í hitaveitu- og raforkuframkvæmdum
og hefur með því lánast að draga úr þörf fyrir innflutning á olíu. Þessari þróun
verður nú að halda áfram af fullum krafti, þó þannig að eingöngu sé ráðist í arð-
bærar framkvæmdir miðað við ríkjandi orkuverð. I efnahagsmálalögunum frá i
april sl. var sett stefnumark fyrir fjárfestinguna í heild á árinu 1979, 25% af
vergri þjóðarframleiðslu. Ekki er talin ástæða til að binda þetta markmið i lög
fyrir árið 1980, en hins vegar þarf að keppa að svipuðu marki á árinu 1980 og gert
var 1979. Jafnframt þarf að beina fjármagni lífeyrissjóða og fjárfestingarsjótla i
meira mæli en áður til framkvæmda í fiskiðnaði og öðrum iðnaði en draga fremur
úr fjármagni til fiskiskipakaupa og sérstaklega til innflutnings fiskiskipa og land-
búnaðarfjárfestinga í samræmi við atvinnumálastefnu ríkisstjórnarinnar.

5. Atvinnumálastefnan.

Grundvallaratriði í málefnum sjávarútvegsins hafa verið mjog til umræðu á
þessu og síðustu árum. Afskipti hins opinbera eru nauðsynleg til þess að vernda
fiskstofnana við landið og tryggja hagkvæma nýtingu þeirra og til þess að draga
úr sveiflum í þessari undirstöðugrein þjóðarbúsins. Vandinn er hér sá að ganga
hvergi lengra en almannaheill krefst í því að setja hömlur á athafna- og atvinnu-
frelsi manna, því frjáls aðgangur að auðlindum sjávarins er gróin meginregla. Á
næstunni þarf að setja reglur um nýtingu þorskstofnsins sem stefna að þvi,
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að afli úr þeim stofni fari ekki fram úr leyfilegum hámarksafla á árinu 1980
og þannig að sóknarkostnaður verði sem minnstur. Einnig verði settur leyfilegur
hámarksafli fyrir loðnuafla og síIdarafla. Hér verður að leita nýrra leiða til þess
að tryggja framtíðarviðkomu nytjafiskstofnanna við landið og afkomu þeirra, sem
af sjávarútvegi lifa. Þær stjórnaraðferðir, sem til þessa hafa verið notaðar, hafa
ekki reynst sérlega vel. Hér er mikill vandi á höndum. Um leið og sókn i ofnýtta
stofna er takmörkuð verður að hvetja til veiða á vannýttum tegundum með verðupp-
bótum, sem fjármagnaðar verði með afgjöldum af afla af öðrum tegundum. Unnið
er að löggjöf um þetta mál. Þá verða lögð fyrir þingið frumvörp til laga um ráð-
stafanir í sjávarútvegi vegna olíuverðshækkunar. Óhjákvæmilegt hefur reynst að
ætla útvegskostnaðí aukinn hlut í fiskverði vegna olíuverðshækkunar. Þetta hefur
verið gert og verður að gera þannig að hlutur sjómanna verði ekki fyrir borð borinn
af þeim sökum.

Áfram þarf að vinna að þeirri stefnu í landbúnaðarmálum í samráði við samtök
bænda að samræma sem best framleiðslu og innanlandsneyslu, að efla nýjar bú-
greinar og auka fjölbreytni í framleiðslu. Stefnan í iðnaðar- og orkumálum á næsta
ári kemur ef til vill einna skýrast fram í fjárfestingar- og lánsfjáráætlun, þar sem
miklu fé er varið til þess að byggja upp þessar framtiðargreinar á íslenska þjóðar-
búinu, auk þess sem starfsskilyrði iðnaðarins og annarra atvinnugreina verði jöfnuð
og hlutur orkufreks iðnaðar í iðnþróun athugaður sérstaklega. A vegum ráðuneyta
er nú unnið að gerð atvinnuvegaáætlana, sem eru hugsaðar sem leiðbeinandi og
stefnumarkandi yfirlit yfir þróunarhorfur og möguleika helstu atvinnugreina, og
verður gerð grein fyrir því starfi síðar á þessu þingi. Það er meginatriði í efnahags-
stefnu þessari að tryggja sem bestar framfarir og hagræðingu i atvinnuvegum, sem
orðið gæti undirstaða bættra lífskjara i framtíðinni. Til þess að það megi takast þarf
að draga úr verðbólgu og beina framkvæmdafé þjóðarinnar í tæknilegar endurbætur
í hinum hefðbundnu greinum atvinnulifsins og til nýrra atvinnugreina, sem nýta
landkostina vel.
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