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Sókn er bezta vörnin 

Enn á ný hefur reynzt nauðsynlegt að 
grípa til þeirrar aðgerðar til lausn-

ar aðsteðjandi efnahagsvandamálum að 
lækka gengi íslenzku krónunnar. Getur 
ekki hjá því farið, að mörgum finnist, 
að fulloft hafi verið vegið í sama kné-
runn, og æskilegra hefði verið að reyna 
að leysa vandamálin með öðrum hætti. 
Vissulega er sú skoðun skiljanleg og rétt-
mæt, að Íslendingum hafi hætt mjög 
til þess undanfarna áratugi að slá und-
an vindi verðbólgunnar, jafnvel þótt það 
kostaði rýrnandi peningaverðmæti og 
að lokum gengislækkanir. Hefði margt 
farið öðruvísi, ef betur hefði tekizt á 
tímum hagstæðrar þróunar að koma í 
veg fyrir óheilbrigða hækkun kaupgjalds 
og aukningu innlendrar eftirspurnar. 
Enginn vafi er heldur á því, að þjóðin 
hefði mun betur getað tekið á sig efna-
hagsörðugleika siðustu tveggja ára, ef 
menn hefðu sætt sig við minni hækkanir 
tekna og minni aukningu neyzlu og fram-
kvæmda, á meðan afkoma þjóðarbúsins 
var hagstæðust. 

Um ástæðurnar fyrir því, að þetta gat 
ekki tekizt, er ástæðulaust að fjölyrða; 
nú, en ekki verður annað sagt en að 
flest hagsmunaöfl þjóðfélagsins hafi 
lagzt á eitt að tryggja sér sem mesta 
hlutdeild í þeirri tekjuaukningu, er þjóð-
arbúið varð þá aðnjótandi. Með þetta 

í huga er ekki óeðlilegt, þótt það hafi 
hvarflað að mönnum, að nú mætti leysa 
efnahagsvandamálin með því að verð-
lag og laun yrðu lækkuð á ný, og þannig 
skilað aftur þeirri tekjuaukningu, sem 
þjóðarbúið fær ekki lengur undir risið. 

Ef efnahagsvandinn væri fyrst og 
fremst fólginn í ofþenslu innanlands og 
of mikilli hækkun framleiðslukostnaðar, 
eins og svo oft áður, hefði þessi leið haft 
mikla kosti. Ástæðumar fyrir þvi, að 
hún verður engu að siður að teljast ófær, 
felast í eðli þess vandamáls, sem Íslend-
ingar standa nú frammi fyrir. Megin-
kjarni þess er áhrif hins gifurlega tekju-
taps, sem þjóðarbúið hefur orðið fyrir 
undanfarin tvö ár. Þetta tekjutap hefur 
annars vegar komið fram í því, að gjald-
eyristekjur þjóðarinnar hafa stórlækk-
að og greiðslujöfnuðurinn orðið mjög 
óhagstæður, en hins vegar hefur það 
valdið almennum tekjusamdrætti, sem 
komið hefur með sívaxandi þunga fram 
í minnkandi framkvæmdum og efna-
hagsstarfsemi, svo að alvarlegt atvinnu-
leysi vofir yfir. Ekki leikur nokkur vafi 
á því, að tilraun til að leysa vandann 
með lækkun verðlags og kaupgjalds 
mundi við slíkar aðstæður aðeins leiða 
til enn meiri samdráttar í atvinnu. 

Þegar meginefnahagsvandamálið er 
annars vegar alvarlegur greiðsluhalli út 
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á við, en hins vegar samdráttur og ónóg 
atvinna innanlands, er varla um aSra 
færa leið að ræða til lausnar en gengis-
lækkun. Kostir hennar umfram aðrar 
leiðir felast einmitt í því, að hún stuðlar 
samtímis að lausn beggja þessara vanda-
mála, greiðsluhallans og atvinnuleysis-
ins. Þannig bætir hún greiðslujöfnuðinn 
með því að hvetja til meiri útflutnings 
og draga úr eftirspurn eftir gjaldeyri 
og innfluttum vörum. Jafnframt stuðlar 
hún að aukinni atvinnu með því að örva 
efnahagsstarfsemina og bæta samkeppn-
isaðstöðu atvinnuveganna bæði á erlend-
um og innlendum markaði. 

Ekki eru síður veigamiklar röksemdir 
gegn þvi, að unnt hefði verið að leysa 
efnahagsvandamálin nú með uppbótum 
til sjávarútvegsins samfara beinum höft-
um á innflutningi. Reynslan sýnir, að 
slikar ráðstafanir eru ekki líklegar til 
þess að örva til framleiðsluaukningar 
eða leitunar á nýjum tækifærum í því 
efni. Með slikum aðferðum væri áherzla 
lögð á það eitt að verja atvinnuvegina, 
eins og þeir nú eru, fyrir frekari áföll-
um, en ekki leita jákvæðra leiða út úr 
vandanum. 

Sannleikurinn er sá, að óviða á það 
betur við en í efnahagsmálum, að sókn 
er bezta vörnin, en sjaldan hefur þetta 
þó átt frekar við heldur en við núver-
andi aðstæður, þegar meginvandamálið 
er fólgið í því, að tekjur af meginútflutn-
ingsatvinnuvegi þjóðarinnar hafa brugð-
izt að stórum hluta. Slikt áfall verður 
aldrei bætt með neikvæðum verndarráð-
stöfunum, heldur einungis með þeim 
hætti, að gert verði stórfellt átak i þá 

átt að efla útflutningsframleiðsluna og 
skapa ný tækifæri til framleiðsluaukn-
ingar og endurbóta, hvar sem þeirra er 
kostur í hagkerfinu. 

Þótt gengislækkun sé ráðstöfun, sem 
vissulega ber að forðast í lengstu lög, 
virðist hún engu að siður eina leiðin 
til þess að skapa þann grundvöll, sem 
nú er nauðsynlegur, og til þess að at-
vinnuvegirnir geti hafið nýja sókn, er 
bætt geti upp það tjón, sem þjóðarbúið 
hefur orðið fyrir að undanförnu. Það 
verkefni, sem framundan bíður í þess-
um efnum, er líklega miklu meira en 
flestir gera sér grein fyrir, og skal þar 
m. a. visað til greinar um nauðsyn aukn-
ingar útflutningstekna annars staðar i 
þessu hefti Fjármálatíðínda. 

Í kjölfar gengisbreytingarinnar verð-
ur þvi að koma samstillt átak til þess 
að auka fjölbreytni framleiðslunnar og 
með þvi að beina vinnuafli og fjármagni 
þjóðarinnar inn í þær greinar fram-
leiðslustarfseminnar, sem líklegastar 
eru til þess að auka afköst sín og treysta 
grundvöll góðra lífskjara og nægrar at-
vinnu í landinu. Ef slík stefna á að bera 
fullan ávöxt, verður að leggja megin-
óJierzlu á aukningu útflutningsfram-
leiðslunnar, bæði þeirrar, sem fyrir er, 
og nýrra framleiðslugreina, sem sam-
keppnishæfar geta orðið. Meginrökin 
fyrir þessu liggja ekki sízt í því, að að-
eins með framleiðslu fyrir stærri mark-
að en völ er á hér innanlands geta, iðn-
fyrirtæki náð þeim afköstum, sem nauð-
synleg eru til að tryggja sambærileg lífs-
kjör og aðrar þjóðir Evrópu njóta. 

J. N. 



Jóhannes Nordal og 
Sigurgeir Jónsson 

AUKNING ÚTFLUTNINGS ER 
FORSENDA GÓÐRA LÍFSKJARA 

Vandamálið. 

Það blandast vafalaust engum lengur 
hugur um, að Íslendingar standi nú 

frammi fyrir efnahagsvandamáli, sem 
aðeins verði leyst með róttækum og um-
fangsmiklum aðgerðum. Á hinn bóg-
inn er ekki að furða, þótt menn greini 
enn á um það, hversu stórt þetta vanda-
mál sé. Er þá ekki eingöngu um að ræða 
mat þeirra upplýsinga, sem þegar liggja 
fyrir eða afla má um stöðu þjóðarbús-
ins í dag, enda ætti ekki að þurfa að 
vera um þær verulegur ágreiningur. 
Meginvandirm kemur þá fyrst, þegar 
meta skal framtíðarhorfur þjóðarbú-
skaparins og þau áhrif, sem þær hljóta 
að hafa á ákvarðanir í efnahagsmálum. 
Tilgangur þessara hugleiðinga er eink-
um sá að reyna að draga fram nokkur 
meginatriði, er varða þróun þjóðarbú-
skaparins á næstu árum og þá spurn-
ingu, hvernig marka megi stefnu, er 
trvggi sæmileg lífskjör í landinu í fram-
tíðinni. 

Jafnframt því sem forðast verður nei-
kvæða svartsýni frammi fyrir vanda-
málunum, er jafnnauðsynlegt að gera 
sér raunhæfa grein fyrir þeim og byggja 
ekki áætlanir á órökstuddum vonum um, 
að allt lagist af sjálfu sér. Sannleikur-
inn er sá, að efnahagsáföll undanfar-
inna tveggja ára eru langt umfram það, 

sem nokkur hefði talið hugsanlegt fyr-
ir fáum árum, og gera verður sér fulla 
grein fyrir því, að óumflýjanlegt er, 
að lífskjör rýrni um skeið, frá því sem 
verið hefur að undanförnu, nema eitt-
hvað ótrúlegt gerist í þróun útflutn-
ings á næstunni. 

Samkvæmt síðustu áætlunum er gert 
ráð fyrir því, að brúttó-útflutningsverð-
mætið reiknað í dollurum verði í ár um 
það bil 45% lægra en á árinu 1966. Sé 
hins vegar einnig tekið með í reikning-
inn, að á síðustu árum hefur óhemju 
mikið fjármagn verið fest í uppbygg-
ingu fiskiflotans og nýjum fiskvinnslu-
stöðvum, einkum í síldariðnaði, verður 
myndin enn þá skuggalegri. Þegar verð-
mæti framleiðslunnar dregst saman 
vegna aflabrests og verðfalls afurðanna, 
lækkar kostnaðurinn ekki að sama skapi. 
Ef aðeins er litið á þær rekstrarvörur, 
sem keyptar eru frá útlöndum, svo og 
greiðslur afborgana og vaxta til útlanda 
vegna stækkunar fiskiflotans og vinnslu-
stöðva á undanförnum árum, virðist 
þetta fljótt á litið hafa lækkað sáralítið, 
þrátt fvrir minnkandi framleiðsluverð-
mæti síðustu tveggja ára. Þetta veldur 
svo aftur því, að nettó-útflutningsverð-
mæti sjávarafurða hefur lækkað enn þá 
meira en útflutningsverðmætið í heild. 
Er líklega ekki of í lagt að segja, að 
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nettó-gjaldeyrisverðmætið, sem sjávar-
útvegurinn hefur skilað þjóðarbúinu, 
hafi lækkað um 55% frá árinu 1966 til 
ársins 1968. Virðist þegar ljóst, að með-
alútflutningstekjur Íslendinga á mann 
verða varla hærri í ár í dollurum en 
árið 1956, en á þeim tíma, sem síðan er 
liðinn, hefur fjárfesting í sjávarútvegi 
aukizt stórkostlega, svo og alls kyns 
skuldbindingar þjóðarinnar út á við. Það 
hefur að vísu nokkuð dregið úr áhrifum 
tekjutapsins, að allverulegar fjárhæðir 
hafa komið inn í landið undanfarin tvö 
ár vegna þeirra stórframkvæmda, sem í 
gangi hafa verið við Straumsvík og 
Búrfell, en meginhluti þess hefur engu 
að síður jafnazt með notkun þess gjald-
eyrisforða, sem byggður hafði verið upp 
á árunum 1960—1966. 

Sú stefna, sem rekin hefur verið á 
þessu áfalla-tímabili, hefur lengst af 
byggzt á þeirri skoðun, áð um tíma-
bundna erfiðleika væri að ræða, að 
nokkru levti a. m. k., svo að ekki væri 
nauðsynlegt að aðlaga tekjur og fjárráð-
stafanir þjóðarinnar til fulls lækkandi 
útflutningstekjum. Mismuninn mætti því 
um skeið jafna með notkun gjaldeyris-
forða frá fyrri árum og erlendum lán-
tökum. Reynslan hefur hins vegar orð-
ið sú, að lækkun útflutningsteknanna 
hefur orðið miklu meiri og langvinnari 
en nokkurn hafði órað fyrir. Má segja, 
að hver einasta útflutningsáætlun, sem 
gerð hefur verið sl. tvö ár, hafi reynzt 
allt of bjartsýn. Eftir því sem lengra 
hefur liðið, hafa fleiri rök hnigið að því, 
að sá vandi, sem Íslendingar standa 
frammi fyrir nú, sé ekki nema að litlu 
leyti sveifla í útflutningstekjum, sem 
muni með tímanum jafnast af sjálfu 
sér, heldur varanleg breyting ytri að-
stæðna, sem þjóðarbúið verði að laga 
sig að og ganga verði út frá, þegar mörk-
uð er stefnan í efnahagsmálum næstu ár-
in. 

Hvað sem öllu öðru liður, hefur þjóðin 
ekki lengur efni á því að bíða betri tíma. 
Greiðsluhallinn verður ekki lengur jafn-
aður með lækkun gjaldeyrisforðans. 
Hversu róttækar ráðstafanir verða tald-
ar nauðsynlegar, fer þó vissulega mjög 
eftir því, hvert menn telja eðli þeirra 
vandamála, sem við er að glíma: hvort 
um sé að ræða tímabundna lækkun út-
flutningstekna eða djúpstæðara vanda-
mál, er varðar heildarskipan atvinnu-
mála þjóðarinnar. Verður nú reynt að 
varpa nokkru ljósi á þessar spurningar, 
jafnframt því sem nokkurt mat verður 
lagt á efnahagslega aðstöðu Íslendinga. 

Á hverju hafa hin góðu lífskjör 
Íslendinga byggzt ? 

Þjóðum er að því leyti líkt farið og 
einstaklingum, að þær byggja lífskjara-
kröfur sínar og hugmyndir mjög á 
samanburði við aðra. Þannig hafa Ís-
lendingar löngum borið sig saman við 
nágrannaþjóðirnar og talið hag sínum 
sæmilega borgið, ef lífskjör hér hafa 
verið talin sambærileg við það, sem þær 
hafa átt við að búa. Þessu marki hefur 
vafalaust verið náð, a. m. k. síðustu einn 
til tvo áratugina. Þótt nákvæmur tölu-
legur samanburður sé ætíð hæpinn í 
þessum efnum, á að vera óhætt að full-
yrða, að lífskjör hafa verið svo svipuð 
hér á landi og t. d. á Norðurlöndunum, 
að Íslendingar hafi flestir talið sig geta 
unáð vel sínum hlut. Að hinu hafa menn 
ekki ætíð hugað svo vel sem skvldi, hver 
væri undirstaða og grundvöllur þeirrar 
afkomu, sem þjóðin hefur átt við að búa. 
Sé borið saman við nágrannalöndin, er 
efnahagsaðstaða hér á svo margan hátt 
óhagstæðari, að eitthvað sérstakt þarf að 
koma til skýringar á þeim efnahags-
árangri, sem Íslendingar hafa náð. 

Sé fyrst litið á legu landsins og fjar-
lægð þess frá öðrum löndum, hefur það 
augljóslega í för með sér verulega efna-
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hagslega byrði. Einhæfni náttúruauð-
linda og fólksfæð valda því, að þjóðin 
verður að hafa mikil viðskipti við um-
heiminn, til þess að hægt sé að halda 
uppi nútímaþjóðfélagi og neyzluvenjum. 
Þótt allar þjóðir þurfi að vísu að standa 
undir nokkrum flutningskostnáði milli 
landa, mun hann yfirleitt aðeins brot 
af þeim kostnaði, sem Íslendingar þurfa 
að bera, en hann mun ekki fjarri 5 °/o 
af þjóðarframleiðslunni. Þjóð, sem stað-
sett er fjarri þungamiðju markaðanna, 
þarf í rauninni bæði að kosta flutning 
vörunnar til landsins og afurðanna á 
markað. Þannig hefur þetta verið frá 
alda öðli, en með vaxandi tækni hefur 
flutningskostnaðurinn smám saman 
lækkáð, og hefur það átt þátt í batnandi 
afkomu. Á móti hefur hins vegar komið 
vaxandi flutningsþörf með hækkandi 
tekjum og meira vöruvali. Er sjálfsagt 
ekki séð fyrir endann á tafli þessara 
tveggja þátta, þ. e. a. s. lækkunar flutn-
ingskostnaðar og sérhæfingar í fram-
leiðslu. 

Annað atriði, sem orðið hefur mikil-
vægara með hverju ári, sem hefur liðið, 
er smæð innanlandsmarkaðsins. Eftir 
því sem tækninni fleygir fram, verður 
erfiðara að framleiða innan lands nema 
lítinn hluta af þeim iðnaðarvörum, sem 
neytt er eða notaðar eru í annarri fram-
leiðslu í landinu. Aðeins fáar greinar 
iðnaðarins hafa nægilega stóran inn-
lendan markað til þess að geta beitt á 
eðlilegan hátt nútíma tækni og þannig 
tryggt sambærileg afköst og eiga sér 
stað erlendis í sömu greinum. Þetta er 
þó ekki svo í öllum greinum, og í sumum 
hagar jafnvel þannig til, að innlent hrá-
efni er til á hagkvæmu verði eða full-
unnin vara er ódýrari í flutningi en inn-
flutt hráefni. Slíkar greinar iðnaðar 
verður að efla, jafnframt því sem stefnt 
yrði að því að byggja upp útflutnings-
iðnað, þar sem framleiðslueiningar gætu 

náð hagkvæmri stærð. Hvort tveggja 
krefst þetta hins vegar mikilla utanrík-
isviðskipta og greiðs aðgangs að er-
lendum mörkuðum. 

Í þriðja lagi er Ísland ekki aðeins 
strjálbýlla, heldur og tvímælalaust harð-
býlla en nokkurt nágrannalandanna, og 
hlýtur hvort tveggja að valda auknum 
kostnáði og fyrirhöfn. Hversu mikil 
byrði þetta er fyrir lífskjör þjóðarinnar, 
verður þó aldrei metið til fjár, enda 
koma á móti atriði, sem bundin eru ást 
manna á landinu sjálfu, víðáttu þess og 
fegurð, og skal því ekki frekar fjölyrt 
um það hér. 

Sú staðreynd, að Íslendingar hafa 
þrátt fyrir erfiða efnahagsaðstöðu að 
ýmsu leyti getað haldið uppi jafngóðum 
lífskjörum og raun ber vitni, skýrist af 
þvi einu, að hægt hefur verið að treysta 
á a. m. k. eina framleiðslugrein, fisk-
veiðarnar, sem nýtur svo góðra ytri skil-
yrða hér á landi, að hún hefur getað 
orðið þjóðarbúinu öllu lyftistöng. Auð-
legð hafsins og hin mikla verðmæta-
sköpun fiskveiðanna hefur nægt til að 
jafna metin og vega upp kostnaðinn af 
strjálbýli og dýrum flutningum milli 
landa og bæta það upp, sem afköst iðn-
aðar og landbúnaðar hér á landi hafa 
verið lægri en í nágrannalöndunum. Án 
skilnings á þessu meginatriði er erfitt að 
gera sér nokkra skynsamlega grein fyr-
ir efnahagskerfi Íslendinga síðustu ára-
tugina. 

Þátttaka annarra greina í arði 
fiskveiðanna. 

Hinir miklu yfirburðir fiskveiða og 
sjávarútvegs yfir svo til alla aðra fram-
leiðslu í landinu hafa átt meginþátt í 
að móta efnahagskerfi landsins, það sem 
af er öldinni. Í stað þess að leyfa sjávar-
útveginum einum að sitja að hagnaði 
fiskveiðanna, hefur sú stefna fyrir löngu 
orðið ofan á, að þennan hagnað bæri að 
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nota til þess að jafna metin milli þeirra, 
sem stunda sjávarútveg, og hinna, er 
stunda óhagkvæmari atvinnuvegi, svo 
sem iðnað og landbúnað. Hefur þessi 
tekjutilflutningur frá sjávarútveginum 
í stórum dráttum gerzt með þeim hætti, 
að gengis- og verðlagskerfið hefur verið 
gert sjávarútveginum óhagstæðara en 
öðrum framleiðslugreinum. Helztu tæk-
in, sem notuð hafa verið til þess að 
framkvæma þennan tekjutilflutning eru 
verndartollar á iðnaðarvörum og verð-
ákvörðunarkerfi landbúnaðarafurða. 
Með þessu móti hefur þessum tveimur 
framleiðslugreinum verið sköpuð að-
staða til þess að tryggja þeim, sem við 
þær hafa starfað, sambærilegar tekjur 
og hinn miklu afkastameiri sjávarút-
vegur hefur getað greitt. Af þessu hef-
ur svo leitt hærra innlent verðlag og 
kaupgjald en ella hefði verið, en það 
hefur dregið úr ágóða sjávarútvegsins, 
sem selja hefur þurft afurðir sínar á 
erlendum mörkuðum. Lýsa mætti þessu 
kerfi þannig, að í því felist raunveru-
lega tvenns konar gengi. Annars vegar 
hefur verið hið skráða gengi, sem verið 
hefur á útflutningi sjávarútvegsins, en 
hins vegar skráð gengi að viðbættum 
tollum, sem ráðið hefur afkomu hinna 
vernduðu framleiðslugreina. 

Þetta kerfi hefur haft ýmsar óheppi-
iegar afleiðingar. Vegna óhagstæðs út-
ílutningsgengis miðað við innlent verð-
lag hefur engin önnur útflutningsfram-
leiðsla getað vaxið upp en sú, sem stuðzt 
hefur við óvenjuleg náttúruskilyrði, eins 
og fyrir hendi eru í fiskveiðunum. Við 
þetta hefur bætzt, að hráefni, hálf-
unnar vörur og framleiðslutæki til hins 
verndaða iðnaðar hafa borið verulega 
tolla. Allt hefur þetta skapað mikinn 
verðmismun á framleiðsluvöru hins 
vernaaða iðnaðar innan lands, og því 
verði, sem hægt er að fá á erlendum 
mörkuðum. Við slíkar aðstæður er al-

gerlega óraunhæft að gera ráð fyrir út-
flutningi á iðnaðarvörum að nokkru 
ráði, og ekki von til þess, að menn hafi 
sýnt honum raunhæfan áhuga. 

Einn meginókostur þessa kerfis, sem 
komið hefur fram í vaxandi mæli, eru 
hin óhagstæðu áhrif þess á þann hluta 
iðnaðarins, sem ekki nýtur tollverndar, 
svo og á fullvinnslu sjávarafurða. Iðn-
aður, sem er lítið eða ekki toilverndað-
ur, eins og t. d. veiðarfæraiðnaður, 
skipabyggingar og umbúðaframieiðsla, 
liafa þurft að greiða hinn háa innlenda 
kostnað, sem af verndarkerfinu hefur 
leitt, án þess að njóta hagnaðar af því 
eða geta byggt á hagstæðum ytri skil-
yrðum, eins og fiskveiðarnar. Svipuðu 
máli gegnir í rauninni um fiskiðnað, 
sem nota þarf mikið innlent vinnuafl og 
þjónustu. Vegna hás framleiðslukostn-
aðar ber vinnsla sjávarafurða sig þeim 
mun verr, sem nota þarf meira vinnu-
afl til framleiðslunnar. Af þessu hefur 
m. a. leitt, að lengst af hefur reynzt 
hagkvæmara að flytja fisk út tiltölulega 
lítið unninn en að vinna. Hann í landinu 
sjálfu. Er þarna vafalaust að leita skýr-
inga á erfiðleikum þeirra greina, sem 
vinna fiskinn meira en aðrar, svo sem 
frystihúsa og niðursuðu. Á móti þessum 
háa kostnaði hefur svo komið, að verð 
á fiski til vinnslu hefur verið mun lægra 
hér á landi en víðast annars staðar. Hið 
lága fiskverð hefur m. ö o, verið skilyrði 
þess, að fiskvinnsla gæti borið sig. Þótt 
tiltölulega lágt fiskverð hafi getað geng-
ið, á meðan afli og markaðsaðstaða er-
lendis var góð, hefur það tvímælalaust 
haft ýmsar óheppilegar afleiðingar. Má 
þar t. d. nefna, að meira kapp hefur af 
þessum sökum verið lagt á magn aflans 
fremur en gæði, en það hefur dregið úr 
því verðmæti, sem hann hefur raun-
verulega gefið. Auk þess hefur lágt fisk-
verð áhrif í þá átt, að ekki borgar sig 
að reyna að veiða ýmsar fisktegundir, 
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sem ekki fást í miklu magni, né að sækja 
ýmis mið, nema þegar uppgripin eru 
mest. Hefur þetta allt vafalaust í för 
með sér verulegt verðmætistap fyrir 
þjóðarbúið. 

Fyrstu merki versnandi aðstöðu 
fiskveiðanna. 

Það gengi og verðlagskerfi, sem nú 
hefur stuttlega verið lýst, gat starfað 
þolanlega á meðan skilyrði til fiskveiða 
og útflutnings sjávarafurða voru góð, 
þannig að aukning útflutningstekna 
nægði til að tryggja líkan hagvöxt og 
annars stáðar. Fyrstu merki þess, að 
þetta væri að bregðast komu fram fljót-
lega eftir styrjöldina, og smám saman 
hefur komið í ljós, að fleiri og fleiri 
greinar sjávarútvegsins eru ekki aflögu-
færar og geta ekki tekið á sig óhag-
stæðari afkomuskilyrði en öðrum at-
vinnuvegum þjóðarinnar eru búin. Þetta 
kom fram einna fyrst hjá togaraflot-
anum, þegar hann hætti að hafa greið-
an aðgang að ísfiskmörkuðum erlendis. 
Hið lága verð, sem fiskvinnslustöðvar 
hér á landi gátu greitt, hefur aldrei síð-
ustu 15 árin nægt til þess að gera tog-
araútgerð arðbæra, ef frá er skilið ör-
stutt tímabil, þegar uppgripaafli var á 
karfamiðum. Hliðstæðar sögur má rekja 
um aðra þætti útflutningsframleiðslunn-
ar. 

Þótt þær skoðanir væru farnar að koma 
fram miklu fyrr, má segja, að það hafi 
fyrst verið eftir gengisbreytinguna 1960, 
sem alvarlega var farið að ræða, hvern-
ig hægt væri að hverfa frá þessu kerfi 
og skapa skilyrði til þess, að nýjar út-
flutningsgreinar gætu vaxið upp við 
liliðina á sjávarútveginum. Vaxtarskil-
yrði íslenzka þjóðarbúskaparins voru þá 
tekin upp til rækilegrar athugunar, og 
má t. d. minna á starf norsku efnahags-
sérfræðinganna, sem hér störfuðu á ár-
inu 1961. Niðurstaða þeirra og íslenzkra 
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sérfræðinga, sem með þeim unnu, var sú 
í meginatriðum, að ekki væri hægt að 
búast við, að aukning útflutningsverð-
mætis sjávarútvegsins nægði til þess að 
skapa grundvöll viðunandi hagvaxtar í 
landinu í framtíðinni. Því væri nauðsyn-
legt að skapa skilyrði fyrir vexti nýrra 
útflutningsgreina á sem breiðustum 
grundvelli. Sömu röksemdir komu fram 
við þær víðtæku athuganir, sem gerðar 
voru á árunum 1961 og 1962, í sambandi 
við hugsanlega aukaaðild Íslands að 
stækkuðu Efnahagsbandalagi Evrópu. 

Þessi breyttu viðhorf voru m. a. studd 
af því, að í þrjú ár, þ. e. a. s. 1958—1960, 
liafi útflutningsverðmæti sjávarútvegs-
ins verið svo að segja óbreytt, þrátt fyr-
ir vaxandi flota. Jafnframt hafði geng-
isbreytingin 1960 áhrif í þá átt að opna 
augu manna fyrir nýjum möguleikum, 
bæði til fullvinnslu sjávarafurða og í 
öðrum iðnaði. Það virtist því eðlilegt, að 
þróunin yrði í átt til almennari iðnvæð-
ingar á grundvelli minnkandi verndar 
og jafnari stöðu sjávarútvegsins og 
annarra greina atvinnulífsins. Úr því 
varð þó ekki að sinni vegna óvæntrar 
breytingar í útflutningi sjávarafurða. 

Aukning útflflutningsframleiðslu 
1962—1966. 

Með árinu 1962 breytist þróunin í 
sjávarútveginum, og hófst þá vaxtar-
tímabil, sem leiddi til þess, að útflutn-
ingsverðmætið nær tvöfaldaðist á fimm 
árum. Helztu orsakir þessarar breyttu 
þróunar voru hagstæð áhrif gengis-
breytingarinnar 1960 á sjávarútveginn, 
ný veiðitækni og aukið síldarmagn og 
hækkandi verðlag á erlendum mörkuð-
um. Má segja, að allar greinar sjávar-
útvegsins að togurunum einum undan-
skildum, hafi notið hagstæðra skilyrða 
mikinn hluta þessa tímabils. Þó var ár-
angur síldveiðanna þar sér í flokki, en 
ekki vantar mikið á. að verðmæti út-
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fluttra síldarafurða hafi fimmfaldazt á 
sex árum. 

Þessi gífurlega aukning útflutnings-
tekna hlaut að hafa gagnger áhrif á all-
an þjóðarbúskapinn. Í fyrsta lagi lagði 
hún grundvöll að örari aukningu þjóð-
artekna en á nokkru öðru skeiði eftir 
styrjöldina. Í öðru lagi flæddi tekju-
aukning sjávarútvegsins og þá sérstak-
lega síldveiðanna um allt hagkerfið og 
olli hækkandi verðlagi og kaupgjaldi, en 
með þvi móti dreifðist ágóði síldveið-
anna til annarra hluta þjóðarbúsins. 

Síðast en ekki sízt gjörbreytti þessi 
þróun öllum skilyrðum til þess að auka 
fjölbreytni framleiðslunnar almennt og 
jafna aðstöðu atvinnuveganna. Lítt 
verndaðar iðngreinar, svo og sá hluti 
fiskvinnslunnar, sem stefndi að því að 
fullvinna vöruna, sliguðust undan því 
kaupgjaldi, sem ákvarðaðist af ótrúleg-
um afköstum síldariðnaðarins. Allar 
hugmyndir um útflutning iðnaðarvara 
virtust við þessi skilyrði draumórar 
einir, og margir vildu ekki hlusta á þær 
röksemdir, að nauðsynlegt kynni að vera 
að renna fleiri stoðum undir afkomu 
Íslendinga í framtíðinni, en treysta ekki 
á sjávarútveginn einan. Í stað aukinn-
ar fjölbreytni varð íslenzkt efnahagslíf 
enn einhæfara á þessum árum, þar sem 
gífurlegu fjármagni var veitt til upp-
byggingar síldveiðiflotans og síldar-
vinnslunnar. Má reyndar telja það 
undravert, að takast skyldi að fá sam-
þykkta byggingu álbræðslu á Íslandi, á 
meðan ljómi síldarævintýrsins var enn 
sem mestur. 

Horfur í sjávarútvegi nú. 
Hin hagstæða þróun útflutningstekna 

sjávarútvegsins snerist skyndilega við 
haustið 1966. Síðan hefur hann orðið 
fyrir linnulausum áföllum, sem náð 
hafa til svo að segja allra greina hans, 
og bæði til framleiðslu- og söluhliðar-
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innar. Er óþarfi að rekja þá hrakfalla-
sögu hér og nægir að minna á, að heild-
arútflutningsverðmætið á árinu 1968 
verður verulega minna en 1962, sem var 
fyrsta ár uppgangstímabilsins, en verð-
mæti á mann svipað og 1956. Eftir því 
sem lengra liður virðist sú ályktun ó-
hjákvæmilegri, að uppgangur áranna 
1962—1966 hafi stafað af óvenjulegum 
og tímabundnum skilyrðum, sem lítil 
von sé til, að aftur verði fyrir hendi í 
náinni framtíð. Íslendingar þurfa nú 
enn á ný að horfast í augu við hinar al-
varlegu afleiðingar ofveiði og styrkja-
og haftastefnu nágrannaþjóðanna á 
sviði fiskveiða og viðskipta með sjávar-
afurðir, en hvort tveggja hefur farið 
vaxandi á undanförnum árum, svo að 
fyrri yfirburðir fiskveiðanna yfir alla 
aðra efnahagsstarfsemi á Íslandi eru að 
miklu leyti úr sögunni. 

Sé þetta rétt, eru burtu fallnar for-
sendurnar fyrir því, að fiskveiðarnar 
geti einar haldið hér uppi góðum lífs-
kjörum fyrir milligöngu þess tolla- og 
verðlagskerfis, sem þegar hefur verið 
lýst. Jafnframt stendur þetta kerfi 
beinlínis í vegi fyrir því, að útflutning-
ur geti aukizt á nýjum sviðum, svo sem 
í fullunnum sjávarafurðum og iðnaðar-
vörum. Áður en að því kemur að ræða 
viðbrögðin við þessu vandamáli, er rétt 
að gera nokkra grein fyrir núverandi 
aðstæðum íslenzkra fiskveiða frá þessu 
sjónarmiði. 

Við togveiðar á fjarlægum miðum 
stendur íslenzk útgerð verr að vigi en 
brezk eða þýzk, og veldur því m. a. sú 
tollvernd og styrkir, sem skip þessara 
þjóða njóta. Erlendir verksmiðjutogar-
ar munu á þessum grundvelli vera hag-
kvæmari en ísfisktogarar, sem flytja 
aflann til vinnslu á Íslandi. Verði hér 
tekin upp útgerð sams konar verk-
smiðjuskipa og annars staðar, mundi 
þessi aðstöðumumir verða þeim erfiður 
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og hlyti að koma niður á mannakaupi 
þeirra og afkomu. Draga mætti úr þessu 
með inngöngu í EFTA, og hugsanlegt er, 
að hægt væri að hagnýta slík skip 
með góðum árangri hér við land hluta 
úr árinu og sá tími gæti staðið undir 
verulegum hluta stofnkostnaðar. 

Um bátaflotann, er stundar þorsk-
veiðar hér við land, er það að segja, að 
allar líkur benda til, að hann geti haft 
þolanlega afkomu, þótt ýmsar hættur 
steðji að, t. d. tollar og hömlur á inn-
flutningi fisks erlendis og offramboð 
vegna sjávarútvegsstyrkja þar. Þorsk-
veiðiflotinn hér við land getur hins veg-
ar ekki haldið uppi góðum lífskjörum í 
landinu einn síns liðs, jafnvel þótt hann 
nyti arðs af einu og einu góðu síldarári, 
sem vel er hugsanlegt, enda ber hann 
raunverulega allmikla bagga vegna um-
framafkastagetu í fiskvinnslustöðvun-
um. 

Hjá stóru síldveiðiskipunum og síldar-
verksmiðjum er ástandið nú hins vegar 
mjög alvarlegt, og er full ástæða til að 
óttast að þessar greinar verði baggi á 
þjóðarbúinu næstu árin. Tvennt gæti þó 
komið hér til, sem gæti dregið nokkuð 
úr hinni óhagstæðu þróun í þessu efni. 
Er þar fyrst að nefna síldveiði í salt, en 
líklegt er, að saltsíldarframleiðsla geti 
áfram gefið góðar tekjur, þótt hún sé 
hvergi nærri árviss. Í öðru lagi eru 
möguleikar til sóknar til þorskveiða við 
Grænland. Koma þar til greina miðin við 
Austur-Grænland, þar sem ekki er 
lengra að sækja en svo, að unnt er að 
flytja aflann ísvarinn til vinnslustöðva 
í landinu, en einnig miðin við Vestur-
Grænland, og væri aflinn þá saltaður 
um borð. Gæti þetta hvort tveggja skap-
að verkefni fyrir einhvern hluta þess 
flota, sem fram að þessu hefur treyst á 
síldveiðar eingöngu. 

Á meðan hin nýja síldveiðitækni var 
að ryðja sér til rúms, leiddi hún til bættr-

ar nýtingar þeirra skipa og verksmiðja 
sem fyrir voru, með ágætum fjárhags-
árangri. Leiddi það til þess, að bygg'ð 
voru ný og stærri skip og nýjar og stærri 
verksmiðjur. Hin góðu aflabrögð héld-
ust þó skemur en vonir stóðu til. Fyrst 
kom lækkun aflamagns fram á Suður-
landssildinni og dró á skömmum tíma 
mjög úr styrkleika íslenzku síldarstofn-
anna, og hafa þeir nú um nokkurra ára 
bil verið í lágmarki, og enn sjást engin 
merki þess, að breyting sé að verða þar 
á. Norðurlandssíldin hefur hins vegar 
færzt fjær landinu mikinn hluta vertíð-
ar og e. t. v. lært að forðast veiðarfærin. 
Aflinn hefur því stórminnkað, þótt mik-
ið magn síldar muni enn vera í sjónum. 
Augljóst er, að stofninn dregst ört sam-
an, þar sem sterkir árgangar hafa ekki 
bæt.zt við, og er svo vitað sé enginn sterk-
tir árgangur í uppvexti nú. Má því ætla, 
að Norðmenn, Rússar og Færeyingar 
muni ásamt Íslendingum geta lokið því 
mesta, sem eftir er af eldri árgöngum, 
á einu eða tveimur árum, en nýr stofn 
getur ekki bætzt við fyrr en á árunum 
1971 eða 1972 í fyrsta lagi. Jafnframt 
hefur hin nýja veiðitækni breiðzt út tii 
annarra þjóða, þannig að skemmri tíma 
mun taka að veiða upp góða árganga, 
sem upp kunna að koma í framtíðinni. 
Þrátt fyrir þetta ætti ekki að vera 
ósennilegt, að öðru hverju komi góð síld-
arár, og einnig ætti að verða hægt að 
veiða töluvert í salt ár hvert. Íslenzku 
síldarstofnarnir fyrir sunnan og vestan 
land ættu einnig að geta gefið nokkuð 
af verðmætri vinnslusíld með góðri með-
ferð. Aðalatriðið er, að það verður að 
telja vonlítið, að þetta nægi til að standa 
undir þeirri miklu fjárfestingu, einkum 
í síldarverksmiðjum og skipum, sem lagt 
hefur verið í, hvað þá að afgangs verði 
til þess að halda uppi lífskjörum þeirra, 
er stunda aðrar atvinnugreinar í gegn-
um verndarkerfið. Einhvern tíma kann 
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að verða dregið úr þessu vandamáli með 
því að takmarka og skipuleggja sókn-
ina í norsk-íslenzka síldarstofninn, en 
ekki er hægt að reikna með því í náinni 
framtíð. 

Af því, sem nú hefur verið rakið, virð-
ist mega draga tvær ályktanir. í fyrsta 
lagi, að afgangur fiskveiðanna sé nú 
ekki nema brot af því, sem áður var. 
Engin von sé því til þess, að hann einn 
muni nægja til þess að halda uppi við-
unandi lífskjörum í landinu, né að sjáv-
arútvegurinn geti sætt sig við undir-
verð á gjaldeyri, sem síðan verði notað 
til að halda uppi verndarkerfi fyrir aðr-
ar atvinnugreinar. Jafnframt þarf að 
gera sér grein fyrir því, að sá afgangur, 
sem sjávarútvegurinn skilar, dreifist til 
að halda uppi lífskjörum sívaxandi þjóð-
ar, svo að minna af afgangnum kemur á 
hvert mannsbarn, eftir því sem þjóðinni 
fjölgar. 

Í öðru lagi virðist lítil ástæða til að 
ætla, að sjávarútvegurinn geti, eins og 
nú er komið, aukið gjaldeyristekjur sín-
ar á næstu árum, nema um brot af því, 
sem þyrfti til þess að halda uppi æski-
legum innflutningi. Efnahagsstefna, 
sem eingöngu beinist að því að tryggja 
rekstrargrundvöll sjávarútvegsins í nú-
verandi formi, gæti því aldrei leyst 
vandamálið. Nægilegur innflutningur 
neyzluvara og framleiðslu nauðsynja er 
beinlínis forsenda þess, að atvinna geti 
verið næg og lífskjör sambærileg við 
það, sem er í nágrannalöndunum. Hrun 
útflutningsteknanna, aðallega af síld-
veiðunum, hefur stefnt þjóðarbúskapn-
um í beina hættu í þessu efni, enda hef-
ur hann byggzt á mikilli verkaskiptingu, 
svo að án nægilegra útflutningstekna 
hlýtur honum að vera alvarlega hætt. 

Væri hægt, að leysa vandann með 
verndar- eða innilokunarstefnu? 

Sérstaklega verður að vara við þeirri 

hugmynd, að það geti orðið nokkur 
lausn þessa vandamáls að framleiða inn-
an lands verulegan hluta þeirra iðnaðar-
vara, sem nú eru fluttar inn í landið. Að 
sjálfsögðu er hægt að auka framleiðslu 
iðnaðarvara fyrir innlendan markað að 
vissu marki, og þá helzt framleiðslu 
þeirra lítt vernduðu iðngreina, sem bar-
izt hafa í bökkum við núverandi gengis-
og tollakerfi. En sem meginlausn vand-
ans getur þetta alls ekki gengið. Til þess 
er íslenzki markaðurinn ailt of lítill, og 
„hagkvæmni stærðarinnar" er svo mik-
il í flestri iðnaðarframleiðslu, að aukn-
ing framleiðslu í hinum tiltöluiega smáu, 
vernduðu iðngreinum hlyti að verða á 
kostnáð framleiðni og lífskjara. Má í 
rauninni segja, að með aukningu slíkrar 
framleiðslu væri verið að taka upp at-
vinnubótavinnu, sem haldið yrði uppi á 
kostnað lífskjaranna. 

Ekki eru heldur rök fyrir því, að 
slíkri verndar- eða innilokunarstefnu 
mundi takast að tryggja hærra atvinnu-
stig í landinu heldur en þeirri stefnu að 
leggja megináherzlu á aukningu útflutn-
ingsins og jafna stöðu atvinnuveganna. 
Sú stefna myndi svo að segja óhjákvæmi-
lega leiða til þess, að hér á landi yrði 
stöðugur gjaldeyrisskortur, svo að erfitt 
yrði að fullnægja þörfinni fyrir lífsnauð-
synjar, rekstrarvörur og fjárfestingar-
vörur, en án nægs framboðs á þessum 
vörum, er vafasamt, að hægt yrði að 
halda uppi fullri atvinnu í hinum vernd-
uðu greinum. Sannleikurinn er sá, að 
lítið hagkerfi, eins og Ísland, getur því 
aðeins tryggt vaxandi atvinnu, að það 
hafi yfir sívaxandi gjaldeyristekjum að 
ráða. Aukning útflutningsframleiðslu 
hefur því reynzt þjóðum, sem búa við 
svipuð skilyrði, öruggasta leiðin til þess 
bæði að auka atvinnu og bæta lífskjör. 
Með vaxandi gjaldeyristekjum vex svig-
rúmið til innlendra framkvæmda og 
fjárfestingar og til þess að taka upp 
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framleiðslu, sem bvggist á innflutningi 
erlendra hráefna. Aukning útflutnings-
tekna verkar því sem aflgjafi bæði beint 
í gegnum vaxandi tekjur þeirra, sem við 
útflutningsatvinnuvegina starfa, og ó-
beint í bættum skilyrðum til framleiðslu 
og fjárfestingar í öllum öðrum greinum 
atvinnulífsins. Hversu sterk þessi áhrif 
eru, ættu Íslendingar bezt að vita eftir 
reynslu uppgangsáranna 1962—1966. 

Einnig verður að vara við þeirri miklu 
hættu, sem gæti verið fólgin í því að 
setja framleiðsluvernd hærra en aukn-
ingu afkasta sem markmið í efnahags-
stefnu Íslendinga. Þeir, sem þannig 
hugsa, átta sig vafalaust ekki á því, hví-
líkt átak Íslendingar þurfa að gera til 
þess að tryggja sambærileg lífskjör hér 
á landi og í nágrannalöndunnm á næstu 
áratugum. Og takist það ekki, mundi það 
ekki aðeins koma fram í vaxandi 
óánægju Íslendinga með kjör sín, held-
ur er hætt við því, að lífskjaramismun-
urinn yrði til þess, að enn fleiri flytjist 
burt af landinu og setjist að erlendis. 
En það er sú blóðtaka, sem umfram allt 
verður að forðast. 

Nauðsyn stóraukins útflutnings. 
Kominn er nú tími til að draga saman 

það, sem röksemdafærsla þessarar grein-
argerðar kann að segja okkur um eðli 
þeirra verkefna, sem nú er við að etja 
í íslenzkum efnahagsmálum. Er þá ekki 
eingöngu átt við brýnustu vandamál líð-
andi stundar, heldur þá spurningu, hvar 
íslenzkur þjóðarbúskapur sé nú á vegi 
staddur og hvernig megi til langframa 
beina þróun hans inn á brautir, er 
trvggi sem sæmilegust lífskjör í landinu. 
En jafnframt er rétt að leggja áherzlu 
á, hve mikilvægar þær ráðstafanir eru, 
sem nú er verið að gera til þess að leysa 
úr hinum brýnu vandamálum, sem nú 
steðja að, og stuðla jafnframt að því að 

skapa sem bezt skilyrði til efnahags-
framfara í framtíðinni. 

Þetta er þeim mun mikilvægara, ef 
rétt er sú fyrsta niðurstaða þessarar 
greinargerðar, að sá efnahagsvandi, sem 
Íslendingar eiga nú við að glíma, sé ekki 
nema að litlu leyti stutt tímasveifla, held-
ur fyrst og fremst langvarandi breyt-
ing á ytri aðstöðu þjóðarbúsins, sem 
reyndar var þegar farið að bera á fyrir 
áratug, áður en uppgangsár síldveið-
anna hófust. 

Í öðru lagi bendir nú flest til þess, að 
sjávarútvegurinn njóti ekki lengur 
þeirra skilyrða hér á landi, að hann geti 
haldið áfram að vera að ráði aflögufær 
tekjulega séð til annarra atvinnuvega, 
eins og verið hefur til þessa. Tolla- og 
verðlagskerfið verður því að færast í þá 
átt, að allir höfuðatvinnuvegirnir fái 
sem jafnasta aðstöðu. 

Í þriðja lagi virðast ekki nein líkindi 
til, að þær greinar sjávarútvegsins, sem 
mest er byggt á nú, geti aukið útflutn-
ingsverðmæti sitt svo í framtíðinni, a'ð 
það nægi til þess að tryggja viðunandi 
lífskjör og atvinnu í landinu. Það þarf 
þvi að skapa skilyrði miklu fjölbrevtt-
ari útflutnings og þá bæði iðnaðarvara 
og fullunninna sjávarafurða. 

En hver er þá sú aukning útflutn-
ingsverðmætis og sambærilegrar gjald-
eyrisöflunar, sem keppa verður að á 
næstu árum? 

Þeirri spurningu verður að sjálfsögðu 
ekki svarað, svo að vel sé, nema að und-
angenginni alhliða könnun þróunarað-
stæðna þjóðarbúsins. Engu að síður get-
ur verið ástæða til þess að varpa fram 
lauslegum hugmyndum í þessu efni, þar 
sem það getur orðið til að skýra málið. 
Þeirri skoðun er varpað fram hér, að 
nauðsynlegt sé, að útflutningur geti 
hækkað á næstu tíu árum upp í 10.000— 
12.000 millj. kr. á ári miðað við gengið, 
er gilti fram til 11. nóvember sl. Er þá 
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miðað við útflutning-, sem notar sama 
hlutfall af erlendum rekstrarvörum og' 
hráefnum eins og núverandi útflutning-
ur þjóðarinnar. Mörgum kann að virð-
ast hér um háar fjárhæðir að ræða, þeg-
ar haft er í hug'a, að útflutningur árs-
ins í ár er aðeins áætlaður 4500 millj. 
kr. Svo er þó ekki, ef nánar er að gáð. 

Ef lægra markið er tekið, þ. e. a. s. að 
útflutningur árið 1978 verði kominn upp 
i 10 þús. millj. kr. á ári, þá er það að-
eins 25% meira en útflutningsverðmæt-
ið var 1966. í þessu felst t. d., að út-
flutningsverðmætið ykist aðeins um 8% 
á ári næstu 10 ár, og það væri ekki kom-
ið upp í sama verðmæti og 1966 fyrr en 
eftir 7 ár. Sé hins vegar litið á lengra 
tímabil. t. d. 20 árin frá 1958—1978, 
mundi í þessu felast 5% meðalhækkun 
útflutnings á ári yfir allt það tímabil. 
Er hér um að ræða miklu minni útflutn-
ing'saukningu, heldur en almennt hefur 
átt sér stað meðal iðnþróaðra ríkja und-
anfarna tvo áratugi. Hlyti svo lítil aukn-
ing útflutnings að setja aukningu þjóð-
artekna þröngar skorður, og er nokkurn 
veginn víst. að þetta mundi merkja það, 
að Íslendingar drægjust í lífskjörum 
verulegra aftur úr nágrannaþjóðunum á 
tímabilinu. 

Efra markið. 12 bús. millj. kr. út-
flutningur, árið 1978, virðist fljótt á 
litið nálægt lágmarki bess. sem þvrfti. ef 
Íslendingar ættu að halda svipaðri lífs-
kjaraaukningu yfir þetta 20 ára tímabil. 
eins OG hinar Norðurlandabjóðirnar. Til 
þess að ná bví marki. þvrfti hins vegar 
útflutninsrsverðmætið að aukast um nær 
7500 milli. næstu 10 ár miðað við eldra 
gengi. eða um nálægt 1.0% á ári hverju. 

Eigi nokkur von að vera til þess. að 
hægt sé að ná slíkri útflutningsaukn-
ingu á næsta áratug og um leið að gera 
íslenzka útflutningsframleiðslu örugg-
ari fyrir áföllum, verður að sveigja alla 
stefnu þjóðarinnar í efnahagsmálum að 
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því marki. Skal nú að lokum stuttlega 
vikið að þeim leiðum, sem þá verður að 
fara. 

Leiðirnar. 
Þegar könnuð eru þau tækifæri, sem 

framundan eru til aukningar í útflutn-
ingi ber tvímælalaust fyrst að telja 
aukningu í útflutningi sjávarafurða, 
sem einkum hlýtur að byggjast á meiri 
vinnslu afurðanna hér innan lands, betri 
nýtingu aflans og nýtingu fiskstofna, 
sem nú eru lítt eða ekki notaðir. 

Í öðrum flokki er uppbygging annars 
útflutnings og gjaldeyrisaflandi starf-
semi, sem nýtur á einhvern hátt góðra 
ytri skilyrða hér á landi. Má þar til 
nefna stóriðju byggða á ódýrri raforku 
og iarðhita. ullar- og skinnaiðnað og 
annan iðnað, sem bvggist á séreinkenn-
um þess hráefnis, sem hér er fyrir hendi; 
aukningu ferðamannastraums vegna sér-
kenna landsins og náttúrufegurðar; og 
minnkaeldi vegna hagstæðs loftlags og 
óveniulega ódýrs fóðurs. 

Þótt þróunin innan þessara flokka 
gefi bezt tækifæri til góðra lífskjara. er 
alls ekki líklegt, að hún nægi til þess að 
ná þeim markmiðum í útflutningsaukn-
ineu. sem hér hafa verið nefnd. Þarf því 
einnig að koma til verulegur og vaxandi 
útflutningur iðnaðarvöru, bæði úr inn-
lendum og erlendum hráefnum. Kemur 
bá vafalaust fyrst til greina framleiðsla 
iðnaðargreina, sem staðizt hafa sam-
kenpni án tollverndar hér á undanförn-
um árum. svo sem veiðafæraiðnaðar, 
umbúðaiðnaðar og vissra þátta málmiðn-
aðarins. Yfirleitt verður að leggja á-
herzlu á greinar, þar sem flutnings-
kostnaður vegur ekki þungt, og greinar, 
þar sem innanlandsmarkaður er frem-
ur stór miðað við stærð hagkvæmra 
framleiðslueininga. Það verkefni, seni 
hér er framundan, er vissulega stórt og 
erfitt, en það er í eðli sínu hið sama og 
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nágrannaþjóðir okkar, Norðmenn og 
Danir, hafa þurft að leysa á árunum 
eftir síðustu heimsstyrjöld. Báðar hafa 
þessar þjóðir þurft að byggja upp rnik-
inn og almennan útflutning iðnaðarvara, 
vegna þess að þær framleiðslugreinar, 
sem þær höfðu áður svo til eingöngu 
trevst á, svo sem landbúnaður í Dan-
mörku og fiskveiðar og skógarhögg i 
Noregi, sköpuðu ekki lengur skilyrði til 
aukins útflutnings. Sömu sögu er að 
segja um Finna, nema þróunin þar hef-
ur verið nokkru hægari í þessum efnum, 
m. a. vegna þess, að þeir áttu lengur 
('motuð tækifæri til að auka útflutning 
livgg'ðau á skógarhöggi. Nú eftir geng-
isbreytinguna í fyrra, virðist Finnum 
loks hafa tekizt að stórauka iðnaðarvöru-
útflutning sinn til Vestur-Evrópu. Til 
þess að svipuð þróun geti átt sér stað liér 
á landi og helzt á skemmri tíma, þurfa 
vissulega að koma til kröftugar og rót-
tækar aðgerðir. 

Í fyrsta lagi er nauðsynlegt, að Ís-
lendingar fái inngöngu í EFTA. Án þess 
vrði róðurinn margfalt þyngri og lífs-
kjaraskerðingin meiri. Þetta hefur einn-
ig komið skýrt í ljós við þær athuganir 
á stóriðju, sem nú eiga sér stað. Tollar 
eru yfirleitt það miklir á afurðum stór-
iðjunnar, að hagstætt rafmagnsverð hér 
nægir engan veginn til að vega upp á 
móti þeim. Má gott heita, ef sparnaður í 
raforku vegur upp flutningskostnað hrá-
efna og afurða að og frá landinu. í raun 
og veru var það einstök heppni, að tolla-
aðstæður voru ekki of óhagstæðar fvrir 
álbræðslu hér, og björguðu þar lágir 
tollar í Bretlandi, sem eiga sér söguleg-
ar ástæður. Nauðsvnlegt er, að horfast 
í augu við það, að nær útilokað er, að hér 
geti risið frekari stóriðja til útflutnings, 
ef flvtja þarf meginhluta afurðanna yf-
ir tollmúr inn á erlenda markaði. Þetta 
á t. d. við um vítissóta og plastverk-
smiðju þá, sem rætt hefur verið um að 
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undanförnu. Án tollfrjáls aðgangs að 
einhverjum stórum markaði, kemur hún 
varla til álita. 

Í öðru lagi er nauðsynlegt að stór-
auka hvatningu til útflutnings iðnaðar-
vöru. Í því efni skiptir meginmáli, að 
lækka tolla verulega í kjölfar gengis-
breytingarinnar og verði það gert í á-
föngum, eftir því sem greiðslujöfnuð-
urinn við útlönd leyfir. Á móti tolla-
lækkun yrði svo að hækka söluskatt 
verulega eða lækka niðurgreiðslur. Þeg-
ar slíkar aðgerðir bætast við áhrif geng-
isbreytingarinnar, gæti það orðið til að 
hvetja fjölda fyrirtækja til að huga að 
útflutningi, en eins og kerfið er nú, fæst 
svo miklu betra verð innan lands bak við 
hinn háa tollmúr, að áhugi fyrir út-
flutningi hlýtur að verða lítill. Jafn-
framt væri með þessu kippt burt þeim 
tálmunum. sem fólgnar eru nú í háum 
tollum af hráefnum, hálfunnum vörum, 
vélum og byggingarefni. 

Það er að sjálfsögðu ljóst. að það er 
engin smáaðgerð að færa tollakerfið hér 
í svipað horf og í nágrannalöndunum. 
Hins vegar verður óhjákvæmilegt að 
gera það smám saman, þegar gengið 
verður í EFTA. Hér er því aðeins verið 
að leggia til að flýta því, sem hvort sem 
er þvrfti að gera, og um leið að fá 
ávinnginn af því fyrr og gera aðgerð-
ina einfaldari. Það sem eftir væri af 
tollunum mætti síðan lækka gagnvart 
EFTA smám saman á löngum aðlögun-
artíma, einkum í þeim greinum. þar sem 
iðnaðurinn á erfiðasta aðstöðu. Veru-
legur hluti hátollanna gæti hins vegar 
staðið áfram sem fjáröflunartollur. 

Þótt þetta tvennt, sem nú hefur verið 
nefnt. aðilcl að ETFA og brevting tolla-
og gengiskerfisins, séu mikilvægustu 
forsendur þess, að iðnaðarútflutningur 
geti orðið hér samkeppnishæfur, verða 
vissulega að koma til aðgerðir á mörgum 
öðrum sviðum, sem of langt. mál yrði 
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að ræða í þessari greinargerð. Má þar 
til nefna aðgerðir á sviði lánamála, bæði 
til að örva útflutningsframleiðslu í nýj-
um greinum og flýta nauðsynlegri að-
lögun í atvinnumálum. Einnig þurfa 
vafalaust að koma til breyt.ingar í skatta-
málum og í uppbyggingu fvrirtækja o. 
fl., og er í þeim efnum hægt að læra 
margt af mikilvægri reynslu Norður-
landaþjóðanna á undanförnum árum. 

Ef til vill skiptir þó ekkert meira 
máli en sú hugarfarsbreyting, að menn 
fari áð átta sig á því, að fleiri arðbærar 
útflutningsgreinar eru hugsanlegar á 
Íslandi en sjávarútvegurinn einn. Ís-
lendingar hafa ekki lengur efni á því að 
þrjózkast við að veita mikilvægum at-
vinnuvegum vaxtarskilyrði hér á landi 
í trausti þess, að við getum ausið ótak-
mörkuðum auði á land úr djúpnm hafs-
ins. Það má t. d. spyrja, hvaða vit sé í 
að banna minkaeldi í landi, þar sem 

skilyrði til þess eru líklega betri en víð-
ast annars staðar, þar sem það er nú 
stundað með góðum árangri. Einnig er 
fróðlegt að minnast röksemdanna, sem 
beitt var, t. d. af hálfu margra í sjávar-
útvegi, í deilunum um álbræðsluna. Sá 
var þó munurinn, að þá var síldarævin-
týrið enn í algleymingi og verðlagsþró-
un á afurðum sjávarútvegsins liagstæð. 
Nú er þessu hins vegar öllu snúið við, 
þannig að réttmæti röksemdafærslunnar 
fyrir aukinni fjölbreytni í útflutningi 
blasir við augum manna. Fieiri dæmi 
mætti vissulega taka. Aðalatriðið er, að 
liér þarf hvort tveggja að fara saman, 
hagstæð skilyrði fyrir fjölbreyttari út-
flutningsframleiðslu og fráhvarf frá 
þeirri rótgrónu íhaldssemi, er lengi hef-
ur einkennt afstöðu alls þorra þjóðar-
innar til þróunar atvinnuveganna til 
aukinnar fjölbreytni. 
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Stefna og starf að mannaflamálum 
Tilgangur og hlutverk mannaflastefnu — Vinnumiðlun 
aðhæf efnahagslegri framvindu — Staðsetning- og 
hreyfanleiki — Hæfing-: menntun og þjálfun — Árstíða-
bundin og óregluleg- vinna — Tímabundin og- óreglu-
leg atvinnuþáttaka — Mannaflastefna á Íslandi. 

Mannaflamál eru orðin tízkuorð í efna-
hagsmálum. Skipa þau sér þar við 

hlið málefna, sem hafa skapað sér lengri 
opr rótgrónari hefð, eða þróazt samhliða 
þeim, svo sem efnahagsáætlana, tekjumála-
stefnu, byggðaþróunarstefnu og mennta-
málaáætlana. Skyggja hin nýrri markmið 
stundum nokkuð á hin fyrri og þá gjarna 
þannig, að fyrri markmiðin eru rædd frá 
sjónarhóli hinna nýrri, svo sem byggðaþró-
unarstefna í tengslum við mannaflamál. 

Ekki ræður tilviljun ein eða tildur því, 
að tízkustefnur ryðja sér til rúms, heldur 
mótast þessar stefnur og eflast sem andsvör 
við þeirri brýningu, er felst í eyðum og 
vöntunum fyrri stefnumiða. Þróunin í efna-
hags- og félagsmálum — og þá ekki síður 
í viðhorfum manna til þessara mála — leið-
ir í ljós þörfina á, að ný stefnumið fylli 
upp í skörð hinna fyrri. Jafnframt leiðir 
reynslan af fyrri stefnuaðgerðum í ljós, í 
hverju þeim er áfátt. Eiga þessar skýring-
ar ekki sízt við um ástæðurnar fyrir upp-
hafi mannaflastefnu og afstöðu hennar til 
áður tíðkaðra stefnumiða. 

Mikið starf hefur þegar verið unnið að 
mannaflamálum víða um lönd, og cr þó stöð-
ugt hvatt til og unnið að því að auka það 
og bæta. Þau lönd, sem einkum hafa skarað 
fram úr, eru hin sömu og fremst hafa staðið 
í almennum félagsmálum, og þá einkum í 
skipulegum og vinsamlegum samskiptum 

stéttasamtaka innbyrðis og þeirra og ríkis-
valdsins, ekki sízt á vettvangi skynsam-
legrar stjórnar tekjumálefna. Meðal þess-
ara landa má sérstaklega nefna Svíþjóð, 
Holland og Kanada. Engu ómerkara starf 
að hinum ýmsu þáttum mannaflamála hef-
iir verið unnið í hinum stærri þjóðlöndum 
hins vestræna heims, en örðugra hlýtur að 
teljast að koma á samstilltri fyrirmyndar-
skipan heilla málefnaflokka í mjög f jöl-
mennum og sundurleitum þjóðlöndum. 

Efnahags- og framfarastofnunin - OECD 
- í París hefur tekið mannaflamál sérstak-
lega upp á arma sína. Starfrækir stofnun-
in sérstalca deild mannafla- og félagsroáhi 
(Manpowcr and Social Affairs Direclor-
atc) undir leiðsögn nefndar, sem skipuð cr 
fulltrúum aðildarríkjanna. Á árinu 196-1 
gaf stjórnarráð (Council) stofnunarinnar út 
ályktun, þar sem mælt var með þvi við að-
ildarríkin, að þau tækju upp stefnu og 
starf að mannaflamálum. Frá þeim tíma 
hafa á vegum stofnunarinnar komið út 
fjölmörg rit um mannaflamál. 

En engu þýðingarminna til raunveru-
lcgra áhrifa og framkvæmdar mun hafa 
revnzt hið nána samband stofnunarinnar 
um þessi mál við samtök launþega og at-
vinnurekenda. Haldnar hafa verið ráð-
stefnur og fræðslu- og kynningarráðstefn-
ur, þar sem fulltrúar þessara aðila vinnu-
markaðarins hafa fengið tækifæri til að 
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hafa bein áhrif á framgang þessara raála 
op eiga skoðanaskipti við fulltrúa stjórnar-
valda. alþjóðastofnana og mennta- og rann-
sóknarstofnana. Þessi samskipti á hinu 
samþjóðlega sviði endurspegla og jafnframt 
hvetja til tilsvarandi samstarfs heima fvr-
ir í hverju þjóðlandi. En þess háttar sam-
aðild að mannaflamálum er þýðingarmikil 
trygging fyrir því, að starfið að þeim 
staðni ekki í dauðum formum, heldur verði 
stöðugrt endurnýjað til þess að svara breyti-
legum kröfum tímans. 

Síðasta ráðstefnan, sem OECD hefur 
haldið um mannaflamál, var haldin í októ-
ber 1967 í München. Fjallaði hún að aðal-
efni um ráðstafanir til þess að halda stöð-
u.firri atvinnu við skilyrði hagvaxtar. Hag-
stjórnaraðferðir á fjölmörgum sviðum bein-
ast að meira eða minna leyti að þessu mark-
miði, þar á meðal tæki peningamála og f iár-
mála. En á ráðstefnunni var einkum fjallað 
um tæki mannaflamála til að ná þessu mark-
miði. Enda þótt ráðstefnunni væri ekki 
ætlað að gefa heildaryfirlit um reynslu og 
árangrur stefnu og starfs að mannaflamál-
nm. fór að sjálfsögðu ekki h.já því, að mat 
á þeirri revnslu setti mark sitt á efnis-
innihakl oft málsmeðferð ráðstefnunnar. 
Tveir fulltrúar af Íslands hálfu áttu þess 
kost að sitja ráðsefnuna, og var greinar-
höfundur annar þeirra, en hinn var Sveinn 
Björnsson, forstjóri Iðnaðarmálastofnunar 
Íslands. Í því. sem hér fer á eftir, verður 
stuðzt að miklu leyti við þau gögn, sem 
löirð voru fvrir ráðstefnuna, og umræður, 
sem þar fóru fram. En jafnframt því er 
stuðzt við ýmsar greinar í mánaðarritinu 
..The OECD Observer". Er þeim, sem nán-
ar vilja kynna sér þessi mál. vísað til þess 
rits og hinna ýmsu sérstöku rita sömu 
stofnunar um mannaflamál. 

Tilgangur og hlutverk mannaflastefnu. 
Stefna í efnahagsmálum hefur að öllum 

jafnaði einnig félagslegt inntak, en þetta 
ber með sér, að ekki sé einvörðunpru stefnt. 
að bvi að efla auðsæld, án tillits til þess hvar 
hún komi niður, heldur jafnframt og oft 
ekki síður að sanngjarnri skiptingu aukinn-
ar auðsældar og margvíslegum félagsleg-
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um verkunum hennar. Þetta á við um mann-
aflamál með sérstaklega ákveðnum hætti. 
Þau mál eru á markalínu hagrænna og 
félagslegra málefna. 

Mannaflinn er á hverjum tíma sá hluti 
hverrar þjóðar, er hefur vinnuafl fram að 
bjóða, hvort sem er í launavinnu eða í 
starfi fvrir eiginn reikning, og óskar at-
vinnuþátttöku með tilliti til þeirra launa 
eða árangurs, sem í boði eru eða vænzt 
verður. Tilgangur mannaflastefnu í víðara 
skilningi er sá, að sem fyllst not verði að 
þeim framleiðslukröftum, er búa með mann-
afla þjóðarinnar, og að sem flestir hafi sem 
mest og jöfnust tækifæri til virkrar at-
vinnuþátttöku, bæði sér til fjárhagslegs 
framdráttar og lífsfyllingar. Að þessu al-
menna markmiði stuðla. stefnuþættir f jöl -
margra stjórntækja annarra en hinna eig-
inlegu mannaflamála. En í þrengri skilningi 
á mannaflastefna við um framkvæmd hinna 
eieinlegu mannaflamála. Hlutverk þeirra er 
það. sem kalla mætti aðlögun í mannafla-
hlið hins efnahagslega jafnvægis, þ. e. leið-
saga, aðstoð og önnur íhlutun að því marki, 
að mannaflinn svari kalli efnahagsþróunar-
innar með fúsleika, hæfni og staðsetningu 
til þeirra starfa, sem inna þarf af hendi. Til 
þessa vettvangs má einnig telja þær ráð-
stafanir, sem miða sérsaklega að því að 
laga framleiðslukerfið að jafnri og hair-
felldri nýtingu mannaflans, svo sem t. d. 
jöífnun árstíðasveiflna í verkefnum at-
vinnugreina og hönnun verkefna til að geta 
nvtt afbrigðilegt vinnuafl. 

Hlutverk mannaflastefnu skýrist bezt af 
samhenginu við aðrar leiðir til þess að 
tryggia fulla nýtingu mannaflans. Eftir 
síðari heimsstyrjöldina voru víða sett 
stefnnmarkandi lög, er skuldbundu ríkis-
stiórnir hlutaðeigandi landa til þess að 
miða stefnu sína í efnahagsmálum í höfuð-
atriðum við það að halda fullri atvinnu. Eft-
ir reynslu kreppu og styrjaldar og fram-
farir í hagfræði og hagstjórnaraðferðum 
töldu menn sér fært að tryggia fulla at-
vinnu með m.iög almennum hagstjórnar-
aðferðum á vettvangi peningamála og opin-
berra fiármála, aðferðum. er báru með sér 
miöe litla íhlutun í nánari atriðum 

Enda þótt framkvæmd þessarar stefnu 
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gengi í höfuðdráttum vel, þurfti þó meira 
til fullkomnunar. Kom í liós nokkurt bil 
milli fullrar atvinnu og þess atvinnustigs, 
cr samrýmdist sæmilegri festu verðlags, OG 
var það raunar ekki nýtt fyrirbæri. Stafar 
þetta bil af þeim mismun, sem jafnan ríkir 
í styrkleika eftirspurnar og efnahagslegri 
velgengni milli mismunandi atvinnugreina 
og byggðarlaga, þannig að ofeftirspurnar 
og vinnuaflseklu gætir sums staðar, áður 
en atvinnuleysi er þorrið annars staðar, og 
geta báðar hliðar vandamálsins komið fram 
í mismunandi atvinnugreinum sama byggð-
arlags. Þessi mismunur á atvinnuástandinu 
hneigist ekki til að hverfa, nema þá á mjög 
löngum tíma. Annars vegar byggist hann á 
breytilegu gengi atvinnugreina eftir hlut-
verki þeirra í efnahagsþróuninni. Við það 
getur breytt um staðsetningu vaxandi og 
hnignandi atvinnugreina, svo að mismunur 
byggðarlaga snúist við, fremur en að hann 
hverfi. Á hinn bóginn mvndast mismunur 
atvinnuástands milli helztu miðþyngdar-
svæða atvinnulífsins annars vegar og 
dreifðari byggða hins vegar. Hefur sá mis-
munur tilhneigingu til að magnast af sjálf-
um sér. Vöxtur elur af sér vöxt og hnignun 
hnignun. 

Tveir sterkir stefnuþættir í efnahagsmál-
nm, byggðaþróunarstefna og tekjumála-
stefna, spruttu upp úr nauðsyn þess að 
leysa úr þessari mótsögn milli markmiða 
fullrar atvinnu og örs hagvaxtar annars 
vegar og efnahagsjafnvægis og verðfestu 
hins vegar. Með byggðaþróunarstefnu hef-
ur verið leitazt við að stemma stigu við 
vítahring hnignunar byggðarlaga og lands-
hluta. Fjármagnið hefur verið flutt, til móts 
við vannotað vinnuafl. Aðstaða til sam-
gangna og þiónustu hefur verið efld og 
vaxtark.iörnum hrundið fram á þróunar-
braut. Með þessu móti hafa efnahagsskil-
yrðin jafnazt betur um hagkerfið. svo að 
markmið almenns efnahagslegs jafnvægis 
hefur öðlazt mun meiri og raunhæfari þýð-
ingu en ella. 

Tek.iumálastefnu hefur verið beitt í við-
leitninni til þess að fyrirbyggia verðbólgu-
þróun af völdum kjarabaráttunnar. Revnt 
er að koma á sáttmála milli meginstétta 
samfélagsins þess efnis, að stéttirnar not-
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færi sér ekki hina sterku aðstöðu, sem 
efnahagsleg velgengni veitir þeim, til þcss 
að hrifsa til sín meira af afrakstrinum held-
ur en heildin geti staðið undir eða sætt sig 
við án verðbólguþróunar. Takist ekki að 
koma á slíkum sáttmála, er síður hættandi 
á að beita almennum hagstjórnaraðferðum 
til hins ýtrasta til þess að þurrka út síð-
ustu leifar atvinnulevsisins. Takmörkuð of-
eftirspurn, vinnuaflsekla og jafnvel v f i r -
borganir, bundnar stað og stundu, reynast 
þá ómótstæðilegt tilefni til þess að neyta 
samtakamáttarins, ekki aðeins til þess að 
hækka tekjueiningarnar þar, sem aukin 
eftirspurn kallar á meira framboð vinnu-
afls heldur um allt hagkerfið. Sé hins vcg-
ar aðeins skeytt um atvinnuástandið á líð-
andi stund og verðbólgunni hlevpt lausri, 
veldur hún glundroða, sem venjulega leiðir 
til atvinnuleysis, þegar ráða verður hót á 
afleiðingum hennar með meira eða minna 
harkalegum aðgerðum. 

Þessir tveir stefnuþættir hafa fylgzt 
mjög að OG borið verulegan árangur, enda 
þótt torvelt sé að meta hann í nánari atrið-
um. En þessar aðferðir eru einnig háðar 
sínum eðlilegu takmörkunum. Þær höfða 
ekki til aðlögunar mannaflans sjálfs að hin-
um fjölbreytilegu formum og þörfum at-
hafnalífsins. Án þeirrar aðlögunar er jafn-
an hætt við, að lausnir vandamála misvægis 
og misræmis í efnahagslífinu verði ófull-
komnar og bæði ónóg atvinna og ofeftir-
spurn geri vart við sig hlið við hlið Stefna 
o.a: starf að mannaflamálum hefur því kom-
ið til skjalanna. 

Vinnumlðlun aðhæfð efnahagslegri 
framvindu. 

Vinnumiðlun á sér langan aldur, tengd 
skráningu atvinnulausra og úthlutun 
styrkja eða bóta til þeirra. En þjónustan 
hefur verið bundin stað og stund og hefur 
beinzt að því að leysa eftir megni úr hverju 
einstöku vandamáli, eftir að það hefur orð-
ið að raunveruleika. Stefnu í mannaflamál-
um má á hinn bóginn skoða sem vinnumiðl-
un aðhæfða efnahagslegri framvindu. þar 
sem reynt er að koma til móts við vandann, 
áðvr en hann verður að raunveruleika, þar 
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sem ekki er látið staðar numið við næsta ná-
grenni í viðleitninni til að samræma fram-
boð og' eftirspurn eftir vinnuafli og þar sem 
reynt er fyrirfram að búa í haginn fyrir 
]iá liæfni, sem mannaflinn þarf að hafa til 
að bera. Með þessu er ekki kastað rýrð á 
venjulega vinnumiðlun. Hún verður jafn-
ómissandi þjónusta sem hingað til. Þvert á 
móti er verið með þessu að fylla út í þá 
þjónustu og veita henni víðara yfirtak og 
stærra markmið. Sjálf vinnumiðlunin hefur 
lagt grundvöllinn að þeirri þekkingu, sem 
kemur að hvað mestu haldi. 

Vinnumiðlunin hefur fengizt við að leysa 
tvenns konar vanda, er steðjar að frá báð-
um hliðum vinnumarkaðarins. Fólk hefur 
skort atvinnu jöfnum hönclum og fyrirtæki 
og stofnanir hefur skort hæfan starfskraft 
til ákveðinna starfa. Oft er fjöldinn svipað-
ur á hvora hlið. Skýrslur vinnumiðlunar-
stofnana hafa leitt í ljós, að yfirleitt sé jafn 
fjöldi fólks í atvinnuleit og ófylltra staða 
einhvers staðar á bilinu milli 1/2% og 1% 
mannaflans. Má þá halda því fram, að í 
heild ríki „ jafnvægi" á vinnumarkaðnum, 
enda þótt eftir standi sá vandi að koma 
vöntun atvinnu og mannafla heim og sam-
an, en einmitt það er viðfangsefui mann-
aflamálanna. Aukist atvinnulevsi frá þessu 
marki. fækkar jafnframt ófylltum stöðum 
og vaxandi misvægi kemur fram á mark-
aðnum. Hið sama gerist, en á öfuga hlið, 
þegar atvinnuleysi minnkar frá þessu marki 
og ófvlltum stöðum fjölgar. Skýrslur um 
vinnumarkaðinn hafa fært að höndum þekk-
ingu á hegðun þess markaðar, og þær gefa 
á hverjum tíma yfirlit yfir stöðu mark-
aðsins. Þannig fæst heildaryfirlit yfir það 
verkefni, sem við er að glíma í nauðsynleg-
um tilfærslum mannaflans, og oft má ætla, 
að taki langan tíma að ráða við. 

Ennþá betra yfirlit fæst þó með rann-
sóknum á heildarstærð mannaflans og sam-
setningu hans eftir persónulegum, félags-
legum og hagrænum einkennum atvinnu-
þátttöku, þ . e . menntun, þjálfun, starfs-
greinum og atvinnugreinum. Þannig er 
lagður grundvöllur að gerð heildaráætlun-
ar í mannaflamálum, er getur verið til leið-
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beiningar um aðgerðir í efnahagsmálum, og 
mannaflamálum sérstaklega, í bráð og 
lengd. 

Til þess að fært sé að móta framsýna 
stefnu í mannaflamálum, kemur vitneskja 
um langæ misvægisvandamál á vinnumark-
aðnum að sjálfsögðu að góðu haldi. En 
helzt þarf einnig að vera fyrir hendi skyn-
samleg spá um þróun atvinnuvega og starfs-
greina og um væntanlegar kröfur á hverjum 
vettvangi til starfsmenntunar og hæfni. 
Auk þess koma til greina mannlegir og fé-
lagslegir þróunarþættir, svo sem breyting-
ar á óskum og aðstöðu samfélagshópa til 
atvinnuþátttöku og breytingar á sálrænu 
og félagslegu viðhorfi til starfa. Breyti-
legar óskir og aðstaða samfélagshópa koma 
m. a. fram í atvinnuþátttöku giftra kvenna 
og í gagnstæðum breytingum á tíðni skóla-
göngu og atvinnuþátttöku ungmenna. Sál-
ræn og félagsleg viðhorf koma m. a. fram 
í hinum sterku. óskum um að forðast þá 
vinnu, er menn telja lítilmótlega, jafnvel 
niðrandi. Ennfremur koma til greina áhrif 
fátækrahverfa stórborganna til sljóvgunar 
og afmönnunar. heildstæð mannaflastefna 
þarf þannig að taka tillit til mjög fjöl-
þættra og oft djúpstæðra vandamála. 

Mikið af vandamálum mannaflastefnunn-
ar verður aldrei séð fyrir með löngum fyr-
irvara, þar sem þau eru sveiflukennd eðn 
tengd sérstökum tilvikuni. Þó má gera sér 
nokkra grein fyrir því, hvernig brugðizt 
skuli við sveiflunum, þegar að þeim kemur. 
Eins er um sum hin sérstöku tilvik, svo sem 
mönnun nýrra stórfyrirtækja eða fram-
kvæmda. Misjafnlega mikla fyrirhyggju 
má viðhafa. En yfirleitt þykir ekki annað 
vogandi, bæði vegna þarfa hlutaðeigandi 
aðila og jafnvægis vinnumarkaðarins, en að 
nndirbúa meiri háttar mönnun með löngum 
fyrirvara. Gildir það jafnt, þótt stærrj lönd 
eigi í hlut, þar scm staðsetningin verðu.r oft 
á vettvangi tiltölulega þröngra vinnumark-
aða. Þannig leitar t. d. vinnumiðlunin í 
Bretlandi uppi þess háttar tilvik og býður 
fram þjónustu sína á víðara vettvangi en 
hinum staðbundna vinnumarkaði. 
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Staðsetning og hreyfanleiki. 
Lengi hefur verið rætt um skort á hreyf-

anleika vinnuafls sem eina helztu hindrun-
ina í vegi fyrir fyllra jafnvægi á vinnu-
markaðnum. Kenningar um starfshætti hins 
f'rjálsa vinnumarkaðar hafa gert ráð fyrir, 
að mismunur í kaupgjaldi milli staða ætti 
að geta orðið til þess að laða mannaflann að 
þeim stöðum, þar sem eftirspurnin væri 
meiri og framleiðnin í notkun vinnuafls 
sömuleiðis meiri en annars staðar. Hafa 
þær hugmyndir aldrei með öllu verið lagðar 
á hilluna, enda þótt landshlutamismunur 
kaupgjalds hafi víðast eyðzt mjög fyrir 
skipulega viðleitni launþegasamtaka, og 
margir telji reynsluna hafa leitt í ljós, að 
launamismunir hreyfi mannaflann furðu 
lítið úr stað. 

Hagfræðingar hafa yfirleitt talið þá 
stefnu of einstrengingslega og til vafa-
samra hagsbóta fyrir launþega að útiloka 
allan launamismun eftir landshlutum. Að 
svo miklu leyti sem mismunurinn hreyfir 
ekki vinnuafl úr stað, kann hann að hafa 
úrslitaáhrif á lífvænleik atvinnurekstrar á 
staðnum. Mörg byggðarlög takmarkast af 
staðbundnum skilyrðum, sem valda lítilli 
framleiðni og hljóta að öðru jöfnu að ráða 
lífskjörum þeirra, er þá staði byggja. Hins 
vegar virðist sú óbrotna og einfalda skoðun 
hafa átt rík ítök í fólki, að „sannvirði" 
vinnunnar sé hið sama, hvar á landi sem er. 
Þráhyggjan og þrautseigjan, er borið hefur 
uppi þetta viðhorf, hefur smám saman vald-
ið því, að þjóðfélagið hefur komið til skjal-
anna og stutt launajöfnuð á landsmæli-
kvarða, annars vegar með aðgerðum byggða-
stefnu, hins vegar með aðgerðum til að 
auka á hreyfanleik mannaflans. Hefur þjóð-
félagið þar með leyst af hólmi þá mann-
aflastefnu, sem launþegasamtök gætu haldið 
uppi, og væri þeim mun nauðsynlegri, ef 
samfélagið hefðist ekki að í þeim efnum. 
Jafnframt liggja til þess í eigin rétti rök 
félagslegrar samúðar, er þróazt hefur jafnt 
og þétt á vettvangi velferðarþjóðfélagsins. 

Margt ber til þess, að tregt er um hreyf-
anleik mannaflans: fjölskyldubönd og önn-
ur félags- og umhverfistengsl, örðugleikar 
á ókunnum stigum og mismunur málfars, 
jafnvel mállýzkur. Víðast erlendis eru þess-

ar hindranir veigameiri en menn eiga að 
venjast hérlendis. En þær eru þýðingar-
minnstar með þeim þjóðum eða starfs-
stéttum, þar sem menntunarstigið er hæst 
og jafnast. 

Nýleg rannsókn á vegmn OECD leiddi 
til þeirrar niðurstöðu, að nokkurt sambanil 
væri rnilli mismunar launatekna og til-
flutnings atvinnufólks. Ennfremur, að SVIG-

rúmið til mismunar launatekna væri mun 
meira en kauptaxtar gæfu tilefni til, vegna 
mismunandi yfirvinnu, ákvæðiskjara o. þ. h. 
Sambandið milli launamismunar og til-
flutnings væri þó ekki svo sterkt. sem ætla 
mætti af þeirri áherzlu, sem á það hafi 
verið lögð. 

Skiljanlegt er, að beint atvinnuleysi geti 
mildu fremur valdið tilflutningi í atvinnu-
leit heldur en nokkur mismunur launatekna. 
Enda er það þá, sem íhlutun og stuðningur 
ríkisvaldsins kemur til. Margháttaður 
stuðningur ríkisvaldsins kemur til greina, 
en er yfirleitt háður því skilyrði, að verið 
sé að jafna atvinnuleysi á einum stað á móti 
atvinnutækifærum á öðrum stað. 

Nýútkomin skýrsla á vegum OECD') tel-
ur upp 9 tegundir stuðnings ríkisvaldsins 
við hreyfanleik mannaflans í jafnmörgum 
meðlimaríkjum stofnunarinnar. Hafa flest 
þessara ríkja nokkrar tegundir slíks stuðn-
ings. Öll löndin hafa komið á hjá sér eins-
konar jöfnunarmiðlun milli atvinnusvæða. 
Óráðnir atvinnuumsækjendur og ófylltar 
stöður, sem ekki ganga út á einstökum 
vinnusvæðum, eru tekin til samanburðar 
fyrst á héraðsvettvangi, þá innan lands-
hlutar og loks milli landshluta, eftir því sem 
ástæða er til. Í sumum landanna er dreift 
itariegum listum yfir umsækjendur. í Sví-
þjóð t. d. fara ráðningarfulltrúar frá að-
flutningshéruðunum til tímabundinna 
starfa í brottflutningshéruðum. 

Annar stuðningur er yfirleitt veittur í 
formi beinna styrkja til þeirra, senr atvinnu 
leita í öðrum byggðarlögum. Greiddir eru 
ferðastyrkir til þess að komast í vinnu eða 
leita atvinnu, og um takmarkaðan tíma styrk-
ir til mjög langra ferða til daglegrar vinnu-

1) Goverment financial aids to geographical 
mobility in OECD countries, Paris 1967. 
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sóknar. Þá eru greiddir ýmsir styrkir til 
þess að flytja búferlum milli byggðarlaga, 
afla húsnæðis og koma sér fyrir. Ennfrem-
ur er veitt aðstoð til þess að koma upp 
húsnæði til tímabundinna leiguafnota og' 
íbúðarskálum fyrir aðkomna einhleypinga. 
Atvinnuleysi eða yfirvofandi missir vinnu 
er yfirleitt skilyrði persónulegra styrkja til 
ferða og flutnings. 

Stuðningur af þessu tagi kann að þykja 
dýr að tiltölu við árangur, auk þess sem 
mönnum kann að virðast matið á þörfina 
fyrir þennan stuðning ganga óviðurkvæmi-
lega nærri sjálfstæði einstaklingsins. En 
hann verður að skoða í samanburði við 
þann kostnað, sem leiðir af langvarandi at-
vinnuleysisbótum og þau áhrif, sem at-
vinnuleysi hefur á fólk til lengdar. Takist 
ekki að glæða atvinnulíf byggðarlaga, verð-
ur að reyna að fá fólkið til að flytja þangað, 
sem starfskraftar þess fá notið sín og því 
er búin sómasamleg lífsafkoma. 

Hæfing: menntun og þjálfun. 
Miklir og fjölþættir kraftar búa með 

manninum. En óheflaðir frumkraftar 
mannsins eru ekki við hæfi flókinnar 
framleiðslu og þjónustu. Þeim verður ekki 
beitt með árangri á vettvangi starfsins 
nema að undangenginni hæfingu. Hæfing 
er í grundvallaratriðum tvenns konar, ann-
ars vegar almenn menntun, þ. e. almenn 
þekkingaröflun og þroskun hæfileikanna 
við skipulega úrlausn viðfangsefna af ýmsu 
Itagi, og hins vegar starfsmenntun og 
þjálfun, þ. e. sérgreind þekkingaröflun og 
æfing huga og handar að ákveðnum starfs-
verkefnum. Ekki verða dregin skýr mörk 
milli þessara greina hæfingarinnar. Mis-
munandi svið almennrar þekkingar henta 
misvel sem grundvöllur mismunandi starfs-
greina. Einnig innihalda margar starfs-
greinar þjálfunarþætti, er henta ýmsum 
öðrum starfsgreinum. Til dæmis er tæknin 
við að sníða eðlisskyld, hvort sem sniðið er 
í vefnað, tré eða málm. Engu að síður er 
greiningin í tvo höfuðþætti hæfingariim-
ar þýðingaraiikil og kemnr í vaxandi mæli 
við sögu mannaflamála. 

Þýðing þessara mismunandi tegunda hæf-

ingar fer að sjálfsögðu mjög eftir því, 
hversu stöðug skipan framleiðslu- og at-
vinnugreinanna er. Því stöðugri sem hún 
er, þeim mun varanlegra gildi hefur sér-
greind, fagleg starfsmenntun, en á hinn 
bóginn hefur almenn menntun því meira 
gildi tiltölulega, sem breytileiki framvind-
unnar er meiri. Hin sérgreinda fagkunn-
átta með tilsvarandi fastmótaðri þjálfun 
einkenndi starfsmenntun miðalda og hinna 
fyrri nýalda. Hefur hún haldið betur gildi 
sínu en annars hefði verið, vegna þess að 
mannfjölgun síðustu alda hefur verið mjög 
ör, samfara öflugum hagvexti, svo að í til-
tölulega litlum mæli hefur Komið til þess, 
að beinlínis þyrfti að fækka í faggreinum, 
enda þótt miklar hlutfallslegar breytingar 
hafi orðið. 

En þar sem dregið hefur úr mannfjölgun 
í iðnvæddum löndum, yfir lengri tíma litið, 
og orðið liafa gagngerar tæknibreytingar 
og tilflutningur áður þýðingarmikillar 
framleiðslu til vanþróaðra heimshluta, hef-
ur úrelding sérgreindrar starfsþekkingar 
og þjálfunar orðið æ meira áberandi. Á það 
ekki síður við um hina skemmri og ein-
hæfari þjálfun, er framleiðslufyrirtækin 
hafa sjálf veitt starfsfólki sínu, heldur en 
um fullt fagnám. En tiltölulega einföld 
handfimisstörf hafa orðið hvað mest fyrir 
barðinu á sjálfvirkninni. Við þessa þróun 
hefur almenn menntun og tiltölulega víð-
tæk starfsmennun sýnt fram á gildi sitt 
með því að efla aðlögunarhæfni og fram-
tak þeirra, sem hennar hafa notið. Er hátt 
stig almennrar menntunar einmitt talið 
meðal helztu skilyrða fyrir ýmsum hinum 
nútímalegustu framleiðslugreinum, er 
byggja hvað mest á vísindaframförum síð-
ustu tíma. Sérgreind fræðsla og þjálfun er 
engu síður en fyrr talin nauðsynleg, enda 
er unnið með æ dýrari tækjum og krafizt 
vaxandi nákvæmni. En þar sem verkefnin 
og tækin breytast örar en áður, getur reynzt 
nauðsynlegt að umskóla og endurþjálfa 
starfsfólk, jafnvel oft á starfsævinni. Aug-
ljós nauðsyn er á því að þjappa slíku end-
urnámi saman á sem stytzt tímaskeið og 
þá jafnframt að skipuleggja það með sem 
mestum námsafköstum. Hin almenna 
menntun á æskuskeiði fólks leggur þá 
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grundvöllinn að síðara, sérhæfðu námi í 
mismunandi greinum og gerir fólk mót-
tækilegra fyrir og aðlögunarhæfara að hinu 
sérgreinda starfsnámi. 

Jafnframt umskólun og endurþjálfun til 
þess að koma til móts við breytileikann í 
efnahagsframvindunni, reynist einnig oft 
vera þörf á að bæta upp vöntun á framboði 
faglærðra starfskrafta í ákveðnum grein-
um, sem mikil eftirspurn verður eftir. 
Gjarnan er þá reynt að gera þetta með end-
urþjálfun eldri starfsmanna á skemmri 
tíma en hið venjulega fagnám ungmenna 
tekur. Með sem almennustum orðum má 
segja, að endurþjálfunarstarfsemin miði 
að því að bæta úr ófullkominni aðlögun að 
hæfnisþörfum vinnumarkaðarins, ýmist 
vegna tiltölulega skammærra og illfyrir-
sjáanlegra breytinga á hæfnisþörfum eða 
vegna tiltölulega langærrar vöntunar á 
framboði miðað við reglubundna þróun 
hæfnisþarfanna. Endurþjálfunin er að jafn-
aði starfrækt aðeins eða fyrst og fremst 
íyrir hina atvinnulausu og þá, sem eiga at-
vinnumissi yf ir höfði sér. Á þeim vett-
vangi er engu verulegu fórnað með því að 
verja tímanum til endurþjálfunar, heldur 
öllu fremur þvert á móti. Hægt er að spara 
atvinnuleysisstyrk á móti þjálfimarsyrk, 
sem að jafnaði mun vera nokkru ríflegri. 
Endurþjálfun hefur þó í vaxandi mæli ver-
ið látin ná til þeirra, sem eru í starfi, þeg-
ar um er að ræða þjálfun í hæfni, sem sér-
stakur skortur er á. Einkum varð breyting 
í þá átt í helztu iðnaðarlöndunum, þegar at-
vinnuleysi dvínaði og vinnuaflsekla varð 
áberandi á árunum 1965 og 1966. 

Umskólun og endurþjálfun hefur verið 
efld verulega í helztu iðnaðarlöndunum í 
kjölfar nýlegra lagasetninga, t. d. í Banda-
ríkjunum árið 1963 (Vocational Education 
Act), Bretlandi 1964 (Industrial Training 
Act) og Frakklandi 1966, en í V-Þýzka-
landi var á síðasta ári borið fram frumvarp 
að heildarlöggjöf um mannaflamál (Arbeits-
föi-derungsgesetz), er telja má víst, að 
hafi orðið að lögum. Fjallaði einn kafli þess 
um starfsmenntuu og endurþjálfun. 

Starfsemi þessi byggist yfirleitt jöfnum 
höndum á að hvetja og styrkja atvinnu-
reksturinn sjálfan til þess að halda uppi 
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fræðslu- og þjálfunarstarfsemi og á til-
svarandi starfsemi opinberra aðila, þ. e. 
reglubundnum þjálfunarmiðstöðvum. Hin-
ar opinberu stöðvar annast einkum: 1) hin 
lengri og rækilegri námskeið, er nálgast 
fullt fagnám, 2) þjálfun, sem mikill skort-
ur er á og 3) sérstök hæfnisvandamál fólks. 
Sem dæmi um umfang þessarar starfsenii 
má taka, að í Bandaríkjunum voru 235 þús. 
manns á reglulegum opinberum þjálfunar-
námskeiðum árið 1967, auk örstuttra náms-
skeiða í einföldustu vinnubrögðum, sem 
tölur taka ekki til. Af þessum fjölda voru 
82 þús. í starfsgreinum, sem sérstakur 
skortur var á. Á endurþjálfunarnámskeið-
um í Svíþjóð voru um 25 þús. fyrri hluta 
1967, og var stefnt að því að auka þann 
fjölda upp í 35 þús. á yfirstandandi ári. í 
Bretlandi er starfsmenntun og þjálfun 
skipulögð eftir atvinnuvegum undir um-
sjón sérstakra ráða. Hafði á síðasta ári 
verið komið á fót 21 ráði fyrir atvinnu-
greinar, er höfðu alls 11 milljón starfs-
menn. Skipulagsstarf þessara ráða er enn 
mjög mislangt á veg komið, en öll eiga þau 
aðgang að mannaflarannsóknastöð vinnu-
málaráðuneytisins og að hinum reglubundnu 
þjálfunarstöðvum ríkisins. Frá Svíþjóð má 
taka dæmi um greinaval slíkra stöðva, en í 
Stokkhólmi er gefinn kostur á 35 tegundum 
námsskeiða, er standa í allt að 96 vikuni. 

Rétt er að benda á, að samanburður talna 
af þessu tagi milli landa hefur takmarkað 
gildi, þar sem þörfin er svo mjög komin 
undir því, hversu vel er séð fyrir upphaf-
legri starfsmenntun fólks, hve mikla þjálf-
uu fyrirtækin annast sjálf, og hversu auð-
velt er um tilflutning fólks vegna kunnug-
leika, trausts og annarra félagslegra skil-
yrða. 

Árstíðabundin og óregluleg vinna. 
Tímabundin vinna af völdum árstíða-

sveiflna eða vegna þess, að verkefni falla 
óreglulega til, skapar sérstakt vandamál, er 
samrýmist illa ástandi fullrar atvinnu í vel-
ferðarþjóðfélagi. Reglubundið starf, þar 
sem aðeins er skipt um vinnustað, þegar 
eitt verkefni tekur við af öðru, er almenna 
reglan, Eyður í vinnuferlinum skerða tekj 
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urnar, draga úr atvinnuöryggi og valda til-
finningu fyrir eins konar utangarðsað-
stöðu. í þess konar vinnu leitar og oft 
samtíningur af vinnuafli úr ýmsum áttum. 
Þeir, sem við þessa atvinnu eru bundnir, 
verða því hvað mest fyrir barðinu á al-
mennum hagsveiflum. Kaup á vinnustund 
hefur af þessum sökum gjarnan verið til-
tölulega hátt í óreglubundinni vinnu, þ. e. 
miðað við sambærileg hæfnisstig. En til 
lengdar svarar sú uppbót ekki kröfunum um 
festu, öryggi og virðulegri starfsaðstöðu. 

Hér á landi þarf ekki að leita langt eftir 
dæmum um vinnu af þessu tagi. Almenn 
vinna verkafólks hefur fram á síðustu tíma 
verið að meginhluta árstíðabundin, í hátt 
við meginatvinnuvegina, eða óregluleg, háð 
skipakomum eða sérstökum framkvæmdum. 
En um þetta var lítt fengizt, svo injög sem 
það var háð náttúrufari landsins, þar til 
reglubundin skilyrði tóku að gerast fyrir-
ferðarmeiri og fólk tamdi sér það hátterni 
í ráðstöfun tekna, að síður mátti við tíma-
bundinni skerðingu þeirra. íslenzkur land-
búnaður er að vísu ekki tiltakanlega árs-
tíðabundinn, þar sem hann byggist á hirð-
ingu búfjár árið um kring, a. m. k. ekki 
samanborið við sveiflur sáningar og upp-
skeru í akuryrkju. Þá hafa árstíðasveiflur 
sjávarútvegsins að mildu leyti bætt hver 
aðra upp, og árstíðasveifla vinnuaflsnotk-
unarinnar í heild hefur komið tiltölulega 
vel heim við starfshætti skólakerfisins. Síð-
ustu árin hafa þó komið upp vaxandi vanda-
mál í þessum efnum. 

Árstíðasveiflu byggingarstarfseminnar 
hefur verið mestur gaumur gefinn í nálæg-
um löndum báðum megin hafsins. Í þessum 
norðlægu löndum er mun örðugra og óhag-
kvæmara að byggja að vetrarlagi, a. m. k. 
sjálfa hússkrokkana að fokheldu stigi. 
Dæmi frá Þýzkalandi benda til þess, að 
heildarkostnaður sé allt að 3% meiri, ef 
byggt er jafnt að vetri sem aðrar árstíðir. 
Sá hluti hússkrokksins, sem byggður er að 
vetri, hefur reynzt allt að 10% dýrari, en 
allur hússkrokkurinn allt að 7% dýrari. Af 
þessu leiðir, að allir byggjendur hneigjast 
til að hefjast handa að vori og ljúka ytri 
gerð fyrir veturinn. Fagvinnan er gjarnan 
sérgreindari með tilliti til úti- og inni-

vinnu en hérlendis er títt. Verður því mik-
il árstíðasveifla þessarar atvinnu, ef ekkert 
er að gert. Á móti þessu vegur þó það, ef 
byggingarfyrirtæki hafa fest mikið fé í 
tækjum og búnaði og hafa komið á gagn-
gerri skipulagningu starfsemi sinnar. Er 
þá jafnvel talið, að síður svari kostnaði að 
stöðva starfsemina á venjulegri vetrartíð 
heldur en að koma upp tjöldum og öðrum 
búnaði til að verjast kuldanum. Einkum á 
þetta við um stærri byggingarfélög í lönd-
um eins og Svíþjóð, Bretlandi og Banda-
ríkjunum. 

Flest norðvestlæg lönd hafa þó beittskipu-
legum ráðstöfunum til þess að jafna árs-
tíðasveiflu byggingarstarfseminnar. Á 
Norðurlöndum hefur það lengi verið skil-
yrði fyrir veitingu byggingarleyfa, að 
vinnu verði haldið áfram árið um kring, 
nema veruleg ótíð hamli. En aðrar ráðstaf-
anir eru yfirleitt allar á þann veg að 
styrkja byggingu yf ir vetrartímann, ýmist 
með tilstyrk til að afla búnaðar til veður-
varna, með styrkgreiðslum fyrir að halda 
framkvæmdum í gangi yfir veturinn og með 
bótum fyrir þá daga, sem vinna fellur niður 
vegna illviðra. Meðal landa, sem beita 
styrkjum í þessu skyni, má einkum nefna 
Kanada, Vestur-Þýzkaland og Holland. 

Árstíðasveiflur koma einnig fyrir í verk-
smiðjuiðnaði, ekki sízt í sambandi við árs-
tíðabundin aðföng hráefnis. Ekki er getið 
um styrki eða aðrar ráðstafanir til að jafna 
þær sveiflur, en á ráðstefnunni í Miinchen 
var skýrt frá dæmum um, hvernig einstök 
fyrirtæki í frystiiðnaði höfðu jafnað að 
miklu leyti út árssveiflur með hugkvæmni 
í öflun mismunandi hráefnis á hinum ýmsu 
árstíðum, stundum til vinnslu á afurðum 
annarra fyrirtækja. 

Innan þjónustustarfsemi hefur borið mik-
ið á árstíðasveiflum, einkum í gistihúsa-
rekstri og ferðaþjónustu. Að nokkru er 
eðlilegt, að þessari sveiflu sé mætt með' 
vinnu skólafólks og með löngum vinnutíma 
yfir háannatímann. En að öðru leyti koma 
helzt til greina ráðstafanir til að dreifa 
ferðamannastraumnum yfir lengri tíma, 
svo sem með því að stuðla að ráðstefnuhaldi 
utan háannatímans. 

Verulegt, skipulagsátak hefur einnig víða 
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verið gert til þess að færa óreglulega vinnu, 
einkum hafnarvinnu, í reglufastara og 
stöðugra horf. Hafa þessar aðgerðir gjarn-
an haldizt í hendur við umbætur til fram-
leiðsluaukningar, svo sem kassaflutning 
eða pallaflutning varanna. Með skipulegum 
tilfærslum verkamanna milli vinnuveitenda, 
eftir þvi hvar þörfin kallar að, en innan 
ramma hinnar reglubundnu ráðningarogháð 
ráðningarskilmálum, hefur vinnuaflið verið 
nýtt betur. Ennfremur hafa nokkur fyrir-
tæki sameinast um sameiginlegt starfslið, 
því að sveiflur jafnast betur fyrir fleiri 
aðila í sameiningu. í Bretlandi, þar sem að-
gerðum af þessu tagi hefur nýlega verið 
hrundið fram, hafa sumir kunnáttumenn 
haldið því fram, að aukin framleiðni og 
bætt nýting geti numið allt að 25%. 

Í kostnaðarhlið þessara aðgerða kemur 
það hins vegar, að auknar tekjutryggingar 
og fast kaup veldur auknum útgjöldum, sem 
falla til þegar í stað, þar sem aftur á móti 
framleiðniaukningin þarf oft nokkurn tíma 
til að koma fram. Enda hefur komið í ljós, 
að afgreiðslugjöld í höfnum hafa hækkað 
mjög við þessar aðgerðir, einkum þó í 
Bretlandi, þar sem allar umbreytingar 
hafa reynzt örðugar og kostnaðarsamar 
vegna afstöðu launþegasamtaka. Verka-
menn hafa heldur ekki tekið breytingun-
um einum huga. Ýmsum hefur þótt þrengt 
að hentisemi sinni að geta ekki tekið til 
höndunum, þegar þá lysti, en annars ekki. 
Margir hafa séð eftir síðasta virki frjáls-
legra starfshátta. Óánægja með þetta hef-
ur jafnvel orðið undirrót verkfallsaðgerða. 
Sýnir það, að enda þótt breytingarnar séu 
til bóta, yfir heildina að líta, þarf að fram-
kvæma þær með lagni og sveigjanleika. 

Tímabundin og óregluleg atvinnuþátttaka. 

Ekki eru skörp skil milli mannaflans og 
annars fólks. Þeir hópar fólks, sem eru þar 
á mörkunum, eru skólafólk, húsmæður, 
eftirlaunafólk og loks fólk með skerta 
starfsgetu af ýmsum orsökum. Að því er 
varðar atvinnuþátttöku eiga þessir sund-
urleitu hópar í aðaldráttum tvennt sam-
eiginlegt. Atvinnuþátttaka þessa fólks hefur 
oft takmarkaða þýðingu fyrir afkomu þess 

og skipar gjarnan minni háttar sess í 
tímaráðstöfun þess og lífsfyllingu. Að hinu 
leytinu útheimtir nýting þessa vinnuafls oft 
á tíðum sérstaka skipulagningu og vinnu-
tilhögun ásamt vandasamri umsjón og til-
sögn. Fólk í þessum hópum hefur oft ekki 
vanizt reglubundinni starfsrás, eða er orð-
ið afvant henni, og starfsferill þess á hverj-
um vinnustað er oftast skammur. 

Báðar þessar ástæður, einkum hin fyrr-
nefnda, hafa gefið tilefni til þeirrar hug-
myndar, að þetta vinnuafl megi nýta með 
þeim hætti, að valdi nokkurri sveiflujöfn-
un á vinnumarkaðnum. Þetta sé t. d. gert 
með því að ráða mikið af afbrigðilegu 
vinnuafli, þegar eftirspurnin eykst, en 
draga úr notkun þess, þegar eftirspurn 
minnkar. Þessu fylgja þó augljósir ann-
markar. Starfið fær aukna þýðingu fyrir 
fólk, er það hefur vanizt því og þeim tekj-
um, er því fylgja. Hafi starf verið lagað að 
þörfum fólks af þessu tagi, getur verið 
óhaganlegt og kostnaðarsamt að breyta þar 
um, og síðan sitt á hvað eftir sveiflum vinnu-
markaðarins. Loks má telja það beinan öfug-
uggahátt í hagstjórn að treysta á aðlögun 
mannaflans að breytilegu atvinnustigi í 
heild, sé þess nokkur kostur að jafna sveiflur 
atvinnustigsins með almennum hagstjórn-
araðgerðum. Verður því tæplega gengið 
lengra í þessu efni en stunda nýjar ráðn-
ingar þessa fólks misjafnlega ákaft, eftir 
því hvernig árar, en um það getur talsvert 
munað. 
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sem hún er snar þáttur bæði skólakerfis og 
atvinnulífs. Hefur mikið verið rætt um það 
að undanförnu, að skólaganga margra bygg-
ist beinlínis á atvinnutekjum þeirra. En 
jafnframt tryggir atvinnuþátttaka þeirra 
félagslegan hreyfanleika og viðheldur 
tengslum og kynningu milli stétta og sam-
félagshópa. 

Mannaflastefna á Íslandi. 
Þessum hugleiðingum er ætlað að leiða 

til yfirvegana um. mannaflastefnú hér á 
landi. Þess er þó ekki að vænta, að fast-
mótaðar ályktanir sé hægt að draga að 
lyktum þessara hugleiðinga, heldur verði 
frekari athuganir og umræður að koma til. 
Með hvaða hætti almenn reynsla annarra 
þjóða eigi við hér á landi, hlýtur að fára 
eftir almennum bakgrunni og umgerð efna-
hags og þjóðfélags. Ennfremur þarf að 
taka tillit til þeirra þátta í mannaflastefnu, 
sem þegar eru iðkaðir, enda þótt þeir gangi 
undir öðrum nöfnum. Þessi atriði þarf að 
vega saman til þess að sameina þræðina í 
heildarmynd samstilltrar mannaflastefnu. 

* 

Almenn efnahagsleg umgerð mannaflamála 
hefur tekið mjög gagngerum breytingum á 
síðustu árum, og hefur það einkum komið 
í ljós á síðustu tveim árum. Þessar breyt-
ingar má draga saman í þrjú meginatriði. 

1. Atvinna getur ekki lengur verið yfir-
fljótandi, svo sem verið hefur mestöll eftir-
stríðsárin. Jafnvel þótt .reynt yrði að stefna 
að því að viðhalda slíkum einstefnuakstri 
atvinnuástandsins, sem hér hefur verið, 
yrði það áreiðanlega ekki talið svara kostn-
aði. Mjög hefur gengið á það verkefni. að 
byggja upp fastafjármagn þjóðarinnar og 
endurnýja úreltan fjármunastofn, svo að 
fjárfestingaratvinnan er nú í mun ríkara 
mæli háð nýjum tækifærum og þróunar-
stefnu atvinnulífsins. Jafnframt þessu er 
framundan tiltölulega ör fjölgun fólks á 
starfsaldri, en áríðandi er, að þeirri aukn-
ingu verði ráðstafað af fullri hagsýni, en 
ekki af því handahófi, er óhjákvæmilega 

mundi leiða af yfirfljótandi peningalegri 
eftirspurn. Loks má ekki gleyma þeim 
skuggahliðum ofeftirspurnarinnar, sem 
mikið hefur verið rætt um á undanförnum 
árum: vinnuþrælkun samfara verðbólgu-
myndandi spennu, mistökum og sóun. Með 
hóflegri stjórn almennrar eftirspurnar væri 
engan veginn slakað á kröfunni um at-
vinnuöryggi öllum til handa, heldur væru 
fjölþættari og vandasamari, en jafnframt 
heillavænlegri aðferðir teknar í notkun til 
þess að ná marki fullrar atvinnu. Í stað 
stöðugrar ofinntöku hins annars ágæta 
meðals almennrar eftirspurnar, yrðu menn 
að takast á hendur þann aukna vanda að 
blanda hina mjög svo samsettu mixtúru 
mannaflastefnunnar. 

2. Jafnvægi árstíðasveiflnanna hefur far-
ið svó rækilega úr skorðum, að örðugt er 
að sjá fyrir fullar afleiðingar þess. Síld-
veiðat og síldariðnaður hafa fallið æ síðar 
á árið og koma ekki lengur heim við starfs-
tíma skólafólks, — ef ekki eru enn alvar-
legri frávik frá reglunni á ferðinni. Vinnu-
afl skólafólks er í æ minna mæli nýtanlegt 
í tækniþróaðri mannvirkjagerð og á ýmsum 
öðrum vettvangi. Þetta vandamál mun í 
framtíðinni kalla á margþættar aðgerðir, 
auk þeirrai' einu, sem hingað til hefur ver-
ið beitt, þ. e. aukning og meiri útdeiling 
unglingavinnu bæjarfélaga. Þessar að-
gei'ðir munu áreiðanlega snerta ýmsar hlið-
ar mannaflamála og að auki menntamála. 
Væri þvi áreiðanlega til bóta, að þær féllu 
inn í almenna umgerð mannaflastefnu. 

3. Miklar breytingar á gerð og samsetn-
ingu atvinnustarfseminnar hljóta að vera 
framundan, hvort sem menn hafa í huga 
aukna stóriðju eða margvíslega vaxtar-
brodda iðnaðar og þjónustu. Það virðist 
borin von, að hið eiginlega skólakerfi muni 
nægja til þess að stýra hæfniþróun mann-
aflans í rétta átt til móts við þessar breyt-
ingar, heldur verði sérstök skólun og þjálf-
un af ýmsu tagi einnig að koma til. í þessu 
vandasama viðfangsefni mótast mannafla-
mál og menntamál í gagnkvæmum verkun-
uœ. Þessi. vandamál verða ekki leyst í 
skjótri svipan. Þau eru langæ og í stöðugri 
endurnýjun og verða sennilega í för með 
þjóðinni um allan aldur. 
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Þættir mannaflastefnu, þegar fyrir 
hendi, eru dreifðir og sundurleitir. Stafar 
það áreiðanlega af því, að yfirfljótandi at-
vinna hefur komið í veg fyrir brýningu til 
samstilltra aðgerða. En önnur og sérstæð-
ari vandamál hafa verið tekin upp, eftir 
þvi sem tilefni hefur risið. Vöntun þeirra 
stofnana og yfirlýstu stefnumiða, sem ann-
ars staðar tíðkast, þarf þannig engan veg-
inn að merkja það, að vandamálunum hafi 
ekki vei'ið sinnt. Hin ríka samúð og sam-
hjálp innan hins íslenzka samfélags mun 
oft hafa tryggt betur en skipulag og stofn-
anir í öðrum löndum, að við rísandi vanda 
sé snúizt. En það útheimtir frumkvæðis-
átak hverju sinni. Hætta er á, að með þeim 
starfsháttum verði ekki ráðið við vanda-
mál, er koma æ tíðar upp og í æ fjölbreyti-
legri mynd. Meðal þeirra þátta mannafla-
stefnu, sem eru fyrir hendi, má telja eftir-
farandi: 

1. Vinnumiðlun fer fram samkvæmt lög-
um í kaupstöðum og kauptúnum. En aðeins 
í stærstu bæjunum er um reglubundinn 
rekstur ráðningarskrifstofu að ræða, og 
aðeins frá tveim þeim stærstu hafa borizt 
reglulegar skýrslur um atvinnuleysi, ráðn-
ingar o. þ. h. Vinnumiðlunin er rígskorðuð 
við einstök atvinnusvæði. 

2. Atvinnuréttindi eru mjög frjálsleg, 
þegar atvinna er næg. En strax og sneyð-
ist um atvinnu, er forgangur einstakra 
launþegasamtaka á félagssvæði þeirra lát-
inn koma til framkvæmda. Þessi vægast 
sagt frumstæða ráðstöfun til atvinnutrygg-
ingar er staðaiiega rígskorðuð ekki síður 
en vinnumiðlunin. Þetta fyrirkomulag er 
ekki beinlínis þáttur í opinberri mannafla-
stefnu, heldur hafa stéttasamtökin komið 
því á með samningum sínum. Það eru leifar 
af miðaldafyrirkomulagi átthagafjötranna 
og á engan rétt á sér í nútíma þjóðfélagi, 
þar sem almennara öryggi verður að koma 
til. 

3. Atvinnuleysistryggingarnar heyra til 
hreinum félagsmálum, þ. e. forsjármálefn-
um, fremur en mannaflamálum. Ákvæði 
þeirra standa þó í nánu sambandi við mann-
aflamálin. Tryggingarnar eru í aðaldrátt-
um skipulagðar á staðbundnum grundvelli 

með sjóðdeildum einstakra stéttarfélaga, í 
líkingu við vinnumiðlun og atvinnuréttindi. 
Enda þótt ákvæðum um tímalengdir og 
tímasamhengi atvinnu og atvinnuleysis 
muni í upphafi hafa verið ætlað að tryggja 
það, að kerfið ynni ekki á móti heilbrigðum 
hreyfanleik mannaflans, hefur engin rann-
sókn farið fram á reynslunni af þessum 
ákvæðum. En tæplega er annarri reynslu 
til að dreifa en af staðbundnu eða skamm-
vinnu atvinnuleysi. Bætur hafa verið taldar 
ófullnægjandi til að mæta alvarlegu at-
vinnuleysi. Meðan svo stendur, er vaiia 
veruleg hætta á misnotkun trygginganna 
eða óhagstæðum verkunum á aðlögunar-
hæfni mannaflans. En með hækkun bót-
anna yi'ði bi'ýnni sú ástæða, sem þegar ber 
til þess að rannsaka samhengi bótaákvæð-
anna við stefnu mannaflamála. 

4. Segja má, að viss almenn og óljós 
mannaflastefna felist í uppbyggingu skóla-
kerfis landsins og jafnframt í þeim starfs-
háttum að viðhalda hinu langa sumarleyfi. 
Sérstaklega bera þó fagskólarnir með sér 
þennan þátt mannaflastefnunnar, og þá 
ekki sízt starfsemi stofnunar eins og Iðn-
fræðsluráðs. 

5. Sérstakar ráðstafanir, sem of langt 
yrði upp að telja, hafa verið gerðar til að 
uppfylla þarfir og leysa úr vandkvæðum 
sérstakra starfsstétta, samfélagshópa og 
landshluta, sumar af hálfu opinberra aðila, 
aði'ar af hálfu samtaka, oftast með beinum 
eða óbeinum tilstyrk hins opinbera. Hér má 
telja á vegum ríkisins fræðslustarfsemi og 
námskeið Iðnaðarmálastofnunarinnar og 
skyldra stofnana. í víðari skilningi mann-
aflamála mætti telja fjölþættar ráðstafanir 
til atvinnuaukningar, en innan svo víðrar 
skilgreiningar væri örðugt að draga mörkin. 
Á vegum bæjarfélaga má telja vinnuskóla, 
unglingavinnu, námskeið ýmiss konar og 
starfsfræðslu, auk aðgerða til atvinnuaukn-
ingar, er mundu fela í sér bæði aðgerðir til 
beinna atvinnubóta og til að greiða fyrir 
atvinnurekstri, þ. á m. rekstur bæjarút-
gerða. Á vegum samtaka má nefna sérstak-
lega starfsemi S. í. B. S. og skyldra sam-
taka. í því sambandi er vert, að gefa því 
gaum, að sérstök framleiðslustarfsemi á 
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vegum slíkra samtaka hefur verið auðveld-
ari við skilyrði innflutningshafta og hárrar 
tollverndar en vænta má, að annars væri. 
Kann þvi svo að fara, að þessa starfsemi 
þurfi framvegis að reka í nánari tengslum 
við aðra samkeppnishæfa framleiðslu og 
.jafnvel um leið með frekara stuðningi hins 
opinbera. 

Heildstæð mannaflastefna hlýtur fyrst 
og fremst að miðast við að svara efna-
hagslegum og félagslegum kröfum samtím-
ans. En til þess að ná þeim árangri þarf 
að stilla saman þeim tækjum, sem þegar eru 
til umráða, og fylla upp í eyðurnar með 
hliðsjón af aðfenginni reynslu og eigin 
þörfum. Helztu skrefin, sem þai'f að stíga 
til þess að ná þessu marki, gætu verið eft-
irfarandi. 

1. Ákveðnu ráðuneyti eða stjórnarstofn-
un verði falin yfirstjórn mannaflamála. 
Það er rökrétt framhald þeirrar skipunar, 
sem þegar er á orðin, að félagsmálaráðu-
neytinu verði falin þessi yfirstjórn. Ráðu-
neytið mundi tengja saman hina ýmsu 
þætti þessara mála, leita vandamálin uppi, 
eftir því sem þau verða til, og gera tillögur 
um lausn þeirra að höfðu samráði við aðra 
hlutaðeigandi aðila. Þetta ber með sér víð-
tækara hlutverk en ráðuneytin hafa yfir-
leitt takmarkað sig við hingað til, þ. e. að 
annast framkvæmd gildandi laga eða nán-
ast afgreiðslu samkvæmt þeim. 

2. Samtök launþega og vinnuveitenda munu 
telja sig eiga mikilla hagsmuna að gæta í 
þessum efnum. Skilningur þeirra og sam-
vinna mun hafa mikla þýðingu fyrir árang-
urinn. Kemur því mjög til álita, að stofnuð 
verði ráðgjafarnefnd þessara aðila eða jafn-
vel þríhliða stjórnarnefnd þessara aðila 
ásamt fulltrúum rikisins. 

3. Skýrslusöfnun um mannaflamál þarf 
að koma að minnsta kosti í svo gott horf, 
sem gildandi lög gera ráð fyrir, með söfn-
un helztu upplýsinga um atvinnuleysi og 
vinnumiðlun. Jafnframt verði kröfurnar 
endurskoðaðar með tilliti til þarfa og reynt 
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að draga úr óþarfa skriffinnsku. Hagstof-
an er eðlilegur aðili að þessu verkefni. 

4. Komið sé á fót áætlanagei'ð um mann-
aflamál. Einmitt á þessum vettvangi á mjög 
vel við, að bæði séu gei'ðar áætlanir til 
árs í senn og áætlanir til mjög langs tíma, 
tengdar rannsóknum á þróunarstefnu mann-
aflans. Yfirstjórn mannaflamála verður að 
f jalla um samningu þessara áætlana og bera 
ábyrgð á þeim. Engu að síður er nauðsyn-
legt, að Efnahagsstofnunin eigi aðild að 
samningu þeirra til þess að gæta samræmis 
við aðra áætlunargerð. Til að byrja með 
er og líklegt, að áætlanirnar verði að mestu 
unnar af stofnuninni. Það er framkvæmd-
aratriði, hve sundurliðaðar áætlanirnar 
verða eftir stai'fsgreinum og landshlutum. 

5. Vinnumiðlunin verði samtengd, þann-
ig að reynt verði að láta umframeftirspurn 
á einum stað ganga út á móti atvinnuleysi 
á öðrum. Til þess að ná þeim árangri sé 
miðlað upplýsingum og jafnvel aðstoð. 

6. Gerðar verði viðeigandi ráðstafanir til 
þess að efla hæfniþróunina og beina henni 
í hagstæðar áttir. Eitt af hlutverkum 
mannaflaáætlananna mundi vera að vísa til 
vegar í þessum efnum. Hér koma margir 
ailai' við sögu, svo sern fyrr greinir. 

7. Sérstakar aðgerðir í þágu afbrigði-
legra hópa mannaflans yrðu væntanlega 
einnig ákveðnar með hliðsjón af þeirri yfir-
sýn, sem mannaflaáætlanir gæfu, yfir tæki-
færin til að nýta þess konar vinnuafl. 

8. Stjórn mannaflamála tengist almennri 
hagstjórn með ýmsum hætti, svo sem fyrr 
hefur verið að vikið. Til þess að stuðla að 
jafnvægi á vinnumarkaðnum, koma til 
greina ýmsar sérstakar hagstjórnaraðgerðir, 
svo sem mótvægisstjórn opinberra fram-
kvæmda, aðgerðir til útjöfnunar árstíða-
sveiflna o. s. frv. Efling hagvaxtar og út-
jöfnun hagsveiflna með hinum almennari 
aðfei'ðum hagstjórnar hlýtur þó jafnan 
að leggja megingrundvöllinn að jafnvægi 
vinnumarkaðarins, en það er þungamiðja 
mannaflamálanna. 



Framleiðslan 1966 og 1967 
Þróun heildarframleiðslunnar — Landbúnaður — Útgerð 
og sjávarvöruiðnaður — Iðnaðarframleiðsla — Bygrging îr-
starfsemi — Raforkuvinnsla. 
Grein þessi er samin í Efnahagsstofnuninni af Hallgrími 
Snorrasyni og Haraldi Ellingsen. 

Skýrsla sú, sem hér birtist og fjallar um 
^ þróun framleiðslu hér á landi árin 1966 
og 1967, er rituð í beinu framhaldi af yfir-
litsgrein þeirri um framleiðslu Íslendinga 
1964—1965, sem birt var í 1. hefti Fjár-
málatíðinda 1967. Sami formáli, og þá var 
hafður, á einnig við nú, þ. e. að' þær tölur, 
sem. hér eru fram settar um þjóðarfram-
leiðslu og tekjur eru áætlaðar. Heimildir 
þær og gögn, sem lögð eru til grundvallar 
slíkum áætlunum og útreikningum, standa 
misjafnlega traustum fótum, og eru bví 
hinir mismunandi þættir framleiðslu og 
tekna hvort tveggja í senn misjafnlega 
áreiðanlegir og endanlegir. 

Þróun heildarframleiðslunnar. 
Á árunum 1960—1965 jókst þjóðarfram-

leiðslan ört. Mjög var einkennandi fyrir 
siðari hluta þessa tímabils, hve viðskipta-
kjör þjóðarinnar út á við breyttust til hins 
betra, frá því sem verið hafði, þannig að 
þjóðartekjur uxu tiltölulega hraðar en 
þjóðarframleiðslan eða að meðaltali um 
7,6% á móti 5,5% meðaltalsaukningu þjóð-
arframleiðslu. Byggist þessi þróun á mik-
illi aukningu útflutningstekna, sem annars 
vegar átti rætur sínar að rekja til stór-
aukins sildarafla, en hins vegar til víö-
tækrar verðhækkunar útflutningsfram-
leið'slunnar. Á árunum 1966 og 1967 urö'u 
hins vegar á þessu gagngerar breytingar. 

Þjóöarframleiðsla og tekjur jukust um ná-
lægt 4% árið 1966. Á því ári fór saman 
minnkun þorskaflans og verðfall nokkurra 
helztu útflutningsafurða á heimsmarkaði 
siðari hluta ársins, og hætti því útflutn-
ingsframleiðslan að vaxa bæði að magni 
og verðmæti. Þó varð um 2,4% verðhækk-
un á heildarframleiðslu sjávarafurða og 
viðskiptakjörin stóðu í stað. Viðskipta-
kjörin versnuðu til muna á árinu 1967, eða 
sem svarað'i 6,7% af raunverulegum þjóð-
artekjum ársins á undan og enn fremur 
minnkuöu. þjóðartekjur um 1,5% frá fyrra 
ári. Þessi umskipti í efnahagsmálum verða 
þó bezt greind af breytingum á vexti þjóð-
arframleiðslu og tekna á mann. Á árunum 
1962 til 1965 óx þjóðarframleiðsla á mann 
um 4 1/2% að meðaltali á ári, en þjóðar-
tekjur um 5 1/-2 % á ári. Á árinu 1966 juk-
ust báðar stærðir um nálægt. 2%, en á 
árinu 1967 varð minnkun framleiðslu um 
3% á mann og raunverulegra þjóðartekna 
á mann um 9 1/2%. 

Á árunum fyrir 1966 bar útflutnings-
framleiðslan uppi meginþungann af vexti 
framleiðslunnar, og varð 7,7% aukning á 
framleiðslu sjávarafurða að jafnaði á ári 
1962—1965. Á árinu 1966 jókst heildar-
fiskaflinn um 3,3% frá árinu áður. Verð-
mætari hluti aflans, þorskaflinn, minnk-
aði hins vegar verulega frá árinu áður, en 
verðminnsti hlutinn, loðnuaflinn, jókst 
mjög verulega. Fiskaflinn 1967 minnkaði 
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1. tafla. Þjóðarframleiðsla, verðmœtaráðstöfun og utanríkisviðskipti. 
Á verðlagi hvers árs í millj. kr. 

2. tafla. Þjóðarframleiðsla, verðmœtaráðstöfun og utanríkisviðskipti. 
Á verðlagi ársins 1960. Í millj. kr. 

1967 
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um 28% frá árinu áður. Þorskaflinn minnk-
aði þó litið eða aðeins um 2%. Hins vegar 
varð síldaraflinn 40% minni en árið áður. 
Verðmæti heildarframleiðslu sjávarafurða 
til útflutnings, reiknað á föstu verði, minnk-
aði um 22% frá 1966, en útflutningsverð-
lag sjávarafurða lækkaði um 10,5%. Minnk-
aði því verðmæti framleiðslunnar um tæp 
30% yfir allt árið. 

Byggingastarfsemin hélt áfram að sýna 
aukningu, sem gætti sérstaklega á árinu 
1966. Jókst þá fjármunamyndunin í íbúða-
byggingum um 11,1%, en framkvæmda-
magnið um 13,6%. 

Landbúnaður. 

Eftir fjárskiptin jókst landbúnaðarfram-
leiðslan hröðum skrefum fram til 1961, en 
dróst svo heldur saman á árunum 1962:— 
1963. Árið 1964 eykst framleiðslan að' með-
töldum bústofnsbreytingum um 1,7%. Ár-
ið 1965 var hagstætt landbúnaðinum í heild. 
enda jókst framleiðslan um 7,4% frá fyrra 
ári. Tvö síðustu ár hafa verið landbúnað-
inum mjög erfið. Árið 1966 minnkaði fram-
leiðslan um 5,3%, ug jókst svo um 2,3% 
1967, en var þó enn rúmum 3% minni en 
1965. Verðmæti landbúnaöarframleiðslunn-

ar 1960—1967 hefur verið sem hér segir 
í millj. kr. á verðlagi ársins 1960: 

Um árabil eða allt frá 1950 hefur hlut-
deild fjármunamyndunar í landbúnaði hald-
izt mjög stöðug eða í kringum 10%. Árið 
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3. tafla. Sauðfjárslátrun og framleiðsla sláturafurða 1963—1967. 

1964 var hún 9,2%, en 10,1% 1965. Hins 
vegar varð talsverð lækkun á árunum 1966 
og 1967, en hlutfallið nam 8,3% 1966 og 
7,7% 1967. Vinnsla landbúnaðarafurða og 
íbúðarhús í sveitum eru sem áður ekki tal-
in með. 

Veðrátta og fóðuröflun. Vorið 1966 varð 
með harðasta móti. Snjóa leysti seint á 
Norðurlandi og klaka tók seint úr jörð á 
Suðurlandi, enda gekk klaki dýpra í jörð 
á Suður- og Vesturlandi en verið hafði um 
langt árabil. Vorverk urðu síðbúin um allt 
land og grasspretta seint á ferð. Kal-
skemmdir voru allmiklar í túnum á Norð-
urlandi, afréttarlönd spruttu fremur illa, 
en úthagi víða sæmilega. Heyskapur hófst 
seint, en gekk sæmilega á Suðurlandi, eink-
um í ágústmánuði, en í júlí urðu stórskaðar 
af heyfoki á Suður- og Suðvesturlandi í 
ofsaveðri, er gekk um allt land. Á Norð-
urlandi var heyskapartíð erfið, og var sum-
arið kalt, einkum eftir hretið í lok júlí-
mánaðar, en þá snjóaði ofan að byggð á 

Norðurlandi. Heyfengur var með lakara 
móti og miklum mun lakari en 1965. Haust-
ið var fremur kalt. Vorið 1967 var snjó-
þungt og kalt. Tún voru mjög kalin á Norð-
ur- og Norðausturlandi, gróðri fór hægt 
fram, og gras spratt mjög seint og lítið. 
Heyskapur hófst u. þ. b. þremur vikum 
seinna en í meðalári. Tíðarfar var yfirleitt 
hagstætt til heyskapar sunnan lands og 
vestan, en um norðanvert landið var júlí-
mánuður mjög erfiður. Heyfengur varð lit-
ill, en nýting heyja góð. Haustið var alls 
staðar gott. 

Á árunum 1964 og 1965 jókst áburðar-
notkun hægar en hún hafði gert árin á 
undan. Á árinu 1966 jókst hún ennþá hæg-
ar, en þá nam aukningin aðeins 2,8%. 
Hins vegar varð aukningin talsvert meiri 
á árinu 1967 og nam þá 9,0%. Talið í magni 
hreinna áburðarefna var notkunin 1966 
19.730 tonn og 21.496 árið 1967. 

Við endurmælingu á túnastærð var heild-
artúnastærð í ársbyrjun 1965 áætluð 87.000 
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ha, sem er nokkru lægri tala en áður var 
áætlað. Ástæðan er aðallega sú, að nokk-
uð af túnum hefur fallið úr ræktun, og 
svo hitt, að hluti eldri túna er ekki vél-
tækur. Virðist mega reikna með, að á hverju 
ári falli úr ræktun um 800 ha lands. Árið 
1965 var nýrækt 5.100 ha, 1966 4.100 ha 
og 1967 5.700 ha. Heildartúnastærð hefur 
því verið 91.300 ha 1966, 94.400 ha 1967 
og 99.500 ha i ársbyrjun 1968 og hafði vax-
ið um 27% frá 1963, en 9% frá 1966. Kjarn-
fóðurnotkun minnkaði um 4% á árinu 1966, 
en jókst gífurlega 1967 eða um 37%. Var 
hún þá 57.610 lestir og hafði aukizt um 
31% frá 1965. Heyfengur er áætlaður um 
348 þús. tonn 1966 eða 11,2% minni en 1965. 
Ekki eru til nákvæmar tölur um heyfeng 
1967, en gert er ráð fyrir, að heyfengur-
inn hafi enn minnkað frá 1966 eða sem 
svari e. t. v. 6—8%. 

Sauðfjárafurðir. í árslok nam fjöldi 
sauðfjár á landinu um 847 þúsundum. Hélzt 
sú tala óbreytt á árinu 1966, en 1967 er 
talið að' orðið hafi fækkun á sauðfé, sem 
nemi u. þ. b. 45.000. Hefur erfitt tíðarfar 
og lélegur heyfengur valdið þessu. 

Meðalþyngd sláturfjár hrakaði á árunum 
1960 til 1963, en jókst aftur 1964 og 1965, 
en þá var meðalfallþungi dilka 14,41 kg 
og 14,27 kg. Svo sem við var að búast eftir 
hið slæma sumar 1966, hrakaði meðal-
þyngdinni og var 13,59 kg 1966, en hækk-
aði 1967 í 14,13 kg. Fjöldi sláturfjár jókst 
um tæp 9% 1966, en vegna minnkaðs fall-
þimga jókst kindakjötsframleiðslan einung-
is um 4,5%. Fjöldi sláturfjár jókst enn 
um 1,7% 1967, en vegna aukins fallþunga 
jókst kindakjötsframleiðslan um 6,4%. 

Mjólkurafurðir. Mjólkurframleiðslan 
sýndi stöðuga aukningu á árunum 1960— 
1965, og fjölgaði kúm alls um 2.250 1963 
til 1965. Hins vegar fækkaði kúm um 3.300 
1966. Réði því minnkandi heyfengur frá 
árinu á undan og hin mikla umframfram-
leiðsla, sem varð á mjólkurafurðum 1965, 
en hún varð til þess, að hinn tiltölulega litli 
heyfengur 1966 var látinn hafa áhrif á 
nautgripastofninn fremur en annað búfé. 
Einnig hafði það mikil áhrif, að á árinu 
1965 var verð sauðfjárafurða hækkað meira 
en verð mjólkurafurða til að ýta undir 

sauðfjárrækt og hamla á móti umfram-
framleiðslu mjólkurafurða. Á árinu 1967 
er talið, að kúm hafi fækkað lítið eitt eða 
sem nemi um 1%. Mjólkurframleiðslan 
minnkaði um 4% 1966 og stóð nokkurn veg-
inn í stað 1967, en alls mun hún hafa num-
ið um 121,5 þús. tonnum hvort árið um sig, 
og er fóðurmjólk þá meðtalin. Sala ný-
mjólkur jókst þó um 2,1% 1966 og um 
4,3% 1967. Framleiðsla á smjöri minnk-
aði mjög á árinu 1966. Mikil aukning varð 
á sölu smjörs innan lands. Réði því hin 
mikla verðlækkun, sem gerð var á smjöri 
og byggðist að verulegu leyti á auknum 
niðurgreiðslum ríkissjóðs. Lækkaði smjör-
verð um tæp 40% um mánaðarmótin maí 
—júní 1966, enda lækkaði smjörfjallið veru-
lega, var um 1.170 tonn í ársbyrjun 1966 
en 856 tonn í árslok. Hafði þá framleiðsla 
smjörs minnkað um 30%, en sala smjörs 
aukizt um 40%. Á árinu 1967 jókst sala 
smjörs um rúm 4%, framleiðslan jókst um 
rúm 15%, birgðir mirmkuðu og voru 664 
tonn í árslok. Smjörverð hækkaði svo aft-
ur í nóvember 1967. Ostaframleiðslan jókst 
bæði árin, talsvert magn var flutt út af 
ostum 1966, en miklu minna árið eftir. 

Aðrar búgreinar. Nokkur kjötframleiðsla 
fylgir enn fremur nautgriparæktinni. Er 
kjötframleiðslan áætluð um 2.200 tonn 1965, 
2.050 tonn 1966 og 2.800 tonn 1967. 

Hrossum hefur enn farið fjölgandi. Þeim 
fjölgaði um 1.400 1966 og voru þá um 
35.500 að tölu. Hrossum mun heldur hafa 
farið fjölgandi 1967, en enn þá er ekki vit-
að nákvæmlega, hve miklu sú aukning nam. 
Hrossakjötsframleiðslan er áætluð um 800 
tonn 1965, 750 tonn 1966 og 1.230 tonn 
1967. 

Skýrslur um svínarækt eru mjög ófull-
komnar. Áætlað er, að svínakjötsframleiðsl-
an hafi verið 550 tonn 1966 og 600 tonn 
1967. 

Skýrslur um alifuglarækt eru sömuleiðis 
ófullkomnar. Talið er að eggjaframleiðsl-
an hafi verið 1.200 tonn 1965. 1.225 tonn 
1966 og 1.250 tonn 1967. Alifuglakjöt var 
áætlað 220 tonn 1966 og 225 tonn 1967. 

Garðrækt hefur að mestu levti staðið í 
stað á undanförnum árum. Kartöfluupp-
skeran hefur verið háð allmiklum sveifl 
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4. tafla. Framleiðsla og sala mjólkurafurða 1962—1967. 

5. tafla. Hagnýting fiskaflans í tonnum 1962—1967. 

um á síðustu árum. Hún var 10,2 þús. tonn 
1965, 5,4 þús. tonn 1966 og 9,2 þús. tonn 
1967. Gulrófur eru áætlaðar 1.000 tonn 
1965, en 600 tonn 1966 og 800 tonn 1967. 
Tómatar eru áætlaðir 300 tonn 1966 
og um 288 tonn 1967. Gúrkur eru áætlaðar 
140 tonn 1966 og 160 tonn 1967. 

Kornrækt og fóðurframleiðsla. Fram-
leiðsla grasmjöls og heyköggla var alls um 
1.100 tonn 1966, en um 824 tonn 1967. 
Kornrækt gekk fremur illa 1966 og 1967 
og var uppskeran um 150 tonn hvort árið. 

Útgerð og sjávarvöruiðnaður. 
Fiskaflinn jókst mjög á árunum 1964 

og 1965. Varð aukningin 1964 24%, en 1965 
23%, og var heildaraflinn 1965 1.199 þús. 
tonn. Árið 1966 varö enn aukning, en mun 
minni eða 3,4%, og komst heildaraflinn 
þá í 1.240 þús. tonn. Á árinu 1967 varð á 
þessu algjör breyting, en þá minnkaði fisk-
aflinn í 896 þús. tonn, sem svarar til 27,8% 
minnkunar. Þorskaflinn minnkaði bæði ár-
in, 11% 1966 og 12% 1967. Hins vegar 
jókst síldaraflinn um 10% á árinu 1966 
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Þátttaka í útgerð. Bátaflotanum hefur 
fækkað mjög ört á undanförnum árum. Þó 
dró nokkuð úr vextinum 1965, en það ár 
bættust aðeins 12 nýir fiskibátar í flot-
ann. Á árinu 1966 bættust 14 ný fiskiskip 
í bátaflotann, alls 3.823 tonn. Þau voru öll 
nema 2 yfir 200 tonn. Togaranum Þorsteini 
þorskabít, nú Sigurey, var breytt og telst 
nú með fiskiskipum. Einnig bættist í flot-
ann 1966 björgunarskipið Goðinn, sem ein-
göngu er ætlað það hlutverk að vera báta-
flotanum til aðstoðar, og hefur hann fylgt 
síldveiðiflotanum á fjarlæg mið undanfar-
in sumur og verið honum til ómetanlegs 
gagns og aukins öryggis. Auk þess kom 
á sama ári. síldarflutningaskipið Haförn-
inn 2.462 tonn, sem er eign Síldarverk-
smiðja rikisins. Árið 1966 voru 36 bátar 
alls 1.459 tonn, strikaðir út af skipaskrá. 
Þar af sukku eða fórust 12. Hrein aukning 
bátaflotans 1966 er því 2.855 tonn. 

Árið 1967 bættust 30 bátar í flotann, alls 

og var þá orðinn 72% að magni af heildar-
aflanum það ár. Síldaraflinn minnkaði aftur 
á móti geysilega 1967 eða um 38% og nam 
þá 62% af heildaraflanum að magni. Afla-
verðmæti þorskaflans var þó enn sem fyrr 
hærra en verðmæti síldaraflans og nam 
50,1% 1966 og 66,5% 1967. Aflaverðmæti 
síldaraflans var 47,8% 1966 og 31,4% 1967, 
og verðmæti skelfisks nam 2,1% hvort árið. 
Verðmæti landaðs afla nam 2.670 millj. kr. 
1965, 2.686 millj. kr. 1966, en aðeins 2.097 
millj. kr. 1967, en heildarverðmæti sjávaraf-
urða nam 5.677 mfflj. kr. 1965, 5.770 millj. 
kr. 1966 og 4.046 millj. kr. 1967. Á árunum 
1964 og 1965 varð mikil aukning á brúttó-
tekjum atvinnuvegarins eða 23% 1964 og 
24% 1965. Mátti bæði þakka það auknum 
afla og hagstæðri verðþróun sjávarafurða. 
Eins og fram kemur í 17. töflu, sem sýnir 
þróun verðvísitalna framleiðslu sjávaraf-
urða 1960—1967, hækkaði verð sjávaraf-
urða um það bil um 17 stig hvort árið 
1964 og 1965, en aðeins um 3 stig 1966. 
Á árinu 1967 varð svo lækkun framleiðslu-
verðs u. þ. b. 26 stig. Afurðaverðmæti ár-
anna 1966 og 1967 galt þessa þannig, að 
það jókst aðeins um 1,9% 1966 og minnk-
aði 1967 um 29,9%. 

8.208 tonn. Þar af voru 13 yfir 300 tonn 
og 13 milli 200 og 300 tonn. Það ár voru 
44 bátar, samtals 2.286 tonn, strikaðir út af 
skipaskrá. Þar af sukku 9 skip. Hrein 
aukning bátaflotans var því 5.922 tonn. Á 
skipaskrá í árslok 1967 eru 763 fiskiskip, 
alls 64.619 tonn. Þar af eru 208 yfir 100 
tonn. 

T o g a r a f l o t i n n h é l t á f r a m a ð d r a g a s t s a m -
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6. tafla. Fiskaflinn 1962—1967 í tonnum, skipt á fisktegundir. 

7. tafla. Verðmœti sjávaraflans í milljónum króna 1962—1967 
á verðlagi hvers árs. 

1962 
ísfiskur 165,1 
Fiskur til frystingar 414,3 
Fiskur til herzlu 92,4 
Fiskur og síld í niðursuðu 0,8 
Fiskur til söltunar 202,2 
Fiskur í verksmiðjur 2,5 
Ísuð síld 16,9 
Síld til frystingar 52,7 
Síld til söltunar 133,5 
Síld í verksmiðjur 360,3 
Humar og rækja 24,5 
Fiskur til innanlandsneyzki 35,3 

Samtals 1.500.5 

1963 1964 1965 1966 1967 
191,0 201,2 188,1 154,7 138,8 
529,2 610,1 657,2 664,6 730,1 
179,5 220,5 150,8 173,0 203,7 

0,8 0,6 1,9 0,8 0,2 
198,7 271.2 285,5 306,0 280,3 

2,7 3,0 2,7 2,1 2,6 
8,1 5,5 3.8 26,1 

61,0 46,6 59,7 48,2 27,2 
149,0 117,5 140,1 165,5 135,8 
270,0 609,3 1.086,4 1.065,5 469,6 

46,7 24,9 38,3 55,3 43,9 
46,5 47,6 54,1 46,9 38,2 

1.683,2 2.152,5 2.670,3 2.686,4 2.096.5 

an 1966. Auk Þorsteins þorskabíts, sem að 
framan getur og breytt var í síldveiðiskip, 
voru 5 togarar seldir úr landi. Þessir 6 
togarar voru alls 3.832 tonn. Voru þá eftir 
í togaraflotanum 32 skip, samtals 22.876 
tonn. Af þeim voru 6 ekki gerð út það ár 
og 4 höfðu minna en 150 úthaldsdaga. Árið 
1967 voru 2 togarar seldir til Englands, 
alls 1.385 tonn, og var togaraflotinn því 

í árslok 1967 aðeins 30 skip, alls 21.491 
tonn. 

Í vetrarvertíðinni 1966 tóku þátt 578 
bátar, þar af 121 með nót, árið 1967 579 
bátar, þar af 87 með nót, og 1968 573 bátar, 
þar af 175 með nót. Hefur þátttaka í vetr-
arvertíð aukizt nokkuð hlutfallslega, eða 
úr 73% bátaflotans 1964 og 1965 í 76% 
árin 1967 og 1968. 
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8. tqfla. Framleiðsla sjávarafurða 1958—1967 í millj. króna 
á verðlagi hvers árs 1 ). 

1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 

1) Framleiðslan er metin á meðalútflutningsverði hvers árs, nema sá hluti, er svarar til birgðabreytinga, sem er 
reiknaður á verðlagi ársloka. Útflutningsverðlag alls ársins miðast við síðara gengi hvors áranna 1960 og 
1961, en fyrra gengi ársins 1967. 

9. tafla. Framleiðsla s jávarafurða 1958—1967 í millj. króna 
á verðlagi ársins 1962. 

1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
1. Frystur fiskur 1.470,6 1.378,6 1.251,8 1.104,2 1.122,4 1.211,5 1.245,6 1.324,7 1.207,1 1.130,3 
2. ísfiskur 54,5 75,4 155,4 201,1 197,0 211,7 189,4 174,6 124,4 130,5 
3. Saltaður og reyktur 

fiskur 466,0 399,1 458,6 517,8 448,5 374,5 435,7 443,6 437,4 332,7 
4. Skreið 194,5 235,6 269,7 217,5 216,2 332,0 322,8 231,2 208,4 253,6 
5. Niðursoðinn fiskur . . . 22,0 20,9 19,5 27,6 35,7 33,7 33,2 46,3 58,0 44,9 
6. Fiskmjöl og búklýsi . . 389,3 479,8 446,6 576,3 823,7 810,6 1.151,4 1.526,2 1.667,3 971,9 

a) Fisk- og síldarmjöl (334,7) (393,6) (348,9) (423,8) (609,5) (611,8) (847,2) (1.125,3) (1.169,4) (690,3) 
b) Búklýsi (54,6) (86.2) (97,7) (152,5) (214,2) (198,8) (304,2) (400,9) (497,9) (281,6) 

7. Saltsíld 376,3 233,2 164,1 446,7 457,5 535,6 400,5 437,8 437,5 368,3 
8. Lýsi (lifrarlýsi) .- 71,8 76,2 81,3 48,7 60,0 62,8 74,9 61,1 49,0 39,8 
9. Hvalkjöt 15,7 15,3 13,2 11,4 20,7 17,6 17,1 21,1 19,1 19,7 

10. Hvalmjöl 8,0 8,9 11,5 13,4 13,0 11,8 9,2 12,6 11,5 11,3 
11. Hvallýsi 25,2 21,6 25,0 21,1 18,0 27,9 26,8 24,0 24,7 22,1 

Sjávarafurðir, alls 3.093,9 2.944,6 2.896,7 3.185,8 3.412,7 3.629 3.906,6 4.303,2 4.244,4 3.325,1 

Afli á þorskveiðttm. Þ o r s k a f l i n n í heild 
v a r 339 ,1 þús . t o n n 1966 á m ó t i 381,6 þús . 
t o n n u m 1965 o g m i n n k a ð i þ a n n i g u m 
1 1 , 1 % . Á r i ð 1967 v a r ð þ o r s k a f l i n n 333,0 
þús . t onn e ð a u m 1 , 8 % m i n n i en 1966. B á t a -
a f l inn m i n n k a ð i enn, v a r 278,5 þús. t onn 
1966 o g 260,5 þús . t onn 1967. M i n n k a ð i 
b á t a a f l i n n þv í u m 9 , 6 % á ár inu 1966 o g 

u m 6 , 5 % 1967. V e t r a r v e r t í ð a r a f l i bá tanna 
v a r 7 4 , 2 % alls þ o r s k a f l a 1966, en 6 7 , 6 % 
1967. 

B á t a a f l i n n h a f ð i u m n o k k u r r a ára skeið 
s t a ð n a ð o g v a r u m 300 þús. t onn allt ára-
bi l ið 1 9 6 0 — 1 9 6 5 a ð ár inu 1964 undanski ldu, 
en s ý n i r nú s a m d r á t t sl. t v ö ár . T o g a r a -
a f l inn h e f u r h ins v e g a r v e r i ð á hraðr i n ið -
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10. tafla. Ísfiskframleiðslan 1962—1967. 

Fjöldi söluferða Aflamagn í tonnum 

Þorskafli 

Togarar Bátar Samtals Togarar Bátar Sildarafli Samtals 

1962 199 104 303 31.779 4.531 1 1.988 48.298 
1963 239 60 299 36.984 3.186 5.802 45.972 
1964 249 58 307 37.825 2.067 — 39.892 
1965 213 29 242 33.729 1.649 2.951 38.329 
1966 169 36 205 25.193 923 1.898 28.014 
1967 129 39 168 24.194 1.194 16.165 41.553 

urleið síðan 1958. Þó sýndi togaraaflinn 
12,9% aukningu 1965 og var það ár 73,6 
þús. tonn. Árið 1966 minnkaði hann svo 
aftur um 17,7% og var þá 60,6 þús. tonn. 
Á árinu 1967 jókst togaraaflinn upp í 72,5 
þús. tonn eða um 19,6%. 

Vinnsla þorskafurða. Hagnýting alls 
fiskaflans er sýnd í 6. töflu. Árið 1966 
minnkaði hlutdeild ísfisks og frystingar. 
en herzla og söltun jókst. Árið 1967 minnk-
aði hlutdeild isfisks og söltunar, en hlutur 
frystingar og herzlu jókst. Hagnýtingar-
hlutföll helztu vinnslugreina þorskafla eru 
sem sér segir: 

1965 1966 1967 

Ísf iskur 9,3 7,7 7,6 
Fiskur til f ryst ingar . . . . 48,6 48,1 50,2 
Fiskur til herzlu 14,2 15,9 17,8 
Fiskur til söltunar 23,3 24,4 21,1 
Fiskur í verksmiðjur . . . . 0,8 0,6 0,7 
Annað og til innanl.neyzlu 3,8 3,3 2,6 

100,0 100,0 100,0 

Athyglisverðust er hin lækkandi hlutdeild 
isfisks og hækkandi hlutdeild frystingar. 
Enda þótt framleiðsla frysts fisks hafi 
dregizt saman, hækkar hlutur frystingar, 
enda er reynt að halda frystingarmagninu 
eins stöðugu og unnt er, og hneigist því 
hlutur frystingarinnar til að vera því hærri 
sem heildaraflinn er minni og öfugt. 
Vlnnslustig þorskaflans lækkaði aðeins á 
árinu 1966, en meira á árinu 1967. Eftir-
farandi yfirlit sýnir afstöðu aflavirðis og 

virðisaukningar við vinnslu, reiknað á verð-
lagi ársins 1962 í millj. króna: 

Viröis-
Verðmæti aukning Afurða- Vinnslu-
þorskafla við vinnslu verðmæti stig 

1.071 1.072 2.143 2.00 
963 912 1.875 1.95 
934 831 1.765 1.89 

Vinnslustig þorskaflans, þ. e. hlutfallið 
milli endanlegs afurðaverðmætis og afla-
verðmætis hafði hækkað um 2% 1965, en 
lækkaði svo um 2,5% 1966 og 3,1% 1967 

Verðlagsþróimin. Þróun verðlags sjávar-
afurða var mjög hagstæð 1961—1965. En 
á árinu 1966 hækkaði sjávarafurðaverð 
minna en árin á undan eða um 2,4%, og 
verðfall varð á fiskmjöli og búklýsi. 1967 
snerist hin hagstæða þróun alveg við, og 
urðu verðlækkanir í því nær öllum grein-
um sjávarafurða. Þannig lækkaði verð 
framleiddra sjávarafurða um 10,5% 1967. 

Ísfiskur. Ísfiskmagn togaranna minnk-
aði bæði árin 1966 og 1967 eða um 25% 
1966 og 4% 1967. Ísfisksölur báta dróg-
ust enn meira saman á árinu 1967 en árin 
á undan, en jukust svo heldur 1967. Tals-
vert magn var flutt út af ísaðri síld 1967, 
en tekið hafði því sem næst alveg fyrir 
þann útflutning árin á undan. 10. tafla sýn-
ir ísfiskframleiðsluna 1962—1967 ásamt 
fjölda söluferða. 

Freðfiskur. Framleiðsla freðfisks sýndi 
mjög neikvæða þróun á árunum 1966 og 
1967. Heildarframleiðsla hraðfrystihúsanna 
1966 var um 85 þús. tonn, en það var um 
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15% lægra en 1965. Á árinu 1967 var fram-
leiðslan um 70 þús. tonn eSa um 15 þús. 
tonnum minni en árið áður. Framleiðsla 
á bolfiski nam um 59 þús. tonnum 1965, 
lækkaSi þá og nam 52 þús. tonnum 1966. 
Enn varð lækkun á árinu 1967, en þá mun 
bolfiskframleiðslan hafa numið um 50 þús. 
tonnum. Verðlag á frystum fiski er taliS 
hafa hækkaS um 7% 1966, en verðhækk-
anirnar erlendis voru ekki það miklar, að 
þær nægðu til að vega upp á móti sam-

11. tafla. Saltfiskframleiðslan 1962—1967. 

12. tafia. Skreiðarframleiðslan 1962—1967. 

Móttekinn Fram-
fiskur leiðsla 

tonn tonn 
1962 44.471 8.095 
1963 74.257 12.679 
1964 84.119 12.252 
1965 54.364 8.657 
1966 54.021 7.892 
1967 59.373 9.768 

13. tafla. Framleiðsla fiskmjöls, karfamjöls og 
karfalýsis 1962—1967. 

Fisk- Karfa- Mjöl Karfa-
mjöl mjöl samtals lýsi 

tonn*) tonn tonn tonn 
1962 21.596 1.718 23.314 13 
1963 22.898 4.703 27.601 603 
1964 26.645 3.575 30.220 
1965 21.017 4.321 25.338 — 

1966 19.698 3.915 23.613 814 
1967 16.836 3.224 20.060 655 

*) Lifrarmjöl meðtalið. 

drættinum í útflutningsmagninu, þannig að 
um heildarsamdrátt útflutningsverðmætis 
var að ræða 1966. Verðlag á frystum fiski 
lækkaði hins vegar um 15% 1967, og varð 
á því ári enn frekari lækkun útflutnings-
verðmætis. 

Sl. tvö ár hefur erlendi markaðurinn ein-
kennzt mjög af auknu framboði á fryst-
um fiski, mikilli samkeppni og verðlækk-
unum. Mikilsverðir samningar tókust við 
Sovétríkin á árinu 1966, og var markaður 
þar góður það ár. 1967 var Sovétmarkað-
urinn enn traustur, en verð fór þar lækk-
andi sem og annars staðar. Bandaríkja-
markaðurinn var óstöðugur bæði árin, og 
á árinu 1967 fór að bera á sölutregðu vegna 
minnkandi fiskneyzlu. Evrópumarkaðurinn 
var erfiður bæði árin. Tiltölulega mjög lítið 
var flutt út til Bretlands 1966, en það magn 
jókst 1967. í Evrópu hafa tollakerfi við-
skiptabandalaganna aukið á erfiðleikana á 
sölu freðfisks til meðlimaríkjanna. 

Saltfiskverkun. Minnkun varð á fram-
leiðslu saltfisks bæði árin 1966 og 1967. 
Nam minnkunin 17,2% 1966 og 8,8% 1967 
samkvæmt umreikningi til óverkaðs fisks 
í 8. töflu. Fullverkun saltfisks hefur stöð-
ugt verið að dragast saman, og varð geysi-
mikill samdráttur árið 1966, en aukning 
árið eftir, og enda þótt þungi fullverkaðs 
saltfisks hafi gert meira en að tvöfaldast 
á árinu 1967, varð hann samt mun minni 
en veriS hafði árin á undan. Verðþróun 
óverkaðs saltfisks var mjög hagstæð á ár-
unum fyrir 1966. Á árinu 1966 varð sú 
þróun enn hagstæð framan af, en snerist 
til hins verra síðari hluta árs. Á árinu 1967 
lækkaði hins vegar verð á saltfiski á öllum 
útflutningsmörkuðum, og lækkaði fram-
leiðsluverðvísitala saltfisks um u. þ. b. 1% 
það ár. 

Skreiðarverkun minnkaði um 8,8% 1966, 
en jókst aftur 1967 um 23,8% og var þá 
9.768 tonn. Verð á skreið hækkaði verulega 
á árinu 1966 eða um tæp 24 stig samkvæmt. 
14. töflu. Á árinu 1967 hækkaði verð á 
skreið miklu minna, en samkvæmt 14. töflu 
má gera ráð fyrir að meðalhækkun hafi 
numið 5 stigum. Nígeríumarkaðurinn hélzt 
ágætur fram í nóvember 1966, en þá versn-
aði hann, og frá því í maí 1967 hefur sala 

Fullverk- Overk- Heildarframl. 
aður aðttr umreiknuð í 

fiskur fiskur óverkaðan 
fisk 

tonn tonn tonn 
1962 3.951 27.157 33.321 
1963 2.804 21.486 25.860 
1964 3.140 26.558 31.456 
1965 2.801 28.752 33.122 
1966 1.151 25.639 27.435 
1967 2.435 21.224 25.023 
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14. tafla. Framleiðsla og útflutningur þorskalýsis 1962—1967. 

Útflutt Útflutt Útflutt Útflutt Notað 
Framleitt meðalalýsi fóðurlýsi herzlulýsi nlls innanlands 

tonn tonn tonn tonn tonn tonn 

1962 7.311 2.148 1.485 1.652 5.285 750 
1963 7.753 1.869 2.557 3.771 8.197 753 
1964 10.270 1.611 3.279 4.900 9.790 812 
1965 7.602 1.617 3.020 1.541 6.178 818 
1966 6.457 1.374 2.843 1.670 5.887 578 
1967 4,530 952 1.650 249 2.851 232 

15. tafla. Síldarmóttaka og framleiðsla síldarafurða 1962—1967. 

Söltuð 
Móttekin Framleitt Framleitt Norður- og Söltuð Síldarsöltun Síld í 

hrceðslusíld siidarlýsi síldarmjöl Austurl.síld Suðurl.síld samtals frystingu 
tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn 

1962 360.797 53.025 70.747 17.203 18.174 35.377 34.888 
1963 274.704 49.713 65.02! 62.537 14.105 76.642 37.722 
1964 460.409 77.089 100.337 48.923 8.374 57.297 26.420 
1965 665.337 101.679 143.773 54.287 6.794 61.081 32.602 
1966 803.873 123.429 160.635 62.846 1.756 64.602 24.923 
1967 473.240 69.232 88.773 46.967 6.502 53,469 15.764 

tii Nígeríu gengið mjög illa, Hins vegar 
hefur sala til Ítalíu gengið allvel. 

Mjöl og lýsi. Framleiðsla á fiskmjöli 
minnkaði um 6,3% 1966 og 14,8% 1967. 
Karfamjölsframleiðslan hefur verið' tiltölu-
lega mjög lítil undanfarin ár og hélt áfram 
að minnka 1966 og 1967. Karfalýsi var aft-
ur framleitt 1966 og 1967, en framleiðsla 
þess var ekki teljandi 1964 og 1965. Verð 
á mjöli var mjög gott í byrjun árs 1966, 
en fór allmjög lækkandi er á vorið leið. 
Verð lækkaði svo enn 1967. Verð á mjöli á 
heimsmarkaði ræðst svo að segja eingöngu 
af framleiðslu á mjöli í Perú, en þar hefur 
mjölframleiðsla verið geysimikil þessi 
tvö ár. 

Þorskalýsisframleiðslan minnkaði um 
15% 1966 og um 30% 1967 og nam þá að-
eins 4.530 tonnum. Samkvæmt 14. töflu um 
verðvísitölur sjávarafurða fór verð á 
þorskalýsi heldur hækkandi 1966, en lækk-
aði síðan mjög á árinu 1967. Síldar- og 
loðnulýsi lækkaði þó enn meira í verði, 
og nemur lækkunin fyrir bæði árin rúm-
um 42 stigum. Hafði þetta verðfall þau 

áhrif ásamt öðru, að lifrarlýsi lækkaði i 
verði. 

Síldveiðar. Heildarsildveiðin hélt áfram 
að vaxa 1966 og varð þá um 896 þús. tonn 
á móti 813 þús. tonnum 1965 og 553 
þús. tonnum 1964. Sjálfur síldarafl-
inn jókst þó aðeins um 1%, en loðnu-
aflinn jókst úr 50 þús. tonnum 1965 i 125 
þús. 1966. Á árinu 1967 minnkaði heildar-
sildaraflinn mjög og varð aðeins 558 þús. 
tonn. Hafði þá síldaraflinn minnkað um 
40% og loðnuaflinn um 22%. Á sumar-
sildveiðunum norðan lands og austan 1966 
veiddust um 372 þús. tonn eða um 6% 
meira en 1965, en 1967 veiddust 244 þús. 
tonn eða um 34% minna en 1966. Haust-
síldveiðarnar 1966 voru mjög svipaðar 1966 
og 1967, en þá veiddust um 284 þús. tonn. 
Árið 1967 snarminnkaði haustaflinn og 
varð aðeins 105 þús. tonn. Á vetrarvertíð 
norðan lands og austan fengust 33 þús. tonn. 
Sunnan lands námu sumarsíldveiðarnar 
43 þús. tonnum 1966 og 48 þús. tonnum 1967, 
sem er talsverð minnkun frá 1965, en þá 
nam sumaraflinn 63 þús. tonnum. Haust-
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16. tafla. Hvalveiðar og hvalafurðir 1962—1967. 

1962 
Aflamagn: 
Langreiðar 303 
Sandreiðar 44 
Búrhvalir 136 

Samtals 483 
Framleiðsla í tonnum: 
Hvallýsi 2.617 
Hvalkjöt 2.870 
Rengi 66 
Hvalmjöl 2.491 

síldveiðarnar sunnan lands brugðust algjör-
lega 1966, en þá var aflinn tæp 3 þús. tonn. 
Haustið 1967 var skárra, og fengust þá 
rúmlega 21 þús. tonn sunnan lands og vest-
an. Vetrarsíldveiði sunnan lands og vest-
an hefur minnkað geysilega undanfarin ár, 
var 72 þús. tonn 1964, 55 þús. tonn 1965, 
18 þús. tonn 1966 og 11 þús. tonn 1967. 
Eins og fyrr getur, óx loðnuaflinn mikið 
á árinun 1966 og var þá 125 þús. tonn, en 
varð 97 þús. tonn árið eftir. 

Vinnsla, síldaraflans. Hin stórstíga aukn-
ing afkastagetu síldarvinnslustöðvanna á 
Austur- og Suðvesturlandí, sem hófst árið 
1962, hélt áfram á árinu 1966. Það ár jókst 
bræðslugeta síldarverksmiðjanna, aðallega 
á Austurlandi, um 13.000 mál á sólarhring. 
Verulega dró úr þessari aukningu 1967. Það 
ár jókst afkastageta aðeins um 1.500 mál 
á Austurlandi og um rúm 500 mál á Norð-
urlandi. Vélvæðing sildarsöltunarstöðvanna 
hélt áfram. Nú eru flestar síldarsöltunar-
stöðvar komnar með síldarflokkunarvélar. 
Einnig er farið að taka í notkun hausskurð-
ar- og slægingarvélar, en það er allt á byrj-
unarstigi enn. Á síðustu árum hefur verið 
byggt yfir flest sildarplönin, og á nokkr-
um stöðum hafa verið byggðar upphitaðar 
tunnugeymslur, en nokkuð hefur borið á 
því, að síld verkist illa úti, eftir að kólna 
fer í veðri. Á sumarsíldveiðunum norðan 
lands og austan 1966 fóru rúmlega 53 þús. 
tonn í salt, en um 9 þús. tonn um haustið, 
og er það um 61% aukning frá 1965. Sum-
arið 1967 fóru hins vegar aðeins um 3.400 
tonn í salt, en 43,5 þús. tonn um haustið. 

1963 1964 1965 1966 1967 

283 217 288 310 239 
20 89 74 41 48 

136 138 70 86 119 

439 444 432 437 406 

3.444 3.273 3.019 3.130 2.774 
2.338 2.280 2.841 2.711 2.213 

57 69 74 108 73 
2.100 1.301 2.214 2.274 1.902 

Varð heildarminnkunin því 15%. Sumarið 
1966 fóru 315 þús. tonn í bræðslu norðan 
lands og austan, og er það 27% aukning 
frá 1965, en haustið 1966 voru á Norður-
og Austurlandi brædd 257 þús. tonn, en það 
er 2,5% minnkun frá 1965. Heildaraukning-
in 1966 miðað við 1965 er því 12%. Sum-
arið 1967 fóru 234 þús. tonn í bræðslu, og 
nemur minnkunin 26% frá 1966, en um 
haustið veiddust aðeins 56 þús. lestir í 
bræðslu, en það er meira en fjórum sinn-
um minna en bræðslusíldaraflinn 1966. 
Minnkaði bræðslusíldaraflinn norðan lands 
og austan þannig í heild um 49%. 

Afurðaverðmæti síldarinnar 1966 reikn-
að á verðlagi ársins 1962 jókst um 6,3% 
frá 1965, en aukningin 1965 var 32,4%. 
Á árinu 1967 minnkaði afurðaverðmætið 
um 37,9%. Síldaraflinn jókst um 10% 
1966, en mestur hluti þeirrar aukningar var 
loðna, sem gefur af sér lægra afurðaverð-
mæti. Á árinu 1967 minnkaði síldaraflinn 
svo um 38%. Meðalvinnslustig afurðanna 
hélzt nokkurn veginn óbreytt, eins og eft-
irfarandi yfirlit sýnir. 

Mikið verðfall hefur orðið á síldarafurð-
um. Verð á síldarlýsi lækkaði um 21% 1966 
og aftur um 21% 1967. Verð á sildarmjöli 

Verðmæti Virðis- Afwrða-
síldar- aukning verðmæti Vinnslu-
aflans við vinnslu alls stig 

(1) (2) (3) (3:1) 
1965 889 1.117 2.006 2,26 
1966 951 1.181 2.132 2,24 
1967 585 739 1.324 2,26 
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17. tafla. Verðvísitölur framleiðslu sjávarafurða 1960—1967. 
1960 = 100. 

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 

1. Frystur fiskur 100,0 107,3 115,1 119,5 129,4 147,4 157,7 134,0 
2. Ísfiskur 100,0 113,5 111,6 113,8 127,6 129,9 141,1 128,5 
3. Saltaður og reyktur fiskur 100,0 104,3 111,4 118,5 143,3 158,0 169,2 167,2 
4. Skreið 100,0 101,7 103,5 113,6 114,2 119,0 142,6 147,6 
5. Niðursoðinn fiskur 100,0 96,4 92,7 91,8 109,7 108,9 110,9 122,8 
6. Fiskmjö! og búklýsi 100,0 106,4 109,8 107,8 135,0 156,1 146,1 121,5 

a) Fisk- og síldarmjöl 100,0 117,8 138,9 119,1 132,8 164,7 160,4 136,3 
b) Búklýsi 100,0 81,9 62,7 85,6 124,9 130,8 109,5 88,6 

7. Saitsíld 100,0 103,1 106,5 107,1 .119,2 133,9 143,1 139,8 
8. Lýsi (lifrarlýsi) 100,0 102,8 93,6 96,8 119,9 131,2 136,6 123,2 
9. Hvalkjöt 100.0 89,2 91,7 85,4 97,5 111,7 136,7 101,4 

10. Hvalmjöl 100,0 113,8 149,3 153,1 151,0 175,4 180,5 162,5 
11. Hvallýsi 100,0 128,1 126,3 110,9 130,0 140,5 144,7 82,7 

Sjávarafurðir, alls 100,0 106,2 111,0 113,8 130,4 147,8 150,9 135,0 

lækkaði um 4% 1966 og um 24% 1967. Verð 
á saltsíld hækkaði um 9% 1966, en lækkaði 
hins vegar 1967 um 3%. 

Rækja og humar. Humaraflinn 1966 var 
3,5 þús. tonn, sem er 6,5% minna en 1965, 
en 1967 varð hann 2,7 þús. tonn, sem er 
21,2% minna en 1966. Rækjuaflinn 1966 
varð 1.790 tonn á móti 901 tonni 1965, og 
er aukningin 98,7%. Rækjuaflinn minnk-
aði hins vegar 1967 í 1.508 tonn, en það 
svarar til 15,8% minnkunar. Verðlag á 
frystum humar hækkaði um 41% 1966, en 
lækkaði 1967 um 27%. Verð á frystri rækju 
hækkaði um 12% 1966, en lækkaði 1967 
um 24%. 

Hvalveiðar. í 16. töflu er yfirlit um afla 
á hvalveiðum 1962—1967 og afurðamagn 
við vinnslu þess. Hefur afli verið nokkuð 
jafn, en lægstur 1967, en þá veiddust að-
eins 406 hvalir á móti 483 hvölum 1962. 
Verð á hvalkjöti lækkaði um 20% 1966, 
en hækkaði svo aftur árið eftir um 12%. 
Verð á hvalmjöli hækkaði um 5% 1966, 
en lækkaði 1967 um 12%. Hvallýsi tók 
mestum sveiflum, verðið hækkaði um 9% 
1966, en lækkaði 1967 um rúmlega 50%. 

Iðnaðarframleiðsla. 
Hér á eftir verður fjallað um iðnaðar-

framleiðslu í þrengri skilningi, þ. e. sjáv-
arvöruiðnaður og húsbyggingar og mann-

virkjagerð er ekki meðtalin, heldur aðeins 
framleiðsla hluta til þessarar starfsemi. 

Hjá Efnahagsstofnuninni hefur farið 
fram ýtarleg athugun á rekstri iðnaðarins, 
sem byggð er á reikningum fyrirtækja, og 
reiknað er út framleiðsluverðmæti, vinnslu-
virði, afkoma og fleiri upplýsingar um 
reksturinn á árunum 1964—1967. Þessum 
útreikningum er ekki að fullu lokið, og verð-
ur hér ekki birt neitt af niðurstöðum þeirra, 
en það verður væntanlega gert í sérstakri 
grein, áður en langt um líður. 

Helztu skýrslur um iðnaðinn eru skýrsl-
ur um vinnuaflsnotkun, byggðar á upp-
gjöf vinnutíma og launa til slysatrygginga, 
skýrslur Hagstofunnar um framleiðslu á 
innlendum tollvörutegundum, sem hér er 
birt í 18. töflu og nær yfir árin 1960— 
1967, og skýrslur um framleiðslu helztu 
iðnaðarvara, sem hér birtist í 19 töflu og 
nær yfir árin 1960—1966. 

Í 20. töflu er sýnd magnþróun iðnaðar-
framleiðslunnar. Er hún að mestu unnin 
upp úr 19. töflu, þannig að magn hverrar 
vörutegundar er reiknað til fasts verðs. 
Magnvísitölur þær, sem þannig fást, eru 
síðan vegnar með vinnsluvirði hve.rrar 
greinar eftir niðurstöðu áðurnefndrar at-
hugunar Efnahagsstofnunarinnar. Þetta 
hefur ekki verið gert áður, og eru því töl-
ur um heildarmagnþróun iðnaðarins nokk-
uð frábrugðnar fyrri tölum. Einnig var 
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18. tafla. Framleiðsla á innlendum tollvörutegundum 1962—1967. 

gerð ein róttæk breyting á fyrri raagnvísi-
tölu. í staðinn fyrir að sýna breytingu á 
magni framleiðsluvara örfárra fyrirtækja 
í málm- og raftækjaiðnaði, var stuðzt við 
vísitölu vinnuvikna í þessum greinum. 

Í 21. töflu er sýnd áætluð vinnuaflsnotk-
un iðnaðarins eftir iðngreinum. Er sú tafla 
byggð á vinnuvikuskýrslum Hagstofunnar, 
sem fyrr greinir. En þar sem hinar árlegu 
skýrslur fram til ársins 1962, að því ári 
meðtöldu, náðu aðeins til verkafólks, hef-
ur Efnahagsstofnunin áætlað fjölda annars 
starfsfólks til samræmis við síðari hátt í 
skýrslugerð þessari. Til að fylla upp í mynd-
ina er vinnuaflsnotkun fiskiðnaðarins tek-
in með í 21. töflu. 

Magn iðnaðarframleiðslu jókst talsvert 
eða um 5,6% árið 1960, en minnkaði svo 
um 0,7% 1961, en þar má um kenna hinu 
víðtæka verkfalli það ár. Mjög góður vöxt-
ur næst svo næstu tvö ár eða 11,1% 1961 
og 9,4% 1962, síðan fer að halla undan 
fæti, og eykst iðnaðarframleiðslan aðeins 
um 4,6% 1964, 3,6% 1965 og 2,9% árið 
1966. Búast má við, að framleiðslan hafi 
dregizt saman um 4—5% árið 1967. 

Um orsakir þessarar stöðnunar í heild 
má í stuttu máli segja, að tvennt hafi vald-
ið fyrst og fremst, þ. e. stóraukinn kostn-
aður innan lands og frjáls innflutningur. 
Til marks um hækkaðan innanlandskostn-
að má nefna, að frá 1961—1966 hækkuðu 
laun iðnverkamanna um 105%. 

Nokkrar tollabreytingar hafa orðið á 
tímabilinu. Hafa sumar verið iðnaðinum í 
hag, svo sem lækkun tolla á vélum og hrá-
efnum, en aðrar í óhag, þ. e. lækkun tolla 
á samkeppnisvörum iðnaðarins. Er erfitt 
að dæma um, hvort hefur verið þyngra á 
metunum, en vart hafa tollabreytingarnar 
íþyngt iðnaðinum í heild að nokkru ráði, 
þótt svo hafi verið hvað snertir einstöku 
greinar. 

Ef bornar eru saman tölur um fram-
leiðslumagn og vinnuaflsnotkun, sést, að 
framleiðni iðnaðarins í heild hefur aukizt 
um rúm 2% á ári á tímabilinu 1960—1966. 
Hefur framleiðnin farið vaxandi öll árin, 
en mjög misjafnlega. Árið 1961 jókst hún 
um 1,8%, 1962 um 2,0%, 1963 um 5,2%, 
1964 um 0,3%, 1965 um 2,8% og 1966 
um 0,4%. 

Fjárfesting í iðnaði hefur verið mjög 
mikil á þessu tímabili, og hefur fastafjár-
magn í iðnaði, öðrum en fiskiðnaði, aukizt 
um 44% á árunum 1960—1966. Hélst aukn-
ing fasta fjármagnsins og framleiðslumagns-
ins svo til alveg í hendur til ársins 1965, 
þannig að öll þau ár var hlutfallið milli 
fjármagns og framleiðslu, stofnfjárstuð-
ullinn, nokkurn veginn óbreyttur, en árið 
1966 var fjárfesting í iðnaði rúmar 234 
millj. kr. á verðlagi þess árs, og jókst 
fastafjármagnið í iðnaði þá um 9,7% á 
einu ári, en framleiðslumagnið aðeins um 
2,9%. En ekki er hægt að búast við, að 
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19. tafla. Framleiðsla ýmissa helztu iðnaðarvara 1961—1966. 

Magn-
eining 1961 1962 1963 1964 1965 1966 

tonn 1.292 1.331 1.413 1.408 1.519 1.551 
— 2.335 2.420 2.428 2.435 2.675 2.461 - 322 422 425 526 422 453 

43 56 58 48 45 36 
— 289 423 370 382 423 503 
— . 28 25 20 21 21 21 

1000 metrar 162 137 155 156 186 195 
stk 36.271 62.650 40.498 43.808 51.321 61.045 
fermetrar . . 70.163 88.000 102.550 104.219 106.709 110.287 

tonn 319 150 268 156 15 23 
— ... 187 196 176 108 121 154 
— 325 237 286 268 176 68 
— — — 12 18 70 155 

1000 pör . . 31 32 27 29 19 16 
— . 56 52 36 21 13 7 -

— 8 18 19 19 20 

1000 sett . . 25 27 27 24 26 25 
1000 stk. . . 18 24 22 18 35 27 

14 13 12 12 11 10 
12 26 40 14 16 20 
10 9 9 11 7 10 

— 14 20 15 15 12 17 
— 163 132 185 180 125 117 
— . 82 102 72 34 33 21 

1000 pör . . 151 150 159 138 112 148 
1000 stk. . . 24 78 69 16 15 45 

75 106 98 117 135 189 
1000 sett . . 79 49 16 11 10 35 
stk 214 161 285 158 120 107 
1000 pör . . — — — 482 243 182 

Önnur framleiðsla úr vefnaði: 
Svefnpokar 1000 stk. 
Bakpokar stk 
Tjöld — 

Kassar, tunnur, pokar, dósir: 
Kraftpappír til bylgjupappakassa-

gerðar*) tonn . . . 
Annar pappír og pappi til öskjugerðar*) — . . . 
Blikkdósir 1000 stk. 
Síldartunnur (samsetning) — 

Skinna- og leðurvörur o. þ. h.: 
Sútaðar hrosshúðir stk. 
Sútaðar nautgripahúðir — 
Sútuð sauðskinn — 
Loðsútaðar gærur — 
Afullaðar gærur — 

2.505 
315 
963 

2.133 
1.610 
4.330 

109 

5.514 
8.218 
8.273 

31.597 
15.193 

2.870 
484 
864 

1.722 
1.968 
4.673 

119 

5.358 
8.989 

10.576 
38.130 

8.091 

3.572 
649 

1.858 

1.998 
2.506 
2.999 

113 

6.948 
9.391 
4.704 

66.704 
15.057 

1.400 
1.930 
1.725 

2.237 
2.446 
3.333 

106 

7.862 
8.638 
6.773 

84.621 
8.074 

5.893 
557 

2.611 

2.182 
1.945 
3.829 

80 

3.818 
8.171 
4.716 

64.881 
11.006 

6.486 
670 

3.828 

1.910 
2.064 
4.213 

93 

5.131 
7.579 
4.562 

39.031 
10.250 

Kaffi, smjörliki, matarefni: 
Kaffi, brennt og malað 
Smjörlíki 
Sulta 

Vefjarefni: 
Lopi og plata 
Band 
Kambgarnsprjónagarn 
Ofinn dúkur, aðallega úr ull 
Ullar- og stoppteppi 
Gólfdreglar, aðallega úr ull 

Hampvörur og fiskinet: 
Botnvörpugarn úr manillahampi 
Fiskilínur úr sísal og hör 
Kaðlar úr hampi 
Kaðlar og línur úr gerviefnum 

Skófatnaður: 
Karlmannaskór (úr leðri aðall.) 
Kvenskór (úr leðri aðallega) 
Barna og unglingaskór (úr leðri aðall.) 

Annar fatnaður: 
Karlmannaföt 
Stakar karlmannabuxur 
Kvenkápur og -frakkar 
Stakar síðbuxur kvenna og telpna 
Kuldaúlpur 
Barnaúlpur,- kápur og -frakkar 
Vinnufatnaður alls konar 
Manchettskyrtur og sportskyrtur 
Sokkar og hosur 
Prjónuð barnaföt, stakar flxkur 
Aðrar prjónaðar peysur og vesti 
Nærfata- og undirfatasett 
Nærföt og undirföt, stakar flíkur 
Nælonsokkar kvenna 
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Magn-
eining 

Ýmis sútuð skinn stk 
Skinn í skófatnað 1000 ferfet . 
Kventöskur (úr leðri, plasti og selskinni) 1000 stk. . . 
Skóla-, skjala-, innkaupatöskur og 

aðrar töskur — 

Ýmsar efnavörur: 
Ammoníum nítrat 33,5% N (Kjarni) . . hreint N . . . 
Bón tonn 
Málning, lökk, lím og kítti — 

Hreinlœtis vörur: 
Blautsápa og stangasápa 
Handsápa og önnur sápa 
Sápu og þvottalögur . . . 
Þvottaduft og ræstiduft . 
Klórvatn 

Sement, steinsteypuvörur o. fl.: 
Portlandsement — 
Hraðsement — 
Puzzolansement — 
Steypt grindverk og handrið metrar . . . . 
Bitar og súlur úr strengjasteypu stk 
Plötur úr strengjasteypu tenmetrar . . 
Malbik (Reykjavíkurborg) — 
Steinsteypa 1000 rúmm. 

Málmvörur og rafmagnstœki: 
Naglar tonn 
Miðstöðvarofnar 1000 ferm. . 
Eldhúsvaskar og aðrir stálvaskar stk 
Heimilis-, hótel- og skipaeldavélar, 

rafmagns-
Innbyggðar eldavélar og ofnar, raf-

magns- — 
Þilofnar — 
Þvottapottar — 
Rafgeymar 1000 stk. . . 
Rafmótorar stk 

Plastvörur: 
Polyfilm í rúllum tonn 
Einangrunarplast tenmetrar . . 
Garðslöngur 1000 metrar 
Vatnsrör — 
Gólflistar — 
Lyfjadósir, krukkur og hulstur 1000 stk. . . 
Aðrar dósir — 

Ýmsar vörur: 
Orf úr áli stk 
Hrífur — 
Penslar 1000 stk. . . 
Burstar — 
Tvöfalt gler fermetrar . . 
Þakpappi tonn 

*) Hráefni til tilgreindrar iðnaðarframleiðslu, 

1961 1962 1963 1964 1965 1966 

340 532 583 1.717 1.288 930 
305 280 232 173 161 170 
23 25 24 24 21 14 

16 26 25 13 22 17 

7.705 6.645 6.976 6.986 8.178 7.640 
52 62 55 85 99 87 

1.888 2.064 2.094 2.492 2.581 2.721 

184 179 172 167 143 116 
53 51 53 47 43 40 

275 360 450 537 620 598 
541 557 634 587 553 477 

80 99 209 243 219 233 

72.025 88.900 101.984 93.392 100.245 92.503 
3.474 7.774 11.898 11.185 11.133 14.882 

— — 208 3.558 2.718 4.141 
1.225 1.410 1.362 1.418 1.499 1.111 

479 466 908 1.090 962 
715 1.707 1.541 2.425 1.961 

3.013 4.442 12.789 31.990 45.687 49.365 
— 80 130 136 152 167 

309 602 748 675 592 613 
33 33 47 47 56 33 

2.606 2.834 2.718 2.445 2.081 1.672 

1.070 912 881 709 650 552 

206 143 257 260 174 106 
650 1.052 1.019 836 699 203 
627 693 769 971 556 344 

13 13 14 13 15 14 
128 202 254 537 700 765 

23 55 63 82 
7.313 12.018 18.196 23.689 27.061 26.922 

39 23 319 271 372 395 
122 137 
42 16 6 18 47 72 

244 300 491 531 461 181 
724 718 1.351 1.154 

220 136 118 155 106 132 
3.493 4.300 — 3.920 5.251 5.909 

38 47 67 66 64 68 
230 314 201 235 253 225 

6.374 10.606 11.769 17.889 20.633 25.005 
350 320 425 400 375 310 



230 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

20. tafla. Magnvísitölur iðnaðarframleiðslu 1959—1966. 
1960 = 100 

1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 

Mjólkurafurðir 93.1 100,0 117,2 128,9 143,4 162,3 181,5 158,8 
Hráefni til niðursuðu 136,8 100,0 106,4 99,1 112,2 162,9 171,8 167,2 
Brauðvörur og kex 58,8 100,0 105,4 104,0 102,9 115,8 109,9 119,1 
Sælgætisgerð 103,3 100,0 98,7 111,3 125,0 126,6 127,4 149,8 
Kaffi, matarefni 89,2 100,0 108,0 113,4 117,7 122,6 125,3 161,4 
Ðrykkjarvörur, tóbak 109,9 100,0 98,5 108,7 111,8 113,7 114,2 124,0 
Vefjarefni 76,1 100,0 95,6 118,8 114,6 115,9 126,9 124,7 
Kaðlar, net 73,7 100,0 108,3 80,7 109,3 78,6 79,2 109,8 
Skófatnaður 109,4 100,0 96,0 89,0 69,7 56,4 40,7 36,5 
Fatagerð 104,8 100,0 98,0 110,9 108,9 104,5 99,6 101,2 
Önnur fatagerð 129,6 100,0 124,1 144,9 193,0 103,2 289,9 331,9 
Trjávörur 105,9 100,0 98,2 109,1 133,2 149,3 160,5 178,2 
Kassar, tunnur, dósir 104,1 100,0 98,6 111,1 135,9 133,1 109,9 112,4 
Skinna- og leðurvörur 80,3 100,0 80,8 94,1 108,9 101,8 100,3 103,5 
Ymsar efnavörur 90,3 100,0 98,9 100,0 102,3 114,5 122,5 124,5 
Hreinlætisvörur 108,2 100,0 122,2 126,7 144,3 135,8 129,5 113,0 
Sement, steinsteypuvörur 116,7 100,0 103,8 133,4 151,0 149,3 157,5 153,7 
Málmvörur, rafmagnstæki 95,0 100,0 91,3 108,6 124,1 135,3 142,8 144,7 
Plastiðnaður 64,8 100,0 107,2 156,7 239,2 298,9 341,3 382,3 
Annar iðnaður 101,5 100,0 109,7 147,0 154,5 196,8 216,4 201,7 
Samtals iðnaður*) 94,5 100,0 99,3 110,3 120,7 126,1 130,7 134,5 
Aukning frá fyrra ári ... 5,8 -r0,7 11,1 9,4 4,5 3,6 2,9 

*) Framleiðsla sjávarafurða ekki meðtalin. 

fjárfesting fari að skila arði strax og í 
hana er lagt, þannig að of snemmt er að 
draga ályktun af þessu eina ári. En ef yfir 
heildina er litið, verður að telja að fram-
leiðsluaukning á hvern starfsmann sé full-
litil miðað við aukningu fastafjármagns-
ins, og kemur það heim við það, sem al-
mennt er vitað, að iðnaðurinn i heild hefur 
átt í nokkrum erfiðleikum vegna harðn-
andi samkeppni erlendis frá, sem aftur 
hefur leitt af sér verri nýtingu afkasta-
getunnar. 

Framleiðsluþróun hinna einstöku iðn-
greina hefur verið ákaflega misjöfn, eins 
og fram kemur í 20. töflu. Flestar greinar 
matvæla- og drykkjarvöruiðnaðar hafa 
verið í örum og nokkuð jöfnum vexti öll 
árin og yfirleitt meiri en meðaltalið í heild. 
Talsverður útflutningur á sér stað af fram-
leiðsluvörum þessara iðngreina. Mjólkur-
afurðir voru fluttar út fyrir 2 millj. kr. árið 
1960, 5,5 millj. kr. 1961 og 21,7 millj. kr. 
1967. Útflutningur niðursuðuvara nam um 
18 millj. kr. 1960, en 39 millj. kr. 1967. 

Framleiðsla vefjarefna, sem einkum er 
band, garn, dúkur og teppi úr ull, jókst 
verulega 1962, en stóð svo alveg i stað næstu 
2 ár, en jókst aftur 1965 um 9,5%, en stóð 
svo í stað 1966. Nokkur útflutningur hefur 
átt sér stað á ullarteppum til Sovétríkj-
anna frá 1960. Nam sá útflutningur tæp-
um 100 tonnum 1967, sem seldust fyrir 21 
millj. kr. 

Hampiðja og veiðarfæragerð hefur átt í 
erfiðleikum vegna breyttra framleiðslu-
hátta og lækkunar tolla á innfluttum veið-
arfærum, en í mai 1964 voru tollar á veið-
arfærum lækkaðir úr 60% í 4%. Harðn-
aði þá samkeppni mjög erlendis frá. En 
1967 var lagt sérstakt gjald á innflutt veið-
arfæri til að forða íslenzkum veiðarfæra-
iðnaði frá hruni og mikil aðstoð var veitt 
til að efla vélakost og taka upp nýtízku-
legar framleiðsluaðferðir, og standa vonir 
til, að veiðafæraiðnaðurinn haldi velli hér 
eftir. 

Skógerð er sú iðngrein, sem hefur orðið 
einna harðast úti á síðustu árum. Stafar 



F R A M L E I Ð S L A N 1966 OG 1967 231 

það bæði af tollalækkunum, en helzta breyt-
ing á tollum er sú, að 1961 var tollur á 
kvenskóm lækkaður úr 103% í 80%, og 
einnig af rýmkun innflutnings og auknum 
framleiðslukostnaði innan lands. Sem dæmi 
um samdráttinn í framleiðslunni má nefna 
að framleiðsla á kvenskóm hefur dregizt 
saman úr 69 þús. pörum árið 1960 í 7 þús. 
pör 1966. Minni samdráttur hefur verið á 
framleiðslu á öðrum skófatnaði. 

Fataiðnaður hefur einnig átt við harðn-
andi erlenda samkeppni að etja. Einkum 
hafa vinnufatagerð, skyrtugerð og nærfata-
gerð minnkað verulega, en framleiðsla á 
karlmannafatnaði og sokkum hefur stað-
ið í stað og prjónavöruframleiðsla hefur 
vaxið talsvert, einkum framleiðsla á prjón-
uðum peysum, sem hefur þrefaldazt frá 
1960 til 1966, en talsverður og vaxandi út-
flutningur hefur verið á þeim til Sovétrikj-
anna frá 1960, og var hann kominn upp 
í 70 tonn árið 1967, að verðmæti rúmar 
30 millj. kr. 

Skinna- og leðuriðnaður hefur svo til 
staðið í stað frá 1960, en það ár varð mikil 
aukning á framleiðslu í greininni. 

Efnaiðnaður. Stöðnun hefur orðið á 
framleiðsluaukningu áburðar, sements og 
málningar. Samdráttur hefur orðið í gerð 
hreinlætisvara, nema hvað mikil aukning 
hefur orðið á framleiðslu sápu- og þvotta-
lögs. Mikil aukning hefur orðið á fram-
leiðslu hluta úr strengjasteypu, malbiki og 
steinsteypu. 

Málm- og raftækjasmíði. í 20. töflu er 
sýnd framleiðsla framleiðsluvara í örfá-
um greinum í málm- og raftækjasmíði. 
Þar hefur ekki verið um framleiðsluaukn-
ingu að ræða á tímabilinu. En þessar grein-
ar hafa auk þess með höndum ýmiss kon-
ar starfsemi. Má þar nefna viðhald raf-
tækja, skipasmíði og viðhald skipa, smiði 
og viðhald frystitækja og bifreiðayfirbygg-
ingar og viðhald bifreiða. í heild hefur þessi 
starfsemi verið í vexti, sérstaklega á ár-
unum 1963—1965. 

Mjög mikil aukning hefur orðið á fram-
leiðslu plastvara. Er hér einkum um að 
ræða framleiðslu einangrunarplasts og 
framleiðslu plaströra. Hefur framleiðslu-
magn í þessari iðngrein sexfaldazt frá 1959. 

Allmikil aukning hefur verið á fram-
leiðslu í trjávöruiðnaðinum, en þar er um 
að ræða húsgagnasmíði og smíði innrétt-
inda. Sérstaklega hefur aukningin verið 
mikil á árunu.m 1963—1966. 

Eins og sést neðst á 21. töflu, er rúm-
lega fjórði hluti vinnuafls þjóðarinnar 
starfandi í iðnaði 1966, þar af 8,6% í fisk-
iðnaði og 17,5% í öðrum iðnaði. Hefur 
þetta hlutfall verið nokkuð stöðugt síðan 
1960, fiskiðnaður vaxið lítillega til 1964, en 
lækkað aftur í fyrra horf næstu tvö ár, 
en annar iðnaður bætt við sig 1% á 6 ár-
um frá 1960—1966. 

Þó að staða íslenzk iðnaðar hafi verið 
erfið á síðustu árum, eru miklar vonir við 
hann bundnar. Hann mun væntanlega taka 
við miklum hluta vinnuaflsaukningarinnar 
næstu árin. Íslenzk stóriðja, sem hófst 
með byggingu sements- og áburðarverk-
smið.ianna, eflist stórlega með byggingu 
Kísiliðjunnar við Mývatn, sem tók til starfa. 
í árslok 1967, og ekki sízt við byggingu 
álverksmiðjunnar við Straumsvík, sem 
væntanlega mun hefja rekstur um ára-
mótin 1969—1970. í framtíðinni er rætt 
um sjóefnaverksmiðju, saltvinnslu, vítis-
sótaframleiðslu, þangmjölsvinnslu og fleiri 
tegundir kemískrar framleiðslu. Einnig hef-
ur verið rætt um olíuhreinsunarstöð og 
vinnslu úr hrááli. Miklar líkur eru til, að 
einhver af þessum verksmiðjum liti dags-
ins ljós á komandi árum. En mikilvægust 
verður þróun hinna mörgu og smáu fyrir-
tækja í sjávarvöruiðnaði og öðrum iðnaði. 
Ef Ísland gengur í Fríverzlunarbandalag 
Evrópu á næstunni, er framundan strangt 
aðlögunartímabil, sem eflaust hefur mikl-
ar breytingar á framleiðsluháttum þess-
ara fyrirtækja í för með sér. Samruni fyr-
irtækja, hagræðing og sérhæfing verður 
meðal þeirra ráða, sem fyrirtækin óhjá-
kvæmilega grípa til, ef til kemur. Mjög 
miklu varðar fyrir þjóðina í heild, hvernig 
til tekst. 

Byggingarstarfsemi. 
Aukning framkvæmdamagns byggingar-

iðnaðarins nam að meðaltali 10% á ári 
1960—1967. Árið 1961 minnkaði fram-



21. tafla. Áœtluð vinnuaflsnotkun iðnaðarins eftir iðnaðargreinum 1960—1966. 

Reiknuð mannár Vísitölur 1960=100,0 

Iðnaðargrein: 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 

Fiskiðnaður 5.980 6.000 6.340 6.712 7.086 7.174 6.488 100,0 100,3 106,0 112,2 118,5 120,0 108,5 

Matvæla- og drykkjarvöruiðnaður . . . . . 1.705 1.717 1.931 2.102 2.276 2.257 2.394 100,0 100,7 113,3 123,3 133,5 132,4 140,4 
Vefjariðnaður 957 932 927 929 1.034 968 936 100,0 97,4 96,8 97,1 108,0 101,1 97,8 
Skógerð og fatagerð . . 1.239 1.207 1.179 1.177 1.219 1.064 962 100,0 97,4 95,2 95,0 98,4 85,9 77,6 
Trésmíði á verkst., húsgögn . . 1.076 1.113 1.258 1.212 1.326 1.347 1.453 100,0 103,4 116,9 112,6 123,2 125,2 135,0 
Papplrsiðnaður 87 102 110 159 159 152 137 100,0 117,2 126,4 182,7 182,7 163,2 157,5 
Prentun, bókagerð, útgáfustarfsemi . . . 929 995 1.009 1.066 1.218 1.151 1.167 100,0 107,1 108,6 114,7 131,1 123,9 125,6 
Skinna- og leðuriðnaður 83 80 98 73 84 112 112 100,0 96,4 118,1 88,0 101,2 134,9 134,9 
Gúmiðnaður 60 42 47 62 73 70 82 100,0 70,0 78,3 103,3 121,7 116,7 136,7 
Kemiskur iðnaður 306 306 330 401 389 391 400 100,0 100,0 107,8 131,0 127,1 127,8 130,7 
Steinefnaiðnaður 388 369 435 553 478 559 642 100,0 95,1 112,1 142,5 123,2 144,1 165,5 
Málmsmíði . . 1.924 1.748 2.103 2.116 2.094 2.199 2.229 100,0 90,9 109,3 109,9 108,8 114,3 115,9 
Smíði og viðgerðir raftækja 242 230 251 286 337 361 341 100,0 95,0 103,7 118,2 139,3 149,2 140,9 
Smíði og viðg. flutn.tækja . . 1.864 1.788 1.893 1.931 1.868 1.982 2.049 100,0 95,9 101,6 103,6 100,2 106,3 109,9 
Ymis iðnaður 300 257 297 270 299 353 360 100,0 85,7 99,0 90,0 99,7 117,7 120,0 

Iðnaður annar en fiskiðnaður 11.160 10.886 11.868 12.337 12.852 12.956 13.264 100,0 97,5 106,3 110,5 115,2 116,1 118,9 

Aliur iðnaður 17.140 16.886 18.208 19.049 19.938 20.130 19.752 100,0 98,5 106,2 111,1 116,3 117,4 115,2 

Mannaflinn alls skv. mannaflaskrá . . . . . 67.775 68.604 69.902 71.204 72.577 74.200 75.700 100,0 101,2 103,1 105,1 107,1 109,5 111,7 

Hlutfall af heildarmannafla: Heimild: Áætlun Efnahagsstofnunarinnar á 
Fiskiðnaður % 8,8 8,7 9,1 9,4 9,8 9,7 8,6 grundvelli skýrslna Hagstofunnar um slysa-
Annar iðnaður % 16,5 15,9 17,0 17,3 17,7 17,5 17,5 tryggðar vinnuvikur alls starfsfólks 1960 og 
Iðnaður alls % 25,3 24,6 26,0 26,8 27,5 27,2 26,1 1963—1966, en verkafólks 1961 og 1962. 
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22. tafla. Orkuvinnsla almenningsorkuvera 
1960—1967 í milljónum kílówattstunda. 

Vatns- Gufu-
afls- afls- Dísil-

stöðvar stöðvar stöðvar Samtals 

1960 . . . . 523 2 11 536 
1961 . . . . 576 - 12 588 
1962 . . . . 593 - 13 606 
1963 . . . . 629 1 11 641 
1964 . . . . 653 - 13 666 
1965 . . . . 641 2 20 663 
1966 . . . . 624 13 30 667 
1967 . . . . 665 6 25 696 

kvæmdamagnið um 8,9%, en síðan hefur 
verið stórstíg aukning, er nam í réttri ára-
röð frá og með 1962: 15,4%, 20,2%, 14,3%, 
8,9%, 10,0% og 11,0%. 

Fyrir 1963 náðu vinnuaflsskýrslur að-
eins til verka- og iðnaðarmanna í bygging-
ariðnaðinum. Voru mannár um 5.700 bæði 
árin 1960 og 1962, svo að framleiðsla á 
mann hefur aukist um 2,5% á ári yfir þetta 
tveggja ára tímabil. 

Frá 1963 hafa vinnuaflsskýrslur náð til 
alls starfsfólks viðkomandi greina. Árið 
1963 voru unnin 7.167 mannár í byggingar-
iðnaði, sem er 10,2% af heildarvinnuafl-
inu skv. skýrslum um tryggingarskyldar 
vinnuvikur, árið 1964 8.629 mannár eða 
11,5% af heildarvinnuaflinu, 1965 9.002 
mannár eða 11,5% af heildarvinnuaflinu 
og 1966 9.376 mannár eða 11,7% af heild-

arvinnuaflinu. Árið 1964 varð vinnuafls-
aukningin í byggingariðnaðinum 20,4%, 
enda tók hann þá við tæpum 30% af vinnu-
aflsaukningunni. Sama ár varð fram-
kvæmdaaukningin, eins og áður segir 
14,3%, þannig að framleiðsla á mann hef-
ur heldur minnkað. Árið 1965 eykst vinnu-
aflið í byggingariðnaði um 10,4%, sem er 
11,6% af heildarvinnuaflsaukningunni og 
heldur minna en vöxtur framkvæmdamagns 
byggingariðnaðarins. Þegar tekið er tillit 
til þess, að vinnutími lengist heldur á þessu 
tímabili, verður að telja, að framleiðni hafi 
ekki vaxið á þessum árum. Árið 1966 jókst 
vinnuafl í byggingariðnaðinum um 4,9%, 
sem er 22,9% af heildarvinnuaflsaukning-
unni, en það ár jókst framkvæmdamagnið 
um 10%. Árið 1967 jókst svo framkvæmda-
magnið um 11%, en ekki liggja fyrir tölur 
um vinnuaflið. 

Raforkuvinnsla. 
Vatnsafl almenningsorkuvera hefur stað-

ið í stað frá árinu 1964, og hefur heild-
arafl þeirra síðan verið 122,7 þús. kw. Aft-
ur á móti hefur dísilvélum verið bætt við 
víða um land, aðallega á Austfjörðum, en 
einnig á Vestfjörðum og Norðurlandi. Árið 
1966 var varastöðin við Elliðaár, sem er 
gufuaflsstöð, aukin úr 7.500 kw upp í 
19.000 kw. Alls hefur varmaafl almenn-
ingsrafstöðva aukist um 31,2 þús. kw í árs-
lok 1965 í 45,4 þús. kw 1966 og 47,3 kw 
1967. 

23. tafla. Almenn notkun raforku og stórnotkun 1963—1967 í milljónum kílówattstunda. 
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Eins og 22. tafla ber með sér, dróst orku-
vinnsla vatnsaflsstöðva saman 1965 og 
1966. Var það aðallega vegna vatnsskorts 
í Soginu, en þegar úr rættist 1967, jókst 
vinnsla þeirra um 6,6%. Á árunum 1965 
og 1966 jókst varmaorkuvinnslan mjög, en 
úr henni dró svo aftur 1967. Í heild stóð 
vinnsla í stað 1964—1966, en jókst svo 
um 4,3% árið 1967. 

Þessar tölur innifela hins vegar alla stór-
notkun, þ. e. notkun áburðar- og sements-
verksmiðju og varnarliðsins á Keflavíkur-
flugvelli. Skipting milli þessarar notkun-
ar sést á 23. töflu. 

Á 23. töflu sést, að þróun almennrar 
notkunar hefur verið fremur óstöðug hin 
síðustu ár. Á þetta að miklu leyti rætur 
að rekja til síldarvinnslunnar á Austur-
landi, en þar jókst notkunin um 25% 1965 
og 20% 1966, en minnkaði um 11,3% 1967, 
en það ár minnkaði bræðslusildaraflinn um 
49% frá 1966. Aukningin hefur einnig orð-
ið hægari á stærsta orkusvæðinu, frá V-

Skaftafellssýslu til Snæfellsnessýslu, en á 
því svæði jókst notkunin um 8% 1965, 6% 
1966 og 3,5% 1967. Aftur á móti hefur 
dregið verulega úr stórnotkuninni til að 
mæta aukningu almennrar notkunar, eink-
um Áburðarverksmiðjunnar, sem er lang-
stærsti rafmagnsnotandi á Íslandi. í heild 
hefur stórnotkunin vaxið um 1,4% 1963, 
3,3% 1964, minnkað um 21,7% 1965 og 
18,8% 1966 og vaxið um 9,1% 1967. 

Tekjur almenningsrafveitnanna af raf-
orkusölu til endanlegra nota hafa verið sem 
hér segir í milljónum króna á verðlagi hvers 
árs: 

1960 190 millj . kr 
1961 230 „ „ 
1962 264 „ 
1963 299 „ „ 
1964 330 „ 
1965 378 ,, ,, 
1966 483 „ 
1967 522 „ 



Utanríkisviðskipti 1967 
Vöruskiptajöfnuðurinn — Viðskiptakjörin — Útflutn-
ingrsverzlunin — Innflutningsverzlunin — Viðskipti við 
einstök lönd. 
Grein þessi er tekin saman af Eiði H. Einarssyni. 

Inngangur. 
Í sérstakri grein Fjármálatíðinda verður 

síðar fjallað um greiðslujöfnuðinn 1967. í 
þessari grein er á hinn bóginn fjallað um 
mikilsverðasta lið greiðslujafnaðarins, ut-
anríkisverzlunina. Heimildir að öllum töflum 
í greininni eru fengnar frá Hagstofu Ís-
lands. 

Í heild dróst utanríkisverzlunin mjög sam-
an á árinu 1967, en þróunin varð þó með 
mjög ólíkum hætti hvað inn- og útflutning 
snertir. Á árinu minnkaði útflutningur um 
30,3%, en innflutningur jókst um 2,2% í 
heild, en þá er miðað við sama gengi allt árið 
1967 og innflutningur vegna álbræðslu í 
Straumsvík, Búrfellsvirkjunar og lenginga 
á skipum og flugvélum er meðtalinn. Hins 
vegar jókst útflutningur árið áður um 8,6% 
og innflutningur um 17,7%. Vöruskiptajöfn-
uðurinn í heild var því miklum mun óhag-
stæðari en á árinu 1966, svo að ekki sé 
minnzt á fyrri ár. Alls var vöruskiptajöfn-
uðurinn óhagstæður um 2.913,7 millj. kr. á 
móti 908,3 millj. kr. 1966. Samfara þessu 
versnuðu viðskiptakjörin verulega, en á ár-
inu 1966 hafði hin hagstæða þróun þeirra, 
sem staðið hafði mörg undanfarin ár, stöðv-
azt. Þannig bötnuðu viðskiptakjörin á ár-
inu 1966 um aðeins 0,2%, en versnuðu á 
árinu 1967 um 9,8%. Stafar þetta af þró-
uninni erlendis á verðlagi sjávarafurða, sem 
hafði farið hækkandi á undanförnum árum, 
þar til á árinu 1966, að einungis um lítilfjör-

lega hækkun var að ræða, en töluverða lækk-
un 1967. Hækkaði vísitala útflutnings um 
2,1% árið 1966, en lækkaði 1967 um 9,6%. 
Sjávarafurðir voru um 90,0% af heildarút-
flutningi 1967. Meðalverð á útfluttri skreið 
hækkaði nokkuð, svo og á saltsíld og full-
verkuðum saltfiski, en á öðrum afurðum 
lækkaði verðlagið, mest þó á freðfiski, síld-
arlýsi, síldarmjöli og fiskmjöli. Eru þessir 
liðir meðal þeirra stærstu í útflutningi 
sjávarafurða og því þungir á metunum í 
verðsveiflum sjávarafurða. 

Landbúnaðarvörur áttu einnig við óhag-
stæða verðlagsþróun að etja á erlendum 
mörkuðum á árinu 1967, og námu verðlækk-
anirnar allt að 18%, en í heild 11,3%. Er 
hér því um að ræða sömu þróun og á árun-
um 1965 og 1966. Verðmæti útflutnings-
vörubirgða var í árslok 1967 1.065,8 millj. 
kr., en var 1.103,8 millj. kr. í árslok 1966. 

Í því, sem hér fer á eftir, er gerð nánari 
grein fyrir einstökum atriðum, og enn frem-
ur er fjallað um viðskipti við einstök lönd 
og viðskiptasamninga, sem í gildi eru við 
þau. 

Vöruskiptajöfnu'ðurinn. 
Vöruskiptajöfnuður sýnir mismun á verð-

mæti inn- og útflutnings. Eftirfarandi tölur 
sýna vöruskiptajöfnuðinn undanfarin þrjú 
ár í millj. króna (Inn- og útflutningur í des. 
1967 er reiknaður á genginu, sem tók gildi 
í nóv. sama ár) : 
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Af yfirlitinu er ljóst, að vöruskiptajöfn-
uðurinn versnaði á árinu um 2.005,6 millj. 
kr. eða úr 908,3 millj. kr. halla 1966 í 2.913,9 
millj. kr. halla 1967. Hallinn 1967 á að 
nokkru leyti rót sína að rekja til innflutn-
ings skipa og flugvéla, sem var töluverður 
á árinu og meiri en árið áður, en meginor-
sök hallans stafar þó af þeim mikla sam-
drætti, sem varð í útflutningi á árinu á 
meðan innflutningur hélt áfram að aukast. 
Ef skipa- og flugvélainnflutningur er dreg-
inn f rá heildarinnflutningi, verður vöru-
skiptajöfnuðurinn óhagstæður um 2.154.4 
millj. kr. á móti 340,8 millj. kr. halla 1966 
og 245,4 millj. kr. halla 1965. í þessu sam-
bandi er rétt að geta um innflutninginn 
vegna framkvæmdanna við Búrfell, sem 
nam 165,0 millj. kr. á árinu (140,0 millj. kr. 
1966) ogbyggingar álverksmiðju í Straums-
vík, en sá innflutningur nam 56,3 millj. kr. 
(enginn 1966). Auk þessa fluttu verktakar 
inn vörur fyr ir 69,8 millj. kr. c.i.f. (62,9 
millj. kr. f.o.b.), og nam því innflutningur 
vegna álbræðslunnar alls 126,1 millj. kr. á 
árinu. Í verzlunarskýrslum Hagstofunnar er 
Straumsvíkurinnflutningur ekki talinn með 
almennum innflutningi, þar sem um er-
lenda f járfestingu er að ræða, og er svo 
einnig í þessari grein, nema annað sé tekið 
fram. Sé innflutningur skipa og flugvéla og 
lenginga þeirra, svo og innflutningur vegna 
Búrfells og álbræðslu dreginn frá heildar-
innflutningi, verður vöruskiptajöfnuðurinn 

Verðvísitölur og viðskiptakjör 1954=100. 

óhagstæður um 1.888,6 millj. kr., og er þá 
innflutningur á verktakavörum vegna ál-
bræðslu ekki talinn með. Heildaraukning 
innflutnings 1967 nam annars 267,1 millj. 
kr. að meðtöldum innflutningi vegna ál-
bræðslunnar eða aukning um 3,8%. Sé sá 
innflutningur ekki talinn með, er aukning 
heildarinnflutnings 210,8 millj. kr. eða um 
3 % . Útflutningurinn minnkaði um 1.738,5 
millj. kr. á árinu (1.831,7 millj. kr., ef miðað 
er við sama gengi allt árið 1967) eða um 
28,8% (30,3%) . Séu skip og flugvélar og 
lengingar þeirra ekki meðtalin í innflutn-

1965 1966 1967 
315,5 276,5 466,4 
268,3 291,0 293,1 

5,2 97,2 44,5 

— 140,0 165,0 

56,3 

Skip 
Flugvélar 
Lengingar á skipum og 

f lugvélum 
Innflutningur v /Búr -

fells, c.i.f 
Innflutningur v /á l -

bræðslu c.i.f 
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ingi síðustu jpriggja ára og Búrfellsinnflutn-
ingur ekki 1966 og 1967 og loks álbræðsl-
unni í Straumsvík sleppt 1967, kemur í ljós, 
að árleg aukning er 13,2% 1965, 15,6% 
1966 og 0,7% 1967. Á árinu 1967 rýrnaði 
verðmæti birgða útflutningsafurða um 
3,4%, eða úr 1.103,8 millj. kr. í árslok 1966 
í 1.065,8 millj. kr. i árslok 1967. Hins vegar 
jukust birgðir útflutningsafurða nokkuð að 
magni eða sem nemur 24%, og skýrir 
þetta ljóslega þá óhagstæðu verðlagsþróun, 
semátti sér stað á árinu. Árið 1966 rýrnuðu 
birgðir útflutningsafurða að verðmæti um 
107,7 millj. kr. eða um 8,9%, en jukust 
hins vegar að magni um 3,5%. 

í framangreindu yfirliti er innflutningur-
inn talinn c.i.f., eins og venjulega er gert 
í yfirlitstölum, sem Hagstofan birtir um 
vöruskiptajöfnuðinn. En þar sem megin-
hluti farmgjalda og trygginga i inn- og út-
flutningi eru greiðslur til íslenzkra. aðila, 
fást raunhæfari tölur um vöruskiptajöfnuð-
inn, ef innflutningur og útflutningur er 
gerður upp á sama hátt. Eftirfarandi yfir-
lit sýnir því inn- og útflutning á f.o.b. verði: 

Þess ber að geta, að tölurnar um lengingu 
skipa og flugvéla og innflutning vegna ál-
bræðslunnar í yfirlitstöflunum tveim hér að 
ofan, er ekki að finna í verzlunarskýrslum 
Hagstofunnar, — og stofnvarahlutir fyrir 
Boeing-þotu Flugfélags Íslands eru hér tald-

ir með í flugvélakaupum, en eru taldir með 
almennum innflutningi í verzlunarskýrsl-
um. Allar aðrar töflur í greininni eru í sam-
ræmi við skýrslur Hagstofunnar. 

Í innflutningi er c.i.f. verðið á skipum og 
flugvélum, nema um litlar flugvélar sé að 
ræða, talið það sama og f.o.b.-verðið. Inn-
flutningsverðmætið f.o.b. án skipa og flug-
véla nam 1967 89,4% af c.i.f. verðmætinu, en 
þetta hlutfall er hins vegar mjög mismun-
andi eftir vöruflokkum. Sé innflutningur 
vegna Búrfells og álbræðslu einnig dreginn 
frá, er innflutningsverðmæti f.o.b. um 
89,3% af c.i.f. verðmæti. 

Eins og yfirlitið ber með sér, sýnir mis-
munur á f.o.b. verðmæti inn- og útflutn-
ings 1967 1.996,0 millj. kr. lakari útkomu 
en árið áður. Ef innflutningur skipa og flug-
véla er dreginn frá, sýnir yfirlitið óhag-
stæðan vöruskiptajöfnuð að upphæð 1.471,9 
millj. kr. 

Innflutningur vegna Búrfells nam á árinu 
151,7 millj. kr., innflutningur vegna ál-
bræðslu í Straumsvík 47,2 millj. kr., og 
loks nárnu lengingar skipa og flugvéla 44,5 
millj. kr., þar af 36,0 millj. kr. vegna flug-
véla. Séu þessir liðir dregnir frá er vöru-
skiptajöfnuðurinn á f.o.b. grundvelli óhag-
stæður um 1.228,5 millj. kr. Sé allt árið 
1967 reiknað á sama gengi, er vöruskipta-
jöfnuðurinn óhagstæður um 2.204 millj. 
kr. og um 1.449 millj. kr. án skipa og flug-
véla og um 1.206 millj. kr., þegar Búrfell, 
álbræðsla og lengingar er einnig dregið 
frá. 

Viðskiptakjörin. 
Samkvæmt verðvísitölum Hagstofunnar 

fyrir árið 1967 lækkaði verðvísitala inn-
flutnings um 5 stig og verðvísitala útflutn-
ings um 225 stig, hvort tveggja miðað við 
grundvöll 100 frá 1935. Hlutfallsleg lækk-
un frá árinu 1966 á verðvísitölu innflutn-
ings var 0,3%, en útflutnings 9,6%. Við-
skiptakjörin versnuðu þvi um 9,3% á ár-
inu, en bötnuðu um 0,2% 1966. 

Eftirfarandi tölur sýna verð- og magn-
vísitölur undanfarin 5 ár samkvæmt út-
reikningum Hagstofunnar (1935=100). 
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1. tafla. Útflutningur 1965—1967 eftir vöruflnkkmn. 
(Verð í millj. kr. og magn í tonnum) 

1965 
Magn 

1. Sjávarvörur: 
Saltfiskur, þurrkaður 2.917 
Saltfiskur, óverkaður 25.626 
Saltfiskflök 1.881 
Þunnildi, söltuð 1.486 
Skreið 12.244 
Ísvarin síld 2.404 
Ísfiskur, annar 30.008 
Freðfiskur 56.679 
Rækjur og humar, fryst 1.003 
Hrogn, hraðfryst 2.255 
Sjávarafurðir, niðursoðnar 681 
Þorskalýsi, kaldhreinsað 2.437 

„ ókaldhreinsað 3.608 
Matarhrogn, söltuð 3.013 
Beituhrogn, söltuð 1.588 
Síld, grófsöltuð 11.617 

„ kryddsöltuð 8.142 
„ sykursöltuð 16.847 
„ sérverkuð önnur 2.355 

Saltsíldarflök 66 
Freðsíld 25.621 
Síldarlýsi 82.172 
Karfalýsi — 
Hvallýsi 3.066 
Fiskimjöl 19.532 
Síldarmjöl 117.599 
Karfamjöl 3.258 
Hvalkjöt, fryst 2.660 
Fiskúrgangtir, frystur 9.070 
Ýmsar sjávarafurðir 10.864 

Sjávarvörur, samtals 

II. Landbúnaðarvörur: 
Kindakjöt, fryst 
Kindakjöt, saltað 
Kindainnmatur, frystur 
Mjólkur- og undanrennuduft 
Smjör 
Ostur 
Kaseín 
Ull 
Gærur, saltaðar 
Garnir, hreinsaðar 
Loðskinn, verkuð og óverkuð 
Skinn og húðir, saltað 
Ýmsar landbúnaðarvörur 

460.699 

1.451 
452 
135 
417 

2 
728 
487 
261 

1.686 
23 
64 

245 
165 

Landbúnaðarvörur, samtals 6.116 

III. Ýmsar vörur: 
Ullarteppi 47 
Prjónavörur úr ull 41 
Frímerki — 
Gamlir málmar 1.515 
Skip 2.937 
Sement — 
Annað ósundurgreint 796 

33,1 
16.3 
4,9 
7,2 
0,1 

14,9 
14,6 
16,8 
80.4 

5,7 
19,0 
5,7 
2,6 

221,3 

9,4 
17,1 
10,4 
5,7 

12,4 

25,7 

1966 
Verð Magn Verð Magn 

56,7 1.410 36,3 1.210 
435,1 24.392 467,1 19.033 

33,2 1.756 34,6 
8,8 

1.061 
20,1 607 

34,6 
8,8 479 

375,9 8.745 309,9 3.518 
10,8 1.711 7,0 762 

189,4 21.765 150,1 21.231 
1.244,7 51.174 1.207,3 49.755 

129,8 1.229 179,4 1.054 
34,6 2.388 30,7 2.582 
32,7 1.021 45,5 692 
27,2 1.432 16,8 865 
38,0 3.143 31,9 1.836 
80,7 3.395 69,5 2.767 
14,6 1.018 9,8 939 

130,2 11.932 156,7 8.110 
106,2 9.133 131,1 6.203 
221,6 17.813 245,9 11.027 

31,9 3.203 45,6 3.026 
1,1 135 2,5 153 

164,0 26.200 169,5 15.499 
677,6 125.230 873,9 72.262 

— 622 4,1 146 
28,2 2.265 22,2 2.548 

133,4 18.111 129,6 14.664 
898,6 132.495 992,2 99.450 
24,2 2.514 16,3 2.555 
23,9 1.850 18,4 3.228 
32,7 8.986 29,4 6.404 
64,1 21.650 148,5 35.261 

5.261,2 507.324 5.590,6 388.320 

1.899 
116 
259 

1.003 
2 

899 
240 
164 

2.419 
27 

261 
214 

48,6 
4.3 
8,8 

17,3 
0,1 

20,3 
5.4 

10,8 
103,0 

8,3 

6,8 
4,9 

1967 

3.782 
284 
302 
672 

404 
250 

37 
2.508 

26 
252 

1.680 
7.503 

68 
58 

1.743 
18.027 

1.029 

238,6 10.197 

13,7 
25,0 
12,0 
8,2 

83,5 

70,0 

98 
67 

2.191 
5.284 

505 

Verð 

35,1 
359.0 
23,3 

6,8 
137.1 

2,4 
138.7 

1.019,7 
131,3 
37.3 
39.1 
10.4 
17.5 
43,3 

6,4 
108,0 
88.2 

160,3 
44,9 

3,8 
98,0 

411,5 
0,7 

13,5 
88,3 

639,0 
12,9 
32,2 
19,0 

1.367 

3.864,4 

79,6 
10.4 
9,9 

12,3 

9,5 
5,4 
2,2 

104,5 
5,3 

6,1 
42.5 

287,7 

21,0 
30,0 
11,0 
9,3 

63,2 

16,5 
Ýmsar vörur, samtals 5.336 Útflutningur, samtals 472.151 

80,7 20.925 
5.563,2 535.752 

212,4 8.145 
5-041,6 406.662 

151,0 
4.303,1 
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í ofangreindum verð- og magnvisitölum 
innflutnings er innflutningur skipa og flug-
véla ekki meðtalinn, enda þykja vísitölur 
þannig reiknaðar gefa réttari útkomu. Við-
skipti desembermánaðar eru hér reiknuð 
á nýju gengi, sem gerir verðvisitölur ársins 
nokkru ónákvæmari. Miðað við óbreytt 
gengi í desember 1967 hafa viðskiptakjörin 
versnað um 9,8%. 

Meðfylgjandi línurit sýnir þróun verð-
lags inn- og útflutnings árin 1958—1967. 
Miðað er við grunnárið 1954 == 100. Til þess 
að auðvelda árlegan samanburð hefur verð-
hækkunaráhrifum þeirra gengisbreytinga, 
er áttu sér stað 1960 og 1961 verið eytt, 
þannig að miðað er við sama gengi allt 
tímabilið. Enn fremur hafa verið leiðrétt 
þau áhrif, er tilkoma yfirfærslugjaldsins á 
árinu 1958 hafði. Loks er miðað við sama 
gengi allt árið 1967, þ. e. a. s., það sem í 
gildi var fyrir 24. nóvember. 

Eftirfarandi tölur sýna verðvísitölur inn-
og útflutnings, svo og viðskiptakjörin er 
framanskráðar leiðréttingar hafa átt sér 
stað. (1954 — 100). 

Viðskipta-
Innflutn. Útflutn. kjör 

1954 100,0 100,0 100,0 
1955 99,2 101,9 102,7 
1956 102,5 102,3 99,8 
1957 106,7 103,1 96,6 
1958 98,7 103,1 104,5 
1959 99,1 105,2 106,1 
1960 96,7 96,7 100,0 
1961 94,3 105,2 111,6 
1962 94,4 105,4 111,6 
1963 97,3 108,9 111,9 
1964 103,0 122,3 118,7 
1965 104,1 136,9 131,5 
1966 106,0 139,7 131,8 
1967 103,9 123,5 118,9 

Eins og taflan og meðfylgjandi línurit 
bera með sér, voru það sveiflur á verðlagi 
innflutnings, sem að mestu ollu hinum öru 
breytingum á viðskiptakjörunum á fyrri 
hluta þessa tímabils. A árunum 1956 og 

1957 áttu sér stað töluverðar verðhækk-
anir, er að hluta orsökuðust af deilunni 
vegna Súezskurðarins. Hækkuðu þá t. d. 
olíufarmgjöld talsvert. Árið 1958 lækkuðu 
farmgjöld og einnig f.o.b.-verð á olíu og 
benzíni, og féll þá verðvisitala innflutn-
ings. Á árunum 1961—1966 fór verðvísital-
an hækkandi, úr 94,3 stigum 1961 upp í 
106,0 stig 1966, eða um 12,4%. Hins vegar 
lækkaði verðvísitalan á árinu 1967 og var 
þá 103,9 stig og hefur því hækkað alls frá 
grundvellinum 1954 um 3,9%. 

Verðvísitala útflutnings var stöðugri á 
fyrri hluta tímabilsins og hækkaði alls um 
5,2% á árunum 1954—1959. Á árinu 1960 
féll vísitalan um 8,1% vegna mikils verð-
falls á hvers konar lýsi og mjöli. Árið 1961 
hækkar vísitalan aftur og fer síðan lítið 
eitt hækkandi til ársins 1963, en þá hófst 
almenn og veruleg hækkun á verðlagi ís-
lenzkra útflutningsafurða, sem hélzt fram 
eftir árinu 1966. Mestar urðu hækkanirn-
ar 1964 og 1965 eða 12,3% og 11,9%. Ár-
in 1964—1966 hækkaði verðlag útflutnings-
afurða um alls 28,3%, en á árinu 1967 
lækkaði verðlagið um 11,6%, sem er mesta 
lækkun á öllu tímabilinu frá 1954. Hér er 
aðeins átt við verðlag sjávarafurða, en 
verðlag landbúnaðar hefur farið lækkandi 
í verði á erlendum mörkuðum. Miðað við 
grunnárið 1954 hefur verðlag útflutningsaf-
urða hækkað um 23,5%. Í kaflanum um 
útflutningsverzlunina er fjallað um verð-
breytingar á einstökum afurðum á árinu 
1967. 

2. tafla. Útflutningur ísfisks 1966—1967. 

1966 1967 
Magn í Verðm. Magn í Verðm. 
tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. 

Bretland 11.612 84,9 12.673 83,0 
Danmörk - - - -

V.-Þýzkaland . . 10.153 65,2 8.558 55,7 

Samtals 21.765 150,1 21.231 138,7 

Ísvarin síld: 
V.-Þýzkaland . . 1.711 7,0 762 2,4 

Samtals 1.711 7,0 762 2,4 

Verðvísitölur Viðskipta- Magnvísitölur 
Iimfl. Útfl. kjör Iiuifl . Útfl. 

1963 . . . 1.589 1.829 115,1 759 464 
1964 . . . 1.683 2.054 122,0 776 488 
1965 . . . 1.702 2.298 135,0 870 508 
1966 . . . 1.735 2.345 135,2 1.009 541 
1967 . . . 1.730 2.120 122,5 1.030 426 
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3. tafla. Útflutningur freðflsks, freðsíldar og 
frystra hrogna 1966—1967. 

1966 1967 

Magn í Verðm. Magn í Verðm. 
Freðfiskur: tonnum millj.kr. tonnum millj. kr. 
Ástralía 88 1,2 73 1,0 
Bandaríkin . . . . 27.284 766,9 21.424 529,8 
Bretiand 5.268 79,6 4.250 63,5 
Frakkland 325 7,8 263 5,9 
Hoiland 7 0,1 46 1,3 
Ísrael 10 0,2 5 0,1 
Ítaiía 51 1,0 77 2,0 
Rússland 16.764 319,1 21.402 372,8 
Tékkóslóvakía . 1.170 26,3 1.122 20,1 
V.-Þýzkaiand . . 63 1,7 14 0,5 
Önnur lönd . . . 144 3,2 1.079 22,7 

Samtals 51.174 1.207,1 49.755 1.019,7 

Freðsíld: 
A.-Þýzkaland . . 4.534 30,6 2.362 16,7 
Bandaríkin . . . . 4 0,0 33 0,5 
Belgía 474 3,0 830 5,9 
Bretland 442 2,8 1.406 8,6 
Frakkland 1.326 8,3 274 1,5 
Færeyjar 158 1,0 304 2,0 
Ísrael 17 0,1 5 0,0 
Pólland 4.742 30,7 — — 

Rúmenía 2.999 19,2 — - — 

Rússland 4.937 30,6 3.867 23,8 
Tékkóslóvakía . 2.889 19,0 3.473 23,1 
V.-Þýzkaland . . 3.578 23,2 2.853 15,0 
Önnur lönd . . . 100 0,9 92 0,9 

Samtals 26.200 169,4 15.499 98,0 

Frystar rœkjur og humar: 
Bandaríkin . . . . 576 109,8 325 63,1 
Bretland 204 25,2 131 11,8 
Ítalía 126 12,1 251 25,6 
Noregur 75 8,5 182 11,0 
Sviss 83 14,2 62 10,5 
V.-Þýzkaland . . 1 0,0 50 4,9 
Önnur lönd . . . 164 9,6 53 4,4 

Samtals 1.229 179,4 1.054 131,3 

Fryst hrogn: 
Bretland 290 5,9 298 6,6 
Danmörk 1.444 16,5 1.155 15,0 
Frakkland 33 0,8 78 2,3 
Noregur 27 0,2 419 5,3 
Svíþjóð 542 6,4 507 6,2 
V.-Þýzkaland . . 9 0,1 88 1,3 
Önnur lönd . . . 43 0,8 37 0,6 

Samtals 2.388 30,7 2.582 73,3 

'58 '59 '60 '61 '62 '63 '64 '65 '66 '67 

Meðalútflutningsverð 1954=100-

E i n s o g f r a m a n g r e i n d a r tö lur b e r a m e ð 
sér, h a f a v i ð s k i p t a k j ö r i n sætt a l lmiklum 
s v e i f l u m mil l i ára. Þ a u b ö t n u ð u nokkuð 
1955, er v e r s n u ð u s íðan næstu 2 ár in , e ink-
u m v e g n a hækkandi inn f lu tn ingsverð lags . 
Á r i ð 1958 b ö t n u ð u v i ð s k i p t a k j ö r i n veru lega 
e ð a u m 8 , 2 % . 
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Hins vegar rýrnuðu viðskiptakjörin árið 
1960 vegna mikils verðfalls á lýsi og mjöli. 
Árið 1961 bötnuðu þau aftur og nú um 
11,6%. Fram til ársins 1964 héldust við-
skiptakjörin að mestu óbreytt, bötnuðu um 
0,3%, en á árinu 1964 bötnuðu kjörin um 
6,1% og 10,8% árið 1965. Á árinu 1966 
bötnuðu viðskiptakjörin aðeins um 0,2%, 
og árið 1967 rýrnuðu þau um 9,8%. Staf-
ar þessi óhagstæða þróun viðskiptakjaranna, 
sem hófst á árinu 1966, af lækkandi verð-
lagi sjávar- og landbúnaðarafurða, eink-
um þó sjávarafurða. Viðskiptakjörin 1967 
voru svipuð og á árinu 1964, en 18,9% hag-
stæðari en árið 1960. 

Samkvæmt magnvísitölu jókst innflutn-
ingur um 2,1% á árinu, samanborið við 
16,0% aukningu 1966 og 12,1% 1965. Magn-
vísitala útflutnings lækkaði á árinu 1967 
um 21,3% á móti 6,5% hækkun 1966 og 
4,1% hækkun 1965. 

Þess skal getið til skýringar, að magn-
vísitölur endurspegla ekki einungis magn-
breytingar, heldur einnig gæðabreytingar, 
þ. e. tilfærslui' milli vörudeilda eftir vinnslu-
stigi viðkomandi vöru, t. d. á milli ísfisks 
og freðfisks, bræðslusíldar og saltsíldar o. 
s. frv. Útreikningur þeirra fer fram á þann 
hátt, að magn tveggja ára, t. d. 1966 og 
1967, er reiknað á verðlagi fyrra ársins, 
í þessu dæmi ársins 1966, síðan er verð-
mæti síðaraársins (magn 1967 x verð 1966) 
deilt með verðmæti fyrra ársins (magn 1966 
x verð 1966). Útkoman svarar þá í prósent-
um, samkvæmt fyrrgreindri skilgreiningu 
til magnaukningar eða minnkunar ársins 
1967 miðað við árið áður. 

Útflutningsverzlunin. 
Á árinu 1967 varð alvarleg rýrnun á 

verðmæti og magni útflutnings í stað aukn-
ingar árið á undan. Þannig minnkaði verð-
mæti útflutningsins um 30,3% 1967, og nam 
rýrnunin alls 1.831,6 millj. kr. reiknað á 
sama gengi allt árið 1967. Árið 1966 jókst 
verðmæti útflutnings hins vegar um 8,6% 
og árið 1965 um 16,5%. Verðmæti útflutn-
ingsbirgða minnkaði á árinu 1967 um 38,0 
millj. kr., úr 1.103,8 millj. kr. í ársbyrjun 
1967 í 1.065,8 millj. kr. í árslok eða sem 

4. tafla. Útflutningur á saltfiski, söltuðum 
þunnildum og söltuðum matarhrognum 

1966—1967. 

1966 1967 

Fullverkaður Magn í Verðm. Magn í Verðm. 
saltfiskur: tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. 
Belgía 41 0,6 24 0,4 
Brasilía 1.198 31,8 1.017 30,0 
Bretland 47 0,7 74 1,2 
Panama 108 2,6 29 1,1 
Venezúela 4 0,1 — — 
V.-Þýzkaland . . 11 0,4 — — 
Önnur lönd . . . 1 0,1 66 2,4 

Samtals 1. 410 36,3 1.210 35,1 

Óverkaður 
saltfiskur: 
Bandaríkin . . . . 10 0,2 15 0,4 
Belgía 255 4,9 — — 
Bretland 2.519 36,3 1.214 18,4 
Danmörk 268 5,5 135 2,9 
Grikkland 926 15,0 871 13,4 
Ítalía 3.779 76,0 1.735 35,2 
Noregur — — 441 7,4 
Portúgal 9.338 180,2 9.992 186,3 
Spánn 6.549 133,2 4.490 92,1 
V.-Þýzkaland . . 748 15,8 140 2,9 

Samtals 24.392 467,1 19.033 359,0 

Söltuð fiskflök, 
þunnildi o. fl.: 
Ítalía 763 13,2 454 6,5 
V.-Þýzkaland . . 1.444 28,7 1.030 23,1 
Önnur lönd . . . 157 1,5 56 0,5 

Samtals 2.364 43,4 1.540 30,1 

Söltuð 
matarhrogn: 
Bandaríkin 64 2,8 28 0,5 
Belgía 5 0,2 14 0,3 
Danmörk 290 13,4 142 3,2 
Finnland 32 0,5 — — 
Frakkland 12 0,5 19 0,4 
Grikkland 680 8,9 482 5,5 
Noregur 3 — — — 
Svíþjóð 2.145 35,5 1.606 27,2 
V.-Þýzkaland . . .164 7,7 461 5,9 
Önnur lönd . . . — —- 15 0,3 

Samtals 3.395 69,5 2.767 43,3 

svarar 3,4%. Framleiðsluverðmæti útflutn-
ingsafurða varð um 1.762,0 millj. kr. minna 
á árinu 1967 en árið áður. Árið 1966 minnk-
aði framleiðsluverðmætið um 73,9 millj. kr. 
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5. tafla. Útflutningur á skreið 1966—1967. 6. tafla. Útflutningur á fiskmjöli 1966—1967. 

1966 1967 1966 1967 

Magn í Verðm. Magn í Verðm. 
tonnum millj.kr. tonnum miUj.kr. 

Bretland 53 
Bandaríkin . . . . 3 
Ítalía 2.056 
Kamerún — 
Nígería 6.603 
Önnur lönd . . . 30 

Samtals 8.745 

1,8 
0,1 

93,0 

213,6 
1,4 

5 
5 

1.281 
33 

2.189 
5 

0,2 
0,3 

58,4 
1,2 

76,4 
0,6 

309,9 3.518 137,1 

Framleiðsluverðmæti er hér reiknað sem 
útflutningsverðmæti ársins, að viðbættri 
birgðaaukningu eða frádreginni birgða-
rýrnun, metið á verðlagi hvers árs. 

Rýrnun verðmætis útflutningsins 1967 
varð þannig: sjávarafurðir 1.802,2 millj. 
kr. (329,4 millj. kr. aukning 1966) og ýms-
ar vörur, þ. á m. iðnaðarvörur, 64,9 millj. 
kr. (aukning um 131,7 millj. kr. 1966). Verð-
mæti landbúnaðarafurða jókst hins vegar um 
35,4 millj. kr. (17,3 millj. kr. aukning 1966). 
Samdrátturinn í útflutningi sjávarafurða er 
að mestu leyti fólginn í minna verðmæti 
útflutnings á saltsíld, skreið, freðfiski, salt-
fiski, síldarlýsi og síldarmjöli. Að öðru 
leyti má segja, að útflutningur hafi dregizt 
saman á nær öllum tegundum útfluttra sjáv-
arafurða 1967. Sem fyrr segir varð nokkur 
aukning á verðmæti útfluttra landbúnaðar-
vara, einkum þó á kindakjöti og „ýmsum 
landbúnaðarvörum" (sbr. 1. töflu). Af heild-
arútflutningi 1967 námu sjávarafurðir 
90,0%, sem er nokkru lægra hlutfall en 
1966 og árin þar á undan. Til dæmis var 
hlutfallið 92,5% árið 1966 og 94,6% 1965. 
Hlutur landbúnaðarvara í heildarútflutn-
ingnum 1967 var 6,5% (4,0% 1966) og ým-
issa vara 3,5% (sama og 1966). 

Verður nú gerð grein fyrir útflutningi, 
sölu- og verðlagsþróun helztu vöruflokka 
1967. 

Útflutningur ísfisks dróst saman á árinu 
1967 úr 150,1 millj. kr. að verðmæti 1966 
í 138,7 millj. kr. 1967. Sama þróun var einn-
ig 1965 og 1966. Viðskiptalöndin eru enn 
hin sömu og undanfarin ár, Bretland og 
V.-Þýzkaland. Verðlagið á ísfiski lækkaði 

Magn i Verðm. Magn í Verðm. 
tonnum millj. kr. tonnum millj.kr. 

Bretland 3.733 25,4 2.605 15,8 
Danmörk 1.887 14,1 1.055 6.3 
Finnland 86 0,6 699 4,0 
Írland 3.746 26,2 1.892 11,0 
Kýpur — — 201 1,1 
Pólland — — 3.030 18,6 
Sviþjóð 6.721 50,8 3.588 22,2 
V.-Þýzkaland . . 1.174 7,6 1.434 8,3 
Önnur lönd . . . 764 4,9 160 1,0 

Samtals 18.111 129,6 14.664 88,3 

7. tqfia. Útflutningur á karfalýsi og karfa-
mjöli 1966—1967. 

1966 1967 

Magn í Verðm. Magn í Verðm. 
Karfalýsi: tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. 
Bretland — — 146 0,7 
Frakkland 78 0,5 — — 
Holland 544 3,6 — —. 

Samtals 622 4,1 146 0,7 

Karfamjöl: 
Danmörk 1.790 11,7 1.040 5,8 
V.-Þýzkaland . . 724 4,6 1.515 7,1 

Samtals 2.514 16,3 2.555 12,9 

frá árinu áður, þegar á heildina er litið. 
í Bretlandi úr 7,31 kr. á kg niður í 6,55 kr. 
á kg. Hins vegar hækkaði verðið í V.-Þýzka-
landi úr 6,42 kr. á kg upp í 6,51 kr. á kg. 
í heild lækkaði verðið úr 6,90 kr. pr. kg 
niður í 6,53 kr. pr. kg. Útflutningur á ís-
varinni síld minnkaði mjög verulega á ár-
inu, eða úr 7,0 millj. kr. 1966 í aðeins 2,4 
millj. kr. 1967, og var hún öll seld i V.-Þýzka-
landi. Verðið lækkaði úr 4,09 kr. á kg 1966 
niður í 3,15 kr. á kg 1967. 

Freðfiskur hefur um mörg undanfarin 
ár verið langmikilvægasta einstaka vöru-
tegundin af útflutningsvörum Íslendinga. 
Hefur hlutdeild freðfisks numið um og yfir 
20% af heildarútflutningnum. Hlutur hans 
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8.tafla. Útflutningur á þorskalýsi 
1966—1967. 

1966 1967 

Magn í Verðm. Magn í Verðm. 
tonnum millj. kr. tonnum millj.kr. 

Argentína 14 0,2 14 0,1 
Bandaríkin . . . . 764 8,0 344 4,1 
Brasilía 154 1,7 91 1,1 
Bretland 378 3,6 110 0,6 
Búlgaría 85 0,9 — — 

Danmörk 531 5,0 158 1,4 
Filippseyjar . . . 61 0,6 79 0,7 
Finnland 357 4,4 310 3,8 
Holland 605 5,4 9 0,1 
Italía 26 0,3 18 0,2 
Júgóslavía 145 1,7 — 

Mexíkó 105 1,0 55 0,5 
Nigería 2 0,0 4 0,1 
Noregur 509 4,9 101 0,5 
Pólland 98 1,0 — — 

Rúmenía 299 3,3 165 1,7 
S.-Afríka 91 1,0 43 0,5 
Sviss 150 1,4 62 0,6 
Svíþjóð 380 4,0 391 3,5 
Tékkóslóvakía . 283 3,2 384 3,9 
Tyrkland 52 0,6 46 0,7 
V.-Þýzkaland . . 224 2,3 136 1,5 
Önnur lönd . . . 354 4,3 252 2,7 

Samtals 5.667 58,8 2.772 28,3 

Í útflutningi á árinu 1967 varð 23,7% á 
móti 20,0% 1966, 22,4% 1965, 24,1% 1964 
og 23,2% 1963. Útflutningur freðfisks 
minnkaði þó um 15,5% að verðmæti á ár-
inu 1967 og að magni til um 2,8%. Hin hag-
stæða verðlagsþróun á erlendum mörkuðum, 
sem verið hefur á undanförnum árum og 
hélt áfram á freðfiski 1966, snerist því við 
á árinu 1967, þegar miðað er við meðal-
verð, sem lækkaði um 13,1% á árinu. Á 
Bandaríkjamarkaði lækkaði meðalverðið um 
12,0%. í Bretlandi lækkaði verðið um 
1,1%, og á Rússlandsmarkaði varð 8,5% 
lækkun. Til þessara þriggja landa fara 
94,7% af heildarverðmæti útflutts freð-
fisks og 94,6% af heildarmagninu. Á Banda-
ríkjamarkað fóru 51,9% af heildarverð-
mæti freðfiskútflutningsins og 43,1% af 
heildarmagni, til Rússlands 36,6% verð-
mætis og 43,0% magns og til Bretlands fóru 
6,2% verðmætis og 8,5% magns. 

Magn útflutts freðfisks til Bandaríkjanna 

2Í1 

1967 minnkaði um 5.860 tonn eða um 21,5%, 
og útflutningsverðmæti minnkaði um 237,1 
millj. kr. eða um 30,9%. Freðfiskútflutning-
ur til Rússlands jókst að magni til um 4.638 
tonn eða um 27,7% og að verðmæti um 53,7 
millj. kr. eða um 16,8%. Var Rússland næst-
stærsti freðfiskmarkaðurinn eins og á ár-
inu 1966. Bretlandsmarkaðurinn dróst enn 

Meðalútflutningsverð 1954=100. 
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9. tafla. Útflutningur hvalafurða 
1966—1967. 

1966 1967 

Magn í Verðm. Magn í Verðm. 
Hvalkjöt: tonnum miltj.kr. tonnum millj.kr. 
Bandaríkin . . . . — — 200 1,5 
Bretland 302 3,0 2.453 25,0 
V.-Þýzkaland . . 1.548 15,4 575 5,7 

Samtals 1.850 18,4 3.228 32,2 

Hvallýsi: 
Bretland — — 784 4,4 
Frakkland — — 1.764 9,1 
V.-Þýzkaland . . 2.265 22,5 — — 

Samtals 2.265 22,5 2.548 13,5 

10. tafla. Útflutningur á saltaðri síld 
1966- -1967. 

1966 1967 

Magn í Verðm. Magn í Verðm. 
tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. 

Bandaríkin . . . . 4.200 61,0 1.647 24,7 
Danmörk 3.240 45,7 2.441 34,8 
Finnland 7.221 105,3 3.731 52,7 
Holland 205 2,0 • — — 

Ísrael 358 5,4 60 0,9 
Noregur 2.518 36,8 708 12,3 
Pólland 2.000 22,5 2.000 24,6 
Rúmenia 712 7,0 .— — 

Rússland 734 8,7 2.629 33,2 
Svíþjóð 20.055 275,7 14.435 209,8 
V.-Þýzkaland . . 878 10,3 868 12,0 
Önnur lönd . . . 97 1,5 1 0,1 

Samtals 42.218 581,9 28.520 405,1 

saman 1967, minnkaði að magni nm 1.018 
tonn eða 19,3%. Útflutningsverðmæti freð-
fisks til Bretlands minnkaði um 16,1 millj. 
kr. eða um 20,2%. Hefur því hlutdeild 
Bretlandsmarkaðsins í heildarútflutningi 
freðfisks minnkað að verðmæti úr 20,7% 
af útflutningi 1965, en þá var Bretlands-
markaðurinn næststærsti freðfiskmarkað-
ur Íslendinga, niður í 6,2% 1967, og var 
hann þá kominn í þriðja sæti. Að magni til 
hefur freðfiskútflutningur til Bretlands 
minnkað úr 27,2% 1965 í 8,5% 1967. Heild-
arútflutningur af freðfiski minnkaði á ár-

inu að magni ur 51.174 tonnum í 49.755 
tonn eða um 2,8%. Freðfiskbirgðir jukust 
um 2.071 tonn á árinu, og hefur því fram-
leiðslan aukizt frá árinu áður um 74 tonn 
eða um 0,1%. Árið 1966 minnkaði freð-
fiskframleiðslan um 11,3% frá árinu áður. 

Útflutningur á freðsíld minnkaði um 
10.701 tonn á árinu og að verðmæti um 
71,4 millj. kr. eða 42,1%. Meðalverð lækk-
aði úr 6,47 kr. á kg niður í 6.32 kr. á kg. 
Aðalmarkaðslöndin fyrir freðsíld voru Rúss-
land 25,0% (af magni), Tékkóslóvakia 
22,4%, V.-Þýzkaland 18,4%, A.-Þýzkaland 
15,2% og Bretland 9,1%. Freðsíldarbirgðir 
minnkuðu um 3.948 tonn á árinu og minnk-
aði því framleiðslan um hvorki meira né 
minna en 12.614 tonn frá árinu áður eða 
52,2%. 

Útflutningur á fullverkuðum saltfiski 
hélt áfram að dragast saman 1967. Út-
flutningurinn minnkaði á árinu um 200 
tonn eða um 14,2%. Birgðir jukust hins 
vegar um 350 tonn, þannig að framleiðsla 
á fullverkuðum saltfiski hefur aukizt á árinu 
um 81,4% og nam 1.560 tonnum á móti 
860 tonnum 1966. Útflutningsverðmæti 
verkaðs saltfisks lækkaði úr 36,3 millj. kr. 
í 35,1 millj. kr. Hins vegar hélt meðalverð 
áfram að hækka og varð 29,01 kr. á kg á 
móti 25,74 kr. 1966 og 19,44 kr. á kg 1965. 
Hefur meðalverð hækkað um 49,2% síðan 
1965, og hækkaði það um 12,7% á árinu 
1967. Mikilvægasti markaðurinn var enn 
Brasilía, en þangað fóru 84,1% heildarút-
flutningsins. 

Útflutningur á óverkuðum saltfiski dróst 
saman á árinu um 5.359 tonn eða 22,0%. 
Birgðir jukust hins vegar um 700 tonn, 
þannig að framleiðslan dróst saman um 
5.259 tonn eða 21,0% frá árinu áður. 85,2% 
útflutningsins fóru til Portúgals, Ítalíu og 
Spánar, en 82,2% 1966. Meðalverð á óverk-
uðum saltfiski lækkaði um 1,5%, eða úr 
19,15 kr. á kg í 18,86 kr. á kg. 

Útflutningur á skreið minnkaði mjög 
verulega á árinu. Árið 1967 na,m útflutn-
ingur á skreið 3.518 tonnum á móti 8.745 
tonnum 1966 og 12.244 tonnum 1965. Hef-
ur útflutningur á skreið því minnkað um 
59,8% frá 1966 og 71,3% frá 1965. Hins 
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11. tafla. Útflutningur á síldarlýsi og 
síldarmjöli 1966—1967. 

1966 1967 

2Í1 

12. tafla. Útflutningur á söltuðum 
sauðargcerum og ull 1966—1967. 

1966 1967 

Magn í Verðm. Magn í Verðm. Magn í Verðm. Magn í Verðm. 
tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. Saltaðar tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. 

_ _ 1.556 8,3 sauðargærur: 
3.113 23,6 491 2,1 Austurríki . . . . — — 2 0,1 
8.578 57,5 20.670 133,1 Bandaríkin . . . 16 0,7 — — 

14.875 114,5 14.355 77,5 Belgía 28 1,1 0 0,0 
6.284 47,5 2.004 14,2 Bretland 105 3,8 61 2,3 

42.564 298,3 16.088 86,5 Danmörk 210 8,4 366 13,2 
3.613 21,0 — Finnland 523 21,3 467 19,5 
2.800 16,4 3.000 20,0 Frakkland 3 0,1 — — 

10.395 74,9 2.670 10,8 Noregur — — 4 0,2 
1.735 13,1 498 3,3 Pólland 230 10.7 408 19,3 
1.424 8,9 686 3,7 Sviss 2 0,1 0 0,0 
8.426 53,8 4.047 22,2 Svíþjóð 716 33.9 569 26,4 

21.423 144,4 6.197 29,8 V.-Þýzkaland . . 586 22,9 631 23,5 

Síldarlýsi: 
A.-Þýzkaland . . 
Belgía 
Bretland 
Danmörk 
Frakkland 
Holland 
Japan 
Kanada 
Noregur 
Pólland 
Spánn 
Svíþjóð 
V.-Þýzkaland . . 

Samtals 125.230 873,9 72.262 411,5 

Síldarmjöl: 
A.-Þýzkaland . . 2.473 21,6 4.000 27,7 
Belgía 5.677 40,2 2.679 17,1 
Bretland 75.787 560,6 64.581 408,9 
Danmörk 9.095 71,4 2.763 17,9 
Finnland 4.613 36,1 5.900 38,1 
Frakkland 2.455 17,7 2.475 16,1 
Grikkland 3.501 25,9 2.602 17,1 
Holland 1.100 7,6 1.253 8,1 
Írland 1.017 7,2 100 0,7 
Ítalía 1.049 7,7 — • — 

Júgóslavía — . 1.000 6,7 
Pólland 7.519 58,6 5.394 35,4 
Spánn 3.367 27,5 — — 

Sviss 550 4,4 — — 

Svíþjóð 3.188 25,0 2.638 18,5 
Tékkóslóvakía . 325 2,8 — — 

Ungverjaland . . 800 7,1 — — 

V.-Þýzkaland . . 9.979 70,8 4.065 26,7 

Samtals 132.495 992,2 99.450 639,0 

vegar jukust birgðir um 6.150 tonn á árinu, 
og hefur skreiðarframleiðslan aukizt um 
24,0% frá 1966, en þá minnkaði hún um 
9,0% frá árinu á undan. Orsök þessarar öf-
ugþróunar er að sjálfsögðu borgarastyrj-
öldin í Nigeríu, sem lokaði mikilvægasta 
skreiðarmarkaði Íslendinga. Árið 1966 fóru 
6.603 tonn og 75,5% útflutningsins til 
Nigeríu, en 1967 fóru aðeins 2.189 tonn 
þangað eða 62,2%. Annar helzti skreiðai'-
markaðurinn er Ítalía, en þangað fóru 
36,4% 1967 á móti 23,5% 1966. Meðalverð 

Samtals 2.419 103,0 2.508 104,5 

Ull: 
Austurríki 10 0,7 — 

Bandaríkin . . . . 118 8,1 24 1,3 
Bretland — — 8 0,6 
Danmörk 8 0,5 5 0,3 
Svíþjóð 11 0,6 — • — • 

V.-Þýzkaland . . 15 0,8 0 0,0 

Samtals 162 10,7 37 2,2 

á útfluttri skreið hækkaði um 10,0% á ár-
inu 1967 úr 35,44 kr. á kg í 38,97 kr. á kg. 
Á Nigeríumarkaði hækkaði verðið um 7,9% 
og á Ítalíumarkaði um 0,8%. 

Útflutningur á fiskmjöli minnkaði á ár-
inu um 19,0% að magni og 31,9% að verð-
mæti. Meðalverð hefur því lækkað mjög 
verulega eða um 15,9% frá árinu áður. 
Birgðaaukning nam 1.361 tonni, og minnk-
aði því framleiðslan um 13,7% á árinu. 
72,1% af fiskmjölinu var selt til Bretlands, 
Danmerkur, Írlands, Svíþjóðar og V.-Þýzka-
lands á móti 95,6% 1966. Auk þess fóru m. 
a. 20,7% til Póllands, en ekkert var flutt 
þangað 1966. 

Af karfamjöli voru flutt út 2.555 tonn, 
verðmæti 0,7 millj. kr., og fór það allt til 
Bretlands. Árið 1966 nam útflutningur 
karfalýsis 622 tonnum, að verðmæti 4,1 
millj. kr. Meðalverð lækkaði um 27,3% 1967. 

Af karfamjöli voru flutt út 2.555 tonn, 
að verðmæti 12,9 millj., kr., til Danmerkur 
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og V.-Þýzkalands. Karfamjölsútflutningur 
jókst að magni um 1,6%, en minnkaði að 
verðmæti um 20,9%. Meðalverð lækkaði 
því um 22,1%. Birgðir minnkuðu um 256 
tonn, og hefur því framleiðslan minnkað 
um 530 tonn á árinu. 

Árið 1967 voru flutt út 2.772 tonn af 
þorskalýsi að verðmæti 28,3 millj. kr. Birgð-
ir jukust um 2.022 tonn, og hefur því fram-
leiðsla þorskalýsis numið 4.794 tonnum 1967 
á móti 5.658 tonna framleiðslu 1966, eða 
minnkun um 15,3%. Útflutt þorskalýsi 
minnkaði að magni um 2.895 tonn eða 51,1% 
og að verðmæti um 30,5 millj. kr. eða 51,9%, 
og meðalverð lækkaði um 1,6% á árinu. 

Útflutningur hvalkjöts varð meiri 1967 
heldur en 1966, 3.228 tonn á móti 1.850 tonní-
um, sem er aukning um 74,5%. Mest fór 
til Bretlands, 76,0%, auk þess sem flutt var 
út til Bandaríkjanna og V.-Þýzkalands. Með-
alverð hækkaði um 0,3%. Birgðir minnkuðu 
um 1.058 tonn á árinu, og minnkaði því 
framleiðsla hvalkjöts um 577 tonn eða 
21,0%. Meðalverð á hvallýsi lækkaði um 
46,6% á árinu 1967. Útflutningur fór til 

Bretlands og Frakklands í stað V.-Þýzka-
lands árið áður og nam 2.548 tonnum í stað 
2.265 tonnum. 

Útflutningur saltsildar dróst verulega 
saman á árinu eða úr 42.218 tonnum 1966 í 
28.520 tonn 1967, sem er 32,4% minnkun. 
Verðmæti saltsíldarinnar varð 405,1 millj. 
kr. 1967 á móti 581,9 millj. kr. 1966 eða 
30,4% lækkun. Meðalverð hækkaði því um 
3,1% frá fyrra ári. Birgðir af saltsíld námu 
í árslok 1966 180.649 tunnum á móti 108.455 
1966. Útflutningsframleiðslan dróst því 
saman 1967 um 17,8% eða 7.746 tonn. 
Stærsti saltsíldarkaupandinn 1967 var, eins 
og undanfarin ár, Svíþjóð. Þangað voru 
flutt út 14.435 tonn eða 50,6%, að verðmæti 
209,8 millj. kr. Næstir koma Finnar með 
13,1% af útflutningnum. Rússar keyptu 
9,2% og aðrir minna. 

Útflutningur á síldarlýsi minnkaði einnig 
mjög verulega á árinu 1967, en hafði hins 
vegar aukizt stórlega árið áður. Árið 1967 
nam útflutningur síldaiiýsis 72,262 tonn-
um á móti 125.230 tonnum 1966 og 82.172 
tonnum 1965. Minnkun 1967 er því 42,3%, 
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en 1966 varð 52,4% aukning. Til viðbót-
ar þessari minnkun útflutningsins 1967 
kemur svo 7.319 tonna birgðarýrnun, þann-
ig að framleiðslan 1967 hefur numið að-
eins 64.943 tonnum á móti 122.126 tonna 
framleiðslu 1966, og er það 46,8% lækk-
un. Meðalverð lækkáði úr 6.978 kr. í 
5.695 kr. tonnið eða 18,4%. Árið 1966 
lækkaði meðalverð úr 9.460 kr. tonnið i 
6.978 kr. eða 26,2%. Heildarverðmæti út-
flutnings á síldarlýsi 1967 varð 411,5 millj. 
kr. og lækkaði frá 1966 um 462,4 millj. kr. 
eða 52,9%. Miklar sveiflur verða frá ári 
til árs á síldarmörkuðunum. Þýðingarmestu 
markaðirnir 1967 voru Bretlancl, Danmörk, 
Holland og V.-Þýzkaland, en til þessara 
landa fóru 79,3% af lýsinu. 

Af síldarmjöli voru flutt út 99.450 tonn 
1967, og er það 24,9% minnkun frá árinu 
áður, en þá voru flutt út 132.495 tonn. 
Birgðir minnkuðu á árinu úr 40.841 tonni 
1966 í 11.129 tonn í árslok 1967 eða um 
29.712 tonn. Heildarverðmæti útflutnings 
minnkaði um 35,6% á árinu, og meðalverð 
lækkaði um 14,2%. Heildarframleiðsla á 
síldarmjöli varð sem næst helmingi minni 
en árið áður — minnkaði um 48,8%. Lang-
stærsti kaupandinn var eins og áður Bret-
land, og fóru þangað nærri % sildarmjöls-
ins. Önnur helztu viðskiptalönd voru A,-
Þýzkaland, Finnland, Pólland og V.-Þýzka-
land. 

Útflutningur landbúnaðarafurða nam að 
verðmæti um 6,5% af heildarútflutningi 
1967. Árin 1966 og 1965 var þetta hlutfall 
4,0%. Útflutningur á frystu kindakjöti tvö-
faldaðist og var að verðmæti 79,6 millj. kr. 
Meðalverð lækkaði hins vegar úr 25,59 kr. 
á kg í 21,05 kr. á kg eða 17,7%. Útflutning-
ur á söltuðum gærum jókst um 89 tonn og 
að verðmæti um 1,5 millj. kr. Meðalverð 
lækkaði um 2,1%. Útflutningur á ull minnk-
aði úr 162 tonnum 1966 í 37 tonn 1967 eða 
um 67,2%, og meðalverð lækkaði um 10,0%. 
Ullin fór öll til Danmerkur, Bretlands og 
Bandaríkjanna. Í heild jókst útflutningur 
landbúnaðarafurða um 2.694 tonn eða um 
35,9%. Verðmæti jókst um 49,1 millj. kr. 
eða 20,6%. Meðalverð á útfluttum land-
búnaðarafurðum lækkaði hins vegar um 
11,2% frá árinu áður. 
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Hér að framan hefur verið gefið yfirlit 
um útflutning 1967 á helztu framleiðslu-
vörum íslendinga, en frekari sundurliðun 
er að finna í meðfylgjandi töflum. Þessar 
framleiðsluvörur eru eingöngu sjávar- og 
landbúnaðarafurðir, en útflutningur ann-
arra vara, þ. á. m. iðnaðarvara, nam 3,5% 
af heildarútflutningi ársins 1967, og er það 
sama hlutfall og árið áður. 

Innflutningsverzlunin. 
Heildarverðmæti innflutnings á árinu 

1967 jókst um 1-51 millj. kr. eða tæp 2.2% 
miðað við sama gengi allt árið. 1966 varð 
hins vegar 17,7% aukning á verðmæti inn-
flutningsins frá árinu á undan. Sé innflutn-
ingur skipa og flugvéla, sem oft er háður 
verulegum sveiflum frá ári til árs, dreginn 
frá heildarinnflutningi, kemur í ljós minnk-
un um 0,6% á móti 19,9% aukningu 1966. 
Í þessum tölum er innflutningur vegna 
Búrfells, álbræðslu og lenginga skipa og 
flugvéla meðtalin. Sé álbræðslan tekin lit 
úr þessum útreikningum, verður aukning 
heildarinnflutnings 1967 aðeins 1,4%, og 
án skipa og flugvéla er um 1,5% lækkun 
að ræða miðað við árið á undan. 

Í 13. töflu er skipting innflutningsins 
sýnd eftir vörudeildum, en í 14. töflu er 
hlutfallsleg skipting á innflutningnum eftir 
notkun sl. 4 ár. 

Innflutningur á neyzluvörum jókst enn á 
árinu 1967, eða um 37,0 millj. kr., sem er 
1,6% aukning (17,7% aukning 1866). Mest 
aukning varð á liðnum matvörum, sem 
hækkaði um 9,1%. Ýmsar neyzluvörur juk-
ust um 4,4%. Liðurinn áfengi, tóbak og eld-
spýtur hækkaði um 6,8%. Innflutningur á 
fatnaði, skófatnaði og vefnaðarvöru og 
þess háttar minnkaði hins vegar á árinu um 
5,2%. Innflutningur á rafmagnsheimilis-
tækjum minnkaði á árinu um 3,0%. Loks 
minnkaði innflutningur ýmissa varanlegra 
neyzluvara úr 202,0 millj. kr. í 185,7 millj. 
kr. eða um 8,1%. 

Innflutningur rekstrarvara jókst á árinu 
1967 um 12,4 millj. kr. eða aðeins 0,9%, sem 
er miklu minni aukning en árin á undan, en 
hún nam 3,5% 1966 og 5,0% 1965. Af ein-
stökum liðum var mesta aukningin á rekstr-
arvörum til landbúnaðar 23,4%, en á rekstr-
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13. tafla. Innfluttar vörur eftir vörudeildum 1964—1967. 

(Flokkað samkvœmt vöruflokkum Sameinuðu þjóðanna. Upphœðir í millj. kr.). 

1964 1965 1966 1967 

Kjöt og kjötvörur 0,2 0,0 0,0 0,0 
Mjólkurafurðir og egg 0,1 0,0 1,1 0,1 
Fiskur og fiskmeti 1,7 1,4 1,0 3,2 
Korn og kornvörur 171,7 212,4 204,1 187,2 
Ávextir og grænmeti 123,9 135,0 148,4 169,0 
Sykur og sykurvörur 101,9 56,6 53,0 53,1 
Kaffi, te, kakó og kryddvörur 94,9 101,9 100,7 115,3 
Skepnufóður (annað en ómalað korn) 53,0 58,6 57,0 136,2 
Ýmiss konar matvörur o. fl 21,5 24,9 30,6 31,7 

36,3 43,2 59,6 59,1 
Tóbak og tóbaksvörur 56.5 71,8 77,4 87,4 
Húðir, skinn og óverkuð loðskinn 0,4 0,5 0,3 0,5 
Olíufræ, olíuhnetur og olíukjarni 0,3 0,5 0,5 0,3 
Kátsjúk, óunnið, og kátsjúkiíki 3,6 3,3 3,1 2,6 
Trjáviður og korkur 147,4 170,4 175,0 172,2 
Spunaefni, óunnið, og úrgangur 27,9 17,5 10,4 9,2 
Náttúrlegur áburður og jarðefni, óunnin (að undan-

46,3 skildum kolum, olíu o. fl.) 46,2 46,1 44,0 46,3 
Málmgrýti og málmúrgangur 0,1 0,0 0,3 0,2 
Hrávörur úr dýra- og jurtarikinu o. fl 17,0 18,7 15,9 18,0 
Eldsneyti, smurningsoliur og skyld efni 528,2 534,4 527,6 572,4 
Dýra-, jurtaoiiur (ekki ilmolíur) og feiti 34,5 39,2 33,9 35,4 
Efni og efnasambönd 29,0 56,8 66,4 58,3 
Koltjara og hráefni frá kolum, steinoiiu og náttúrlegu 

gasi 0,6 0,7 0,9 0,9 
Sútunar-, litunar- og málunarefni 27,1 27,7 27,6 29,2 
Lyf og lyf javörur 44,1 57,5 65,8 73,9 
Ilmolíur og ilmefni, snyrtivörur, fægi- og hreinsunarefni 33,2 40,1 48,5 50,2 
Tiibúinn áburður 75,6 88,5 78,7 87,8 
Sprengiefni og ýmsar efnavörur 113,7 132,4 159,0 163,4 
Leður, leðurvörur, verkuð loðskinn 5,3 5,2 4,7 4,6 
Kátsjúkvörur o. fl 70,3 103,8 104,5 102,8 
Trjá- og korkvörur (nema húsgögn) 141,9 119,3 196,3 185,7 
Pappír, pappi og vörur úr honum 173,7 194,5 202,4 206,7 
Garn, álnavara, vefnaðarmunir o. þ. h 421,9 490,6 534,4 440,6 
Vörur úr ómálmkenndum jarðefnum 81,9 98,4 118,3 129,3 
Silfur, platína, gimsteinar og guilmunir 42,6 50,7 56,4 54,3 
Ódýrir málmar 178,6 212,9 213,7 234,1 
Málmvörur 163,4 219,8 254,5 317,3 
Vélar, aðrar en rafmagnsvélar 493,3 565,8 778,6 774,2 
Rafmagnsvélar og áhöld 356,7 374,6 516,0 541,5 
Flutningatæki 1.265,9 969,6 1.123,9 1.215,5 
Tilhöggvin hús, hreinlætis-, hitunar- og ljósabúnaður.. 33,0 44,5 56,4 59,0 
Húsgögn 6,0 11,3 40,3 39,0 
Munir til ferðalaga, handtöskur o. fl 6,6 7,9 11,0 12,5 
Fatnaður 139,1 157,1 205,9 196,0 

72,5 85,4 90.2 89,0 
Vísindaáhöld, mælitæki, ljósmyndavörur og sjóntæki, 

100,0 102,9 67,0 76,6 100,0 102,9 
Ýmsar unnar vörur o. fl 124,4 171,3 252,0 245,4 
Vörur og viðskipti ekki flokkuð eftir tegund 1,3 2,2 2,0 2,7 

Samtals 5.636,0 5.901,6 6.852,3 7.116,2 
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arvörum til vinnslu landbúnaðarvara var 
aukningin ekki nema 13,8%. Innflutningur 
á olíu, benzíni og kolum jókst um 8,5% á 
árinu, en dróst saman árið áður um 5,3%. 
Liðurinn rekstrarvörur til fiskveiða minnk-
aði um 21,6% á árinu, og liðurinn rekstrar-
vörur til vinnslu sjávarvara dróst sömu-
leiðis saman um 12,9%. Innflutningur ým-
issa rekstrarvara jókst um 10,8% á árinu. 

Árið 1961 jókst hlutur neyzlu- og rekstr-
arvara í heildarinnflutningi úr 54,6% í 
60,3%. Næstu ár fór hlutur þessara flokka 
árlega minnkandi, en óx að sama skapi í 
fj'árfestingarvörum, og voru þær árið 1964 
tæpur helmingur af heildarinnflutningi eða 
47,8%. Árið 1965 urðu fjárfestingarvörur 
hins vegar 44,7%, en neyzlu- og rekstrar-
vörur samtals 55,3%. Árið 1966 voru f jár-
festingarvörur 46,7% og neyzlu- og rekstr-
arvörur 53,3%. 1967 varð svo hlutur f jár-
festingarvara í heildarinnflutningi 48,0% 
og neyzlu- og rekstrarvara 52,0%. Hlutur 
rekstrarvara hefur lækkað frá 1965 úr 
22,6% af heildarinnflutningi í 19,6%. Að 
verðmæti til varð innflutningur fjárfest-
ingarvara á árinu 1967 3.416,8 millj. kr. á 
móti 3.202,7 millj. kr. 1966, sem er hækkun 
um 214,1 millj. kr. eða 6,7%. Þess skal 
getið í sambandi við 14. töflu, að innflutn-
ingur vegna lenginga skipa og flugvéla og 
innflutningur vegna álbræðslu er ekki tal-
inn með í heildarinnflutningi eða innflutn-
ingi fjárfestingarvara, og svo var einnig 
árin á undan. Að þessum innflutningi með-
töldum hefði hlutur fjárfestingarvara í 
heildarinnflutningi 1967 numið 49,3%, en 
47,5% 1966. 

Byggingarvörur innfluttar á árinu námu 
tæpum 1/8 hluta af heildarinnflutningi (án 
álverksmiðju og lenginga) og rúmum 
hluta af innfluttum fjárfestingarvörum. 
Innflutningur fjárfestingarvara vegna Búr-
fellsvirkjunar nam 165 millj. kr. á árinu á 
móti 140 millj. kr. 1966. Innflutningur skipa 
og þá að meðtöldum lengingum var hlutfalls-
lega meiri en árið áður eða 6,6% af heild-
arinnflutningi á móti 4,4% 1966 og 5,3% 
1965. Flugvélar voru fluttar inn fyrir 329,1 
millj. kr., og er þá einnig meðtalin lenging 
á einni Canadair flugvél Loftleiða og stofn-
varahlutir Boeing-þotu Flugfélags Íslands. 

Nemur það 4,6% af heildarinnflutningi 1967 
á móti 5,2% 1966. Bifreiðar voru fluttar 
inn fyrir 355,3 millj. kr., sem eru um 5,0% 
af heildarinnflutningi samanborið við 6,6% 
1966 og 4,9% 1965. Innflutningur bifreiða 
dróst saman um 102,9 millj. kr. eða um 
22,5%. Mest var minnkunin á innflutningi 
jeppabifreiða eða 48,5%, úr 126,3 millj. kr. 
í 65,1 millj. kr. Innflutningur fólksbifreiða 
minnkaði úr 199,3 millj. kr. í 184,4 millj. 
kr. eða um 7,5%, og innflutningur vöru- og 
almenningsbifreiða dróst saman um 20,2%, 
úr 132,6 millj. kr. í 105,8 millj. kr. Innflutn-
ingur flutningatækja, þ. e. a. s. skipa, flug-
véla og bifreiða, nam alls á árinu 16,1% 
af heildarinnflutningi til landsins (16,2% 
árið áður) og 33,9% af innflutningi f jár-
festingarvara (35,1% 1966, 34,0% 1965 og 
tæplega 45,0% árið 1964). Innflutningur á 
vélum og tækjum til ýmiss konar fram-
leiðslu og framkvæmda fyrir utan álbræðslu 
minnkaði örlítið frá árinu áður, úr 701,7 
millj. kr. í 700,4 millj. kr. eða aðeins um 
0,2%. Var þessi innflutningur 9,8% af 
heildarinnflutningi ársins 1967, en var 
10,2% árið 1966 og 8,8% 1965. 

Sú flokkun eftir notkun vara, sem hér 
hefur verið miðað við og unnin er úr 
skýrslum Hagstofunnar, er miklum vand-
kvæðum bundin, og er rétt að hafa það í 
huga við lestur 14. töflu og þess, sem að 
framan er sagt um einstaka liði hennar. 
Þessu veldur, að einstakar vörutegundir 
geta fallið á fleiri en einn hinna þriggja að-
alflokka og auk þess talizt til tveggja eða 
fleiri undirflokka hvers aðalflokks. Hefur 
því Hagstofan farið þá leið að skipa slíkum 
vörum þar í flokk, sem notkun þeirra er 
talin mest. 

Viðskipti við einstök lönd. 
Á árinu 1967 nam innflutningur frá 

vöruskiptalöndunum 12,6% af heildarinn-
flutningi (innfl. v/álbræðslu. ekki meðtalinn), 
en var 12,4% 1966 og 17,3% 1965. Útflutn-
ingur til vöruskiptalanda nam 17,8% á ár-
inu á móti 12,5% 1966 og 17,2% 1965. Nán-
ar verður vikið að viðskiptum Íslendinga á 
vöruskiptagrundvelli í sambandi við 18. 
töflu síðar í greininni. 
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14. tafla. Skipting innflutnings eftir notkun 1964—1967. 

15. tafla. Innflutningur nokkurra vörutegunda 1965—1967. 

(Verð í millj. kr. og magn í tonnum, nema annars sé getið). 

1965 1966 1967 

Magn Verð Magn Verð Magn Verð 
Kornvörur til manneldis 13.163 74,6 11.679 72,7 11.401 76,6 
Fóðurvörur 35.007 157,3 34.733 161,8 52.004 221,8 
Sykur 10.479 47,4 9.764 41,2 9.896 41,3 
Kaffi 2.029 81,4 2.018 74,5 2.264 88,1 
Salt 50.782 33,1 42.929 28,8 42.034 27,7 
Benzín 63.515 96,9 56.535 71,8 64.605 98,8 
Brennsluolía o. fl 398.076 364,0 426.561 376,2 425.367 397,8 
Timbur (þús. teningsfet) 2.102 192,9 2.213 204,6 2.143 204,7 
Hjóladráttarvélar (stk.) 756 57,3 810 66,0 467 41,5 
Fólks- og jeppabifreiðir (stk.) 3.500 204,1 4.945 325,5 3.990 249,4 
Vöru- og almenningsbifreiðir (stk.) . . . . 467 75,4 585 122,9 433 89,2 
Flugvélar (stk.) 13 268,3 18 291,0 8 233,1 
Fiskiskip (stk.) 11 119,0 11 180,4 23 411,9 
Önnur skip (stk.) 7 196,5 4 83,4 3 54,5 
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Helztu viðskiptalönd Íslendinga hvað 
snertir innfluting í frjálsum gjaldeyri voru 
á árinu Bretland, V.-Þýzkaland, Danmörk, 
Noregur, Svíþjóð og Holland í Evrópu og 
Bandaríki N.-Ameríku. Hlutfall þessara 7 
landa af heildarinnflutningnum nam 72,0%. 
Árið 1966 voru þessi sömu lönd með 69,3% 
af innflutningi og 1965 65,0%. Miðað við 
krónutölu jókst innflutningurinn mest frá 
Bandaríkjunum eða um 162,6 millj. kr., sem 
er 17,4% aukning frá fyrra ári. Næstmesta 
aukningin að krónutölu varð á innflutningi 
frá Hollandi, en hann jókst um 112,5 millj. 
kr. eða ca 33,2%, sem er mesta hlutfallslega 
aukning á innflutningi frá einstöku landi. 
Stafar þessi aukning að mestu leyti af 
auknum innflutningi fiskiskipa frá Hollandi 
eða fyrir 78,1 millj. kr. 1967 á móti 18,1 
millj. kr. 1966. Innflutningur frá V.-Þýzlca-
landi jókst um 4,8% 1967, úr 875,9 millj. kr. 
1966 upp í 917,8 millj. kr. 1967. Frá Bret-
landi jókst innflutningur um 32,4 millj. kr. 
eða um 3,5%, en hlutdeild Bretlands í heild-
arinnflutningi stóð sem næst í stað. Inn-
flutningur frá Danmörku jókst um 95,6 
millj. kr. eða 17,7% og hlutdeild í heildai'-
innflutningi var 8,9% í stað 7,9% árið áður. 

Innflutningnr frá vöruskiptalöndunum 
jókst að krónutölu um 54.5 millj. kr. eða um 
6,5%. Mestur var innflutningurinn frá 
Rússlandi 452,6 millj. kr., en hann minnkaði 
um 4,4% á árinu. Innflutningur frá Rúss-
landi nam um helmingi alls vöruskiptainn-
flutningsins. Rússland var á árinu 7. stærsta 
innflutningslandið með 6,4% næst á eftir 
Svíþjóð með 6,8% og rétt aðeins ofar en 
Holland, sem einnig var með 6,4%. Árið 
1966 var Rússland í 6. sæti með 6,9% inn-
flutningsins og árið 1965 í 5. sæti með 8,8%. 

Verðmæti útflutnings til frjálsgjaldeyris-
landa var mest til Bretlands, Svíþjóðar, V.-
Þýzkalands, Danmerkur, Portúgal, Italíu, 
Hollands og Bandaríkjanna. Samtals nam 
útflutningurinn 2.843,6 millj. kr. eða 66,1% 
af heildarútflutningi á móti 68,0% 1966. 
Séu hins vegar tekin þau sjö lönd, sem inn-
flutningurinn var mestur frá, nemur út-
flutningur til þeirra 60,2% af heildarút-
flutningi. Bretland varð 1967 aftur stærsta 
viðskiptaland Íslendinga, en Bandaríkin 

höfðu farið fram úr árið 1966. Nam út-
flutningurinn til Bretlands 896,3 millj. kr. 
á árinu og var fimmti hluti heildarútflutn-
ingsins. Hins vegar minnltaði útflutningur-
inn til Bretlancls að krónutölu, úr 997,0 millj. 
kr. 1966 í 896,3 millj. kr. 1967 eða um 10,1%. 
Meiri hluti útflutnings til Bretlandsvar sild-
armjöl og síldarlýsi eða 60,5%. Annað 
stærsta viðskiptalandið 1967 var Bandaríkin 
með 1-5,1% heildarútflutnings. Stærsti hluti 
sölunnar til Bandaríkjanna var freðfiskur, 
og nam útflutningur hansáárinu 529,8 millj. 
kr. af 650,6 millj. kr. útflutningi til Banda-
ríkjanna. Útflutningur til Bandaríkjanna 
dróst verulega saman á árinu, nam 1000,3 
millj. kr. 1966 og hefur því minnkað um 
349,7 millj. kr. eða 35,0%. Árið 1966 dróst. 
útflutningurinn saman um 12%. Þessi sam-
dráttur stafar einkum af minnkaðri sölu á 
freðfiski og saltsíld. Þriðji stærsti útflutn-
ingsmarkaður Íslendinga af frjálsgjaldeyr-
islöndum var í Svíþjóð, en útflutningur 
þangað var 358,4 millj. kr. á móti 502,7 
millj. kr. 1966 eða 28,7% lækkun, V.-Þýzka-
land var 1967 f jórði stærsti útflutnings-
markaður Íslendinga, en var 1966 þriðja af 
frjálsgjaldeyrislöndum. Útflutningur til V.-
Þýzkalands dróst saman um 47,5% á árinu, 
úr 523,5 millj. kr. 1966 í 274,9 millj. kr. 1967, 
og hlutdeild í heildarútflutningi lækkaði úr 
8,7% 1966 niður í 6,4% 1967. Útflutningur 
til Portúgal jókst um 8,3 millj. kr. á ár-
inu, aðallega vegna aukins útflutnings á ó-
verkuðum saltfiski, og var Portúgal í sjötta 
sæti af frjálsgjaldeyrislöndum 1967. Út-
flutningur til Danmerkur minnkaði um 
37,8%, og átti minnkaður útflutningur á 
síldarlýsi og síldarmjöli mikinn þátt í því. 
Nam útflutningur til Danmerkur aðeins 
220,5 millj._kr. 1967 á móti 354,3 milli. kr. 
árið 1966. Útflutningur til Hollands minnk-
aði einnig verulega eða úr 337,2 millj. kr 
1966 í 125,5 rnillj. kr. 1967, sem er lækkun 
um 62,8%. Hér er um að kenna miklum 
mun minni útflutningi á síldarlýsi, en þess 
ber að geta, að á árinu 1966 varð mikil aukn-
ing á útflutningi síldarlýsis til Hollands. 
Loks skal þess getið, að útflutningur til 
Nigeríu var ekki nema rúmur þriðjungur 
miðað við árið áður, eða 76,5 millj. kr. á 
móti 213,7 millj. kr. Er það að sjálfsögðu 
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16. tafla. Viðskipti við einstök lönd 1965—1967. 
(Í millj. kr.). 

Innflutningur, cif. Útflutningur, fob. 
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borgarastyrjöldin í landinu, sem lokað hefur 
stærsta skreiðarmarkaði Íslendinga. 

Útflutningsverðmætið til vöruskiptaland-
anna jókst um 11,9 millj. kr. á árinu eða 
I ,6%, og hlutdeild í heildarútflutningi jókst 
úr 12,5% 1966 í 17,8% 1967. Hér er einkum 
um að ræða aukinn útflutning til Rússlands, 
en hann jókst úr 427,3 millj. kr. í 506,6 millj 
kr. eða um 18,6%. Var Rússland þriðja 
stærsta viðskiptaland Íslendinga 1967 með 
11,8% af heildarútflutningi, en var í 5. sæti 
1966 með 7,1% útflutnings. Rúmlega 73,5% 
af útflutningnum til Rússlands 1967 var 
freðfiskur, en var 74,7% árið áður. Útflutn-
ingur til allra annarra vöruskiptalanda dróst 
saman, mest þó til Ungverjalands, en út-
flutningur þangað var sem næst enginn 
1967. 

Í 18. töflu er yfirlit yfir viðskipti á vöru-
skiptagrundvelli í hlutfalli af heildarvið-
skiptum við útlönd frá 1958. Taflan sýnir, 
að þessi viðskipti hafa stöðugt farið minnk-
andi frá 1958, þar til á árinu 1966, að smá-
vægileg aukning varð á hlutfalli útflutnings 
til vöruskiptalandanna, og síðan á árinu 
1967, að bæði inn- og útflutningur til vöru-
skiptalanda eykst. Viðskipti við vöruskipta-
löncl voru þó mest árið 1957, þegar innflutn-
ingur frá þeim nam 42,2% af heildarinn-
flutningi og útflutningur 43,8%. Brasilía 
er nú eina landið utan Austur-Evrópu, sem 
vöruskiptasamningur er í gildi við, en þau 
viðskipti hafa einnig dregizt verulega sam-
an á þessu tímabili. 

Hér fer á eftir yfirlit yfir viðskiptasamn-
inga við vöruskiptalöndin, sem í gildi voru 
1967. Miðað er við síðustu framlengingar 
eða bókanir fyrir ársbyrjun 1967, hafi nýr 
samningur ekki verið gerður á árinu. Á ár-
inu 1967 voru engir nýir viðskiptasamn-
ingar gerðir, en bókanir voru undirritaðar 
um viðskipti við Tékkóslóvakiu og Pólland 
á grundvelli gildandi viðskiptasamninga. 
Vöruskiptasamningar á jafnvirðiskaupa-
grundvelli voru í gildi á árinu 1967 milli 
Íslands og eftirtalinna landa: Brasilíu, 
Rúmeníu, Rússlands og Ungverjalands, auk 
samnings við Austur-Þýzkaland, sem byggð-
ur er á einkaviðskiptum. 

Brasilía: Samningur frá 1956, sem gildir 
um óákveðinn tima með þriggja mánaða 

uppsagnarfresti. Útflutt til Brasilíu var 
1967 einkum þurrkaður saltfiskur og keypt 
þaðan aðallega kaffi. 

Pólland: 1/1 1967—31/12 1969. Samning-
urinn var undirritaður 26. september 1966 
og framlengist sjálfkrafa um eitt ár í senn, 
sé honum ekki sagt upp þremur mánuðum 
fyrir lok gildistíma. Samningurinn gerir 
ráð fyrir að greiðslur fari fram í frjálsum 
gjaldeyri. Íslendingar selja Pólverjum eink-
um saltsíld, sildarmjöl, fiskmjöl og saltað-
ar gærur, en kaupa kol, járnvörur vefnaðar-
vörur, vélar, verkfæri, timbur o. fl. 

Rúmenía: 1. janúar 1967 — 31. desember 
1967. Samningurinn framlengist sjálfkrafa 
um eitt ár í senn, sé honum ekki sagt upp, 
og var þessi samningur i gildi árið 1967. 
Innflutt frá Rúmeníu 1967 var einkum 
jarðolía, en útflutt þangað fryst fiskflök 
o. fl. 

Rússland: Þann 1. janúar 1966 tók gildi 
nýr vöruskiptasamningur milli íslands og 
Rússlands, sem gilda átti til 31. des. 1968. 
Vöruskipti milli Rússlands og Íslands á 
tímabilinu 1. janúar 1966 til 31. des. 1968 
eiga að fara fram á grundvelli tveggja lista, 
er ákveða magn fyrir árlegar gagnkvæmar 
vöruafgreiðslur. Rússar eiga að kaupa af 
Íslendingum 12.000—15.000 tonn af fryst-
um fiskflökum, 10.000—15.000 tonn af salt-
síld, 5.000 tonn af heilfrystum fiski, 5.000 
tonn af freðsíld og fleira. Frá Rússlandi 
skulu íslendingar kaupa m. a. vélar og tæki, 
benzín og brennsluolíur, timbur, kornvörur 
o. fl. 

Tékkóslóvakía: Viðskipti milli íslands og 
Tékkóslóvakíu 1967 fóru fram á grundvelli 
viðskiptasamnings, sem undirritaður var 12. 
september 1966 og gildir frá 1/10 1966 til 
30. september 1970 og framlengist sjálf-
krafa um eitt ár í senn, sé honum ekki 
sagt upp sex mánuðum fyrir lok gildistíma. 
Bæði löndin veita hvort öðru sömu aðstöðu 
um innflutning og útflutning og þau veita 
þriðja landi, sem viðskipti eru við á frjáls-
um grundvelli. Samið var um sérstakan ís-
lenzkan vörulista, sem var nær óbreyttur frá 
síðasta lista, sem fylgdi fyrri samningi. Við-
skipti skulu ekki vera takmörkuð við vöru-
listann. Samkvæmt samningnum skulu all-
ar greiðslur fara fram í frjálsum gjaldeyri 



25lp FJÁRMÁLATÍÐINDI 

17. tafla. Viðskipti við einstök lönd í hlutfallstölum 1965—1967. 

Innflutningur Útflutningur 

FRJÁLSGJALDEYRISLÖND: 1965 1966 1967 1965 1966 1967 
Evrópa: 

5,9 5,1 Danmörk 9,1 7,9 8,9 7,1 5,9 5,1 
Finnland 2,3 2,4 2,2 3,2 3,3 3,6 
Noregur 6,2 9,9 8,5 1,5 2,6 1,5 
Svíþjóð 5,3 6,8 6,6 7,1 8,3 8,3 
Færeyjar 0,0 0,0 0,0 0,4 0,5 0,8 
Austurríki 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 
Belgía 1,8 2,1 2,0 1,2 1,3 1,0 
Bretland 13,9 13,4 13,3 20,4 16,5 20,8 
Frakkland 1,3 1,3 1,3 1,4 1,6 1,3 
Grikkland 0,0 0,0 0,0 1,1 1,6 0,9 
Holland 5,2 4,9 6,4 3,6 5,6 2,9 
Írland 0,1 0,1 0,1 0,8 0,6 0,3 
Ítalía 0,9 1,3 1,5 5,5 3,4 3,0 
Portúgal 0,3 0,3 0,2 1,7 3,0 4,4 
Spánn 0,7 0,6 0,5 2,4 2,8 2,3 
Sviss 0,8 0,9 0,9 0,2 0,4 0,3 
Vestur-Þýzkaland 12,4 12,8 12,9 8,2 8,7 6,4 

Ameríka: 
Bandaríkin 12,9 13,6 15,4 16,4 16,6 15,1 
Kanada 3,9 3,7 0,2 0,5 0,3 0,5 
Kúba 0,1 0,0 — • — 0,0 — 

Hollenzkar nýl. í Ameríku 0,3 0,4 1,2 0,0 0,0 
0,0 Venezúela — 0,0 — 0,0 0,0 0,0 

Afríka: 
4,4 3,5 1,8 Nígería 0,0 0,0 0,0 4,4 3,5 1,8 

S.-Afríka 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 
Tanganjíka 0,0 0,0 0,0 — 0,0 — 

Önnur lönd: 
0,0 Filippseyjar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Indland 0,2 0,1 0,1 — • 0,5 — 

Ísrael 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,0 
Japan 3,7 3,9 3,7 0,0 0,3 0,0 
Ýmis lönd 0,8 0,7 1,0 0,4 0,1 1,8 

Frjálsgjaldeyrislönd samtals . . . 82,7 87,6 87,4 87,8 87,5 82,2 

VÖRUSKIPTALÖND: 
2,4 Pólland 2,2 1,8 1,3 2,2 2,3 2,4 

Rúmenía 0,6 0,3 0,3 0,6 0,5 0,5 
Rússland 8,8 6,9 6,4 5,3 7,1 11,8 
Tékkóslóvakía 2,0 1,6 1,3 2,1 0,9 1,1 
Ungverjaland 0,2 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 
Austur-Þýzkaland 2,1 0,6 2,0 1,3 0,9 1,3 
Brasilía 1,4 1,1 1,2 0,7 0,6 0,7 

Vöruskiptalönd samtals 17,3 12,4 12,6 12,2 12,5 17,8 Vöruskiptalönd samtals 
Alls 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Í stað jafnvirðiskaupaviðskipta, sem í gildi 
hafa verið allt frá stríðslokum. Skulu allar 
greiðslur fara fram í Bandaríkjadollurum 
í gegnum reikninga í Seðlabanka Íslands og 
verzlunarbanka tékkneska ríkisins sam-
kvæmt sérstökum samningi. Samkvæmt 
vörulista þeim, sem í gildi er, skulu Íslend-
ingar selja Tékkum fryst fiskflök, frysta 
sild, saltsíld, fiskmjöl, lýsi o. fl., en kaupa 
af þeim vefnaðarvörur, skófatnað, búsáhöld, 
rúðugler, járn- og stálvörur, vélar, bíla, iðn-
aðarvörur o. fl. 

Ungverjaland: 1. janúar 1967—31. des-
ember 1967. Samningurinn var undirrit-
aður í Búdapest 5. febrúar 1963. Hann fram-
lengist sjálfkrafa um eitt ár í senn, hafi 
hvorugur aðili sagt honum upp þremur mán-
uðum fyrir lok samningstímans. Samkvæmt 
vörulistum, sem fylgja samningum, er gert 
ráð fyrir auknum viðskiptum landanna. 
Helztu vörur, sem Íslendingar selja Ungverj-
um eru hraðfrystur fiskur, fiskmjöl, lýsi o. 
fi., en kaupa í staðinn sykur, vefnaðarvör-
ur, iðnaðarvörur o. fl. 

A.-Þýzkaland: 1. janúar 1967—31. des-
ember 1967. Samningurinn er byggður á 
einkaviðskiptum milli íslenzka vöruskipta-
félagsins og Kammer für Aussenhandel í 
A.-Þýzkalandi og því ekki opinber. Til A.-
Þýzkalands var einkum flutt út freðsíld, 
síldarlýsi og síldarmjöl, en keypt þaðan skip 
og bátar o. fl. 

Eins og undanfarin ár, var Rússland 
mikilvægasta vöruskiptalandið með 50,4% 
af innflutningi frá vöruskiptalöndunum 
(56,1% 1966 og 51,0% 1965) í heild og 
66,3% af útflutningi til þeirra (56,8% og 

43,0%). Næst á eftir Rússlandi voru mark-
aðirnir í Póllandi og A.-Þýzkalandi stærstir 
og Tékkóslóvakía kom fast á eftir. 

Viðskiptasamningar við önnur lönd, þar 
sem greiðslur eru í frjálsum gjaldeyri, eru 
miklu þýðingarminni en samningar við 
vöruskiptalöndin. Samningar við þessi lönd 
hafa einkum verið gerðir til að tryggja inn-
flutningsleyfi fyrir þeim afurðum Íslend-
inga, sem eru háðar slíkum leyfisveiting-
um í öðrum löndum, en sumir samningar 
eru hrein formsatriði. Árið 1967 voru al-
mennir viðskiptasamningar í gildi við eftir-
talin lönd: Bandaríkin, Bretland, Búlgaríu, 
Danmörku, Finnland, Frakkland, Írland, 
Ísrael, Júgóslavíu, Kúbu, Spán, Svíþjóð og 
Vestur-Þýzkaland. 

18. tafla. Viðskipti við vöruskiptalönd í hlut-
falli af heildarviðskiptum við útlönd 

1958—1967. 

Innflutningur Útflutningur 

Önnur Önnur 
Austur- vörusk. Austur- vörusk. 
Evrópa lönd Samt. Evrópa lönd Samt. 

1958 . . 32,2 8,9 41,1 34,8 7,9 42,7 
1959 . . 30,7 6,7 37,4 33,6 6,0 39,6 
1960 . . 23,0 2,1 25,1 24,5 1,2 25,7 
1961 . . 23,1 1,7 24,8 14,1 1,8 15,9 
1962 . . 19,2 1,5 20,7 18,5 1,4 19,9 
1963 . . 17,8 1,0 18,8 17,4 1,2 18,6 
1964 . . 16,2 1,3 17,5 14,3 0,5 14,8 
1965 . . 15,9 1,4 17,3 11,5 0,7 12,2 
1966 . . 11,3 1,1 12,4 11,9 0,6 12,5 
1967 . . 11,4 1,2 12,6 17,1 0,7 17,8 



Störf Alþingis 
Hér er greint frá störfum 88. löggjafarþings Íslendinga. 
Fylgir grein þessarl skrá yfir lög og ályktanir þingsins. 

Reglulegt Alþingi 1967, sem var 88. 
löggjafarþing Íslendinga, stóð frá 10. 
október til 20. desember 1967 og frá 
16. janúar til 20. apríl 1968 eða alls 
168 daga. 

Haldnir voru samtals 260 þingfundir, 
þar af 102 í neðri deild, 100 í efri deild 
og 58 í sameinuðu þingi. 

Á þinginu voru lögð fram alls 130 
lagafrumvörp. Stjórnarfrumvörp voru 
67 og þingmannafrumvörp 63. Af þing-
mannafrumvörpum eru 4 frumvörp, 
sem nefndir fluttu að beiðni ráðherra. 
Á milii deilda skiptast frumvörpin þann-
ig, að fyrir neðri deild voru lögð 76 
frumvörp, fyrir efri deild 52 frumvörp 
og 2 fyrir sameinað þing. 

Alls var 71 lagafrumvarp afgreitt sem 
lög, þar af 55 stjórnarfrumvörp og 16 
þingmannafrumvörp. Felld voru 3 frum-
vörp, 2 frumvörp voru afgreidd með 
rökstuddri dagskrá, 5 frumvörpum var 
vísað til ríkisstjórnarinnar og 49 frum-
vörp voru ekki útrædd. 

Á þinginu voru bornar fram 48 þings-
ályktunartillögur, þar af 41 í samein-
uðu þingi, 4 í neðri deild og 3 í efri 
deild. Fimmtán tillögur voru samþykkt-
ar sem ályktanir Alþingis, ein sem 
ályktun neðri deildar, tvær sem álykt-
anir efri deildar, ein var felld, tvær 
voru teknar aftur í sameinuðu þingi 
og 27 urðu ekki útræddar. 

Alls voru bornar fram 26 fyrirspurn-
ir, allar í sameinuðu þingi. Málatala 
þeirra er þó ekki nema 13, þar eð oft 
eru tvær eða fleiri á sama þingskjali. 
Fyrirspurnirnar voru allar ræddar 
nema tvær, sem teknar voru aftur. 

Þingið fjallaði alls um 191 mál, og 
urðu prentuð þingskjöl alls 705 talsins. 

Hér á eftir fer skrá um öll lög og 
þingsályktunartillögur, sem afgreidd 
voru á þinginu, og er vikið stuttlega að 
efni flestra mála. Þá er þess getið, hve-
nær hver afgreiðsla fór endanlega fram 
af hálfu Alþingis, svo og númers og 
staðfestingardags laganna. 
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Skrá yfir lög, afgreidd á 88. löggjafarþingi. 

Fasteignamál. 
Samþykkt 
af Alþingi 

Lög, 
nr. og dagsetn. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja 1. febrúar 1968 11/13. febr. 1968 
eyðijörðina Hól í Ölfusi í Árnessýslu. 

Lög um breyting á lögum nr. 102/1962, um ættar- 29. marz 1968 18/5. apríl 1968 
óðul, ættarjarðir, erfðaábúð og sölu þjóð- og kirkju-
jarða. 

Lögin heimila landbúnaðarráðherra að leysa óðal frá 
óðalsákvæðum, þegar óðalsbóndi verður að bregða búi 
af tilteknum orsökum, sem gera honum ókleift að 
halda áfram búskap. 

Lög um íbúðarhúsnæði í eigu ríkisins. 16. apríl 1968 27/25. apríl 1968 
Lög þessi taka til þess húsnæðis, sem notað er til íbúð-
ar fyrir starfsmenn ríkisins og ríkið á að einhverju 
eða öllu leyti. Óheimilt er að byggja eða kaupa nýtt 
íbúðarhúsnæði samkvæmt lögum þessum, nema fé sé 
sérstaklega til þess veitt á fjárlögum og fyrir liggi 
samþykki hlutaðeigandi ráðherra um, að í byggingu 
eða kaup skuli ráðizt. Þeim starfsmönnum ríkisins, er 
hafa afnot íbúðarhúsnæðis samkvæmt lögum þessum, 
ber að greiða ríkissjóði leigu fyrir húsnæðið, sem skal 
ákveðin með reglugerð og miðast við brunabótamat hús-
næðisins o. fl. Sala fasteignar samkvæmt lögum þesi-
um skal fara fram með þeim hætti, að húsnæðið sé boðið 
til sölu með opinberri auglýsingu og tilgreindu lág-
marksverði, sem sé metið gangverð eða gangverð sam-
kvæmt nýju fasteignamati, þegar það tekur gildi. Lög 
þessi taka hvorki til embættisseturs forseta Íslands á 
Bessastöðum, biskupsbústaðar í Reykjavík né bústaða 
sendiherra Íslands erlendis. Felld eru úr gildi lög nr. 
38/1947, um skipulag og hýsingu prestsetra, lög nr. 
96/1947, um embættisbústað dómara, 2. og 3. málsliður 
4. mgr. 3. gr. laga nr. 41/1955, um greiðslu kostnaðar 
við skóla, sem reknir eru sameiginlega af ríki og sveit-
arfélögum, svo og lög nr. 4/1957, um embættisbústaði 
héraðsdýralækna. 

Lög um breyting á mörkum Eskifjarðarhrepps 17. apríl 1968 56/25. apríl 1968 
og Reyðarfjarðarhrepps í S.-Múlasýslu og um 
heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja ríkisjörð-
ina Hólma. 
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Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja 19- apríl 1968 
eyðijörðina Jórvík í Hjaltastaðahreppi, Norður-
Múlasýslu. 

Lög, 
nr. og dagsetn. 

46/2. maí 1968 

Lög um sölu á prestsetursjörðinni Setberg o. fl. 19. apríl 1968 42/2. maí 1968 

Félagsmál, heilbrigðismál, tryggingamál o. fl . 

Lög um breyting á lögum um lögræði, nr. 95 5. 7. des. 1967 75/19. des. 1967 
júní 1947. 

Maður cr fjárráða 20 ára gamall í stað 21 árs áður, 
nema sviptur sé fjárræði. 

Lög um breyting á lögum um stofnun og slit hjú- 7. des. 1967 77/19. des. 1967 
skapar, nr. 39 27. júní 1921. 

Breytt er hjónavígsluskilyrðum laganna á þá leið, að 
barmað er að vígja yngri karlmann en 20 ára í stað 
21 árs áður og sé annað lrjónaefna yngra en 20 ára 
má eigi vígja það án samþykkis foreldra, nema það 
hafi verið gift áður, en hér var einnig miðað við 21 
ár áður. 

Lög um breyting á framfærslulögum, nr. 80 5. júní 18. des. 1967 80/29. des. 1967 
1947. 

Í Reykjavík kemur félagsmálaráð í stað framfærslu-
nefndar og annast framkvæmd framfærslumála. Skipan 
félagsmálaráðs, fjöldi ráðsmanna og kjörtímabil ákvarð-
ast. af borgarstjórn Reykjavíkur. 

Lög um breyting á sveitarstjórnarlögum, nr. 58 18. des. 1967 81/29. des. 1967 
29. marz 1961. 

Kosningarétt til sveitarstjórna hafa allir, sem eru 
20 ára að aldri, þegar kosning fer fram, eru íslenzkir 
ríkisborgarar, eða hafa jafnan rétt við þá og eru eigi 
sviptir lögræði. 

Lög um breyting á lögum nr. 40 30. apríl 1963, 19. des. 1967 83/29. des. 1967 
um almannatryggingar. 

Breytt er ákvæðum laganna unr hlutverk Trygginga-
stofnunar ríkisins, hlutverk héraðssamlaga, skipan 
starfsanna Tryggingastofnunar ríkisins, svo og ýms-
um tryggingaákvæðum. Felld eru úr gildi lög nr. 78 
23. júlí 1936, um ríkisframfærslu sjúkra manna og 
örkumla og lög nr. 99 22. desember 1965, um breyting 
á þeim lögum, lög nr. 98 22. desember 1965 og lög nr. 
94 20. desember 1966, hvor tveggja um breyting á lög-
um nr. 40 30. apríl 1963, um almannatryggingar. 
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4/24. marz 1968 
Frá 1. janúar 1968 skulu bætur samkvæmt lögum nr. 
40/1963, um almannatryggingar, aðrar en fjölskyldu-
bætur, hækka, eftir því sem við getur átt, um 10% 
frá því, er þær að meðtalinni verðlagsuppbót voru í 
nóvembermánuði 1967. Bótafjárhæðir almannatrygg-
inga, eins og þær verða eftir gildistöku laga þessara, 
skulu frá 1. janúar 1968 teljast grunnupphæðir, sbr. 
lög nr. 70/1967, um verðlagsuppbót á laun og um vísi-
tölu framfærslukostnaðar. 

Samþykkt 
af Alþingi 

Lög um hækkun á bótum almannatrygginga. 11. marz 1968 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að stað- 19.marz 1968 10/1. apríl 1968 
festa fyrir Íslands hönd alþjóðasamþykkt um tak-
mörkun á ábyrgð útgerðarmanna, sem gerð var í 
Brussel 10. október 1957. 

L ö g um breyting á umferðarlögum, nr. 26 2. maí 21. marz 1968 15/28. marz 1968 
1958. 

Í fólksbifreiðum, sem flytja mega 8 farþega eða færri, 
og vörubifreiðum, sem skráðar eru fyrir allt að 1000 
kg farm (sendiferðabifreiðum) og skráðar eru í fyrsta 
sinn eftir 1. janúar 1969, skulu vera öryggisbelti fyrir 
ökumann og farþega í framsæti. 

Lög um tímareikning á Íslandi. 26. marz 1968 
Hvarvetna á Íslandi skal telja stundir árið um kring 
eftir miðtima Greenwich. Lög þessi öðlast gildi 7. april 
1968 kl. 01.00, og falla þá jafnframt úr gildi lög nr. 
35 16. nóvember 1907, um ákvörðun timans og lög nr. 
8 16. febrúar 1917, um geimild handa ráðuneyti Íslands 
til ákvörðunar sérstaks tímareiknings. 

Lög um breyting á lögum nr. 19 10. maí 1965, um 26. marz 1968 
Húsnæðismálastofnun ríkisins. 

Breytt er ákvæðum laganna um lánveitingar. Felld er 
úr gildi 3. gr. laga nr. 97/1965, um breyting á lögum 
nr. 19/1965, um Húsnæðismálastofnun ríkisins. 

Lög um breyting á lögum nr. 60 21. marz 1962, 26. marz 1968 
um verkamannabústaði. 

Breytt er ákvæðum laganna um sölu félagsmanna á 
íbúðum, sem þeir hafa keypt af byggingarfélaginu. Felid 
er úr gildi 3. gr. laga nr. 35 8. maí 1965, um breyting 
á lögum nr. 60/1962, um verkamannabústaði. 

6/5. apríl 1968 

20/8. apríl 1968 

20/8. apríl 1968 

Stjórnskipunarlög um breyting á stjórnarskrá lýð-
veldisins Islands, 17. júní 1944. 

Kosningarétt við kosningar til Alþingis hafa allir, kari-
ar sem konur, sem eru 20 ára eða eldri, þegar kosning 

29. marz 1968 9/5. apríl 1968 
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fer fram, hafa íslenzkan ríkisborgararétt og eiga lög-
heimili hér á landi. Þó getur enginn átt kosningarrétt, 
nema hann Iiafi óflekkað mannorð og sé eigi sviptur 
lögræði. Aldursskilyrði laganna er hér lækkað úr 21 
ári í 20 ár. 

Lög um breyting á lögum nr. 21/1957, um dýra-
vernd. 

Óheimilt er að reka hvali á land, nema fullvíst sé, að 
unnt sé að hagnýta þá til matar eða á annan hátt. 

Lög um breyting á lögum nr. 44 8. apríl 1968, um 
rétt manna til að kalla sig verkfræðinga, húsa-
meistara eða tæknifræðinga. 

Rétt til að kalla sig byggingafræðinga hafa hér á landi 
þeir einir, sem hafa fengið til þess leyfi ráðherra. Eng-
um má veita slíkt leyfi, nema hann hafi lokið fulln-
aðarprófi í byggingafræði frá byggingafræðilegum æðri 
skóla, sem Byggingafræðingafélag Íslands viðurkennir 
sem fullgildan skóla í þeirri grein. 

Lög um breyting á lögum nr. 49 20. apríl 1963, 
um byggingarsjóð aldraðs fólks. 

Lögin heimila, að veitt séu lán til byggingar dvaiar-
lieimila aldraðs fólks auk lánveitinga til íbúðabygginga. 

Lög um breyting á vegalögum, nr. 71 30. desem- 9. apríl 1908 
ber 1963. 

Árlega skal veita ákveðna fjárhæð til lagningar þjóð-
vega í kaupstöðum og kauptúnum, sem hafa 300 íbfia 
eða fleiri, og skal skipting fjárins fara eftir íbúafjölda. 
Skal árlegt framlag vera 12% af hundraði af heildar-
tekjum vegamála það ár samkvæmt XIV. kafla laganna. 
Ráðherra er þó heimilt að undanskilja tekjur vegamála, 
sem varið er til framkvæmda við hraðbrautir. Breytt 
er ákvæðum um innflutningsgjöld og þungaskatt. Lög-
in hafa einnig að geyma ákvæði til bráðabirgða um, 
hvernig verja skuli tekjum þeim, sem vegasjóður fær 
með lögum þessum árið 1968. 

Lög, 
nr. og dagsetn. 

5. apríl 1968 38/18. apríl 1968 

6. apríl 1968 30/18. apríl 1968 

9. apríl 1968 23/19. apríl 1968 

7/10. apríl 1968 

Lög um breyting á lögum um tékka, nr. 94 frá 16. apríl 1968 
19. júní 1933. 

Breytt er ákvæðum tékkalaga um framlengingar á fresti 
til gerðar samkvæmt tékkarétti. 

26/23. apríl 1968 

Lög um breyting á víxillögum, nr. 93 frá 19. júní 16. apríl 1968 
1933. 

Breytt er ákvæðum víxillaga um afsögn vegna greiðslu-
falls á víxli, svo og ákvæðum þeirra um gjalddaga víxils. 

25/23. apríl 1968 
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Lög um breyting á lögum nr. 40 30. apríl 1963, 17. apríl 1968 57/25. apríl 1968 
um almannatryggingar. 

Lög um breyting á lögum nr. 58/1966, um vernd 17. apríl 1968 31/20. apríl 1968 
barna og ungmenna. 

Menntamálaráðherra er heimilt að fela félagsmálaráði 
Reykjavíkur störf barnaverndarnefndar í Reykjavík 
að nokkru eða öllu leyti. Ráðherra kveður nánar á um 
starfsvið í reglugerð. 

Lög um veitingu ríkisborgararéttar. 17. apríl 1968 50/30. apríl 1968 
Lögin veita 41 útlendingi íslenzkan ríkisborgararétt. 
Þeir, sem heita erlendum nöfnum, skulu þó ekki öðlast 
íslenzkan ríkisborgararétt með lögum þessum, fyrr en 
þeir hafa fengið íslenzk nöfn samkvæmt lögum um 
mannanöfn. 

Lög um breyting á sveitarstjórnarlögum, nr. 58 17. apríl 1968 28/25. apríl 1968 
29. marz 1961. 

Lög um áskorunarmál, viðauki við lög nr. 85 23. 18. apríl 1968 49/1. maí 1968 
júní 1936, um meðferð einkamála í héraði. 

Samkvæmt þessum lögum mega fara fjárkröfur sam-
kvæmt víxlum, tékkum, skuldabréfum og öðrum ein-
hliða óskilyrtum skuldaviðurkenningum, svo og mál til 
heimtu peningaskulda, sem stafa af lausafjárkaup-
um, sbr. lög nr. 39 19. júní 1922, enda hafi þá stefn-
andi staðið við skuldbindingar af sinni hálfu. 

Lög um breyting á lögum um kosningar til Alþing- 18. apríl 1968 48/30. apríl 1968 
is, nr. 52 14. ágúst 1959. 

Lögin kveða svo á, að við kosningar til Alþingis eigi 
allir karlar og konur kosningarrétt, sem eru 20 ára 
eða eldri, þegar kosning fer fram, eiga ríkisborgara-
rétt hér á landi, eiga lögheimili hér á landi, hafa óflekk-
að mannorð og eru eigi svipt lögræði. 

Lög um bókhald. 19. apríl 1968 51/2. maí 1968 
Bókhaldsskyld eru hlutafélög og önnur félög með tak-
markaðri ábyrgð, gagnkvæm tryggingafélög, samvinnu-
félög og önnur félög með breytilegum höfuðstól og 
breytilegri félagatölu, sameignarfélög og önnur félög 
með ótakmarkaðri ábyrgð félagsmanna, bankar og spari-
sjóðir, félög, sjóðir og stofnanir, sem hafa á hendi 
fjáröflun, fjárvörzlu eða rekstur. Þá eru einstaklingar, 
sem í atvinnuskyni reka tiltekna starfsemi, bókhalds-
skyldir samkvæmt lögunum. Allir þeir, sem bókhalds-
skyldir eru, skulu halda tvíhliðabókhald, nema sérstök 
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undantekning sé gerð. Lögin geyma ákvæði um, hvernig 
bókhaldsskyldir aðilar skulu haga bókhaldi sínu. Lögin 
taka gildi 1. janúar 1969, og falla þá jafnframt úr gildi 
lög nr. 62 frá 1938. 

Lög um vörumerki. 19. apríl 1968 47/2. maí 1968 
Með skráningu samkvæmt lögum þessum geta atvinnu-
rekendur öðlast einkarétt til þess að nota vörumerki 
sem sérstök auðkenni fyrir vörur, verk eða þjónustu, 
er þeir hafa til sölu í atvinnurekstri sinum (vöru-
merkjaréttur). Vörumerki geta verið myndir, orð eða 
orðasamband, þar á meðal vígorð, bókstafir eða tölur, 
búnaður vöru eða umbúðir. Vörumerkjaréttur sam~ 
kvæmt lögunum veitir eiganda vernd gegn því, að aðrir 
noti heimildarlaust í atvinnuskyni vörumerki, er villzt 
verður á og merki hans. Felld eru úr gildi lög nr. 43 
13. nóvember 1903, lög nr. 13 13. janúar 1938, lög nr. 
77 26. júní 1941, svo og önnur lög, er brjóta kunna í 
bága við lög þessi. 

L ö g um breyt ing á lögum nr. 19 10. maí 1965, um 20. apríl 1968 21/27. apríl 1968 
Húsnæðismálastofnun ríkisins. 

Til öflunar f jár í byggingarsjóð rikisins er veðdeild 
Landsbanka Íslands heimilt að gefa út og selja skulda-
bréf (bankavaxtabréf), sem svarar heildarupphæð ár-
legra lánveitinga húsnæðismálastjórnar til íbúðabygg-
inga. Skuldabréf þessi og vextir af þeim skulu vera 
undanþegin sköttum, útsvari og framtalsskyldu á sama 
hátt og innstæður í bönkum. Ríkissjóður ber einfaMa 
ábyrgð á skuldbindingum samkvæmt bréfum þessum. 
Á ársgreiðslur lána, er byggingarsjóður tekur sam-
kvæmt framangreindu skal greiða hlutfallslega viðbót, 
sem svarar helmingi þeirra hækkunar, er hverju sinni 
hefur orðið á kaupvísitölu, eins og nánar er kveðið á 
um í lögunum. 

Lög um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka 25. nóv. 1967 69/25. nóv. 1967 
Íslands um nýtt gengi íslenzkrar krónu. 

Frá gildistöku laganna skal við ákvörðun verðtolls og 
annarra gjalda á innfluttum vörum, þ. á m. söluskatts, 
reikna fob-verðmæti þeirra á hinu nýja gengi. Sama 
gildir um annan kostnað í cif-verði, þar á meðal flutn-
ingskostnað, sé hann ákveðinn í erlendum gjaldeyri, 
þannig að krónuvirði hans breytist sjálfkrafa til sam-
ræmis við hið nýja gengi, ef greiðsla fer fram eftir 
gildistöku þessara laga. Hafi innflytjandi fyrir 19. 
nóvember 1967 afhent til tollmeðferðar skjöl, sem eru 
að öllu leyti fullnægjandi til þess að hægt sé að toll-
afgreiða viðkomandi vöru þegar í stað, skal miða gjöld 

Fjármál og efnahagsmál, 
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af henni við eldra gengið, en þó þvi aðeins, að toll-
afgreiðsla eigi sér stað fyrir 1. desember 1967. Óheim-
ilt er að' hækka verð á birgðum innfluttra vara, sem 
greiddar hafa verið á gengi í giidi fyrir 19. nóvember 
1967, og sama gildir um ve.rð á birgðum iðnaðarvara, 
sem framleiddar eru úr efni, sem greitt hefur verið á 
eldra gengi. Þegar skilað er til banka gjaldeyri fyrir 
útfluttar afurðir framleiddar fyrir árslok 1967, skal 
hann greiddur útflvtjanda á þvi gengi, er giiti fyrir 
19. nóvember 1967. Mismunur andvirðis skilaðs gjald-
eyris á eldra gengi og andvirðis hans á hinu nýja gengi 
skal færður á sérstakan reikning á nafni ríkissjóðs í 
Seðlabankanum. Fé, sem á reikninginn lcemur, skai með 
sérstökum lögum ráðstafað í þágu þeirra atvinnuvega, 
sem eiga viðkomandi afurðaandvirði. Stofna skal sér-
stakan gengisbreytingarreikning í Seðlabankanum, og 
skal á hann færa þann gengismun, er verður vegna 
gengisbreytingarinnar hjá einstökum bönkum. Á þenn-
an reikning skal einnig færa eftirstöðvar reikninga 
vegna gengisbreytinganna 1960 og 1961. 

Lög um verðlagsuppbót á l a u n og um v í s i t ö l u f r a m - 28. nóv. 1967 7 0 / 2 9 . nóv. 1967 
færslukostnaðar. 

Frá 1. desember 1967 skal verðlagsuppbót aukin sem 
því svarar, að laun og aðrar vísitölubundnar greiðslur 
að rneðtalinni verðlagsuppbót hækki í hlutfalli við þá 
hælckun, sem varð á útgjöldum launþega til kaupa á 
vörum og- þjónustu frá 1. ágúst til 1. nóvember 1967, 
samkvæmt niðurstöðum neyzlurannsóknar þeirrar, sem 
um getur í lögunum. Kauplagsnefnd framkvæmir þenn-
an útreikning. Kauplagsnefnd skal reikna vísitölu fram-
færslukostnaðar í Reykjavik samkvæmt niðurstöðum 
rannsóknar, sem gerð hefur verið á neyzlu launþega 
í Reykjavik 1964 og 1965. Grunntala þessarar nýju 
vísitölu skal miðuð við verðlag í byrjun janúar 1968, 
og siðan skal reikna hana fjórum sinnum á ári, miðað 
við byi'jun mánaðanna febrúar, maí, ágúst og nóvem-
ber. Vísitala framfærslukostnðar með grunntölu 100 
hinn fyrsta marz 3 959, samkvæmt 3. mgr. 4. gr. laga 
nr. 1/1959, skal reiknuð í síðasta sinn eftir verðlagi 
í janúarbyrjun 1968. Numin eru úr gildi lög nr. 63 
14. desember 1964, um verðtryggingu launa, og 3. mgr . 
4. gr. laga nr. 1 30. janúar 1959, um niðurfærslu verðlags 
og launa o. fl. 

Lög um ráðstöfun á g e n g i s h a g n a ð i a f útfluttum 18. des. 1967 7 9 / 2 9 . des. 1967 
sjávarafurðum o. fl. 

Fé það, sem kemur á reikning ríkissjóðs í Seðlabank-
anum, vegna útfluttra sjávarafurða, samkvæmt ákvæði 
í 4. gr. laga nr. 69/1967, um ráðstafanir vegna ákvörð-
unar Seðlabanka fslands um nýtt gengi íslenzkrar 
krónu, skal lagt í sérstakan gengishagnaðarsjóð, er 
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varið skal í þágu sjávarútvegsins samkvæmt lögum 
þessum. Áður en umrætt fé er greitt í gengishagnaðar-
sjóð, skal af því greiða ýmis gjöld og kostnað vegna 
umræddrar framleiðslu, svo sem hækkanir á rekstrar-
kostnaði vegna gengisbreytingarinnar við öflun og 
vinnslu sjávarafurða, eftir að hið nýja gengi kom til 
framkvæmda og til ársloka 1967, bætur til skreiðar-
framleiðenda vegna markaðserfiðleika, bætur til 
bræðslusíldariðnaðar og fiskimjölsverksmiðja vegna 
vinnslu haustið 1967, bætur vegna verðfalls á frystri 
rækju framleiddri árið 1967 og útflutningsgjald af sjáv-
arafurðum, að þeim hluta, sem það er lagt á verðmætis-
hækkun vegna gengisbreytingarinnar á útflutningi sam-
kvæmt nánari ákvæðum laganna. Gengishagnaðarsjóði 
skal ríkisstjórnin ráðstafa í þágu sjávarútvegsins þann-
ig, að allt að 1/4 sé varið til greiðslu á vátryggingar-
iðgjöldum fiskiskipa, allt að 1/4 til Fiskveiðasjóðs fs-
lands til þess að greiða fyrir endurskipulagningu fisk-
iðnaðarins, framleiðniaukningar, allt að 1/4 til sérstaks 
gengisjöfnunarsjóðs við Fiskveiðasjóð Íslands, er varið 
skal til lánveitinga vegna gengistaps af lánum til fiski-
skipa og afganginum sem stofnframlagi til Verðjöfn-
unarsjóðs fiskiðnaðarins, sbr. 6. gr. laga nr. 4 31. marz 
1967. 

Lög um breyting á lögum nr. 10 22. marz 1960, 19. des. 1967 76/29. des. 1967 
um söluskatt. 

Lög um Bjargráðasjóð Íslands. 19- des. 1967 82/29. des. 1967 
Bjargráðasjóður Íslands er sjóður til hjálpar lands-
mönnum í hallæri, til að koma í veg fyrir bjargarskort 
og til að bæta úr stórtjóni á mannvirkjum og búfé af 
völdum náttúruhamfara og sjúkdóma. Sjóðurinn skipt-
ist í þrjár deildir: Sameignardeild, séreignardeild sýslu-
og bæjarfélaga og afurðatjónadeild landbúnaðarins. Ár-
legar tekjur sjóðsins eru þessar: Framlag sveitarfélaga, 
er skal vera 10 kr. fyrir hvern íbúa sveitarfélagsins, 
framlag ríkissjóðs, er nemi 10 kr. fyrir hvern mann 
á þjóðskrá, 0,25% gjald af tilteknum söluvörum land-
búnaðarins og framlag rikissjóðs, er nemi jöfnu fram-
lagi bænda. Stjórn sjóðsins skipa ráðuneytisstjórinn í 
félagsmálaráðuneytinu, sem er formaður stjórnarinnar, 
formaður Búnaðarfélags Íslands, forseti Fiskifélags Ís-
lands, formaður Sambands íslenzkra sveitarfélaga og 
formaðnr Stéttarsambands bænda. Felld eru úr gildi 
lög nr. 8 14. febrúar 1961 og lög nr. 10 18. marz 1966. 

Lög um breyting á lögum nr. 90 7. október 1965, 19. des. 1967 78/29. des. 1967 
um tekjuskatt og eignarskatt. 

Frá tekjum sjómanna lögskráðra á íslenzk skip skal 
draga kostnað vegna hlífðarfata. Frádrátturinn ákveðst 
500 kr. á mánuði. Sömu aðilum skal veittur sérstakur 

Lög, 
nr. og dagsetn. 
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frádráttur, 3.000,00 kr. fyrir hvern mánuð, enda hafi 
þeir verið skipverjar á íslenzkum skipum ekki skemur 
en 6 mánuði af skattárinu. Virðing á fasteign til eign-
arskatts skv. 22. gr. A-laganna skal miðuð við gildandi 
fasteignamat nífaldað. Virðing á bújörðum með til-
heyrandi íbúðar- og peningshúsum og öðrum mann-
virkjum skal þó fara eftir fasteignamati margfölduðu 
með 4,5. 

Fjárlög fyrir árið 1968. 20. des. 1967 85/29. des. 1967 
Heildartekjur samkvæmt greiðsluyfirliti ríkissjóðs eru 
áætlaðar 6 241 millj. kr. og tekjur umfram gjöld 102 
millj. kr,. Lánahreyfingar út og að frádregnum lána-
hreyfingum áætlast 47 millj. kr. og greiðsluafgangur 
því um 55 millj. kr. Stærstu tekjuliðir eru gjöld af 
innflutningi 2 299 millj. kr., gjöld af seldum vörum og 
þjónustu 2 226 millj. kr., tekjuskattar 561 millj. kr., 
persónuskattar 503 millj. kr. og eignaskattar 181 millj. 
kr. Stærstu gjaldaliðir eru almannatryggingai' 1423 
millj. kr., fræðslumál 845 millj. kr., samgöngumál 632 
millj. kr., niðurg'reiðslur 569 millj. kr. og búnaðarmál 
530 millj. kr. 

Lög um viðauka við lög nr. 4 31. marz 1967, um 8. febr. 1968 12/15. febr. 1968 
ráðstafanir vegna sjávarútvegsins. 

Ríkissjóði er heimilt að greiða 12.5 m. kr. til að bæta 
útgerðarmönnum tjón á fiskinetum, er þeir hafa orðið 
fyrir á vetrarvertíð 1967. 

Lög um breyting á lögum nr. 7 29. apríl 1963, um 15. febr. 1968 3/15. febr. 1968 
tollskrá o. fl. 

Tollprósentu er breytt tii iækkunar á ýmsum vöruteg-

Á árinu 1968 er ríkisstjórninni heimilt að greiða fisk-
seljendum verðbót á línufisk, er komi til skipta á milli 
sjómanna og útgerðarmanna samkvæmt samningum um 
hlutaskipti. Verðbót þessi skal nema 30 aurum á hvert 
kíló fisks á tímabilinu 16. maí til 30. september, en 60 
aurum á tímabilinu 1. janúar til 15. maí og 1. október 
til 31. desember. Ríkisstjórninni er heimilt að greiða 
allt að 152 m. kr. til að tryggja rekstur hraðfrystihúsa 
á árinu 1968. Þá er ríkisstjórninni heimilt að greiða 
á árinu 1968 25 m. kr. til hraðfrystihúsa í sambandi 
við endurskipulagningu hraðfrystiiðnaðarins. 

Lög um ráðstafanir til lækkunar ríkisútgjalda. 29. marz 1968 5 /10. apríl 1968 
Lögin veita ríkisstjórninni heimild til að lækka fjár-
veitingar á tilteknum fjárlagaliðum árið 1968, svo og 
til að fella niður tilteknar fjárveitingar. 

undum. 

Lög um ráðstafanir vegna sjávarútvegsins. 7. marz 1968 13/18. marz 1968 
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Lög um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 
1966. 

Fjáraukalög fyrir árið 1966. 
Veittar eru aukafjárveitingar fyrir öllunr umfram-
greiðslum, sem ríkisreikningurinn 1966 ber með sér. 

Lög um breyting á lögum nr. 51 10. júní 1964, um 
tekjustofna sveitarfélaga. 

Lögin breyta ákvæðum um álagningu aðstöðugjalds, 
aukaframlag til þeirra sveitarfélaga, sem fá ekki nægi-
leg útsvör álögð samkvæmt 34. gr., svo og frádráttar-
ákvæðum. Af hreinum eignum skal greiða eignaútsvar, 
Iagt á eftir sömu reglum og gilda um álagningu eignar-
skatts, samkvæmt 26. gr. laga nr. 90 7. október 1965. 

Lög um gjaldmiðil Íslands. 
Gjaldmiðill Íslands nefnist króna, er skiptist í 100 aura. 
f skiptum skulu notaðir peningaseðlar og slegnir pen-
ingar (mynt). Seðlabanki Íslands hefur einkarétt til að 
láta gera og gefa út peningaseðla og láta slá og gefa 
út peninga úr málmi. Peningaseðlar þeir, sem Seðla-
banki Íslands lætur gera og gefur út, og peningar þeir, 
sem hann lætur slá og gefur út, sliulu vera lögeyrir í 
allar greiðslur hér á landi með fullu ákvæðisverði. Ráð-
herra ákveður, að tillögu Seðlabanka Íslands, gerð, lög-
un, útlit og ákvæðisverð peningaseðla þeirra, sem bank-
inn lætur gera og gefur út. Seðlabanki Íslands skal láta 
slá peninga úr málmi (mynt), er fullnægi eðlilegri þörf 
á skiptimynt á hverjum tíma. Ráðherra skal, að til-
lögu bankans, ákveða ákvæðisverð peninga þeirra, sem 
slá skal, svo og gerð, þunga, stærð og málmblöndu. Þeir 
seðlar og slegnir peningar, sern við gildistöku laga þess-
ara eru lögmætur gjaldmiðill á Íslandi, skulu halda 
gildi sínu. Með lögum þessum eru felld úr gildi pen-
ingalög frá 23. maí 1873, lög nr. 19 frá 27. júní 1925, 
um innlenda skiptimynt, lög nr. 26 frá 14. júní 1929, 
um heimild fyrir ríkisstjórnina til nokkurra ráðstafana 
vegna alþingishátíðarinnar 1930, lög nr. 116 frá 7. nóv-
ember 1941, nm útgáfu krónuseðla, lög nr. 117 frá 27. 
nóvember 1947, um breytingu á þeim lögum, lög nr. 
47/1961, um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að 
láta gera minnispening í tilefni af 150 ára afmæli Jóns 
Sigurðssonar. 

Lög um innheimtu ýmissa gjalda með viðauka. 

Lög um kaup ríkissjóðs á hlutabréfum Áburðar-
verksmiðjunnar h.f,, sem eru í einkaeign. 

Ríkisstjórninni er heimilt að kaupa fyrir hönd ríkis-
sjóðs lilutabréf, sem eru í einkaeign í Áburðarverk-

Samþykkt 
af Alþingi 

5. apríl 1968 

10. apríl 1968 

Lög, 
nr. og dagsetn. 

29/19. apríl 1968 

34/22. apríl 1968 

10. apríl 1968 59/16. apríl 1968 

16. april 1968 22/23. apríl 1968 

18. jan. 1968 

19. apríl 1968 

1/20. jan. 1968 

4-5/2. maí 1968 
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smiðjunni h.f., á allt að fimmföldu nafnverði hluta-
bréfanna. Ríkisstjórninni er heimilt að taka lán í þessu 
skyni. 

Iðnaðarmál. 

Lög um breyting á lögum um Iðnlánasjóð, nr. 68 25. marz 1968 19/5. apríl 1968 
10. október 1967. 

Verja skal 10% af árlegu iðnlánasjóðsgjaldi frá 1. jan-
úar 1968 til að greiða fyrir hagrannsóknum í þágu iðn-
aðarins og aðgerðum, sem stuðla að þjóðhagslega hag-
kvæmri iðnþróun í landinu. Ríkisstjórninni er heimilt 
að greiða til lánadeildar veiðarfæraiðnaðar allt að 1,5 
millj. kr. til að bæta innlendum veiðarfæraiðnaði það 
tjón, sem hann hefur, að mati stjórnar Iðnlánasjóðs, 
beðið vegna ákvarðana stjórnarvalda um breytingu á 
reglum um möskvastærðir fiskineta 1963 og 1964. 

Landbúnaðarmál. 

Lög um ráðstafanir vegna landbúnaðarins í sam- 15. des. 1967 74/18. des. 1967 
bandi við breyting á gengi íslenzkrar krónu. 

Endurskoða skal verð í kostnaðar- og tekjuhlið verð-
lagsgrundvallar landbúnaðarafurða fyrir framleiðslu-
árið 1967/68 með tilliti til þeirra verðbreytinga, sem 
breytt gengi íslenzku krónunnar frá 24. nóvember 1967 
hefur í för með sér. 

Lög um breyting á lögum nr. 38 15. febrúar 1945, 16. apríl 1968 37/24. apríl 1968 
um stofnun búnaðarmálasjóðs. 

Lögin hafa að geyma ákvæði til bráðabirgða á þá leið, 
að á árunum 1968 og 1969 skuli greiða 1/4% viðbótar-
gjald af tilteknum söluvörum landbúnaðarins, sem renni 
til Búnaðarfélags Íslands og Stéttarsambands bænda 
til húsbyggingar félagsins við Hagatorg í Reykjavík. 

Lög um breyting á jarðræktarlögum, nr. 22 24. 16. apríl 1968 36/24. apríl 1968 
apríl 1965. 

Lögin breyta fyrri ákvæðum um framræslu vegna tún-, 
akur-, engja- og hagaræktar (vélgröftur). 

Lög um breyting á lögum nr. 75 27. apríl 1962, 19. apríl 1968 44/2. maí 1968 
um Stofnlánadeild landbúnaðarins, landnám, rækt-
un og byggingar í sveitum. 

Lán, sem veitt eru samkvæmt lögunum til húsa, er heim-
ilt að veita í áföngum, eftir að hús er fokhelt. 
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Lántökur. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka 
lán vegna framkvæmdaáætlunar fyrir árið 1968. 

Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að 
gefa út til sölu innanlands ríkisskuldabréf eða spari-
skírteini að upphæð allt að 75 millj. kr. Heimilt er að 
verðtryggja skuldabréf þau og spariskírteini, sem gefin 
verða út samkvæmt þessu, með því að binda vexti af 
þeim og afborganir vísitölu. Ríkisskuldabréfin og spari-
skírteinin, svo og vextir af þeim og verðbætur, skulu 
undanþegin framtalsskyldu og skattlagningu á sama 
hátt og sparifé. Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd 
ríkissjóðs að taka erlent lán að jafnvirði allt að 275 
millj. kr. Jafnframt er fjármálaráðherra heimilt fyrir 
hönd ríkissjóðs að ábyrgjast lán hjá Viðreisnarsjóði 
Evrópuráðsins, sem tekið mun af Framkvæmdasjóði 
Íslands, að fjárhæð 500 þús, dollarar. Lánsfé þessu 
skal verja til flugvalia-, hafna- og vegaframkvæmda 
á Vestfjörðum. Einnig heimila lögin fjármálaráðherra 
fyrir hönd ríkissjóðs að taka vörukaupalán hjá ríkis-
stjórn Bandaríkjanna (P.L. 480) allt að 1425 þús. doil-
arar, svo og að taka lán að fjárhæð allt að 10 millj. kr. 
til tækjakaupa í þágu flugmála og raforkumála. Eins 
og nánar er kveðið á um í lögunum, ber að verja láns-
fénu að öðru leyti þannig í milljónum króna, að Raf-
magnsveitur ríkisins hljóti 20.3, raforkumál, sérstakar 
framkvæmdir 15.0, gufuveita í Reykjahlíð 7.2, jarð-
borun á Reykjanesi 3.6, landshafnir 40.0, vegir 82.6, 
Hafnarfjarðarvegur í Kópavogi 10.9, flugmál 6.0, skól-
ar 25.6, sjúkrahús 37.0, lögreglustöð í Reykjavík 7.0; 
og Búrfellsvirkjun 75.0. Þá er fjármálaráðherra lieim-
ilt fyrir hönd ríkissjóðs að taka innlend og erlend lán 
að jafnvirði allt að 90 millj. kr. til smíði tveggja strand-
ferðaskipa. 

Samþykkt 
af Alþingi 

19. apríl 1968 
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24/2. maí 1968 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að ábyrgj- 29. marz 1968 17/5. apríl 1968 
ast lán til byggingar dráttarbrauta og skipasmíða-
stöðva. 

Ríkisstjórninni er heimilt að ábyrgjast lán til bygging-
ar dráttarbrauta og sldpasmíðastöðva, allt að 50 millj. 
kr. samtals, þó ekki meir en 60% af kostnaðarverði 
framkvæmda á hverjum stað, gegn þeim tryggingum, 
sem ríkisstjórnin metur gildar. Upphæð ríkisábyrgðar 
má þó nema allt að 80%, þegar sérstaklega stendur á 
að dómi ráðherra, enda séu fyrir hendi fullnægjandi 
tryggingar. 
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Lög um félagsstofnun stúdenta v i ð Háskóla Íslands. 16. apríl 1968 33/20. apríl 1968 
Við Háskóla Íslands skal starfa félagsstofnun stúd-
enta. Menntamálaráðuneyti, Háskóli Íslands og allir 
skrásettir stúdentar innan hans eiga aðild að stofnun-
inni. Stofnunin er sjálfseignarstofnun með sjálfstæðri 
fjárhagsábyrgð. Stjórn stofnunarinnar skal skipuð 
fimm mönnum, einum tilnefndum af menntamálaráðu-
neyti, einum kosnum af háskólaráði og þrem kosnum 
af stúdentaráði til tveggja ára í senn. Eignir og skuld-
bindingar stúdentagarðanna og annarra fyrirtækja i 
þágu stúdenta, sem rekin eru innan skólans nú, skulu 
að fengnu samþykki háskólaráðs og stúdentaráðs hverfa 
undir hina nýju stofnun. Auk tekna af fyrirtækjum 
þessum skal f jár til byggingaframkvæmda, rekstrar 
fyrirtækja og eflingar þeirra aflað með árlegum skrá-
setningargjöldum stúdenta við Háskóla Íslands, fram-
lagi úr ríkissjóði, eftir því sem Alþingi ákveður hverju 
sinni, gjöfum, sem Félagsstofnun stúdenta kunna að 
berast og öðrum úrræðum, er stjórn stofnunarinnar 
telur tiltækileg. 

Sjávarútvegsmál og siglingar. 

Lög um heimild handa siglingamálaráðherra til að 26. febr . 1968 16/8. marz 1968 
veita Hans Samúelssyni stýrimannsskírteini á ís-
lenzkum skipum. 

Lög um breyting á siglingalögum, nr. 66 31. des- 19. marz 1968 14/27. marz 1968 
ember 1963. 

Breytt er ábyrgðarákvæðum laganna. 

Lög um Fiskimálaráð. 9. apríl 1968 35/23. apríl 1968 
Sjávarútvegsmálaráðherra skipar Fiskimálaráð sam-
iívæmt nánari fyrirmælum í lögunum. Fiskimálaráð 
skal vera ráðgefandi um mótun heildarstefnu í upp-
byggingu sjávarútegsins og markaðsmálum. Fiskimála-
ráð skal hafa forgöngu um markaðsrannsóknir og skipu-
legar aðgerðir til öflunar nýrra markaða fyrir sjáv-
arafurðir, svo og um framleiðslu nýrra vörutegunda. 
Fiskimálaráð skal árlega gefa ríkisstjórn og Alþingi 
skýrslu um störf sín. Sjávarútvegsmálaráðherra á sæti 
í Fiskimálaráði og er jafnframt formaður þess. 

Lög um atvinnurétt.indi skipstjórnarmanna á ís- 18. apríl 1968 52/2. maí 1968 
lenzkum skipum. 

Lögin mæla fyrir um, hvaða skilyrðum íslenzkir ríkis-
borgarar þurfa að fullnægja til að mega leita sér at-



270 F J Á R M Á L A T Í Ð I N D I 

Samþykkt Lög, 
af Alþingi nr. og dagsetn. 

vinnu við sig-lingar á íslenzkum skipum. Felld eru úr 
gildi lög nr. 66 17. júlí 1946, um atvinnu við siglingar 
á íslenzkum skipum, að því er til skipstjórnarmanna 
tekur, lög nr. 42/1947, lög nr. 30/1957, lög nr. 47/19-58, 
lög nr. 35/1961 og lög nr. 65/1965, svo og önnur laga-
ákvæði, sem brjóta kynnu í bága við lög þessi. 

Lög um Stofnfjársjóð fiskiskipa. 18. apríl 1968 58/1. maí 1968 
Stofna skal deild við Fiskveiðasjóð íslands, er nefnist 
Stofnfjársjóður fiskiskipa. Megin hlutverk Stofnfjár-
sjóðs er að veita eigendum fiskiskipa aðstoð við að 
standa straum af stofnfjárkostnaði fiskiskipa sinna, 
og þá fyrst og fremst með því að greiða afborganir og 
vexti af lánum þeim, sem veitt hafa verið af Fiskveiða-
sjóði og trygg'ð með veði í skipum. Stofnfé sjóðsins er 
framlag úr ríkissjóði á árinu 1968, 124 millj. kr. Um 
tekjur sjóðsins í framtíðinni verður ákveðið með lög-
um hverju sinni. 

Lög um breyting á lögum nr. 4 28. febr. 1966, um 20. apríl 1968 53/2. maí 1968 
útflutningsgjald af sjávarafurðum. 

Samkvæmt lögunum skal útflutningsg-jald af sjávaraf-
urðum nema allt að 10.0% af fob-verði sjávarafurða, 
en mismunandi eftir tegundum. Gjaldinu skal varið 
þannig, að 76.90% þess gangi til greiðslu á vátrygg-
ingariðgjöldum fiskiskipa, 14.50% til Fiskveiðasjóðs 
Íslands, 4.98% til Fiskimálasjóðs, 1.29% til byggingar 
haf- og fiskirannsóknarskips, 0.99% til rannsóknar-
stofnana sjávarútvegsins, 0.67% til Landssambands ísl. 
útvegsmanna og 0.67% til samtaka sjómanna skv. regl-
um, sem sjávarútvegsmálaráðherra setur. Lögin fella 
úr gildi lög nr. 38 29. apríl 1967, um breyting á lögum 
nr. 4 28. febr. 1966, um út.flutningsgjald af sjávar-
afurðum. 

Lög um eftirlit og mat á fiski og fiskafurðum. 20. apríl 1968 55/2. maí 1968 
Fiskmat ríkisins annast eftirlit og mat á fiski og fisk-
afurðum samkvæmt lögum þessum. Sjávarútvegsmála-
ráðherra hefur yfirumsjón þeirra mála. Fiskmat rík-
isins skiptist í ferskfisk- og freðfiskdeild annars vegar 
og saltfisk og skreiðardeild hins vegar. Lögin geyma 
ákvæði um verkefni ofangreindra deilda, svo og' önnuc 
ákvæði um framkvæmd þessara mála. Til að standa 
straum af kostnaði af framkvæmd ferskfiskeftirlits 
skal greiða útflutningsgjald af íslenzkum sjávarafurð-
um (öðrum en þeim, er koma frá hvalveiðum og sel-
veiðum), er nemi 1 1/4% af fob-andvirði þeirra. Lögin 
fella úr gildi lög nr. 46 5. apríl 1948, um fiskmat og 
meðferð, verkun og útflutning á fiski, lög nr. 42 9. júní 
1960, um ferskfiskeftirlit, og lög nr. 42 19. júní 1938, 
um vinnslu, verkun og mat meðalalýsis. 
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Samþykkt 
af Alþingi 

Lög, 
nr. og dagsetn. 

Lög um breyting á lögum nr. 62 21. apríl 1962, um 20. apríl 1968 54/2. maí 1968 
síldarútvegsnefnd og útflutning saltaðrar síldar. 

Lögin kveða svo á, að síldarútvegsnefnd skuli skipuð 
átta mönnum til þriggja ára í senn, sem hér segir: 
Sameinað Alþingi kýs þrjá menn hlutfallskosningu, 
en ráðherra skipar fimm menn, eftir tilnefningu Al-
þýðusambands Íslands, Landssambands íslenzkra út-
vegsmanna, Félags síldarsaltenda á Norður- og Austur-
landi, Félags síldarsaltenda á Suðvesturlandi og einn 
eftir sameiginlegri tilnefningu tveggja síðastgreindra 
félaga. Ráðherra skipar formann og varaformann nefnd-
arinnar úr hópi hinna þingkjörnu nefndarmanna, til 
eins árs í senn. Heimili síldarútvegsnefndar, varnar-
þing og aðalskrifstofa skal vera á Siglufirði, en nefnd-
in skal einnig hafa skrifstofur í Reykjavík og á Aust-
urlandi. 

Lög um breyting á lögum um verðlagsmál, nr. 54 28. nóv. 1967 72/29. nóv. 1967 
frá 14. júní 1960. 

Lögin hafa að geyma ákvæði til bráðabirgða á þá leið, 
að til ársloka 1968 skuli niu manna nefnd, verðlags-
nefnd, fara með verðlagsákvarðanir. Þrír nefndarmenn 
skulu skipaðir samkvæmt tilnefningu Alþýðusambands 
íslands, einn samkvæmt tilnefningu Bandalags starfs-
manna ríkis og bæja, tveir samkvæmt tiinefningu 
Vinnuveitendasambands Íslands, einn samkvæmt til-
nefningu Verzlunarráðs Íslands og einn samkvæmt til-
efningu Sambands íslenzkra samvinnufélaga. Níundi 
nefndarmaðurinn er ráðuneytisstjórinn í viðskiptamála-
ráðuneytinu, og skal hann vera formaður nefndarinnar. 
Meirihluti atkvæða ræður ákvörðunum verðlagsnefndar. 
Verði atkvæði jöfn, sker atkvæði formanns úr. 

Lög um eftirlit með framleiðslu og verzlun með 9. apríl 1968 32/20. apríl 1968 
fóðurvörur. 

Hjá Rannsóknastofnun landbúnaðarins skal vera fóð-
ureftirlit, er hafi á hendi eftirlit með framleiðslu og 
sölu fóðurvara, sem seldar eru á innlendum markaði. 
Enginn má framleiða til sölu eða flytja inn fóður-
blöndur nema með leyfi landbúnaðarráðuneytisins að 
fengnum tillögum Rannsóknastofnunar landbúnaðarins 
og Búnaðarfélags Íslands. Felld eru úr gildi lög nr. 63 
31. maí 1947, um eftirlit með framleiðslu og verzlun 
með fóðurvörur. 

Lög um verzlunaratvinnu. 19. apríl 1968 41/2. maí 1968 
Verzlun samkvæmt nánari skilgreiningu laganna er 
óheimilt að reka á Íslandi eða í íslenzkri landhelgi, nema 

Verzlun og verðlagsmál. 
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Samþykkt Lög, 
af Alþingi nr. og dagsetn. 

til komi leyfi samkvæmt lögum þessum. Rétt til verzl-
unarleyfis eiga þeir einstaklingar, sem hafa íslenzkt 
ríkisfang og eru heimilisfastir á Íslandi, eru fjárráða, 
hafa lokið prófi úr verzlunarskóla, sem viðurkenndur 
er af ráðherra, eða hefur aðra menntun, sem ráðherra 
metur jafngilda og fullnægir að öðru leyti nánari skil-
yrðum laganna og þeim skilyrðum, sem sett eru eða sett 
kunna að verða í lögum og reglugerðum til að mega 
reka verzlun. Félag, þar sem einhverjir félagar bera 
fulla og ótakmarkaða ábyrgð á skuldbindingum félags-
ins, á rétt á verzlunarleyfi, eigi það skráð heimili og 
varnarþing á Íslandi, enda fullnægi félagsstjórnin öll 
og þeir, sem firmað rita, þeim sömu skilyrðum, sem 
einstaklingar verða að fullnægja til að hljóta verzlunar-
leyfi að undanskildri kröfu um próf úr verzlunarskóla 
eða aðra jafngilda menntun. Félag, þar sem enginn 
félaga ber fulla og ótakmarkaða ábyrgð á skuldbind-
ingum þess, á rétt á verzlunarleyfi, eigi það skrásett 
heimili og varnatþing á Íslandi, enda séu stjórnendur 
félagsins fjárráða og fullnægi öðrum skilyrðum eins 
og nánar er greint frá í lögunum. Sé félag hlutafélag, 
skal hlutafé ennfremur vera að meiru en helmingi eign 
manna búsettra hér á landi, enda sé ekkert í samþykkt-
um félagsins, er brjóti í bága við íslenzk lög. Lög þessi 
tóku gildi 1. júlí 1968. Frá sama tíma eru úr gildi felld 
lög nr. 52 27. júní 1925, um verzlunaratvinnu, svo og 
lög nr. 11 13. febrúar 1943 og nr. 38 29. marz 1961, 
um breytingu á þeim lögum. Jafnframt eru úr gildi felld 
iög' nr. 78 22. nóvember 1907, um farandsala og um-
boðssala, og' lög nr. 45 30. júlí 1909, um námskeið verzi-
unarmanna. 

Lög um breyting á lögum um tilbúning o g verzlun 20. apríl 1968 43/2. maí 1968 
með ópíum o. fl., nr. 14 20. júní 1928. 

Lögin fjalla um heimild dómsmáiaráðuneytisins til að 
úrskurða, til hvaða efnasambanda þau skuli taka. 

Þingsályktunartillögur. 

Þingsályktun um samþykki til frestun-
ar á fundum Alþingis samkvæmt 2?>. gr. 
st j órnarskrárinnar. 
(Samþykkt á Alþingi 20. desember 
1967.) 

Alþingi ályktar að veita samþykki til þess, 
að fundum þingsins verði frestað frá 20. 
desember 1967 eða síðar, ef henta þykir, 
enda verði það kvatt saman á ný eigi síðar 
en 16. janúar 1968. 

Þingsályktun um endurskoðun laga um 
utanríkisráðuneyti Islands og fulltrúa 
þess erlendis. 
(Samþykkt á Alþingi 6. marz 1968.) 

Alþingi ályktar að fela rikisstjórninni að 
láta endurskoða löggjöfina um utanríkis-
ráðuneyti Islands og fulltrúa þess erlendis. 
Með þeirri endurskoðun skal einkum stefnt 
að því að gera utanríkisþjónustuna hag-
kvæmari og ódýrari en nú. Endurskoðunin 
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skal gerð í samráði við þingflokkana og 
sknlu niðurstöður hennar lagðar fyrir næsta 
þing. 

Þingsályktun um rekstur fiskibáta. 
(Samþykkt í neðri deild Alþingis 19. 
marz 1968.) 

Neðri deild Alþingis ályktar að fela ríkis-
stjórninni að láta framkvæma nú þegat-
sérstaka athugun á því, hversu margir 
fiskibátar í landinu munu ekki verða gerðir 
út á vetrarvertíðinni vegna fjárhagsörðug-
leika viðlcomandi útgerða, eða af öðrum 
orsökum, og hversu mikils fjár er þörf, til 
þess að unnt sé að hefja útgerð þeirra. 
Komi í ljós við athugun þessa veruleg þörf 
fyrir aukið rekstrarfé, kanni ríkisstjórnin 
möguleika á útvegun þess. 

Þingsályktun um aðild Íslands að GATT 
og Genfarbókun. 
(Samþykkt á Alþingi 20. marz 1968.) 

Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni, 
að gerast fyrir Íslands hönd aðili að Hinu 
almenna samkomulagi um tolla og viðskipti, 
þ. e. General Agreement on Tariffs and 
Trade, og bókun þeirri við Hið almenna 
samkomulag, sem gerð var 30. júní 1967, 
og kennd er við Genf (Geneva Protocol). 

Þingsályktun um strandferðir norðan-
lands og útgerð strandferðaskips frá 
Akureyri. 
(Samþykkt á Alþingi 27. marz 1968.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjómina 
að láta athuga möguleika á því, að Skipa-
útgerð ríkisins, í samráði við hlutaðeig-
andi bæjar- og sýslufélög, komi á fót á Ak-
ureyri útgerð strandferðaskips, er annist 
strandferðir norðanlands og til Austfjarða 
og Vestfjarða. 

Þingsályktun um, að bændaskólarnir 
veiti fræðslu í fiskirækt og fiskeldi. 
(Samþykkt í efri deild Alþingis 2. april 
] 968.) 

Efri deild Aiþingis ályktar að skora á 
landbúnaðarráðherra að hlutast til um, að 
nú þegar, eða svo fljótt sem verða má, 
verði fræðsla um ræktun og eldi vatna-
fiska efld við bændaskólana í landinu. 

Þingsályktun um ráðstafanir vegna haf-
íshættu. 
(Samþykkt á Alþingi 5. apríl 1968.) 

Alþingi ályktar að kjósa 5 manna nefnd 
til að athuga, hvaða ráðstafanir séu nauð-
synlegar til að koma í veg fyrir, að skortur 
verði á olíu, kjarnfóðri og öðrum brýnustu 
nauðsynjavörum, þegar ís leggst að landi 
og siglingar teppast með ströndum fram 
af þeim sökum. 

Þingsályktun um listsýningar og iista-
söfn utan Reykjavíkur. 
(Samþykkt á Alþingi 10. apríl 1968.) 

Aiþingi ályktar að fela menntamálaráðu-
neytinu í samráði við Listasafn Íslands og 
samtök myndiistarmanna að gera tillögur 
um, hvernig bezt megi stuðla að auknum 
myndlistarsýningum úti um land og stofn-
un og starfrækslu listasafna. 

Þingsályktun um auknar sjúkratrygg-
ingar til sjúklinga, sem leita þurfa lækn-
ishjálpar erlendis. 
(Samþykkt á Alþingi 17. apríl 1968.) 

Alþingi ályktar að skora á rikisstjórnina, 
að hún láti endurskoða IV. kafla laga nr. 
40/1963, um almannatryggingar, með það 
fyrir augum, að sjúklingar, sem leita þurfa 
læknishjálpar erlendis, fái verulega aukn-
ar bætur frá því, sem nú á sér stað. 

Þingsályktun um mannúðlega meðferð 
á hrossum. 
(Samþykkt á Alþingi 17. apríl 1968.) 

Alþingi ályktar að skora á landbúnaðar-
ráðherra að sjá til þess, að ákvæðum laga 
um hýsingu, fóðrun og aðra hirðingu sé 
framfylgt að því er varðar hross sem og 
annan búpening. 

Þingsályktun um fiskirækt í fjörðum. 
(Samþykkt á Alþingi 17. apríl 1968.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjómina 
að láta fram fara athugun á möguleikum 
vísindalegrar tilraunastarfsemi með fiski-
rækt og uppeldi nytjafiska í einstökum 
fjörðum, er hentugir kynnu að þykja til 
slíkrar starfsemi. 
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Þingsályktun um breytta skipan lög-
reglumála í Reykjavík. 
(Samþykkt á Alþingi 17. apríl 1968.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
undirbúa breytta skipan á yfirstjórn lög-
reglunnar í Reykjavík, þannig að bæði hin 
almenna lögregla og rannsóknarlögregla 
heyri framvegis undir yfirstjórn lögreglu-
stjóra. 

Þingsályktun um fiskeldisstöðvar. 
(Samþykkt á Alþingi 17. apríl 1968.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina 
að láta hið fyrsta fram fara athugun sér-
fróðra manna á því, hverjar gerðir fisk-
eldisstöðva, er reknar yrðu sern aukabú-
grein, hentuðu bezt íslenzkum bændum, og 
jafnfranit að láta gera athuganir á kostn-
aði við byggingar og rekstui' slíkra eklis-
stöðva. 

Þingsályktun um endurskoðun laga um 
lífeyrissjóð togarasjómanna og undir-
manna á farskipum. 
(Samþykkt á Alþingi 17. apríl 1968.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
láta undirbúa og leggja fyrir Alþingi frum-
varp til laga um breyting á lögum um 
lífeyrissjóð togarasjómanna og undirmanna 
á farskipum á þann veg, að sjóðfélögum 
verði tryggð eigi minni réttindi en aðilar 
að lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins njóta 
nú. 

Þingsályktun um undirbúning þess að 
gera akfært umhverfis landið. 
(Samþykkt á Alþingi 17. apríl 1968.) 

Alþingi ályktar að skora á samgöngumála-
ráðherra að láta gera áætlun um samgöngu-
bætur yfir Skeiðarársand, sem tengi hring-
leið um landið. Áætlun þessari skal hraða 
svo sem unnt er og að því stefnt, að hafa 
megi afnot hennar við gerð vegáætlunar 
fyrir árin 1972—76. 

Þingsályktun um stöðlun fiskiskipa. 
(Samþykkt á Alþingi 17. apríl 1968.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
láta fara fram nákvæma rannsókn á því, 
hvort ekki sé hagsamt að láta staðla veiði-
skip landsmanna í ákveðnar stærðir og 
gerðir, svo að þau verði ódýrari í smíðum 
fyrir innlendar skipasmíðastöðvar. Jafn-
framt væntir Alþingi þess, að einskis verði 
látið ófreistað til að bæta samkeppnisað-
stöðu þegar reistra skipasmíðastöðva hér 
á landi gagnvart erlendvim skipasmíða-
stöðvum. 

Þingsályktun um náttúruvernd, friðun 
Þingvalla og þjóðgarða. 
(Samþykkt á Alþingi 18. apríl 1968.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
láta endurskoða lög nr. 59 1928, um frið-
un Þingvalla, og lög nr. 48 1956, um nátt-
úruvernd, og semja fyrir næsta reglulegt 
Alþingi frumvarp til nýrra laga um nátt-
úruvernd. 

Þingsályktun um styrjöldina í Víetnam. 
(Samþykkt í efri deild Alþingis 19. apr-
íl 1968.) 

Deildin ályktar að lýsa yfir þeirri skoðuu 
sinni, að deiluefni styrjaldaraðila í Víet-
nam beri að leysa með friðsamlegum hætti. 
Bent er á hættuna á því, að styrjöld þessi 
geti, hvenær sern er, breiðst út og orðið 
upphaf heimsstyrjaldar. Deildin telur, að 
vopnahléi og viðræðum um friðarsamninga 
verði helzt komið á með því, að ríkisstjórn 
Bandaríkjanna stöðvi allar loftárásir á 
Norður-Víetnam, en jafnframt dragi stjórn 
Norður-Víetnams og Víet Cong-hreyfingin 
úr sóknaraðgerðum af sinni hálfu og aðil-
ar að samningsgerðinni verði ríkisstjómin 
í Saigon og Víet Cong-hreyfingin auk ríkis-
stjórnar Bandaríkjanna og ríkisstjórnar 
Norður-Víetnams, auk þess sem öflugu 
sáttastarfi í deilunni verði haldið uppi 
á vegum Sameinuðu þjóðanna. Felur deild-
in ríkisstjórninni að framfylgja þessari 
ályktun á alþjóðavettvangi. 



Gengisbreyting 

Gengisbreyting íslenzku krónunnar var 
opinberlega tilkynnt af bankastjórn Seðla-
bankans 11. nóvember sl., að höfðu samráði 
við bankaráð og að fengnu samþykki rikis-
stjórnarinnar, og tók hið nýja stofngengi 
íslenzku krónunnar gildi kl. 9 hinn 12. nóv-
ember sl. Hafði stjórn Alþjóðagjaldeyris-
sjóðsins þá staðfest þessa ákvörðun. 

Hið nýja stofngengi er 88,00 íslenzkar 
krónur hver bandarískur dollar, en það er 
35,2% lækkun frá því gengi, sem í gildi 
hefur verið. Jafnframt var ákveðið, að kaup-
gengi hvers dollars skyldi vera 87,90 krón-
ur og sölugengi 88,10 krónur, en kaup- og 
sölugengi annarra mynta í samræmi við 
það. Þriðjudaginn 12. nóvember birti Seðla-
bankinn síðan í nýja gengisskráningu fyrir 
allar myntir, er skráðar hafa verið hér á 
landi að undanförnu. 

Á Alþingi voru samdægurs, 11. nóvember, 
samþykkt lög um ráðstafanir vegna ákvörð-
unar Seðlabanka Íslands um nýtt gengi ís-
lenzkrar krónu. Mikilvægustu ákvæði lag-
anna fjalla um niðurfellingu 20% innflutn-
ingsgjaldsins, er sett var á 3. sepember sl., 
og um útreikning verðtolls og annarra inn-
flutningsgjalda samkvæmt f. o. b.-verðmæti 
á hinu nýja gengi. 

Í samræmi við hið nýja stofngengi ís-
lenzkrar krónu, 88,00 kr. á dollar, og gull-
verð í New York, 35 dollarar fyrir hverja 
,,troy ounce" (þ. e. 31,1035 grömm) af 
skíra gulli er 3,080,00 kr. eða 1,00 kr. — 
0,0100985 grömm af skíru gulli. Samkvæmt 
peningalögunum frá 1873 voru 0,4032258 
grömm af skiru gulli í einni krónu. Gull-
gildi krónunnar er því nú 2,50044% af upp-

haflegu gullgildi, og jafngilda nú 100 gull-
krónur 3.992,93 krónum. 

Í tilefni gengisbreytingarinnar birti 
bankastjórn Seðlabankans eftirfarandi 

Greinargerð: 
Það er kunnara en frá þurfi a'ð segja, að 

útílutningsframleiðsla Íslendinga hefur á 
undanförnum tveimur árum orðið fyrir 
meiri áföllum og erfiðleikum en um ára-
tuga skeið. Orsaka þessara vandamála er 
ekki, eins og svo oft áður, sérstaklega að 
leita í óeðlilegri þenslu innanlands á þessu 
tímabili eða meiri hækkun framleiðslukostn-
aðar hér á landi en í nágrannalöndunum, er 
dregið hafi úr samkeppnishæfni atvinnu-
veganna, heldur hefur hér átt sér stað 
gjörbreyting í ytri skilyrðum þjóðarbúskap-
arins, einkum aflabrögðum og útflutnings-
verðlagi, sem Íslendingar fá lítt eða ekki 
við ráðið. Hafa þessi umskipti orðið þeim 
mun tilfinnanlegri, að þau hafa komið í 
kjölfar mikilla veltiára, þegar útflutnings-
framleiðsla var óvenjulega mikil og verðþró-
un afurða hagstæð, og höfðu lífskjör, tekj-
ur og allur innlendur lcostnaður hækkað 
fyllilega til samræmis við þá miklu tekju-
myndun, er því fylgdi. 

Séu bornar saman útflutningstekjur árið 
1966 og síðustu áætlanir um útflutning á 
þessu ári, má öruggt telja, að átt hafi sér 
stað á þessum tveimur árum lækkun út-
flutningsverðmætis, er nemi í heild sem 
næst 45%, ef miðað er við óbreytt gengi á 
dollar. Við þetta bætist svo, að erlendur 
kostnaður sjávarútvegsins hefur lækkað til-
tölulega lítið, þótt framleiðsluverðmæti 
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hans hafi minnkað, svo að nettó-gjaldeyris-
tekjur af starfsemi hans hafa lækkað enn 
meir, eða ekki um minna en 55% frá því, 
sem þær reyndust á árinu 1966. Hefur þessi 
samdráttur verið að koma fram jafnt og 
þétt á undanförnum tveimur árum, og er 
orðið óhjákvæmilegt að horfast í augu við 
það, að litlar vonir virðast til þess, að um 
mikinn eða skjótan bata geti orðið að ræða 
á næstunni, hvorki í aflabrögðum né verð-
lagi á erlendum mörkuðum. 

Aðgerðir í efnahagsmálum á þessu tíma-
bili hafa stefnt að því að draga úr áhrifum 
tekjumissisins á lífskjör þjóðarinnar og at-
vinnu, og hefur það verið gert í þeirri von, 
að erfiðleikarnir yrðu skammvinnari en 
raun ber vitni. Hefur þetta verið gert með 
því að halda uppi meiri eftirspurn innan-
lands en tekjur þjóðarbúsins hafa raunveru-
lega leyft, en mismunurinn hefur verið 
jafnaður með notk.un hins mikla gjaldeyris-
varasjóðs, sem fyrir var, svo og með erlendu 
lánsfé, einkum því, sem komið hefur inn 
vegna stórframkvæmdanna við Búrfell og 
í Straumsvík. Jafnframt hefur verið gripið 
til margvíslegra ráðstafana til þess að a'ð-
stoða sjávarútveginn og tryggja áfram-
lialdandi rekstur hans, þrátt fyrir sívaxandi 
örðugleika, sem hinn stórfelldi tekjumissir 
hefur haft í för með sér. 

Eftir því sem lengra hefur liðið, hefur 
þó reynzt erfiðara að verja þjóðarbúið fyr -
ir afleiðingum þeirra algjöru umskipta, sem 
átt hafa sér stað í sjávarútveginum. Hafa 
því samdráttaráhrif þau, sem áttu sér upp-
tök í lækkandi útflutningstekjum, smám 
saman breiðzt út. um hagkerfið og stöðnun 
og síðar samdráttur fylgt í kjölfarið. Með 
versnandi greiðslujöfnuði og minnkandi 
gjaldeyrisforða hefur svigrúmið til þess að 
halda uppi eftirspurn og atvinnu minnkað 
jafnt og þétt. Er nú svo komið, að allt er I 
hættu samtímis: greiðslustaða og efnahags-
legt öryggi þjóðarinnar út á við, lífskjör al-
mennings og skilyrðin fyrir því, að hægt sé 
að tryggja nægilega atvinnu. 

Til þess að bægja þessum hættum frá 
dyrum er óhjákvæmilegt, að nú verði gripið 
til róttækra efnahagsráðstafana, er hafi 
það meginmarkmið að skapa atvinnuvegun-
um á ný viðunandi afkomu- og vaxtarskil-

yrði. Er það skoðun bankastjórnar Seðla-
bankans, að gengisbreyting hljóti að verða 
einn meginþáttur slíkra ráðstafana, enda 
verður ekki séð, að unnt sé eftir öðrum 
leiðum að ná þeim markmiðum, sem nú 
eru brýnust í íslenzkum efnahagsmálum, 
en þau eru bætt atvinnuskilyrði, aukin fram-
leiðsla og hagstæður greiðslujöfnuður við 
útlönd. 

Sú gengislækkun, sem nú hefur verið á-
kveðin, mun í fyrsta lagi skapa útflutnings-
atvinnuvegunum á ný viðunandi rekstrar-
grundvöll, svo að tryggt verði, að öll tæki-
færi til framleiðsluaukningar, betri nýt-
ingar og fjölbreyttari framleiðslu, verði 
notuð til hins ýtrasta. Við ákvörðun geng-
isins hefur verið að því stefnt, að sjávarút-
vegurinn verði rekinn hallalaust og án 
rekstrarstyrkja, og hefur þar m. a. verið 
stuðzt við víðtækar upplýsingar um afkomu 
hans, sem einkum hefur verið unnið að á 
vegum Efnahagsstofnunarinnar. 

Gengisbreytingunni er þó vissulega ekki 
einungis ætlað að bæta stöðu sjávarútvegs-
ins, heldur mun hún einnig hafa örvandi 
áhrif á fjölmargar aðrar framleiðslugrein-
ar, einkum í iðnaði, þar sem hvatning til 
framleiðsluaukningar og til útflutnings ætti 
að skapast í skjóli hagstæðara gengis. Á-
hrifamáttur gengisbreytingar er fyrst og 
fremst í því fólginn, að hún breytir hlut-
föllunum á milli innlends og erlends kostn-
aðar í öllum greinum þjóðarbúskaparins, 
jafnt í framleiðslu sem neyzlu. Hvarvetna 
hvetur hún til meiri gjáldeyrisöflunar, 
jafnframt því sem öll verðhlutföll færast 
íslenzkri vöru og þjónustu í hag. Það er 
einmitt slíkur tilflutningur eftirspurnar frá 
erlendum til innlendra framleiðsluþ'át.ta, 
sem er nauðsynlegur til þess, að jafnvægi 
geti náðst að nýju í greiðsluviðskiptum 
við útlönd eftir hina stórfelldu lækkun út-
flutningstekna, sem átt hefur sér stað und-
anfarin tvö ár. Gengisbreytingin mun þann-
ig styrkja stöðu þjóðarbúsins út á við og 
skapa skilyrði þess, að á ný endurheimtist 
traust manna innanlands og utan á íslenzk-
um gjaldmiðli. 

Með gengisbreytingunni ættu ný tælci-
færi að geta skapazt til að auka fjölbreytni 
útflutningsatvinnuveganna og koma á fót 
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vaxandi framleiðslugreinum við hlið sjáv-
aj'útvegsins. Eigi Íslendingar ekki að bíða 
varanlega hnekki í baráttu sinni fvrir bætt-
um lífskjörum vegna þeirra efnahagsáfalla, 
scm þeir hafa nú orðið fyrir, verður á næstu 
árum að eiga sér stað mikil aukning út-
flutningsframleiðslu og gjaldeyrisöflunar. 
Þótt margvísleg tækifæri séu tvímælalaust 
onn ónotuð í sjávarútveginum, er engu að 
síður ljóst, að í framtíðinni verður í vaxandi 
mæli að treysta á auknar gjaldeyristekjur 
af annarri starfsemi. Sú þróun, sem orðið 
hefur að undanförnu sýnir, að gjaldeyris-
öflun þjóðarinnar getur ekki áfram hvílt 
svo að segja eingöngu á einum atvinnu-
vegi, sjávarútveginum, en flestar aðrar 
greinar notið verndar og góðra lífskjara í 
skjóli hans. Íslendingar standa nú frammi 
fyrir því mikla verkefni að gera iðnaðar-
framleiðslu landsins samkeppnishæfa, ekki 
aðeins á innanlandsmarkaði, heldur einnig 
erlendis. Þetta verður hins vegar aldrei 
gert, nema á grundvelli gengis, sem er hag-
stætt innlendri framleiðslu, hannig að hún 
geti vaxið og dafnað án óeðlilegrar toll-
verndar. 

Með almennri örvun atvinnustarfsemi og 
auknu svigrúmi í gjaldeyrismálum er þess 
loks að vænta, að gengisbreytingin geti átt 
mikilsverðan þátt í því að bæta atvinnu-
ástandið og koma í veg fvrir samdrátt 
framleiðslu og framkvæmda og þá alvar-
legu aukningu atvinnuleysis, sem nú virð-
ist framundan, ef ekkert er að gert. Þessi 
ok önnur markmið gengislækkunarinnar 
munu þó því aðeins nást, að hagstæðum 
áhrifum hennar á starfsemi atvinnuveg-
anna verði ekki eytt með hækkunum kaup-
gjalds og innlends framleiðslukostnaðar. 

Hjá því verður ekki komizt, að svo mikil 
gengislækkun hafi i för með sér ýmsa erfið-
leika og komi í fyrstu við hagsmuni margra 
aðila. Engu að síður verður að vona, að hún 
valdi ekki sundrung og dýrkeyptum kjara-
deilum, heldur verði mönnum hvatning til 
þess að gera sameigiulegt átak til þeirrar 
framleiðsluaukningar og verðmætasköpun-
ar, sem ein getur búið íslenzku þjóðinni 
bætt lxfskjör i framtíðinni. Gæti þá vel svo 
farið, að þjóðarbúið nái sér fyrr eftir und-
anfarna erfiðleika en flestir þora nú að gera 
sér vonir um. 



TÖFLUR OG LÍNURIT 

1. tafla. Þjóðarframleiðsla og ve 
Millj. 

rðmœtaráðstöfun 1965—1967. 
kr. 

Verðlag hvers árs Verðlag ársins 1960 

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

l ) Fela í sér áhrif breyttra viðskiptakjara út á við, miðað við árið 1960. Eiga saman ásamt innflutningi til 
að fá fram verðmætaráðstöfun. 



TÖFLUR OG LÍNURIT 103 279 

II. tafla. Fiskaflinn í tonnum og hagnýting hans 1966—1968. 

Allt árið 
Aukning 
í % 1. ársfj. 2. ársfj. 
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III. tafla. Framleiðsla mjólkurafurða og sala þeirra innan lands 1965—1967. 

IV. tafla. Iðnaðarframleiðsla 1966—1967. 

Allt árið 4. ársfj. 1. ársfj. 2. ársfj. 

1966 1967 1966 1967 1967 1968 1967 1968 
Raforkuvinnsla: 

Vatn(GWst) 625 664 168 175 173 177 170 159 
Varmi (GWst) 43 31 .16 12 11 12 5 4 

Samtals 668 695 184 187 184 189 175 163 

Sementsverksmiðja ríkisins: 
Framleitt sementsgjall (t) 112.340 107.642 29.705 29.451 20.633 20.925 27.079 29.442 

„ sement (t) 107.433 (115.000) 19.779 31.409 16.047 23.049 27.181 31.380 
Selt sement (t) 106.104 119.196 17.459 26.108 10.804 13.462 31.494 34.497 

Áburðarverksmiðjan h.f.: 
Framleiddur kjarni (t) 22.735 23.911 5.480 6.474 5.141 4.794 5.950 6.514 
Seldur kjarni (t) 25.295 24.303 2 — — — 22.899 22.440 

Öl og gosdrykkir: 
Framleitt í Reykjavik (t) 9.619 9.625 2.534 2.477 2.141 1.803 2.446 2.458 

„ á Akureyri (t) 336 1.237 99 278 236 242 369 282 

Samtals 9.955 10.862 2.633 2.755 2.377 2.045 2.815 2.740 

V. tafla, Samgöngur 1966-—1967. 

Allt árið 4. ársfj. 1. ársfj. 2. ársj 0-

1966 1967 1966 1967 1967 1968 1967 1968 
Íslendingar frá útlöndum með skip-

um og flugvélum 23.147 26.386 5.631 5.211 2.733 2.044 5.935 4.896 

Innanlandsflug F. Í.: 
Farþegafjöldi 111.071 117.806 21.458 21.751 18.764 13.124 30.668 32.004 
Farþegakm í þús 27.086 28.234 5.660 5.660 4.530 3,193 7.190 7.280 
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VI. tqfla. Vísitölur verðlags og tekna. 

Vísitölur, 
ársmeðaltöl Framfcerslu- Neyzluvöru- Byggingar- Atvinnu"-
1960 = 100,0 kostnaður1) verðlag2) kostnaður3) Timakaup4) tekjur 5) 

1960 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1961 105,1 111,1 113,5 107,0 108.2 
1962 116,6 124,2 125,2 121.7 131,2 
1963 132,0 .139,9 134,9 139,9 158,2 
1964 157,4 167.1 154,7 172,5 204,8 
1965 168,5 179,5 180,5 199,3 252,7 
1966 186,4 202.3 207,4 238,6 310,9 
1967 193,0 209,1 213,2 250,9 290,6 

Hœkkuu frá fyrra ári % 
1961 5,1 11,1 13,5 7,0 8,2 
1962 10,9 11,8 10,3 13,7 21,3 
1963 13,2 12,6 7,7 15.0 20,6 
1964 19.2 19,4 14,7 23,3 29,5 
1965 7,1 7,4 16,7 15,5 23,4 
1966 10,6 12,7 14,9 19,7 23,0 
1967 3.5 3,4 2,8 5,1 : 6,5 

Hækkun yfir árið % 
1960 3,3 16,8 14.1 
1961 11,5 12,7 12,2 
1962 10,3 9,8 6,3 
1963 16,9 16,0 12,1 
1964 11,9 12,2 7,1 
1965 9.1 11,5 22,6 26,1 
1966 7,2 8,0 6,7 10,5 
1967 10,9 9,8 4,7 3,4 

Framfœrslukostnaður Neyzlu vöru verðlag Byggingarkostnaður 

Visilölur eftir inánuðum, 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 
Janúar 182 195 216 211 228 250 (274) (298) (306) 
Febrúar 183 195 219 212 227 252 (278) (298) (310) 
Marz 184 195 (220) 214 228 (254) 281 298 314 
Apríl 185 195 (222) 215 227 (257) (284) (298) (318) 
Maí 191 195 223 222 227 260 (287) (298) (323) 
Júní 191 195 (224) 223 227 (261) (290) (298) (327) 
Júlí 192 195 (225) 224 227 (262) 293 298 3327) 
Ágúst 195 195 2266) 228 227 2626) (294) (298) 
September 198 195 230 225 (295) (298) 
Október 198 195 230 225 (296) (298) 
Nóvember 195 206 228 240 298 298 
Desember 195 209 228 243 (298) (302) 



282 FJÁRMÁL.ATÍÖINDI 

VII. tajla. Inn- og útflutningur og vöruskiptajöfnuður í millj. kr. 
eftir mánuðum 1966—1968* 

* Innnflutningstölur e ru m i ð a ð u r við c i f . - v e r ð , en ú t f l u t n i n g s t ö f l u r v ið fob . -verð , 

Inn- og útfluttar vörur (án skipa og flugvéla og innflutnings vegna Búrfells og Straumsvíkur).* 
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VIII. tafla. Útflutningur helztu vöruflokka í millj. kr. og hlutfallstölum. 

Allt árið Janúar—ágúst 

Sjávarafurðir: 
Ísfiskur 
Frystur fiskur 
Fryst síld 
Saítfiskur 
Skreið 
Saltsíld 
Fiskmjöl 
Síldarmjöl 
Karfamjöl 
Þorskalýsi 
Síldarlýsi 
Hvallýsi 
Hrogn, söltuð og fryst 
Humar og rækja, fryst 
Fiskmeti, niðursoðið . 
Hvalkjöt, fryst 
Aðrar sjávarafurðir . . 

1966 
millj. kr. 

150,1 
1.207.5 

169.5 
546.8 
309.9 
581.8 
129,7 

1.116.6 
16.4 
48,7 

882,1 
22.5 

109.9 
179.6 
45,1 
18,4 
60,9 

2.5 
20,0 

2 , 8 
9.0 
5.1 
9.6 
2,1 

18.5 
0,3 
0,8 

14.6 
0,4 
1,8 
3,0 
0,7 
0,3 
1,0 

1967 
millj. kr. 

138,7 
1.019,8 

98,0 
423,3 
137,1 
405,1 

88,2 
734.6 

12,9 
27,9 

428.7 
13,5 
87.0 

131,3 
39.1 
32.2 
43,4 

3.2 
23.7 
2.3 
9,9 
3,2 
9.4 
2,1 

17,1 
0,3 
0,6 
10,0 
0.3 
2,0 
3,1 
0,9 
0,7 
1,1 

1967 
millj. kr. 

99,3 
653,8 

72.5 
344,1 
74.6 

139.6 
65.5 

474.7 
2,6 

17,9 
325,4 

9,1 
71.6 
86,2 
21,5 
19,8 
25,5 

3,7 
24,5 
2.7 

12,9 
2.8 
5,2 
2,4 

17,8 
0,1 
0,7 

12,2 
0,3 
2,7 
3,2 
0,8 
0,7 
0,9 

1968 
millj. kr. 

121,0 
911.7 
21,6 

438,6 
36.4 

310.8 
126,5 
187,5 
12,0 
26,3 
74,6 
11,1 
96.5 
91,1 
28,9 
12,1 
47,5 

4.3 
32,6 
0,8 

15,6 
1.3 

11,1 
4,5 
6,7 
0,4 
0,9 
2,7 
0,4 
3.4 
3,2 
1,0 
0,4 
1,7 

Sjávarafurðir, samtals 5.595,5 92,5 3.860,8 89,9 2.503,7 93,6 2.554,2 91,0 

Landbúnaðarafurðir: 
Ull 10,8 0,2 2,2 0,0 1,6 0,0 8,2 0,3 
Ullarteppi 13,7 0,2 21,0 0,5 10,1 0,4 10,7 0,4 
Prjónavörur úr ull 25,0 0,4 30,0 0.7 18,1 0,7 23,6 0,8 
Gærur og skinn 131,4 2,2 130,9 3,0 63,1 2,4 79,0 2,8 
Kindakjöt, fryst 48,6 0,8 79,6 1,9 20,9 0,8 33,9 1,2 
Aðrar landbúnaðarafurðir . 80,5 1,4 76,1 1,8 43,5 1,6 51,3 1,8 

Landbúnaðarafurðir, samtals 310,0 5,2 339,8 7,9 157,3 5,9 206,7 7,3 

Aðrar vörur 141,5 2,3 96,3 2,2 12,2 0,5 46,5 1,7 

Alls 6.047,0 100,0 4.296,9 100,0 2.673,2 100,0 2.807,4 100,0 
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IX. tafla. Viðskipti við einstök lönd í millj. kr. 1966—1968, 

Innflutningur, cif. Útflutningur, fob. 

Jan.-ágúst Jan.-ágúst 
1966 1967 1968 1966 1967 1968 

Fríverzlunarbandalagið: 
Bretland 917,2 949,9 647,6 997,0 896,3 332,3 
Danmörk 540,4 636,1 497,4 354,3 220,5 104,1 
Færeyjar 0,5 0,7 0,5 26,6 31,3 15.6 
Noregur 677,8 604,7 333,5 164,6 63,3 42,1 
Svíþjóð 466,7 469,6 290,4 502,7 358,4 168,2 
Austurríki 14,1 14,5 9,4 0,9 0,2 0,0 
Portúgal 19,5 12,2 7,0 180,4 188,7 121,4 
Sviss 61,7 65,4 88,8 22,5 14,0 13,8 
Finnland 163,2 153,3 142,6 197,7 155,4 97,3 

Samtals 2.861,1 2.906,4 2.017,2 2.446,7 1.928,1 894,8 
Efnahagsbandalagið: 

894,8 

Belgía 144,2 139,6 126,0 79,3 44,2 8,2 
Frakkland 85,0 94,2 88,9 95,4 57,9 9,7 
Holland 339,4 451,9 359,8 337,2 125,5 54,2 
Ítalía 91,6 106,6 70,4 203,9 128,7 138,1 
Luxemburg 1,3 1,9 1,5 0,2 0,2 0,1 
Vestur-Þýzkaland 875,9 9.17,7 681,7 523,5 274,9 185,6 

Samtals 1.537,4 1.711,9 1.328,3 1.239,5 631,4 395,9 
A ustur- Evrópulönd: 

Austur-Þýzkaland 39,1 144,0 27,6 59,4 54,0 10,5 
Búlgaría 0,2 0,6 0,4 0,9 

-

Pólland 124,0 95,4 75,3 136,8 101,2 86,7 
Rúnienía 16,9 18,2 4,1 29,9 22,9 12,3 
Rússiand 473,2 452,6 396,6 427.3 506,6 410,5 
Tékkóslóvakía 109,6 95,8 65,3 52,7 48,0 22,1 
Ungverjaland 7,5 7,4 4,1 12,1 0,1 3,4 

Samtals 770,5 814,0 573,4 719,1 732,8 545,5 
Önnur Evrópulönd: 

Grikkland 0,2 0,3 0,4 96,0 36,7 26,7 
Írland 6,6 4,0 2,2 35,7 13,4 4,5 
Júgóslavía 1,3 2,6 1,4 2,3 6,7 0,0 
Spánn 38,7 34,4 19,6 169,8 96,2 132,3 
Tyrkland 0,4 0,7 0,2 0,6 0,7 0,7 

Samtals 47,2 42,0 23,8 304,4 153,7 164,2 
Norður-Amerika: 

Bandaríkin 932,7 1.095,3 642,4 1.000,7 650,6 724,5 
Kanada 250,9 17,3 9,3 18,3 20,5 0,4 

Samtals 1.183,6 1.112,6 651,7 1.019,0 671,1 724,9 

Nigería 0,2 0,2 0,3 213,7 76,5 10,5 
Japan 263,9 266,6 208,3 21,0 1,2 5,5 
Brasilía 72,8 84,3 52,8 33,8 31,1 25,4 
Ísrael 11,3 11,1 11,7 5,7 1,0 8,6 
Önnur lönd 104,6 167,1 84,8 44,0 70,0 32,1 

Alls 6.852,6 7.116,2 4.952,3 6.046,9 4.296,9 2.807,4 
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X. tafla. Gjaldeyrisstaða bankanna.l) 

Frjáls gjaldeyrir Gjaldeyrisstaða, alls 

Seðlabankinn 

1) Miðað er við skráð gengi á hverjum tfma. 
2) Þ. a. 266,0 millj. kr. við Evrópusjóðinn (EMA). 
3) Þ.a. 215,0 millj. kr, við Evrópusjóðinn (EMA), 
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XI. tafla. Greiðslujöfnuður við útlönd og viðskiptakjör. 

1) Tölur um greiðslujöfnuð 1967 eru bráðabirgðatölur. 
2) Þ. a. innflutningur vegna virkjunar við Búrfell 132,9 millj. kr. 
3) Þ. a. innflutningur vegna virkjunar við Búrfell 150 millj. kr. og vegna byggingar álbræðslu 120 millj. kr. 
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XII. tafla. Yfirlit um peningamál. 

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

2) Mótvirðisfé er skv. reikn. Seðlabankans, og geymslufé er hjá viðskipabönkum vegna innflutnings. 
3) Lán Seðlabanka til rikissjóðs og fjárfestingarlánastofnana, nettó: Samanlagðar tölur úr 2. og 5. dálki í 

X I I I . tööu. 

287 
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XIII. tafla. Úr reikningum Seðlabankans. 

1) Tölur í 2., 4. og 5. dálki sýna reikningsstöðu ríkissjóðs og ríkisstofnana, innlánsstofnana og fjárfestingar-
lánastofnana við Seðlabankann. 

2) Mótvirðisfé: Þarna er auk mótvirðisfjár á nafni ríkissjóðs og Framkvæmdabankans talið msótvirði banda-
ríska vörukaupalána (P. L. 480). 



TÖFLUR OG LlNURIT 289 

XIV. tafla. Innlán og útlán viðskiptabanka og sparisjóða. 

Spariinnlán Veltiinnlán Útlán 

Spari- Spari- Spari-
Í millj. kr. Bankar sjóðir Samtals Bankar sjóðir Samtals Bankar sjóðir Samtals Í millj. kr. 

(1) (2) (3) (4) (V (6) (7) (8) (9) 

Árslok 1956 896,5 324,7 1221,2 452,7 36,0 488,7 2140,3 328,4 2468,7 
„ 1957 975,9 412,0 1387,9 564,6 55,3 619,9 2352,8 415,9 2768,7 
„ 1958 . . . 1072,5 488,2 1560,7 679,7 86,2 765,9 2779,0 511,7 3290,7 
„ 1959 . . . 1224,5 582,9 1807,4 719,1 121,2 840,3 3270,5 638,4 3908,9 
„ 1960 . . . 1504,0 676,0 2180,0 690,1 118,7 808,8 3495,5 702,4 4197,9 
„ 1961 . . . 2013,3 712,1 2725,4 966,7 87,9 1054,6 3888,5 661,5 4550,0 
„ 1962 . . . 2567,8 924,0 3491,8 1118,9 127,1 1246,0 4273,6 862,4 5136,0 
„ 1963 . . . 3299,4 909,1 4208,5 1084,8 97,4 1182,2 5093,7 809,9 5903,6 
„ 1964 . . . 4041,2 921,5 4962,7 1403,3 101.0 1504,3 5821,0 800,1 6621,1 
„ .1965 5061,9 1110,4 6172,3 1699,1 123,1 1822,2 7371,5 916,6 8288,1 

Mánaðarlok 1966: 
Janúar . . . 5194,9 1146,9 6341,8 1914,9 136,0 2050,9 7404,0 936,0 8340,0 
Febrúar . . . 5241,0 1159,8 6400.8 1811,3 128,1 1939,4 7396,1 957,1 8353,2 
Marz . . . 5291,8 1170,4 6462,2 1754,8 107,2 1862,0 7448,3 973,8 8422,1 
Apríl . . . 5340,2 1182,6 6522,8 1810,5 123,1 1933,6 7648,0 995,3 8643,3 
Mai . . . 5339,4 1186,3 6525,7 1886,6 126,2 2012,8 7922,7 1021,7 8944,4 
Júní . . . 5401,2 1190,4 6591,6 1843,9 122,9 1966,8 7936,5 1031,0 8967,5 
Júlí . . . 5426,8 1196,9 6623,7 1873,0 134,3 2007,3 8131,2 1044,0 9175,2 
Agúst . . . 5437,2 1197,8 6635,0 1809,9 149,6 1959,5 8272,4 1054,8 9327,2 
September . . . 5430,2 1196,8 6627,0 1880,8 141.0 2021,8 8447,8 1071,1 9518,9 
Október . . . 5451,0 1209,6 6660,6 2016,8 168,1 2184,9 8610,8 1075,8 9686,6 
Nóvember . . . 5437,1 1210,9 6648,0 1994,3 151,8 2146,1 8698,3 1088,8 9787,1 
Desember . . . 5867,6 1287,2 7154,8 1758,4 144,5 1902,9 8632,0 1082,6 9714,6 

Mánaðarlok 1967: 
Janúar . . . 5967,1 1307,6 7274,7 1868,8 157,5 2026,3 8582,7 1105,8 9688,5 
Febrúar . . . 6009,2 1317,0 7326,2 1749,3 145,7 1895,0 8569,5 1127,6 9697,1 
Marz . . . 6001,3 1321,3 7322,6 1793,1 156,3 1949,4 8585,8 1130,2 9716,0 
Apríl . . . 6028,9 1321,0 7349,9 1917,3 159,8 2077,1 8579,6 1149,7 9729,3 
Maí . . . 5983,1 1324,4 7307,5 1982,4 173,1 2155,5 8797,0 1169,8 9966,8 
Júní . . . 5980,2 1321,1 7301,3 1879,3 175,3 2054,6 8902,8 1184,8 10087,6 
Júlí . . . 6053,1 1333,3 7386,4 1901,6 177,0 2078,6 8894,8 1189,7 10084,5 
Agúst . . . 6056,4 1327,4 7383,8 1883,8 174,4 2058,2 8952,5 1204,7 10157,2 
September . . . 6066,6 1321,2 7387,8 1810,6 170,9 .1981,5 9060,3 1204,8 10265,1 
Október . . . 6100,3 1324,9 7425,2 1828,3 171,5 1999,8 9131,5 1209,4 10340,9 
Nóvember . . . 5922,9 1303,3 7226,2 1853,7 171,7 2025,4 9362,3 1209,5 10571,8 
Desember . . . 6405,7 1393,6 7799,3 1606,0 163,1 1769,1 9410,0 1207,4 10617,4 

Mánaðarlok 1968: 
Janúar . . . 6451,1 1406,3 7857,4 1689,0 169,8 1858,8 9433,8 1215,1 10648,9 
Febrúar . . . 6476,8 1416,2 7893,0 1752,3 165,5 1917,8 9426,0 1223,3 10649,3 
Marz . . . 6517,8 1428,0 7945,8 1672,9 151,0 1823,9 9373,2 1221,7 10594,9 
April . . . 6544,7 1436,8 7981,5 1921,6 158,8 2080,4 9582,6 1230,6 10813,2 
Maí . . . 6559,5 1449,0 8008,5 2045,9 192,3 2238,2 9902,4 1251,7 11154,1 
Júní . . . 6568,3 1452,3 8020,6 1933,9 185,3 2il9,2 9991,2 1262,0 11253,2 
Júlí . . . 6655,0 1474,1 8129,1 1950,1 194,1 2144,2 10051,2 1278,6 11329,8 
Ágúst . . . 6618,9 1476,1 8095,0 1912,2 198,2 2110,4 10216,0 1289,3 11505,3 
September . . . 6552,1 1451,4 8003,5 1899,6 197,4 2097,0 10169,3 1301,2 11470,5 

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 í veltiinnlánum. 
4) Tölur töflunnar miðast við skiptinguna í banka og sparisjóði á hverjum tíma. 



290 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

XV. tafla. Efnahagsreikningur Seðlabankans. 

Í millj. kr. 
ÁRSLOK Mánaðarlok 1968 

Í millj. kr. 
1965 1966 1967 Maí Júní Júlí Ágúst Sept. 

Eignir: 

Gullforði 43,7 43,7 57,9 57,9 57,9 57,9 57,9 57,9 

Erlendar eignir 2.182,2 2.319,6 1.804,2 1.316,6 1.545,5 1.352,3 1.178,3 1.203,1 
a. Erlendir bankar 489,3 664,8 412,3 170,8 289,8 111,3 91,5 114,0 
b. Erlend verðbréf 1.626,3 1.574,9 1.275,6 1.075,7 1.189,5 1.181,0 1.025,8 1.030,6 
c. Erlendir víxlar 41,6 55,5 53,3 15,0 14,6 13,6 8,8 8,8 
d. Vöruskiptareikningar . . . . 25,0 24,4 63,0 55,1 51,6 46,4 52,2 49,7 

Kvóti hjá Alþjóðagjaldeyrissj. 483,7 645,0 855,0 855,0 855,0 855,0 855,0 855,0 
a. Gullframlag 120,9 161,3 213,8 213,8 213,8 213,8 213,8 213,8 
b. Krónuframlag 362,8 483,7 641,2 641,2 641,2 641,2 641,2 641,2 

Innlánsstofnanir 1.165,0 1.401,1 1.734,8 1.897,3 1.909,4 1.891,8 2.020,7 2.125,6 
a. Óinnleystir tékkar - 12,9 2,8 54,6 64,3 58,0 61,6 66,7 
b. Reikningsskuldir 0,3 53,2 255,0 73,4 43,0 81,5 180,5 235,0 
c. Önnur stutt lán - 24,3 173,0 255,0 347,0 310,0 285,0 344,0 
d.Verðbréf - - - 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 
e. Endurkeyptir víxlar 1.164,7 1.310,7 1.304,0 1.472,9 1.413,7 1.400,9 1.452,2 1.438,5 

Fjárfestingarlánastofnamr 464,9 462,9 618,7 656,8 667,4 669,7 690,4 726,1 
a. Reikningsskuldir 14,4 19,2 155,8 131,0 146,7 149,7 157,1 180,4 
b. Onnur stutt lán - 26,7 6,7 5,0 - - - -

c. Verðbréf 450,5 417,0 456,2 520,8 520,7 520,0 533,3 545,7 

Ríkissjóður og ríkisstofnanir 567,0 301,7 579,8 1.178,2 1.149,2 1.344,7 1.207,9 1.340,1 
a. Aðalviðskiptar. rikissjóðs 310,6 - 203,6 747,1 817,6 887,5 768,9 849,7 
b. Aðrir ríkisreikningar . . . . 51,6 112,4 150,3 204,5 109,4 235,9 215,1 264,3 
c. Ríkisstofnanir - - 1,8 0,8 0,1 - 0,3 0,3 
d. Verðbréf 73,7 67,4 74,5 76,2 74,9 74,1 76,4 78,6 
e. Endurlánað erlent iánsfé . 131,1 121,9 149,6 149,6 147,2 147,2 147,2 147,2 

Aðrir aðilar 46,5 79,0 113,9 113,9 112,4 112,3 112,9 130,8 
a. Ýmsir reikningar 0,1 0,7 8,2 11,2 11,4 11,6 11,5 12,5 
b. Verðbr. bæjar- og sveitarf. 29,4 52,9 62,5 53,9 53,3 53,2 53,2 55,3 
c. Önnur verðbréf 17,0 25,4 43,2 48,8 47,7 47,5 48,2 63,0 

Gengistapsreikningur 1960 . . . 33,0 33,0 - - - - - -

Fasteignir 6,0 4,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Ýmislegt 14,6 14,9 33,6 31,8 32,0 31,7 31,9 31,2 

Alls 5.006,6 5.304,9 5.799,9 6.109,5 6.330,8 6.317,4 6.157,0 6.471,8 
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XV. tafla. frh. Efnahagsreikningur Seðlabankans. 

í millj. kr. 
ÁRSLOK Mánaðarlok 1968 

í millj. kr. 
1965 1966 1967 Maí Júní Júlí Ágúst Sept. 

Skuldir: 

Seðlar og mynt 1.017,8 1.084,4 1.035,0 1.048,5 1.068,8 1.084,7 1.057,3 1.062,3 

Innlánsstofnanir 
a. Almennar innstæður . . . . 
b. Innstæður á uppsagnarr. . 
c. Bundnar innstæður 
d. Mótvirði stofnlána 

1.797,4 
396,6 

9,8 
1.388,0 

3,0 

151,0 

1.904,3 
166,5 

7,9 
1.727,2 

2,7 

123,2 

2.060,3 
146,5 

3,2 
1.907'9 

2,7 

86,9 

2.237,4 
262,4 

4,7 
1.967,6 

2,7 

51,1 

2.150,4 
95,3 
4,7 

2.047,7 
2,7 

215,2 

2.200,8 
124,7 

5,2 
2.068,2 

2,7 

126,5 

2.208,1 
120,5 

5,2 
2.079,7 

2,7 

144,4 

2.203,3 
81,8 
4.6 

2.114,2 
2.7 

107,7 Fjárfestingarlánastofnanir 

1.797,4 
396,6 

9,8 
1.388,0 

3,0 

151,0 

1.904,3 
166,5 

7,9 
1.727,2 

2,7 

123,2 

2.060,3 
146,5 

3,2 
1.907'9 

2,7 

86,9 

2.237,4 
262,4 

4,7 
1.967,6 

2,7 

51,1 

2.150,4 
95,3 
4,7 

2.047,7 
2,7 

215,2 

2.200,8 
124,7 

5,2 
2.068,2 

2,7 

126,5 

2.208,1 
120,5 

5,2 
2.079,7 

2,7 

144,4 

2.203,3 
81,8 
4.6 

2.114,2 
2.7 

107,7 

Ríkissjóður og ríkisstofnanir 
a. Aðalviðskiptar. ríkissjóðs 
b. Aðrir ríkisreikningar . . . . 
c. Ríkisst.,alm. innstæður . . 
d.Ríkisst.,uppsagnarreikn. . 

669,8 

355,8 
158,0 
156,0 

735,8 
82,6 

367,1 
141.0 
145.1 

556,6 

217.1 
225,3 
114.2 

603,5 

243,0 
207.2 
153.3 

681,1 

306,3 
221,5 
153,3 

725,0 

338,5 
233.2 
153.3 

655.8 

278,7 
223.9 
153,2 

690,1 

287,5 
269,3 
133,3 

Mótvirðisfé 268,0 190,9 103,1 63,8 61,8 66,4 60,9 62,5 

Aðrir aðilar 18,7 31,3 24,3 21,7 22,9 21,0 21,5 20,4 

Innstæður Alþjóðagjaldeyrissj. 363,6 484,4 855,8 855,8 855,8 855,8 855,8 855,8 

Innstæður Alþjóðabanka 0,3 0,2 6,4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Erlendar skuklir 
a. Erlendir bankar 

415,9 
3,5 

276,1 
136,3 

419,1 
83,6 

213,6 
121,9 

495,4 
252,8 

93,0 
149,6 

580,7 
388,6 
42,5 

149,6 

612,6 
413,0 

52,4 
147,2 

571,8 
375,0 
49,6 

147,2 

468.1 
275,3 

45,6 
147.2 

765,3 
552,5 

65,6 
147,2 

b. Vöruskiptareikningar . . . . 
c. Erlend lán til langs tíma . . 

415,9 
3,5 

276,1 
136,3 

419,1 
83,6 

213,6 
121,9 

495,4 
252,8 

93,0 
149,6 

580,7 
388,6 
42,5 

149,6 

612,6 
413,0 

52,4 
147,2 

571,8 
375,0 
49,6 

147,2 

468.1 
275,3 

45,6 
147.2 

765,3 
552,5 

65,6 
147,2 

Ýmislegt 16,7 22,2 19,6 105,2 120,8 124,0 143,7 163,0 

Gengisbreytingareikningur - - 221,2 209,9 209,5 209,5 209,5 209,5 

Arðsjóður 16,6 19,7 25,5 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 

Stofnfé 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Varasjóður 120,0 132,0 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 

Annað eigið fé 50,8 57,4 64,8 64,8 64,8 64,8 64,8 64,8 

Alls 5.006,6 5.304,9 5.799,9 6.109,5 6.330,8 6.317,4 6.157,0 6.471,8 
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GJALDEYRISSTAÐA BANKANNA 

LAU S A F J A R S T A B A BANKA 
OG SPARISJÓDA GAGNVART 
SEDLBAN KANUM 

AÐSTAÐA RIKISSJÓ ÐS 
GAGNVART SEDLABANKANUM 

ENDURKEYPTIR VÍXLAR 
HEILDARÚTLÁN BANKA 
OG SPARISJÓDA 
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XVI. tafla. Efnahagur viðskiptabankanna. * 

Samandreginn efnahagur Landsbanka, Útvegsbanka, Búnaðarbanka, 
Iðnaðarbanka, Verzlunarbanka og Samvinnubanka. 

Árslok Mánaðarlok 1968 

Eignir: 
Sjóður 
Seðlabankinn: 

Innstæður á viðskiptar. . 
Bundiðv/alm.bindisk. . . 
Aðrar innstæður 

Erlendar eignir 
Gr. óinnleystar ábyrgðir . . 
Yfirdráttarlán 
Afurðalán 
Innlendir víxlar 
Endurlánað erlent lánsfé . . 
Vaxtabréf: 

Ríkissj. og ríkisstofn. . . . 
Fjárfest. lánastofn 
Önnur með ríkisábyrgð . 
Önnur 

Skuldabréf 
Ríkissj. og ríkisstofn. . . . 
Fjárfest. lánastofn 
Önnur með ríkisábyrgð . 
Önnur með fasteignaveði 

_ Önnur 
Ýmislegt 

* Taflan er samkvæmt skiptingu í banka og sparisjóði á hverjum tíma. 
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XVII. tafla. Efnahagur sparisjóða. 

Árslok Mánaðarlok 1968 

Í millj. kr. 1966 1967 April Mai Júní Júli Ágúst 
Eignir: 

25,6 Sjóður 20,9 21,1 20,5 27,0 27,0 26,9 25,6 
Seðlabankinn: 

Innstæðuráviðskiptar 79,9 55,0 80,9 99,1 91,7 102,4 99,6 
Aðrar innstæður 269,6 312,7 314,9 320,4 323,9 327,4 332,8 

Aðrir innl. bankar 47,9 45,3 40,6 42,7 41,4 45,9 47,7 
Yfirdráttarlán 75,7 85,8 103,5 108,9 107,6 109,4 113,2 
Víxlar 531,9 611,0 618,8 634,6 646,3 657,2 661,6 
Verðbréf 18,5 19,4 20,0 20,1 20,0 21,5 21,4 
Afborgunarlán 456,4 491,2 488,3 488,2 488,1 490,5 493,1 
Ymislegt 54,7 71,7 81,6 85,4 89,9 94,7 100,0 

Alls 1.555,5 1.713,2 1.769,1 1.826,4 1.835,9 1.875,9 1.895,0 
Skuldir: 

1.555,5 

Veltiinnlán: 
Hlaupareikningur 87,6 106,0 98,2 113,7 105,8 113,2 114,3 
Sparisióðsávísanareikn. . . . 56,9 56,7 60,7 78,6 79,4 81,0 83,9 

Spariinnlán: 
1.092,1 1.092,7 Almennar innstæður 857,8 925,7 1.058,5 1.069,4 1.073,0 1.092,1 1.092,7 

Bundnar innstæður 429,4 467,9 378,3 379,7 379,4 382,0 383,4 
Seðlabankinn 3,3 15,8 — 2,1 3,7 — 4,7 
Aðrir innl. bankar 0,2 0,1 4,2 2,5 4,4 5,3 4,7 
Ýmislegt 16,4 18,6 47,0 58,4 68,2 80,4 89,4 
Stofnfé 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
Annað eigið fé 102,0 120,4 120,2 120,0 120,0 119,9 119,9 

Alls 1.555,5 1.713,2 1.769,1 1.826,4 1.835,9 1.875,9 1.895,0 

XVIII. tafla. Innlánsdeildir kaupfélaga og Söfnunarsjóður Íslands. 

Árslok: 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
Innlánsdeildir kaupfélaga 

Innlán 282,4 349,8 396,9 454,0 532,1 589,9 620,1 
Söfnunarsjóður Íslands 

282,4 349,8 

26,1 29,5 Innlán 18,6 19,5 20,8 22,3 23,9 26,1 29,5 
Útlán 19,0 20,3 21,7 23,1 24,8 26,8 30,1 
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XIX. tafla. Gengisskráning hjá Seðlabanka Íslands*) 
l.júní 1968 til 31. október 1968. 
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XIX. tafla. Gengisskráning hjá Seðlabanka Íslands, frh. 
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