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Bætt afkoma þjóðarbúsins út á við 

7%Tægilega langur timi er nú liöinn til 
þess, að fengizt hafi nokkur reynsla 

af áhrifum gengisbreytingarinnar i 
nóvember á si&asta ári og annarra rá'ð-
stafana, er henni fylgdu, á stöðu þjóð-
arbúsins út á við. Meginorsök þess efna-
hagsvandamáls, er gengisbreytingunni 
var ætlað að leysa, var fólgin i nær 
helmings lækkun útflutningstekna á 
tveggja ára timabili, en hún hafði valdiö 
sívaxandi greiðsluhalla viö útlönd. Það 
má segja, aö gengislækkuninni hafi 
einkum verið ætlaö aö stuðla aö lausn 
þessa vandamáls með tvennum hætti. 

1 fyrsta lagi var meö hækkun á veröi 
erlends gjaldeyris stefnt aö þvi að draga 
úr eftirspurn eftir erlendum gjaldeyri 
og innflutningi, þar á meðal þeirri eft-
irspurn, sem fyrst og fremst stafaði af 
spákaupmennsku vegna vantrausts á 
gengi krónunnar, en þetta eru þau áhrif, 
er búcist mátti viö aö fyrst kæmu fram 
eftir breytinguna. 

1 ööru lagi var meö gengisbreyting-
unni stefnt aö varanlegri áhrifum á 
samkeppnishæfni íslenzkra atvinnuvega, 
er leitt gætu til aukins útflutnings og 
gjaldeyristekna annars vegar, en hins 
vegar til aukinnar hlutdeildar íslenzks 

iönaöar og annarrar framleiöslu í 
heimamarlcaönum. Búast mátti við þvi, 
aö þessi áhrif kæmu mun seinna fram, 
þar sem þau byggjast á því, hve fljótt 
fyrirtæki geta aðlagað sig nýjum að-
stæöum og notaÖ þau tækifæri, sem í 
þeim felast. 

Verður hér á eftir reynt að skoða 
þær tölur, sem fyrir liggja um þróun 
utanrikisviðskipta og greiðslujafnaðar, 
frá þessu sjónarmiði. 

II. 
Ekki fer á milli mála, að fyrstu áhrif 

gengisbreytingarinnar á greiðslujöfnuð 
og gjaldeyrisstöðu voru mjög hagstæð. 
Munaði hér mest um það, að eftirspum 
eftir gjaldeyri lækkaði strax að miklum 
mun, en liún hafði verið óeðlilega mikil 
um langt skeið vegna spákaupmennsku 
og vaxandi vantrúar alls almennings á 
framtiðargengi krónunnar. Er hér að 
leita skýringar á þvi, að gjaldeyrisstað-
an, sem orðin var neikvæð um 2U0 millj. 
i október 1968, var orðin jákvæð að nýju 
um áramótin, en þá var nettógjaldeyris-
eignin rúmar 300 millj. kr. Sé miðað 
við gengislækkunardaginn, 11. nóvem-
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ber, batnaði gjaldeyrisstaöan á næstu 
sjö vikum, eða til ársloka 1968, um 
hvorki meira né minna en 800 millj. kr. 
Rétt er að leggja áherzhi á, að hér voru 
einkum að verki hin fyrstu hagstæðu 
áhrif gengisbreytingar eftir langt 
óvissutímabil, en þau segja lítiö til um 
áhrif hennar til lengri tima. Um þá hlið 
málsins er fremur hægt aö læra af töl-
um þeim, sem nú liggja fyrir um utan-
rikisviöskipti og greiöshijöfnuö á þessu 
ári, en gerö hefur verið greiðslujafnað-
aráætlun i Seölabankanum um fyrra 
helming ársins, en þær tölur, sem síð-
an hafa komiö fram um utanríkisviö-
skiptin í júli og ágúst, breyta litlu í 
þeirri mynd, sem hún gefur. 

Sé fyrst litið á viðskiptajöfnuðinn 
viö útlönd í heild, þ. e. a. s. viðskipti 
bæði með vörur og þjónustu, kemur í 
Ijós, a'ö hann var óhagstæöur um nær 
500 millj. kr. á fyrri helmingi ársins, 
en haföi, miðað við sama gengi, verið 
óhagstæður um 2000 millj. á sama tima-
bili 1968. Þessar tölur gefa þó ekki rétta 
mynd af þróuninni, þar sem í þeim er 
talinn hinn mikli innflutningur vegna 
Búrfellsvirkjunar og álbræðslunnar, 
svo og skipa- og flugvélainnflutningur, 
sem allt hefur verið greitt með erlendu 
lánsfé. Sé slikur innflutningur tekinn út 
úr greiðslujöfnuðinum bæði árin, er nið-
urstaðan sú, að greiðslujöfnuðurinn 
fyrri helming þessa árs hefur verið 
hagstæður um nær 300 millj., en var 
óhagstæður um rúmlega 1000 millj. á 
sama tima í fyrra. Batinn milli ára 
nemur þvi um 1300 millj., og er þá enn 
reiknað á núverandi gengi bæði árin. 

Þessi hagstæði viðskiptajöfnuður 
ásamt erlendum lántökum til almennra 
þarfa, en þar er fyrst og fremst um 
að ræða lán það, er ríkissjóður tók í 
Þýzkalandi sl. vor, hefur svo valdið 
mestu um þann bata gjaldeyrisstöðunn-
ar, sem átt hefur sér stað á árinu, en 
hann nam til júniloka 690 millj. kr. 

Er þá næst að lita á orsakir batans 
í viðskiptajöfnuðinum, en þær liggja 
bæði i minni gjaldeyrisnotkun og inn-
flutningi og meiri útflutningi. 

III. 
Lækkun almenns innflutnings á fyrra 

hluta ársins nam nærri 18% miðað við 
sama tima árið 1968, og er þar tvimæla-
laust öðru fremur um að ræða bein áhrif 
frá þeim verðlags- og tekjuáhrifum, sem 
gengislækkunin hafði i för með sér. 
Hins vegar er liklegt, að þegar hafi ver-
ið farið að gæta áhrifa bættrar sam-
keppnisaðstöðu islenzkrar framleiðslu, 
er aukið hafi hlutdeild hennar i hinum 
innlenda markaði. 

Öðru máli gegnir vafalaust að nokkru 
um þá aukningu útflutningsverðmætis-
ins, sem átt hefur sér stað fyrra hluta 
ársins, en hún nam nær 1U%, svo og 
um aukningu verðmætis útflutnings-
framleiðslunnar, sem varð enn meiri, 
eða nærri 20%. Að vísu má telja ör-
uggt, að mun minni framleiðsluaukn-
ing hefði átt sér stað á þessu ári, ef elcki 
hefðu komið til áhrif gengisbreyting-
arinnar á hag og afkomu sjávarútvegs-
ins og aðrar ráðstafanir, sem gerðar 
hafa verið til þess að bæta fjárhags-



B Æ T T AFKOMA ÞJÓÐARBÚSINS ÚT Á VIÐ 81 

stöðu hans. Á hinn bóginn hafa hér 
einnig veriö að verJci hagstæð ytri skil-
yrði, að þvi er varðar fiskgengd og 
markaðsþróun erlendis, einkum á freð-
fiskmarkaðinum i Bandarikjunum. 

Þvi miður hefur einn þáttur sjávar-
útvegsins brugðizt með öllu, en það eru 
síldveiðarnar, og virðast nú litlar horf-
ur á þvi, að neitt teljandi sildarmagn 
fáist á þessu ári, eða að minnsta kosti 
á mælikvarða siðustu ára. Eru likur 
fyrir þvi, að þetta verði þess valdandi, 
að þróun útflutningsframleiðslunnar 
verði mun óhagstæðari á síðara helm-
ingi ársins en hinum fyrra, svo að 
greiðslujöfnuðurinn á árinu i heild reyn-
ist ekki eins góður og fyrri helmingur 
ársins virðist gefa tilefni til að álita. 
Engu að siður er full ástæða til að vona, 
að jafnvægi náist i viðskiptajöfnuðin-
um við útlönd á árinu i heild, ef frá eru 
talin áhrif hins sérstaka innflutnings 
vegna stórframkvæmdanna. Reynist 
þetta rétt, væri hér vissulega um mikil-
væg umskipti að ræða i þjóðarbúskapn-
um eftir stóráföll siðustu tveggja ára. 

IV. 
Tölur þær, sem nú hafa verið raktar, 

sýna greinilega, að íslendingar eru þeg-
ar nokkuð á veg komnir að rétta við 
stöðu þjóðarbúsins gagnvart útlöndum, 
en þrátt fyrir það er enn þá langt i lancl, 
að yfirunnin hafi verið áhrif efnahags-
áfalla siðustu ára. Verðmæti útflutn-
ingsframleiðslunnar i ár verður að öll-
um likindum um það bil einum þriðja 
lægra en fyrir þremur árum, sérstak-

lega vegna hruns sildveiðanna, en úr 
afleiðingum þessa tekjutaps á aflcomu 
almennings og atvinnu verður aðeins 
bætt með nýrri arðbærri framleiðslu. 
Þótt útlit sé fyrir, að það geti tekið 
nokkur ár að vinna upp þessa miklu 
lælckun útflutningstekna, er hitt engu 
að siður athyglisvert, að þróunin sið-
ustu mánuði hefur þegar bent eindregið 
til þess, að núverandi gengi og fram-
leiðslukostnaður i landinu veiti veru-
lega hvatningu til þess að leita nýrra 
leiða til aukningar á útflutningi og 
gjaldeyristekjum. Margt mætti nefna 
til marks um það, til dæmis sivaxandi 
áhuga á útflutningi iðnaðarva.rnings, 
aukinn ferðamannastraum til landsins 
og bætta nýtingu sjávarafla. Breyting-
ar af þessu tagi taka hins vegar ætið 
nokkurn tima, þar sem þær krefjast 
oftast nýrrar f járfestingar og endur-
skipulagningar i rekstri. Það er þvi mik-
ilvægt, að aðgerðir stjórnvalda og fjár-
málastofnana beinist markvisst að þvi 
að efla þær greinar, sem mest geta lagt 
af mörkum i þessu efni. Menn mega þó 
ekki búast við skyndiárangri, heldur 
jafnri og öruggri þróun i átt til auk-
innar fjölbreytni og hagkvæmni i rekstri 
atvinnuvega þjóðarinnar. 

Hitt er svo annað mál, að hægt er að 
örva þessa þróun stórlega með mark-
vissri stefnu i efnahags- og atvinnumál-
um. Þau tækifæri til framleiðskiaukn-
ingar og eflingar nýrra útflutnings-
greina, sem gefizt hafa eftir gengis-
breytinguna, verða ekld notuð til fulls, 
nema fjármagni þjóðarinnar sé beint 
að þessu marki, jafnframt þvi sem nýj-
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um atvinnugreinum sé ekki veitt verri 
þjónusta og aðstaða af hálfu rikisvalds-
ins en þeim, sem fyrir eru. Þegar at-
vinnuvandamál blasa við, er sérstök 
ástæ&a til a'Ö leggja áherzlu á, að 
liklegasta leiöin til a'ð örva atvinnu er 

aö beina fjármagni þjó'ðarinnar og fram-
leiðsluöflum að þeim atvinnuvegum og 
fyrirtækjum, sem örast og mest geta 
aukið framleiðslu sina og afköst. 

J. N. 



Júlíus S. Ólafsson: 

Aðgerðir til útflutningsörvunar 

Seðlabankinn hefur veitt verðlaun fyrir eina af prófrit-
fifcrðum við viðskiptafræðipróf frá Háskólanum á þessu 
ári. Verðlauniii hlaut Július S. Ólafsson og fjallar ritgerð 
hans um ýmsar opinberar óbeinar aðgerðir til útflutningfs-
örvunar. Ritgerðin er birt hér allmikið stytt. 

I. HLUTI 
Ýmsar opinberar óbeinar aðgerðir til út-
flutningsörvunar meðal erlendra þjóða. 

Inngangur. 
17yrr i hluti ritgerðarinnar f jallar um skil-

greiningar á hugtökum, markaðsrann-
sóknir, þýðingu þeirra og notagildi og 
hverjir afli markaðsupplýsinga. Einnig er 
fjallað um dreifingu upplýsinga innan 
heimalands, fræðslu- og upplýsingastarf 
erlendis o. s. frv. í fyrr i hluta ritgerðar-
innar er rakið, hvað erlendar þjóðir hafa 
gert á þessu sviði, og nefnist hann því 
„Ýmsar opinberar óbeinar aðgerðir til út-
flutningsörvunar meðal erlendra þjóða." 

Siðari hluti ritgerðarinnar f jal lar um, 
hvað gert hefur verið á þessu sviði hér á 
landi, og nefnist því ,,Opinberar óbeinar 
aðgerðir á íslandi til útflutningsörvunar". 

(Ath. Tölur í lok málsgreinar, t. d. „ . . . 
Nielsen" 10 b l s - 1 9 vísa til þess, að heim-
ilda sé að leita í heimild nr. 10 skv. heim-
ildaskrá aftast . ) 

Fyrri hluti ritgerðarinnar hefst með skil-
greiningu hugtaka, þ. á. m. útflutningsmál, 
sem tekur til atriða, sem lúta að sendingu 
vara og þjónustu, seldra eða gefinna, úr 
landi og ýmis atriði þar að lútandi í útflutn-

ingslandinu, t. d. gjaldeyrismál, útflutnings-
leyfi o. s. frv. Markaðsmál tekur til atriða, 
sem lúta að þeim markaði, sem útflutt vara 
er send til, t. d. markaðsskilyrða og könn-
unar þeirra, sölustarfsemi á erlendum 
mörkuðum, tollamála, innflutningsreglu-
gerða, tollabandalaga o. fl. o. fl. 

Síðan er gerð grein fyrir , í hverju hin 
óbeinu afskipti rikisins af markaðsmálum 
eru fólgin, þ. e. 

a) Öflun og dreifing markaðsupplýsinga, 
markaðskannanir o. þ. h. 

b) Fræðslustarfsemi erlendis, þ. e. 
dreifing upplýsinga um land og afurðir 
erlendis, þátt taka í vörusýningum o. fl. 
0. fl. 

c) Önnur fyrirgreiðsla og óbein afskipti, 
t. d. bókasöfn og útflutningsskólar (eks-
portskoler). 

1. Öflun og ilreifing markaðsupplýsinga. 
Mikilvægi og notagildi. 

Því miður hefur hið opinbera hér á landi 
ekki lagt mikla áherzlu á þetta svið, enn 
sem komið er a. m. k., og engin stefna 
verið mörkuð. Atvinnuvegirnir kalla þó æ 
meir á þessa þjónustu. Einnig verður þörf-
in fyr ir hana því brýnni sem íslendingar 
nálgast meir aðild að EFTA, vegna fiskút-
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flutnings og væntanlegs útflutnings iðnað-
arvara til þess markaðar. 

Góðar og traustar markaðsupplýsingar 
hafa einkum þá þýðingu fyrir fyrirtækin, 
að þær bæta grundvöllinn fyrir ákvarðana-
töku stjórnenda fyrir tækjanna og draga úr 
hættu á mistökum vegna vanþekkingar á 
aðstæðum á mörkuðunum. 

Það ætti að vera augljóst, að markaðs-
rannsóknir eru nauðsynlegt tæki til öflunar 
upplýsinga um framleiðslu og sölumögu-
leika, ef skynsamlegar ákvarðanir á að 
taka um þessi atriði. Þetta á við um hvaða 
markaði sem er, en ætti að vera augljós-
ara, þegar starfað er á útflutningsmörkuð-
unum. Þar er áhættan mest og því meiri 
sem erlendi markaðurinn er frábrugðnari 
heimamarkaðnum í félagslegu, landfræði-
legu, hagrænu og stjórnmálalegu tilliti. 

Þess má geta, að gróflega má skipta 
markaðsupplýsingum í aðalupplýsingar 
(primary data), upplýsingar, sem eru unn-
ar af könnuði í sérstakri rannsókn, og 
aukaupplýsingar (secondary data), upp-
lýsingar, sem samsettar eru úr tölum og 
staðreyndum, sem þegar eru til staðar í 
heimildasafni fyrirtækisins, hagsmunasam-
taka atvinnugreinarinnar eða í opinberum 
skýrslum. 

Frumupplýsingum (secondary data) má 
síðan skipta í innri (internal) og ytri (ex-
ternal) upplýsingar.2 

Innri frumupplýsingar eru þegar fyr i r 
hendi innan fyrirtækisins, t. d. faktúrur, 
farmbréf o. þ. h., en ytri frumupplýsingar 
fást aðeins utan fyrirtækisins. 

Markaðsrannsóknir (skilgreining). 
Áður en lengra er haldið, er rétt að gera 

sér grein fyr ir merkingu hugtakanna mark-
aðsrannsóknir og markaðskönnun. Eðlilega 
hafa menn ekki verið á eitt sáttir um merk-
ingu þeirra, þar sem ekki er um „absolut" 
hugtök að ræða og erfitt að segja um, 
hver sé hin eina rétta og vísindalega sanna 
merking. Hér verður stuðzt við skilgrein-
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ingu bandarískrar „orðanefndar": „Mark-
aðsrannsóknir eru kerfisbundin söfnun, 
skráning og úrvinnsla upplýsinga um 
vandamál, sem lúta að sölu vöru og þjón-
ustu".4 Við þetta má bæta, að „markaðs-
rannsóknir eru ekki bara aðferðir og spurn-
ingar. Skilningur og framsetning á mark-
aðsvandamálum, þekking og notkun töl-
fræðilegra og eigi-tölfræðilegra heimilda 
eru jafnmikilvægir þættir kerfisbundinna 
markaðsrannsókna, þar sem visindalegar 
aðferðir sit ja i fyrirrúmi."6 

— Markaðskönnun (market survey) er 
á hinn bóginn ein einstök rannsókn á mark-
að'num, gerð með sérstakri aðferð. — 

Markaðsrannsókn á ekki aðeins að skrá 
augnablikssölumöguleika, heldur leita eft ir 
f jarlægari þáttum og finna þannig sölu-
möguleikana með lengri timabil í huga. Þess 
vegna á að kortleggja hina ýmsu markaði 
og meta þá ekki aðeins einu sinni, heldur 
stöðugt, þar sem þeir þættir, sem einkum 
hafa áhrif á sölukjör fyrirtækjanna, eru 
síbreytilegir og í sífelldri þróun. 

Tollar og hömlur breytast, tekju- og f já r -
festingarstig sveiflast, neyzluvenjur breyt-
ast, og það fyrirtæki, sem fyrst kemur auga 
á breytingarnar og væntanlega þróun þeirra 
og breytir samkvæmt því, hefur langtum 
betra svigrúm til framkvæmda en það fyr-
irtæki, sem lætur atburðarásina koma sér 
á óvart. 

Markaðsrannsóknir hagsmunasamtaka. 
OECD hefur gert að sérstöku rannsókn-

arefni, að hve miklu leyti hagsmunasam-
tök geti komið að liði á sviði markaðs-
rannsókna. Prófessor F. Kristensen kemst 
svo að orði í grein, er birtist í OECD-riti 
um þetta efni: „Hinar breyttu samkeppn-
isaðstæður (lagalega og á annan hát t ) í 
Evrópu í heild og einstökum ríkjum auka 
mjög mikilvægi þeirra, þ. e. hagsmunasam-
takanna, hvað markaðsrannsóknir snertir, 
og einnig í sambandi við söfnun upplýsinga 
til að fylgjast sérstaklega með sérskil-
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greindum þáttum í einstökum tilfellum nú 
og síðar Mikilvægt er, að fyrir-
tæki viti, að upplýsingar og niðurstöður 
séu til, og að þau viti einnig, hvernig eigi 
að nýta þær."6 í Sama OECD-riti eru 
nokkrar tillögur lagðar f ram í þessu sam-
bandi, Appendix I, 9. grein: 

„Stinga mætti upp á því, að hagsmuna-
samtök skipuleggi námskeið, þar sem 
aðildarfyrirtækjum er sýnt (kennt), 
hvernig nýta megi niðurstöður markaðs-
kannana við lausn raunhæfra vandamála. 
Þar sem slíkt væri talið utan verksviðs 
viðkomandi samtaka, mætti finna við-
eigandi stofnun, sem gæti ráðlagt aðild-
arfélögunum á þessu sviði." 

12. grein: „Við mælum með, að OECD 
gefi út leiðbeiningakver, sem innihaldi 
upplýsingar um grundvallarþarfir, sem 
nauðsynlegar eru vegna markaðskannana 
hagsmunasamtaka, bæði með tilliti til 
skipulags þeirra og grundvallarupplýs-
inga (basic data), sem finna skal, og 
annarra upplýsinga, sem nauðsynlegar 
mega teljast." 

13. grein: „Við leggjum til við OECD, 
að samtökin reyni að örva útgáfu lista 
yfir upplýsingaheimildir, sem nú eru 
þegar til í aðildarlöndunum, um sölueft-
irspurn (demand) á öllum sviðum, sam-
keppnisskilyrði (supply) og dreifingar-
hætti (distribution channels)".6 

Ekki þarf að orðlengja það, að mjög 
lítið hefur verið unnið að þessum málum 
hér á landi, fyr i r utan starf samtaka sjáv-
arútvegsins. Ef til vill hefur af þessum 
sökum verið ruglað saman því, sem hið 
opinbera getur gert og á að gera á þessu 
sviði, og því, sem hagsmunasamtök geta 
gert og eiga að gera. Ekki er vafi á því, að 
t. d. hagsmunasamtök iðnaðar og landbún-
aðar gætu gert mun meira en verið hefur 
til þessa, bæði um ofantalin atriði mark-
aðsrannsókna og ýmsar aðrar aðgerðir til 
örvunar útflutningsstarfsemi aðildarfyrir-
tækjanna. 
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Markaðsrannsóknir ríkisstofnana. 
Ef mikill og víðtækur áhugi er á þeim 

niðurstöðum, sem fást með markaðsrann-
sóknum, virðist augljóst, ef hagkvæmni er 
höfð í huga, að örva eigi starf rikisstofn-
ana á þessu sviði markaðsrannsókna. 

„Rannsóknir þeirra gefa yfirleitt ekki 
fullkomna lausn á vandamáli, en þær skapa 
góða undirstöð'u til frekara starfs á þessu 
sviði."6 

í nágrannalöndunum hafa opinberir aðil-
ar látið þessi mál æ meira til sín taka, or-
sakir munu einkum þessar: 

Breytt markaðsviðhorf vegna viðskipta-
bandalaga. 

Mikil aukning í utanríkisverzlun eftir 
stríð. 

Til gamans er hér skotið inn umsögn 
Kjeld Philip um þetta efni, en hann átti 
í viðskiptamálaráðherratíð sinni mikinn 
þátt í skipulagsbreytingu dönsku utanrík-
isþjónustunnar með stofnun nefndar um 
þessi efni: 

„Hin mikla aukning í utanríkisverzlun 
ásamt með samhliða aukningu í hömlum 
(restriktioner), svo sem innflutnings-
reglugerðum, markaðslögum innanlands, 
kvótareglum, ákvæðum um heilbrigðis-
ráðstafanir vegna innflutningsvara o. s. 
frv., hafa gert það hagkvæmt, að utan-
ríkisþjónusta landsins aðstoði atvinnu-
lífið við að safna upplýsingum og við 
gerð samninga. Utanríkisþjónustan mun 
einnig í vissum mæli geta aðstoðað at-
vinnulífið erlendis. En það er ekki minni 
hlutinn af útvíkkun starfs utanríkisþjón-
ustunnar, sem þjónar hagrænum sem 
stjórnmálalegum markmiðum." (Skatte-
politik, bls. 40). 
— Síðar verður f jallað nánar um gerðir 

Dana á þessu sviði. — 
Markaðsrannsóknir eru dýrar, aðeins hin 

stærstu fyrirtæki fá risið undir kostnað-
inum. 

Að vissu marki eru þær markaðsupp-
lýsingar, sem með markaðsrannsóknum 
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fást, það almenns eðlis, að þær gætu komið 
atvinnugreininni allri að notum. Fyrirtæki 
eru gjarnan íhaldssöm á upplýsingar sín-
ar. Afskipti hins opinbera og/eða hags-
munasamtaka gætu því tryggt betri dreif-
ingu upplýsinganna og þar með betri nýt-
ingu þeirra og þess f já r , sem til þeirra 
hefur verið varið. 

Benda má á þær röksemdir, að sölumenn 
fyrir tækjanna séu ekki réttu aðilarnir til 
þess að meta framtíðarsölumöguleika við-
komandi vöru. Ef fallizt er á þær röksemd-
ir, er hagkvæmt, að ríkið hafi sérlærða 
menn til markaðsrannsókna í sendiráðum 
sinum og þeir geri framtíðarspár um þróun 
hinna ýmsu markaðsþátta. 

Ef viðskiptasendifulltrúar hafa diplomat-
isk réttindi, kann slíkt að hjálpa þeim við 
öflun upplýsinga og/eða aðstöðu vegna út-
flutningsins. 

En auk viðskiptafulltrúa fást útflutn-
ingsstyrkþegar (eksportstipendiater), út-
flutningsráðgjafar (eksportkonsulenter), 
r i tarar i ræðismannsskrifstofum og ræðis-
menn (konsuler) við öflun markaðsupp-
lýsinga fyr i r hið opinbera. 

Hér á eftir verður nokkuð fjallað um eðli 
og einkenni starfsflokka þessara. 

Viðskiptasendifulltrúar. 
Hér er ýmist um að ræða starfsmenn 

viðskipta- eða utanríkisráðuneyta viðkom-
andi landa. Starf þeirra skiptist í höfuð-
atriðum í tvennt: 

Að tengja saman útflytjendur og erlenda 
kaupendur og í sumum tilfellum að aðstoða 
einnig innflytjendur lands síns eftir ósk-
um þeirra. Viðskiptasendifulltrúar eru alls 
ekki sölumenn í venjulegri merkingu þess 
orðs, heldur sjá þeir um söluörvun, kynna 
vörur og auðvelda samband útflytjenda og 
hinna erlendu viðskiptavina. Ef t i r að sölu-
samband er komið á, dregur viðskiptafull-
trúinn sig í hlé. Fulltrúarnir verða því ætíð 
að hafa ferska eigin (first-hand) þekkingu 
á svæði sínu. Þeir taka á móti verzlunar-

sendinefndum f r á heimalandi sínu og eru 
þeim til aðstoðar, á meðan á dvöl þeirra 
stendur. Einnig sjá þeir gjarnan um upp-
lýsingastúkur á vörusýningum, sem land 
þeirra tekur þátt í. Fulltrúarnir undirbúa 
einnig oft heimsóknir einstakra útflytj-
enda f rá heimalandinu. Slíkar heimsóknir 
þarfnast góðrar skipulagningar, svo sem 
að ákveða viðtalstíma við hugsanlega við-
skiptavini, afla upplýsinga um lánstraust 
þeirra og nýjustu upplýsinga um tolla, inn-
flutningskvóta, gjaldeyriseftirlit o. fl. og 
flest, sem gæti komið útflytjandanum að 
gagni í ferð hans. Þannig stuðlar viðskipta-
fulltrúinn að því, að tími útflytjenda nýt-
ist sem bezt, meðan á heimsókn þeirra 
stendur. 

Skýrslugjöf er annað aðalstarf fulltrú-
anna. Þeir gera sérstakar skýrslur að ósk 
ráðuneytis eða einstakra fyr i r tækja og 
semja auk þess skýrslur að eigin frumkvæði 
eft ir ástæðum. Að innihaldi eru þær allt f r á 
stuttum bréfum upp í langar skýrslur, ým-
ist til einkaafnota ráðuneytis eða til birt-
ingar í blöðum. 

Samkvæmt nýjum lögum um utanrikis-
þjónustu Dana, sem tóku gildi hinn 1. 
apríl 1961, jókst fjöldi viðskiptasérfræö-
inga og iðnaðarsérfræðinga í utanríkis-
þjónustunni úr 6 í 46 þeir fyrrnefndu og 
1 í 4 þeir síðarnefndu. Auk þessa hafa 
nokkrir ungir menn með viðskiptamennt-
un verið sendir utan til starfa sem sendi-
ráðsritarar. Árið 1964 voru þeir 15 talsins, 
og störfuöu þeir eitt ár í Evrópu og tvö 
ár annars staðar (i oversöiske ambassader 
og konsulater) í dönskum sendiráðum eða 
skrifstofum ræðismanna. 

Allir hafa þessir viðskiptamenntuðu sér-
fræðingar víðfeðma fræðilega og „prakt-
iska" viðskiptamenntun, og munu þeir 
verja mestum starfstíma sínum í þeim 
löndum, sem virðast bjóða upp á hvað 
mesta og bezta möguleika fyr i r danskan 
útflutning. bls- 13- Inn á milli s tarfa þeir 
fimm til sex ár heima í Danmörku til að 
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viðhalda og auka tengsl við danskt atvinnu-
líf og auka einnig við þá menntun og þekk-
ingu, sem þeir fengu á þessu sviði í Dan-
mörku, áður en þeir voru sendir til útlanda. 

Iðnaðarfulltrúarnir f jór i r eru verkfræð-
ingar að menntun og búa allir yfir mikilli 
raunþekkingu á danskri iðnaðarframleiðslu. 
Þeir voru sendir til sendiráðanna í Wash-
ington, Bonn, París og London. Aðalverk-
efni þeirra er að sjá til þess að fullnægja 
sívaxandi þörfum dansks iðnaðar fyr i r 
upplýsingar um iðnþróunina í dvalarlönd-
um þeirra. Þeir aðstoða einnig dönsk fyrir-
tæki við lausn sérstakra vandamála tækni-
legs eðlis.1 

tJtf lutningsstyrkþega r. 
Danir hafa haf t slíkt skipulag f r á því 

um 1930. Á árinu 1959 höfðu þeir slíka 
styrkþega í 11 löndum, þar af f jóra í Afríku, 
þ. e. Nígeríu, Suður-Afríku, Belgísku 
Kongó og Líbíu, þr já í Suður-Ameríku, þ. 
e. í Brazilíu, Chile og Ekvador, tvo í Asíu, 
þ. e. í ran og Singapore, einn í Vestur-
Þýzkalandi og einn í Kanada. Þeir hafa 
einkum verið sendir til staða, þar sem 
danskra útflutningshagsmuna hefur ekki 
verið nægilega gætt, t. d. á hinum fjarlæg-
ari mörkuðum Afríku og Suður-Ameríku, 
sem hin tiltölulega smáu fyrirtæki Dan-
merkur hafa ekki haf t f já rmagn til að 
senda menn til. Danska ríkið greiðir ferða-
kostnað til og f r á markaðssvæðinu við upp-
haf og lok styrktímans. Einnig greiðir það 
laun styrkþegans og ferðakostnað um 
starfssvæði hans. Styrkir þessir eru veittir 
til eins árs í senn með möguleikum til fram-
lengingar um eitt eða tvö ár, í sérstökum 
tilfellum allt upp í f jögur ár alls. Hlutverk 
styrkþegans er að kanna markaðsmögu-
leika danskra vara á því svæði, sem hann 
er sendur til, og skal hann senda skýrslur 
heim til utanrikisráðuneytisins með reglu-
legu millibili og ekki sjaldnar en f jórum 
sinnum á ári. 

Styrkþeginn verður að gæta þess vand-
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lega að blanda sér ekki á óæskilegan hátt 
inn í innbyrðis samkeppni danskra fyrir-
tækja á markaðnum, sem hann s tarfar á. 
Samkvæmt fyrirframgerðum skilmálum má 
styrkþegi ekki taka við greiðslum eða und-
irrita greiðslusamninga við dönsk útflutn-
ingsfyrirtæki vegna starfsemi sinnar í þeim 
löndum, sem hann er sendur til. 

í upphafi var litið svo á, að skipulagið 
byggðist á hjálp til sjálfshjálpar. Ríkið 
greiddi styrkinn að hluta og hópur fyrir-
tækja að hluta, þannig að styrkþeginn vann 
fyrir þessi fyrirtæki og stuðlaði að sölu 
afurða þeirra auk annarra starfa. Ef t i r að 
styrktímabilinu lauk, gat hann haldið sölu-
starfinu áfram í viðkomandi landi sem 
umboðsmaður fyrir tækjanna. 

Ef t i r stríð var afnumiö, að styrkþeg-
arnir mættu þannig hafa tengsl við ein-
stök fyrirtæki. 

í dag munu styrkþegar geta fengið leyfi 
að hæfilegum tíma liðnum til þess að sjá 
um umboð fyrir dönsk fyrirtæki í þeim 
mæli, sem útflutningsráð fyrirtækjanna 
mælir með. 

Þegar þetta skipulag var metið áriö 
1959 vegna nýrra laga um opinberar að-
gerðir til útflutningsörvunar, voru hags-
munasamtök danskra útflytjenda á einu 
máli um mikilvægi skipulagsins og lögðu 
áherzlu á, að það yrði fremur aukið en 
hitt. Enda var gert ráð fyrir, að um 20 
styrkþegar yrðu starfandi innan ákveðins 
tíma f r á gildistöku laganna (danskar heim-
ildir 1 og 10). 

ÍJtfliitningsráðgjafar. 
Eins og áður er sagt, er starf útflutn-

ingsráðgjafans skipulagt þannig, að hver 
einstakur ráðgjafi er tengdur við ákveðna 
framleiðslugrein, og sér hann einungis um 
útflutningsverkefni fyr i r hana. Starf hans 
afmarkast heldur ekki af landfræðilegu 
svæði, þar sem það er starf hans að heim-
sækja alla þá markaði, þar sem talin er 
þörf fyr ir söluviðleitni vegna fyrirtækja-
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hópsins, sem hann vinnur fyrir. Hann á 
einnig að skapa tengsl milli danskra útflytj-
enda og erlendra kaupenda, leiðbeina hópn-
um og veita aðstoð í starfsemi hans á er-
lendum mörkuðum. Hann gerir ekki sölu-
samninga, það gerir útflytjandinn sjálfur 
eft ir sem áður. Reynslan hefur leitt í ljós, 
,,að þeir sinna einkum markaðsrannsókn-
um, leita að hæfum umboðsmönnum og inn-
flytjendum og sinna auk þess öðrum ákveðn-
um verkefnum eins og sýnikennslu o. þ. 
h." 9- BLS- 41. j s t a r f i sínu nýtur hann að-
stoðar utanríkisráðuneytisins í gegnum 
sendiráða- og ræðismannanet þess og styrk-
ir um leið upplýsingasöfnun þess. í starfi 
getur hann treyst á alla mögulega aðstoð 
f r á fulltrúum utanríkisþjónustunnar á 
staðnum, sem hann í það og það skiptið' 
s tarfar á. Þessi starfsemi heyrir að því 
leyti undir óbeinar opinberar aðgerðir til 
útflutningsörvunar, að hið opinbera (í 
þessu tilfelli danska ríkið) greiðir helming 
launa ráðgjafans miðað við hámarksupp-
hæð 25 þúsund danskar krónur (1963) og 
allan ferðakostnað hans án nokkurs há-
marks vegna markaðsrannsóknanna. Styrk-
ir þessir eru veittir til eins árs í senn með 
möguleikum til framlengingar. 

Ráðning útflutningsráðgjafans hefst 
þannig, að nokkur fyrirtæki, t. d. í fata-
gerð, ákveða að standa að útflutningi í 
sameiningu og fá út úr samvinnunni betri 
nýtingu véla og meiri afköst vegna stærri 
pantana. Síðan ráða þau útflutningsráð-
gjafa, sem starfar erlendis við markaðsöfl-
un og kemur síðan heim og er fyrir tækj-
unum til ráðuneytis um útflutningsmál. 
Hann starfar sem sagt engu minna í heima-
landinu en markaðslandinu og jafnvel meira 
í heimalandinu, ef fyrirtækin hafa litla sem 
enga útflutningsreynslu, eins og t. d. ýmis 
handverksiðnaðarfyrirtæki. 

Komið hefur í ljós, að þessi hópsam-
vinna, sem hófst með ráðningu ráðunautar-
ins, hefur haf t eðlilega tilhneigingu til 
þess að þróast yfir í samvinnu um útflutn-

ingssölu. Ef t i r tveggja ára reynslu var 
talið, að þetta skipulag hefði reynzt vel 
í höfuðatriðum, en einnig höfðu töluverð 
vonbrigði orðið og hópsamvinnu því verið 
slitið í fáeinum tilfellum. Dæmi um hópa 
í Danmörku, sem höfðu ráðið útflutnings-
ráðgjafa 1961: Gullsmiðir, plastframleið-
endur, vefjariðnrekendur, skóframleiðend-
ur, útvarpsframleiðendur og húsgagnafram-
leiðendur með verzlana- og hótelútbúnað 
sem sérgrein. (Danskar heimildir 1, 9 
og 10). 

Ritarar í ræðismannsskrifstofum. 
Hér liggur að baki sú hugmynd, að ung-

ir menn með viðskiptafræðimenntun eða 
álíka menntun starfi sem r i tarar á skrif-
stofum kjörræðismanna erlendis, þannig 
að þeir aðstoði að nokkru ræðismennina 
við að gæta hagsmuna útflytjenda, og á 
hinn bóginn öðlist þeir þekkingu og reynslu, 
sem gæti komið að liði í störfum annars 
staðar, þar sem þeir störfuðu sem við-
skiptafulltrúar, útflutningsstyrkþegar o. s. 
frv. 

— Starf kjörræðismanna eða „konsúla" 
á sviði markaðsmála hefur ekki verið gert 
sérstaklega að umræðuefni hér. Höfundur 
telur, að aðeins takmörkuð not megi hafa 
af þeim við öflun markaðsupplýsinga. Það 
muni fara mjög eftir einstaklingsbundnum 
áhuga ræðismanna, hvað þeir gera á þessu 
sviði, þar sem hér er um ólaunað starf 
að ræða. Nær sé, að íslendingar fari inn 
á þá braut, að senda „professional" r i tara 
til ræðismanna á mikilvægum mörkuðum, 
sbr. Dani. — 

Að öðru leyti vísast til f rásagnar um 
viðskiptafulltrúa og starfsemi þeirra. 

Dreifing upplýsinga innanlands. 
Ekki er nægilegt að afla hagnýtra mark-

aðsupplýsinga, heldur verður að dreifa þeim 
á hagkvæman og nýtilegan máta, bæði hvað 
form og að'ferð snertir. Eðlilegast er, að 
upplýsingar safnist á eina miðstöð í heima-
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landinu, t. d. í útflutningsdeild viö'skipta-
ráðuneytisins, þar sem upplýsingar eru 
unnar í hentugt form, t. d. töflur, línurit, 
langar sérskýrslur eða blaðagreinar, og 
eftir notendum, t. d. upplýsingar, nauðsyn-
legar við upphaf útflutnings, eða upplýs-
ingar vegna útflutnings, sem er í gangi. 

Frá miðstöðinni væri upplýsingum dreift, 
t. d. í tímariti, sérstökum skýrslum, dag-
blöðum, útvarpi, kvikmyndum eða með 
öðrum hætti. Einnig væru upplýsingar 
geymdar á þessum stað i aðgengilegu formi 
og ætíð til reiðu. 

Til frekari skýringar er rakin hér stutt 
lýsing á starfsemi atvinnuvegaskrifstofu 
danska utanríkisráðuneytisins (Udenrigs-
ministeriets erhvervskontor) úr grein eft-
ir kontorchef H. Maegaard-Nielsen 10- bls-
19> en þar segir m. a., „að starfsemi skrif-
stofunnar skiptist í þrennt, þ. e. fræðslu-
starf erlendis, hina beinu aðstoð við ein-
staka útflytjendur og innvísandi upplýs-
ingastarfsemi." 

— Einungis tvö síðari atriðin verða rak-
in hér. — 

Aðstoð við einstaka útflytjendur: 
Veittar upplýsingar um: 
1. opinberar reglugerðir, sem gilda á við-

komandi markaði, um tolla og gjöld, gjald-
eyrismál, heilbrigðiskröfur o. fl. 

2. innlenda framleiðslu á viðkomandi 
vöru í viðkomandi landi, neyzluvenjur, sam-
keppnisskilyrði, þ. á. m. sýnishorn af sam-
keppnisvörum 

3. viðskiptavenjur í viðkomandi löndum, 
greiðsluskilmála, nauðsynleg pappírsgögn 
o. fl. 

4. hentugustu auglýsingamiðla, sér-
greinablöð, vörusýningar o. fl. 

5. hagkvæmustu dreifingarhætti, þ. e. 
með umboðsmanni, heildsölum eða beinu 
sambandi við smásala 

6. nöfn og heimilisföng velþekktra og 
traustra fyrir tækja, sem hugsanlega hefðu 
áhuga á samböndum við dönsk fyrirtæki 

7. önnur aðstoð, sbr. kafla um viðskipta-
sendifulltrúa. 

Innvísandi upplýsingastarfsemi: 
Tilgangur hennar er sá að veita útflytj-

endum stöðugar upplýsingar um skilyrðin 
á útflutningsmörkuðunum. Hinir dönsku 
starfsmenn erlendis eru augu og eyru hinna 
dönsku útflytjenda og gefa stöðugt skýrsl-
ur um breytingar, sem verða á hin-
um erlendu mörkuðum, hvað varðar 
t. d. efnahagsástand og stjórnmála-
ástand, sem ríkir í viðkomandi löndum á 
hverjum tíma. Úr þessum upplýsingum er 
unnið í atvinnuvegaskrifstofunni og þeim 
dreift þaðan til hagsmunasamtaka og ann-
arra, sem áhuga hafa á þeim. Einnig er 
töluverður hluti upplýsinganna prentaður 
i málgagni ráðuneytisins Udenrigsminist-
eriets Tidende, sem kom út í 3000 eintök-
um árið 1964. ío 

Námskeið og fundahöld: 
í Bandarikjunum eru víða svonefnd 

„Trade Clinics", eða svæðaskrifstofur á 
vegum viðskiptaráðuneytisins. Þær stofna 
til og skipuleggja fundi og námskeið í sam-
vinnu við verzlunarráð og slik samtök. Þar 
fá kaupsýslumenn og framleiðendur upp-
lýsingar um möguleika hins alþjóðlega 
markaðar, hvað vörur þeirra snertir. Þessir 
fundir eru rækilega undirbúnir og aug-
lýstir með góðum fyr i rvara . 1 1 

í Danmörku eru námskeið og fundir með 
útflytjendum og sendifulltrúum utanrikis-
ráðuneytisins alltiðir, en viðkomandi hags-
munasamtök hafa séð um undirbúning og 
skipulagningu þeirra.1 

2. Fræðslustarfsemi erlendis. 

Mikilvægi og notagildi. 
Hún beinist einkum annars vegar að al-

mennri landkynningarstarfsemi og auglýs-
ingastarfi vegna einstakra vöruflokka og 
tegunda. Tilgangurinn er sá að skapa hag-
stætt andrúmsloft fyr i r aðra þætti útflutn-
ingsstarfseminnar til að starfa í, vekja og 
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ýta undir eftirspurn eftir afurðum viðkom-
andi lands á hinum erlenda markaði. 

Segja má, að þetta sé einn mikilvægasti 
þáttur útflutningsstarfseminnar og sá þátt-
ur, þar sem hið opinbera getur lagt út-
flytjendum hvað mest lið. 

Sem dæmi er þess getið hér, að á tíma-
bilinu 1. apríl 1960 til 15. september 1961 
veitti Atvinnusjóður Danmerkur styrki að 
upphæð rúmar sjö milljónir danskra króna 
til útflutningsörvandi aðgerða, þar af fóru 
3,8 milljónir til fræðslustarfs erlendis (eks-
portpropaganda og udstillinger i udlandet) 
eða rúmur helmingur upphæðarinnar.10 

Undir þennan kafla heyra m. a. vörusýn-
ingar, heimsóknir viðskiptanefnda, bóka-
og blaðaútgáfa o. fl. o. fl. 

Vörusýningar. 
Vörusýningar eru mikilvægar fyr ir fram-

leiðandann, því að þær gefa honum tæki-
færi til samanburðar við framleiðslu keppi-
nauta sinna. Auk þess munu sýnendur öðl-
ast á þennan hátt útflutningsreynslu og fá 
vaxandi áhuga á útflutningi.1 

Nokkur munur er á vörusýningum eftir 
því, hvort um fjármagnsvörur eða neyzlu-
vörur er að ræða. Framleiðendur hins fyrr-
nefnda hafa einkum áhuga á alþjóðlegum 
sérkaupstefnum, sem venjulega eru haldn-
ar með reglubundnu millibili. En hvað 
neyzluvörur varðar, er um margbreytilegri 
sýningar að ræða, t. d. í búðum og sölu-
miðstöðvum. Annars gildir það sama um 
vörusýningar og auglýsingar almennt, að 
hin hagstæðasta afstaða þáttanna neyt-
endur — samkeppni — kostnaður sker úr 
um notkun þeirra. 

Einnig skiptir máli í þessu sambandi, 
hvar varan er á æviskeiði (life-cycle) sínu. 
í upphafi er varan sérstök (speciality), og 
verður þá að auglýsa hana mjög vel og 
koma þannig þekkingu um vöruna og eigin-
leika hennar til sem flestra. Þegar varan 
er þekkt síðar og hefur selzt vel, kemur 
frekari samkeppni til sögunnar, t. d. vegna 

þess, að fleiri framleiðendur eru teknir að 
framleiða slíka vöru. Þegar svo er komið, 
verða önnur sölutæki mikilsverðari til sölu-
örvunar, t. d. verð.5 

Nú er þát t taka í vörusýningunni kostn-
aðarsöm, án þess að nokkur trygging fáist 
fyr i r því, að söluaukning komi í staðinn. 
Það hefur því æ færzt í vöxt, að hið opin-
bera í nágrannalöndunum hafi styrkt fyr-
irtæki í landi sínu til þátttöku í sýningum, 
en þó einkum verið miðað við þátttöku i 
sýningum, sem þjónuðu langtímasjónar-
miðum. Þessi aðstoð er t. d. veitt þannig, 
,,að danska ríkið hefur tekið á leigu til 
frambúðar einn sýningarskála (pavillion) 
á vörusýningarsvæði í Frankfurt-am-Main, 
sem er til reiðu fyrir dönsk fyrirtæki. Hafi 
þau ekki áhuga eða tækifæri til þátttöku 
í viðkomandi sýningu, leigir danska ríkið 
öðrum aðilum skálann. Eins eru nefnd dæmi 
um skála, sem brezka verzlunarráðið hefur 
tekið til frambúðarleigu fyrir brezk fyrir-
tæki á kaupstefnum í Casablanca og Jó-
hannesarborg".1 o 

Eins og áður segir, hefur æ færzt í vöxt, 
að hið opinbera hefur styrkt fyrirtæki til 
þátttöku í verzlunarsýningum. í Danmörku 
gilda til dæmis ákveðnar reglur um, í hve 
ríkum mæli hið opinbera greiðir slíka 
styrki. „Ef danskt fyrirtæki tekur þátt í 
sýningu, greiðir Atvinnusjóður Danmerkur 
allt að helmingi kostnaðarins við þátttöku 
þess í sýningum, t. d. kostnað vegna svæð-
isleigu, vöruflutninga, bygginga- og vöru-
uppsetningu auk trygginga. Einnig er hægt 
að veita styrki eft ir sömu meginreglu og 
áður greinir til vörusýninga og kaupstefna 
innanlands, sem ætlaðar eru til að draga 
að erlenda kaupendur." b ls-5C-

íslenzka vörusýninganefndin veitir nokk-
urn styrk til íslenzkra fyrir tækja, sem taka 
þátt í erlendum sýningum, en slíkir styrkir 
eru ákveðnir sérstaklega fyrir hvert skipti. 

Það tíðkast mjög, að opinberir aðilar sjái 
um upplýsingaþjónustu á vörusýningum, 
annað hvort viðskiptasendifulltrúi ríkisins 
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á viðkomandi stað (sbr. Kanada) eða að 
starfsmenn útflutningsdeilda viðkomandi 
ráðuneyta eru sendir til vörusýninga til 
þess að annast nefnda þjónustu, t. d. sér 
aðalskrifstofa útflutningsráðs Noregs um 
upplýsingaskrifstofur á erlendum vörusýn-
ingum 7- b l s - 1 3 og „atvinnuvegaskrifstof-
an styður starfsemi vörusýninganefndar-
innar dönsku að þvi leyti, að hún setur upp 
landkynningarskrifstofur á viðkomandi 
verzlunarsýningum, og einnig sér hún um 
þátttöku Dana í útvarps- og sjónvarpsþátt-
um erlendis" b l s-15- Með þessum vinnu-
brögðum er tryggt, að aðeins vel menntað 
fólk með sérþekkingu sér um landkynn-
ingarstarf á verzlunarsýningum erlendis, 
enda krefst svo erfitt og vandvirknislegt 
starf slíks. Ef fastráðnir opinberir starfs-
menn sjá um þess konar kynningar, er að 
auki tryggt, að sú sérstæða reynsla og 
þekking, sem slikt starf skapar, tapast 
ekki, heldur færist milli sýninga og nýtist 
betur og oftar. 

Ileimsóknir viðskiptanefnda og 
þjóðhöfðingja. 

Ferðir framleiðenda og kaupsýslumanna 
eru taldar mjög gagnlegar, en tilgangur 
þeirra er sá að auka skilning og velvild 
(goodwill) milli þjóða og stuðla þannig 
að auknum millirikjaviðskiptum. Eru þær 
kallaðar „goodwill missions". Einnig sjá 
sendinefndir um samningagerð, t. d. ís-
lenzkar sendinefndir, sem gera vöruskipta-
samninga við austantjaldslöndin, og banda-
rískar viðskiptasendinefndir, sem einnig 
gera sölusamninga. „En í hverri banda-
rískri sendinefnd er hópur þjóðfrægra iðju-
hölda, sem hver er fremstur í sinni grein. 
Þeir ferðast með starfsmanni viðskipta-
ráðuneytisins og hafa í för með sér mörg 
hundruð tilboð um viðskipti, sem fengin 
hafa verið f r á bandarískum framleiðend-
um. Sérhver nefnd örvar um leið eftir-
spurn sams konar tilboða f r á erlendum 
kaupsýslumönnum eftir bandarískum vör-

um. Nefndirnar ferðast borg úr borg og 
ræða ákveðin tilboð við kaupsýslumenn. 
Gert er út um samninga á staðnum og ráð-
stafanir gerðar til þess, að hinir erlendu 
kaupsýslumenn geti þegar haf t samband 
við hin bandarísku fyrirtæki. Að lokinni 
för nefndarinnar er boðað til ráðstefnu, 
þannig að þeir framleiðendur og kaup-
sýslumenn, er heima sátu, geti einnig not-
ið einhvers góðs af þeim upplýsingum, sem 
aflað var í ferðinni."1 1 

Yfirleitt styrkir hið opinbera slíkar ferð-
ir ekki öðruvisi en þannig, að það „lánar" 
embættismenn, t. d. viðskiptasendifulltrúa 
til farars t jórnar og leiðbeiningar sendi-
nefndunum, sbr. Danmörk og Bandaríkin. 
En að öðru leyti greiða þátttakendur sjálf-
ir ferðakostnaðinn. 

Þjóðhöfðingjaheimsóknir eru gjarnan 
notaðar til þess að örva viðskipti, sbr. 
heimsókn Ólafs Noregskonungs til Brazilíu, 
og Bretar telja Philip prins einn sinn bezta 
ambassador og „sölumann", enda opnar 
hann ósjaldan brezkar vörusýningar hér og 
þar um heiminn. 

íslendingar hafa því miður ekki enn not-
fært sér slíkar söluörvunaraðferðir á út-
flutningsmörkuðum sínum. 

ÍJtgáfa bæklinga, blaða og tímarita. 
Þegar rætt er um útgáfu slíkra áróðurs-

og upplýsingamiðla, sem hér um ræðir, 
kemur þrennt til greina, að hið opinbera, 
hagsmunasamtök og/eða einstök fyrirtæki 
sjái um hana. Tilgangurinn er sá að miðla 
upplýsingum um atvinnulíf viðkomandi 
lands og skapa betra andrúmsloft fyr i r 
aðra markaðsstarfsemi. Mikilvægt er, að 
slík upplýsingaútgáfa sé rekin á langtima-
grundvelli og þess sé gætt, að ætíð séu 
hinar beztu og nýjustu upplýsingar sendar 
út. Einnig er mikilsvert, að útgáfan sé á 
fleiru en einu tungumáli. 

Hér er tekið dæmi af útgáfustarfsemi 
Dana á þessu sviði (heimild 10, bls. 50): 

Tímarit á erlendum tungumálum: 
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1. Danish Foreign Office Journal, sent 
út f jórum sinnum á ári í 17000 ein-
tökum (enska) 

2. Dánische Rundschau, f jórum sinnum 
á ári í 9000 eintökum (þýzka) 

3. Informaciones Danesas, ca. tvisvar á 
ári í 9000 eintökum (spænska) 

4. Revue Danoise, annan eða þriðja hvern 
mánuð í 8000 eintökum (franska). 

Auk þess er árlega gefið út „Facts about 
Denmark" á ensku, frönsku og þýzku í 
20000 eintökum á hverju máli og spænsku 
í 10000 eintökum. Einnig gefa þeir út 
myndskreyttan bækling „Hvor fá har for 
meget og færre for lidt" í 125000 eintökum. 

Norðmenn hafa næstum eins viðamikla 
útgáfu. 

Þetta er rakið hér til þess að sýna, 
hversu gífurlega áherzlu nágrannaþjóðir 
okkar og keppinautar á mörgum sviðum 
útflutnings leggja á þennan þátt útflutn-
ingsörvunar. Auk þessa gefa sérgreinasam-
tök í þessum löndum út upplýsingablöð á 
a. m. k. einu alþjóðamáli. 

í Danmörku styrkir hið opinbera slíka 
útgáfu að 50% á móti hagsmunasamtök-
unum, en það, sem einstök fyrirtæki gefa 
út á þessu sviði, styrkir hið opinbera í þess-
um löndum almennt ekki. 

Kvikmyndir eru, sem kunnugt er, mjög 
áhrifaríkt áróðurstæki, en eru hins vegar 
dýrar í framleiðslu, þannig að hið opin-
bera stendur gjarnan straum af kostnaði 
við gerð landkynningarmynda. Hið sama 
á við um gerð mynda um atvinnulifið, sem 
nota má við útflutningsörvun erlendis. 
Þörfin fyr ir slíkar myndir fer vaxandi, og 
því voru þær einn af þeim þáttum útflutn-
ingsörvunar, sem Danir veittu aukinn 
stuðning með löggjöf um útflutningsörvun-
araðgerðir árið 1959. 

3. Önnur óbein afskipti og fyrirgreiðsla hins 
opinbera. 
Bókasöfn og rannsóknir. 

Hér mætti nefna þjónustu, sem bókasöfn 

og sérskólar veita og gætu leitt til útflutn-
ingsörvunar. Bókasöfnin gera þetta með 
útgáfu bókalista yfir lesefni um sölufræði 
og útflutning, sem til afnota eru fyrir út-
flytjendur. Þar koma til greina handbæk-
ur o. þ. h. uppsláttartímarit, þ. e. tímarit, 
sem innihalda samþjappaðar greinar um 
sérefni, kennslubækur á hinum ýmsu svið-
um viðskipta- og þjóðhagfræði. Hins veg-
ar kaupir almenningsbókasafn varla við-
skiptatímarit vegna þess, hve sérhæfð þau 
eru. En þá kemur til greina, að bókasöfn 
veiti þá þjónustu að benda mönnum á tíma-
rit, sem innihalda nauðsynlegustu greinar 
í hverri sérgrein. Mikilvægt er fyr i r út-
flytjendur að fá nýjustu tímaritsgreinar 
sem fyrst , vegna síbreytilegra markaðs-
skilyrða. Til eru við erlenda háskóla út-
flutningsstofnanir, sem fást við fræðileg-
ar rannsóknir á sviði útflutnings- og mark-
aðsmála. í Kaupmannahöfn er „Eksportin-
sti tuttet" við verzlunarháskólann þar. í 
Noregi er s tarfræktur útflutningsskóli, 
„Norges Eksportskole." Þessar stofnanir 
sjá um útgáfu fræðilegra r i ta og hand-
bóka fyr i r útflytjendur. 

Ekki er vafi á, að slík starfsemi er mjög 
gagnleg og annarri starfsemi að markaðs-
málum til styrktar. 

Ýmis atriði. 
- Hér fara á eft ir ýmis atriði, sem höf-

undur vill vekja athygli á: — 
Við lauslega athugun, sem undirritaður 

gerði varðandi yfirst jórn markaðsmála o. 
fl., kom þetta helzt í ljós: 

1. Yfirleitt er einn aðili, ýmist deild í 
ráðuneyti eða sérstofnun, sem samræmir 
þá þjónustu, sem hið opinbera veitir at-
vinnuvegunum á sviði markaðsmála: 

í Bandaríkjunum — ákveðin deild við-
skiptaráðuneytisins 

- Kanada — viðskiptaráöuneytið 
- Svíþjóð — utanríkisráðuneytið 
- Danmörku — atvinnuvegaskrifstofa 

utanríkisráðuneytisins 
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í Bretlandi — sérstofnun, brezka út-
flutningsráðið (BNEC) 

- Noregi — sérstofnun, útflutningsráð 
Noregs. 

2. Opinberar sérstofnanir á sviði mark-
aðsmála eru tiltölulega nýtilkomnar. Stofn-
að var útflutningsráð i Noregi 1. nóvem-
ber 1945 og í Bretlandi í júlí 1964. Til 
skýringar um starfsemi þeirra og mark-
mið er hér stutt greinargerð um Norges 
eksportrád: 

„í ráðinu eiga sæti 42 fulltrúar hinna 
ýmsu útflutningssamtaka, viðskipta-
banka og skipafélaga. Einnig eiga utan-
ríkisráðuneytið, viðskiptaráðuneytið og 
fjármálaráðuneytið hvert sinn fulltrúa 
þar. Ráðsfundir eru vanalega haldnir 
tvisvar á ári. Stjórn ráðsins, sem 14 menn 
skipa, kemur nokkru of tar saman. Fram-
kvæmdanefnd sér um starfsemi skrif-
stofu ráðsins og afgreiðir mál, sem ekki 
kref jas t afskipta ráðs eða stjórnar. í 
nefndinni eiga sæti 4 fulltrúar, kjörnir 
af ráðinu, fulltrúi utanrikisráðuneytisins 
og framkvæmdastjóri skrifstofunnar. 
Einnig starfa á vegum ráðsins f jármála-
nefnd og endurskoðunarnefnd. Ráðið er 
sjálfstæð stofnun."7 

3. Hvað snertir f jármögnun starfsemi 
þeirrar, sem hér er rætt um, þá er hún 
ýmist greidd með framlögum af fjárlögum, 
t. d. í Kanada, eða tekna er aflað með út-
flutningsgjaldi, sem rennur í sérstakan 
sjóð, er lýtur sjálfstæðri stjórn. Sjóðurinn 
greiðir siðan viðkomandi markaðsstarfsemi, 
t. d. í Noregi. 

Danir hafa nokkuð sérstakt skipulag, en 
þeir stofnuðu með lagasetningu sérstak-
an sjóð árið 1960, Atvinnusjóð Danmerk-
ur (Danmarks Erhvervsfond). Sjóðurinn 
var myndaður að hluta úr svonefndum 
dollaramótvirðissjóði og að hluta úr út-
flutningslánasjóði ríkisins. Af vaxtatekj-

um sjóðsins eru greiddir styrkir, sem eiga 
að stuðla að framleiðniörvun annars vegar 
og útflutningsörvun hins vegar. En styrk-
irnir eru veittir gegnum fjárlögin árlega, 
að fengnum tillögum ráðgefandi nefndar.9 

II. HLUTI 

Opinberar óbeinar aðgerðir á Islandi til 
útflutningsörvunar. 

Inngangur. 
í þessum hluta ritgerðarinnar er fjallað 

um þær aðgerðir, sem hugsanlegt er að 
almannavaldið beiti hér á landi til örvun-
ar átaki í íslenzkum útflutningi. Fyrst er 
drepið á, hvaða stofnanir koma hér helzt 
við sögu á undanförnum árum og hvernig 
þær hafa starfað. Þær stofnanir, sem eink-
um hafa sinnt öflun markaðsupplýsinga, 
eru: 

Utanríkisráðuneytið og utanríkisþjón-
ustan 

Viðskiptaráðuneytið 
Fiskimálasjóður — fiskimálaráð. 
Þær stofnanir, sem einkum hafa annazt 

fræðslustarfsemi erlendis, eru: 
Vörusýninganefnd 
Upplýsingadeild utanrikisráðuneytisins. 
— Sökum takmarkaðs rúms birtist sið-

ari hluti ritgerðarinnar hér styttur og köfl-
um lítið eitt vikið til. — 

1. Islenzkar stofnanir á sviði markaðsmála 
(öflun upplýsinga). 

Utanrikisráðuneytið og utanríkisþjónustan. 
Utanrikisráðuneytið var stofnað með 

lögum nr. 31 27. júní 1941. Saga þess nær 
að vísu lengra af tur í tímann, en verður 
ekki rakin hér. 

Árið 1945 voru sendiráðsskrifstofur ís-
lands alls f jórar , þ. e. í Washington, Lon-
don, Kaupmannahöfn og Moskvu. í dag 
s tarf rækja íslendingar alls 10 sendiráð. 
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Þau sex, sem bætzt hafa í hópinn f rá 1945, 
eru í Osló, Stokkhólmi, New York, Brússel, 
Bonn og París. Árið 1968 hafa íslendingar 
stjórnmálasamband við 34 ríki, þ. e. hafa 
skipzt á sendiherrum við þau. Auk þessa 

sjá sendiherrarnir um samskipti við sex 
alþjóðastofnanir, sem ísland hefur full-
trúa hjá . Ríkin 34 skiptast þannig á heims-
álfur: Evrópa 25, Asía 3, Norður- og Suð-
ur-Amerika 6 og Afríka 0. 

Tafla 1. Skipting lancla, alþjóðastofnana, starfsliðs og kostnaðar á sendirúð. 12 

Fjöldi Fjöldi Fjöldi Kostnaöur á 
Dvalarborg sendiherra landa alþj.stofn. Alls starfsliðs sendiráö 
Washington 6 - 6 4 (2) 4,4 millj. kr. 
New York - 1 1 4 (2) 4,6 „ „ 
London 4 - 4 4 (2) 3 5 
Brussel 1 2 3 3 (2) 5,0 „ „ 
Paris 3 3 6 4 (2) 6,1 „ 
Bonn 5 - 5 3 (2) 
Moskva 4 - 4 3 (2) 4,0 „ „ 
Kaupmannahöfn 3 - 3 5 (3) 3 5 
Osló 5 - 5 3 (2) 
Stokkhólniur 3 - 3 3 (2) 3,4 „ „ 

Samtals 34 6 40 36 (21) 40,9 millj. kr. 

(Tölur innan sviga tákna fjölda „diplomata", sem innifalinn er í fjölda starfsliðs 13). 

Kostnaðartölur eru skv. fjárlögum 1968 
og erlendur kostnaður þvi reiknaður á 
gengi gildandi fyr ir 11. nóvember 1968. 

Rétt er að taka fram, að ekki er rétt-
látt að bera saman fjölda landa og alþjóða-
stofnana annars vegar og fjölda starfs-
fólks hins vegar, því að mjög er mismun-
andi, hversu mikið starf sendiráðin þurfa 
að leggja af mörkum vegna þess, sbr. sendi-
ráðið í New York v/Sameinuðu þjóðanna 
og sendiráðið í Washington v/sex landa. 
Á hinn bóginn gefur taflan til kynna, 
hvernig kostnaður á sendiráð skiptist mis-
munandi niður á lönd og alþjóðastofnanir, 
sbr. sendiráðið' í New York annars vegar 
og sendiráðið í Washington hins vegar o. 
s. frv. 

Samkvæmt fjárlögum 1968 er reiknað 
með, að rekstur utanríkisráðuneytisins 
kosti 10,9 milljónir króna. Samanlagður 
kostnaður við utanríkisþjónustuna og ráðu-
neytið mun því skv. þessu nema 51,8 millj-
ónum króna árið 1968. Því miður er ekki 
hægt að skipta þessum kostnaði niður á 
,,diplomatiska" starfsemi annars vegar og 

markaðsstarfsemi hins vegar, þar sem það 
er mjög misjafnt hvað einstök sendiráö 
leggja af mörkum á sviði markaðsmála. 
Sendiráðið í Moskvu sinnir þeim nær ein-
göngu, en önnur minna. Af þessum sökum 
treysti utanríkisráðuneytið sér ekki til þess 
að gefa upp nákvæmar tölur um hlut mark-
aðsmála í starfi sendiráðanna. Hér verð-
ur því aðeins um að ræða ónákvæmt yfir-
lit yfir þessi mál. Hins vegar væri æski-
legt, að utanrikisráðuneytið gæti lagt f ram 
slíkar tölur, þótt í grófum dráttum væri, 
þannig að hægt yrði að gera nokkra út-
tekt á utanríkisþjónustunni eft ir flokkun 
á starfsemi hennar. Slík úttekt yrði til 
hjálpar, t. d. þegar tekin yrði afstaða til 
þess, í hvaða sendiráðum ætti að hafa við-
skiptafulltrúa. Hugsanlegt væri að byggja 
slíka úttekt á tölum um markaðsskýrslur, 
viðskiptaerindi og fyrirgreiðslur vegna ís-
lenzks útflutnings, sem viðkomandi sendi-
ráð hefur annað á ákveönum tíma, t. d. ári. 

Eins og sjá má í töflu 1, eru til jafn-
aðar tveir „diplomatar" í sendiráðum ís-
lands, þ. e. ambassador (sendiherra) og 
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sendiráðsritari. Eins má lesa út úr töflu 
1, að sendiráðin hafa f r á 1—6 löndum og 
stofnunum að sinna, en algengust eru 3— 
5 lönd og stofnanir á sendiráð. Slíkt hefur 
að sjálfsögðu í för með sér nokkur ferða-
lög fyr ir sendiherrann um starfssvæði 
hans. Pétur Thorsteinsson, ambassador, 
segir svo um þetta atriði í blaðagrein: 
„Þeir ferðast því mikið, og í f jarveru þeirra 
er aðeins einn starfsmaður á sendiráðs-
skrifstofunni", auk einnar eða tveggja vél-
ritunarstúlkna. Einnig bendir hann á, að 
starfsmönnum íslenzku utanríkisþjónust-
unnar hafi ekki fjölgað síðan í stríðslok 
(1945) og að heildarkostnaður af þjónust-
unni sé 1,2% af fjárlögum 1968, ef varn-
armáladeild er tekin með. (Úlfljótur, blað 
laganema H. í., 2. tbl., 21. árg. 1968). 

Þetta gefur til kynna, að því eru nokkur 
takmörk sett, hvað sendiráðin geta lagt af 
mörkum á sviði markaðsmála, auk annarra 
„diplómatiskra" starfa, sem gjarnan sitja 
í fyrirrúmi. 

Almennt tekið sinna sendiráðin eftirfar-
andi atriðum vegna markaösmála, en í 
mismunandi mæli eftir mörkuðum: 

1. Taka þátt í gerð viðskiptasamninga 
íslands við dvalarlandiö (löndin), t. d. Sov-
étríkin, Pólland o. fl. 

2. Sinna erindum og fyrirspurnum er-
lendra fyr i r tækja um viðskipti við íslenzk 
fyrirtæki, t. d. gefa upp nöfn og heimilis-
föng og aðrar upplýsingar. 

3. Sinna erindum og fyrirspurnum ís-
lenzkra fyrir tækja, t. d. um markaðsmögu-
leika afurða þeirra, eða útvega innflutn-
ingsleyfi vegna íslenzkra afurða o. fl. 

4. Veita íslenzkum útflytjendum aðra að-
stoð. 

5. Einnig er þeim skylt að vernda ís-
lenzka viðskiptahagsmuni og stuðla að efl-
ingu viðskipta íslands og dvalarlandsins. 

6. Sjá um ýmsar skýrslugjafir.^s 
Skýrslur sendiráðanna berast ekki ætíð 

reglulega, svo að órofa straumur nýrra upp-
lýsinga um hina ýmsu þætti markaðar-

ins myndist milli sendiráðanna almennt og 
útflutningsdeildar viðskiptaráðuneytisins, 
sem veitir skýrslunum móttöku og vinnur 
úr þeim. 

Rétt er að taka f ram hér, að ræðismenn 
íslands leggja nokkuð af mörkum á sviði 
markaðsmála, einkum munu ræðismenn í 
Edinborg, Grimsby og New York ötulir. 

Viðskiptaráðuneytið (útflutningsdeild). 
Viðskiptaráðuneytið var stofnað árið 

1962. Aðeins verður fjallað um eina af 
deildum þess, þ. e. a. s. útflutningsdeild. 
Hún hefur aðeins einn starfsmann, þ. e. 
deildarstjórann. Hann s tarfar m. a. að leyf-
isveitingum og fylgist með leyfum. Hann 
tekur á móti skýrslum f rá sendiráðum og 
ræðismönnum, vinnur úr skýrslunum og 
kemur þeim á framfæri viö útflytjendur. 
Útflutningsdeildin fær einnig upplýsingar 
f r á útflytjendum um verð og fleira.1 5 

Töluverður hluti starfs deildarstjórans 
fer til eftirlits með verði á útflutningi fisk-
afurða, þannig, að ekki komi til verðstríðs 
milli íslenzkra útflytjenda. Þetta á sér 
stoð í lögum um skipan innflutnings- og 
gjaldeyrismála o. fl. f r á 25. maí 1960, 8. 
gr., sem hljóðar þannig: „Ríkisstjórninni 
er heimilt að ákveða, að vörur megi ekki 
bjóða til sölu, selja til útlanda eða f lyt ja 
úr landi, nema að fengnu leyfi hennar. 

Útflutningsleyfi getur ríkisstjórnin 
bundið skilyrðum, sem nauðsynleg þykja, 
þar á meðal um verðjöfnun innbyrðis við 
sölu sömu tegundar og gæða á aðgreindum 
mörkuðum og að hver framleiðandi skuli 
bera fjárhagslega ábyrgð á vöru sinni 
vegna galla. 

Útflytjendur eru skyldir að veita ríkis-
stjórninni þær upplýsingar, sem hún óskar, 
um allt, er varðar sölu og útflutning vara, 
sem seljast eiga til útlanda". 

Ráðuneytið byggir síðan verðákvörðun 
sína á upplýsingum útflytjenda, m. a. vegna 
þess, að skýrslur utanríkisþjónustunnar 
berast oft s tr jál t og seint. En góð skýrslu-
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gerð viðskiptafulltrúa erlendis mundi mjög 
auðvelda slíkt verðeftirlit og einnig gera 
ráðuneytið færara um að meta söluframmi-
stöðu útflytjenda og umboðsmanna þeirra 
og veita þeim betri þjónustu um leið. Deild-
in veitir einnig upplýsingar um tolla og 
innflutningshöft, svo og um nýtilega mark-
aði. Loks sendir útflutningsdeildin út upp-
lýsingar í skýrsluformi um ástand og horf-
ur í útflutningsmálum til viðkomandi út-
f lyt janda tvisvar eða þrisvar sinnum á ári. 
Skýrslur þessa innihalda margvíslegar 
upplýsingar um markaðsmál, einkum á 
sviði sjávarafurða, sem vonlegt er. Skýrslu-
gerð þessi hefur mælzt mjög vel fyrir með-
al útflytjenda. Heimildir deildarinnar að 
skýrslum þessum eru eftirfarandi og í 
nokkuð réttri röð eftir mikilvægi (skv. við-
tali við starfsmann deildarinnar): 

1. Munnlegar og skriflegar upplýsingar 
f r á útflytjendum. 

2. Skýrslur f r á Markaðsupplýsingaþjón-
ustu innanríkisráðuneytis Bandaríkjanna 
um fiskveiðar, fiskinnflutning o. fl. 

3. Skýrslur f r á ræðismönnum íslands er-
lendis, einkum Edinborg og Grimsby. 

4. Norges Handels- og Sjöfartstidende. 
5. Skýrslur f r á sendiráðum íslands. 
Athyglisvert er, að skýrslur f r á sendi-

ráðunum koma hér í fimmta sæti. Óneitan-
lega er það vísbending um það, hversu litlu 
hlutverki starfsemi sendiráðanna á þessu 
sviði hefur að gegna. 

Vafasamt er hvort útflutningsdeildin 
muni geta aukið þjónustu sína, nema til 
komi aukinn starfskraftur . En þjónustuna 
mætti bæta með aukinni útgáfustarfsemi 
og meiri upplýsingaöflun erlendis með til-
stilli utanríkisþjónustunnar. En til lítils 
er að afla upplýsinga um hugsanlega mark-
aði og þess háttar, ef upplýsingarnar eru 
ekki settar í aðgengilegan búning og dreift 
sem víðast, svo að til útflutningsörvunar 
verði. Að mati höfundar sinnir viðskipta-
ráðuneytið ekki slikri þjónustu í dag, þann-
ig að til útflutningsörvunar komi, t. d. með 

tilkomu nýrra útflutningsafurða. Útflutn-
ingsdeildin sinnir því einkum verðlagseft-
irliti vegna útflutningsins og leyfaveiting-
um auk áðurgreindrar skýrslugjafar. Þess-
um verkefnum annar starfsmaðurinn, en 
varla miklu meiru. 

Ábendingar v/utanríkisráðuneyti — 
viðskiptaráðuneyti. 

Öflun markaðsupplýsinga og dreifing er 
í höndum tveggja aðila, sem eru algerlega 
aðskildir, hvað stjórnun snertir, þ. e. utan-
rikisráðuneyti og viðskiptaráðuneyti. Þetta 
getur leitt til ágreinings, þar sem viðskipta-
ráðuneytið, sem annast dreifingu upplýs-
inganna innanlands og er þannig í nánari 
tengslum við atvinnulífið og betri aðstöðu 
til þess að meta þarfir fyrir ákveðnar upp-
lýsingar, hefur ekkert yfir þeim mönnum 
að segja, sem markaðsupplýsinganna afla 
erlendis, þ. e. starfsmönnum utanríkisráðu-
neytisins. Einnig kann þetta atriði að hafa 
þá afleiðingu í för með sér, að öflun mark-
aðsupplýsinga sitji á hakanum vegna þarfa 
utanríkisráðuneytisins fyr ir „diplomat-
iska" starfsemi sendiráðanna. 

Af ofangreindum orsökum verður allt 
starf við öflun markaðsupplýsinga ómark-
visst og seinvirkt, og hefur það leitt til 
þess, að utanríkisþjónustan hefur misst til-
trú, hvað snertir starf að öflun markaðs-
upplýsinga. — Brýn nauðsyn er því að 
sameina þessa starfsemi á einni hendi, t. 
d. ráðuneytisdeild í öðru hvoru ráðuneyt-
anna eða jafnvel fela hana sérstakri stofn-
un, sbr. Noreg. Þessi samræmingaraðili sæi 
einnig um skipulagningu og stefnumótun 
vegna fræðslustarfsemi erlendis og sæi um 
styrkveitingar, sbr. starfsemi Fiskimála-
sjóðs. — 

Fáir menn starfa eingöngu að öflun 
markaðsupplýsinga og dreifingu þeirra, t. 
d. er aðeins einn starfsmaður í útflutn-
ingsdeild viðskiptaráðuneytisins, og örfáir 
menn (óviss tala) sinna þessum málum í 
utanríkisþjónustunni. Auk þessa fá nýir 
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starfsmenn utanríkisþjónustunnar ekki 
sérstaka þjálfun á sviði viðskipta, áður en 
þeir eru sendir utan til s tarfa í sendiráð-
um íslands. 

Æskilegt væri, að gerð yrði úttekt á 
störfum einstakra sendiráða við öflun 
markaðsupplýsinga og hversu fær þau eru 
um að mæta þörfum íslenzkra útflytjenda 
fyrir téðar upplýsingar. Síðan ákvæði slík 
úttekt fjölgun eða fækkun starfsmanna í 
sendiráðunum eða opnun nýrra sendiráða. 
Ef til f jölgunar starfsmanna kæmi, hefðu 
hinir nýju starfsmenn stöðu viðskiptasendi-
fulltrúa með höndum og sinntu störfum 
samkvæmt því. Um staðsetningu vísast til 
niðurstaðna könnunar. 

Starf útflutningsdeildar viðskiptaráðu-
neytis felst einkum í eftirliti útflutnings-
verðs og leyfaveitingum. Auk þess gefur 
hún út frét tabréf: „Viðskiptafréttir", þar 
sem veittar eru ýmsar upplýsingar um 
markaðsástand, verðhorfur o. þ. h. 

En einnig þyrft i deildin að geta veitt 
útflytjendum eða þeim aðilum, sem hyggðu 
á útflutning, aðstoð i líkingu við starf 
dönsku skrifstofunnar á þessu sviði (sbr. 
f ramar) auk annarrar þjónustu. Útflutn-
ingsdeildin sinnir slikum störfum almennt 
ekki. Orsökin er mannfæð, einn starfsmað-
ur annar ekki slíku. Ef þarfir atvinnulifs-
ins kref jas t þess konar þjónustu, yrði að 
fjölga mjög starfsliði deildarinnar og bæta 
um leið tengsl hennar eða öllu heldur breyta 
tengslum hennar við utanríkisþjónustuna. 

Rétt er að vekja athygli á því, að við-
skiptaráðuneytið hefur enga skrifstofu úti 
á landi, t. d. á ísafirði, Akureyri eða Egils-
stöðum, þar sem veittar eru upplýsingar 
um markaðsmál eða önnur fyrirgreiðsla 
veitt, t. d. leyfisveitingar. Norðmenn hafa 
til dæmis svæðisskrifstofu i Bergen á veg-
um norska útflutningsráðsins.7 Einnig er 
minnt á ,,Trade Clinics" í Bandaríkjunum. 
Margir islenzkir útflytjendur starfa úti á 
landi, að vísu færri en í Reykjavík. Bætt 
þjónusta við útflytjendur á sviði markaðs-

mála gæti m. a. komið f ram í því, að við-
skiptaráðuneytið, ef til vill í samvinnu við 
hagsmunasamtök, opnaði slikar svæða-
skrifstofur, t. d. á Akureyri og Egilsstöð-
um til að byrja með. Hugsanlegt væri, að 
útflutningsstyrkþegar störfuðu á þessum 
skrifstofum á milli þess, sem þeir störfuðu 
á erlendu mörkuðunum. Skrifstofurnar 
ættu að sjá um dreifingu markaðsupplýs-
inga, veita útflytjendum ýmsa aðstoð og 
annast námskeið og fundahöld. Einnig 
gætu þær annazt söfnun tölulegra upplýs-
inga um framleiðslu útflutningsafurða á 
starfssvæði sínu i samráði við t. d. Fiski-
félag íslands og Hagstofuna. 

Fiskimálasjóður. 
Með lögum nr. 76, 29. desember 1934 

var Fiskimálanefnd stofnuð. Skyldi nefnd-
in vera skipuð 7 mönnum, rikisstjórnin til-
nefndi einn og eftirfarandi aðilar sinn 
hver: Alþýðusamband íslands, botnvörpu-
skipaeigendur, Fiskifélag íslands, Lands-
banki íslands, Útvegsbanki íslands og Sam-
band íslenzkra samvinnufélaga. Með lög-
um f rá Alþingi 1935 var stofnaður sjóður 
í sambandi við Fiskimálanefnd og nefndur 
Fiskimálasjóður. Hlutverk hans var að 
styrkja ýmiss konar tilraunastarfsemi á 
sviði sjávarútvegs og markaðsleit fyrir 
sjávarafurðir. Fiskimálanefnd starfaði í 13 
ár, f rá 1934 til 1947. Nefndin var lögð nið-
ur árið 1947, en Fiskimálasjóður starfaði 
áfram og með svipuðu hlutverki og áður, 
að því viðbættu, að lána mátti úr sjóðnum 
gegn seinni veðrétti til stofnunar fyrir-
tækja til eflingar fiskveiðum og hagnýt-
ingar sjávarafurða. Máttu lánin nema mest 
25% stofnkostnaðar. 3 os 15. 

í stjórn sjóðsins eiga nú sæti 5 menn, 
kosnir hlutfallskosningu á Alþingi. 

Samkvæmt upplýsingum f rá skrifstofu-
stjóra sjóðsins námu styrkir til markaðs-
leitar árið 1967 kr. 691.058,95 eða um 9,1% 
af styrkveitingum sjóðsins og er það furðu 
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lágt, þegar rekstrarafgangur hans nemur 
13 milljónum króna á sama tíma. 

Athyglisvert er, að vaxtatekjur sjóðsins 
1967, kr. 4.066.581,20, standa undir 53,7% 
styrkveitinga, en þó er spurning um þaö, 
hvort betri nýting f já rmuna sé að leggja 
fé á bankavöxtu eða í aukna styrki og 
stuðla þannig að auknum útflutningi. 

Samkvæmt breytingum, sem gerðar voru 
á lögum um útflutningssjóð og útflutnings-
gjald í desember 1968, lækkar hlutdeild 
Fiskimálasjóðs í útflutningsgjaldi úr 
4,98% í 3,5% og gert ráð fyrir, að tekjur 
sjóðsins verði um 13 milljónir króna árið 
1969 skv. frumvarpinu (Mbl. 3. des. 1968). 

Höfundur hefur aflað sér nokkurra upp-
lýsinga um styrkveitingar Fiskimálasjóðs 
til markaðsleitar. Rétt er að taka fram, 
að hugtakið markaðsleit túlkar sjóðs-
stjórnin á mjög víðtækan hátt. Inn í þær 
tölur, sem birtast hér á eftir, koma ýms-
ir ferðastyrkir, sem ekkert verður fullyrt 
um að hafi runnið til markaðsleitar eða 
öflunar markaðsupplýsinga. Þess er og að 
geta, að skv. viðtali við skrifstofustjóra 
sjóðsins hefur kröfu um skýrslugjöf ekki 
verið stranglega fylgt eftir. Því er ekki 
hægt að fullyrða, að styrkirnir hafi í raun 
og veru runnið til markaðsleitar eingöngu, 
svo að óyggjandi sé. 

Þess má geta, að Danir hafa sett þær 
reglur, að styrkir eru „aðeins veittir til 
útflutningsörvandi aðgerða, sem eru al-
menns eðlis og koma heilum afurðagrein-
um eða útflytjendahópum til góða".9 Slík 
regla er eðlileg og sjálfsögð, þegar almanna-
fé á í hlut. 

Styrkir Fiskimálasjóðs hafa verið mjög 
mismunandi f r á ári til árs eins og tafla 2 
sýnir. 

í krónutölu er meðaltal styrkupphæðar 
kr. 830.954,80 á ári og hefur því ekki hækk-
að skipulega í samræmi við gengisbreyt-
ingar á tímabilinu, en kostnaður, sem styrk-
irnir renna til, er að meginhluta erlendur. 
Enda þótt heildartölur vanti hér inn í fyrir 
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Tafla 2. Styrkir Fiskimálasjóðs vegna 
markaðsleitar. 

°/0af heildar-
Styrkir til styrkupphœð Heildarstyrk-

Ar markaðsleitar ársins upphœð ársins 
Kr. Kr. 

1956 . . . . 945.000.00 48 1.936.499.30 
1957 . . . . 585.000.00 35 1.623.504.11 
1958 . . . . 613.000.00 43 1.409.231.88 
1959 . . . . 615.000.00 — 

1960 . . . . 1.379.662.90 — 

1961 . . . . 1.472.693.00 — 

1962 . . . . 504.057.00 40 1.232.657.08 
1963 . . . . 562.000.00 35 1.596.105.00 
1964 . . . . 470.000.00 24 1.893.431.45 
1965 . . . . 715.000.00 32 2.200.000.00 
1966 . . . . 810.000.00 20 4.010.232.00 
1967 . . . . 691.000.00 9 7.572.970.10 
1968 . . . . 1.440.000.00 — — 

Samtals 10.802.412.90 

Heimildir: Ársreikningar Fiskimáiasjóðs, nema árin 
1959—1961 og árið 1968, fcngnir að láni í 
Seðlabanka íslands. Listi yfir styrki ti! 
markaðsleitar 1956—1968 frá skrifstofu 
Fiskimálasjóðs. 

árin 1959—1961, má samt sjá, að hlut-
fallslega hafa styrkir til markaðsrannsókna 
farið lækkandi á síðari árum. Ástæður 
þessa gætu verið auðveld söluskilyrði ís-
lenzkra sjávarafurða upp úr 1960 eða 
stefnubreyting h já stjórn sjóðsins. 

— Segja má, að Fiskimálasjóður sé eini 
íslenzki sjóðurinn, sem veitir styrki til 
markaðsleitar, en styrkir hans eru aðeins 
ætlaðir sjávarútvegi og fiskiðnaði. Iðn-
lánasjóður gæti lögum samkvæmt veitt 
styrki til starfsemi á erlendum mörkuðum, 
en hefur ekki hafið slíkar styrkveitingar. 
Eins má benda á, að kröfum um skýrslugjöf 
hefur ekki verið stranglega framfylgt , hvað 
snertir styrkveitingar Fiskimálasjóðs, 
þannig að ekki verður fullyrt, að styrkirnir 
hafi eingöngu runnið til öflunar markaðs-
upplýsinga. Markaðsupplýsingar, sem aflað 
er í f já rs tyrk tum ferðum, nýtast ekki jafn 
vel og ella, ef þeir útflytjendur, sem heima 
sitja, fengju þær í skýrsluformi. Réttmætt 
er, að stranglega sé gengið eft ir skýrslu-
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gjöf og viðurlög liggi við, ef út af er 
brugðið. 

Niðurstöður könuunar v/kafla II. 
Spurningalisti og bréf voru send út 

til 30 útflytjenda, sem valdir voru af 
handahófi af lista 40 íslenzkra útflytj-
enda, sem skrifstofa Verzlunarráðs hafði 
tekið saman og lét góðfúslega i té. Síðan 
veittu viðkomandi útflytjendur höfundi 
frekari upplýsingar í viðtali á skrifstofum 
þeirra. Rétt er að taka fram, að reynt var 
að hafa spurningalistann sem fyrirhafnar-
minnstan til svars. 

Útflytjendur, sem svöruðu, f lyt ja flestir 
aðeins út eina vörutegund. Þessir útflytj-
endur flokkast á aðalútflutningsafurðir 
eins og tafla 3 sýnir. 

Um hópana er það að segja, að í 1. hópi 
er um að ræða útflutning vara, sem eru 
f r já lsar til útflutnings og eru auk þess 
,,bulk-vörur", þ. e. seldar i stórum förmum 
og yfirleitt til fárra og ,,stórra" kaupenda. 
í 2. hópi eru smærri útflytjendur, hvað 
snertir verðmæti útflutnings, sem selja auk 
þess flestir í minni sendingum og til neyt-

Tafla 3. Skipting úrtaks í 3 hópa cftir 
afnrðaflokkum. 

1. hópur 

2. hópur 

3. hópur 

Afurð 

skreið 
lýsi og mjöl 

Fjöldi útflytjenda Alts 

4 
4 8 

vélar 1 
búvörur 1 
gærur og ullarvörur 3 
niðursuðuvörur o. fl. 3 

htaðfrystur fiskur 

18 

enda. í 3. hópnum eru loks tveir útflytj-
endur hraðfrystra sjávarafurða, en þeir 
selja ýmist til eigin verksmiðja í Banda-
ríkjunum eða stærri aðila í Austur- og 
Vestur-Evrópu. Þeir hafa einnig þá sér-
stöðu að hafa skipulagt eigið sölukerfi er-
lendis. 

Athugið, að prósentutölur, sem koma í 
úrvinnslu svaranna hér á eftir, eru jafnaðar 
af, þannig að munað getur einu prósenti 
til eða frá. — 

Sp. 3.1. Teljið' þér, aö hið opinbera eigi að vinna að útvegun markaðsupplýsinga og 
veita útflutningsaðilum ýmsa aðra markaðsþjónustu? já/nei. 

Ekki 
Svör: Já V 

/n 
Nei svar Alls 

1. hópur 7 87 1 13 0 0 8 
8 100 0 0 0 0 8 

3. „ 1 50 0 0 1 50 2 

Alls 16 88 1 6 1 6 18 

Um 90% úrtaksins telja, að hið opinbera hópi. Tveir aðilar töldu þessa þó ekki þörf 
eigi að vinna að útvegun markaðsupplýs- vegna útflutningsafurða sinna, og svaraði 
inga, og svarið er á sömu leið í 1. og 2. annar því neitandi, en hinn svaraði ekki. 

Sp. 3.5. Teljiö þér, að hið opinbera eigi að veita útflytjendum einhverja fjárhagsaðstoð' 
v/markaösstarfsemi erlendis? já/nei. 

Ekki 
Svör: Já Nei °/„ svar Alls 
1. hópur 6 74 1 13 1 13 8 
2. „ 6 74 1 13 1 13 8 
3. „ 2 100 0 0 0 0 2 

Alls 14 76 2 12 2 12 18 
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Þeir, sem svöruðu neitandi, voru hrædd-
ir við, að um misnotkun yrði fljótlega að 
ræða. Um 76% úrtaksins telja, að hið op-
inbera eigi að veita fjárhagsaðstoð, og er 
þar samfylgni milli hópa. Sem skýringar 
nefndu 6 ferðastyrki, 4 vörusýningar, 2 
aðstoð við markaðsleit v /nýrra afurða, 
6 engar skýringar. 

Þeir, sem nefndu ferðastyrki, sögðu, að 

vanda þyrft i val þeirra, sem þá hlytu. 
Styrkþegar yrðu að vera hæfir í alla staði 
til þess að afla nauðsynlegra upplýsinga 
í ferðinni. Ef um sérstök markaðstækifæri 
væri að ræða, væri sjálfsagt að veita siíka 
styrki. Styrkþegar yrðu síðan að skila 
skýrslu innan ákveðins tima eftir heim-
komu að viðlögðum dagsektum, ef út af 
bæri. 

Sp. 3.7. Teljið þér, að hið opinbera eigi að gera einhverjar þær ráðstafanir, sem örva 
áhuga framleiðenda á útflutningi afurða sinna? já/nei. 

Ekki 
S\'ör: Já Nei svar 
1. hópur 7 87 0 0 1 13 
2. „ 7 87 0 0 1 13 
3. „ 2 100 0 0 0 0 

Alls 16 88 0 0 2 12 

í viðtali við útflytjendur var tekið fram, 
að í spurningunni væri átt við útflutning 
almennt, og virðast útflytjendur sammála 
um, að almannavaldið eigi að gera ráð-
stafanir til þess að örva almennt útflutn-

ing íslenzkra framleiðsluvara. Það var þvi 
eðlilegt að spyrja, hvort útflytjendur teldu 
sig hafa verið örvaða til útflutnings af 
hinu opinbera eða útflutningsáhugi þeirra 
verið slævður. Spurningin var þannig: 

Sp. 3.8. Teljið þér, að aðgerðir eða aðgerðaleysi hins opinbera hafi örvað eða dregið 
úr útflutningsáhuga yðar eða engu breytt þar um? 

Dregid Engu Ekki 
Svör: Orvaó / o nr / o breytt / o svar / o 
1. hópur 1 13 1 13 5 62 1 12 
2. „ 3 37 2 26 3 37 0 0 
3. „ 0 0 0 0 1 50 1 50 

Alls 4 22 3 16 9 50 2 12% 

Athyglisvert er, að af útflytjendum i 
„fr já lsa" flokknum (1. hópi) telja 62%, að 
aðgerðir almannavaldsins hafi engu breytt. 
Einn skreiðarútflytjandi taldi, að til örv-
unar hefði orðið, og annar skreiðarútflytj-
andi taldi, að aðgerðir hins opinbera hefðu 
dregið úr áhuga sínum. 

Af þeim útflytjendum í 2. hópi, sem 
töldu sig hafa fengið uppörvun, var einn í 
niðursuðuiðnaði og tveir útflytjendur land-
búnaðarafurða. Hér er aðeins um að ræða 
22% úrtaksins, sem töldu sig hafa hlotið 

uppörvun, og er það allt of lág tala. Bót í 
máli fyrir almannavaldið er það, að aðeins 
16% töldu, að aðgerðir þess hefðu dregið 
úr útflutningsáhuga. Til skýringar var 
nefnt misrétti í útflutningsuppbótum, röng 
gengisskráning, hvernig eftirlitið með út-
flutningi er háttað og mismunun við fram-
kvæmd eftirlitsins. Auk þess tilnefndu þeir 
ástæður eins og óvissu um útflutningsleyfi 
(v/skreiðar) og afskipti Síldarútvegs-
nefndar af síldarsölumálum. 

Um 50% úrtaksins töldu, að afskiptin 
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hefðu engu breytt, og tóku nokkrir það 
fram, að þetta gilti fyr i r heildina, en að-
gerðir eins og bátagjaldeyriskerfið fyrir 
árið 1959 hefðu verið til baga. 

Siðan var spurt almennt um afskipti af 

útflutningsmarkaðsmálum og tekið fram, 
að átt væri við starfsemi á mörkuðum er-
lendis, þ. e. upplýsingaöflun og kynning-
arstarfsemi. 

Sp. 3.10. Teljið þér, að afskipti hins opinbera hér á landi af útflutningsmarkaðsmál-
um séu — mikil — nægileg —• lítil —• of litil — engin? 

Nœgi- o.f Ekki 
Svör: Mikil / o leg % litii V / 0 svar / o Alls 
1. hópur 1 13 3 37 3 37 1 13 8 
2 . „ 0 0 1 13 5 6 2 2 2 5 8 
3. „ 0 0 1 5 0 1 5 0 0 0 2 

Alls 1 6 5 28 9 50 3 16 18 

Nú er þess að gæta, að sá galli er hér 
á, að ,,mikil" og „nægileg" útiloka ekki 
hvort annað, en þar sem aðeins einn aðili 
taldi afskiptin mikil, hefur þetta ekki telj-
andi skekkjuáhrif. 

Hér er áberandi, að um 37% 1. hóps 
telja afskiptin nægileg, þar af voru tveir 
skreiðarútflytjendur og einn lýsis- og mjöl-
framleiðandi, en útflutningur skreiðar, lýs-
is og mjöls er tiltölulega f r já ls hér á landi, 
miðað við það sem gerist i útflutningsmál-
um íslendinga. Hins vegar var jafnstór 
hópur, sem taldi afskiptin „of litil" eða 
37% 1. hóps og 62% 2. hóps, en þar eru 
í hópi útflytjendur landbúnaðar- og iðnað-
arvara. Söluskipulag þeirra er þvi ekki jafn-
þróað eða á eins háu skipulagsstigi og 
skipulag 1. og 3. hóps (útflytjenda sjávar-
afurða). 

2. Fræðslustarfsemi erlendis v/íslenzkra 
atvinnuvega. 

Hér verður litillega rakið starf Vöru-
sýninganefndar og síðan fjallað um ýmis 
atriði, sem snerta einkum starfssvið upp-
lýsingadeildar utanrikisráðuneytisins, svo 
sem heimsóknir erlendra blaðamanna, ferð-
ir viðskiptasendinefnda og þjóðhöfðingja 
íslands til útlanda og loks útgáfu bækl-
inga, blaða og tímarita og gerð íslenzkra 
kynningarkvikmynda um islenzkt atvinnu-
líf. 

íslenzkar stofnanir á þessu sviði. 
Vörusýninganef nd: 

Telja má, að Vörusýninganefnd hafi tek-
ið til s tarfa á árinu 1956 að frumkvæði þá-
verandi iðnaðarmálaráðherra, Ingólfs Jóns-
sonar, og forystumanna samtaka iðnaðar-
ins. Samkvæmt 3. grein starfsreglna nefnd-
arinnar f r á 2. nóvember 1957 er hlutverk 
nefndarinnar „m. a. að vera til ráðgjafar 
rikisstjórn, útflytjendum og þeim aðilum, 
sem starfa að vöru- og landkynningu, einn-
ig að hafa forgöngu — ef þurfa þykir — 
um að skipuleggja sameiginlega þátttöku 
framleiðenda og útflytjenda i kaupstefn-
um og vörusýningum. Nefndin skal jafn-
f ramt standa fyr ir almennum upplýsinga-
deildum á viðurkenndum alþjóðlegum 
kaupstefnum og sýningum (skulu þar gefn-
ar upplýsingar um ísland, menningu þess, 
atvinnuvegi og útflutning). Verkefni nefnd-
arinnar skal einnig vera að halda uppi 
markaðsrannsóknum og markaðsleit í sam-
bandi við kaupstefnur og vörusýningar, 
eftir þvi sem ástæður leyfa."1 6 

Þessi grein er svo ljós, að hún þarf ekki 
frekari skýringa við. Á tímabilinu 1956— 
1964 hefur nefndin stuðlað að eða stutt 
þátttöku í tuttugu og fimm sýningum og 
kaupstefnum. Þar af voru átta í Gautaborg, 
tvær í Ancona á Ítalíu og tvær í London. 
Alls hafði nefndin afskipti af f jórum sýn-
ingum utan Evrópu, þ. e. einni i Buenos 
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Aires 1960, einni í Lagos, Nigeríu, 1962, 
ferðasýningu í Bandaríkjunum 1962 og 
einni í Tel-Aviv 1964.16 Við athugun kem-
ur í Ijós, að ekki er um neina samfellda 
stefnu að ræða í störfum nefndarinnar, a. 
m. k. ekki hvað varðar fast sýningarsvæði, 
nema í Gautaborg. Aðeins ein sýning hef-
ur verið haldin í Afríku og Suður-Ameríku, 
hvorri fyrir sig, og það fyr ir sex og átta 
árum. Starf nefndarinnar hefur f rá upp-
hafi mjög mótazt af þeim fjárskorti , sem 
hún hefur búið við, en hún hefur einkum 
fengið styrki úr þrem áttum, þ. e. aðilar 
að nefndinni hafa hver um sig greitt kr. 
5.000,00 á ári, eða 11 X 5 = kr. 55.000,00, 
auk þess hefur Fiskimálasjóður styrkt 
nefndina með um kr. 60.000,00 á ári að 
meðaltali, og loks hefur nefndin fengið fé 
af fjárlögum, fyrs t kr. 50.000,00, en nú kr. 
150.000,00, þannig að tekjur nefndarinnar 
hafa náð kr. 260.000,00 á ári nú síðustu ár. 
Þess ber að geta, að framlögin hafa flokk-
azt á fjárlögum fram til ársins 1967 undir 
liðnum „iðnaðarmál". Á hinn bóginn hef-
ur vörusýninganefnd einkum styrkt þátt-
töku í matvælasýningum og almennum 
landkynningarsýningum, því að aðeins 
fimm eru nefndar iðnaðarsýningar í skýrslu 
nefndarinnar.1 6 

Nefndin hefur fylgt þeirri stefnu, að 
greiða gólfleigu o. þ. h. og ýmsa innlenda 
vinnu, en útflytjendur senda vörur og helzt 
mann til þess að gefa upplýsingar. Dá-
lítill hópur íslenzkra manna og kvenna hef-
ur því öðlazt nokkra reynslu í því að veita 
upplýsingadeild forstöðu á vörusýningum. 
Hér er einkum um að ræða starfsmenn sölu-
samtaka og hagsmunasamtaka. 

Auk þess hefur nefndin aðstoðað útflyt j-
endur við að leita tilboða í uppbyggingu 
svæða, teikningu og skipulag sýningar-
svæða o. fl. 

í viðtali við ri tara nefndarinnar kom 
fram, að útflytjendur eru frekar áhuga-
litlir um þátttöku í vörusýningum og eins 
skorti mikið á, að útflytjendur fylgdu vöru-

sýningum eftir, svöruðu fyrirspurnum eða 
nýttu nægilega á annan hátt þau sölutæki-
færi, sem sýningar höfðu skapað. Af þessu 
leiðir, að erfi t t hefur reynzt að gera áætl-
un f ram í tímann um þátttöku íslands í 
sýningum. 

Samt sem áður kemur til greina, aö 
nefndin tryggð'i sér hæfilega stóran sýn-
ingarskála til langframa á viðurkenndri 
sýningu, t. d. í London eða Gautaborg, og 
leigði hann síðan til íslenzkra fyr i r tækja 
við vægu verði (sbr. Bretar). Eins er hugs-
anlegt, að Vörusýninganefnd legði áherzlu 
á „prestige"-sýningar, þar sem alhliða er 
sýnd framleiðsla þjóðarinnar, t. d. heims-
sýningar. í þessu sambandi er rét t að geta 
þess, að nefndin sá um framkvæmdir vegna 
þátttöku íslands í heimssýningunni í 
Montreal (Expo 67) í umboði hinnar ís-
lenzku heimssýningarnefndar, sem skipuð 
var ráðuneytisstjórum viðskiptaráðuneytis 
og utanríkisráðuneytis auk fulltrúa Vöru-
sýninganefndar. Til þessa verkefnis runnu 
kr. 4.213.908,00 skv. ríkisreikningnum 1967. 
Danir telja slíkar sýningar vænlegar til 
árangurs í sambandi við útflutningsörvun, 
ef rétt er á haldið. 

Upplýsíngadeild utanríkisráðuneytisins: 
Deildin hefur aðeins einn starfsmann. 
Nokkuð hefur verið um heimsóknir er-

lendra blaðamanna, einkum hafa þær ver-
ið tengdar sérstökum viðburðum, t. d. komu 
85 blaðamenn vegna ráðherrafundar At-
lantshafsbandalagsins, og fleiri slik dæmi 
mætti nefna. Þessi tækifæri hafa veriö 
notuö til útbreiðslu upplýsinga um menn-
ingu, atvinnulíf og um ísland almennt. Á 
hinn bóginn hefur f járskor tur ekki leyft, 
að upplýsingadeildin byði blaðamönnum 
sérstaklega til landsins. Meira er um, að 
einkafyrirtæki, t. d. flugfélögin, bjóði blaða-
mönnum til landsins, en slíkt er utan 
ramma þessarar ritgerðar. 

Um ferðir viðskiptanefnda og þjóðhöfð-
ingja er það að segja, að ferðir íslenzkra 
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viðskiptanefnda hafa einkum átt sér stað 
vegna samningagerðar við austantjalds-
löndin, en á árinu 1967 runnu kr. 619.703,41 
til samningagerðar við erlend ríki, en nokk-
uð af því fé rann til gerðar viðskiptasamn-
inga. Þegar viðskiptasendinefndir hafa far-
ið utan til samningagerða, hafa viðskipta-
og utarikisráðuneytin skipað menn í nefnd-
irnar að fenginni tilnefningu viðkomandi 
hagsmunasamtaka. Auk þess hefur einn 
fulltrúi ríkisins át t þar sæti. Rikið hefur 
ekki veitt aðra þjónustu en þá að greiða 
laun fulltrúa síns. 

Um opinberar heimsóknir þjóðhöfðingja 
íslands til útlanda er það að segja, að við-
skiptasérfræðingar hafa ekki verið í föru-
neyti hans og ferðirnar því ekki verið not-
aðar beinlínis til eflingar íslenzkum útflutn-
ingi. Það væri þó í alla staði tilhlýðilegt, 
að viðskiptasendinefnd væri í föruneyti for-
setans á slíkum ferðalögum og fyllsta 
ástæða til að hagnýta slík tækifæri í þágu 
útflutningsörvunar. 

Samkvæmt viðtali við deildarstjóra upp-
lýsingadeildarinnar hefur hún litla út-
gáfustarfsemi með höndum, nema hvað 
gefinn er út einblöðungur í samvinnu við 
Efnahagsstofnun íslands, og inniheldur 
hann hagfræðilegt yfirlit og ýmsar tölu-
legar upplýsingar. Blöðungurinn nefnist 
„Basic Facts" og kemur út tvisvar eða 
þrisvar á ári. 

Hins vegar kaupir rikið timaritið „Ice-
land Review" og dreifir því víða um heim. 
Til þess liðar runnu kr. 226.247,50 árið 
1967. Útgáfa þessa rits hefur bætt úr mik-
illi þörf fyr i r slikt landkynningarrit, en 
einnig hefur það kynnt íslenzka atvinnu-
vegi og atvinnuhætti. 

Einnig má geta hér um útgáfu Menn-
ingarsjóðs á bókinni „Facts about Ice-
land" og útgáfu Seðlabanka íslands á upp-
lýsinga- og fræðsluritinu „Iceland", hvort 
tveggja á ensku. 

Ferðaskrifstofa rikisins gefur árlega út 
landkynningarrit, „Iceland", sem gefið er út 

á 5 tungumálum. Þessum ritum er dreift 
víða um heim, og geta þau því komið að 
miku gagni fyr ir íslenzkan útflutning, en 
athyglisvert er, að þrír aðilar skuli sjá 
um þessa útgáfu, sem einn aðili gæti hæg-
lega séð um. 

Samkvæmt rikisreikningi 1967 fóru kr. 
211.728,51 til upplýsinga- og kynningar-
starfsemi og kr. 204.000,00 til kaupa á 
kvikmyndum fyrir sendiráð íslands erlendis 
til landkynningar. Sendiráðin hafa nú 3 
eða 4 kvikmyndir til útlána. Er hér um 
að ræða almennar landkynningarmyndir, 
t. d. This is Iceland, Surtseyjarmynd og 
mynd, sem NATO og utanríkisráðuneytið 
kostuöu til helminga. Á þessu sviði mætti 
gera mun meira til eflingar útflutningi með 
gerð sérstakra mynda um íslenzkt atvinnu-
líf og einstakar íslenzkar afurðir sérstak-
lega. Benda má á þá hagræðingu, að 
fræðslumyndasafn rikisins sjái um gerð 
þessara landkynningarmynda utanríkis-
þjónustunnar og annist dreifingu þeirra 
til sendiráðanna. Einnig má benda á, að 
einkaaðilar, t. d. SH og SÍS, hafa fram-
leitt s tut tar myndir, sem hugsanlegt væri 
að sendiráðin notuð'u til útlána, ef hið op-
inbera styrkti kopíugerð þeirra. 

— Án þess að það snerti starf upplýs-
ingadeildar utanrikisráðuneytisins, er rétt 
að benda loks á það, að' bókasöfn hér á 
landi veita litla þjónustu í sambandi við' 
útvegun gagna um markað'smál, t. d. fékk 
höfundur sínar beztu heimildir hjá áhuga-
mönnum um þessi mál. í þessu sambandi 
má benda á það, að grein birtist i blaði 
danska utanrikisráðuneytisins, þar sem eru 
leiðbeiningar til danskra útflytjenda um 
notkun bókasafna varðandi upplýsinga-
öflun um markaðsmál. bls-15!)-

Ábendingar v/fræðslustarfs ísl. stofnana á 
erlendum mörkuðum. 

Starfsemi Vörusýninganefndar á að stór-
auka og tryggja henni aukið f jármagn, t. d. 
með hærri framlögum úr Fiskimálasjóði og 



1.28 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

framlögum úr Iðnlánasjóði. Nefndin gæti 
þar með skipulagt vörusýningastarfsemi 
íslendinga nokkur ár f ram í tímann og 
jafnvel tekið skála á leigu til frambúðar, 
t. d. í Gautaborg eða London. Auk þessa 
yrði þátt taka íslendinga í vörusýningum í 
Afríku og Suður-Ameríku stóraukin með 
skipulögðum hætti. 

Eðlilegra má telja, að Vörusýninganefnd 
heyri undir viðskiptaráðuneytið, að f jár -
veitingar til nefndarinnar verði færðar til 
samræmis og að ákveðinn aðili, t. d. út-
flutningsdeild viðskiptaráðuneytisins, sjái 
um framkvæmdir vegna vörusýninga, 
t. d. bréfaskriftir og útvegun starfsfólks 
á sýningar. Einnig sjái þessi aðili um að 
fylgjast með því, hvernig íslenzk fyrir-
tæki nýta þau tækifæri til útflutnings, sem 
vörusýningar skapa, t. d. þannig, að fyrir-
spurnir erlendis f r á eftir vörusýningar fari 
sem mest um hendur þessa aðila. Þetta er 
nauðsynlegt, til að gengið sé úr skugga um 
gagnsemi sýninganna. 

— Vörusýninganefnd verði aðeins ráð-
gefandi aðili. — 

Skipuleggja verður útgáfu blaða og bækl-
inga til útflutningsörvunar f r á grunni. 

Áður hefur komið fram, hversu mynd-
arlega nágrannar okkar og keppinautar, 
Danir, standa að þessum málum. Þar sem 
íslendingar og íslenzkar afurðir eru vafa-
laust minna kynnt og ekki eins víðs vegar 
í heiminum og Danir og dönsk framleiðsla, 
þurfa þeir að koma þessum málum í lag 
hið allra fyrs ta og verja hlutfallslega meira 
fé til fræðslustarfsemi erlendis (eksport-
propaganda) en Danir. Eðlilegast er, að 
upplýsingadeild utanríkisráðuneytisins sjái 
um framkvæmdir í málinu, en ekki þrír 
eða f jór i r aðilar eins og nú er. Það myndi 
hafa bæði sparnað og hagræðingu í för 
með sér. 

3. Niðurstöður könnuuar (úrræði). 
í sp. 4.1 er átt við útflutningsstofnun í 

líkingu við norska útflutningsráðið (sjá 
f ramar) og einnig var þess getið til skýr-
ingar v/sp. 4.4, að þar væri átt við við-
skiptasendifulltrúa. 

Sp. 4.1. Á ríkið að setja á stofn útflutningsstofnun, sem hafi með höndum samræm-
ingu á aðgerðum íslendinga í útflutningsmarkaðsmálum og hafi yfir að ráða 
sérmenntuðu starfsliði til markaðsrannsókna og/eða sölustarfsemi erlendis? já 
/nei. 

Ekki 
Svör: Já / o Nei / o svar / o Alls 
1. hópur 1 14 1 86 0 0 8 
2. „ 1 14 6 72 1 14 8 
3. „ 1 50 1 50 0 0 2 

Alls 3 17 

Aðeins 17% úrtaksins svara játandi, þ. 
e. einn í hverjum hópi. En 78% svöruðu 
neitandi, eða afgerandi meirihluti 1. og 2. 
hóps. Sem skýringu gáfu flestir, að stofn-
unin yrði aðeins nýtt „skriffinnskubákn" 
og of kostnaðarsöm. Hins vegar kann þessi 
afstaða að byggjast á vanþekkingu á því, 
hvernig stofnun eins og norska útflutn-
ingsráðið starfar, því nokkrir útflytjenda 
töldu sig lítið vita um starfsemi þess. 
Sp. 4.2. Stofnunin heyri undir utanríkis-

14 78 1 5 18 

ráðuneyti, viðskiptaráðuneyti eða 
sé sjálfstæð stofnun? (Strikið 
þau svarorð út, sem EKKI eiga við). 

Svar: Þeir, sem svöruðu sp. 4.1. neit-
andi, svöruðu þessari spurningu 
ekki, en af þeim þrem, sem svör-
uðu sp. 4.1. játandi, svaraði einn 
utanríkisráðuneytið, annar við-
skiptaráðuneytið og sá þriðji sjálf-
stæð stofnun. Af þessum svörum 
verður engin ályktun dregin. 
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— Aðeins þeir, sem svöruðu sp. 4.1. neit-
andi, svara næstu spurningu, þ. e. alls 14 
svara henni. — 
Sp. 4.3. Ef nei er við sp. 4.1., teljið þér, að 

utanríkisráðuneytið og/eða við-
skiptaráðuneytið eigi að auka þjón-
ustu sina á sviði markaðsrann-
sókna? já/nei. 

Svör: 
Utanríkisráðuneytið 8 57,0% 
Viðskiptaráðuneytið 3 21,5% 
Bæði ráðuneytin 3 21,5% 

Alls 14 

Hér er það athyglisvert, að rúmlega 
helmingur þeirra, sem svöruðu, benti á ut-
anrikisráðuneytið. Af þessu má draga þá 
ályktun, að nokkur óánægja sé meðal út-
flytjenda á þjónustu utanríkisþjónustunn-
ar á þessu sviði, og af einhverjum ástæðum 
beinast augu manna frekar að henni en að 
viðskiptaráðuneytinu. 

— Persónulega telur höfundur, að við 
núverandi skipan mála hefði réttasta 
svarið við 4.3. verið bæði, en aðeins 21,5% 
svarenda gáfu það svar. 

Sp. 4.4. Að ofangreindir aðilar í sp. 4.3., annar eða báðir, sendi utan sérmenntaða 
menn í þessu skyni? já/nei. 

Ekki 
Svör: Já / o Nei % svar / o 
]. hópur 8 1 0 0 0 0 0 0 
2. 6 72 1 14 1 14 
3. 1 5 0 0 0 1 5 0 

Alls 15 

Spurningunni svara 83% úrtaksins ját-
andi, en aðeins einn neitandi. Af þeim, sem 
svöruðu spurningunni (16), svöruðu 93% 
játandi. í þessu svari felst eindregin ósk 
um, að sérmenntaðir viðskiptasendifulltrú-
ar starfi á vegum ríkisins á erlendum mörk-
uðum. 

— Sp. 4.5. var skipt í tvennt, þ. e. a- og 
b-hluta, en þegar að svörum kom, létu út-
flytjendur svör sín gilda fyrir báða hluta. 
Sp. 4.5. Til hvaða landa ætti að senda þessa 

starf smenn: 
a) Með tilliti til utanríkis- og við-

skiptamálastefnu íslendinga al-
mennt? 

b) Með sérstöku tilliti til sölu á af-
urðum yðar? land: 1 — 2 — 3 
— 4 — 5? 

Ef útkoman er lögð saman, er röðin þessi: 

1. Bandaríkin nefnt 10 sinnum 
2. Bretland „ 7 
3. Þýzkaland „ 7 „ 
4. Austur-Evrópa „ 7 „ 

83 1 5 2 12 18 

5. Noregur - Danmörk nefnt 5 sinnum 
6. Norðurlönd „ 5 „ 
7. Suður-Ameríka „ 4 „ 
8. Nígería „ 3 „ 

og önnur lönd minna. 

Af þessum átta svæðum hefur ísland ekki 
sendiráð á tveimur, þ. e. í Nigeríu og 
Suður-Ameriku. Ef opna á ný sendiráð 
og leggja viðskiptahagsmuni til grundvall-
ar við staðarval, væri því réttast að opna 
sendiráð i Suður-Ameríku fyrst og siðar 
í Afríku. í þessum sendiráðum yrðu fyrst 
og fremst viðskiptasérfræðingar. 

— Persónulega telur höfundur, að ís-
lendingar ættu að stefna að því að hafa 
viðskiptafulltrúa í sendiráðum í löndum 
1—4 og byggja samtímis við það kerfi með 
því að hafa útflutningsstyrkþega í löndum 
5—8, annað hvort i sendiráðum eða ræðis-
mannsskrifstofum, þ. e. a. s. einn á Norð-
urlöndum, t. d. i Osló, síðan smáþétta þetta 
kerfi til öflunar markaðsupplýsinga með 
útflutningsráðgjöfum að dönskum hætti 
og fullnægja þannig sérþörfum t. d. ein-
stakra iðngreina. — 
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Hér á eft ir verða tilfærðar nokkrar til-
vitnanir, sem komu fram sem svör við 
sp. 4.6. Önnur atriði: 

1. „Ég myndi vilja nota erlenda menn 
sem ræðismenn við öflun markaðsupp-
lýsinga. Þeir ættu að fylgjast meö 
möguleikum til sölu á vörum okkar" 
(útfl. vélar). 

2. „íslendingar eiga að bjóða heim öll-
um sínum ræðismönnum, ríkið og fyr-
irtækin greiði fyr ir þetta í samein-
ingu. íslendingar eiga frekar að hafa 
viðskiptasendifulltrúa í framleiðslu-
löndum samkeppnisvara okkar, t. d. í 
Noregi og Danmörku, en í markaðs-
löndunum" (útfl. mjöl). 

3. „Skrifstofur ræðismanna jafnt sem 
sendiráðin verði nýttar til öflunar 
markaðsupplýsinga" (útfl. vélar). 

4. „Viðskiptaráðuneytið hafi góðar upp-
lýsingar um markaðinn erlendis til að 
vera fært um að meta söluframmi-
stöðu (effektivitet) útflytjenda" (útfl. 
gærur — garn). 

5. „Undirritaður hallast helzt að almennri 
upplýsingasöfnun og leiðbeiningastarf-
semi, sem verði öllum opin" (útfl. 
f rys tur fiskur). 

6. „Á ótryggari mörkuðum er sjálfsagt 
að hafa markaðsfulltrúa" (útfl. fryst-
ur f iskur) . 

Athyglisvert er, að þr jár athugasemd-
anna hljóða á sömu lund: að hagnýta megi 
ræðismenn íslands erlendis betur en nú 
er gert í sambandi við öflun markaðsupp-
lýsinga. 

Næst komu hér á eftir svör við spurn-
ingum um fjársöfnun. Þess ber að geta, að 
fáir svöruðu þeim kafla spurningalistans 
beint, orsökin var sú, að margir töldu, að 
ekki þyrft i að auka kostnað vegna bættrar 
þjónustu hins opinbera á þessu sviði 
m. a. með fækkun sendiráða og betri nýt-
ingu ræðismanna í þágu aukinnar mark-
aðsupplýsingaöflunar. 
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Þessum spurningum er sleppt hér. — 
—• Persónulega telur höfundur, aö það 

átak, sem gera verður til þess að auka 
óbeinar opinberar aðgerðir rikisins til út-
flutningsörvunar, muni kosta nokkurt 
aukið fé. Þessar auknu fjárveitingar mætti 
t. d. taka til helminga af f járlögum annars 
vegar og Fiskimála- og Iðnlánasjóði hins 
vegar. Síöar, er útflutningur nýrra afurða 
hefði aukizt, mætti mæta kostnaðinum að 
fullu með útflutningsgjaldi, og félli þá rík-
isframlagið niður. — 

Lokaorð. 
Hér hefur nú verið rakið starf íslenzkra 

stofnana á sviði óbeinna afskipta af mark-
aðsmálum og gerður nokkur samanburður 
á starfi þeirra og starfsemi slíkra stofn-
ana erlendis. Þá hefur verið minnzt á nokk-
ur atriði, sem betur mættu fara, og getið 
um álit nokkurs hóps útflytjenda á þess-
um málum. 

Fræðilega séð er eðlilegast, að öflun 
markaðsupplýsinga og fræðslustarfsemi sé 
í höndum sama aðila, einkum hvað stefnu-
mótun snertir, en helzt einnig hvað fram-
kvæmdir snertir. 

Brýn nauðsyn er á því, að opinber yfir-
völd hér á landi viðurkenni þessa stað-
reynd og hefj i endurskipulagningu þessara 
mála, þannig að opinberar óbeinar aðgerð-
ir til útflutningsörvunar hér á landi verði 
markvissari og árangursríkari en verið 
hefur. 

— Að endingu þakka ég þeim f jölmörgu 
aðilum, sem of langt yrði upp að telja með 
nafni, þ. á. m. útflytjendum, sem þátt tóku 
í könnuninni, og opinberum starfsmönn-
um, er upplýsingar veittu ljúfmannlega og 
fúslega. Sérstaklega þakka ég þeim próf-
essor Árna Vilhjálmssyni og viðskipta-
fræðingunum Guðmundi H. Garðarssyni og 
Þóri Einarssyni fyr ir góðar ábendingar og 
aðstoð við útvegun á heimildargögnum. — 
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Valdimar Kristinsson: 

Ferðamdlin með sérstöku tilliti til Akureyrar 

í framhaldi af grein um ferðamál, sem birtist í síðasta 
hefti Fjármáiatíðinda, er hér skilið greinilegar á milli 
sumarferðalaga og þeirra skiiyrða, sem kunna að vera 
fyrir hentli varðandi móttöku ferðamanna á öðrum árs-
tínnun. Er einkiun rætt um Akureyri í þessu sambandi 
og aðstöðuna til að koma þar upp „vetraríþróttamiðstöð", 
er yrði starfrækt frá því um miðjan vetur og fram á 
haust. 

F ^ e g a r ræða á um ferðamálin sem at-
vinnugrein, virðist óhætt að ganga út 

f r á því sem vísu, að á næstu árum og ára-
tugum muni æ fleiri ferðamenn hafa hug 
á að koma til íslands. Almenn velmegun 
og ferðalöngun ætti að sjá fyrir því. Aðal-
spurningin varðandi þessi mál er því sú, 
hve mörgum ferðamönnum við getum tek-
ið á móti og hvort við getum lengt ferða-
mannatímann nægjanlega til þess að nauð-
synleg f járfes t ing skili hæfilegum arði, 
þannig að í heild verði um traustan at-
vinnuveg að ræða. 

Skilyrðum til móttóku ferðamanna hér 
á landi mætti skipta í tvo meginhluta. Ann-
ars vegar er það, sem miðast við sæmilegt 
eða gott veður og nokkurn veginn greiðfæra 
vegi. Hins vegar eru svo önnur skilyrði, 
sem eru síður háð sól og blíðu og miðast 
ekki við langar akstursleiðir. 

Hingað til hefur ferðamennska á íslandi 
að langmestu leyti miðazt við fyrri atriðin. 
Fólk kemur fyrst og fremst, þegar það á 
von á beztu veðri og greiðfærum leiðum. 
Júlí og ágúst eru vinsælastir, og er það 
eíni timi ársins, þegar hótel og flutninga-
tæki eru nokkurn veginn fullnýtt. Á þess-

um tíma skoðar ferðafólkið alla fallegustu 
og sérkennilegustu staði landsins jafnt í 
byggðum sem óbyggðum. Fjárfesting, sem 
nær eingöngu er nýtt þennan stut ta tíma, 
verður að vera hófleg á hverjum stað. Sér-
staklega á það við um hálendið, þar sem 
aðrir notkunarmöguleikar eru engir. Ýmiss 
konar aðstaða hefur verið sköpuð í þessu 
sambandi, og áreiðanlega má gera margt 
fleira á næstunni, er gæti borgað sig, ef 
full fyrirhyggja er höfð við framkvæmdir 
og reynt að nýta skilyrði, sem samstarf 
við skóla, félagsheimili og aðra aðila get-
ur skapað. En þessu öllu eru þó veruleg 
takmörk sett. Meira þarf að koma til, ef 
móttaka ferðamanna á að verða traustur 
og mikilvægur atvinnuvegur. 

Lenging ferðamannatímans. 

Á síðari árum hefur mátt sjá merki þess, 
að ferðamennskan hér ekki orðin jafn háð 
veðráttu og vegum eins og áður var. Tíð-
ar flugferðir, stærð Reykjavíkur og aukin 
umsvif í þjóðlífinu hafa leitt til þess, að 
slæðingur er af ferðamönnum og fólki í 
ýmsum erindrekstri allt árið, enda oft erf-
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itt að skilja þarna á milli. Áfangafarþeg-
ar Loftleiða eiga mikinn þátt í þessari 
þróun, enda hafa þeir verið um fjórðung-
ur allra ferðamanna, sem komið hafa til 
landsins siðustu árin. 

Keykjavík virðist þannig hafa skilyrði 
til að fá nokkuð af ferðamönnum allt árið. 
Aðalatriðið er þvi að geta boðið upp á 
nægjanlegt hótelrými í borginni hverju 
sinni; hljóta sumarhótel að gegna mikil-
vægu hlutverki i því sambandi. Til að lengja 
aðalferðamannatimann í Reykjavík hefur 
mönnum helzt komið til hugar að reyna 
að fá hingað alþjóðlegar ráðstefnur, eink-
um vor og haust. Er margt, sem bendir 
til að töluverður árangur geti náðst af 
slíkri viðleitni. Skólahúsnæði hefur mikið 
verið notað fyr ir meiri hát tar ráðstefnur 
og verður sjálfsagt áfram, en ef ráðstefn-
urnar fa ra að verða margar, er hætt við, 
að koma þurfi upp sérstöku ráðstefnuhúsi, 
er yrði kjarni þessarar starfsemi. Virðist 
þá eðlilegast, að ráðstefnuhúsi yrði valinn 
staður nálægt Háskólanum, þannig að hús-
næðið gæti nýtzt að nokkru leyti til fyrir-
lestrahalds á veturna. Benda má á, að ef 
Reykjavík fær á sig gott orð fyr ir ráð-
stefnuhald, eru meiri likur til að hægt 
verði að beina minni ráðstefnuhópum til 
Akureyrar og fleiri staða. 

Þótt áratugir hljóti að líða, þar til vega-
kerfi landsins verður nokkuð í likingu við 
það, sem er í nágrannalöndunum, þá standa 
vonir til, að ekki muni liða mjög langur 
timi, þangað til komnir verða góðir vegir 
út f r á Reykjavík töluvert austur fyr ir f ja l l 
og upp í Borgarfjörð (þriðja greiðfæra 
leiðin liggur svo til Keflavíkur). Þetta bæt-
ir mjög ferðamöguleikana allt árið í ná-
grenni Reykjavíkur, en skapar engan 
grundvöll fyr i r meiri hát tar ferðalögum 
vetur, vor og haust frekar en nú er. 

Annað mikilvægt atriði i ferðamálum, er 
varðar lengingu ferðamannatímans, er að 
koma upp góðu hóteli á Þingvöllum af hóf-
legri stærð. Þar ættu allmargir gestir að 

geta dvalizt samtimis, hópar að geta mat-
azt, og einnig þarf að vera aðstaða fyr ir 
minni ráðstefnur. í þessu sambandi mætti 
benda á, hve skemmtilegt það gæti verið, 
ef hótel eða hluti hótels á Þingvöllum væri 
í fornum stórhöfðingjastil, þ. e. raunveru-
leg Valhöll, þar sem stundum mætti bregða 
á leik á hátíðastundum og láta starfsfólk 
klæðast fornum búningum. Eðlilegt væri 
að hafa norræna samkeppni um teikningu 
af sliku hóteli. (Þetta er ekki nefnt til að 
draga úr áhuganum fyrir að reisa sögu-
aldarbæ, t. d. að Borg á Mýrum.) Veruleg-
ar líkur eru á, að gott hótel á Þingvöllum 
geti haf t rekstrargrundvöll allt árið, en 
til þess að svo gæti orðið þyrfti að lagfæra 
Þingvallaveginn og bæta aðstöðu til íþrótta-
iðkana i og við þjóðgarðinn, einkum á vetr-
um. 

Er þá komið að þriðja atriðinu, sem ekki 
er nema að nokkru leyti háð almennri veðr-
áttu, en það er að koma upp alþjóðlegu 
hressingarhæli fyrir gigtveika. Varla mundi 
vera vit í að leggja í eins mikla f járfes t -
ingu, og þarna mundi vera þörf á, nema 
með erlendu fjármagni, en þegar landið 
hefði unnið sér nafn á þessu sviði, væri 
auðvelt að færa út starfsemina. Hvera-
gerði er sennilega bezti staðurinn fyrir 
þess konar stofnun, og gætu aðrar risið 
þar í kring, en einnig gætu stóru hótelin 
í Reykjavik fengið sent efni til leirbaða 
og boðið upp á sérstök kjör á veturna fyr-
ir þá, sem vildu dvelja um tima sér til 
heilsubótar og hressingar. E r mikilvægt, 
að sem fyrst fáist úr því skorið, hvort úr 
framkvæmdum af þessu tagi geti orðið. 

Þessu til viðbótar má benda á þá stað-
reynd, að veiðiáhugamenn eru oft ekki 
síður ánægðir i votviðri heldur en sólskini. 
Er það margra álit, að lax- og silungsveiði 
í ám og vötnum landsins geti orðiö mikil 
tekjulind, ef netaveiði yrði lögð niður og 
skipulega unnið að ræktunarmálum. Yrðu 
þá næg tækifæri fyr ir alla íslenzka veiði-
menn og mikinn fjölda erlendra að auki. 
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En til þess að svo megi verða, þarf skipu-
lega uppbyggingu á margvíslegri aðstöðu 
víða um land. 

Akureyri og ferðamálin. 

Meginefni þessar greinar f jallar um það, 
hvernig hugsanlegt væri að gera Akureyri 
að alþjóðlegum „vetraríþrótta"- og ferða-
mannabæ, þar sem mikiö væri um að vera 
að minnsta kosti hálft árið. Hér er um 
viðamikið mál að ræða, sem þó er hægt 
að vinna að í mörgum áföngum. 

Akureyri er vel í sveit sett í miðju blóm-
legu héraði, og má segja, að þegar byggð-
inni og trjágörðunurn sleppir, þá taki við 
engjar og tún, og eru þó að'eins tæpir 100 
km að norðurheimskautsbaugnum. Lofts-
lag f r á því utan við Akureyri og inn Eyja-
f jörð er tiltölulega stöðugt, eftir því sem 
gerist hér á landi. Hefur þetta verulega 
þýðingu fyrir uppbyggingu ferðamennsk-
unnar. Þá hefur Akureyri á sér skemmti-
legt bæjarsnið, þrátt fyr i r það, að íbúarnir 
eru aðeins um tíu og hálft þúsund. Má 
segja, að staðurinn sé af heppilegri stærð 
sem ferðamannabær, þannig að auðvelt er 
að komast fótgangandi milli helztu staða. 
En að sjálfsögðu mundi það engu spilla 
í þessu sambandi, þótt bærinn stækkaði all-
verulega, enda er miðbæjarkjarninn 
skemmtilegur og verður vel lagaður sam-
kvæmt þeim höfuðdráttum skipulagsins, 
sem nú liggja fyr i r og miðað mun við. 

Þótt Akureyri liggi á láglendi, gera 
brekkurnar í bænum það að verkum, að 
hún ber nokkurn svip fjallabæjar, sem 
skapar hið rétta andrúmsloft. En nærliggj-
andi fjöll stuðla síðan enn frekar að hinu 
sama, og er það höfuðkostur Akureyrar 
fyr ir áðurnefnd markmið, hve stutt er í 
skiðabrekkurnar og reyndar einnig að jökli, 
sem tryggir skíðafæri allt árið. Engin meiri 
hát tar byggð á landinu er jafnnálægt jökli 
og Akureyri, og gefur þetta einstæða mögu-

leika, sem mikilvægt er að nýta sem fyrst . 
Mun reyndar ekki víða í heiminum hægt 
að finna sambærilega aðstöðu til skíðaferða 
á sumrin. 

Akureyri hefur á sér snyrtilegan blæ, 
og hafa garöar þar lengi verið rómaðir 
fyr ir fegurð. En gatnagerðin verður enn 
að teljast skammt á veg komin. Að visu 
eru helztu götur malbikaðar, og gangstétt-
ir hafa verið lagðar við flestar þeirra, en 
nær allar íbúðargötur eru ófrágengnar. 
Vonandi verður þó hægt að bæta verulega 
um í þessu efni á næstu árum. Alvarlegra 
en þetta eru þó samgönguerfiðleikarnir, 
sem geta skapazt í nágrenni bæjarins, þeg-
ar frost er að fara úr jörðu eða eftir vot-
viðri. Er þá stundum ógreiðfært út á flug-
völl, sem þó er rétt fyr i r sunnan bæinn. 
Áætlanir um varanlega vegagerð munu ná 
til vegakafla báðum megin Akureyrar eða 
nánar tiltekið að vegamótum Öxnadals- og 
Dalvíkurvegar að norðan, og austan Eyja-
f jarðarár að vegamótum Vaðlaheiðar- og 
Svalbarðsstrandarvegar. Er þarna um að 
ræða um það bil 20 km kafla ásamt nýj-
um brúm yfir Eyjaf jarðará . Umferðin er 
það mikil, áður en hún dreifist í fleiri átt-
ir, að hið sama gerist eins og víða í ná-
grenni Reykjavíkur, að vegirnir eru verri 
við þéttbýlið en þegar kemur út í sveitirnar. 
Mikilvægt er þvi að bæta úr þessu strax og 
aðstæður leyfa, en segja má að lagfæring 
á vegarspottanum f rá bænum og suður á 
flugvöll (um 2 km) þoli enga bið. 

Samkvæmt vegalögum mun Akureyri 
smám saman fá fé úr vegasjóði til að leggja 
aðalbraut í gegnum bæjarsvæðið f r á norðri 
til suðurs, sem er nærri 8 km leið. Hin eig-
inlega hraðbraut (þjóðvegur) mun hins 
vegar eiga að liggja nokkru vestar. í sam-
bandi við varanlega vegagerð á þessum 
slóðum væri æskilegt, að rikisvaldið léti 
athuga, hvort lagning hraðbrautarinnar 
vestan við bæinn mundi ekki bæta aðstöðu 
nýrra hverfa á Akureyri og auðvelda stað-
setningu iðnfyrirtækja, enda væri þetta lið-
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ur í áætlunum um eflingu bæjarins og bætt 
skipulag. 

Aðrar nauðsynlegar framkvæmdir í sam-
göngumálum við Akureyri eru þær, að flug-
völlurinn verði lengdur þannig, að stórar 
þotur (t. d. í leiguflugi f r á útlöndum) geti 
auðveldlega lent þar, og að vegurinn upp 
í Hlíðarfjall verði gerður að þjóðvegi og 
að hann verði bættur og honum haldið við, 
eft ir því sem bezt gerist um vegi landsins. 
Er þetta hvort tveggja, og fyrs t um sinn 
reyndar einkum hið síðara raunar forsenda 
þess, að uppbygging Akureyrar sem ferða-
mannabæjar geti haldið áfram af fullum 
kraft i . 

Um flugvöllinn er það annars að segja, 
að flugbrautin er nú orðin 1565x50 m og 
öll malbikuð, en eftir er að malbika flug-
vélastæði og afgreiðslusvæði. Með því að 
lengja flugbrautina upp í allt að 2500 m 
væri þarna kominn millilandaflugvöllur. 
Þessi lenging yrði tiltölulega mjög ódýr, 
þar sem undirstöðurnar fengjust með því 
að dæla upp úr grynningum syðst í Poll-
inum. Við flugvöllinn er skemmtileg flug-
stöðvarbygging og einnig flugskýli, hvort 
tveggja nýlegt. Þessa aðstöðu þyrft i að 
auka með vaxandi umferð. Auðvelt er að 
fullrækta nágrenni flugvallarins og skreyta 
það á ýmsa lund. Mundi flugvallarsvæðið 
þannig falla vel inn í bæjarmyndina. 

Þá er eitt af framtíðarverkefnunum að 
koma upp umferðarmiðstöð á Akureyri, þar 
sem afgreiðsla sérleyfis- og hópferðabíla 
yrði sameinuð ýmissi annarri upplýsinga-
og fyrirgreiðslustarfsemi fyr ir ferðamenn. 

Nú er farið að gera nýja höfn sunnan 
Oddeyrartanga, og munu allstór farþega-
skip geta lagzt þar að bakkanum. Á Poll-
inum rétt utan við höfnina er svo nægjan-
legt dýpi fyr ir stærstu farþegaskip heims. 
Verður þetta að teljast sérstaklega góð að-
staða fyr i r skemmtiferðaskip. Nú, þegar 
þau eru farin að koma í allt að tuttugu 
ferðir til landsins á sumri, er mjög aðkall-
andi, að hægt verði að beina mörgum þeirra 
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einnig norður til Akureyrar. Má benda á, 
að í bænum er nægur bílakostur, til þess 
að hægt sé að taka á móti einu stóru far-
þegaskipi í senn. Ef íslendingum tekst 
að eignast allstórt farþegaskip á næstu 
árum, er ekki ólíklegt, að það yrði tíður 
gestur á Akureyri yfir sumarmánuðina, 
enda mun nú mjög í tízku að skipuleggja 
áætlunarferðir farþegaskipa sem skemmti-
ferðir um leið. 

Hér að framan hefur verið nefnt ýmis-
legt, sem stuðlar að því að gera Akureyri 
að ferðamannabæ. Margt fleira mætti þó 
nefna og ber í því sambandi að hafa í huga, 
að það, sem ýmsum kann að þykja smá-
vægilegt, getur þó skipt máli til að skapa 
rétta heildarmynd. Ef fólk, sem væri að 
hugleiða ferð til Akureyrar, sæi bækling, 
þar sem margt væri talið upp, sem væri á 
boðstólum, þá mundi því finnast staður-
inn miklu forvitnilegri, þótt það sjálft hefði 
ekki áhuga nema á fáu einu. Og þótt ekki 
sé um beinan áhuga að ræða getur fólk 
haf t gaman af að sjá ýmislegt í svip. 

Lystigarðurinn á Akureyri, með allri is-
lenzku flórunni og fjölmörgum erlendum 
plöntum, er skemmtilegur. Þá eru nokkur 
forvitnileg söfn í bænum. Útisundlaug er 
góð og lítil innisundlaug á sama stað. Út-
reiðar og gönguferðir á sléttu og í bröttu 
er auðvelt að stunda og einnig silungsveiði 
í næsta nágrenni. Þá eru siglingar og hvers 
konar bátsferðir á Pollinum og firðinum 
auðveldar, einnig með sjóskíðum, og sjó-
stangaveiði er gott að stunda þarna. Mætti 
jafnvel hafa vikulega keppni (festival) í 
þeirri grein. Tvær litlar smábátahafnir eru 
nú á Akureyri og síðar mætti bæta þá að-
stöðu enn frekar. Níu hola golfvöllur hef-
ur verið á Akureyri, en nú er byrjað að 
koma þar upp át ján hola golfvelli á 
skemmtilegum stað suðvestan við bæinn, 
sem verður til frambúðar miðað við skipu-
lagið. Þá er í athugun að koma upp nokkr-
um tennisvöllum rétt við sundlaugina. Um 
„vetraríþróttirnar" verður svo rætt síðar. 
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Austan við Eyjaf jörð (Pollinn) gegn.t Ak-
ureyri er fallegt skógræktarsvæði, sem 
mætti stækka verulega. Þar gæti orðið 
skemmtilegt útivistarsvæði, og ekki mundi 
veitingaskáli með stórum útsýnisgluggum 
spilla aðstöðunni. Hugsanlegt er einnig að 
koma upp sjóbaðstað (sandlóni) nálægt 
bænum til notkunar á góðviðrisdögum að 
sumrinu. Ennfremur mætti nefna fiska-
t jarnir og „dýragarð" með íslenzkum hús-
dýrum o. fl. 

Ferðir um nágrannabyggðirnar geta ver-
ið skemmtilegar, bæði fyr ir innlenda og er-
lenda ferðamenn. Eyjafjarðardalir , sunnan 
Akureyrar, eru ein blómlegasta byggð 
landsins. Þar er mjög þéttbýlt, eftir því 
sem gerist i íslenzkum sveitum, en mörg 
býli þó stór og víða búið af rausn jafn-
f ramt því sem snyrtimennska er yfirleitt 
ríkjandi. Hægt er að aka í hring með því 
að fara rétt inn fyr ir Melgerðismelaflug-
völl. En fólk skyldi fa ra lengra. Hægt er 
að fara annan hring sunnar og komast 
lengst, á venjulegum bíl, allt að 50 km suð-
ur fyr ir Akureyri. Er landslag þar einstak-
lega skemmtilegt með hólum og hæðum, 
prýtt kjarr i og vötnum, en háfjöll umhverf-
is. Er þar áreiðanlega oft lygnt, þótt víða 
blási um landið. Enn má taka hliðarveg inn 
í Sölvadal og aka upp að Hólafjalli, en eftir 
það mun fjallamönnum einum fært . Út með 
firðinum er ekki síður forvitnilegt. Má þar 
nefna „Gásakauptún" (gamlar og merkar 
rústir) , Hrísey, Svarfaðardal með Skíða-
dal og einstaklega fallega og hrikalega leið, 
sem þó er öllum fær, f rá Dalvík um Múlann 
til Ólafsfjarðar, og síðan um Lágheiði og 
Fljót og sem leið liggur um jarðgöngin 
til Siglufjarðar. Sá, sem fer þessa leið í 
góðu veðri, mun ekki gleyma því i bráð. 
Þá má bæta við flugferð til Grímseyjar. 
Þangað sækja fuglaskoðarar, og mörgum 
þykir ekki lítið í það varið að kynnast eyju, 
sem norðurheimskautsbaugur liggur um. 
Og síðast en ekki sízt ber að nefna ferðir 

i Þingeyjarþing austur fyr ir Vaðlaheiði, en 
að því verður vikið síðar. 

Fjöldi ferðamanna, ekki sízt á vetrar-
íþróttastöðum, sækist eft ir fleiru en nátt-
úrufegurð og íþróttaiðkunum. Matur, 
drykkur og skemmtanir eru verulegur hluti 
aðdráttaraflsins. Á þessum sviðum hefur 
Akureyri þegar nokkuð að bjóða, og smám 
saman mun bætast við, eftir því sem eftir-
spurnin eykst. Nokkur veitingahús, veit-
ingabúðir (cafeteriur) og vinstúkur eru í 
bænum, og er flest af þessu mjög snoturt. 
Um helgar gefur Sjálfstæðishúsið ekkert 
eftir ýmsum vinsælum skemmtistöðum er-
lendis. Tvö kvikmyndahús eru á Akureyri, 
en þau eru bæði rekin í ófullkomnu hús-
næði, og nokkuð svipað er að segja um 
leiksýningar. Væri æskilegt, að hægt væri 
úr að bæta á einhvern hátt. Reyndar mun 
í ráði að endurbyggja gamla leikhúsið með 
„leikhúskjallara" og annarri aðstöðu, og 
er þá sennilega vel fyrir leikhúsmálunum 
séð. 

Þessu til viðbótar er svo ýmis önnur 
þjónusta einnig mjög mikilvæg, svo sem 
á sviði verzlunar- og heilbrigðismála. Verzl-
anir á Akureyri eru margar og sumar bæði 
stórar og glæsilegar. Gefur þetta bænum 
þó nokkurn borgarsvip. Þá eykur vel búið 
sjúkrahúsið mikið á öryggi gesta, og á það 
ekki sízt við þá, sem skíðaíþróttina stunda. 

Miðstöð „vetrariþrótta". 

Þrát t fyr i r allt, sem nefnt hefur verið 
hér að framan, þarf meira til að gera Ak-
ureyri að alþjóðlegum ferðamannabæ. Til 
þess að ná þessu markmiði eru fyrs t og 
fremst bundnar vonir við aðstöðuna til að 
iðka „vetraríþróttir". Þær eru nefndar hér 
innan tilvitnunarmerkja vegna þess, að 
hugmyndin er, að hægt verði að stunda 
þær einnig á sumrin. 

Áður en lengra er haldið, er þó rétt að 
víkja nokkrum orðum aö því, hvað það 
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táknar að vera alþjóðlegur ferðamannabær. 
Slíkir staðir eru að sjálfsögðu af ýmsum 
stærðum, og þar er mismunandi mikið um 
að vera. Allir eru þeir þó að minnsta kosti 
nokkuð þekktir út fyrir sin heimalönd og 
sóttir heim af fólki f r á ýmsum þjóðum. 
Þessu fylgir alltaf alþjóðlegur blær og mik-
il umsvif. Ekki verður það allt heimamönn-
um til eintómrar gleði, og sumir vilja reynd-
ar einangra sig af ýmsum ástæðum. Aftur 
á móti vilja yfirleitt allir hafa góða at-
vinnu, vilja, að bærinn þeirra eflist, og mjög 
margir vilja forðast einangrun og fagna 
því, að umhverfi þeirra sé eftirsótt, jafn-
vel svo, að fólk komi í heimsókn um lang-
an veg. F rá sjónarmiði þjóðarinnar i heild 
hefur það heldur ekki litið að segja, að 
geta byggt upp eftirsóttan ferðamannastað, 
er geti boðið sambærilega þjónustu og fjöl-
breytni við það, sem víða er að fá erlendis. 
Við það sparast gjaldeyrir, og atvinna eykst 
í landinu. Að sjálfsögðu verður eftir sem 
áður mikill áhugi á utanlandsferðum, en 
með þessu móti mundi skapast aukin inn-
lend samkeppni við erlendu staðina. Og 
svo má minna á vetrarfríin, sem nauðsyn-
legt verður að taka upp til að hamla á 
móti lengingu sumarfríanna. íbúum Suð-
vesturlands, sem ekki hentaði að liggja i 
leirböðum og dansa úr sér gigtina á ,,hress-
ingarhælum" í Hveragerði og vildu fara i 
lengri vetrarferðir en til Þingvalla, gæti 
sem bezt dottið i hug að heimsækja Akur-
eyri i nokkra daga innan um skíðakappa 
f rá Evrópu og Ameríku. Efnahagslega séö 

mætti líkja þessu við það, er íslendingar 
fengu helgi Þorláks biskups viðurkennda 
og þurftu ekki lengur að senda heit sin 
eingöngu til Niðaróss og annarra staða, er 
græddu á frómum sálum. 

Skiðaíþróttina er hægt að stunda í Hlíð-
arfjalli allan veturinn og f ram á vor. En 
að sjálfsögðu geta komið hríðardagar og 
rigningardagar, er mundu jafnvel fæla hina 
hörðustu frá. Ekki eru allir dagar heldur 
jafn góð'ir í Alpafjöllum og Klettafjöllum, 
þar sem eru fjölsóttustu skíðastaðir heims. 
Og þar týnist fólk í skógunum og brýtur 
sig á tr jánum, og þarf ekki hríðarveður 
til. Hins vegar verður að reikna með, að 
veðráttan á Akureyri þyki ekki nærri eins 
góð og þar sem bezt gerist annars staðar. 
Enda er ekki hugmyndin að gera beinan 
samanburð við St. Moritz eða Sun Valley. 
Þó má geta þess, að sólskinsstundir á Ak-
ureyri á sumrin eru álíka margar og síðla 
vetrar og á vorin í St. Moritz. Aftur á móti 
er ársúrkoman helmingi meiri í St. Moritz. 
Sé borið saman við Lillehammer í Noregi, 
þá er skýjahula þar y3 minni yfir árið en 
á Akureyri. Hins vegar er veðurhæð, eða 
vindar y3 minni á Akureyri en í Reykja-
vik, og er hlutfallið svipað allt árið. Að 
öllu samanlögðu má telja víst, að Akur-
eyri sé sá staður á landinu, sem býður upp 
á bezta veðráttu fyr i r ferðamenn. 

Taflan neðst á síðunni gefur yfirlit yfir 
veðráttuna á Akureyri, og er miðað við 
meðaltöl áranna 1931—1960. 

Ýmsir aðilar, sem hafa gott vit á ferða-

AKUREYRI 
Meöaltöl 1931—1960. 

Jan. Febr. Marz Apr. Maí Júní Júlí Ág. Sept. Okt. Nóv. Des. Ár 
Meðalbiti á sólarhring -T-1.5 -í-1.6 H-0.3 1.7 6.3 9.3 10.9 10.3 7.8 3.6 1.3 -4-0.5 3.9 
Meðalhám. á sólarhr. 1.8 1.5 3.1 5.3 10.2 12.8 14.3 13.9 11.2 6.7 4.1 2.6 
Meðallágm. á sólarhr. -s-4.7 -5-4.7 -r-3.4 -=-1.3 2.9 6.0 7.9 7.4 4.9 0.9 -5-1.5 -4-3.4 
Meðalúrkoma mm. . . 45 42 42 32 15 22 35 39 46 57 45 54 474 
Meðalfj. úrkomudaga 13 13 11 11 7 8 11 11 12 14 13 15 139 
(úrkoma ^ 0.1 mm.) 
Meðalveðurh. (vindst.) 2.3 2.3 2.1 2.2 2.2 2.2 1.9 1.9 2.0 2.1 2.1 2.2 2.1 
Meðalfjöldi þokudaga 0.0 0.3 0.4 0.4 1.1 1.5 1.8 1.3 1.4 0.6 0.4 0.3 9.5 
Meðalfj. sólskinsstunda 6.3 32.2 76.1 104.7 171.5 172.4 146.5 112.5 75.4 51.1 13.3 0.4 962 
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málum, hafa mikla trú á nágrenni Akur-
eyrar til skíðaiðkana. Nærtækasta dæmið 
er koma nokkurra sérfræðinga í ferða- og 
vetraríþróttamálum í apríl sl. Komu þrír 
á vegum Loftleiða f r á Ameríku og jafn 
margir á vegum Flugfélags íslands f r á 
Bretlandi. Einn þessara manna var for-
maður amerísku ólympíunefndarinnar á 
síðustu vetrarólympíuleikum. Voru þeir 
beðnir um að segja kost og löst á aðstöð-
unni á Akureyri og í nágrenni. 

Aðstöðuna f rá náttúrunnar hendi til 
skíðaiðkana töldu þeir mjög góða. Hæfi-
legar brekkur mætti finna í fjallinu og að-
staðan til langra gönguferða væri mjög 
skemmtileg. Væri trjáleysið þar til mik-
illa bóta. En til íslands mætti einmitt bú-
ast við fólki, sem legði mikið upp úr göngu-
ferðum og hóflega bröttum brekkum, jafn-
f ramt því, sem vonast mætti eft ir ýmsum, 
er vildu tilbreytingu f rá yfirfullum skíða-
stöðum í Evrópu og Ameríku. Hvað veður 
snertir, fengu Bandaríkjamennirnir einn 
góðan dag í fjallinu og annan miður góðan. 
Ekki virtist verra veðrið draga úr áhuga 
þeirra fyr ir staðnum. Stóllyftan í fjallinu 
fékk góða dóma, og einnig þótti skiðahót-
elið skemmtilegur áningar- og matstaður, 
en allir munu mennirnir hafa verið sam-
mála um, að flestir ferðamenn mundu vilja 
búa niðri í bænum og þar ætti að auka 
gistirýmið í framtíðinni. 

Bretarnir, sem voru f r á ferðaskrifstof-
unum Scantours, Bennetts og Cooks í Lund-
únum, virtust allir hafa hug á að senda 
skíðamenn til Akureyrar og því fleiri sem 
aðstaðan batnaði. Heppilegast töldu þeir 
að geta boðið ferðir, þar sem allt væri inni-
falið, fargjöld, gisting, matur, skíðakennsla 
o. fl. Einnig væri mikilvægt að geta stillt 
verði í hóf, á meðan verið væri að kynna 
þennan nýja staö, þannig að það væri ekki 
hærra en á almennum norskum skíðastöð-
um. 

Skíðatíminn í Hlíðarf jalli er einkum mið-
aður við mánuðina febrúar—maí, og bezti 
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tíminn ætti að' vera í marz og apríl. í þessu 
sambandi má geta þess, að um miöjan marz 
fer aðalskíðatímanum i Alpafjöllum að 
ljúka. Varla er rétt að reikna með ferða-
fólki til Akureyrar fyrr i hluta vetrar, en 
gera mætti sér vonir um innlenda og er-
lenda gesti í 2—3 vikur um jólin og ára-
mótin, þrátt fyr i r skammdegismyrkrið. 
Ýmsum gæti leikið forvitni á að kynnast 
áramótabrennum og öðrum vetrargleðskap 
norður undir heimskautsbaugi. Ef unnt 
reynist að tryggja allgóða og góða nýt-
ingu hótelherbergja f r á því í marz og fram 
í september eða i meira en hálf t ár, þá 
hefur skapazt grundvöllur fyrir meiri hátt-
ar f járfest ingu í ferðamálum á Akureyri, 
og öryggi þess, sem fyrir er, verður tryggt 
um leið. 

Nýtingin á sumrin mundi byggjast á al-
mennum ferðamannastraumi, en í framtíð-
inni ef til vill ekki siður á skíðafærinu á 
Vindheimajökli f r á því í maí og f ram í 
september. Þar mætti bjóða upp á þá merku 
nýjung að renna sér á skíðum í miðnætur-
sól. Þótt dimma taki í ágúst og september, 
mundi staðurinn eftir sem áður verða 
kenndur við miðnætursólina, og hafa minni 
tilefni verið notuð með góðum árangri í 
auglýsingaskyni fyr ir ferðamenn. AÖ geta 
stundað skíðaíþróttina á jökli mundi einn-
ig hafa mikið auglýsingagildi. Mætti til 
dæmis hugsa sér, að áhugasamir keppnis-
menn vildu koma hingað að sumarlagi til 
að búa sig undir veturinn, og ýmsum gæti 
einnig dottið í hug að koma vinum sínum 
á óvart með því að njóta skíðakennslu við 
Akureyri að sumarlagi og bruna síðan inn-
an um skíðaaðalinn á stóru skíðastöðunum 
næsta vetur. Þessi aðstaða yrði einnig mik-
ilvæg fyrir Akureyringa og aðra lands-
menn, sem hafa mikinn áhuga á skíða-
íþróttinni. Varðandi áhuga útlendinga 
mætti benda á, að Vindheimajökull er aö-
eins í 13—1400 m hæð, en hinir fáu „sum-
arskíðastaðir", sem starfræktir eru er-
lendis munu vera í 3—4000 m hæð og veld-
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ur súrefnisleysið oft aðlögunarerfiðleikum 
og þreytu. 

Möguleikarnir eru þannig áreiðanlega 
miklir, þótt við margvíslega byrjunarörð-
ugleika sé að etja. En þeir eru einkum 
fólgnir í því, hve margt þyrft i að byggja 
og bæta á fáum árum. Vindheimajökull 
nýtist ekkert sem stendur, vegna þess hve 
erfitt er að komast þangað upp. Framtíð-
arlausnin hlýtur að byggjast á því að koma 
upp svifbraut f r á skíðahótelinu upp á fjalls-
brún, og sennilega þyrfti að framlengja 
hana alla leið að jöklinum. Þetta yrði mjög 
dýrt mannvirki og reksturinn ekki tryggð-
ur, fy r r en aðsókn væri orðin mikil. Nauð-
synlegt er því að fara að kynna aðstöðuna 
sem fyrst , til þess að hægt verði að byggja 
upp aðsóknina smám saman. Fróðir menn 
telja, að með litlum tilkostnaði megi ryðja 
veg eftir Moldhaugahálsi og þaðan upp 
að jökli. Þetta yrði sennilega um 23 km 
leið f r á Akureyri og þar af tæpur helm-
ingur á þjóðvegi, svo að ekki ætti langur 
tími að fara í ferðalagið. Á hinn bóginn 
mættu ferðirnar heldur ekki bregðast, og 
allra sízt fólki, sem komið væri úr 
öðrum heimsálfum. Hætt er við', að aur-
bleytur gætu orðið miklar, t. d. í maí, og 
þyrfti þá einhver „fjalladreki" aö vera til 
vara, sem annað hvort gengi á beltum eða 
stórhjólum, til að halda uppi reglulegum 
ferðum milli bæjarins og jökulsins. Farar-
tæki af þessu tagi með mörgum sætum 
mundi efalaust kosta allmikið, en þá mætti 
hugsa sér, að það gæti komið að góðum 
notum í vetrarferðum, jafnvel alla leið til 
Austurlands. Á Vindheimajökli þyrft i síð-
an að koma upp skála, þar sem fólk gæti 
hvílzt og fengið léttar máltíðir, og í ná-
grenni skálans yrði að gera ráð fyr ir skíða-
lyftu. 

íþróttasamband íslands ákvað fyr ir 
nokkrum árum, að Akureyri skyldi verða 
miðstöð vetraríþrótta hér á landi. Hefur 
verið unnið að mikilli uppbyggingu í þessu 

sambandi, en það hefur komið að mestu 
leyti i hlut Akureyrarbæjar að standa und-
ir kostnaðinum. Ef hugsað er til stórátaka 
í þessu sambandi, verður að sjálfsögðu víð-
ar að afla f já r . En Akureyringar hafa 
reyndar ýmislegt fleira nú þegar í undir-
búningi. 

Skíðahótelið í Hlíðarf jalli er í um 500 m 
hæð. Umhverfis hótelið og fyrir ofan það 
hefur verið skipulagt mikið skíðasvæði. 
Neðan við hótelið er 200 m togbraut og 
fyrir ofan það nýja 1000 m langa stóllyft-
an, sem er mesta aðdráttarafl fyrir skíða-
iðkendur. Nær hún upp í 700 m hæð. Það-
an liggur svo 370 m löng togbraut upp í 
bratta fjallshlíðina. Þarna á að halda vetr-
aríþróttahátíð Í.S.Í. dagana 28. febr. til 8. 
marz 1970. Fyrir þann tíma á að vera búið 
að koma upp nýrri stökkbraut í fjallinu 
og vélfrystu skautasvelli niðri í bænum. 
Skautasvellinu, sem á að vera 30x60 m, 
er ætlaður staður við sundlaugina, og er 
hugmyndin, að á sama grunni megi hafa 
f jóra tennisvelli á sumrin. Er góð aðstað'a 
þarna til ræktunar skjólbelta, og búnings-
klefa sundlaugarinnar eða íþróttahúss skól-
anna má nota fyrir íþróttafólkið. Tennis 
er vinsæl íþrótt víða um lönd, og er vissu-
lega ástæða til að stuðla að því, að hún 
nái a f tur fótfestu hér á landi. Ef tennis-
vellirnir verða á sama stað og skautasvellið', 
væri æskilegt að hafa a. m. k. einn tennis-
völl í nágrenninu, sem nota mætti allt árið, 
þegar veður leyfir. 

Sundlaugin á Akureyri er hituð með 
vatni f rá volgri lind, sem dugir ekki á 
veturna, og þá er útilaugin lokuð. Rætt 
hefur verið um þann möguleika að nota 
kælivatnið f r á væntanlegri frystivél við 
skautasvellið til að halda lauginni heitri 
og þar með opinni allt árið. Væri þetta 
mikil f ramför jafnt fyrir Akureyringa sem 
ferðamenn. Að einhverju leyti mætti svo 
bjóða útreiðar á vetrum, og jafnvel mætti 
veiða niður um ís á Pollinum, þegar svo 
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ber undir. Þannig mundi eitt og annað geta 
orðið til að auka fjölbreytnina og verið' 
ferðamönnum til afþreyingar. 

Ferðamálafélag Akureyrar hefur nýlega 
verið endurreist af mjög áhugasömum 
mönnum. Hefur það mikinn hug á, að að-
staðan til að taka á móti ferðamönnum 
verði bætt jafnframt þvi, sem bærinn verði 
kynntur. Er mikilvægt, að sem flestir leggi 
málinu lið. En kynningarstarfsemi á er-
lendum vettvangi verður að haldast í hend-
ur við möguleikana á að veita góða þjón-
ustu. Hinn 25. maí sl. birtust heilsiðugrein 
og myndir í New York Times um Akur-
eyri og skíðaíþróttina. Þótt rétt væri sagt 
f r á í greininni, mátti misskilja vissa hluti, 
eins og gengur í blaðagreinum. Siðan hafa 
borizt allmörg bréf til Akureyrar, þar sem 
spurzt er fyr ir um skíðamöguleikana, og 
er auðséð, að ýmsir bréfritaranna gera ráð 
fyr i r að aðstaðan sé betri en hún er orðin. 
Hins vegar sýna þessi bréf greinilega, hve 
áhuginn og möguleikarnir eru miklir. Eru 
þau mikil hvatning til þess, að unnið verði 
ötullega að því að skapa alla þá aðstöðu, 
sem þarf til að gera Akureyri að heims-
þekktum ferðamannabæ og miðstöð ,,vetr-
aríþrótta". 

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 
I-Ieimavist Menntaskól-

ans (á sumrin) . . 70 140 — 

Alls 156 herbergi 325 rúm 
Þó að heildarnýting núverandi hótela á 

Akureyri sé ekki góð, er áreiðanlegt, að eitt 
af meginskilyrðunum fyrir góðum árangri 
við uppbygginguna er, að reist verði nýtt 
fullkomið ferðamannahótel í bænum. Áð-
ur en ákvörðun yrði tekin um svo mikla 
framkvæmd, yrði að sjálfsögðu að athuga 

gaumgæfilega, hvort allir þeir kostir, sem 
liér hafa verið nefndir, eru fyr i r hendi aö 
dómi færustu manna, innlendra og erlendra. 
En þá þurfa núverandi hótel heldur ekki 
að óttast samkeppnina. Þegar Hótel Saga 
var í byggingu, var opinberlega bent á, 
að þau litlu hótel, sem fyrir væru í Reykja-
vík, mætti nýta betur, og væri því sízt 
þörf á aukningu hótelrýmis. SíÖan hafa 
auk þess Hótel Loftleiðir og Hótel Holt 
bætzt við, og er vitað, að hótel í miöborg-
inni hafa nú betri nýtingu heldur en var, 
áður en nýju hótelin tóku til starfa. Enda 
er nú verið aö tala um stórhótel við Suður-
landsbraut og stækkun á Hótel Loftleið-
um og Hótel Sögu. 

Nýju fullkomnu hóteli á Akureyri þarf 
að velja góðan stað, og væri mikill kostur, 
ef hægt væri að gera ráð fyr i r verulegri 
stækkun síðar. Tvo staði mætti nefna í 
þessu sambandi. Er annar á uppfyllingu 
rétt við miðbæinn nálægt gömlu höfninni 
og hinn á núverandi tjaldstæði, við sund-
laugina og væntanlegt skautasvell. Er þar 
gott útsýni, meðal annars upp í Hlíðar-
fjall. Og ekki skaðaði að hafa fleiri hótel-
lóðir f rá teknar til siðari tima notkunar. 

Sérstaka áætlun þarf að gera um notk-
un og aukningu gistiherbergja á sumrin. 
Er þá einkum átt við heimavist Mennta-
skólans. Einnig kemur til greina að reka 
almenna heimavist fyr i r Menntaskólann og 
ýmsa sérskóla, svo sem iðnskóla, vélskóla, 
tækniskóla, húsmæðraskóla o. fl., sem flest-
ir standa í þyrpingu og eru ekki langt f r á 
Menntaskólanum. 

Margt þarf að gera á Akureyri og í ná-
grenni, áður en hægt verður að auglýsa 
„vetraríþróttaaðstöðuna" í stórum stil á 
alþjóðavettvangi. Gera þyrft i rækilega 
könnun á heildarstöðunni og skipuleggja 
síðan allt svæðið. Að þvi loknu ætti að 
gera áætlun um röð framkvæmda og meta, 
hve mikið f já rmagn og hve langan tima 
það tæki að búa svo í haginn, að hægt 
væri að vonast eftir fjölda gesta. Þyrf t i 
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að kveðja til erlenda sérfræðinga til að 
gera slíka áætlun, helzt bæði f rá Alpafjöll-
um og Ameríku, og einnig væri gott að 
fá samanburð við Noreg. Æskilegt væri, 
að niðurstöður gætu legið fyr i r sem fyrst . 

Mývatn og Húsavík. 

Sumarferðalög um Norðurland hafa löng-
um verið nátengd náttúrufyrirbærum í 
Suður-Þingeyjarsýslu, og verður svo áreið-
anlega áfram. Mývatnssvæðið er sérstak-
lega fjölbreytilegt, eins og kunnugt er. Þá 
eru Jökulsá og nágrenni mjög stórbrotin; 
þyrft i endilega að ryðja góðan sumarveg 
vestan árinnar sem fyrst . Laxárdalur ber 
enn annan svip, og Tjörneslögin geta vakið 
áhuga þeirra, sem finnast fornsögurnar 
vera hluti af nútímanum. Askja og Dyngju-
fjöll eru svo inni á hálendinu. Mætti þann-
ig lengi telja. 

Ekki getur það verið tilviljun, að ástæða 
hefur þótt til að senda væntanlega tungl-
fara á þessar slóðir. Fáir munu eiga kost 
á að kynnast landslagi á tunglinu af eig-
in raun, og því munu margir vilja sjá 
tungllandslagið hér á landi, enda ódýrara, 
og öruggara um heimferð heldur en hjá 
hinum raunverulegu tunglförum. Getur 
þetta haf t ótrúlega mikið auglýsingagildi, 
ef rétt er á haldið, eftir að tunglferðir hefj-
ast fyr i r alvöru. 

Við Mývatn eru rekin tvö hótel. Fá færri 
gistingu en vilja í júlí og ágúst, en segja 
má, að ferðamannatíminn sé f r á því 
snemma í júní og f ram í miðjan septem-
ber. Hótel ReynihlíÖ hefur verið stækkað 

verulega að undanförnu, og forráðamenn 
beggja hótelanna gætu hugsað sér að auka 
við gistirýmið á næstu árum, ef f járhags-
geta leyfir. Komið hefur fram hugmynd 
um, að stækkun gæti orðið í formi mótels, 
og einnig hefur verið bent á, að heppilegt 
gæti verið að nota gistiaðstöðuna fyrir 
heimavistarskóla. 

Á Húsavík er að rísa mikið félagsheim-
ili, og hefur hluti þess verið tekinn í notk-
un. Ákveðið hefur verið að reisa 22 gisti-
herbergja hótel við félagsheimilið og nota 
eldhús- og veitingaaðstöðu í því. Mundi 
þá núverandi hótel verða lagt niður, en 
það er lítið, gamalt og óhentugt. Vonandi 
getur orðið úr þessari framkvæmd sem 
fyrst , enda bætir hún úr brýnni þörf, þar 
sem meðal annars er áætlað að nota hluta 
gistihússins sem heimavist fyrir gagn-
fræðaskólann á veturna. Kísiliðjan hefur 
ýtt undir uppbyggingu bæði i Mývatns-
sveit og á Húsavik. Móttaka ferðamanna 
á sumrin getur orðið enn mikilvægari at-
vinnugrein á þessu svæði en nú er. Sjálf-
sagt er því að stuðla að' uppbyggingu gisti-
húsa og bæta aðra aðstöðu þarna fyrir 
ferðamenn, eftir því sem aðstæður leyfa. 

Verði hugmyndin um Akureyri, sem hér 
hefur verið rædd, að veruleika, þá hlýtur 
ferðamannatíminn við Mývatn og í ná-
grenni einnig að lengjast verulega. Til að 
auka á f jölbreytnina fyrir skíðafólkið mætti 
hugsa sér, að með réttum farartækjum væri 
alloft hægt að sýna landið f r á Tjörnesi að 
Öskju í vetrarskrúða, jafnvel þótt sam-
anburðurinn við tunglið verði óvissari, þeg-
ar svo stendur á. 



Greiðslujöfnuður við útlönd 1967 

í þessari grein, sem rituð er af Ólafi Tómassyni, er skýrt 
frá greiðslujöfnuði ársins 1967 og skiptingu á einstaka 
tekju- og: gjaldaliði og á greiðslusvæði. 

Skýrslum um greiðslujöfnuð við útlönd er 
ætlað að sýna heildarviðskipti þjóðar-

búsins við umheiminn á ákveðnu tímabili. 
Greiðslujafnaðaryfirliti má skipta í f jó ra 

aðalþætti: vöruskipti (inn- og útfluttar 
vörur), greiðslur fyr i r þjónustu, sem oft eru 
kallaðar duldar greiðslur, framlög án end-
urgjalds og fjármagnshreyfingar. 

í greiðslujafnaðarskýrslum er verð inn-
og útflutnings gert upp á sama grundvelli, 
þ. e. hvort tveggja er miðað við f.o.b. verð-
mæti, gagnstætt því sem jafnan er gert í 
verzlunarskýrslum, þar sem innflutningur 
er oftast talinn c.i.f., en útflutningur f.o.b. 
Á árinu 1967 varð mismunur á verðmæti 
inn- og útflutnings, vöruskiptajöfnuðurinn, 
þannig reiknaður óhagstæður um 2.285 
millj. kr., en árið áður varð hann óhagstæð-
ur um 307 millj. kr. Eru þetta mikil um-
skipti, sem að mestu leyti eiga rætur að 
rekja til lækkunar á útflutningi, þvi að 
verðmæti útf lut trar vöru varð um 1.740 
millj. kr. lægra 1967 en árið áður. í heild 
jókst innflutningur um 240 millj. kr. miðað 
við árið áður og af þeirri aukningu voru 
rúmlega 140 millj. kr. aukning vegna virkj-
unarframkvæmda við Búrfell og byggingar 
álbræðslu. 

Helztu þjónustuliðir (duldar tekjur og 
gjöld) eru flutningar, tryggingar, vaxta-
greiðslur, ferðalög, viðskipti við varnarlið-
ið, vinnulaun og opinber þjónusta. Mismun-
ur á inn- og útfluttri þjónustu, þjónustu-
jöfnuðurinn, varð hagstæður um 34 millj. 

kr., en varð óhagstæður um 15 millj. kr. 
1966. 

Heildarniðurstaða vöruskiptajafnaðar og 
þjónustujafnaðar kallast viðskiptajöfnuður. 
Á árinu 1967 varð viðskiptajöfnuðurinn ó-
hagstæður um 2.250 millj. kr., en 321 millj. 
kr. árið áður. 

Línurit á 119. bls. sýnir annars vegar inn-
fluttar vörur og duldar greiðslur, en hins 
vegar útfluttar vörur og duldar tekjur síð-
ustu fimm ár. Á 120. bls. er línurit, sem sýn-
ir vöruskiptajöfnuð, þjónustujöfnuð og við-
skiptajöfnuð sl. tíu ár. Innflutningur er í 
þessum línuritum eins og annars staðar í 
greininni talinn á f.o.b. verði. 

Til sérhverra viðskipta, sem færð eru á 
hina ýmsu liði viðskiptajafnaðarins og 
greiðslur koma fyrir , svarar færsla á ein-
hvern fjármagnsreikning. Eru niðurstöður 
af þeim færslum sýndar í f jármagnshreyf-
ingum greiðslujafnaðaryfirlitsins. — Fjár-
magnshreyfingum má skipta á ýmsa liði. Er 
algengt að gera greinarmun á f jármagns-
hreyfingum opinberra aðila annars vegar 
og einkaaðila hins vegar. Hvorum flokki 
fyr i r sig má svo af tur skipta annars vegar 
í hreyfingar til langs tíma, t. d. lántökur til 
eins árs og lengri tíma og afborganir af 
slíkum lánum, og hins vegar stuttar hreyf-
ingar, svo sem breytingar á reikningsstöðu 
fyrir tækja, stutt vörukaupalán, gjaldeyris-
stöðu bankanna o. fl. Oft er þó breyting á 
gjaldeyrisstöðunni skilin f r á öðrum f j á r -
magnshreyfingarliðum og sýnd í sérstökum 
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lið á greiðslujafnaðaryfirlitinu, þar sem 
breytingin á gjaldeyrisstöðunni er þá heild-
arniðurstaðan af breytingum á öllum öðrum 
liðum yfirlitsins eða í rauninni heildar-
greiðslujöfnuðurinn. 

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

Skipting á landsvæði. Á 1. töflu er við-
skiptajöfnuðinum (vörum og þjónustu) ár-
in 1962—1966 skipt á eftirtalin landsvæði: 

Bandaríkin og Kanada. 
Sterlinggreiðslusvæði, en til þess teljast 

Bretland, írland, brezkar nýlendur og 
sambandslönd, önnur en Kanada. 

Önnur OECD-lönd, en til þeirra teljast 
aðildarríki OECD í Evrópu, önnur en 
Bretland og írland. 

Rússland og Austur-Evrópa. Auk Rúss-
lands teljast til þessa svæðis Austur-
Þýzkaland, Búlgaría, Pólland, Rúmen-
ía, Tékkóslóvakía og Ungverjaland. 

Önnur lönd. Hér eru talin þau lönd, sem 
ekki teljast til neins af framangreind-
um f jórum svæðum, og eru þar á með-
al t. d. Finnland, Júgóslavía, Japan, 
Brasilía og ísrael. Hér eru einnig færð 
viðskipti við alþjóðastofnanir. 

Viðskiptajöfnuðurinn við Bandaríkin hef-
ur verið hagstæður öll árin, sem taflan nær 
yfir, og viðskiptajöfnuðurinn við sterling-
greiðslusvæðið hefur verið hagstæður að 
undanskildu árinu 1967. Miklum hluta af 
hinum hagstæða jöfnuði í dollurum og sterl-
ingspundum hefur verið varið til jöfnunar 
á viðskiptum við önnur OECD-lönd, sem 
hafa verið óhagstæð öll árin, svo og til jöfn-
unar á viðskiptum við önnur lönd, sem einn-
ig hafa verið óhagstæð allt tímabilið. Við-
skiptin við Rússland og Austur-Evrópu 
voru því nær í fullum jöfnuði á árinu 1963, 
óhagstæð 1964 og 1965, en hagstæð síðustu 
tvö árin. 

Fjórða tafla sýnir helztu liði greiðslu-
jafnaðarins 1967, skipt á landsvæði. Þar má 
sjá, að vöruskiptajöfnuðurinn hefur verið 
lítið eitt hagstæður við sterlinggreiðslu-
svæðið og Austur-Evrópu, en óhagstæður 
við önnur landsvæði. Þjónustujöfnuðurinn 
varð hagstæður við Bandaríkin og Kanada 
um rúmlega 700 millj. kr., en hins vegar ó-
hagstæður við öll hin svæðin, einkum önnur 
OECD-lönd. 
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Skýrslur um greiðslujöfnuðinn eru 
samdar af hagfræðideild Seðlabankans, og 
eru upplýsingar fengnar f r á ýmsum fyrir-
tækjum og opinberum aðilum. Þær eru víða 
ófullnægjandi, þannig að þur f t hefur að 
gera áætlanir á einstökum liðum, en þær 
eru að sjálfsögðu ekki nákvæmar. Mætti t. 
d. benda á, að væru nákvæmar upplýsingar 
fyr i r hendi, ættu samanlagðar niðurstöðu-
tölur viðskiptajafnaðar, f jármagnsjafnaðar 
og framlaga án endurgjalds að vera jafnar 
og breyting gjaldeyrisstöðunnar. — Á því 
tímabili, sem yfirlit 3. töflu nær yfir, hefur 
jafnan verið um einhvern mismun að ræða, 
eins og sjá má á E-lið töflunnar. Á árinu 
1967 nam þessi mismunur 59,3 millj. kr. 

Hér á eft ir verður gerð nánari grein fyr-
ir einstökum liðum greiðslujafnaðarins og 
á það, nema annað sé tekið fram, við 3. 
töflu, sem sýnir sundurliðað yfirlit 1963— 
1967. 

Vörur. Útflutningur (1.) er talinn á f.o.b. 
verði, þ. e. söluverði afurða fluttra i skip í 
útflutningshöfn. Til þess að fá sambærilegt 
verð á fisk, sem fluttur er af fiskimiðum 
með íslenzkum skipum til sölu í eiiendum 
höfnum, er dreginn f r á söluverði hans inn-
flutningstollur og áætlaður sölukostnaður 
erlendis, ásamt áætlaðri upphæð á tonn fyr-
ir flutningskostnaði. Flutningskostnaður 
þessi telst svo til tekna í Iiðnum farmgjöld 
íslenzkra skipa í millilandasiglingum. 

Rirgðabreyting erlendis (2.) er vegna 
birgðabreytingar á freðfiski, sem seldur er 
í umboðssölu í Bandaríkjunum, en birgðir 
þar minnkuðu 1963 og 1964, jukust 1965 og 
1966, en minnkuðu a f tu r 1967. 

Innflutningur (3.—7.) er talinn á f.o.b. 
verði, þ. e. á verði í útflutningslandinu, en 
ekki c.i.f. eins og venjulega í verzlunar-
skýrslum. Enn fremur er innflutningur, eins 
og aðrir liðir greiðslujafnaðarins, umreikn-
aður í íslenzkar krónur miðað við kaup-
gengi, en ekki sölugengi, eins og í verzlun-
arskýrslum. — Þá er rétt að geta þess, að 
lengingar á flugvélum og fiskiskipum eru 
taldar með innflutningi skipa og flugvéla í 
greiðslujafnaðarskýrslum, en eru ekki tekn-
ar með innflutningi í verzlunarskýrslum. Á 
árinu 1967 er kostnaður við lengingar á 
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1. tcifla. Viðskiptajöfnuður (vörur og þjónusta) 1963—1967, skipt á löncl. 
(ímillj. kr.J. 

Randarikin Sterling- Önnnr Riíssland 
og greiöslu- OECD og Önnur 

Kanada svœöió lönd A-Evrópa lönd Samtals 
1 9 6 3 : 

Tekjur 1 . 6 3 2 1 . 4 1 9 2 . 0 3 4 7 6 7 2 8 5 6 . 1 3 7 
Gjöld 1 . 0 5 3 1 . 2 9 2 2 . 9 0 0 7 6 8 3 2 8 6 . 3 4 1 
Viðskiptajöfnuður . . . . + 5 7 9 + 127 -4-866 + 1 + 4 3 + 2 0 4 

1 9 6 4 : 
Tekjur 1 . 7 0 6 1 . 6 2 6 2 . 6 9 2 7 4 6 2 7 5 7 . 0 4 5 
Gjöld 1 . 6 0 7 1 . 4 1 3 3 . 1 2 9 8 4 3 3 7 7 7 . 3 6 9 
Viðskiptajöfnuður . . . . + 9 9 + 2 1 3 + 4 3 7 + 9 7 - H 0 2 + 3 2 4 

1 9 6 5 : 
Tekjur 2 . 2 2 0 2 . 0 1 3 3 . 0 9 4 7 0 3 3 1 2 8 . 3 4 2 
Gjöld 1 . 6 7 4 1 .541 3 . 5 0 3 8 9 3 4 8 5 8 . 0 9 6 
Viðskiptajöfnuður . . . . , + 5 4 6 + 4 7 2 - r 4 0 9 + 190 + 173 + 2 4 6 

1 9 6 6 : 
Tekjur 2 . 4 0 7 1 . 9 3 2 3 . 6 2 5 7 8 3 3 4 3 9 . 0 9 0 
Gjöld 1 . 9 7 7 1 . 8 2 8 4 . 2 7 6 7 4 4 5 8 6 9 . 4 1 1 
Viðskiptajöfnuður . . . . + 4 3 0 + 1 0 4 - r -651 + 3 9 + 2 4 3 + 321 

1 9 6 7 : 
Tekjur 2 . 3 8 8 1 . 7 5 6 2 . 4 6 7 8 8 7 2 3 6 7 . 7 3 4 
Gjöld 2 . 0 8 0 1 . 8 8 2 4 . 5 7 4 8 2 5 6 2 4 9 . 9 8 5 
Viðskiptajöfnuður . . . . + 3 0 8 + 1 2 6 - f -2 .107 + 6 2 + 3 8 8 + 2 . 2 5 1 

2. tqfla. Fjármagnshreyfingar, nettó. 
(ímillj. kr.). 

= Fé frá útlöndum, þ. e. a. s. lántökur eða lækkun innstæðna og rýrnun gjaldeyrisstöðu. 
H- = Fé til útlanda, þ. e. a. s. lánveitingar eða aukning innstæðna, afborganir af lánum og bætt gjaldeyrisstaða. 

Breyting Aðrar 
Langar á aöstööu fjármagns-

tántökur Afborganir bankanna hreyfingar Samtals 

1963 7 9 2 , 7 + 3 9 0 , 6 + 1 6 1 , 3 + 5 7 , 7 183,1 
1 9 6 4 9 2 6 , 6 + 4 0 8 , 3 + 2 8 1 , 6 4 5 , 1 2 8 1 , 8 
1 9 6 5 6 6 6 , 4 + 4 4 9 , 3 + 3 1 9 , 1 + 6 2 , 6 + 1 6 4 , 6 
1 9 6 6 1 . 1 5 2 , 4 + 5 8 0 , 8 + 3 , 3 + 143 ,6 + 4 2 4 , 7 
1 9 6 7 1 . 1 8 1 , 5 + 6 3 9 , 7 1 . 0 6 9 , 8 6 4 0 , 8 2 . 2 5 2 , 4 

flugvélum talinn 36,0 millj. kr. og lengingar 
á fiskiskipum 8,5 millj. kr. Er eðlilegra, að 
slíkar endurbyggingar séu taldar með vöru-
skiptum en þjónustu, þótt stundum geti 
orkað tvímælis um það, hvort gagngerar 
viðgerðir beri að telja með almennum við-
gerðum eða sem endurbyggingu. í lið 5., 
innflntt vegna byggingar álbræðslu, eru auk 

efnis til byggingar álbræðslunnar í Straums-
vík meðtaldar vinnuvélar og tæki, sem verk-
takar þurfa á að halda við byggingarfram-
kvæmdirnar. — Þessi innflutningur vegna 
verktaka er hins vegar ekki talinn með í 
innflutningsskýrslum Hagstofunnar. Þá 
skal á það bent, að innfluttar vörur vegna 
varnarliðsins (6. liður) eru nú í fyrsta 
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3. tafla. Greiðslujöfniiöur við útlöncl 1963— 1967. 
(í millj. h\). 

. Vörur: 1963 1964 1965 1966 1967 
Tekjur: 

6.041,5 1. Útfluttar vörur (f.o.b.) tollafgreiddar 4.042,8 4.776,0 5.563,2 6.041,5 4.209,8 
2. Birgðabreyting erlendis + 46,0 + 1,3 + 4,5 + 58,3 + 36,6 

Útflutningur, alls 4.088,8 4.111,3 5.558,7 5.983,2 4.246,4 

Gjöld: 
583,7 651,3 800,1 3. Innflutt skip og flugvélar (f.o.b.) 379,9 938,0 583,7 651,3 800,1 

4. Innflutt v/virkjunar við Búrfell (f.o.b.) - - - 132,9 151,7 
5. Innflutt v/byggingar álbræðslu (f.o.b.) - - - - 123,0 
6. Innflutt v/varnarliðsins (f.o.b.) 80,5 30,8 42,0 32,3 46,7 
7. Aðrar innfluttar vörur (f.o.b.) 3.923,2 4.203,3 4.755,8 5.473,2 5.409,6 

Innfluttar vörur, alls 4.383,6 5.172,1 5.381,5 6.289,7 6.531,1 

Vöruskiptajöfnuður +294,8 +394,8 + 177,2 + 306,5 +2.284,7 

. Þjónusta: 
Tekjur: 

103,7 115,9 125,4 1. Tekjur af erlendum ferðamönnum 63,9 94,8 103,7 115,9 125,4 
2. Farmgjöld ísl. skipa í miflilandaflutn 304,1 341,6 376,5 383,9 325,0 
3. Fargjöld útlendinga með ísl. skipum 6,4 8,0 8,2 8,9 7,4 
4. Tekjur af erl. skipum (hafnargj. o. fl.) 46,4 56,6 40,1 51,1 55,6 
5. Tekjur ísl. flugvéla 626,1 793,8 1.071,9 1.147,3 1.235,1 
6. Erl. framlög vegna flugumferðarþjónustu . . . 20,0 22,5 47,8 41,8 54,4 
7. Olíusala til erl. flugvéla 20,1 26,5 44,0 38,9 42,9 
8. Tryggingar 348,4 341,4 421,7 515,8 585,8 
9. Vextir 49,6 62,2 80,2 93,1 89,3 

10. Tekjur af erl. sendiráðum 26,3 29,2 26,1 29,5 47,7 
11. Tekjur vegna varnarliðsins 385,0 288,0 351,0 445,7 652,4 
12. Póstur og sími 32,0 35,5 41,1 47,2 45,2 
13. Ýmislegt 120,1 167,8 171,0 188,1 222,8 

Tekjur af þjónustu, alls 2.048,4 2.267,9 2.783,3 3.107,2 3.489,0 

Gjöld: 
419,1 542,1 608,4 14. Ferða- og dvalarkostnaður erlendis 233,0 337,0 419,1 542,1 608,4 

15. Vinnulaun til útlendinga 11,4 26,7 46,6 66,5 62,5 
16. Greiðslur til áhafna skipa og flugvéla 98,9 118,8 126,9 133,9 130,3 
17. Útgjöld ísl. skipa erlendis 433,3 408,9 436,9 472,9 405,8 
18. Farmgjöld til erlendra skipa 66,6 71,7 120,7 145,0 188,6 
19. Útgjöld ísl. flugvéla erlendis 441,1 511,4 696,6 704,5 874,6 
20. Tryggingar 363,9 398,1 474,8 570,8 656,9 
21. Vextir 148,4 172,6 208,9 228,9 274,6 
22. Erlendur kostnaður við utanríkisþjónustu . . . 22,2 25,1 26,5 32,2 45,9 
23. Póstur og sími 26,0 30,4 35,5 42,3 39,7 
24. Ýmislegt 112,7 96,2 121,6 183,0 167,6 

Gjöld vegna þjónuslu, alls 1.957,5 2.196,9 2.714,1 3.122,1 3.454,9 

Þjónustujöfnuður + 90,9 + 71,0 + 69,2 + 14,9 + 34,1 

,+B Vörur og þjónusta: 
9.090,4 7.735,4 Tekjur alls 6.137,2 7.045,2 8.342,0 9.090,4 7.735,4 

Gjöld alls 6.341,1 7.369,0 8.095,6 9.411,8 9.986,0 

Viðskiptajöfnuður +203,9 4-323,8 +246,4 +321,4 +2.2506, 
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3. tafla. Greiðslujöfnuður við útlönd 1963—1967 (framh.) 
(í tnillj. kr.J. 

. Framlag án endurgjalds: 1963 1964 1965 1966 1967 
Tekjur: 
1. AID-framlag 31,5 4,5 - - -

Gjöld: 
2. Framlög til alþjóðastofnana 6,0 6,5 7,9 13,4 18,1 
3. Eignayfirfærsla 9,7 13,3 24,5 37,4 43,0 

Alls 15,7 19,8 32,4 50,8 61,1 

Framlög án endurgjalds, nettó 15,8 + 15,3 + 32,4 + 50,8 + 61,1 

. Fjármagnshreyfingar: 
Frá útlöndum: 
1. Lántökur einkaaðila (lánsfé notað á árinu) . . . 318,1 760,8 413,6 615,1 620,2 
2. Fyrirframgr. fyrri áta fyrir skip og flugvélar 

innfl. á árinu 27,8 68,5 26,3 46,0 130,0 
3. Lækkun á ógreiddum útflutningi - - - - 218,9 
4. Erlent einkafjármagn til atvinnurekstrar - - - - 290,0 
5. Lækkun á lausafé og aukning lausaskulda 

einkaaðila, nettó 58,3 24,6 176,9 107,5 42,5 
6. Lántökur opinberra aðila (lánsfé notað á 

árinu) 474,6 165,8 252,8 537,3 561,3 

Frá útlöndum, alls 878,8 1.019,7 869,6 1.305,9 1.862,9 

77/ útlanda: 
7. Afborganir af lánum einkaaðila 187,7 186,9 195,7 289,4 392,3 
8. Fyrirframgr. fyrir skip og flugvélar, ókomin í 

árslok 68,6 22,3 46,0 117,5 36,4 
9. Aukning á ógreiddum útflutningi - - 217,5 150,0 -

10. Afborganir af lánum opinberra aðila 202,9 221,4 253,6 291,4 247,4 
11. Lækkun á innstæðum erlendra aðila 75,2 25,7 2,3 29,6 4,2 

Til útlanda, alls 534,4 456,3 715,1 877,9 680,3 

Fjármagnsjöfnuður + 344,4 + 563,4 + 154,5 +428,0 + 1.182,6 

Skekkjur og vantalið, nettó + 5,0 + 57,3 + 49,4 + 52,5 + 59,3 

F. Heildargreiðslujöfnuður ( = breyting á gjaldeyris-
stöðu +161,3 +281,6 +319,1 + 3,3 +1.069,8 

ATH. Verðmæti innfluttrar vöru, eins og annarra iiða greiðslujafnaðarins, er umreiknað í íslenzkar krónur, 
miðað við kaupgengi. Tölur ársins 1967 eru miðaðar við það gengi, sem gilti fyrir 24. nóvember 1967. 

skipti á greiðslujafnaðaryfiiiitinu taldar 
með innfluttum vörum, en hafa til þessa 
verið taldar á þjónustuyfirlitinu. Þar sem 
hér er eingöngu um að ræða innfluttar vör-
ur, er eðlilegra að telja þennan innflutning 
með öðrum innfluttum vörum, og hefur 
þessi tilfærsla verið gerð fyr i r þau ár, sem 
3. tafla nær yfir . Þetta hefur þau áhrif, að 

tölur um vöruskiptajöfnuðinn i heild ann-
ars vegar og þjónustujöfnuðinn hins vegar 
breytast f r á því sem áður hefur birzt, en 
tölur um heildarviðskiptajöfnuð (vörur og 
þjónustu) eru að sjálfsögðu óbreyttar. Inn-
flutningur vegna varnarliðsins er ekki tal-
inn með í verzlunarskýrslum. 

Þjónusta: Við ákvörðun á liðnum tekjur 
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4. tafla. Greiðslujöfnuður við útlönd 1967, skipt á löncl. 
(1 millj. kr.). 

Bandarikin Sterling- Önnur Rússland 
og greiðslu- OECD og 

Kanada svœdið lönd A.-Evrópa Önnur lönd Samtals 

A. Vörur og þjónusta: Gjöld Tekjur Gjöld Tekjur Gjöld Tekjur Gjöld Tekjur Gjöld Tekjur Gjöld Tekjur 
1. Inn- og utnutningur 

(f.o.b.) 1.083 688 920 976 3.276 1.602 697 783 555 197 6.531 4.246 
2. Ferðalög 70 67 228 26 306 30 1 1 3 1 608 125 
3. Samgöngur 677 832 282 280 530 547 91 46 19 15 1.599 1.720 
4. Tryggingar 69 11 378 382 159 151 30 23 21 19 657 586 
5. Vextir 126 49 36 32 90 8 1 - 21 - 274 89 
6. Varnarliðið - 652 - - - - - - - - - 652 
7. Ýmislegt 55 89 38 60 213 129 5 34 5 4 316 316 

Alls 2.080 2.388 1.882 1.756 4.574 2.467 825 887 624 236 9.985 7.734 

B. Framlög án endurgj. nettó 15 - 5 - 23 - - - 18 - 61 -

C. Fjármagnshreyfingar: Út Inn Út Inn Út Inn Út Inn Út Inn Út Inn 
1. Erl. einkafjármagn til 

atvinnurekstrar - - - - - 290 - - - - - 290 
2. Löng Ján einkaaðila 170 345 17 13 203 227 2 35 - - 392 620 
3. Aðrar fjármagnshreyfing-

ar einkaaðila 81 163 21 81 76 181 5 36 2 79 185 540 
4. Löng lán opinberra aðila 100 185 34 57 88 76 6 - 19 243 247 561 
5. Aðrar fjármagnshreyfing-

ar opinberraaðila 4 — - — - - - - - — 4 -

AIls 355 693 72 151 367 774 13 71 21 322 828 2.011 

ZXBreyting á gjaldeyrisstöðu 
bankanna (Út=bætt staða: 
Inn=rýrnun stöðu) . . . . - 516 - 410 - 134 144 - - 154 144 1.214 

af erlendum ferðamönnum (1.) hefur ein-
göngu verið stuðzt við það, sem skilað hefur 
verið til bankanna af ferðamannagjaldeyri. 

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

1966 1967 
Af útf lu tningi ísfisks 20,8 23,0 
Af öðrum útf lutningi 265,8 225,6 
Af öðrum flutningi 97,3 76,4 

383,9 325,0 

Tekjur íslenzkra flugvéla jukust heldur 
meir að krónutölu en árið áður, en í hlut-
falli af heildartekjum varð lækkun úr 37% 
í rúmlega 35%. Á árinu 1963 var þetta hlut-
fall um 30%. 

Helztu vaxtatekjur (9.) eru vextir af er 
lendri verðbréfaeign Seðlabankans — og 
vaxtagjöld (21.) eru einkum vextir af samn-
ingsbundnum lánum og lausaskuldum bank-
anna. 

Tekjur vegna varnarliðsins (11.) eru 
tekjur af olíusölu til bandaríska varnar-
liðsins, tekjur vegna byggingarstarfsemi 
og annarra útgjalda þess hér á landi. Bygg-
ingarefni og annað, sem flutt er inn og 
selt varnarliðinu, er fær t til gjalda á 6. lið 
yfiiiitsins um innfluttar vörur, eins og f r á 
hefur verið sagt hér að framan. 

í liðnum ferða- og dvalarkostnaður (14.) 
er almennur ferða- og dvalarkostnaður 
stærsti þátturinn og nam 477 millj. kr. 1967, 
þá námskostnaður, 86 millj. kr., og útgjöld 
vegna verzlunarferða, 35 millj. kr. Ekki er 
þó víst,, að skiptingin milli útgjalda til verzl-
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5. tcifla. Greiðslujöfnuður, samandregið yfirlit. 
1963—1967. 

1963 
Vöruskiptajöfnuður H-294,8 
Þjónustujöfnuður + 90,9 

Viðskiptajöfnuður +203,9 
Framlag án endurgjalds, nettó + 1 5 , 8 
Fjármagnsjöfnuður +344,4 
Skekkjur og vantalið, nettó + 5,0 

Heildar greiðslujöfnuður ( = breyting á 
gjaldeyrisstöðu) +161,3 

unarferða og- almenns ferða- og dvalarkostn-
aður sé nákvæm. Upphæðirnar eru teknar 
samkvæmt skýrslum um gjaldeyrissölu gegn 
leyfum gjaldeyrisyfirvalda ásamt sölu 
ferðamanna á íslenzkum gjaldeyri erlendis. 

í liðnum erlendur kostnaður við utanrík-
isþjónustu er innifalinn kostnaður við 
rekstur sendiráða, ræðismannaskrifstofa og 
opinberan erindrekstur erlendis. 

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

Framlög án endurgjalds. Teknamegin er 
um að ræða notkun á framlagi án endur-
gjalds, sem bandarísk stjórnarvöld veittu ís-
lendingum i árslok 1960. Var notkun þess 
að fullu lokið á árinu 1964. Gjaldamegin eru 
f ramlög vegna reksturskostnaðar ýmissa al-
þjóðastofnana og eignayfirfærsla einkaað-
ila. 

Fjármagnshreyfingar. Lántökur einlca-
aðila árin 1963—1967 eru einkum vegna 
skipa- og flugvélakaupa. Sömuleiðis eru af-
borganir af lánum einkaaðila að mestu leyti 
vegna slíkra lána. Erlendar lántökur, bæði 
einkaaðila og opinberra aðila, eru hér tald-
ar með þeirri f járhæð, sem talin hefur ver-
ið notuð á viðkomandi ári. Er oft mikill 
munur á því á hverju einstöku ári, hvað 
samið hefur verið um af erlendum lánum, 
og hinu, hve mikið hefur verið notað. Á ár-
inu 1967 námu lántökur einkaaðila, sem not-
aðar voru á árinu, 228 millj. kr. umfram af-
borganir, og lántökur opinberra aðila um-
fram afborganir námu á sama hátt 314 

1964 1965 1966 1967 
+394,8 + 177,2 -306 ,5 +2.284,7 
+ 71,0 + 69,2 + 14,9 + 34,1 

-323 ,8 +246,4 +321,4 -2.250,6 
- 15,3 - 32,4 + 50,8 - 61,1 
+ 563,4 + 154,5 +428,0 + 1.182,6 
+ 57,3 + 49,4 - 52,5 + 59,3 

+281,6 +319,1 + 3,3 +1.069,8 

millj. kr., þannig að í heild jukust fastar 
erlendar skuldir um 542 millj. kr. Er hér 
um að ræða samningsbundin lán til eins árs 
eða lengri tíma. Frekari upplýsingar um 
erlendar lántökur 1967 er að finna í 2. hefti 
Fjármálatíðinda 1968, 158.—164. bls. 

í liðnum lækkun á lausafé og aukning 
lausaskulda einkaaðila eru m. a. innifalin 
stutt vörukaupalán innflytjenda, en lækkun 
þeirra nam 52 millj. kr. 1967 á móti 119 
millj. kr. aukningu árið áður. Að öðru leyti 
er hér um að ræða nettóniðurstöðu af ýms-
um stuttum reikningshreyfingum einkaað-
ila. 

Breytingar á innstæðum erlendra aðila 
(11.) sýna breytingar á inneign, sem Banda-
ríkjamenn hafa eignazt hér samkvæmt 
samningum við þá um kaup á landbúnaðar-
vörum, að því leyti sem þær eru ekki inni-
faldar í hreyfingum fas t ra lána. 

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

Fimmta tafla sýnir samandregið yfirlit, 
þar sem aðeins eru sýndar niðurstöðutölur 
af helztu þáttum greiðslujafnaðaryfirlits-
ins, og heildarniðurstaðan af hreyfingum 
hinna ýmsu þátta sýnir að lokum breytingu 
gjaldeyrisstöðunnar, sem er ja fn t og heild-
argreiðslujöfnuðurinn. 

Að lokum skal á það bent, að allar tölur 
greiðslujafnaðarins 1967 eru miðaðar við 
það gengi krónunnar, sem í gildi var fyr i r 
gengisbreytinguna í nóvember 1967 og eru 
því allar tölur í meðfylgjandi töflum sam-
bærilegar milli ára, að því er snertir um-
reikningsgengi. 



Innlansstofnanir 1968 

í greininni er fjallað um viðskiptabanka og- sparisjóði og 
einnig er vikið að starfsemi innlánsdeilda. Grétar Áss 
Sigurösson tók greinina saman. 

Starfsemi innlánsstofnana á árinu 1968 
mótaðist sem aðrir þættir efnahagslífs-

ins af framhaldi þeirra áfalla þjóðarbúsins, 
er hófust á árinu 1966. Gleggst komu áhrif-
in í ljós í stöðu viðskiptabankanna við 
Seðlabankann og útlönd. Sú þróun mótaðist 
hins vegar af verulegri útlánaaukningu án 
þess að grundvöllur innlánsaukningar væri 
að sama skapi fyr i r hendi. Segja má, að 
útlánageta bankakerfisins hafi verið þan-
in til hins ítrasta, og ber lausafjárstaðan 
þess ljósan vott. Aðstaða sparisjóðanna í 
þessu efni reyndist þó ekki jafn erfið, 
enda er starfsemi þeirra óháðari sveiflum 
efnahagslífsins. 

Peningamálunum á árinu 1968 verða ekki 
gerð skil í þessari grein, en um þau er f jall-
að ítarlega í ársskýrslu Seðlabankans fyr i r 
liðið ár. Hins vegar verður hér leitazt við 
að skýra að nokkru meðfylgjandi töflur um 
ýmsa þætti i starfsemi viðskiptabanka og 
sparisjóða á árinu 1968, en aðrar innláns-
stofnanir, þ. e. innlánsdeildir kaupfélaga 
og Söfnunarsjóður íslands gefa ekki til-
efni til ítarlegrar umsagnar, og er vísað 
til töflu XVIII hér af tast í ritinu um inn-
lán og útlán þeirra. Einnig er í töflum XII 
—XVII að finna ýmsar mánaðarlegar upp-
lýsingar úr reikningum viðskiptabanka og 
sparisjóða svo og Seðlabankans. 

Efnahagur viðskiptabanka 
og sparisjóða. 

Hlutverk innlánsstofnana er fyrs t og 
fremst fólgið í öruggri varðveizlu og ávöxt-
un f j á r fyr i r þá, sem þess óska. Leiðin að 
því marki er fólgin í lánveitingum til þeirra 

aðila, sem telja sig hafa þörf fyr i r lánsfé 
og geta veitt nægilega tryggingu fyr i r end-
urgreiðslu. Bil eftirspurnar þessara hópa 
viðskiptavina innlánsstofnana á fyrir-
greiðslu á hinum tveimur meginsviðum er 
brúað annars vegar með eigin fé stofnan-
anna og hins vegar viðskiptum við Seðla-
bankann og útlönd. Þessir tveir síðast-
nefndu aðilar geta því ýmist verið veitend-
ur eða þiggjendur innlánsstofnana með 
þeim hætti að veita lánafyrirgreiðslu eða 
taka við fé f r á innlánsstofnunum til ávöxt-
unar. 

Eins og fyrs ta og önnur tafla bera með 
sér, er niðurstöðutala samandregins efna-
hagsyfirlits viðskiptabankanna sex í árs-
lok 1968 13.465,8 millj. kr. Meginuppistaða 
þeirrar tölu er annars vegar skuldir bank-
anna í formi innlánsf jár og hins vegar kröf-
ur þeirra í formi útlána. Hlutur útlána af 
heildinni var um 80% í árslok 1963 og 1968, 
en hlutur innlána var 70% fyr ra árið en 
65% hið síðara. Þættir Seðlabankans og 
erlendra viðskiptaaðila fóru vaxandi á ára-
bilinu svo og „ýmissa eignaliða", en hins 
vegar minnkar hlutur sjóðseignar og eigin 
f j á r . Hlutur innlána af heildarniðurstöðu-
tölu sparisjóðanna er um 90% bæði árin, 
en hlutur útlánanna er af tur á móti um 
70% í árslok 1968 og 74% í árslok 1963. 
Innstæður sparisjóðanna í Seðlabankanum 
hafa vaxið á þessu árabili en skuldaaukn-
ing verið óveruleg. Á hinn bóginn er hlið-
stæð skipting h já einstökum viðskiptabönk-
um og sparisjóðum ólík og kemur þar margt 
til. Hjá viðskiptabönkunum er þungt á 
metunum það hlutverk, sem þeim var ætl-
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1. tafla. Efnahagur viðskiptabankanna í árslok. 

í millj. kr. 1963 
Eignir: 
Sjóður 59,4 
Seðlabankinn: 

Innstæður á viðskiptar 92,7 
Bundið v/alm. bindisk 621,8 
Aðrar innstæður 179,3 

Erlendar eignir 103,8 
Gr. óinnleystar ábyrgðir 184,2 
Yfirdráttarlán 1.516,4 
Afurðalán 1 ^ 523 6 
Innlendir víxlar J " ' 
Endurlánað erlent lánsfé 166,2 
Vaxtabréf og skuldabréf 703,3 
Ýmislegt 145,9 

Alls 6.296,6 

744,2 
70,7 

289,7 

2.266,3 
501,4 
464,4 

78,7 

2,0 
746,6 

323,8 
9,3 

197,5 
35,9 

566,1 

Alls 6.296,6 

Ábyrgðir = Ábyrgðatryggingar 1.041,3 

1964 1965 1966 1967 1968 

50,3 72,7 67,3 88,1 92,6 

221,4 324,5 98,6 119,6 122,8 
879,8 1.122,6 1.379,2 1.500,5 1.620,8 
196,3 0,1 — 1,0 206,9 
110,7 134,0 193,1 171,9 245,5 
173,9 210,7 249,0 290,4 419,8 

1.663,5 1.817,2 2.234,1 2.319,5 2.585,6 
941,7 1.427,6 1.642,2 1.689,0 1.724,6 

1.990,4 2.501,3 2.765,6 3.167,9 3.471,3 
166,5 155,0 276,2 384,6 573,3 
885,0 1.259,7 1.464,6 1.558,6 1.821,5 
248,0 300,6 402,5 479,6 581,1 

7.527,5 9.326,0 10.772,4 11.770,2 13.465,8 

1.007,3 1.186,0 1.199,1 1.003,5 1.249,8 
68,6 76,4 79,5 84,7 92,6 

353,8 476,7 500,7 543,4 573,0 

2.746,2 3.409,1 3.826,3 4.060,4 4.242,2 
606,1 769,0 842,0 922,9 911,9 
618,0 805,1 1.101,8 1.299,4 1.540,2 
91,5 101,2 125,8 141,1 159,8 

13,9 52,3 239,7 232,4 
777,0 1.165,1 1.312,8 1.304,0 1.430,6 

5,3 — 24,2 173,0 546,4 

317,4 283,9 506,8 645,4 1.080,0 
19,2 20,3 63,0 106,5 126,1 

234,1 280,0 286,9 303,6 306,2 
38,9 39,4 42,7 60,9 60,9 

630,2 713,8 808,5 881,7 913,7 

7.527,5 9.326,0 10.772,4 11.770,2 13.465,8 

1.197,5 1.257,2 1.303,1 1.490,8 2.466,9 

Skuidir: 
Veltiinnlán: 

Almennir hlaupareikn. 
Geymslufé v/innflutn. 
Sparisjóðsávisanareikn. 

Spariinnlán: 
Almennar innstæður . 
Bundnar í 6 mánuði 

„ „ 12 
„ „ 10 ár 

Seðlabankinn: 
Skuld á viðskiptareikn. 
Endurseld afurðalán . . 
Önnur lán 

Erlendar skuldir: 
Til skamms tíma 

__ Til langs tima 
Ýmislegt 
Stofnfé og hlutafé 
Annað eigið fé 

að við stofnun og f ram kemur í nafngif t 
hvers þeirra um sig. Starfssvið bankanna 
hefur fyrs t og fremst mótazt af hlutverki 
þeirra í stuðningi við ákveðnar greinar at-
vinnulífsins. Sérhæfingin hefur haf t í för 
með sér meiri sveiflur hjá hverjum einstök-
um banka en f ram kemur hjá þeim í heild, 
og hefur i starfsemi þeirra jafnan mátt 
marka að nokkru aðstöðu þeirra atvinnu-
greina á hverjum tima, sem þeim er eink-

um ætlað að styðja með lánveitingum. Þessi 
einkenni koma f ram í 2. töflu, ef bornir eru 
saman einstakir þættir bankanna í árslok-
in 1968 bæði innbyrðis og með hliðsjón af 
fyrr i árum. 

Þessi einkenni verða ekki greind hjá 
sparisjóðunum, en þeim er einkum ætlað 
að veita lán til fasteigna. Starfsemi þeirra 
er bundin ákveðnu byggðarlagi og .stærð 
þeirra mótast af íbúafjölda þess. Við sam-
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2. tafla. Efnahagur einstakra viðskiptabanka í árslok 1968. 

Lands- Útvegs- Búnaðar- Iðnaðar- Verzlunar- Samvinnu-
I millj. kr. banki banki banki banki banki banki Samtals 

Eignir: 
Sjóður 20,1 29,1 18,1 9,7 3,1 12,5 92,6 
Seðlabankinn: 

Innstæður á viðskiptar. 75,8 - 46,3 - 0,7 - 122,8 
Bundið v/alm. bindisk. 691,6 240,2 331,9 126,4 136,8 93,9 1.620,8 
Aðrar innstæður 59,6 147,3 - - 0 - 206,9 

Erlendar eignir 197,0 48,5 - - - - 245,5 
Gr. óinnleystar ábyrgðir 338,8 81,0 - - - - 419,8 
Yfirdráttarlán 1.051,4 698,1 456,6 113,3 115,0 151,2 2.585,6 
Afurðalán 1.054,8 322,7 340,7 6,4 - - 1.724,6 
Innlendir víxlar 1.173,8 724,8 636,6 371,5 402,7 161,9 3.471,3 
Endurlánað erlent lánsfé 573,3 - - - - - 573,3 
Vaxtabréf 136,7 24,5 24,7 19,7 - 4,5 210,1 
Skuldabréf 829,4 168,5 311,3 83,5 99,1 119,6 1.611,4 
Ýmislegt 220,9 90,7 112,8 48,3 60,9 47,5 581,1 

Alls 6.423,2 2.575,4 2.279,0 778,8 818,3 591,1 13.465,8 

Skuklir: 
Veltiinnlán: 

Almennir hlaupareikn. 526,8 247,9 264,5 99,9 79,1 31,6 1.249,8 
Geymslufé v/innflutn. 59,9 32,7 - - - - 92,6 
Sparisjóðsávísanareikn. 209,5 52,9 177,2 31,7 47,6 54,1 573,0 

Spariinnlán: 
Almennar innstæður . 1.829,3 595,9 889,3 295,3 378,3 254,1 4.242,2 
Bundnar í 6 mánuði 353,3 113,9 165,3 94,1 135,6 49,7 911,9 

„ „ 12 „ 553,1 268,6 327,2 168,8 116,6 105,9 1.540,2 
„ „ 1 0 ár 92,3 29,7 26,5 2,5 3,0 5,8 159,8 

Seðlabankinn: 
Skuld á viðskiptareikn. - 219,1 - 6,8 - 6,5 232,4 
Endurseld afurðalán .. 893,0 244,4 280,0 13,2 - - 1.430,6 
Önnur lán 158,5 232,4 60,5 30,0 - 65,0 546,4 

Erlendar skuldir: 
Til skamms tíma 740,6 339,4 - - - - 1.080,0 
Til langs tíma 126,1 - - - - - 126,1 

Ýmislegt 190,7 67,5 26,7 0,6 7,3 4,4 306,2 
Stofnféeðahlutafé - 7,3 - 14,5 30,0 9,1 60,9 
Annað eigið fé 690,1 123,7 61,8 12,4 20,8 4,9 913,7 

Alls 6.423,2 2.575,4 2.279,0 778,8 818,3 591,1 13.465,8 

Ábyrgðir=Ábyrgðatryggingar 1.620,5 699,1 49,6 50,0 5,1 42,6 2.466,9 

anburð á niðurstöðutölum efnahags þeirra 
kemur í ljós, að í hlut 4 sparisjóða af 54 
starfandi í árslok 1968 kemur nær helming-
ur upphæðarinnar, en 32 sparisjóðir eru 
með samtals 213,6 millj. kr. af 1.930,8 
millj. kr. niðurstöðutölu. Skiptingin í árs-
lok 1967 var áþekk. 

í 6. töflu eru sýndar helztu reiknings-
hreyfingar viðskiptabanka og- sparisjóða á 

árunum 1967 og 1968. Tölur töflunnar eru 
unnar úr 1. og 4. töflu án breytinga með 
hliðsjón af ýmsum atriðum, sem nauðsyn-
legt er að hafa í huga, þegar túlka skal töl-
ur um peninga- og efnahagsmái. Tölur um 
stöðu við Seðlabankann eru skv. reikning-
um stofnananna en ekki Seðlabankans, en 
nokkurs ósamræmis gætir ávallt á milli 
þeirra talna sökum þess, að viðskipti milli 
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3. lafla. Efnahagur sparisjóða, sem bankarnir hafa yfiríekið 1962—1968. 
(Samvinnusparisjóður ekki meðtalinn). 

í millj. kr. 1962 
Eignir: 
Sjóður 4,9 
Viðskiptabankar og sparisjóðir 10,8 
Seðlabankinn: 

Innstæður á viðskiptareikn 19,0 
Aðrar innstæður 25,3 

Yfirdráttarlán 8,4 
Innlendir vixlar 72,4 
Vaxtabréf og skuidabréf 67,3 
Ýmislegt 3,5 

Alls 211,6 

Skuldir: 
Veltiinnlán: 

Almennir hlaupareikn 24,8 
Sparisjóðsávisanareikn 1,7 

Spariinnlán: 
Almennar innstæður 118,8 
Bundnar innstæður 49,5 

Viðskiptabankar og sparisjóðir 
Ýmislegt 2,6 
Stofnfé 0,2 
Annað eigið fé 14,0 

Alls 211,6 

/ árslok 

1963 1964 1965 1966 1967 

2,0 0,9 0,6 0,8 _ 
7,0 2,3 2,2 1,0 0,4 

9,5 2,0 2,1 2,4 0 
24,7 4,9 2,5 3,3 0,1 

6,6 1,5 0,8 1,2 -

69,5 16,1 5,9 7,1 -

62,0 8,8 0,7 1,4 0,1 
2,3 0,5 0 0,1 0 

183,6 37,0 14,8 17,3 0,6 

20,0 3,2 3,5 3,7 

102,9 19,6 8,4 10,0 
43,9 10,5 2,4 3,1 

2,9 1,0 0 0 
0,2 0,2 0,2 0,2 

13,7 2,5 0,3 0,3 

183,6 37,0 14,8 17,3 

stofnana eru ekki bókfærð á sama tíma. í 
þessu sambandi er einnig rétt að geta 
þess, að innlánin í töflum 1—6 eru til-
greind skv. efnahagsyfiiiitum stofnananna, 
en í þeim töflum Fjármálatíðinda, sem 
birtar eru reglulega aftast í ritinu, eru töl-
ur um innlán nettótölur, þ. e. innstæður 
viðskiptabanka innbyrðis og sparisjóða eru 
ekki taldar með í heildarinnstæðum. 

Ekki er ástæða til að ræða einstaka liði 
töflunnar að öðru leyti en því, að rétt er 
að benda á, að við gengisbreytinguna í 
nóvember 1968 hækkaði bókfærð upphæð 
eiiendra eigna og skulda bankanna. Skulda-
aukning bankanna nettó við útlönd nam 
380,6 millj. kr. á árinu, en verulegur hiuti 
þeirrar aukningar var bókhaldslegs eðlis 
vegna uppfærslu sem gengismun nam. Við 
gengisbreytinguna var ákveðið skv. lögum, 
að gengistap og gengishagnaður tiltekinna 
aðila, þar með bankanna, skyldi færður í 

sérstakan gengisbreytingasjóð, sem yi'ði í 
umsjá Seðlabankans. í samræmi við þessi 
ákvæði öðluðust viðskiptabankarnir tveir, 
sem hafa með hönclum erlend viðskipti, 
kröfu á þennan sjóð vegna gengistaps 
síns. Sú krafa nam 207 millj. kr. og er í 
töflunni innifalin í „öðrum innstæðum í 
Seðlabankanum" í árslok 1968. 

í 7. og 8. töflu er sýnd skipting útlána-
aukningar viðskiptabankanna og 3 stærstu 
sparisjóðanna ef t i r eðli starfsemi lántaka. 
Útlánaaukning viðskiptabankanna felur i 
sér bókhaldslega hækkun á lánum. sem eru 
með gengisáhættu, á árunum 1967 og 1968 
vegna gengisbreytinganna. Raunveruleg út-
lánaaukning var því nokkru lægri en taflan 
gefur til kynna, enda þótt tilgreindar 
1.186,1 millj. kr. gefi rétta mynd af hækk-
un skuldbindinga lántaka gagnvart bönk-
unum. 

í útlánatölum viðskiptabankanna felst 
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4. tafla. Efnahagur sparisjóðanna í árslok 1963—1968. 

í millj. kr. 
Eignir. 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
Sjóður 16,0 13,4 16,8 20,9 21,0 19,5 
Viðskiptabankar og sparisjóðir . . 43,1 47,3 59,3 47,9 45,3 42,0 
Seðlabankinn: 

Innstæður á viðskiptareikn. . . . 54,5 47,9 89,8 79,9 55,0 76,6 
Aðrar innstæður 140,1 161,7 208,3 269,6 312,7 349,1 

Yfirdráttarlán 39,3 36,4 43,7 75,7 85,8 106,5 
Víxlar 396,3 388,8 448,9 531,9 611,0 717,5 
Vaxtabréf og skuldabréf 374,4 374,9 424,1 474,9 510,7 529,0 
Ýmislegt 34,1 44,8 46,8 54,7 71,5 90,6 

Alls 1.097,8 1.115,2 1.337,7 1.555,5 1.713,0 1.930,8 

Skuldir: 
Veltiinnlán: 

Hlaupareikningar 66,7 64,9 75,0 87,6 105,9 114,3 
Sparisjóðsávisanareikn 30,7 36,1 48,1 56,9 56,7 63,4 

Spariinnlán: 
Almennar innstæður 668,7 621,6 745,2 857,8 905,1 999,3 
Bundnar innstæður 240,4 299,9 365,2 429,4 488,6 578,4 

Seðlabankinn 0,1 1,2 2,6 3,3 15,8 14,0 
Viðskiptabankar og sparisjóðir . . 0,2 1,7 1,2 0,2 0,1 2,2 
Ymislegt 13,5 13,0 12,0 16,4 18,5 18,6 
Stofnfé 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0 2,0 
Annað eigið fé 75,8 75,0 86,6 102,0 120,3 138,6 

AIls 1.097,8 1.115,2 1.337,7 1.555,5 1.713,0 1.930,8 

einnig sú lánafyrirgreiðsla, sem þeir veita 
á grundvelli endurkaupa Seðlabankans á af-
urðalánum landbúnaðar, sjávarútvegs og 
iðnaðar. Hækkun útlána viðskiptabankanna 
varð mest til sjávarútvegs, 446,8 millj. kr. 
Aðrir aðalatvinnuvegir þjóðarinnar, land-
búnaður, verzlun, iðnaður og byggingar 
fengu í sinn hlut 580,2 millj. kr. eða ásamt 
sjávarútveginum um 87% heildarinnar. 
Hluti af útlánum bankanna rennur til f j á r -
festingarlánastofnana í flokknum peninga-
stofnanir, sem nota það fé til lána á sínum 
vegum til atvinnuveganna. 

Útlánaaukning 3 stærstu sparisjóðanna 
rann sem fy r r svo til eingöngu í byggingar 
og ætla má, að hið sama gildi um minni 
sparisjóði, þótt ekki liggi fyr i r upplýsing-
ar um lánaflokkun þeirra. 

Við mat lánaflokkunartalna er ávallt rétt 
að hafa hugfast, að slík flokkun getur 
aldrei orðið nákvæm, m. a. vegna þess, að 
margir stórir lántakar hafa með höndum 

atvinnurekstur á fleiri en einu sviði, og 
lánveiting verður þá ekki ávallt ineð réttu 
móti heimfærð undir tiltekinn flokk. 

í 9. töflu er sýnd aukning innlánsfjár 
við hinar f jó ra r tegundir innlánsstofnana á 
árunum 1964—1968. Innlánin skv. töflunni 
eru nettóinnlán, og ennfremur er yt'irtaka 
bankanna á sparisjóðum ekki látin hafa 
áhrif á aukningu innlána þeirra innbyrðis. 

Aukning spariinnlána var í heild lítið 
eitt minni en árið áður, en aukning áranna 
1967 og 1968 nam samtals álíka hárri f j á r -
hæð og á árinu 1965. Aukningin hjá við-
skiptabönkunum svaraði ekki til þeirrar 
viðbótar, sem fólst í vaxtaupphæð af spari-
fénu, og sama átti sér stað h já inniáns-
deildum kaupfélaga. Aukningin hjá þeim 
reyndist þó hlutfallslega enn minni. Hins 
vegar varð þróunin heldur hagstæðari 
sparisjóðunum. 

Aukning veltiinnlána var mikil h já við-
skiptabönkunum á árinu, 284,9 millj. kr., 
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5. tafla. Efnahagur sparisjóða í árslok 1968. 

Spsj. með 
heildarinnlán 

Spsj.Rvík. Spsj. Spsj. - Spari-
og Spsj. i Hafnar- Mýra- 20—80 0—20 sjódir 

í millj. kr. nágrennis Keflavik fjardar sýslu Samta/s m. kr. m. kr. alls 
(4) (18) (32) (54) 

Eignir: 
Sjóður 2,4 1,5 0,5 0,5 4,9 9,8 4,8 19,5 
Viðskiptabankar og sparisjóðir 0,7 - - 4,2 4,9 28,0 9,1 42,0 
Seðlabankinn: 

Innstæður á viðskiptareikn. . 0,8 13,5 0,5 13,1 27,9 36,1 12,6 76,6 
Aðrar innstæður 65,2 42,0 35,8 24,8 167,8 141,2 40,1 349,1 

Yfirdráttarlán - 9,3 0,2 - 9,5 86,2 10,8 106,5 
Víxlar 26,6 31,2 115,3 73,6 246,7 381,6 89,2 717,5 
Vaxtabréf og skuldabréf 209,2 144,4 18,8 17,0 389,4 94,5 45,1 529,0 
Ymislegt 35,4 1,1 20,6 1,1 58,2 30,5 1,9 90,6 

Alls 340,3 243,0 191,7 134,3 909,3 807,9 213,6 1.930,8 

Skuldir: 
Veltiinnlán: 

Hlaupareikningar - 17,2 12,4 16,1 45,7 61,9 6,7 114,3 
Sparisjóðsávísanareikn 14,5 12,5 7,6 4,4 39,0 22,5 1,9 63,4 

Spariinnlán: 
Almennar innstæður 136,8 127,9 102,7 66,8 434,2 431,5 133,6 999,3 
Bundnar í 6 mánuði 75,9 11,3 23,3 8,0 118,5 77,5 21,4 217,4 

„ „ 1 2 „ 90,4 33,3 28,0 25,8 177,5 130,5 23,6 331,6 
„ „ 1 0 ár 3,7 3,7 3,2 2,4 13,0 12,7 3,7 29,4 

Seðlabankinn: 
Skuld á viðskiptareikn - - - - - 13,2 0,8 14,0 
Önnurlán - - - - - - - -

Viðskiptabankar og sparisj. . . . - - - - - 2,1 0,1 2,2 
Ýmislegt 0,6 3,6 2,4 3,1 9,7 6,9 2,0 18,6 
Stofnfé 0 - - - 0 1,9 0,1 2,0 
Annað eigið fé 18,4 33,5 12,1 7,7 71,7 47,2 19,7 138,6 

AIIs 340,3 243,0 191,7 134,3 909,3 807,9 213,6 1.930,8 

enda voru veltiinnlán hjá þeini mjög lág i 
árslok 1967. 

í 10. töflu er sýnd hlutfallsleg aukning 
heildarinnlánsfjár við sparisjóðina á ár-
unum 1967 og 1968. Sú tafla leiðir í ljós, 
að aukning innlánsfjár þeirra nam 12,8% 
á árinu miðað við 8,2% árið áður. 

Skipting heildarinnstæðufjár á innláns-
stofnanir kemur f ram í 11. töflu, og sýnir 
hún svo til enga hlutfallsbreytingu f rá fy r r i 
árum, en þó ber hún með sér lítið eitt vax-
andi hlut sparisjóðanna en minnkandi hlut 
viðskiptabanka og innlánsdeilda kaupfé-
laga. Þessi visbending verður þó enn hag-
stæðari sparisjóðunum, ef haf t er í huga, 

að tölur töflunnar eru skv. skiptingunni í 
banka og sparisjóði á hverjum tíma, en á 
þessu árabili hafa bankarnir yfirtekið 
nokkra sparisjóði og þar með tekið við inn-
lánum, sem voru við þá. 

Lausafjárstaða viðskiptal>anka og spari-
sjóða er sýnd i 12. töflu. Lausafjárstöð-
unni er ætlað að sýna getu bankanna til að 
fullnægja greiðsluskyldu umsvifalaust og 
án þess að til komi breyting á öðrum þátt-
um, sem áhrif hefðu þar á. Lausar eignir í 
Seðlabanka, nettó, fela í sér innstæður á 
viðskiptareikningi að frádregnum skulclum 
til skamms tíma við hann. Lausar erlendar 
eignir, nettó, ná til erlendra eigna að frá-
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6. tafla. Helztu reikningshreyfingar viðskiptabanka og 
sparisjóða 1967 og 1968. 

Viðskiptabankar Sparisjódir Alls 

I millj. kr. 1967 1968 1967 1968 1967 1968 

Aukning eignaliða: 
Almennar innstæður í Seðlabanka . 20,5 3,7 •f- 24,9 21,6 + 4,4 25,3 
Aðrar innstæður í Seðlabanka . . . . 122,3 326,2 43,1 36,4 165,4 362,6 
Útlán 778,1 1.186,1 125,0 145,5 903,1 1.331,6 
Ýmislegt, nettó 81,4 103.4 27,4 12,1 108,8 115,5 

Alls 1.002,3 1.619,4 170,6 215,6 1.172,9 1.835,0 

Aukning skutdaliða: 
Veltiinnlán -147 ,7 283,8 33,2 15,1 -114 ,5 298,9 
Spariinnlán 527,9 430,3 106,5 184,0 634,4 614,3 
Endurseld afurðalán - 8,8 126,6 - - - 8,8 126,6 
Aðrar skuldir í Seðlabanka 336,2 366,1 12,5 - 1,8 348,7 364,3 
Erlendar skuldir, nettó 203,3 380,6 - - 203,3 380,6 
Eigið fé 91,4 32,0 18,4 18,3 109,8 50,3 

Alls 1.002,3 1.619,4 170,6 215,6 1.172,9 1.835,0 

7. tafla. Útlánaaukning viðskiptabankanna 1963—1968. 

1 millj. kr. 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
Útlán: 
l. Landbúnaður og vinnsla landbúnaðar-

afurða + 124,4 -1- 42,5 + 268,4 + 49,4 + 85,2 + 42,9 
2. Sjávarútvegur og sjávarvöruiðnaður . . + 74,8 + 91,9 + 351,3 + 408,8 + 162,5 + 446,8 
3. Verzlun + 214,7 + 104,4 + 241,8 -1- 274,7 + 131,7 + 324,7 
4. Iðnaður + 126,5 + 95,0 + 158,2 + 193,6 + 210,6 + 177,7 
5. Byggingar 36,6 -1- 63,7 + 59,3 + 49,8 + 38.1 + 34,9 
6. Samgöngur + 13,3 + 27,7 + 41,3 + 14,5 + 5,7 + 17,8 
7. Opinberir aðilar 20,5 + 114,9 + 121,8 + 129,4 + 5,9 + 143,5 
8. Peningastofnanir + 7,0 + 2,9 + 193,6 + 52,3 + 42,5 - 4,3 
9. Ýmislegt + 74,1 + 72,1 + 94,8 + 86,9 + 98,0 + 2,1 

Samtals + 691,9 -h 615,1 -I - 1.530,5 + 1.259,4 + 768,4 + 1.186,1 

dregnum skuldum til skamms tíma. Liður-
inn „lausar eignir í viðskiptabönkum, nettó" 
í yfirlitinu er aðeins hjá sparisjóðunum. 
í samantekt í heildaryfirliti á hann ekki 
heima, þar sem liðurinn ætti að réttu lagi 
að koma f ram sem stuttar skuldir viðskipta-
bankanna og jafnast því út. Hliðstætt gild-
ir um þann hluta tékkaeignar, sem er á við-
skiptabanka og sparisjóði innnbyrðis. Upp-
lýsingar liggja hins vegar ekki fyr i r u.m 

þá skiptingu, og því er farið með þá alla 
sem tékka á Seðlabankann. 

B-hluti töflunnar sýnir breytingu lausa-
fjárstöðunnar á árunum 1963—1968. Gef-
ur hann greinilega til kynna erfiðleika þjóð-
arbúsins á árunum 1966—1968, en hin 
rýrða lausafjárstaða byggist svo til ein-
göngu á aukningu útlána umfram innláns-
aukningu á þeim árum. 

í 13. töflu er sýnt eiginfjárhlutfall við-
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8. tafla. Útlánaaukning sparisjóðanna 1963—1968. 

1 millj. kr. 1963 1964 1965 1966 1967 1968 

A. Lúnajltíkkun 3 stœrstu sparisjóðanna: 
1. Landbúnaður + 1,8 0 0 0,3 + 0,1 + 0,2 
2. Sjávarútvegur + 0,1 1,0 + 0,4 + 0,1 + 0,5 + 0,4 
3. Verzlun + 0,4 + 0,8 + 1,1 0 + 0,9 0 
4. Iðnaður + 3,0 + 0,8 + 3,0 + 2,0 + 2,8 + 1,7 
5. Byggingar + 19,0 + 41,1 + 50,7 + 47,8 + 43,9 + 23,2 
6. Samgöngur + 0,6 + 0,1 + 0,1 + 0,6 + 0,1 + 0,2 
7. Opinberir aðilar + 1,6 + 4,5 0,3 + 8,6 + 3,0 + 1,5 
8. Peningastofnanir 0 — + 0,7 _L 0,9 + 0,7 + 2,3 
9. Ymislegt + 4,5 + 3,7 + 2,9 + 0,8 + 3,1 + 0,6 

Samtals + 30,8 + 44,4 + 52,6 + 60,5 + 37,1 + 23,1 

B. Útlánaaukning annarra sparisjóða ... + 44,9 + 58,0 + 83,9 + 106,6 + 97,3 122,4 

Alls + 75,7 + 102,4 + 136,5 + 167,1 + 134,4 + 145,5 

9. tafla. Aukning innlánsfjár viö innlánsstofnanir 1964—1968. 

í millj. kr. 1964 1965 1966 1967 196S 
Sparimnlán: 
Viðskiptabankar 625,1 1.001,3 808,1 525,5 432,3 
Sparisjóðir 129,1 208,3 174,4 119,0 185,4 
Innlánsd. kaupfélaga 57,1 78,1 57,8 17,0 22,8 
Söfnunarsjóður íslands 1,5 1,6 2,2 3,4 5,8 

Samtals 812,8 1.289,3 1.042,5 664,9 646,3 
Veltiinnlán: 
Viðskiptabankar 301,7 296,1 59,5 + 155,6 284,9 
Sparisjóðir 20,4 21,8 21,2 21,8 13,3 
Innlánsd. kaupfélaga — — — — — 

Söfnunarsjóður íslands — — — — • — 

Samtals 322,1 3.17,9 80,7 + 133,8 298,2 
Heildarinnlán: 
Viðskiptabankar 926,8 1.297,4 867,6 369,9 717,2 
Sparisjóðir 149,5 230,1 195,6 140,8 198,7 
Innlánsd. kaupfélaga 57,1 78,1 57,8 17,0 22,8 
Söfnunarsjóður íslands 1,5 1,6 2,2 3,4 5,8 

Samtals 1.134,9 1.607,2 1.123,2 531,1 944,5 

skiptabanka og sparisjóða í árslok 1961— 
1968. Er það fundið með þeim hætti að 
reikna út, hversu stór hundraðshluti eigin-
fjárreikningarnir eru af öðrum skuldalið-
um. Endurseld afurðalán eru meðtalin, en 
ábyrgðir ekki. Eiginfjárhlutfallið kann í 
raun að vera mun hærra en taflan ber með 

sér, þar sem bankar og sparisjóðir meta 
eignir sínar við ársuppgjör fremur of lágu 
verði en hið gagnstæða vegna viðtekinna 
varúðarsjónarmiða. Eiginfjárhlutfall allra 
bankanna lækkaði á árinu 1968 i nokkuð 
líkum mæli og er þar um að ræða áhrif 
fremur óhagstæðrar rekstrarafkomu á ár-
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10. tafla. Hlutfallsleg aukning heildarinnlánsfjár hjá sparisjóðunum 1967 og 1968. 

Heildarinnstœður: Undir 0% 0- -io% 10- -20% 20—30% 30—40% Yfir 40% Meðalau/cn.% 
1967 1968 1967 1968 1967 1968 1967 1968 1967 1968 1967 1968 1967 1968 

Yfir 50 millj. kr. 1 1 4 2 1 3 _ _ 1 1 _ 2 8,2 15,5 
25—50 55 55 2 1 3 5 2 4 1 - - 1 - 6,5 8,4 
10—25 »5 55 1 1 3 3 5 5 - - - 2 - 12,6 9,1 
5—10 5) 55 2 4 6 4 1 2 1 - 1 - - 5,3 5,1 
1— 5 55 55 1 1 2 4 7 6 3 1 - - 1 14,4 14,6 

Undir 1 55 55 1 2 - 1 2 - - 1 - - - 7,2 •4-6,9 

Samtals 8 10 18 19 18 20 5 3 2 3 3 8,2 12,8 

11. tafla. Skipting innstœðufjár á innlánsstofnanir i árslok 1965—1968. 

1965 1966 1967 1968 

Millj. kr. / o Millj. kr. / o Millf. kr. / o Millj. kr. / o 
Bankar 6 . 7 6 1 , 0 7 9 , 1 7 . 6 2 6 , 0 7 8 , 8 8 . 0 1 1 , 7 7 8 , 5 8 . 7 2 8 , 9 7 8 , 3 
Sparisjóðir 1 . 2 3 3 , 5 1 4 , 4 1 . 4 3 1 , 7 1 4 , 8 1 . 5 5 6 , 7 1 5 , 3 1 . 7 5 5 , 4 1 5 , 7 
Innlánsd. kaupfélaga 5 3 2 , 1 6 , 2 5 8 9 , 9 6 , 1 6 0 6 , 9 5 , 9 6 2 9 , 7 5 , 7 
Söfnunarsjóður íslands . . . 2 3 , 9 0 , 3 2 6 , 1 0 , 3 2 9 , 5 0 , 3 3 5 , 3 0 , 3 

Samtals 8 . 5 5 0 , 5 1 0 0 , 0 9 . 6 7 3 , 7 1 0 0 , 0 1 0 . 2 0 4 , 8 1 0 0 , 0 1 1 . 1 4 9 , 3 1 0 0 , 0 

12. tafla. Lausafjárstaða viðskiptabanka og sparisjóða í árslok 1963—1968. 

í millj. kr. 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
A. Staða i árslok: 

Viðskiptabankar: 
1. Seðlar, mynt og tékkar 59,4 50,3 72,7 67,3 88,1 92,6 
2. Lausar eignir í Seðlabanka, nettó . . 90,7 202,2 324,5 22,1 + 293,6 + 656,0 
3. Lausar erl. eignir, nettó - 64,3 + 77,8 + 24,3 + 106,5 + 220,2 + 387,1 

Samtals 85,8 174,7 372,9 - 17,1 - 425,7 + 950,5 
Sparisjóðir: 

174,7 - 17,1 - 425,7 + 950,5 

1. Seðlar, mynt og tékkar 16,0 13,4 16,8 20,9 21,0 19,5 
2. Lausar eignir í Seðlabanka, nettó . . 54,4 46,7 87,2 76,6 39,2 62,6 
3. Lausar eignir í viðskiptab., nettó . . 42,9 45,6 58,1 47,7 45,2 39,8 

Samtals 113,3 105,7 162,1 145,2 105,4 121,9 
Viðskiptabankar og sparisjóðir: 

105,7 162,1 145,2 105,4 121,9 

1. Seðlar, mynt og tékkar 75,4 63,7 89,5 88,2 109,1 112,1 
2. Lausar eignir í Seðlabanka, nettó . . 145,1 248,9 411,7 98,7 - 254,4 + 593,4 
3. Lausar erl. eignir, nettó - 64,3 + 77,8 + 24,3 + 106,5 + 220,2 + 387,1 

Samtals 156,2 234,8 476,9 80,4 + 365,5 + 868,4 
B. Breyting á árinu: 

+ 868,4 

Viðskiptabankar og sparisjóðir: 
1. Scðlar, mynt og tékkar + 15,5 + 11,7 + 25,8 + 1,3 + 20,9 + 3,0 
2. Lausar eignir í Seðlabanka, nettó . . - 132,3 + 103,8 162,8 + 313,0 + 353,1 + 339,0 
3. Lausar erl. eignir, nettó - 11,5 + 13,5 53,5 4- 82,2 - 113,7 -4- 166,9 

Samtals - 128,3 + 78,6 + 242,1 + 396,5 + 445,9 - 502,9 
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13. tafla. Eiginfjárhlutfall viðskiptabanka og sparisjóða í árslok. 

1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
% V 

/ o 
V 
/ o 

V 
/o °/o % V 

/o % 
Landsbanki 1 3 , 4 1 3 , 5 1 4 , 6 1 3 , 7 1 2 , 7 1 2 , 6 1 3 , 1 1 2 , 0 
Útvegsbanki 9 , 3 9 , 8 8 , 8 8 , 3 7 , 3 6 , 9 6 , 7 5 , 4 
Búnaðarbanki 6 , 4 5 , 3 4 , 6 3 , 9 3 , 5 3 ,1 3 , 0 2 , 8 
Iðnaðarbanki 7 , 2 7 , 3 7 ,1 6 , 9 5 , 8 4 , 7 4 , 0 3 , 6 
Verzlunarbanki 6 , 0 5 , 1 4 , 5 4 , 0 3 , 6 4 , 8 7 ,1 6 , 6 
Samvinnubanki 1 , 2 5 , 2 4 , 3 2 , 9 2 , 3 2 , 8 2 , 5 2 , 4 

Bankar alls 1 0 , 7 1 0 , 6 1 0 , 6 9 , 8 8 , 8 8 , 6 8 , 7 7 , 8 

Sparisjóðir alls 7 , 8 7 , 4 7 , 6 7 , 4 7 , 1 7 , 2 7 , 7 7 , 9 

14. tafla. Aðsetur viðskiptabanka og sparisjóða i árslok 1968. 

Vesturland Noröurtand Austurland Suðurland Samtals Reykjavik Alls 

.i. .v. «2 
»5 

<3 V. Ö 
a -5 s .V. 'S 5 

g. 5 'S s, "5. '5 g. 
'5 

g. g. 5 

| 1 £ l 1 £ 1 1 to á X 
Landsbanki 2 _ - 2 - - - 1 - - 4 - 4 5 - 6 1 16 
Útvegsbanki 1 - - 2 - - 1 - - 3 - - 7 - - 1 1 9 
Búnaðarbanki - 2 - 2 1 - - 1 - - 2 - 2 6 - 5 1 14 
Iðnaðarbanki - - - 1 - - - - - 1 - - 2 - - 1 1 4 
Verzlunarbanki 1 1 1 1 3 
Samvinnubanki 1 2 - 2 1 - - - 2 - - 5 3 - - 1 9 

Bankar samtals 4 4 - 9 2 - 1 2 - 7 6 - 21 14 - 14 6 55 

Sparisjóðir - 11 9 4 7 11 1 2 - 4 1 - 9 21 20 - 4 54 

Alls 4 15 9 13 9 11 2 4 _ 11 7 _ 30 35 20 14 10 109 

inu. Hins vegar bættu sparisjóðirnir stöðu 
sína að þessu leyti. 

Dreifing innlánsstofnana. 
í 14. töflu er sýnt, hvar bankar og spari-

sjóðir höfðu aðsetur í árslok 1968 eft i r 
skiptingu kaupstaða, kauptúna og sveita í 
landsfjórðunga. Vesturland er hér talið f r á 
Reykjavik að Ilrútafirði, Norðurland það-
an að Bakkaflóa, Austurland suður fyr i r 
Hornafjörð og Suðurland þaðan að Reykja-
vik. Kópavogur, Hafnarf jörður og Kefla-
vík fylgja hér Suðurlandi. 

Viðskiptabankarnir ráku samtals 49 úti-
bú i árslok 1968 og þar af 14 í Reykjavík, 
en þeir hafa j a fnf ramt aðalaðsetur sitt þar. 
Auk útibúa rekur Landsbankinn afgreiðsl-
ur eða umboðsskrifstofur á þremur stöðum, 
Keflavík, Þorlákshöfn og Raufarhöfn. 
Verzlunarbankinn hefur afgreiðslu i Um-
ferðarmiðstöðinni og Samvinnubankinn á 
Stöðvarfirði. Afgreiðslurnar eða umboðs-
skrifstofurnar eru reknar sem deildir f r á 
aðalbanka eða næsta útibúi. 

Bankarnir opnuðu tvö ný útibú á árinu 
1968. Hinn 10. febrúar opnaði Landsbank-
inn útibú í Árbæjarhverfi og Útvegsbank-
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15. tafla. Dreifing viðskiptabankanna eftir staðsetningu og 
heildarinnlánsfé í árslok 1967 og 1968. 

Utibú 

Heildarinnlán 
í millj. kr. 
Yfir 900 . . . 
800—900 . . . 
700—800 . . . 
600—700 . . . 
500—600 . . . 
400—500 . . . 
300—400 . . . 
200—300 . . . 
150—200 . . . 
100—150 . . . 

Undir 25 

Akureyri Kaupstaðir Kauptún Samtals Reykjavik Samtals Aðalbankar Alts 
1967 1968 1967 1968 1967 1968 1967 1968 1967 1968 1967 1968 1967 1968 1967 1968 

1 1 1 1 1 1 2 2 
1 1 1 - 1 1 3 2 - - 3 2 - - 3 2 
- _ - 1 - - - 1 1 1 1 2 - - 1 2 
- - 2 3 - - 2 3 - - 2 3 - - 2 3 
1 2 2 1 1 2 4 5 2 2 6 7 - - 6 7 
1 1 2 3 1 3 4 7 2 3 6 10 - - 6 10 
1 - 6 5 7 4 14 9 4 5 18 14 - - 18 14 
- - 3 4 4 4 7 8 3 2 10 10 - - 10 10 

4 4 16 17 14 14 34 35 13 14 47 49 6 6 53 55 

Heildarinnlán: 
Árslok 1967 . . 437 952 761 2.150 969 3.119 4.935 8.054 

„ 1968 . . 475 1.098 874 2.447 1.125 3.572 5.198 8.770 

Meðaltal: 
Árslok 1967 . . 109 60 54 63 75 66 823 152 

„ 1968 . . 118 65 62 70 80 73 866 159 

16. tafla. Dreifing sparisjóðanna eftir staðsetningu og 
heildarinnlánsfé í árslolc 1967 og 1968. 

Reykjavik Kaupstaðir Kauptún Sveitir Alls 

Heildarinnlán: 1967 1968 1967 1968 1967 1968 1967 1968 1967 1968 
YfirlOO millj. kr 1 1 2 2 1 1 - - 4 4 
25—100 „ 1 2 7 7 5 6 - - 13 15 
10— 25 „ „ 9 1 - - 7 6 1 2 10 9 
5 - 1 0 „ „ - - - - 5 5 5 6 10 11 

- - - 3 3 11 9 14 12 
Undir 1 „ „ - - - - - 4 3 4 3 

Alls 4 4 9 9 21 21 21 20 55 54 

Heildarinnlán: 
Arslok 1967 384 665 425 83 1.557 

„ 1968 457 726 483 89 1.755 

Meðaltal: 
Árslok 1967 96 74 20 4 28 

„ 1968 114 81 23 4 33 
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17. tafla. Helztu liðir efnahags sparisjóða í árslok 1968 
skipt eftir staðsetningu sparisjóðanna. 

Fjöldi Sparisjóös-
spari- Spari- ávisana-
sjóöa innlán reikn. 

A. ímillj. kr. 
Reykjavík 4 421,3 28,6 
Kaupstaðir 9 649,9 26,3 
Kauptún 21 418,4 7,9 
Sveitir 20 88,1 0,7 

Hlaupa- Heildar-
reikn. 

6,9 
49,9 
57,4 

innlán 

456,8 
726,1 
483,7 

Niðurstöðu-
Heildar- Stofnfé og tölur 

útlán varasjóður efnahagsr. 

340,3 
581,5 
362,2 

69,0 

22,2 
70.0 
38.1 
10,3 

480,6 
821,4 
528,6 
100,2 

Alls 54 1.577,7 63,5 114,2 1.755,4 1.353,0 140,6 1.930,8 

/ hundraðstölum: 
Reykjavík . . . 4 26,7 45,0 6,0 26,0 25,1 15,8 24,9 
Kaupstaðir. . 9 41,2 41,4 43,7 41,4 43,0 49,8 42,5 
Kauptún . . . 21 26,5 12,5 50,3 27,6 26,8 27,1 27,4 
Sveitir 20 5,6 1,1 - 5,0 5,1 7,3 5,2 

Alls 54 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

inn opnaði útibú í Kópavogi hinn 7. júní. 
Landsbankinn tók við rekstri Sparisjóðs 
Flateyjarhrepps hinn 1. ágúst og samein-
aði hann útibúi sínu á Húsavík. Útibúum 
hefur fjölgað nokkuð á þessum áratug, 
einkum á árunum 1964 og 1965. í mörgum 
tilvikum tóku bankarnir við starfsemi spari-
sjóða, þannig að aukning afgreiðslna inn-
lánsstofnana hefur ekki orðið að sama 
skapi. Bankarnir hafa einnig tekið við 
starfsemi nokkurra innlánsdeilda kaupfé-
laga. Á árinu 1968 yfirtók Samvinnubank-
inn Innlánsdeild Kaupfélags Austur-Skag-
firðinga, Hofsósi, og sameinaði starfsemi 
útibúsins á Sauðárkróki. í 3. töflu er sýnd-
ur samandreginn efnahagur þeirra spari-
sjóða, sem bankarnir hafa yfii'tekið f r á 
árslokum 1962 til og með síðustu árslokum 
fy r i r yfirtöku. 

í 15. og 16. töflu er sýnd dreifing banka-
afgreiðslna og sparisjóða eft ir heildarinn-
lánsfé og staðsetningu. Meðaltal heildar-

innlánsfjár kemur einnig fram. Hlutfalls-
leg aukning innlánsfjár er mun hærri í 
útibúum en aðalbönkum, og bendir það til 
þess, að viðskiptavinir bankanna kjósi held-
ur að skipta við útibúin, og þá væntanlega 
vegna nálægðar þeirra í íbúðarhverfunum. 
Meðalinnstæða í útibúi var 73 millj. kr. í 
árslok 1968 og hafði vaxið um 10%, en 
aukning meðalinnstæðu í aðalbönkunum 
nam 5%. Meðalinnstæða á hvern sparisjóð 
í árslok 1968 nam 33 millj. kr. Hlutur hvers 
sparisjóðs i sveitum var að meðtali mjög 
lítill, 4 millj. kr. og í kauptúnum 23 millj. 
kr., en þar er um að ræða bróðurpart starf-
andi sparisjóða eða 41 af 54 starfandi í 
árslokin. Starfsemi hinna minni sparisjóða 
hlýtur einnig ávallt að verða mjög erfið og 
vera byggð að verulegu leyti á sjálfhoða-
vinnu. 

í 17. töflu kemur fram skipting helztu 
efnahagsliða sparisjóðanna í millj. kr. og 
hlutfallstölum í árslok 1968. 



Erlend ldn 1967 
í grein þessari er rætt um erlendar lántökur og ai'borg-
anir og- vaxtagreiðslur af erlendum lánum á árinu 1968 
ásamt heildarupphæð fastra erlendra lána. Eiður H. Ein-
arsson tók saman greinina. 

Erlend innkomin lán 1968 námu samtals 
1.895,2 millj. kr. Þar af voru tæpir níu 

tiundu hlutar á vegum opinberra aðila eða 
1.660,2 millj. kr. 

Af innkomnu lánsfé var stærsta ein-
staka lántakan gerð af ríkissjóði i sam-
bandi við framkvæmdir á vegum Fram-
kvæmdaáætlunar 1968. — Fastar erlendar 
skuldir hækkuðu úr 6.574,7 millj. kr. i árs-
lok 1967 i 7.515,3 millj. kr. í árslok 1968 eða 
um 14,3%. Afborganir af erlendum lánum, 
bæði opinberra aðila og einkaaðila, hækk-
uðu á árinu um 14,7% og vaxtagreiðslur 
hækkuðu um 20,7%. 

Greiðslubyrðin hækkaði úr 11,5% 1967 i 
14,9% 1968. í því, sem hér fer á eftir, verða 
þessum atriðum og öðrum viðkomandi er-
lendum lánum gerð nánari skil. Miðað er 
alls staðar við það gengi, sem i gildi var áð-
ur en gengisbreytingin 11. nóvember 1968 
átti sér stað, nema annað sé tekið fram, 
enda fóru mestöll lánsviðskipti á árinu 
f ram á því gengi. Það skal tekið fram, að 
erlendar lántökur íslenzka Álfélagsins (ÍS-
AL) hf. eru ekki taldar með i þessari grein 
um erlend lán 1968. 

Erlendar lántökur. 
Erlendar lántökur 1968 námu samtals 

1.895,2 millj. kr. og er þá átt við þau lán og 
hluta af lánum, sem talin eru innkomin á 
árinu. Af innkomnum lánum voru 1.084,2 
millj. kr. fyr i r utan gjaldeyrisverzlun bank-

anna. Lánanotkun var að miklum meiri 
hluta á vegum opinberra aðila eða 1.660,2 
millj. kr. en einkaaðilar notuðu eiiend lán 
að f járhæð 235,0 millj. kr. Árið 1967 urðu 
erlendar lántökur alls 1.550,6 millj. kr., hafa 
því hækkað 1968 um 344,6 millj. kr. eða 
22,2% miðað við árið áður. Lántökur einka-
aðila lækkuðu á árinu um 583,4 millj. kr. 
eða um 71,3%, en lántökur opinberra aðila 
hækkuðu hins vegar um 928,0 millj. kr. eða 
um 126,7%. 

Innkomin lán, svo og vaxtagreiðslur og 
afborganir, eru sýnd i 1. töflu. Lánin eru 
að venju flokkuð á opinbera aðila og einka-
aðila og skipt á gjaldeyristegundir. Af inn-
komnum lánum hafði verið samið um 1.086,7 
millj. kr. fyr i r ársbyrjun 1968, þar af 969,4 
millj. kr. á vegum opinberra aðila og 117,3 
millj. kr. á vegum einkaaðila. Lán, sem sam-
ið var um á árinu 1968, en ónotuð voru í árs-
lok, námu samtals 244,6 millj. kr. Mestur 
hluti þessa lánsf jár fer til opinberra aðila 
eða 226,8 millj. kr. 

Hér á eft ir verður getið helztu lána, sem 
samið var um á árinu 1968. 

Framkvæmdasjóður íslands tók að til-
hlutan rikisstjórnarinnar lán að f járhæð 
500 þús. dollarar. Lánið er tekið hjá Við-
reisnarsjóði Evrópu, og skal andvirði þess 
varið til framkvæmda á vegum Norður-
landsáætlunar. Vextir eru 6%%, og endur-
greiðsla fer f ram á árunum 1973—1983. 
Lánið var allt notað 1968. Sams konar lán 
hafa áður verið tekin árin 1965, 1966 og 
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1. tafla. Hreyfing fastra er/endra lána 1968. 
(í millj. kr.). 

Innkomin lán Vaxtagreiðslur Afborganir 

Lán í dollurum 
„ Bandar. í ísl. kr. . 
„ Kanadadollurum 
„ sterlingspundum . 
„ dönskum kr 
„ norskum kr 
„ sænskum kr 
„ svissn. frönkum . 
„ þýzkum mörkum 
„ gyllinum 
„ frönskum fr 
„ belg. frönkum . . . 
„ lírum 
„ írsk. pund 
„ Rússlandi 
„ A.-Þýzkalandi . . . 
„ Póllandi 
„ tékkn. krónum . . 
„ Japönsk. yen 25,5 

Opinb. Einka-
aðilar aðilar 

Opinb. 
Samtals aðilar 

Einka-
aðilar 

Opinb 
Samtals aðilar 

Einka-
aðilar Samtals 

628,8 133,8 762,6 138,4 37,7 176,1 203,8 99,5 303,3 
- - - 10,9 - 10,9 3,8 - 3,8 

1,5 - 1,5 0,5 45,1 45,6 1,8 194,7 196,5 
295,4 2,3 297,7 36,0 6,0 42,0 54,6 19,7 74,3 
128,5 15,2 143,7 5,2 12,3 17,5 10,0 46,9 56,9 

4,7 65,0 69,7 4,6 39,7 44,3 14,3 144,7 159,0 
26,4 14,0 40,4 1,9 2,4 4,3 11,8 10,5 22.3 

1,0 - 1,0 9,4 0,0 9,4 5,5 - 5,5 
475,3 4,5 479,8 7,6 12,7 20,3 18,4 50,3 68,7 

29,5 0,2 29,7 0,4 9,4 9,8 1,1 35,7 36,8 
23,1 - 23,1 1,4 1,4 - -

0,2 - 0,2 - 1,8 1,8 - 8,2 8,2 
19,3 - 19,3 - - - - -

1,0 - 1,0 0,1 - 0,1 - - -

- - - 0,4 - 0,4 7,4 - 7,4 
- - - - 2,8 2,8 - 6,6 6,6 
- - - 0,8 0,2 1,0 3,9 1,0 4,9 
- - - - 0,1 0,1 - 0,4 0,4 

25,5 

Samtals 1.660,2 235,0 

Á gengi í árslok 1968 2.558,7 362,8 

1.895,2 217,6 170,2 387,8 336,4 618,2 954,6 

2.921,5 329,9 262,8 592,7 517,1 954,7 1.471,8 

1967 vegna Vestfjarðaáætlunarinnar, 500 
þús. dollarar i hvert skipti. Lán þessi eru öll 
með ríkisábyrgð. 

Framkvæmdasjóður tók einnig lán í Vest-
ur-Þýzkalandi á árinu, að f já rhæð 3 millj. 
þýzkra marka. Lánveitandi er Dresdner 
Bank A. G. Lánið er tekið vegna byggingar 
2ja strandferðaskipa og skal endurgreiðast 
á árunum 1970—1973 með 7%% vöxtum. 

Ríkissjóður samdi á árinu við Banda-
rikjast jórn um lántöku að f járhæð 1.302 
þús. dollarar (PL 480, Title I). Lán þetta 
er veitt vegna kaupa íslendinga á landbún-
aðarvörum f rá Bandarikjunum og er skylt 
þeim lánum, sem tekin hafa verið síðustu 
árin (PL 480, Title IV). Lánið er með 2% 
vöxtum þar til lánsféð er komið inn, en eft-
ir það eru vextir 4%. Endurgreiðsla fer 
f ram með 19 jöfnum afborgunum, sem hef j -
ast eft ir notkun lánsins. Af láni þessu voru 
notaðir 437.100 dollarar á árinu. Þá komu 
einnig inn á árinu 416.802 dollarar af láni 
ríkissjóðs hjá Bandaríkjastjórn, sem samið 

var um 1967, að f járhæð alls 1.252 þús. doll-
arar. Ónotaðir i árslok 1968 voru 186.379 
dollarar og verður sá hluti lánsins ekki not-
aður. 

Ríkissjóður notaði á árinu 2 millj. doll-
ara af 6 millj. dollara láni því hjá New 
York bönkum, sem samið var um iafnhliða 
lántöku Landsvirkjunar hjá The Equitable 
Life Assurance Society o. fl. Upphaflega 
var gert ráð fyr i r að lán þetta endurgreidd-
ist í einu lagi 1969, en á árinu 1968 var 
lánið gert að föstu láni, sem endurgreiðist 
með þremur afborgunum árin 1972—1974, 
2 millj. dollara i hvert skipti. Árið 1967 
komu inn 2 millj. dollara, og eru þvi ónot-
aðar eftirstöðvar í árslok 1968, 2 millj. doll-
ara. Af 6 millj. dollara láni Landsvirkjunar 
hjá Equitable Life Assurance Society voru 
hins vegar notaðir 200 þús. dollarar á ár-
inu, áður höfðu verið notaðir 450 þús. doll-
arar, og voru því ónotaðir í árslok 1968 
5.350 þús. dollarar. 

Hins vegar tók Landsvii'kjun bráða-
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2. tafla. Greiðslubyrðin af erlendum lánum 
1959—1968 í hlutfalli við tekjur af vörum 

og þjónustu. 

Hlutfallstölur 

1 9 5 9 
1 9 6 0 
1 9 6 1 
1 9 6 2 
1 9 6 3 
1 9 6 4 
1 9 6 5 
1 9 6 6 
1 9 6 7 
1 9 6 8 

Opinb. Einka-
tán lán Alts 
5 , 6 3 , 1 8 , 7 
6 , 3 3 , 6 9 , 9 
6 , 8 4 , 2 1 1 , 0 
5 , 4 4 , 8 1 0 , 2 
4 , 8 3 , 7 8 , 5 
4 , 6 3 , 4 8 , 0 
4 , 3 3 , 4 7 , 7 
4 , 4 4 , 3 8 , 7 
4 , 9 6 , 6 1 1 , 5 
6 , 2 * 8 , 7 * 1 4 , 9 * 

* Bráðabirgðatölur. 

3. tafla. Meðalvextir af erlendum lánum 
1959—1968. 

Meöalvexíir af: 

Opinberum Einka- £>•/. lánum 
lánum 

% 
tánum 

% 
i heihl 

% 
1 9 5 9 3 , 3 3 4 , 9 0 3 , 6 0 
1 9 6 0 3 , 3 4 6 , 1 4 3 , 9 5 
1 9 6 1 3 , 6 6 6 , 4 2 4 , 3 3 
1 9 6 2 3 , 7 5 6 , 5 8 4 , 4 0 
1 9 6 3 4 , 0 6 6 , 0 3 4 , 5 0 
1 9 6 4 4 , 2 4 5 , 4 8 4 , 6 1 
1 9 6 5 4 , 3 1 6 , 3 2 5 , 0 5 
1 9 6 6 4 , 2 6 5 , 9 4 4 , 9 3 
1 9 6 7 4 , 6 0 5 , 9 3 5 , 1 7 
1 9 6 8 4 , 9 0 6 , 5 4 5 , 5 0 

birgðalán á árinu hjá bönkum í New York, 
að f járhæð 3,5 millj. dollara til f járöflunar 
framkvæmda við Búrfell og endurgreiðist 
það með 2 millj. dollara af eftirstöðvum 6 
millj. dollara lánsins hjá New York bönkum 
og 1V2 millj. dollara skuldabréfalánum hjá 
The Equitable L. Ass. Society o. fl., þegar 
það hefur verið notað til fulls. Þótt hér sé 
um bráðabirgðalán að ræða, telst það hér 
með löngum erlendum lánum þar sem lánið 
skoðast sem fyr i r f ram notkun á samnings-
bundnum löngum lánum og eru því í raun 
og veru ónotaðar eftirstöðvar af framan-
greindum tveimur lánum 3.850 þús. doll-
arar. 

Ríkissjóður tók á árinu 1968 lán hjá 
Hambros Bank Ltd. að f já rhæð 4 millj. doll-
ara. — Lánsféð rennur til framkvæmda við 
Straumsvíkurhöfn og endurgreiðist árið 
1970 með öflun láns til lengri tíma. Vextir 
eru breytilegir. 

Þá tók ríkissjóður lán í Bretlandi að 
f járhæð 2 millj. sterlingspunda, sem var 
stærsta umsamda lántakan á ái'inu. Hér var 
um að ræða skuldabréfaútgáfu á almenn-
um peningamarkaði í London, sem Hambros 
Bank Ltd.hafði milligöngu um.Útboðsgengi 
skuldabréfa var ákveðið 98%. Nafnvextir 
eru 8^2%> og greiðast þeir hálfsárslega i 
fyrsta sinn 1. des. 1968. Lánstími er 24 ár 
og er lánið afborgunarlaust til 1. júní 1973, 
en endurgreiðist síðan með jöfnum hálfs-
ársgreiðslum 1. júní og 1. desember á tima-
bilinu 1973—1992. Lánsféð rennur til fram-
kvæmda á vegum Framkvæmdaáætlunai' 
1968 og kom allt inn á árinu. Lán þetta er 
hliðstætt láni því sem ríkissjóður tók árið 
1962 (sbr. 1. hefti Fjármálatíðinda 1963). 

Ríkissjóður tók einnig lán í Danmörku 
vegna kaupa á varðskipinu Ægi, sem kom 
til landsins á árinu. Lánsfjárhæð er 11.080 
þús. danskar krónur og endurgreiðist á 8 
árum með 7V2% vöxtum. Lánveitandi er Ál-
boi'g Værf t A/S með milligöngu Skibs 
Kredit Fond. 

Af láni í'íkissjóðs hjá Export-Import 
Bank, að f járhæð 850 þús. dollarar vegna 
Kísiliðjunnar hf., sem samið var um árið 
1966, voru notaðir 63.423 dollarar 1968. Áð-
ur höfðu komið inn 784.397 dollarar. Af-
gangurinn er 2.180 dollarar, sem verða ekki 
notaðir. 

Á árinu samdi ríkissjóður um lántökur 
hjá Hydraulik Braatwag vegna byggingar 
strandferðaskipa, að f járhæð 583.274 norsk-
ar krónur. Hér er um tvö lán að ræða, hvoi't 
um sig 291.637 n. kr., sem endurgreiðast 
1970—1973 og 1971—1974 með 7% vöxtum. 
Ekkert kom inn af lánsfénu 1968. 

Loks samdi ríkissjóður um lántökur í Hol-
landi h já Lips N. V. að f já rhæð 155.075 
gyllini og eru vextir þá innifaldir. Lánin, 
sem bæði voru ónotuð 1968, verða tekin til 
kaupa á skiptiskrúfum í strandferðaskipin, 
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sem í smíðum eru á Akureyri og endur-
greiðast á 3 árum. Lánin eru að f járhæð 
76.770 gyllini og 78.305 gyllini. 

Af láni Landsvirkjunar hjá Alþjóða-
bankanum að f já rhæð 18 millj. dollara, var 
notað sem nemur 9.315.567 dollurum. Ár-
ið 1966 voru notaðir 1.122.227 dollarar og 
5.118.795 dollarar 1967 og voru þvi óinn-
komnir af láninu í árslok 1968 2.443.411 
dollarar. Gert er ráð fyr i r að lánsféð verði 
allt komið inn árið 1969. 

Landsvirkjun notaði á árinu um helming 
af umsömdu láni h já AEG i Vestur-Þýzka-
landi f r á 1967, alls að f já rhæð 9.344 þús. 
þýzk mörk, vegna kaupa á 2 gastúrbínum 
fyr i r varastöðvar. — Innkomið lánsfé 1968 
nam 4.924.560 þýzkum mörkum, sem endur-
greiðist á 10 árum með 6%% vöxtum. 

Flugmálastjórnin tók viðbótarlán á ár-
inu að f járhæð 80 þús. dollarar. Árið 1967 
hafði verið tekið lán hjá Manufacturers 
Hanover Trust Co., að f járhæð 90 þús. doll-
arar. Lánsféð verður því alls 170 þús. dollar-
ar, sem endurgreiðist á 5 árum með lx/2% 
vöxtum. Lánsfénu var varið til kaupa á 
flugöryggistækjum. Ríkisábyrgð er á lán-
inu. 

Póstur og sími notuðu á árinu hluta af 
láni, er samið var um 1966, að f járhæð alls 
2.837.400 sænskar kr. Ónotað lánsfé í árs-
lok 1967 nam 297.400 s. kr. og var það allt 
notað 1968. Þá tóku Póstur og sími eitt lán 
til viðbótar, að f já rhæð 1.429.360 sænskar 
krónur, til 2ja ára með 7% vöxtum. Lán 
þetta er, eins og hin fyrr i , vörukaupalán, 
tekið hjá L. M. Ericsson og rennur til kaupa 
á sjálfvirkum útbúnaði í símstöðvar. Láns-
féð kom allt inn á árinu. 

Á árinu 1968 tók Hafnarsjóður Reykja-
víkur lán að f járhæð 60 þús. dollarar h já 
Skánska Cementgjuteriet A/B, Svíþjóð 
vegna framkvæmda við Sundahöfn. Hér er 
um að ræða viðbót við 465 þús. dollara lán, 
sem tekið var 1967 hjá sama aðila, en 
átti að endurgreiðast 1969. Lánið verður 
því í heild 525 þús. dollarar, sem endur-
greiðist á 8 árum (1969—1976) með 8% 
vöxtum. 

Hafnarsjóður Reykjavíkur tók einnig lán 
hjá Smith Engineering í Amsterdam að 
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f járhæð 276 þús. gyllini. Lánsfénu var var-
ið til kaupa á flotkrana. Endurgreiðsla fer 
f ram á 4 árum og vextir eru 7^4%. Lánið 
er með ábyrgð Landsbankans í Reykjavík. 

Þá tók Reykjavíkurborg lán á árinu h já 
VOLVO A/B vegna kaupa á 10 vagngrind-
um fyr i r S. V. R. Lánið endurgreiðist á 7 
árum með 6% vöxtum. Lánsfjárhæð er 
411.600 sænskar krónur. 

Bæjarsjóður Vestmannaeyja tók á árinu 
1968 lán að f járhæð 64 þús. sterlingspund. 
Lánið er tekið hjá Hambros Bank Ltd. 
vegna vatnsveituframkvæmda. Vextir eru 
8%% og endurgreiðsla hefst 1969. 

Bæjarsjóður Vestmannaeyja tók einnig 
lán hjáNordiske Kabel-og Traadfabrikker á 
árinu að f já rhæð 2.994.460 danskar krónur. 
Lánsféð fór til kaupa á vatnsleiðslu milli 
lands og eyja og endurgreiðist á 10 árum 
með SV2% vöxtum. 

Laxárvirkjun notaði á árinu 2 umsamin 
lán f r á 1967, samtals að f járhæð 76.217 
sterlingspund. Lánin eru tekin hjá Ruston 
& Hornsby Ltd., 62.462 sterlingspund, og 
Associated Electrical Industries, 13.755 
sterlingspund. Fyrra lánið endurgreiðist á 
árunum 1968—1973 með vöxtum, sem eru 
1% umfram almenna bankavexti, og var 
lánið notað til stækkunar á dieselstöð á Ak-
ureyri. Siðara lánið endurgreiðist 1969— 
1973 með 5^2% vöxtum og rennur til sömu 
nota og hið fyrra . 

Laxárvirkjun tók einnig lán að f járhæð 
9.131 sterlingspund hjá Geoi'g Cohen Ma-
chinery Ltd. Lánið fór til byggingar jarð-
gufuaflsstöðvar við Námafjall og endur-
greiðist það á 2 árum. Vextir eru 9%. 

Rafveita Hafnar f ja rðar notaði á árinu 
hluta af vörukaupaláni, sem samið var um 
1966. Innkomið lánsfé 1968 nam 114.225 
dönskum krónum. — Upphaflega lánsfjár-
hæðin nam 450.480 dönskum ki'ónum, þai' 
af komu inn 250.422 danskar krónur 1967 og 
eru því ónotaðar af láninu i árslok 1968 
85.833 danskar krónur, sem vei'ða notaðar á 
árinu 1969. Annað lán, sem Rafveita Hafn-
ar f ja rðar samdi einnig um 1966 að f járhæð 
76.142 d. kr. var ekki notað til fullnustu. 
Innkomið fé af þvi láni nam 55.760 dönskum 
krónum og kom það árið 1967. Endur-
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4. tafla. Fastar erlendar skuldir í árslok 1967 og 1968. 
(1 millj. kr.J. 

Skuld í árslok 1967 Skuld í árslok 1968 

Lán í 

Opinb. Einka- Opinb. Einka-
aðilar aðilar Samtals aðilar aðilar Samtals 

dollurum 2.346,8 539,0 2.885,8 2.771,8 573,3 3.345,1 
Bandar. í ísl. kr 271,5 - 271,5 267,7 - 267,7 
Kanadadollurum . . . . 32,8 875,3 908,1 32,5 680,6 713,1 
sterlingspundum 434,3 108,6 542,9 675,1 91,2 766,3 
dönskum krónum . . . . 54,4 181,2 235,6 172,9 149,5 322,4 
norskum krónum . . . . 86,5 626,4 712,9 76,9 546,7 623,6 
sænskum krónum . . . . 113,7 31,6 145,3 128,3 35,1 163.4 
svissn. frönkum 130,8 0,7 131,5 126,3 0,7 127,0 
þýzkum mörkum . . . . 210,0 216,6 426,6 666,9 170,8 837,7 
gyllinum 7,1 148,4 155,5 35,5 112,9 148,4 
frönskum frönkum . . . 30,9 - 30,9 54,0 - 54,0 
belg. frönkum 3,4 12,2 15,6 3,6 4,0 7,6 
Hrum 3,9 - 3,9 23,2 - 23,2 
írskum pundum 18,8 - 18,8 19,8 - 19,8 
Rússlandi 21,3 0,3 21,6 13,9 0,3 14,2 
A.-Þýzkalandi 46,2 46,2 - 39,6 39,6 
Póllandi 14,8 3,9 18,7 10,9 2,9 13,8 
tékkn. krónum - 1,4 1,4 - 1,0 1,0 
japönskum yen 1,9 - 1,9 27,4 - 27,4 

Samtals 3.782,9 2.791,8 6.574,7 5.106,7 2.408,6 7.515,3 

»i í árslok 1968 5.689,8 4.311,2 10.001,0 7.731,4 3.719,3 11.450,7 

greiðsla fer f ram á 7 árum með % vöxt-
um. 

Strætisvagnar Kópavogs tóku lán á árinu 
til kaupa á strætisvögnum. Lánið er tekið 
hjá Leyland Motors Ltd., og er að f járhæð 
10.080 sterlingspund. Endurgreiðslutími er 
5 ár og vextir 9Y2 %. 

Að lokum kemur Rafveita Akureyrar með 
lán hjá Zellweger Ltd., Sviss, að f já rhæð 
78 þús. svissn. frankar. Lánsféð rann til 
kaupa á st jórntækjum og endurgreiðist á 
2 árum. Vextir eru 7%. 

Ekki er vitað til, að fleiri lántökur hafi 
verið gerðar 1968 af opinberum aðilum. 

Erlend lánanotkun einkaaðila nam á ár-
inu 1968 235,0 millj. kr., en auk þess var 
samið um lán að f járhæð 17,8 millj. kr., 
sem ónotuð voru í árslokin 1968. Af heiid-
arlánanotkuninni hafði verið samið um 
117,3 millj. kr. fyr i r ársbyrjun 1968, að 
langmestum hluta vegna flugvélakaupa Loft-
leiða. Ónotað erlent lánsfé einkaaðila nam 
í árslok alls 19,5 millj. kr. 

í ef t i rfarandi yfirliti er innkomnum 
einkalánum í heild skipt eft ir notkun á r i n 
1967 og 1968 (millj. króna): 

1967 1968 
Fiskiskip 305,9 83,6 
Önnur skip 1,5 — 

Flugvélar 410,0 122,4 
Fiskvinnsluvélar og f rys t i tæki . . 26,3 0,5 
Aðrar vélar 10,4 4,4 
Reks t ra r lán 4,8 2,7 
Ýmislegt 59,5 21,4 

818,4 235,0 

Bæði árin er stærsti liðurinn vegna flug-
vélakaupa og hefur svo verið árin 1964— 
1968. Stærsta lántakan var vegna kaupa 
Loftleiða hf. á flugvél f r á Flying Tiger 
Line Ltd., samtals að f járhæð 122,4 millj. 
kr. og eru það ja fnf ramt einu flugvélakaup-
in á árinu. Á árunum 1964—1968 hafa lán 
vegna flugvélakaupa Loftleiða numið alls 
um 1.290 millj. kr. á 57 kr. genginu. 

Annar stærsti liðurinn í töflunni að 
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f raman er lán vegna fiskiskipa, 83,6 millj. 
kr. Lántökur vegna fiskiskipa eru háðar 
miklum sveiflum f r á ári til árs. Þær námu 
305,9 millj. kr. 1967, en aðeins 183,0 millj. 
kr. árið 1966. — Lántökur vegna annarra 
skipa en fiskiskipa voru engar á árinu 
1967. Á árinu 1967 námu heildarlántökur 
skipa og flugvéla 717,4 millj. kr., en 1968 
námu lántökur vegna flugvélakaupa og 
fiskibáta samtals 206,0 millj. kr. Heildar-
lántökur vegna skipa og flugvéla eru því 
nær 9/10 hlutar af lántökum einkaaðila í 
heild. 

í liðnum Ýmislegt er innifalið lán að f j á r -
hæð 200 þús. dollarar, sem Kísiliðjan hf. 
tók á árinu h já Fi rs t National City Bank 
vegna framkvæmda við Kísilgúrverksmiðj-
una við Mývatn. Endurgreiðslutími lánsins 
er 2 ár , það greiðist í einu lagi 1970 með 
vöxtum, sem eru 0,75% umfram almenna 
bankavexti. Ríkissjóður ábyrgist endur-
greiðslu 104 þús. dollara. 

Sem fyri ' segir, hafði verið samið um lán-
tökur einkaaðila að f j á rhæð 17,8 millj. kr., 
sem ónotaðar voru i árslok 1968. Þar á með-
al er lántaka sem Áburðarverksmiðjan hf. 
samdi um hjá Norsk Hydro, að f j á rhæð 
1.776 þús. norskar krónur. Lán þetta endur-
greiðist á 4 árum með 7^2% vöxtum. Láns-
fé verður varið til kaupa á rafgreinum í 
sambandi við fyr i rhugaða stækkun verk-
smiðjunnar. 

Hér að f raman hefur verið skýrt f r á 
helztu lántökum 1968, talin upp öll ný op-
inber lán, en drepið á þau stærstu meðal 
einkalána. 

Afborganir af erlendum lánum. 
Eins og sjá má af 1. töflu, urðu afborg-

anir af erlendum lánum á árinu 1968 alls 
954,6 millj. króna, en það er hækkun f r á 
1967 um 122,4 millj. kr. eða 14,7%. Af-
borganir af opinberum lánum hækkuðu úr 
320,5 millj. kr. í 336,4 millj. kr . eða um 15,9 
millj. kr., en afborganir af einkalánum 
hækkuðu úr 511,7 millj. kr. í 618,2 millj. 
kr. eða um 106,5 millj. kr. 

í 2. töflu er sýnd greiðslubyrði erlendra 
lána, en með henni er á t t við heildar-
greiðslu afborgana og vaxta, reiknaða út 

sem hlutfall af tekjum af vörum og þjón-
ustu samkvæmt greiðslujafnaðartölum. Töl-
urnar f y r i r 1967 eru leiðréttar f r á því, sem 
birt var í 2. hef t i Fjármálatíðinda 1968, 
og er það gert í samræmi við endanlega 
niðurstöðu á greiðslujöfnuði. Tölurnar fy r -
ir 1968 eru bráðabirgðatölur, sem gætu 
breytzt eitthvað. Taflan sýnir að greiðslu-
byrðin i heild 1967 og 1968 er mun hærr i 
en árin á undan, eða 11,5% og 14,9% í stað 
8,7% árið 1966. Þet ta s tafar að sjálfsögðu 
af því að tekjur af útf lut tum vörum og 
þjónustu minnkuðu verulega árin 1967 og 
1968, auk þess sem heildargreiðslur vaxta 
og afborgana hækkuðu. Greiðslubyrðin fór 
lækkandi f r á og með 1962 til ársins 1965, 
en hefur síðan 1966 far ið hækkandi. Fyr i r 
árið 1962 fór greiðslubyrðin hins vegar 
hækkandi ár f r á ári og komst hæst 1961, 
11,0%. 

Vaxtagreiðslur af erlendum lánum. 
Árið 1968 urðu vaxtagreiðslur af erlend-

um lánum samtals 387,8 millj. kr. Árið áð-
ur urðu vaxtagreiðslurnar 321,2 millj. kr. 
og var því hækkunin 66,6 millj. kr. eða 
20,7%. Vaxtagreiðslur opinberra lána juk-
ust úr 164,7 millj. kr. i 217,6 millj. kr., sem 
er 32,1% hækkun. Vaxtagreiðslur af einka-
lánum jukust úr 156,6 millj. kr. í 170,2 
millj. kr. eða um 8,7%. í 3. töflu eru reikn-
aðir út meðalvextir af erlendum lánum á 
árunum 1959—1968. Þet ta er gert á þann 
hátt , að greiddir vextir eru reiknaðir út 
sem hlutfall af meðalupphæð erlendra lána 
í ársbyrjun og árslok. Taflan sýnir, að með-
alvextir af erlendum lánum eru 1968 1,9% 
hærr i en 1959 eða 5,50% 1968 á móti 3,60% 
1959. — Meðalvextir af einkalánum hafa 
hækkað um 1,64% á þessum 10 árum, en 
komust hæst í 6,58% 1962. Meðalvextir af 
opinberum lánum hafa hækkað um 1,57% 
síðan 1959 og eru nú 4,90%, sem er það 
hæsta á þessum 10 árum. 

Fastar erlendar skuldir. 
Fastar ei'lendar skuldir i árslok 1967 og 

1968 eru sýndar í 4. töflu, skipt á gjaldeyr-
istegundir og flokkaðar á opinbera aðila og 
einkaaðila. Tölurnar fy r i r 1967 eru leið-
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rét tar f r á því sem birt var í 2. hefti 
Fjármálatíðinda 1968, bls. 163, í samræmi 
við betri og endanlegri upplýsingar auk 
þess sem nú er gert upp á genginu sem gilti 
fyr i r 11. nóvember 1968 eins og áður hefur 
verið tekið fram. Sama er að segja um 2., 
3., 5., og 6. töflu. 

Samkvæmt 4. töflu hafa heildarskuld-
bindingar hækkað úr 6.575 millj. kr. 1967 
í 7.515 millj. kr., en það er hækkun um 940 
millj. kr. eða 14,3%. Skuldir opinberra að-
ila hækkuðu um 1.323 millj. kr. eða 35,0%, 
en skuldir einkaaðila lækkuðu hins vegar 
um 383 millj. kr., sem er lækkun um 13,7%. 
Með þessum tölum er aðeins átt við þann 
hluta lánanna, sem notaður hafði verið í 
lok hvors ársins um sig, reiknað á genginu, 
sem í gildi var fyr i r 11. nóvember 1968. Ef 
hins vegar heildarskuldbindingar í árslok 
1968 væru umreiknaðar til núverandi geng-
is, myndu þær nema samtals 11.451 millj. 
kr., sem er 3.936 millj. kr. hærri upphæð en 
samkvæmt eldra genginu. Skuldir opin-
berra aðila 1968 nema á núverandi gengi 
7.732 millj. kr. og einkaaðila 3.719 millj. 
kr., en það er hækkun vegna gengisbreyting-
arinnar um 51,4% og 54,4%, en í heild um 
52,4%. í árslok 1967 voru ónotaðar 1.292 
millj. kr. af erlendum Iánum, sem þá hafði 
verið samið um. Samsvarandi upphæð í árs-
lok 1968 var 555 millj. kr. (856 millj. kr. á 
núverandi gengi). Heildarskuldbindingar 
vegna fastra erlendra lána voru því, að ó-
innkomnu lánsfé meðtöldu, 8.070 millj. kr. 
á móti 7.867 millj. kr. 1967 og hækkuðu því 
á árinu um 203 millj. kr. eða um tæp 2,6%. 
Að óinnkomnu lánsfé meðtöldu hækkuðu 
skuldbindingar opinberra aðila úr 4.955 
millj. kr. í 5.642 millj. kr. eða um 13,9%. 
Skuldbindingar einkaaðila lækkuðu úr 2.912 
millj. kr. 1 2.429 millj. kr., eða um 16,6%. í 
sambandi við þennan samanburð á skuldum 
milli ára ber að geta þess að umsamið lán 
Flugfélags íslands hf. h já Fokker-verk-
smiðjunum á árinu 1967 að f járhæð 3.298 
þús. gyllini, sem talið var með í einkalánum 
1967 sem ónotað, er nú ekki lengur talið 
með þar sem Flugfélagið hætti við flugvéla-
kaupin og lántökuna. 

í 5. töflu eru sýndar fastar eiiendar 

5. tafla. Fastar erlendar skuJdir í ársiok 
1958—1968* 
(ímillj. kr.). 

Opinberir Einka-
aðilar aðilar Samtais 

1959 2.625,5 571,5 3.197,0 
1960 2.804,6 917,0 3.721,6 
1961 2.787,5 891,5 3.679,0 
1962 2.794,0 771,3 3.565,3 
1963 3.098,0 936,3 4.034,3 
1964 2.998,5 1.695,5 4.694,0 
1965 2.982,5 1.986,0 4.968,5 
1966 3.369,9 2.487,9 5.857,8 
1967 3.782,9 2.791,8 6.574,7 
1968 5.106 7 2.408,6 7.515,3 

* Á gengi fyrir 11. nóvember 1968. 

tafla. Fjöldi erlendra lána og meðalfjárhœð 
þeirra 1959—1968. 

(1 millj. kr.) 

Opinber lán Einkaián Samtals 

Meðal- Meðal- Meðal-
Fjöldi láns- Fjöldi láns- Fjöldi láns-
lána fjárh. lána fjárh. lána fjárh. 

1959 . . 65 40,4 77 7,4 142 22,5 
1960 . . 70 40,1 145 6,3 215 17,3 
1961 . . 73 38,2 148 6,0 221 16,6 
1962 . . 83 33,7 178 4,3 261 13,7 
1963 . . 87 35,6 251 3,7 338 11,9 
1964 . . 87 34,5 267 6,4 354 13,3 
1965 . . 88 33,9 295 6,7 383 13,0 
1966 . . . 107 31,5 410 6,0 517 11,3 
1967 . . . 111 34,1 427 6,5 538 12,2 
1968 . . . 119 42,9 390 6,2 509 14,8 

skuldir undanfarin 10 ár, flokkaðar á opin-
bera aðila og einkaaðila. Allar tölur í töfl-
unni ná aðeins til þess hluta lána, sem tal-
inn er notaður í hver árslok. Taflan sýnir, 
að erlendar skuldbindingar í heild hafa auk-
izt mjög verulega á tímabilinu og þá fyrs t 
og fremst skuldbindingar einkaaðila. Hins 
vegar hafa skuldbindingar opinberra aðila 
rétt tæplega tvöfaldazt á þessu tímabili. 

í 6. töflu eru tölur um fjölda eiiendra 
lána og um meðallánsfjárhæðir á hverju 
ári síðan 1959. Aðeins er miðað við notuð 
lán öll árin. Taflan sýnir, hversu stóiiega 
einkalánum hefur fjölgað á tímabilinu og 
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miklu meira en opinberum lánum. Meðal-
f já rhæð einkalána er hins vegar lægri og 
sveiflast meira milli ára. Meðalfjárhæð op-
inberra lána var hæst 1968, 42,9 millj. kr., 
en lægst 1966, 31,5 millj. kr. og hefur því 
tekið nokkrum sveiflum á síðari árum. Með-
alfjárhæð opinberra lána vai' 40,4 millj. kr. 
1959, en fer síðan lækkandi þar til nú að 
hún kemst í nýtt hámark. Meðalfjárhæð 
einkalána var 1968 6,2 millj. kr., og hefur 
þá lækkað lítilsháttar f r á 1967, en þá hækk-
aði hún f r á árinu áður. Fjöldi einkalána 
var í árslok 1968 alls 390 og hafði lánum 
fækkað um 37 á árinu. Af þessum 390 lán-
um voru 128 vegna fiskibáta. 

Athygli skal vakin á því, að hér er um 
meðalfjárhæð þeirra lána að ræða, sem eru 
í gangi, ja fn t og þau lán, sem eru nær upp-
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greidd og ný lán og lán, sem aðeins er búið 
að nota að hluta. Væri hins vegar reiknað 
með meðaltali af lánum, eins og þau eru við 
lántöku, væri það að sjálfsögðu talsvert 
hærra. 

Hlutfallsleg skipting skuldbindinganna 
eftir myntum var þannig í árslok 1968, að 
þær voru hæstar í Bandaríkjadollurum (á-
samt PL 480 lánum i ísl. kr.>) 48,1%, þar 
næst í þýzkum mörkum 11,1%, sterlings-
pundum 10,2%, Kanadadollurum 9,5%, 
norskum krónum 8,3%, eða samtals í ofan-
greindum myntum 87,2%, á móti 87,4 % 
1967, 86,0% 1966, 85,2% 1965 og 84,1% 
1964. Langar skuldir í öðrum myntum eru 
tiltölulega lágar í hverri mynt fyr i r sig, 
mest í dönskum krónum 4,3% og sænskum 
krónum 2,2%. 



Störf Alþingis 

Hér er greint frá störfum 89. löggjafarþings íslendinga. 
Fylgir grein þessari skrá yfir lög og ályktanir þingsins. 

Reglulegt Alþingi 1968, sem var 89. 
löggjafarþing fslendinga, stóð f rá 10. 
október til 21. desember 1.968 og f rá 7. 
febrúar til 17. maí 1969 eða alls 173 
daga. 

Haldnir voru samtals 250 þingfundir, 
þar af 97 í neðri deild, 99 í efri deild og 
54 í sameinuðu þingi. 

Til samanburðar má geta þess, að á 
síðasta reglulega Alþingi, sem var 88. 
löggjafarþing íslendinga, voru haldnir 
samtals 260 þingfundir og stóð það alls 
1 168 daga. 

Á þinginu voru lögð fram alls 159 
lagafrumvörp. Stjórnarfrumvörp voru 
75 og þingmannafrumvörp 84. í flokki 
þingmannafrumvarpa er talið frum-
varp, sem nefnd flutti að beiðni ráð-
herra. Á milli deilda skiptast frumvörp-
in þannig, að fyrir neðri deild voru lögð 
95 frumvörp, fyrir efri deild 62 frum-
vörp og 2 fyrir sameinað þing. 

Alls voru 86 lagafrumvörp afgreidd 
sem lög, þar af 70 stjórnarfrumvörp og 
16 þingmannafrumvörp. Felld voru 2 
frumvörp, 3 frumvörp voru afgreidd 
með rökstuddri dagskrá, 7 frumvörpum 

var vísað til ríkisstjórnarinnar og 61 
frumvarp var ekki útrætt. 

Á þinginu voru bornar fram 67 þings-
ályktunartillögur, þar af 56 í sameinuðu 
þingi, 8 í neðri deild og 8 í efri deild. 
Fimmtán tillögur voru samþykktar sem 
ályktanir Alþingis, tvær sem ályktanir 
neðri deildar, ein var fellcl í hvorri þing-
deild og ein í sameinuðu þingi. Fjörutíu 
og sjö þingsályktunartillögur voru ekki 
útræddar. 

Alls voru bornar fram 66 fyrirspurn-
ir, þar af 61 í sameinuðu þingi, 2 í neðri 
deild og 3 í efri deild. Málatala þeirra 
er þó ekki nema 27, þar eð oft eru tvær 
eða fleiri saman á þingskjali. Fyiir-
spurnirnar voru allar ræddar nema f jór-
ar og ein, sem tekin var aftur. 

Þingið fjallaði alls um 253 mál, og 
tala prentaðra þingskjala varð 815. 

Hér á eftir fer skrá um öll lög og 
þingsályktunartillögur, sem afgreidd 
voru á þinginu, og er vikið stuttlega að 
efni flestra mála. Þá er þess getið, hve-
nær hver afgreiðsla fór endanlega fram 
af hálfu Alþingis, svo og númers og stað-
festingardags laganna. 
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Skrá yfir lög, afgreidd á 89. löggjafarþingi. 

Fasteignamál. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja 
Hálshreppi í S.-Þingeyjarsýslu tiltekna landspildu 
úr prestssetursjörðinni Hálsi í Hálshreppi. 

Samþykkt 
af Alþingi 

4. marz 1969 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja 29. apríi 1969 
eyðijörðina Úlfarsfell í Helgafellssveit. 

Lög' um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja Ár- 8. maí 1969 
skógshreppi Hauganesland. 

Lög um heimild fyrir hreppsnefndina í Kirkjubæj- 8. maí 1969 
arhreppi í V.-Skaftafellssýslu til að selja jörðina 
Þykkvabæ I í Landbroti. 

Lög 
nr. og dagsetn. 

11/11. marz 1969 

37/7. mai 1969 

44/12. maí 1969 

45/12. maí 1969 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja 16- m a í 1969 

jarðimar Höfðahóla með Hólagerði og Spákonu-
fell í Höfðahreppi. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja 16- m a í 1969 

Keflavíkurkaupstað landssvæði, sem áður tilheyrði 
samningssvæði varnarliðsins. 

64/28. maí 1969 

76/28. maí 1969 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja 16- m a í 1969 

Garðahreppi landspildur úr landi Vífilsstaða. 
66/28. maí 1969 

Félagsmál, heilbrigðismál, tryggingamál o. fl. 

Lög um eiturefni og hættuleg' efni. 
Ei turefn i og hæt tu leg efni eru efni þau, er skráð eru í við-
auka við lög þessi, svo og sérhver efnasamsetning og 
varningur , er he fur að geyma slik efni í þvi formi og 
magni, að venjuleg notkun þeirra felur i sér h æ t t u fy r i r 
heilsu manna og dýra samkvæmt mati landlæknis að 
fenginni umsögn e i turefnanefndar , sem ráðher ra skipar 
samkvæmt tillögum landlæknis. Lög þessi öðlast gildi 1. 
j anúar 1970 og falla þá j a f n f r a m t úr gildi ákvæði laga, 
er b r jó ta í bága við fyr i rmæl i laga þessara. 

17. des. 1968 85/31. des. 1968 
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Samþy'kkt Lög 
af Alþingi nr. og dagsetn. 

Lög um breyting á lögum um ferðamál nr. 29 19. des. 1968 91/31. des. 1968 
30. apríl 1964. 

Samkvæmt lögum þessum eru sett s t rangar i skilyrði til 
að geta öðlazt leyfi til reks turs ferðaskrifs tofu. For-
stöðumenn þur fa m. a. að uppfylla s t rangar i skilyrði en 
áður var. Leyfi til reks turs ferðaskrifs tofu má þvi aðeins 
veita, að umsækjand i setj i t ryggingu, eigi lægri en 1.5 
millj. króna. Við gildistöku laga þessara skal fella megin-
mál Iaga nr. 71/1964 og laga nr. 36/1966, svo og breyt ingu 
samkvæmt 12. gr. laga nr. 5/1968, inn í lög um ferðamál , 
nr. 29 30. apríl 1964, og gefa lögin ú t svo breyt t . 

Lög um lausn kjaradeilu útvegsmanna og yfir- 18- febr- 1969 

manna á bátaflotanum. 
Miðlunartil lögur, sem sá t tasemjar i ríkisins lagði f r a m til 
lausnar k jaradei lunni á sá t ta fundi hinn 12. febrúar 1969, 
skulu gilda sem samningur milli deiluaðila f r á gildistöku 
laga þessara til ársloka 1969, þó til 1. maí 1970 að því e r 
sner t i r samkomulag um söltunarlaun. 

Lög um framkvæmd fyrirmæla öryggisráðs Sam- 18- f ebr-1969 

einuðu þjóðanna. 
Með lögum þessum heimilar Alþingi r ikiss t jórninni að 
gera þær ráðstafanir , sem nauðsynlegar kunna að vera 
til þess að f ramfy lg ja ákvörðunum, sem öryggisráðið tek-
ur skv. 41. gr. sá t tmála S. Þ., sbr. 39. gr., og Islandi kann 
að vera skylt að hlí ta vegna aðildar s innar að S. Þ. 

Lög um hækkun á bótum almannatrygginga. 4. marz 1969 
F r á 1. j anúar 1969 hækka f jö lskyldubætur um 10%, aðrar 
bætu r hækka um 17% f r á sama tíma. 

2/18. febr . 1969 

5/27. febr. 1969 

7/6. marz 1969 

Lög um breyting á lögum um Lífeyrissjóð hjúkr-
unarkvenna nr. 16 24. apríl 1965. 

6. marz 1969 14/19. marz 1969 

Lög um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit. 
Sveitarfélög annast heilbrigðiseftirl i t hver t fyr i r sig, en 
yf i r s t jórn heilbrigðiseftirl i tsins í landinu, skv. þessum 
lögum, er I höndum ráðher ra heilbrigðismála. Heilbrigðis-
nefnd skal vera i hver ju sveitarfélagi landsins, kosin af 
svei tars t jórn til 4 ára í senn. Nefndarmenn skulu ekki 
vera fær r i en 3 í hverri nefnd. Svei tars t jórni r skulu ávall t 
leita umsagnar heilbrigðisnefndar um hvers konar ráð-
stafanir eða f ramkvæmdir , er varða heilbrigðismál á 
einn eða annan há t t . Héraðslæknar (í Reykjavík borgar-
læknir) eru faglegir r áðunau ta r heilbrigðisnefnda, og er 
þeim skylt að s i t ja hei lbrigðisnefndarfundi í því sveitar-
félagi, þar sem þeir eru búsettir , þótt þeir eigi ekki sæti 
I nefndinni . í hve r jum kaupstað með 10.000 íbúum eða 

6. marz 1969 12/17. marz 1969 
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Samþykkt 
af Alþingi 

Lög 
nr. og dagsetn. 

fleiri skal ráða heilbrigðisfulltrúa, sem er sérmenntaður 
i heilbrigðiseftirliti, einn eða fleiri eftir ibúafjölda, þannig 
að ekki komi að jafnaði fleiri en 15—16.000 íbúar á einn 
og sama ful l t rúa. Rikið s tar f rækir stofnun, sem nefnist 
Heilbrigðiseftirlit ríkisins. Ráðherra setur með ráði land-
læknis heilbrigðisreglugerð, og gildir hún fyrir öll sveit-
arfélög landsins. Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1970. Með 
gildistöku þeirra fal la úr gildi lög nr. 35/1940 og 19/1962 
um breytingu á þeim lögum. Einnig fal la úr gildi fyrr i 
málsl. 2. mgr. 7. gr. 1. nr. 24/1936 og 19. gr. 1. nr. 53/1963, svo 
og annað í síðast nefndum lögum og öðrum lögum, er fer 
í bág við þessi lög. 

Lög um breyting- á lögum nr. 8 5 30 . des. 1.963, um 24. marz 1969 19/1. apríi 1969 
Lífeyrissjóð barnakennara. 

Lög um yfirráðarétt íslenzka ríkisins yfir land- 24. marz 1969 17/1. apríi 1969 
giTinninu umhverfis ísland. 

Samkvæmt lögum þessum á íslenzka ríkið fullan og óskor-
aðan yf i r ráðarét t yfir landgrunni Islands, að því er tekur 
til rannsókna á auðæfum landgrunnsins og vinnslu og nýt-
ingar þeirra. ö l l slik auðæfi eru eign íslenzka rikisins, og 
skulu íslenzk lög gilda I einu og öllu í þessum efnum. 
Ákvæði laganna ná til allra þeirra jarðefna, fastra, fl jót-
andi og loftkenndra, sem finnast kunna í íslenzka land-
grunninu, og allra annar ra auðæfa þess, l i f rænna og ólif-
rænna. Islenzka landgrunnið telst, í merkingu þessara 
laga, ná svo langt út f r á ströndum landsins sem unnt 
reynist að nýta auðæfi þess. Landgrunn eyja, sem utan 
landhelgi liggja, skal markað á sama hát t . 

Lög um aðgerðir í atvinnumálum. 28. marz 1969 9/1. apríi 1969 
Atvinnumálanefndir skulu vera fyrir hvert kjördæmi 
landsins nema i Norðurlandskjördæmi vestra og eystra, 
þar sem skal vera ein sameiginleg nefnd. Hlutverk 
nefndanna skal vera að fylgjast sem bezt með atvinnu-
ástandi og þróun atvinnumála á starfssvæði hverrar 
nefndar og gera tillögur til Atvinnumálanefndar ríkisins 
um eflingu atvinnulifsins og aukningu atvinnu. Hver 
nefnd skal skipuð 3 mönnum völdum af Vinnuveitenda-
sambandi íslands, 3 völdum af ASl og 2 völdum af 
ríkisstjórninni. Atvinnumálanefnd rikisins skal skipuð 9 
mönnum. Skulu 3 valdir af hvorum ofangreindra samtaka 
og 3 af rikisstjórninni. Rikisstjórninni er heimilt að taka 
lán að upphæð 300 millj. króna til atvinnuaukningar og 
eflingar atvinnulifs í landinu. Atvinnumálanefnd rikisins 
tekur ákvarðanir um lánveitingar eða styrki, eftir að leitað 
hefur verið álits hlutaðeigandi kjördæmanefndar . Starfs-
tími nefndanna skal vera til ársloka 1970. 

Lög um breyting á lögum nr. 86 31. des. 1963, um 
stofnun happdrættis fyrir Island. 

10. apríl 1969 25/23. april 1969 
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Lög u m breyting á l æ k n a s k i p u n a i i ö g u m n r . 48 12. 22. apríi 1969 35/5. maí 1969 

m a í 1965. 
Samkvæmt lögum þessum er ráðherra heimilt að stofna 
læknamiðstöðvar samkvæmt tillögu landlæknis og ef t i r 
því sem fé er veitt til á f já r lögum. Læknamiðstöðvar eru 
stofnanir , sem veita heilbrigðisþjónustu á t i l teknu lands-
svæði, einu eða fleiri læknishéruðum eða h lu ta þeirra, 
og við s tar fa eigi fær r i en tveir læknar, þar af minns t 
einn héraðslæknir . Lögin kveða náið á um alla t i lhögun 
og starfsemi læknamiðstöðva. 

Lög um eftirlaun forseta íslands. 22. apríi 1969 26/2. mai 1969 

Lög um breyting á lögum um ættleiðingu nr. 19 22. apríi 1969 33/5. maí 1969 
11. febrúar 1953. 

Samþykki foreldra þarf til ætt leiðingar barns þeirra 
yngra en 20 ára í stað 21 á rs áður. 

Lög um breyting á lögum um stofnun og slit hjú- 22- apríi 1969 
skapar nr. 39 27. júní 1921. 

Karlmanni verður eigi ger t að greiða skaðabætur fyr i r 
ráðspjöll, nema hann hafi verið 20 ára, áður 21 árs, er 
konan varð þunguð. 

Lög um veitingu ríkisborgararéttar. 2§- aprii 1969 39/8. mai 1969 
Lögin veita 53 útlendingum íslenzkan r íkisborgararét t . 
Þeir, sem heita erlendum nöfnum, skulu þó ekki öðlast rík-
isborgararét t með lögum þessum, fy r r en þeir h a f a fengið 
íslenzk nöfn samkvæmt lögum um mannanöfn . 

Lög um breyting á lögum nr. 18 22. apríl 1959, um 28. apríi 1969 32/5. maí 1969 
vöruhappdrætti fyrir Samband íslenzkra berkla-
sjúklinga. 

Heimild sú, er SlBS er veit t til að reka vöruhappdræt t i 
skv. 1. nr. 18 22. apríl 1959, skal gilda til ársloka 1979. 

Lög um afréttarmálefni og fjallskil o. fl. 2- maí 1969 42/12. maí 1969 
Samkvæmt lögum þessum er hver sýsla f jal lski laum-
dæmi, er skiptist í f jal lskiladeildir ef t i r hreppum, nema 
sýslunefnd hafi fallizt á aðra skiptingu. Kaupstaður 
telst til f ja l lski laumdæmis þeirrar sýslu, sem kaupstað-
arlandið hefur áður legið undir, og er sérstök fjallskila-
deild innan þess. Land, sem f ja l l sk i laf ramkvæmd tekur 
til, skiptist í a f ré t t i og heimalönd. Sýslunefndum er 
heimilt að gera samþykkt i r um ítölu í a f ré t t i og heima-
lönd fyr i r heilar sýslur, e instaka hreppa eða hrepps-
hluta, að fu l lnægðum skilyrðum laga þessara, enda sé 
þess gæt t að b r jó ta ekki í bága við lög um sauðfjárveiki-
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varnir . Lög þessi kveða einnig á um ágang af ré t ta rpen-
ings o. fl., göngur og rét t ir , hreinsun heimalanda ef t i r 
rét t i r , ef t i r lei t i r og öræfaleit ir , meðferð ómerkinga og 
óski laf jár og mörk og markaskrár . Lög þessi koma til 
f r amkvæmda 1. júlí 1969. F r á sama t íma eru úr gildi 
felld ef t i r ta l in lagaákvæði: 

Jónsbók, Landsleigubálkur, 33., 34., 46., 47., 48., 49. og 
53. kap. 
Rét tarbót Eiríks konungs f r á 2. júlf 1294, 5., 39. og 44. 
gr. 
Lög nr . 39/1959, um ítölu. 

Lög- um brunavarnir og brunamál. 8- m a i 1969 55/22- m a í 1969 

Félagsmálaráðuneyt ið fer með yf i r s t jórn b runamála i 
landinu, en Brunamálas to fnun rikisins fer með daglegan 
reks tu r brunamála . Ráðher ra skipar f imm manna s t jórn 
b runamálas to fnunar inna r til f j ögur ra á ra í senn. Ráð-
her ra skipar, að fengnum tillögum s t jó rnar brunamála-
s tofnunar innar , b runamálas t jó ra til að veita stofnuninni 
forstöðu. Verksvið s to fnunar innar er m. a. að leiðbeina 
svei tars t jórnum um allt, er lýtur að brunavörnum, að ha fa 
á hendi brunavarnaef t i r l i t , að y f i r fa ra uppdræt t i af ný-
byggingum, að vinna að samræmingu á brunahönum og 
öðrum slökkvibúnaði, að h a f a æfingar með slökkviliðum, 
að halda uppi rannsóknas tar fsemi á sviði b runamála o. fl. 
Lögin h a f a einnig að geyma ákvæði um slökkvilið og 
slökkvistarf, b runavarn i r og meðferð eldfimra efna, til-
kynningu eldsvoða og rannsókn út af b runa o. fl. Með lög-
um þessum eru numin úr gildi lög nr. 37/1948 og 28/1945. 

Lög um breyting á lögum nr. 47 23. júní 1932, um 9- ma* i969 49/17. mai 1969 
lækningaleyfi o. fl. 

Rét t á ótakmörkuðu lækningaleyfi og að hei ta læknar 
eiga þeir, er lokið hafa prófi við læknadeild Háskóla Is-
lands og f ramhaldsnámi i. s júkrahúsi e f t i r reglum, sem 
læknadeild setur og r áðhe r ra staðfestir . Lögin kveða 
einnig á um s t rangar i reglur um ávisanir lækna á 
ávana- og fíknilyf. Með lögum þessum eru felld úr gildi 
lög nr. 51/1942, 27/1960 og 26/1961, öll um breyt ing á 2. 
gr. laga um lækningaleyfi o. fl. nr. 47/1932. Þegar lög 
þessi hafa hlotið staðfestingu, skal fella meginmál þeirra 
ásamt meginmáli laga nr. 8/1964 inn í lög nr. 47/1932 og 
gefa þau út svo breyt t með fyr i rsögninni : Læknalög. 

Lög um breyting á vegalögum nr. 71 30. des. 1963. 13. mai 1969 24/20. maí 1969 
Lögin kveða á um breyt ta skiptingu á landsbrau tum og 
sýsluvegum. Brey t t er ákvæðum um innf lutningsgja ld af 
benzini. 
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Lög um brevting á lögum nr. 19 10. maí 1965, um 
Húsnæðismálastofnun ríkisins. 

Húsnæðismálast jórn getur veit t sveitarfélögum, ö r y r k j a -
bandalagi Islands og elliheimilum lán til byggingar 
leiguhúsnæðis í kaupstöðum, kaup túnum og öðrum 
skipulagsbundnum stöðum. 

Lög um breyting á lögum nr. 55 1962, um kjara-
samninga opinberra starfsmanna. 

Lögin kveða svo á, að uppsagnar f res tu r k jarasamnings 
af hendi beggja aðila ( f j á rmá la ráðhe r r a f. h. ríkissjóðs 
og s t jórn BSRB f. h. opinberra s ta r fsmanna) skuli eigi 
vera skemmri en 4 mánuðir . Nú kemur f r am ósk í s t jórn 
BSRB eða af há l fu f j á rmá la r á ðhe r r a um, að um þá 
ákvörðun far i f r am allsherjaratkvæðagreiðsla, og skal 
hún þá fara f ram meðal s tarfandi r íkiss tarfsmanna, er í 
h lu t eiga, til samþykktar eða synjunar . 

Lög um breyting á áfengislögum nr. 58 24. apríl 
1954. 

Samkvæmt lögum þessum er dómsmálaráðherra heimilt 
að veita vei t ingahúsum leyfi til vinveitinga, þegar eft ir-
töldum skilyrðum er fu l lnægt : 
1. Að veitingahúsið hafi á boðstólum ma t og f jö lbreyt ta 

óáfenga drykki við hóflegu verði. 
2. Að veitingahúsið sé fy rs ta flokks, að því er sner t i r 

húsakynni, veit ingar og þjónustu. 
Utan kaupstaða er einungis heimilað að veita vínveit-
ingaleyfi á þeim árstíma, þegar heimsóknir er lendra 
ferðamanna eru að jafnaði mestar , þ. e. f r á 1. júní til 30. 
september. Yngri mönnum en 20 á ra má ekki selja, veita 
eða afhenda áfengi með nokkrum hæt t i . Aldursskilyrði 
laganna er hér lækkað úr 21 ár i í 20 ár. E n n f r e m u r eru 
sektarákvæði laganna hækkuð verulega. Lög þessi öðlast 
gildi 1. júni 1969 og skal fella meginmál þeirra inn í 
áfengislög nr. 58 24. apríl 1954, og gefa þau út svo breytt . 

Lög um Stjórnarráð íslands. 
Samkvæmt lögum þessum skipar forseti lýðveldisins ráð-
herra, ákveður tölu þeirra og skiptir s tö r fum með þeim. 
Ráðher rar fa ra með s t jó rnarmálefn i í S t jó rnar ráð i Is-
lands, sem hefur aðsetur í Reykjavik. Ráðher ra fundi skal 
halda um nýmæli í lögum og um mikilvæg s t jórnarmál-
efni. Svo skal og ráðher ra fund i halda, ef einhver ráð-
her ra óskar að bera þar upp mál. Málefni, sem bera á 
upp fyr i r forseta lýðveldisins til s taðfestingar, skulu áður 
tekin til meðferðar á ráðher ra fundi . Forsæt is ráðherra 
s t jó rnar ráðher ra fundum. Lögin kveða á um greiningu 
S t jó rnar ráðs Islands i ráðuneyt i o. fl. varðandi s tarf-
rækslu ráðuneytanna og s tofnana, er undir þau heyra. 
Lög þessi öðlast gildi 1. j anúa r 1970. Samtímis eru úr 

SamþyJckt 
af Álþingi 

13. mal 1969 

Lög 

nr. og dagsetn. 

56/22. mai 1969 

16. mai 1969 65/28. mal 1969 

16. maí 1969 47/17. maí 1969 

16. mai 1969 73/28. maí 1969 
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gildi numin lög nr. 17/1903, 1. gr., 1/1917 um breyt ing á 
lögum nr. 17/1903, auglýsing um breyting á konungsúr-
skurði 12. febrúar 1917 nr. 1/1922 og lög nr 58/1938 um 
breyt ing á lögum nr. 17/1903 um aðra skipun á æðstu 
umboðsst jórn Islands. 

Lög um breyting á lögum nr. 52 9. apríl 1956, um 17. maí 1969 
vinnumiðlun. 

Breyt t er ákvæðum laganna um vinnumiðlun og at-
vinnuleysisskráningu. 

Lög 
nr. og dagsetn. 

71/28. maí 1969 

Lög um breyting á lögum nr. 21 27. apríl 1968, um 
breyting á lögum nr. 19 10. maí 1965, um Hús-
næðismálastofnun ríkisins. 

Lög um breyting á lögum nr. 29 7. apríl 1956, um 
atvinnuleysistryggingar. 

Rýmkuð eru ákvæði laganna um ré t t til atvinnuleysis-
bóta, þannig, að e f ra aldursmarkinu, 67 ára, er sleppt og 
ger t er ráð fyr i r , að skólafólk öðlist i'étt til bóta. Fyllri 
ákvæði eru set t um, hver jum greiðast ekki bætur . Bóta-
f j á r h æ ð i r eru hækkaðar f r á því sem áður gilti. Með 
lögum þessum eru felld úr gildi bráðabirgðalög nr. 
81/1968 og 1. og 2. gr. laga nr. 28/1966. 

17. maí 1969 

17. maí 1969 

58/28. maí 1969 

70/28. maí 1969 

Fjármál og efnahagsmál. 

Lög um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka 12. nóv. 1968 74/12. nóv. 1968 
íslands um nýtt gengi íslenzkrar krónu. 

F r á gildistöku laga þessara skal við ákvörðun verðtolls 
og annar ra gja lda á innf lu t tum vörum, þ. á m. söluskatts, 
reikna fob.-verðmæti þeirra á hinu ný ja gengi. Sama 
gildir um annan kostnað i cif.-verði, þar á meðal f lu tn-
ingskostnað, sé hann ákveðinn i er lendum gjaldeyri, 
þannig að krónuvirði hans breytist s j á l fk ra fa til sam-
ræmis við hið ný ja gengi, ef greiðsla fer f r a m ef t i r 
gildistöku þessara laga. Ákvæði 1. gr. bráðabirgðalaga 
nr. 68/1968 um 20% innf lutningsgja ld falla niður við 
gildistöku laga þessara að því er varðar allar ótollaf-
greiddar vörur, sem greiddar eru á ný ja genginu. Hafi 
innf ly t jandi fyr i r 11. nóvember 1968 a fhen t til tollmeð-
ferðar skjöl, sem eru að öllu leyti fu l lnægjandi til þess að 
hæg t sé að tollafgreiða viðkomandi vöru þegar i stað, og 
skal þá miða gjöld af henni, þar með talið 20% inn-
f lutningsgjald, skv. lögum nr. 68/1968, við eldra gengið, 
en þó því aðeins, að tollafgreiðsla eigi sér stað fyr i r 17. 
nóvember 1968. Óheimilt er vegna gengisbreytingarinn-
ar að hækka verð á birgðum innf lu t t ra vara, sem greidd-
ar hafa verið á gengi í gildi fy r i r 11. nóv. 1968, og sama 
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gildir um verð á birgðum iðnaðarvara, sem f ramle iddar 
eru úr efni, sem grei t t hefur verið á eldra gengi. Þegar 
skilað er gjaldeyri fyr i r ú t f lu t t a r afurðir f ramleiddar fyr-
ir 15. nóvember 1968, skal hann greiddur ú t í ly t janda á 
þvi gengi, er gilti fyr i r 11. nóvember 1968. Mismunur 
andvirðis skilaðs gjaldeyris á eldra gengi og andvirðis 
hans á hinu ný ja gengi, skal færður á sérs takan reikn-
ing á nafn i ríkissjóös í Seðlabankanum. Fé, sem á reikn-
inginn kemur, skal ráðstafað með sérstökum lögum í 
þágu þeir ra atvinnuvega, sem eiga viðkomanai a furða-
verðmæti . Á gengisbreytingarreikning við Seðlabankann, 
sem s tofnaður var skv. 5. gr. laga nr. 69/1967, skal f æ r a 
þann gengismun, er verður vegna gengisbreytingarinn-
ar h j á einstökum bönkum. Við gildistöku laga þessara 
falla niður ákvæði 5. gr. laga nr. 68/1968 um 20% gjald 
á útgjöld til ferðalaga erlendis. 

Lög um breyting á lögum nr. 33 1967, um bráða-
birgðabreyting á lögum nr. 55 1962, um kjara-
samninga opinberra starfsmanna. 

Samþykkt 
af Álþingi 

Lög 
nr. og dagsetn. 

18. des. 1968 93/31. des. 1968 

Lög um breyting á lögum nr. 49 29. apríl 1967, um 
skólakostnað. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að staðfesta 
fyrir íslands hönd breytingar á og viðauka við 
stofnskrá Alþj óðagj aldeyrissj óðsins. 

Samkvæmt lögum þessum er r ík iss t jórninni heimilt að 
staðfesta fy r i r Islands hönd breyt ingar á og viðauka við 
s tofnskrá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, sem samþykktar 
voru af s t jó rn sjóðsins í maímánuði 1968. Rikisst jórn-
inni er heimilt að eiga hlutdeild að h inum sérstaka yfir-
drá t ta r re ikningi (og y f i rd rá t t a r ré t t indum) h j á Alþjóða-
gjaldeyrissjóðnum, sem um ræðir í breyt ingum þeim og 
viðaukum við s tofnskrá sjóðsins. Skal Seðlabankinn vera 
f j á rhags legur aðili að re ikningum fyr i r ríkisins hönd. 

Lög um breyting á lögum nr. 63 31. maí 1968, um 
tollskrá o. fl. 

Lög um ráðstafanir í sjávarútvegi vegna breyt-
ingar gengis íslenzkrar krónu. 

Verðlagsráð s jávarútvegsins skal eins f l jó t t og við verður 
komið ákveða nýt t lágmarksverð á öllum tegundum 
s jávaraf la . Þegar fiskiskip selur af la í innlendri höfn 
eða afhendir af la sinn til vinnslu, án þess að sala fa r i 
f ram, skal f iskkaupandi eða f iskmót takandi greiða gjalcl 
til S to fnf já r s jóðs fisklskipa, er nemi 10% fiskverðs eins 
og það er ákveðið af Verðlagsráði s jávarútvegsins. Þó 
skal greiða 20% af verði síldar og humars . Þegar fiski-
skip selur af la í innlendri höfn eða afhendir af la sinn 

19. des. 1968 

19. des. 1968 

90/31. des. 1968 

82/31. des. 1968 

19. des. 1968 

19. des. 1968 

80/31. des. 1968 

79/31. des. 1968 
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til vinnslu, án þess að sala fa r i f ram, skal f iskkaupandi 
eða f i skmót takandi greiða útgerðarmanni eða útgerðar-
fyr i r tæki hlutdeild i útgerðarkostnaði, er nemi 17% mið-
að við f iskverð eins og það er ákveðið af Verðlagsráði 
s jávarútvegsins. Þegar fiskiskip selur afla i erlendri 
höfn, skal það greiða 22% af heildarsöluverðmæti 
(brút tósöluverðmæti) aflans til S tofnf já rs jóðs fiskiskipa. 
S tofnf járs jóðsgjöld , er greiðast til S to fn f já r s jóðs fiski-
skipa, skulu leggjas t inn á reikning þess fiskiskips, sem 
aflað hefur þess hráefnis , sem gjaldið er grei t t af. Sam-
kvæmt lögunum skal út f lutningsgjald af s j ávara furðum 
nema allt að 8% af fob.-verði s jávarafurða, en mismun-
andi ef t i r tegundum. Gjaldinu skal varið þannig, að 80% 
þess gangi til greiðslu á vátryggingariðgjöldum fiski-
skipa, 12,7% til Fiskveiðasjóðs Islands, 3,5% til Fiski-
málasjóðs, 2,0% til byggingar haf- og f iskirannsóknar-
skips, 0,8% til byggingar rannsóknars tofnana s jávarút -
vegsins, 0,5% til Landssambands ísl. ú tvegsmanna og 
0,5% til samtaka s jómanna. Fé það, sem kemur vegna 
ú t f lu t t r a s j áva ra fu rða á reikning ríkissjóðs i Seðlabank-
anum, skv. ákvæði 4. gr. laga nr. 74/1968, um ráðs ta fan i r 
vegna ákvörðunar Seðlabanka Islands um ný t t gengi ís-
lenzkrar krónu, skal lagt í sérstakan gengishagnaðarsjóð, 
er varið skal í þágu sjávarútvegsins, og skal sjóðurinn 
vera i vörzlu Seðlabankans. Áður en u m r æ t t fé er grei t t 
í gengishagnaðarsjóð, skal greiða af þvi m. a. hækkani r 
á f lutningskostnaði og öðrum sambæri legum kostnaði 
við út f lu tning vegna þeirra afurða, sem framleiddar ha fa 
verið fyr i r 15. nóv. 1968, en f lu t t a r ú t ef t i r gengisbreyt-
inguna, allt að 30 millj. kr. i Verðjöfnunars jóð fiskiðn-
aðarins til greiðslu verðbóta vegna framleiðslu f rys t ra 
f i skafurða árs ins 1968, allt að 40 millj. kr. til greiðslu 
uppbóta á saltfisk vegna framleiðslu árs ins 1968 o. fl. 
Gengishagnaðarsjóði skal r ikiss t jórnin ráðs ta fa i þágu 
s jávarútvegsins þannig, að 34,5% gangi til greiðslu hluta 
gengistaps vegna fiskiskipa og si ldarflutningaskipa, 
16,4% gangi til að auðvelda bátum, sem síldveiðar s tund-
uðu sumarið og haustið 1968, að s tanda í skilum með 
greiðslu vaxta og afborgana af s to fn lánum f r á ár inu 1968 
með öðrum hæt t i en ný jum lánum eða f res tun afborg-
ana, 13,5% gangi til þess að auðvelda si ldarverksmiðjum, 
sem s t a r f r æ k t a r voru til móttöku sildar af Norðaustur-
miðum á sumar- og haustver t íð 1968, að s tanda í skilum 
með greiðslu vaxta og afborgana af s tofnlánum, 18,2% 
gangi til greiðslu á vátryggingariðgjöldum fiskiskipa, 
ef t i rs töðvar gengishagnaðarsjóðs renna til Fiskveiða-
sjóðs til vei t ingar s tofnlána til bolfiskvinnslu. 

Lög- um breyting; á lögum nr. 82 29. d e s . 1967, um 19- des. 1968 84/31. des. 1968 
Bjargráðasjóð íslands. 

Framlag svei tarfélaga til sjóðsins hækkar úr kr. 10 í kr. 
25 fyr i r hvern íbúa sveitarfélags, f ramlag rikissjóðs fyr i r 
hvern mann á þjóðskrá hækkar um sömu upphæð. 
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SamþykJct Lög 
af Alþingi nr. og dagsetn. 

Fjárlög fyrir árið 1969. 21. des. 1968 96/31. des. 1968 
Heildartekjur samkvæmt greiðsluyfirliti rikissjóðs eru 
áætlaðar 7.096 millj. kr. og tekjur umfram gjöld 96 millj. 
kr. Lánahreyfingar út að f rádregnum lánahreyfingum 
inn áætlast 86 millj. kr. og greiðsluafgangur því um 10 
millj. kr. S tærs tu tekjuliðir eru gjöld af innflutningi 
2.780 millj. kr., gjöld af seldum vörum og þjónustu 2.319 
millj. kr., tekjuskat tar 673 millj. kr., persónuskattar 549 
millj. kr. og eignarskat tar 134 millj. kr. Stærstu gjalda-
liðir eru almannatryggingar 1.959 millj. kr., fræðslumál 
1.000 millj. kr., samgöngumál 829 millj. kr., niðurgreiðsl-
ur 570 millj. kr. og búnaðarmál 534 millj. kr. 

Lög um innheimtu ýmissa gjalda með viðauka. 20. febr. 1969 

Lög um breyting á lögum um ráðstafanir í sjávar- 22. apríi 1969 
útvegi vegna breytingar gengis íslenzkrar krónu 
frá 31. desember 1968. 

Á eftir 18. gr. laganna komi ný grein, er verði 19. gr., svo-
hljóðandi: Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Lög um skattfrelsi Sonningverðlauna Halldórs 28. apríi 1969 
Laxness. 

Lög um umboðsþóknun og gengismun gjaldeyris- 2. maí 1969 
bankanna. 

Samkvæmt lögunum hefur hlutdeild rikissjóðs I umboðs-
þóknun og gengismun gjaldeyrisbankanna verið hækkuð 
úr 50% í 60%. 

6/3. marz 1969 

29/2. maí 1969 

41/12. maí 1969 

40/9. maí 1969 

Lög um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 12. mai 1969 54/21. maí 1969 
1967. 

L ö g um tollheimtu Og tolleftirlit. 16. mai 1969 59/28. maí 1969 
Samkvæmt lögum þessum merkir : Tollyfirvald: Toll-
s t jórar og tollgæzlustjóri. Vara: Sérhver hlutur, sem far-
ið er með sem vöru skv. tollskránni. Farar tæki : Sérhvert 
tæki, sem nota má til f lutnings á vörum. Skip: Sérhvert 
f l jótandi farar tæki . F lugfar : Sérhvert f l júgandi farar-
tæki. Fa r : Skip eða f lugfar. Yfirstjórn tollmála hefur 
f já rmálaráðherra . Tollstjórar annast tollheimtu og toll-
eftirlit. Tollyfirvöldum til aðstoðar eru tollgæzlumenn 
og aðrir tollstarfsmenn. Utan Reykjavíkur eru fast ir 
tollgæzlumenn skyldir til að gegna j a fn f ramt almennum 
löggæzlustörfum eft i r ákvörðun viðkomandi tollstjóra. 
Lögin hafa að geyma ítarleg ákvæði um tollheimtu og 
tolleftirlit og með lögunum eru numin úr gildi lög nr. 
68/1956. 



STÖRF ALÞINGIS 1.59 

SamþykJct Lög 
af Alþingi nr. og dagsetn. 

Lög um breyting á lögum nr. 49 29. apríl 1967, um 16. maí 1969 50/19. maí 1969 
skólakostnað. 

Fjáraukalög fyrir árið 1967. 
Veit tar eru aukaf já rve i t ingar fy r i r öllum umframgreiðsl-
um, sem r íkisre ikningurinn 1967 ber með sér. 

17. maí 1969 61/28. maí 1969 

Iðnaðarmál. 

Lög um breyting á lögum nr. 36 15. maí 1964, um 14. des. 1968 87/20. des. 1968 
breytingu á lausaskuldum iðnaðarins í föst lán. 

Iðnlánasjóði er heimilt að gefa ú t sérs takan flokk 
vaxtabréfa í þeim tilgangi að breyta í föst lán lausa-
skuldum iðnfyr i r tækja , sem skylt er að greiða iðnlána-
sjóðsgjald samkvæmt ákvæðum laga um Iðnlánasjóð. 

Lög um breyting á lögum nr. 59 f rá 20. maí 1965 28. apríi 1969 36/7. maí 1969 
um Landsvirkjun. 

Rikiss t jórninni er heimilt að ábyrgjas t með sjálfskuldar-
ábyrgð lán, er Landsvi rk jun t ekur til Búrfel lsvirkjunar , 
að f j á r h æ ð allt að 3.128 millj. kr . (35,5 millj. dollara). 

Lög um Áburðarverksmiðju ríkisins. 16. mai 1969 69/28. maí 1969 
Áburðarverksmiðja rikisins er r íkisstofnun, sem hefur 
það markmið að framleiða og selja áburðarefn i og önnur 
þau efni, sem tengd eru áburðarvinnslu. Verksmiðjan lýt-
ur sérs takr i s t jó rn skv. lögum þessum, undir y f i r s t jó rn 
landbúnaðarráðherra . Áburðarverksmiðja ríkisins tekur 
við öllum eignum og skuldum, ré t t indum og skyldum 
Áburðarverksmiðjunnar h. f. h inn 1. júlí 1969 og kemur 
þá að öllu leyti í hennar stað. Hlutafélagið Áburðarverk-
smiðjan er j a f n f r a m t leyst upp miðað við sama t íma og 
hlutabréf, sem þá verða í eign annar ra aðila en rikisins, 
tekin eignarnámi. Með lögum þessum eru felld úr gildi 
lög nr . 40/1949 og lög nr. 47/1962. 

Lög um viðauka við lög nr. 80 15. ágúst 1966, um mai 1969 48/17. mai 1969 
Kísilgúrverksmiðju við Mývatn. 

Rikisst jórninni er heimilt að leggja f r a m allt að 150 millj. 
kr. af fé ríkissjóðs sem hlu tafé í Kísiliðjunni h. f. við 
Mývatn til viðbótar þvi framlagi, sem heimilað var með 
ákvæðum laga nr . 80/1966. 
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Landbúnaðarmál. 
Samþylckt Lög 
af Álþingi nr. og dagsetn. 

Lög um ráðstafanir vegna landbúnaðarins í sam- 19. des. 1968 83/31. des. 1968 
bandi við breyting á gengi íslenzkrar krónu. 

Samkvæmt lögum þessum skal fé því, sem kemur vegna 
ú t f lu t t ra landbúnaðarafurða á gengisreikning rikissjóðs, 
sbr. 4. gr. laga nr. 74/1968, ráðstafað í þágu landbúnað-
arins samkvæmt ákvörðun landbúnaðarráðuneytis ins. 

Lög um breyting á lausaskuldum bænda í föst lán. 25. apríi 1969 31/2. maí 1969 
Veðdeild Búnaðarbanka Islands er heimilt að gefa út 
ný jan flokk bankavaxtabréfa, sem eingöngu skulu notuð 
til þess að breyta í föst lán lausaskuldum bænda, sem 
hafa ekki fengið nægileg lán til hæfilegs t íma vegna 
f já r fes t ingar , sem þeir ha fa ráðizt í á jörðum sínum á ár-
unum 1961—1968. 

Lög um breyting á lögum nr. 52 5. júní 1957, um 8. maí 1969 43/12. maí 1969 
eyðingu refa og minka. 

Fres ta skal að f r amkvæma ákvæði laganna um eitrun fyr-
ir refi og minka næstu 5 ár. J a f n f r a m t er bannað að eitra 
fyr i r þessi dýr á sama tímabili, nema þar sem sérstaklega 
erf iðar aðstæður torvelda eyðingu þeirra með öðrum 
hæt t i . 

Lög um breyting á lögum nr. 30 28. apríl 1966, um 13. maí 1969 57/27. maí 1969 
meðferð, skoðun og mat á sláturafurðum. 

Lög um breyting á lögum nr. 64 26. nóv. 1958, um 16. mai 1969 67/28. maí 1969 
útflutning hrossa. 

Landbúnaðarráðuneyt ið he fur í samráði við Búnaðar-
félag Islands og Framleiðsluráð landbúnaðarins yfirum-
sjón með útf lutningi hrossa og markaðsöflun fyr i r hross 
erlendis. Útf lutningshross skulu eigi vera eldri en 10 
vet ra og heilbrigð að mati dýralæknis. Útf lu tn ingur á 
stóðhestum tveggja vet ra og eldri og tömdum kynbóta-
hryssum er óheimill. Ekker t hross má f ly t ja út innan 
tveggja vet ra aldurs. 

Lög um loðdýrarækt. 16. maí 1969 68/28. maí 1969 
Lögin heimila loðdýrarækt og á það við öll dýr, sem rækt-
uð eru eða alin vegna verðmætis skinnanna eingöngu eða 
aðallega. Landbúnaðarráðuneyt ið veitir leyfi til loðdýra-
rækta r . Loðdýrabú, þar sem minkar eru geymdir, skal 
hafa þrefalda vörn, v í rnetsbúr með hreiðurkassa, lokað-
an, dýrheldan skála og steyptan r a m m a og dýrhelda ytr i 
girðingu úr t raus tu og viðurkenndu efni, til varnar því, 
að dýr geti sloppið úr haldi. Með lögum þessum eru úr 
gildi numin lög nr. 32/1951, um loðdýrarækt . 
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Lög um lántökuheimild fyrir ríkissjóð. 28. marz 1969 8/1. apríi 1969 
Heimilt er r ikiss t jórninni að taka lán og endur lána 
Framkvæmdasjóði Islands eða ábyrgjas t lán fyr i r sjóð-
inn að f j á r h æ ð allt að 300 millj. kr. eða jafngildi þess í 
erlendri mynt , einnig er r ikiss t jórninni heimilt að taka 
allt að 180 millj. kr. lán i þýzkum mörkum til byggingar 
hafrannsóknaskips . 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka lán 16. maí 1969 23/17. mai 1969 
vegna framkvæmdaáætlunar fyrir árið 1969. 

F j á r m á l a r á ð h e r r a er heimilt fyr i r hönd rikissjóðs að 
gefa ú t til sölu innanlands ríkisskuldabréf eða spariskir-
teini að upphæð allt að 75 millj. kr. Heimilt er að verð-
t ryggja skuldabréf þau og spariskírteini, sem gefin verða 
út, með því að binda vexti af þeim og afborganir visi-
tölu. Rikisskuldabréfin og spariskirteinin, svo og vext-
ir af þeim og verðbætur skulu undanþegin f ramta ls -
skyldu og skat t lagningu á sama h á t t og sparifé. F j á r -
má la r áðhe r r a er heimilt að gefa ú t ný ríkisskulda-
bréf eða spariskirteini ef t i r því sem á þarf að halda í 
stað þeirra, er upphaflega verða útgefin að viðbættri 
áfall inni verðlagsuppbót. F j á rmá la r áðhe r r a er heimilt 
fja-ir hönd rikissjóðs að taka vörukaupalán h j á rikis-
s t jórn Banda r ík j anna (P.L. 480 lán) all t að 1.600 þúsund 
dollara. F j á rmá la r áðhe r r a er heimilt fyr i r hönd rikis-
sjóðs að taka í Danmörku lán að f j á r h æ ð allt að 1 millj. 
danskra kr . til endurbóta á húsi Jóns Sigurðssonar, svo 
og að taka lán að f j á r h æ ð allt að 10 millj. kr. til tæk ja -
kaupa í þágu ra forkumála og flugöryggismála. Lánsfé 
þvi, sem aflast með sölu r íkisskuldabréfa eða spariskir-
teina, með endurgreiðslum af áður ú tge fnum spariskír-
te inalánum og með P.L. 480 láni, skal ve r j a sem hér 
segir (i millj. kr . ) : 24,3 til borana og rannsókna á Reykja-
nesi, 30,4 til borana við Námaf ja l l , 9,3 til rannsókna á 
Efra-Þjórsársvæði , 42,0 til Rafmagnsvei tna ríkisins, 13,4 
til f r a m k v æ m d a á Keldnaholti, 5,8 til landshafna, 43,5 
til Ha fna r f j a rða rvega r í Kópavogi, 29,6 til Reykjanes-
b rau ta r (Engidalur—Keflavik), 2,8 til Reykjanesbrautar 
i Breiðholti, 3,9 til Keflavikurflugvallar , 10,0 til Mennta-
skólans við Hamrahlið, 7,0 til lögreglustöðvar í Reykja-
vik og 3,0 til rannsóknar á perlusteinsvinnslu. 

Lög um heimild til lántöku vegna Vestfjarðaáætl- 17. maí 1969 60/28. maí 1969 
unar og Norðurlandsáætlunar. 

Rikiss t jórninni er heimilt að t akas t á hendur sjálfskuld-
arábyrgð á láni vegna Ves t f j a rðaáæt lunar allt að 45 
millj. kr . og vegna Norður landsáæt lunar allt að 180 
millj. kr . eða jafnvirði þeirra í er lendum gjaldeyri. 
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Menntamál. 
Samþykkt 
af Alþingi 

Lög um breyting á lögum nr. 7 31. marz 1967, um 19- des-1968 

námslán og námsstyrki. 
Samkvæmt lögunum er hlutverk Lánasjóðs ísl. náms-
manna að veita isl. námsmönnum lán til náms við Há-
skóla Islands, kennaradeild stúdenta, framhaldsdeild og 
menntadeild Kennaraskóla Islands, fy r s t a hluta Tækni-
skóla Islands, erlenda háskóla og tækniskóla, svo og 
aðrar hliðstæðar erlendar kennslustofnanir . 

Lög um Þjóðskjalasafn íslands. 6. marz 1969 
Þjóðskja lasafn Islands er r íkisskjalasafn og lýtur yfir-
s t jórn menntamálaráðuneytis ins . Hlutverk þess er að 
annas t innheimtu og varðveizlu á öllum þeim skjala-
söfnum opinberra embætta og s tofnana ríkisins, sem orð-
in eru afhendingarskyld samkvæmt gildandi reglugerð 
um safnið á hve r jum tima, að skráse t ja öll a fhent skjala-
söfn, hver t um sig, og gefa ú t prentaðar eða f jö l r i taðar 
skrá r um þau, að safna öðrum skráðum heimildum þjóð-
arsögunnar innanlands og u tan og að halda opnum lestr-
arsal fyr i r almenning, þar sem hægt sé að sinna fræði-
s tör fum og færa sér varðveitt skjöl og heimildir skjala-
safnsins I nyt. Forset i Islands skipar þjóðskjalavörð. 
Með þessum lögum eru numin úr gildi lög nr. 39/1915. 

Lög um Listasafn íslands. 25. ™arz 1969 
Safnið er eign íslenzka ríkisins. Menntamálaráðuneyt ið 
fer með yf i r s t jó rn þess. Menningarsjóður greiðir Lista-
safninu árlega a. m. k. % af t ek jum sínum til l istaverka-
kaupa. Aðalhlutverk Listasafnsins er m. a. að afla svo 
ful lkomins safns íslenzkrar myndlistar sem unn t er, 
varðveita það og sýna, að af la viðurkenndra er lendra 
listaverka, að annast f ræðslustarfsemi o. fl. Mennta-
málaráðher ra skipar fors töðumann safnsins og annað 
nauðsynlegt starfslið. Safnráð skal skipað f imm mönn-
um. Við gildistöku þessara laga falla úr gildi lög nr. 
53/1961, sbr. lög nr. 58/1965. 

Lög um Handritastofnun íslands. 22. apríi 1969 
Tilgangur Handr i tas tofnunar Islands er að vinna að 
aukinni þekkingu á máli, bókmenntum og sögu íslenzku 
þjóðar innar f y r r og síðar. Þe t ta geri s tofnunin með öflun 
og varðveizlu gagna um þessi efni, rannsóknum á heim-
ildum um þau, ú tgá fu handr i ta og f ræðir i ta og með 
hver ju öðru, sem s tu t t ge tur að þessu markmiði. S t jó rn 
s to fnunar innar skal falin nefnd manna, sem í séu 3 
prófessorar við Háskóla Islands, landsbókavörður, þjóð-
skjalavörður, þjóðminjavörður og forstöðumaður stofn-
unar innar . Rekstur s tofnunar innar annist sérs takur for-

Lög 

nr. og dagsetn. 

89/31. des. 1968 

13/17. marz 1969 

15/1. apríl 1969 

27/2. maí 1969 
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s töðumaður , sem sé j a f n f r a m t prófessor í heimspekidei ld 
með t a k m a r k a ð r i kenns luskyldu . Við gi ldistöku laga 
þessara fal la ú r gildi lög nr . 36/1962. 

Lög u m Landsbókasafn íslands. 25- a P r í l 1 9 6 9 

Landsbókasa fn ið er þ jóðbókasafn Is lands . H lu tve rk þess 
er að a n n a s t sö fnun og varðveizlu ís lenzkra r i t a og r i ta , 
er va rða I s land og islenzk efni, fo rnra , nýr ra , p r e n t a ð r a 
og ópren taðra , að af la e r l endra r i t a i ö l lum g re inum 
visinda, bókmenn ta , lista, t æ k n i og samt iða rmá le fna , að 
a n n a s t r a n n s ó k n i r i is lenzkri bókf ræð i o. fl. Safn ið skal 
þ a u l s a f n a p r e n t u ð u efn i íslenzku eða þvi, sem Is land og 
íslenzk m á l e f n i varðar , á hver r i t u n g u sem er. Háskóli 
I s lands varðve i t i r Háskó labókasa fn i Landsbókasa fn i 
und i r y f i r s t j ó r n landsbókavarðar , e r ný þjóðbókhlaða 
skapar skilyrði til þess. Forse t i I s l ands skipar lands-
bókavörð. Með lögum þessum falla ú r gildi lög nr . 
44/1949. 

Lög um breyting á lögum nr. 60 7. júní 1957, um 6. maí 1969 22/12. maí 1969 

Háskóla íslands. 
S a m k v æ m t lögum þessum er s t j ó r n Háskó lans fa l in há-
skólaráði , r e k t o r og háskó la r i t a r a . H á s k ó l a r á ð hefur , svo 
sem lög m æ l a og n á n a r segir í r eg lugerðum, ú r sku rða r -
vald i m á l e f n u m Háskó lans og háskó la s to fnana og vinn-
u r að þ róun og ef l ingu þei r ra . R e k t o r er y f i rmaður 
s t jó rnsýs lu Háskó lans og er æðst i f u l l t r ú i hans gagn-
v a r t m ö n n u m og s t o f n u n u m innan Háskó lans og u tan . 
H á s k ó l a r i t a r i h e f u r ef t i r l i t með daglegri s t a r f semi Háskól-
ans. Háskó l inn á s t j ó r n a r f a r s l e g a und i r m e n n t a m á l a r á ð -
he r r a . R e k t o r er k jö r inn til þ r igg ja á r a í senn, og eru pró-
fesso ra r einir k jörgengi r . Atkvæðis ré t t eiga p rófessora r og 
aðr i r þeir, sem f a s t r á ð n i r e ru til fu l l s kenns lus ta r f s . Þ á 
eiga a t k v æ ð i s r é t t f u l l t r ú a r s túden ta í háskó la ráð i og 
einn fu l l t r ú i s túden ta á f u n d u m háskólade i lda e f t i r á -
kvörðun aða l funda í v iðkomandi dei ldarfé lagi s túdenta , 
svo og f o r m a ð u r S t ú d e n t a r á ð s Háskó la Is lands . 1 há-
skólaráði eiga sæt i rek tor , f o r se t a r háskóladei ldanna , 
tvei r f u l l t r ú a r s túdenta , t i l ne fnd i r af s túden ta ráð i , og 
einn fu l l t rú i , sem t i l ne fndu r er á a l m e n n u m fé lags fund i i 
félagi h á s k ó l a k e n n a r a ú r hópi þe i r r a f é l agsmanna , sem 
ekki eru k j ö r g e n g i r til s t a r f a de i ldar forse ta . Háskóla-
r i t a r i á e innig sæt i á f u n d u m ráðs ins og h e f u r þa r mál-
frels i og t i l löguré t t , en ekki a tkvæðis ré t t . Rek to r er for-
seti ráðs ins . Forse t i I s lands skipar háskóla r i t a ra , að 
f e n g n u m t i l lögum háskóla ráðs . Forse t i Is lands skipar 
prófessora , en m e n n t a m á l a r á ð h e r r a dósenta og lek tora . 
Með lögum þessum er felld úr gildi 1. gr. l aga nr . 27/1967, 
um brey t ingu á lögum nr . 60/1957. Ákvæði l aga þessa ra 
skal fe l la inn í meg inmál l aga nr. 60/1957, u m Háskóla Is-
lands, með áo rðnum brey t ingum og ge fa þau ú t svo brey t t . 

Lög 
nr. og dagsetn. 

38/7. maí 1969 
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Samþykkt Lög 
af Alþingi nr. og dagsetn. 

Lög um breyting á lögum nr. 68 1957, um Háskóla 9- ™aí 1969 51/19. maí 1969 

íslands. 
Stofna skal við Háskóla Islands prófessorsembætti í æt t -
fræði, sem tengt sé við na fn Einars Bjarnasonar , rikis-
endurskoðanda. Prófessorinn skal taka við s tö r fum ævi-
skrá r r i t a ra ef t i r því sem n á n a r verður fyr i r mælt af 
menntamálaráðuneyt inu , að fenginni umsögn háskóla-
ráðs. 

Þjóðminjalög. 16- m a í 1 9 6 9 52/19. maí 1969 
Þjóðminjasafn ís lands er eign íslenzka rikisins. Forseti 
skipar þjóðminjavörð, sem s t jó rna r safninu undir yfir-
umsjón menntamálaráðuneyt is ins . Safnið er miðstöð allr-
ar þjóðminjavörzlu I landinu. Það skal varðveita íslenzk-
ar þ jóðminjar í víðasta skilningi, hvort sem eru gripir 
geymdir i safninu s já l fu eða fo rnmin ja r og fr iðuð mann-
virki, sem um er f ja l lað í sérs tökum köflum laga þessara. 
Lögin hafa að geyma ítarleg ákvæði um fornleifar, forn-
gripi, k i rk jugr ip i og minningarmörk, f r iðun húsa og ann-
ar ra mannvirkja , byggðasöfn o. fl. Með lögum þessum 
eru numin úr gildi lög nr. 40/1907 og 8/1947. 

Sjávarútvegur og siglingar. 

Lög um breyting á lögum nr. 62 18. maí 1967, um 19- des. 1968 88/20. des. 1968 
bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu. 

Samkvæmt lögum þessum skal r áðher ra heimilt með 
reglugerð að veita vélbátum allt að 200 brúttó-rúmlest-
um að s tærð leyfi til togveiða á t ímabilinu 1. jan. til 30. 
apríl 1969 innan fiskveiðilandhelginnar, að fengnum til-
lögum Haf rannsóknas to fnunar Islands og Fiskifélags 
íslands, á takmörkuðum svæðum. 

Lög um ráðstafanir vegna flutninga sjósaltaðrar 24. marz 1969 16/1. apríi 1969 
og ísvarinnar síldar af f jarlægum miðum sumarið 
1968. 

Rikisst jórninni er heimilt að taka lán eða takas t á hend-
ur s já lfskuldarábyrgð á láni, sem Sildarútvegsnefnd 
tæki, að f j á r h æ ð 15 millj. kr. eða jafnvirði þeirra i er-
lendri mynt, til greiðslu kostnaðar við f lu tninga sjósalt-
aðrar og ísvarinnar síldar til íslenzkra ha fna af miðum 
norðaustur og aus tur af ís landi á á r inu 1968. 

Lög um breyting á siglingalögum nr. 66 31. des. 25- m a r z 1969 18/1. apríl 1969 
1963. 

Lögin kveða m. a. svo á, að kröfur , sem skipstjóri s to fnar 
til á á runum 1968 og 1969 vegna kaupa á nauðsynjum 
skipsins eða viðgerðarþjónustu, til að t ryggja á f r amha ld 
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veiðiferðar á fiskimiðum i 300 sjómilna f j a r lægð f r á Islandi 
eða meira, skuli eiga sjóveðrétt i skipinu. 

Lög um breyting á lögum nr. 33 19. júní 1922, um 
rétt til fiskveiða í landhelgi. 

Sjávarú tvegsmálaráðher ra er heimilt, þ rá t t fyr i r bann 
laganna, að leyfa vinnslu- og verkunars töðvum að kaupa 
afla af er lendum veiðiskipum í islenzkum höfnum. 

Lög um heimild til útgáfu reglugerðar um tilkynn-
ingarskyldu íslenzkra skipa. 

Samgöngumálaráðher ra er heimilt að gefa út reglugerð 
um t i lkynningarskyldu islenzkra skipa, þar sem m. a. sé 
ákvæði um sektarviðurlög fyr i r brot gegn ákvæðum 
reglugerðar innar . 

Lög um breyting á lögum nr. 88 20. des. 1968, um 
breyting á lögum nr. 62 18. maí 1967, um bann 
gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu. 

Framleng t er leyfi til veiða innan landhelgi til 10. maí 
1969, var áður 30. apríl 1969. 

Lög um breyting á sjómannalögum nr. 67 31. des. 
1963. 

Samkvæmt lögunum er óheimilt að f ramsel ja eða veð-
set ja samningsbundnar dánarbætur , og ekki má leggja 
á þær löghald né gera i þeim f j á r n á m eða lögtak né 
ha lda bótagreiðslu til opinberra gjalda. 

Lög um breyting á lögum nr. 62 18. maí 1967, um 
bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu. 

Samkvæmt lögunum skulu bannaðar vera fiskveiðar með 
botnvörpu og flotvörpu í fiskveiðilandhelgi Islands, eins 
og hún er ákveðin i reglugerð, set tr i samkvæmt lögurn 
nr. 44/1948. Heimilt er r áðher ra að veita vélbátum und-
anþágu f r á banni þessu til að s tunda kampalampaveiðar 
og le turhumarveiðar á t i l teknum svæðum. Þ r á t t fyr i r 
ákvæði laganna er ráðher ra heimilt, að fengnum tillög-
um Fiskifélags Islands, að veita leyfi til sildveiða i land-
helgi með flotvörpu. Ráðher ra er heimilt skv. tillögum 
Haf rannsóknas to fnunar inna r og að fengnum meðmæl-
um Fiskifélags Islands að veita f iskrannsóknarskipum og 
visindamönnum leyfi til að nota botnvörpu og flotvörpu 
í rannsóknaskyni innan fiskveiðilandhelgi tslands. Þ r á t t 
fyr i r ákvæði laganna er islenzkum skipum heimilt að veiða 
með botnvörpu og flotvörpu innan fiskveiðilandhelginnar á 
þeim veiðisvæðum og veiðitímum, sem greind eru í þessum 
lögum, enda undanþiggi r áðhe r ra ekki ti l tekin svæði slik-
um veiðum með reglugerð. Heimildir þær, sem vei t tar eru 

SamþyTckt Lög 
af Alþingi nr. og dagsetn. 

25. apríl 1969 30/2. mai 1969 

28. april 1969 28/2. maí 1969 

30. apríl 1969 20/30. april 1969 

8. maí 1969 53/20. mai 1969 

9. maí 1969 21/10. maí 1969 
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Scimþy'kkt Lög 
af Alþingi nr. og dagsetn. 

til veiða með botnvörpu og flotvörpu, t a k a og til dragnóta-
veiða. Að öðru leyti ha lda á f r a m gildi sínu lög nr . 40/1960. 

Lög- um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins. 16. mai 1969 72/28. maí 1969 
Stofna skal sjóð, er nefnis t Verð jöfnunars jóður fiskiðn-
aðarins. Hlutverk sjóðsins er að draga ú r á h r i f u m verð-
sveiflna, er verða kunna á ú t f lu tn ingsa fu rðum fiskiðn-
aðarins. S jávarú tvegsmála ráðher ra skipar s t jó rn Verð-
jöfnunars jóðs . Seðlabankinn he fu r á hendi r eks tu r sjóðs-
ins. S tofnfé hans er afgangur , sem kann að verða af 
verðbótasjóði f rys t r a f iskafurða, sbr. lög nr . 4/1967, og 
fé skv. d-lið 2. gr. laga nr. 79/1967. T e k j u r sjóðsins skulu 
vera allt að he lmingur af verðhækkun, sem verður á 
þeim a fu rðum fiskiðnaðarins til ú t f lu tnings , sem lögin 
ná til. Til greiðslu bóta ú r Verðjöfnunars jóði kemur, 
þegar meðalverð framleiðslu til ú t f lu tn ings af einhverr i 
þeir ra ú t f lu tn ingsafurða fiskiðnaðarins, sem lög þessi 
ná til, h e f u r lækkað á grundvell i eins á r s eða framleiðslu-
timabils. 

Lög u m breyting á l ö g u m nr. 77 28. a p r í l 1962, u m 16. mai 1969 74/28. maí 1969 
Aflatryggingarsj óð sjávarútvegsins. 

Lög þessi kveða m. a. á um það, að við af la t ryggingar-
sjóð skuli s ta r fa sérstök deild, áhafnadei ld , sem greiði 
h lu ta af fæðiskostnaði á h a f n a á f i sk ibá tum (þ. e. fiski-
skipum öðrum en togurum) . Árlegar t e k j u r áhafnadei ld-
ar eru 1% af fob.-verði ú t f lu t t r a s j áva ra fu rða (annar ra 
en þeirra, sem koma f r á hvalveiðum og selveiðum). 

Verzlun og verðlagsmál. 

Lög um breyting á lögum um vörumerki nr. 47 2. 5- des. 1968 92/13. des. 1968 
maí 1968. 

Lögin kveða svo á um, að gildistaka laga nr . 47/1968 verði 
1. j anúa r 1969. 

Lög um breyting á lögiun um verðlagsmál nr. 54 i9- des- i 9 6 8 86/31. des. 1968 
frá 14. júní 1960. 

Lögin kveða svo á, að verðlagsnefnd f a r i með verðlags-
ákvarðani r . Þ r í r ne fndarmenn skulu skipaðir skv. til-
nefn ingu Alþýðusambands Islands, einn skv. t i lnefningu 
Bandalags s ta r f smanna rikis og bæja , tveir skv. t i lnefn-
ingu Vinnuvei tendasambands Islands, einn skv. t i lnefn-
ingu Verzlunarráðs ís lands og einn skv. t i lnefningu Sam-
bands ísl. samvinnufélaga. Níundi ne fnda rmaður inn er 
ráðuneyt i ss t jór inn í v iðskiptaráðuneyt inu, og skal hann 
vera formaður nefndar innar . Meirihluti a tkvæða ræður 
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Samþykkt 
af Alþingi 

Lög 
nr. og dagsetn. 

ákvörðunum verðlagsnefndar. Verði atkvæði jöfn, sker 
atkvæði formanns úr. Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1969 
og gilda til 31. des. 1969. 

Lög um fyrirtækjaskrá. 17. maí 1969 62/28. maí 1969 

Hagstofa ís lands skal halda skrá, er nefnis t fy r i r tækja -
skrá, yfir einstaklinga, félög og aðra aðila, sem reka sjálf-
s tæða atvinnu, svo og yf i r embætti , s tofnanir (þar með 
s já l fse ignars tofnanir) og félagssamtök, sem að dómi 
Hags to funnar hafa þá starfsemi, að ás tæða sé til að skrá 
þau. Skrá þessi skal færð jafnóðum til samræmis við 
áorðnar breytingar, ef t i r þvi sem við verður komið. 1 
þessum lögum er orðið fyr i r tæki notað sem samheiti um 
alla þá aðila, sem lögin taka til. Orðið a tv innureks tur 
t ekur á hliðstæðan h á t t til hvers konar starfsemi, sem 
þessir aðilar reka sem slikir. St jórnsýsla ríkisins og ann-
ar ra opinberra aðila í sambandi við a tv innureks tur 
styðst við skrá r og önnur starfsgögn f r á fy r i r tækjaskrá , 
e f t i r því sem hlutaðeigandi st jórnvöld ákveða í samráði 
við Hagstofuna. Auk þess skal fy r i r tæk jask rá vera tæki 
til hagskýrslugerðar um atvinnuvegi landsmanna o. fl. 
1 f y r i r tæk j a sk rá skal skrá nafn og aðsetur fy r i r tæk ja , 
auðkennisnúmer þeirra, a tv innugre inarnúmer skv. at-
vinnuvegaflokkun Hagstofunnar , og þau atriði önnur 
varðandi störf og hagi fy r i r tækja , sem hún ákveður. I 
f y r i r tæk ja sk rá he fu r hver t fyr i r tæki sit t auðkennis-
númer . Einstaklingur, sem rekur s já l fs tæða atvinnu i 
eigin nafni, he fu r na fnnúmer sitt skv. þjóðskrá sem auð-
kennisnúmer . 

Lög um verzlun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf. 17- m a í 1969 63/28- m a í 1969 

Rikisst jórninni einni er heimilt að f ly t ja inn f r á útlönd-
um vínanda og áfengi, sem f ly t ja má til landsins og í 
er meira en 2%% af vinanda að rúmmáli . Enn f r emur 
er r ik iss t jórninni einni heimilt að f ly t ja inn f r á útlönd-
um tóbak, hvort heldur er unnið eða óunnið, og til hvers 
sem það er ætlað, svo og vindlingapappir og eldspýtur. 
Áfengis- og tóbaksverzlun rikisins annas t ofangreindan 
innf lu tn ing og dreifingu þessara vara undir yf i rs t jórn 
f j á r m á l a r á ð h e r r a i því skyni að afla ríkissjóði tekna. 
Allar vörur, sem Áfengis- og tóbaksverzlun rikisins selur, 
skulu m e r k t a r með nafni verzlunar innar og/eða merki 
hennar . Umbúðir um vindlinga skulu á áberandi h á t t 
merk ta r með ef t i r farandi á l e t run : Viðvörun, vindlinga-
reykingar geta valdið krabbameini í lungum og h jar ta -
s júkdómum. Islenzka ríkinu er heimilt að reka lyfja-
verzlun og lyf jagerð í tengslum við Áfengis- og tóbaks-
verzlun rikisins undir na fn inu Lyfjaverzlun ríkisins. Lög 
þessi öðlast gildi 1. júli 1969 og falla þá j a f n f r a m t úr 
gildi lög nr. 69/1928, með síðari breytingum, 58/1931, með 
síðari breytingum, 65/1934 og 3/1961. 
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Þingsályktunartill ögur. 

Þingsályktun um aðild að Fríverzlunar-
samtökum Evrópu (EFTA). 
(Samþykkt á Alþingi 12. nóvember 
1968.) 

Alþingi á lyktar að heimila r ikiss t jórninni að 
sækja um aðild Islands að Friverzlunarsam-
tökum Evrópu (European Free Trade Associ-
ation). 

Þingsályktun um samþykki til frestun-
ar á fundum Alþingis samkvæmt 23. gr. 
st j órnarskrárinnar. 
(Samþykkt á Alþingi 21. desember 
1968.) 

Alþingi ályktar að veita samþykki til þess, að 
fundum þingsins verði f restað f r á 21. desem-
ber 1968 eða síðar, ef henta þykir, enda verði 
það kvat t saman á ný eigi siðar en 7. febrúar 
1969. 

Þingsályktun um starfshætti Alþingis. 
(Samþykkt á Alþingi 26. febrúar 1969.) 

Alþingi á lyktar að fela þingforsetum ásamt 
einum fu l l t rúa f r á hver jum þingflokki að i-
huga og endurskoða s tar fshæt t i Alþingis. 
Álit og tillögur um þet ta skal leggja fyr i r 
Alþingi. 

Þingsályktun um heimild fyrir ríkis-
stjórnina til að fullgilda fyrir íslands 
hönd samning um reglur um fiskveiðar í 
Norður-Atlantshafi. 
(Samþykkt á Alþingi 19. marz 1969.) 

Alþingi á lyktar að heimila r ikisst jórninni að 
fullgilda fyr i r Islands hönd samning um 
reglur um fiskveiðar í Norður-Atlantshafi , 
sem gerður var í London 1. júni 1967. 

Þingsályktun um störf unglinga á varð-
skipunum. 
(Samþykkt á Alþingi 26. marz 1969.) 

Alþingi á lyktar að skora á r ikiss t jórnina að 
gefa allt að 30 ungl ingum á aldrinum 15—17 
ára tæki fær i til þess að vinna um borð í 
skipum landhelgisgæzlunnar um þriggja 
mánaða skeið á hve r ju sumri. Skal tilgang-
ur inn með þessari þ jónustu vera sá að þjá l fa 

ungl ingana í s jómennsku og kenna þeim 
j a f n f r a m t þau störf, sem unnin eru á vegum 
landhelgisgæzlu og slysavarna við s t rendur 
landsins. Þess skal gæt t við val umsækjenda 
um þessi störf, að þeir séu úr h inum ýmsu 
landshlutum. 

Þingsályktun um endurskoðun laga-
ákvæða um meðlagsgreiðslur. 
(Samþykkt á Alþingi 26. marz 1969.) 

Alþingi á lyktar að fela r íkiss t jórninni að 
lá ta endurskoða gildandi lagaákvæði um 
meðlagsgreiðslur í því skyni að gera reglur 
um þær einfaldari en þær eru nú. Verði s tefn t 
að því, að endurskoðun þessari l júki það tím-
anlega, að unn t verði að Ieggja fyr i r næsta 
reglulegt Alþingi f rumvarp eða f rumvörp til 
laga um þet ta efni. Leitað verði samvinnu 
við Samband islenzkra sveitarfélaga og aðra 
þá aðila, er ás tæða þykir til, um endurskoð-
un þessa. 

Þingsályktun um aðstoð við fiskiskip, 
sem stunda veiðar við Grænland. 
(Samþvkkt í neðri deild Alþingis 22. 
apríl 1969.) 

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á ríkis-
s t jórnina að lá ta nú þegar gera könnun á 
því, hvað fyr i rhugað er að senda mörg fiski-
skip til veiða við Grænland á komandi vori 
og sumri. J a f n f r a m t far i f r am a thugun á því, 
hvað nauðsynlegt er að gera til þess að greiða 
f já rhags lega fyr i r þessari útgerð, veita henni 
aðstoð með læknisþjónustu, viðgerðarþjón-
ustu, birgðaflutningum og upplýsingum um 
veður og hreyfingu hafiss. 

Þingsályktun um athugun á auknum 
siglingum. 
(Samþvkkt í neðri deild Alþingis 25. 
apríl 1969.) 

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á ríkis-
s t jórnina að skipa þriggja eða f imm manna 
nefnd til a thugunar á, hvort mögulegt sé og 
hagkvæmt fyr i r ís lendinga að koma sér upp 
auknum skipastól til vöruf lu tninga milli er-
lendra ha fna til a tv innuaukningar og gjald-
eyrisöflunar. Ef svo telst, skal nefndin at-
huga sérstaklega, ef t i r hvaða leiðum því 
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yrði helzt við komið, og þá einnig, hvaða 
s tærð skipa væri talin arðvænlegust og bezt 
henta. 

Þingsályktun um rannsóknir á málm-
vinnslu og jarðefnum á Austurlandi og 
könnun til undirbúnings stóriðju á Aust-
fjörðum. 
(Samþykkt á Alþingi 2. maí 1969.) 

Alþingi á lyktar að skora á r ikiss t jórnina að 
beita sér nú þegar fyr i r markvissum rann-
sóknum á möguleikum til koparvinnslu i 
Svinhólalandi i Lóni og rannsóknum á já rn-
magni í Héraðssöndum og við Hornaf ja rðar -
f l jót og á þeim ja rðefnum eða málmum, sem 
verða m æ t t u f ramleiðsluþætt i r í meiri eða 
minni mæli á Austurlandi. E n n f r e m u r að 
h e f j a nú þegar könnun til undirbúnings stór-
iðju á Reyðarfirði eða öðrum stað á Aust-
f jö rðum. 

Þingsályktun um Listasafn íslands. 
(Samþykkt á Alþingi 2. maí 1969.) 

Alþingi á lyktar að skora á menntamálaráð-
her ra að beita sér fyr i r þvi, að sem fyrs t 
verði t eknar ákvarðanir um lóð handa Lista-
safni í s lands og haf inn undi rbúningur að 
byggingum. J a f n f r a m t skorar Alþingi á rík-
iss t jórnina að gera áæt lan i r og t i l lögur um 
nauðsynlega f já röf lun , til þess að f ram-
kvæmdir geti gengið sem greiðlegast. 

Þingsályktun um skóla- og námskostn-
að. 
(Samþykkt á Alþingi 14. maí 1969.) 

Alþingi á lyktar að fela r ikiss t jórninni að 
gera yfir l i t um kostnað rikisins við skyldu-
nám og framhaldsskóla. Skal af yfirl i t inu 
mega sjá, hver hann er við heimavistar-
skóla og við aðra skóla. Einnig komi f r a m 
af yfirlitinu, hver aðstöðumunur nemenda er, 
sem verða að vista sig langt ímum saman ut-
an heimila sinna við nám, og hinna, sem 
sæk ja skóla f r á heimilum sínum og hafa þar 
alla vist. S te fn t verði að þvi. að yfirli t þe t ta 
verði lagt fyr i r næsta reglulegt Alþingi. 

Þingsályktun um veðurathugunarstöðv-
ar í grennd við landið. 
(Samþykkt á Alþingi 14. maí 1969.) 

Alþingi á lyktar að fela r ik iss t jórninni að 
lá ta hið fyrs ta gera áæt lun um kostnað við 

að koma upp og s t a r f ræk ja s já l fv i rkar veður-
a thugunars töðvar í grennd við landið, þar 
sem helzt er talin þörf á, i því skyni að veita 
skips t jórnarmönnum sem nákvæmas ta veður-
lýsingu og upplýsingar um veðurhorfur . 

Þingsálvktun um rannsóknir á loðnu-
göngum. 
(Samþykkt á Alþingi 14. maí 1969.) 

Alþingi á lyktar að lá ta rannsaka og fylgjas t 
með loðnugöngum að landinu og með strönd-
um fram. Rikisst jórninni er heimilt að leigja 
á þessu ári skip til rannsókna-, leitar- og 
t i l raunas tar fa I allt að sex mánuði til viðbót-
ar þeirri fiskileit, sem þegar he fur verið veit t 
fé til. 

Þingsályktun um heimild fvrir ríkis-
stjórnina til að staðfesta alþjóðasamn-
inginn um að dreifa ekki kjarnavotmum. 
(Samþykkt á Alþingi 17. maí 1969.) 

Alþingi á lyktar að heimila rikisstjórninni að 
staðfesta fyr i r Islands hönd samning um að 
dreifa ekki k jarnavopnum, sem gerður var í 
Washington, London og Moskva hinn 1. júlí 
1968. 

Þingsályktun um vegaáætlun fyrir árin 
1969—1972. 
(Samþykkt á Alþingi 17. maí 1969.) 

Alþingi ályktar, samkvæmt III . kafla vega-
laga nr. 71 30. desember 1963, að árin 1969— 
1972 skuli f r amkvæmdum I vegamálum hag-
að og vegir flokkaðir samkvæmt þvi sem 
nánar segir i þingsályktun þessari. 

Þingsályktun um hagnýtingu jarðhita 
til ræktunar og rannsóknar í þágu garð-
yrkju. 
(Samþykkt á Alþingi 17. maí 1969.) 

Alþingi á lyktar að skora á r íkiss t jórnina að 
láta he f j a skipulegar, f ræðilegar rannsóknir 
á því, hvernig jarðhiti verði bezt hagnýt tu r 
til garðyrkju i landinu. Verði i þvi efni eink-
um kannað, hvaða efni reynist bezt til f lu tn-
ings á heitu vatni og til byggingar gróður-
húsa, t. d. með samræmingu á byggingarað-
ferðum og s tærð gróðurhúsa, smiði einstakra 
húshluta og tæknibúnaðar þeirra. Beinist 
rannsóknin einnig að þvl að auka hagnýta 
þekkingu á sviði jarðvegsfræði, áburðar-
þar fa r og gróðurvals, á sviði gróðurhúsa-
ræk tuna r og garðyrkju almennt. 
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Þingsályktun um endurskoðun laga um 
Stofnlánadeild landbúnaðarins, land-
nám, ræktun og byggingar í sveitum 
o. fl. 
(Samþykkt á Alþingi 17. maí 1969.) 

Alþingi á lyktar að fela landbúnaðarráðher ra 
að lá ta endurskoða lög um Stofnlánadeild 
landbúnaðarins, landnám, ræk tun og bygg-
ingar i sveitum. Við endurskoðun þessa verði 
m. a. tekinn til a thugunar aukinn stuðningur 
við félagsræktun, þar sem hennar er þörf, 

heykögglaverksmiðjur og fóðurvinnslu úr 
innlendu hráefn i og möguleikar á því að 
koma upp fóðurbirgðastöðvum í sambandi 
við fé lagsræktun og heykögglagerð. Enn 
f r emur verði endurskoðuð önnur lög og laga-
fyrirmæli, er varða r íkisframlög til ja rðrækt-
ar, bygginga og byggðaþróunar i sveitum, og 
kannað, hvort eigi sé ás tæða til að samræma 
þau og fella inn í lögin um Stofnlánadeild o. 
fl. Hér er þó eigi lagt til að endurskoða II. 
kafla laganna, er f ja l la r um Stofnlánadeild 
landbúnaðarins. 
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/. tcifla. Þjóðarframleiðsla og verðmœtaráðstöfun 1966-
Millj. kr. 

Verðlag hvers árs 

-1968. 

1966 

Verðlag ársins 1960 

1967 1968 
Bráðab.-

tölur 
Þjóðarframleiðsla, verg; raarkaðsvirði 24.049 24.000 25.500 
Þjóðartekjur, vergar, markaðsvirði, á föstu verðlagi — — — 
+ Innflutningur vöru og þjónustu 9.412 10.150 12.265 
+ Útflutningur vöru og þjónustu 9.091 7.800 9.650 

Verðmætaráðstöfun: 24.370 26.350 28.115 
Einkaneyzla 15.040 15.740 17.000 
Samneyzla 2.270 2.505 2.800 

Fjármunamyndun: 6.994 8.040 8.550 
Landbúnaður 580 605 585 
Fiskveiðar 255 587 185 
Vinnsla sjávarafurða 390 231 140 
Annar iðnaður 534 845 1.300 
Ýmsar vélar og tæki 288 345 315 
Virkjanir og veitur 550 860 1.600 
Flutningatæki 757 600 485 
Verzlun og veitingar 447 341 270 
íbúðarhús 1.713 1.930 1.880 
Samgöngumannvirki 897 1.049 1.140 
Byggingar hins opinbera 583 647 650 

Breytingar útflutningsbirgða og bústofns 66 65 +235 

1966 

10.987 
12.237 
7.938 
6.419 

1967 1968 
Bráðab.-

tölur 
10.822 
11.256 

8.357 
5.966 

12.506 13.213 
7.435 7.525 
1.045 1.115 

3.993 
349 
193 
226 
308 
205 
296 
565 
216 
826 
528 
281 

33 

4.540 
352 
427 
131 
493 
245 
477 
436 
160 
905 
610 
304 

33 

10.280 
10.500 
7.663 
5.751 

12.192 
7.137 
1.145 

4.070 
300 
105 

65 
655 
165 
770 
270 
115 
790 
560 
275 

+ 160 

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

1966 1967 1968 1966 1967 1968 
Þjóðarframleiðsla, verg; markaðsvirði 100,0 100,0 100,0 4,2 + 1,5 + 5,0 
Þjóðartekjur, vergar, markaðsvirði, á föstu verðlagi . . — — — 4,4 -i- 8,0 + 6,7 
+ Innflutningur vöru og þjónustu 39,1 42,3 48,1 14,3 5,3 + 8,3 
-r- Útflutningur vöru og þjónustu 37,8 32,5 37,8 8,0 + 7,1 + 3,6 

Verðmætaráðstöfun: 101,3 109,8 110,3 8,4 5,7 + 7,7 
Einkaneyzla 62,5 65,6 66,7 7,7 1,2 + 5,2 
Samneyzla 9,4 10,4 11,0 7,3 6,7 2,7 
Fjármunamyndun 29,1 33,5 33,5 16,6 13,7 + 10,4 
Breytingar útflutningsbirgða og bústofns 0,3 0,3 + 0,9 
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II. tafla. Fiskaflinn í tonnum og hagnýting hans 1967—1969. 

Aukning 
Allt árið i % 4. ársfj. 1. ársfj. 

jru iru/ 
1967 1968 til 1968 1961 1968 1968 1969 

Skipting á fisktegundir: 
Þorskur 2 0 4 . 4 0 3 2 3 4 . 6 5 3 1 4 , 8 2 1 . 9 5 7 2 7 . 0 8 7 5 3 . 2 4 1 7 8 . 4 0 3 
Ysa 3 8 . 1 6 3 3 4 . 0 2 4 - r l 0 , 8 6 . 2 2 9 5 . 3 4 5 9 . 2 9 9 5 . 8 2 7 
Ufsi 2 9 . 0 3 6 3 8 . 0 3 2 3 1 , 0 3 . 0 5 8 l 5 . 8 4 6 1 3 . 3 9 7 1 8 . 3 5 3 
Langa 7 . 7 2 4 8 . 8 9 6 1 5 , 2 1 . 0 6 2 1 . 2 1 6 1 . 9 3 2 1 . 5 4 5 
Keila 2 . 7 2 2 4 . 8 7 3 7 9 , 0 1 . 0 5 6 1 . 1 3 8 2 . 2 3 1 1 . 8 9 5 
Steinbítur 1 0 . 3 0 7 8 . 9 8 9 - r - 1 2 , 8 2 3 4 1 8 7 2 . 6 0 0 4 . 1 5 2 
Karfi 3 0 . 0 3 9 3 0 . 5 7 1 1 , 8 4 . 0 8 3 4 . 4 6 3 2 . 7 6 7 2 . 3 0 4 
Lúða 1 . 0 4 0 1 . 0 5 4 1 , 3 1 7 5 2 2 1 2 1 2 9 4 
Skarkoli 5 . 6 5 7 6 . 1 4 4 8 , 6 8 0 1 2 . 2 4 1 4 4 0 9 6 7 
Annar flatfiskur 5 8 7 7 0 7 2 0 , 4 6 2 9 9 3 4 5 2 
Skata 3 8 8 6 0 3 5 5 , 4 1 2 1 1 0 6 2 4 0 2 2 8 
Síld 4 6 1 . 5 3 3 1 4 2 . 8 2 0 + 6 9 , 1 1 2 6 . 2 0 5 6 6 . 9 8 9 5 . 6 5 8 2 . 0 2 5 
Loðna 9 7 . 1 6 5 7 8 . 1 6 6 + 1 9 , 6 — — 7 2 . 8 7 3 1 6 6 . 7 4 6 
Humar 2 . 7 3 1 2 . 4 8 9 + 8 , 9 1 8 2 3 2 — — 

Rækja 1 . 5 0 8 2 . 4 5 1 6 2 , 5 4 7 9 1 . 0 5 0 8 9 9 1 . 2 0 4 
Ósundurliðað 3 . 5 2 3 4 . 8 2 5 3 7 , 0 4 1 4 1 . 0 7 2 6 5 4 9 9 5 

Samtals 8 9 6 . 5 2 6 5 9 9 . 2 9 7 + 3 3 , 2 1 6 5 . 9 5 4 1 1 7 . 2 9 2 1 6 6 . 4 7 7 2 8 4 . 7 9 0 

Hagnýting aftans: 
Þorskafli 333.019 373.017 12,0 38.788 48.825 87.046 114.420 
t' Frysting 1 6 7 . 2 0 3 2 0 2 . 2 3 7 2 1 , 0 2 4 . 0 2 1 2 9 . 4 7 9 3 5 . 6 8 8 5 6 . 3 6 5 
K Söltun 7 0 . 3 7 8 1 1 5 . 1 7 8 6 3 , 7 4 . 4 6 7 7 . 3 8 3 3 4 . 9 0 6 3 6 . 5 1 9 
gí Herzla 5 9 . 3 7 3 1 5 . 1 7 4 + 7 4 , 4 2 . 1 1 9 1 . 6 6 9 2 . 6 7 9 7 . 2 5 8 

Niðursuða 17 1 7 9 9 5 2 , 9 — 6 5 3 0 9 9 
Mjölvinnsla 2 . 3 7 5 4 . 4 3 1 8 6 , 6 1 5 1 6 6 5 7 4 0 4 8 7 
InnJend neyzla 8 . 3 8 8 7 . 0 0 3 + 1 6 , 5 1 . 9 8 2 1 . 7 5 1 2 . 1 1 6 1 . 2 6 3 
ísfiskur 2 5 . 2 8 1 2 8 . 8 1 2 1 4 , 0 6 . 0 4 6 7 . 8 1 0 1 0 . 8 8 7 1 2 . 4 2 7 
Reyking 4 3 + 2 5 , 0 2 3 — 2 

Síld og loðna 557.926 220.987 +60,4 125.433 66.990 78.531 168.771 
Frysting 1 5 . 7 6 4 9 . 0 2 3 + 4 2 , 8 9 . 2 2 4 6 . 0 5 2 2 . 2 4 2 2 . 3 3 9 
Söltun 5 2 . 8 1 3 2 8 . 8 3 4 + 4 5 , 4 4 9 . 3 7 2 1 5 . 4 8 0 1 6 1 — 

Niðursuða — 1 . 2 6 6 — — 7 6 5 1 8 8 3 4 
Mjölvinnsla 4 7 3 . 2 1 0 1 3 2 . 6 3 1 + 7 2 , 0 6 5 . 5 0 7 7 . 3 1 3 7 3 . 3 9 8 1 6 4 . 9 0 2 
Innlend neyzla 9 11 2 2 , 2 — • — — — 

ísfiskur 1 6 . 1 1 6 4 9 . 2 0 4 3 0 , 5 1 . 3 2 2 3 7 . 3 8 0 2 . 5 4 2 1 . 4 9 6 
Reyking 1 4 18 2 8 , 6 8 — — — 

Humar, rœkja 4.238 4.941 16,6 497 1.282 900 1.204 
Frysting 4 . 1 5 4 4 . 8 2 5 1 6 , 2 4 2 4 1 . 2 7 0 8 5 3 1 . 1 9 8 
Niðursuða 8 4 1 1 3 3 4 , 5 7 3 1 9 4 7 6 
Innlend neyzla — 3 — — — — — 

ísfiskur — — — — — — — 

Annar afli 105 352 325,2 195 — 395 
Frysting — — — — — — — 

fsfiskur 1 0 5 3 5 2 3 2 5 , 2 — 1 9 5 — 3 9 5 

Heildarafli 895.288 599.297 +33,1 164.718 117.292 166.477 284.790 
Þorskafli 3 3 3 . 0 1 9 3 7 3 . 0 1 7 1 2 , 0 3 8 . 7 8 8 4 8 . 8 2 5 8 7 . 0 4 6 1 1 4 . 4 2 0 
Síld og loðna 5 5 7 . 9 2 6 2 2 0 . 9 8 7 + 6 0 , 4 1 2 5 . 4 3 3 6 6 . 9 9 0 7 8 . 5 3 1 1 6 8 . 7 7 1 
Humar, rækja 4 . 2 3 8 4 . 9 4 1 1 6 , 6 4 9 7 1 . 2 8 2 9 0 0 1 . 2 0 4 
Annar afli 1 0 5 3 5 2 3 3 5 , 2 — 1 9 5 — 3 9 5 
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III. íafla. Framleiðsla mjólkurafurða og sala þeirra innan lands 1967—1968. 

Allt árið Aukning 1. ársfj. 2. ársfj. 
i yofrá 

1967 1968 1967—68 1968 1969 1968 1969 

Innvegin mjólk 101.698 101.094 - 0,6 19.714 16.226 31.554 13.280 
- seld nýmjólk 44.472 43.971 - M 10.832 11.215 28.608 10.946 
- seldur rjómi 1.151 1.136 - 1,3 252 227 322 260 

Framleitt smjör 1.410 1.477 + 4,8 194 59 526 495 
- selt smjör 1.600 1.506 - 5,9 355 338 358 365 

Framleitt skyr 1.636 1.804 + 10,3 400 444 463 455 
Framleiddur mjólkurostur . . . tonn 1.134 1.312 H h 15,7 204 123 498 328 

- seldur ostur 696 729 + 4,7 169 184 177 182 
Framleiddur mysuostur 56 50 -10,7 10 15 12 18 
Framleitt nýmjólkurduft 686 419 -38,9 52 12 151 138 
Framleitt undanrennuduft . . . tonn 633 420 -33,6 34 — 161 209 
Mjólk í niðursuðu 85 45 -47,1 — — — — 

Framleitt ostaefni 298 379 +27,2 48 36 138 118 

IV. tafla. Iðnaðarframleiðsla 1967—1969. 

Allt áriö 4. ársfj. 1. ársfj. 2. ársfj. 

1967 1968 1967 1968 1968 1969 1968 1969 
Raforkuvinnsla: 

Vatn(GWst) 664 676 175 179 177 172 170 156 
Varmi (GWst) 31 31 12 11 12 18 5 8 

Samtals 695 707 187 190 189 190 175 164 

Sementsverksrniðja rikisins: 
Selt sement (t) 119.196 121.330 26.108 24.185 8.201 7.915 24.657 18.285 

Aburðarverksmiðjan h.f.: 
Framleiddur kjarni (t) 23.911 24.399 6.474 6.483 4.786 5.617 6.514 6.301 
Seldur kjarni (t) 24.303 22.393 — — — — 21.918 22.898 

Kisiliðjan h.f: 
Framleiddur kísilgúr (t) — (2.400) — (1.200) — 1.500 (200) 1.596 

V. tafla. Samgöngur 1967—1969. 

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

1967 1968 1967 1968 1968 1969 1968 1969 
íslendingar frá útlöndum með skip-

um og flugvélum 26.386 20.848 5.211 4.046 2.042 1.996 4.893 3.949 

Innanlandsflug F. f.: 
Farþegafjöldi 117.806 109.516 21.751 18.576 13.124 15.706 32.004 31.132 
Farþegakm í þús 28.234 25.448 5.660 4.496 3.193 3.774 7.280 7.178 
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VI. tafla. Vísitölur verðlags og tekna. 
Visitölur, 
ársmeðaltöl Framfœrslu- Neyzluvöru- Byggingar- Atvinnu-
1960 = 100,0 kostnaður1) verðlag2) kostnaður3) Tímakaup*) tekjur5) 

1960 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1961 105,1 111,1 113,5 107,0 108,2 
1962 116,6 124,2 125,2 121,7 131,2 
1963 132,0 139,9 134,9 139,9 158,2 
1964 157,4 167,1 154,7 172,5 204,8 
1965 168,5 179,5 180,5 199,3 252,7 
1966 186,4 202,3 207,4 238,6 310,9 
1967 193,3 210,5 213,2 250,9 293,7 
1968 218,4 239,6 238,2 266,5 (301,9) 

Hœkkun frá fyrra ári % 
19bl 5,1 11,1 13,5 7,0 8,2 
1962 10,9 11,8 10,3 13,7 21,3 
1963 13,2 12,6 7,7 15,0 20,6 
1964 19,2 19,4 14,7 23,3 29,5 
1965 7,1 7,4 16,7 15,5 23,4 
1966 10,6 12,7 14,9 19,7 23,0 
1967 3,7 4,0 2,8 5,1 -^5,5 
1968 13,0 13,8 11,7 6,2 (2,9) 

Hœkkun 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 21,5 15,6 7,9 

Framfœrslukostnaður Neyzluvöruverðlag Byggingarkostnaður 
l.jan. 1968=100 1. jan. 1968=100 okt. 1955=100 

Vísitölur eftir mánuðum 1968 1969 1968 1969 1967 1968 1969 
Janúar 100 119 100 122 (298) (306) (365) 
Febrúar 101 121 101 124 (298) (310) (376) 
Marz (103) (125) (103) (128) 298 314 386 
Apríl (103) (125) (103) (128) (298) (318) (394) 
Maí 103 1256) 103 1286) (298) (323) (402) 
Júní (104) (127) (104) 030) (298) (327) (410) 
Júlí (104) (129) (105) (133) 298 332 4186) 
Ágúst 105 131 105 135 (298) (335) 
September (105) (106) (298) (338) 
Október (108) (109) (298) (341) 
Nóvember 109 111 298 345 
Desember (114) (117) (302) (355) 

1) Meðalársvísitalan er reiknuð: -f- 1/2 janúarvísitala sama árs + 1/2 janúarvísitala næsta árs. 
2) A-liður visitölu framfærslukostnaðar. Meðalársvísitalan er reiknuð + -f- 1/2 janúar, sbr. lið 1. 
3) Reiknuð þrisvar á ári, en hér fyllt upp i með áætlun milli vísitölumánaða. 
4) Samvegið tímakaup verkafólks og iðnaðarmanna. Tekið er tillit til taxtahækkunar, verðlagsuppbóta, stytt-

ingar vinnutíma, breytinga á orlofi, en reiknað með fastri samsetningu vinnutíma milli dagvinnu, eftirvinnu 
og næturvinnu. 

5) Atvinnutekjur kvæntra verka-, sjó- og iðnaðarmanna skv. skattframtölum. Atvinnutekjur annarra fjöl-
skyldumeðlima ekki meðtaldar. 

6) Tölur í sviga eru áætlaðar. 



TÖFLUR OG LlNURIT 173 

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

1967 1968 1969 

Inn- Út- Vörusk.- Inn- Út- Vörusk.- Inn- Út- Vörusk,-
flutn. flutn. jöfn. flutn. flutn. jöfn. flutn. flutn. jöfn. 

Janúar 434,4 250.5 -183,9 446,8 212,5 -234,3 662,1 356,2 +305,9 
Febrúar 410,1 355,1 - 55,0 488,3 378,2 -110,1 656,7 481,4 + 175,3 
Marz 448,8 359,7 - 89,1 452,8 268,7 -184,1 702,1 670,6 + 31,5 
Apríl 525,5 461,9 - 63,6 628,7 463,7 -165,0 984,3 635,8 + 348,5 
Mai 602,9 374,3 -228,6 624,9 461,4 -163,5 842,8 615,2 +227,6 
Júni 1.151,9 263,9 -888,0 1.035,6 319,7 -715,9 909,9 932,9 + 23,0 
Júlí 559,0 300,0 -259,0 762,2 404,5 -357,7 1.070,4 834,3 +236,1 
Agúst 514,6 307,8 -206,8 513,0 298,7 -214,3 

1.070,4 834,3 +236,1 

September 532,3 290,1 -242,2 888,4 300,1 -588,3 
Október 537,9 361,4 -176,5 671,4 498,1 -173,3 
Nóvember 852,1 440,4 -411,7 708,8 320,9 -387,9 
Desember 546,7 531,8 - 14,9 1.013,0 1.164,0 + 151,0 

Samtals 7.116,2 4.296,9 +2.819,3 8.233,9 5.090,5 + 3.143,4 

Jan.—júlí 4.132,6 2.365,4 + 1.767,2 4.439,3 2.508,7 + 1.930,6 5.828,3 4.526,4 + 1.301,9 

* Innflutningstölur eru m i ö a ð a r við cif.-verð, cn útflutningstölur við fob.-verð. 
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VIII. tafla. Útflutningur helztu vöruflokka í tnillj. kr. og hlutfallstölum. 

Allt árið Janúar—júní 

1967 1968 1968 1969 
millj. kr. % millj. kr. V /0 millj. kr. % millj. kr. % 

Sjávarafurðir: 
ísfiskur 138,7 3,2 226,7 4,4 110,0 5,2 186,7 5,1 
ísvarin síld 2,4 0,1 48,0 0,9 8,5 0,4 68,7 1,9 
Frystur fiskur 1.019,8 23,7 1.509,7 29,7 613,3 29,2 1.199,2 32,5 
Fryst síld 98,0 2,3 37,3 0,7 21,6 1,0 10,6 0,3 
Saltfiskur 423,3 9,9 737,1 14,5 328,3 15,6 436,2 11,8 
Skreið 137,1 3,2 172,2 3,4 23,4 1,1 156,7 4,2 
Saltsíld 405,1 9,4 630,0 12,4 299,6 14,2 144,0 3,9 
Fiskmjöl 88,2 2,1 162,3 3,2 99,5 4,7 199,8 5,4 
Síldarmjöl 734,6 17,1 249,7 4,9 149,5 7,1 308,8') 8,3 
Karfamjöl 12,9 0,3 14,3 0,3 2,5 0,1 15,4 0,4 
Þorskalýsi 27,9 0,6 46,8 0,9 17,0 0,8 35,6 1,0 
Sildarlýsi 428,7 10,0 145,6 2,9 73,5 3,5 149,52) 4,0 
Hvallýsi 13,5 0,3 11,1 0,2 5,9 0,3 — — 

Hrogn, söltuð og fryst 87,0 2,0 106,2 2,1 81,0 3,9 202,7 5,5 
Humar og rækja, fryst 131,3 3,1 178,0 3,5 32,8 1,6 88,6 2,4 
Fiskmeti, niðursoðið 39,1 0,9 64,7 1,3 22,3 1,1 67,0 1,8 
Hvalkjöt, fryst 32,2 0,7 15,2 0,3 0,3 0,0 7,8 0,2 
Aðrar sjávarafurðir 43,7 1,0 88,9 1,7 12,5 0,6 29,2 0,8 

Sjávarafurðir, samtals 3.863,5 89,9 4.443,8 87,3 1.901,5 90,4 3.306,5 89,5 

Landbúnaðarafurðir: 
Ull 2,2 0,0 15,6 0,3 7,7 0,4 15,4 0,4 
Ullarteppi 21,0 0,5 12,8 0,2 7,2 0,3 9,0 0,3 
Prjónavörur úr ull 30,0 0,7 30,8 0,6 15,6 0,7 44,7 1,2 
Gærur og skinn 130,9 3,0 243,5 4,8 71,1 3,4 70,8 1,9 
Kindakjöt, fryst 79,6 1,9 148,3 2,9 26,9 1,3 71,4 1,9 
Aðrar landbúnaðarafurðir 75,9 1,8 90,4 1,8 39,7 1,9 54,0 1,5 

Landbúnaðarafurðir, samtals 339,6 7,9 541,4 10,6 168,2 8,0 265,3 7,2 

Aðrar vörur 96,3 2,2 105,3 2,1 34,6 1,6 120,3 3,3 

Alls 4.299,4 100,0 5.090,5 100,0 2.104,3 100,0 3.692,1 100,0 

Þar af loðnumjöl 273,0. 
2) Þar af loðnulýsi 25,4. 
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IX. tafla. Viðskipti við einstök lönd í millj. kr. 1966—1968. 

Innflutningur, cif. Útflutningur, fob. 

Jan.-júní Jan.-júní 
Frlverzlunarbandalagið: 1967 1968 1969 1967 1968 1969 

Bretland 949,9 1.079,8 565,7 896,3 644,2 286,8 
Danmörk 636,1 833,3 442,9 220,5 161,3 315,8 
Færeyjar 0,7 2,3 0,2 £31,3 64,8 38,9 
Noregur 604,7 617,0 324,3 63,3 75,4 102,3 
Svíþjóð 469,6 463,3 240,5 358,4 464,5 272,2 
Austurríki 14,5 15,7 9,2 0,2 0,4 2,6 
Portúgal 12,2 12,3 12,5 188,7 270,9 166,8 
Sviss 65,4 157,9 289,7 14,0 27,9 4,3 
Finnland 153,3 214,5 112,8 155,4 188,2 74,1 

Samtals 2.906,4 3.396,1 1.997,8 1.928,1 1.897,6 1.263,8 
Efnahagsbandalagið: 

1.928,1 1.897,6 

Belgía 139,6 196,7 77,6 44,2 9,6 5,5 
Frakkland 94,2 172,9 93,6 57,9 21,2 22,8 
Holland 451,9 515,1 201,5 125,5 65,6 107,7 
Italia 106,6 120,8 74,4 128,7 239,9 112,9 
Luxemburg 1,9 3,5 1,0 0,2 0,2 0,0 
Vestur-Þýzkaland 917,7 1.309,9 966,7 274,9 416,1 282,7 

Samtals 1.711,9 2.318,9 1.414,8 631,4 752,6 531,6 
Austur-Evrópulönd: 

631,4 752,6 531,6 

Austur-Þýzkaland 144,0 40,4 30,5 54,0 10,5 7,6 
Búlgaría 0,6 0,9 0,7 

54,0 
— 

Pólland 95,4 124,9 68,1 101,2 150,4 110,5 
Rúmenía 18,2 5,1 1,7 22,9 12,3 — 

Rússland 452,6 653,9 376,4 506,6 520,5 401,8 
Tékkóslóvakía 95,8 107,5 67,3 48,0 42,3 24,8 
Ungverjaland 7,4 6,2 1,4 0,1 3,4 7,9 

Önnur Evrópulönd: 
Samtals 814,0 938,9 546,1 732,8 739,4 552,6 

Önnur Evrópulönd: 
546,1 732,8 739,4 552,6 

Grikkland 0,3 0,6 0,4 36,7 66,9 57,7 
írland 4,0 4,7 1,6 13,4 7,1 0,4 
Júgóslavía 2,6 3,5 1,0 6,7 0,0 2,7 
Spánn 34,4 57,1 20,2 96,2 136,7 59,2 
Tyrkland 0,7 0,8 0,2 0,7 1,3 0,4 

Samtals 42,0 66,7 23,4 153,7 212,0 120,4 
Norður-A merika: 

42,0 66,7 23,4 153,7 212,0 120,4 

Bandaríkin 1.095,3 903,4 430,6 650,6 1.280,7 961,2 
Kanada 17,3 13,9 8,7 20,5 1,2 0,5 

Samtals 1.112,6 917,3 439,3 671,1 1.281,9 961,7 

Nigería 0,2 0,4 0,1 76,5 63,7 98,1 
Japan 266,6 278,6 153,4 1,2 5,6 10,4 
Brasilía 84,3 94,8 71,6 31,1 68,2 68,7 
tsrael 11,1 15,3 18,8 1,0 8,9 0,2 
Önnur lönd 167,1 206,9 92,7 70,0 60,6 84,6 

Alls 7.116,2 8.233,9 4.758,0 4.296,9 5.090,5 3.692,1 
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X. tafla. Gjaldeyrisstaða bankanna.1) 

Seðlabankinn 

Frjáls gjaldeyrir og gull 
Viðskipta- Heildar-

í millj. kr. 
Gjald- Alþjóða- Vöruskipta- bankar gjaldeyris-

í millj. kr. eyris- stofnanir Aðrar Nettó- reikningar nettó- staða 
forði1) skuidir2) skuidir eign nettóeign eign bankanna 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Árslok 1960 . . . . 467,3 -- 419,4 - 76,2 + 28,3 111,2 29,4 112,3 
— 1961 . . . . 1.028,3 -- 388,7 - 41,5 598,1 - 41,1 - 30,4 526,6 
— 1962 . . . . 1.371,2 — - 31,2 1.340,0 34,0 -224,0 1.150,0 
— 1963 . . . . 1.482,7 — - 36,7 1.446,0 85,6 -220,3 1.311,3 
— 1964 . . . . 1.887,1 — - 11,3 1.875,8 - 69,0 -214,0 1.592,8 
— 1965 . . . . 2.317,8 — - 2,6 2.315,2 -247,7 -155,6 1.911,9 
— 1966 . . . . 2.497,7 — - 82,1 2.415,6 -187,5 -312,9 1.915,2 

1967: 
Janúar 2.569,9 — -105,9 2.464,0 -226,5 -338,9 1.898,6 
Febrúar 2.647,1 — - 82,1 2.565,0 -245,0 -367,6 1.952,4 
Marz 2.532,2 — - 98,6 2.433,6 -195,1 -377,8 1.860,7 
Apríl 2.416,9 — - 97,4 2.319,5 -148,9 -308,8 1.861,8 
Maí 2.271,0 — -105,4 2.165,6 -123,5 -384,5 1.657,6 
Júní 2.099,4 — . -151,5 1.947,9 -159,8 -350,7 1.437,4 
Júlí 1.900,9 — - 57,3 1.843,6 -134,2 -327,3 1.382,1 
Ágúst 1.809,1 — -117,9 1.691,2 - 89,3 -331,3 1.270,6 
September 1.689,9 — -181,3 1.508,6 - 94,4 -365,4 1.048,8 
Október 1.540,9 — -216,3 1.324,6 - 76,6 -327,0 921,0 
Nóvember 1.981,6 -- 213,8 -196,4 1.571,4 - 49,0 -448,4 1.074,0 
Desember . . . . 2.012,0 -- 213,8 -252,3 1.545,9 - 29,9 -474,6 1.041,4 

1968: 
Janúar 1.948,1 -- 213,8 -295,3 1.439,0 - 95,7 -435,5 907,8 
Febrúar 1.867,6 -- 213,8 -235,5 1.418,3 - 96,9 -430,0 891,4 
Marz 1.768,5 -- 213,8 -265,0 1.289,7 - 67,6 -400,8 821,3 
Apríl 1.607,3 -- 213,8 -266,0 1.127,5 - 34,2 -367,7 725,6 
Maí 1.532,4 -- 213,8 -387,0 931,6 12,8 -417,6 526,8 
Júní 1.765,2 -- 213,8 -410,2 1.140,4 - 0,5 -417,4 722,5 
Júlí 1.575,3 -- 213,8 -373,7 987,8 - 3,0 -435,5 549,3 
Ágúst 1.395,4 -- 213,8 -273,5 908,1 6,7 -562,4 352,4 
September 1.424,3 -- 213,8 -552,9 657,6 - 2 1 , 4 -552,0 84,2 
Október 1.320,6 -- 213,8 -592,7 514,1 - 83,9 -673,6 -f-243,4 
Nóvember 2.763,1 --1.100,0 -820,6 842,5 -155,7 -806,8 -M20,0 
Desember 2.512,0 --1.100,0 -125,2 1.286,8 -151,9 -832,7 302,2 

1969: 
Janúar 2.450,8 --1.100,0 -140,1 1.210,7 -191,3 -767,0 252,4 
Febrúar 2.752,4 --1.100,0 -164,7 1.487,7 -245,0 -802,6 440,1 
Marz 3.049,0 --1.431,1 -199,7 1.418,2 -202,6 -772,5 443,1 
Apríl 3.126,4 -- 991,1 t-387,1 1.748,2 -174,5 -660,6 913,1 
Maí 3.057,2 -- 991,1 h 237,1 1.829,0 -135,8 -628,2 1.065,0 
Júní 2.842,7 -- 991,1 r 242,8 1.608,8 -143,3 -472,4 993,1 
Júlí 2.833,3 -- 991,1 ^ 215,7 1.626,5 -112,4 -360,6 1.153,5 

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. I M F og EMA. 
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XI. tafia. Greiðslujöfnuður við útlönd og viðskiptakjör. 

Greiðslujöfnuður 
(í roillj. kr.) 

A. Vörur: 

1964 1965 1966 1967 19681) 

Útflutningur (f.o.b.) 
Innflutningur (f.o.b.) 
(Þ.a. skip og flugvélar) 
(Þ.a. Búrfell og Straumsvik) 

4.111 
5.172 
(938) 

5.559 
5.382 
(584) 

5.983 
6.289 
(651) 
(133) 

4.246 
6.531 
(800) 
(274) 

4.680 
7.510 
(380) 

(1.055) 

Vöruskiptajöfnuður 
B. Þjónusta: 

Tekjur 
Gjöld 

+395 

2.268 
2.197 

+ 177 

2.783 
2.714 

+306 

3.107 
3.122 

+2.285 

3.489 
3.455 

+2.830 

4.345 
4.200 

Þjónustujöfnuður 
A + B = Viðskiptajöfnuður 

+ 71 
+324 

+ 69 
+246 

+ 15 
+ 321 

+ 34 
+2.251 

+ 145 
+2.685 

C. Framlög án endurgjalds, nettó + 15 + 32 + 51 + 61 + 50 

D. Fjármagnshreyfingar: 
Lántökur einkaaðila, nettó 
Lántökur opinberra aðila, nettó 
Aðrar fjármagnshreyfingar, nettó . . . 

+574 
+ 55 
+ 45 

+217 
+ 1 
+ 62 

+ 326 
+246 
+ 144 

+ 228 
+ 313 
+ 640 

+ 440 
+ 1.200 
+ 1.025 

Fjármagnsjöfnuður + 564 + 154 +428 + 1.181 + 1.785 

E. Skekkjur og vantalið, nettó + 57 + 49 + 53 + 61 + 100 

F. Heildargreiðslujöfnuður 
— (breyting á gjaldeyrisstöðu) +282 + 319 + 3 + 1.070 + 850 

Vísitölur utanríkisviðskipta 
1935 = 100 

Magnvísitölur: 
Utflutningur 
Innflutningur 

488 
766 

508 
870 

541 
1.009 

426 
1.030 

399 
943 

Verðyísitölur: 
Utflutningur 
Tnnflutningur 

2.054 
1.683 

2.298 
1.702 

2.345 
1.735 

2.0732) 
1.7002) 

1.8422) 
1.6102) 

Viðskiptakjör 122,0 135,0 135,2 121,9 114,4 

1) Tölur um greiðslujöfnuð 1968 eru bráðabirgðatölur. 

2) Miðað við stofngengi kr. 43,00 = U.S. $ 1,00. 
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XII. tafla. Yfirlit um peningamál. 

Heildar- Lán Seðlab. 

í millj. kr. 
Sparifé i Mótvirðisfé útlán til rikissj. Gjaldeyris-

í millj. kr. Peninga- viðsk.bönkum og viðsk.banka ogfjárfest.l.st. staða 
magn og sparisj. geymslufé og sparisj. nettó bankanna 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Árslok 1956 792,5 1.221,2 234,5 2.468,7 128,8 62,0 
— 1957 900,7 1.387,9 280,1 2.768,7 147,7 14,6 
— 1958 1.055,7 1.560,7 325,4 3.290,7 115,6 86,5 
— 1959 1.167,1 1.807,4 312,3 3.908,9 91,1 54,4 
— 1960 1.141,3 2.180,0 313,7 4.197,9 69,9 112,3 
— 1961 1.463,9 2.725,4 305,8 4.550,0 324,4 526,6 
— 1962 1.758,8 3.491,8 462,2 5.136,0 374,8 1.150,0 
— 1963 1.765,9 4.208,5 400,8 5.903,6 216,4 1.311,3 
— 1964 2.212,2 4.962,7 368,2 6.621,1 382,3 1.592,8 
— 1965 2.763,6 6.172,3 344,4 8.288,1 210,8 1.911,9 
— 1966 2.907,8 7.154,8 270,4 9.714,5 94,6 1.915,2 

Mánaðarlok 1967: 
Janúar 2.946,7 7.274,7 253,6 9.688,5 30,1 1.898,6 
Febrúar 2.775,4 7.326,2 246,4 9.697,1 -f-113,6 1.952,4 
Marz 2.854,1 7.322,6 224,4 9.617,0 104,5 1.860,7 
Apríl 3.010,5 7.349,9 218,6 9.729,3 186,4 1.861,8 
Maí 3.077,7 7.307,5 211,5 9.966,8 285,6 1.657,6 
Júní 3.029,8 7.301,3 213,7 10.087,6 393,2 1.437,4 
Júlí 3.039,0 7.386,4 197,9 10.084,5 509,8 1.382,1 
Ágúst 2.976,9 7.383,8 199,7 10.157,2 546,9 1.270,6 
September 2.911,0 7.387,8 185,6 10.265,1 696,4 1.048,8 
Október 2.911,3 7.425,2 184,7 10.340,9 813,8 921,0 
Nóvember 2.926,1 7.226,2 188,4 10.571,8 632,3 1.074,0 
Desember 2.719,4 7.799,3 187,8 10.617,4 555,0 1.041,4 

Mánaðarlok 1968: 
Janúar 2.716,9 7.857,4 186,0 10.648,9 669,8 907,8 
Febrúar 2.743,4 7.893,0 152,1 10.649,3 677,1 891,4 
Marz 2.673,8 7.945,8 155,2 10.594,9 870,8 821,3 
Apríl 2.948,7 7.981,5 163,0 10.813,2 974,6 725,6 
Mai 3.208,7 8.008,6 177,7 11.154,1 1.180,4 526,8 
Júní 3.069,7 8.020,6 180,1 11.253,1 920,3 722,5 
Júlí 3.133,8 8.129,1 161,4 11.329,8 1.162,8 549,3 
Ágúst 3.085,2 8.095,0 143,3 11.505,3 1.098,1 352,4 
September 3.066,8 8.000,2 149,2 11.469,5 1.268,4 84,2 
Október 2.966,1 7.920,6 132,9 11.646,0 1.321,3 -243 ,4 
Nóvember 2.974,5 7.761,3 142,7 11.987,4 909,2 -f-120,0 
Desember 3.006,4 8.417,0 153,9 11.949,1 856,5 302,2 

Mánaðarlok 1969: 
Janúar 3.023,3 8.490,3 154,2 11.839,4 970,4 252,4 
Febrúar 3.174,7 8.563,3 119,6 11.890,8 899,2 440,1 
Marz 3.333,4 8.676,2 134,9 12.109,5 1.108,5 443,1 
Apríl 3.723,0 8.824,5 141,9 12.261,6 725,6 851,6 
Maí 3.833,8 8.915,5 144,3 12.637,5 696,7 1.065,0 
Júní 3.915,5 9.004,2 137,1 12.603,8 825,6 993,1 
Júlí 3.972,4 9.171,1 157,0 12.742,8 908,8 1.153,5 

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 innflutnings. 
3)Lán Seðlabanka til ríkissjóðs og fjárfestingarlánastofnana, nettó: Samanlagðar tölur úr 2. og 5. dálki í 

XIII. töflu. 
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XIII. tafla. Úr reikningum Seölabankans. 

Aðstaða Aðstaða 
Ýmis 

í milij. kr. 
ríkissj. og Endur- Aðstaða fjárfest.- Ýmis 

í milij. kr. Seðlar ríkisstofn. keyptir innláns- lánastofnana verð- Mót-
ogmynt (nettó) vixlar stofnana (nettó) bréf virðisfé 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Árslok 1956 347,9 - 84,4 - 416,2 -f-92,7 - 44,4 -- 21,6 190,4 
— 1957 362,8 - 89,0 - 457,8 +79,1 - 58,7 - 19,2 198,1 
— 1958 407,4 - 51,8 - 644,6 + 74,1 -- 63,8 - 16,2 207,8 
— 1959 412,2 - 38,5 - 857,5 + 83,0 - 52,6 - 19,1 226,9 
— 1960 414,0 - 10,2 - 737,2 +76,2 - 59,7 - 15,9 232,2 
— 1961 509,9 55,9 - 794,7 543,7 -380,3 - 20,4 205,2 
— 1962 583,8 105,0 - 682,3 1.057,9 -479,8 - 17,5 391,2 
— 1963 654,4 253,9 - 746,6 1.099,4 --470,4 - 15,8 330,1 
— 1964 776,5 112,5 - 777,0 1.529,9 -494,8 - 20,5 299,6 
— 1965 1.017,8 103,1 -1.164,8 1.794,9 -313,9 - 46,5 268,0 
— 1966 1.084,4 434,3 -1.310,7 1.811,4 --339,7 - 78,3 190,9 

Mánaðarlok 1967: 
Janúar 1.001,2 323,1 -1.156,5 1.893,4 -353,2 - 88,2 172,8 
Febrúar 958,6 439,8 - 993,6 1.700,1 -326,2 - 80,6 168,2 
Marz 984,5 282,4 -1.050,7 1.861,8 -386,9 - 80,0 144,6 
Apríl 1.012,1 189,4 -1.069,3 1.862,9 -375,8 - 79,9 139,9 
Maí 1.007,6 100,4 -1.122,0 1.886,0 --386,0 - 79,5 126,1 
Júní 1.062,6 - 11,3 -1.092,9 1.643,1 -381,9 - 78,2 126,3 
Júlí 1.056,2 - 86,1 -1.107,1 1.734,7 -423,7 - 97,9 102,1 
Ágúst 1.016,3 - 48,8 -1.117,2 1.694,4 -498,1 - 97,8 102,1 
September 1.014,1 -184,6 -1.171,5 1.697,1 -511,8 -102,2 101,0 
Október 996,5 -308,8 -1.325,5 1.833,6 -505,0 -112,8 99,7 
Nóvember 988,0 -180,9 -1.341,3 1.596,7 -451,4 -121,6 101,1 
Desember 1.035,0 - 23,2 -1.304,0 1.629,6 -531,8 -105,6 103,1 

Mánaðarlok 1968: 
Janúar 943,6 -146,1 -1.196,1 1.537,8 -523,7 -105,1 100,5 
Febrúar 914,7 --133,9 -1.158,3 1.525,9 -543,2 - 97,5 63,0 
Marz 944,1 -225,0 -1.185,1 1.599,9 -645,8 -103,2 61,0 
Apríl 970,1 -352,3 -1.380,8 1.734,6 -622,3 -102,9 61,3 
Maí 1.048,5 -574,7 -1.472,9 1.813,0 -605,7 -102,7 63,8 
Júní 1.068,8 -468,0 -1.413,7 1.654,8 -452,3 -101,0 61,8 
Júlí 1.084,6 -619,7 -1.400,9 1.709,9 -543,1 -100,7 66,3 
Ágúst 1.057,3 -552,0 -1.452,2 1.639,5 -546,1 -101,4 60,9 
September 1.062,3 -650,0 -1.438,5 1.516,2 -618,4 -118,2 62,5 
Október 1.013,7 -734,0 -1.473,9 1.441,5 --587,3 -118,3 61,2 
Nóvember 1.011,7 -332,4 -1.530,8 1.103,0 --576,8 -162,2 62,9 
Desember 1.031,8 -264,5 -1.438,1 1.466,7 --592,0 -156,6 61,3 

Mánaðarlok 1969: 
Janúar 1.017,1 -399,5 -1.315,7 1.338,5 --570,9 -156,4 64,1 
Febrúar 1.013,4 -299,4 -1.225,3 1.397,8 -599,8 -148,1 28,5 
Marz 1.083,2 -523,0 -1.480,9 1.723,5 -585,5 -148.0 30,2 
Apríl 1.101,5 -454,9 -1.791,0 2.126,6 --270,7 -147,6 28,8 
Maí 1.137,0 -573,8 -1.989,2 2.324,2 -122,9 --101,7 30,3 
Júní 1.192,0 -737,1 -1.893,4 2.076,6 -- 88,5 -103,7 29,6 
Júlí 1.203,0 -880,3 -1.960,0 2.233,6 -- 28,5 --101,9 31,8 

1)Tölur í 1. dálki sýna seðla í umferð og einnig mynt frá mai 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 Framkvæmdabankans talið mótvirði banda-

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

Spariinnlán Veltiinnlán Utlán 

Árslok 

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) 

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 2125,A 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 
Júní 5980,2 1321,1 7301,3 1879,3 175,3 2054,6 8902,8 1184,8 10087,6 
Júlí 6053,1 1333,3 7386,4 1901,6 177,0 2078,6 8894,8 1189,7 10084,5 
Ágúst 6056,4 1327,4 7383,8 1883,8 174,4 2058,2 8952,5 1204,7 10157,2 
September 6066,6 1321,2 7387,8 1810,6 170,9 1981,5 9060,3 1204,8 10265,1 
Október 6100,3 1324,9 7425,2 1828,3 171,5 1999,8 9131,5 1209,4 10340,9 
Nóvember 5922,9 1303,3 7226,2 1853,7 171,7 2025,4 9362,3 1209,5 10571,8 
Desember 6405,7 1393,6 7799,3 1606,0 163,1 1769,1 9410,0 1207,4 10617,4 

Mánaðarlok 1968: 
Janúar 6451,1 1406,3 7857,4 1689,0 169,8 1858,8 9433,8 1215,1 10648,9 
Febrúar 6476,8 1416,2 7893,0 1752,3 165,5 1917,8 9426,0 1223,3 10649,3 
Marz 6517,8 1428,0 7945,8 1672,9 151,0 1823,9 9373,2 1221,7 10594,9 
Apríl 6544,7 1436,8 7981,5 1921,6 158,8 2080,4 9582,6 1230,6 10813,2 
Maí 6559,5 1449,0 8008,5 2045,9 192,3 2238,2 9902,4 1251,7 11154,1 
Júní 6568,3 1452,3 8020,6 1933,9 185,3 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 1577,7 ^8417,0 1890,8 [177,7 [2067,3 10596,1 1353,0 11949,1 

Mánaðarlok 1969: 
Janúar 6904,8 1585,5 8490,3 '1916,7 179,7 2096,4 10471,5 1367,9 11839,4 
Febrúar 6957,0 1606,3 '8563,3 2072,7 179,6 '2252,3 10521,4 1369,4 11890,8 
Marz 7047,7 1628,5 8676,2 2166,5 188,4 2354,9 10731,9 1377,6 12109,5 
Apríl 7167,4 1657,1 8824,5 2512,0 222,5 '2734,5 10869,4 1392,2 12261,6 
Maí 7237,6 1677,9 8915,5 2576,0 234,8 2810,8 11217,7 1419,8 12637,5 
Júní 7301,3 1702,9 9004,2 2581,1 250,0 2831,1 11150,2 1453,6 12603,8 
Júlí 7438,6 1732,5 9171,1 2635,4 259,1 2894,5 11259,2 1483,6 12742,8 

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

ÁRSLOK Mánaðarlok 1969 
t millj. kr. t millj. kr. 

1966 1967 1968 Marz Apríl Maí Júní JÚIÍ 

Eignir: 

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

Erlendar eignir 2.319,6 1.804,2 2.145,5 3.022,1 3.106,3 3.041,8 2.840,9 2.824,4 
a. Erlendir bankar 664,8 412,3 525,0 838,8 936,1 1.018,6 1.040,4 994,0 
b. Erlend verðbréf 1.574,9 1.275,6 1.496,5 2.120,9 2.101,0 1.949,2 1.713,0 1.749,9 
c. Erlendir víxlar 55,5 53,3 72,2 - - - - -

d. Vöruskiptareikningar 24,4 63,0 51,8 62,4 69,2 74,0 87,5 80,5 

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

Innlánsstofnanir 1.401,1 1.734,8 2.219,7 2.286,5 2.443,7 2.496,0 2.398,1 2.407,0 
a. Óinnleystir tékkar 12,9 2,8 0,9 56,4 75,1 25,2 85,9 59,0 
b. Reikningsskuldir 53,2 255,0 234,6 188,7 73,2 13,1 30,5 39,7 
c. Önnur stutt lán 24,3 173,0 465,2 487,5 430,5 395,0 314,8 273,3 
d. Verðbréf - - 80,9 73,0 73,9 73,5 73,5 75,0 
e. Endurkeyptir víxlar 1.310,7 1.304,0 1.438,1 1.480,9 1.791,0 1.989,2 1.893,4 1.960.0 

Fjárfestingarlánastofnanir 462,9 618,7 681,5 768,8 800,4 725,5 706,9 622,3 
a. Reikningsskuldir 19,2 155,8 152,1 262,1 293,7 220,4 190,0 106,8 
b. Önnur stutt lán 26,7 6,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
c. Verðbréf 417,0 456,2 528,4 505,7 505,7 504,1 515,9 514,5 

Ríkissjóður og ríkisstofnanir 301,7 579,8 1.084,0 1.742,4 1.642,1 1.639,4 1.739,0 1.961,2 
a. Aðalviðskiptar. ríkissjóðs - 203,6 540,4 1.182,0 1.185,1 1.160,1 1.179,0 1.302,7 
b. Aðrir rikisreikningar 112,4 150,3 253,5 217,7 245,7 224,7 229,1 323,7 
c. Ríkisstofnanir - 1,8 1,2 51,0 51,4 51,3 123,4 126,7 
d. Verðbréf 67,4 74,5 76,6 79,4 79,4 122,8 130,7 131,3 
e. Endurlánað erlent lánsfé . 121,9 149,6 212,3 212,3 80,5 80,5 76,8 76,8 

Aðrir aðilar 79,0 113,9 171,6 162,6 162,3 117,5 120,5 118,2 
a. Ýmsir reikningar 0,7 8,2 14,9 14,6 14,7 15,7 16,8 16,3 
b. Verðbr. bæjar- og sveitarf. 52,9 62,5 49,3 41,0 40,9 41,0 41,8 41,8 
c. Önnur verðbréf 25,4 43,2 107,4 107,0 106,7 60,8 61,9 60,1 

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 8,2 8,8 8,8 8,2 8,7 

Alls 5.304,9 5.799,9 7.732,5 9.401,9 9.574,9 9.440,3 9.224,9 9.353,1 
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XV. tafla. frh. Efnahagsreikningur Seðlabankans. 

í millj. kr. 
ÁRSLOK Mánaðarlok 1969 

í millj. kr. 
1966 1967 1968 Marz Apríl Maí Júní Júlí 

Skuldir : 

Seðlar og mynt 1.084,4 1.035,0 1. 031,8 1.083,2 1.101,6 1.137,0 1.192,0 1.203,0 

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

1.904,3 
166,5 

7,9 
1.727,2 

2,7 

123,2 

2.060,3 
146,5 

3,2 
1.907^9 

2,7 

86,9 

2.248,4 
171,6 

3,6 
2.073,2 

2.529,0 
321,4 

4,1 
2.203,5 

2.779.3 
504,8 

7,1 
2.267.4 

2.831.1 
501,8 

8,1 
2.321.2 

2.581,2 
220,5 

8,1 
2.352,6 

2.680,5 
293,5 

8,7 
2.378,3 

Fjárfestingarlánastofnanir 

1.904,3 
166,5 

7,9 
1.727,2 

2,7 

123,2 

2.060,3 
146,5 

3,2 
1.907^9 

2,7 

86,9 89,5 183,3 529,7 602,6 618,4 593,8 

Ríkissjóður og rikisstofnanir 
a. Aðalviðskiptar. rikissjóðs 
b. Aðrir ríkisreikningar 
c. Ríkisst., alm. innstæður . . 
d. Ríkisst., uppsagnarreikn. . 

735,8 
82,6 

367,1 
141.0 
145.1 

556,6 

217.1 
225,3 
114.2 

819,5 

309,4 
416,9 

93,2 

1.219,4 

377,3 
769,9 
72,2 

1.187,2 

379,9 
735,1 

72,2 

1.065,6 

300,8 
692,6 

72,2 

1.001,9 

369,5 
560,2 

72,2 

1.080,9 

404,9 
603,8 

72,2 

Mótvirðisfé 190,9 103,1 61,3 30,2 28,8 30,3 29,6 31,8 

Aðrir aðilar 31,3 24,3 17,9 26,1 25,3 25,0 24,8 24,8 

Innstæður Alþjóðagjaldeyrissj. 484,4 855,8 1.651,1 2.311,1 2.311,1 2.311,1 2.311,1 2.311,1 

Innstæður Alþjóðabanka 0,2 6,4 7,1 - - - - -

Yfírdráttarlán frá Evrópusj. - - 440,0 440,0 - - - -

Erlendar skuldir 
a. Erlendir bankar 

419,1 
83,6 

213,6 
121,9 

495,4 
252,8 

93,0 
149,6 

541.1 
125.2 
203,6 
212.3 

677,3 
200,0 
265,0 
212,3 

711,0 
386.7 
243.8 

80,5 

527,4 
237,3 
209,7 

80,4 

551,1 
243,5 
230,8 

76,8 

486.1 
216.2 
193,1 
76,8 

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

419,1 
83,6 

213,6 
121,9 

495,4 
252,8 

93,0 
149,6 

541.1 
125.2 
203,6 
212.3 

677,3 
200,0 
265,0 
212,3 

711,0 
386.7 
243.8 

80,5 

527,4 
237,3 
209,7 

80,4 

551,1 
243,5 
230,8 

76,8 

486.1 
216.2 
193,1 
76,8 

Ýmislegt 22,2 19,6 23,8 106,6 105,2 114,5 119,1 145,4 

Gengisbreytingareikningur - 221,2 418,8 419,0 419,0 419,0 419,0 419,0 

Arðsjóður 19,7 25,5 32,3 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 

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

Varasjóður 132,0 145,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 

Annað eigið fé 57,4 64,8 79,9 79,9 79,9 79,9 79,9 79,9 

AIls 5.304,9 5.799,9 7.732,5 9.401,9 9.574,9 9.440,3 9.224,9 9.353,1 



1.28 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

XVI. tafla. Efnahagur viðskiptabankanna.* 

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

Árslok Mánaðarlok 1969 

1966 1967 1968 Marz April Mai Júni Júll 
Eignir: 
Sjóður 67,3 88,1 92,6 255,7 356,1 245,2 365,2 319,6 
Seðlabankinn: 

Innstæður á viðskiptar. . 98,6 119,1 122,8 218,7 371,3 368,1 81,6 142,3 
Bundiðv/alm.bindisk. . . 1.379,2 1.500,5 1.620,8 1.741,2 1.798,8 1.837,2 1.872,4 1.888,1 
Aðrar innstæður — 1,0 206,9 206,9 206,9 209,3 209,3 209,3 

Erlendar eignir 193,1 171,9 245,5 145,8 207,2 135,5 269,2 295,1 
Gr. óinnleystar ábyrgðir . . 249,0 290,4 419,8 444,7 412,7 382,9 404,9 394,3 
Yfirdráttarlán 2.234,1 2.319,5 2.585,6 2.563,2 2.396,2 2.468,2 2.445,6 2.447,0 
Afurðalán 1.642,2 1.689,0 1.724,5 1.770,5 2.105,0 2.350,6 2.231,1 2.334,5 
Innlendir vixlar 2.765,6 3.167,8 3.471,3 3.489,2 3.513,5 3.614,6 3.691,1 3.766,7 
Endurlánað erlent lánsfé . . 276,2 384,6 573,3 591,1 524,9 453,6 396,8 303,1 
Vaxtabréf: 

Rikissj. og ríkisstofn. . . . 27,7 27,3 27,1 27,1 27,1 47,1 47,1 
Fjárfest.lánastofn 133,6 119,2 118,5 118,4 118,4 118,4 120,8 
önnur með ríkisábyrgð . 39,6 39,5 36,2 33,5 33,3 34,7 34,6 
önnur 44,0 24,1 27,4 27,1 27,0 26,9 26,8 

Skuldabréf 1 464,6 
Rikissj. og rikisstofn. . . . 141,9 132,4 136,1 141,1 160,6 173,0 185,6 
Fjárfest.lánastofn 364,6 330,0 336,3 338,1 336,5 326,0 327,8 
önnur með ríkisábyrgð . 92,8 129,7 139,9 140,4 141,1 137,3 146,9 
önnur með fasteignaveði 517,6 660,2 687,7 715,8 723,0 728,0 732,6 
önnur 196,8 359,1 364,0 375,8 380,9 389,3 391,4 

Ýmislegt 402,5 479,7 581,2 703,7 834,5 845,8 880,7 868,3 

Alls 10.772,4 11.770,2 13.465,8 14.003,9 14.644,4 14.858,9 14.828,6 14.981,9 
Skuldir: 
Veltiinnlán: 

Almennir hlaupareikn. . . 1.199,1 1.003,5 1.249,8 1.468,0 1.741,2 1.811,7 1.790,0 1.815,9 
Geymslufé v/innflutn. . . 79,5 84,7 92,6 104,7 113,1 114,0 107,5 125,2 
Sparisjóðsávísanareikn. . 500,7 543,4 573,0 623,7 693,1 698,8 733,2 742,6 

Spariinnlán: 
Almennar innstæður . . . 3.828,2 4.060,4 4.242,2 4.396,1 4.511,3 4.544,4 4.616,9 4.723,6 
Bundnar innstæður 2.067,6 2.363,3 2.611,9 2.668,2 2.672,3 2.717,7 2.702,5 2.723,9 

Seðlabankinn: 
2.668,2 

Skuld á viðskiptareikn... 52,3 239,7 232,4 172,4 93,4 9,2 20,5 38,3 
Endurseld afurðalán . . . 1.312,8 1.304,0 1.430,6 1.473,4 1.764,3 1.960,0 1.888,0 1.934,1 
önnur lán 24,2 173,0 546,4 556,5 501,4 462,3 392,0 356,0 

Erlendar skuldir: 
Lán til skamms tíma . . . 506,8 645,4 1.080,0 917,4 865,8 760,7 744,4 654,3 
Lán til Jangs tíma 63,0 106,5 126,1 126,1 123,0 120,5 57,2 51,6 

Ýmislegt 287,0 303,7 306,2 521,0 590,3 684,4 801,2 840,8 
Stofnfé eða hlutafé 42,7 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9 
Annað eigið fé 808,5 881,7 913,7 915,5 914,3 914,3 914,3 914,7 

Alls 10.772,4 11.770,2 13.465,8 14.003,9 14.644,4 14.858,9 14.828,6 14.981,9 

Ábyrgðir = Ábyrgðatrygg-
ingar 1.303,1 1.490,7 2.466,9 2.422,4 2.505,9 2.509,9 2.637,1 2.374,8 

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

Árslok Mánaðarlok 1969 

í millj. kr. 1967 1968 Jan. Febr. Marz Apríl Mai 
Eignir: 
Sjóður 21,1 19,5 26,1 28,7 27,0 30,5 29,7 
Seðlabankinn: 

Innstæður á viðskiptar 55,0 76,6 74,0 91,3 109,7 138,8 134,7 
Aðrar innstæður 312,7 349,1 343,4 348,2 353,8 361,9 374,3 

Aðrir innl. bankar 45,3 42,0 41,0 37,4 46,0 53,4 63,9 
Yfirdráttarlán 85,8 106,5 117,9 117,1 123,5 123,0 128,3 
Víxlar 611,0 717,5 722,0 721,2 721,0 732,6 749,2 
Verðbréf 19,4 22,8 22,7 22,7 22,1 21,9 21,5 
Afborgunarlán 491,2 506,2 505,4 508,4 511,1 514,7 520,8 
Ýmislegt 71,7 90,6 91,2 96,6 97,2 100,1 103,2 

Alls 1.713,2 1.930,8 1.943,7 1.971,6 2.011,4 2.076,9 2.125,6 
Skuldir: 
Veltiinnlán: 

Hlaupareikningur 106,0 114,3 109,1 99,2 110,5 132,5 138,8 
Sparisióðsávisanareikn. . . . 56,7 63,4 70,6 80,4 77,8 90,0 95,9 

Spariinnlán: 
1.182,1 1.204,3 Almennar innstæður 925,7 999,3 1.136,3 1.165,7 1.156,0 1.182,1 1.204,3 

Bundnar innstæður 467,9 578,4 449,2 440.6 472,4 475,0 473,6 
Seðlabankinn 15,8 14,0 9,8 9,0 11,4 4,2 7,9 
Aðrir innl. bankar 0,1 2,2 2,6 4,7 1,9 0,9 0,1 
Ýmislegt 18,6 18,6 25,8 31,6 41,0 51,8 64,7 
Stofnfé 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
Annað eigið fé 120,4 138,6 138,3 138,4 138,4 138,4 138,3 

Alls 1.713,2 1.930,8 1.943,7 1.971,6 2.011,4 2.076,9 2.125,6 

XVIII. tafla. Innlánsdeildir kaupfélaga og Söfnunarsjóður íslands. 

Árslok: 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
Innlánsdeildir kaupfélaga 

Innlán 282,4 349,8 396,9 454,0 532,1 589,9 606,9 629,7 
Söfnunarsjóður íslands 

29,5 35,3 Innlán 18,6 19,5 20,8 22,3 23,9 26,1 29,5 35,3 
Útlán 19,0 20,3 21,7 23,1 24,8 26,8 30,1 36,0 
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XIX. tafla. Gengisskráning hjá Seðlabanka íslands 
1. apríl 1969 til 31. ágúst 1969. 

Sterlings Kanacla-
pund dollar 

1 1 
Dönsk Norsk 
króna króna 
100 100 

Sænsk Finnskt 
króna niark 

100 100 

1/4 '69 Kaup 210,48 8 50 1.171,24 1.231,10 1.703,34 2.10 87 
„ Sala 210,98 8 70 1.173,90 1.233,90 1.707,20 2.10 65 

2/4 „ Kaup 99 8 65 1.169,64 „ 
„ Sala 8 85 1.172,30 

9/4 „ Kaup 99 1.168,10 )} 
„ Sala 1.170,76 

10/4 „ Kaup „ n „ Sala 99 „ 99 
14/4 „ Kaup „ ,, ,, 1.701,50 

„ Sala 99 » , , 1.705,36 
17/4 „ Kaup 210,67 » » 

1.705,36 

„ Sala 211,17 ,5 3) 
21/4 „ Kaup » 1.167,04 99 

„ Sala „ 1.169,70 
22/4 „ Kaup „ ,, » 99 

„ Sala 
23/4 „ Kaup 210,18 ,5 55 99 

„ Sala 210,68 
25/4 „ Kaup 99 55 55 

„ Sala „ 55 55 99 
28/4 „ Kaup 99 55 55 99 

„ Sala „ 55 55 99 

29/4 „ Kaup 209,90 55 55 99 

„ Sala 210,40 55 55 
30/4 „ Kaup 99 „ 1.232,40 99 

„ Sala 99 „ 1.235,20 
2/5 „ Kaup 209,70 99 99 99 

„ Sala 210,20 
5/5 „ Kaup 209,45 99 99 99 

„ Sala 209,95 99 99 99 

6/5 „ Kaup 209,80 99 99 1.698,64 
„ Sala 210,30 99 99 1.702,50 

7/5 „ Kaup 209,50 1.165,30 99 

„ Sala 210,00 1.167,96 
8/5 „ Kaup „ „ 1.231,10 99 

„ Sala „ 1.233,90 
9/5 „ Kaup 5» 55 55 99 

„ Sala „ 55 55 

12/5 „ Kaup 209,70 55 55 2.098 85 
„ Sala 210,20 55 55 „ 2.103 63 

13/5 „ Kaup 99 1.166,54 „ 
„ Sala 99 1.169,20 

14/5 „ Kaup 99 55 55 99 

„ Sala 99 55 55 

16/5 „ Kaup 210,00 55 55 

„ Sala 210,50 55 55 

19/5 „ Kaup 99 55 55 99 

„ Sala 9> 
20/5 „ Kaup 99 „ 1.229,80 1.700,90 2.095 85 

„ Sala 99 „ 1.232,60 1.704,76 2.100 63 
21/5 „ Kaup 99 55 55 99 

„ Sala „ 55 55 99 

22/5 „ Kaup 99 55 55 99 

„ Sala „ 55 55 99 

27/5 „ Kaup „ 55 55 99 

„ Sala 99 55 55 

Franskur Belgískur Svissn. 
franki franki franki 

100 100 100 

2.032,00 
2.036,66 

Gyllini 
100 

1.768 
1.772 

175 
176 
175 
175 

75 175 
77 175 

174. 
175 

174 
175 

174, 
175 

174. 
175 

175 
175 

175 
176 

175. 
175 

V.-þýzkt 
niark 
100 

2.188,00 
2.193,04 
2.184,56 
2.189,60 

2.416,00 
2.421,50 

2.419,00 
2.424,50 

13 2.038,84 
53 2.043,50 

76 2.042,14 
16 2.046,80 

2.039,10 
2.043,76 

96 2.035,20 
36 2.039,86 

2.032,94 
2.037,60 

2.422,75 
2.428,25 
2.418,15 
2.423,65 

2.424,50 
2.430,00 
2.417,75 
2.423,25 

2.411,90 
2.417,40 

2.027,64 
2.032,30 

90 2.032,34 2.416,10 
30 2.037,00 2.421,60 

20 2.025,80 
60 2.030,46 

2.029,54 
2.034,20 

70 2.033,74 
10 2.038,40 

2.036,60 
2.041,26 

2.196,56 
2.201,60 

2.412,35 
2.417,85 

Líra 
100 

Austuri 
schill. 
100 

14,00 339, 
14,04 340, 

2.187,70 
2.192,74 
2.198,86 
2.203,90 

2.207,41 
2.212,45 

2.214,60 
2.219,64 

2.210,86 
2.215,90 
2.214,10 
2.219,14 
2.235,36 
2.240,40 
2.198,60 
2.203,64 
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XIX. tafla. Gengisskráning hjá Seðlabanka íslands, frh. 
Sterlings Kanada- Dönsk Norsk 

pund dollar króna króna 
1 1 100 100 

Kaup 
Sala 
Kaup 
Sala 
Kaup 
Sala 
Kaup 
Sala 
Kaup 
Sala 
Kaup 
Sala 
Kaup 
Sala 
Kaup 
Sala 
Kaup 
Sala 
Kaup 
Sala 
Kaup 
Sala 
Kaup 
Sala 
Kaup 
Sala 
Kaup 
Sala 
Kaup 
Sala 
Kaup 
Sala 
Kaup 
Sala 
Kaup 
Sala 
Kaup 
Sala 
Kaup 
Sala 
Kaup 
Sala 
Kaup 
Sala 
Kaup 
Sala 
Kaup 
Sala 
Kaup 
Sala 
Kaup 
Sala 
Kaup 
Sala 
Kaup 
Sala 
Kaup 
Sala 

210 
210 

209 
210 

1.16 
1.17 

00 1.23 
68 1.23 

232 
235 

1.231 
1.233 

Sce 
kró, 

100 

1.70 
1.70 

1.700 
1.70 

1.69 
1.702 

1.700 
1.704 

1.698 
1.702 

1.700 
1.704 

k skt 
ark 

100 

64 2.09 
50 2.09 

Franskur Bel 
franki 

100 
fran, 

100 

17 
17 

174 
174 

174 
175 

174 
174 

174 
175 

175 
175 

skur 
ki 

Svissn. 
franki 

100 
Gyllini 

100 

V.-þýzkt 
mark 
100 

2.031,20 
2.035,86 
2.027,64 
2.032,30 

2.034,34 
2.039,00 

2.038,74 2.409 
2.043,40 2.415 

2.414 
2.419 

2.042,50 2.410 
2.047,16 2.415 

2.028,34 
2.033,00 

2.032,84 
2.037,50 

2.038,00 
2.042,66 

75 2.041,94 
15 2.046,60 

2.418 
2.423 

2.414 
2.419 

2.199 
2.204 

2.195 
2.200 

2.199 
2.204 

Lira 
100 

Austurr. 
schiU. 

100 
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XIX. tafla. Gengisskráning hjá Seðlabanka íslands, frh. 
Sterlings Kanada-

pund 
i 

24/7 „ Kaup » 
„ Sala 

28/7 „ Kaup » 
„ Sala » 

30/7 „ Kaup » 
„ Sala 55 

31/7 „ Kaup 210,20 
„ Sala 210,70 

1/8 „ Kaup 55 

„ Sala 55 

5/8 „ Kaup 55 

„ Sala 55 

7/8 „ Kaup 
„ Sala 55 

11/8 „ Kaup 209,75 
„ Sala 210,25 

12/8 „ Kaup 209,50 
„ Sala 210,00 

13/8 „ Kaup 55 

„ Sala 55 

14/8 „ Kaup 55 

„ Sala 55 

15/8 „ Kaup 55 

„ Sala 55 

18/8 „ Kaup 209,70 
„ Sala 210,20 

19/8 „ Kaup 55 

„ Sala 
22/8 „ Kaup 55 

„ Sala 55 

25/8 „ Kaup 209,40 
„ Sala 209,90 

26/8 „ Kaup » 
„ Sala » 

dollar 
1 

Dönsk 
króna 
100 

Norsk 
króna 

100 

Scensk 
króna 

100 

1.702,94 
1.706,80 
1.704,00 
1.707,86 

1.705,90 
1.709,76 
1.698,70 
1.702,56 

1.700,44 
1.704,30 
1.698,80 
1.702,66 

Finnskt Franskur Be/glsktir Svissn 
mark franki 
100 100 

1.585 
1.589 

franki franki Gyllini mark Líra 
100 100 100 100 100 

» » 2.418,15 » » 
» » 2.423,65 » 
„ 2.039,20 » » » 
„ 2.043,86 » » 55 

) ) ,3 » 2.196,76 55 

» » » 2.201,80 
» » » » 55 

» » » » 55 

» » » » 55 

» » » » 55 

» 5» 2.424,00 2.194,50 13,97 
» » 2.429,50 2.199,54 14,01 
» » 2.428,60 » 55 

» » 2.434,10 „ 55 

» » » 2.206,96 
» » » 2.212,00 

174,50 » 2.201,00 
174,90 » 2.206,04 55 

55 55 » 2.208,00 55 

55 55 » 2.213,04 55 
„ 2.045,30 2.433,25 
„ 2.049,96 2.438,75 55 

» » » 2.213,66 55 

» » » 2.218,70 55 
175,00 2.041,90 » 2.207,40 
175,40 2.046,56 » 2.212,44 

55 55 2.429,85 55 55 

99 55 2.435,35 55 55 

99 55 » 2.212,20 14,02 
99 55 „ 2.217,24 14,06 

174,50 » 2.208,10 
14,06 

174,90 » 2.213,14 
175,00 2.044,44 » 
175,40 2.049,10 » 55 55 

Austurr. 
schill. 
100 
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