
FJARMÁLATÍÐINDI 
J A N Ú A R - M A Í 1 9 6 7 

TÍMARIT UM E F N A H A G S M Á L 

GEFIÐ ÚT A F H A G F R Æ Ð I D E I L D 
SEÐLABANKA Í S L A N D S 

R I T S T J Ó R A R : J Ó H A N N E S N O R D A L 
V A L D I M A R K R I S T I N S S D N 

Breytingar á Fjármálatíðindum 3 
Frá ársfundi Seðlabankans 5 
Framleiðslan 1964 og 1965 11 

Heildarframleiðsla og ráðstöfun 
hennar 11 

Landbúnaður 14 
Útgerð og sjávarvöruiðnaður . . 16 

Iðnaðarframleiðsla 22 
Byggingarstarfsemi 27 
Raforkuvinnsla 29 

Greiðslujöfnuður við útlönd 1965 30 
Staða þjóðarbúsins út á við 38 
Rekstur og afkoma sjávarútvegsins 45 

A. Rekstur og afkoma báta og tekjur bátasjómanna á vetrarvertíð . . . . 45 
B. Rekstur og afkoma hraðfrystihúsa og saltfisk- og skreiðarverkunar ... 51 
C. Fiskisókn og aflabrögð báta á vetrarvertíð 1964, 1965 og 1966 ......... 63 

Töflur og línurit 70—88 
Þjóðarframleiðsla og verðmæta-

ráðstöfun 70 
Fiskaflinn og hagnýting hans . . 71 
Framleiðsla mjólkurafurða og 

sala þeirra innan lands . . . . 72 
Vísitölur verðlags og tekna . . . . 78 
Inn- og útflutningur og vöru-

skiptajöfnuður eftir mánuðum 74 
Inn- og útflutningur og vöru-

skiptajöfnuður, línurit 74 
Útflutningur helztu vöruflokka 75 
Viðskipti við einstök lönd 76 

78 
79 

81 

Gjaldeyrisstaða bankanna 77 

Greiðslujöfnuður við útlönd og 
viðskiptakjör 

Yfirlit um peningamál 
Úr reikningum Seðlabankans . 
Úr reikningum viðskiptabanka 

og sparisjóða 
Efnahagsreikningur Seðlabank-

ans 82—83 
Peningamálalínurit 84 
Efnahagur viðskiptabankanna 85 
Efnahagur sparisjóða 86 
Gengisskráning hjá Seðlabanka 

Íslands 87—88 

. 80 



Ísafoldarprentsmiðja h.f. 



Breytingar á Fjármálatíðindum 

Með þessu hefti Fjármálatíðinda 
hefst H. árgangur tímaritsins, en það 
hóf göngu sína í september árið 1954-
Var ritinu ætlað það hlutverk að birta 
aðgengilegar upplýsingar og greinar um 
efnahag þjóðarinnar og fjármál. Einn-
ig skyldi það vera vettvangur fyrir rit-
gerðir og umræður um hagfræðileg 
efni. Var það von þeirra, sem að ritinu 
stóðu, að það gæti stuðlað að betri upp-
lýsingum og skilningi á þróun efna-
hagsmála, og þannig átt þátt í því, að 
hægt yrði að marka og framfylgja heil-
brigðari stefnu í efnahagsmálum. Von-
andi hefur tekizt á undanförnum árum 
að rækja þetta hlutverk Fjármálatíð-
inda þannig, að til nokkurs gagns hafi 
orðið, en um það verða að sjálfsögðu 
aðrir að dæma. 

Ú tgá fa Fjármálatíðinda hefur frá 
upphafi verið í höndum hagfræðideild-
ar Landsbankans og síðar Seðlabank-
ans, og hefur fyrirkomulag útgáfunnar 
og efnisval að sjálfsögðu mótazt að 
verulegu leyti af því, hver hafa verið 
viðfangsefni og starfskraftar deildar-
innar hverju sinni. Hafa, eftir því sem 
pímar liðu, verið gerðar ýmsar breyt-
ingar á fyrirkomulagi ritsins, og má 
segja, að þróunin hafi verið yfirleitt í 
þá átt, að það yrði sérhæfðara og meiri 

áherzla yrði lögð á þá þætti efnahags-
starfseminnar, er nátengd hafa verið 
stjórn peninga- og gjaldeyrismála. Hef-
ur þetjta, m.a. stafað af þvi, að mikil 
aukning hefur orðið í hagskýrslugerð á 
þessu tímabili, og hefur þeim aðilum 
farið fjölgandi, sem fengizt hafa við 
hagfræðilegar athuganir og skýrslu-
gerð. Má þar sérstaklega nefna hag-
deild Framkvæmdabankans og síðar 
Efnahagsstofnunina, sem haft hefur 
með höndum viðtæka starfsemi á sviði 
þjóðhagsreikninga og áætlunargerðar. 
Hefur nú um margra ára skeið verið 
gefið út ritið Úr þjóðarbúskapnum á 
vegum þessara aðila, og hefur verið að 
þvi stefnt, að nokkur verkaskipting 
kæmist á milli þess og Fjármálatíðinda. 

Í lok sl. árs urðu þær skipulagsbreyt-
ingar, að í stað Framkvæmdabanka Ís-
lands var settur á stofn Framkvæmda-
sjóður Íslands, og annast Seðlabankinn 
vörzlu hans og daglega starfsemi. Með 
tilliti til þessa hefur þótt rétt að taka 
til athugunar sameiningu þeirrar út-
gáfustarfsemi, sem Seðlabankinn og 
Framkvæmdabankinn hafa haft með 
höndum. Er hugmyndin, að skipulagið 
í þessum málum verði framvegis i meg-
inatriðum sem hér segir: 

Fjármálatíðindi munu koma út eins 
og hingað til, liklega að jafnaði þrisvar 
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sinnum á ári, og verður útgáfa þeirra 
í höndum hagfræðideildar Seðlabank-
ans. Mun ritið birta greinar og skýrsl-
ur, sem samdar eru í hagfræðideildinni 
og öðrum deildum Seðhibankans, auk 
aðsendra greina, eins og verið hefur. 
Enn fremur mun ritið í vaxandi mæli 
birta greinar og skýrslur, sem samdar 
eru af Efnahagsstofnuninni, enda sé 
form þeirra og lengd þannig, a'ð það 
henti tímariti af þeirri stærð og fyrir-
komulagi, sem Fjármálatíðindi eru. 

Þar sem gera má ráð fyrir því, að 
Efnahagsstofnunin, svo og Seðlabank-
inn og aðrir aðilar, þurfi við og við að 
birta langar skýrslur eða rannsóknir, 
er ekki geti fallið innan ramma tíma-
rits, er ætlunin að halda áfram útgáfu 

F J Á R M Á L A T Í Ð I N D I 

rits undir nafninu Úr þjóðarbúskapn-
um, þar sem birta megi slíkar ritgerðir, 
eina eða fleiri í senn. Er hugmyndin sú, 
að Úr þjóðarbúskapnum í þessu nýja 
formi verði gefið út einu sinni á ári sem 
fylgirit Fjármálatíðinda. Mun Bjarni 
Bragi Jónsson, deildarstjóri í Efna-
hafsstofnuninni, annast ritstjórn þess. 

Það er von ritstjórnar Fjármálatíð-
inda, að þessar breytingar megi verða 
til þess að bæta ritið, svo að það megi 
rækja betur en hingað til það hlutverk, 
sem því hefur verið ætlað. Væru okkur 
kærkomnar athugasemdir og leiðbein-
ingar lesenda, bæði að því er varðar 
efni ritsins á undanförnum árum, og 
þær breytingar, sem nú eru fyrirhug-
aðar. 

J.N. V.K. 



Frd ársfundi Seðlabankans 

Hér fer á ef t i r erindi það, er dr. Jóhannes Nordal, banka-
stjóri , formaður bankas t jó rna r Seðlabankans, f lu t t i í 
t i lefni á r s funda r bankans 31. marz 1967. 

Í ársskýrslu Seðlabankans fyrir árið 
1966, sem lögð hefur verið fram í dag, 

er að finna margvíslegar tölulegar upp-
lýsingar um starfsemi bankans og um 
þá þætti í þróun þjóðarbúskaparins, er 
varða hann sérstaklega, svo sem pen-
inga- og gjaldeyrismál. Mun ég hér að 
venju rekja nokkur meginatriði í þróun 
efnahagsmála, en nánari tölulegar upp-
lýsingar er að finna í skýrslunni sjálfri. 
Rétt er þó í upphafi að drepa á nokkur 
atriði varðandi rekstur bankans og 
skipulag. 

Rekstrarafkoma Seðlabankans árið 
1966 var nokkru betri en næstu tvö ár 
á undan, og var það fyrst og fremst að 
þakka hærri vöxtum á eignum bankans 
í erlendum gjaldeyri. Á hinn bóginn 
hafa viðskipti við innlenda banka haldið 
áfram að vera Seðlabankanum óhag-
kvæm, enda eru greiddir háir vextir af 
bundnum innstæðum í bankanum, en 
vöxtum af endurkaupanlegum víxlum 
hefur verið haldið lágum, einkum í þeim 
tilgangi að skapa útflutningsatvinnu-
vegunum betri samkeppnisaðstöðu. 
Vegna bættrar afkomu ákvað banka-
ráðið eftir tillögu bankastjórnarinnar 

að hækka arð af stofnfé úr 5 millj. kr., 
sem er lögboðin arðgreiðsla, í 6 millj. kr. 
Rennur arðgreiðslan, svo sem kunnugt 
er, í sérstakan sjóð, en hálfum tekjum 
hans er varið til styrkveitinga Vísinda-
sjóðs. Til þess að reyna að tryggja það, 
að þessi arðgreiðsla geti haldið áfram, 
hefur hluta tekjuafgangs bæði í ár og 
á s.l. ári verið varið til sérstaks arðjöfn-
unarsjóðs, er grípa megi til í framtíð-
inni, ef tekjur bankans eru ónógar til 
að standa undir arðgreiðslu. 

Þá er rétt að nefna þá víðtæku skipu-
lagsbreytingu á sviði fjárfestingarlána-
rnála, sem gerð var á s.l. ári með nýj-
um lögum um Framkvæmdasjóð, Efna-
hagsstofnun og Hagráð annars vegar, en 
Fiskveiðasjóð hins vegar. Tóku hvort 
tveggja lögin gildi í ársbyrjun 1967. 
Samkvæmt síðari lögunum er Stofnlána-
deild sjávarútvegsins, sem starfað hef-
ur við Landsbankann og seinna Seðla-
bankann, síðan hún var stofnuð árið 
1946, flutt í Fiskveiðasjóð, sem mun 
starfa áfram á vegum Útvegsbankans, 
en undir sameiginlegri stjórn Lands-
bankans, Útvegsbankans og Seðlabank-
ans. Hefur Stofnlánadeildin frá upphafi 
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veitt lán í þágu sjávarútvegs að upphæð 
nær 650 millj. kr. 

Samkvæmt löggjöfinni um hinn nýja 
Framkvæmdasjóð, sem tekur við af 
Framkvæmdabanka Íslands, mun hann 
verða í vörzlu Seðlabankans, en undir 
sérstakri þingkjörinni stjórn. Er ætl-
unin, að Framkvæmdasjóður og Ríkis-
ábyrgðasjóður verði reknir sameigin-
lega af sérstakri deild í bankanum undir 
umsjá bankastjórnar. Þá eru í hinum 
nýju lögum einnig sett í fyrsta sinn 
ákveðin lagafyrirmæli um starfsemi 
Efnahagsstofnunarinnar, en hún verð-
ur rekin sameiginlega af ríkissjóði, 
Seðlabankanum og Framkvæmdasjóði, 
og mun rekstrarkostnaður hennar greið-
ast að jöfnu af þessum þremur aðilum. 

Í lögum Seðlabankans frá 1961 er 
heimild til fjármálaráðherra að semja 
við Seðlabankann um yfirtöku á útgáfu 
myntar. Ákvað fjármálaráðherra á s.l. 
ári, að heimild þessi skyldi notuð, og 
var í október gengið f rá myntsamningi 
milli ríkissjóðs og Seðlabankans, en sam-
kvæmt honum fær bankinn einkarétt 
til að slá og gefa út mynt frá 1. apríl 
1967. Verður því miður nokkur dráttur 
á því vegna þrengsla, að sjálf afgreiðsla 
myntarinnar geti flutzt í Seðlabankann, 
en verið er að undirbúa húsnæði, er geti 
hentað fyrir þessa starfsemi. Er banka-
stjórn Seðlabankans nú að vinna að 
heildarendurskipulagningu á mynt-
stærðum og seðlastærðum, og mun vænt-
anlega hægt að greina nánar f r á þeim 
áformum, áður en langt um líður. 

Kem ég þá að þróun efnahagsmála á 
árinu 1966, en hún hefur á ýmsan hátt 
orðið á annan veg en hægt var að sjá 
fyrir um þetta leyti á síðasta ári. Meg-
invandamálið í stjórn efnahagsmála var 

þá hin mikla eftirspurnarþensla, er ein-
kenndi alla efnahagsstarfsemi í land-
inu. Það hlaut því að vera meginmark-
mið bæði í fjármálum ríkisins og pen-
ingamálastefnu Seðlabankans að hamla 
gegn áframhaldandi þenslu og þeirri 
almennu verðbólgu, sem henni var sam-
fara. Kom þessi stefna fram bæði í gæti-
legri afgreiðslu fjárlaga fyrir árið 1966 
og í hækkun vaxta og öðrum peninga-
legum aðgerðum af hálfu Seðlabankans 
í árslok 1965. Virtust þessar aðgerðir 
hafa nokkur áhrif í jafnvægisátt, þeg-
ar á fyrri hluta ársins, sem m. a. sýndi 
sig í minni aukningu peningamagns en 
á árinu 1965 og nokkru hægari innflutn-
ingsaukningu. 

Það var þó á engan hátt séð fyrir 
endann á áhrifum þessara aðgerða, þeg-
ar ný viðhorf sköpuðust vegna stórlækk-
unar verðlags á ýmsum helztu úflutn-
ingsafurðum þjóðarinnar á síðustu mán-
uðum ársins. Kippti þessi verðlækkun 
skyndilega fótum undan þeirri öru 
aukningu á verðmæti útflutningsfram-
leiðslunnar, sem haldizt hafði svo að 
segja óslitið um 5 ára skeið. Þrátt fyrir 
það, að verðlækkunin næði aðeins til 
lítils hluta af heildarútflutningsfram-
leiðslu ársins, nægði það þó til þess, að 
framleiðsluverðmætið lækkaði um 2%, 
en á árinu 1965 hafði verðmæti útflutn-
ingsframleiðslunnar aukizt um nærri 
því einn fjórða hluta. Þegar slík að-
stöðubreyting á sér stað hjá þeim at-
vinnuvegi þjóðarinnar, sem undanfarin 
ár hefur átt mestan þátt í aukningu 
þjóðartekna, hlýtur það að hafa víðtæk 
áhrif á alla þætti þjóðarbúskaparins. 
Var þetta þegar ljóst á síðasta ársfjórð-
ungi 1966, en hlýtur að koma mun skýrar 
fram á því ári, sem nú er að líða. Er 



F R Á Á R S F U N D I S E Ð L A B A N K A N S 7 

reyndar erfitt að meta þær heildartölur 
um þróun þjóðarbúskaparins á árinu 
1966, sem nú liggja fyrir, vegna þess 
hve misfljótt áhrifin af verðlækkun út-
flutningsafurða fara að koma fram á 
einstökum þáttum hans. 

Um þjóðarframleiðsluna i heild er það 
að segja, að hún virðist hafa aukizt á 
árinu um 3,5%, og er það mun minni 
aukning en næstu ár á undan. Mun 
framleiðsluaukningin hafa orðið mest í 
byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð, 
þar sem áhrifa hinnar miklu eftirspurn-
ar gætti mest, en tiltölulega lítil í öðr-
um atvinnuvegum. Jókst bæði neyzla og 
fjárfesting örar á árinu en þjóðarfram-
leiðslan í heild, en það kom fram í versn-
andi viðskiptajöfnuði við útlönd. 

Samkvæmt þeim bráðabirgðaáætlun-
um, sem nú liggja fyrir, varð hallinn á 
viðskiptajöfnuðinum, þ. e. a. s. viðskipt-
um með vörur og þjónustu, 350 millj. 
kr. á árinu 1966, en árið áður hafði orðið 
hagstæður jöfnuður, er nam 214 millj. 
kr. Þegar þess er enn fremur gætt, að 
útflutningsvörubirgðir lækkuðu um 107 
millj. kr. á árinu 1966, en höfðu hækk-
að um 444 millj. kr. á árinu 1965, er aug-
ljóst, hve mikil breyting hefur á orðið 
milli þessara tveggja ára. 

Við mat á viðskiptajöfnuðinum á ár-
inu 1966 ber þó að hafa í huga, að þá 
var um að ræða mikinn innflutning 
skipa og flugvéla, svo og til virkjunar-
framkvæmda þeirra, sem hófust við 
Búrfell á árinu. Nam innflutningur 
vegna þessa hvors tveggja um 780 millj. 
kr. á árinu, en verulegur hluti hans var 
greiddur með erlendum lántökum. Átti 
þetta meginþátt í því, að innkomnar 
fjármagnshreyfingar á árinu urðu 353 
millj. kr. meiri en endurgreiðslur lána, 

svo að fjármagnsjöfnuðurinn varð já-
kvæður um því nær sömu upphæð og 
nam hallanum á viðskiptajöfnuðinum. 
Hélzt því gjaldeyrisstaða bankanna svo 
til óbreytt á árinu. 

Nam nettógjaldeyriseign bankanna 
í árslok 1966 1915 millj. á móti 1912 
millj. í árslok 1965, og er þetta í fyrsta 
skipti síðan 1959, sem ekki hefur orðið 
teljandi aukning á gjaldeyriseign þeirra. 
Um einstaka liði gjaldeyrisstöðunnar er 
það að segja, að eign Seðlabankans í 
gulli og frjálsum gjaldeyri jókst á ár-
inu um nær 100 millj. kr., og nam hún 
samtals 2416 millj. kr. í árslok. Staða 
bankans á vöruskiptareikningum batn-
aði einnig um 60 millj. kr., en þó var 
í árslok nettóskuld á þessum reikning-
um, er nam 188 millj. kr. Staða við-
skiptabankanna tveggja erlendis versn-
aði hins vegar á árinu um rúmar 100 
millj. kr., og voru þeir í nettóskuld um 
áramót er nam 313 millj. kr., en af 
þeirri fjárhæð voru um 200 millj. kr. 
vegna freðfisksöluvíxla, sem seldir 
höfðu verið í Bandaríkjunum. 

Vík ég þá að þróun peningamála, en 
hún endurspeglaði þær efnahagslegu 
breytingar, sem áttu sér stað á árinu. 
Þannig einkenndist þróun innlána og 
útlána bankakerfisins á árinu af hinni 
miklu þenslu, sem þá hafði ríkt f rá því 
á árinu 1965 á öllum sviðum þjóðarbú-
skaparins og borin var uppi af mjög 
miklum útflutningstekjum og örum hag-
vexti. Átti þessi öra aukning útlána bank-
anna og peningamagnsins jafnframt 
drjúgan þátt í því, að eftirspurn jókst 
mun hraðar á þessu tímabili en fram-
leiðslugetan leyfði, svo að hættulegt 
þensluástand myndaðist. Þótt peninga-
legar aðgerðir Seðlabankans og batn-
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andi hagur ríkissjóðs drægi nokkuð úr 
þensluaukningunni, varð ekki veruleg 
breyting á þróuninni, fyrr en á síðari 
helmingi ársins, þegar verðlækkun út-
flutningsafurða kippti snögglega fótum 
undan aukningu þjóðartekna. Áhrif 
hinna breyttu aðstæðna komu einna 
fyrst fram í þróun peningamagnsins, 
þ. e. a. s. seðlaveltu og veltiinnlána, og 
varð aukning peningamagnsins á árinu 
miklu minni en undanfarin ár eða rétt 
rúmlega 5% á móti um það bil 25 °/o 
hækkun bæði árin 1985 og 1964. Aukn-
ing sparifjár hélzt mikil fram yfir mitt 
árið, en þá tók mjög að draga úr henni, 
svo að heildaraukning sparifjár á árinu 
varð mun minni en árið 1966. Jukust 
spariinnlán alls um 983 millj. kr. á móti 
1210 millj. kr. aukningu 1965. Kom þessi 
lækkun öll fram á mánuðunum júlí til 
nóvember, en þá var sparifjáraukningin 
aðeins 58 millj. kr. á móti 330 millj. kr. 
árið áður. Í heild varð innlánsaukningin 
hjá bönkum og sparisjóðum, þ. e. a. s. 
spariinnlán og veltiinnlán samanlagt 
1059 millj. kr., sem var nær þriðjungi 
minni aukning en árið áður. 

Þrátt fyrir óhagstæðari þróun inn-
lána héldu útlán bankanna áfram að 
vaxa með svipuðum hraða og árið áður 
allt fram á síðasta ársfjórðung. Varð 
útlánaaukningin 1966 alls 1370 millj. 
kr. á móti 1453 millj. kr. árið áður. Nam 
hún þannig rúmum 2800 milljónum eða 
41% á þessum tveimur árum. Er eng-
inn vafi á því, að þessi aukning útlána 
er langt umfram það, sem samrýman-
legt gat verið efnahagslegu jafnvægi. 
Jafnframt leiddi hin mikla útlánaaukn-
ing árið 1966 samfara hægari vexti 
innlána á því ári til þess, að lausafjár-
staða bankakerfisins versnaði mjög, og 

kom það m. a. fram í því, að bankarnir 
söfnuðu lausaskuldum bæði í Seðlabank-
anum og erlendis. 

Mörgum kann að virðast það undar-
legt, að þrátt fyrir þessa gífurlegu út-
lánaaukningu á árunum 1965 og 1966, 
voru kvartanir um lánsfjárskort hávær-
ari en um margra ára skeið. Hér er þó 
ekki um neitt einsdæmi að ræða. Láns-
fjárskortur er einmitt eitt af einkenn-
um efnahagslegrar ofþenslu, ekki vegna 
þess að framboð á lánsfé minnki, held-
ur vegna hins, að eftirspurnin verður 
þá óseðjandi, þar sem kapphlaup um 
fjárfestingu og hvers konar spákaup-
mennska nær tökum á efnahagslífinu. 
Þannig var þetta tvímælalaust hér á 
landi, einkum síðari hluta ársins 1965 
og fyrri hluta ársins 1966, en þá leiddi 
fjárfestingarkapphlaupið bæði til mik-
illar eftirspurnar eftir lánsfé og óskyn-
samlegra fjárráðstafana fyrirtækja, sem 
festu rekstrarfé sitt í nýjum fram-
kvæmdum í trausti þess, að verðþenslan 
héldi áfram. Óhugsandi væri að full-
nægja slíkri verðbólgueftirspurn eftir 
lánsfé, enda mundi útlánaaukning um-
fram raunverulegan sparnað aðeins 
valda enn meiri þenslu og jafnvægis-
leysi á peningamarkaðnum. 

Hins vegar varð það ekki umflúið, að 
hinar breyttu aðstæður síðari hluta árs-
ins yllu atvinnurekstrinum miklum erf-
iðleikum, og þá sérstaklega þeim fyrir-
tækjum, sem fjárfest höfðu gáleysislega 
í trú á áframhaldandi eftirspurnar-
þenslu. 

Í þessu sambandi er ekki úr vegi að 
leiðrétta þann algenga misskilning, að 
lánsfjárkreppan á síðasta ári hafi staf-
að af því, að Seðlabankinn hafi með 
innlánsbindingu sogað til sín mikinn 
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hluta af fjármagni bankakerfisins. Þótt 
bundnar innstæður ykjust á árinu 1966 
um 337 millj. kr., nægði það hvergi 
nærri til að vega á móti útstreymi f j á r 
til bankanna vegna rýrnandi lausafjár-
stöðu þeirra við Seðlabankann og auk-
inna endurkaupa, en þetta hvort tveggja 
nam 466 millj. kr. Var því raunverulega 
um að ræða 129 millj. kr. nettófjár-
streymi f rá Seðlabankanum til banka-
kerfisins á árinu, en það kom fram í 
auknum útlánum þess. 

Eins og fram hefur komið í því yfir-
liti, sem ég hef nú flutt um þróun efna-
hagsmála á árinu 1966, bendir flest til 
þess, að orðið hafi á því ári afdrifarík 
breyting á þróunarstefnu þjóðarbúskap-
arins, þar sem í stað örrar þenslu og 
mikils hagvaxtar í upphafi ársins komu 
til skjalanna samdráttaráhrif f rá lækk-
andi útflutningsverðlagi ásamt lakari 
horfum um aukinn sjávarafla. Þótt á 
móti þessu komi áhrif hinna nýju stór-
framkvæmda við Búrfell og Straums-
vík, eru sáralitlar horfur á, að hagvöxt-
ur geti á þessu ári orðið neitt í líkingu 
við það, sem verið hefur á undanförn-
um árum. Jafnframt hafa hinar miklu 
verðlækkanir útflutningsafurða valdið 
því, að hinn hái framleiðslukostnaður 
innan lands hvílir nú með vaxandi þunga 
á útflutningsatvinnuvegunum. 

Viðbrögð ríkisvaldsins við þessum 
nýju vandamálum hafa verið fólgin í 
því annars vegar að vinna að almennri 
verðstöðvun, en hins vegar að iétta 
nokkuð undir með þeim útflutnings-
framleiðslugreinum, sem verst voru 
undir það búnar að mæta verðlækkun-
um. Þótt með þessu hafi náðst mikil-
vægur árangur, þar sem tekizt hefur að 
stöðva um sinn áframhaldandi hækkan-

ir innlends verðlags og f ramleiðslukostn-
aðar og tryggja rekstur útflutningsat-
vinnuveganna, hefur það ekki orðið án 
mikils tilkostnaðar í stórauknum út-
gjöldum ríkissjóðs, einkum til niður-
greiðslna á innlendu verðlagi. Hefðu 
þessar aðgerðir reyndar verið ófram-
kvæmanlegar, ef afkoma ríkissjóðs hefði 
ekki verið jafngóð og raun ber vitni 
á árinu 1966. Engu að síður er veruleg 
hætta á því, að þessi útgjaldaaukning 
samfara hægari tekjuaukningu vegna 
breytzt efnahagsástands, leiði til þess, 
að aftur myndist halli á ríkisbúskapnum 
á þessu ári, en það mundi að sjálfsögðu 
skapa nýtt vandamál fyrir stjórn pen-
ingamálanna. 

Búast má við því, að verðstöðvunin í 
núverandi mynd og aðrar aðgerðir að 
undanförnu muni aðeins geta tryggt 
sæmilegt jafnvægi í efnahagsmálum og 
viðunandi afkomu atvinnuveganna um 
takmarkaðan tíma, nema óvænt breyt-
ing verði í verðþróun á erlendum mörk-
uðum eða aflabrögðum. Hins vegar 
skiptir það miklu máli, að þessar ráð-
stafanir, ásamt góðri stöðu þjóðarbús-
ins út á við veiti tóm, svo að unnt verði 
að meta betur en nú er aðstaða til, hver 
sé líkleg þróun þjóðartekna og útflutn-
ings á þessu og næsta ári. Í ljósi þess 
verður svo að marka stefnuna í efna-
hagsmálum framvegis. 

Þrátt fyrir þá óvissu, sem enn er um 
þróunina, það sem eftir er ársins, telur 
bankastjórn Seðlabankans engu að síð-
ur rétt að benda þegar á þessu stigi á 
nokkur atriði, sem hún telur að hafa 
beri í huga, þegar þessi mál koma til 
álita. 

Er þá fyrst að telja mikilvægi þess, 
að tillit sé tekið til áhrifa, sem efnahags-
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legar aðgerðir geta haft á traust þjóð-
arinnar erlendis, en á undanförnum ár-
um hefur tekizt að styrkja mjög f já r -
hagslega stöðu þjóðarbúsins út á við 
og gengi íslenzku krónunnar, en hvort 
tveggja er þetta mikilvæg forsenda 
þess, að Íslendingar hafi aðgang að er-
lendum lánsfjármörkuðum og annarri 
viðskiptalegri aðstöðu til eflingar at-
vinnuvegunum og til efnahagslegrar 
uppbyggingar. 

Í öðru lagi telur hún það vera frum-
skilyrði heilbrigðrar efnahagsþróunar, 
að komið verði í veg fyrir, að ný verð-
hækkunarþróun hefjist, er verðstöðv-
uninni lýkur. Þótt hinar miklu verð-
hækkanir síðustu ára hafi að nokkru 
leyti verið lítt viðráðanleg afleiðing 
óvenjulegrar hækkunar á útflutnings-
tekjum þjóðarinnar, er engu að síður 
ljóst, að þær hafa haft margvíslega 
efnahagslega röskun í för með sér, og 
er framleiðslukostnaður hér á landi nú 
hærri en margar atvinnugreinar geta 
borið með eðlilegum hætti. Það virðist 
því nauðsynlegt að byggja efnahags-
stefnu næstu ára á sem stöðugustu verð-
lagi, en leggja jafnframt allt kapp á 
að auka framleiðni og hagkvæmni bæði 
í dreifingu og framleiðslu. Verður vafa-
laust í sambandi við það nauðsynlegt 

að kanna leiðir til þess að draga úr 
þeim mikla aðstöðurnun milli atvinnu-
greina, sem núverandi tolla- og verð-
lagskerfi hefur í för með sér. 

Í þriðja lagi er æskilegt, að fjármála-
stefna ríkis og sveitarfélaga verði mörk-
uð þannig, að fjármálalegar aðgerðir 
komi í vaxandi mæli í stað þess aðhalds 
í peningamálum, sem stjórn efnahags-
mála á undanförnum árum hefur svo 
mjög byggzt á. Mundi þetta geta leitt 
bæði til lækkunar vaxta og betri þjón-
ustu bankakerfisins við atvinnuvegina. 

Í öllu þessu felst það meginsjónarmið 
bankastjórnar Seðlabankans að leysa 
beri þau vandamál, sem skapazt hafa 
vegna hás framleiðslukostnaðar hér á 
landi samfara óhagstæðari þróun út-
flutningstekna með markvissri endur-
skipulagningu og uppbyggingu á grund-
velii núverandi verðlags og gengis. Þótt 
árangur slíkrar stefnu kæmi líklega ekki 
fram nema á einu til tveimur árum, ætti 
það í sjálfu sér ekki að koma að sök. 
Gjaldeyriseign Seðlabankans veitir svig-
rúm til að beita hægvirkari hagstjórn-
araðgerðum en ella, þar sem ekki ætti 
að þurfa að óttast alvarlegar efnahags-
legar truflanir, þótt um nokkurn tíma-
bundinn greiðsluhalla yrði að ræða. 



Framleiðslan 1964 og 1965 

Heildarframleiðsla og r áðs tö fun hennar — Landbúnaður 
— Útgerð og s jávarvöruiðnaður — Iðnaðarframleiðsla — 
Bygggingarstarfsemi — Raforkuvinnsla. 
(Grein þessi er r i tuð í Efnahagss tofnuninn i af Haraldi 
Ell ingsen og B ja rna B. Jónssyni) . 

Hér fer á eft ir skýrsla um framleiðslu-
starfsemi landsmanna árin 1964 og 

1965 í framhaldi af grein um sama efni í 
1. hefti Fjármálatíðinda 1964. Það skal 
tekið fram, að þær tölur, sem hér eru birt-
ar um þjóðarframleiðslu og þjóðartekjur, 
byggjast á áætlun, þar sem hinir mismun-
andi þættir framleiðslu og tekna eru taldir 
eða áætlaðir eftir misjafnlega traustum 
heimildum. Ja fnf ramt eru hinir ýmsu þætt-
ir misjafnlega endanlegir. Ítarlegri athug-
anir standa enn yfir á einkaneyzlu nokk-
urra síðustu ára og tekjumyndun í ýmsum 
greinum. Er því enn að vænta nokkurrar 
endurskoðunar á viðkomandi talnaröðum 
yfir árabilið 1962—1965, en um síðasta 
árið er að sjálfsögðu enn stuðzt í fleiri at-
riðum við bráðabirgðatölur. 

Það skal tekið fram, að í grein þessari 
er að engu leyti fjallað um árið 1966, en 
þá gerðust ýmis umskipti f r á þróuninni 
f ram að því ári. 

Heildarframleiðsla og ráðstöfun hennar. 
Þjóðarframleiðslan hélt á f ram að aukast 

ört, en þó hefur heldur dregið úr aukning-
unni f r á ári til árs. Magnaukningin f rá 
fy r ra ári var 8% 1962, 7% 1963, 5%% 
1964 og er áætluð 5% 1965. Notagildi þjóð-
arframleiðslunnar hefur þó aukizt mun 
meira vegna áhrifa hagstæðari viðskipta-
k ja ra við útlönd, þannig að sízt hefur dreg-
ið úr vexti þess f r á ári til árs. Á þennan 
mælikvarða, er nefnist þjóðartekjur á föstu 

verðlagi, hefur aukningin ofangreind ár 
numið 8,4%, 7,2%, 8,3% og 9,2%. Vöxt-
ur þjóðarframleiðslu að meðaltali yfir þessi 
f jögur ár hefur þannig numið 6,4% á ári, 
en þjóðartekna 8,3% á ári. Áhrif viðskipta-
kjaranna eru metin til upphæðar í 2. töflu, 
en nánar er greint f r á verðbreytingum út-
flutningsafurðanna í kaflanum um útgerð 
og sjávarvöruiðnað. En þar sem verðlag 
innflutningsins hefur lítið breytzt, kemur 
mestöll breyting viðskiptakjaranna f ram í 
útflutningshliðinni. 

Meginundirstaða hins mikla vaxtar fram-
leiðslu og tekna var mjög stórstíg aukn-
ing útflutningstekna, er byggist annars 
vegar á aukningu síldaraflans og hins veg-
ar á mjög almennri verðhækkun afurðanna. 
Heildarframleiðsla sjávarafurða jókst að 
magni til um tæp 8% að meðaltali á ári 
yfir f jögurra ára tímabilið 1962—1965, en 
verðhækkunin nam um 8,5% á ári, svo að 
alls jukust gjaldeyristekjur þessa atvinnu-
vegar um 17% á ári. Langmest var þó aukn-
ingin síðustu tvö árin, 1964 og 1965, svo 
sem nánar er greint f r á hér á eftir. 

Næst sjávarútveginum er það bygging-
arstarfsemin, sem sýnir mesta og samfelld-
asta aukningu. Hin mikla og almenna 
tekjuaukning stuðlaði mjög að þessari þró-
un. Yfir fimm ára tímabilið 1961—1965 
jókst framkvæmdamagn bygginga og ann-
arra mannvirkja um 10% á ári að meðal-
tali. 

Iðnaðarframleiðsla fyr i r innlendan mark-
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1. tafla. Þjóðarframleiðsla, verðmætaráðstöfun og utanrikisviðskipti. 
Á verðlagi hvers árs í millj. kr. 

1960 1961 1962 1963 1964 1965 

1. Einkaneyzla 5.376 6.036 7.451 8.985 11.062 12.481 
2. Samneyzla 727 802 963 1.227 1.520 1.825 
3. Fjármunamyndun, verg 2.499 2.195 2.829 3.853 4.969 5.499 
4. Bústofnsbreytingar 31 11 4 3 3 4 2 8 37 39 

5. Verðmætaráðstöfun til innlendrar notkunar . . . 8.633 9.044 11.210 14.037 17.588 19.844 
6. Breytingar útflutningsvörubirgða 4 1 2 4 152 4 7 7 4 1 4 2 22 367 

7. Verðmætaráðstöfun, alls 8.509 9.196 11.133 13.895 17.610 20.211 
8. Útflutningur vöru og þjónustu 3.790 4.315 5.612 6.137 7.045 8.342 
9. Frádr . : Innflutningur vöru og þjónustu 4.204 4.084 5.257 6.357 7.389 8.128 

10. Viðskiptajöfnuður 4 414 231 355 4 2 2 0 4 3 4 4 214 

11. Þjóðarframleiðsla, verg, markaðsvirði 8.095 9.427 11.488 13.675 17.266 20.425 
12. Frádr . : Slit og úrelding f já rmuna 1.021 1.211 1.378 1.477 1.734 2.159 

13. Hrein þjóðarframleiðsla, markaðsvirði 7.074 8.216 10.110 12.198 15.532 18.266 
14. Frádr . : Óbeinir skattar 2.332 1.774 2.299 2.795 3.412 4.300 
15. Framleiðslustyrkir 721 507 586 694 1.095 1.180 

16. Hreinar þjóðartekjur 5.463 6.949 8.397 10.097 13.215 15.146 

2. tafla. Þjóðarframleiðsla, verðmætaráðstöfun og utanríkisviðskipti. 
Á verðlagi ársins 1960 í millj. kr. 
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3. tafla. Sauðfjárslátrun og framleiðsla sauðfjárafurða 1960—1965. 

að lagði einnig verulegt af mörkum til vaxt-
arins árin 1962 oð 1963, um 8—9% hvort 
ár, eftir því sem næst verður komizt. En 
síðustu árin hefur iðnaðurinn átt örðugt 
með að standast erlenda samkeppni við ört 
hækkandi innlendan kostnað, en tiitölulega 
stöðugt verðlag erlendra samkeppnisvara, 
j a fnf ramt áhrifum aukins frjálsræðis í inn-
flutningi. Virðist aukning iðnaðarfram-
leiðslunnar ekki hafa numið nema 2—3% 
hvort áranna 1964 og 1965, en það gerir 
lítið betur en að samsvara fólksfjölgun. 

Ráðstöfun verðmætanna hefur þróazt 
þannig, að langmest aukning hefur orðið 
á fjármunamynduninni, 16,9% 1962, 30,7% 
1963 og 17,6% 1964. Hins vegar varð sam-
drát tur um 2% 1965. Einnig hafði f j á r -
munamyndunin dregizt verulega saman 
1961, þannig að meðalvöxtur hennar f r á 
1960 til 1965 var 6,5%, sem er nærri meðal-
vexti allrar verðmætaráðstöfunarinnar. 
Vöxtur einkaneyzlu, að meðtöldum kaupum 
einkabifreiða og annarra notamuna, virð-

ist hafa verið 3,1% 1964 og 4,9% 1965, eða 
bæði árin mun minni en næstu tvö ár á 
undan. Sérstök athugun stendur nú yfir á 
þróun einkaneyzlunnar. Samneyzlan, þ. e. 
þjónusta hins opinbera við borgarana, hef-
ur yfirleitt þróazt fremur stöðugt. Var 
aukningin 5,2% 1964 og 5,5% 1965, bæði 
árin nokkru hægari en næstu tvö ár á undan. 

Alls hefur verðmætaráðstöfunin, hvort 
sem er til innlendra nota aðeins eða í heild 
að meðtöldum breytingum útflutningsvöru-
birgða, aukizt nokkru minna um nokkurt 
árabil en raunverulegar þjóðartekjur, eða 
yfir tímabilið 1961—1965, í sömu röð talið 
um 5,6% og 6,3% á móti 7,7% meðalvexti 
þjóðartekna. Svarar þessi munur til þess. 
að viðskiptajöfnuðurinn út á við hefur orð-
ið hagstæðari. En þróun af þessu tagi er 
eðlileg, þegar vöxtur útflutningsteknanna 
er leiðandi afl í þróuninni. í sambandi við 
viðskiptajöfnuðinn ber að gæta þess, að 
stórfelld kaup skipa, flugvéla og annarra 
véla og tækja hafa valdið mjög miklu um 
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aukningu innflutnings, f jármunamyndunar 
og um leið verðmætaráðstöfunar í heild. 

Landbúnaðiir. 
Ef t i r f járskipt in jókst landbúnaðarfram-

leiðslan hröðum skrefum f ram til 1961, en 
staðnaði alveg árin 1962 og 1963. Minnk-
aði heildarframleiðslan að meðtöldum bú-
stofnsbreytingum um 0,3% 1962 og 1,5% 
1963. Áframhald varð á örri aukningu 
mjólkurframleiðslunnar, en sú aukning 
varð á kostnað sauðfjárræktarinnar. 
Aðalorsök stöðnunar vaxtarins mun þó 
hafa verið stirt t íðarfar árin 1962 og 
1963. Verðmæti landbúnaðarframleiðslunn-
ar 1960—1965 hefur verið sem hér segir í 
millj. kr. á verðlagi ársins 1960: 

Árið 1964 minnkaði afurðaframleiðslan 
um 2,6%, en að meðtalinni bústofnsaukn-
ingu jókst heildarframleiðslan um 3,7%. 
Árið 1965 varð mikil framleiðsluaukning. 
Framleiðsla afurða jókst um 6,7%, en um 
6,9% að meðtalinni bústofnsaukningu. Má 
þakka þessa aukningu bæði betra tíðarfari 
1964 og 1965 og mikilli f járfest ingu undan-
farin ár. Fjármunamyndun í landbúnaði 
1960—1965 hefur verið sem hér segir í 
millj. kr.: 

Á verðlagi Á verðlagi 
hvers árs ársins 1960 

1960 208 208 
1961 240 216 
1962 306 246 
1963 362 290 
1964 459 334 
1965 553 362 

Hlutdeild f jármunamyndunar í landbún-
aði í heildarf jármunamynduninni hefur 
haldizt mjög svipuð og um langt árabil, allt 
f r á 1950, eða í kringum 10%. Árið 1964 var 

hún 9,2%, en 10,1% 1965. Eru þá ekki með-
talin vinnsla landbúnaðarafurða og ibúðar-
hús í sveitum. 

V e ð r á t t a og f ó ð u r ö f l u n . Vorið 1964 
var áfallalaust, en ekki nema í meðallagi 
hlýtt. Spretta var allgóð. Heyskapur gekk 
illa f raman af á Suðurlandi, en vel á Norð-
urlandi, en seinni hlutann snerist þetta al-
veg við. Heyfengur varð mikill í öllum 
landshlutum, en heyin misjafnlega góð, við-
ast léleg sunnan lands. Haustið var í kald-
ara lagi. 

Vorið 1965 var fremur kalt, en áfalla-
laust. Sláttur hófst með seinna móti. Tún 
voru mjög kalin á Norðurlandi og Norð-
austurlandi. Heyskapartíð var yfirleitt hag-
stæð, nema á Norðausturlandi og Austur-
landi, og með eindæmum góð á Suðurlandi 
og Vesturlandi, enda varð heyskapur þar 
með ágætum. Haustveðrátta var góð um 
allt land, sérstaklega þó á Austurlandi og 
Norðausturlandi. 

Áburðarnotkun jókst hægar 1964 og 1965 
en hún hafði gert árin á undan, um 6,7% 
1964 og 3,9% 1965, á móti 27,4% 1962 og 
9,4% 1963. Talið í magni hreinna áburðar-
efna var notkunin 18.468 lestir 1964 og 
19.189 lestir 1965. Stækkun túna varð 6.000 
ha 1964 og 5.100 ha 1965, en var 3.900 ha 
1962 og 4.400 ha 1963. Túnastærð í árs-
byrjun 1966 var áætluð 106.400 ha og hafði 
vaxið um 17% f r á 1963. Heyfengur er 
áætlaður um 366 þús. lestir árið 1964 eða 
3,2% meira en árið áður, en 1965 er hey-
fengur áætlaður um 392 þús. lestir eða 7,1% 
meira en árið áður. Kjarnfóðurnotkun hef-
ur farið ört vaxandi siðastliðin tvö ár, jókst 
um 5% 1964 og um 15% 1965, og var það 
ár alls 44.060 lestir. 

S a u ð f j á r a f u r ð i r . Sauðfé fækkaði um 
41 þús. árið 1963, en fjölgaði síðan um tæp 
26 þús. árið 1964 og um rúm 42 þús. árið 
1965. Var fjöldi sauðfjár í árslok 1965 kom-
inn upp í 847 þús. Ástæðurnar fyrir fjölg-
uninni eru einkum tvær. Í fyrs ta lagi hefur 
árferði verið betra 1964 og 1965 en árin þar 
á undan. í öðru lagi var haustið 1965 gerð 
tilfærsla í verðlagningu á milli mjólkur og 
sauðfjárkjöts, þ. e. verð kjöts var hækkað 
talsvert meira en mjólkur til þess að stuðla 
að aukinni áherzlu á sauðfjárrækt, jafn-
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U. tafla. Framleiðsla og sala mjólkurafurða 1960—1965. 

5. tafla. Hagnýting fiskaflans 1960—1965. 
Aukning í % 

f ramt því að harnlað sé á móti aukningu 
mjólkurframleiðslunnar. Ástæðan til þess-
arar verðtilfærslu er hin mikla umfram-
framleiðsla mjólkur og sauðfjárafurða, sem 
fellur til útflutnings og nam um 25% af 
heildarframleiðslu þessara afurða árið 1965. 
Er nú svo komið, að lögboðið hámark út-
flutningsuppbóta, 10% af heildarfram-
leiðslu landbúnaðarins, hrekkur ekki til 
greiðslu þess, sem á vantar, til að fullt 
grundvallarverð náist. Sauðfjárafurðir þarf 

ekki að bæta upp hlutfallslega jafnmikið 
og mjólkurafurðir, þannig að tjón það, sem 
búreksturinn þarf að bera, er miklum mun 
minna, ef umframframleiðslan á sér stað 
í formi sauðfjárafurða. 

Meðalþyngd s lá turf jár hrakaði f r á 1960 
til 1963. Var meðalfallþungi dilka 13,71 kg 
síðara árið, en hækkaði af tur í 14,41 kg 
1964 og 14,27 kg 1965. Fjöldi s lá turf jár 
dróst saman f rá árinu áður um 12% 1964, 
en jókst svo af tur um 11% 1965. En vegna 
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aukins fallþunga minnkaði kindakjötsfram-
leiðslan aðeins um 9,7% 1964, en jókst um 
10,6% 1965 og nam þá 12.132 tonnum. 
Reiknað á föstu verðlagi ársins 1960 minnk-
aði heildarfrarnleiðsla sauðfjárafurða um 
7,2% 1964, en jókst um 5,3% 1965. 

M j ó l k u r a f u r ð i r . Mjólkurframleiðslan 
hefur aukizt jafnt og þétt. Kúm fjölgaði um 
1.200 1963, um rúm 300 1964 og um 750 
1965. Mjólkurframleiðslan komst upp í 
123,5 þús. tonn 1964 og 126 þús. tonn 1965, 
og er fóðurmjólk þá meðtalin. Nam aukn-
ingin 4,7% 1964 og 2,0% 1965. Sala ný-
mjólkur jókst þó aðeins um 4,3% 1964 og 
1,3% 1965. Hin mikla framleiðsluaukning 
hefur því leitt til mikillar aukningar fram-
leiðslu á smjöri, osti og mjólkurdufti í fram-
haldi af sams konar þróun um nokkur und-
anfarin ár. Það magn þessara vara, sem var 
umfram innanlandsþarfir var flutt út. En á 
framleiðsluárinu 1963/64 var farið f ram 
úr því hámarki, sem útflutningsbótunum er 
sett. Námu uppbæturnar það ár 160 millj. 
kr., en 8,5 millj. kr. vantaði upp á, að út-
flutningur framleiðsluársins væri verðbætt-
ur að fullu. Framleiðsluárið 1964/65 var 
að vísu ekki farið f ram úr fyrrgreindu há-
marki, en smjörbirgðir jukust mjög eða 
um tæp 500 tonn f rá októberlokum 1964 
til jafnlengdar 1965, og voru þá orðnar 
1.245 tonn. 

A ð r a r b ú g r e i n a r . Til nautgriparæktar 
heyrir, auk mjólkurframleiðslunnar, nokk-
ur kjötframleiðsla. Er hún áætluð um 2.200 
tonn 1962, 1.850 tonn 1963, 1.500 tonn 
1964 og 1.850 tonn 1965. 

Hrossum hefur farið heldur fjölgandi 
síðustu ár. Þeim fjölgaði um 1.200 1964 
og 1.600 1965, en fækkaði um 900 árið 1963. 
Hrossakjöt er áætlað um 1.350 tonn árið 
1963, 1.400 tonn 1964 og 1.500 tonn 1965. 

Skýrslur um alifuglarækt eru mjög ófull-
komnar. Áætlað er, að eggjaframleiðslan 
hafi numið 965 tonnum 1963, 990 tonnum 
1964 og 1.015 tonnum 1965. Framleiðsla 
alifuglakjöts hefur farið ört vaxandi. 

Garðrækt hefur staðið í stað undanfarin 
ár. Kartöfluuppskeran er áætluð 11,0 þús. 
tonn árið 1963, 8,1 þús. tonn 1964 og 12,7 
þús. tonn 1965. Gulrófur eru áætlaðar 900 
tonn 1963 og 1964 en 1.000 tonn 1965. Tóm-

atar eru áætlaðir 360 tonn 1963, 320 tonn 
1964 og 315 tonn 1965. Gúrkur eru áætl-
aðar 175 tonn 1963, 160 tonn 1964 og 145 
tonn 1965. 

K o r n r æ k t og f ó ð u r f r a m l e i ð s l a . Þ r j á r 
grasmjölsverksmiðjur eru starfandi og 
framleiddu þær um 970 tonn af grasmjöli 
og 70 tonn af heykögglum 1964, en um 970 
tonn af grasmjöli og 140 tonn af heyköggl-
um 1965. Kornrækt gekk illa öll árin 1963 
—1965. Grænfóðurrækt fer ört vaxandi og 
hefur gefið góða raun. 

Útgerð og sjávarvöruiðnaður. 
Árin 1964 og 1965 hélt sjávaraflinn áfram 

að aukast hröðum skrefum. Fiskaflinn 1963 
var 782 þús. tonn, en varð 972 þús. tonn 
1964 og 1.199 þús. tonn 1965. Aukningin 
f r á fy r ra ári nam 24% árið 1964 og 23% 
árið 1965. En veruleg breyting varð á sam-
setningu aflans. Þorskaflinn jókst um 9% 
árið 1964, en minnkaði um 8% 1965. Síld-
veiðarnar jukust um 40% árið 1964 og 21% 
árið 1965. Hefur aflaaukningin því verið 
borin uppi af síldveiðunum. Síldin var orð-
in 68% að magni af heildaraflanum 1965, 
en var 52% árið 1963. Hins vegar nam 
landað verðmæti þorskaflans 50,1% af öllu 
aflaverðmætinu 1965, en verðmæti sildar-
aflans 48,5% og skelfisks 1,4%. Fram-
leiðsluverðmæti sjávarafurða að meðtöldum 
hvalafurðum og innanlandsneyzlu nam 
3.784 millj. kr. árið 1963, 4.664 millj. kr. 
1964 og 5.821 millj. kr. 1965. Aukning 
brúttótekna atvinnuvegarins nam þvi 23% 
árið 1964 og 25% árið 1965, en þær tekjur 
eru meginstofn gjaldeyristekna þjóðarinn-
ar. Mjög hagstæð verðþróun varð bæði árin, 
og mun meðalhækkunin hafa numið 14,4% 
árið 1964 og 13,3% árið 1965. 

Þ á t t t a k a í ú t g e r ð . Bátaflotinn hefur 
stækkað mjög mikið á undanförnum árum. 
Hins vegar hafa verið miklar sveiflur í 
aukningunni f r á ári til árs. Viðbótin árið 
1964 var með allra mesta móti, 36 bátar 
stærri en 100 rúmlestir, alls 8.270 rl, og 
13 smærri bátar, 255 rl. Aukningin 1965 
var hins vegar miklu minni, eða 10 bátar 
yfir 100 rúmlestir, alls 2.525 rl, og 2 smærri, 
alls 108 rl. Auk þess bættist 1965 eitt hval-
veiðiskip í flotann, 631 rl að stærð. Þess 
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6. tafla. Fiskaflinn 1960—1965, skipt á fisktegundir. 

má geta, að 1965 kemur til landsins tank-
skipið Síldin, 2.505 rl, sem að vísu er ekki 
nýsmíðað, en hafði verið breytt og búið 
tækjum gagngert til síldarflutninga. Árið 
1964 voru 40 bátar alls 1.665 rl teknir af 
skipaskrá. Þar af sukku eða fórust 22. 
Sama ár voru 2 hvalveiðiskip einnig tekin 
af skrá. Hrein aukning bátaflotans nam því 
um 6.860 rúmlestum á árinu 1964. Árið 
1965 var 51 bátur, samtals 2.153 rl, strik-
aður út af skipaskrá. Þar af sukku eða fór-
ust 15. Rúmlestatalan jókst um aðeins 480 
á því ári. Á skipaskrá í árslok 1965 voru 
792 bátar, 51.205 rúmlestir. Togaraflotinn 
hélt á f ram að ganga úr sér. Árið 1964 voru 
3 togarar seldir til Grikklands, ails 2.053 
rúmlestir. Og 1965 voru enn seldir 2 tog-
arar, 1.338 rúmlestir. í árslok 1965 voru 
eft ir í togaraflotanum 38 skip, alls 26.708 
rúmlestir að stærð. 

Í vetrarvertíðinni 1964 tóku þátt 593 bát-
ar, þar af 108 með nót, en 606 árið 1965, 
þar af 146 með nót. Var fjöldi bátanna lítið 
eitt meiri en næstu tvö árin á undan. 

Togararnir át tu í miklum fjárhagsörðug-
leikum vegna minnkandi afla og aukins 
rekstrarkostnaðar. Árið 1964 stunduðu 35 
togarar veiðar, þar af höfðu 30 skip reglu-

legt úthald. Árið 1965 stundaði 31 togari 
veiðar, þar af höfðu 30 reglulegt úthald. 

A f l i á þ o r s k v e i ð u m . Þorskaflinn í 
heild var 415,3 þús. tonn árið 1964 á móti 
379,9 árið 1963. Þet ta er 9,3% aukning. 
Árið 1965 varð þorskaflinn 381,8 þús. tonn, 
eða 8,1% minni en 1964. Bátaaflinn minnk-
aði þó enn meir. Hann var 350,1 þús. tonn 
1964, sem er 16,8% aukning f r á 1963, en 
varð aðeins 308,2 þús. tonn árið 1965, sem 
er 12% minna en 1964. Vetrarvertíðarafli 
bátanna var 78,1% alls þorskafla þeirra 
árið 1964, en 74,2% árið 1965. 

Þorskaflinn náði hámarki árið 1958, er 
hann nam 473,4 þús. tonnum. Næstu tvö 
ár varð hann lítið minni eða 455,5 þús. tonn 
1959 og 453,2 þús. tonn 1960. En næstu ár 
fór hann hraðminnkandi og varð minnstur 
350,7 þús. tonn árið 1962. Árið 1963 jókst 
hann af tur upp í 380 þús. tonn, en það er 
jafn mikill afli og hvort áranna 1961 og 
1965. Aflaminnkunin hefur öll komið niður 
á togaraaflanum, en bátaaflinn hefur 
staðnað og verið um 300 þús. tonn allt ára-
bilið 1960—1965 að árinu 1964 undanskildu, 
þegar aðstæður voru sérlega hagstæðar 
vegna nýrra gangna f r á Grænlandi. Tog-
araaflinn árið 1965 var aðeins þriðjungur 
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7. tafla. Ísfiskframleiðslan 1960—1965. 

þess, er hann var 1958, en það ár var sér-
lega happasælt fyr i r togarana vegna hins 
mikla karfaafla. 

Afli togaranna minnkaði úr 80,2 þús. 
tonnum árið 1963 í 65,2 þús. tonn árið 1964 
eða um 18,7%. En árið 1965 jókst hann 
upp í 73,6 þús. tonn eða um 12,9%. 

Skipting aflans á fisktegundir er sýnd 
í 6. töflu. Athyglisverð er aukning ufsa-
og skarkolaaflans og minnkun keilu- og 
lúðuaflans. 

V i n n s l a þ o r s k a f u r ð a . Hagnýting alls 
fiskaflans er sýnd í 5. töflu. Árið 1964 
minnkaði hlutdeild ísfisks og frystingar, en 
söltun og herzla jókst. Árið 1965 minnkaði 
hlutdeild ísfisks og herzlu, en fryst ing og 
söltun jókst. Hagnýtingarhlutföll helztu 
vinnslugreina þorskafla voru sem hér segir: 

Þegar yfir lengri t íma er litið, er nokk-
uð fast hlutfall milli hinna einstöku vinnslu-
greina. Athyglisverðust er breytingin á 
þorskafla til frystingar. Reynt er að halda 
frystingarmagninu eins stöðugu og unnt 
er, og hneigist hlutfall frystingarinnar þvi 
til að vera því hærra sem aflamagnið er 

lægra, og öfugt. En auk þess getur vinnu-
aflsástandið haf t áhrif á það. 

Ekki urðu stórvægilegar breytingar á 
vinnslustigi þorskaflans. Eft i rfarandi yfir-
lit sýnir afstöðu aflavirðis og virðisaukn-
ingar við vinnslu, reiknað á verðlagi ársins 
1962 í millj. kr . : 

Vinnslustig þorskaflans, þ. e. hlutfallið 
milli endanlegs afurðaverðmætis og verð-
mætis landaðs afia, stóð í stað f r á 1963 
til 1964, en hækkaði um 3,1% 1965. 

V e r ð l a g s þ r ó u n i n . Verðlag sjávaraf-
urða hefur farið ört hækkandi síðastliðin 
5 ár. Þannig hækkaði verð framleiddra 
sjávarafurða um 4,4% 1961, 4,5% 1962, 
2,6% 1963, 14,3% 1964 og 13,4% 1965. 
Verðlagsþróun einstakra afurða er sýnd í 
14. töflu. 

Í s f i s k u r . Ísfiskmagn togaranna hefur 
verið tiltölulega stöðugt síðustu árin. Verð-
þróunin hefur verið fremur hagstæð. Dreg-
ið hefur mjög úr ísfisksölum báta. Tekið 
hefur svo til alveg fyr i r útflutning á ísaðri 
sild. í 7. töflu er sýnd ísfiskframleiðslan 
1960—1965 ásamt fjölda söluferða hvert ár. 

F r e ð f i s k u r . Framleiðsla freðfisks hef-
ur farið hægt vaxandi síðustu árin. Árið 
1963 voru framleidd um 53 þús. tonn, árið 
1964 56 þús. tonn og árið 1965 um 60 þús. 
tonn. Verð á freðfiski hefur farið hækkandi, 
einkum á fiskflökum. Þannig hækkaði verð 
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á fiskflökum um 6,5% árið' 1963, um 9,4% 
árið 1964 og um 13,6% árið 1965. 

Eft i rspurn eftir freðfiski hefur verið 
mikil, en nokkurra erfiðleika hefur orðið 
vart vegna óstöðugs hráefnisframboðs og 
vaxandi framleiðslukostnaðar. Frysting 
síldar hefur aukizt mikið eftir 1961 og bætt 
nokkuð úr hráefnisskortinum og jafnað 
nýtingu frystigetunnar. Með nýjum verzl-
unarsamningi við Sovétríkin um áramótin 
1965—1966 var gerð sú veigamikla breyt-

8. tafla. 
Saltfiskframleiðslan 1960—1965. 

ing, að gert var ráð fyrir, að Sovétríkin 
kaupi allt að 5.000 lestum af heilfrystum 
fiski, auk annarra afurða. Vaxandi mark-
aður hefur verið fyr i r fiskréttaframleiðslu 
verksmiðja SH og SÍS í Bandaríkjunum 
og fór verðlag hækkandi. Á brezka mark-
aðnum verða Íslendingar að greiða 10% 
toll, en EFTA-löndin aðeins 2% toll, sem 
fellur alveg niður í lok ársins 1966. Rýrir 
þetta að sjálfsögðu viðskiptakjör okkar og 
veldur erfiðleikum og minnkandi framboði 
íslenzks fisks á þennan markað. 

S a l t f i s k v e r k u n . Saltfiskframleiðslan 
hefur tekið litlum breytingum undanfarin 
ár, nema 1963, er hún minnkaði um 22,4% 
samkvæmt umreikningi til óverkaðs fisks 
í 8. töflu. Næstu tvö árin fór framleiðslan 
upp í svipað magn og árin 1960—1962. Full-
verkun saltfisks dregst æ meira saman, 
sem mun stafa af því, að hagkvæmara þyk-
ir að þurrka fiskinn í móttökulöndunum. 
Verðlag á óverkuðum saltfiski hefur farið 
ört hækkandi á síðustu árum. Þannig hækk-
aði verð hans um 5,6% árið 1963, um 22,4% 
árið 1964 og um 34,3% árið 1965. Mikið 
vantaði á, að hægt væri að anna eftirspurn 
eft ir saltfiski. 

S k r e i ð a r v e r k u n jókst um 56% árið 
1963, var svipuð árið 1964, en minnkaði um 
29% árið 1965. Verðlag á skreið hækkaði 
um 14% 1963, en hefur tekið litlum breyt-
ingum síðan. Sala til Nígeríu hefur dregizt 
nokkuð saman, en aukizt til Ítalíu. Hefur 
það haf t nokkur aðlögunarvandamál í för 
með sér, þar eð strangari kröfur eru gerðar 
um gæði skreiðar á ítalíumarkað. En vegna 
minnkaðra línuveiða er hráefnið verra en 
áður var. 

M j ö l og lýs i . Fiskmjöl hefur tekið litl-
um breytingum að magni til, en karfamjöl 
er nú aðeins brot af því, sem áður var. Sama 
gildir um karfalýsið. Verð á fiskmjöli lækk-
aði um 16% árið 1963, en hækkaði af tur 
um 18% árið 1964 og um 10% árið 1965. 
Karfamjöl lækkaði um 17% árið 1963, en 
hækkaði um 26% árið 1964 og um 27% 
árið 1965. Hinar miklu sveiflur á mjölverði 
stafa einkum af hinum miklu veiðum Perú-
manna og sveiflum á þeim. 

Þ o r s k a l ý s i s f r a m l e i ð s l a n er sýnd í 
11. töflu. Fór hún hægt vaxandi f ram til 
1963, en jókst um þriðjung árið 1964, en 
minnkaði svo á ný í svipað magn og 1963. 
Mikil verðhækkun hefur orðið á lýsi á und-
anförnum árum. Þannig hækkaði verð á 
ókaldhreinsuðu þorskalýsi um 7% árið 
1963, um 29% árið 1964 og um 16% árið 
1965. 

S í l d v e i ð a r . Heildarsíldveiðin hefur far-
ið vaxandi síðastliðin tvö ár. 1964 varð 
hún 553 þús. tonn eða um 40% meiri en 
árið 1963. Árið 1965 varð metafli, 813 þús. 
tonn eða um 47% meira en árið áður. Á 
sumarsíldveiðunum norðanlands og austan 
1964 veiddust alls 340 þús. lestir eða um 
38% meira en 1963, en 1965 veiddust 289 
þús. lestir eða um 15% minna en 1964. 
Aftur á móti urðu haustsíldveiðarnar norð-
anlands og austan 1965 miklu meiri en 
1964, 285 þús. lestir á móti 84 þús. lest-
um, eða gerðu betur en þrefaldast. Árið 
1963 veiddist engin síld á þessu svæði um 
haustið. Sumarsíldveiðarnar sunnanlands 
1964 námu 29 þús. lestum, sem er sama 
magn og 1963, en 1965 námu þær 63 þús. 
lestum, sem er rúmlega tvöföldun. Haust-
síldveiðarnar sunnanlands námu um 19 þús. 
lestum árið 1964, sem er 42% minna en 
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1963, en árið 1965 komust þær upp í 65 
þús. lestir, sem er talsvert meira en þre-
földun. Vetrarsildveiðin sunnanlands nam 
72 þús. lestum 1964, um 25% minni en 
1963, en árið 1965 nam hún 55 þús. lestum, 
um 24% minni en 1964. Loðnuveiði hefur 

9. tafla. 
Skreiðarframleiðslan 1960—1965. 

10. tafla. Framleiðsla fiskimjöls, kar fa -
mjöls og karfalýsis 1960—1965. 

farið ört vaxandi. Árið 1964 nam hún 8,6 
þús. lestum, en hafði nær engin verið árið 
á undan, en árið 1965 nam hún 50 þús. 
lestum, sem er nærri sexföldun f rá fyr ra 
ári. 

V i n n s l a s í l d a r a f l a n s . Hin stórstiga 
aukning afkastagetu síldarvinnslustöðv-
anna á Austur- og Suðvesturlandi, sem hófst 
1962, hélt áfram. Bræðslugetan á Austur-
landi jókst um 2.000 mál 1963, 2.700 mál 
1964 og 7.000 mál 1965. Einnig voru marg-
ar síldarsöltunarstöðvar reistar á Austur-
landi og eldri stöðvar stækkaðar og véla-
kostur aukinn. Teknar hafa verið í notkun 
á flestum söltunarstöðvum norðan og aust-
an lands afkastamiklar sildarflokkunarvél-
ar, sem spara mikið vinnuafl og gera kleift 
að salta úr mjög blandaðri sild. Aukning 
bræðslugetunnar sunnan lands varð 13.600 
mál 1963, 2.500 mál 1964 og 7.000 mál 1965. 

Mikil síld hefur verið flutt með síldar-
flutningaskipum 1964 og 1965 til hafna á 
Norðurlandi og nokkuð til Reykjavíkur og 
Bolungarvíkur. Hafa verið teknar í notkun 
öflugar síldardælur. 

Á sumarsíldveiðunum norðan lands og 
austan fóru 47 þús. lestir í salt 1964, sem 
var 25% minna en 1963, en haustið 1964 
voru saltaðar rúmar 2 þús. lestir af síld 
veiddri við Norður- og Austurland, en ekk-
ert árið 1963. Varð heildarminnkunin um 
22%. Árið 1965 fóru aðeins 39 þús. lestir 
í salt á sumarsíldveiðunum norðan lands 
og austan, sem er um 17% minnkun, en um 
haustið fóru þar um 15 þús. lestir í salt, 
svo að í heild varð 9% aukning f r á 1964. 
Sumarið 1964 fóru 368 þús. lestir í bræðslu 
norðan lands og austan, sem er 116% aukn-
ing f r á 1963, og um haustið voru bræddar 
þar 79 þús. lestir, en ekkert árið 1963. Sum-
arið 1965 eru veiddar 249 þús. lestir í 
bræðslu norðan lands og austan, sem er um 
32% minna en 1964, en um haustið fóru 
þar í bræðslu 263 þús. lestir, svo að heild-
araukningin er um 39% á báðum vertíðum. 

Aukning sildaraflans hefur öll farið til 
bræðslu. Þar eð sú vinnsluaðferð tekur við 
verðminna hráefni en söltun og frysting 
og eykur þar að auki minna við verðmæti 
þess, var miklu minni aukning á heildar-
afurðaverðmæti aflans á föstu verðlagi. 
Frá 1963 til 1964 jókst það, á verðlagi árs-
ins 1962, um 10,3%, en f rá 1964 til 1965 um 
35,6%, en afli jókst sömu ár um 40 og 47%. 
Meðalvinnslustig afurðanna minnkaði m. 
ö. o. verulega eins og eftirfarandi yfirlit 
sýnir, í millj. kr. á verðlagi ársins 1962: 

Meðalvinnslustigið hefur lækkað um 
15,5% árið 1964 f r á fyr ra ári og af tur um 
3,7% árið 1965. 

Verð á síldarafurðum hefur farið hækk-
andi. Verð á síldarlýsi hækkaði f r á meðal-
verði fy r ra árs um 36,5% árið 1963, um 
46% árið 1964 og um 4% árið 1965. Verð 
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11. tafla. Framleiðsla og útflutningur þorskalýsis 1961—1965. 
Útflutt 

Framleitt meðalalýsi 
tonn tonn 

1961 6 .948 2 .540 
1962 7 .311 2.148 
1963 7 .753 1.869 
1964 10 .270 1.611 
1965 7 .602 1 .617 

á síldarmjöli lækkaði um 13% árið 1963, 
en hækkaði um 7% 1964 og 23% 1965. 
Verð á sérverkaðri saltsíld hækkaði um 
6% 1963, um 7% 1964 og 12% 1965. Verð 
á f rys t r i síld hækkaði um 2% 1963, um 
6% 1964 og um 8% 1965. Meðalverðhækk-
un síldarafurða varð 2,2% 1963, 19,5% 
1964 og 10,9% 1965. Þar sem saman fer 
aukinn afli og verðhækkun erlendis, hækk-
aði gjaldeyrisverðmæti síldarframleiðsl-
unnar mjög mikið, eða um 6,5% 1963, 32% 
1964 og 50% 1965. 

R æ k j a og h u m a r . Humaraflinn 1964 
var 2,6 þús. lestir, sem er 50% minna en 
árið 1963, en árið 1965 varð hann 3,7 þús. 

Útflutt Útflutt Útflutt Notað 
fóðurlýsi herzlulýsi ails innanlands 

tonn tonn toml tonn 

1.480 1.736 5.756 900 
1.485 1.652 5.285 750 
2 .557 3.771 8.197 753 
3 .279 4 .900 9 .790 812 
3 .020 1.541 6.178 818 

lestir, sem er 42% aukning. Rækjuaflinn 
var 541 lest 1964, sem er um 17% minna 
en 1963, en varð 901 lest 1965, sem er um 
67% aukning. Verðlag á frystum humar 
hækkaði um 12,5% árið 1963, en lækkaði 
um 24% árið 1964, en hækkaði svo um 
22% árið 1965. Verð á f ryst r i rækju lækk-
aði um 7% 1963 og um 5% 1964, en hækk-
aði svo um 36% árið 1965. 

H v a l v e i ð a r . í 13. töflu er yfirlit um 
afla á hvalveiðum 1960—1965 og afurða-
magn við vinnslu hans. Hefur afli verið 
nokkuð jafn 1962—1965. Eins og áður er 
getið, bættist eitt nýtt hvalveiðiskip í flot-
ann 1964, en tvö voru tekin úr notkun. 

12. tafla. Sildarmóttaka og framletðsla síldarafurða 1960—1965. 

13. tafla. Hvalveiðr og hvalafurðir 1960—1965. 
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14. tafla. Verðþróun sjávarafur&a, 1962—1965. 
1962 = 100 

Verð á hvalafurðura hefur hækkað nokk-
uð síðastliðin ár. Heildarsöluverðmæti hvai-
afurða var 53 millj. kr. árið 1963, 55 millj. 
kr. 1964 og 67 millj. kr. árið 1965. 

Iðnaðarframleiðsla. 
Hér á eftir verður fjallað um iðnaðar-

framleiðslu í þeim þrengri skilningi, sem 
oftast er át t við í daglegu tali, þ. e. iðnað 
fyr i r innlendan markað, að slepptri allri 
vinnslu sjávarafurða. Húsbyggingar og 
önnur mannvirkjagerð eru heldur ekki með-
talin, heldur aðeins framleiðsla hluta til 
þeirrar starfsemi. 

Skýrslur um iðnaðarframleiðsluna eru 
þvi miður enn mjög í brotum. Að vísu eru 
unnar heildstæðar skýrslur um vinnuafls-
notkun iðnaðarins, sem og annarra atvinnu-
greina, byggðar á uppgjöf vinnutíma eða 
launa til slysatrygginga. Þessar skýrslur 
ná þó sem stendur aðeins til ársins 1964. 

Um verðmæti iðnaðarframleiðslunnar 
hefur ekki verið safnað skýrslum, f r á því 
að iðnaðarkönnun um árið 1960 var gerð. 
Hins vegar hefur Hagstofan safnað árleg-

um skýrslum um magn mikils fjölda iðn-
aðarvara, og ná þær skýrslur nú til árs-
ins 1965. Ekki eru tök á að meta nákvæm-
lega, til hve mikils hluta iðnaðarfram-
leiðslunnar þessar magnskýrslur ná, en af 
lauslegum útreikningi má ráða, að þær nái 
til mikils meiri hluta framleiðslunnar að 
verðmæti. 

Til þess að gera þessar magnskýrslur 
samleggjanlegar og sambærilegar hefur 
Efnahagsstofnunin metið magn hverrar 
tegundar til fasts verðs, þannig að f ram 
komi magnvísitölur framleiðslunnar í hin-
um ýmsu greinum og iðnaðinum í heild. 
Þann fyrirvara verður þó að gera, að þann-
ig fengnar niðurstöður eru misjafnlega 
áreiðanlegar, enda eru þessar magnvísitöl-
ur ekki byggðar upp með kerfisbundnum 
hætti, svo sem títt er um opinberar fram-
leiðsluvísitölur. 

Framleiðsla innlendra tollvörutegunda 
árin 1960—'65 er sýnd í 15. töflu. Fram-
leiðsla ýmissa helztu iðnaðarvara, annarra 
en tollvörutegundanna, yfir sömu ár er 
sýnd í 16. töflu, og er hér um að ræða úr-
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15. tafla. Framleiðsla á innlendum tollvörujtegundum 1960—1965. 

tak úr fyrrgreindum magnskýrslum Hag-
stofunnar. Magnvísitölur iðnaðarfram-
leiðslu yfir sömu ár, reiknaðar sem fyr r 
segir eftir magnskýrslunum, eru sýndar í 
17. töflu. Loks er í 18. töflu sýnd vinnu-
aflsnotkun iðnaðarins 1960—64. Er sú 
tafla byggð á vinnuvikuskýrslum Hagstof-
unnar, sem fy r r greinir. En þar sem hinar 
árlegu skýrslur f ram til 1962 náðu aðeins 
til verkafólks, hefur Efnahagsstofnunin 
áætlað fjölda annars starfsfólks til sam-
ræmis við síðari hát t á skýrslugerð þess-
ari. Til þess að fylla upp í myndina er 
vinnuaflsnotkun fiskiðnaðarins einnig tek-
in með í 18. töflu. 

Magn iðnaðarframleiðslu fyr i r innlend-
an markað jókst mjög lítið árið 1961, eða 
um aðeins 1,8% skv. magnvísitölunni. Staf-
aði það af hinu víðtæka verkfalli það ár, er 
olli j a fnf ramt því, að unnum mannárum í 
iðnaði, öðrum en fiskiðnaði, fækkaði um 
2,5%. Þessi tiltölulega stöðnun vannst þeg-
ar upp árið eftir, er magnvísitalan sýndi 
10,3% aukningu, en reiknuð mannár 9,0% 
aukningu. Árið 1963 varð enn veruleg fram-
leiðsluaukning, en telst 7,3% skv. magn-
vísitölunni, j a fnf ramt 4,3% aukningu 
vinnuaflsnotkunar. Síðustu tvö árin 1964 
og 1965 hefur samkeppnisaðstaða iðnaðar-
ins af tur á móti orðið mun örðugri, þannig 

að mjög hefur dregið úr vexti framleiðsl-
unnar, þrát t fyr i r mikla f járfest ingu at-
vinnuvegarins, er leitt hefur til aukinnar 
afkastagetu. Magnvísitala framleiðslunnar 
sýndi 2,8% aukningu 1964 og aðeins 1,7% 
1965. Fjölgun mannára fyr ra árið taldist 
3,8%, en um síðara árið liggja tölur enn 
ekki fyrir . 

Af þeim tölum, sem hér hafa verið til-
færðar, má ráða, að framleiðni á hvern 
vinnandi mann hafi aukizt um 4,4% 1961, 
1,2% 1962 og 2,9% 1963, en minnkað um 
1,0% árið 1964. En þess ber að gæta, að 
báðir mælikvarðarnir, um framleiðslu og 
vinnuaflsnotkun, eru grófir, svo að tals-
verðu getur skeikað f rá ári til árs, enda 
þótt þeir gefi rét ta hugmynd um heildar-
stefnu. Yfir f jögurra ára bil f r á 1960 til 
1964 hefur framleiðni iðnaðarins aukizt 
alls um 7,5%, eða 1,8% á ári til jafn-
aðar. E r það nokkru meiri aukning en áætl-
uð hefur verið í öllum iðnaði, að meðtöld-
um fiskiðnaði, áratuginn 1950—1960, er 
var 1,5% á ári, og mun meiri en í öðrum 
iðnaði en fiskiðnaði.1 Getur þetta þó ekki 
talizt mikill vöxtur, eftir því sem almennt 
gerist um iðnþróun. Er þá til þess að líta, 
að helztu tækifærin til hagvaxtar og fram-

1 Jónas Kristjánsson: Iðnþróun á Íslandi, 
„Úr þjóðarbúskapnum", 16. hefti. 
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16. laflu. Framleiðsla ýmissa helztu iðnaðarvara 1960—1965. 
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17. tafla. Magnvísitölur iðnaðarframleiðslu 1960—1965.*) 
1 9 6 0 = 100 

*) Framleiðsla sjávarafurða ekki meðtalin. 

leiðniaukningar hafa síðustu árin legið á 
öðrum sviðum en í iðnaði fyr i r innlendan 
markað, þ. e. einkum í sjávarútvegi og 
fiskvinnslu og í byggingastarfsemi og ann-
arri mannvirkjagerð. 

Fjárfest ing iðnaðarins hefur verið mikil 
á síðustu árum. Liggur því nærri að spyrja, 
hvort árangurinn í aukinni framleiðslu og 
framleiðni hafi svarað þeim kostnaði. Mið-
að við þróun framleiðslunnar virðist árang-
urinn sæmilegur, svo langt sem tölur ná, 
þ. e. f ram til 1964. Samkvæmt áætlun Efna-
hagsstofnunarinnar2 jókst fas ta f já rmagn 
iðnaðarins, annars en fiskiðnaðar, um 
24,5% f rá 1960 til 1964, en á sama tíma 
sýnir magnvísitala framleiðslunnar 23,8% 
aukningu. Hlutfallið milli f já rmagns og 
framleiðslu, stofnfjárstuðullinn, virðist því 
hafa haldizt nokkurn veginn óbreyttur 
nema breytingar á hlutfalli vörubirgða við 
framleiðslu komi til. Hvort aukning fram-
leiðslunnar á hvern starfsmann er eðlileg 
miðað við aukningu fjármagnsins, verður 
ekki sagt að svo stöddu. Hins vegar er rétt 
að benda á, að f járfes t ing iðnaðarins er 
sérstaklega mikil árin 1964 og 1965. Ekki 

2 Sjá tilvitnun 1. 

er þess að vænta, að fjárfestingin komi að 
notum nema að litlu leyti á sama ári og 
hún á sér stað. En á hinn bóginn liggja 
enn ekki fyrir vinnuaflsupplýsingar um 
árið 1965, þegar þetta er ritað. 

Framleiðsluþróun hinna einstöku greina 
iðnaðarins hefur verið verulega misjöfn, 
svo sem fram kemur af 17. töflu. Flestar 
greinar matvæla- og drykkjarvöruiðnaðar 
hafa vaxið fremur jafnt yfir öll árin, og 
yfirleitt um meira en meðaltal í heild. 
Brauðvörur og kex virðast þó hafa verið 
í stöðnun f ram til 1963, en vaxið drjúgum 
síðustu tvö árin. Aftur á móti varð mikill 
vöxtur sælgætisframleiðslu f ram til 1963, 
en treg aukning f rá því ári. Framleiðsla 
vefjarefna, sem einkum eru band, garn, 
dúkar og teppi úr ull, tók verulegri aukn-
ingu 1961 og af tur 1965, en var í stöðnun 
þar á milli. Heildaraukningin var þó í meðal-
lagi. Hampiðja og veiðarfæragerð hefur átt 
örðugt uppdráttar sökum ákafrar sam-
keppni erlendis frá. Sýnir magnvísitala 
þeirrar framleiðslu rykkjótta þróun og í 
heild verulega minnkun. Umbúðafram-
leiðsla hefur á hinn bóginn haldið velli, 
og munu sveiflur í þeirri framleiðslu standa 
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í hvað nánustu samhengi við magn freðfisks 
og afbrigði í pökkun hans. 

Fatnaðariðnaður hefur einnig átt við 
harðnandi samkeppni að etja. Einkum hef-
ur skóiðnaðurinn staðizt þá samkeppni illa, 
en hann hafði dafnað í skjóli hárra tolla 
og beinna takmarkana á innflutningi. Fata-
iðnaðurinn hefur einnig sætt svipuðum 
breytingum á samkeppnisaðstöðu sinni við 
nokkra lækkun tolla og almennt innflutn-
ingsfrelsi, en staðizt þær breytingar sæmi-
lega. Enda þótt sjálf fatnaðarframleiðslan 
hafi staðnað, hefur önnur vefnaðarfram-
leiðsla sama iðnaðar aukizt mjög, þannig 
að lítils há t ta r aukning kemur f ram á 
framleiðslunni í heild. Skinna- og leður-
vöruiðnaður sýnir svipaða þróun og fata-
iðnaðurinn. 

Ekki verður annað séð, en að efnaiðnaði 
hafi fleygt verulega fram. Ýmsar efnavör-
ur hafa aukizt nálægt meðaltali iðnaðarins, 
og fellur vöxturinn einkum á síðustu tvö 
árin. Munar þar mest um áburðar- og máln-
ingarframleiðslu. Aukning hreinlætisvara 
er í heild nokkru meiri. Féll hún aðallega 
á árin f ram til 1963, en síðan hefur orðið 
nokkur samdráttur. Mest og jöfnust aukn-
ing hefur orðið á framleiðslu á þvottalegi. 
Framleiðsla á sementi, öðrum steinsteypu-
vörum o. þ. h. hefur aukizt mjög ört, og 
stendur það að sjálfsögðu í sambandi við 
hina miklu aukningu verklegra fram-
kvæmda. Tekið skal fram, að blöndun stein-
steypu og malbiks í viðkomandi stöðvum, 
sem raunar teljast til iðnaðar, er ekki tal-
in með í magnvísitölunum, þar sem örð-
ugt er að meta í þeim tilvikum, hve mikill 
tilflutningur slíkrar starfsemi f r á bygging-
arstað til stöðvanna hefur át t sér stað. 

Framleiðsla málmvara og rafmagnstækja 
jókst talsvert f ram til 1963, en hefur verið 
í stöðnun f rá því. Þróun einstakra þátta 
þessara iðnaðargreina hefur þó verið mjög 
misjöfn. Mikill hluti fyr i r tækjanna í þessum 
greinum fæst aðallega við framkvæmda-
verkefni og margs konar viðhald, en hvor-
ugt kemur f ram í magnskýrslum fram-
leiðslunnar. Er magnvísitala þessa iðnaðar 
því sérstaklega óáreiðanlegur mælikvarði 
á heildarframleiðslu hans. 

Enda þótt hér hafi verið drepið á tolla-

breytingar meðal þeirra ástæðna, er liggi 
til örðugri samkeppnisaðstöðu sumra greina 
iðnaðarins, er engan veginn svo að skilja, 
að það sé veigamikil ástæða, þegar yf ir 
heildina er litið. Þær tollalækkanir á sam-
keppnisvörum iðnaðarins, sem framkvæmd-
ar voru í nóvember 1961 og þó einkum í maí 
1963, snertu svo til eingöngu mjög hát t 
tollaðar vörur, einkum þær sem örðugt 
hafði reynzt að fyrirbyggja smygl á. Sú 
vernd, sem þessir tollar höfðu valdið, var 
langt fyr i r ofan alla sanngirni og samræmi 
við önnur skilyrði atvinnurekstrar, og hafði 
aldrei verið tilgangurinn að koma á svo 
mikilli tollvernd. Frá því að nýja vöru-
skráin var sett í maí 1963, hafa aðeins orð-
ið lítilvægar lækkanir á tollum samkeppn-
isvara. 

Á hinn bóginn hafa einnig orðið talsverð-
ar breytingar til lækkunar á tollum á nauð-
synjum iðnaðarins, bæði hráefnum og vél-
um og tækjum. Tollar á iðnaðarvélum voru 
samræmdir í lækkunarátt með tollskránni 
1963 og yfirleitt settir í 35% toll. Síðan 
hafa þeir enn verið færðir niður, almennt 
niður í 25%, en tollar á fiskiðnaðarvélum 
hafa lækkað meira, ýmist í 15% eða 10%. 

Að öllu samantöldu er torvelt að full-
yrða, hvort tollabreytingar síðustu ára hafa 
verið iðnaðinum meira í óhag en í hag. 
Ja fnf ramt hefur tollvernd flestra greina 
iðnaðarins haldizt mjög há. 

Þeir þættir í þróun síðustu ára, sem hafa 
vafalaust haf t mest áhrif á samkeppnis-
aðstöðu iðnaðarins, eru annars vegar hið 
stóraukna frjálsræði í innflutningi, en hins 
vegar hin stórfellda hækkun innlends kostn-
aðar. Á frílista er nú um 85% alls inn-
flutningsins, og eru þar á meðal svo til 
allar samkeppnisvörur iðnaðarins. En til 
marks um þýðingu hækkaðs framleiðslu-
kostnaðar má nefna, að verðlag innflutn-
ingsins hækkaði um aðeins 10,4% f r á 1961 
til 1965, eða um 2,5% á ári, en á sama tíma 
hækkaði kaup iðnaðarmanna um 76% og 
iðnverkakvenna um 113%, eða um 15,2% 
og 20,9% á ári. 

Byggingarstarfsemi. 
Svo sem þegar er getið, nam aukning 

byggingariðnaðarins 10% á ári að jafnaði 
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18. tafla. Áætluð vinniiaflsnotkun iðnaðarins eftir iðnaðargeinum 1960—1964. 

Reiknuð mannár Vísitölur 1960 = 100,0 

yfir tímabilið 1961—'65. En einstök ár 
þess tímabils sýndu mjög misjafna hækk-
un. Árið 1961 varð samdráttur, er nam 
8,6% og stafaði að nokkru af eiginlegum 
samdrætti íbúðabygginga og að nokkru af 
verkfallinu það ár. Síðan hefur a f tur á 
móti orðið mjög stórstíg aukning, er nam 
í réttri áraröð f r á 1962: 15,4%, 20,2%, 
14,3% og 8,9%. Að sjálfsögðu er hvaða 
atvinnuvegi sem er mjög örðugt um að 
takast á hendur svo gífurlega aukningu 
sem áranna 1962—64, enda sogaðist þá mjög 
mikið vinnuafl að byggingarstarfseminni, 
samfara lengingu vinnutímans og yfirborg-
un vinnuafls. Það skal tekið fram, að fram-
leiðsluaukningin er hér metin eftir tölum 

fjármunamyndunarskýrslna um fram-
kvæmdamagn hvers árs í byggingum og 
öðrum mannvirkjum. 

Heimildir um vinnuaflsnotkun bygging-
ariðnaðarins síðustu árin eru ósamstæðar 
og því torveldar til samanburðar milli ára. 
Fjöldi reiknaðra mannára verkamanna og 
iðnaðarmanna í atvinnugreininni jókst ekk-
ert f r á 1960, 5.739 mannár, til 1962, 5.671 
mannár. Aukning framleiðslu á mann virð-
ist því hafa verið um 2,5% á ári yfir þetta 
tveggja ára bil. En f r á og með 1963 hafa 
vinnuaflsskýrslurnar verið gerðar á öðrum 
grundvelli, þ. e. ná til alls starfsfólks við-
komandi greina, og verða því ekki bornar 
saman við tölur fyrr i skýrslnanna. Engu 
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að síður er ljóst, að á þeim árum hefur 
byggingarstarfsemin tekið til sín mjög 
aukið vinnuafl og ja fnf ramt mjög álitleg-
an hluta af vinnuaflsaukningunni í heild. 
Árið 1964 kom um 30% vinnuaflsaukning-
arinnar í hlut byggingarstarfseminni, og 
telst það rúmlega 5% fjölgun í atvinnu-
greininni. Sökum lengingar vinnutímans 
hefur vinnumagnið augljóslega aukizt mun 
meira, enda þótt ekki séu tök á að meta 
það, en framkvæmdaaukningin nam 14,3% 
árið 1964, sem fyr r segir. 

19. tafla. Orkuvinnsla almenningsraf-
veitna 1960—1965. 
Í milljónum kílówattstunda 

Raforkuvinnsla. 
Vatnsafl almenningsrafstöðva var aukið 

um 1 þús. kw. árið 1964, og varð sú aukn-
ing við Þverá í Steingrímsfirði. Engin aukn-
ing varð á vatnsaflinu á árinu 1965, þannig 
að heildarafl vatnsorkuvera nam 122,7 þús. 
kw. í lok beggja áranna. Af tur á móti hefur 
dísilaflvélum verið bætt við víða um land, 
ekki sízt á Austfjörðum, þar sem orðið 
hefur snögg aukning raforkunotkunar 
vegna stóraukinnar síldarvinnslu. Alls hef-
ur varmaafl almenningsrafstöðva aukizt úr 
24,9 þús. kw. í árslok 1963 í 31,2 þús. kw. 
í árslok 1965. 

Orkuvinnsla stöðvanna hefur þróazt með 
líkum hætti og vélaaflið. Vatnsorkuvinnsl-
an jókst um 24 þús. kwst. 1964 (sbr. 19. 
töflu). En árið 1965 var lélegt vatnsár, svo 
að vinnslan minnkaði um 8 þús. kwst. Svo 
til engin aukning varð á varmaorkuvinnsl-
unni 1964, en 1965 jókst sú vinnsla um 
6 þús. kwst., bæði til þess að mæta aukn-
ingu notkunar og minnkun vatnsorku-
vinnslu. Heildarorkuvinnslan jókst þannig 
með nokkurn veginn eðlilegum hætti 1964, 
um 25 þús. kwst. eða 3,9%, en dróst eilítið 
saman árið eftir. 

Þessar tölur innifela hins vegar alla svo-
nefnda stórnotkun og ennfremur eigin notk-
un stöðvanna og orkutöp. Til þess að mæta 
aukningu almennrar notkunar hefur verið 
dregið úr stórnotkuninni, svo sem eftirfar-
andi töiur bera með sér. Árin 1963—1965 
nam notkunin, í réttri áraröð talið: áburð-
arverksmiðjunnar 137, 142 og 101 millj. 
kwst., sementsverksmiðjunnar 13 millj. 
kwst. öll árin, varnarliðsins 41, 41 og 40 
millj. kwst. og almenn notkun, ásamt orku-
töpum og eigin notkun stöðva, 450, 469 og 
509 millj. kwst. Þannig er aukning al-
mennrar notkunar einmitt mest árið 1965, 
þegar heildarvinnslan er í stöðnun. 

Tekjur almenningsrafveitnanna af raf-
orkusölu til endanlegra notenda hafa verið 
sem hér segir, í milljónum króna á verð-
lagi hvers árs: 

1960 190 
1961 230 
1962 264 
1963 299 
1964 330 



Greiðslujöfnuður við útlönd 1965 

Í þessari grein, sem rituð er af Ólafi Tómassyni, er skýrt 
frá greiðslujöfnuði ársins 1965 og skiptingu á einstaka 
tekju- og gjaldaliði og á greiðslusvæði. 

Skýrslum um greiðslujöfnuð við útlönd 
er ætlað að sýna heildarviðskipti þjóðar-
búsins við umheiminn á ákveðnu tímabili. 

Greiðslujafnaðaryfirliti má skipta í 
f jó ra aðalþætti: vöruskipti (inn- og út-
f lut tar vörur), greiðslur fy r i r þjónustu, 
sem oft eru kallaðar duldar greiðslur, fram-
lög án endurgjalds og fjármagnshreyfing-
ar. 

Í greiðslujafnaðarskýrslum er verð inn-
og útflutnings gert upp á sama grundvelli, 
þ. e. hvort tveggja er miðað við f. o. b. verð-
mæti, gagnstætt því sem jafnan er gert í 
verzlunarskýrslum, þar sem innflutningur 
er oftast talinn c. i. f., en útflutningur f. o. 
b. Á árinu 1965 var'ö mismunur á verðmæti 
inn- og útflutnings, vöruskiptajöfnuðurinn, 
hagstæður um 219 millj. kr., en óhagstæð-
ur um 364 millj. kr. 1964. 

Helztu þjónustuliðir (duldar tekjur og 
gjöld) eru flutningar, tryggingar, vaxta-
greiðslur, viðskipti við varnarliðið, vinnu-
laun og opinber þjónusta. Mismunurinn á 
inn- og útfluttr i þjónustu, þjónustujöfnuð-
urinn, varð hagstæður um 27 millj. kr. 
1965 á móti 40 millj. kr. árið áður. 

Heildarniðurstaða vöruskiptajafnaðar og 
þjónustujafnaðar kallast viðskiptajöfnuður. 
Er viðskiptajöfnuður oft notaður sem mæli-
kvarði á afkomu þjóoarbúsins gagnvart út-
löndum. Á árinu 1965 varð viðskiptajöfn-
uðurinn hagstæður um 246 millj. kr., en 
var óhagstæður um 324 millj. kr. 1964. Er 
þetta mikil breyting, sem fyrs t og fremst 

á rætur að rekja til stóraukins útflutnings, 
og einnig varð innflutningur skipa og flug-
véla miklu minni 1965 en 1964, enda var 
innfluningur skipa og flugvéla þá óvenju-
mikill. 

Línurit á 31. bls. sýnir, hve inn- og út-
flutningur hefur verið mikill hluti af heild-
argjaldeyristekjum og gjöldum fyr i r vörur 
og þjónustu síðustu fimm ár. Á 33. bls. er 
línurit, sem sýnir vöruskiptajöfnuð, þjón-
ustujöfnuð og viðskiptajöfnuð sl. tíu ár. 
Innflutningur er á þessum línuritum sem 
annars staðar í greininni talinn á f. o. b. 
verði. Enn fremur hafa allar tölur línurit-
anna verið umreiknaðar til þess gengis, 
sem gilti ef t i r 4. ágúst 1961. 

Til sérhverra viðskipta, sem færð eru á 
hina ýmsu liði viðskiptajafnaðarins og 
greiðslur koma fyrir , svarar færsla á ein-
hvern fjármagnsreikning. Eru niðurstöður 
af þeim færslum sýndar í f jármagnshreyf-
ingum greiðslujafnaðaryfirlitsins. Fjár-
magnshreyfingum má skipta á ýmsa liði. 
E r algengt að gera greinarmun á f j á r -
magnshreyfingum opinberra aðila annars 
vegar og einkaaðila hins vegar. Hvorum 
flokki fyr i r sig má svo af tur skipta annars 
vegar í hreyfingar til langs tíma, t. d. lán-
tökur til eins árs og lengri tíma og afborg-
anir af slikum lánum, og hins vegar stuttar 
hreyfingar, svo sem breytingar á reikn-
ingsstöðu fyr ir tækja, stutt vörukaupalán, 
gjaldeyrisstöðu bankanna o. fl. Oft er þó 
breyting á gjaldeyrisstöðunni skilin f r á 
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öðrum fjármagnshreyfingarliðum og sýnd 
í sérstökum lið á greiðslujafnaðaryfirlitinu, 
þar sem breytingin á gjaldeyrisstöðunni er 
heildarniðurstaðan af breytingum á öllum 
öðrum liðum yfirlitsins eða í rauninni 
heildargreiðslujöfnuðurinn. 

Mótbókun vegna vöru, þjónustu eða f j á r -
magns, sem látið er í té eða tekið við án 
endurgjalds, er færð á sérstakan lið í 
greiðslujöfnuðinum, sem nefnist framlög 
án endurgjalds. 

Skipt ing á landsvæði. Á 1. töflu er við-
skiptajöfnuðinum (vörum og þjónustu) ár-
in 1961—1965 skipt á eftirtalin landsvæði: 

Bandaríkin og Kanada. 

Sterlinggreiðslusvæði, en til þess teljast 
Bretland, Írland, brezkar nýlendur og 
sambandslönd, önnur en Kanada. 

Önnur OECD-lönd, en til þeirra teljast 
aðildarriki OECD í Evrópu, önnur en 
Bretland og Írland. 
Rússland og Austur-Evrópa. Auk Rúss-
lands teljast til þessa svæðis Austur-
Þýzkaland, Búlgaría, Pólland, Rúmenía, 
Tékkóslóvakía og Ungverjaland. 

Önnur lönd. Hér eru talin þau lönd, sem 
ekki teljast til neins af framangreindum 
f jórum svæðum, og eru þar á meðal t. d. 
Finnland, Júgóslavía, Japan, Brasilía og 
ísrael. 

Viðskiptajöfnuðurinn við Bandaríkin og 
Kanada og sterlinggreiðslusvæðið hefur 
verið hagstæður öll árin, sem taflan nær 
yfir . Hefur miklum hluta af hinum hag-
stæða jöfnuði í dollurum og sterlingspund-
um verið varið til jöfnunar á viðskiptum 
við önnur OECD-lönd, sem hafa verið óhag-
stæð öll árin, svo og til jöfnunar á viðskipt-
um við önnur lönd, sem einnig hafa verið 
óhagstæð öll árin. Viðskiptin við Rússland 
og Austur-Evrópu hafa að undanskildu ár-
inu 1962 verið óhagstæð öll árin, sem tafl-
an nær yfir . 

Fjórða tafla sýnir helztu liði greiðslu-
jafnaðarins 1965, skipt á landsvæði. Þa r má 
sjá, að vöruskiptajöfnuðurinn hefur verið 

hagstæður við Bandaríkin og Kanada og 
sterlinggreiðslusvæðið, en óhagstæður við 
hin svæðin. Þjónustujöfnuðurinn varð hag-
stæður um 511 millj. kr. við Bandaríkin og 
Kanada, óhagstæður um 151 millj. kr. við 
sterlingsvæðið, 320 millj. kr. við önnur 
OECD-lönd og 23 millj. kr. við Rússland og 
Austur-Evrópu. Við önnur lönd varð þjón-
ustujöfnuðurinn hagstæður um 10 millj. 
kr. 

Skýrslur um greiðslujöfnuðinn eru samd-
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7. tafla. Viðskiptajöfnuður (vörur og þjónusta) 1961—1965 skipt á Vönd. 
(í millj. kr.) 

2. tafla. Fjármagnshreyfingar, nettó. 
(í millj. kr.) 

+ = Fé frá útlöndum, þ. e. a.s. lántökur eða lækkun innstæðna og rýrnun gjaldeyrisstöðu. 
4 = Fé tii útlanda, þ. e. a. s. lánveitingar eða aukning innstæðna, afborganir af lánum ogbættgjaldeyrisstaða. 

ar af hagfræðideild Seðlabankans, og eru 
upplýsingar fengnar f r á ýrasum fyr i r tækj-
um og opinberum aðilum. Þær eru víða 
ófullnægjandi, þannig að þurf t hefur að 
gera áætlanir á einstökum liðum, en þær 
eru að sjálfsögðu ekki nákvæmar. Mætti 
t. d. benda á, að væru nákvæmar upplýs-
ingar fy r i r hendi, ættu samanlagðar niður-
stöðutölur viðskiptajafnaðar, f jármagns-
jafnaðar og framlaga án endurgjalds að 
vera ja fn t og breyting gjaldeyrisstöðunnar. 

Á því tímabili, sem yfirlit 3. töflu nær yfir, 
hefur jafnan verið um einhvern mismun 

að ræða, eins og sjá má á E-lið töflunnar. 
Á árinu 1965 nam þessi mismunur 49,4 
millj. kr. 

Hér á ef t i r verður gerð nánari grein fyr-
ir einstökum liðum greiðslujafnaðarins og 
á það, nema annað sé tekið fram, við 3. töflu, 
sem sýnir sundurliðað yfirlit 1961—1965. 

Vörur. Útflutningur (1.) er talinn á f. o. 
b. verði, þ. e. söluverði afurða f lut tra í skip 
í útflutningshöfn. Til þess að fá sambæri-
legt verð á fisk, sem flut tur er af fiskimið-
um með íslenzkum skipum til sölu í erlend-
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um höfnum, er dreginn f r á söluverði hans 
innflutningstollur og áætlaður sölukostnað-
ur erlendis, ásamt áætlaðri upphæð á tonn 
fyr i r flutningskostnaði. Flutningskostnað-
ur þessi telst svo til tekna í liðnum farm-
gjöld íslenzkra skipa í millilandasiglingum. 
Sama máli gegnir um saltfisk, sem fluttur 
er með islenzkum skipum af miðum til sölu 
erlendis, aS f r á söluverði hans er dreginn 
áætlaður sölu- og flutningskostnaður. 

Birgðabreyting erlendis (2.) er vegna 
birgðabreytingar á freðfiski, sem seldur er 
í umboðssölu í Bandarikjunum, en birgðir 
þar minnkuðu á árunum 1961—1964, en 
jukust lítilsháttar 1965. Innflutningur (3. 
og 4.) er talinn á f . o. b. verði, þ. e. á verði 
í útflutningslandinu, en ekki e. i. f., eins og 
venjulega í verzlunarskýrslum. Enn frem-
ur er innflutningur, eins og aðrir liðir 
greiðslujafnaðarins, umreiknaður í ís-
lenzkar krónur miðað við kaupgengi, en 
ekki sölugengi, eins og í verzlunarskýrsl-
um. 

Þjónusta. Við ákvörðun á liðnum tekjur 
af erlendum ferðamönnum (1.) hefur ein-
göngu verið stuðzt við það, sem skilað hef-
ur verið til bankanna af ferðamannagjald-
eyri. 

Ef t i r farandi tölur sýna sundurliðun á 
farmgjaldatekjum íslenzkra skipa í milli-
landaflutningum (2.) síðastliðin tvö ár i 
millj. kr. 

Af útflutningi ísfisks 
Af öðrum útflutningi 
Af öðrum flutningi . . 

1964 
31,4 

242,8 
67,4 

1965 
28,8 

263,8 
83,9 

341,6 376,5 

Tekjur íslenzkra flugvéla (5.) hafa stöð-
ugt farið vaxandi á undanförnum árum og 
námu brúttótekjurnar rúmlega 38% af 
heildartekjum af þjónustu á árinu 1965 á 
móti 25% á árinu 1961. 

Helztu vaxtatekjur (9.) eru vextir af er-
lendri verðbréfaeign Seðlabankans, og 
vaxtagjöld (22.) eru einkum vextir af 
samningsbundnum lánum og lausaskuldum 
bankanna. 

Tekjur vegna varnarliðsins (11.) eru 



34, FJÁRMÁLATÍÐINDI 

3. tafla. Greiðslujöfmtður við útl'ónd 1961—1965. 
(í millj. kr.) 

A. Vörur: 1961 1962 1963 1964 1965 

Tekjur: 
1. Útfluttar vörur (f.o.b.) tollafgreiddar 3.074,9 3.628,0 4.042,8 4.776,0 5.563,2 
2. Birgðabreyting erlendis + 7,4 + 36,0 + 46,0 + 1,3 -4- 4,5 

Útflutningur, alls 3.082,3 3.664,0 4.088,8 4.777,3 5.558,7 
Gjöld: 

3. Innflutt skip og flugvélar (f.o.b.) 200,3 195,4 379,9 938,0 583,7 
4. Aðrar innfluttar vörur (f.o.b.) 2.767,8 3.321,5 3.923,2 4.203,3 4.755,8 
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3. tafla. Greiðslujöfnuður við útlönd 1961—1965 (framh.) 
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4. tafla. Greiðslujöfnuður við útlönd 1965, skipt á lönd. 
(Í millj. kr.) 

5. tafla. Greiðslujöfnuður, samandregið yfirlit 1961—1965. 

(Í millj. kr.) 
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tekjur af olíusölu til bandaríska varnar-
liðsins, tekjur vegna byggingarstarfsemi 
og annarra útgjalda þess hér á landi. Bygg-
ingarefni og annað, sem flut t er inn og 
selt varnarliðinu, er fær t til gjalda á 14. 
lið yfirlitsins, og þar miðað við f. o. b. 
verð eins og um annan innflutning. 

Í liðnum ferða- og dvalarkostnaður (15.) 
er almennur ferða- og dvalarkostnaður 
stærsti þátturinn og nam 318,8 millj. kr. 
1965, þá námskostnaður, 71,5 millj. kr., og 
útgjöld vegna verzlunarferða, 20,1 millj. kr. 
Upphæðirnar eru teknar samkvæmt skýrsl-
um um gjaldeyrissölu gegn leyfum gjald-
eyrisyfirvalda ásamt sölu ferðamanna á 
íslenzkum gjaldeyri erlendis. 

Í liðnum erlendur kostnaður við utanrík-
isþjónustu er innifalin kostnaður við rekst-
ur sendiráða, ræðismannaskrifstofa og op-
inberan erindrekstur erlendis. 

Ýmsar tekjur og gjöld eru einkum um-
boðslaun, leiga fyr i r kvikmyndir, greiðslur 
fy r i r tækni- og sérfræðiþjónustu og fleira, 
sem ekki er talið annars staðar. 

Framlög án endurgjalds. Teknamegin 
(1.) er um að ræða notkun á framlagi án 
endurgjalds, sem bandarísk stjórnarvöld 
veittu Íslendingum í árslok 1960. Framlög 
vegna reksturskostnaðar ýmissa alþjóða-
stofnana eru nú sýnd í sérstökum lið, en 
voru áður innifalin í liðnum erlendur kostn-
aður við utanríkisþjónustu. Eignayfir-
færsla er nú einnig tilfærð á sérstökum 
lið, en var áður innifalin í ýmislegu. 

Fjármagnshreyfingar. Lántökur einka-
aðila árin 1961—1965 eru einkum vegna 
skipa- og flugvélakaupa. Sömuleiðis eru af-

borganir af lánum einkaaðila að mestu leyti 
vegna slíkra lána. Erlendar lántökur, bæði 
einkaaðila og opinberra aðila, eru hér tald-
ar með þeirri f járhæð, sem talin hefur ver-
ið notuð á viðkomandi ári. Er oft mikill 
munur á því á hverju einstöku ári, hvað 
samið hefur verið um af erlendum lánum, 
og hinu, hve mikið hefur verið notað. Á ár-
inu 1965 námu lántökur einkaaðila, sem 
notaðar voru á árinu 217,9 millj. kr. um-
fram afborganir, en afborganir af opinber-
um lánum námu 0,8 millj. kr. umfram lán-
tökur, sem notaðar voru á árinu, þannig að 
í heild jukust erlendar skuldir um 217,1 
millj. kr. E r hér um að ræða samnings-
bundin lán til eins árs eða lengri tíma. 
Frekari upplýsingar um erlendar lántökur 
1965 er að finna í 1. hefti Fjármálatíðinda 
1966 52.--57. bls. 

Í liðnum lækkun á lausafé og aukning 
lausaskulda einkaaðila eru m. a. innifalin 
stutt vörukaupalán innflytjenda, en aukn-
ing þeirra nam 141 millj. kr. 1965 á móti 
78 millj. kr. lækkun 1964. 

Breytingar á innstæðum erlendra aðila 
(5. og 10.) sýna breytingar á inneign, sem 
Bandaríkjamenn hafa eignazt hér sam-
kvæmt samningum við þá um kaup á land-
búnaðarvörum. 

Aðrir liðir í yfirlitinu í 3. töflu ættu ekki 
að þurfa skýringa við. 

Fimmta tafla sýnir samandregið yfirlit, 
þar sem aðeins eru sýndar niðurstöðutölur 
af helztu þáttum greiðslujafnaðarins, og 
heildarniðurstaðan af hreyfingum hinna 
ýmsu þátta sýnir að lokum breytingu gjald-
eyrisstöðunnar, sem er ja fn t og heildar-
greiðslujöfnuðurinn. 



Jóhannes Nordal: 

Staða þjóðarbúsins út á við 
Ef t i r f a r and i grein er byggð á erindi, sem dr. Jóhannes 
Nordal bankas t jór i f lu t t i á fundi Verzlunarráðs Íslands 
22. apríl sl. 

Hver þjóð hlýtur, þegar til lengdar læt-
ur, að verða að miða efnahagsstefnu 

sina við það, að hún eyði ekki meiru en 
hún aflar. Sú staðreynd, að Íslendingar áttu 
við að búa samfelldan greiðsluhalla allt 
f r á styrjaldarlokum til ársins 1960, haggar 
ekki þeirri niðurstöðu. Um var að ræða á 
þessu tímabili sérstakar aðstæður, er gerðu 
umframeyðslu þjóðarbúsins mögulega, en 
þó aðeins um takmarkaðan tíma. Fyrstu tíu 
ár þessa tímabils má skoða sem aðlögunar-
tima þjóðarbúsins að breyttum aðstæðum 
eft i r styrjöldina, og nutu Íslendingar þá 
mjög þeirrar efnahagsaðstoðar, sem Banda-
ríkjamenn veittu Evrópu í því skyni að 
endurreisa efnahagslíf álfunnar. Auk notk-
unar hins mikla gjaldeyrisforða, sem safn-
azt hafði á styrjaldarárunum, jafnaðist 
greiðsluhalli Íslendinga á þessum árum að 
mestu leyti með efnahagsaðstoð, einkum í 
formi óaf turkræfra framlaga, er nam sam-
tals um 1700 millj. kr. á núverandi gengi. 
Það skal tekið fram, að hér á ef t i r verða 
allar tölur f r á fy r r i tíma umreiknaðar til 
núverandi gengis. 

Þegar komið var f ram á árið 1954, mátti 
heita, að tekizt hefði að vinna bug á erfið-
leikum eftirstríðsáranna, og varð á því ári 
mjög lítill halli á greiðslujöfnuðinum, og 
var nettógjaldeyriseign bankanna í árslok 
634 millj. kr. Á 1. töflu er sýnt yfirlit um 
gjaldeyrisstöðuna og heildarskuldir opin-

berra aðila og einkaaðila. Má þar sjá, að 
erlendar skuldir voru aðeins rúmar eitt 
þúsund milljónir, svo að áætlað er, að 
nettóskuldastaðan við útlönd, þ. e. a. s. 
heildarskuldir bæði opinberra og einkaað-
ila að frádreginni gjaldeyriseign, hafi að-
eins numið 461 millj. kr. 

Þessi dýrð stóð þó ekki lengi. Þegar á 
árinu 1955 snerist greiðslujöfnuðurinn 
a f tu r til hins verra, og var orsakanna að 
leita i verðbólguþróun innan lands, bæði 
vegna óhóflegrar peningaþenslu og launa-
hækkana. Hófst nú nýtt tímabil mikils 
greiðsluhalla, er náði yfir árin 1955—1959 
og gjarnan mætti kalla uppbótatímabilið, 
þar sem það einkenndist af hinu víðtæka 
uppbótakerfi, sem þá þróaðist ár f r á ári, 
samfara víðtækum höftum. Öll þessi fimm 
ár var mikill halli á heildarviðskiptajöfn-
uðinum við útlönd, þ. e. a. s. viðskiptum 
með vörur og þjónustu, og nam hallinn 
samtals yf ir 2000 millj. kr. eða 413 millj. 
að meðaltali á ári. Þessi halli var jafnaður 
með tvennu móti. Annars vegar rýrnaði 
gjaldeyrisstaðan um nær 800 millj., og 
voru bankarnir komnir í 144 millj. kr. 
nettóskuld við útlönd í árslok 1959. Hins 
vegar voru á þessu tímabili tekin mikil 
erlend lán til langs tíma, og þá sérstaklega 
á vegum ríkisins. Hækkuðu opinberar 
skuldir við útlönd á þessum fimm árum 
um nærri því 1400 millj. kr. eða um 280 
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1. tafla. Staða þjóðarbúsins út á við. 
(Í millj. kr.) 

Föst lán 

1) Bráðabirgðatölur. 

millj. kr. á ári. Var hér einkum um að 
ræða löng lán með hagstæðum kjörum, 
sem að miklu leyti voru tekin fyr i r milli-
göngu Bandarikjastjórnar. 

Í árslok 1959 voru nettóskuldir þjóðar-
búsins við útlönd komnar upp í 2685 millj. 
kr. á móti 461 millj. árið 1954. Rýrnun 
heildarstöðu þjóðarbúsins út á við var því 
samtals 2200 millj. á aðeins fimm árum, 
enda var nú svo komið, að óhjákvæmilegt 
var að grípa til róttækra ráðstafana til 
þess að stöðva áframhaldandi greiðsluhalla 
og bæta stöðuna út á við. Óhugsandi var 
að brúa bilið lengur með erlendum lán-
tökum af því tagi, sem stuðzt hafði verið 
við á þessu tímabili, en j a fnf ramt var 
gjaldeyrisstaðan orðin svo alvarleg, að 
nærri lá greiðsluþroti erlendis, er ha f t 
hefði getað ófyrirsjáanlegar afleiðingar 
fyr i r lánstraust þjóðarinnar. Þetta alvar-
lega ástand var í rauninni meginástæðan 
fyr i r nauðsyn hinna róttæku aðgerða í 
efnahagsmálum, sem gerðar voru snemma 
á árinu 1960. En í þeirri stefnu, sem þá 
var tekin upp, fólst ekki aðeins viðbragð 
þjóðarinnar við aðsteðjandi erfiðieikum, 
heldur í rauninni fyrs ta viðurkenning þess, 
að tímabili beinnar eða óbeinnar efnahags-
aðstoðar f r á útlöndum væri lokið, og upp 

f r á þessu yrðu Íslendingar að treysta á 
sjálfa sig og sitt eigið lánstraust til að sjá 
sér farborða. 

Að því er varðar gjaldeyrismál og stöð-
una út á við, beindist sú stefna, sem tekin 
var upp 1960, að tveim meginmarkmið-
um, sem þó eru í rauninni samtvinnuð: 
Annars vegar að koma á fr jálsum innflutn-
ingi og gjaldeyrisviðskiptum, en hins veg-
ar að treysta stöðuna út á við með því að 
bæta gjaldeyrisstöðuna og eyða hinum þrá-
láta greiðsluhalla. Ég vil reyna að gera hér 
nokkra grein fyr i r því, hver árangur hafi 
orðið af þessari viðleitni með því að rekja 
nokkur atriði þróunarinnar á þeim sjö ár-
um, 1960—1966, sem síðan eru liðin. 

Við skulum þá fyrs t líta á viðskiptajöfn-
uðinn í heild, en þar á ég við jöfnuðinn af 
öllum viðskiptum bæði með vörur og þjón-
ustu, en ekki vöruskiptajöfnuðinn einan. 
Á þessum sjö árum hefur viðskiptajöfn-
uðurinn verið hagstæður í þr jú ár, þ. e. a. 
s. árin 1961, 1962 og 1965, en óhagstæður 
hin f jögur árin. Samtals hefur viðskipta-
hallinn numið 587 millj. kr. á tímabilinu 
eða að meðaltali 84 millj. kr. á ári. Er 
það aðeins einn fimmti hluti þess meðal-
halla, sem varð árlega á tímabilinu 1955— 
1959, en þá varð hann 413 millj. á ári, eins 
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og ég hef áður sagt. Þótt hin öra aukning 
útflutnings og annarra gjaldeyristekna 
hafi að sjálfsögðu átt mikinn þátt í að 
skapa skilyrði hagstæðari viðskiptajafnað-
ar, hefur á hinn bóginn ríkt vaxandi við-
skiptafrelsi, svo að innflutningur hefur 
einnig aukizt hröðum skrefum. Þar á með-
al hefur átt sér stað stórfelldari innflutn-
ingur á fiskiskipum, kaupskipum og flug-
vélum heldur en nokkru sinni fyrr . Nam 
heildarverðmæti innfluttra skipa og flug-
véla á þessum sjö árum alls 3619 millj. kr. 
eða að meðaltali 517 millj. á ári. E r þetta 
tveimur og hálfu sinnum meiri innflutn-
ingur á skipum og flugvélum árlega en á 
tímabilinu 1955—1959, svo að án skipa og 
flugvéla hefur viðskiptajöfnuðurinn batn-
að milli þessara tveggja tímabila um rúm-
ar 600 millj. á ári. 

Vegna þess hve innflutningur skipa og 
flugvéla er oft miklum sveiflum háður, 
fæst betri mynd af þróun viðskiptajafn-
aðarins, ef þeim innflutningi er á ein-
hvern hátt jafnað á það tímabil, sem at-
hugað er. Á línuriti yfir viðskiptajöfnuð-
inn á þessari síðu er viðskiptajöfnuðurinn 
annars vegar sýndur, eins og hann hefur 

raunverulega verið á hverjum tima á tíma-
bilinu 1954—1966, og hins vegar þar sem 
skipa- og flugvélainnflutningi er jafnað á 
tímabilið, þannig að hann er látinn aukast 
með sama hlutfalli og annar innflutningur 
hefur aukizt. 

Ef við lítum næst á heildarstöðuna við 
útlönd, þ. e. a. s. heildarskuldir bæði til 
langs og skamms tíma að frádreginni gjald-
eyrisinneign, þá hefur hún aðeins versnað 
um tæpar 300 milli. kr. f r á árslokum 1959 
til ársloka 1966. Mismunurinn á þessu og 
viðskiptahallanum stafar af því, að inn 
kom óafturkræft framlag, sem Íslendingar 
fengu í sambandi við efnahagsráðstafan-
irnar 1960. Voru nettóskuldir í árslok 
1966 2970 millj. kr. á móti 2685 millj. kr. 
í árslok 1959. Á fimm ára tímabilinu á und-
an höfðu nettóskuldir hins vegar aukizt um 
rúmlega 2200 millj. eða um sjöfalt hærri 
upphæð. Önnur mynd af þróuninni fæst 
með því, að nettóskuldin á hverjum tíma sé 
reiknuð sem hlutfall af heildartekjum af 
útflutningi á vörum og þjónustu, en þær 
ættu að vera góður mælikvarði á greiðslu-
getu þjóðarbúsins. í árslok 1954 var þessi 
staða mjög góð, enda hafði halli undanfar-
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2. tafla. Erlendar skuldir í hlutfalli af útflutningstekjum. 
(Í millj. kr.) 

Opinber lán Fösl lán sunUals Nettóskuhlir 
Útflutningstekjur í htutfalli af í htutfalli af í htutfalli af 

1) Bráðabirgðatölur. 

inna ára að miklu leyti verið greiddur með 
óaf turkræfum framlögum, og var nettó-
skuldin við útlönd þá aðeins 13,4% af 
heildargjaldeyristekjum. Þet ta hlutfall fór 
síðan ört hækkandi, og var í lok ársins 
1959 komið upp í 65,3%. Hlutfallið versn-
aði enn nokkuð á árinu 1960, en hefur síð-
an far ið mjög batnandi og í árslok 1966 
voru nettóskuldir komnar niður í 32,2% af 
gjaldeyristekjum. Á 2. töflu eru erlendar 
skuldir opinberra aðila, föst lán samtals og 
nettóskuldir sýndar í hlutfalli af útflutn-
ingstekjum bæði af útf lut tum vörum ein-
göngu og af útf lut tum vörum og þjónustu. 

Þessi breyting á heildarskuldastöðunni 
við útlönd segir þó ekki nema hálfa sögu. 
Á síðustu sjö árum hafa orðið gífurlegar 
breytingar á hlutfallinu milli gjaldeyris-
stöðu og erlendra skulda. E r þessi breyting 
fólgin í e f t i r fa randi : 

Í fy r s t a lagi hefur gjaldeyrisstaðan 
breytzt úr 144 millj. kr. skuld í árslok 1959 
í nettóinnstæðu að upphæð 1915 millj. í 
árslok 1966. Hefur því gjaldeyrisstaðan 
batnað á þessu tímabili um nær 2060 millj., 
en hafði rýrnað um nær 780 millj. næstu 
f imm ár á undan. Mun ég víkja nánar að 
gjaldeyrisstöðunni síðar í þessu erindi. 

Í öðru lagi hafa skuldir opinberra aðila 
aukizt um 476 millj. á þessu tímabili, en 
það er miklu minni aukning en næstu fimm 
ár á undan, þegar þær jukust um nær 1400 
millj. 

Í þriðja lagi hafa einkalán, einkum vegna 
innflutnings skipa og flugvéla aukizt stór-
kostlega, eða um 1244 millj., enda hafa þau 
skapað grundvöll hinnar stórfelldu upp-
byggingar skipa- og flugvélaflota þjóðar-
innar, sem átt hefur sér stað á þessum ár-
um. 

Loks hafa svo s tut tar vörukaupaskulclir 
aukizt á þessu tímabili um rúmar 600 millj., 
en þótt hér sé að formi til um stuttar skuld-
bindingar að ræða, eru þær það ekki f r á 
sjónarmiði þjóðarbúsins, þar sem þær end-
urnýjast stöðugt á meðan lánstraust þjóð-
arinnar er óskert. 

Það er í s jálfu sér ekki að furða, þótt 
þeirri spurningu haf i verið varpað f ram, 
hvers virði haf i verið að byggja upp gjald-
eyrisvarasjóð, ef það haf i gerzt á þann hátt., 
að erlendar skuldir þjóðarbúsins hafi hækk-
að að sama skapi. Mundum við ekki vera 
betur settir með minni gjaldeyrisforða, en 
lægri erlendar skuldir? Hér er um veiga-
mikla spurningu að ræða, sem ég tel nauð-
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synlegt að ræða nokkuð ítarlega, en í henni 
felst fyrs t og fremst, hvers virði gjaldeyr-
isforðinn sé fy r i r þjóðarbúið. 

Í rauninni ætti að vera nóg í þessu efni 
að vísa til fordæmis annarra þjóða, þar 
sem það getur varla verið tilviljun, að all-
ar þjóðir heims skuli telja sér nauðsynlegt 
að eiga verulegan gjaldeyrisvarasjóð. Að 
vísu setja þær markið misjafnlega hátt í 
þessu efni, en almennasta reglan mun vera 
sú, að gjaldeyrisforðinn sé nálægt 40% af 
árlegu innflutningsverðmæti. Með tilliti til 
óstöðugra gjaldeyristekna Íslendinga ætti 
að vera full ástæða til þess, að við þyrftum 
á tiltölulega miklum gjaldeyrisvarasjóði að 
halda. Ég vil þó ekki láta nægja að vitna 
eingöngu til fordæmis annarra, og vil því 
benda á nokkur meginrök fyr i r því, að Ís-
lendingar leggi kapp á það að eiga hverju 
sinni traustan gjaldeyrisforða. 

E r þá fyrs t að nefna hið almenna öryggi, 
sem í því er fólgið fyr i r þjóðarbúið á sama 
hátt og fyr i r fyrir tæki og einstaklinga að 
eiga ætíð upp á að hlaupa eigin varasjóð, 
en vera ekki öðrum háður, þegar erfiðleik-
ar steðja að. Fyrir smáþjóð, sem þarf að 
sækja mikinn hluta brýnustu lífsnauðsynja 
sinna til annarra landa, er mikilvægi þessa 
öryggis augljósara en svo, að ég telji 
ástæðu til að fa ra um það fleiri orðum. 

Í annan stað er gjaldeyrisforðinn nauð-
svnlegur til þess að hægt sé að halda uppi 
f r já lsum innflutningi og gjaldeyrisvið-
skiptum. Án gjaldeyrisvarasjóðs verður 
innflutningsmagnið ætíð að ákvarðast af 
þeim gjaldeyristekjum, sem þjóðin vinnur 
sér inn á hverjum tíma. Minnsti samdrátt-
ur í gjaldeyristekjum, jafnvel þótt um 
tímabundnar sveiflur sé að ræða, hljóta 
því að neyða gjaldeyrisyfirvöldin til þess 
að takmarka innflutning og gjaldeyris-
sölu, með beinum höftum, ef annað dugir 
ekki til. Við slíkt ástand getur ekki mynd-
azt það traust, sem er nauðsynleg forsenda 
f r já ls ra viðskipta, þar sem innflytjendur 
geta aldrei treyst því, að höft skelli ekki á 
fyrirvaralaust. 

Í þriðja lagi gerir gjaldeyrisvarasjóður 
stjórnarvöldum mögulegt að reka samfelld-
ari og heilbrigðari efnahagsstefnu, er sé 

Erlendar skuldir og greiðslubyrði. Heila linan 
sýnir nettóskuldir við útlönd í hlutfalli við 
útflutningstekjur, en brotna línan sýnir nettó-
greiðslubyrði fastra erlendra lána í hlutfalli 

við útflutningstekjur. 

óháð tímabundnum sveiflum í útflutnings-
tekjum og eftirspurn eft ir innflutningi. 
Þegar slikt svigrúm er ekki fyr i r hendi, 
getur tiltölulega lítill og skammvinnur 
greiðsluhalli neytt ríkisvaldið til að grípa 
til róttækra efnahagsaðgerða eða hafta, 
sem hafa truflandi áhrif á þjóðarbúskap-
inn og á alla skynsamlega áætlunargerð. 
Einmitt f r á þessu sjónarmiði er gjaldeyris-
forðinn okkur nú í dag sérstaklega mikil-
vægur, eins og ég mun síðar víkja nánar 
að. 

Loks vil ég svo nefna áhrif gjaldeyris-
forðans á almennt viðskiptalegt traust 
þjóðarinnar út á við, og þá ekki sízt á láns-
traust hennar erlendis. Ég hef bent á það 
áður, að þær aðstæður hafi nú skapazt í 
heiminum, að Íslendingar geti ekki á ann-
að erlent lánsfé treyst en það, sem þeir 
geta aflað sér í samkeppni við aðra á al-
mennum lánamarkaði. Hversu mikið lánsfé 
er hægt að fá með þessum hætti og þau 
kjör, sem í boði eru, fer mjög eftir þvi 
trausti, sem borið er til gjaldeyrismála 
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3. tafla. Greiðslubyrði fastra erlendra lána. 
(Í millj. kr.) 

1) Bráðabirgðatölur. 

þjóðarinnar, og skiptir gjaldeyrisforðinn 
liklega meira máli í því efni en flest annað, 
enda er lánveitendum ekki síður Ijóst en 
okkur sjálfum, hve mikilli óvissu margar 
gjaldeyristekjulindir Íslendinga eru háðar. 
Og þetta á ekki eingöngu við um það láns-
traust, sem íslenzka ríkið og bankar njóta 
erlendis, heldur hefur sterk gjaldeyris-
staða einnig úrslitaáhrif á lánstraust 
einkaaðila, sem lána leita erlendis, enda 
geta þeir því aðeins staðið við skuldbind-
ingar sínar, að tryggt sé að erlendur gjald-
eyrir sé ætíð fy r i r hendi til að standa við 
samninga. Mikilvægi góðs lánstrausts kem-
ur enn betur í ljós, ef menn hafa í huga, að 
afborganir af erlendum skuldum nema nú 
nær 500 millj. kr. á ári, svo að nýjar lán-
tökur þurfa að nema a. m. k. þeirri f j á r -
hæð árlega, til þess að erlendar skuldir séu 
óbreyttar og Íslendingar far i ekki að f lyt ja 
út f já rmagn í formi afborgana af lánum. 
Ef þjóðin glatar lánstrausti sínu vegna 
veikrar gjaldeyrisstöðu, svo að að mestu 
taki fyr i r nýjar erlendar lántökur, hljóta 
þessar afborganir að leggjast með miklum 
þunga á gjaldeyristekjur þjóðarinnar. Ég 
held, að við hafi legið, að slíkt ástand skap-
aðist á árinu 1959 með ófyrirsjáanlegum 

afleiðingum fyr i r efnahagslíf þjóðarinnar. 
Á 3. töflu er sýnd greiðslubyrði (afborg-

anir og vextir) fastra erlendra lána, bæði 
í heild og að frádregnum vaxtatekjum. Enn 
fremur sýnir taflan greiðslubyrðina í hlut-
falli af útflutningstekjum af vörum og 
þjónustu. 

Ég vona, að ég hafi fær t nokkur rök fyr-
ir því, að Íslendingar setji trausta gjald-
eyrisstöðu hátt meðal efnahagslegra mark-
miða sinna, en ég vil þó ekki skilja svo við 
þetta mál, að ég nefni ekki tvær röksemdir, 
sem f ram hafa komið gegn aukningu gjald-
eyrisforðans á undanförnum árum, jafnvel 
f r á mönnum, sem í sjálfu sér telja gjald-
eyrisforða æskilegan. 

Fyrri röksemdin er sú, að gjaldeyris-
forðinn hafi verið byggður upp með því 
að takmarka stórlega með innlánsbindingu 
framboð á lánsfé í landinu og þar með 
möguleikana til efnahagslegra f ramfara . 
Það, sem ég hef fyrs t við þetta að athuga, 
er, að hið aukna framboð eiiends láns-
f j á r til efnahagslegrar uppbyggingar hér á 
landi undanfarin ár, hefði ekki átt sér 
stað, ef traust þjóðarbúsins út á við hefði 
ekki verið styrkt með bættri gjaldeyris-
stöðu. Sannleikurinn er sá, eins og ég hef 
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þegar sýnt f ram á, að á móti aukningu 
gjaldeyriseignarinnar og þeirri f jármagns-
bindingu, sem í henni felst, hefur komið 
enn meiri aukning fjármagnsframboðs i 
formi langra erlendra lána og vörukaupa-
lána. Við höfum því ekki þur f t að kaupa 
sterkari stöðu út á við því verði að tak-
marka heildarlánsfjárframboð í landinu. 

Önnur röksemdin er sú, að það sé illa 
farið með f jármagn að binda það í óarð-
bærum gjaldeyrisinnstæðum erlendis. Hér 
er um að ræða misskilning, sem nauðsyn er 
að leiðrétta. Sannleikurinn er sá, að Seðla-
bankinn leggur allt kapp á að ávaxta inn-
stæður sínar erlendis sem bezt, enda sýna 
reikningar bankans, að á árinu 1966 námu 
vaxtatekjur hans erlendis 98 millj. kr. Til 
samanburðar má geta þess, að vaxtagreiðsl-
ur af öllum opinberum lánum Íslendinga, 

en þau námu í árslok 2500 millj. kr., voru 
á árinu 1966 104 millj., enda eru mörg hin 
eldri lán með hagstæðum vaxtakjörum. 
Þetta sýnir sem sagt, að vaxtatekjur Seðla-
bankans erlendis eru ekki óálitleg upphæð, 
enda þótt vextir af innstæðum hans og 
verðbréfum séu að jafnaði nokkru lægri 
en af nýjum lánum, sem Íslendingar nú 
taka. Mér þykir ekki ólíklegt, að vextir af 
nýjum lánum ríkisins muni hverju sinni 
vera 1—1%% hærri en þeir vextir, sem 
Seðlabankinn fær af gjaldeyrisforða sínum. 
Þetta mundi þá vera réttur mælikvarði á 
þá fórn, sem i því felst að eiga gjaldeyris-
forða annars vegar, en skulda erlendis hins 
vegar. Ég tel það ekki hátt verð fyr i r hið 
mikla öryggi og aðstöðu til lánsfjáröflun-
ar, sem gjaldeyrisforðinn veitir. 



Rekstur og afkoma sjávarútvegsins 
Skýrslur þær um reks tur og afkomu sjávarútvegsins, sem 
hér eru bi r tar , voru samdar í E fnahagss to fnun inn i og 
lagðar fy r i r Hagráð í marz 1967. Samningu skýrs lunnar 
önnuðust Bjarni Bragi Jónsson, Hara ldur Ellingsen og 
Jónas H. Haralz . 

A. Rekstur og afkoma bá ta og tekjur bátas jómanna á vetrarvertíð 

Gerðir hafa verið þrenns konar útreikn-
ingar til þess að bera saman rekstur og 
afkomu báta á vetrarvertíð á umliðnum 
árum og ja fnf ramt til þess að áætla rekstr-
arafkomu nýliðins árs, sem raunverulegir 
reikningar liggja ekki fyr i r um, og sömu-
leiðis nýbyrjaðs árs. 

Útreikningar þessir eru gerðir í mynd 
samandreginna rekstrarreikninga báta, er 
séu að stærð, úthaldi og samsetningu 
rekstrarkostnaðar sem líkastir meginhluta 
vertíðarflotans. Hinar þ r já r gerðir slíkra 
reikninga eru samdar af mismunandi aðil-
um og byggðar upp hver með sínum hætti. 
Þar með sýna þær nokkuð mismunandi 
myndir af rekstrinum og breytingum hans 
f r á ári til árs. Hér fara á eftir s tut tar skil-
greiningar og skýringar þessara rekstrar-
yfirlita. 

Meðalbátur Reikningaskrifstofu 
sjávarútvegsins. 

Reikningslegt yfirlit yfir meðalbát með 
þessu heiti varð til í núverandi mynd sinni 
með endurskipulagningu söfnunar rekstrar-
reikninga af hálfu Reikningaskrifstofu 
sjávarútvegsins árið 1964, en skrifstofan 
er rekin á vegum Fiskifélags Íslands. Hafa 
því aðeins verið unnin yfirlit úr skýrslum 
tveggja ára, 1964 og 1965. Reikningar 
skrifstofunnar taka til alls ársins, en með-
fylgjandi yfirlit sýnir úrvinnslu, sem nær 
aðeins til vertíðarúthaldsins, vegna þess að 
úthald annarra tíma árs er mjög blandað 

öðrum veiðum en þorskveiðum og að auki 
stopulla. Sumir tekju- og þó einkum gjalda-
liðir byggjast því á áætlaðri hlutdeild í 
tekjum og gjöldum alls ársins. Yfirlitin 
sýna meðalrekstur þeirra báta, sem skilað 
höfðu nothæfum skýrslum um hvort ár um 
sig. Fyrra árið stunduðu nokkrir þessara 
báta nótaveiðar, en síðara árið voru nóta-
bátar skildir f r á úrtakinu til þess að ná 
betri samsvörun við vísitölubáta Fiskifé-
lagsins og L.Í.Ú. Yfirlit ársins 1964 nær til 
44 báta, en yfirlitið 1965 til 31 báts. Fjöldi 
nothæfra reikninga var ekki svo mikill, að 
fært væri að velja til úrtaks sömu báta 
bæði árin eða báta með samsvarandi 
rekstraraðstöðu. Úrtök beggja áranna tak-
markast við stærðarflokkinn 50-100 rúm-
lestir. Mismunur áranna felur þannig í sér 
breytingar milli þeirra af hvers konar tagi, 
þ.e. á magni, bæði afla og kostnaðarþátta 
og einnig á verðlagi hvors tveggja auk mis-
munar á úrtaki þessara ára. Hins vegar er 
framreikningur til áranna 1966 og 1967 
gerður með óbreyttum magnþáttum tekna 
og kostnaðar f r á yfirlitinu um árið 1965, 
þannig að einungis koma fram áhrif breyt-
inga verðlags og launa. 

Vísitölubátur Fiskifélags Íslands. 
Þessi reikningsbátur er mælikvarði á 

breytingar verðlags og launa, bæði í tekju-
og í gjaldahlið. og á þær breytingar nettó-
afkomu, er af þessum breytingum leiðir, en 
fela ekki í sér neinar magnbreytingar afla 
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1. tafla. Rekstur og afkoma báta á þorskveiðum á vetrarvertíð 1962—1967. 

eða kostnaðarþátta. Slíkar breytingar eru 
matsatriði í miklu ríkari mæli en verð-
breytingarnar. Er þessi vísitölubátur ætlað-
ur til notkunar í sambandi við aðrar heim-
ildir um afkomuna, er endurnýja sig f r á 
ári til árs, svo sem heimildir reikninga-
skrifstofunnar. Af eðli þessa vísitölubáts 
leiðir, að áætlun f ram í tímann eftir verð-
lagsbreytingum hefur sama gildi og tölur 
fyrr i ára. 

Grundvöllur vísitölubáts Fiskifélagsins 
var í núgildandi formi saminn árið 1961, en 
tilsvarandi áætlanir voru samdar árum 
saman þar á undan. Á hverju ári hefur 
hann verið reiknaður upp til verðmætis nýs 
báts af sömu stærð og gerð, og hafa af-
skriftir og stofnvextir verið reiknaðir sam-
kvæmt því. Til samræmis er reiknað með við-
haldi, svo sem um nýlegan bát sé að ræða. 
Hugsuð stærð og ársvelta bátsins skiptir í 
rauninni ekki máli, en stærðin er reiknuð 
60 rúmlestir og velta ársins 1966 er reikn-
uð 2.509 þús. kr. 

Vísitölubátur Landssambands 
ísl. útvegsmanna. 

Þessi reikningsbátur er áþekkrar teg-
undar og vísitölubátur Fiskifélagsins, þ.e. 
að mestu vísitölubátur, er sýnir verðlags-
og launabreytingar. Ber þó nokkuð á milli 
um viðhald og veiðarfæranotkun. í þessu 
tilviki er viðhaldið talsvert meira, enda 
ekki með sama hætti samræmt hugsuðum 
aldri bátsins. Einnig hefur verið reiknað 
með, að magn veiðarfæra hafi aukizt nokk-
uð milli ára. Landssamband isl. útvegs-
manna hefur um langt árabil útbúið reikn-
ingsyfirlit af þessu tagi í sambandi við 
samninga um fiskverð. Hugsuð stærð báts-
ins er um 72 rúmlestir og velta ársins 1966 
2.223 þús. kr. Úthaldið takmarkast við línu 
og þorskanet. 

Bæði í tilviki Fiskifélagsbátsins og 
L.Í.Ú.-bátsins er reiknað með vöxtum af 
öllu stofnfjármagni bundnu í bát og veið-
arfærum, en Reikningaskrifstofubáturinn 
innifelur aðeins lánavexti. 
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2. tafla. Samanburður á afkomu meðal- og vísitölubáta 1962—1967. 

Afkoma báta á vetrarvertíð. 
Afkoma bátanna hefur breytzt á svipað-

an hátt f r á ári til árs á mælikvarða allra 
hinna þriggja reikningslegu báta, þrátt 
fyr ir þann mikla mun, sem er á milli af-
komu þeirra innbyrðis á hverju ári um sig, 
einkum á afkomu L.Í.Ú.-bátsins miðað við 
hina tvo. 

Afkoman batnaði nokkuð árið 1965 og 
sérstaklega mikið árið 1966. Hagstæð 
breyting árið 1965 kemur þó ekki f ram á 
mælikvarða L.Í.Ú.-bátsins, en um síðara 
árið eru allir mælikvarðarnir nánast sam-
hljóða. Ástæðan til þess samræmis er að 
sjálfsögðu sú, að í upphafi ársins 1966 var 
fiskverð hækkað verulega, um 17% að 
meðaltali, en sú breyting kemur f ram með 
sama hætti í afkomu allra reikningsbát-
anna. 

Sé reiknað með óbreyttu fiskverði árið 
1967, þ.e. f r á fy r ra ári, kemur f ram nokkru 
lakari afkoma heldur en árið 1966, og mun-

ar álíka á alla þr já mælikvarðana. Hins 
vegar var fiskverðið hækkað um 8% að 
meðaltali. Var það miðað við að tryggja 
hlutasjómönnum verðlagsuppbætur þær, 
sem fallið hafa á laun f r á ákvörðun fisk-
verðs fyrir ári. En afkoma bátsins batnar 
að sjálfsögðu við sömu hlutfallslega hækk-
un á hlutdeild útgerðar í tekjunum. Þessi 
tekjuauki veldur bættri afkomu bæði f r á 
fyr ra ári og því, sem vera mundi á sama 
ári við óbreytt fiskverð. Reyndar verður 
hlutfallsleg hækkun fiskverðs milli vetrar-
vertíða ekki alveg 8%, en munurinn verður 
bættur upp með tilsvarandi hærra verði á 
öðrum tímum árs. 

Nánar tiltekið eru helztu stærðirnar, sem 
sýna breytingar á afkomu bátanna: 1) 
brúttóhagnaður, þ.e. það sem eftir er til 
að mæta vöxtum og afskriftum, 2) hreinn 
hagnaður, þ.e. brúttóhagnaður að vöxtum 
og afskriftum frádregnum, 3) hlutfall 
brúttóhagnaðar miðað við vexti og af-
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3. tafla. Yfirlit um afkomu bátaflotans 1964 og 1965 skv. skýrslum 
Reikningaskrifstofu sjávarútvegsins. 

skriftir. Þessar stærðir og breytingar 
tveggja hinna fyrrnefndu eru settar f ram 
í meðfylgjandi töflum. 

Brúttóhagnaður Reikningaskrifstofubáts-
ins og Fiskifélagsbátsins jókst nokkuð 
1965, hins fy r r a þó mun meira. Brúttó-
hagnaður L.Í.Ú.-bátsins stóð hins vegar í 
stað. Árið 1966 jókst brúttóhagnaðurinn 
verulega h já öllum reikningsbátunum, 
minnst um 97 þús. kr. (L.Í.Ú.) og mest 
130 þús. kr. (Fiskifélag). Nokkuð mundi 
ganga á þennan ávinning að óbreyttu fisk-
verði árið 1967, en þannig reiknað minnk-
ar brúttóhagnaðurinn um 20—25 þús. kr. 
Með þeirri hækkun fiskverðs, sem orðin er, 
hækkar brúttóhagnaðurinn f r á árinu 1966 
um 78—96 þús. kr. 

Vextir og afskrift ir eru hæst í því tilviki, 
þar sem brúttóhagnaðurinn er hæstur, þ.e. 
h j á vísitölubát Fiskifélagsins. Veldur það 
mjög náinni samsvörun milli hreins hagn-
aðar meðalbáts Reikningaskrifstofunnar og 
vísitölubáts Fiskifélagsins um öll þau ár, 
sem þessum reikningum eru sameiginleg. 
Hins vegar er niðurstaða hreins hagnaðar 
L.Í.Ú.-bátsins langt úr leið. Þet ta haggar 
hins vegar ekki þeirri niðurstöðu, að breyt-
ingar afkomunnar eru mjög líkar með öll-
um reikningsbátunum. Gildir það um breyt-
ingar hreins hagnaðar í náinni samsvörun 
við breytingar brúttóhagnaðar. Á það skal 
bent, að gildi hreins hagnaðar er nokkuð 
misjafnt eft ir reikningstilvikum, þar sem 
vextir Reikningaskrifstofubátsins eru láns-
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vextir, en innihalda ekki reiknaða vexti af 
eigin stofnfé, svo sem hinir reikningsbát-
arnir. 

Hlutfall brúttóhagnaðar miðað við vexti 
og afskrif t ir er mjög mismunandi, en 
breytist með líkum hætti. Breytingin er 
hagstæðust i tilviki Reikningaskrifstofu-
bátsins. Hlutfall bæði þess báts og Fiski-
félagsbátsins komst upp fyr i r 100 árið 
1966 og mundi haldast þannig, þrát t fyr i r 
óbreytt fiskverð árið 1967, en hækkar upp 
í 124% og 140% með 8% hækkun fiskverðs-
ins. L.Í.Ú.-báturinn sker sig úr með 61% 
hlutfall. En hlutfall yfir 100% táknar að 
sjálfsögðu, að útgerðin á fyr i r vöxtum og 
afskrif tum og nokkru betur, þannig að 
hreinn hagnaður myndast. 

Þýðing aflabragða og annarra vertíða. 
Þær niðurstöður, sem hér hefur verið 

gerð grein fyrir, verða að skoðast í ljósi 
þess, sem vitað er um breytingu aflabragða 
og um breytt afkomuskilyrði á öðrum tím-
um árs en á vetrarvertíð. Árið 1964 voru 
aflabrögð með allra mesta móti. Varð það 
í senn til þess að bæta verulega afkomu 
bátanna og ja fnf ramt til þess, að tekjur 
hlutasjómanna jukust meira en tekjur al-
mennt, þrá t t fyr i r hina miklu aimennu 
kauphækkun í lok ársins 1963. En árið 
1965 urðu þau umskipti, að aflabrögðum á 
þorskveiðum hrakaði aftur, samtimis því 
að mikil og almenn hækkun raunverulegra 
atvinnutekna launþega hélt á f ram það ár 
og árið 1966. Auknir örðugleikar á mönn-
un bátanna fóru því saman við bein áhrif 
lakari aflabragða á afkomu bátsins. Munu 
þessir örðugleikar einkum hafa verið til-
finnanlegir á öðrum tíma árs en vetrar-
vertið, þ.e. þegar verklegar framkvæmdir 
og síldarvertíð bjóða i rikum mæli upp á 
önnur atvinnutækifæri. Einnig hefur þrengt 
mjög að verksviði báta undir 100 rúm-
lesta stærð vegna breyttra veiðiaðferða við 
sildveiðar norðan og austan lands. Þá hefur 
síldarleysið suðvestanlands, einkum á 
haustin, einnig komið þungt niður á þess-
um bátum. Athuganir Reikningaskrifstofu 
sjávarútvegsins staðfesta þessar athugan-
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ir, en þær sýna, að afkoma báta af stærð-
inni 50 til 100 rúmlestir var mun lakari 
allt árið en fyr i r vertíðina eina bæði árin 
1964 og 1965. 

Örðugt er að gefa umræddum afkomu-
þáttum tölulegt gildi og meta þýðingu 
þeirra fyr i r breytingar heildarafkomu f r á 
ári til árs. Nánari grein er gerð fyr i r afla-
brögðum og úthaldi báta á vetrarvertíðunum 
1964, 1965 og 1966 í kaflanum hér á eftir . 
Leiðir sú athugun í ljós, að afli miðað við 
úthald minnkaði h já nótabátum um nær-
fellt 30% milli áranna 1964 og 1965, en h j á 
öðrum bátum um 10—12%, ef t i r því hvern-
ig á úthaldið er litið. Mætti af þessu vænta 
þess, að niðurstaða vísitölubátanna sé all-
f j a r r i þvi að sýna raunverulega breytingu 
milli þessara ára. 

Svo sem fy r r segir, er yfirlit meðalbáts 
Reikningaskrifstofunnar í meðfylgjandi 
töflu ekki hæft til þess að sýna áhrif afla-
bragðanna, þar sem úrtakið er mjög breytt 
milli áranna. En sé gerður samanburður 
milli skýrslna skrifstofunnar um ársúthald 
hvors þessara ára, kemur f ram sú niður-
staða, að afkoman var í heild betri árið 
1965 í öllum stærðarflokkum báta heldur 
en árið 1964. Eru þessar breytingar sýndar 
sérstaklega á meðfylgjandi yfirliti. Einkum 
hefur afkoman batnað mjög í hærri stærð-
arflokkunum. Byggist það á hagstæðari út-
komu síldveiðanna. Fyrir minni stærðar-
flokkana gáfu aðrar veiðar en þorsk- eða 
síldveiðar einnig nokkru betri raun síðara 
árið. Hins vegar snerist afkoma þorskveið-
anna út af fyr i r sig mjög til hins verra í 
öllum stærðarflokkum nema hinum 
minnsta. Gefur það alvarlega mynd af þró-
un afkomu þeirra báta, sem einungis 
stunda þorskveiðar. Stórminnkað aflamagn 
á þorskveiðum kom þannig f ram í versn-
andi afkomu á þeim veiðum, en aðrar 
veiðar, einkum síldveiðar, sneru afkomu 
ársins í heild til hagstæðrar breytingar. 

Á milli vetrarvertíða áranna 1965 og 
1966 varð sáralítil breyting á aflabrögðum 
miðað við úthald, svo sem kaflinn um 
fiskisókn og aflabrögð leiðir i ljós. Á veið-
um með önnur veiðarfæri en nót varð þó 
heldur lakari árangur seinna árið, og gildir 
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væntanlega hið sama um þorskveiðaúthald 
sérstaklega. Aðalbreytingin milli vetrar-
vertíða þessara ára fórst þó í slakara út-
haldi síðara árið. Hefur það að sjálfsögðu 
í för með sér lakari nýtingu fasts kostn-
aðar við útgerðina og leiðir að því leyti 
til lakari afkomu. Margt bendir til þess, að 
tiltölulega meira hafi saknað á þorsk-
veiðaúthaldi á öðrum timum árs en vetrar-
vertið. Væntanlega bæta síldveiðar og 
humar- og rækjuveiðar nokkuð úr fyr i r 
þeim bátum, er hafa haf t aðstöðu til að 
stunda þær. Vegna lækkaðs síldarverðs f r á 
haustinu hafa áhrif þeirra veiða þó tæp-
lega verið eins hagstæð og árið áður. 

Telja má líklegt, að batnandi afkoma á 
mæiikvarða vísitölubátanna árið 1966 sýni 
nokkuð sanna mynd af afkomuþróun báta 
með eðlilegt úthald, en ja fnf ramt m á t e l j a 
liklegt, að örðugt hafi reynzt að halda út-
haldi óbreyttu f r á fy r ra ári. 

Þar sem árið 1964 skar sig úr sem sér-
staklega hagstætt aflaár, er ekki einhlítt 
að bera afkomu áranna á ef t i r einungis 
saman við afkomu þess árs. Enda þótt 
skýrslur Reikningaskrifstofunnar árið l964 
séu ekki fyllilega sambærilegar við skýrsl-
ur fyrr i ára, kemur glöggt í ljós, að af-
koman á því ári var mun betri en fy r r i ár. 
Heildaryfirlit allra reikninganna sýnir 
hagnað umfram tap, er nam 5,7% brúttó-
tekna árið 1964, en árið 1963 var hins veg-
ar tap umfram hagnað, er nam 9,9% brúttó-
tekna. Nánari skipting veiðanna er hins 
vegar svo illa sambærileg, að ekki verður 
f jal lað um samanburð einstakra greina. 

Aflabrögð á þorskveiðum báta voruhins 
vegar svo áþekk árin 1962, 1963 og 1965, 
að vísitölubátarnir ættu að gefa allgóða 
vísbendingu um þróun afkomunnar. Vísi-
tölubátur Fiskifélagsins sýnir batnandi af-
komu milli þessara ára. Frá 1962 til 1965 
minnkaði hreint tap um helming, en hlut-
fall brúttóhagnaðar af vöxtum og afskrift-
um hækkaði úr 69% í 86%. Afkoma vísi-
tölubáts L.Í.Ú. var árið 1965 að vísu enn 
lakari en árin 1962 og 1963, en árið 1966 
færðist hún til betra samræmis við niður-
stöðu vísitölubáts Fiskifélagsins og varð 
hagstæðari en árin 1962 og 1963. 

Tekjur bátasjómanna á þorskveiðum. 
Til þess að skýra þær breytingar, er hafa 

orðið á kjörum bátasjómanna, er nauðsyn-
legt að líta allt a f tur til ársins 1959, þar 
sem miklar breytingar urðu á þessum kjör-
um á árinu 1960. Í eft irfarandi yfirliti er 
gerður samanburður tekna bátasjómanna á 
þorskveiðum á vetrarvertíð við meðalat-
vinnutekjur verkamanna skv. árlegu úrtaki 
úr skattframtölum, en það tekur til 
kvæntra verkamanna, bæði almennra 
verkamanna og iðnverkamanna. Saman-
burðurinn er gerður i vísitöluformi, þannig 
að einungis hlutfalisleg hækkun er borin 
saman. Tekjur bátasjómanna miðast við 
stærðarflokkinn 50—100 rúmlestir. 

Tekjur bátasjómanna á vetrarvertíð juk-
ust mjög í hlutfalli við tekjur verkamanna 
á árinu 1960. Stafaði þetta af þeirri breyt-
ingu á fiskverði og hlutaskiptum, sem 
fylgdi í kjölfar gengisbreytingarinnar. — 
Þessi hlutfallslegi bati hélzt f ram til ársins 
1962, en hvarf að mestu í sambandi við 
hinar miklu almennu launahækkanir ár-
anna 1962 og 1963. Á árinu 1965 var af-
staðan orðin óhagstæðari en á árinu 1959 
og færðist enn nokkuð í sömu átt sam-
kvæmt áætlun um árið 1966, þrátt fyr ir 
hina miklu hækkun fiskverðs í upphafi 
þess árs. En miðað við það fiskverð (ásamt 
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viðbót) og kaupgjald, sem nú er í gildi, má 
vænta þess, að á árinu 1967 færist hlut-
fallið af tur í það horf, er var árið 1965. 

Við skilyrði eðlilegrar þróunar fram-
leiðni og kaupgjalds eiga hlutasjómenn að 
njóta aukinnar framleiðni á bátunum, 
þannig að ekki þurfi að hækka fiskverð 
sérstakiega til samræmis við hækkun kaup-
gjalds verkafólks í landi. En síðustu árin 
hefur orðið almenn aukning framleiðni og 
tekna á mann, samfara því að aflabrögð á 
þorskveiðum hafa staðnað. Hefur því verið 
óhjákvæmilegt að taka tillit til tekjuaukn-
ingar annarra starfsstét ta við ákvörðun 
fiskverðs. 

Við ákvörðun fiskverðs í ársbyrjun 1966 
var höfð hliðsjón af almennri hækkun 
kauptaxta á milli vetrarvertíða áranna 
1965 og 1966. En við ákvörðun fiskverðs 
í byrjun yfirstandandi árs var eingöngu 

miðað við hækkun kaupgreiðsluvísitölu f r á 
sama tíma fyr i r ári, þ.e. úr 7,32% í 15,25%. 
En með því að miða aðeins við hækkun 
kauptaxta vantar nokkuð á fulla samsvör-
un við tekjur annarra starfsgreina. 

Hafa ber hugfast, að hér er eingöngu 
stuðzt við afkomu á þorskveiðum á vetrar-
vertíð. Mikill hluti bátaflotans stundar 
blandað úthald. Hefur afkoman á fiskveið-
um í heild verið mun hagstæðari en hér 
kemur fram. Veldur því bæði stóraukinn 
afii og sérstaklega hagstæð verðþróun á 
sildveiðunum. Þannig hækkaði vísitala 
meðalatvinnutekna sjómanna almennt (að 
farmönnum meðtöldum) úr 100 stigum ár-
ið 1959 í 276 stig árið 1965, samanborið 
við hækkun tekna bátasjómanna á vetrar-
vertíð úr 100 í 239 stig á sama tima og 
hækkun meðalatvinnutekna verkamanna úr 
100 í 254 stig. 

B. Rekstur og afkoma hraðfrystihúsa og saltíisk- og skreiðarverkunar 

1. Verðlagsþróun. 
a. Yfirlit. 
Á undanförnum árum hafa orðið miklar 

hækkanir á verðlagi freðfisks, saltfisks og 
skreiðar. Á árunum 1960 til 1963 var 
hækkunin jöfn og sigandi, eða að meðal-
tali um 5% á ári fyr i r freðfisk, 6% fyrir 
saitfisk, en 4% fyr i r skreið. Á árunum 
1964 og 1965 urðu hins vegar mikiar og 
örar verðhækkanir á freðfiski og saltfiski. 
Nam hækkun freðfisks um 9% fyrra árið, 
en 13% hið síðara, en hækkun saltfisks 
21% fyr ra árið og 15% hið síðara. Á þess-
um árum urðu hins vegar litlar breytingar 
á skreiðarverðinu. Á árinu 1966 hélt verð-
hækkun saltfisks enn áfram, og mikil 
hækkun varð á skreiðarverði. Hins vegar 
snerist verðþróun freðfisks mjög til hins 

verra, þegar kom f ram yfir mitt árið. 
Meðalverð freðfisks á árinu mun þó vænt-
anlega reynast nokkru hærra en meðal-
verð ársins 1965 vegna áhrifa fyrr i verð-
hækkana og vegna þess, hversu seint á 
árinu verðfallsins tók að gæta. Um ára-
mótin var ríkjandi freðfiskverð hins veg-
ar um 11% lægra en meðalverð ársins 1966. 
Ekki er útlit fyrir, að freðfiskverðið snúist 
tii hækkunar á næstunni, og hefur verð-
fallið haldið áfram, það sem af er árinu. 
Hins vegar eru ekki taldar líkur til breyt-
inga á saltfiskverði, og skreiðarverð mun 
væntanlega reynast hærra á árinu 1967 en 
það var 1966. 

Hér fer á eftir yfirlit um verðþróun 
frysts fisks, saltfisks og skreiðar á árun-
um 1960 til 1966: 
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b. Freðfiskur. 
Aðrir markaðir en Bandaríkin og Sovét-

ríkin hafa nú orðið hverfandi þýðingufyr-
ir íslenzkan frystiiðnað. Sölusamtökin hafa 
að mestu hætt sölum á brezkum markaði 
vegna þess mikla tollmismunar, sem nú 
er innan landa fríverzlunarbandalagsins á 
milli íslendinga annars vegar og Norð-
manna og Dana hins vegar. Þá útiloka hin-
ir háu tollar Efnahagsbandalags Evrópu að 
mestu freðfisksölu til aðildarríkja þess. 
Sölur til Tékkóslóvakíu, sem áður keypti 
allmikið magn af freðfiski, lögðust að 
mestu leyti niður fyrir allmörgum árum. 
Það er því verðlagsþróunin í Bandaríkjun-
um, sem mestu máli skiptir, þar sem verðið 
á f rystum fiskafurðum í Sovétríkjunum 
fylgir í stórum drát tum verðinu á Banda-
rikjamarkaði, þó að sveiflur séu minni. 

Um allmargra ára skeið hefur neyzla í 
Bandaríkjunum á fiskstautum, en þó sér-
staklega á síðari árum á fiskréttum, aukizt 
mjög ört. Hefur eftirspurnin eft ir fisk-
blokk til framleiðslu þessarar vöru því 
aukizt ja fn t og þétt. Á hinn bóginn fóru 
þorskveiðar á Norður-Atlantshafi talsvert 
minnkandi á árunum 1960—1964, og var 
ekki búizt við, að á því yrði veruleg breyt-
ing. Þegar kom f ram á árið 1965 fór að 
bera á skorti á fiskblokk í Bandaríkjunum, 
og leiddi það til verðhækkunar og spákaup-
mennsku vegna ótta um enn frekari hækk-
anir. Um áramótin 1965/66, þegar verðið 
var í hámarki, voru íslenzkir útflytjendur 
vongóðir um, að hið háa verðlag mundi 
haldast, þar sem þeir bjuggust ekki við, að 
um verulegt aukið framboð af blokk á 
Bandaríkjamarkaði gæti orðið að ræða. 
Hér fór þó öðruvísi en ætlað var. Hið háa 
verðlag í Bandaríkjunum virðist hafa orð-
ið til þess að auka mjög framboð f r á ýms-
um löndum á þeim markaði, og komu nú 
mörg ný lönd til sögunnar, sem ekki höfðu 
áður flutt á þennan markað. Fjölgaði þeim 
löndum, er f ly t ja f rys ta r f iskafurðir til 
Bandaríkjanna úr 6 í 17 á einu ári. Eink-
um kvað hér að innflutningi f r á Póllandi, 
en einnig f r á Argentínu og Suður-Afríku, 
auk aukins innflutnings f r á Norðvestur-
Evrópu. Ekki er að fullu ljóst, hvernig 

þessu framboði var háttað. Að nokkru er 
hér um að ræða nýjar fisktegundir, svo 
sem lýsing, sem ekki höfðu áður verið 
f lut tar á Bandaríkjamarkað. En að nokkru 
er hér einnig um að ræða áhrif betri afla-
bragða á Norður-Atlantshafi, og þá ekki 
sízt áhrif aukinnar útgerðar frystitogara. 
Ja fnf ramt því, sem þessi þróun átti sér 
stað á framboðshliðinni, virðist hafa dreg-
ið úr hinni miklu aukningu á neyzlu fisk-
stauta og fiskrétta. 

Birgðir af f rystum fiskafurðum í Banda-
ríkjunum voru þegar farnar að aukast 
mikið síðari hluta árs 1965, og á fyrr i hluta 
árs 1966 voru þær orðnar miklu meiri en 
eðlilegt getur talizt. Tók þá fyrir verð-
hækkunina, og um haustið varð mikið 
verðfall á fiskblokk, þannig að þorskblokk-
in, sem hafði hækkað á árinu 1965 úr 24 
centum á pundið í 30 cent, lækkaði niður 
í 24 cent í október og 23 cent í desember. 
Verð á fiskblokkum annarra tegunda, svo 
sem ýsu- og steinbítsblokkum, lækkaði 
einnig verulega, þó að sú lækkun væri 
minni en á þorskblokkinni. 

Verðlækkunin í Bandaríkjunum leiddi til 
þess, að í samningum um sölu til Sovét-
ríkjanna, er gerðir voru í desember, náðist 
ekki jafnhát t verð og áður, og nam verð-
lækkunin í þeim samningum um 7% f r á því 
verði, sem í gildi hafði verið 1966. Samkvæmt 
þeim upplýsingum, sem fyr i r liggja um 
verðlagið um áramótin 1966/67, og sam-
kvæmt þeim áætlunum um magn seldra 
afurða, sem útflytjendur hafa lagt fram, 
má gera ráð fyrir, að áramótaverðið hafi 
verið um 11% lægra heldur en meðalverð 
ársins 1966, en það hafi af tur á móti verið 
um 7% hærra en meðalverð ársins 1965. 

Um áramótin var verðfalls á freðfiski í 
neytendaumbúðum lítið farið að gæta á 
Bandaríkjamarkaði. Þó hafði þorskur 
lækkað nokkuð í verði eða f r á 2—4%. Ýsa 
og steinbítur höfðu hins vegar ekki lækk-
að í verðí. Verulegt verðfall hafði einnig 
orðið á brezka markaðnum, en þangað er 
nú orðið selt mjög lítið magn. Í söluáætl-
unum þeim, sem freðfiskframleiðendur 
gerðu um áramótin í sambandi við ákvörð-
un fiskverðsins, gerðu þeir ráð fyrir, að 
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verðfallið, sem orðið hafði á blokkinni, 
mundi breiðast út til afurða í neytenda-
umbúðum á Bandaríkjamarkaði. Er talið, 
að verðfallið á blokk muni leiða til þess, að 
framleiðendur auki framleiðslu á fiski í 
neytendaumbúðum, en dragi úr framleiðslu 
á blokk. Við þær aðstæður er talið ókleift 
fyr ir íslenzka framleiðendur að halda þeim 
mikla verðmun, sem verið hefur á flestum 
tegundum íslenzkrar framleiðslu í neyt-
endaumbúðum samanborið við framleiðslu 
annarra þjóða. Hafa framleiðendur gert 
ráð fyrir, að þorskur í neytendaumbúðum 
á Bandaríkjamarkaði muni lækka í verði 
um 25—30% f r á því, sem var á árinu 1966, 
og ýsa og steinbítur álíka mikið. Hins veg-
ar gerðu framleiðendur ekki ráð fyrir, að 
frekara verðfall yrði á blokk f r á því, sem 
var um áramótin. Reynslan hefur hins 
vegar orðið sú, að það verðfall hef-
ur haldið áfram, og var verðið í byrjun 
marz 21 cent samanborið við 23 cent í des-
ember. Verðið á fiski í neytendaumbúðum 
hefur einnig haldið áfram að lækka, enda 
þótt sú lækkun sé, enn sem komið er, minni 
en framleiðendur gerðu ráð fyrir, og nær 
verðlækkunin nú einnig til ýsu. Ef sú verð-
þróun reynist raunhæf, sem framieiðendur 
gera ráð fyr i r í söluáætlun sinni og sýnd 
er í 7. töflu, myndi meðalverðlækkunin á 
freðfiski f r á árinu 1966 til ársins 1967 
reynast um 20%. 

Útlitið á freðfiskmarkaðnum í Banda-
ríkjunum er nú mjög óljóst, bæði að því 
er snertir framboð og eftirspurn. Óvissa 
er um getu framleiðenda til að halda fram-
leiðslunni uppi við ríkjandi markaðsverð. 
Gildir þetta ekki sízt um þá nýju fram-
leiðendur, sem nú hafa komið inn á mark-
aðinn. Þá er óvissa varðandi áhrif f r á vax-
andi veiðum frystitogara. Mikil óvissa er 
einnig um þróun eftirspurnar. Stafar þetta 
ekki sízt af breyttri afstöðu kaþólsku 
kirkjunnar til kjötneyzlu á föstudögum og 
á föstunni. Reynslan hefur yfirleitt verið 
sú, að verð á frystum fiski hafi farið lækk-
andi í Bandaríkjunum f r á vori og f ram á 
haust, en síðan farið hækkandi yf ir vetrar-
mánuðina. Ekkert útlit virðist fyr i r því, að 
breyting til hins betra geti orðið, fy r r en 

með haustinu, og þá þvi aðeins, að birgðir 
hafi færzt í nokkurn veginn eðlilegt horf. 

c. Saltfiskur og skreið. 
Eins og getið var í yfirlitinu hér að 

framan hefur verðlag á saltfiski hækkað 
mikið á undanförnum árum. Nemur hækk-
unin f r á 1960 til 1966 86%. Er þetta mun 
meiri verðhækkun en varð á freðfiski á 
þessu sama tímabili, en hún var 55%. 
Ástæða er til að ætla, að verðfallið á freð-
fiski muni, ef það reynist varanlegt, leiða 
til aukinnar framleiðslu á saltfiski og þar 
með hugsanlega til þess, að verð á honum 
taki einnig að lækka. Á hinn bóginn mun 
nú búið að selja meginið af væntanlegri 
framleiðslu ársins á svipuðu verði og á sl. 
ári, svo að, ef til kemur, er slíkra áhrifa 
ekki að vænta fy r r en síðar. 

Verðlagsþróun skreiðar hefur reynzt 
mun óhagstæðari en hinna tveggja verk-
unartegundanna, og hafði skreiðarverð ekki 
hækkað nema um 20% f r á 1960 til 1965. Var 
þetta minna en helmingur af þeirri hækk-
un, sem orðið hafði á sama tíma á freð-
fiski, og minna en einn þriðji af hækkun-
inni á saltfiski. Varð þetta til þess, að sér-
stakar verðbætur voru greiddar á útflutta 
skreið á árunum 1964 og 1965, 10 m.kr. 
hvort árið. Á hinn bóginn hefur nú orðið 
mikil breyting á verðþróun skreiðar. Varð 
hækkun á árinu 1966, er nam um 13%, og 
er nú talið, að um frekari hækkun, er nemi 
um 7%, verði að ræða á árinu 1967. Mundi 
þá hækkun skreiðarverðs vera farin að 
nálgast það, sem hækkunin á freðfiski 
nam, áður en verðfallið kom til sögunnar, 
en mundi enn vera mun minni en verð-
hækkunin á saltfiski. Þess er síður að 
vænta, að verðfallið á freðfiski geti haf t 
áhrif á skreiðarverðið heldur en á saltfisk-
verðið, þar sem skreið er aðeins framleidd 
í Noregi og á Íslandi. 

2. Afkoma hraðfrystiiðnaðarins. 
Ekki hefur verið safnað né unnið úr upp-

lýsingum um afkomu hraðfrystiiðnaðarins 
hér á landi, fyr r en á allra síðustu árum. 
Á árinu 1963 gerði Efnahagsstofnunin at-
hugun á afkomu hraðfrystihúsa á árunum 
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1960—1962. Var athugun þessi byggð á 
skattframtölum, en vegna þess, hversu ó-
fullkomin mörg þessara f ramtala reyndust, 
voru niðurstöðurnar ekki eins nákvæmar 
og áreiðanlegar og æskilegt hefði verið. 
Um sama leyti var á vegum Sölumiðstöðv-
ar hraðfrystihúsanna tekið að vinna yfir-
lit um reikninga át ta hraðfrystihúsa, f jög-
urra stórra og f jögurra meðalstórra, og 
liggur slík úrvinnsla nú fyr i r f r á árunum 
1962 til 1965. Tölurnar fyr i r 1962 eru þó 
ekki vel sambærilegar við tölur síðari ár-
anna. í árslok 1964 gerði Efnahagsstofnun-
in áætlun um afkomu hraðfrystihúsanna á 
árinu 1963, sem byggð var á reikningum 
nokkurra hraðfrystihúsa, einkum þeirra 
á t ta frystihúsa, sem Sölumiðstöðin hafði 
tekið til athugunar, og enn fremur á ýms-
um upplýsingum um þróun verðlags og 
kostnaðar. Hins vegar reyndust ekki tök á 
að gera athugun á skattframtölum hús-
anna fyr i r árið 1963. Í árslok 1965 gerði 
Efnahagsstofnunin síðan ítarlega athugun 
á afkomu hraðfrystihúsanna á árinu 1964 
á grundvelli skattframtala, og sams konar 
athugun var gerð í árslok 1966 fyrir árið 
1965. 

Ja fnf ramt því, sem Efnahagsstofnunin 
hefur unnið úr skattframtölum, hefur hún 
gert áætlun um afkomu húsanna á því ári, 
sem var að líða, og væntanlega afkomu á 
næsta ári. Þannig var í árslok 1965 gerð 
áætlun um afkomuna árið 1965 og væntan-
lega afkomu 1966, og nú um áramótin var 
gengiS f r á sams konar áætlun um afkom-
una 1966 og væntanlega afkomu 1967 á 
grundvelli tiltekinna forsenda. 

Niðurstöður af þessum athugunum Efna-
hagsstofnunarinnar fyr i r árið 1964 og 1965 
ásamt áætlunum um 1966 og 1967, eru 
sýndar í 4. töflu. Þá eru einnig sýndar í 6. 
töflu niðurstöður athugana á afkomu 
þeirra 8 hraðfrystihúsa, sem Sölumiðstöð 
hraðfrystihúsanna hefur látið taka til sér-
stakrar athugunar. Á hinn bóginn er ekki 
sýnt sundurliðað yfirlit Efnahagsstofnun-
arinnar fyrir árin 1960—1962 og fyr i r árið 
1963, né heldur niðurstöður af reikningum 
átta húsanna fyr i r árið 1962, þar sem þess-
ir reikningar eru ekki að fullu sambærileg-

ir við reikninga síðari áranna. Þó munhér 
á eftir verða gerð grein fyr i r niðurstöðum 
þessara reikninga, þar sem þeir gefa til 
kynna þróunina í stórum dráttum, þó að 
þeir séu illa sambærilegir í einstökum at-
riðum. 

Áður en farið var að vinna yfirlit um 
afkomu frystihúsanna á þeim grundvelli, 
sem hér hefur verið lýst og nánar er lýst 
í greinargerð með töflunum hér á eftir, 
höfðu ekki legið fyrir aðrar upplýsingar 
um afkomu hraðfrystihúsanna en áætlanir, 
sem hraðfrystihúsin sjálf lögðu fram í 
sambandi við ákvörðun verðbóta á útflutt-
ar freðfiskafurðir á árunum fyr i r 1960 og 
í sambandi við ákvörðun ferskfiskverðs í 
Verðlagsráði sjávarútvegsins á árunum þar 
á eftir. Þessar áætlanir voru miðaðar við 
afkomu meðalhúss. Enda þótt þær væru 
byggðar á ýmsum upplýsingum úr rekstr-
arreikningum einstakra fyrir tækja, voru 
þessar áætlanir ekki byggðar á raunveru-
iegum reikningum, og er ljóst, að þær gáfu 
enga hugmynd um raunverulega afkomu 
hraðfrystiiðnaðarins. Þær sýndu ávallt 
mikinn taprekstur, jafnvel sem svaraði til 
hundraða milljóna króna fyr i r iðnaðinn all-
an. Hins vegar gátu þessar áætlanir verið 
nokkur vísbending um breytingar á tekj-
um og kostnaði á milli einstakra ára. enda 
fyrs t og fremst til þess ætlaðar. Engar 
áætlanir af þessu tagi voru lagðar f ram af 
hálfu sölusamtakanna í sambandi við síð-
ustu fiskverðsákvörðun um áramótin 1966/ 
67, enda ekki ástæða til þess, eftir að fast-
ara form var komið á úrvinnslu skatt-
framtala og reikninga frystihúsanna átta. 

Hér fer á eftir yfirlit yfir niðurstöður 
athugana Efnahagsstofnunarinnar og úr-
vinnslu reikninga húsanna átta. E r sýnd-
ur annars vegar brúttóhagnaður húsanna, 
þ.e.a.s. hreinn hagnaður og afskriftir, hins 
vegar afskrift ir og síðan mismunur þessara 
tveggja stærða, þ.e. hreinn hagnaður. Í at-
hugunum Efnahagsstofnunarinnar hefur 
ekki verið reiknað með bókfærðum afskrift-
um fyrirtækjanna, heldur hefur stofnunin 
gert sérstaka athugun á fyrningum og hef-
ur þá áætlað fyrningar á grundvelli endur-
nýjunarkostnaðar frystihúsanna í lok 
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hvers árs. Endurnýjunarkostnaðinn hefur 
stofnunin a f tu r á móti byggt á mati því á 
frystihúsunum, sem Stofnlánadeild sjávar-
útvegsins framkvæmdi í árslok 1961. Þetta 
mat hefur síðan verio fært f r am frá ári til 
árs, með tilliti til verðhækkana, f jár fes t -
ingar og fyrninga. Þessi útreikningur gef-
ur þó ekki í verulegum atriðum aðra niður-
stöðu en bókfærðar afskrif t i r fyrir tækj-
anna sjálfra samkvæmt skattframtölum. Í 

reikningum húsanna át ta er hins vegar 
stuðzt við bókfærðar afskriftir. Það ber að 
hafa í huga í sambandi við þetta yfirlit, að 
í yfirliti Efnahagsstofnunarinnar eru töl-
urnar fyr i r árin 1960—1963 ekki eins á-
reiðanlegar og tölurnar fyrir árin 1964— 
1965 og ekki að öllu leyti sambærilegar við 
þær tölur. Hið sama gildir um yfirlitið um 
átta húsin, að því er snertir árið 1962. 

Í stórum dráttum sýnir þetta yfirlit, að 
afkoma húsanna hafi farið mjög batnandi 
á árunum 1964 og 1965 og verið hagstæð á 
þeim árum, einkum þó síðara árið. Húsin 
áttu ekki fyr i r fyrningum á árunum 1960-
1963, nema helzt á árinu 1962, en höfðu 
hins vegar verulegar upphæðir umfram 
fyrningar bæði árin 1964 og 1965. Afkoma 
húsanna át ta er mun betri en iðnaðarins 
alls, að árinu 1962 undanteknu. Það eru 
einkum eftirtalin atriði, sem virðast hafa 
stuðlað að hinni tiltölulega góðu afkomu 
frystihúsanna á árunum 1964 og 1965: 

1. Hækkun á verðlagi erlendis, sem grein 
hefur verið gerð fyr i r hér að f raman 
og einkum varð mikil á árinu 1965. 

2. Umbætur í rekstri, sem urðu mjög 
verulegar á þessum árum í sambandi 
við breytt vinnufyrirkomulag og upp-
töku bónuskerfis og notkun nýrra véla 
og tækja. 

3. Tiltölulega mikið framboð á hráefni 
vegna hagstæðra aflabragða. 

4. Sú aðstoð, sem látin var í té af hálfu 

hins opinbera á þessum árum. Var hér 
um að ræða framlag til framleiðni-
aukningar, hið svokallaða hagræðingar-
fé, er nam 43 millj. kr. á árinu 1964 og 
33 millj. kr. árið 1965. Þessi framlög 
eru talin með tekjum frystihúsanna og 
hafa þannig áhrif á afkomu þeirra. Á 
hitt ber þó að líta, að afkoman á árinu 
1965 hefði verið mjög góð og miklu 
betri en undanfarin ár, jafnvel þótt 
ekki hefði verið um neinar greiðslur á 
hagræðingarfé að ræða. Þá var það 
óbeinn stuðningur við frystihúsin, að 
ríkissjóður greiddi sérstaka uppbót á 
línuveiðar f r á og með árinu 1964 og 
verðuppbót á ferskfisk, er að meðaltali 
nam um 5,5% á árinu 1964. 

Verðhækkunin erlendis ásamt þeim öðr-
um atriðum, sem að framan er getið, hefur 
gert frystihúsunum kleift að greiða hærra 
hráefnisverð og hærri laun en áður, jafn-
f ramt því sem þau bættu afkomu sína á 
árunum 1964—1965. Hér á eftir fer yfirlit 
um þróun útflutningsverðs, launa og hrá-
efnisverðs. Sýnir þetta yfirlit, að f r á 1960 
til 1966 hafði útflutningsverðið hækkað um 



56 F J Á R M Á L A T Í Ð I N D I 

55%, en á sama tíma höfðu laun verkafólks 
h já frystihúsunum, samkvæmt töxtum, 
hækkað um 144%, eða nálægt því þrisvar 
sinnum meira en útflutningsverðlagið, og 
hráefnisverðið hafði hækkað um 74%. Er 

þá talið, að laun verkafólks séu að hálfu 
leyti kvennalaun og að hálfu leyti karl-
mannalaun, en láta mun nærri, að launa-
kostnaður frystihúsanna skiptist í því hlut-
falli. 

Mikil breyting varð til hins verra á af-
komu hraðfrystihúsanna á árinu 1966. Þær 
áætlanir, sem gerðar hafa verið, benda til 
þess, að brúttóhagnaðurinn hafi lækkað 
nálega um 100 millj. kr., eða úr 120 millj. 
kr. í 24 millj. kr. Taka þessar áætlanir þó 
ekki tillit til áhrifa minnkandi vinnslu 
frystihúsanna, en frystihúsunum barst 
minna hráefni á þessu ári en á árinu 1965, 
en af tur á móti svipað og þeim hafði borizt 
á árinu 1964. Meðalútflutningsverðlag á 
freðfiski mun hafa reynzt tæpum 7% 
hærra 1966 en 1965. Verðfallið, sem ekki 
fór að hafa áhrif fy r r en seint á árinu, er 
því ekki orsök breyttrar afkomu á þessu 
ári. Tvö önnur atriði komu hér tii sögunn-
ar. Í fyrs ta lagi hin mikla hækkun á hrá-
efnisverði, sem átti sér stað í upphafi árs-
ins. Var fiskverð þá hækkað um 17%, en 
hraðfrystiiðnaðurinn bar um tvo þriðju 
hlut.a þeirrar hækkunar. Hraðfrystiiðnað-
urinn stóð sjálfur að samningsgerð um 
þetta fiskverð og var við afleiðingum 
hækkunarinnar búinn. Hins vegar kunna 
forsvarsmenn hans að hafa gert ráð fyrir , 
að meiri verðhækkanir yrðu erlendis en 
raun varð á. Í öðru lagi átti sér stað kostn-
aðarhækkun vegna þeirra kauphækkana, 
er urðu á árinu 1965, þeirra hækkana á 
grunnlaun verkamanna, sem urðu um mitt 
árið 1966 og hækkunar kaupgreiðsluvísi-
tölu á árinu 1966. Til viðbótar við þetta 

kom svo hin sérstaka hækkun á kvenna-
kaupi, er átti sér stað í árslok 1965 og 
af tur í lok ársins 1966. Sýnir yfirlitið hér 
að framan, að á milli áranna 1965 og 1966 
hækkaði útflutningsverð um tæp 7%, en á 
sama tíma hækkaði kaupgjald um rúmlega 
20% og hráefnisverð, er frystihúsin 
greiddu, um rúm 15%. Það er þessi áfram-
haldandi hækkun hráefnisverðs og launa-
kostnaðar um sama leyti og verðhækkunin 
hafði náð hámarki, sem er orsök miklu 
lakari afkomu frystihúsanna á árinu 1966 
en árið á undan. Við þetta bætast svo 
áhrif minnkandi afla, en um þau áhrif er 
ekki hægt að gera sér Ijósa grein að svo 
stöddu máli. 
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komuna 1967 og sýndar eru í 4. töflu 
sýna lækkun á brúttóhagnaði um 41 millj. 
kr. eða úr 24 millj. kr. brúttóhagnaði í 17 
millj. kr. brúttótap. Hefur þá ekki enn ver-
ið tillit tekið til áhrifa verðfallsins, þar 
sem þessar áætlanir eru miðaðar við sama 
meðaiútflutningsverð eins og á árinu 1966. 
En sérhver 1% lækkun á freðfiskverðinu 
hefur í för með sér lækkun á tekjum 
frystihúsanna um 15 millj. kr. um það 
bil. 

Samkvæmt frumvarpi, sem rikisstjórnin 
hefur nú lagt fyrir Alþingi, að undan-
gengnum viðræðum við full trúa frystihús-
anna, er gert ráð fyrir, að hafnar verði 
viðtækar aðgerðir til enduruppbyggingar 
iðnaðarins og f járhagslegrar endurskipu-
lagningar hans. Á undanförnum árum hef-
ur athyglin fyrst og fremst beinzt að um-
bótum í rekstri frystihúsanna sjálfra, og 
hefur mikiil árangur náðst á þessu sviði. 
Á hinn bóginn hefur athyglin ekki beinzt 
að uppbyggingu iðnaðarins sem heildar, en 
vitað er, að mikið er hægt að vinna með 
breytingum á því sviði, bæði með aðgerð-
um til að auka framboð á hráefni og til 
að samræma starfsemi frystihúsa innbyrð-
is. Iðnaðurinn hefur um langan aldur þró-
azt án tillits til þess, hvers konar heildar-
skipulag henti honum bezt, og virðist ein-
sýnt, að reynt verði að snúast við þeim 
vanda, sem iðnaðurinn nú hefur komizt i, 
m.a. með þvi að gefa þessari hlið málanna 
meiri gaum. Er gert ráð fyrir, að athugun 
fari f ram á uppbyggingu og fjárhagsað-
stæðum iðnaðarins, er framkvæmd sé af 
sérfræðingum á sviði tækni, rekstrar og 
f jármála, sem. sérstaka reynslu hafa í fisk-
iðnaði. Á grundvelli athugana þeirra geta 
samtök hraðfrystihúsaeigenda sjálfra og 
þær lánastofnanir, sem einkum skipta við 
sjávarútveginn, svo og Ríkisábyrgðasjóður 
og full trúar ríkisvaldsins, síðan mótað til-
lögur til endurskipulagningar. Gætu þær til-
lögur að einhverju leyti komið til fram-
kvæmda á þessu ári, enda þótt fram-
kvæmdin í heild tæki lengri tíma. Í sam-
bandi við slíkar aðgerðir er gert ráð fyrir, 
að f ram þurfi að fara f járhagsleg endur-
skipulagning, þar á meðal uppgjöf skulda 
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og lenging lána, og eru ákvæði um það í 
frumvarpinu að heimila Ríkisábyrgðasjóði 
slíka uppgjöf. 

Þá gerir frumvarpið ráð fyrir, að ríkis-
sjóður styðji hraðfrystiiðnaðinn með því 
að létta af honum verulegum hluta af 
áhrifum verðfallsins. Á þetta að verða 
með þeim hætti, að stofnaður sé sjóður, er 
greiði verðbætur vegna lækkunar útflutn-
ingsverðiags, og leggur ríkissjóður þessum 
sjóði til 130 millj. kr. í þessu skyni. Gert 
er ráð fyr i r þeirri almennu reglu, að sjóð-
urinn greiði 55% af verðfailinu miðað við 
árið 1966, en þessar verðbætur fari siðan 
hækkandi, eftir því sem verðfallið verður 
meira, þannig að bæturnar aukist um 2% 
fyrir hvert 1%, sem verðið fellur umfram 
5%. Verði verðhækkunin meiri en 15%, 
hækka bæturnar þó ekki umfram það, sem 
þá er orðið, þ.e.a.s. ekki umfram 75%. 

Með þessum tveimur aðgerðum er ætl-
unin, að hraðfrystiiðnaðurinn geti mætt 
þeim vanda, sem honum er nú á höndum, 
og ja fnf ramt sé framkvæmd þýðingarmik-
il og nauðsynleg endurskipulagning á 
byggingu iðnaðarins og stuðlað að f já r -
hagsiegri endurreisn hans. Ætlunin er, að 
sá sjóður, sem stofnaður verður í því skyni 
að mæta verðfallinu, geti orðið upphaf að 
varaniegum sjóði, er miði að því að jafna 
sveiflur á verðlagi útflutningsafurða. 
Mundi það geta haf t ómetanlega þýðingu 
fyrir sjávarútveginn í framtíðinni, ef úr 
slíkri sjóðstofnun yrði, þar sem hann 
mundi þá ekki þurfa að verða fyr i r mikl-
um áföllum af völdum snöggra verðbreyt-
inga erlendis. 

3. Afkoma saltfisk- og skreiðarverkunar. 
Upplýsingar um afkomu saltfisk- og 

skreiðarverkunar hafa ekki legið fyrir, fyrr 
en Efnahagsstofnunin tók að vinnaúrskat t -
framtölum. Áður höfðu fulltrúar verkenda 
sjálfra gert áætlanir um afkomuna. Sýndu 
þessar áætlanir sifellt mikinn taprekstur, 
en gáfu í raun og veru engar upplýsingar 
um raunverulega afkomu af sömu ástæð-
um eins og svipaðar áætlanir um frysti-
húsin. 

Úrvinnsla Efnahagsstofnunarinnar á 
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skattframtölum saltfisk- og skreiðarverk-
enda nær aðeins til áranna 1964 og 1965 og 
er sýnd í 5. töflu. Sú tafla sýnir einnig 
áætlanir fyr i r árin 1966 og 1967, sem mið-
aðar eru við sama vinnslumagn eins og 
árið 1965. Á hinn bóginn er nokkuð mikil 
óvissa um verðlagsþróun á saltfiski og 
skreið á næstunni, og hefur verið miðað 
við það verðlag, sem útflytjendur telja að 
muni fás t á árinu 1967. Hér fer á eftir 
yfirlit um niðurstöður þessara reikninga og 
áætlana. 

Yfirlit þetta sýnir mjög góða afkomu 
saltfisk- og skreiðarverkunar á árunum 
1964 og 1965, þar sem verkunin skilar um 
30 millj. kr. hagnaði umfram afskrift ir 
hvort árið. Samkvæmt áætlunum fyrir 
1966 og 1967 mun afkoman ekki hafa 
versnað 1966 og útlit fyrir, að hún fari 
batnandi á árinu 1967. Það, sem ráðið hef-
ur mestu um tiltölulega hagstæðari þróun 
saltfisk- og skreiðarverkunar en freðfisk-
verkunar á undanförnum árum, er fyrs t og 
fremst, að saltfiskur hefur hækkað meira 
í verði heldur en freðfiskur, eins og áður 
er vikið að, og að skreið hefur hækkað 
verulega í verði á árunum 1966 og 1967. 
Við þetta bætist svo, að launakostnaður er 
tiltölulega allmiklu minni hluti í skreiðar-
og saltfiskverkun en í rekstri hraðfrysti-
húsa. E r launakostnaðurinn um það bil 
20% af heildarkostnaði þessarar verkunar, 

4. tafla. Rekstur hraðfrystihúsa 1964 og 1965 ásamt áœtlun um 1966 og 1967. 

1) Lækkun á útflutningsgjaldi á freðflski meðtalin 1966 og 1967; 24,4 m.kr. bæði árin. 
2) Þ. e. tekjur alls að frádregnum breytilegum kostnaði alls. 
3) Þ. e. tekjur alls að frádregnum breytilegum kostnaði, viðhaldi og endurbótum. 
4) Þ. e. hreinn hagnaður og bókfærðar afskriftir. 
5) Þ. e. launakostnaður og hlutdeild f jármagns brúttó. 
6) Miðað er við sama vinnslumagn og 1965 og sama meðalafurðaverð 1967 eins og 1966. 
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en nálægt 30% í rekstri hraðfrystihúsa. 
En eins og kunnugt er, hefur launakostn-
aður hækkað meira en aðrir kostnaðarliðir. 
Allmiklar tæknilegar umbætur hafa orðið 
í saltfiskverkun á undanförnum árum, sem 
einnig hafa át t sinn þát t í betri afkomu, 
en um áhrif þeirra umbóta liggja ekki fyr-
ir beinar upplýsingar. 

árið 1965. Reikningarnir voru felldir í sér-
stakt form og hver liður reikninganna merkt-
ur samkvæmt því. Síðan voru reikningar hvers 
landshluta dregnir saman í eina heild og að 
síðustu allir landshlutar. Fyrirliggjandi upp-
l.'singar um heildarframleiðslu frystihúsa á 
árinu 1964 benda til þess, að þau 64 hús, sem 
tekin voru til meðferðar fyrir það ár, hafi 
framleitt að heita má allar frystar fiskaf-
urðir, sem framleiddar voru á því ári. Má 
því lita svo á, að reikningar þeirra gefi heild-
armynd af rekstri frystiiðnaðarins að því er 
snertir framleiðslu frystra fiskafurða, rækju 
og humars. Þetta gildir hins vegar ekki um 
reikninga hinna 50 húsa, sem tekin voru til 
meðferðar fyrir árið 1965. Var því gerð sér-
stök athugun á því, hversu mikið þyrfti að 
hækka heildarupphæð veltu þessara húsa til 
þess að fá tölur, er væru sambærilegar við 
tölur ársins 1964. Var niðurstaðan sú, að velt-

5. tafla. Rekstur saltfisk- og skreiðarverkunar 1964 og 1965, 
ásamt áœtlun um 1966 og 1967. 

Milljónir króna _ % 
Samkvœmt framtali Acetlun Hœkkun frá fyrra ári 

1964 ' 1965 1966") 19676) 1965 1966 1967 
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6. tafla. Reikningar átta frystihúsa 1963—1965 ásamt áœtlun um 1966. 

1) Þar með talin lækkun á útflutningsgjaldi 1966. 
2) Þ. e. tekjur alls að frádregnum breytilegum kostnaði ails. 
3) Þ. e. tekjur ails að frádregnum breytiiegum kostnaði, viðhaldi og endurbótum 
4) Þ. e. hreinn hagnaður og bókfærðar afskriftir. 
5) Þ. e. launakostnaður og hlutdeiid fjármagns, brúttó. 
6) Miðað er við sama vinnslumagn og 1965. 

an var hækkuð um 9% og hver einstakur liður 
í sama hlutfalli. 

II. Áætlanir fyrir 1966 og 1967. Aflað var 
heimilda um hækkanir einstakra tekju- og 
gjaldaliða, annars vegar frá 1965 til 1966 og 
hins vegar frá meðaltali ársins 1966 til árs-
loka 1966. Áætlanirnar fyrir árin 1966 og 
1967 eru bygofðar á þessum upplýsingum 
ásamt þeim forsendum, að vinnslumagn sé 
hið sama bæði árin 1966 og 1967 eins og árið 
1965, að kostnaður sé óbreyttur á árinu 1967, 
frá því sem var um áramót, og að meðalút-
flutningsverð ársins 1967 sé hið sama og 
meðalútflutningsverð 1966. Æskilegt hefði 
verið, að áætlunin fyr ir árið 1966 hefði verið 
miðuð við raunverulegt vinnslumagn þess árs, 
sem var nokkuð lægra en vinnslumagn ársins 
1965. Á þessu eru hins vegar ekki tök, sökum 
þess að engar upplýsingar liggja fyr ir um 
samhengið á milli vinnslumagns og breytilegs 
kostnaðar. Hin mikla óvissa um afurðaverð 
ársins 1967 gerir það eðlilegt, að miðað sé við 
sama meðalverð og 1966 í áætluninni fyrir 

1967. Í öðrum töflum er gerð grein fyrir verð-
lagi um áramótin 1966/1967 og söluáætlunum 
framleiðenda fyrir árið 1967. Er auðvelt að 
sjá af 4. töflu, hver áhrif tilteknar verðbreyt-
ingar hafa á afkomu frystiiðnaðarins. 

III. Fyrirvarar. Það liggur í hlutarins eðli 
að áreiðanleiki þeirra niðurstaðna, sem koma 
fram í þessari töflu, byggist á því, hversu 
áreiðanleg frumgögnin, þ. e. skattframtölin 
eru. Engin tök voru á að kanna þann áreiðan-
leika umfram það, sem skattyfirvöldin sjálf 
hafa gert. Ástæða er að sjálfsögðu til að ætla, 
að framtölin hneigist frekar í þá átt að sýna 
lakari afkomu en rétt væri, heldur en hið 
gagnstæða. Þannig er það nokkuð áberandi, 
að kostnaður við viðhald og endurbætur sé til-
tölulega hár hjá þeim fyrirtækjum, sem bezta 
hafa afkomuna. Getur hér hvort tveggja kom-
ið til, að fyrirtæki kosti meiru til viðhalds í 
góðum árum en slæmum, og að í góðærum fari 
fram fjármunamyndun, sem talin sé með við-
haldi og endurbótum á reikningum fyrirtækj-
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7. t a f l a . . Lœkkun markaðsverðs á freðfiski (f.o.b.) frá meðalverði 1966 til verðlags 
ársloka 1966 og áætlaðs meðalverðs 1967 

anna, en mörk hér á milli geta að sjálfsögðu 
aldrei orðið glögg. 

Þá er rétt að benda á, að reikningsform 
frystihúsanna eru ekki stöðluð og reksturinn 
blandast oft bæði útgerð og aukavinnslugrein-
um, svo sem saltfisk- og skreiðarverkun. Út-
gerðarkostnaður og tekjur eða tap á útgerð 
var alls staðar skilin frá frystihúsarekstrin-
um, og eru þessir iiðir ekki taldir með í þess-

ari töflu. Á hinn bóginn getur stundum orkað 
nokkuð tvímælis, hvernig aðgreiningin hafi 
tekizt. Ekki reyndist unnt að greina kostnað 
við saltfisk- og skreiðarverkun frá öðrum 
kostnaði við frystihúsareksturinn. Eru því 
tekjur frystihúsanna af saltfisk- og skreiðar-
sölu taldar með öðrum tekjum frystihúsanna, 
og eru þær meginhluti þeirra tekna, sem 
áætlað er, að skiptist þannig: Saltfiskur 35%, 
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8. tafla. Framleiðsla frystra sjávarafurða 1964—1966. 

Magn í tonnum. Werðmæti í 1000 kr. á verðlagi hvers árs. 

skreið 30%, íssala 10%, geymslugjald 15% og 
eignatekjur 10%. Á hinn bóginn mun ekki 
hafa tekizt að fullu að aðgreina tekjur af 
saltfisk- og skreiðarsölu frá tekjum af freð-
fisksölu, og mun því eitthvað af saltfisk- og 
skreiðarsölutekjum vera innifalið í 1. lið 
(seldur freðfiskur). Um nokkra tvítalningu er 
að ræða í 1. og 2. töflu, þar sem 2. tafla sýnir 
heildartekjur allrar skreiðar- og saltfiskfram-
leiðslu, en í 1. töflu eru taldar tekjur frysti-
húsa af þessari sömu framleiðslu. 

Vert er að hafa í huga, að innan þeirrar 
heildarmyndar, sem 1. tafla sýnir, er að finna 
mikinn mismun á afkomu einstakra fyrir-
tækja. Æskilegt hefði verið að sýna yfirlit um 
reksturinn, þar sem fyrirtækjunum væri raðað 
í flokka eftir afkomu, en á því hafa ekki verið 
tök að svo stöddu. 

Greinargerð um 5. töf lu: 
Rekstur saltf isk- og skreiðarverkunar 

1964 og 1965, ásamt áætlun um 
1966 og 1967. 

I. Grundvöllur. Til grundvallar útreikningun-
um eru skattframtöl 23ja fyrirtækja árið 1964 

og 26 fyrirtækja árið 1965. Eru þessi fyrir-
tæki í öllum landsfjórðungum. Unnið var 
upp úr þessum gögnum á sama hátt að 
ofan getur um reikninga frystihúsa, nema 
hvað ramminn var lagaður eftir sérkröfum 
þessarar framleiðslu. Útreikningar um heild-
arframleiðslitverðmæti saltfisks og skreiðar, 
er gerðir höfðu verið hjá Efnahagsstofnun-
inni, voru notaðir til að hækka upp tekjur af 
sölu saltfisks og skreiðar, og voru aðrir liðir 
hækkaðir hlutfallslega jafnmikið. Lætur nærri, 
að framtölin nái til eins f jórða hluta heildar-
framleiðslunnar. 

II. Áætlanir fyrir 1966 og 1967. Þessar áætl-
anir voru gerðar á sama hátt og lýst er í 
greinargerð um frystihúsin. Eins og í áætlun-
um um frystihúsin, er gert ráð fyrir sama 
vinnslumagni 1966 oar 1967 eins og 1965. Aftur 
á móti var ekki miðað við, að söluverð héldist 
óbreytt á árinu 1967 frá meðalverði 1966, 
heldur miðað við það söluverð, sem ríkjandi 
var um áramótin, enda tiltölulega lítil óvissa 
í sölumálum saltfisks og skreiðar. 
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III. F y r i r v a r a r . Þ e i r f y r i r v a r a r , sem g r e i n 
v a r g e r ð f y r i r í g r e i n a r g e r ð i n n i n m h r a ð -
f r y s t i h ú s i n , e iga y f i r l e i t t e i n n i g við u m sa l t -
f i sk - og s k r e i ð a r v e r k u n i n a . Á s t æ ð a e r t i l að 
g e t a þess s é r s t a k l e g a , að enda þ ó t t h æ g t sé 
að a ð g r e i n a t e k j u r af s a l t f i s k s ö l u f r á t e k j u m 
af sk re iða r sö iu , e r u eng in tök á að a ð g r e i n a 
k o s t n a ð við þ e s s a r t v æ r v e r k u n a r a ð f e r ð i r . E r 
þ e t t a á s t æ ð a n f y r i r því, að r e k s t u r s a l t f i s k -
og s k r e i ð a r v e r k u n a r er h é r s ý n d u r sameig in -
lega . E i n s og á ð u r er s k ý r t f r á , e r s a l t f i s k -
og s k r e i ð a r v e r k u n f r y s t i h ú s a t a l i n bæði í 
þ e s s a r i t ö f l u og t ö f l u n n i u m f r y s t i h ú s i n . 

Gre ina rge rð um 6. t ö f l u : 
Re ikn inga r á t t a f r y s t i h ú s a 1963—1965, 

á s a m t áæ t lun um 1966. 

Á u n d a n f ö r n u m á r u m h e f u r á v e g u m Sölu-
miðs töðva r h r a ð f r y s t i h ú s a n n a ve r ið u n n i ð ú r 
r e i k n i n g u m á t t a h r a ð f r y s t i h ú s a , f j ö g u r r a 
s t ó r r a og f j ö g u r r a m e ð a l s t ó r r a . H e f u r E f n a -
h a g s s t o f n u n i n t ek ið þ á t t í þ e s s a r i ú r v i n n s l u , 
og e r u h é r b i r t a r n i ð u r s t ö ð u r r e i k n i n g a n n a 
f y r i r á r i n 1963—1965, e ins og E f n a h a g s -
s t o f n u n i n h e f u r geng ið f r á þe im. Þ á e r sýnd 
á æ t l u n f y r i r á r ið 1966, s em miðuð e r v ið 
ó b r e y t t v i n n s l u m a g n á mil l i á r a n n a 1965 og 
1966 og g e r ð e r á s v i p a ð a n h á t t og á æ t l u n i n 
u m 1966 í 4. t ö f l u . 

V e l t a þ e i r r a á t t a h r a ð f r y s t i h ú s a , sem h é r 
h a f a ver ið t ek in t i l m e ð f e r ð a r , n a m 1 3 % af 
á æ t l a ð r i he i l da rve l t u f r y s t i i ð n a ð a r i n s 1964 og 
15% 1965. A f k o m a þ e i r r a e r t i l t ö lu l ega b e t r i 
en a f k o m a i ð n a ð a r i n s y f i r l e i t t s a m k v æ m t 4. 
t ö f l u . E i n k u m á þ e t t a við u m á r i ð 1965. 

Gre ina rge rð um 7. t ö f l u : 
Lækkun markaðsve rðs á f r eð f i sk i (f.o.b.) 

f r á meðalverði 1966 til verðlags á r s loka 1966 
og áæt laðs meðalverðs 1967. 

Þess i t a f l a b y g g i s t á u p p l ý s i n g u m f r á Sölu-
miðstöð h r a ð f r y s t i h ú s a n n a og S a m b a n d i ís-
l enzkra s a m v i n n u f é l a g a . S ý n i r t a f l a n í f y r s t a 
dá lk i þ a ð m a g n af f r e ð f i s k i af m i s m u n a n d i 
t e g u n d u m , sem þess i sö lusamtök á æ t l a að 
s e l j a á á r i n u 1967. Þ á s ý n i r t a f l a n v í s i tö lu r 
ve rð l ags h v e r r a r f r a m l e i ð s l u t e g u n d a r u m sig, 
e ins og vei'ðið e r ta l ið h a f a ver ið u m á r a m ó t i n 
1966/67 og e ins og s amtök in áæt la , að það 
verð i að meða l t a l i á á r i n u 1967. E r g r u n n u r 
þ e s s a r a v i s i t a l n a meða lverð á r s i n s 1966. Þ á 
sýn i r t a f l a n j a f n f r a m t v e g n a r verð lagsvís i tö l -
u r h v e r r a r f i s k t e g u n d a r u m sig, þ.e. þorsks , ýsu, 
k a r f a o .s . f rv . , og a l l r a r f r a m l e i ð s l u n n a r í hei ld. 
U p p l ý s i n g u m , sem a f l a ð h e f u r ver ið be in t f r á 
B a n d a r í k j u n u m u m m a r k a ð s v e r ð þ a r í l and i í 
lok á r s i n s 1966, ber að öllu leyt i s a m a n við 
u p p l ý s i n g a r s ö l u s a m t a k a n n a . Á æ t l u n sölu-
s a m t a k a n n a f y r i r 1967 bygg i s t á þ e i r r a e ig in 
m a t i á m a r k a ð s h o r f u m . 

Gre ina rge rð um 8. t ö f l u : 
F ramle iðs la f r y s t r a s j á v a r a f u r ð a 

1964—1966. 

T a f l a n e r ge rð í E f n a h a g s s t o f n u n i n n i á 
g r u n d v e l l i ú t f l u t n i n g s s k ý r s l n a og u p p l ý s i n g a 
u m b i r g ð a b r e y t i n g a r . E r t a f l a n hl iðs tæð 20. 
t ö f i u í S k ý r s l u t i l H a g r á ð s f r á á g ú s t 1966. 

C. Fiskisókn og aflabrögð bá ta á vetraivertíð 1964, 1965 og 1966 

í sambandi við ákvörðun fiskverðs hefur 
það að sjálfsögðu mikla þýðingu að meta 
annars vegar, hve mikil sókn hefur verið 
í veiðarnar, en hins vegar hver árangur 
hefur orðið miðað við sóknareiningu. Mat 
sóknarinnar til ákveðinna mælanlegra ein-
inga er miklum vandkvæðum bundið. 
Flestar þær heimildir, sem til falla, án 
þess að vera sérstaklega unnar í þessu 
skyni, eru ýmist of grófar og einhliða til 
að veita raunhæfan mælikvarða á sóknina 
eða of sundurleitar til heildaryfirlits. Hef-
ur því verið unnin sérstök tafla, er fylgir 

hér með, um fiskisókn og aflabrögð á vetr-
arvertíðunum 1964, 1965 og 1966. 

Þorskaflinn í heild. 
Svo sem kunnugt er hefur þorskaflinn 1) 

verið staðnaður um alllangt árabil. Aflinn 
jókst mjög ört næstu árin eftir útfærslu 
fiskveiðilandhelginnar árið 1952 og náði 
385 þús. tonnum árið 1955 (miðað við 
slægðan fisk með haus). Árið 1958 var 
einnig mjög gott aflaár, og nam þorskafl-
1) Þ o r s k a f l i m e r k i r í þ e s s a r i ský r s lu a l l an 

a f l a n e m a síld, loðnu, h u m a r og r æ k j u . 
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inn þá 398 þús. tonnum, en síðan hefur 
aflinn ekki náð þessu magni. 

Aflaskýrslur síðustu ára miðast við afla 
upp úr sjó, þ.e. óslægðan fisk. Þannig tal-
irm var þorskaflinn sem hér segir árin 
1958—1966: 

Þorskaflinn, þyngd upp úr sjó: 
1958 4,73,5 þús. tonn 
1959 455,5 — — 
1960 453,2 — — 
1961 381,1 — — 
1962 350,7 — — 
1963 380,0 — — 
1964 415,2 — — 
1965 381,8 — — 
1966 340,0 — — 
1965 
jan.-maí 258,8 — — 
1966 
jan.-maí 232,3 — -— 

Þorskaflinn dróst saman um rúm 90 þús. 
tonn f rá árinu 1958 til 1961. Stafaði það 
eingöngu af minnkun togaraaflans. Líta 
má svo á, að þorskaflinn hafi staðnað við 
markið 380 þús. tonn, en það aflamagn 
kemur fyr i r árin 1961, 1963 og 1965, og 
meðaltal áranna 1961—1965 er við sama 
mark. Sérstök skilyrði réðu því, að þorsk-
afli áranna 1962 og 1964 vék verulega f r á 
því meðaltali. Árið 1962 olli langt togara-
verkfall miklum aflamissi, en árið 1964 
ollu sérstæðar fiskigöngur og afburða veð-
ursæld stórauknum afla. Siðasta árið, 1966, 
var vertíðaraflinn 30 þús. tonnum minni en 
vertíðaraflinn árið áður og áætlaður heild-
arafli yfir ailt árið 47 þús. tonnum minni 
en heildaraflinn árið áður. Af þessu eina 
ári er þó tæplega hægt að draga þá álykt-
un, að aflamagnið stefni til lækkunar f r á 
ofangreindu stöðnunarmarki, en þessari 
skýrslu er m.a. ætlað að bregða nokkru 
ljósi á þetta atriði. 

Þorskafli báta. 
Þorskafii báta hélt enn áfram að aukast 

f r á árinu 1958 f ram yfir 1960, og vó þetta 
verulega upp á móti minnkun togaraafl-
ans f ram til 1961, svo sem eftirfarandi 
yfirlit ber með sér. 

Þorskafli báta, þyngd upp úr sjó: 
1958 248,3 þús. tonn 
1959 279,5 — — 
1960 323,0 — — 
1961 288,9 — — 
1962 300,0 — — 
1963 299,8 — — 
1964 350,4 — — 
1965 308,2 — — 
1966 279,0 — — 
1965, 
jan.-maí 228,7 — — 
1966, 
jan.-maí 207,9 — — 

Af þessari talnaröð má draga þá álykt-
un, að þorskafli bátanna hafi staðnað á 
sama tíma og heildaraflinn, og sé stöðn-
unarmarkið um 300 þús. tonn. Þetta magn 
bátaafla kemur fyr i r bæði árin 1962 og 
1963 og er ja fnf ramt meðaltal áranna 
1961—1965, að slepptu árinu 1964, þegar 
hin mikla nótaveiði olli alveg sérstakri 
aukningu aflans. 

Bátaf jöldi á vetrarvertíð. 
Fjöldi báta, sem hefur tekið einhvern 

teljandi þátt í vetrarvertíð, hefur verið 
mjög svipaður yfir tímabilið 1961—1965, 
þó nokkru minnstur árið 1961 og mestur 
1965: 

1961 554 bátar 
1962 595 — 
1963 583 — 
1964 593 — 
1965 606 — 

Fæð bátanna árið 1961 kemur heim við 
minnstan afla það ár, en að öðru leyti 
verður ekki séð, að breytingar aflans skýr-
ist af f jölda bátanna, enda þarf einnig að 
taka tillit til úthaldstíma til þess að fá 
sæmilegan mælikvarða á sóknina. 

Fjöldi fiskimanna er að sjálfsögðu þýð-
ingarmikill mælikvarði á sóknina, enda al-
gengast í öllum afkastasamanburði að miða 
við vinnuafl. Upplýsingar um fjölda fiski-
manna allra siðustu árin liggja ekki fyrir, 
þar sem Fiskifélagið hefur ekki annað 
þeirri skýrslugerð. En fjöldi þeirra virðist 
hafa verið tiltölulega stöðugur og þó held-
ur farið minnkandi. Árin 1960 og 1961 var 
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fjöldi fiskimanna á öilum fiskiskipaflotan-
um reiknaður sem meðaital mánaðartalna 
skv. skýrslu Fiskifélagsins sem hér segir: 

Fjöldi f iskimanna: 
1960 1961 

J a n . - m a í , m e ð a l t a l 5.207 5.362 
Al l t á r ið , meða l t a l 4.942 4.981 

Áætlað hefur verið, að árið 1963 hafi 
fjöldi fiskimanna numið 4.630, en sú áætl-
un er gerð eftir hlutfalli fiskveiða af slysa-
tryggðum vinnuvikum alls og áætluðum 
atvinnumannfjölda 15—69 ára. Tilsvarandi 
tala árið 1964 er 4.720 fiskimenn. Þessar 
tölur eru ekki alveg sambærilegar við fyrr i 
tölurnar, en gefa þó til kynna, að fjöldi 
fiskimanna hafi ekki minnkað mikið eða 
tæplega meira en svari til fækkunar tog-
aranna. Aukning bátaflotans hefur ekki 
orðið til teljandi f jölgunar bátasjómanna. 
Bæði hafa eldri bátar fallið úr notkun á 
móti aukningunni, og aukin vélvæðing og 
sjálfvirkni bátanna hefur dregið mjög úr 
þörf aukins mannafla með stækkun bát-
anna. 

Fiskisókn og aflabrögð báta 1964—1966. 
Þar sem mjög takmarkaður tími hefur 

verið til ráðstöfunar til þess að fram-
kvæma nánari athugun á fiskisókn og afla-
brögðum, hefur verið látið nægja, að at-
hugunin nái til vetrarvertíða áranna 1964-
1966. En þótt árin séu aðeins þrjú, virðast 
þau mjög ákjósanleg til samanburðar, þar 
sem fyrs ta árið er metaflaár báta, annað 
árið er fast við hið staðnaða aflamark sið-
ustu ára, en afli síðasta ársins er í tals-
verðri lægð miðað við hið staðnaða afla-
mark áranna á undan. 

Niðurstöður þessa samanburðar koma 
f ram í meðfylgjandi töflu, en henni fylgja 
sérstakar skýringar á heimildum og reikn-
ingsaðferðum. Taflan tekur ekki til allra 
báta, sem hreyfðir voru á vetrarvertíð, 
heldur er sett visst lágmark til þess að 
auðveida sambærileika og tryggja, að ein-
göngu alvarleg viðleitni til úthalds sé tekin 
með. Reiknað er með afla síldar og loðnu, 
umreiknuðum í jafngildi bolfisks, þa r sem 

úthald nótabátanna er tæplega skiptanlegt 
milli þessara tegunda. 

Við samanburð aflamagnsins kemur í 
ljós, að minnkun hins samandregna afla-
magns milli vetrarvertiðanna 1965 og 1966 
er miklu minni en minnkun þorskaflans. 
Þorskaflinn minnkaði um 24,1 þús. tonn, 
eða um 10,5%, en samandregið þorskafla-
igildi aflans skv. töflunni minnlíaði um 12,3 
þús. tonn, eða um 5,0%. Þannig kom auk-
inn loðnuafli að hálfu í stað aflaminnkun-
ar báta á þorskveiðum. Þar með er þó ekki 
sagt, að mínnkun þorskaíla báta stafi af 
háifu leyti af tilfærslu úthaldsins yfir á 
loðnuveiðarnar, þar sem ekki er líklegt, að 
náin samsvörun sé milli breytinga úthalds 
og afla við tilfærslur þessara veiða. Þvert 
á móti er líklegt, að talsvert meiri aíii, 
talinn í þorskaílaigildi, hafi fengizt við 
loðnuveiðarnar heldur en við tilsvarandi 
úthald á þorskveiðum. Hrein mynd af ár-
angri miðað viö sókn á þorskveiðum kem-
ur hins vegar f ram í afla báta með önnur 
veiðaríæri en nót (2. lina hvers árs í tofl-
unni). 

Fjöldi þeirra báta, sem náðu aflamark-
inu 60 tonn og teknir eru með í töflunni, 
var mjög svipaður 511 þr jú árin, hækkaði 
nokkuö árið 1965, en lækkaði svo aftur . 
Veruleg fjölgun varð á bátum á nótaveið-
um árið 1965, vafalaust fyr i r áhrif reynslu 
ársins á undan, og af tur veruleg lækkun 
árið eftir, en mótsvarandi breytingar urðu 
á f jölda annarra báta. 

Rúmlestatala bátanna jókst um 16,3% 
milli 1964 og 1965 og hélzt svo til óbreytt 
árið eítir. Var stærri floti bæði við nóta-
veiðar og aðrar veiðar árið 1966 heldur en 
1964. Hins vegar breyttist heildarúthalds-
tíminn aðeins lítið eitt til aukningar árið 
1965, en minnkaði um 8,4 vísitölustig 
(1964 = 100) árið 1966. 

Sjóferðir eru aðeins skráðar, að þvi er 
tekur til báta með önnur veiðarfæri en nót, 
enda hafa þær ekki jafn ákveðna þýðingu 
í sambandi við nótaveiðarnar. Staðfestir 
talnaröð þeirra slakara úthald, og það í 
enn ríkari mæli en f ram kemur af úthalds-
dögunum. Þannig fækkar sjóferðum um 



9. tafla. Fiskisókn og aflabrögð báta á vetrarvertíð 1964—1966. 
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3,1 stig 1966, þegar úthaldsdögum fjölgar 
um 2,5 stig. Afstöðubreyting sjóferða og 
úthaldsdaga miðuð við 1964 stendur vafa-
laust að talsverðu leyti í sambandi við lak-
ari veðurskilyrði, en einnig getur breyt-
ingin bæði stafað af því, að lengra sé sótt 
og að sóknarhugur sé slakari, t.d. af örð-
ugleikum við að manna bátana. Samfylgni 
talnaraða töflunnar gæti bent til þess, enda 
sennilegt, að aflalíkur fari jöfnum hönd-
um eftir f jölda sjóferða og úthaldsdaga. 

Meðaltöl sóknar og afla á bát. 
Meðalstærð bátanna hefur farið vaxandi. 

Gildir það bæði um hvorn flokk þeirra fyr-
ir sig og heildarmeðaltalið, er var 16% 
hærra 1966 heldur en 1964. Meðalúthaldið 
fór hins vegar minnkandi, en þó höfðu bát-
ar með önnur veiðarfæri en nót eilítið 
lengra úthald 1966 heldur en 1965. Að 
heildarmeðaltali var 6% styt t ra úthald 
1966 heldur en 1964. Styt t ra úthald 
nótabátanna ræður langmestu um þessa 
styttingu. Var það síðasta árið orðið 5 
dögum styt t ra en meðalúthald annarra 
báta, en var fyrs ta árið tæpum 12 dögum 
lengra. Vafalaust veldur hio langa úthald 
á síldveiðum austan- og norðanlands 
nokkrum hléum á úthaldi á vetrarvertíð, 
enda þótt sá hluti þeirra veiða, sem fellur 
á timann eftir áramót sé meðtalinn. Sömu-
leiðis getur hinn mikli afli á þeim veiðum 
valdið því, að slaklegar sé sótt á vetrar-
vertið. 

Meðalfjöldi sjóferða á bát við aðrar 
veiðar en nótaveiðar hélt á f ram að minnka 
árið 1966, enda þótt meðalfjöldi úthalds-
daga minnkaði ekki. E r það í lélegu sam-
ræmi við aukna meðalstærð bátanna. Getur 
það, sem fy r r segir, borið í senn vott um 
verra veðurfar, lengri veiðiferðir og slak-
ari sóknarhug. 

Meðalafli á bát var langmestur árið 
1964, en milli meðalafla hinna tveggja ár-
anna var sáralítill munur. Skýringarinnar 
á, að aukin meðalstærð bátanna skilar 
ekki auknum árangri, getur verið að leita 
í minni sókn eða lakari afla á sóknarein-

ingu, en um þau atriði verður f jal lað hér 
á eftir. 

Afli í hlutfalli við sókn. 
Milli áranna 1964 og 1965 hrakaði afla 

mjög miðað við alla sóknarmælikvarða. 
Mest kvað að þessu í nótaveiðunum, þar 
sem vísitölur afla á sóknareiningu féllu 
niður í um 70 stig. Sömu vísitölur báta með 
önnur veiðarfæri voru af tur á móti um 90 
stig. Sýnir þetta, að árið 1964 skar sig úr 
sern mjög hagstætt aflaár, ekki aðeins 
vegna sérstakra fiskgangna, sem tækar 
voru með nót. Á milli áranna 1965 og 1966 
breyttist afli á sóknareiningu hins vegar 
sáralitið, en þó að heildarmeðaltali f remur 
til aukningar. 

Að vísu heldur afli miðað við brúttó-
rúmlest áfram að minnka nokkuð. En það 
virðist a.m.k. að nokliru leyti eðlileg af-
leiðing af aukningu meðalstærðarinnar, 
þar sem mannaflinn er að verulegu leyti 
fastur þát tur og aukning stærðarinnar er 
að talsverðu leyti gerð til þess að bæta að-
búnað og öryggi. Alls nemur minnkun ár-
angurs á þennan mælikvarða þrem vísi-
tölustigum miili 1965 og 1966, en stækkun 
bátanna varð svipuð hlutfallslega. 

Afli á úthaldsdag jókst nokkuð i nóta-
veiðum milli 1965 og 1966, en hélzt svo til 
óbreyttur í öðrum veiðum og jókst alls 
um 3,1 visitölustig. Enda þótt afli á öðrum 
veiðum en nótaveiðum hafi ekki aukizt á 
hvern úthaldsdag milli 1965 og 1966, varð 
talsverð aukning á hverja sjóferð, svo að 
aðeins var 2,5% minni afli á sjóferð en 
1964. 

Hvor mælikvarðinn um sig, rúmlestatala 
og úthaldsdagar, útilokar áhrif hins. Hef-
ur því verið reiknaður sameiginlegur 
mælikvarði beggja, rúmlestaúthaldsdagar, 
er sýnir, hve marga daga ein rúmlest væri 
að afkasta öllu úthaldinu, eða hve margra 
rúmlesta flota þyrft i að halda úti í einn 
dag til að afkasta því. E r reikningsmátinn 
skýrður í meðfylgjandi athugasemdum við 
töfluna. 

Fjöldi rúmlestaúthaldsdaga jókst mjög 
milli 1964 og 1965, eða um 14,6%, en 
minnkaði svo af tur 1966 um 10 stig (1964 
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= 100), svo að rúmlestaúthald vetrarver-
tíðar þess árs var aðeins 4,6% meira en 
1964. 

Afli í hlutfalli við rúmlestaúthaldsdaga 
minnkaði milii 1964 og 1965 álíka mikið og 
í hlutfaiii við aðra sóknarmælikvarða, þ.e. 
um 30% á nótaveiðum, en um 12,5% á öðr-
um veiðum. Á nótaveiðum batnaði þetta 
aflahlutfall árið 1966 um tæp 6 vísitölu-
stig, en því hrakaði enn um 6,5 stig á öðr-
um veiðum. Af vísitölu sjóferðanna sést 
þó, að þessi minnkun mundi verða sama 
og engin, ef miðað væri við tölu þeirra. 
Þess ber að gæta, að eðlilegt er, enda þótt 
miðin haldi á f ram að vera jafngjöful, að 
nokkuð dragi úr afla miðað við rúmlesta-
úthaid með aukningu meðalstærðar bát-
anna. Engu að síður er heildarniðurstaðan 
sú, að þetta aflahlutfall jókst um 3 vísi-
tölustig. Aukning aflahlutfallsins á nóta-
veiðum nægir að vísu ekki til þess að vega 
upp minnkunina á öðrum veiðum, en veru-
leg hlutfallsleg tilfærsla f r á nótaveiðunurn 
rneð lægra aflahlutfall til annarra veiða 
með hærra aflahlutfall reið baggamuninn. 
Ja fnf ramt getur sú tilfærsla skýrt að 
nokkru minnkun hlutfallsins á öðrum veið-
um en með nót, þar sern með því móti varð 
aukning meðalstærðar báta, sem aðeins 
hafa orðið takmörkuð not af við þærveið-
ar. 

Niðurstöður. 
Varast ber að draga mjög ákveðnar og 

eindregnar ályktanir af svo takmörkuðu 
skýrsluefni, sem hér er stuðzt við og ekki 
hafa verið tök á að vinna úr til fullrar 
hlítar. Af þeim sökum verður ekki reynt 
að gefa þeim niðurstöðum, sem hér fa ra á 
eftir, ákveðin töiuleg gildi, en þær eru í 
stuttu máli á þessa leið: 

1. Minnkun vertíðaraflans milli áranna 
1964 og 1965 stafaði eingöngu af breyttu 
árferði, þ.e. af minnkaðri fiskgengd oglak-
ari veðurskilyrðum. Að vísu slaknaði lítið 
eitt á meðalúthaldstíma báta. En fleiri og 
stærri bátar tóku þátt í veiðunum, svo að 
heildarúthaldið jókst að mun. Vert er að 
minna á það, að miðað við röð nokkurra 

ára er það árið 1964, sem sker sig úr sem 
sérstaklega aflasælt ár. 

2. Meginniðurstað'a varðandi minnkun 
vertíðaraflans milli 1965 og 1966 er alveg 
gagnstæð. Í heild hefur f remur orðið hag-
stæðari árangur miðað við sóknareiningu, 
en dregið hefur úr sókninni á heildarmæli-
kvarðana: f jölda báta, rúmlestatölu, út-
haldsdaga og þá jafnframtrúmlestaúthalds-
öaga. Sömuleiðis hefur meðalfjöldi úthalds-
daga á bát minnkað. Þet ta gildir þó ekki 
um báta með önnur veiðarfæri en nót, en 
a f tur á móti hefur meðalfjöldi sjóferða 
þeirra minnkað. 

Breytingar milli áranna 1965 og 1966 
gefa að öðru leyti tilefni til eftirfarandi 
athugasemda: 

a) Minnkun aflamagnsins á vertiðinni er 
mun veigaminni en f ram kemur á skýrslum 
um þorskafla báta á sama tíma. Stafar sá 
munur að mikiu leyti af auknum loðnu-
veiðum. Einnig mun úthald á þorskveið-
um vera nokkru minna en annars væri 
vegna kappsfullrar sóknar í síld á öorum 
tímum árs. Minnkun þorskaflans stendur 
þannig í nokkru sambandi við aukningu 
síidar- og loðnuafla og tiisvarandi sarn-
band er milli hráefnisöflunar þessara 
vinnsiugreina. 

b) Af úthaldsflokkunum tveim gefur 
aSeins annar, nótaúthaldið, ótvirætt hag-
stæðari útkomu árið 1966 heldur en 1965, 
en það byggist að miklum hluta á veiðum 
síldar og loðnu. Á úthaldi með öðrum veið-
arfærum, en það er eingöngu við þorsk-
veiðar, veltur niðurstaðan mjög á því, 
hvort úthaldsdaga eða sjóferðir beri að 
telja betri mælikvarða á sóknina. Sé tekið 
nokkurt tillit til sjóferðanna sem sóknar-
mælikvarða, verður ekki talið, að meðal-
aflabrögðin á þeim veiðum hafi rýrnað að 
nokkru ráði við þá aukningu á heildarút-
haldi, er varð á þeim veiðum sérstaklega. 

Niðurstöður þessarar athugunar mæla 
þannig gegn því, aS minnkun þorskaflans 
milli áranna 1965 og 1966 sýni áframhald-
andi þróun til versnandi aflaskilyrða f r á 
náttúrunnar hendi. Benda líkindi til þess, 
að svipuðum afla hefði mátt ná með sama 
úthaldi bæði árin. Á hinn bóginn veita 
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a) Meðalstærð báta x heildarfjöldi út-
haldsdaga. 

b) Meðalúthaldstími báta x heildarstærð 
bátaflotans. 

Fjöldi rúmlestaúthaldsdaganna reiknast 
þessi: 
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Árin 1965 og 1966 var þessum bátum 
sleppt og árið 1966 einnig öllum þeim bát-
um, er ekki náðu 60 smálesta afla. Til þess 
að gera skýrslurnar sambærilegar var 
sleppt öllum þeim bátum árin 1964 og 1965, 
er ekki náðu þessu lágmarki og ia fnf ramt 
afla „ýmissa" báta og opinna vélbáta árið 
1964. " 

Auk hins eiginlega vertiðarsvæðis f r á 
Hornafirði til Ísafiarðardjúps, náði skýrsl-
an um 1964 einnig til nokkurra Aust-
fiarðahafna. Var þeim slenpt til samræmis 
við hin árin, nema nokkrum bátum stærri 
en 100 rúml., sem yfirleitt komu fram í 
veiðum á vertíðarsvæðinu hin tvö árin. 

Í úthaldi og afla nótabáta er innifalinn 
sá hluti síldarvertíðar austan- off norðan-
lands, er tevgðist fram vfir áraraót og féll 
þannisr á tímabil vetrarvertíðarinnar. Unp-
haf þeirrar vertíðar í maí er hins vegar 
ekki meðtalið. 

Aflamagn. Úthald nótabáta á þorskafla, 
síld og loðnu verður ekki aðpreint nema 
með ærinni fyrirhöfn. Hefur síld og loðna 
því verið umreiknuð til þorskaflagildis eft-
ir samsetningu og verðmætishlutföllnm á 
hverri vertíð miðað við þorskafla, þannig: 

þessar niðurstöður ekki grundvöll til þess 
að dæma um, hvort aílann megi auka að 
sama skapi með aukinni fiskisókn. 

Athugun þessi takmarkast við vetrar-
vertíð og gefur því engar niðurstöður um 
orsakir aflatregðu á öðrum tímum árs, 
enda þótt ekki sé ólíklegt, að þar sé um 
nokkra hliðstæðu að ræða. Vitnesk.ia um 
ástand fiskistofna, er bera uppi veiðamar 
á hverjum veiðitíma, og veiðisvæði, ætti að 
veita haldbetri grundvöll til að skera ur 
um þessi vafaatriði. 

Heimildir töflunnar eru skvrslur Fiski-
félags Islands um vetrarvertíðirnar 1964, 
1965 og 1966, birtar í ÆRÍ, 22. hefti 1964 
og 11., 12., 21. og 2,2. hefti 1966. 

Sambærileiki: Skýrslur Fiskifélagsins 
eru ekki alveg sambærilegar milli ofan-
greindra ára, að því er varðar báta með 
önnur veiðarfæri en nót. Fyrs ta árið, 1964, 
er tilgreindur afli „ýmissa" báta og opinna 
vélbáta á mörgum útgerðarstöðum, en 
miöír lítill afli féll í hlut bessara báta. 

Rúmlestaúthaldsdagar eru reiknaðir til 
þess að fá í einni tölu mælikvarða á stærð 
og úthaldstíma. Má reikna þá með tvenn-
um hætti sem margfeldi: 
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I. tafla. Þjóðarframleiðsla og verðmœtaráðstöfun 1964—1966. 
Millj. kr. 

Hlutfallsleg skipting Aukning f . f . ári í % 
Verðlag hvers árs Verðlag ársins 1960 

1) Fela í sér áhrif breyttra viðskiptakjara út á við, miðað við árið 1960. Eiga saman ásamt innflutningi til að 
fá fram verðmætaráðstöfun. 
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II. tafla. Fiskaflinn í tonnum og hagnýting hans 1965—1967. 
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III. taflci. Framleiðsla mjólkurafurða og sála þeirra innan lands 1965—1967. 
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IV. tafla. Vísitölur verðlags og tekna. 
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V. tafla. Inn- og útflutningur og vöruskiptajöfnuður í millj. kr. 
eftir mánuðum 1964—1966. 
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VI. tafla. Útflutningur helztu vöruflokka i millj. kr. og hlutfallstölum. 

Allt árið Janúar—marz 
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VII. tafla. Viðskipti við einstök lönd í millj. kr. 1965—1967 
Í millj. kr. 

Innftutningur, cif. Útflutnings, fob. 
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VIII. tafla. Gjaldeyrisstaða bankanna. 
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IX. tafla. Greiðslujöfnuður við útlönd og viðskiptakjör. 
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X. tafla. Yfirlit um peningamál. 

1) Peningamagn: Samanlögð seðlavelta, innstæður í sparisjóðsávisanareikningum og hlaupareikningum við-
skiptabanka og sparisjóða að frádregnu geymslufé vegna innflutnings. 

2) Mótvirðisfé og geymslufé: Auk mótvirðisfjár á reikningum Seðlabankans er hér með talið mótvirði banda-
rískra vörukaupalána og geymslufá vegna innflutnings. 

3) Heildarútlán: Sama tala og i 9. dálki XIV. töflu. 
4) Lán Seðlabanka til ríkissjóðs og fjárfestingarlánastofnana, nettó: Samaniagðar tölur úr 2. og 5. dálki í 

XIII. töflu. 
5) Gjaldeyrisstaða bankanna: Sama tala og í 7. dálki V. töflu 
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XI. tafla. Úr reikningum Seðlabankans. 



T Ö F L U R OG L Í N U R I T 81 

XII. tafla. Úr. reikningum viðskiptabanka og sparisjóða. 

Athugasemdir við XII. töfiu: 
1) Innlánin í töflunni eru nettóinnlán, þ. e. innlán stofnana innbyrðis eru ekki meðtalin. 
2) Innstæður á sparisjóðsávísanareikningum eru taldar með veltiinnlánum en ekki spariinnlánum. 
3) Geymslufé vegna innflutnings er innifalið i veltiinnlánum. 
4) í útiánum viðskiptabankanna eru nú liðir, sem ekki vorú taldir þar áður. 
5) Tölur töflunnar miðast við skiptinguna í banka og sparisjóði á hverjum tima. 



82, F J Á R M Á L A T Í Ð I N D I 

XIII. tafla Efnahagsreikningur Seólabankans. 
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XIII. t a f l a , f r h . Efnahagsreikningur Seðlabankans. 
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GJALDEYRISSTAÐA BAMKANNA PENINGAMAGN 

AÐSTAÐA RÍKiSSJÓBS GAGNVART 
SEÐLABANKANUM 

LAUSA FJÁRSTAÐA INNLÁNSSTOFNANA 
GAGNVART SEÐLABANKANUM 

ENDURKEYPTIR VÍXLAR HEILDARÚTLÁN BANKA OG SPARISJÓÐA 
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XIV. tafla. Efnahagur viðskiptabankanna* 
Samandreginn efnahagur Landsbanka, Útvegsbanka, Búnaðarbanka, 

Iðnaðarbanka, Verzlunarbanka og Samvinnubanka. 
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XV. tafla. Efnahagur sparisjóða. 

XVI. tafla. Innlánsdeildir kaupfélaga og Söfnunarsjóðs Íslands. 
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XVI. tafla. Gengisskráning hjá Seðlabanka Íslands*) 
l.febrúar 1967 til 31. maí 1967. 
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XVI. tafla. Gengisskráning hjá Seðlabanka Íslands, frh. 


