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Myndun innlends íjármagns 

"P^fnahagslegar framfarir eru háöar 
samverkandi áhrifum margra þátta, 

svo sem bættrar menntunar, aukinnar 
tækni, betri skipulagninga r og vaxandi 
fjármagns til uppbyggingar og öflun•• 
ar framleiöslutœkja. Þótt mönnum hafi 
oft hætt viÖ því aö ofmeta áhrif fjár-
magnsins eins sér til aukins hagvaxtar, 
fer þaö ekki á milli máia, aö án mikiUar 
fjárfestingar fá framfarir á öðrum 
sviðum, svo sem í þekkinga og tækni, 
ckki notiö sín og boriö fullan ávöxt. 
L,andf ræöUeg lega islands, sirjaiuyu oy 
eou þeirra aivinnuvega, sem pjootti 
oyggir ajkomu sma a, iewtr aai iti pess, 
ao ]jarjesnng her a iandi parj ao vera 
iittouuega milcU, cj isiendmgar eiga au 
hatda noklcurn veginn í horjinu vto na-
grannaþjóöir sínar í tífskjörum. Paö má 
líka meö sanni segja, aö fjárfesting eöa 
fjármunamyndun hafi nú um Langt 
skeiö veriö hbutfallslega mikil hér á 
landi. Á árunum 1960 tii 1966 nam hún 
t. d. aÖ meöaltali 27—28c/o, og voru þá 
aöeins í heiminum mjög fá iönd, þ. á m. 
Japan, Noregur og Þýzkaland, er höföu 
jafnhátt eöa hærra fjárfestingarhlut-
fall. Mörg háþróuö ríki, t. d. Bandarik-
in, Frakkland, Bretland og Belgía, 
höföu hins vegar mun lægri t'járfest-

ingu miöaö viö þjóöarframleiöslu, cöa 
nálægt 20%. 

Þegar stórframkvæmdirnar viö Búr-
fell i Straumsvik koma til á árunum 
1967 og 1968, hækkar f járfestingarhlut-
falliö enn verulega og nær á þessum ár-
um SS—-JJf % af þjóöarframleiöslunni. 
Hér er þó augljóslega um undantekn-
ingu aö ræöa, er háÖ var óvenjuiega 
miktum f jármagnsinnflutningi tiL þess-
ara jramkvæmda. Bendir reynsta und-
anjannna tveggja aracuga eindregto Ui 
þess, aö erjiti se tit lengdar ao luuáa 
uppi ner a umdt hærra jjarjestingar-
HLUíjaui en gert var á árunum luúu— 
IJUU, en pao var etns og aour segtr zv — 
zó'/c. j=>ao sem hiytur ao seija jjarjesc-
mgunni takmörk, þegar tu iengrt tima 
er ittiö, er umtang þeirrar Jjármagns-
myndunar eoa heudarsparnaoar, sem á 
sér staö t þjóöarbúinu sjálfu. 

Sé aftur litiö á reynsluna á árunum 
1960 til 1966, kemur í Ijós, aö hin inn-
lenda fjármagnsmyndun hefur veriö til-
tölulega mjög stööug á þessu tímabili, 
komizt hæst í tæp 28%, en oröiö lægst 
unt 26%. Meöaltaliö liggur aÖeins fyrir 
neöan 27%.. Var um tiUölulega títinn 
nettófjármagnsinnflutning aö ræöa á 
þessu trmabili, enda var fjármuna-
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myndunin aðeins um 1% hærri sem 
hlutfall af þjóðarframleiðslunni en nam 
fjármagnsmynduninni innan lands. Virð-
ist því óhætt að segja, að fjármagns-
myndun innan lands hafi verið sæmi-
lega viðunandi á þessum árum. 

Illu heilli hefur mikil breyting orðið 
til hins verra í þessu efni undanfarin 
tvö ár. Þótt fjárfesting hafi þá orðið 
meiri en nokkru sinni fyrr vegna stór-
framkvæmdanna, hefur innlenda fjár-
magnsmyndunin hins vegar lækkað 
verulega. Þannig lækkaði innlendur 
sparnaður úr tæpum 28 % af þjóðar-
framleiðslu 1967 ofan í um 2-3 c/o á ár-
inu 1966. Þetta samsvarar því, að fjár-
magnsmyndun hafi á árinu 1968 orðið 
um 1200 millj. minni heldur en verið 
heföi, ef sama hlutfall hefði haldizt og 
var tveimur árum áður. Orsaka þess-
arar lækkunar innlends sparnaðar er 
ekki langt að leita, en hún er bein af-
leiðing versnandi efnahagsástands, sem 
dregið hefur úr fjármagnsmyndun hjá 
fyrirtækjum og sparnaði einstaklingu. 
Þótt reynt hafi verið í bili að bæta úr 
áhrifum þessa samdráttar á framboö 
innlends fjármagns með því að nota 
gjaldeyrisforðann til aukningar á út-
lánum innan lands og með erlendum lán-
tökum, var ætið ljóst, að því yrði ekki 
haldið áfram til lengdar, ef ekki ætti að 
stefna stöðu þjóðarbúsins út á við í 
voða. Auknar framkvæmdir og fjárfest-
ing hljóta því á næstu árum að vera háð-
ar því, hvaða aukning á sér stað í fjár-
magnsmyndun innan lands. 

FJÁRMÁLATÍÐINDI 

Af því, sem nú hefur verið rakið, má 
draga þá ályktun, að eitt helzta vanda-
mál efnahagsmálanna á næstu árum 
hljóti að verða fólgið í því, hversu auk 
megi fjármagnsmyndun innan lands, er 
stuðlað geti að aukinni framleiðslu og 
atvinnu. Er mikilvægt, að markvisst á-
tak sé gert til að skapa betri skilyrði 
fyrir aukinni fjármagnsmyndun á öll-
um sviðum. Sérstaklega er þó ástæða 

til þess að benda enn einu sinni á þörf 
aukinnar myndunar eigin fjár hjá fyr-
irtækjum, en án þess getur heiibrigöur 
atvinnurekstur ekki þróazt í landinu. 
Þótt traustar tölulegar upplýsingar séu 
af skornum skammti, er lítill vafi á 
þvi, að það er minnkandi ar'semi at-
vinnurekstrarins, sem mestu hefur vald-
ið um lækkun innlendrar fjármagns-
myndunar undanfarin tvö ár. 

Því fyrr sem breyting verður á í þessu 
efni, þeim mun fyrr má búast við því, 
að atvinna og l í f sk jör fari á ný batn-
andi hér á landi. Allt bendir til þess, að 
gengisbreytingin hafi þegar bætt veru-
lega skilyrði til aukinnar framleiðslu og 
bættrar afkomu fyrirtækja, en þeim ár-
angri. verður að fylgja eftir með marg-
víslegum skipulagsbreytingum, þar á 
meöai breytingum í skatta- og verðlags-
málum, er stefni að því að efla heilbrigð-
an atvinnurekstur í landinu. Eru sem 
betur fer merki þess, að skilningur á 
mikilvægi þessara mála fari nú almennt 
vaxandi. 

J. N. 



Frá ársfundi Seðlabankans 

Hér fer á eftir erindi það, er dr. Jóhannes Nordal, banka-
stjóri. formaður bankastjórnar Seðlabankans, flutti í til-
efni ársfundar bankans 2. apríl 1969. 

Í ársskýrslu Seðlabankans fyrir árið 
1968, sem lögð hefur verið fram í 

dag-, er að finna víðtækar upplýsingarum 
starfsemi bankans, svo og um þá þætti 
í þróun þjóðarbúskapar íslendinga, er 
varða hann sérstaklega, svo sem pen-
inga- og gjaldeyrismál. Ég mun hér að 
venju rekja meginatriðin í þróun efna-
hagsmála og drepa á fáein þeirra 
vandamála, sem við er að etja. Varðandi 
nánari tölulegar upplýsingar um þessi 
efni vil ég hins vegar vísa til hinnar 
prentuðu skýrslu bankans. Áður en 
komið sé að efnahagsmálunum almennt, 
er þó rétt að drepa á nokkur atriði varð-
andi rekstur bankans og skipulag. 

Rekstrarafkoma Seðlabankans á ár-
inu 1968 reyndist heldur betri en und-
anfarin ár, og var hér að nokkru leyti 
um a'ð ræða áhrif efnahagsþróunarinn-
ar. er kom fram í auknum útlánum 
Seðlabankans og lækkun innstæðna er-
lendis. Með tilliti til þessa ákvað banka-
ráðið eftir tillögu bankastjórnarinnar 
að hækka arð af stofnfé bankans úr 7 
millj. kr. í 9 millj. kr. Rennur arð-
greiðsla þessi, svo sem kunnugt er, í sér-
stakan sjóð, en hálfum tekjum hans er 
varið til styrkveitinga Vísindasióðs. 
Vegna þess hve afkoma Seðlabankans 
er breytileg frá ári til árs. var ákveðið 

fyrir tveimur árum að stofna sérstak-
an arðjöfnunarsjóð, er hluti tekjuaf-
gangs yrði lagður í, en til þessa sjóðs 
má svo grípa í framtíðinni, ef tekjur 
bankans eru ónógar til að standa undir 
arðgreiðslu til Vísindasjóðs. 

Auk þeirra margvíslegu verkefna, er 
Seðlabankanum er falið að sinna sam-
kvæmt þeirri löggjöf, er hann starfar 
eftir, hafa honum á undanförnum áruiri 
verið falin ýmis ný verkefni. Mikilvæg-
ast í þessu efni er starfræksla Fram-
Ivvæmdasjóðs, er tók við af Fram-
kvæmdabankanum, en honum er ætlað 
það meginhlutverk að afla f jár til f jár-
festingarlánasjóða og opinberra fram-
kvæmda og annast hina fjármálalegu 
hlið hinna árlegu framkvæmdaáætlana 
ríkisins. Næst ber að telja Ríkis-
ábvrgðasjóð, sem nú annast ekki ein-
göngu meðferð og innheimtu ríkis-
ábyrgða, heldur fjallar um flest lána-
mál ríkissjóðs, svo sem lántökur erlend-
is og innanlands, endurlán og inn-
heimtustarfsemi. Eru reikningar beggja 
þessara sjóða. Framkvæmdasjóðs og 
Ríkisábyrgðasjóðs, birtir í ársskýrslu 
Seðlabankans, en hins vegar hafa ekki 
ven'ð birtir þar enn reikningar tveggja 
annarra stofnana, sem Seðlabankinn 
hefur tekið við vörzlu á. en það eru 
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Orkusjóður og Hafnabótasjóður. Með 
vörzlu og rekstri allra þessara sjóða, 
hefur starfsemi Seðlabankans vaxið 
allverulega- Sést það til dæmis af því, að 
heildarniðurstaða efnahagsreikninga 
Seðlabankans og þeirra sjóða, er hann 
sér um rekstur á, nemur nú samtals nær 
16 þús. millj. kr., sem er álíka fjárhæð 
og samanlagðir efnahagsreikningar 
allra viðskiptabankanna. Virðist allt 
benda til þess, að sameining þessara 
verkefna í höndum Seðlabankans hafi í 
för með sér verulega hagkvæmni í 
rekstri og ekki sízt í nýtingu sérhæíðra 
starfskrafta við lausn vandasamra f jár-
málalegra verkefna. 

Loks má nefna enn eitt verkefni, sem 
Seðlabankanum bættist á sl. ári, en það 
er myntslátta og útgáfa myntar, sem 
bankinn tók við 6. maí 1968. Er nú verið 
að framkvæma endurskipulagningu 
mvntsláttunnar og samræmingu hennar 
við seðlaútgáfuna, en ég mun ekki frek-
ar rekja gang þeirra mála hér. 

Óhætt er að fullyrða, að svo til öll 
fjölgun starfsmanna Seðlabankans und-
anfarin ár hafi stafað af tilflutningi 
þessara og annarra nýrra verkefna til 
bankans, en ekki af aukningu almenns 
starfsliðs hans. Alls störfuðu við bank-
ann og þær stofnanir, er hann sér um 
rekstur á, 89 starfsmenn í lok ársins 
1968. Hefur þeim fjölgað um 29 síðan 
1960, en 23 þessara starfsmanna hafa 
bætzt við beinlínis vegna nýrra verk-
efna, sem bankinn hefur tekið að sér. 
Almenn starfsmannafjölgun þar fyrir 
utan nemur því aðeins 10% á átta árum. 

Kem ég þá að þróun efnahagsmála á 
árinu 1968, en það er varla of djúpt 
tekið í árinni, þótt fullyrt sé, að það 
hafi verið eitt afdrifaríkasta og erfið-
asta ár fyrir þjóðarbúskap Íslendinga 
á þessari öld- Meginvandinn nú, eins og 
árið 1967, var áframhaldandi og stór-
felld lækkun útflutningstekna, en vegna 

stöðugs greiðsluhalla, er af þessu leiddi, 
dró óðum að því, að ekki yrði lengur 
unnt með notkun gjaldeyrisforðans að 
fresta róttækum ráðstöfunum til þess 
að koma á jöfnuði á ný í greiðsluvið-
skiptum við útlönd. Að því kom í nóv-
ember, þegar gripið var til gengislækk-
unar íslenzku krónunnar. Eru þegar 
merki þess, eins og ég mun víkja að 
síðar, að þessi gengisbreyting, ásamt 
öðrum nauðsynlegum ráðstöfunum, geti 
lagt grundvöll stórbættrar þróunar ís-
lenzkra efnahagsmála á næstunni, ef 
hin hagstæðu áhrif hennar eyðast ekki 
af víxlhækkunum verðlags og kaup-
gjalds. Þeir atburðir, sem hér hafa 
gerzt í efnahagsmálum, gefa þá óneit-
anlega tilefni til þess, að menn spyrji 
áleitinna spurninga um það, hvað gerzt 
hafi og hvar við séum nú á vegi stödd. 
Mun ég gera hér nokkra tilraun til þess 
að svara þessum spurningum í ljósi 
þeirra upplýsinga, er nú liggja fyrir og 
að nokkru leyti má finna í ársskýrslu 
Seðlabankans. 

Um það hefur aldrei verið að villast, 
að erfiðleikar þjóðarbúskaparins und-
anfarin tvö ár hafa átt rót sína að rekja 
til stórfelldrar lækkunar útflutnings-
tekna, sem átti sér stað svo að segja 
samfleytt árin 1967 og 1968. Að vísu 
hefur ekki tekizt á þessum tveimur ár-
um að komast hjá nokkrum hækkunum 
kaupgjalds, sem valdið hafa hækkuðum 
framleiðslukostnaði, og því aukið á erf-
iðleika atvinnuveganna. Hins vegar 
hafa áhrif þessa verið smávægileg í 
samanburði við það, að verðmæti út-
flutningsframleiðslunnar hefur lækkað 
á tveimur árum um 44 Þekki ég 
reyndar engin dæmi þess, að nokkurt 
þjóðfélag á svipuðtf þróunarstigi og Ís-
lendingar eru. hafi á friðartímum orðið 
fyrir slíku tekjuhruni. En það er ekki 
nóg áð einblína á þá staðreynd, heldur 
er nauðsynlegt að átta sig sem bezt á 
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því, hvað í henni felst, og hvað þessi 
stórfellda tekjurýrnun íslenzka þjóðar-
búsins undanfarin tvö ár kennir okkur 
um efnahagslega aðstöðu þjóðarinnar 
og framtíðarhorfur. 

Því verður ekki neitað, að rás at-
burðanna undanfarin tvö ár hefur þrá-
faldlega komið á óvart öllum þeim, sem 
fengizt hafa við stjórn efnahagsmála 
liér á landi. Ný áföll hafa sífellt dunið 
á, ýmist í formi nýrra verðlækkana, 
aflabrests á einstökum vertíðum eða 
lokun markaða, eins og í Nígeríu. Þegar 
þróunin snerist fyrst við á árinu 1966 
eftir langvarandi vaxtarskeið, virtist 
meginvandinn felast í verðlækkunum á 
erlendum mörkuðum, sem ástæða var til 
að ætla, að ekki stæðu nema tiltölulega 
skamman tíma. Þótt þær vonir hafi að 
mestu leyti brugðizt til þessa. er ekkert 
sem bendir til þess, að um langvinna 
verðlækkunarþróun sé að ræða, enda 
hefur verðlag á ýmsum afurðum farið 
batnandi að undanförnu- Hins vegar 
hefur það komið fram, betur og betur 
eftir því sem lengra hefur liðið. að Ís-
lendingar standa nú frammi fyrir mjög 
alvarlegri og varanlegri minnkun síld-
araflans. Má reyndar segja, að sú stað-
reyncl hafi fvrst orðið mönnum fylli-
lega ljós eftir liina hörmulegu síldar-
vertíð síðastliðið sumar og haust. Vegna 
þess hve afdrifarík þróun síldariðnáðar-
ins hefur orðið þjóðarbúskap Íslend-
inga undanfarin ár, er ástæða til að 
rifja upp sögu hennar hér í stuttu máli. 

Þróun síldveiðanna frá 1960 til 1966 
verður áreiðanlega lengi talið eitt glæsi-
legasta þróunarskeið í íslenzkum sjáv-
arútvegi. Á þessu tímabili fimm til sex-
faldaðist síldaraflinn að magni. en f jór-
faldaðist að verðmæti, og var þessi þró-
un meginorsök hinnar miklu aukningar 
útflutningstekna, sem átti sér stað þessi 
ár. en tveir þriðju hlutar verðmætis-
aukningar útflutnings frá 1960 til 1966 

kom frá síldarútveginum, enda voru Ís-
lendingar komnir í annað sæti að afla-
magni meðal Evrópuþjóða á árinu 1966. 
Að þessari þróun stuðlaði allt í senn, 
mikið síldarmagn á miðunum, aukin 
þekking vísindamanna og samvinna 
þeirra vi'ð sjómenn, ný tækni á síldveið-
um, er íslendingar voru þjóða fyrstir 
til að tileinka sér, og að lokum gífurleg 
fjárfesting bæði i síldveiðiskipum og 
vinnsluaðstöðu í landi. Þannig liefur 
síðan 1962 verið fjárfest í síldarvinnslu 
og nýjum fiskiskipum, er að mestu leyti 
hafa verið ætluð til síldveiða, nærri 4 
þús. millj. kr. miðað við núverandi verð-
lag. Við þetta má vissulega bæta stóruni 
fjárhæðum vegna tækjakaupa, veiðar-
færa og margvíslegrar aðstöðu, sem 
uppbygging síldveiðanna hefur krafizt. 

Hinn geysilegi arður, sem sildveið-
arnar sköpuðu um skeið, hlaut einnig að 
hafa gagnger áhrif á þróun annarra 
atvinnuvega. Fjármagn sogaðist inn í 
síldariðnaðinn frá öðrum atvinnugrein-
um, einkum öðrum greinum sjávarút-
vegsins, bolfiskveiðum og frvstiiðnaði. 
Jafnframt drógu hinar miklu tekjur 
þeirra, er við síldveiði og síldariðnað 
fengust, mannafla frá öðrum fram-
leiðslugreinum og áttu meginþátt í því, 
að kaupgjald hækkaði hér í landi stór-
lega á þessum árum. Varð allt þetta til 
að draga úr vexti annarra greina at-
vinnulífsins, einkum iðnaðar og bolfisk-
vinnslu, sem ekki gat staðizt samkeppni 
við síldarútveginn um vinnuafl og f jár-
magn. Hins vegar hélzt greiðslujöfnuð-
urinn hagstæður þrátt fyrir hækkandi 
kaupgjald vegna hins mikla útflutnings-
verðmætis, er síldveiðarnar sköpuðu. 

Allt hefur þetta breytzt á ótrúlega 
skömmum tíma. Á árinu 1967 lækkaði 
síldaraflinn um 40% frá árinu áður, en 
1968 hrapaði hann niður í minna en 
einn fimmta af því, sem hann hafði ver-
ið 1966, og var þá orðinn svipaður og 
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hann var, áður en uppgangur síldveið-
anna hófst 1960. Orsök þessa hruns er 
eingöngu áð finna í minna síldarmagni í 
sjónum og breyttri hegðun sildarinnar, 
og virðast nú engin líkindi til verulegr-
ar aukningar síldarafla á allra næstu 
árum. Hið mikla fjármagn, sem bundið 
hefur verið í síldveiðunum, hefur þvi á 
stuttum tíma orðið að mestu óarðbært. 
Þegar þsssi staðreynd lá fvrir eftir hina 
árangurslausu síldarvertíð haustið 1968, 
var ljóst, að kippt hafði verið að veru -
legu leyti fótum undan þeim lífskjör-
um, er Íslendingar höfðu getað notið 
vegna hinnar hagstæðu útflutningsþró-
unar fram til ársins 1966. Við þessar 
aðstæður var ekki um neinn annan kost 
að velja en róttæka gengisbrevtingu, er 
gerði hvort tveggja í senn, drægi úr 
eftirspurn eftir erlendum vörum og 
þjónustu og veitti öfluga hvatningu til 
aukinnar framleiðslu og útflutnings í 
öðrum greinum. Áður en ég ræði geng-
isbreytinguna í nóvember og áhrif henn-
ar nánar, mun ég fara nokkrum orðum 
um þróunina í gjaldeyris- og peninga-
málum fram til þess tíma. 

Á árinu 1968 var í öllum meginatrið-
um haldið áfram þeirri efnahagsstefnu, 
er mörkuð hafði verið í upphafi ársins 
1967. þegar lækkun útflutningstekna 
fór fyrst að gera alvarlega vart við sig. 
Stefna þessi byggðist á því að vinna að 
hægfara aðlögun tekna og lífskjara að 
hinum breyttu aðstæðum þjóðarbúsins. 
jafnframt því sem reynt var að koma 
í veg fyrir, að tekjumissir sjávarútvegs-
ins hefði í för með sér snöggan og alvar-
legan samdrátt í eftirsnurn og atvinnu. 
Á meðan líkur voru til. að samdráttur 
útflutningsteknanna yrði tiltölulega 
skammær, þótti réttlætanlegt að taka þá 
áhættu. að gjaldeyrisforðinn færi lækk-
andi, ef hægt yrði að nota svigrúmið til 
sJvipulegrar aðlögunar og til að forðast 
efnahagslegar truflanir. 

Eftir að íslenzka krónan hafði verið 
lækkuð í kjölfar gengisbreytingar sterl-
ingspundsins í nóvember 1967, stóðu 
vonir til þess, að þessi stefna gæti náð 
markmiði sínu án þess að til frekari 
stóraðgerða þyrfti að koma. Þannig 
tókst að lækka innflutning og gjaldeyr-
isnotkun um nær 20% fvrri hluta árs 
1968- Þessi árangur reyndist þó alger-
lega ófullnægjandi, vegna þess hve þró-
un útflutningsteknanna var óhagstæð. 
Þegar það kom svo í ljós um haustið, að 
sildarvertið muncli bregðast að mestu 
eða öllu leyti, hafði það í för með sér 
alvarlegan ótta vi'ð gengisbreytingu og 
öldu spákaupmennsku, sem ekki var við 
ráðið, þrátt fyrir setningu 20% inn-
flutningsgjalds í september og ýmissa 
beinna takmarkana, er settar voru á 
gjalcleyrisyfirfærslur. í lok október var 
gjaldeyrisstaðan orðin neikvæð um 243 
millj. kr. og hafði þá versnað frá ára-
mótum uni 1285 millj. Eftir gengis-
breytinguna 12. nóvember snerist þessi 
þróun snögglega við og var nettó-gjald-
eyrisstaðan orðin jákvæð að nýju um 
302 millj. kr. á nýja genginu í lok árs-
ins, og hefur hún enn batnað síðan. 
Heildarhallinn á greiðslujöfnuðinum á 
árinu 1968 reyndist um 850 millj. kr-, 
reiknað á því gengi, sem gilti megin-
hluta ársins, og var sá halli jafnaður 
me'ð rýrnun gjaldeyrisstöðunnar. 

Annars er mjög erfitt að bera saman 
greiðslujöfnuð ársins 1968 við fyrri ár, 
bæði vegna áhrifa stórframkvæmdanna 
við Búrfell og Straumsvík og vegna 
þeirra tveggja gengisbreytinga, er áttu 
sér stað á árunum 1967 og 1968. Sé litið 
á viðskiptajöfnuðinn í heikl, þ. e. a. s. 
viðskipti með vörur og þjónustu, kemur 
í ljós, að um var að ræða 2685 millj. kr. 
halla á árinu 1968 miðað við bráða-
birg'ðatölur. Hins vegar voru 1510 millj. 
af þessum halla vegna sérstaks inn-
flutnings, en til hans er talinn innflutn-
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ingur vegna stórframkvæmda, skip og 
flugvélav og innflutningur varnarliðs-
ins, en allt er þetta greitt með erlend-
um lánum eða af erlendu fá. Sé tekið til-
lit til þessa bæði árið 1967 og 1968 og 
einnig gerð leiðrétting vegna breytingar 
á útflutningsvörubirgðum, kemur í ljós, 
að viðskiptajöfnuðurinn á árinu 1968 
hefur orðið um 200 millj. kr. óhagstæð-
ari en 1967, þegar hvort tveggja er 
reiknað á genginu, sem gilti fyrir síð-
ustu gengisbreytingu. Gerðist þetta 
þrátt fyrir 17% lækkun, sem átti sér 
stað í almennum innflutningi á árinu 
1968. 

Til þess áð koma í veg fyrir, að hin 
mikla rýrnun gjaldeyrisstöðunnar á ár-
inu 1968 stefndi greiðslugetu þjóðar-
búsins út á við í hættu, reyndist nauð-
synlegt að leita fvrirgreiðslu hjá al-
þjóðapeningastofnunum. Voru tekin tvö 
slík lán í nóvember, annað hjá Alþjóða-
gjaldeyrissjóðnum, en hitt hjá Evrópu-
sjóðnum, samtals að fjárhæð 8,75 millj. 
dollara, eða 770 millj. kr. á núverandi 
gengi. Einnig notfærði Seðlabankinn 
sér í september rétt til láns hjá seðla-
liönkum Norðurlanda að fjárhæð 20 
millj. sænskra króna. Var lán þetta end-
urgreitt í desember. Þótt hin alþjóðlega 
samvinna í gjaldeyris- og peningamál-
um gefi Íslendingum, eins og þessi dæmi 
sýna, stóraukið örvggi fyrir efnahags-
legum áföllum af völdum gjaldeyriserf-
iðleika, kemur það að sjálfsögðu á eng-
an hátt í staðinn fyrir þá vernd, sem 
traustur gjaldeyrisforði veitir. Hlýtur 
það því að vera mikilvægt markmið i 
efnahagsmálum á næstu árum að bæta 
gjaldeyrisstöðuna að nýju. svo að hægt 
sé að endurgreiða þau lán. sem nú hafa 
verið tekin, og leggja að nýju grundvöll 
sterkrar gjaldeyrisstöðu. 

Það er reyndar ekki ástæðulaust að 
minna á það á þessum vettvangi, hve 
mikils virði það hefur verið Íslending-

um undanfarin tvö andstrevmisár, 
hversu tekizt hafði að safna öflugum 
gjaldeyrisforða á velgengnistímanum á 
undan. Án þess svigrúms og örvggis, 
sem gjaldeyrisforðinn veitti, má telja 
vist, að lækkun útflutningsteknanna 
hefði liaft í för með sér stórum meiri 
vandræði, bæði í formi atvinnuleysis og 
gjaldeyrisskorts en raun ber vitni. 
Miklum gjaldeyrisforða verður hins 
vegar ekki safnað, jafnvel ekki á vel-
gengnisárum, nema menn séu reiðubún-
ir til þess að reka peninga- og fiármála-
stefnu, er geri það kleift. Þegar þær 
raddir heyrast nú, að æskilegt hefði ver-
ið að safna í góðærinu meiri sjóðum til 
mögru áranna, vona ég, að í því felist 
aukinn skilningur á eðli þessara mála, 
er auðveldað geti framkvæmd slikrar 
peningastefnu í framtíðinni. 

Efnahagsþróunin undanfarin ár hef-
ur vissulega sýnt Íslendingum það betur 
en nokkru sinni fvrr, hversu miklar 
sveiflur geta átt sér stað í útflutnings-
tekjum þjóðarinnar. Eina raunhæfa 
lei'ðin til þess að draga verulega úr á-
hrifum slíkra sveiflna á þjóðartekjur og 
afkomu almennings, er að beita gagn-
verkandi aðgerðum í peninga- og fjár-
málum. í því felst, að á uppgangsárum, 
þegar útflutningur og þjóðartekjur fara 
ört vaxandi, sé reynt að draga úr áhrif-
um þess á neyzlu og fjárfestingu, en 
hluti tekjuaukningarinnar notaður til 
að auka gjaldeyrisforðann. Á samdrátt-
artímum. eins og undanfarin tvö ár, sé 
hins vegar slakað á klónni, peningum 
veitt út í atvinnulifið með auknum út-
lánum Seðlabankans, en mismunurinn 
jafnaður með notkun gjaldeyrisforðans. 
Það er einmitt á þessum sjónarmiðum, 
sem stefna Séðlabankans í peningamál-
um á undanförnum árum hefur grund-
vallazt. 

Kemur þetta mjög skýrt í ljós, ef 
menn bera saman annars vegar þróun-
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ina árin 1964 og- 1965. þegar vöxtur út-
flutningstekna var einna hagstæðastur, 
en hins vegar sl. tvö ár, 1967 og 1968, 
þegar um stórfelldan samdrátt útflutn-
ingstekna var að ræða. 

Á fyrra tímabilinu. árið 1961 og 1.965, 
var stefnan í peningamálum við það 
miðuð að hamla á móti of mikilli útlána-
aukningu bankanna, og þeirri ofþenslu, 
sem því mundi vera samfara. Á þessum 
tveimur árum jókst bundið fé í Seðla-
bankanum um meira en 600 millj.. án 
þess að útlán banka og fjárfestingar-
lánasjóða. önnur en endurkaup, væru 
nokkuð aukin. Kom því öll aukning 
bindiskyldunnar fram í gjaldeyrisstöð-
unni, en hún batnaði á þessum árum um 
601 millj. Eftir á að hyggja munu flest-
ir því sammála, að þörf hefði verið enn 
öflugri ráðstafana í þessa átt. Til að ná 
því marki hefði fleira þurft að koma til 
en peningalegar aðgerðir einar og þá 
einkum greiðsluafgangur hjá ríkissjóði 
og starfsemi verðjöfnunarsjóðs fyrir 
sjávarútveginn, er dregið hefði getað úr 
liinum miklu áhrifum erlendra verð-
hækkana á þjóðarbúskapinn. Er mikil-
vægt, að menn gleymi ekki þessari 
reynslu, og að lögin um Verðjöfnunar-
sjóð nái samþykki Alþingis nú fyrir 
vorið. 

Sé aftur á móti litið til áranna 1967 
og 1968. verður allt annað upp á ten-
ingnum. Bæði þessi ár var slakað mjög 
á í peningamálum og fjármálum ríkis-
ins í því skyni að draga úr hinum alvar-
legu samdráttaráhrifum, er stöfuðu af 
tek j u m i ss i ú tf l u tn i n gs at vi n n u veganna. 
Hefur þetta gerzt bæði í gegnum við-
skipti Seðlabankans við innlánsstofn-
anir og ríkissjóð. Versnaði staða þess-
ara aðila í heild gagnvart Seðlabankan-
um um 1800 millj. kr., en á móti því rýrn-
aði staða Seðlabankans erlendis um 1553 
rnillj.. og liggur mismunurinn í ýmsum 
öðrum innlendum hreyfingum. 

Sé fvrst litið á banka og aðrar inn-
lánsstofnanir, sést, að útlánaaukning 
þeirra varð á þessum tveimur árum 
1958 millj. kr., en innstæðuaukningin 
nam aðeins 1449 millj. kr. Var útkoman 
í þessu efni heldur hagstæðari árið 
1968, en þá jukust innlán um 908 millj. 
kr., en aðeins 541 millj. kr. 1967. Kom 
mismunurinn á inn- og útlánum þessi 
tvö ár, en hann nam rúmum 500 millj. 
kr., svo að segja allur fram í skulda-
söfnun við Seðlabankann. Að vísu var 
l)indiskyldu haldið áfram á þessu tíma-
bili, og jókst bundið fé um 351 millj. 
kr., en allt þetta fé og miklu meira 
til var lánað bankakerfinu að nýju 
með endurkaupum afurðavíxla og á 
annan hátt. Nam útlánaaukning Seðla-
bankans til bankakerfisins á þessuni 
tíma 818 millj. kr. Auk þess létti Seðla-
bankinn greiðslustöðu bankanna all-
verulega með verðbréfakaupum, er á ár-
inu 1968 námu nær 100 millj. kr. 

Staða fjárfestingarlánastofnana versn-
aði einnig mjög gagnvart Seðlabank-
anum á þessu tímabili, og kom það 
fram bæði í lækkuðum innstæðum við 
Seðlabankann og auknum útlánum 
Seðlabankans til fjárfestingarlánasjóða, 
er nauðsvnleg revndust, til að þeir gætu 
staðið vi'ð útlánaskuldbindingar sínar, 
en ráðstöfunarfé þeirra rýrnaði mjög 
vegna vaxandi vanskila atvinnufyrir-
tækja, einkum fyrirtækja í sjávarút-
vegi, er orðið höfðu fyrir þungbærum 
rekstrartöpum. 

Loks versnaði staða ríkissjóðs og 
annarra opinberra aðila um 573 millj. 
gagnvart Seðlabankanum á þessu tíma-
bili, og var meginorsök þess hinn sívax-
andi stuðningur, er ríkissjóður varð að 
veita útflutningsatvinnuvegunum til 
þess að forðast rekstrarstöðvun vegna 
liins mikla tekjumissis. 

Þótt sú stefna, sem rekin var í pen-
inga- og fjármálum á þessu tímabili. 
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hafi verið óhjákvæmileg, eins og komið 
var í þjóðarbúskapnum, gat hún að 
sjálfsögðu ekki staðizt nema í vissan 
tíma, þar sem afleiðingarnar voru sí-
versnandi staða þjóðarbúsins út á við 
og eyðing gjaldeyrisforðans- Þegar allar 
vonir um það, að útflutningsþróunin 
mundi snúast við vegna bættra afla-
bragða á síldveiðum og hækkunar er-
lends verðlags, höfðu orðið að engu, varð 
róttæk breyting á gengisskráningu ís-
lenzku krónunnar ekki lengur umflúin. 
Er varla um það að sakast, þótt Seðla-
banki og ríkisstjórn hafi viljað þraut-
reyna aðrar leiðir, áður en gripið vrði 
til þess ráðs. 

Ég vil nú að lokum víkja stuttlega að 
gangi mála eftir gengisbreytinguna, en 
ástæða er til að ætla, að hún muni marka 
þáttaskil í þróun íslenzks þjó'ðarbúskap-
ar. 

Á tilgang gengislækkunarinnar má 
líta frá tveimur hliðum. Annars vegar 
er með henni horfzt í augu við afleið-
ingar þess, að tekjumissir útflutnings-
atvinnuveganna hefur stórrýrt gjald-
eyristekjur þjóðarinnar og valdið 17% 
lækkun þjóðartekna á mann á tveimur 
árum. Með hækkun á verði erlends 
gjaldeyris er stefnt að því að þrýsta nið-
ur eftirspurn eftir innfluttum vörum og 
þjónustu og um leið heildarverðmæta-
ráðstöfun þjóðarbúsins, svo að hvort 
tveggja sveigist til jafnvægis við þau 
raunveruleg verðmæti, sem þjóðin hefur 
til ráðstöfunar. Kalla mætti þetta hin 
neikvæðu áhrif gengisbreytingarinnar, 
en það eru þau, sem fvrst koma fram, 
eins og þegar hefur sýnt sig í lækkun 
innflutnings og gjaldeyrisnotkunar síð-
ustu fjóra mánuði. 

En gengislækkunin hefur sem betur 
fer aðra og jákvæðari hlið, en það er 
sú hvatning, sem hún veitir til fram-
leiðsluaukningar og aukinnar gjaldeyr-
isöflunar. Með því að bæta samkeppnis-

aðstöðu íslenzkra atvinnuvega, bæði á 
erlendum mörkuðum og innan lands, 
hvetur gengislækkunin til aukinnar 
framleiðslu og verðmætasköpunar. Því 
sterkari og fljótvirkari, sem þessi áhrif 
eru, þeim mun fyrr verður unnt áð 
vinna upp að nýju þá lífskjaraskerð-
ingu, sem tekjurýrnun útflutningsat-
vinnuveganna hefur valdið. 

Eitt þeirra vandamála, sem þarf að 
yfirstíga, ef þetta á að takast, eru þeir 
fjárhagsörðugleikar, sem fjöldi ís-
lenzkra fyrirtækja var kominn í vegna 
taprekstrar og samdráttar í eftirspurn 
undanfarin tvö ár. Þegar við þá bætast 
kostnaðarhækkanir vegna gengisbreyt-
ingarinnar, hlýtur niðurstaðan að verða 
mjög aukin fjármagnsþörf. Eru þessar 
þarfir langt umfram það. sem viðskipta-
bankamir geta leyst úr, eins og nú standa 
sakir, enda hefur lausafjárstaða þeirra 
einnig rýrnað stórlega undanfarin tvö 
ár. Stjórn Seðlabankans hefur af þess-
um ástæðum tali'ð óhjákvæmilegt, að út-
lán bankans yrðu í bili aukin verulega, 
bæði með almennri hækkun afurðalána 
í samræmi við verðhækkanir vegna 
gengisbreytingarinnar, og með því að 
veita sérstaka fyrirgreiðslu til þess að 
leysa úr tímabundnum erfiðleikum 
vissra framleiðslugreina, svo sem út-
gerðar og iðnaðar- Einnig hefur bank-
inn veitt sérstök lán til nokkurra greina, 
er urðu fyrir miklu gengistapi vegna 
viðskiptaskulda erlendis. Nemur sér-
stök fyrirgreiðsla, sem Seðlabankinn 
hefur veitt fyrir milligöngu viðskipta-
bankanna, síðan gengislækkunin var 
framkvæmd, nálægt 300 millj. kr.. auk 
um 100 millj. kr. láns til að flýta fyrir 
veitingu íbúðalána. Við þetta bætist 
hækkun afurðalána, en hennar er fyrst 
farið að gæta nú þessar vikurnar, eftir 
að vertíðarframleiðsla er komin í fullan 
gang. 

Í þessari útlánaaukningu Seðlabank-
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ans er óneitanlega fólgin veruleg á-
hætta, og getur orðið nauðsynlegt að 
taka aftur í taumana, ef hún veldur 
óeðlilegri peningaþenslu innan lands, er 
leitt gæti til nýrrar rýrnunar gjaldeyr-
isforðans. Er hér raunar fvrst og frenist 
um tímabundnar aðgerðir að ræða, sem 
ætlað er að brúa bilið, unz útlánageta 
viðskiptabankanna og afkoma fyrir-
tækja kemst aftur í eðlilegt horf. 

Einnig er á það að benda, að geta 
Seðlabankans til að veita bankakerfinu 
aðstoð með auknu framboði á lánsfé er 
mjög komin undir þróuninni í stöðu rík-
issjóðs, en sívaxandi skuldir hans við 
Seðlabankann hafa mjög þrengt svig-
rúmið í þessu efni. Hlýtur bættur hagur 
rikissjóðs því að verða eitt helzta mark-
miðið í stjórn fjármála þjóðarinnar á 
næstunni, en með því móti yrði bæði 
stuðlað að hagstæðari gjalclevrisstöðu 
og skilyrði sköpuð til heilbrigðrar aukn-
ingar á lánsfé til atvinnurekstrar. 

Ef aukin útlán Seðlabankans og aðr-
ar ráðstafanir í lánamálum. þar á með-
al útlán á vegum Atvinnumálanefndar 
rikisins, eiga að koma að tilætluðum 
notum, skiptir heilbrigð notkun láns-
fjárins ekki minna máli en upphæð 
þess. Aðeins með því að beita hinum 
ströngustu arðsemissjónarmiðum við 
lánveitingar í hvaða tilgangi sem er, er 
unnt að tryggja, að fjármagnið komi að 
fullu gagni og verði til lengdar til þess 
að auka framleiðslu og atvinnu. Til-
raunir til þess að halda uppi atvinnu 
J i i e ð því áð veita lánsfé til óarðbærra 
fvrirtækja eða framleiðslugreina hljóta 
að vera dæmdar til að mistakast-

Einnig er rétt að vara við þeii'ri 
hættu, sem fólgin er í of mikilli íhalds-
semi í atvinnu- og lánamálum, er gæti 
hindrað, að þau tækifæri. sem gengis-
breytingin veitir til að auka fjölbreytni 
og styrk atvinnulífsins verði notuð til 
]jins ítrasta. Það hefur þegar sýnt sig 

á þessum fáu mánuðum, sem liðnir eru 
frá gengislækkuninni, að fjölmargir 
möguleikar til nýrrar útflutningsfram-
leiðslu og til innlendrar framleiðslu án 
tollverndar. geta opnazt, ef rétt er á 
haldið. Ef af inngöngu í EFTA verður, 
munu íslendingar fá enn ný tækifæri 
til að auka fjölbreytni útflutningsfram-
leiðslunnar og efla iðnað á grunclvelli 
tollfrjáls aðgangs að nær 100 millj. 
nianna markaði. 

Þótt miklu megi tvímælalaust koma 
til leiðar með sem beztri nýtingu þess 
lánsfjár, sem bankar og aðrar lána-
stofnanir liafa yfir að ráða, fer því 
fjarri, að öll vandamál verði leyst með 
auknum útlánum eða bættri lánastefnu. 
Virðist mér satt að segja athvgli manna 
að undanförnu hafa beinzt helzt til mik-
ið að lánsfjárerfiðleikum, en síður að 
öðrum vandamáliim, sem atvinnurekst-
urinn á við að stríða. Sannleikurinn er 
sá, að vandamál flestra íslenzkra fyrir-
tækja er miklu fremur fólgið í skorti á 
eigin áhættufé og ófullnægjandi arð-
semi en í ónógu lánsfé. Einnig er smæð 
flestra íslenzkra fyrirtækja þeim veru-
legur fjötur um fót og dregur úr getu 
þeirra til að nýta nútíma tækni, bæði í 
stjórnun og framleiðslu. 

Ég vil ljúka máli mínu með því að 
hvetja til þess, að hin miklu vandamál 
varðandi skipulag, arðsemi og fjárhags-
legan stvrk íslenzkra fvrirtækja verði 
sem fyrst tekin til gaumgæfilegrar at-
hugunar og úrlausnar af þeim, sem fara 
nieð stjórn íslenzki'a efnahagsmála. Til 
dæmis vil ég nefna, að í greinargerð, 
sem samin hefur verið nýlega fyrir 
Seðlabankann í sambandi við undirbún-
ing að stofnun kaupþings, kemur skýrt 
fram, að ekki sé raunhæft að búast við 
aukinni þátttöku almennings í hluta-
félögum, nema gerðar séu breytingar á 
skattalöggjöf til þess að gera hlutafjár-
eign samkeppnishæfa við aðrar tegund-
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ir sparnaðar. Einnig er þar bent á mikil-
vægi þess, að skattareglum sé breytt, 
svo a'ð unnt sé að sameina fyrirtæki án 
sérstakrar skattlagningar, en það gæti 
stuðlað mjög að uppbvggingu sterkari 
fyrirtækjaeininga hér á landi á sama 
hátt og' átt liefur sér stað í nágranna-
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iöndum okkar. Fjármagnið er vissulega 
afl þeirra hluta, er gera skal, en það er 
iilutverk fyrirtækjanna að ávaxta það 
og breyta í nýtanleg verðmæti. Þess 
vegna hefur heilbrigði þeirra og styrk-
ur áhrif á hag allrar þjóðarinnar-



Hvernig má auka útflutnings-
og gjaldeyristekjur? 

Í síðasta hefti Fjármálatíðinda birtist 
grein, er nefndist „Aukning litflutn-

ings er forsenda góðra lífskjara". Í 
grein þessari var reynt að brjóta til 
mergjar eðli þeirra efnahagsvandamála, 
sem Íslendingar hafa staðið frammi fyr-
ir að undanförnu. Var m. a. komizt að 
þeirri niðurstöðu, að efnahagsvandinn 
væri ekki nema að litlu leyti stutt tíma-
sveifla, er jafnast mundi af sjálfu sér, 
heldur fyrst og fremst langvarandi 
breyting á ytri aðstoðu þjóðarbúsins, 
sern reyndar var þegar farið að bera á 
fyrir áratug, áður en uppgangsár síld-
veiðanna hófust. Flest bendir nú til þess, 
að ekki verði lengur treyst á sjávarút-
veginn einan til að halda uppi góðum 
lífskjörum hér á landi, jafnframt því 
sem lítil líkindi séu til, að hann geti einn 
tryggt þá aukningu útflutningstekna, 
sem sé nauðsynleg til viðunandi aukn-
ingar þjóðartekna í framtíðinni. Eitt 
meginmarkmið stefnunnar í efnahags-
málum á næstu árum hljóti því að vera 
alhliða átak til aukningar útflutnings-
og gjaldeyri stekna. 

Reynt var í grein þessari að meta, 
liver væri sú aukning útflutningsverð-
mætis og sambærilegrar gjaldeyrisöfl-
unar, sem keppa yrði að á næstu árum. 
Var komizt að þeirri niðurstöðu, að 
aukning útflutnings þyrfti að vera um 
10% á ári í næstu 10 ár, til þess að Ís-

lendingar gætu haldið svipaðri lífskjara-
aukningu yfir 20 ára tímabilið 1958— 
1978, eins og hinar Norðulandaþjóð-
irnar. Í þessu felst, að útflutningsverð-
mætið eftir 10 ár þyrfti að vera orðið 
um 170% meira en á síðasta ári. 

Í fyrrnefndri grein var stuttlega bent 
á nokkrar framleiðslugreinar, er leggja 
þyrfti áherzlu á, ef þessu marki skylcli 
náð, án þess að hægt væri þar að gera 
efninu viðunandi skil. Hefur því þótt 
æskilegt að halda áfram umræðum um 
þetta mikilvæga málefni með því að 
birta í þessu hefti. Fjármálatíðinda 
nokkrar greinar, þar sem nánar yrði 
rætt um einstakar leiðir til aukningar á 
útflutningsverðmæti þjóðarinnar og 
gjaldeyrisöflun. Fara hér á eftir fimm 
greinar, og fjalla hinar fyrstu tvær um 
aukinn útflutning á freðfiski og ullur-
og skinnavörum, en báðar þessar fram-
leiðslugreinar byggja á mjög góðu inn-
lendu hráefni. Þá er grein um minka-
rækt, er allar líkur benda til, að geti orð-
ið mjög mikilvæg framleiðslugrein til 
útflutnings hér á landi. Fjórða greinin 
fjallar um orkufrekan iðnað. en með 
byggingu álbræðslu og kísilgúrverk-
smiðju, er hér að vaxa upp nýr veiga-
mikill þáttur í þjóðarbúskapnum. Loks 
er svo grein um ferðamál, en þjónusta 
við ferðamenn er einn sá atvinnuvegur, 
er nú vex örast í heiminum. Er ástæða 
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til að ætla, að hann geti átt mikinn og 
vaxandi þátt í auknum gjaldeyristekj-
um Íslendinga í framtíðinni. 

Það væri ekki að furða, þótt undan-
farandi efnaliagsáföll hefðu nokkuð 
dregið úr bjartsýni manna varðandi 
ÍT'Íimtíðarþróun íslenzkra atvinnuvega. 
Það er því gleðilegt, að þær greinar, sem 

hér fara á eftir, benda allar eindregið til 
þess, að miklir ónotaðir möguleikar til 
aukinnar gjaldeyrisöflunar séu fyrir 
hendi, svo að full ástæða sé til að vona, 
að unnt sé að ná því marki um aukningu 
útflutningstekna, sem hér hefur verið 
nefnt, ef að því er stefnt af einbeitni 
og fyrirhyggju. 

Eyjólfur Ísfeld Eyjólfsson: 

AUKIÐ VERÐMÆTI SJÁVARAFURÐA 

Ísíðasta hefti Fjármálatíðinda er athygl-
isverð grein eftir Jóhannes Nordal, 

bankastjóra og Sigurgeir Jónsson, hagfr., 
þar sem fjallað er um stefnu og markmið í 
útflutningsmálum okkar. Niðurstaða grein-
arhöfunda er sú, að til þess að við getum 
búið við svipuð lífskjör og nágrannaþjóð-
ir okkaiv þá þurfi útflutningstekjur þjóðar-
innar að aukast um a. m. k. 10% á ári. 

Það er því ekki óeðlilegt, að menn hug-
leiði með hverjum hætti þetta megi verða. 
Ýmsir munu telja þetta vandamál sjálfleyst 
með stóriðju og auknum útflutningi ýmiss 
konar iðnaðarvarnings, en aðrir að aukinn 
sjávarafli og vinnsla hans muni tryggja 
nægilega aukningu útflutnings og hagvöxt 
framvegis. Skammt er öfganna á milli, en 
ekki verður hér gerð tilraun til að vega 
þetta né meta, enda mun þróun þessara 
mála mjög háð þeirri efnahagsstefnu, sem 
fylgt verður. 

Hins vegar tel ég, að ekki fari á milli 
mála, að aukning tekna á þessu ári verði að 
meiri hluta að koma frá sjávarútveginum. 
Stafar þetta af því, að vegna aðstöðu sinn-
ar hefur sjávarútvegurinn bezt skilyrði til 
að bregða skjótt við þeim breyttu aðstæð-
um, sem gengisbreytingin skapar, en iðn-
aðurinn þarf miklu lengri tíma til undir-
búnings og aðlögunar. Þó hefur þjónustu-
starfsemi, eins og t. d. þjónustan við ferða-
menn, séraöstöðu um skjóta aukningu gjald-
eyristekna. Áætlað er, að útflutningur á 
síðasta ári nemi um 4.500 millj,, reiknað á 

því gengi, er gilti til 11. nóvember sl. Gera 
má ráð fyrir, að um 90% af þessari upphæð 
séu fyrir sjávarafurðir, eða um 4.0-50 millj. 
Útflutningur sjávaraíurða þyrfti því að 
aukast um 400 millj. á þessu ári, eða rúmar 
600 millj. á núverandi gengi. Þegar hug-
leitt er, hvernig þessi aukning megi verða, 
er nærtækast að vænta aukins aflamagns 
og hækkandi verðlags útflutningsvöru. Ekki 
væri óeðlilegt að gera ráð fyrir nokkurri 
tekjuaukningu í þessu tilliti, þar sem heild-
arafli var óeðlilega lítill á síðasta ári miðað 
við fiskiskipaflotann, og verðlag mjög lágt 
í ýmsum greinum sjávarútvegsins. Um 
þetta ríkir þó mikil óvissa, og eru báðar 
þessar stærðir ekki nema að litlu leyti á 
okkar valdi, nema lengra sé litið fram í tím-
ann. 

Í öðru lagi kemur til greina betri nýting 
þess fjármagns, sem nú þegar er bundið í 
fiskiskipum og fiskvinnslustöðvum. Er þar 
annars vegar um að ræða breytingu á veið-
um bátaflotans með tilliti til þeirrar 
reynslu, sem fengizt hefur á liðnu ári, jafn-
framt breyttum ákvæðum um nýtingu land-
helginnar, og hins vegar, að óraunhæf geng-
isskráning á siðasta ári, með þar af leiðandi 
fjárhagserfiðleikum sjávarútvegsins, hefur 
óneitanlega haft lamandi áhrif á framleiðsl-
una og beinlínis dregið úr afla og vinnsln. 
Væntanlega hefur gengisbreytingin örv-
andi áhrif á þessa framleiðslustarfsemi, ef 
sú skammsýni verður ekki enn ríkjandi að 
leggja slíkar bvrðar á þennan rekstur, aö 
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honum verði áfram haldið í sömu fjárhags-
legu úlfakreppunni og verið hefur undan-
farið. 

Loks er svo það atriði, sem þessari grein 
er ætlað að fjalla um. en það er aukning 
gjaldeyristekna vegna hagkvæmari og betri 
nýtingar þess hráefnis, sem aflað er. Hér 
er um að ræða mál, sem er á okkar valdi að 
ráða við og sem jafnframt er hægt að gera 
sér nokkra tölulega grein fyrir. 

Ef litið er til bolfisksins, þá er þorskur-
inn mikilvægastur, þar sem magn hans er 
mest. Að því er frystan þorsk varðar, þá 
liafa aðalmarkaðir okkar undanfarið verið 
í Bandaríkjunum og Rússlandi. Fækkun 
markaðslandanna hefur stjórnazt af verð-
lagsþróuninni á mörkuðunum, þar eð verð-
lag í Vestur-Evrópulöndum hefur ekki skil-
að sambærilegu verði við þessi tvö lönd. 
Allt útlit er fyrir, að þessi þróiui halcli 
áfram og á næsta ári verði öll þessi fram-
leiðsla seld til Bandaríkjanna, þar sem verð-
lag er miklu hagstæðara en í Rússlandi. 
Á sl. ári voru t. d. aðeins tæp 5% af þessari 
framleiðslu seld til Rússlands, en jat'n-
framt hefur sala til Bandaríkjanna meira 
en tvöfaldazt frá árinu 1967. Á þessu er þó 
sá ljóður, að alltof stór hluti þess magns, 
sem selt er til Bandaríkjanna, er í formi 
einföldustu pakkningar á þann markað, en 
það eru svokallaðar fiskblokkir, sem ætlað-
ar eru til frekari vinnslu í verksmiðjum 
þar í landi. Það er ekki aðeins, að i þessa 
framleiðslu sé lögð tiltölulega lítil vinna 
hér heima, þar sem nánast er um að ræða 
útflutning hálfunninnar vöru, heldur er hún 
miklu háðari þeim verðsveiflum, sem verða 
á mörkuðunum á hverjum tíma, en sú vara, 
sem hér er fullframleidd til sölu beint ti) 
neytenda, þ. e. svokallaðar neytendapakkn-
ingar. Þetta stafar af því, að margar þjóð-
ir bjóða fiskblokkir í mjög breytilegu 
magni á markaðinn, og hefur okkar fisk-
blokk lítið upp á að bjóða umfram aðra, 
þannig að hún verður að sæta því verði, sem 
ríkir á markaðnum á hverjum tíma. Hins 
vegar hafa neytendapakkningar okkar, sem 
eru fullunnar hér heima undir okkar vöru-
merkjum, skapað sér sérstöðu og mun 
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hærra verð en almennt gildir fyrir tilsvar-
andi vöru annarra þjóða. Til samanburðar 
á verðsveiflum fiskblokka og neytenda-
pakkninga má nefna, að á rúmu ári eða 
frá haustmánuðum 1965 fram í ársbyrjun 
1967 lækkaði þorskblokk um 80% á mark-
aðnum, en á sama tírna lækkuðu neytenda-
pakkningar okkar ekki nema um 10%. A 
síðasta ári lækkaði þorskblokk um 15— 
20%, en verð neytendapakkninga hélzt ó-
breytt og hefur selt magn þó aukizt um 
60%. Þrátt fyrir þetta voru rúmlega % 
hlutar þorskfrystingarinnar í formi blokka 
á sl. ári, en aðeins tæpur þriðjungur í neyt-
enclapakkningum, þótt þær skili þriðjungi 
hærra útflutningsverði. 

Ef hægt væri að snúa þessum hlutföllum 
við, þannig að við framleidclum % hluta 
í neytendapakkningar, en % hluta í blokkir, 
þá hækkar útflutningsverðmæti þessarar 
vöru um 215 millj. á núverandi gengi. Að 
sjálfsögðu fæst þessi verðmætisaukning 
eklíi ókeypis, en mestur hluti kostnaðarins 
er aukin innlend vinna. 

Ef næst er litið á ýsuna, sem við viljum 
helzt neyta sjálf, þá má heita, að hún sé að 
öðru leyti öll fryst fyrir Bandaríkjamarkað. 
En þar er sama uppi á teningnum og með 
þorskinn, að um 70% er í formi blokka, en 
aðeins 30% er unnið í neytendapakkningar. 
Ef þessum hlutföllum væri snúið við á sama 
hátt og í þorskinum, þá hækkar útflutnings-
verðmætið um 70 millj. króna. 

Steinbíturinn okkar er fisktegund, sem 
íbúar á vissum svæðum í Bandaríkjunum 
kunna að meta, enda er mest af honum self 
þangað. Þó fóru til Sovétríkjanna um 10 % 
af framleiðslunni á sl. ári fyrir mjög lágt 
verð. Í þessari fisktegund eru vinnsluhlut-
föllin hagstæðust eða um helmingur í neyt-
endapakkningar. Hér má þó gera betur, og 
ef enn er miðað við 70 % í neytendapakkn-
ingar, eykst útflutningsverðmætið um 15 
millj. króna. 

Er þá komið að þeirri fisktegund, sem 
gengur næst þorskinum að magni og ein-
göngu fer til vinnslu í frystingu, en það or 
karfinn. Langmestur hluti hans eða um 
90%, er seldur til Sovétríkjanna, en aðeins 
um 10% til Bandaríkjanna. Á þessu þarf 
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að verða breyting, þótt ekki væri nema af 
þeirri ástæðu einni, að fyrir jafnmikil-
væga útflutningsvöru er óvarlegt að 
treysta eingöngu á einn markað, sem háð-
ur er milliríkjasamningum. Miklar líkur eru 
til, að hægt sé að vinna hagstæðan mark-
að fyrir mikinn hluta af karfafrystingu 
okkar í Bandaríkjunum, ef hann yrði unn-
inn hér heima í því formi, sem markaðurinn 
krefst. Útflutningsverð hverrar einingar 
yrði um 50% hærra en til Sovétríkjanna, 
en ef tekið væri tillit til hráefnisnotkunar, 
má áætla, að útflutningsverðmætið ykist um 
þriðjung, eða nær 75 millj. á ári. Þetta yrði 
þó ekki gert á einu ári og e. t. v. með ein-
hverjum fórnum til að byrja með. 

Ekki er óeðliiegt, þótt spurt væri, hverj-
ar orsakir liggi til þessarar óhagstæðu 
skiptingar framleiðslunnar og hvort likur 
séu til að markaðirnir gætu tekið við þess-
ari miklu aukningu neytendapakkninga á 
einu ári, án þess að það leiddi til verð-
lækkunar. Hér er ekki rúm til að ræða 
þessi margþættu atriði til hlítar, enda 
breytileg eftir fisktegundum. 

Meginástæðan fyrir hinni miklu hlokka-
framleiðslu er léleg gæði hráefnisins. 'Er 
það hvort tveggja, að fiskurinn er illa far-
inn, er hann kemur að landi, og frekari 
gæðarýrnun á sér stað við löndun og í 
vinnslustöðvunum, áður en fiskurinn hefur 
verið unninn. Stafar það af ófullnægjandi 
geymsluaðstöðu, skorti á ís og oft á tíðum 
vöntun á nægilegu vinnuafli, sérstaklega 
þegar mikið berst að af fiski. 

Úr þessu verður ekki bætt nema með 
samstilltu átaki allra þeirra, sem að þessu 
standa: sjómanna, útgerðarmanna og 
stai'fsfólks vinnslustöðvanna. Að þessu geta 
einnig opinberir aðilar unnið, eins og t. d. 
Fiskmatið með strangara eftirliti með gæð-
um og gæðamati, enda raunar sjálfsagt, 
þegar verðmunur milli gæðaflokka er auk-
inn. Þá ætti að gera stórt átak til að koma 
á notkun kassa í bátum og vinnslustöðvum 
á næstu sumarvertíð, t. d. með því, að Fiski-
málasjóður greiddi þriðjung kassaverðs og 
lánastofnanir veittu vinnslustöðvum lán til 
þessarar fjárfestingar. Mætti þá skipu-

leggja slík innkaup í stærra magni og ná 
þannig hagkvæmari kjörum.Loks gætu blöð, 
hljóðvarp og sjónvarp sýnt þessum málum 
meiri áhuga en verið hefur. 

Að því er markaðsmöguleika varðar, þá 
eiga ekki að vera vandkvæði á sölu ýsu og 
steinbíts í neytendapakkningum að því 
marki, sem hér er stefnt að. Heildarþorsk-
frysting Íslendinga er um 25 þúsund tonn, 
og af því hafa verið unnin um 7.500 tonn í 
neytendapakkningar fyrir Bandaríkjamark-
að. Það er þvi mikil breyting, ef auka ætti 
þetta um 10 þúsund tonn á einu ári. Sölu-
aukning í neytendaumbúðum á Bandaríkja-
markað hefur aldrei orðið eins mikil og á sl. 
ári eða rúm 60%, og má segja, að eftirspurn 
á óbreyttu verði hafi verið fullnægt, er und-
an eru skildar pakkningar, þar sem fiskflök 
hafa þurft að vera af sérstakri stærð, en á 
þeim hefur verið skortur. Það, sem hefur 
gert þessa miklu söluaukningu mögulega, er 
tilkoma alveg nýrrar notkunar á fiski á 
markaðnum í svonefndum „Fish & Chips" 
búðum, sem eru vel þekktar í Englandi, og 
þar á SH nokkrar slikar búðir. 

Ef þeirri öru fjölgun búða, sem verið 
hefur á undanförnu ári, heldur áfram, þá 
hefur hér orðið bylting í fiskneyzlu, sem 
helzt má jafna við tilkomu verksmiðju-
framleiðslu á vöru úr fiskblokkum. Þessi 
nýlunda ætti að vera okkur sérstaklega hag-
stæð, þar eð þessar búðir eru mjög vand-
látar á fiskgæði, en við framleiðum mikið 
af góðum fiski og eigum að geta aukið þá 
framleiðslu verulega. 

Til að gefa hugmynd um það magn, sem 
hér um ræðir, má nefna, að ekki þyrfti 
nema tæpar þúsund búðir til að taka við 
allri okkar framleiðslu af frystum þorski. 
í Englandi munu vera yfir 30.000 slíkar 
búðir, en þar er umsetning hverrar búðar 
miklu minni en verið hefur fram að þessu 
í Bandaríkjunum. Nú þegar hefur einn af 
viðskiptavinum Sölumiðstöðvarinnar í 
Bandarikjunum 100 búðir á sínum vegum 
og verður væntanlega búinn að tvö- til þre-
falda þá tölu í lok þessa árs. Ef þorskfram-
leiðslunni væri skipt jafnt á milli frystihús-
anna, þá gæti hvert þeirra ekki annað nema 
eftirspurn 10 búða, og þyrfti þó öll fram-
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leiðslan að fara í þá einu pakkningu, sem 
búðirnar nota, en það er að sjálfsögðu úti-
lokað. 

Að því er karfann varðar, þá er þar miklu 
meira vandamál á ferðinni, bæði að því er 
framleiðslu og sölu viðvíkur. Framleiðsla á 
þeirri vöru, sem hér um ræðir, yrði miklu 
seinunnari, en sú framleiðsla, sem nú á sér 
stað fyrir Rússlandsmarkaðinn, sérstaklega 
þar sem frystihúsin skortir rétt tæki til 
þessari vinnslu. Þar sem karfinn berst að í 
miklu magni, þegar hann veiðist á annað 
borð, yrði óhjákvæmilegt, að frystihúsin 
tækju upp samvinnu um hráefnismiðlun, 
sem þá jafnframt skapaði jafnari og örugg-
ari vinnu fyrir starfsfólk frystihúsanna. 
Eins og áður er að vikið, má alltaf búast 
við byrjunarerfiðleikum í sölu á meðan ver-
ið er að vinna markað fyrir nýja vöruteg-
und, en engin ástæða er til að ætla annað en 
að þeir erfiðleikar yrðu yfirstignir. 

Eins og hér hefur verið reynt að benda 
á, þá eigum við talsverðan varasjóð í betri 
nýtingu og gæðum þess hráefnis, sem aflað 
er. Hvorki hefur þó verið minnzt á salt-
fiskinn né betri nýtingu og meiri vinnslu 
hér heima á ýmsum aukaafurðum, sem til 
falla við fiskvinnsluna. Þá er einnig ótal-
in sú verðmætisaukning, sem síklarvinnsl-
an gæti gefið. 

Hér hefur verið rætt um aukna gjald-
eyrisöflun með breytingum á framleiðsl-
unni, sem jafnframt skapaði aukna atvinnu 
í landinu. Þetta yrði einnig að telja mjög 
hagkvæmt frá þjóðhagslegu sjónarmiði, 
vegna þess að % hlutar vinnuaflsins cr 
kvenfólk (að sumri til að nokkru leyti ung-
lingar), því að erfitt mun vera að benda á 
aðra framleiðslu, þar sem þetta vinnuafl 
nýttist betur, eða skilaði meiri arði fyrir 
þjóðarheildina. 

Gjaldeyrisöflun getur einnig orðið með 
öðrum hætti en beinum útflutningi á vöru 
eða þjónustu, eins og t. d. vel heppnaðri 
starfsemi íslenzkra fyrirtækja erlendis. 
Þrátt fyrir mikla möguleika, þá er því mið-
ur ekki um auðugan garð að gresja í þess-
um efnum, eins og er, því að ef undan er 
skilin starfsemi flugfélaganna, þá mun 
ekki um annað að ræða en sölufyrir-
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tæki frystihúsanna og verksmiðjur þeirra 
í Bandaríkjunum, auk reksturs „Fish & 
Chips" búða í Englandi á vegum S. H. 

Þótt þessi starfsemi ha.fi í aðalatriðum 
verið takmörkuð við markaðsöflun fyrir af-
urðir okkar, þá er ekki laust við, að hún 
hafi mætt nokkurri tortryggni og vantrú, 
enda lcemur árangurinn ekki sérstaklega 
fram í skýrslum um greiðslujöfnuð við út-
lönd. í stuttu máli má segja, að hagnaður-
inn af þessum rekstri hafi komið fram ann-
ars vegar í fjárfestingu til bættrar að-
stöðu fyrir starfsemina og hins vegar í aug-
lýsingum og hvers konar sölustarfi, sem m. 
a. hefur áorkað: 

a) að verðsveiflur á afurðum okkar hafa 
orðið minni en markaðsaðstæður al-
mennt gáfu tilefni til, 

b) að sala framleiðslunnar hefur orðið ör-
uggari, 

c) að verðlag vörunnar hefur orðið hærra 
en á tilsvarandi vöru annarra þjóða. 

Undanfarið hefur mjög verið halclið á 
lofti, að hæpið sé fyrir þjóðina að treysta á 
útflutningstekjur af fiskafurðum, sérstak-
lega vegna þess, að verðsveiflur þeirra séu 
svo miklar. Þetta er tvímælalaust rétt, ef 
litið er á afurðirnar óunnar og varan á sér 
ekkert sérstakt vörumerki, enda gildir þetta 
um flest hráefni. En hér gildir cinnig að 
nokkru sama lögmál um fisk og ýmsar iðn-
aðarvörur, að eftir því sem varan er meira 
unnin og stærri upphæðum varið til aug-
lýsinga á tilteknu vörumerki eða vörunni 
fylgt eftir nær neytandanum, þá verða 
verðsveiflurnar miklu minni. Þetta leiðir 
hugann að því, hvort við hefðum ekki mögu-
leika á að afla frekari gjaldeyristekna í 
sambandi við rekstur fyrirtækja okkar er-
lendis. 

Það, sem helzt kæmi hér til greina, væri 
breikkun á starfssviði sölu- og verksmiðju-
fyrirtækis í Bandaríkjunum með fram-
leiðslu og sölu skyldra vörutegunda, sem 
ekki er hægt að afla héðan. Þetta er og 
þeim mun eðlilegra, þegar litið er til þess, 
að nú telja fyrirtæki eiiendis óvarlegt að 
hyggja alla afkomu sína á mjög einhliða 
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starfsemi, auk þess sem aukin umsetning 
veitir meiri möguleika til auglýsinga. auk-
innar sölustarfsemi og lægri einingarkostn-
aðar. Hér má einnig hafa í huga óbeinan 
hagnað, sem af því leiddi, að geta gefið ung-
um mönnum tækifæri til þjálfunar á við-
skiptasviðinu erlendis, sem fyrr eða síðar 
kæmi fram á öðrum sviðum útfiutnings. 
Þetta mun ekki rætt nánar hér. en vikið að 
öðrum möguleika, en það er þátttaka í 
rekstri „Fish & Chips" búða, sem nefndar 
eru hér að framan. 

Þessum rekstri er á ólíkan hátt í fyrirkom-
ið í Englandi og Bandaríkjunum. í Eng-
landi eru búðirnar yfirleitt fjölskyldufyrir-
tæki og hver búð rekin sem sjálfstæð ein-
ing, en í Bandaríkjunum eru þessi viðskipti 
aðallega á svonefndum „Franchise"-grund-
velli, sem er algengt fyrirbrigði þar í landi. 
Samkvæmt bessu fyrirkomulagi á hver ein-
staklingur að vísu sína búð, sem rekur 
hana á eigin reikning og áhættu, en hún 
starfar undir nafni eða vörumerki ákveðins 
aðila, sem, vegna vöntunar á betra heiti, 
mætti nefna leigusala. Hann leggur til eða 
annast innkaup alls þess, sem búðir, er 
verzla undir hans vörumerki, selja. Þá ann-
ast hann útvegun áhalda til rekstursins í 
byrjun og sér um kennslu starfsfólks til af-
greiðslunnar. Þá aðstoðar hann einnig við 
uppsetningu og allt fyrirkomulag búðarinn-
ar, enda er ytra og innra útlit allra búða 
undir hans nafni fyrirkomið á sama veg. 
Allar auglýsingar búðanna eru gerðar sam-
eiginlega af leigusala, og hann hefur eftirlil 
með rekstri þeirra. Loks getur verið, að 
leigusali aðstoði eiganda við útvegun láus 
að vissu marki vegna kaupa á áhöldum til 
búðarinnar. 

Þar eð leigusalinn er ekki að leggja á sig 
þessa fyrirhöfn í góðgerðaskyni, heldur til 
þess að græða fé, þá tekur hann ýmiss kon-
ar gjöld af hverri búð, sem verzlar undir 
hans vörumerki. 

Í fyrsta lagi er um að ræða nokkurs kon-
ar stofngjald, sem greitt er í byrjun og 
nemur um kr. 900.000,00 fyrir hverja búð. 
Í öðru lagi 5% af veltu búðarinnar. Í þriðja 
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lagi 2% af veltu í auglýsingaframlag í 
sameiginlegan auglýsingasjóð. Þá er einn-
ig gjald af öllum innkaupum til búðanna, 
sem mun vera mismunandi eftir aðstæðum 
og jafnvel einnig sérstakt gjald af áhöldum, 
þegar leigusalinn annast kaup þeirra. 

Áætlaður stofnkostnaður hverrar búðar, 
að meðtöldu fyrrnefndu stofngjaldi, er 
um 2,5 til 3 millj. króna. en þar af er 
áhaldakostnaður um 1,5 millj. króna. Til að 
gera sér grein fvrir þeim upphæðum, sem 
hér um ræðir, er bezt að miða við áður-
nefnda tölu búða, sem seldu alla okkar 
þorskframleiðslu, þ. e. 25.000 tonn eða 1000 
búðir. 

Hver skammtur af fiski, ásamt kartöfl-
um, er alls staðar seldur á $ 1,00 eða kr. 
88,00. Nokkuð er misjafnt, hve ríflegir 
skammtarnir eru, en ef gengið er út frá 
því meðaltali, sem hér er miðað við, þá 
nemur ársvelta hverrar búðar 8,5 millj. kr. 
Hagnaður búðarinnar (þar í vinna eiganda 
og vextir af fjármagni) nemur um 2,6 millj. 
kr., og er þá gengið út frá, að áhöld hafi 
verið afskrifuð um 12 1/2%• 

Samkvæmt þessu næmi ársvelta þeirra 
búða, sem seldu þorskframleiðslu okkar, 
8.500 millj. kr. Tekjur eigenda næmu 2.600 
millj. kr. og tekjur leigusalans 425 millj. 
kr. á ári, auk þess sem tekið er af innkaup-
um til búðanna og auglýsingaframlagi 170 
millj. kr. Fyrir fiskinn, sem söluvöru til 
búðanna, fengjum við ekki nema 1.600 
millj. kr. 

Það er því ekki að undra, þótt margir 
einstaklingar hafi hug á að afla sér aðstöðu 
til að reka slíka búð, og ekki skortir á aðila 
að taka að sér hlutverk leigusala, þótt ýmsir 
þeirra hafi litið upp á að bjóða, að minnsta 
kosti að því er varðar þekkingu á slíkum 
rekstri og jafnvel takmarkaða möguleika á 
að sjá búðunum fyrir þeim fiski, sem þær 
þarfnast. 

Hvað þetta snertir, ættum við að hafa 
betri aðstöðu en flestir aðrir, en eins og i 
öllum viðskiptum, þá er að sjálfsögðu 
margt, sem kemur til og skilur á milli feigs 
og ófeigs. 
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Harry Frederiksen: 

ULLAR- OG SKINNAIÐNAÐUR Á ÍSLANDI 

Þessum mjög svo þýðingarmiklu iðngrein-
um verða vart gerð góð skil í stuttri 

tímaritsgrein, því að um þær hvora um sig 
mætti skrifa stóra bók, og þyrfti raunar 
að gera það sem aðgengilega sögulega heim-
ild fyrir síðari tíma. Hér verður því aðeins 
stiklað á stóru. 

Það er tæplega hægt að tala um ullar- og 
skinnaiðnað sem sjálfstæðan atvinnurekst-
ur í landinu, frekar en annan iðnað allt 
fram um aldamótin 1900. Ullar- og skinna-
iðnaður átti sér því fyrst og fremst stað á 
heimilunum, en var engu að síður mikils-
verður fyrir landsmenn, því að þeir unnu 
sjálfir vaðmál sín og prjónles, jafnt í ytri 
sem innri fatnað, og sauðskinn og húðir 
voru notaðar til skógerðar. Vaðmál og 
prjónles var einnig þýðingarmikill liður í 
útflutningsverzlun landsins fram undir síð-
ustu aldamót og er nú aftur, hin síðari ár, 
að vinna sér hefð á erlendum markaði. Í 17. 
aldar sögu Páls E. Ólasonar er sagt frá því, 
að árið 1630 hafi verið hitt út 4.042% al-
in af vaðmáli, 21.694 pör af sokkum og 
13.004 pör af vettlingum, og nokkrum ára-
tugum seinna er einnig farið að flytja út 
peysur og band. Í kringum aldamótin 1800 
mun útflutningurinn vera hvað mestur, og 
skal ég hér til fróðleiks taka upp nokkrar 
tölur um útflutninginn, eins og hann var 
með nokkurra ára millibili: 

íslenzkt prjónles, sokkar og vettlingar, sem 
var mjög í hávegum haft meðal danskra 
fiskimanna. Þessi útflutningsgrein lagðist 
alveg niður, en nú eru íslenzkar heimilis-
iðnaðarvörur aftur fluttar út, og eru það 
einkum heimaunnar lopapeysur. Útflutn-
ingsmagnið mun þó ekki hafa verið meira 
en um það bil 10 þúsund peysur á árinu 
1968, en það ætti að mega auka allverulega. 

Tilraun til verksmiðjuiðnaðar hefst ekki 
fvrr en um 1750 fyrir atbeina Skúla Magn-
ússonar landfógeta. „Innréttingarnar" áttu 
sitt blómaskeið, en það stóð ekki lengi, og 
gekk á ýmsu fram undir aldamótin 1800, 
en þá var verksmiðjureksturinn alveg lagð-
ur niður, en hann hafði veitt fjölda manns 
atvinnu við ullariðnað og að nokkru við 
sútun skinna. Mestu mun hafa ráðið um 
örlög þessa iðnaðar, að einokunarkaupmenn 
höfðu ráð verksmiðjanna í hendi sér, og af 
hræðslu við samkeppni við innflutninginn 
vildu þeir koma verksmiðjunum fyrir katt-
arnef, og tókst það illu heilli. Um svipað 
leyti eða eftir aldamótin 1800 er farið að 
flytja ullina út óunna. 

Nú líður og bíður, og landsmenn sofa 
sínum Þyrnirósarsvefni hvað ullariðnaði 
með vélum viðkemur, þar til ungur Þingey-
ingur, Magnús Þórarinsson á Halldórsstöð-
um í Laxárdal, fer utan árið 1880 til að 
kynna sér ullarvinnslu. Árið 1883 er svo 
sett upp ullarvinnsla á Halldórsstöðum með 
kembivélasamstæðu, 1 spunavél og 1 tvinn-
ingarvél, og um svipað leyti voru settar 
upp, að nokkru leyti fyrir tilstilli Magnús-
ar Þórarinssonar, svipaðar ullarvinnsluvél-
ar að Rauðumýri í Ísafjarðarsýslu. Áhugi 
manna fer nú að vakna fyrir þvi að vinna 
ullina í landinu, og með stuttu millibili 
laust íyrir og eftir aldamótin 1900 er sett 
upp kembivélaverkstæði í Ólafsdal, við Ála-
foss og á Akureyri og nokkrum árum síðar 
í Reykjavik. Á sl. 60 árum hefur ullar-
vinnsla með' vélum átt sér stað, þó að á 
ýmsu hafi gengið, en hún mun síðan aldrei 
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Ég minnist þess frá þeim tíma, er ég 
vann í útflutningsdeild SÍS á árunum 1933 
til 1938, að flutt var út heimaunnið prjón-
les, sokkar og vettlingar, aðallega úr sveit-
um Eyjafjarðar, og á árunum 1939 og 1940 
var ég starfsmaður á skrifstofu Sambands-
ins í Kaupmannahöfn, og var þá selt þar 
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hafa fallið alveg niður, heldur stöðugt þró-
azt og mest á undangengnum 30 til 35 ár-
um. Þegar samviunumenn keyptu Gefjuni 
árið 1930, má segja, að hefjist. nýtt tímabil 
í verksmiðjurekstrinum. Verksmiðjan var 
stækkuð og endurbætt, dúkaframleiðsla haf-
in í stórum stíl og kambgarnsvinnsla set.t 
upp. sem ekki hafði verið til í landimi áður. 
Fyrstu verksmiðjurnar kembdu og spunnu 
aðeins ullina til frekari úrvinnslu á heim-
ilunum. Gefjuni, eins og hún er í dag, skal 
ekki lýst hér, hún tilheyrir nýja tímanum. 
Þó má geta þess, að hún ásamt ullarþvotta-
stöðinni er undirstaða undir allverulegum 
iðnaði í landinu, auk þess sem hun fram-
leiðir mikið til útflutnings. Af íslenzkri ull 
notar verksmiðjan nú um 300 tonn, sem 
mun láta nærri að vera 1/3 hluti af allri 
vorullarframleiðslu landsmanna, en aðrar 
ve.rksmiðjur í landinu samanlagt munu nota 
svipað magn og Gefjun til sinnar fram-
leiðslu. Afgangurinn er fluttur út. en það 
eru aðallega lélegustu ullarflokkarnir, nr. 
V. og nr. VI. 

Ég hef aldrei verið í vafa um, að ullar-
og skinnaiðnaður hafi átt og eigi sér fram-
tíð í landinu. Það er augljóst, eins og þi*ó-
unin er í heiminum, að hver þjóð reynir 
eftir fremsta megni að fullvinna sein mest 
af þeim hráefnum, sem land hennar gefur 
af sér og ræður yfir. Hví ætti íslenzka þjóð-
in að lúta öðrum lögmálum? Sá tími eða sú 
öld er liðin, að Íslendingar flytji út ullina 
óunna og aftur inn í landið sem unna vöru. 
Þeir tímar mega aldrei koma aftur. Við 
eigum sjálfir að vinna ullina, skapa fólk-
inu atvinnu, sem er hornsteinninn undir 
öllu efnahagskerfi þjóðarinnar, og einn lið-
urinn í því að treysta efnahag.skerfið er. að 
landsmenn vinni sjálfir þau hráefni, sem 
landið ræður vfir. 

Kringum aldamótin 1800 var útflutn-
ingurinn á ullarvörum og prjónlesi hvað 
mestui' héðan. Nú 160 árum síðar er þessi 
útflutningur aftur að vinna sér sess á er-
lendum markaði. 

Verksmiðjur samvinnufélaganna hafa á 
árinu 1961 til 1968 flutt út. um það bil 469 
þúsund prjónapeysur og 340 þúsund ullar-
teppi. Samanlagt nemur verðmætið um 

4.935.000 Bandaríkjadollurum, sem sam-
svarar, miðað við núgildandi gengi, 434 
milljónum króna. 

Nú er verið að ganga frá samningi við 
Ráðstjórnaríkin um kaup á 131.800 peysum 
og 35.400 teppum til afgreiðslu á árinu 
1969. Verðmæti þessa samnings er um 85 
milljónir króna. Þegar við bætist útflutn-
ingur annarra aðila á lopa, teppum og lopa-
peysum og útflutningi Sambandsverksmiðj-
anna til annarra landa en Ráðstjórnarrikj-
anna, mun verðmæti ullarvöruútflutnings-
ins nerna nokkuð á annað hundrað milljón-
um króna, og er það von mín og spá, að 
ullarvöruútflutningurinn eigi enn eftir að 
aukast allverulega. 

Þegar þess er gætt, að verðmæti ullar-
innar muni að meðaltali i þessum útflutn-
ingsvörum aðeins nema urn 20—25% af 
útflutningsverði hinnar fullunnu vöru, er 
augljóst hvilíkur búhnvkkur það er þjóð-
inni að flvtja ullina út í unnum vörum í 
stað þess að flytja hana út óunna. Ullar-
iðnaðurinn er nú kominn á góðan rekspöl. 
og honum þarf að halda við, bæði með aukn-
ingu til útflutnings fvrir augum og til að 
gegna sínu hlutverki fyrir innanlandsmark-
aðinn, sem er mjög fjölþætt og ekki síðui' 
mikilvægt, og má þá gjarnan hafa i huga, 
að það er ekki síður verðmætasköpun að 
þjóna heimamarkaði en útflutningi. 

Ég hefi nú lítillega fjallað um ullariðnað-
inn. og kem ég þá að skinnaiðnaðinum, sem 
er okkur ekki síður mikilvægur. Þó að hann 
sé ekki eins öflugur í landinu og veiti ekki 
iafn mörgu fólki atvinnu og ullariðnaður-
inn. þá hefur hann samt náð fótfestu. 

Skinnin voru á sama hátt og ullin. allt frá 
landnámstið, unnin á heimilunum og notuð 
til skógerðar, en í verksmiðiu munu skinn 
fyrst sútuð hér í „innréttingum" Skúla 
landfógeta á síðari hluta 18. aldar. Nokkrar 
litlar sútunarverksmiðjur hafa um nokkurt. 
árabil verið starfandi í landinu. aðallega í 
Reykjavík, og hafa þær mestmegnis sútað 
frærur. en misiafnlega gengið. Einnig var 
hér skömmu eftir síðari heimsstyrjöldina 
sútað fiskroð, en sú starfsemi átti sér ekki 
langan aldur. 

Samvinnufélögin settu upp gærurotun — 
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afullun — í nokkuð stórum stíl á Akureyri 
árið 1923. Þessi starfsemi var tvíþætt. 
Annars vegar að útvega fóiki atvinnu, en á 
þeim árum var hér oft mikið atvinnuleysi, 
og hins vegar mátti oft fá betra verð fyrir 
gærurnar, þegar ull og bjórar var selt sitt 
í hvoru lagi heldur en gærurnar, eins og 
þær komu af kindinni. Þróun þessa iðnaðar 
var svo, að sett var upp sútun á árimum 
1934 og 1935. Sútaði verksmiðjan bæði 
gærur og húðir. Árið 1937 var svo sett á 
stofn skóverksmiðja, sem byggði starfsemi 
sína á yfirleðri frá sútuninni. Síðan hafa 
báðar þessar verksmiðjur starfað, verið 
stækkaðar og endurvélvæddar og hafa nú 
seinustu árin veitt að jafnaði 130 til 150 
manns atvinnu. Starfsemi sútunarinnar 
hefur verið mjög fjölþætt. Má nefna að 
verksmiðjan hefur framleitt: Leður af 
ýmsum gerðum í skófatnað, töskuleður, 
söðlasmíðaleður, fataskinn, hanzkaskinn, 
bókbandsskinn og alls konar loðskinn úr 
gærum og húðum fyrir innanlandsmarkað 
og til útflutnings. Mörg minni fyrirtæki í 
landinu hafa fengið hráefni sitt frá sútun-
inni, bæði leður, skinn og loðskinn. Meiri 
hlutann af öllum stórgripahúðum, sem til 
falla í landinu, hefur Iðunn sútað og auk 
þess afullað allar tvíreyfagærur og aðrar 
gærur, sem einhverra orsaka vegna eru 
ekki taldar útflutningshæfar. Ber þar mik-
ið á tvíreyfagærum, sem alls ekki ættu að 
vera til. Féð þarf að rýja á sumrin, bæði 
skepnunnar vegna og einnig til að fyrir-
byggja, að verðmæti fari forgörðum. Með 
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auknum útflutningi á ullarvörum þarf að 
halda allri vorull til haga. 

Enda þótt nokkurt magn sé sútað af 
gæruframleiðslunni í landinu sjálfu, er hér 
enn stórt verk óleyst. Árlega falla til í 
landinu 700 til 800 þúsund gærur, en að-
eins milli 15% og 20% er unnið hér heima. 
Aðalmagnið er því selt úr landinu sem 
óunnið hráefni. Þetta mál þarf því að taka 
fastari tökum, og það verður væntanlega 
gert á næstunni, því að viss undirbúningur 
að því er þegar hafinn. Sútun er hávísinda-
leg iðngrein, sem krefst mikillar nákvæmni, 
þegar vinna á góða vöru úr hráefninu, en 
íslenzku gærurnar eru taldar mjög gott hrá-
efni til vinnslu í pelsaskinn af ýmsum gerð-
um. Erlend stórfyrirtæki hafa eytt miklu 
fé í tilraunir við að gera verðmæt. pelsa-
skinn úr gærunum, og það hefur þeim tek-
izt, og nú þurfum við sjálfir að gera slíkt 
hið sama. Fvrir nokkrum árum fór megnið 
af gæruframleiðslunni í leður, en tiltölulega 
lítill hlnti fer nú í þá frarnleiðslu, enda er 
meginmagnið nothæft til loðsútunar. 

Að lokum þetta. Því fyrr sem skynsam-
lega og með festu er tekið á iðnaðarmálun-
um, því fyrr er von til þess að rétta við 
efnahagsástand þjóðarinnar. Fjármagninu 
þarf að beina í atvinnuvegina og framleiðsl-
una. Og hefja þarf iðnaðinn til vegs og 
virðingar, ekki aðeins ullar- og skinnaiðn-
aðinn, heldur þarf að vinna skipulega að 
því að byggja upp fyrirtæki í landinu til að 
fullvinna til neyzlu hvaða hráefni sem land-
ið og sjórinn gefa af sér. Blómlegt atvinnu-
líf skapar heilbrigt þjóðfélag. 

Ásberg Sigurðsson: 

MINKARÆKT 

Loðskinnaverzlun er ævaforn atvinnu-
grein. Allt fram á þessa öld byggðist 

loðskinnaverzlunin á veiðum villtra loðdýra 
í náttúrunni, einkum í hinum norðlægu 
löndum, eins og í Rússlandi og Ameríku. 
Um síðustu aldamót var svo komið, að horf-
ur voru á, að ýmsum tegundum loðdýra yrði 

útrýmt með öllu í náttúrunni vegna hinna 
miklu veiða. 

Þetta leiddi til þess, að nokkrir framsýn-
ir menn hófu að rækta loðdýr í búrum til 
að tryggja stofninn til frambúðar. Það voru 
aðallega refir og minkar, sem menn tóku að 
ala og rækta vegna verðmætis skinnanna. 
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Nú er svo komið, að veiði villtra loðdýra 
skiptir litlu máli fyrir hina alþjóðlegu loð-
skinnaverzlun, því að talið er að aðeins 10% 
af loðskinnum heimsins komi frá veiddum 
dýrum, en 90% frá loðdýrum, sem alin eru 
og ræktuð vegna skinnanna, þar af 70% 
frá aliminkum. 

Loðskinnaverzlunin byggist því í dag á 
ræktuðum loðdýrum og mun gera það í vax-
andi mæli í framtíðinni. 

Minkaeldi. 
Ekki er vitað með vissu, hvenær fyrsta 

tilraunin var gerð til að ala mink í búri. 
Víst er þó, að þetta átti sér stað í Kanada í 
byrjun þessarar aldar. Með vísindalegri 
fóðrun, hirðingu og kynbótum hefur tekizt 
að framleiða aliminka, sem taka hinum 
villta minki langt fram að skinngæðum og 
litafjölbrevtni. Með kynbótum síðari ára 
hefur tekizt að fá fram um 40—50 lita-
afbrigði, allt frá hvítum, brúnum, bláum og 
í svört minkaskinn. Það er sérstaklega þessi 
mikla litafjölbreytni, sem tryggt hefur hina 
miklu eftirspurn eftir minkaskinnum und-
anfarna tvo áratugi. En auk þess hafa 
minkaskinn flesta kosti til að bera fram 
yfir önnur loðskinn. Þau eru mjög þunn, en 
jafnframt sterk, létt og mjúk. Ekkert loð-
skinn í dag kemst í námunda við það að al-
hliða gæðum, og engar horfur eru taldar á, 
að nýtt loðskinn geti komið í þess stað. 

Ört vaxandi atvinnugrein 
Minkaræktin fór hægt af stað. Fyrst á 

eftir Kanadamönnum tóku Bandaríkjamenn 
hana upp og síðar Skandinavar um 1930. 
Það var þó fyrst eftir síðari heimsstyrjöld-
ina. að minkaræktin verður öflugur og arð-
samur atvinnuvegur. Á Norðurlöndum hef-
ur verið komið upp rannsóknar- og tilrauna-
stöðvum, sem lagt hafa vísindalegan grund-
völl að minkarækt þessara landa. 

Allt fram að síðara stríði var framleiðsla 
minkaskinna lítil. Þannig var heimsfram-
leiðslan árið 1940 aðeins um 650 þús. skinn. 
Árið 1950 er heimsframleiðslan komin upp 
í um 3 millj. skinna, árið 1960 í um 11,5 
millj. skinna og árið 1967 í um 25,3 millj. 
skinna. A f þessari miklu framleiðslu eru 

Norðurlöndin hæst með um 9,6 millj. 
skinna, Bandaríkin með 9 millj., Rússland 
um 3 millj. og Kanada með um 1,5 millj. 
skinna. 

Markaðurinn. 
Sala loðskinna fer fram á uppboðum víða 

um heim. Þau eru flutt tollfrjálst milli 
landa. Kostnaður við sölu þeirra á uppboð-
unum er um 3—4% af söluverði þeirra. 
Minkaskinn eru auðseljanleg, því að hér er 
um náttúruafurð að ræða, sem ýmist. er i 
fyrsta, öðrum eða þriðja gæðaflokki, og fer 
verðlag þeirra eftir gæðum og almennri 
eftirspurn á hverjum tíma. Kostnaður 
vegna sölu þeirra, t. d. auglýsingakostn-
aður og dreifingarkostnaður, er því miklu 
minni en á flestum öðrum vörum til út-
flutnings. 

Stærsti markaður fyrir minkaskinn hef-
ur til bessa verið í Bandaríkjunum. Árið 
1967 keyptu Bandaríkjamenn rúmlega 
helming af heimsframleiðslunni eða um 13,6 
millj. skinna, en öll önnur lönd. aðallega 
Evrópulöndin, samtals um 11,7 millj skinna. 
Eftirspurn eftir minkaskinnum í Banda-
ríkjunum hefur aukizt um 100% á síðustu 
10 árum, og sérfróðir menn telja, að hún 
muni enn aukast um 100%. á næstu 10 ár-
um. Utan Bandaríkjanna hefur eftirspurn-
in eftir minkaskinnum aukizt enn þá meira. 
Árið 1960 keyptu lönd utan Bandaríkjanna 
um 3,2 millj. skinna, en árið 1967 um 11,7 
millj. skinna eða aukning um 350, á að-
eins 7 árum, og síðustu 4 árin hefur eftir-
spurn þessara landa aukizt um 1000,. Það 
eru Þýzkaland, Frakkland og Ítalía, sem eru 
stærstu kaupendur minkaskinna í Evrópu. 
Ef svipuð efnahagsþróun í Evrópu og verið 
hefur undanfarið, heldur áfram á næstu ár-
um, eru bjartar horfur um sölu minka-
skinna í framtíðinni, og ekki er ólíklegt, að 
heildareftirspurnin aukist um 100% á 
næstu 10 árum, eða vaxi úr 25 millj. skinna 
í um 40—50 millj. skinn. 

Stöðvgt verðlag. 
Því er oft haldið fram hér á landi, að 

framleiðsla minkaskinna sé. mjög áhættu-
söm vegna mikilía verðsveiflná. Að sjálf-
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sögðu eiga verðbreytingar sér stað á minka-
skinnum, eins og annarri vöru, sérstaklega 
á milli mismunandi tegunda og lita. Hér er 
framboð og tízka að verki. En sem heild 
hefur verðlag minkaskinna í heiminum ver-
ið tiltölulega mjög stöðugt síðustu 30—40 
ár. Verðlækkunartímabil hafa að vísu kom-
ið 6 eða 7 sinnum, en þau hafa jafnan stað-
ið stutt eða í 1—2 ár, en síðan hefur verðið 
hækkað aftur. Eitt er víst, að hin gífurlega 
framleiðsluaukning síðari ára hefði ekki átt 
sér stað, ef þessi atvinnugrein hefði ekki 
verið rekin með sæmilegum hagnaði. 

Meðalverð á minkaskinnum í Danmörku 
er nú talið um 100 d. kr. á skinn, og hefur 
svipað verð verið þar í landi um langt 
skeið, nema árið 1966—1967, er óvenjulega 
mikið verðfall átti sér stað á heimsmark-
aðnum. Í Bandaríkjunum var meðalverð á 
9 millj. skinna árið 1966—1967 14,28 doll-
arar á skinn, og er það lægsta meðalverð, 
sem nokkru sinni hefur þekkzt þar í landi. 
Árið 1965—1966 var meðalverðið hins veg-
ar 19,48 dollarar, og er það hæsta meðal-
verð á þessum áratug. Yfirleitt má segja, að 
meðalverð á minkaskinn í Bandaríkjunum 
hafi verið um 17 dollarar eða með núver-
ancli gengi um 1500 íslenzkar krónur. 

Mikilvægur gjaldeyrisatvinnuvegir 
Á síðari árum hefur minkarækt verið 

reynd í mörgum löndum, t. d. Japan og Suð-
ur-Afríku til að afla verðmæts gjaldevris. 
Minkurinn er hins vegar heimskautadýr 
og eðlileg heimkynni hans bundin við hin 
norðlægu lönd: Kanada,. Bandaríkin, Norð-
urlönd og Rússland. Þessar þjóðir eru auk 
bess miklar fiskveiði- og landbúnaðarþjóð-
ir og hafa því öðrum þjóðum betri skilvrði 
til að afla ódýrs og heppilegs fóðurs fyrir 
minkinn. En talið er, að nauðsynlegt sé að 
60—90% af fóðri hans sé fiskur, fiskúr-
gangur, kjöt eða sláturúrgangur, ef vel eigi 
að vera. 

Allar þessar þjóðir hafa líka stóraukið 
framleiðslu sína á minkaskinnum. Þannig 
hafa Norðurlöndin 20-faldað framleiðslu 
sína frá árinu 1950 að meðaltali, en Finnar 
40-faldað hana, Minkaræktin var 5. stærsti 
gjaldeyrisliður Finnlands síðasta ár. Fram-

leiðslan þar var 2.250 þús. skinn. Norðmenn 
framleiddu 2,3 millj. minkaskinn og seldu 
loðskinn fyrir 28 millj. dollara eða um 2.500 
millj. ísl. kr. Danir framleiddu um 3 millj. 
minkaskinn og seldu þau fyrir 265 millj. 
d. kr. eða með núverandi gengi um 3.100 
millj. ísl. kr. Svíar framleiddu 1,7 millj. 
skinna og selclu þau fyrir um 110,5 millj. 
s. kr. cða um 1.900 millj. ísl. króna. 

Norðurlöndin verða að flytja inn 
m i n k a f ó ð u r . 

Nú er svo komið, að öll Norðurlöndin 
nema Noregur verða að flytia inn fisk- og 
sláturúrgang vegna minkaræktar sinnar. 
Hver þjóðin um sig flytur inn um 50 þús. 
tonn af minkafóðri. Þetta kostar ekki að-
eins dýrmætan gjaldeyri, heldur verður 
fóðurkostnaður óeðlilega hár. Þetta veldur 
því. að þessar þjóðir geta ekki öllu lengur 
aukið minkarækt sína. Svíar hafa þannig 
ekki aukið minkaframleiðslu sína undan-
farin ár, vegna bess hve fóðurkostnaður er 
hár í landinu. Má segja, að öll tilraunastarf-
semi Norðurlandaþjóðanna á seinni árum 
hafi beinzt að því að nota nýjar tegundir 
minkafóðurs í staðinn fyrir fiskúrganginn, 
sem vegna vaxandi eftirspurnar hefur farið 
mjög hækkandi í verði. Þetta hefur að 
nokkru levti tekizt, m. a. með því að nota 
magra síld í staðinn fyrir þorskúrgang. 
Þessar tilraunir hafa þó jafnframt sannað, 
að ekkert fóður er betra eða æskilegra en 
ferskur og frosinn fiskúrgangur af mögrum 
fiski af þorskaættinni. Skortur á heppilegu 
og ódýru minkafóðri mun því gera það að 
verkum, að Norðurlandaþjóðirnar munu 
draga úr þeirri framleiðsluaukningu 
minkaskinna, sem verið hefur undanfarið. 
Sama er að segja um Kanada; þar er fóður-
kostnaðurinn mjög hár og þar hefur engin 
teljandi framleiðsluaukning átt sér stað í 
mörg unclanfarin ár. Hins vegar er vitað 
um, að Rússar ráðgera að auka framleiðslu 
sína stórlega á næstunni. 

Íslendingar hafa mikla möguleika til að 
afla minkafóðurs. Þeir veiða meira af 
þorski og mögrum fiski en Norðmenn. 
Þorskafli okkar er um og yfir 300 þús. tonn 
áiiega. Í vaxandi mæli mun þessi afli fara 
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til flökunar og frystingar á næstu árum. 
Fiskúrgangurinn vegna flökunar mun því 
fara vaxandi. Undanfarið hafa fallið til um 
100—120 þús. tonn af fiskúrgangi, sem far-
ið hefur í fiskmjölsvinnslu. Á þessum fisk-
úrgangi mætti framleiða um 2—3 millj. 
minkaskinna, ef öllu væri til skila haldið, 
ýmist í formi fiskmjöls eða fersks og frysts 
fiskúrgangs. 

Auk þess veiðum við 1/4 hluta þorskaflans 
á sumrin, þegar fóðurþörf minkanna er 
mest. Þann fiskúrgang þyrfti yfirleitt ekki 
að frysta og geyma með ærnum kostnaði, 
heldur láta beint í hakkavélina fyrir dýrin. 
Mun láta nærri, að fiskúrgangur af sum-
araflanum með ýmsum úrgangs- og rusl-
fiski, sem nú er yfirleitt hent myndi nægja 
til að framleiða um 1 millj. minkaskinna að 
verðmæti um 1150—1200 millj. króna með 
núverandi gengi. 

Til þess að framleiða eitt minkaskinn er 
talið, að þurfi 65—70 kg af fóðri. Til þess 
að framleiða 1 millj. minkaskinna mætti 
hugsa sér að nota eftirtalið magn: 

Fóðurmagn 70.000 tonn. 
50% fiskúrgangur 35.000 t 
20% heill úrgangsfiskur 14.000 t 
16% sláturúrgangur 11.200 t 
5% undanrenna eða mjólk . . . . 3.500 t 
6% kornfóðurblöndur 4.200 t 
2% vítamínblöndur . . 1.400 t 
1% feiti, tólg og mör 700 t 

Samtals 70.000 t. 

Af þessu yfirliti sést glöggt, hve hér væri 
um mikinn fóðurmarkað innan lands að 

ræða. Landbúnaðurinn gæti selt allan sinn 
sláturúrgang og blóð, sem nú er ýmist selt 
lágu verði eða beinlínis hent. Þá fær land-
búnaðurinn kaupanda að 3,5 millj. lítrum 
af mjólk eða undanrennu, aðallega yfir 
sumarmánuðina, þegar nyt kúnna er mest 
eða frá 1. júlí til októberloka. Og loks væri 
hægt að selja um 700 tonn af mör og tólg á 
hagstæðu verði. 

Minkarækt væri ekki aðeins verulegt 
hagsmunamál fyrir sjómenn, útgerðarmenn 
og frystihúsaeigendur, heldur ekki síður 
fyrir bændur landsins. 

Veitir mikla atvinnu og aflar gjaldeyris. 
Um 1000 menn gætu haft ágætar tekjur 

árlega við að framleiða 1 milli. minka-
skinna, sérstaklega í bæjum og þorpum úti 
á landi, þar sem fábreytni atvinnulifsins er 
mest, en jafnframt bezt að afla ódýrs fóð-
urs. Danir reikna með að geta greitt 20 
d. kr. pr. skinn eða um 235 krónur íslenzkar 
í vinnulaun, eða fyrir 1000 skinn 235.000 
króna árslaun. Þá reikna þeir með, að fóð-
urkostnaður sinn sé 40 d. kr. pr. skinn eða 
468 ísl. kr. á skinn. Vist er að fóðurkostn-
aður hér yrði mjög mikið lægri eða senni-
lega 250—300 kr. á skinn, sem þýðir það, 
að vinnulaunatekjur myndu geta verið hér 
eitthvað hærri, en stofnkostnaður og vextir 
eru hér einnig nokkru hærri. Það verður að 
telja víst, að minkarækt hér á landi gæti 
verið mjög álitlegur atvinnuvegur, hvernig 
sem á málið er litið. Minkaræktin gæti ver-
ið mikilvægur stuðningur við okkar „þjóð-
legu atvinnuvegi" sjávarútveg og landbún-
að.veitt mikla atvinnu, styrkt atvinnumögu-
leika dreifbýlisins og skapað verulegar 
gjaldeyristekjur. 

ORKUFREKUR IÐNAÐUR 

Ísland er auðugt af orkulindum til raf-
orku- og varmavinnslu, Í formi fallvatna 

og hvera. Virkjun þessara orkulinda getur 
mjög styrkt grundvöll atvinnulifsins í land-
inú. Þegar í upphafi aldarinnar var farið 

að tala um að nýta íslenzku fallvötnin til 
stóriðju, en það er fyrst nú, að hugmyndir 
af þessu tagi eru að verða að veruleika. 
Áburðarverksmiðjan er reyndar fyrsti vís-
irinn að orkufrekri stóriðju á Íslandi, og 
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Kísilgúrverksmiðjan er fyrsta dæmið um 
iðnað, sem notar gufuorkuna. En álverk-
smiðjan í Straumsvík er þó fyrsta raun-
verulega stórframkvæmdin af þessu tagi. 

Ýmsar hugmyndir eru nú uppi um, hvern-
ig nýta megi orkulindirnar frekar og koma 
upp fjölbreyttri efnaiðnaðarvinnslu. Hafa 
þær framkvæmdir, sem áður eru nefndar 
mjög stuðlað að áhuga og raunsæju mati 
manna á þessum möguleikum. Vissum erfið-
leikum veldur þó, hve nauðsynlegt er að 
flýta öllum framkvæmdum, bæði vegna á-
falla í efnahagsmálum landsins og sam-
keppninnar við raforku, sem unnin er i 
kjarnaofnum. Fyrir nokkrum árum var 
talið, að rafmagn framleitt með kjarna-
orku væri að verða svo ódýrt, að litlu mundi 
muna á því og rafmagni frá stórum vatns-
orkuverum. Ekki hefur enn þá orðið sú 
raunin á, en alltaf færist sú hætta nær, 
að stórlega dragi úr notagildi íslenzku fall-
vatnanna til útflutningsframleiðslu, og er 
þá búið að glata tækifæri, sem á sinn hátt 
mun aldrei koma aftur. Sé aftur á móti bú-
ið að virkja og reisa verksmiðjur, er ekki 
ástæða til að óttast, að þær muni ekki stand-
ast samkeppnina við verksmiðjur í öðrum 
löndum. 

Engum kemur að sjálfsögðu til hugar, að 
allar orkulindir landsins verði nýttar til 
stóriðju. Nefndur hefur verið helmingurinn 
sem hugsanlegt mark, en hinn helmingurinn 
yrði virkjaður smám saman fyrir smáiðnað 
og almenna neytendur í landinu. í þessu 
sambandi ber að taka fram, að nýtanlegt 
orkumagn landsins er ekki nein ein fast-
ákveðin tala, heldur verður að meta það á 
hverjum tíma, hvað er fjárhagslega hag-
kvæmt að virkja. Getur eftirspurn og ýmis-
legt annað haft áhrif þar á, en jafnframt 
eru hugmyndir um virkjunarmöguleika allt-
af að breytast, eftir því sem frekari rann-
sóknir fara fram. Þarna er einmitt komið 
að mikilvægu atriði. Virkjun fallvatna 
krefst gífurlegra rannsókna, áður en hægt 
er að hefjast handa. Mikið hefur verið unn-
ið að þessum málum að undanförnu, en þó 
þarf að halda áfram af enn meira krafti. 
Rannsóknir á virkjunaraðstæðum eru ein-

mitt eitt af því, sem staðið getur á varð-
andi uppbyggingu iðnaðar í landinu. 

Eins og bent hefur verið á, þarf að flýta 
virkjunarframkvæmdum til að styrkja 
grundvöll atvinnulífsins og vegna sam-
keppninnar frá kjarnorkunni, en einnig væri 
mjög mikilsvert til atvinnuaukningar, ef 
hægt væri að halda áfram að virkja meira 
og minna stöðugt næstu 10 til 20 árin. Og 
jafnframt mundu vinnuvélar og ýmis konar 
önnur aðstaða nýtast betur, ef um sam-
fellda þróun gæti orðið að ræða. Að mörgu 
þarf að gæta, til þess að hægt sé að skipu-
leggja verkefnin á þennan veg. Rannsókn-
irnar koma fyrst, síðan þarf að samræma 
hugmyndir og veruleika varðandi orkusölu 
til iðnaðar og annarra þarfa, og að lokum 
að útvega fjármagn til framkvæmdanna. 
Ekki fer hjá því, að allmargar hugmyndir 
um iðnþróun þurfi að vera í athugun sam-
tímis, til þess að hægt sé að gera sér vonir 
um verulegan árangur. 

Nýting fallvatnanna. 
Í 18. hefti Orkumála er birt erindi eftir 

Jakob Gíslason, orkumálastjóra, þar sem 
hann ræðir um uppbyggingu stóriðju á ís-
landi. Þar segir meðal annars, að með hlið-
sjón af álverksmiðjunni í Straumsvík og 
áætlunum um sjóefnavinnslu o. fl. megi 
hugsanlega reikna með, að útflutningsverð 
á afurðum þeirrar stóriðju, sem nýtti vatns-
afl landsins, verði tífalt andvirði rafork-
unnar. Útflutningsverðmæti allrar þeirrar 
stóriðju, sem til greina gæti komið að reka 
með orku úr íslenzkum fallvötnum ætti því að 
vera 20—30 milljarðar króna. Til saman-
burðar má geta þess, að árið 1967 var heild-
arframleiðsla íslenzku þjóðarinnar um 24 
milljarðar króna, en útflutningur um 8 
milljarðar. 

Stofnkostnað þeirra vatnsaflsvirkjana, 
sem um yrði að ræða, mætti áætla 20 millj-
arða króna, en stofnkostnað allra verk-
smiðjumannvirkja stóriðjunnar allt að 50 
milljarða króna. Til samanburðar er þess 
getið, að þjóðarauður Íslendinga sé talinn 
vera um 75 milljarða króna. 

Orkumálastjóri dregur í efa möguleika 
íslenzku þjóðarinnar til að reisa og reka 
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orku- og iðnaðarmannvirki. er mundu kosta 
70 milljarða króna. Eignarumráð yfir 
mannvirkjunum skipti auðvitað miklu máli, 
þótt reksturinn geti orðið íslenzku þjóðinni 
til verulegs hagsauka, jafnvel þótt um er-
lenda fjárfestingu verði að ræða. Höfundur 
bendir á, að með hliðsjón af samningum um 
álverksmiðjuna og orkusölu til hennar megi 
gizka á, að stóriðja erlendra fyrirtækja hér-
lendis kunni að skilja eftir í landinu í laun-
um, sköttum og greiðslu fyrir orkuna upp-
hæð, sem nemi um það bil % hluta af 
útflutningsverðmæti verksmiðjuafurðanna, 
allt í erlendum gjaldeyri. Áðurnefnd stór-
iðja mundi á þann hátt skilja eftir í land-
inu 5 milljarða króna á ári. Líklegt er, að 
um 10.000 manns hefðu fulla atvinnu við 
iðjuverin og við orkuver og orkuveitur, er 
sæju þeim fyrir orku. Svarar þetta þá til 
þess, að íslenzka þjóðin kæmi sér upp orku-
vinnslufyrirtæki, sem fullbyggt kostaði 20 
milljarða króna, hefði 5 milljarða króna 
brúttótekjur og 10.000 manna starfslið. 

Mikilvægt er, að svona áætlanir skuli 
settar fram, þótt lauslegar séu, þar sem þær 
varpa skýru ljósi á verkefnin framundan 
og hvaða möguleikar geta verið fyrir hendi, 
ef rétt er á málum haldið. En gjarna má 
minna á það einu sinni enn, að ekkert bend-
ir til, að hin fjárhagslegu skilyrði verði 
fyrir hencli um ófyrirsjáanlega framtíð, 
heldur muni næstu 10—20 árin skera úr 
um, hvort orkulindir landsins muni reynast 
þær auðlindir, sem þjóðina er búið að 
dreyma um frá síðustu aldamótum 

Jafnframt má benda á, að með vaxandi 
þjóðarauði, sem stóriðjan og aðrar aðstæð-
ur skapa, aukast. líkurnar á, að þjóðin geti 
sjálf lagt fram töluvert fé í stórfyrirtækin. 
Og í sumum tilfellum ætti að mega semja 
um, að hlutabréf kæmust. smám saman í inn-
lendar hendur. í þessu sambandi verða menn 
þó að muna, að ekki er mikils virði að eiga 
verksmiðju, nema að tryggður sé markaður 
fvrir framleiðsluvörur hennar. 

Hugsanlegur iðnaður. 
Í áðurnefndu hefti Orkumála er einnig 

birt erindi eftir Baldur Líndal, efnaverk-
fræðing, um hvaða iðnaður sé helzt hugsan-

legur í sambandi við nýtingu á orkulindum 
og öðrum náttúruauðlindum landsins. Það 
sem hér fer á eftir, er að mestu bvggt á 
síðari hluta erindis Baldurs Líndals. 

Raforkuiðnaður. Þann iðnað, sem byggir 
á raforku má gjarnan kalla raforkuiðnað, 
enda hefur raforkan þá hliðstæða þýðingu 
og hráefni. Raforkuiðnaður einkennist fvrst 
og fremst af því, að notuð er mikil raforka á 
hverja þungaeiningu afurðar, og að mikið 
er framleitt af afurðinni í sama iðjuveri. 
Og er þá með öðrum orðum um stóriðju að 
ræða. Ekki er það stórt svið, sem kalla 
mætti hreinan raforkuiðnað. Helzt mætti 
nefna vinnslu á áli, silisium og fosfór, og 
svo nokkur efni, sem framleidd eru úr jarð-
olíu. Raforkuþörf þessara afurða er yfir-
leitt milli 10 og 20 þús. kwst. á hvert fram-
leitt tonn. 

Þótt vonir standi til, að ýmiss konar úr-
vinnsluiðnaður geti vaxið upp hér á landi 
sem afleiðing af stórvinnslu hráefna, hlýtur 
alltaf að verða að flytja út meginhlutann 
af framleiðslu stóriðjuveranna. Varan verð-
ur því að vera samkeppnisfær á erlendum 
mörkuðum hvað snertir verð og gæði. Að-
staða okkar til að framleiða þessar vörur 
og koma þeim á markað verður því að vera 
jöfn og betri en annarra, sem framleiða 
fvrir sama markað. Sé raforkan hinn á-
kvarðandi þáttur í framleiðslukostnaðinum, 
þarf hún að kosta minna hér á landi en á 
markaðssvæðinu og vega upp þann viðbót-
arflutningskostnað, sem um er að ræða. Á 
þessu byggjast einmitt allar okkar vonir um 
stóriðju. 

Mismunurinn á raforkuverðinu verður 
að minnsta kosti að nema sem svarar flutn-
ingskostnaði á afurðunum héðan á erlend-
an markað. Sé miðað við vöru, sem auðveld 
er í flutningi, og þann kostnað við raforku-
vinnslu, sem hér er álitið hægt að miða við, 
svarar flutningskostnaðurinn til eins fjórða 
af mismuninum á raforkuverðinu. En fleira 
kemur til, svo sem kostnaður við flutning á 
hráefnum og rekstrarvörum til landsins, 
sem að magni til getur numið 3—4 tonnum 
fyrir hvert tonn fullunninnar vöru. Þessi 
hráefni þarf reyndar oftast að flytja líka 
til stóru iðnaðarlandanna. Umframkostnað-
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urinn við flutningana hingað þarf því ekki 
að vera ýkja hár og gæti numið sem svar-
ar til flutningskostnaðar á einu tonni af 
fullunninni vöru. Þarna er þá um að ræða 
annan fjórðung af verðmismun raforkunn-
ar. Er þá helmingurinn eftir, er gæti sam-
svarað svo sem 3% af söluverði vörunnar. 
Svigrúm til að mæta öðrum kostnaði, svo 
sem innflutningstollum erlendis, er því mjög 
lítið. En þrátt fyrir þetta er um augljósa 
athafnamöguleika að ræða, eins og bezt sézt 
á þeim framkvæmdum, sem þegar eru komn-
ar vel á veg. 

Jarðhitaiðnaður. Í sumum iðnaði er gufu-
notkun aðalatriðið á sama hátt og raforkan 
er í raforkuiðnaðinum. Með tilliti til hins 
lága vinnslukostnaðar á jarðgufu hér á 
landi væri hugsanlegt að koma hér upp 
hreinum jarðhitaiðnaði. Nokkrar athuganir 
hafa farið fram á þessu. og má þar einkum 
nefna vinnslu á áloxíði úr innfluttu bauxíti 
og vinnslu þungavatns. Í fvrra tilfellinu 
breyttist tæknin okkur í óhag, áður en hægt 
var að nota þennan möguleika, og varðandi 
þungavatnið hefur ekkert orðið úr fram-
kvæmdum, en eftirspumin mun vaxandi og 
hefur þungavatnsvinnsla því komið til orða 
á ný. 

Iðnaður samverkandi grundvallaratriða. 
Augljóst er, að framleiðslugrein, sem 

byggist á tveimur eða fleiri náttúruauðlind-
um, getur að öðru jöfnu staðið sig betur en 
sú, sem styðst við einhæfa undirstöðu. Að-
stöðu af þessu tagi er nýlega farið að nota 
í áður óþekktum iðnaði hér, og athugun á 
sér stað á öðru víðtækara sviði. 

Kísilgúrvinnslan við Mývatn er grund-
völluð á tveimur frumþáttum, þ. e. nýtilegri 
hráefnisnámu og jarðgufu. Segja má, að 
gufan þjóni þarna tvennu hlutverki. í 
fyrsta lagi gefur hún þann varma, sem 
venjulega þarf til þurrkunar á kísilgúr ann-
nrs staðar, og kalla mætti grundvallarorku. 
Í öðru lagi fæst úr gufunni sá umfram-
varmi, sem nauðsynlegur er til þurrkunar, 
þar sem gúrinn er tekinn af vatnsbotni. 
Gufan verkar þannig bæði sem frumþáttur 
og sem nýtingarhvöt fyrir hráefni, sem í 

eðli sínu hefur neikvæðan þátt. En útkom-
an verður jákvæð varðandi orkukostnað við 
þurrkun, vegna þess hve ódýr gufan er. 
Hinn frumþátturinn, sem er hráefnið og 
gæði þess, gerir kísilgúrinn samkeppnisfær-
an á fjarlægum mörkuðum. 

Að undanförnu hefur verið unnið að at-
hugunum á öðrum hugsanlegum iðnaði hér, 
sem mundi byggjast á þremur grundvallar-
atriðum, þ. e. raforku, jarðgufu og hráefn-
um. 

Hugmyndin er að ná umbreyttum, heit-
um sjó með borunum á Reykjanesi og vinna 
úr honum ýmis sölt og bróm. Nokkrar lík-
ur eru til þess, að með hjálp jarðgufunnar, 
sem fæst með hinum umbreytta sjó, megi 
vinna þarna salt, sem verði jafnódýrt og 
bezt gerist annars staðar. En það mun vera 
lægra verð en salt er fáanlegt fyrir á 
væntanlegum aðalmarkaðssvæðum íslenzkr-
ar iðnaðarvöru. Önnur sölt, svo sem kalíum 
klóríð og kalsíum klóríð. sem þessi um-
breytti sjór er mjög ríkur af, eiga mikinn 
þátt í að gera þessar athuganir vænlegar. 
Ef þessar hugmyndir geta orðið að veru-
leika, verður farið að vinna mikilsverð hrá-
efni í landinu, sem gætu haft verulega efna-
hagslega þýðingu. 

Samhliða þessu hafa komið fram hug-
myndir um að framleiða magnesíum og 
fleiri efni með saltinu með því að nota 
einnig venjulegan sjó og skeljasand. Varð-
andi magnesíumvinnsluna er í athugun að-
fe.rð, sem mundi nýta jarðgufu í ríkum 
mæli jafnframt mikilli raforkunotkun. Þótt 
ekki reyndist: unnt að koma frekari vinnslu 
við hér á landi og magnesíum og hliðarefni 
þess, klór og sódi, vrði allt flutt út, virðist 
orkuverðið hér gefa 20% hagnað í magnesí-
umverði miðað við markaðssvæðin. Á þessu 
stigi málsins líta þessar hugmyndir þvi 
mjög vel úi og gætu revnzt hagkvæmar, 
jafnvel þótt tæknilegir örðugleikar yrðu 
meiri en nú er reiknað með. 

Af þeim efnum, sem hér hafa verið nefncl, 
eru einna mestir möguleikar til að vinna 
klór frekar hér innan lands. Koma þá marg-
ar leiðir til greina, en sú þýðingarmesta 
yrði að nota klórinn til framleiðslu á poly-
vinplasti Ceða fosfórsamböndum þess). Yrði 
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þá að byggja á olíu og raforku. Á þennan 
hátt gæti sjóefnaiðjan, eins og þessar 
hugmyndir um efnavinnslu hafa almennt 
verið kallaðar, haft áhrif á skilyrðin til að 
reisa olíuhreinsunarstöð hér á landi, en nú 
eru einmitt aftur hafnar umræður um það 
mál. 

Sú hugmynd hefur einnig komið fram að 
framleiða klór og vítissóda úr salti frá 
Reykjanesi. Mundi vítissódinn þá fluttur 
út, en klórið notað á hliðstæðan hátt og 
nefnt hefur verið hér að framan. 

Efnavinnsla á fleiri sviðum en hér hafa 
verið nefnd gæti komið til greina, og væri 
mikilvægast að geta unnið hráefni, sem 
vinna mætti frekar með raforku, enda er 
innflutningur á hráefnum að jafnaði nei-
kvæður þáttur, og góður aðgangur að 
grunnhráefnum hlýtur alltaf aðbætaaðstöð-

una til vinnslu þeirra. í þessu sambandi má 
benda á, að hér á landi þarf oft ekki að gilda 
venjubundið mat á jarðefnum til iðnaðar-
vinnslu. Jarðhitinn hefur nú þegar breytt 
aðstæðunum og mun efalaust gera það enn 
frekar í framtíðinni. 

Eins og rætt var um í upphafi greinar-
innar, eru margvíslegar rannsóknir og áætl-
anir skilyrði þess, að hægt verði að nýta 
orku- og háefnalindir þjóðarinnar. Margt 
þarf að athuga samtímis og síðan að sam-
ræma niðurstöðurnar. Meðal verkefnanna 
má nefna áframhaldandi og auknar rann-
sóknir á vatnsaflinu og jarðhitanum, skipu-
lega leit að hvers konar hráefnum, marg-
víslegar rannsóknir á iðnaðarmöguleikum 
og siðan markaðsathuganir í sambandi við 
hugsanlegar framleiðsluvörur. 

V. K. 

Valdimar Kristinsson: 

HUGLEIÐINGAR UM FRAMTÍÐ SLANDS SEM 
FERÐAMANNALANDS 

Ferðamennska (tourism) mun hafa þró-
azt örar en nokkur önnur atvinnugrein 

á undanförnum tveimur áratugum. Bætt 
lífskjör milljóna manna ásamt undraverðri 
þróun loftflutninga hafa leitt til þess, að 
móttaka ferðamanna er orðin ein helzta 
atvinnugrein í mörgum löndum og sú, sem 
skapar hvað mestar gjaldeyristekjur. 

Íslendingar hafa notið þessarar þróunar 
í ríkum mæli, með því að ferðast um allar 
jarðir. Varðandi tekjuhliðina er hagnað-
urinn jafnframt farinn að skipta okkur 
miklu máli. Þannig flytja Loftleiðir nú um 
180 þús. farþega á ári. Er það efalaust 
heimsmet, að farþegar flugfélags á langleið-
um séu næstum eins margir og allir íbúar 
viðkomandi lands. Auk teknanna leiðir þetta 
af sér ferðafjölda, sem skipar Reykjavík á 
bekk með heimsborgum að þessu leyti, svo 
sem sjá má af því, að sumarið 1968 voru 
allt að 50 flugferðir á viku, til austurs eða 
vesturs, frá Keflavíkurflugvelli. 

Samhliða þessari þróun hefur stórfjölg-
að ferðamönnum, sem árlega hafa komið 111 
Íslands. Árið 1961 voru þeir t. d. 13.500, en 
um 40.500 árið 1968 og höfðu því þrefald-
azt á sjö árum. Meðfylgjandi tafla sýnir 
fjölda innlendra og erlendra ferðamanna á 
árunum 1947—1968. Miðað er við tölu 
þeirra, sem koma inn í landið, þar sem þá 
er nákvæmar talið, heldur en þegar farið 
er út. 

Allar líkur benda til, að æ fleiri ferða-
menn vilji koma hingað á næstu árum og 
áratugum, þar sem ferðalög milli landa 
muni stöðugt aukast. En þá vaknarsúspurn-
ing, hve mörgum ferðamönnum við getum 
tekið á móti. Erlendir „ferðamenn", sem 
koma hingað áilega eru nú sem svarar 
fimmtungi þjóðarinnar. Þetta er nokkuð 
hátt hlutfall og sýnir að móttaka ferða-
manna er að verða allveigamikil atvinnu-
grein. Að vísu virðist hver einstakur ferða-
maður ekki skipta miklum gjaldeyri hér að 
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meðaltali, en jafnframt ber að athuga, að 
íslenzk skipa- og flugfélög flytja flesta 
þeirra til og frá landinu, eða tæp 90%, sem 
skapar góða atvinnu og verulegar gjaldeyr-
istekjur. 

Áætla má, að þegar tekið er tillit til hóp-
ferðafargjalda og fleiri atriða, séu gjald-
eyristekjur af flutningi hvers einstaks 
ferðamanns til og frá landinu uni 12.000 kr. 
(brúttó). Flutningur 36.000 farþega, sem 
komu með íslenzkum flugvélum, skapar því 
430 millj. kr. gjaldeyristekjur, miðað við 
núverandi gengi. 

Á árinu 1968 var skilað um 212 millj. kr. 
til bankanna vegna móttöku ferðamanna, og 
brúttótekjur af Fríhöfninni námu rúmum 
57 milljónum, hvort tveggja reiknað á nú-
verandi gengi. Að vísu mun meirihluti 
tekna af fríhöfninni stafa af viðskiptum 
við „transit-farþega", en samt má vel telja 
þessar tekjur með, þegar rætt er um íerða-
mennsku útlendinga á Íslandi. Brúttótekj-
ur af erlendum ferðamönnum 1968, að far-

gjöldum meðtöldum, hafa því numið um 700 
millj. kr. á nýja genginu, sem eru tæp 10% 
á við vöruútflutning og tæp 5% af heildar-
gj a 1 d ey ri stekj u m árs i n s. 

Mestu ferðamannalönd heims munu ár-
lega fá álíka marga gesti, eins og íbúarnir 
eru margir í viðkomandi löndum. Á þetta til 
dæmis við um Austurríki og Sviss. Í fjöl-
mennu landi, eins og á Spáni, eru ferða-
menn á við helminginn af íbúafjöldanum. 
Til þessara landa koma milljónir manna á 
eigin bílum yfir landamærin. Og sennilega 
flytja Spánverjar sjálfir aðeins lítinn hluta 
þeirra, sem koma fljúgandi til Spánar. 
Samt er móttaka ferðamanna ein mikil-
vægasta atvinnugrein þar í landi. 

Viðdvölin skiptir miklu, þegar meta skal 
ferðamálin. í Sviss er viðdvöl hvers ferða-
manns að meðaltali 3—4 dagar, í Austur-
ríki 6—7 dagar og 10—12 á Spáni. Ef rétt 
er, að hagnaður Íslendinga af móttöku 
ferðamanna sé og verði hvað mest fólginn 
í því að flytja fólkið til og frá landinu, er 
ástæðulaust að sækjast eftir, að hver og 
einn dvelji lengi. Nokkurra daga dvöl er 
þó nauðsynleg, til þess að landið verði met-
ið að verðleikum og því verði borin vel sag-
an. En bezta auglýsingin er einmitt fólgin 
í slíku. Um fjórðungur Þeirra ferðamanna, 
sem komið hafa til Íslands síðustu árin, eru 
svonefndir „stop-over" farþegar Loftleiða. 
Flestir dvelja aðeins í einn dag, en um 
þriðjungur þeirra í tvo daga. (Því má bæta 
við, að sumt af þessu fólki hefur komið aft-
ur og dvalið þá lengur. Ekki hefur reynzt 
unnt að gera nákvæma athugun á meðal-
dvalartíma ferðamanna hér, en áætlað er, 
að hann sé. a. m. k. 4 dagar, og er þá að 
sjálfsögðu tekið tillit til hinna mörgu eins 
og tveggja daga áfangafarþega (stop-over). 

Varla er hægt að gera sér grein fyrir, 
hve hægt verður að taka á móti mörgum 
ferðamönnum hér á landi í framtíðinni, en 
benda má á, að Ísland væri hlutfallslega 
orðið með meiri ferðamannalöndum, ef 
hingað kæmi árlega gestafjöldi, sem svar-
aði til helmings íbúanna. Ef þróun síðustu 
ára héldi áfram, yrði þessu marki náð í 
kringum 1980, eða eftir rúman áratug. Á 
þessu sviði höfum við því skilyrði til að 
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byggja upp mikilvægan atvinnuveg, enda 
hafa undirstöðuvnar þegar verið lagðar. 

Sumarhótel fjallaskálar 
Mestu erfiðleikarnir varðandi Ísland sem 

ferðaniannaland eru í því fólgnir, hve sumr-
in eru stutt. Óstöðugleiki veðráttunnar á 
þessum stuttu sumrum er hins vegar ekki 
til verulegs baga. Fólk, sem á annað borð 
getur hugsað sér að fara norður í höf úr 
sólaiiöndunum, lætur sér að jafnaði sæmi-
lega líka, ef það fær einhvern eða einhverja 
góða daga. Og það fá flestir, sem fara bæði 
um Suður- og Norðurland. Hríð á fjöllum í 
júlí eða ágúst verður venjulega að ævintýri, 
þegar fólkið segir frá því heima síðar. 
Þannig verður nafnið Ísland ef til vill okk-
ar bezta auglýsing í framtíðinni. í öllu falli 
er það óvenjulegt, og það eru margir, sem 
sækjast eftir tilbreytingu, eftir að hafa 
verið 10 sinnum í Miami og jafnoft í París 
og á Rivíerunni. 

Sérkenni Íslands eru reyndar fólgin í 
fleiru en nafninu. Landslagið er óvenjulegt 
og jafnframt forvitnilegt fyrir alla þá, sem 
hafa áhuga á landi í mótun. En sá áhugi 
nær langt út fyrir raðir sérfræðinga. Ekki 
getur það verið tilviljun, að ástæða þótti til 
að senda væntanlega tunglfara í ferðir 
hingað. Fáir munu eiga kost á að kynnast 
landslagi á tunglinu af eigin raun, og því 
munu margir vilja sjá tungllandslagið hér 
á landi. Enda ódýrara. og öruggara um 
heimferð , heldur en hjá hinum raunveru-
legu tunglförum. Þá hafa jöklarnir og ná-
grenni þeirra mikið aðdráttarafl. Vatna-
jökull er stærsti jökull utan heimskauta-
landanna, og ferð sunnan undir jökli hlýt-
ur að teljast einstakt ævintýri. Þá þykir 
fuglalíf landsins mjög forvitnilegt, bæði á 
heiðum og í fuglabjörgum. Það leiðir aftur 
hugann að hringferðum á sjó um landið, sem 
hafa verið mjög vinsælar. Nauðsynlegt er 
að geta haldið uppi sumarferðum af þessu 
tagi í framtíðinni, og gæti komið til mála 
að kaupa gamalt farþegaskip til að annast 
þær, en því yrði síðan lagt á veturna. Þá 
er hvers konar veiðiskapur vinsæll, og gæti 
silungsveiði haft engu minni heildarþýð-
ingu en laxveiði. Og svo má minna á sjó-

stangaveiði, og enn fremur rjúpnaveiði og 
hreindýraveiði. Margir hafa svo áhuga á 
hestamennsku, og þannig mætti áfram 
telja. 

En þá komum við aftur að því, að megin-
hluti ferðamannanna vill koma á tímabilinu 
frá miðjum júní til miðs september og 
reyndar flestir aðeins í júlí og ágúst. Ekki 
kemur til mála að reisa hótel með nútíma 
þægindum, sem aðeins verða fullnýtt í 2—3 
mánuði á ári og standa svo auð allan vetur-
inn. Þrjú góð hótel hafa verið reist í 
Reykjavík á siðari árum. Spáð var heldur 
illa fyrir þeim öllum, en ekki er annað að 
sjá en að þau gangi nokkuð vel. Svo mikil 
umsvif eru orðin hér, að slæðingur er af 
ferðamönnum og fólki í ýmsum erindrekstii 
allt árið. Þannig hafa nýju hótelin fengið 
65—70%, meðalnýtingin yfir árið, en talið 
er, að hún þyrfti að vera 70—75%, ef vel 
ætti að vera. 

Matsala og skemmtanahald á vetrum er 
mikilvægur þáttur í rekstri nýju hótelanna, 
og þá eru Íslendingar helztu viðskiptavin-
irnir. Það er því ekki eingöngu fjöldi er-
lendra ferðamanna, sem takmarkar tölu 
hugsanlegra hótela, heldur einnig fjöldi og 
fjárráð innfæddra. Fólksfjöldinn í Reykja-
vík og nágrenni skapar þannig sérstöðu að 
vissu marki, en úti á landi verður í ann 
ríkara mæli að miða fyrst og fremst við 
sumargesti. 

Fjöldi ferðamanna getur ekki vaxið að 
neinu ráði, nema að hótelrými aukist. 
Tvennt kemur þá einkum til greina. og það 
er að r isa hótel, sem notuð verði til ann-
arra þarfa á vetrum, og svo að byggja ódýr 
hótel, þar sem fjárfestingu verði haldið inn-
an þeirra marka, að sumarnotkun dugi til 
aö halda uppi rekstrinum. Fyrri hugmyndin 
er margumtöluð, og eru þá stúdentagarðar 
og annað nemendahúsnæði haft í huga. 
Sumarhótel af þessu tagi eru þegar allmörg 
í landinu, en flest þeirra eru heldur ófull-
komin miðað við nútíma kröfur á ferða-
mannahótelum, þótt þau hafi bætt úr 
brýnni þörf og muni efalaust gera um langa 
framtíð. 

Sem fyrst þyrfti að gera rækilega könn-
un á því, hvar hægt er að sameina sumar-
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til góða, og er reyndar forsenda fyrir við-
gangi þess, heldur getur reynzt afar mikil-
væg fyrir viðkomandi borg og land, og ætti 
því fljótlega að geta komið öðrum hótelum 
til góða. 

Alþjóðlegt hótel af þessu tagi hlyti að 
verða allstórt, og þá mundi fjöldi fólks fá 
vinnu við það, eins og sjá má á því, að 
starfsfólk hjá Hótel Sögu er um 150 manns 
og um 120 vinna hjá Hótel Loftleiðum. 

Af alþjóðlegum hótelhringjum er Inter-
Continental fyrirtækið langlíklegast til að 
sýna Íslandi áhuga. Það er í eigu Pan 
American, sem einmitt flýgur hingað, og 
mörg hótel þeirra eru staðsett víða um 
heim, þar sem ferðamannastraumur hefur 
hingað til ekki verið mikill. Má sem dæmi 
nefna staði eins og Abidjan á Fílabeins-
ströndinni og Dacca í Austur-Pakistan. 
Einnig er Inter-Continental hótel í Zagreb 
í Júgóslavíu og önnur í byggingu í Prag, 
Budapest og Búkarest. Bráðlega verðastarf-
rækt 64 Inter-Continental hótel í 45 löndum. 
Mörg þessara hótela munu í rauninni vera í 
eigu innlendra aðila, en auðvelt mun að fá 
lánsfé til byggingaframkvæmdanna, á er-
lendum markaði, þegar gerður hefur verið 
leigusamningur til langs tíma. 

Alþjóðlegt hótel af þessu tagi mundi sjálf-
sagt fyrst í stað vera í beinni samkeppni við 
innlend hótel, en fljótlega ættu áhrif þess 
að verða til hreinna hagsbóta fyrir alla þá, 
sem við ferðamál vinna í landinu. Að vísu 
væri á einu sviði nokkur hætta í þessu sam-
bandi, og það er, ef nýtt hótel drægi veru-
lega frá öðrum skemmtistöðum, en það er 
svið, sem sum hótelin í Reykjavík byggja 
mikið afkomu sína á. Mörg alþjóðleg hótel 
munu hins vegar ekki leggja mikla áherzlu 
á þessa hlið hótelreksturs, ef aðstaðan er 
á annað borð viðunandi í viðkomandi borg. 
Þetta er þó atriði, sem vert er að hafa í 
huga, ef einhvern tíma kæmi til samninga 
um þessa hluti. 

Ekki þarf að taka það fram, að hótel, sem 
tengt væri Pan American, væri að sjálf-
sögðu opið öllum gestum, með hvaða flug-
félagi, sem þeir kæmu. En þetta leiðir aft-
ur hugann að auknum áhuga erlendra flug-
félaga fyrir Íslandi. Pan American gæti far-
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ið að fljúga hingað oftar en gert hefur ver-
ið hingað til, SAS hóf Íslandsferðir sl. sum-
ar og BEA talar um að gera hið sama árið 
1970. Lufthansa gæti einnig komið til 
greina síðar. 

Fram til þessa hafa íslenzku flugfélögin 
flutt nær alla farþega, sem komið hafa til 
landsins. Eins og að framan segir, skapar 
flutningur 36.000 farþega um 430 milljón-
ir í gjaldeyristekjur (brúttó). Með stór-
aukinni þátttöku erlendra flugfélaga í þess-
um flutningum breytist aðstaðan að sjálf-
sögðu mikið. En alltaf hefur verið vitað, að 
þegar flutningarnir til landsins hefðu náð 
vissu marki, mundum við ekki lengur sitja 
einir að kökunni. Í þessu sambandi er einn-
ig mikiivægt að athuga, að þátttaka stóru 
flugfélaganna í Íslandsfluginu mun stór-
auka áhugann fyrir landinu vegna auglýs-
ingaaðstöðunnar, sem þau hafa. En þetta 
hefur svo aftur í för með sér, að enn erfið-
ara verður að sjá fyrir nægjanlegu gisti-
rými á sumrin. í þessum efnum má segja, 
að Íslendingar hafi nóg með sig cg útilokað 
er, að landsmenn geti reist hótel til að hýsa 
sumarferðamenn, er koma vilja með erlend-
um flugvélum í framtíðinni. Af þessum 
ástæðum er hér minnzt á Inter-Continental 
hótel, og ef SAS, BEA og jafnvel fleiri 
hugsa sér stóran hlut í sambandi við Ís-
landsflug, verður að finna einhver ráð til 
að láta Þessa sömu aðila aðstoða við upp-
byggingu hótela í landinu. 

Mörgum mundi sjálfsagt finnast æski-
legast, að við gætum sem mest setið einir 
að fluginu til og frá landinu og byggt upp 
ferðamennskuna smám saman í samræmi 
við það, en um slíkt er ekki að ræða, þar 
sem samningar um lendingarréttindi eru 
ávallt gagnkvæmir, og þar af leiðandi höf-
um við engin tök á að einoka þessa starf-
semi. 

Akureyri. 
Fyrir utan Reykjavík er Akureyri sá 

staður á landinu, sem hefur mesta mögu-
leika til að gera ferðamál að stórri atvinnu-
grein. Akureyri er vel í sveit sett og hefur 
á sér verulegt bæjarsnið, þrátt fyrir það að 
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íbúarnir eru aðeins rúm tíu þúsund. Þarna 
er því eðiileg ferðamannamiðstöð fyrir 
Norðurland á sumrin, en jafnframt skapar 
nálægð snæviþaktra fjalla hugsanlega skil-
yrði fyrir áhuga ferðamanna á staðnum 
síðari hluta vetrar og á vorin. Góðar skíða-
brekkur eru eins nálægt bænum og bezt 
gerist hjá eftirsóttum ferðamannabæjum í 
Alpafjöllum og víðar. Kunnuga þarf til að 
gera samanburð á veðráttunni við staði er-
lendis, en Akureyri hefur einna stöðugasta 
veðráttu allra staða á Íslandi. Og þar er 
úrkoma lítil, en þó snjóar þar tiltölulega 
mikið, svo að þar getur ekki verið mjög 
rigningasamt. Á hinn bóginn er staðurinn 
svo norðarlega, að vetrardagar eru mjög 
stuttir. Þess vegna mun varla að búast við 
fjölda ferðamanna, fyrr en líður á veturinn 
og daginn tekur að lengja. Að vísu má lýsa 
upp skíðabrautir og skautasvell, en aldrei 
getur Það komið í staðinn fyrir langan dag. 

Á vetraríþróttastöðum munu sjálfar 
íþróttirnar að jafnaði ekki vera nema helm-
ingur aðdráttaraflsins. Hinn hlutinn mun 
byggjast á mat, drykk og skemmtunum. Á 
þessu sviði hefur Akureyri þegar upp á 
nokkuð að bjóða, og smám saman mun bæt-
ast við, eftir því sem eftirspurnin eykst. 
Önnur þjónusta, sem fyrir hendi er, svo 
sem á sviði verzlunar- og heilbrigðismála, 
er einnig mjög mikilvæg. Allt byggist svo á 
öruggum samgöngum til og frá staðnum, og 
þar er Akureyrarflugvöllur aðalatriðið. 

Í sambandi við þessi mál er bæði hugsað 
til innlendra og erlendra aðila, en þó frekar 
til hinna síðarnefndu, þar sem þeir ættu 
að geta orðið miklu fleiri, ef vel tækist til. 
Þegar rætt er um að bæta aðstöðu ferða-
fólks, er þó rétt að hafa jafnframt í huga, 
hve mikilvægt það er að geta boðið innlend-
um ferðamönnum sambærilega þjónustu og 
þá, sem hægt er að fá erlendis, þar sem það 
getur bæði skapað atvinnu og sparað gjald-
eyri. 

Varðandi ferðalögin til og frá staðnum, 
eru innanlandsflugferðir til Akureyrar þeg-
ar orðnar mjög tíðar, en síðar mætti hugsa 
sér, að beinar flugferðir yrðu hafnar milli 
Akureyrar og útlanda, einkum Bretlands, 
því að þaðan væri efalaust helzt von er-

lendra ferðamanna til skemmtana og 
íþróttaiðkana. 

Skipulega uppbyggingu og mikla fjár-
festingu þarf til að gera Akureyri að rétt-
nefndum ferðamannabæ. Sums staðar er-
lendis hefur verið gert stórátak á þessu 
sviði á fáum árum. Á Akureyri yrði um 
marga áfanga að ræða, enda þarf reynslan 
að skera úr um, hvernig til tækist með að-
sóknina. 

Gistihúsakostur á Akureyri 1968 var sem 
hér segir: 
Hótel K. E. A 28 herbergi 56 rúm 
Hótel Akureyri 18 — 44 — 
Hótel Varðborg 29 — 62 — 
Skíðahótelið 11 — 23 — 

Samtals 86 herbergi 185 rúm 
Heimavist Menntaskól-

ans (á sumrin) 70 — 140 — 

Alls 156 herbergi 325 rúm 

Öll þessi gistiaðstaða er í sæmilega góðu 
standi, og nýrri hlutinn á Hótel Varðborg 
er á borð við það, sem gerist í ferðamanna-
hótelum nú til dags. Þar sem Hótel Varð-
borg hefur verið stækkað, verður varla um 
viðbyggingar við önnur hótel að ræða á 
Akureyri. Eðlilegasta framkvæmd á næst-
unni mun vera að auka gistirýmið á sumrin, 
og þá virðist varla annað koma til greina en 
stækka heimavist Menntaskólans. Er þá um 
sömu hugmynd að ræða, eins og að reisa 
nýja stúdentagarða við Háskólann í Reykja-
vík, en segja má, að menntaskólaneinar séu 
fullungir til að nota á vetrum húsnæði, sem 
byggt hefði verið sem fullkomið sumargisti-
hús. Um annað er þó tæplega að ræða. 

Í sambandi við sumargistihús á Akureyri 
er þó rétt að taka fram, að varhugavert er 
að reka það í harðri samkeppni við hótelin 
á staðnum, sem halda uppi þjónustu allt ár-
ið. Eðlilegra væri, að hótelin stæðu sam-
eiginlega að rekstri sumargistihússins og 
notuðu það sem viðbót við reksturinn niðri 
í bænum. 

Ef hugmyndirnar um að gera Akureyri 
að „vetraríþróttastað" á vorin reynast 
raunhæfar, hefur um leið skapazt fjárhags-
grundvöllur fyrir rekstri nýrra hótela í 
bænum. Þá mætti búast við góðri nýtingu 
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gistiherbergja frá því í marz—apríl og 
fram í ágúst—september, eða i um það bil 
hálft ár. Einnig mætti gera sér vonir um 
innlenda og erlenda gesti í nokkrar vikur 
um jólin og áramótin, þrátt fyrir skamm-
degismyrkrið. Ýmsum gæti leikið forvitni 
á að kynnast áramótabrennum og öðrum 
vetrargleðskap norður undir heimskauts-
baugi. 

Erlendir kunnáttumenn þyrftu að vera 
til ráðuneytis um, hvað helzt þyrfti að gera 
á Akureyri til þess að bærinn uppfyllti 
nauðsynlegustu skilyrði alþjóðlegra ferða-
mannastaða. Líklegt má telja, að fljótlega 
yrði að byggja nýtt hótel. Auk einstaklinga 
mætti hugsa sér, að að því stæðu fleiri inn-
lendir aðilar og svo til dæmis brezk ferða-
skrifstofa. Ef einhver aðili á borð við þann 
síðastnefnda vildi taka þátt í fjárfesting-
unni, væri það mikil trygging fyrir því, að 
um raunhæfar framkvæmdir væri að ræða. 

Skíðahótelið í Hlíðarfjalli fvrir ofan Ak-
ureyri er í um 500 metra hæð. Umhverfis 
hótelið og fyrir ofan það hefur verið skipu-
lagt mikið skíðasvæði. Hefur ýmislegt verið 
gert þar til að bæta aðstöðuna og meira 
stendur til síðar. Neðan við Skíðahótelið er 
200 m togbraut. Fyrir ofan það er svo hin 
nýja 1000 m langa stóllyfta, sem er mesta 
aðdráttarafl fyrir skíðaiðkendur. Frá efri 
enda stóllyftunnar er 870 m löng togbraut. 
Mikilvægustu framtíðaráform eru að breyta 
vegarstæðinu næst hótelinu, en núverandi 
vegur er of brattur, og síðan að koma upp 900 
m langri svifbraut, er næði upp á fjalls-
brún. Að þessum framkvæmdum loknum 
væri aðstaðan orðin svipuð og á góðum, 
minni skíðastöðum erlendis. Í þessu sam-
bandi má geta Þess, að skíðahótelið er í 500 
m hæð, endastöð stóllyftunnar í 700 m hæð, 
og fjallsbrúnin í 1200 m hæð. En þaðan er 
örskammt í Vindheimajökul, þar sem snjór 
er allt árið. Auk þess mætti nota stóllyft-
una.og svifbrautina til að flytja ferðafólk á 
sumrin upp á fjallsbrún, en þaðan er hið 
fegursta útsýni. Og með því að ganga 2—3 
km er komið inn á Vindheimajökul og 
Strýtu (1438 m) 

Að fleiru þarf að huga en skíðaíþróttinni, 
og má í því sambandi nefna, að við íþrótta-

völlinn á Akureyri er svæði, er henta mundi 
sem skautasvell, til dæmis 60X80 m að 
stærð. Væri þá hægt að nota búningsklefa 
vallarins, sem lítið eru notaðir á vetrum. 
Vélfryst skautasvell væri sambærilegur á-
fangi á við skíðalyftu, er miðaði að því að 
gera Akureyri að miðstöð vetraríþrótta á 
Íslandi. 

Það, sem hér hefur verið sagt um skiða-
svæði, skautasvell og aðstöðu til skemmt-
anahalds, miðar að því að kynna skilyrði 
Akureyrar til að laða til sín ferðamenn síð-
ari hluta vetrar og á vorin. Á hinn bóginn 
vitum við, að náttúra landsins og sérkenni 
geta dregið að ferðamenn á sumrin, og í 
því sambandi hlýtur Akureyri að hafa 
miklu hlutverki að gegna. 

Einstakir ferðamannastaðir. 
Bæta þarf eða skapa aðstöðu til móttöku 

ferðamanna á fjölmörgum stöðum á land-
inu utan þéttbýlisins. Verður minnst hér 
á nokkra staði, sem fyrst koma í hugann í 
þessu sambandi, og hafa ber í huga, að ekki 
verður unnið að öllu samtímis. 

Kerlingarfjöll þykja stórfengleg, þar sem 
þau tróna inni á miðhálendinu milli jökla. 
Þar hafa hópar innlendra ferðamanna dval-
ið í mörg sumur og unað sér við skíðaferð-
ir, fjallgöngur og kvöldvökur. Er mjög 
rómuð starfsemin, sem þarna fer fram, 
enda í höndum áhugasamra og glaðværra 
dugnaðarmanna. Hugsanlega mætti stór-
auka gestamóttöku af þessu tagi og miða 
þá gistingu við einfalda fjallaskála. En 
einnig hefur oft skotið upp þeirri hugmynd, 
að Kerlingarfjöll væru upplagður staður 
fyrir fyrsta flokks fjallahótel Er þá miðað 
við fjöllin sjálf, jarðhitann í nágrenninu og 
nálægð jöklanna. í þessu sambandi ber að 
athuga, að stórar jökulbreiður eru hvergi 
eins aðgengilegar fyrir ferðamenn eins og 
á Íslandi, og til dæmis sund í heitri sund-
laug við slíkar aðstæður yrði einstakt tæki-
færi, sem hvergi væri boðið upp á annars 
staðar. Fullkomið hótel í Kerlingarfjöllum 
mundi kosta mikið fé, og þyrfti gaumgæfi-
lega að athuga rekstrargrundvöll, áður en í 
framkvæmdir væri ráðizt. Einangrun Kerl-
ingarfjalla gæti verið veigamikill hluti af 



ÚTFLUTNINGS- OG GJALDEYRISTEKJUR 

aðdráttarafl inu, enda á það efalaust langt 
í land, að þangað verði lagur góður vegur, 
en veginn þarf að lagfæra til þess að vista-
f lutningar geti gengið sæmilega helzt hálft 
árið, og svo má grípa til snjóbíla. En f lutn-
ingur fólksins gæti hugsanlega far ið að 
mestu f r a m með þyrfum. Kostnaðurinn við 
slíka f lutninga ætti ekki að vaxa í augum 
þeirra ferðamanna, sem á annað borð gætu 
hugsað sér að gista í fyrs ta f lokks f ja l la -
hóteli. Auk aðstöðu til sunds og skíðaiðkana 
þvr f t i á ýmsan máta að búa í haginn f y r i r 
dvalargesti. Eitt af því gæti til dæmis v e r ð 
að setja léttar göngbrýr úr áli y f i r ár og 
g l jú fur . B r ý r af þessu tagi yrðu að sjálf -
sögðu opnar hverjum, sem væru á ferð á 
þessum slóðum. Margt þyr f t i svo að vera 
hægt að gera innanhúss, og mundi ekki 
sízt á það reyna í slæmum veðrum. 

Tindfjallajökull. Bent he fur verið á, að 
umhverfi Tindf jal la jökuls sé ekki síðra en 
Kerl ingarf jö l l til gönguferða og skíðaiðk-
ana. Það hefur einnig þann kost að vera 
miklu nær byggð , og væri þá hugsanlega 
hægt að byr ja starfsemina f y r r á vorin, 
sem getur skipt höfuðmáli . Um miðjan 
marz f e r aðalskíðatímanum að ljúka í Alpa-
f jö l lum. Bezti tíminn f y r i r Akureyri ætti 
því að vera apríl—maí, og síðan tækju 
íslenzku fjallahótelin við í maí—júní og 
f r a m e f t i r sumri. 

Öræfi. Þegar bí l fært verður alla leið f rá 
Lómagnúpi að Hornaf i rð i verður það með 
stórfenprlegustu ökuleiðum, sem um getur. 
En óhjákvæmilega hlýtur að líða alllangur 
tími þar til Skeiðará verður brúuð. Þangað 
til verður að notast við leiðina að austan, og 
svo er haldið uppi reglulegum f lugsamgöng-
um til Ha fnar í Hornaf irð i og Fagurhóls-
mýrar í Öræfum. Í Höfn hefur verið komið 
upp ágætu gistihúsi, en í Öræfum hefur 
enn ekki verið sköpuð aðstaða til að taka 
á móti f jö lda fólks til gistingar. Að margra 
dómi er þar einna mest náttúrufegurð á 
landinu, og Skaftafell er orð ið að þ jóðgarði . 
Þar ge fur að líta stórfenglegt landslag, að 
nokkru umvaf ið ríkulegum gróðri , á milli 
svartrar sandauðnar Skeiðarársands og 
hvítrar breiðu Vatnajökuls. En y f i r öllu 
gnæf i r svo Öræfajökull . Á þessu svæði sýn-

ist eðlilegt, að risu bæði einfaldir f ja l la -
skálar, miðlungsgott hótel, eitt eða f leiri , 
og væntanlega einnig lúxushótel, svipað og 
mætti hugsa sér í Kerl ingarf jö l lum og 
Tindf jö l lum. 

Þingvellir eru með nokkrum hætti „ h ö f -
uðstaður" þjóðarinnar, og er því nauðsyn-
legt að skapa þar góða aðstöðu til móttöku 
ferðamanna. Varla mun þó nokkur mæla með 
miklum byggingum á Þingvöllum, en koma 
þarf upp góðu hóteli þar af hóf legri stærð. 
H e f u r reyndar oft verið um það rætt. Þar 
ættu allmargir gestir að geta dvalizt sam-
tímis, hópar að geta matazt, og einnig þarf 
að vera aðstaða f y r i r minni ráðstefnur. 
Rekstrargrundvöllur hótels á Þingvöllum 
ætti að vera allvænlegur með tilliti til ná-
lægðarinnar við Reykjavík, áhuga fólks á 
að fara til Þingvalla frá hausti til vors og 
möguleikanna á að f á gesti y f i r veturinn. 
Á Þingvöllum er auðvelt að skapa aðstöðu 
til skauta- og skíðaiðkana, og þar er ekki 
síður tignarlegt, þegar snjór er á f jö l lum. 
V ið þetta bætist síðan sú staðrevnd, að í 
rauninni eru íbúarnir við Faxaflóa m j ö g 
einangraðir á vetrum, með tilliti til f erða-
laga. Vegaker f i ð he fur hingað til ekki leyft 
mikinn akstur á þessum árstíma, og fá ir 
kæra sig um að fara þá til útlanda. En það 
eru engu færr i , sem eiga afmæli á veturna 
heldur en á sumrin, og fr í in eru orðin svo 
löng hjá mörgum, að varla er um annað að 
ræða en taka hluta þeirra á veturna. Hótel 
á Þingvöllum gæti haft miklu hlutverki að 
gegna til að bæta úr þör fum þeirra, sem 
vilja skreppa úr borginni í skammdeginu, 
og þá er rekstrargrundvöllurinn fenginn. 
Skemmtilegast hefð i verið að sjá nýja hótel-
ið risið á Þingvöllum árið 1 9 7 1 en þá er 
skammur tími til stefnu. Í sambandi við 
þessi mál má einnig minna á þörf ina á að 
leggja olíumöl á Þingvallaveginn f y r i r 1974. 

Hveragerði býður upp á sérstaka aðstöðu 
með hverahitanum. Lengi he fur verið talað 
um, að þar væri upplagður staður f y r i r 
hressingarhæli lasburða fólks og einkum þá, 
sem hafa l iðagigt og skylda sjúkdóma. Sagt 
er, að þýzkir og brezkir sér fræðingar hafi 
komizt að þeim niðurstöðum. að heita vatn-
ið í Hveragerði haf i eins góða OG betri eig-
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inleika en vatnið á mörgum heimsfrægum 
bað- og hressingarstöðum. Ef þetta yrði al-
mennt viðurkennt, þá getur það reynzt ó-
metanleg auðlind. Á vegum Elliheimilisins 
Grundar og Náttúrulækningaheimilisins er 
haldið uppi merkri starfsemi í Hveragerði 
fyrir gamalt fólk og lasburða. Þarna skap-
ast reynsla, sem að nokkru leyti verður 
hægt að byggja á, þegar og ef reist verður 
fullkomið hressingarhæli í Hveragerði. Með 
því að bjóða upp á fyrsta flokks aðbúnað 
hlyti dvölin að kosta mikið, en þá dugir ekki 
aðeins heilsubótaraðstaðan, heldur þarf 
jafnframt að sjá gestunum fyrir ýmiss kon-
ar dægrastyttingu. Heilsuhæli af þessari 
gerð, sem einkum væri miðað við efnaða út-
lendinga, mundi kosta mikið í byggingu og 
rekstri. Því væri áhættan svo mikil, i 
fyrstu, að varla kæmi annað til mála en að 
fá meira eða minna erlent fjármagn til 
framkvæmdanna. En þegar Hveragerði 
væri búið að vinna sér alþjóðlegt nafn með 
svona fyrirtæki, væri auðvelt að reisa fleiri 
heilsuhæli á staðnum, og ekki þvrfti að 
miða þau öll við hina ríku. Þá væri Hvera-
gerði orðið að sannkölluðum heilsulindabæ, 
eins og svo margir hafa spáð, að verða 
mundi. Forráðamenn Elliheimilisins Grund-
ar og Náttúrulækningaheimilisins hafa þeg-
ar sýnt í verki hvað hægt er að framkvæma 
þarna með dugnaði og hagsýni. Jafnframt 
sýnist Hveragerði og nágrenni hafa mikla 
möguleika til að verða að eins konar bæ eft-
iiiaunafólks, og getur það sem bezt farið 
saman við heilsuhæli og gróðurhúsarækt. 
Þarna er hægt að búa tiltölulega ódýrt í 
rólegu umhverfi, en þó svo nálægt Reykja-
vík, að hægt er að skreppa þangað. hvenær 
sem er. 

Bent hefur verið á, að venjuleg hótel geti 
verið eins konar hressingarhæli að hluta, ef 
gert er ráð fvrir vissri aðstöðu þar að lút-
andi. Þannig er ágæt sundlaug í Loftleiða-
hótelinu, sem hægt væri að yfirhita hluta 
dagsins, og enn heitari böðum ásamt leir-
böðum og nuddi væri hægt að koma þar við, 
og er reyndar að nokkru leyti þegar fyrir 
hendi. Þetta mætti hafa í huga varðandi 
meiriháttar hótelbyggingar í framtíðinni. 

Hér hefur verið minnzt á nokkra einstaka 
ferðamannastaði, sem virðast hafa mikla 
þróunarmöguleika, og þyrfti að fá álit sér-
fróðra manna um hvern einstakan þeirra. 
En margir fleiri staðir koma einnig til álita. 
Hér verða aðeins nokkrir nefndir, en jafn-
framt gengið fram hjá stöðum eins og Mý-
vatni og Hornafirði, vegna þess að þar er 
þegar komin góð aðstaða til að taka á móti 
ferðamönnum miðað við eftirspurnina, eins 
og hún er í dag. Þó mun reyndar þegar þörf 
á auknu gistirými við Mývatn, þrátt fyrir 
nýafstaðnar framkvæmdir. 

Breiðafjarðareyjar ættu að hafa mikið 
aðdráttarafl, þegar þar hefur verið sköpuð 
aðstaða fyrir ferðamenn. Flatey á Breiða-
firði, ásamt Stykkishólmi, væri eðlileg mið-
stöð fyrir þessa starfsemi. Auk hótela á 
aðalstöðunum mætti hugsa sér svefnskála á 
fjölda smáevja. Fólkið gæti dundað við að 
fiska sér til gamans, en umfram allt væri 
þetta staður fyrir þá, sem vildu njóta fá-
mennis og einveru um stund í sérstæðu og 
fallegu umhverfi. Gæti það verið andleg 
heilsubót fyrir marga íbúa milljónaborg-
anna að upplifa slíkt 

Vestmannaeyjar eru einn fallegasti og 
sérkennilegasti staður landsins. Á þetta 
bæði við um Heimaey og úteyjarnar og 
Surtsey. En þar þyrfti að gera ýmislegt til 
að bæta aðstöðuna til móttöku ferðamanna, 
bæði varðandi gistingu, ferðir út í eyjar 
og jafnvel til a ganga á kletta og síga í 
björg. 

Ísafjörður er skemmtilegur áningarstaður 
fyrir ferðamenn, og þar er allgóð gisti-
aðstaða, sem þyrfti þó að auka síðar. Ísa-
fjörður ætti að hafa góða möguleika sem 
skíðastaður á vorin, en ýmislegt þarf að 
gera til að bæta þá aðstöðu. Vel mætti 
hugsa sér, að á sumrin fengjust hundruð. 
og síðar jafnvel þúsundir ferðamanna til að 
fara í gönguferðir um Hornstrandir, Jök-
ulfirði og Drangajökul. Miðstöð slíkra ferða 
yrði að sjálfsögðu á Ísafirði. 

Austfirðir og Fljótsdalshérað hafa margt 
að bjóða ferðamönnum. Egilsstaðir eru 
eðlileg miðstöð héraðsins, en þar þarf að 
bæta gistiaðstöðuna. Nýlega hefur stórt 
félagsheimili verið tekið í notkun á Egils-
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stöðum, sem margir hreppar stancla að. Nú 
er í ráði að reisa gistihús við hliðina á fé-
lagsheimilinu með urn 20 herbergjum. Með 
þessu framtaki og samstöðu hreppanna um 
félagsheimilið hefur verið skapað fordæmi, 
sem ýmsir hefðu átt að fylgja og gætu 
reyndar gert enn. 

Frægustu ferðamannastaðir Íslands frá 
fornu fari eru Gullfoss og Geysir. Geysir 
er ekki jafn hress og áður var, en margir 
telja, að úr því megi bæta. Það verður þó 
ekki rætt nánar hér. En Gullfoss er alltaf 
samur og jafn. Eru ýmsir þeirrar skoðun-
ar, að síðar verði hægt að efna til Gullfoss-
ferða á vetrum, enda fossinn ekki síður 
stórkostlegur í klakaböndum. Gamalt og 
niðurnítt veitingahús er við Gullfoss, en 
þar þyrfti að rísa nýtt hús, hugsanlega með 
gistiaðstöðu. Að sjálfsögðu vrðu þessar 
byggingar lágreistar og einfaldar í sniðum. 

Að lokum verður svo minnzt á Snæfells-
nesið. Margir telja, að í engu héraði sé eins 
fjölbreytilegt og fallegt landslag og einmitt 
þar. Undir jökli er hreinn ævintýraheim-
ur og levndardómar Snæfellsjökuls gætu 
laðað einhverja til landsins á þessari öld 
vísindaskálclsagna. Athuga þyrfti sérstak-
lega um samræmdar aðgerðir á Snæfells-
nesi til að bæta aðstöðuna til móttöku 
ferðamanna, og í því sambandi var minnzt 
á Stykkishólm hér að framan. 

Niðurstöður. 
Á sjö ára tímabili, eða frá 1961 til 1968, 

hefur fjöldi þeirra ferðamanna, sem komið 
hafa til landsins um það bil þrefaldazt. 
Brúttótekjur í erlendum gjaldeyri, að far-
gjölclum meðtöldum, eru nú orðnar um 700 
millj. kr. á ári og því farið að muna verulega 
um þennan lið í þjóðarbúskapnum. Allar lík-
ur benda til, að hægt væri að tvöfalda ferða-
mannastrauminn næstu sjö árin, en til þess 
að svo megi verða þarf að gera margvísleg-
ar ráðstafanir og vinna markvisst að fram-
gangi málsins. Reyndar má nú engan tíma 
missa, svo mikilvægt sem það er að afla 
gjaldeyris og skapa ný störf. En fáar at-
vinnugreinar eru mannfrekari, en einmitt 
ýmiss konar þjónusta við ferðamenn. 

Komið hafa fram hugmyndir um að fá 

erlenda sérfræðinga til að gera allsherjar-
athugun á stöðu og framtíð Íslands sem 
ferðamannalands. Erlendir aðilar geta kom-
ið með ýmsar hugmyndir, sem við höfum 
ekki komið auga á, en nauðsynlegt er að 
gjörþekkja landið og allar aðstæður þess til 
að geta metið heildaraðstöðuna. Þess vegna 
ætti sennilega að leggja höfuðáherzlu á að 
fá erlenda aðstoð við að skipuleggja af-
mörkuð svæði og einstakar framkvæmdir. 
Um leið og það væri gert, hlytu jafnframt 
að koma fram hugmvndir um almenna hluti, 
sem vinna þyrfti að til að efla atvinnugrein-
ina. 

Áætlanir eru góðar og nauðsynlegar, svo 
langt sem þær ná, en í kjölfar þeirra verða 
að sigia einhverjar framkvæmdir; og þá er 
komið að fjármagninu. Margir aðilar hafa 
hug á að gera eitt og annað til að geta tek-
ið á móti ferðamönnum, en yfirleitt vantar 
nægjanlegt fjármagn. Hótel við Mývatn og 
á Hornafirði sýna, hverju duglegir einstakl-
ingar geta fengið áorkað. Með nokkurri 
aðstoð mætt.i leysa svipuð öfl úr læðingi 
víða um land; einnig með mvndun hlutafé-
laga til að standa fyrir framkvæmdum í 
stærri bæjum og í óbyggðum. 

Komið hafa fram hugmyndir um ,,Fram-
kvæmdafélag ferðamála", er gæti lagt þess-
um málum lið með beinum framlögum í 
formi hlutafjár og með útvegun lánsfjár og 
ýmiss konar tækniaðstoð. Framkvæmdafé-
lacrið sekli síðar hluti sína og losaði þannig 
fé iil annarra þarfa. Hlutafé þyrfti að safna 
hiá þeim fyrirtækjum, sem hafa beinna 
hagsmuna að gæta varðandi ferðamennsk-
una og fleiri aðilar gætu komið til, svo sem 
sveitarfélög. Mikilvægast af öllu væri þó, 
að fá Alþjóðalánastofnunina (Internation-
al Finance Corporation) til þátttöku í fram-
kvæmdafélagi af þessu tagi. Með því móti 
mundi framlagt fé stóraukast og lánamögu-
leikar sennilega margfaldast. 

Alþjóðalánastofnunin er systurstofnun 
Alþjóðabankans, og er í rauninni eins kon-
ar framkvæmdafélag, er starfar á alþjóða-
vettvangi. Með þátttöku hennar fæst jafn-
framt aðgangur að færustu sérfræðingum, 
enda hefur stofnunin sinnt ferðamálum æ 
meira á undanförnum árum. Einn af for-
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stöðumönnum Alþjóðalánastofnunarinnar 
var á ferð hér á landi sl. sumar, og þá 
ræddi hann um nauðsyn þess að efla 
ferðamennsku á Íslandi. Það táknar ein-
mitt margvíslega fjárfestingu. því að nú 
er talað um, að í framtíðinni muni ferða-
menn fara þangað, sem þeir geta fengið 
gistingu og aðra fyrirgreiðslu, en sjálfir 
flutningarnir verði ekki lengur vandamál. 

Ef tækist að stofna Framkvæmdafélag 
ferðamála, helzt með þátttöku Alþjóðalána-
stofnunarinnar, þá lægi næst fyrir að fara 
að gera áætlanir um nauðsvnlegustu fram-
kvæmdir. Hótelaðstaða í Reykjavik mundi 
þá athuguð, einnig mætti ræða um ráð-
stefnuhús í tengslum við Háskólann, hótel 
á Þingvöllum og fjallahótel á líklegum stöð-
um. Heildarstöðuna. á Akureyri þvrfti að 
athuga sérstaklega og kanna skilyrði til að 
reisa og reka heilsuhæli fvrir gigtveika. 
Revnslan yrði svo að skera úr hvað talið 
yrði vænlegast og hver framkvæmdaröðin 
yrði. 

Hlutverk framkvæmdafélags í ferðamál-
um yrði fyrst og fremst að koma til að-
stoðar, þar sem viðbótarfjármagns er þörf, 
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til þess að góðar hugmvndir geti orðið að 
veruleika. Huga þarf að mörgum minni 
framkvæmdum, ekki síður en að hinum 
stærri. Og hafa ber í huga, að oft þarf mun 
minna fjármagn til að koma upp sveita- og 
fjallahótelum heldur en hótelum t. d. í 
Reykjavík og á Akureyri. Með því að koma 
fólkinu út á landsbyggðina á sumrin nýtist 
fiárfestingin betur í dýru hótelunum og 
betra jafnvægi fæst milli sumar- og vetrar-
notkunar, sem er undirstaða þess að vel 
gangi. Víða þarf því að koma upp ódýrum 
gistihúsum, bæta gistiaðstöðu við félags-
heimili, reisa heimavistarhúsnæði í sama 
augnamiði, byggja fjallaskála víða um land, 
og þannig mætti lengi telja. 

Vaxandi skilningur er á því að efla 
ferðamennsku í landinu. Hún er þegar orð-
in meiriháttar atvinnugrein og bætir að-
stöðuna á tveimur sviðum, þar sem þörfin 
er mest, með því að skapa ný störf og afla 
gjaldeyris. Þess vegna er mikilsvert, að all-
ir sem aðstöðu hafa, leggist á eitt um að 
styrkja þennan atvinnuveg til hagsbóta fvr-
ir land og þjóð. 



Hagskýrslur um smásöluveltu 
Grein þessi f jallar um smásöluveltu og hreyfingar hennar 
f rá mánuði til mánaðar, en gagnasöfnun þar að Iútandi 
hefur H a g f r æ ð i d e i l d Seðlabankans haft með höndum 
síðan í okt. 1067. Greinina samdi Magni Guðmundsson. 

Á árinu 1967 lét Seðlabankinn, hag-
fræðideild, hefja undirbúning að könn-

un á smásöluveltu í Reykjavík og breyting-
um hennar frá mánuði til mánaðar. Slik 
könnun hefir farið fram í nágrannaríkjum 
mn allangt skeið, vestan hafs skipulega frá 
lokum seinni heimsstyrjaldar. 

Smásala, eða dreifing vöru til hins end-
anlega neytanda, er síðasta stig framleiðsl-
unnar. Hún er mælikvarði á neyzlu, sem 
aftur er háð svonefndum ráðstöfunartekj-
um (disposable income), p. e. tekjum að frá-
dregnum sköttum og öðrum opinberum 
gjöldum. Er beint samband milli hreyfinga 
í ráðstöfunartekjum og smásöluveltu, þann-
ig að hagtölur um smásöluveltu eru góðir 
vegvísar fyrir þá, sem hafa stjórn efna-
haíísmála með höndum. 

Slíkar hagtölur koma einnig verzlunar-
stéttinni sjálfri að liði, því að kaupmaður-
inn vill gjarnan vita, hvort breyting, sölu-
aukning eða sölurýrnun, er bundin við eigið 
fyrirtæki aðeins eða nær til heildarinnar. 
Vart verður og áhuga almennings. sern set-
ur bessar tölur í samband við kaupgetu og 
atvinnu. Hefir reynslan orðið sú, að um fá-
ar hagtölur er svo mjög spurt sem um þær. 
er varða smásöluveltu. 

Ráðstöfunartekjur manna eru að sjálf-
sögðu mismunandi eftir löndum og einnig 
eftir tímabilum. Í þróuðum ríkjum ganga 
allt að 60% þeirra til innkaupa í verzlun-
um. Sú hundraðstala fer þó hækkandi og er 
nú í t. d. USA um 70%. Næst koma útgjöld 
lil bjónustu alls konar. 

Rétt er að láta þess getið, að hluti við-
skipta í verzlunum í sums staðar 10-15%) 

er ekki sala til neytenda, heldur til fyrir-
tækja og opinberra stofnana (áhöld og tæki, 
ritföng, eldsneyti o. fl.), en þar á móti kem-
ur, að neytendur kaupa töluvert frá fram-
leiðendum beint. Þvkir naumast ástæða, þó 
að framkvæmanlegt væri, að greina í 
skýrslum um smásöluveltu á milli sölu til 
neytenda og sölu til fyrirtækja. 

* 

Skulu nú birtar niðurstöður könnunar-
innar frá byrjun, b. e. yfir 15 mánaða tíma-
bilið frá október 1967 til desember 1968 að 
báðum meðtöldum. Ekki verða hagtölurnar 
að sinni túlkaðar sérstaklega. Þess skal að-
eins getið, að tölurnar eru ekki leiðréttar 
gagnvart verðbreytingum, heldur sýna 
rétta og slétta sölu í krónum. Slíkum leið-
réttingum verður varla við komið hérlend-
is, en erlendis er beim víðast hætt (t. d. 
bæði í Kanada og Bandaríkiunum). Með 
hliðsjón af gengislækkuninni í nóv. 1967 og 
breytingum á árinu 1968 virðist almennt 
meíra ráða af bessum tölum nokkur sam-
dráttareinkenni í smásöluverzluninni. 

Árstíðasveiflur eru ekki heldur jafnaðar 
í tölunum. Þar er málið leyst með því að 
gefa í hliðardálki, strax og slíkt var unnt, 
samanburð í hundraðshlutum við sölu sama 
mánaðar ársins á undan, sjá töflu. 

Í greinargerð hér á eftir er í stuttu máli 
lýst. hvernig skýrslugerðin var byggð upp. 
en hún nær nú til 12 af 17 flokkum sér-
greinaverzlana. Mun mega telja, að þessar 
hagtölur séu ekki síður áreiðanlegar en 
aðrar sem birtar eru hérlendis. T. d. fylgja 
þær hreyfingum sambærilegra talna um 
gjaldeyrisnotkun, innflutning o. fl. 



1. tafla. Smása l a í Reykjavík. 
(Áœtlaðar tölur í millj. kr.) 

Tegund verzlunar 
Ár 1967 Ár 1968 

Tegund verzlunar 
Okt. Nóv. Des. Jan. Febr. Marz 

Matvöruflokkurinn 113,5 121,2 161,8 115,6 121,9 134,7 
Mjólkur- og brauðbúðir 22,6 23,4 25,4 24,0 25,7 23,7 
Fiskbúði r 4,1 5,2 5,3 5,3 5,3 4,4 
A l m e n n a r matvöruverz lan i r 86,8 92,6 131,1 86,3 90,9 106,6 

Vefnaðarvörufloklcurinn 65,1 82,5 136,0 49,8 49,3 48,5 
K a r l m , - og drengja fa taverz lan i r . . . 9,7 12,3 23,5 6,6 7.0 7,5 
Kvenfatnaðarverzlanir 15,8 16,4 25,4 13,3 11,2 10,9 
A l m e n n a r vefnaðarvöruverz lan i r . . . 39,6 53,8 87,1 29,9 31,1 30,1 

Skóbúðir 14,3 15,9 24,6 8,0 7,6 8,7 

Húsbúnaðarflokkurinn 56,7 79,0 93,8 25,0 26,6 31,7 
Húsgagnaverzlanir 18,1 26,1 27,3 8,6 9,5 10,1 
Heimil is raf tækjaverz lani r 32,5 43,8 44,5 12,8 13,3 17,6 
Búsáhaldaverz lani r 6,1 9,1 22,0 3,6 3,8 4,0 

Benzínstöðvar 22,6 24,9 28,9 18,3 23,7 16,8 

Útsölustaðir áfengis 24,8 28,4 43,9 22,4 26,5 25,8 

2. tafla. Smása l a í Reykjavík. 
(Áœtlaðar tölur í millj. kr.) 

Ár 1968 
Tegund verzlunar 

Apríl Maí Júní Júlí Ágúst Sept. 

Matvöruflokkurinn 136,9 137,1 130,1 130,3 136,4 130,5 
Mjólkur- og brauðbúðir 24,3 25,7 23,3 22,6 23,2 22,5 
Fiskbúðir 4,6 4,8 3,7 4,0 4,1 5,4 
Almennar matvöruverzlanir 108,0 106,6 103,1 103,7 109,1 102,6 

Vefnaðarvöruflokkurinn 52,7 66,7 67,4 74,1 67,6 75,3 
Karlm.- og drengjafatavcrzlanir . . . 7,8 8,9 9,7 8,8 9,1 14,0 
Kvenfatnaðarverzlanir 12,2 16,5 18,0 16,6 16,6 20,1 
Almennar vefnaðarvöruverzlanir . . . 32,7 41,3 39,7 48,7 41,9 41,2 

Skóbúðir 10,2 12,3 13,3 14,1 11,1 18,9 
Húsbúnaðarflokkurinn 35,5 35,0 34,8 42,7 43,0 67,4 

Húsgagnaverzlanir 12,6 12,0 11,9 15,6 11,9 22,2 
Heimilisraftækjaverzlanir 18,1 17,6 16,8 19,2 23,8 38,3 
Búsáhaldaverzlanir 4,8 5,4 6,1 7,9 7,3 6,9 

Benzínstöðvar 22,3 26,0 26,5 27,4 26,9 26,4 

Útsölustaðir áfengis 28,0 30,2 31,2 34,0 36,2 30,2 
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3. tafla. Smásala í Reykjavík, 
(Áœtlaðar tölur í millj. kr.) 

G R E I N A R G E R Ð 
Skrá yfir smásöluverzlanir. 

Fyrsta skrefið í átt gagnasöfnunar um smá-
söluveltu var að fá skrá yfir starfandi verzlanir 
í borginni. Engin fullkomin skrá af þessu tagi 
var fyrir hendi. Hins vegar áttu Kaupmanna-
samtök íslands félagaskrá og raunar einnig skrá 
yfir verzlanir utan samtakanna. Voru þær fús-
lega í té látnar af framkvæmdastj. samtakanna, 
Sigurði Magnússyni. Skrár þessar voru teknar 
upp á lista nær óbreyttar, og síðan var reynt að 
fullkomna listann með því að leita á kerfisbund-
inn hátt í bæði Viðskiptaskrá og símaskrá. Feng-
ust þannig liðlega 600 smásölufyrirtæki með lið-
lega 1900 manna starfsliði. 

Á grundvelli þessa lista var valið „sýnishorn" 
eða úrtak verzlana í 12 af 17 f lokkum — eftir 
reglum, sem verða nánar útskýrðar hér á eftir. 

Fyrstu skýrslueyðublöð voru send verzlunum 
til útfyllingar í okt. 1967. Fylgdi þeim úr hlaði 
stutt greinargerð í bréfsformi, og samtímis rit-
uðu Kaupmannasamtök Íslands félögum sínum 
og hvöttu til góðra undirtekta. Var þáttur Kaup-
mannasamtakanna mikilsverður og samvinna 
við þá, er þar stjórna, öll hin ánægjulegasta. 

Ljóst var þegar í upphafi, að listi yfir smá-

söluverzlanir eftir fáanlegum skráðum gögnum, 
svo sem fyrr greindi, myndi ekki vera fullkom-
inn að öllu leyti. Í dagblöðum mátti öðru hverju 
sjá auglýsingar frá verzlunum, sem ekki voru á 
skrá. Þótti samt ekki ástæða að tef ja hag-
skýrslugerðina af þessum sökum, heldur var 
haldið áfram að leita uppi ný fyrirtæki bæði með 
athugun auglýsinga og með beinni heimsókn í 
ýmis hverfi í borginni, svo sem verzlunarmið-
stöðvar o. fl. staði. Tókst þannig á fyrra helmingi 
ársins 1968 að finna til viðbótar 99 verzlanir með 
samtals 182 starfsmenn, og voru flestar verzlan-
anna í hópi almennra vefnaðarvöruverzlana, 
sem einkennast af mörgum smáum og fáliðuð-
um fyrirtækjum. 

Frá og með september 1968 var úrtaki verzl-
ana breytt til samræmis, þar sem sliks þurfti 
við, og fyrri hagtölur hafa nú verið umreikn-
aðar samkvæmt hinu nýja úrtaki. 

Ekki er alveg loku fyrir það skotið, að ein-
hverjar verzlanir kunni enn að leynast, sem 
ekki hafa náðst á skrá, en varla þó svo margar, 
að breytt geti niðurstöðutölum að nokkru ráði. 

Samkvæmt framanrituðu lítur hin endanlega 
skrá yfir smásöluverzlanir í Reykjavík út eins 
og hér segir. 
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Smásöluverzlanir í Reykjavík 
í september 1968 

705 862 2.099 
Flokkun verzlananna. 

Svo sem sjá má af þessari skrá, er verzlunum 
skipað i 17 flokka. Þótti ekki ástæða að greina 
þær frekar vegna markaðssmæðar. Í hag-
skýrslugerð um sölu er venja að birta ekki tölur, 
ef fyrirtæki eru mjög fá (2—3) eða ef eitt fyrir-
tæki ræður yfir meira en 80% veltu í sínum 
flokki. Þannig yrðu veittar of nánar upplýsingar 
um rekstur einstakra fyrirtækja, sem skoðast 
verður þeirra viðskiptaleyndarmál. Liðurinn 
„ýmsar sérgreinaverzlanir" telur raunar 15 und-
irflokka, eins og sýnt verður hér á eftir, en í 
hverjum þeirra eru aðeins fáar verzlanir, 2—5 
eða 7, nema blómaverzlanir og snyrtivöruverzl-
anir, sem kunna að verða teknar í sérflokka síð-
ar. 

Verzlununum er raðað eftir Atvinnuvegaflokk-
un Hagstofu (ISIC-númerum), en þó með smá-
vægilegum frávikum til samræmis, því að hag-
skýrslugerðin er í heild sniðin að kanadískri fyr-
irmynd. Þannig er vefnaðarvöruflokknum, ISIC-
nr. 621, skipt í þrjár undirgreinar, sem eru auð-
kenndar með aukastöfunum 1—3. sbr. skrá hér 
að ofan. Sama gildir um húsbúnaðarflokkinn, 
ISIC- nr. 625. 

Gólfteppi og gluggatjöld eru í Atvinnuvega-
flokkun Hagstofu talin með vefnaðarvörum, og 
er svo gert hér, enda þótt þessar vörur séu í 
Kanada-útgáfu Standard Industrial Classifica-
lion settar með húsgögnum — í samræmi við þá 
grundvallarreglu að miða flokkun við endanleg 
not vöru fremur en við efni hennar. 

Gleraugu, ljósmyndavörur og hljóðfæri koma 
í Atvinnuvegaflokkuninni undir úra- og skart-
sripaverzlanir. ISIC 626, en voru hór að hætti 
Kanadamanna færðar a. m. k. til bráðabirgða 
— Í hóp „ýmissa sérgreinaverzlana". Á sama 
hátt koma snyrtivörur í Atvinnuvegaflokkun-
inni undir 626, en vestra undir 624. lyfjabúðir. 
sem velflestar bafa vissulega snyrtivörudeild. 
Hér var snyrtivöruverzlunum einnig til bráða-
birgða skipað í flokk ..ýmissa sérgreinaverzl-
ana", 627. 

Þá skal tekið fram, að almennar samvinnu-
verzlanir mynda hér ekki sérflokk ísbr. nr. 629 
í Atvinnuvegaflokkun Hagstofu). enda er grund-
völlur flokkunavinnar ekki rekstrarformið. held-
ur aðalsöluarein, eins og siðar verður að vikið. 
Sala KRON-búða t. d. fellur undir almennar 
matvöruverzlanir. vefnaðarvöruverzlanir, ské-
húðir. heimilsraftækjaverzlanir. búsáhaldaverzl-
anir o. s. frv.. eins og við á (sbr. athugasemd 
við nr. 629 í Atvinnuvegaflokkun Hagstofu). 

Svo sem sjá má, eru byggingavöruverzlanir 
rkki með á skránni, verzlanir, er selja timbur. 
þakjárn. gler. pípu- og raflagnaefni. hreinlætis-
tæki, dúka, málningu o. s. frv. Þessar verzlanir 
voru með breytingu á ISIC árið 1960 fluttar frá 
smásölu til heildsölu. 

Sama gildir um verzlanir með járnvörur ou 
vélar. landbúnaðartæki. bifreiðar og varahluti. 
ennfremur verzlanir með rekstrarvörur atvinnu-
vega. svo sem veiðarfæri, kol og salt. áburð. 
útsæði. fóðurvörur o. s. frv., ..jafnvel þótt um sé 
að ræða verzlanir. sem i daglegu tali eru nefnd-
nr smásöluverzlanir". eins og segir í Atvinnu-
vegaflokkun Hagstofu íbls. 17). 

Bifreiðar eru að vísu enn á skýrslum um smá-
sölu bæði í Kanada og Bandaríkunum. En Ís-
land hefir hér sérstöðu. Eiginlegar bifreiðaverzl-
anir með nýjar og/eða notaðar bifreiðar í sölu-
skálum eru ekki til í landinu. Allar nýjar bif-
reiðar eru seldar á vegum innflytjenda heild-
sala). en notaðar bifreiðar eru aðeins teknar í 
umboðssölu. Ef hinar síðarnefndu eru seldar með 
afhorgunarkjörum, er féð lánað af eigandanum. 
ekki umhoðssalanum. (Undantekning er eitt eða 
tvö fyrirtæki. sem taka notaðar bifreiðar í 
skiptum fyrir nýjar.) 

inn á annars svið. er orsakað geti tvítekninsu. 

Hér á eftir er birt sundurliðun á skrá vfiv 
smásöluverzlanir. svo að s.iá megi greinilcga, við 
hvað átt er með bverjum hinna 17 flokkn sér 
greinaverzlana. 

Sundurliðun sérgreinaverzlana. 
616 Mjólkur- oa brauðbúðir 

Mjólkurbúðir Mjólkursamsölunnar 
Brauðbúðir brauðgerðarhúsa 

Hér á eftir er birt sundurliðun á skrá vfir 
smásöluverzlanir. svo að sjá megi greinilega. við 
hvað átt er með hverjum hinna 17 flokka sér 

greinaverzlana. 

Sundurliðun sérgreinaverzlana. 
616 Mjólkur- oa brauðbúðir 

Mjólkurbúðir Mjólkursamsölunnar 
Brauðbúðir brauðgerðarhúsa 
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Mjólkur- og brauðbúðir sameiginl. 
Sölubúð Osta- og smjörsölunnar. 

617 Fiskbúðir 
Sjálfstæðar fiskverzlanir (ekki deildir 
innan matvöruverzl.) 

618 Almennar matvöruverzlanir 
Kjötverzlanir 
Nýlenduvöruverzlanir 
Kjöt- og nýlenduvöruverzianir 
Fisk-, kjöt- og nýlenduvöruverzlanir. 

619 Tóbaks- og sœlgœtisverzlanir, söluturnar 
Tóbaks-, sælgætis- og gosdrykkjaverzlanir 
Mjólkurísbúðir 
Söluturnar 
Kvöldsölur matvöruverzlana 

621.1 Karlmanna- og drengjafataverzlanir 
Karlmannafataverzlanir 
Dr e ng j af a taverzla nir 
Karlmanna- og drengjafataverzlanir 
Hattaverzlanir, verzlanir með hanzka, 

hálsbindi, sokka, nærfatnað og smávörur 
fyrir karlmenn. 

621.2 Kvenfataverzlanir 
Kjóla- og kápubúðir 
Hatta- og sokkabúðir 
Lífstykkja- og undirfatnaðarbúðir 
Peysu- og prjónavöruverzlanir. 

621.3 Almennar vefnaðarvöruverzlanir 
Klæðaverzlanir fjölskyldunnar (.karla, 

kvenna, eldri, yngri) 
Barna- og ungbarnafataverzlanir 
Álnavöruverzlanir með tilheyrandi 

smávarningi (tvinna o. fl.) 
Gólfteppa- og gluggatjaldaverzlanir. 

622 Skóbúðir 
Skóverzlanir karlmann a 

kvenna 
barna og unglinga 

Leðurvörudeildir (töskur, hanzkar o. fl.). 

623 Bóka- og ritfangaverzlanir 
Bókaverzlanir 
Ritfangaverzlanir 
Bóka- og ritfangaverzlanir 
Fornbókaverzlanir. 

624 Lyfjabúöir 
Lyfjabúðir (læknisávísa n i r) 
Lyfjavörubúðir (patent) 
Náttúrulækningabúðir 
Snyrtivörudeildir. 

625. Húsgagnaverzlanir 
Húsgagnaverzlanir 
Stálhúsgagnaverzlanir 

Fornverzlanir (antique) 
Leirmuna- og kristallsdeildir. 

625.2 Heimilisraftækjaverslanir 
Heimilisvélaverzlanir (eldavélar, þvotta-

vélar, hrærivélar, kæliskápar, ryksugur, 
saumavélar) 

Raftækjaverzlanir (brauðristar, straujárn 
o. s. frv., ljósakrónur, lampar og 
tilheyrandi) 

Viðtækjaverzlanir 
Hijómplötudeildir (síðast nefndra 

verzlana) 

625.3 Búsáhaldaverzlanir 
Eldhústækja- og borðbúnaðarverzlanir 
Leir- og postulínsverzlanir 
Glervöruverzlanir 
Barnavagnaverzlanir. 

626 Úra- og skartgripaverslanir 
Verzlanir með úr og klukkur 
Skrautmunaverzlanir 
Silfur- og gullsmiðabúuir 
Gimsteinabúðir 

613 Benzínstöðvar 
Benzínstöðvar 
Smurstöðvar (reknar af sama aðila) 
Þvottastöðvar 
Bónstöðvar 

612 Útsölustaðir áfengis 
Sölubúðir (ekki heildsala til veitingahúsa) 

627 Ýmsar sérgreinaverzlanir 
Blómaverzlanir 
Fornsölur, almennar (notaður fatnaður, 

gamlir munir o. fl.) 
Frímerkjaverzlanir 
Gjafa- og minjagripavcrzlanir 
Gleraugna- og sjóntækjaverzlanir 
Hljóðfæraverzlanir 
Íþróttavöruverzlanir (tjöld og útbúnaður, 

skautar, skíði) 
Lax- og silungsveiðiverzlanir 
Leðurvöruverzlanir, sérhæfðar (ferða-, 

hand- og kventöskur) 
Leikfangaverzlanir 
Listaverkaverzlanir 
Ljósmyndavöruverzlanir 
Ramma- og myndaverzlanir 
Skotfæraverzlanir 
S n y r t i vö r u ver zlan i r. 

Val sýnishorns eða úrtaks. 
Samkvæmt skrá yfir smásöluverzlanir í 

Reykjavík, sem birt var hér að ofan, er tala 
fvrirtækja 705, en með útibúum 862. Ekki er 
þetta meiri fjöldi en svo, að hæglega virðist 
mega safna gögnum um sölu frá öllum þeirra 
og færa á hagskýrslur mánaðarlega, einkum ef 
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notazt væri við rafreikni. Hins vegar or hér á 
tvennt að líta: 

(1) Ætlun Seðlabankans var að halda kostn-
aði mjög í skefjum, þannig að ekki væri í meira 
ráðizt að sinni en einn maður kæmist yfir með 
smávegis aðstoð við vélritun og póstsendingu. 

(2) Ljóst var af fenginni reynslu við hliðstæð 
verk, að tafsamt og erfitt yrði að ná inn mörg 
hundruð skýrslum reglulega á mánuði hverjum. 
Mátti vænta þess, að gagnasöfnunin tæki mun 
meiri tíma en sjálf hagskýrslugerðin, eins og 
raunar hefir komið á daginn. 

Þess vegna var afráðið þegar i upphafi að 
byggja gagnsöfnunina á „sýnishorni" eða úrtaki 
fyrirtækjanna, er væri einkennandi fyrir heild-
ina. Þetta tíðkast mjög erlendis, þar sem 
verzlanir í hverjum flokki eru raunar oft og 
tiðum mjög margar. Í rituðum heimildum um 
þessa tegund hagskýrslugerðar eru Kanada-
menn taldir komnir lengst í þróun tækniaðferða. 
Því var kerfi þeirra haft til hliðsjónar og 
reyndar einnig kerfi Bandaríkjamanna. 

Þegar valið er sýnishorn eða úrtak fyrirtækja 
með þessum hætti, hefir verið venja að miða við 
árssölu. Þannig er verzlunum raðað upp eftir 
stærð, sem ákvarðast af sölu þeirra á ári. Til 
þess að gera málið einfalt getum við sagt t. d., 
að árssala í tilteknum flokki sérgreinaverzlana 
sé 180 millj. króna og skiptist þannig: 

(a) 6 verzl. hver með sölu yfir 10 millj. 
samtals 80 millj. 

(b) 9 verzl. hver með sölu yfir 5—10 millj., 
samtals 60 millj. 

c) 15 verzl. hver með sölu undir 5 millj., 
samtals 40 millj. 

Samkvæmt reglunni myndu 6 verzlanir í lið 
(a) allar teknar í sýnishornið. Af lið (b) mætti 
taka 3 verzlanir. Myndi þá ein standa fyrir þrjár. 
En þær þrjár verzlanir, sem valdar yrðu af níu, 
þurfa að vera þannig valdar, að heildarsalan í 
f lokknum kæmi sem næst út, þegar sala þeirra 
er þrefölduð. — Á sama hátt mætti af lið (c) 
taka 5 verzlanir, þannig að ein stæði fyrir 
fimm. 

Slíkt úrtak myndi ná til 60% árssölunnar,*) 
og það mun sýna með verulegri nákvæmni, þeg-
ar upp hefir verið margfaldað, bæði heildar-
sölu og hreyfingu hennar frá mánuði til mán-
aðar. Og því minni skekkju er að vænta sem 
fjöldi verzlana, er um ræðir, er meiri. 

Þegar þessi hagskýrslugerð á vegum Seðla-
bankans hófst, lágu ekki fyrir neinar tölur um 
árssölu verzlana í Reykjavík eða úti á landi. 
Slikar tölur hefði verið unnt að fá með því að 
framkvæma hagtal (economic census), sjá síðar. 
En það hefði tekið mikinn tíma, og varð þvi 
niðurstaðan, að valinn skyldi annar viðmiðunar-

*) Þ. e. kr. 80 millj. að viðbættum 1/3 af 60 
millj. og 1/5 af 40 millj., eða samt. kr. 108 millj. 
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grundvöllur í stað árssölu, þ. e. starfsmanna-
hald fyrirtækjanna. Um það voru nýlegar töl-
ur á skrám Kaupmannasamtaka Íslands, en til 
annarra verzlana var beinlínis hringt og spurzt 
fyrir. Vitneskja hafði einmitt um það borizt f rá 
Bandaríkjunum, þeirri deild Bureau of the Cens-
us, er annast hagskýrslugerð um smásöluveltu, 
að stefnt væri að því að miða fremur við starfs-
mannahald en árssölu. Komið hefir í ljós, að 
ákveðið samband er milli vinnuiaunagreiðslna 
og sölu fyrirtækja. Upplýsingar um nýjar 
mannaráðningar eða uppsagnir berast í USA 
jafnóðum frá tryggingakerfinu, og má færa slik-
ar breytingar beint inn á rafreikninn, þegar 
fundið hefir verið gildi þeirra í sölu. 

Samkvæmt framanskráðu var verzlunum við 
val úrtaks hér raðað eftir stærð, miðað við 
f jölda starfsmanna. Öll stærstu fyrirtækin voru 
tekin, úr hópi meðalstórra fyrirtækja eitt af 
hverjum tveim eða þrem, úr hópi smárra fyrir-
tækja eitt af hverjum f jórum til sex, þó þannig, 
að úrtakið næði til fyrirtækja, er réðu yfir sam-
tals 2/3 heildar-starfsmannahalds (eða 67%) í 
hverjum sérgreinaflokki. Með því að beita marg-
földunarstuðli 150 má fá áætlaða heildarsölu 
flokksins alls. 

Þar sem öll stærstu fyrirtækin eru í úrtak-
inu, mætti gera ráð fyrir, að nota þyrfti eitthvað 
lægri margföldunarstuðul, enda eru afköst á 
hvern starfsmann í stærri fyrirtækjum með 
háa sölu væntanlega meiri en í hinum smærri, 
sem áætluð eru. Hins vegar kemur þar á móti, 
að verzlanir kunna enn að leynast utan skrár, 
og vitneskja um ný fyrirtæki berst venjulega 
nokkuð á eftir tímanum. Því er ósennilegt, að 
skekkja geti orðið af þessum sökum, nema þá 
óveruleg. Allavega ættu breytingar frá mán-
uði til mánaðar að koma skýrt fram. 

Þess skal getið, að við val verzlana í úrtakið 
var beitt hlutkesti. Varpað var hlutkesti um 
fyrsta og annað fyrirtækið á lista í hverjum 
sérgreinaflokki, en síðan valið eitt af hverjum 
tveim eða þrem í réttri röð frá því, sem upp 
kom, ellegar eitt af hverjum f jórum til sex, eins 
og við átti. Nokkur röskun varð, er sumir kaup-
menn skárust úr leik (að greindum frambæri-
iegum ástæðum), þannig að finna þurfti nýjar 
verzlanir í staðinn. Þegar fyrirtæki bættust í 
hópinn við frekari leit, sbr. bls. 43, var gripið til 
þess ráðs að hækka margföldunarstuðul fremur 
en f jö lga verzlunum í úrtakinu, enda voru inn-
heimtuörðugleikar þegar fyrir hendi. Þannig var 
í þeim flokkum, er telja flestar verzlanir, svo 
scm almennum matvöruverzlunum og almenn-
um vefnaðarvöruverzlunum, látið nægja, að úr-
takið næði til 60% starfsmannahalds (í stað 
67%), enda yrði þá margföldunarstuðull 167 
(i stað 150). 

Skýrslueyðublað. 
Þegar undirbúningi hagskýrslugerðarinnar 

var lokið eftir þeim leiðum, sem frá hefir verið 
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Áríðandi. Lesið leiðbeiningar á bak-
síðu, áður en þér fyllið út skýrsluna. 
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greint, var ákveðið að byrja með 12 sérgreina-
íiokka af 17, sjá hagskýrsiur hér að framan. Þótti 
ekki varlegt að ráðast í meira að sinni. Skýrslu-
eyðublöð fyrir október 1967 voru sencl til tæp-
lega 200 fyrirtækja af 467 í þessum 12 sérgreina-
flokkum, og í hópi hinna 200 voru nær öll þau, 
er ráku útibú. Öll voru fyrirtækin innan lög-
sagnarumdæmis Reykjavíkur. 

Skýrslueyðublaðið er birt á síðu 47. 

Eyðublaðið skýrir sig sjálft að mestu, utan 
hluta II um útistandandi skuldir, sem verður 
ræddur í sérstakri grein um leið og hagskýrslur 
þar að lútandi verða birtar. 

Á baksíðu eyðublaðs er hins vegar leiðbeining-
artexti, og skulu dregin fram nokkur atriði það-
an, er varða uppbyggingu þessarar hagskýrslu-
gerðar. 

(1) Í dálk (a) ritast tegund verzlunar eða 
verzlana, ef fyrirtæki rekur margar verzlanir, 
en hún ákvarðast af aðalsölugrein. 

Dæmi: Verzlun, er selur einkum kjöt- og ný-
lenduvörur og mun minna af búsáhöldum, telst, 
almenn matvöruverzlun. Verzlun, er selur eink-
um álnavörur ásamt tilheyrandi smávarningi, en 
mun minna af snyrtivörum, telst. almenn vefn-
aðarvöruverzlun. 

Af þessu leiðir að sjálfsögðu, að hagskýrslur 
um smásöluveltu segja ekki nákvæmlega til um 
vöruflokk. Að því er hins vegar stefnt. Þannig 
eru skýrslueyðublöð t. d. árituð af hagfræði-
deildinni, áður en þau eru send, með orðunum: 
Herradeild (lína 1), dömudeild (lína 2) o. s. frv, 
ef slíkar deildir innan verzlunarinnar eru bók-
haldslega aðgreindar. Jafnframt segir svo í 
leiðbeiningartexta: 

Ef verzlun rekur deild með óskylda vöruteg-
und, svo sem kvenfatnaðarverzlun með snyrti-
vörudeild, og salan er ekki bókhaldslega að-
greind (einn og sami peningakassi), er skipting 
sölu samkvæmt vel grunduðu mati tekin gild. 

(2) Í dálk (c.) ritast sala í mánuði, ein tala 
fyrir allar sölubúðir í sama flokki, og skal færa 
nettó-sölu að frádregnum hvers konar afslætti 
og endurgreiddri vöru, en að viðbættum sölu-
skatti og tekjum vegna þjónustu, svo sem heim-
sendingar vara, uppsetningar, viðhalds og við-
gerða. Ef vextir eða víxilkostnaður reiknast á úti-
standandi skuldir, ber að færa þann lið með 
sölu, eins og önnur gjöld fyrir þjónustu. 

Afleiðingin er sú, að þessar hagtölur eru ekki 
að öllu leyti samhljóða söluskattsskýrslum, og 
getur þar skeikað talsverðu. 

(3) Lánsverzlun óskast skráð í mánuðinum, 
er varan selst, fremur en í mánuðinum, er var-
an greiðist (innheimtist). 

Hjá verzlunum gætir hins vegar ríkrar til-
hneigingar til þess að telja sölu ekki hafa farið 
fram fyrr en greiðsla hefir verið innt af hendi. 
og eru söluskattsskýrslur almennt við það mið-
aðar. 

Framkvæmdaatriði. 
Skýrslueyðublöð eru jafnan send verzlunum 

síðasta dag mánaðar, svo að þau berist fyrsta 
dag næsta mánaðar. Fá verzlanir 12 daga fresl 
til þess að skila. Í rauninni er útfylling skýrsln-
anna afar einföld, þar sem ekki þarf að færa, 
nema eina tölu, heildarsölu í mánuði, eða tvær 
tölur, ef um lánsviðskipti er að ræða. Þó fer svo, 
að venjulega vantar % skýrslnanna, þegar skila-
frestur er útrunninn, stundum allt að helming 
þeirra. Veldur þetta að sjálfsögðu töfum og erf-
iðleikum. Skylt er að viðurkenna, að allar stærri 
verzlanir í einkaeign skila mjög reglulega, einn-
ig verzlanir á vegum samvinnuhreyfingarinnar, 
svo og opinber fyrirtæki. Vekur það vissulega til 
bjartsýni. 

Um miðjan hvern mánuð eru send ítrekunar-
bréf til þeirra, sem ekki hafa skilað. Kemur þá 
nokkuð af hinum óinnheimtu skýrslum. Viku 
siðar, eða um 20. dag mánaðarins, er oft send 
2. ítrekun til verzlana, sem enn hafa ekki gert 
skil. Þegar skýrslur fyrir tiltekinn mánuð hætta 
að berast, er reynt að ná símasambandi við 
hlutaðeigandi, og er það oftast fullnægjandi. 
Stundum þarf þó beinlínis að fara á staðinn og 
sækja skýrslurnar. 

Svo sem áður greindi, gætir þessarar inn-
heimtutregðu helzt hjá smærri fyrirtækjum. Að 
sjálfsögðu eru í hverjum mánuði nokkur lög-
mæt forföll, veikindi eða fjarvistir, en oftast er 
um að kenna bókhaldsvenjum. Verzlanirnar 
hafa eklci opna skrifstofu, heldur fela bókhald 
sitt að sögn í hendur einkaaðilum úti í borg, 
sem koma e. t. v. einu sinni á ársfjórðungi að 
sækja gögn, venjulega þá í sambandi við sölu-
skatt. Standa vonir til, að þessu verði kippt í 
lag — a. m. k. að nokkru •— með hinum nýju 
bókhaldslögum. Þeirri hugmynd hefir og skotið 
upp, að sett verði lög um skil söluskattsskýrslna 
mánaðarlega í stað ársfjórðungslega, eins og nú 
er. Margar verzlanir hafa þegar komið bókhaldi 
sinu til löggiltra endurskoðenda — og þannig 
sjálfkrafa leyst þetta vandamál. Annars hefir 
samvinna við kaupmenn í hvívetna verið meíí 
ágætum 

Þróun á næstu árum 
Eins og lesa má hér að framan, hefir verið við 

byrjunarerfiðleika af ýmsu tagi að etja. Tekur 
óhjákvæmilega talsverðan tíma að þróa hag-
skýrslugerð sem þessa í hið bezta form, enda al-
ger nýjung hérlendis. 

Í bæði Kanada og Bandaríkjunum fer fram 
árleg könnun (survey) framleiðslu- sölu- og 
þjónustufyrirtækja á breiðari grundvelli en 
mánaðarleg könnun - til endurskoðunar og 
staðfestingar á mánaðartölunum. En á 4—5 
ára fresti hins vegar allsherjar „hagtal" (gen-
eral eeonomic census), sem nær til hvers einasta 
f.yrirtækis. Myndi það mjög styrkja þessa hag-
skýrslugerð okkar, ef slikt hagtal væri fram-
kvæmt hérlendis, en það yrði þá á vegum Hag-
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HAGSKÝRSLUR UM SMÁSÖLUVELTU 

stofu Íslands. Spurningar sem svör þyrftu að 
fást við, eru m. a. þessar: 

Starfslið: Tala 
(a) Eigendur, er vinna við verzl-

unina 
(b) Launað starfsfólk: 

karlmenn 
konur 
unglingar 

Samtals 

Vörusala og birgðir: 
(a) Heildarsala árið 1968, allar 

sölubúðir kr 
(b) Kostnaðarverð vörubirgða í 

árslok 1968 - -

Skuldir viðskiptamanna 
vegna vöruúttektar pr. 31/12. 68: 

(a) Mánaðarreikningar 
(kræfir innan 30 daga) — 

(b) Afborgunarreikningar, 
þar með óseldir vöruvíxlar — 

Samtals kr 

Þannig fengist m. a. úr því skorið, hvort tölur 
þær, er nú liggja fyrir um starfsmannahald, eru 

enn réttar. Einnig hvort árssala myndi gefa 
betri viðmiðunargrundvöll við val sýnishorns. 
Þá myndi og unnt með slikum upplýsingum að 
gera nýtt úrtak til könnunar á neytendaiánum 
(consumer credit), sjálfstætt og óháð smásölunni-

Þarna yrði og að finna svör við ýmsu, sem 
eigin félagasambönd kaupmanna telja sig vanta. 

Annað mikilvægt verkefni er að greina skil-
merkilega á milli iðnaðar-, verzlunar- og þjón-
ustufyrirtækja, svo að ekki komi til tvítekning-
ar í hagskýrslugerðinni. Hér hefir málið verið 
leyst til bráðabirgða þannig: 

Hvort fyrirtæki með blandaðan rekstur teist 
iðnaður, smásala, heildsala eða þjónusta á-
kvarðast af aðalstarfssviði. 

Þó hefir stundum reynzt heppilegt að skipta 
rekstrinum í þessari skýrslugerð. Dæmi: Sumar 
húsgagnavinnustofur framleiða aðallega eftir 
„pöntun", en að hluta til sölu í eigin smásölu-
verzlun. Ákveðið var að flokka samningsbundna 
framleiðslu til iðnaðar, en „lager"-framleiðslu, 
er seldist í verzluninni, til smásölu. 

Nokkrar smásöluverzlanir reka jafnframt 
heildsölu, en þó í minni mæli en smásölu. Á-
kveðið var, að sala í verzlun og neytendalán 
kæmu inn á skýrslurnar, en sleppt yrði vöru-
sölu til endursölu í öðrum fyrirtækjum. Kemur 
hér enn fram mismunur á færslum söluskatts-
skýrslna. 
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Fjármögnun íbúðabygginga. 
Í þessari grein er rætt um öflun fjármagns til íbúða-
bygginga á árunum 1962—67 og vikið að uppruna fjár-
magnsins; einkum þess er kemur frá hinu almenna 
veölánakerfi Húsnæðismálastofnunar ríkisins. Garðar 
lngvarsson tók greinina saman. 

Íslendingar verja tiltölulega miklum 
hluta þjóðartekna sinna til íbúðabygginga, 
miðað við aðrar þjóðir. Ber til þess ýmsar 
ástæður, sem einnig hafa stuðlað að á 
ýmsan hátt sérstæðri og margslunginni 
uppbyggingu fjárstrauma þeirra, sem renna 
til íbúðabygginga. 

Í höfuðdráttum má skipta þessum fjár-
straumum eða fjármögnunarþáttum í 6 
flokka eða 

1. Hið almenna veðlánakerfi Húsnæðis-
málastofnunar ríkisins í sambandi við 
Veðdeild Landsbanka Íslands og Stofn-
lánadeild landbúnaðarins. 

2. Íbúðalán lífeyrissjóðakerfisins. 
3. Lán frá bönkum og sparisjóðum. 

4. Lán sérstakra sjóða ríkisins, sem bund-
in eru vissum skilyrðum (Bvggingar-
sjóður verkamanna og C-lán Bygging-
arsjóðs ríkisins). 

5. Skuldabréfakaup Tryggingarstofnun-
ar ríkisins og tryggingarfélaganna. 

6. Eigið framlag íbúðaeigenda og annað 
ótalið hér að ofan. 

Fyrsta tafla sýnir fjármunamyndun í 
íbúðabyggingum á árunum 1962—67 og 
hvernig fjáröflun til þeirra skiptist á hina 
ýmsu þætti, að undanteknum minnsta 
flokknum, Tryggingarstofnun ríkisins og 
tryggingarfélögunum, en um hann eru ekki 
tiltækar áreiðanlegar tölur nema að litlu 
leyti (sbr. 2. töflu). 

1. tafla. Fjármunamyndun í íbúðabyggingum og fjáröflun til þeirra 
árin 1962—1967 (á verðlagi hvers árs). 

Millj. kr. 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
Fjármunamyndun í íbúðabyggingum 624,6 860,0 1.090,9 1.341,5 1.713,2 1.930,0 

Húsnæðismálastjórnarlán og Veðdeild L. Í. . . . 88,2 93,3 163,6 276,9 353,6 400,6 
Stofnlánadeild landbúnaðarins 9,0 13,0 16,0 17,1 28,6 23,4 
Lífeyrissjóðir1) 84,7 144,4 200,0 230,2 315,8 356,3 
Bankar og sparisjóðir (nettó)2) 73,8 87,8 129,1 151,9 126,5 141,9 
Byggingarsjóður verkamanna 15,6 22,3 23,7 31,4 28,3 34,3 
Byggingarsjóður ríkisins C-lán 10,9 11,8 18,5 20,1 16,5 1,3 

—„— annað — — — — — 103,5 
Önnur lán og eigið fé 342,4 487,4 540,0 613,9 843,9 868,7 

1) Þess ber að geta, að flestir lifeyrissjóðirnir lána meðlimum sínum út á eldri íbúðir, og eru slík 
lán meðtalin í ofangreindum tölum. 

2) Hér er einungis um leiðréttar aukningartölur að ræða, og er hlutur innlánsstofnana því veru-
lega hærri, en þær tölur liggja ekki fyrir. 

Taflan er að nokkru leyti ónákvæm, þar 
sem hún nær ekld til lána þess, sem kalla 
mætti einkalánamarkað, auk þeirra tak-
markana, sem getur um í aths. Hér er um 

margháttuð lán til íbúðabyggjenda að r<aða, 
sem eðlis sins vegna er erfitt eða ógerlegt 
að fá áreiðanlegar heimildir um. Í þessum 
flokki eru til dæmis óformleg lán vina og 
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vandamanna, oft kölluð ættingjalán, til 
íbúðabyggjandans. Skuldabréfakaup einka-
aðila og jafnvel stofnana heyra einnig und-
ir þennan flokk, en þótt tölur séu fáan-
legar um upphæð þinglýstra skuldabréfa, 
er ekki þar með sagt, að andvirðinu hafi 
verið varið til byggingar viðkomandi fast-
eignar. Hér bæri einnig að vísa til við-
skipta- eða lausaskulda húsbyggjenda, bæði 
við byggingarvöruverzlanir og verktaka. 

Í reynd verður því, vegna ofangreindra 
takmarkana töflunnar, hlutur eigiu fram-
lags íbúðarbyggjandans minni, sem því 
nemur, en þrát t fy r i r þessar takmarkanir 
sýnir taflan, að hlutur eigin f j á r f ramlags 
er mjög stór þát tur í f jármögnun íslenzkra 
íbúðabygginga, og skiptir þar ekki máli, 
hvort framlagið hefur verið í formi fram-
lagðrar vinnu eða f jármagns. Þessi hlutur 
eigin fjármagns í íbúðabyggingum er það 
höfuðeinkenni f jármögnunar íslenzkra 
íbúðabygginga, sem óhætt er að fullyrða, 
að á sér fáar eða jafnvel engar hliðstæður 
í nálægum löndum í dag. 

Hér valda ýmsar þjóðfélags- og efna-
hagslegar ástæður, sem of langt mál yrði 
að ræða ítarlega hér, og verður því að 
stikla á stóru. Ber þar fyrs t að minnast 
þess, að Ísland er f jármagnssnaut t land í 
örri uppbyggingu. Samkeppnin um f j á r -
magnið, sem komið hefur á lánamarkaðina, 
hefur því verið ákaflega hörð, og er ekki 
nema eðlilegt, að arðbærari f j á r fes t ingar 
en íbúðabyggingar hafi tekið til sín bróður-
partinn af f jármagninu. Á hinn bóginn var 
og er mikil þörf fy r i r byggingu íbúðarhús-
næðis, bæði vegna hinnar hlutfallslega mjög 
miklu aukningar þjóðarinnar, flutninga á 
milli landshluta og endurnýjunar á eldri 
húsakosti, sem, þegar lífsaðstæður bötnuðu 
og kröfur um lífsþægindi jukust, var talinn 
úreltur og úr sér genginn. Hér kemur einn-
ig inn í, að Íslendingar setja eigin íbúð mun 
hærra á óskalistann en flestar aðrar þjóðir 
og eru reiðubúnir að leggja mikið á sig 
til þess að ná því takmarki. Þessar ástæður 
hafa m. a. valdið því, að íbúðalánakerfið hér 
á landi hefur þrát t fyr i r góða viðleitni ekki 
getað fullnægt hinni stórkostlega vaxandi 
f jármagnseft i rspurn, og því hefur eigið 

framlag íbúðabyggjenda, bæði í fé og vinnu, 
orðið að koma til í svo stórum mæli til þess 
að gera þessar miklu framkvæmdir í íbúða-
byggingum mögulegar, enda hefur ríkis-
valdið stuðlað beint að slíku framlagi, með-
al annars með ákvæðum í skattalöggjöf um 
skat t f r já lsa vinnu við eigin íbúðir. 

Annað sérkenni íbúðarlánamarkaðsins 
hér eru útlán lífeyrissjóðakerfisins. Hlið-
stæðir sjóðir erlendis ávaxta fé sitt á hinum 
opna veðlánamarkaði, í bankavaxtabréfum, 
handliafaveðskuldabréfum og líkum verð-
bréfum. Vegna hinnar miklu f jármagns-
eft irspurnar hafa hinir íslenzku sjóðir í æ 
ríkari mæli beint útlánum sínum til með-
lima sinna, sem eru að byggja eða kaupa 
íbúðir. 

Það er því ekki það f jármagn, sem kemur 
f r á lífeyrissjóðakerfinu inn á íbúðalána-
markaðinn, sem gefur tilefni til þess að 
telja þessi útlán til sérkenna hins íslenzka 
ibúðalánamarkaðar, heldur leiðin, sem f já r -
magnið velur sér inn á þennan markað. Að-
eins, ef svo má segja, þröngir hópar eftir-
spyrjenda geta keppt um að fá þessi lán, 
hvei' hópur úr sínum sjóði, en tiltölulega 
stór hópur stendur þar utan við. Þess ber 
að geta, að Húsnæðismálastjórn hefur tek-
ið tillit til áhvílandi lífeyrissjóðslána í út-
lánum. Hve stór hluti útlánanna er veitt-
ur vegna kaupa á eldri íbúðum, er ekki vit-
að. Sé litið á 1. töflu, sést, að f já r f ramlag 
lifeyrissjóðakerfisins til íbúðabygginga 
hefur verið mjög verulegt og svipað og út-
lán hins almenna veðlánakerfis, sum árin 
hærra en önnur lægra. Hlutfallslega hefur 
framlagið samkv. töflunni numið lægst 
13,6% af f jármunamyndun í íbúðabygging-
um árið 1962 og hæst 18,5% árið 1967. 

Um uppbyggingu og hlutverk hins al-
menna veðlánakerfis eða Húsnæðismála-
stjórnarlánin, eins og það er gjarnan kall-
að, verður ekki ræt t hér. Lánaúthlutun er 
í höndum Húsnæðismálastofnunar ríkisins, 
lánin eru greidd út af Veðdeild Landsbanka 
Íslands, sem gefur út bankavaxtabréf til 
f jái 'öflunar í lán þessi, og er Byggingar-
sjóður ríkisins, sem stofnaður er til stuðn-
ings kerfinu, stærsti kaupandi bréfanna. Á 
sama hátt og Byggingarsjóður ríkisins 
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stuðlar að íbúðabyggingum : þéttbýli, er 
það hlutverk Stofnlánadeildar landbúuaðar-
ins að veita lán til íbúðabygginga í dreif-
býli. 

Eins og sést á 1. töflu, hafa útlán Hús-
næðismálastjórnar og Veðdeildar Lands-
banka Íslands aukizt úr 88,2 millj. króna 
árið 1962 í 400,6 millj. króna árið 1967. 
Þar af voru hrein útlán Veðdeildar L. Í. ár-
ið 1962 1,6 millj. króna og 1967 9,1 millj. 
króna. Hlutdeild þessara lána í fjármuna-

mynduninni hafði aukizt úr .14,1% 1962 í 
20,8% árið 1967. Lægst hafði hlutcleildin 
á þessu tímabili orðið 1963 10,9% af fjár-
munamyndun í íbúðabyggingum, en hæst 
árið 1967 20,7%. Séu íbúðalán Stofnlána-
deildar landbúnaðarins talin með, verður 
hlutdeild hins almenna veðlánakerfis 15,5%; 
árið 1962 og 22,0% árið 1967. 

Önnur tafla sýnir, hvaða kaupendur voru 
að bankavaxtabréfum Veðdeildar Lands-
banka Íslands á tímabilinu 1962 til 1967. 

2 tafla. Kaupendurr bankavaxtabréfa Veðdeildar Landsbanka Íslands 
1962—1967. 

Millj. kr. 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
1. Byggingarsjóður ríkisins 34,0 48,0 67,9 207,2 303,4 300,9 
2. Bankar og sparisjóðir 26,8 1,1 60,0 — — — 

3. Tryggingarfélög og Tryggingastofnun ríkisins 2,3 1,9 3,1 8,3 5,6 6.2 
4. Atvinnuleysistryggingasjóður 22,1 39,8 28,9 58,6 41,3 84,4 
5. Ýmsir 1,4 0,5 0,7 0,1 0,1 — 

Samtals . . . . 86,6 91,3 160,6 274,2 350,4 391,5 

Eins og taflan ber með sér, var Bygging-
arsjóður ríkisins stærsti kaupandinn allt 
tímabilið og sá langstærsti frá árinu 1965, 
en það ár keypti sjóðurinn 75,5%, 1966 
86,6% og 1967 76,9% af útgeínum banka-
vaxtabréfum. Bankavaxtabréfakaup við-
skiptabanka og sparisjóða voru mest árið 
1962, en eru þegar árið 1963 orðin hverf-
ancli lit.il og frá og nmeð árinu 1964 engin, 
en það ár keypti Seðlabankinn samkv. sér-
stökum samningi við Byggingarsjóð ríkis-
ins bréf að upphæð 60 millj. króna. Sam-
kvæmt lögum nr. 17/1964 um ávöxtun fjár 
tryggingarfélaga voru tryggingarfélögin 
skylduð til að verja vissum hluta af ráð-
stöfunarfé tryggingarsjóða sinna til kaupa 
á bankavaxtabréfum. Námu þau kaup árið 
1964 1,1, 1965 6,8, 1966 4,1 og 1967 4,7 
millj. króna. Kaup Atvinnuleysistrygginga-
sjóðs á bankavaxtabréfum eiga að nema 

sömu upphæð og framlög ríkisins til sjóðs-
ins. Eins og taflan ber með sér, er sjóður-
inn næststærsti kaupandi bréfanna. 

Eins og fram kemur í 2. töflu, er Bygg-
ingarsjóður ríkisins mjög mikilvægur 
hlekkur í hinu almenna veðlánakerfi. 3. 
tafla sýnir helztu utanaðkomandi fjár-
strauma eða nýja fjáröflun, svo og inn-
komnar afborganir, vexti og vísitölu af 
verðbréfum sjóðsins. Með því að bæta við 
sjóðs- og öðrum eignabreytingum finnst 
það fjármagn, sem varið hefur verið til 
nýrra útlána og kaupa á bankavaxtabréfum. 
Eins og taflan ber með sér, hafa útlán og 
kaup á bankavaxtabréfum aukizt úr 44,9 
millj. kr. í 405,7 millj. kr. á árunum 1962— 
67. Á útlán Byggingarsjóðs ríkisins, önnur 
en kaup á bankavaxtabréfum, verður 
minnzt nánar hér á eftir. 

Fróðlegt er að athuga, hvaða breyting-
um ný fjáröflun til sjóðsins hefur tekið á 
árunum 1962—1967. Þao fjármagn, sem 
veitt hefur verið að nýju inn í lánakerfið, 
hefur aukizt úr 18,4 millj. króna árið 1962 
i 270,0 millj. króna árið 1967 eða um 

1467%. Á árinu 1964 verða þáttaskil i nýj-
um fjárframlögum til sjóðsins. Árin 1962 
og 1963 höfðu 6% skyldusparnaður ung-
menna frá 16—26 ára aldurs og bygging-
arsjóðsgjald, sem innheimt er af tolli, svo 
og tekju- og eignarskatti, verið megintekju-
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3. tafla. R á ð s t ö f u n a r f é Byggingarsjóðs ríkisins 1962—1967. 

liðir sjóðsins. Árið 1962 var hlutdeild 
skyldusparnaðar í nýjum framlögum 41,3% 
en árið 1963 35.8 %. Hlutdeild byggingar-
sóðsgjalds sömu árin var 38%, og 31,9 %. 
Önnur fjáröflun til sjóðsins var bein fram-
lög ríkissjóðs. sem tvöfölduðust á þessum 
árum, eða úr 3.8 millj. kr. 1902 í 7.5 millj. 
kr. árið 1963. 

Árið 1964 gjörbreytast fjáröflunarstofn-
ar sjóðsins. Skyldusparnaður er hækkaður 
í 15% og síðari hluta ársins er tekinn upp 
nýr skattur, 1% launaskattur atvinnurek-
enda. Framlög ríkisins eru aukin stórlega 
eða úr 7.5 millj. kr. 1963 í 17,0 millj. kr. 
1964 og í 61,2 millj. kr. 1965. 

Sé litið á hlutfallslega skiptingu fjáröfl-
unarstofnanna árið 1967, sést, að hún hef-
ur gjörbreytzt frá árinu 1963. Nú er launa-
skatturinn orðinn helzti fjáröflunarstofn-
inn með 44%, en var enginn árið 1963. 
Framlag skyldusparnaðar er 29 %, á móti 
35,8% árið 1963, 41,3% árið 1962 og 34,9 % 
árið 1966. Hlutdeild byggingarsjóðsgjalds-
ins hefur minnkað úr 38 % árið 1962 og 
31.9% árið 1963 í aðeins 5,4%, árið 1967. 
Bein framlög ríkissjóðs eru 1967 21.5% 
eða aðeins hærri en árið 1962. en þá voru 
bau 20.7%. en talsvert minni en árið 1963. 
er þau voru 32.3% af nýrri fjáröflun 
sjóðsins. Síðan árið 1967 hefur hlutdeild 
launaskattsins enn aukizt, og er hann nú, 
og verður vamtanlega um sinn, meginfjár-
öflunarstofn sjóðsins. ekki sízt þar sem 

búast má við, að endurgreiðslur á skyldu-
sparnaðarfé fari vaxandi á næstu árum af 
ýmsum ástæðum, og nettóaukning bess 
fjár verði því mun minni en á undanförn-
um árum. 

Eins og getið er hér að ofan og sést á 1. 
töflu. stundar Byggingarsjóður ríkisins 
einnig bein útlán. Sjóðurinn hefur síðan ár-
ið 1956 veitt svokölluð C-lán til útrýmingar 
á heilsuspillandi íbúðum. Lán þessi eru ein-
göngu veitt bæjar- og sveitarfélögum gegn 
jafnháu framlagi viðkomandi bæjar- og 
sviitarfélaes. Það er skilvrði fvrir lánveit-
ingu. að útrvmt sé jafnmörgum heilsuspill-
andi íbúðum og veita á lán út á. Yfirleitt 
eru margar íbúðir veðsettar í einu láni. 
Fjármagn til þessara lána fær sjóðurinn 
með sérstöku beinu framlagi ríkissjóðs á-
kveðnu á fjárlögum, og hefur bað verið á-
kveðið með hliðsjón af lánsfiárbörfinni. 
Eins o«r sést á 1. töflu. hefur hlutdeild þess-
ara C-lána í heildarfjármögnun íbúðabygg-
inga aldrei verið stór, heldur verið frá 0,1 % 
upp í 1.8% af heildarfjármunamynduninni. 
enda aðeins ætlazt til, að sjóðurinn sinni 
ákveðnu bröngu verkefni með bessari út-
lánastarfsemi. Sama máli gildir um útlán 
Byggingarsjóðs verkamanna. sem veitt eru 
til Byggingarfélaga verkamanna víðs vegar 
um landið. Hlutverk sjóðsins. sem stofnað-
ur var árið 1929. er að gera efnaminnstu 
þjóðfélagsþegnunum kleift að eignast eigin 
íbúð með hagkvæmum lánum til Byggingar-
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félaga verkamanna. Helztu tekjustofnar 
Byggingarsjóðs verkamanna eru framlög 
bæjar- og sveitarfélaga, þar sem deildir 
úr sjóðnum starfa, en þau geta í dag numið 
kr. 40—60 á íbúa, en framlag ríkissjóðs er 
jafnhátt. Á árunum 1962—1967 námu fram-
lög bæjar- og sveitarfélaga samtals 30,6 
millj. kr., en framlag ríkissjóðs 39,3 millj. 
kr. Afborganir og vextir af lánum námu á 
sömu árum 47,7 millj. kr., en önnur fjár-
öflun til sjóðsins var hlutdeild í stóreigna-
skatti, 1,8 millj. kr., og lántökur, 62,0 millj 
kr. Hlutdeild sjóðsins í heildarfjármögnun 
íbúðabygginga hefur á þessum árum numið 
frá 1,6% upp í 2,6% á ári, enda eru nokkr-
ar sveiflur á starfsemi Byggingarfélaga 
verkamanna, sem sjóðurinn lánar eingöngu 
til. 

Á árinu 1967 hófst bygging íbúðarhúsa á 
vegum Framkvæmdanefndar byggingará-
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ætlunar. Framlag Byggingarsjóðs ríkisins 
til þeirra framkvæmda nam í árslok 1967 
103,5 millj. króna, en þar af hafði 30,0 millj. 
kr. verið aflað með sölu bankavaxtabréfa í 
eigu sjóðsins til Atvinnuleysistrvgginga-
sjóðs. 

Eins og tekið var fram í athugasemd 2 
með 1. töflu, liggja ekki fyrir tölur um ný 
útlán banka og sparisjóða til íbúðabygg-
inga, heldur eru tölurnar í 1. töflu einungis 
aukningartölur, þó að nokkru leiðréttar til 
hækkunar. Hlutverk viðskiptabankanna á 
íbúðalánamarkaðnum er fyrst og fremst að 
veita stutt bráðabirgðalán til íbúðabyggj-
enda, meðan á byggingu stendur, enda er 
stærsti hlutinn af útlánum þessara stofn-
ana til íbúðabygginga í víxlaformi. Spari-
sjóðirnir hafa aftur á móti í verulegum 
mæli lánað til lengri tíma út á íbúðabygg-
ingar. 



Ársskýrsla OECD um 
r 

Ísland 
Á vegum Efnahags- og framfarastofn-

unarinnar (OECD) í París eru árlega 
samdar skýrslur um ástand og horfur í 
efnahagsmálum allra aðildarríkjanna. Lok-
ið var við að semja ársskýrsluna um Ísland 
í desember, og var hún birt 10. febr. sl. Fer 
hér á eftir þýðing á lokakafla skýrslunnar, 
er fjallar um niðurstöður hennar og horfur 
í íslenzku efnahagslífi. 

Fiskafli og útflutningsverðlag eru aug-
ljóslega grundvallaratriði varðandi fram-
tíðarhorfurnar. Fiskifræðingar virðast 
vera samdóma um það. að þeir aldurs-
flokkar síldarinnar, sem veiðin byggist á, 
hafi náð hámarki á árunum 1966—67, 
og verði því miklum mun veikari á næstu 
árum. Göngur síldarinnar eru þó þýð-
ingarmeira atriði fyrir veiðarnar. Lítið 
er vitað fyrirfram um breytingar á þeim 
þáttum, er ráða göngum síldarinnar, og 
eru spár um þessi atriði mjög óvissar. Skil-
yrði loftslags og veðurfars hljóta að vera 
þýðingarmikill þáttur. Það er álit margra 
sérfræðinga, að lækkaður sjávarhiti í Norð-
ur-Atlantshafi á síðustu árum hafi verið 
meginástæðan fyrir breyttum göngum síld-
arinnar. Að áliti þeirra er líklegt, að 
talsverður tími geti liðið, áður en síldin 
komi aftur á miðin við Ísland, og mundi þá 
síldveiðin haldast lítil um nokkurra ára 
skeið. Horfur á bolfiskafla virðast hins 
vegar vera betri en áður var álitið. Er nú 
talið, að stofnar þorsks og annars bolfisks 
ættu að gefa færi á svipuðum afla og árið 
1968 eða jafnvel eitthvað meiri afla. 

Horfur á þróun útflutningsverðlags eru 
óvissar. Mikil aukning á framboði fisks og 
fiskafurða frá öðrum löndum, einkum frá 

Noregi og Perú, hefur átt mikinn þátt í 
verðfallinu á síðastliðnum tveimur árum. 
Að jafnaði mætti vænta þess, að lægra 
verðlag drægi úr framboðinu, en það leiddi 
svo til þess, að verðið hækkaði á nýjan 
leik. Það er þó mikið vafamál, um hve 
mikinn bata getur orðið að ræða, þar 
sem verkanir verðmyndunarkerfisins eru 
að ýmsu leyti takmarkaðar. Þannig leið-
ir lækkað verðlag oft til þess, að ríkis-
stjórnir koma á eða auka styrki til sjávar-
útvegs, svo að breytingar á markaðsverði 
hafa lítil áhrif á framleiðslumagn. Þess 
vegna eru enn sem komið er fáar vísbend-
ingar um verðhækkun fiskafurða á næst-
unni. 

Með tilliti til þessara atriða virðist hin ó-
hagstæða þróun fiskafla og útflutningsverð-
lags vera meira en tímabundið fyrirbæri. 
Við mótun stefnunnar í efnahagsmálum er 
að minnsta kosti ekki unnt að loka augunum 
fyrir því, að útflutningur sjávarafurða 
kunni á næstu árum að verða minni en áður 
var talið sennilegt. Kann því að verða nauð-
syn á örari þróun annarra atvinnuvega en 
fram að þessu hefur verið ráðgerð. Hér er 
ekki um auðvelt viðfangsefni að ræða, þar 
sem breytingar á gerð atvinnulífsins eru 
háðar ýmsum takmörkunum . 

Í fyrsta lagi er grundvöllur nýtilegra 
náttúruauðlinda takmarkaður. Engu að síð-
ur ætti að vera hægt að stefna að fyllri og 
arðvænlegri nýtingu hráefna frá landbún-
aði, svo sem ullar og skinna, og frá sjávar-
útvegi með frekari vinnslu niðursuðuvara 
eða frystra afurða til beinnar neyzlu. Þýð-
ingarmestu auðlindirnar, sem þekktar eru, 
en hafa hingað til legið svo að segja ónot-
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aðar, eru vatnsorkan og gnægð jarðhita, en. 
nýting þessara orkulinda gæti veitt grund-
völl fyrir þróun fjölbreytts iðnaðar. Orka 
jarðhitans hefur þann kost umfram vatns-
orkuna, að hana má nýta smáum skrefum 
án sérstaks aukakostnaðar vegna smæðar 
hvers virkjunarstigs. Álverksmiðjan. sem 
mun hefja starfrækslu haustið 1969, er þýð-
ingarmikið skref í átt, til aukinnar fjöl-
breytni atvinnulífsins, en einnig gæti hún 
sennilega veitt tækifæri til frekari vinnslu 
úr hrááli. Hátt menntunarstig þjóðarinnar 
or augljóslega þýðingarmikill þáttur í þró-
un nýrra atvinnugreina. Með tilliti til veru-
legrar reynsln, er snmar greinar iðnaðar-
ins hafa aflað sér við framleiðslu fyrir 
innlendan markað, er helclur engan veginn 
útilokað, að þróazt geti útflutningsiðnaður 
á grundvelli innfluttra hráefna. 

Í öðru lagi munu umbreytingar á vett-
varngi atvinnulífsins og hin öra fjölgun 
mannaflans kalla á mikla fjárfestingu. En 
innlendur sparnaður hefur dregizt saman, 
og kann aukning hans að verða hæg, ef 
fiskafli helzt lítill og afurðaverð óhagstætt. 
Þörfin fyrir erlent fjármagn kann þvi að 
reynast meiri en áður hefur verið talið. 

Í briðja lagi torveldar hinn þröngi heima-
markaður vöxt fjölþættari iðnaðar Við það 
bætist, að Ísland nýtur ekki þess viðskipta-
hagræðis, er þátttaka í Fríverzlunarsamtök-
nm Evrópu (EFTA) eða Efnahagsbanda-
laginu býður upp á. Svo lítið hagkerfi, sem 
þjóðarbúskapur Íslands er, hlýtur að sjálf-
sögðu að stefna að fremur sérhæfðri fram-
leislu. sem að mildu leyti sé ætluð til út-
flutnings. Aðild Íslands að Fríverzlunar-
samtökunum mundi veita greiðari aðgang 
að stórum markaði og auðvelda þróun nýrra 
greina útflutningsiðnaðar. Stærri markað-
ur fvrir íslenzka framleiðslu ásamt frekari 
niðurfærslu innflutningstolla mundi stuðla 
að þróun samkeppnishæfari atvinnuvega. 

verðmæti fiskafurða kunni að aukast aðeins 
lítillega á árinu 1969. Annar útflutningur 
mun sennilega heldur ekki aukast að mikl-
um mun, þar sem álframleiðsla mun ekki 
hefjast fyrr en seint á árinu og framleiðsl-
an mun að öllum líkindum verða lítil fyrstu 
mánuði starfrækslunnar. Jafnvel þótt tekj-
ur af þjónustu ættu að halda áfram að vaxa 
vegna áhrifa síðustu gengisbreytingar, eru 
tæplega líkur á verulegri aukningu gjald-
eyrisverðmætis fyrir útflutning vöru og 
þjónustu í heild. 

Á árinu 1969 ætti að taka fvrir þann sam-
drátt í atvinnustarfsemi, sem ágerzt hefur 
undanfarið ár, en þó virðast ekki líkur á 
mikilli aukningu framleiðslunnar í heild. 
Á árinu 1968 námu stórframkvæmdirnar 
um 20% fjármunamyndunarinnar í heild. 
Þessar framkvæmdir munu halda áfram á 
fyrri hluta ársins 1969, en lúkning þeirra 
siðla sumars mun leiða af sér verulega 
minnknn byggingarstarfsemi. Önnur fjár-
festing atvinnuveganna og íbúðabyggingar 
munu sennilega haldast á fremur lágu stigi, 
með tilliti til hins óvissa útlits á efnahags-
sviðinu. Raunveruleg útgjöld opinberra að-
ila munu sennilega ankast eitthvað, en 
einkaneyzla mun minnka enn frekar af 
völdum lækkunar raunverulegra ráðstöfun-
artekna. Á þessum forsendum eru líkur á 
litlum vexti þjóðarframleiðslunnar. Kann 
hví vaxandi hjöðnunaráhrifa að gæta í 
þjóðarbúskapnum, einkum á síðari helmingi 
ársins, eftir að stórframkvæmdunum lýkur, 
en þá mun sennilega hætta þar störfum um 
það bil 1 % mannaflans í heild. 

Úr innflutningi ætti að draga mjög veru-
lega á árinu 1969. Varla verður nokkur inn-
flutningur skipa og flugvéla. Stjórnarvöld-
in búast við, að innflutningur vegna stór-
framkvæmdanna muni minnka um 25— 
30% í erlendum gjaldeyri, en fjármagns til þess innflutnings er aflað erlendis 
frá. En af völdum nýafstaðinnar gengis-
fellingar og samdráttar í almennri eftir-
spurn ætti annar innflutningur einnig 
að dragast verulega saman. Viðskiptajöfn-
uðurinn gagnvart útlöndum ætti því að 
batna mjög, ef þær vonir um nokkra aukn-
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ingu útflutningsins rætast, sem bundnar 
eru við eðlilega aukningu bolfiskaflans og 
nokkra aukningu síldaraflans frá hinu sér-
staka aflaleysi ársins 1968. Samt sem áður 
eru líkur á, að nokkur viðskiptahalli haldist 
á árinu 1969, sennilega á milli 500 og 1000 
millj. króna á hinu nýja gengi, og auk bess 
þarf að sjá fyrir háum greiðslum af erlend-
um lánum. Með þeim lántökum erlendis, sem 
þegar hefur verið séð fyrir, kann þó að 
reynast unnt að komast hjá rýrnun gjald-
evrisstöðunnar á árinu 1969. 

Þessi viðhorf valda mildum vanda við 
stjórn efnahagsmála. Þrátt fyrir nýaf-
staðna gengisbreytingu er útlit fyrir, að 
greiðslujöfnuðurinn út á við haldi áfram 
að vera örðugur. Viskiptajöfnuðurinn kann 
að koma út með halla, enda þótt sá halli 
verði miklu minni en hann var árið 1967 
eða 1968. Spá þessi er háð verulegri. óvissu, 
svo sem jafnan er um allar áætlanir um 
fiskafla og afurðaverðlag. Niðurstaðan 
gæti orðið hagstæðari, en einnig verða 
menn að verða við óhagstæðari niðurstöðu 
búnir. Þýðingarmikið atriði eru greiðslur 
vegna erlendra lána, en þær hafa orðið til-
tölulega mun þungbærari en áður, þar sem 
útflutningstekjur hafa lækkað. Með tilliti 
til hins lága gjaldeyrisforða munu verulegar 
erlendar lántökur reynast nauðsynlegar, 
jafnvel þótt viðskiptajöfnuðurinn færist 
nær jafnvægi. Meiri háttar breyting 
greiðslujafnaðarins til batnaðar hlýtur því 
að verða meginatriði stefnunnar í efna-

hagsmálum, enda þótt til þess þurfi að 
beita aðhaldi í peningamálum og fjármál-
um. En þar sem þegar hefur orðið töluverð 
hjöðnun í efnahagslífinu, verður að taka 
tillit til áhrifa stjórnar peningamála og 
fjármála á atvinnuástandi. Kann að reyn-
ast nokkurt svigrúm til sveigjanleika á 
þessum sviðum, einkum í peningamálum, að 
því tilskildu, að náð verði staðfestu kaup-
gjalds og að því marki, sem greiðslujöfnuð-
urinn batnar. Þetta svigrúm hlýtur hins 
vegar að vera takmarkað, þar sem hættan á 
versnandi greiðslujöfnuði hlýtur að verða 
mjög þung á metunum. 

Í þessu efni er það augljóslega grund-
vallaratriði, að hækkun framleiðslukostnað-
ar eftir gengisbreytinguna verði haldið í 
algjöru lágmarki. Reynsla fyrstu tólf mán-
aðanna eftir gengisfellinguna í nóvember 
1967 hefur sýnt ljóslega. að áhrif gengis-
breytingar á samkeppnisaðstöðu atvinnu-
veganna og kaupgetu neytenda, geta rýrn-
að ört af víxlhækkunum verðlags og kaup-
gjalds, er fylgja sjálfkrafa verðlagsuppbót-
um á kaupgjald og búvöruverð. Aðlögun 
raunverulegra tekna að hinni óhagstæðu 
aðstöðn út á við er vissulega sársaukafull. 
Það er því mikilvægt, að fullur og almenn-
ur skilningur allra hlutaðeigandi aðila sé 
vakinn á nauðsyn slíkrar aðlögunar og á 
þeirri staðreynd, að gengisfelling krónunn-
ar er grundvallaraðgerð til bess að ná því 
marki. 
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I. tafla. Þjóðarframleiðsla og verðmœtaráðstöfun 1966—1968. 
Millj. kr. 

Hlutfallsleg skipting Aukning f. f .ári í % 
Verðlag hvers árs Verðlag ársins 1960 
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II. tafla. Fiskaflinn í tonnum og hagnýting hans 1966—1968. 
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III. tafla. Framleiðsla mjólkurafurða og sala þeirra innan lands 1967—1968. 

A.llt árið Aukning 3. ársfj. 4. ársfj. 
— í % frá 

IV. tafla. Iðnaðarframleiðsla 1967—1968. 
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VI. tafla. Vísitölu verðlags og tekna. 
Vísitölur, 
ársmeðaltöl Framfœrslu- Neyzluvöru- Byggingar- Atvinnu-
1960 - 100,0 kostnaður1) verðlag2) kostnaður3) Tímakaup4 ) tekjur5) 

1960 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1961 105,1 111,1 113,5 107,0 108,2 
1967 116,6 124,2 125,2 121,7 131,2 
1963 5 32,0 139,9 134,9 139,9 158,2 
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 193,0 209,1 213,2 250.9 293,7 
1968 218.1 238.0 237,5 266,5 

Hœkkun 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 13,7 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 —5,5 
1968 13,0 13.8 11.4 6,2 

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 
1968 19,4 2J.5 15,6 7,9 

Framfærslukostnaður Neyzluvöruverðlag Byggingarkostnaður 
l.jan. 1968=100 1. jan. 1968-= 100 okt. 1955=100 
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VII. tafla. Inn- og útflutningur og vöruskiptajöfnuður í millj. kr. 
eftir mánuðum 1966—1968. * 

1966 

Inn- Út-
flutn. flutn. 

Vörusk.-
jöfn. 

Inn-
flutn. 

Út-
flutn. 

1967 1968 

Vörusk,-
jöfn. 

Inn-
flutn. 

Út-
flutn. 

Vörusk. 
jöfn. 

* Innflutningstölur eru miðaðar við cif.-verð, en útflutningstölur við fob.-verð. 
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VIII. tafla. Útflutningnr helztu vöruflokka í millj. kr. og hlutfallstölum. 
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IX. tafla. Viðskipti við einstök lönd í millj. kr. 1966—1968. 

Innflutningur, cif. Útflutningur, fob. 

1966 1967 1968 1966 1967 1968 
Fríverzlunarbandalagið: 

Bretland 917,2 949,9 1.079,8 997,0 896,3 644,2 
Danmörk 540,4 636,1 833,3 354,3 220,5 161,3 
Færeyjar 0,5 0,7 2,3 26,6 31,3 64,8 
Noregur 677,8 604,7 617,0 164,6 63,3 75,4 
Svíþjóð 466,7 469,6 463,3 502,7 358,4 464,5 
Austurríki 14,1 14,5 15,7 0,9 0,2 0,4 
Portúgal 19,5 12,2 12,3 180,4 188,7 270,9 
Sviss 61,7 65,4 157,9 22,5 14,0 27,9 
Finnland 163,2 153,3 214,5 197,7 155,4 188,2 

Samtals 2.861,1 2.906,4 3.396,1 2.446,7 1.928,1 1.897,6 
Efnahagsbandalagið: 

Belgía 144,2 139,6 196,7 79,3 44,2 9.6 
Frakkland 85,0 94,2 172,9 95,4 57,9 21,2 
Holland 339,4 451,9 515,1 337,2 125,5 65,6 
Ítalía 91,6 106,6 120,8 203,9 128,7 239,9 
Luxemburg 1,3 1,9 3,5 0,2 0,2 0,2 
Vestur-Þýzkaland 875,9 917,7 1.309,9 523,5 274,9 416,1 

Samtals 1.537,4 1.711,9 2.318,9 1.239,5 631,4 752,6 
Austur-Evrópulönd: 

10,5 Austur-Þýzkaland 39,1 144,0 140,4 59,4 54,0 10,5 
Búlgaría 0,2 0,6 0.9 0,9 — — 

Pólland 124,0 95,4 124,9 136,8 101,2 150,4 
Rúmenía 16,9 18,2 5,1 29,9 22,9 12,3 
Rússland 473,2 452,6 653,9 427,3 506,6 520,5 
Tékkóslóvakía 109,6 95,8 107.5 52,7 48,0 42,3 
Ungverjaland 7,5 7,4 6,2 12,1 0,1 3,4 

Samtals 770,5 814,0 938,9 719,1 732,8 739,4 
Önnur Evrópulönd: 

Grikkiand 0,2 0,3 0,6 96.0 36,7 66,9 
Írland 6,6 4,0 4,7 35,7 13,4 7,1 
Júgóslavía 1,3 2,6 3,5 2,3 6,7 0,0 
Spánn 38,7 34,4 57,1 .169,8 96,2 136,7 
Tyrkland 0,4 0,7 0,8 0,6 0,7 1,3 

Samtals 47,2 42,0 66,7 304,4 153,7 212,0 
Norður-Ameríka: 

Bandaríkin 932,7 1.095,3 903,4 1.000,7 650,6 1.280,7 
Kanada 250,9 17,3 13,9 18,3 20,5 1,2 

Samtals 1.183,6 1.112,6 917,3 1.019,0 671,1 1.281,9 

Nigería 0,2 0,2 0,4 213,7 76,5 63,7 
Japan 263,9 266,6 278,6 21,0 1,2 5,6 
Brasilía 72,8 84,3 94,8 33,8 31.1 68,2 
Ísrael 11,3 11,1 15,3 5,7 1,0 8,9 
Önnur lönd 104,6 167,1 206,9 44,0 70,0 60,6 

AIls 6.852,6 7.116,2 8.233,9 6.046,9 4.296,9 5.090,5 



TÖFLUR OG LÍNURIT 65 

X. tafla. Gjaldeyrisstaða bankanna.l) 

1) Miðað er við skráð gengi á hverjum tíma. 
2) Þ. e. gulleign, verðbréf, víxlar, innstæður hjá erlendum bönkum og gullframlag til IMF, að því leyti 

sem ekki hefur verið dregið á gullframlagið. 
3) Þ. e. IMF og EMA. 
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XI. tafla. Greiðslujöfnuður við útlönd og viðskiptakjör. 

1) Tölur um greiðslujöfnuð 1968 eru bráðabirgðatölur. 
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XII. tafla. Yfirlit um peningamál. 

1) Peningamagn: Samtala seðla og myntar, innstæða í sparisjóðsávísanareikn. og hlaupareikn. viðskiptabanka 
og sparisjóða að frádregnu geymslufé vegna innflutnings. Myntin er meðtalin frá maí 1968. 

2) Mótvirðisfé er skv. reikn. Seðlabankans, og geymslufé er hjá viðskiptabönkum vegna innfiutnings. 
3) Lán Seðlabanka til ríkissjóðs oa fjárfestingarlánastofnana, nettó: Samanlacðar tölur úr 2. og 5. dálki í 

XIII. töflu. 
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XIII. tafla. Úr reikningum Seðlabankans. 

Í millj. kr. Seðlar 
og mynt 

(1) 

Aðstaða 
ríkissj. og 
ríkisstofn. 

(nettó) 
(2) 

Endur-
keyptir 
víxlar 

(3) 

Aðstaða 
Aðstaða fjárfest- Ýmis 
innláns- lánastofnana verð- Mót-
stofnana (nettó) bréf virðisfé 

(4) (5) (6) (7) 

1) Tölur í 1. dálki sýna seðla í umferð og einnig mynt frá maí 1968. 
2) Tölur í 2., 4. og 5. dálki sýna stöðu ríkissjóðs og ríkisstofnana, innlánsstofnana og fjárfestingarlánastofnana 

við Seðlabankann. 
3) Mótvirðisfé: Þarna er auk mótvirðisfjár á nafni ríkissjóðs og Framkvœmdabankans talið mótvirði banda-

rískra vörukaupalána (P. L. 480). 
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XIV. tafla. Innlán og útlán viðskiptabanka og sparisjóða. 

Spariinnlán Veltiinnlán Útlán 

Í millj. kr. 
Spari- Spari- Spari-

Í millj. kr. Bankar sjóðir Samtals Bankar sjóðir Samtals Bankar sjóðir Samtals 
(1) (2) (3) (4) (5) (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 
„ 1966 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 
Júni . . . 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 
Ágúst . . . 6056,4 1327,4 7383,8 1883,8 174,4 2058,2 8952,5 1204,7 10157,2 
September . . . 6066,6 1321,2 7378,8 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 
Apríl . . . 6544,7 1436,8 7981,5 1921.6 158,8 2080,4 9582,6 1230,6 10813,2 
Mai . . . 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 2119,2 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 1448,1 8000,2 1899,6 191,6 2091,2 10169,3 1300,2 11469,5 
Október . . . 6467.4 1453,2 7920,6 1828,3 195,9 2024,2 10324,3 1321,7 11646,0 
Nóvember . . . 6315.1 1446,2 7761,3 1866.8 175,8 2042,6 10658.8 1328.6 11987,4 
Desember 6838,1 1577,8 8415,9 1890,8 175,5 2066,3 10596,1 1346,1 11942,2 

Mánaðarlok 1969: 
Janúar . . . 6904.8 1584,9 8489,7 1916,7 179.4 2096,1 10471,5 1360.4 11831,9 
Febrúar 6957.0 1603,4 8560,4 2072,7 178,6 2251,3 10521,4 1364,1 11885,5 

1) Innlánin í töflunni eru nettóinnlán, þ. e. innlán stofnana innbyrðis eru ekki meðtalin. 
2) Innstæður á sparisjóðsávisanareikningum eru taldar með veltiinnlánum, en ekki spariinnlánum. 
3) Geymslufé vegna innfiutnings er innifalið í veltiinnlánum. 
4) Tölur töflunnar miðast við skiptinguna i banka og sparisjóði á hverjum tíma. 
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XV. tafla. Efnahagsreikningur Seðlabankans. 

Í milllj. kr. 
ÁRSLOK Mánaðarlok 1968 Mánaðarlok 1969 

Í milllj. kr. 
1966 1967 1968 Okt. Nóv. Des. Jan. Febr. 

E i g n i r : 

Gullforði 43,7 57,9 89,3 57,9 89,3 89,3 89,3 89,3 

Erlendar eignir 2.319,6 1.804,2 2.145,5 1.092,3 2.408,6 2.145,5 2.082,2 2.391,9 
a. Erlendir bankar 664,8 412,3 525,0 57,7 929,5 525,0 497,8 627,2 
b. Erlend verðbréf 1.574,9 1.275,6 1.496,5 970,2 1.329,6 1.496,5 1.466,7 1.661,9 
c. Erlendir víxlar 55,5 53,3 72,2 21,8 85,8 72,2 68,1 45,1 
d. Vöruskiptareikningar 24,4 63,0 51,8 42,6 63,7 51,8 49,6 57,7 

Kvóti hjá Alþjóðagjaldeyrissj. 645,0 355,0 1.320,0 855,0 1.320,0 1.320,0 1.320,0 1.320,0 
a. Gullframlag 161,3 213,8 330,0 213,8 330,0 330,0 330,0 330,0 
b. Krónuframlag 483,7 641,2 990,0 641,2 990,0 990,0 990,0 990,0 

Innlánsstofnanir 1.401,1 1.734,8 2.219,7 2.195,2 2.545,9 2.219,7 2.122,9 2.136,4 
a. Óinnleystir téidcar 12,9 2,8 0,9 42,6 36,9 0,9 20,6 47,7 
b. Reikningsskuldir 53,2 255,0 234,6 342,8 501,8 234,6 239.0 287,3 
c. Önnur stutt lán 24,3 173,0 465,2 294,5 435,0 465,2 466,7 495,2 
d. Verðbréf - - 80,9 41,4 41,4 80,9 80,9 80,9 
e. Endurkeyptir víxlar 1.310,7 1.304,0 1.438,1 1.473,9 1.530,8 1.438,1 1.315,7 1.225,3 

Fjárfestingarlánastofnanir 462,9 618,7 681,5 744,7 691,9 681.5 639,9 721,6 
a. Reikningsskuldir 19,2 155,8 152,1 199,9 157,4 152,1 132,7 212,1 
b. Önnur stutt lán 26,7 6,7 1,0 - - 1,0 1,0 1,0 
c. Verðbréf 417,0 456,2 528,4 544,8 534,5 528,4 506,2 508.5 

Ríkissjóður og ríkisstofnanir 301,7 579,8 1.084,0 1.320,5 1.164,1 1.084.0 1.461,0 1.549,9 
a. Aðalviðskiptar. ríkissjóðs - 203,6 540,4 862,1 607,7 540,4 859,7 965,7 
b. Aðrir ríkisreikningar 112,4 150,3 253,5 234,7 244,6 253,5 262,2 244,1 
c. Ríkisstofnanir - 1,8 1,2 0,4 19,8 1,2 50,5 50,9 
d. Verðbréf 67,4 74,5 76,6 76,1 76,0 76,6 76,3 76,9 
e. Endurlánað erlent lánsfé . 121,9 149,6 212,3 147,2 216,0 212,3 212,3 212,3 

Aðrir aðilar 79,0 113.9 171,6 132,7 177.8 171,6 171,1 162,7 
a. Ýmsir reikningar 0,7 8,2 14,9 14,4 15,7 14,9 14,7 14,6 
b. Verðbr. bæjar- og sveitarf. 52,9 62,5 49,3 55,2 55,2 49,3 49,3 41,2 
c. Önnur verðbréf 25,4 43,2 107,4 63,1 106,9 107,4 107,1 106,9 

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

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

Ýmislegt 14,9 33,6 18,9 31,6 32,0 18,9 8,8 9,3 

Alls 5.304,9 5.799,9 7.732,5 6.431,9 8.431,6 7.732,5 7.897,2 8.383,1 
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XV. tafla. frh. Efnahagsreikningur Seðlabankans. 
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AÐSTAÐA RÍKISSJÓÐS 
GAGNVART SEÐLABANKANUM 

L A U S A F J Á R S T A Ð A B A N K A 
OG S P A R I S J Ó Ð A GAGNVART 
SEÐLABANKANUM 

HEILDARÚTLAN B A N K A 
OG SPARISJÓÐA ENDURKEYPTIR VIXLAR 
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XVI. tafla. Efnahagur viðskiptabankanna. * 

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

Árslok Mánaðarlok 1968 Mánaðarlok 1969 
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XVII. tafla. Efnahagur sparisjóða. 

Árslok Mánaðarlok 1968 

Í millj. kr. 1966 1967 Júlí Ágúst Sept. Okt. Nóv. 
Eignir: 
Sjóður 20,9 21,1 26,9 25,6 23,0 25,9 23,1 
Seðlabankinn: 

Innstæður á viðskiptar 79,9 55,0 102,4 99,6 70,5 65,0 52,7 
Aðrar innstæður 269,6 312,7 327,4 332,8 332,9 332,9 331,0 

Aðrir innl. bankar 47,9 45.3 45,9 47,7 43,5 40,1 37,0 
Yfirdráttarlán 75,7 85,8 109,4 113,2 117,3 122,1 123,8 
Víxlar 531,9 611,0 657,2 661,6 667.2 679.7 683,6 
Verðbréf 18,5 19,4 21.5 21,4 21.2 21,4 21,1 
Afborgunarlán 456,4 491,2 490,5 493.1 494,5 498,5 500.0 
Ýmislegt 54,7 71,7 94,7 100,0 103,3 106,3 110,1 

Alls 1.555,5 1.713,2 1.875,9 1.895,0 1.873,4 1.891,9 1.882,4 
Skuldir: 
Veltiinnlán: 

Hlaupareikningur 87,6 106,0 113,2 114,3 108,6 117,6 103,3 
Sparisjóðsávísanareikn. . . . 56,9 56,7 81,0 83,9 83,0 78,4 72,5 

Spariinnlán: 
Almennar innstæður 857,8 925,7 1.092,1 1.092,7 1.069.2 1.066,6 1.055,0 
Bundnar innstæður 429,4 467,9 382,0 383,4 378,9 386,6 391.2 

Seðlabankinn 3,3 15,8 — 4,7 6.1 5,6 10.7 
Aðrir innl. bankar 0,2 0,1 5.3 4.7 5,2 3,0 3,6 
Ýmislegt 16,4 18,6 80,4 89,4 100,5 112,2 124,2 
Stofnfé 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
Annað eigið fé 102,0 120,4 119,9 119,9 119,9 119,9 119,9 

Alls 1.555,5 1.713,2 1.875,9 1.895,0 1.873,4 1.891.9 1.882,4 

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 

282,4 349,8 396,9 

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 
1. nóv. 1968 til 28. febr. 1969. 

Sterlings Kanada-
pund dollar 

1 1 
Dönsk 
króna 

100 

Norsk 
króna 
100 

Sœnsk 
króna 
100 

Finnskt 
mark 
100 

Franskur Belgískur 
franki franki 
100 100 

Svissn. 
franki 
100 

Gyllini 
100 

V.-þýzkt 
mark 
100 

Líra 
100 

Austur 
schill. 
100 
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XIX. tafla. Gengisskráning hjá Seðlabanka Íslands, frh. 
Sterlings Kanada- Dönsk Norsk Sœnsk Finnskt Franskur Belgískur Svissn. V.-þýzkt Austurr 

pund dollar króna króna króna mark franki franki franki Gyllini mark Líra schill. 
1 1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 


