
FJÁRMÁLATÍÐINDI 
T Í M A R I T UM E F N A H A G S M Á L 

G E F I Ð ÚT AF H A G T R Æ Ð I D E I L D 
S E Ð L A B A N K A Í S L A N D S 

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

V A L D I M A R K R I S T l N S S O N 

\ 

Óróleiki á gjaldeyrismörkuðum 3 
Ræða á tíunda ársfundi Seðlabankans 5 
Alþjóðaráðstefnur eftir Ejler Alkjær 14 
Framleiðsla fiskimjöls til manneldis eftir Ragnar Þór Magnús 28 
Innlánsstofnanir 1969 eftir Eirík Guðnason 41 
Framleiðslan 1968 og 1969 eftir Harald Ellingsen 58 
Reglur um bindiskyldu 82 
Störf Alþingis (90. löggjafarþing) 85 

Töflur og línurit 103—121 

Þjóða r f r amle iðs l a og verðmæta-
r á ð s t ö f u n 103 

F i ska f l i nn í t onnum og hagný t ing 
h a n s 104 

Framle iðs la m j ó l k u r a f u r ð a og 
sa la þ e i r r a innan l ands 105 

Iðnaðar f ramle iðs la 105 
Samgöngur 105 
Vís i tölur verðlags og t e k n a . . . . 106 
Inn- og ú t f l u t n i n g u r og vöru-

s k i p t a j ö f n u ð u r e f t i r m á n u ð u m 107 
Inn- og ú t f l u t n i n g u r og vöru-

s k i p t a j ö f n u ð u r , l í nu r i t 107 
Ú t f l u t n i n g u r helztu vö ru f lokka . . 108 
Viðskipti við einstök lönd 109 
Gja ldeyr i s s taða b a n k a n n a 110 

Gre iðs lu jöfnuður við út lönd og 
v iðsk ip tak jör 111 

Yf i r l i t u m bankake r f ið 112 
Reikn ingar Seðlabankans 113 
Re ikn ingar i nn l áns s to fnana . . . . 114 
Inn lán og ú t l án v iðskiptabanka, 

spar i s jóða og innlánsdei lda 
k a u p f é l a g a 115 

E f n a h a g s r e i k n i n g u r Seðlabank-
ans 116—117 

Pen ingamála l ínu r i t 118 
Inn lán og ú t l án b a n k a og spar i -

sjóða 119 
Gengisskráning h j á Seðlabanka 

Ís lands 120—121 

J A N Ú A R - MAÍ 1 9 7 1 



Ísafoldarprentsmiðja hf. 



Oróleiki á gjaldeyrismörkuðum 

Þróun alþjóðagjaldeyrismála undan 
farinn áratug hefur einkennzt af 

alltíðum óróleikatímabilum á gjaldeyrismörkuðum. Hefur orsaka þessa óróa 
venjulega verið að leita í alvarlegu 
greiðslujafnaðarmisræmi, sem leitt hefur til stórfelldra fjármagnsflutninga á 
milli landa. Með gengisbreytingum í 
Bretlandi, Frakklandi, Þýzkalandi og 
fleiri löndum á árunum 1967 til 1969 
tókst að leiðrétta að miklu leyti misræmi 
það, sem verið hafði meginorsök þessara 
vandamála árin þar á undan. Jafnframt 
var hið alþjóðlega greiðslukerfi styrkt á 
árinu 1969 með samþykkt hinna nýju 
dráttarréttinda Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. 

Vonir manna um það, að þessar að 
gerðir kæmu á betra jafnvægi á gjald 
eyrismörkuðum, virtust rætast að veru 
legu leyti á árinu 1970 og framan af 
þessu ári. Að vísu var um vaxandi út 
streymi dollara að ræða á þessu tíma 
bili, en orsakir þess voru einkum skamm 
tíma fjármagnsflutningar, þar eð við 
skiptajöfnuður Bandaríkjanna hélzt enn 
hagstæður. Sama var að segja um Bretland, Frakkland og Þýzkaland. Öll þessi 
ríki áttu við sæmilegt jafnvægi að búa 
í viðskiptajöfnuði, enda þótt ýmsir sæju 
merki þess, að viðskiptajöfnuður Þýzka 
lands færi svo ört batnandi, að leitt gæti 

til nýs misræmis. Við þessar aðstæður 
hélzt jafnvægi á gjaldeyrismörkuðum, 
og ekki var búizt við sérstökum erfið 
leikum í náinni framtið. Mönnum var 
þó ljóst, að áframhaldandi fjármagns 
streymi frá Bandaríkjunum, einkum til 
Þýzkalands, hlyti fyrr eða síðar að valda 
vandræðum, og var því þegar síðustu 
mánuði unnið að því að samræma vaxta 
stefnu þessara landa og gera aðrar ráð 
stafanir til þess að draga úr fjármagnsflutningum. 

Í byrjun maímánaðar, áður en þessar 
ráðstafanir fóru að bera tilætlaðan ár 
angur, reið hins vegar yfir svo mikil 
alda fjármagnsflutninga úr dollurum 
yfir í þýzk mörk og nokkrar aðrar gjald 
eyristegundir, að viðkomandi lönd gripu 
til þess úrræðis að loka gjaldeyrismörkuðum. Áður en markaðir voru opnaðir 
að nýju, ákváðu Þjóðverjar og Hollendingar að taka upp breytilegt gengi um 
stund, en Svisslendingar og Austurríkismenn hækkuðu gengi gjaldmiðla sinna. 
Nægðu þessar ráðstafanir til þess að 
koma ró á að nýju, og hefur þýzka mark 
ið aðeins verið skráð um 4% yfir fyrra 
gengi sínu. Búizt er við því, að Þýzka 
land og Holland muni, áður en margir 
mánuðir líða, taka upp fasta gengis 
skráningu að nýju. 

Þótt þetta óróleikatimabil sé nú um 



garð gengið og ekki sé sjáanlegt, að 
það hafi haft nein veruleg áhrif á gang 
heimsviðskipta, hefur það óneitanlega 
leitt í ljós alvarlegan veikleika í stjórn 
alþjóða gengis- og gjaldeyrismála. Sú 
staðreynd, að fjármagnsflutningar geti 
einir saman valdið truflunum af þessu 
tagi, án þess að verulegt tilefni sé til 
vegna misræmis í viðskiptajöfnuði, hlýtur að skapa óvissu í gengismálum, ef 
ekki er að gert. Þótt frjálsir fjármagns 
flutningar séu mikilvægir fyrir þróun 
alþjóðaviðskipta, er hagkvæmni þeirra 
of dýru verði keypt, ef þeir verða til að 
raska undirstöðum þess gjaldeyrisvið 
skiptakerfis, sem vaxandi utanríkis 
verzlun byggist á. Það er því engum vafa 
bundið, að reynt verður á næstunni að 
draga lærdóma af reynslu þessara síðustu atburða og finna leiðir til þess að 
vinna gegn truflandi áhrifum fjár 
magnsflutninga, er hafa spákaup 
mennsku að aðaltilgangi. Í þeim umræðum má búast við því, að þrjár leiðir 
verði einkum á dagskrá. 

Í fyrsta lagi verði stefnt að aukinni 
alþjóðlegri samvinnu og samræmingu 
efnahagsstefnu einstakra ríkja, sérstak 
lega að því er varðar þau atriði, er áhrif 
hafa á gjaldeyrismarkaði, svo sem þró 
un vaxta og lausafjárstöðu. Segja má, 
að mjög almennt samkomulag sé um 
nauðsyn samræmingar af þessu tagi, 
þótt slíkt reynist oft erfitt í framkvæmd, 
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einkum vegna mismunandi efnahags 
ástands í einstökum löndum. 

Í öðru lagi halda ýmsir því fram, að 
æskilegt sé að takmarka fjármagns 
flutninga verulega frá því sem nú er. 
Benda þeir á, að hagkvæmni fjármagns 
flutninga fyrir viðskipti og hagþróun 
megi ná, án þess að um leið sé skapað 
svigrúm til stórfelldrar spákaup 
mennsku. Um þetta eru hins vegar mjög 
skiptar skoðanir, og er hætt við því, 
að verulegar takmarkanir í þessu efni 
muni þrengja að hag þeirra ríkja, eins 
og t.d. Íslands, sem mikið eiga undir 
innflutningi fjármagns til framkvæmda. 

í þriðja lagi vex þeirri skoðun stöðugt fylgi, að meiri sveigjanleiki í gengisskráningu, en þó innan ákveðinna 
marka., mundi koma í veg fyrir truflandi áhrif fjármagnsflutninga, en um 
leið yrði hægt að forðast höft, sem 
óheppileg væru fyrir efnahagsþróunina. 
Enn sem komið er, eru þó fleiri þeirrar skoðunar, að föst gengisskráning sé 
bezti grundvöllur heilbrigðra alþjóða 
viðskipta. Skal ekki farið lengra út í 
það hér að dæma um gildi þessara and 
stæðu sjónarmiða, en hin frjálsa skráning þýzka marksins og hollenzka gyll 
inisins næstu mánuði mun vafalaust 
færa mönnum nýja reynslu um kosti og 
galla breytilegs gengis. 

J. N. 
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Frá tíunda ársfundi Seðlabankans 

Jóhannes Nordal, bankast jóri , formaður bankas t jó rnar 
Seðlabankans, f lu t t i á 10. á r s fund i bankans 7. aprí l sl. 
ræðu þá, sem hér fer á ef t i r . 

Þér hafið fengið í hendur ársskýrslu 
Seðlabankans fyrir árið 1970, en 

reikningar bankans fyrir það ár hafa í 
dag verið staðfestir af viðskiptaráð 
herra. í ársskýrslunni, sem nú er nokkru 
rækilegri en áður, er að finna marg 
víslegar upplýsingar um starfsemi bank 
ans og þróun þjóðarbúskaparins á liðnu 
ári, sérstaklega þá þætti, er varða starfs 
svið Seðlabankans, svo sem gjaldeyris 
og peningamál. 

Einnig er í ársskýrslunni að þessu 
sinni nokkru meira sögulegt ívaf, eink 
um varðandi þróun síðasta áratugar, 
heldur en venja er. Fyrir þessu eru tvær 
ástæður. Önnur er sú, að þetta er tí 
unda ársskýrsla Seðlabanka Íslands sem 
sjálfstæðrar stofnunar. Að vísu er rétt 
að leggja áherzlu á það, eins og þegar 
hefur komið fram í ræðu formanns 
bankaráðsins, að löggjöfin f rá 1961 var 
í rauninni aðeins síðasti áfanginn í þró 
un Seðlabankans, þar sem hann hafði 
áður starfað í meira en þrjá áratugi 
sem afmörkuð deild innan Landsbank 
ans. Engu að síður er ekki nema eðli 
legt, að þetta tilefni sé notað til þess að 
íhuga þróun undanfarinna tíu ára og 
reyna að meta, hver árangur hafi orðið 
af starfi Seðlabankans á þessu tímabili. 

Hin ástæðan er fólgin í því, að atburðarás ársins 1970 verður vart skýrð 

eða skilin nema í ljósi þróunar undan 
genginna ára. Þegar á heildina er litið, 
var útkoma ársins 1970 mjög hagstæð. 
Þjóðarframleiðsla jókst um 6% á árinu 
og þjóðartekjur um 10,5%, en heildar 
greiðslujöfnuðurinn við útlönd varð hag 
stæður um 1.200 millj. kr. Bak við þess 
ar tölur felst hins vegar mikil breyting 
efnahagsástands, er átti sér stað inn 
an ársins, sem hófst með rólegu atvinnu 
ástandi og batnandi greiðslujöfnuði, en 
lauk með ört vaxandi eftirspurn og 
versnandi greiðslujöfnuði. 

Þær orsakir, er hér lágu að baki, áttu 
sér djúpar rætur í þeirri miklu hag 
sveiflu, sem íslenzka hagkerfið hafði 
gengið í gegnum undanfarinn áratug. 
Ég mun ekki fara langt út í að rekja 
þá atburðarás á þessum vettvangi. Til 
þess er hún öllum Íslendingum of kunn, 
þótt enn skorti vafalaust mikið á, að 
menn hafi dregið af henni þá lærdóma 
sem skyldi. Þó kemst ég ekki hjá því 
að drepa á nokkur meginatriði. 

Ljóst er nú, að hreyfiafl þessarar hag 
sveiflu átti sér tvær uppsprettur. Önnur þeirra var hin gífurlega sveifla í 
síldarafla, sem jókst hröðum skrefum 
á árunum 1961—1966, en hrundi síðan 
niður í óverulegt magn tveimur árum 
síðar. Hin var upprunnin í verðbreytingum á erlendum mörkuðum Íslend 
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inga, sem illu heilli féllu saman við 
sveiflurnar í síldveiðunum. Afleiðingin 
af þessu varð sú, að útflutningstekjur 
þjóðarinnar tvöfölduðust fyrst á fjórum árum fram til ársins 1966, en lækkuðu síðan á næstu tveimur árum um 
4-5%, þannig að þær urðu litlu hærri 
1968 en árið 1961. 

Slík tekjusveifla hlaut að skapa mikil vandamál í stjórn efnahagsmála, enda 
varð ekki hjá því komizt, að hin mikla 
aukning útflutnings, sem átti sér stað 
á þenslutímabilinu, hefði í för með sér 
innlendar verðhækkanir, er gerðu út 
flutningsatvinnuvegunum ennþá erfið 
ara að mæta þeim þrengingum, sem 
framundan voru. Orkar ekki tvímælis, 
að æskilegt hefði verið að gæta á þessu 
tímabili mun meira aðhalds bæði í opinberum fjármálum og launamálum en 
raun ber vitni. Bezta leiðin hefði vafa 
laust verið bein skattlagning útflutningstekna eða myndun tekjujöfnunar 
sjóðs, sem í hefði verið greiddur veru 
legur hluti af tekjuaukningu sjávarútvegsins, en sjóðnum hefði síðar mátt 
verja til að bæta hluta tekjutaps erfið 
leikaáranna. Fyrir slíkum aðgerðum var 
þó enginn almennur skilningur á þessu 
tímabili. Í peningamálum var að vísu 
öll þessi ár rekin aðhaldssöm stefna, 
en hún nægði engan veginn til þess að 
jafna hér metin. Mikilsverðasti árangur hennar varð þó sá, að það tókst á 
árunum 1960—-1966 að byggja upp 
verulegan gjaldeyrisforða í fyrsta skipti 
eftir stríðslokin. Átti hann vissulega 
eftir að koma í góðar þarfir og forða 
þjóðarbúinu f rá enn meiri áföllum, þeg 
ar erfiðleikarnir dundu yfir. 

Þótt fáir hafi efazt um, að fyrr eða 
síðar hlyti að því að koma, að verulega 
drægi úr síldarafla, kom þó hið skyndi 
lega og algera hrun hans á árunum 1967 
og 1968 flestum á óvart. Þegar við bættust aðrir erfiðleikar, svo sem verðfall 

á flestum sjávarafurðum og lokun 
skreiðarmarkaða, tók mjög að þrengja 
að, enda má fullyrða, að Íslendingar 
hafi á þessum árum mætt meira hruni 
útflutningstekna en nokkur þjóð með 
sambærileg lífskjör hefur orðið fyrir á 
friðartímum. Stjórn efnahagsmála á 
þessu tímabili hlaut því að beinast að 
því verkefni einu að verja þjóðarbúið 
frekari áföllum og koma í veg fyrir 
stórkostlegan samdrátt í atvinnu og lífs 
kjörum. Tvennt vó þó á móti tekjutap 
inu, annars vegar notkun gjaldeyris 
forðans, en hins vegar mikið innstreymi 
fjármagns vegna framkvæmdanna við 
Búrfell og í Straumsvík. Átti hvort 
tveggja þátt í að milda verulega áhrifin 
af lækkun útflutningstekna. Loks varð 
þó ekki hjá því komizt að grípa til gengisbreytingar og hinna ströngustu efna 
hagsráðstafana, svo að hægt yrði að ná 
jöfnuði út á við á ný. 

Þótt þessar aðgerðir væru vissulega 
sársaukafullar, var þeim mætt af furðu 
miklum skilningi af öllum almenningi, 
og í launasamningum bæði árin 1968 
og 1969 fékkst almenn viðurkenning á 
nauðsyn þess, að Íslendingar yrðu að 
draga úr lífskjörum sínum í samræmi 
við þá lækkun þjóðartekna, er fylgt hafði 
í kjölfar útflutningssamdráttarins. Hér 
sannaðist það einu sinni enn, að það 
er auðveldara að sameina menn til átaks 
á erfiðleikatímum, jafnvel þótt það kosti 
verulegar fórnir, heldur en að fá þá 
til þess að stilla kröfum sínum í hóf, 
þegar allt virðist leika í lyndi. Hefði 
þó vissulega reynzt léttara að mæta þess 
um efnahagsáföllum, ef meiri skilningur hefði verið á aðhaldi á undanförnum 
veltiárum. Og það var einmitt skilningur manna á þessu atriði, sem átti eftir 
að reyna furðufljótt á aftur, þegar þjóð 
arbúið fór að rétta við á nýjan leik. 

Afturbatinn á árinu 1969 reyndist 
skjótari en nokkur hafði þorað að vona. 
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í kjölfar gengisbreytingarinnar voru 
gerðar sérstakar ráðstafanir til að auka 
lánsfjármagn atvinnuveganna, svo að 
þeir gætu notfært sér þau tækifæri til 
uppbyggingar, sem gengisbreytingin 
skapaði. Við þetta bættust svo hagstæð 
aflabrögð á öðrum veiðum en síldveiðum og batnandi verðlag erlendis. Kom 
árangurinn fram í stórbættum greiðslu 
jöfnuði, bættri afkomu fyrirtækja og 
aukinni atvinnustarfsemi. 

Þegar árið 1970 hófst, má segja, að 
vor hafi verið í lofti og horfur í efna 
hagsmálum óvenjulega hagstæðar. Hins 
vegar var augljóst, að framundan biðu 
vandasöm úrlausnarefni, einkum í 
launamálum. Vaxandi framleiðsla og 
hagstæður greiðslujöfnuður veittu ótvírætt nokkurt svigrúm til launahækkana, 
jafnframt því sem launþegar hlutu að 
gera kröfur til að njóta ávaxtanna af 
batnandi afkomu eftir að hafa tekið á 
sig verulegar kjaraskerðingar árin tvö 
á undan. Vandinn var hins vegar sá, 
hvernig rata mætti meðalhófið í launa 
hækkunum, þannig að komið yrði í veg 
fyrir nýja verðbólguþróun og hættu 
legar víxlverkanir kaupgjalds og verð 
lags. 

Við þessar aðstæður lá sú spurning 
beint við, hvort ekki væri unnt að 
tryggja almenningi þá kjarabót, sem 
efnahagsbatinn óneitanlega gaf tilefni 
til, án þess að það væri allt í formi 
beinna tekjuhækkana. Niðurstaða þeirra 
athugana, sem gerðar voru í þessu skyni 
á vegum Seðlabankans og Efnahags 
stofnunarinnar, leiddi til þess, að lagð 
ar voru fram tillögur um það, að gengi 
íslenzku krónunnar yrði hækkað um ná 
lægt 10%, jafnframt því sem reynt yrði 
að stuðla að hóflegri lausn kjaradeil 
unnar. Bentu áætlanir til þess, að með 
þessu móti mætti tryggja verulega 
hækkun rauntekna, án þess að innlent 
verðlag þyrfti að hækka, svo að nokkru 

næmi. Var talið, að þannig mundi skapast æskilegt jafnvægisástand í verð 
lagsmálum eftir sveiflur undanfarinna 
ára. 

Eftir rækilega könnun þessa máls á 
vegum ríkisstjórnarinnar og viðtöl við 
helztu hagsmunasamtök komst hún að 
þeirri niðurstöðu, að ekki væri grund 
völlur fyrir gengishækkun vegna þeirrar miklu óvissu, sem framundan væri í 
launamálum. Væri hætt við, að slík 
gengisbreyting yrði að engu gerð á 
skömmum tíma. Varð því ekkert úr þess 
um ráðagerðum, en í stað þess voru 
kjaramálin leidd til lykta í erfiðum 
vinnudeilum, sem kostuðu langvarandi 
verkföll. 

Niðurstaða launasamninganna varð í 
aðalatriðum sú, að laun hækkuðu al 
mennt um 18 % auk verulegra hækkana, 
er stöfuðu af vísitöluákvæðum samninganna. Leiddi þetta til fjórðungshækkunar á tekjum margra launastétta f rá 
því í maí og fram í september. Fer ekki 
á milli mála, að hér er um að ræða 
hækkanir kaupgjalds langt umfram þá 
framleiðniaukningu, sem átt hafði sér 
stað í þjóðarbúinu, og hlutu þær því 
að leiða til verulegra verðhækkana, og 
var sýnt, að víxlhækkanir kaupgjalds 
og verðlags myndu magnast án afláts 
á næstu mánuðum, ef ekki yrði að gert. 
Var þá horfið að því ráði að koma með 
lögum á almennri verðstöðvun, er gilda 
skal til 1. september 1971. Er verðstöðv 
unin framkvæmd bæði með beinni frystingu verðlags, en einng hækkun niðurgreiðslna og fjölskyldubóta, er hafa 
þann tilgang að eyða óframkomnum 
áhrifum fyrri kostnaðarhækkana og er 
lendra verðhækkana og stöðva þannig 
víxlhækkun verðlags og kaupgjalds. 

Hinar miklu launa- og verðlagshækkanir, er fylgdu í kjölfar kjarasamning 
anna, mynda vatnaskil í efnahagsþróun 
ársins. Á fyrri hluta þess var heildar 



8 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

eftirspurn innan við framleiðslugetu at 
vinnuveganna og ónotað svigrúm til 
aukningar á neyzlu og fjárfestingu án 
verðbólguáhrifa. Eft ir mitt árið fer eftirspurn hins vegar ört vaxandi, greiðslu 
jöfnuðurinn snýst til hins verra og 
merki ofþenslu fara að koma í ljós. Mun 
ég nú rekja í megindráttum þróun 
greiðslujafnaðar og peningamála í þessu 
ljósi. 

Á árinu 1970 fór Seðlabankinn í 
fyrsta sinn að birta ársfjórðungslegar 
greiðslujafnaðartölur. Sýna þær ljós 
lega, hve hagstæður greiðslujöfnuður 
inn var framan af árinu, enda fór þá 
gjaldeyrisstaðan ört batnandi og inn 
streymi f j á r í bankakerfið og til fyrir 
tækja í útflutningsgreinum hafði í för 
með sér batnandi lausafjárstöðu og ýtti 
undir bjartsýni í áætlunum fyrirtækja. 
Átti þetta vafalaust ríkan þátt í því 
að ýta undir kaupkröfur og leggja 
grundvöll nýrrar eftirspurnaröldu. 
Áhrif hennar fóru þó ekki að koma fram 
í greiðslujöfnuðinum, fyrr en leið á 
haustið, en þá fór innflutningur mjög 
ört vaxandi. Reyndist greiðslujöfnuð 
urinn óhagstæður á síðasta ársfjórðungi 
í fyrsta skipti f rá því fyrir mitt ár 1969. 

Sé litið á greiðslujöfnuðinn á árinu 
í heild, er útkoman þó hagstæð. Við 
skiptajöfnuðurinn, þ . e . a . s . niðurstaða 
heildarviðskipta með vörur og þjónustu, 
varð jákvæður um 725 millj. kr., en 
hafði verið hagstæður um 390 millj. kr. 
árið áður. Var þetta ekki sízt að þakka 
mjög mikilli aukningu útflutnings, en 
verðmæti hans jókst um rúm 85%, ef 
álútflutningur er meðtalinn, en um rúm 
an fjórðung án hans. Alls varð verð 
mæti vöruútflutnings 12.830 millj. kr., 
en það er nokkru meira en árið 1966, 
reiknað á sama gengi, en þá hafði út 
flutningur orðið hæstur áður. Hér mun 
aði nokkuð um það, að útflutningsvöru 
birgðir lækkuðu töluvert á árinu. Aukn 

ing almenns innflutnings varð svipuð 
og útflutnings eða rúmlega 32 % f rá 
fyrra ári, og var vöruskiptajöfnuður 
inn hagstæður um 230 millj. kr., þegar 
bæði inn- og útflutningur eru reiknaðir 
á fob-grundvelli. Þjónustujöfnuðurinn 
var á hinn bóginn hagstæður um 495 
millj. kr., enda fer þýðing þjónustu 
tekna, einkum af samgöngum og ferða 
mönnum, ört vaxandi. 

Fjármagnsjöfnuðurinn var hagstæð 
ur um 185 millj. kr. á árinu 1970, en 
það er mun minna en undanfarin ár. 
Voru erlendar lántökur miklu minni 
en áður, enda lækkuðu fastar erlendar 
skuldir íslenzkra aðila um 835 millj. kr. 
á árinu. Á móti komu svo hækkanir á 
stuttum vörukaupalánum um 449 millj. 
kr., framlag Norðurlandanna til Iðn 
þróunarsjóðs og ýmsar aðrar fjármagnshreyfingar. Loks fékk Ísland í upphafi 
ársins úthlutað 222 millj. kr. í hinum 
sérstöku dráttarréttindum Alþjóða 
gjaldeyrissjóðsins. 

Niðurstaða allra þessara hreyfinga 
kom fram í hagstæðum heildargreiðslu 
jöfnuði, er nam 1.200 millj. kr. og kom 
fram í bættri gjaldeyrisstöðu á árinu. 
Nam hrein gjaldeyriseign bankanna í 
árslok 3.263 millj. kr., en það eru um 
80% af því, sem hrein gjaldeyriseign 
var orðin í árslok 1966, áður en áhrifa 
útflutningshrunsins fór að gæta. Þessi 
bati í gjaldeyrisstöðunni gerði Seðla 
bankanum kleift að endurgreiða Al 
þjóðagjaldeyrissjóðnum lán þau, sem 
tekin höfðu verið á erfiðleikaárunum, 
samtals að fjárhæð 1.320 millj. kr. Var 
fyrri helmingurinn greiddur í nóvem 
ber, en hinn síðari skömmu eftir áramótin. Er óhætt að segja, að staða þjóð 
arbúsins út á við hafi með þessu nálgazt viðunandi styrkleika á ný. 

Þróun peningamála á árinu 1970 endurspeglaði mjög greinilega þá breytingu 
í greiðslujöfnuðinum við útlönd, sem 
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nú hefur verið rakin. Staða bankakerfisins var hagstæð í upphafi ársins, og 
virtist lausafjáreign bæði banka og fyrirtækja hafa náð viðunandi marki. 
Vegna mikilla útflutningstekna og ört 
vaxandi gjaldeyriseignar hélt lausafjár 
staða bankanna áfram að batna fyrstu 
fimm mánuði ársins. Jókst laust fé 
bankanna um hvorki meira né minna 
en 957 millj. kr. til maíloka, enda var 
aukning innlána á sama tímabili 2.274 
millj. kr. Var það tvöfalt meiri aukning en á sama tíma árið áður. Gerði 
þessi hagstæða innlánaþróun bönkunum 
auðvelt að mæta stóraukinni eftirspurn 
eftir lánsfé, enda var útlánaaukning 
bankanna mun örari á þessu tímabili 
en árið áður. 

Þegar ofan á þessa miklu þenslu í 
peningakerfinu bættust hinar miklu og 
almennu kauphækkanir, var augljóst, að 
nýjar hættur vofðu yfir. Í fyrsta lagi 
hlaut áframhaldandi útlánaþensla að 
verða til þess að kynda enn undir þá 
verðbólguþróun, sem í uppsiglingu var, 
en hins vegar benti allt til þess, að hin 
hagstæða þróun í lausafjárstöðu bank 
anna myndi brátt snúast við og þeir 
lenda í verulegum þrengingum, ef þeim 
tækist ekki að draga úr útlánaaukning 
unni í tíma. Seðlabankinn tók því upp 
beinar viðræður við viðskiptabankana 
um samræmda útlánastefnu, er miðaði 
að því, að útlánaaukning á árinu í heild 
færi ekki fram úr 14%, sem var nokkuð yfir meðaltalsaukningu áranna 1961 
—1969. Tókst um þessi mál góð sam 
vinna milli Seðlabankans og viðskipta 
bankanna, og hafa verið haldnir reglu 
legir fundir um þessi mál síðan. 

Reynslan sýndi, að þessi ótti var ekki 
ástæðulaus. Þegar um mitt árið snerist hin hagstæða þróun lausafjárstöðu 
innlánsstofnana við, og var meginorsök 
in óhagstæðari greiðslujafnaðarþróun 
ásamt árstíðabundnum bata í lausafjár 

stöðu ríkissjóðs. Þótt útlánaaukning við 
skiptabankanna yrði nokkru meiri á 
þessu tímabili en Seðlabankinn hafði 
talið æskilegt, átti hin samræmda út 
lánastefna bankanna vafalaust þátt í 
því að forða frekari erfiðleikum. Þó fór 
svo, að lausafjárstaða bankanna versnaði um tæpar 1.300 millj. kr. síðustu sjö 
mánuði ársins og versnaði því á árinu 
í heild um 340 millj. kr. Urðu þannig 
mikil umskipti í stöðu bankakerfisins 
á árinu. 

Ég mun nú víkja stuttlega að nokkrum heildartölum um þróun peningamála 
á árinu, enda þótt þær dylji þau um 
skipti, sem raunverulega áttu sér stað 
innan ársins. Kem ég þá fyrst að breytingum peningamagnsins, en það nær 
til seðla, myntar og innstæðna á ávísanareikningum. 

Peningamagn fór ört vaxandi á fyrri 
hluta ársins, en undir áramótin, sér 
staklega í desember, snerist þróunin 
skyndilega við, og reyndist heildaraukn 
ing peningamagns á árinu 844 millj. 
kr. eða 22%. Er það mun minni aukning en á árinu 1969, þegar peningamagn 
jókst um tæp 32%. Aukning spariinnlána varð 2.455 millj. kr. eða 22,7%, og 
var það heldur hagstæðari þróun en ár 
ið 1969, þegar aukningin nam 19,3%. 
Útlán banka og annarra innlánsstofn 
ana jukust hins vegar um 2.531 millj. 
kr. eða 18,9% á árinu 1970. Var hér 
um að ræða mun meiri útlánaaukningu 
en árið áður, þegar hún nam 1.511 millj. 
kr. eða 12,7%. Útlánaaukningin er þó 
enn meiri, þegar haft er í huga, að mik 
il birgðalækkun átti sér stað á árinu 
og greiðslur fyrir útfluttar vörur voru 
óvenjulega örar, en það leiddi svo aft 
ur til þess, að lán til sjávarútvegs lækkuðu um 519 millj. kr. á árinu. Sé þetta 
tekið með í reikninginn, sést, að útlánaaukning til annarra greina en sjávarútvegs nam rúmum 3.000 millj. kr. 
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á árinu eða um 28%. Er ekki vafi á því, 
að svo mikil aukning útlána hefur kynt 
undir hina öru eftirspurnaraukningu á 
síðari helmingi ársins. 

Þótt sú mynd, sem ég hef nú reynt 
að draga upp af þeim hliðum efnahags 
þróunarinnar, sem Seðlabankann varð 
ar sérstaklega, sé að ýmsu leyti hag 
stæð, fer því f jarr i , að tekizt hafi að 
ná þeim efnahagslega markmiðum, sem 
vænzt var í upphafi ársins. Vonir manna 
um, að komið yrði í veg fyrir nýja verð 
bólguþróun í kjölfar batnandi efnahags 
ástands, náðu ekki að rætast. Eins og 
á síldarárunum, sem ég drap á áðan, 
hefur batnandi afkoma útflutningsat 
vinnuveganna og hagstæður greiðslu 
jöfnuður enn orðið tilefni til innlendrar tekjuaukningar, sem hefur farið langt 
fram úr því, sem samræmanlegt var 
sæmilega stöðugu verðlagi. 

Vissulega er það bót í máli, að tekizt hefur með lögboðinni verðstöðvun 
að setja hemil á þá skrúfu kaupgjalds 
og verðlags, sem tekjuaukningin á síðasta ári setti í gang. Þótt hér sé um 
tímabundna aðgerð að ræða, er enginn 
vafi á gildi hennar, enda var hún eina 
færa leiðin til að stöðva hinar hættu 
legu víxlverkanir, sem gildandi vísitölu 
kerfi hefur í för með sér. Einnig veitir 
hún mikilvægt svigrúm til að meta betur raunverulega stöðu þjóðarbúsins, áður en til ákvörðunar kemur um nýja 
kjarasamninga og stefnuna í fjármálum 
og peningamálum á komandi hausti. 

Aftur á móti fylgja verðstöðvuninni, 
eins og flestum tímabundnum efnahags 
ráðstöfunum, vissar hættur, og vil ég 
sérstaklega nefna tvær þeirra. 

í fyrsta lagi er hætt við því, að undir 
yfirborði verðstöðvunarinnar þróist 
óhófleg eftirspurnarþensla, er fyrst 
muni koma fram með fullum þunga, 
er henni lýkur. Vegna þessarar hættu 
telur bankastjórn Seðlabankans nauð-

synlegt, að aðhalds sé gætt í peninga 
málum og útlánum bankanna á næstu 
mánuðum, og hefur hún farið fram á 
það við viðskiptabankana, að stefnt verði 
að því, að heildarútlánaaukning á þessu 
ári fari ekki fram úr 12%, en það er 
mat hennar, að slík útlánaaukning sé 
í samræmi við markmið verðstöðvunar 
innar. 

Í öðru lagi er mikil hætta á því, að 
menn mikli fyrir sér þau vandamál, 
er við taki, þegar verðstöðvuninni lýkur. Vilja sumir jafnvel þegar gera því 
skóna, að þá sé óumflýjanleg ný verð 
bólgualda og jafnvel gengislækkun. 

Tel ég ástæðu til að vara eindregið 
við slíkum hugsunarhætti, ekki aðeins 
vegna þess, að hann getur átt þátt í 
að setja af stað öldu spákaupmennsku 
og verðbólguótta, sem eingöngu mundi 
auka vandann, heldur miklu fremur af 
hinu, að engin ástæða er til þess að ætla, 
að vandamálin reynist í haust eins erfið 
og margir vilja nú vera láta. Engu verð 
ur vitaskuld spáð með fullri vissu, hvorki 
um aflabrögð né verðlag sjávarafurða 
erlendis á þessu ári. Hins vegar virðist 
raunhæft að áætla, að það megi takast 
að halda viðskiptahallanum við útlönd 
innan þeirrar fjárhæðar, er samsvarar 
eðlilegum lántökumöguleikum erlendis 
vegna framkvæmda. Hér má þó ekki 
miklu muna, ef á móti blæs, og er mikilvægt, að menn geri sér grein fyrir því, 
að eftirspurn og tekjur eru nú þegar 
við hámark þess, sem framleiðslugeta 
og greiðslujöfnuður þjóðarbúsins þolir. 

Ég býst við, að flestir geri sér ljóst, 
að launahækkanir nokkuð í líkingu við 
það, sem átti sér stað á síðasta ári, eru 
nú óframkvæmanlegar með öllu, enda 
voru aðstæður þá alveg óvenjulegar, þar 
sem verið var að bæta launþegum upp 
fyrri kjaraskerðingu og ráðstafa til almennings ávöxtum af hinum mikla efna 
hagsbata áranna 1969 og 1970. Nú er 
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ekki upp á neitt slíkt að hlaupa, en jafn 
framt er líka þörfin fyrir gagngera leið 
réttingu á lífskjörum úr sögunni. Þess 
er því að vænta, að hægt verði að afla 
skilnings almennings á nauðsyn þess, 
að aukning tekna og eftirspurnar fari 
ekki fram úr verðmæti þeirrar fram 
leiðsluaukningar, sem til skipta verður 
í þjóðarbúinu. Það væri vissulega 
hörmulegt, ef þeim ótrúlega bata, sem 
náðst hefur í afkomu þjóðarinnar síðustu tvö ár, yrði eytt á báli nýrrar og 
tilefnislausrar verðbólgu. 

Ég hef í máli mínu gert tilraun til 
þess að gefa nokkurt yfirlit bæði yfir 
helztu viðfangsefni í stjórn peninga 
mála undanfarin tíu ár og eðli og or 
sakir þeirra vandamála, sem væntan 
lega verður við að glíma síðar á þessu 
ári. Virðist hvort tveggja gefa tilefni 
til þess að líta nokkru nánar á árang 
urinn af hagstjórn hér á landi þennan 
undanfarna áratug og hvaða lærdóma 
megi af honum draga. Meðal þess, sem 
jákvætt er í reynslu þessa tímabils, vil 
ég nefna eftirfarandi: 

Í fyrsta lagi hefur tekizt að tryggja 
viðunandi hagvöxt yfir tímabilið í heild 
þrátt fyrir mjög miklar sveiflur, sem 
áttu sér stað í framleiðslu- og útflutningstekjum. Heildaraukning þjóðar 
framleiðslu á sjöunda áratugnum reyndist að magni til 54% eða nærri 4½% á 
ári að meðaltali. Er það mjög nærri 
meðalframleiðsluaukningu í OECD 
löndum á sama tímabili, en mun meira 
en náðist á áratugnum á undan hér á 
landi. Sé miðað við þjóðartekjur á mann, 
var meðalaukningin 3,7% á ári á sjö 
unda áratugnum, en aðeins 2,4% á ári 
áratuginn á undan. Bendir þetta til þess, 
að sú stefna frjálsræðis bæði í innflutnings- og fjárfestingarmálum á grund 
velli raunhæfrar gengisskráningar, sem 
fylgt hefur verið þetta tímabil, hafi leitt 
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til betri nýtingar framleiðsluþátta þjóð 
arbúsins og því til aukinnar framleiðni. 

Í öðru lagi hefur tekizt að koma á 
aukinni fjölbreytni í atvinnuháttum, 
sérstaklega útflutningsframleiðslu, sem 
væntanlega á eftir að draga úr þeim 
sveiflum í gjaldeyristekjum, sem átt 
hafa svo drjúgan þátt í óstöðugleika íslenzkra efnahagsmála til þessa. Að sama 
marki hefur verið stefnt með stofnun 
Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins, en 
með honum er tekin upp ný aðferð til 
að draga úr tekjusveiflum í sjávarútveginum. 

Í þriðja lagi hefur tekizt að treysta 
betur en áður stöðu þjóðarinnar út á 
við og vinna henni aukið fjárhagslegt 
traust meðal annarra þjóða. Hefur það 
verið eitt meginmarkmið Seðlabankans 
að tryggja, að ætíð væri fyrir hendi 
nægur gjaldeyrisforði, er ekki væri 
gengið verulega á nema til að forða 
áföllum á sérstökum erfiðleikatímum, 
eins og hér gengu yfir 1967 og 1968. 

Allt eru þetta svo mikilsverð atriði, 
að á grundvelli þeirra á að vera óhætt 
að fullyrða, að afkoma Íslendinga hafi 
aldrei staðið traustari fótum en nú. Hin 
um megin á reikningnum verður þó að 
telja einn vettvang, þar sem árangur í 
stjórn efnahagsmála á undanförnum 
áratug hefur orðið mun minni en vonir 
stóðu til. Ég á þar við þróun verðlags 
og framleiðslukostnaðar. Hjá því verður 
ekki horft, að verðbólga hefur verið 
hér á landi meira en tvöfalt örari en í 
nokkru nálægu landi og einnig allmiklu 
meiri en áratuginn á undan. Nú er ekki 
vafi á því, að hinar miklu verðhækkanir hér sl. tíu ár má að verulegum hluta 
skýra með hinum óvenjulegu tekjusveiflum útflutningsatvinnuveganna, sem m. 
a. leiddu til stórfelldrar gengislækkunar. 
Sú niðurstaða verður þó á engan hátt 
umflúin, að tilhneiging til verðbólgu 
hefur síðustu tvo áratugi verið meiri 



12 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

hér á landi en í öðrum löndum á svipuðu efnahagsstigi. 

Þótt þessi samanburður sé Íslendingum óhagstæður, er ekki þar með 
sagt, að verðbólgan hér á landi sé ein 
stakt fyrirbæri. Þvert á móti hefur ver 
ið tilhneiging til örari verðbólguþróun 
ar hvarvetna meðal háþróaðra iðnaðar 
þjóða undanfarin ár. Hafa hinar al 
mennu verðhækkanir valdið vaxandi 
áhyggjum og orðið tilefni mikilla um 
ræðna og athugana á alþjóðavettvangi. 
Er ýmislegt, sem komið hefur fram í 
þeim umræðum, t . d . í skýrslu OECD 
um verðbólgumál, athyglisvert fyrir Ís 
lendinga, enda virðast vandamál ann 
arra þjóða í öllum meginatriðum vera 
hin sömu, ef f rá eru talin hin sérstöku 
vandamál, sem hér stafa af óstöðug 
leika sjávarútvegsins. Ég tel því ekki 
úr vegi að nefna hér nokkur atriði, sem 
fram komu í skýrslu OECD. 

Í fyrsta lagi er þar bent á, að verð 
bólguþróunin að undanförnu sé að veru 
legu leyti afleiðing af því, hve mikil 
áherzla hefur verið lögð á fulla atvinnu 
sem efnahagslegt markmið síðustu tvo 
áratugi og hversu vel hefur tekizt að 
ná því markmiði. Þegar allir eru orðnir 
sannfærðir um það, að kreppa og at 
vinnuleysi séu sjálfskaparvíti, sem 
stjórnvöld hvers lands hljóti að forðast 
í lengstu lög, hverfur um leið úr sög 
unni ótti manna við það, að óhóflegar 
hækkanir launa og framleiðslukostnað 
ar komi niður á þeim sjálfum í formi 
efnahagslegs samdráttar. Ekki er vafi 
á því, að þetta á við Íslendinga öðrum 
þjóðum fremur. Engin þjóð í Vestur 
Evrópu hefur átt við jafn hagstæð at 
vinnuskilyrði að búa um jafn langan 
tíma, og hvergi hefur sýnt sig jafn oft, 
að stjórnvöld geta ekki sætt sig við það, 
að kostnaðarhækkanir leiði til stöðvunar 
atvinnurekstrar og minnkandi atvinnu. 

Í öðru lagi hefur reynsla annarra 

þjóða að undanförnu bent til þess, að 
ekki sé á það að treysta, að unnt sé við 
þessar aðstæður að draga verulega úr 
launa- og verðhækkunum með fjármála 
legum og peningalegum aðgerðum ein 
um saman, þar sem líklegt sé, að þær 
leiði til meiri samdráttar í eftirspurn 
og atvinnu en menn geti sætt sig við, 
löngu áður en tilætluðum verðhjöðnun 
aráhrifum væri náð. Til viðbótar eðli 
legu aðhaldi í fjármálum og peninga 
málum þurfi því að koma almennt viðurkennd stefna í launa- og verðlags 
málum, er miði að því, að launahækkanir séu ætið í samræmi við framleiðslu 
aukningu þjóðfélagsins, þar sem hækkanir umfram þau mörk hljóti eingöngu 
að leiða til verðbólgu. Þótt menn greini 
mjög á um það, hversu beina aðild ríkisvaldið eigi að hafa að mörkun stefn 
unnar í launamálum, vex þeirri skoðun 
fylgi, að ákvarðanir í launamálum séu 
afdrifaríkari en svo, að eðlilegt sé að 
ráða þeim til lykta eingöngu milli aðila 
vinnumarkaðarins án nokkurrar tryggingar fyrir því, að tillit sé tekið til hags 
muna þjóðarbúsins í heild. 

Enginn vafi virðist leika á því, að 
viðhorf manna til verðbólguþróunar 
hafa breytzt hvarvetna í heiminum á 
undanförnum árum. önnur markmið, 
einkum ör hagvöxtur og næg atvinna, 
hafa í svo til öllum lýðræðisríkjum verið 
tekin fram yfir stöðugt verðlag, hvenær 
sem á hefur reynt. Enginn ágreiningur ætti að þurfa að vera um mikilvægi 
þessara markmiða, en í OECD-skýrslunni er lögð áherzla á það, að menn 
missi ekki sjónar á skaðsemi verðbólgu, 
sem hljóti að leiða til efnahagslegs tjóns 
og félagslegs óréttlætis, ef henni er 
ekki haldið innan hóflegra marka. Á 
þessi aðvörun vissulega erindi til okkar Íslendinga. Þótt við höfum átt við 
sérstök og oft erfið efnahagsvandamál 
að etja, stafa hinar miklu verðhækkanir 
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hér á landi tvímælalaust einnig af því, 
að skort hefur sterkan og almennan 
vilja til þess að gefa aðgerðum gegn 
verðbólgu nægilegan forgang. 

En hvað þá um stjórn peningamála 
og aðgerðir Seðlabankans? Hefur hann 
ekki sérstöku hlutverki að gegna í bar 
áttunni gegn verðbólgu? Vissulega er 
það svo, enda hafa verðhækkanirnar á 
undanförnu ári verið stjórn bankans 
verulegt áhyggjuefni. Því miður tókst 
ekki að ná samstöðu um aðgerðir í 
gengis- og launamálum, sem forðað 
hefðu getað þeirri verðhækkunarskriðu, 
sem yfir féll. 

Sannleikurinn er sá, að áhrifum pen 
ingalegra aðgerða gegn verðbólgu eru 
þröng takmörk sett, ef önnur öfl, er 
áhrif hafa á gang efnahagsmála, leggj 
ast ekki á sömu sveif. Sé litið yfir þró 
un síðustu tíu ára, fer það vart milli 
mála, að lengst af hefur verið rekin 
aðhaldssöm stefna í peningamálum, ef 
f rá eru talin erfiðleikaárin 1967 til 1969, 
þegar Seðlabankinn jók mjög útlán sín 
til þess að hamla gegn samdrætti og at 
vinnuleysi. Það hefur verið mat banka 

stjórnar Seðlabankans, að frekari beit 
ing peningalegra aðgerða á uppgangs 
árunum hefði ekki náð tilgangi sínum, 
nema einnig hefðu komið til samræmd 
ar aðgerðir í opinberum fjármálum og 
launamálum. 

Það er einmitt samræmd stefna af 
þessu tagi, sem að dómi Seðlabankans 
hlýtur að vera forsenda þess, að unnt 
verði að leysa þau vandamál, sem við 
blasa á síðari hluta þessa árs, þannig 
að bæði verði komið í veg fyrir teljandi 
verðhækkanir og versnandi greiðslu 
stöðu út á við. Bankastjórn Seðlabank 
ans mun leggja það af mörkum, sem 
hún má, við að undirbúa mótun slíkr 
ar stefnu og vinna að framgangi hennar. 

Nú eru aðeins tvö ár liðin, síðan þjóðarbúskapurinn var í öldudal óvenjulegra efnahagsörðugleika. Ég veit, að 
það hefur víða vakið athygli, hvernig 
Íslendingar brugðust við þeim vanda 
málum og hve skjótt þeir hafa rétt hag 
sinn við að nýju. Vonandi bera þeir 
gæfu til þess að eyðileggja ekki þann 
árangur nú með því að krefjast meira 
úr þjóðarbúinu en þar er til skipta. 



Ejler Alkjær: 

Alþjóðaráðstefnur 
Prófessor Ej ler Alk jær við Verzlunarháskólann í Kaup-
mannahöfn h e f u r lát ið ferðamál mjög til sín taka og: he fu r 
meðal annars unnið að þeim á vegum Sameinuðu þjóð-
anna, svo sem h é r á landi. Hann he fu r skrifað bók u m 
staðsetningu a lþ jóðaráðstefna og t e k j u r af þeim, sem þýdd 
he fu r verið á f jö lda tungumála . Hér fer á e f t i r grein 
eiftir hann um sama efni. Innganunr , er varðar Ísland, 
er tekinn saman af Valdimar Kristinssyni. 

Móttaka ferðamanna virðist geta orðið 
mikilvægur þát tur í gjaldeyrisöflun 

hér á landi og er reyndar orðin það að 
nokkru leyti. Helzta vandamálið við eflingu 
atvinnuvegarins er það, að aðalferðamanna 
tíminn er of stuttur. Erf i t t er að fá hótel 
til að skila hæfilegum arði, nema ársnýtingin sé allmikil. Rætt hefur verið um ýmsar leiðir til að lengja ferðamannatímann, 
og ein sú vænlegasta hefur verið talin að 
stuðla að sem mestu ráðstefnuhaldi í landinu. Allmargar alþjóðlegar ráðstefnur (sjá 
skilgreiningar hér á eft ir) hafa þegar verið 
haldnar hér og sumar þeirra stórar. Yfir 
leitt hefur skipulag þessara ráðstefna þótt 
takast vel, og gefur það fyrirheit um, að 
svo geti einnig orðið í framtíðinni. En þess 
ar ráðstefnur mættu verða miklu fleiri og 
þá einkum utan mesta annatímans í ferða 
málunum. Ráðstefnur hafa einnig þann kost 
f r á sjónarmiði „gestgjafanna", að þær gefa 
oft miklar tekjur. 

Reykjavík hefur langbezt skilyrði til ráð 
stefnuhalds hér á landi, og þar geta þær 
verið allfjölmennar. Akureyri kemur einnig 
til greina og því f remur sem gistiaðstaðan 
þar batnar. Á nokkrum stöðum mætti auk 
þess halda litlar ráðstefnur, og mætti nefna 

Höfn í Hornafirði og Stykkishólm sem 
dæmi, þar sem góð og vaxandi gistiaðstaða 
er á báðum þessum stöðum. 

Nýlega hefur verið gefinn út litprent 
aður bæklingur, sem á að kynna Ísland sem 
ráðstefnuland. Auk almennra upplýsinga er 
þar sagt f r á helztu hótelum í Reykjavík og 
stærstu samkomusölum. Einnig er vakin 
athygli á Akureyri og Hornafirði. Útgáfa 
bæklingsins er byrjunin á skipulagðri starf 
semi til að auka ráðstefnuhald hér á landi. 
Auk kynningarinnar þarf að vinna að bættri 
aðstöðu á ýmsum sviðum, enda kemur flest 
af slíku að notum fyrir almenna ferða 
menn og reyndar landsmenn einnig. 

Betri og sérhæfðari búnaði þarf að koma 
fyr i r í nokkrum sölum. Og ráðstefnuhús 
þarf að rísa í Reykjavík, sem þó hafi f jöl 
þætta notkunarmöguleika. Nágrenni háskólans og hugsanleg tónlistarhöll koma í hug 
ann í þessu sambandi. Minni ráðstefnur þyk 
ir hagkvæmt að halda í hótelum, og er æskilegt að hanna þau f rá upphafi með þetta 
fyr ir augum. Utan Reykjavíkur koma Þing 
vellir og Akureyri hvað helzt til greina 
fyr ir uppbyggingu sérhæfðra ráðstefnu 
hótela á næstu árum. 

(V. K.) 



ALÞJÓÐARÁÐSTEFNUR 

1. Hvað er ráðstefna? 

Latneska orðið eongressus (ráðstefna) 
þýðir blátt á f ram „samkoma", en í orða 
bókum er orðið skilgreint sem „þing manna, 
sem koma saman í sameiginlegum til 
gangi". í Bandaríkjunum er orðið Congress 
næstum eingöngu notað sem heiti yfir neðri 
deild sambandsþingsins, en ráðstefnur eru 
þar almennt nefndar „conventions". Að 
sönnu er samband milli orðanna ráðstefna 
og fundur, en þau þýða ekki hið sama. 
Ráðstefna er fundur, en ekki eru allir fund 
ir ráðstefnur. Hin síðastnefnda einkennist 
að nokkru leyti af lengd sinni og f jarlægð 
inni, sem a. m. k. sumir af þátttakendum 
hennar þurfa að sækja hana úr. Sumir 
þátttakenda á ráðstefnu munu þurfa að 
koma á ráðstefnustaðinn langt að og dvelja 
á staðnum næturlangt, oft í fleiri nætur. 
Við venjulegar aðstæður dvelja þeir a . m . k . 
tvær nætur á ráðstefnustaðnum, ef þeir 
koma kvöldið fyr i r ráðstefnuna og halda 
heim á leið daginn eftir hana. í reyndinni 
standa ráðstefnur þó miklu lengur, eink 
um alþjóðlegar ráðstefnur. 

Frá sjónarmiði ferðamennskunnar eru 
það ekki aðeins samkomur, sem kallaðar 
eru ráðstefnur, sem hér eiga við, heldur 
einnig svipaðar samkomur, þótt þær séu 
nefndar öðrum nöfnum, eins og þing, árs 
fundir, seminör, landsmót o. s. frv., svo 
framarlega sem þær standa eins og að ofan 
getur hið skemmsta og spanna eins vítt 
svið, að því er aðsókn snertir. 

Ráðstefnur f ja l la um margs konar og 
sundurleit mál. Til þess að veita nokkra 
hugmynd um fjölbreytni þeirra sviða, sem 
samtök þau, sem efna til ráðstefna, láta 
til sín taka á, kann að vera fróðlegt að líta 
á flokkun þá, sem U . I . A . (Union of 
International Assoaations) i Brussel notar 
í r i tum sínum og skýrslum. Þar eru samtök 
þau, sem ekki eru á vegum opinberra aðila, 
flokkuð í eft irfarandi 18 flokka: 1) Bók 
fræði, heimildaskráning, blaðamennska; 2) 
Trúarbrögð, siðfræði; 3) Þjóðfélagsvísindi, 
fornfræði (klassísk f ræði) ; 4) Alþjóðleg 
málefni; 5) Stjórnmál; 6) Lög, stjórnvísindi; 7) Velferðarmál; 8) Atvinnumál, 
vinnuveitendur, launþegasamtök; 9) Efna 
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hagsmál, f j á rmál ; 10) Verzlun, iðnaður; 
11) Landbúnaður; 12) Samgöngur, ferða 
mál; 13) Tækni; 14) Vísindi; 15) Heil 
brigðismál; 16) Uppeldis-, æskulýðsmál; 
17) Listir, útvarp, kvikmyndir; 18) íþróttir, hvíld og hressing. 

Af þessu sést, að þessi sameiginlegu 
áhugamál beinast annað hvort að atvinnu 
þátttakenda i ráðstefnu eða að áhugamálum 
þeirra á sviði menningarmála, tómstunda 
iðkunar eða hressingar. Hins vegar tak 
markast hugtakið ráðstefna við þær sam 
komur, þar sem fyrirlestrar, umræðufundir 
og því um líkt bera uppi dagskrána. Nú 
safnast þúsundir íþróttamanna saman á 
Ólympíuleikum og milljónir áhorfenda 
fylgjast með því, sem þar fer fram, en samt 
heyrir slík samkoma ekki undir ráðstefnu 
ferðamál. Safnist menn hins vegar saman 
til þess að fjalla um íþróttamál á ráðstefnu, 
fær það vel staðizt, sbr. 18. lið hér að ofan. 

Fróðlegt er að greina á milli ráðstefna, 
sem margir aðilar eiga hlut að, og hinna, 
sem einn aðili efnir til. 

Til hinna fyrrnefndu teljast ráðstefnur, 
sem efnt er til af samtökum eða hópi manna 
hið fæsta, hvort sem þeir eru bundnir í 
formlegum eða varanlegum félagsskap eður 
ei, en efna og boða til ráðstefnunnar í sam 
einingu. Enn má hér greina á milli sam 
taka á vegum ríkisstjórna og annarra, sem 
eru þeim óviðkomandi. 

Ráðstefnur, þar sem boðandinn, gestgjaf 
inn er aðeins einn, má einnig flokka í ráð 
stefnur á vegum ríkisstjórnar og aðrar. 
Ríkisstjórnin getur t. d. kallað saman sýslu 
menn sína, lögreglustjóra, skólastjóra eða 
aðra sýslunarmenn á ráðstefnu, sem stendur í nokkra daga. Allt slíkt heyrir undir 
skilgreininguna ráðstefna í þeim skilningi, 
sem hér er lagður í það orð. 

Þeir aðilar, sem venjulega efna til ráð 
stefna utan ríkisstjórna og tilheyra síðari 
flokknum, eru oftast iðnaðar- eða verzlun 
arfyrirtæki. Slíkar ráðstefnur eru yfirleitt 
nefndar „corporate conferences" nú orðið 
á útlendum málum. Til þeirra teljast af tur 
ráðstefnur af ýmsu tagi, svo sem sölu 
mannafundir, umboðsmannafundir, útibús 
stjórafundir, framkvæmdaráðsfundir, hlut 
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hafa fundir og fundir forstöðumanna dótturfyrirtækja erlendis. 

Annan greinarmun má gera á ráðstefnum, nefnilega eft ir því, hvert landfræðilegt 
svið þær spanna. Greinast þær þá í alþjóða 
ráðstefnur og innanlandsráðstefnur. Hug 
takið albjóðleg ráðstefna þarfnast skýringar. Það þarf ekki að ná til allrar jarð 
arinnar (alheimsráðstefna) eða allra þjóða, 
heldur nægir skilgreining Sameinuðu þjóð 
anna: sem nær til þriggja þjóða hið fæsta. 
Þetta þýðir, að margar alþjóðlegar ráð 
stefnur eru svsæðisbundnar, þ . e . þær ná 
aðeins til þátttakenda nokkurra þjóða, sem 
liggja þétt saman. í reynd er það svo, að 
sú þróun er einna mest áberandi á sviði 
alþjóðaráðstefna, að þeim fjölgar mest 
vegna svæðisbindingar þeirra. Þannig f jölg 
ar nú ört Norðurlandaráðstefnum, Mið 
evrópu-, Miðjarðarhafs-, Miðausturlanda 
Asíu-, Suðausturasíu-, Kyrrahafs- og Suður ameríkuráðstefnum. Á síðustu tímum 
hefur fjöldi samtaka verið stofnaður meðal 
þjóða innan samtaka á borð við EBE, 
EFTA, LAFTA, COMECON og önnur markaðsbandalög, og öll halda þau ráðstefnur, 
sem takmarkaðar eru við tilsvarandi svæði. 
Sömuleiðis hefur sérgreining alþjóðaráð 
stefna þróazt ört. Þannig hit tast læknar 
vart lengur á alheimsráðstefnu. í staðinn 
hafa komið svæðisbundnar alþjóðaráðstefnur eða landsþing. Auk þeirra eru svo 
sérgreindar alþjóðaráðstefnur eft ir f ag 
legri sérgreiningu á sviði læknisfræðinnar. T. d. efna háls-, nef- og eyrnalæknar til ráðstefna í sinni sérgrein. Slíkar 
ráðstefnur eru heldur ekki alheimsráðstefnur lengur, heldur svæðisráðstefnur og/eða 
landsþing. 

Að lokum eru svo landsþing, þar sem 
saman koma þátttakendur f r á einu landi 
aðeins eða jafnvel landshluta eingöngu. 

2. Alþjóðamarkaðurimi fyrir ráðstefnur 
í heild. 

Innanlandsferðalög taka til fleiri ferða 
manna en ferðalög til útlanda, og á sama 
hát t tekur að líkindum mörgum sinnum 
meiri fjöldi manna þát t í landsþingum en 
alþjóðaráðstefnum, a f tur á móti beinist 

áhugi þeirra, sem fjal la um ferðamála 
fyrirgreiðslu, fyrs t og fremst að alþjóða 
markaðnum á þessu sviði. Þess vegna mun 
verða fjallað um alþjóðaráðstefnur ein 
göngu í þessari stuttu skýrslu. Önnur ástæða 
fyr ir þessu er sú, að tölfræðilegt úrvinnslu 
efni vantar oftast, þegar um landsþing er 
að ræða. Nokkur lönd, þar á meðal þau, 
sem hafa mjög vinsæla ráðstefnustaði, svo 
sem hinar miklu ráðstefnuborgir Ameríku, 
hafa yfir slíku efni að ráða, en alger ógerningur er á þessum vettvangi að birta yfir 
lit yfir heildarfjölda landsþinga í öllum 
heimi og þátttakendur þeirra. Hins vegar 
höfum vér nú yfir að ráða fullnægjandi 
staðtölulegum upplýsingum um sameigin 
legar alþjóðaráðstefnur, en skrásetningu á 
ráðstefnum fyrir tækja er ekki að fullu lok 
ið enn. 

Uppistaðan i því, sem kalla má alþjóða 
markaðinn fyrir ráðstefnur, eru að sjálf 
sögðu alþjóðaráðstefnur sem slíkar, þ . e . 
ráðstefnur, þar sem þátttakendur allmargra 
landa ( a . m . k . 3, sbr. áðurnefnda skilgreiningu), landahóps, sem saman á (í stjórn 
málalegu, trúmálalegu eða menningarlegu 
tilliti), heillar heimsálfu eða heimsins alls 
koma saman. 

Auk þess ber að líta á tvö atriði önnur á 
alþjóðamarkaðnum fyr i r ráðstefnur. Ann 
að er það, að landsþing eru í æ ríkari mæli 
haldin í öðrum löndum en þátttökulönd 
unum. T. d. ber æ meira á því, að landsþing bandarískra samtaka séu haldin í ná 
grannalöndunum, Kanada og Mexíco, eða 
enn f j æ r : í Bretlandi, á Norðurlöndum, 
Austurlöndum fjær, Suður-Ameríku o . s . 
frv. Til dæmis fer nú sífjölgandi þeim 
landsþingum, sem haldin eru í Kaupmanna 
höfn, bæði af hálfu Bandaríkjamanna, 
Breta, Þjóðverja, Svía og Norðmanna. Á 
sama hát t eru ýmis landsþing danskra sam 
taka nú haldin í nágrannalöndunum, Noregi, 
Svíþjóð, Þýzkalandi, Bretlandi og jafnvel 
i Suður-Evrópu. 

Hitt atriðið er, að æ meira er um það, 
að til landsþinga, sem haldin eru í heima 
landi sínu, sé boðið þátttakendum erlendis 
frá. Hér valda tungumálaörðugleikar að 
sjálfsögðu nokkrum takmörkunum. Lands 
þing, sem haldin eru í Bretlandi, eru æ meir 
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sótt af þingfulltrúum vestan um haf og f rá 
öðrum löndum, þar sem enska er töluð. Á 
landsþing í Þýzkalandi koma af tur full trúar 
f rá landssvæðum þýzkumælandi manna utan Þýzkalands o. s. frv. En þegar lands 
þing eru haldin á Spáni, Ítalíu eða Grikk 
landi, svo að dæmi séu nefnd, koma Norðurlandabúar vart til greina sem þingfull 
t rúar af tungumálaástæðum. Ef t i r því sem 
Gerald K. Sanderson, forstöðumaður ráð 
stefnuhaldsskrifstofu Chicagoborgar segir, 
(en sú borg er mesta ráðstefnuborg Banda 
ríkjanna, og eru þar haldnar h. u. b. 1000 
ráðstefnur árlega, mest landsþing), ber 
mjög á því, að ráðstefnur séu sóttar þang 
að f r á öðrum löndum. T. d. héldu f ram 
leiðendur í byggingariðnaði í Bandaríkjun 
um ársþing sitt 1969 í Chicago, og sóttu 
það 136.000 fulltrúar, þar af 10.000 erlendis 
frá. 

Þessi tvö síðasttöldu atriði á alþjóða ráð 
stefnumarkaðnum eru nú mjög að vinna 
á í mikilvægi og munu vafalaust verða þung 
á metunum í framtíðinni. í þessari stuttu 
skýrslu mun hins vegar af tur verða horfið 
að k jarna málsins, hinum raunverulegu al 
þjóðaráðstefnum. 

3. Þróunin í alþjóða ráðstefnuferðalögum. 
Spor fyrstu ráðstefna manna eru löngu 

máð í árdögum mannkynssögunnar. Þannig 
er það hreinum tilviljunum háð, hvenær 
fyrs ta vitneskja um ráðstefnur af sérstöku 
tagi kemst á spjöld sögunnar. Sem dæmi 
má nefna, að fyrs ta alþjóðaráðstefna lækna 
var haldin í Róm 10. marz til 8. júní 1681, 
en það var ekki fyr r en um miðja 19. öld, 
sem alþjóðaráðstefnur á þessu og flestum 
öðrum sviðum vísindanna urðu algengar. 

Nokkrar alþjóðaráðstefnur urðu frægar 
í veraldarsögunni sjálfri, svo sem Vínar 
fundurinn 1814—15, bæði vegna pólitískra 
áhrifa, lengdar og dagskrár hans. (,,Le 
congres danse, mais il ne marche pas", þ. e. 
ráðstefnan dansar, en kemst þó ekki úr 
sporunum, eins og sagt var). 

Undirstaðan undir aukningunni á ráð 
stefnuferðalögum er meira og minna hin 
sama og á öðrum sviðum ferðalaga. Myndun alþjóðasamtaka má þó telja sem eina 

aðalástæðuna, en á hinn bóginn má líta á 
þessa þróun á sviði alþjóðasamskipta sem 
nokkurs konar afleiðingu þarfarinnar fyrir 
alþjóðlegu ráðstefnuhaldi. Þróun alþjóð 
legra samtaka endurspeglar því allvel þróun ráðstefnuferðalaga. Samkvæmt 1. útgáfu 
Yearbook of International Organizations 
(1910), sem U . I . A . gefur út, voru þá til 
47 alþjóðasamtök á vegum ríkisstjórna og 
463 önnur eða 510 alls. Árið 1957 voru 
þessar sömu tölur komnar upp í 132 + 985, 
(sbr. sömu heimild, útg. 1956—57), alls 
1117. Síðasta útgáfa sömu heimildar (1968 
—69) getur þess, að tölurnar séu þá komnar upp í 229 + 2188 eða alls 2417. Þetta 
jafngildir því, að samtökunum hafi fjölgað 
um meira en helming á þeim 12 árum, sem 
liðin eru f r á næstsíðustu útgáfu skrárinnar. 

Að því er varðar fjölda alþjóðaráðstefna 
er ekki um staðtölulegar upplýsingar að 
ræða, sem ná langt af tur í tímann. Hins 
vegar hefur oss tekizt að afla allnákvæmra 
upplýsinga með því að notfæra oss gögn 
í vörzlu U . I . A . 

1. tafla. 
Þróun alþjóðaráðstefna árin 1954—1968. 

Fjöldi alþjóðaráðstefna. 

1954 1.058 
1959 1.758 
1964 2.201 
1967 2.365 
1968 2.728 

Þannig skráðum vér tveimur og hálfu 
sinni fleiri ráðstefnur árið 1958 en 14 ár 
um áður, (sem svarar til fjölgunar um 
160%), og aðeins f rá árinu 1967 til ársins 
1968 nam fjölgunin 16%. Þetta sýnir bezt 
hina geysiöru þróun, sem er í alþjóða ráð 
stefnuhaldi nú á tímum, og ferðalögum í 
sambandi við það. í samanburði við almenna 
aukningu á komu ferðamanna í heild sam 
kvæmt tölum, (sumpart þó áætluðum), sem 
International Union of Off iaal Travel Organizations hefur tekið saman, f jölgar ráð 
stefnum miklu örar en komu almennra 
ferðamanna, sem fjölgaði aðeins um 3% 
árið 1968, 6% árið áður og 13% árið þar 
áður. 

Nú vakna tvær spurningar. í fyrsta lagi: 
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Eru þessar upplýsingar rét tar og tæmandi? 
Þær eru rét tar að því marki, að þær hafa 
verið unnar úr hliðstæðum gögnum með 
sams konar aðferðum. En þær eru ófull 
komnar að því leyti, að U . I . A . getur ekki 
skráð allar mögulegar alþjóðaráðstefnur á 
tæmandi hátt . U . I . A . gerir ráð fyrir, og 
höfundur þessarar skýrslu er á sömu skoð 
un, að heimildir þær, sem fyr i r liggja til 
úrvinnslu, veiti einungis upplýsingar um 
hér um bil tvo þriðju allra ráðstefna, sem 
haldnar eru. Sérstaklega er hætt við, að 
mikill fjöldi lítilla ráðstefna (líkari seminar fundum), sem að auki standa aðeins 
stutt, sleppi f ram hjá skráningu U . I . A . 
Því er það verjandi að áætla heildartölu 
alþjóðaráðstefna sem stendur um 4.000 á 
ári, og er þá einungis át t við ráðstefnur, 
sem samtök efna til, eins og áður er f ram 
tekið. 

Önnur gagnrýnandi spurning er svo aftur: Veitir fjöldi ráðstefnanna öruggar upp 
lýsingar um umfang ferðamennskunnar, 
sem stendur í sambandi við ráðstefnuhaldið, 
eða væri ekki ætlandi, að fjöldi þáttakenda 
(bæði raunverulegra þátttakenda og fylgd 
arliðs þeirra) væri betri mælikvarði? Og 
ætti ekki auk þess að taka lengd ráðstefnanna með í reikninginn? Öllu þessu bæri 
að svara játandi, en því fer verr, að tæm 
andi tölur um öll þessi atriði eru ekki fyrir 
hendi. Við verðum því að byggja áætlanir 
okkar á vissum sýnishornum og dreifðum 
tölulegum upplýsingum, sem aflað hefur 
verið á ýmsum stöðum og misjöfnum tíma, 
og þá aðeins náum við að komast að eftir 
farandi tölum, sem við eiga sem stendur: 

Þessar 4.000 alþjóðaráðstefnur eru sóttar 
af 500 fulltrúum að meðaltali ( þ . e . hér 
um bil 400 fulltrúum og 100 samferða 
mönnum þeirra), en það þýðir, að heildar 
tala þátttakenda í ráðstefnunum nær hér 
um bil tveimur milljónum manna. Meðal 
lengd ráðstefnanna er um það bil 5 dagar, 
sem svarar alls til 10.000.000 ráðstefnu 
daga. Sú staðreynd, að nokkur hluti þátt 
takenda ( e . t . v . 10%) á heima á ráðstefnu 
staðnum og sefur heima, meðan á ráðstefn 
unni stendur, ætti að lækka lítillega þann 
fjölda gistinátta, sem ráðstefnunum er 
samfara. Hins er þó að gæta, að flest 

ir aðkomnir þátttakendur dvelja 2—3 nótt 
um lengur á ráðstefnustaðnum fyrir og 
eftir ráðstefnuna, og má því áætla heildar 
tölu gistinga vegna alþjóðaráðstefna um 
12.000.000 árlega. 

Eins og áður er getið, er áætlað, að hér 
um bil 10% hinna 2.000.000 þátttakenda á 
ráðstefnunum séu heimafólk, en hér um 
bil 15% í viðbót að meðaltali séu þátt tak 
endur f r á því landi, þar sem ráðstefnan er 
haldin. Þeir dvelja um nætursakir á ráð 
stefnustaðnum, en ferðast aðeins innan síns 
lands og eyða að sjálfsögðu engum erlend 
um gjaldeyri. Þau 75%, sem þá eru eftir, 
eða 1.500.000 ráðstefnugestir, ferðast milli 
landa eða milli heimsálfa til og f rá ráð 
stefnustaðnum og eru því sérstaklega mikilvægir fyrir atvinnuveg ferðamála. 

í samanburði við heildartölu komu ferða 
manna erlendis f rá (árið 1968 voru þeir 
140.000.000) á aðeins rúmlega 1% rætur 
að rekja til alþjóðlegs ráðstefnuhalds, en 
bæði er, að meðallengd dvalar vegna ráð 
stefnuhalds er lengri en svarar dvöl hins 
almenna ferðamanns, og svo hitt, að bæði 
efnahagsleg og önnur áhrif ráðstefnuhalds 
á ferðamál eru svo mikil, að margar aðrar 
tegundir ferðamennsku hverfa algerlega í 
skuggann í samanburði við það. 

Eit t af því, sem sérkennandi er fyr i r 
ráðstefnuferðamennsku og um leið forvitni 
legt, er það, að ýmsir þróunarþættir á því 
sviði reynast ganga hver gegn öðrum, þann 
ig að áhrif eins þeirra vega upp áhrif ann 
ars og heildarútkoman breytist því oft 
lítið. Þetta á til dæmis við um þróunina í 
át t til svæðisbindingar og sérgreiningar, 
sem getið er um hér að framan. Rétt er 
það, að fleiri og fleiri svæðisbundnar ráð 
stefnur eru haldnar, en um leið f jölgar 
þeim alheimsráðstefnum, sem efnt er til. 
Staðreynd er og, að þær ráðstefnur, sem 
boðað er til úr öllum heiminum, eru sóttar 
meir og meir af þátttakendum hvaðanæva 
að úr heiminum eða því sem næst. Fyrir 
seinni heimsstyrjöldina voru flestar al 
þjóðaráðstefnur, sem til að mynda voru 
haldnar í Evrópu, lítt sóttar af þátt tak 
endum f rá Ameríku, og f r á öðrum heims 
álfum komu yfirleitt örfáir fulltrúar, sem 
svo hittist á að voru staddir í Evrópu hvort 
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eð var í öðrum erindagerðum. Ef t i r heims 
styrjöldina jókst mjög þátt taka f r á öðrum 
heimsálfum í ráðstefnum, sem haldnar voru 
í Evrópu, og nú á dögum er svo komið, að 
einkennandi er fyr ir ráðstefnur, sem haldnar eru í Evrópu, að þar eru saman komnir 
full trúar f r á öllum heimsálfum. Á sama 
hát t fer þeim Evrópumönnum sífjölgandi, 
sem sækja ráðstefnur, haldnar í öðrum álf 
um heims. 

Við fyrstu sýn kann að virðast sem þróunin í átt til sérhæfingar sé meir einstefna, 
en í reynd kveður svo rammt að þessari 
þróun, að mörgum ráðstefnumönnum finnst 
nú orðið, að þeir þurfi að sækja fleiri en 
eina sérfræðiráðstefnu til að fylgjast með 
á öllu sérþekkingarsviði sínu. Töluverður 
hluti ráðstefna, sem eru meir almenns eðlis, 
dregur og til sín æ meiri fjölda þátt tak 
enda f rá alheimsmarkaðnum. Margir ráð 
stefnumenn hafa áhuga, tíma og efni á að 
sækja einnig almennar ráðstefnur auk ráð 
stefna á sérsviðum sínum, en hinar fy r r 
nefndu hafa oft meira aðlaðandi dagskrár 
vegna stærðar sinnar, bæði f r á félagslegu 
og ferðamálalegu sjónarmiði, en hinar 
minni og sérhæfðari. 

Enn fremur verður vart andstæðrar þróunar, að því er varðar tungumálin, sem 
notuð eru á alþjóðaráðstefnum. Vegna þess, 
hve enskukunnátta er útbreidd, er mikill 
fjöldi ráðstefna utan enskumælandi landa 
haldinn á ensku eingöngu, þótt sóttur sé 
fulltrúum hvaðanæva að úr heiminum. Á 
hinn bóginn veldur sú staðreynd, að fólk 
úr öllum hlutum heims streymir á æ fleiri 
ráðstefnur, því, að þörfin fyr ir að notast 
við fleiri en eitt tungumál á sömu ráðstefnu 
verður æ brýnni. Tilhneigingin til svæðis 
bindingar ráðstefna dregur af tur að ein 
hverju leyti úr þörfinni fyr ir að notast við 
fleiri en eitt tungumál á ráðstefnu. Á Norðurlandaráðstefnum þarf ekki að notast við 
ensku, frönsku, þýzku o . s . f r v . Hins vegar 
þarf að notast við tvö eða fleiri tungumál 
á ýmsum svæðaráðstefnum, t . d . h já Efna 
hagsbandalaginu. 

4. Dreifing alþjóðaráðstefna á heimsálfur. 
Alþjóðaráðstefnurnar, sem taldar eru í 

1. töflu, eru fróðlegar, að því er tekur til 

landfræðilegrar dreifingar þeirra, eins og 
nánar verður skýrt hér á eftir. Við skulum 
takmarka samanburðinn við árin 1954 og 
1968. Lítum fyrst á dreifinguna eftir heims 
álfum: 

2. tafla. 
Landfræðileg dreifing alþjóðaráðstefna 

árin 1954 og 1968. 

Ráð- Ráð- Aukning 
stefnur stefnur í % 

Heimsálfa 1954 % 1968 % 1954-68 

Evrópa 788 74 1.898 70 140 
Afríka 27 3 92 3 240 
Asía 40 4 212 8 430 
Ástralía 6 - 29 1 382 
N.-Ameríka.. 82 8 267 10 255 
Mið- og 

S.-Ameríka . . 115 11 230 8 100 

Alls 1.058 100 2.728 100 158 

Hlutur Evrópu í ráðstefnuhaldinu öllu hefur heldur minnkað, þótt 70% ráðstefnanna 
séu enn haldnar þar, en aðrar álfur heims 
hafa unnið á hlutfallslega. Þetta á ekki að 
eins við Norður-Ameríku, en bæði Banda 
ríkin og Kanada sækja nú mjög á í ráð 
stefnuhaldinu, heldur einnig við flest önnur meginlönd heims, þótt i nokkuð mismiklum mæli sé. Æ fleiri alheimsráðstefnur eru 
haldnar í þessum heimsálfum og reyndar 
æ fleiri svæðisráðstefnur einnig. Sérstak 
lega er vert að benda á, að þær heimsálfur, sem almennt eru taldar vanþróaðar, 
draga til sín fleiri og fleiri ráðstefnur. 

Innan hverrar heimsálfu og innan flestra 
landa má enn fremur greina á milli ráð 
stefnanna eftir staðarvali þeirra. Sumar 
eru haldnar i stórborgum, aðrar í minni 
bæjum og enn aðrar á afskekktum stöðum, 
allt eft ir stærð, tilgangi og eðli viðkom 
andi ráðstefnu. Þó hafa nokkrir staðir bróðurpartinn af öllum ráðstefnumarkaðnum. 
í 3. töflu, sem hér fer á eftir, eru þeir ráð 
stefnustaðir taldir upp, sem höfðu 10 ráð 
stefnur eða fleiri árið 1968. 

Þessir 57 ráðstefnustaðir höfðu árið 1968 
einar 1.580 alþjóðaráðstefnur alls, þ . e . um 
58% allra skráðra ráðstefna. Af töflunni 
sést, að 37 þessara aðalstaða eru í Evrópu, 
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3. tafla. 
Alþjóðaráðstefnur í þeim 57 borgum, þar sem 
haldnar voni 10 ráðstefnur eða fleiri árið 1968. 

4. tafla. 
Efstu 10 borgir á alþjóðaráðstefnumarkaðnum 

árin 1954 og 1968. 

+ Engar upplýsingar var hægt að fá um líklegan 
fjölda ráðstefna árið 1954. 

8 í Asíu, 1 í Ástralíu, 4 í Kanada og Banda 
ríkjunum, 7 í Mið- og Suður-Ameríku, en 
enginn í Afríku. 

Enn skera nokkrar borgir sig úr þessum 
hópi aðalstaða sem vinsælustu ráðstefnu 
staðirnir. ,,Vinsældalistinn" með 10 efstu 
borgunum árin 1954 og 1968 er birtur hér 
á eft ir í 4. töflu. 

Sumir staðir í töflunni hafa breytt um 
sæti, en sumir ekki. 

Sömu staðirnir halda efstu sætunum, en 
þar fyr ir neðan verða nokkur sætaskipti. 
Þannig færist Mexícoborg mjög upp á listanum árið 1968 vegna hinna mörgu ráð 
stefna, sem haldnar voru beint eða óbeint 

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

10. 

1954 
París 
Genf 
London 
Róm 
Brussel 
Nevv York 
Vín 
Amsterdam 
Kaupmannahöfn 
Haag/Madrid/Zurich 

1968 
París 
Genf 
London 
Brussel 
Strassborg 
Vín 
Róm 
New York 
Mexícóborg 
Vestur-Berlín 

í sambandi við Ólympíuleikana 1968. Sömu 
leiðis hýsti Montreal f jölmargar ráðstefnur heimssýningarárið 1967 svo og Kyoto 
og Tokíó árið 1970 vegna heimssýningar 
innar í Japan. 

Þar sem þrjár borgir eru um 10. sætið 
árið 1954, skulum við aðeins líta á hlut 
deild 9 efstu borganna i markaðnum þessi 
tvö ár. Þá kemur í ljós, að þessar borgir 
hýstu alls 371 ráðstefnu árið 1954, sem 
svarar til 35% af heimsmarkaðnum, en 
árið 1968 höfðu efstu 9 borgirnar 770 ráð 
stefnur eða 28% allra skráðra ráðstefna. 
Af þessu sést, að aðalráðustefnustaðirnir 
eru þungir á metunum og halda áfram að 
vera það, en þó í minni mæli en áður. Fleiri 
og fleiri ráðstefnustaðir skjóta upp kollin 
um. Oss telst til, að alþjóðaráðstefnur séu 
haldnar í á annað þúsund stöðum. Heim 
sóknir á jafnafskekkta staði á hnettinum 
og Thule nyrzt á Grænlandi og Punta Aren 
as syðst á Suður-Afríku hafa fært höfundi 
þessarar skýrslu heim sanninn um það, að 
jafnvel á slíkum stöðum eru haldnar al 
þjóðaráðstefnur, nefnilega ráðstefna vísindamanna, sem vinna að því að kanna ís 
hettu Norðurheimskautsins á fyrr i staðnum og ráðstefna sendimanna þeirra ríkis 
stjórna, sem aðild eiga að hvalveiðum í 
Suðurhöfum, á síðari staðnum. 

5. Um staðarval fyrir ráðstefnur. 
Vér höfum séð í næsta kafla á undan, að 

nokkur veigamikil atriði eru einkennandi 
fyr ir dreifingu ráðstefnanna um byggðir 



ALÞJÓÐARÁÐSTEFNUR 21 

heims. Á sama hátt er auðvelt að benda 
á nokkur atriði, sem hljóta að vera þung 
á metunum, þegar ákveða skal stað fyrir 
alþjóðaráðstefnu, eða með öðrum orðum 
hvaða ástæður liggja að baki ákvörðun 
þeirra, sem standa fyrir ráðstefnu, hvar 
hún skuli haldin. Sé litið nánar á þennan 
flokk vandamála, koma af tur ýmis and 
stæð atriði í ljós. 

Sé enn fremur litið á þau atriði, sem 
helzt eru ákvarðandi um staðarval ráð 
stefna, er þessi helzt að nefna: 

A. Staðsetning aðalstöðva eða útibúa (um 
boða) þess aðila, sem gengst fyrir ráð 
stefnunni. 

B. Tæknilegar aðstæður til ráðstefnuhaldsins. 

C. Aðstæður til að hýsa ráðstefnugesti og 
veita þeim þjónustu. 

D. Samgöngur við ráðstefnustaðinn. 
E. Hvað staðurinn býður frá sjónarmiði 

ferðamannsins. 

Sé nú litið af tur á töfluna yfir helztu 
ráðstefnustaðina (6. töflu) og þó sérstak 
lega á þann stað, sem ber höfuð og herð 
ar yfir alla hina ráðstefnustaðina, en það 
er París, (sú borg hýsti 10% af öllum al 
þjóðaráðstefnum 1954 og um 7% þeirra 
1968) er ljóst, að borgin hefur til að bera 
nákvæmlega þessa eiginleika alla, sem nú 
voru nefndir: Aðalstöðvar fleiri alþjóða 
samtaka en nokkur staður annar í heiminum; heppilegar byggingar til ráðstefnu 
halds (án þess þó að skara f ram úr öll 
um öðrum ráðstefnustöðum að þessu leyti); 
enn fremur gistirými, sem bæði að magni 
og gæðum fullnægir þeim kröfum, sem ráð 
stefnuhald. hlýtur að gera til þeirra; stað 
setningu miðsvæðis í Evrópu og þar með 
í heiminum, á krossgötum bæði í lofti og 
á láði ( járnbrautir og bifreiðar) og skammt 
f rá miklum hafnarborgum; þar við bætast eftirsóttir ferðamannastaðir, sem nú 
eins og fy r r svara ströngustu kröfum ferða 
manna. 

Eins og þegar hefur verið bent á, geta 
hin ýmsu atriði, sem ráða staðarvali fyr i r 
ráðstefnur, haf t mjög andstæð áhrif að 
ýmsu leyti. Að því er varðar sambandið 

milli staðsetningar ráðstefnunnar og stað 
setningar samtakanna, sem ráðstefnuna 
halda, má strax sýna f ram á tvenns kon 
ar þróun: Annars vegar er þróunin í þá 
átt að halda ráðstefnu, þar sem aðalstöðvar eða útibú f rá ráðstefnusamtökunum eru 
fyrir, vegna margra ástæðna frá þæginda 
sjónarmiði. Hins vegar verður þess vart, 
að reynt er að halda ráðstefnur á stöðum, 
sem eru heppilegir bæði fyr i r rekstur úti 
bús og fyrir ráðstefnuhald. Mörg samtök 
hafa hins vegar nokkurs konar skiptikerfi 
á þessu, til dæmis þannig, að í annað hvort 
skipti er ráðstefnan haldin, þar sem aðal 
stöðvarnar eru, og í hitt skiptið einhvers 
staðar annars staðar og þá oft á stöðum, 
sem skipt er um kerfisbundið, f rá einni 
heimsálfu til annarrar, eða f rá einu landi til 
annars, borgar til borgar og svo framvegis. 

Tæknilegar aðstæður til ráðstefnuhalds, 
svo sem fundarsalir, ef til vill með aðstöðu 
til túlkunar, jafnóðum og ræður eru flutt 
ar, glæsilegri sýningaraðstöðu, aðstoð f rá 
skrifstofum, sem annast þjónustu við ráð 
stefnuhald og því um líkt, verða sífellt mikilvægari. Áður fyr r voru ráðstefnur helzt 
haldnar í opinberum byggingum, sem yfir 
leitt voru ætlaðar til annars, eða í fundar 
sölum hótelbygginga. Slíkar byggingar eru 
nú á dögum ekki taldar svara kröfum, nema 
þær séu því nýrri og að minnsta kosti 
byggðar að einhverju leyti með ráðstefnu 
hald fyr ir augum. Sérstakar ráðstefnu 
byggingar, sem oft eru kallaðar ráðstefnu 
hallir í Evrópu (congress palaces), vinna á 
að vinsældum sem ráðstefnustaðir, þar sem 
þær standa undir þeim miklu kröfum, sem 
aðstandendur ráðstefna og þátttakendur 
gera til þeirra nú á dögum. Þessar ráð 
stefnubyggingar eru nú byggðar stærri og 
stærri, auk þess sem nú eru gerðar meiri 
kröfur til tæknibúnaðar og þæginda en áður. Ráðstefnuhöll, sem vígð var í Haag 
1969, krafðist f járfestingar, sem nam 
20 milljónum dala; ráðstefnuhúsahverfi, 
sem nú er verið að byggja í Hamborg og 
á að vera fullgert árið 1973, kostar f j á r 
festingu, sem nemur 40 milljónum dala. 
Húsahverfi, sem jafnf ramt veita aðstöðu 
til sýninga, svokallaðar verzlunarmiðstöðvar, virðast sérstaklega til þess kjörnar að 



22 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

draga til sín ráðstefnur, enda eru ráð 
stefnur nú orðið haldnar æ of tar í sam 
bandi við einhvers konar sýningu. Raunar 
er það svo, að evrópska gerðin af ráðstefnu 
höll, þar sem mest er lagt upp úr því að 
fá þak yfir ráðstefnuna, en síður hirt um 
að láta henni fylgja sýningaraðstöðu, þótt 
ekki væri nema í nágrenninu, til dæmis 
nýja ráðstefnuhöllin í Haag, finnst alls 
ekki í Bandaríkjunum. Það, sem kallað er 
ráðstefnuhús í Bandaríkjunum, er í raun 
inni sambland af ráðstefnubyggingu 
og sýningarhöll og býður í mörgum til 
vikum einnig aðstöðu sem verzlunarmiðstöð, til dæmis með varanlegum eða 
síbreytilegum vörusýningum. Vaxandi 
eftirspurn er eft ir slíkum rúmgóðum og 
tæknilega fullkomnum byggingum til ráð 
stefnuhalds, sem hér hefur verið lýst, hins 
vegar nægir fábrotnari aðstaða til ráð 
stefnuhalds í fjölda tilfella nú sem fyrr . 
Þægilegt, lítið hótel í fjallaþorpi eða ráð 
húsið í rómantísku og vingjarnlegu sveita 
þorpi svara að sjálfsögðu oft kröfum hóps, 
sem ætlar að hit tast á „seminari", sem 
haldið er á einu tungumáli. Einnig eru skip 
á sjó eða jafnvel járnbrautarlestir (í Svíþjóð) vinsælir ráðstefnustaðir í sérstök 
um tilfellum. 

Hið sama á við um gistingarhúsnæði. 
Annars vegar eru það rúmgóð og nýtízkuleg hótel (og þar af leiðandi ekki sem 
ódýrust) með öllum þægindum auk aðstöðu 
til ráðstefnuhalds (fundarsölum o . s . f r v . ) , 
sem verka á ráðstefnur nú á dögum eins 
og segull á stál. Á hinn bóginn er líklegt, 
að meira gamaldags og hóflega dýrt hótel 
húsnæði muni svara þörfum margra þátt 
takenda á ráðstefnum. Þó er hafið yfir all 
an efa, að magn og gæði þess gistirýmis, 
sem fyr i r hendi er, ræður æði oft úrslit 
um um val þess staðar, sem ráðstefnu skal 
halda á. 

Það, hversu auðvelt það er að komast 
á tiltekinn ráðstefnustað, er sumpart undir 
því komið, hversu vel miðsvæðis hann er 
settur landfræðilega, en sumpart undir því, 
í hve góðu sambandi hann er við umheim 
inn — á láði bæði með járnbrautum og bif 
reiðum, lofti og legi. Hér verður a f tur vart 
þeirrar þróunar — að sjálfsögðu — að 

velja fundarstaðinn svo að segja á kross 
götum heims, en á hinn bóginn vilja sumir 
halda ráðstefnur á stöðum f j a r r i alfara 
leið. Þar kann að vera meiri friður til að 
sinna stefnumiðum fundarins, og að auki 
finnst mörgum gaman að koma á staði, 
sem þeir hafa aldrei séð áður. Vegna þróunarinnar í samgöngum nútímans, ekki 
sízt í lofti, hafa margir afskekktir staðir 
raunverulega öðlazt nýja og geysilega mikla 
möguleika sem ráðstefnustaðir. Þetta er 
skýringin á því til dæmis, hvers vegna 
Ástralía, sem er sú heimsálfa, sem f jærs t 
er Evrópu, og Nýja-Sjáland, sem er það 
land, sem andfætis er Evrópu á hnettin 
um, hafa sótt svo mjög á sem alþjóðlegir 
ráðstefnustaðir með vaxandi þátttöku 
evrópskra fulltrúa. 

Ferðamannlegt aðdráttarafl getur verið 
margs konar, og samband þess við sér 
kenni álfunnar, landsins eða staðarins meira 
og minna raunhæft, og einnig er hægt að 
meta það f rá ýmsum sjónarmiðum. Þetta 
á við loftslag, umhverfi (útsýni), sögu 
frægar byggingar, andrúmsloft, söfn og 
annað, sem vert er að skoða, möguleika 
til verzlunar og skemmtunar, bæði að degi 
og nóttu. Öll dagskráin, sem lýtur að kynningu þátttakenda, kvenna þeirra, skemmtunar o . s . f r v . , er mjög breytileg f r á einni 
ráðstefnu til annarrar, en þeir staðir, sem 
hafa mest og bezt að bjóða, standa yfir 
leitt vel að vígi í samkeppninni um ráð 
stefnurnar. 

Eins og áður hefur verið bent á, hafa 
sérstakir atburðir eins og íþróttamót, 
heimssýningar og því um líkt mjög mikið 
aðdráttarafl fyrir ráðstefnur. Aftur á móti 
eru þau atriði, sem draga að ferðamenn, sá 
þáttur staðarvals fyr i r ráðstefnur, sem 
kann að vera metinn á mismunandi hátt af 
frumkvöðlum og þátttakendum í ráðstefnu. 
Á Norðurlöndum til dæmis er Kaupmanna 
höfn vinsælasti staðurinn bæði fyr ir al 
heims- og svæðisráðstefnur (Norðurlanda 
ráðstefnur). Norðurlandabúar hafa gaman af því að hit tast í Kaupmannahöfn, af 
því að þeir þekkja borgina, þeir eru þar 
hagavanir, þeir njóta þess, sem borgin hefur að bjóða þeim, og þannig langar þá til 
að koma af tur og af tur . En þess á milli 
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5. tafla. Dreifing alþjóðaráðstefna árið 1968 eftir mánuðum. 

Jan. Febr. Marz Apríl Maí Júní Júlí Agúst Sept. Okt. Nóv. Des. Arið 
Evrópa 60 49 108 187 263 245 168 153 350 185 91 39 1.898 
Afríka 8 10 8 16 5 4 7 4 13 6 7 4 92 
Asía 10 12 18 21 24 7 9 27 36 24 13 11 212 
Ástralía 1 1 1 2 4 - 1 12 1 3 2 1 29 
N.-Amcríka 9 7 19 17 37 38 15 37 38 33 9 8 267 
Mið- og S.-Ameríka 5 9 17 20 17 23 28 14 19 39 24 15 230 

Alls 93 88 171 263 350 317 228 247 457 290 146 78 2.728 

6. tafla. Dreifing alþjóðaráðstefna árið 1968 eftir mánuðum í %. 

Jan. Febr. Marz Apríl Maí Júní Júlí Ágúst Sept. Okt. Nóv. Des. Arið 
Evrópa 3,2 2,6 5,1 9,9 13,9 12,9 8,9 8,1 18,4 9,7 4,8 2,1 100 
Norður-Ameríka. . . 3,4 2,6 7,1 6,4 13,9 14,2 5,6 13,9 14,2 12,4 4,3 3,0 100 
Aðrar heimsálfur . . 4,3 5,7 7,8 10,5 8,9 6,0 8,0 10,1 12,3 12,8 8,2 5,5 100 

Alls 3.4 3,2 6,3 9,6 12,8 11,6 8,4 9,1 16,8 10,6 5,4 2,9 100 

eru staðir eins og Reykjavík eða Rovaniemi í Finnlandi, sem verða fyr i r valinu til 
ráðstefnuhalds, vegna þess að þátttakendurnir hafa ekki komið þar áður, þá langar 
til að koma þangað, þótt ekki væri nema 
einu sinni, og sérstaklega ef einhver annar 
borgar heimsókn þeirra þar, en þannig 
stendur á um flesta þátttakendur á ráð 
stefnum. 

6. Ráðstefnutímabil í ýmsum heimsálfum. 
Alþjóðaráðstefnurnar, sem vér höfum 

skráð og fjallað hefur verið um i síðasta 
kapitula eft ir landfræðilegri dreifingu 
þeirra, hafa einnig verið settar upp í töflu 
f r á einum mánuði til annars, svo að dreifing þeirra eftir árstíma komi í ljós. 5. og 
6. tafla sýna tölulega og hlutfallslega dreifingu þeirra eft ir tíma. 

Um allan heim verður þess vart, að um 
er að ræða tvo hámarksannatíma, þ . e . 
tveggja mánaða tímabilin maí-júní og september-október, en hið síðarnefnda er nokkru 
þyngra á metunum en hið fyrrnefnda. Sam 
anlagt fellur meira en helmingur allra ráðstefna á þessi tvö tímabil eða 52%. Sé apríl 
og maí bætt við, fellur 71% allra ráðstefna 
á þessa 6 mánuði. Sé a f tur júlímánuði bætt 
við, ná yfir 79% eða tæplega f jór i r fimmtu 
allra ráðstefna að falla á tímabilið apríl— 

október, en aðeins einn fimmti á þá fimm 
mánuði, sem eftir eru. 

Hin mikla hlutdeild, sem Evrópa á í 
heildarfjölda ráðstefnanna, er þung á met-
unum, að því er varðar heimsmeðaltalið, 
en í raun er mikill mismunur fólginn í þessu 
meðaltali. Ástæðan er sú, að Evrópa og 
Norður-Ameríka annars vegar og hinar 
heimsálfurnar hins vegar (gróft talið) snúa 
öfugt hvorar við öðrum, að því er varðar 
árstíðirnar. Af þessu sést, að „hinar" heims 
álfurnar hýsa töluverðan fjölda ráðstefna 
á þeim tíma árs, sem heppilegur er til þess 
um miðbaug og á syðra hveli jarðar, um 
leið og vetur ríkir í Evrópu og Norður 
Ameríku. Aftur á móti er hið heita og raka 
sumar í hinum heimsálfunum alvarleg 
hindrun fyr i r ráðstefnuhald þar á þeim 
tíma árs, þegar og ef hugmyndin er að 
draga að sér gesti f r á hinum tempruðu 
eða svölu hlutum jarðar einnig. Á sama 
hát t er fólki, sem vant er lífinu á hita 
beltissvæðum heims eða í heitum löndum, 
ókleift að ferðast of langt norður á bóginn 
um vetur vegna loftlagsins og þarfarinnar 
á því að klæðast hlýjum fatnaði, sem það 
á venjulega ekki. 

Árstíðasveiflurnar skapa þannig hag 
stæðar aðstæður fyrir ráðstefnustaðina, en 
um leið kemur upp vandamálið um lengingu ráðstefnutímans og jafnvel sú við-
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7. tafla. Dreifing alþjóðaráðstefna árið 1968, bœði með tilliti til lengdar og stœrðar. 

Þátttakendur 100 100- 500- 1.000- 2.000- 3.000- Yfir A/Is 
Lengd 500 1.000 2.000 3.000 5.000 5.000 
1 dagur 88 23 2 - - - - 113 
2 dagar 200 92 8 - 3 5 1 389 
3 „ 335 261 27 28 2 2 - 655 
4 „ 255 238 46 30 8 10 8 595 
5 „ 202 261 64 47 7 2 8 591 
6 „ eða lengur 600 660 158 175 25 21 18 1.657 

Alls 1.760 1.535 305 280 45 40 35 4.000 

8. tafla. Dreiflng alþjóðaráðstefna árið 1968, 
bœði með tilliti til lengdar og stœrðar, í hlutfallstölum. 

Þátttakendur 100 100- 500- 1.000- 2.000- 3.000- Yfir Alls 
Lengd 500 1.000 2.000 3.000 5.000 5.000 
1 dagur 78 20 2 - - - - 100 
2 dagar 72 24 2 — 1 1 - 100 
3 51 41 4 4 _ - - 100 
4 43 40 8 5 1 2 1 100 
5 34 45 11 8 1 - 1 100 
6 eða lengur 36 40 10 11 1 1 1 100 

Alls 44 38 8 7 1 1 1 100 

leitni að fá ráðstefnur haldnar á „dauða" 
tímabilinu. Það er staðreynd, að þetta er 
eitt aðalvandamálið á sviði fyrirgreiðslu 
vegna ráðstefnuhalds. Táknrænt er, að 
læknasamtök t. d. líta á Kaupmannahöfn 
sem heppilegan ráðstefnustað, og mætti 
því ætla, að þessir hálærðu vísindamenn 
gætu hlýtt á háskólafyrirlestra og tekið 
þátt í umræðufundum um hávísindaleg efni, 
þótt um hávetur sé. En öll vilja þau og 
setja raunar á oddinn að fá að halda fundi 
sína að sumarlagi, þegar Kaupmannahöfn 
skartar sínum fegursta sumarskrúða, Tívolí 
er í gangi og svo framvegis. 

7. Lengd ráðstefna og aðsókn að þeim. 
Þegar kemur að því að athuga lengd 

alþjóðaráðstefna og aðsóknina að þeim, 
verður önnur viðmiðun að koma til en þeg 
ar fjallað var um landfræði- og árstíða 
hlið málsins. Á grundvelli sérstaks úrtaks 
úr þeim gögnum, sem fyrir lágu í skjala 
safni U . I . A . , hefur samt tekizt að komast að eftirfarandi niðurstöðu um það, 

hvernig þessar 4.000 ráðstefnur, sem talið 
er að hafi verið haldnar 1968, dreifast, bæði 
að því er varðar tímalengd og aðsókn og 
hvort tveggja. Þetta er sýnt í 7., 8. og 9. 
töflu. 

í 7. töflu eru sýndar hinar raunverulegu 
tölur um tímalengd og þátttöku. Ráðstefnunum fer snarfækkandi, úr því að þátttöku 
talan er komin yfir 2.000, og þær falla 
helzt hinum stóru ráðstefnustöðum í skaut. 
Alls eru aðeins um 130 ráðstefnur, sem 
náðu þessari stærð, og aðeins 75 komust 
í flokk með fleiri en 3.000 þátttakendur. 

Áttunda tafla sýnir hundraðstölurnar lá 
rétt, svo að dreifingin eftir stærð sést í 
hverjum tímaflokki. Heildartölurnar sýna, 
að stóru ráðstefnurnar eru fáar, en flestar 
í lægstu og miðflokkunum: 44% hafa inn 
an við 100 þátttakendur (þ . e . milli 25 og 
100) og 38% milli 100 og 500. Enn fremur 
kemur í ljós, að nokkurt samræmi virðist 
vera milli lengdar og aðsóknar, þannig að 
ráðstefnur, sem sóttar eru af fáum, standa 
yfirleitt skemur en ráðstefnur, sem ætlaðar 
eru mörgum. 
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Níunda tafla sýnir hundraðshlutana, 
reiknaða lóðrétt, og sýnir þannig sömu 
helztu atriðin, en frá öðru sjónarhorni. 
Tveir þriðju hlutar allra ráðstefnanna stóðu 
í 5 daga eða lengur, þannig að meðaldaga 
fjöldi kemst upp undir 5 daga. 

Þegar og ef tilhneiging myndast í átt 
að meiri meðalaðsókn að alþjóðaráðstefnum, — sem er mjög sennileg og skiljan 
leg þróun, en okkur hefur ekki tekizt að 
rekja enn sem komið er í þeim flóknu gögn 
um, sem til grundvallar liggja, — breytir 
það samt engu um það, að yfirgnæfandi 
meirihluti allra ráðstefnanna er nálægt 
meðaltalinu með hér um bil 500 þátttak 
endur. Það virðist eiga langt í land, að 
mikill hluti alþjóða ráðstefnumarkaðarins 
verði mannmargar ráðstefnur, að ekki sé 
minnzt á risaráðstefnur, þótt þeim bregði 
fyrir, samanber dæmið, sem nefnt var frá 
Chicago fyrr í þessari skýrslu, það er ráð 
stefna með meira en 100.000 þátttakendum. 

8. Samantekt nokkurra sérkennandi atriða 
og vandamála. 

í undanfarandi köflum hefur verið bent 
á fjölmörg sérkenni ráðstefnuferðamála og 
þau vandamál, sem þau skapa beint og 
óbeint fyrir sérhvern, sem fæst við þennan 
þátt ferðamála. Þau má taka saman sem 
nú skal greina: 

Ráðstefnur spanna yfir mjög fjölbreyti 
legt svið — haldnar eru mjög mismunandi 
tegundir ráðstefna, og þær hafa að mörgu 
leyti sín eigin sérkenni og sérstöku vanda 
mál. Þær krefjast mismunandi fundarstaða, 

tæknilegra aðstæðna, augnayndis fyrir 
ferðamanninn og svo framvegis, þannig 
að margs konar uppbyggingar og eflingar 
ráðstefnustaðanna kann að vera þörf, og 
hana er síðan hægt að nýta með góðum 
árangri. Vert er að benda á, að hinar hefð 
bundnu ráðstefnur, sem boðað er til af 
samtökum, er æ meir verið að leysa af 
hólmi með ráðstefnum, sem einn sérstak 
ur aðili (iðnaðar- eða verzlunarfyrirtæki) 
boðar til, og mun sú þróun halda áfram í 
framtíðinni. Sérstaklega má og benda á, 
að alþjóða ráðstefnumarkaðurinn er ekki 
né verður í framtíðinni aðeins borinn uppi 
af raunverulegum alþjóðaráðstefnum, heldur einnig af landsþingum, sem haldin eru 
í öðrum löndum, og landsþingum, sem hald 
in eru í heimalandi sínu, en erlendum þátt 
takendum jafnframt boðið til. Að því er 
varðar þróun eins og svæðisbindingu eða 
efnislega sérhæfingu ráðstefna og sömu 
leiðis aðsóknarinnar að þeim, ber á and 
stæðri þróun ýmissa þátta, sem undirstrik 
ar enn, hversu fjölskrúðugur markaðurinn 
er fyrir ráðstefnur af ýmsu tagi og með 
ýmsum viðfangsefnum. 

Vöxturinn í alþjóða ráðstefnuhaldi og 
aðsókninni að því er augljós. Þetta er ein 
sú grein alþjóða ferðamála, sem örastur 
vöxtur er í, og líklegast innlendra ferða 
mála einnig. Þetta á við um allan heim 
inn og nærri því alla ráðstefnustaði. Eftir-
tektarvert er, að vanþróaðir og afskekktir 
hlutar heims og ráðstefnustaðir þar eru í 
sérstökum uppgangi að þessu leyti, og marg 
ir nýir ráðstefnustaðir koma fram og eru 
byggðir upp með góðum árangri. Jafnvel 

9. tafla. Dreifing alþjóðaráðstefna árið 1968, 
bœði með tilliti til lengdar og stærðar, í hlutfallstölum. 
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margir staðir f j a r r i alfaraleið ná fótfestu 
í samkeppninni um markaðinn, en hefð 
bundnir ráðstefnustaðir verða að sætta sig 
við að dala nokkuð. 

Þar sem meirihluti fulltrúa á ráðstefnum situr þær vegna starfs síns, verður 
skipting karla og kvenna og aldursdreifing ráðstefnuhópa önnur en í öðrum ferða 
mannahópum (aðallega karlmenn á bezta 
aldri eða farnir að reskjast) . Að minnsta 
kosti f jórði hluti þeirra kemur þó í fylgd 
með öðrum: maka, börnum, öðru skyld 
fólki, vinum eða starfsliði. Þátt takendur í 
ráðstefnum koma í hópum, en yfirgnæfandi 
meirihluti allra ráðstefna er fámennur eða 
af millistærð (þátttakendur að meðaltali 
nærri 500). Þar sem meðaltími, sem ráð 
stefna stendur, er nærri 5 dagar, eyða þátt 
takendur meiri tíma á ráðstefnustaðnum 
og í nágrenni hans en aðrir ferðamenn, og 
er þá tekið tillit til dvalar rétt fyr i r og 
eft ir sjálfa ráðstefnuna. Ráðstefnur hafa 
tilhneigingu til að koma á sömu aðalanna 
tímum og ferðahópar, þar sem menn koma 
gagngert til að skemmta sér og hvílast, og 
er það því mikilvægt, en ekki að sama skapi 
auðvelt viðfangsefni fyr ir mótun ráðstefnu 
halds að reyna að koma ráðstefnum fyrir 
í næstu mánuðum á undan eða eft ir há 
annatímanum eða jafnvel á „dauða" árs 
tímanum í staðinn. 

Þótt margir þátttakendur á ráðstefnu 
ákveði f l jót t og jafnharðan þátttöku sína 
í ráðstefnunni, er venjulegt (og einnig 
nauðsynlegt) að ljúka tilkynningarfresti 
með alllöngum fyrirvara. Ákvörðun frumkvöðla að ráðstefnu um ráðstefnustaðinn 
er tekin löngu áður en að ráðstefnunni 
kemur — venjulega 2, 3, 4 eða jafnvel enn 
fleiri árum áður. Þetta veitir ráðstefnu 
haldi einnig sérstakan blæ í samanburði 
við aðra þætti ferðamála. 

9. Bein og óbein áhrif. 
Bæta má nokkrum atriðum við þau, sem 

þegar hafa verið gerð skil á sviði ráð 
stefnuferðamála. 

Þátttakendur í ráðstefnum eru örlátari 
á fé en flestar aðrar tegundir ferðamanna. 
Þetta á rætur að rekja til margra ástæðna. 

í fyrs ta lagi er oftast nær einhver, sem 
greiðir ferðakostnað, þátttökugjöld og uppi 
haldskostnað á ráðstefnunni sjálfri fyr i r 
þátttakendurna, — vinnuveitandi þeirra, 
stjórnarvöld eða samtökin, sem þeir eru 
fulltrúar fyrir. Greiði þeir úr eigin vasa, 
njóta þeir oftast nær einhvers skattfrádráttar. Ef þeir verða að líta á kostnað 
inn algerlega sem sinn eiginn, hafa þeir 
venjulegast tekjur, sem eru langt fyrir 
ofan meðaltekjur annarra ferðamanna. 

Niðurstöður vor sjálfra úr sérstökum 
rannsóknum á þessu sviði og allmargar aðrar athuganir má taka saman sem hér segir: 
Miðað við núverandi verðlag mun láta 
nærri, að hver fulltrúi á ráðstefnu eyði 
hér um bil 40 Bandaríkjadölum á dag eða 
alls um 500 milljónum dala á ráðstefnu 
svæðunum samtals. Við þetta bætast útgjöld 
þátttakenda vegna dvalar fyrir og eftir ráð 
stefnurnar og vegna ferðalaga í nágrenni 
ráðstefnustaðanna og síðast en ekki sízt 
ferðakostnaðar þeirra til og f r á ráðstefnunum. Þar að auki eru útgjöld þeirra, sem 
fyrir ráðstefnunum standa, svo að gera 
má ráð fyrir, að efnahagsleg heildaráhrif 
vegna ráðstefnuferðalaga nálgist einn 
milljarð dala — og eru þá alþjóðaráðstefnur einar taldar. 

Við þetta þarf svo að bæta óbeinum 
hagstæðum áhrifum ráðstefnuferðalaga. 
Fjárfest ing til eflingar ráðstefnuhalds, 
bæði af hálfu hins opinbera og einkaaðila, 
eins og til dæmis ráðstefnubyggingar, aukn 
ing gistiherbergja og ekki sízt alls konar 
starfsemi til að efla ráðstefnustaðina koma 
ekki aðeins ráðstefnuferðamennsku til 
góða, heldur flestum öðrum sviðum ferða 
starfsemi einnig. Þannig verða ráðstefnu 
staðirnir ekki aðeins til þess að hafa áhrif 
á ráðstefnuferðalög eingöngu, heldur ferða 
lög í heild. Þeir ná að öðlast nýjan, betri 
og ákveðnari svip sem ferðamannastaðir 
en áður. Þátttakendur á ráðstefnum hyll 
ast oft til þess að koma a f tu r sem öðru 
vísi ferðamenn síðar, svo að telja má, að 
ráðstefnuferðalög verði mjög til að auka 
afturkomu ferðamanna á fyrr i ferðaslóðir. 

Að lokum má benda á, að ráðstefnustaður getur uppskorið miklar vinsældir og 
„goodwill" fyrir ráðstefnu, meðan á henni 
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stendur og eftir hana vegna dagskrárinnar, bæði ráðstefnunnar s jálfrar og þess, 
sem á boðstólum er utan hennar (skemmt 
ana o . f l . ) . Mjög oft beinist athygli alls 
heimsins að ráðstefnustað vegna merki 
legrar og viðburðaríkrar ráðstefnu, sem 
þar er haldin. Fyrir margar borgir er 
þetta raunverulega eina tækifærið til að 
komast í heimsfrétt irnar í fjölmiðlum. 

10. Framtíð ráðstefnuferðalaga. 
Þegar spá skal um framtíð ráðstefnu 

ferðalaga, er að sjálfsögðu erfi t t — ef til 
vill ómögulegt — að gera neinar öruggar 
spár. En þættir þeir, sem orsakað hafa 
núverandi stöðu ráðstefnuferðalaga, munu 
vafalaust halda áhrifum sínum áfram um 
næstu framtíð og ef til vill einnig í f j a r 
lægari framtíð, og því kann að vera for 
vitnilegt að benda að minnsta kosti á 
nokkra möguleika í framtíðarspám. 

Ef núverandi vöxtur ekki aðeins helzt, 
heldur er talinn munu aukast hraðar og 
hraðar, komumst við að eft irfarandi ótrú 
legu tölum: 

10. tafla. 
Spá um alþjóðaráðstefnur til 1985 (með 

auknum vaxtarhraða). 

Alþjóða-
ráðstefnur Aðsókn 

1968 4.000 2.000.000 
1975 13.000 6.500.000 
1980 32.000 16.000.000 
1985 98.000 49.000.000 

í útreikningunum hér að ofan hefur ver 
ið reiknað með 18% árlegum vexti til 1975, 
síðan 20% árlega til 1980 og loks 25% 
árlega til 1985. Þannig verða tölurnar að 
f immtán árum liðnum afskaplega háar, þó 
að vaxtaraukningin sé aðeins 1% á við 
það, sem nú er. Að sönnu er þetta mjög 
bjartsýn spá eða jafnvel of bjartsýn, sér 
staklega í f jar lægari framtíð. Jafnvel þótt 
eftirspurnin eft ir ráðstefnum af hálfu vænt 
anlegra þátttakenda gæti náð eða nálgazt 

þetta mark, er spurningin að sjálfsögðu, 
hvort tæknileg uppbygging ráðstefnuferða 
laga (ráðstefnubyggingar og sérstök hótel 
til ráðstefnuhalds aðallega) muni geta 
fylgzt með þessari þróun. Hins vegar er 
hafið yfir allan efa, að afkastageta sam 
göngukerfisins muni standa undir henni. 

Sé gert ráð fyr i r stöðugum vexti, sem 
nemur 15%, munu tölurnar í framtíðinni 
verða þessar: 

11. tafla. 
Spá um alþjóðaráðstefnur til 1985 (með 

jöfnum vexti). 

Alþjóða-
ráðstefnur Aðsókn 

1968 4.000 2.000.000 
1975 9.500 5.000.000 
1980 19.000 10.000.000 
1985 34.000 17.000.000 

Sé spáð varkárar eða jafnvel með svart 
sýni og vaxtarhraðinn talinn minnka, þannig að hann sé 15% árlega til 1975, 10% 
árlega til 1980 og aðeins 5% árlega til 1985, 
verður þróunin þessi: 

12. tafla. 
Spá um alþjóðaráðstefnur til 1985 (með 

minnkandi vaxtarhraða). 

Alþjóða-
ráðstefnur Aðsókn 

1968 4.000 2.000.000 
1975 9.500 5.000.000 
1980 15.000 8.000.000 
1985 19.000 10.000.000 

Hvern þessara möguleika sem menn vilja 
helzt leggja trúnað á, þá er hitt víst, að 
geysilegur vöxtur ráðstefnuferðalaga er á 
næsta leiti. Hin raunverulega aukning mun 
ekki sízt vera undir viðleitni atvinnugrein 
arinnar s jálfrar komin. Þetta er mikil 
ábyrgð — hvort 10 milljónir eða um það 
bil 50 milljónir manna muni ná að ferðast milli landa til ráðstefnuhalds um miðjan níunda tug aldarinnar. 



Ragnar Þór Magnús: 

Framleiðsla fiskimjöls til manneldis 

Ef t i r fa rand i grein er samin sem prófr i tgerð til viðskipta 
f ræðiprófs við Háskólann. Fjal lar hún um málefni , sem er 
miki lvægt bæði Íslendingum og mörgrum öðrum þjóðum. 
Sérstaklega ber að athuga, að allar kostnaðartölur miðast 
við verðlag 1969. 

Inngangur. 

Ritgerðarverkefni það, sem hér er tekið 
til meðferðar, framleiðsla á fiskimjöli 

til manneldis, hefur lengi verið höfundi 
áhugamál. Knýjandi nauðsyn er viða um 
heim á þeim næringarefnum, sem þessi 
framleiðsla inniheldur, eggjahvítuefnum. Er 
framleiðsla þeirra því að vissu leyti mann 
úðarvandamál, þótt slíkar ástæður verði 
ekki færðar hér. Sjávarútvegur og fisk 
vinnsla hafa löngum staðið höllum fæti á 
Íslandi, og er ritgerðin öðrum þræði til 
raun til úrlausnar vandamálum þeirra með 
því að renna fleiri stoðum undir þennan 
mikilvægasta atvinnuveg þjóðarinnar hingað til. Loks er ritgerðarvalið einfaldlega liður í þeirri þrotlausu leit að hagkvæmum 
tækifærum til f járfest ingar, sem sífellt 
hlýtur að eiga sér stað. Ritgerðin er at 
hugun á því, hvort verksmiðja af ákveð 
inni stærð og gerð geti borið sig. Sú tækni, 
sem framleiðslan byggist á, er árangur 
rannsókna, sem ríkisstjórn Bandaríkjanna 
hefur ha f t með höndum um mörg undan 
farin ár. Eggjahvítuefni verður hér eftir 
nefnt „protein", fiskimjöl til manneldis 
hér ef t i r nefnt „FPC" (fish protein concentrate). 

I. Þörf fyrir manneldismjöl. 

Eðli proteinþarfar (næringargildi). 

Mannslíkaminn er s tarfhæfur aðeins innan þröngra lífeðlisfræðilegra takmarka, sem 
ákvarðast af þörfum líkamans fyrir næringarefni. Þessi næringarefni verður lík 
aminn annað hvort að fá sem slík i fæð 
unni eða geta unnið þau úr henni. Magn 
fæðunnar eitt sér er því ekki nóg til að 
lækna hungur og tryggja fullnægjandi næringu. Til þess að fullnægja skilyrðunum 
um fullnægjandi næringu verður fæðan að 
innihalda m . a . protein, karbóhydröt, járnefni (mineröl), vítamín og vatn. 

Fæðan þarf ekki aðeins að innihalda 
nægilegt heildarmagn proteins, sem líkaminn getur unnið úr til uppbyggingar og 
endurnýjunar vefjum, heldur einnig „sér 
stök" protein (nauðsynleg protein), sem 
hann getur ekki unnið úr venjulegri fæðu. 

Protein eru byggð upp af keðju aminósýra. Sumar þessara sýra, svokallaðar 
„ónauðsynlegar" aminósýrur, getur líkam 
inn unnið úr venjulegri fæðu. „Nauðsynleg 
ar" aminósýrur verða hins vegar ófrávíkjanlega að berast líkamanum sem slíkar í 
fæðunni, þar eð hann fær ekki unnið þær 
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TAFLA I. 

Meðalneyzla skepnu- Meðalskortur skepnu- Heildarskortur 
proteins pr. mann proteins pr. mann Fólksfjöldi skepnuproteins Nauðsynl. 
pr. ár * pr. ár * pr. ár ** magn *** 

Ríki FPC-
1959-61 1970 1959-61 1970 1959-61 1970 1959-61 1970 1970 
grömm grömm grömm grömm millj. tnilij. millj. millj. millj. 

punda punda punda 

Guatemala 3.285,0 3.431,0 365 219 3,8 5,1 3 2 2,5 
Haiti 2.482,0 2.591,5 1.168 1.058 4,2 5,1 11 12 15 
Kameroon 2.883,5 3.321,5 766 328 4,1 4,5 7 3 3,75 
Kongó 1.533,0 1.679,0 2.117 1.971 19,0 24,0 88 103 129 
Ghana 2.555,0 3.394,5 1.095 256 6,7 8,6 16 5 6,25 
Guinea 1.241,0 1.423,5 2.409 2.226 3,0 4,1 16 20 25 
Fílabeinsströndin . . . 2.299,5 2.628,0 1.350 997 3,3 4,1 10 9 11,25 
Líbería 1.679,0 2.372,5 1.971 1.278 1,0 1,2 4 3 3,75 
Nígería 1.642,5 1.898,0 2.008 1.752 39,4 48,0 173 184 230 
Sierra Leone 1.168,0 1.460,0 2.482 2.190 2,4 3 0 13 14 17,5 
Togo 1.715,5 1.788,5 1.934 1.862 1,4 2,0 6 8 10 
Indland 2.628,0 2.847,0 1.022 803 431,7 536,6 965 943 1.180,0 
Burma 3.212,0 3.175,5 438 474 22,1 26,7 21 28 35 
Indónesía 1.825,0 1.898,0 1.825 1.752 94,2 117,1 376 449 560 
Thailand 3.321,5 3.650,0 328 365 27,0 35,2 19 28 35 
Kína 1.168,0 1.971,0 2.482 1.679 685,7 811,6 3.723 2.981 3.725,0 

Samtals 1.349,0 1.636,9 5.451 4.792 5.989,0 

* Miðað við 10 gramma neyzlu pr. mann pr. dag af 100% proteini. 
** Miðað við 100% protein. 

*** Miðað við 80% protein. Þessi dálkur er saminn af ritgerðarhöfundi og miðað er við, að áætlaðri þörf 
1970 yrði fullnægt. 

Heimild: The world food budget 1970. Foreign Agricultural Economic Report No. 19 ERS, USDA. 

úr henni. Berist þær honum ekki, er af 
leiðingin vannæring, sem lýsir sér m . a . í 
úttútnuðum líkömum barna vegna óeðli 
lega mikils vökva í líkamanum og er al 
þekkt á myndum f rá vanþróuðum ríkjum. 
Protein, sem fást úr afurðum skepna, inni 
halda, í hæfilegum hlutföllum, „nauðsynlegar" og „ónauðsynlegar" aminósýrur. 
Kjöt, fiskur, egg, mjólk og ostar ásamt 
fáeinum belgávöxtum eru dæmi um slík 
fullkomin protein, sem innihalda aminósýrur í svipuðum hlutföllum og manns 
líkaminn. Til þess að næringargildi proteins 
fæðunnar sé nægilegt, þarf þó aðeins hluti 
þess að koma f r á skepnum. í vanþróuðum 
ríkjum er kornmatur uppistaða fæðunnar, 
sakir þess að kornrækt er auðveldasta, fl jót 
legasta og ódýrasta leiðin til þess að f ram 
leiða mikið magn matvæla. Hins vegar er 
næringargildi proteins í kornmat ekki nægi 
legt til vaxtar og viðhalds líkamanum, þar 
skortir skepnuprotein (nauðsynlegar am 

inósýrur). FPC myndi fullnægja skepnu 
proteinþörfinni. í þessari ritgerð er gert 
ráð fyr ir því, að mannslíkaminn þurfi 60 
grömm proteins pr. dag. Af því þurfa 10 
grömm að koma f rá skepnum og innihalda 
hinar „nauðsynlegu" aminósýrur. Áætlun 
in hér um skepnuproteinþörfina (10 grömm 
pr. dag) er aðeins lægri en FAO áætlar 
hana og aðeins hærri en nauðsynlegt er 
til að halda lífi. Þessi áætlun er byggð á 
áætlun landbúnaðarráðuneytis U.S.A. f rá 
1964. 

Magn proteinþarfar. 
Fólksfjöldi jarðar fer vaxandi ár f r á ári, 

einkum í hinum svokölluðu vanþróuðu ríkjum. Er þetta m. a. afleiðing bættrar heil 
brigðisþjónustu og er, í efnahagslegu til 
liti, talsvert tvísýn afleiðing, þar sem hag 
þróun hefur víðast ekki haldizt í hendur 
við aukinn fólksfjölda. Afleiðingin er al 
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mennur matvælaskortur. Sé miðað við þörfina 60 grömm heildarproteins (þar af 10 
grömm skepnuproteins) pr. mann pr. dag, 
búa 57% mannkyns í löndum með lægri 
meðalproteinneyzlu en 60 grömm og 50% 
í löndum með innan við 10 grömm skepnu 
proteinneyzlu. Ef mannkynið telur 3.4 milljarða, sem mun nálægt sanni, er því 1.7 milljarður manna vannærður hvað skepnuprotein snertir og 1.9 milljarður hvað heildar 
protein snertir. 

Samkvæmt áætlun FAO (frá 1963) fyr ir 
árið 1975 þarf matvælaframleiðslan að aukast um 35% til þess eins að viðhalda sömu 
neyzlu. Eigi neyzlan að taka sæmilegum 
framförum, þarf framleiðslan að aukast um 
meira en 50% og framleiðsla matvæla, sem 
innihalda skepnuprotein, um 60% (hér er 
þó miðað við ca. 15 gramma neyzlu skepnu 
proteins pr. mann pr. dag). 

Tafla I í I. kafla sýnir árlega neyzlu og 
skort á skepnuproteini fyr i r árin 1959—60 
og áætlun fyr ir 1970 í sumum helztu proteinþurfandi ríkjum. Á það ber að benda, að 
skorturinn nær víðar en taflan segir til 
um, nægir þar að nefna S-Ameríku og fjölda 
annarra r íkja í Afríku og Asíu. Samkvæmt 
framansögðu er l jóst ,að lífeðlisfræðileg þörf 
er fyr i r hendi og spurningin, hvort hægt 
sé að framleiða vöruna á nógu ódýran hátt . 

Tölur í töflu I í I. kafla standast ekki 
nákvæmlega á, t. d. má nefna tölur f r á 
Guatemala, þar segir, að meðalneyzla 1959 
—61 sé 3.285.0 grömm pr. mann pr. ár 
og meðalskortur sömu ár 365 grömm, en 
á að vera 425 grömm samkvæmt þörfinni 
10 grömm pr. mann pr. dag. Engin skýring er gefin á þessum frávikum. Þrá t t fyrir þessi frávik þótti höfundi heimildin nógu 
traust til að mark sé á henni takandi við 
gróflega athugun skepnupróteinþarfar. 

II. Markaðsmál. 

Notkunarmöguleikar. 
FPC er ekki sjálfstæður réttur, heldur 

ætlað til blöndunar við aðrar fæðutegundir 
eins og t.d. kornmat, sem skortir ýmsar 
lífsnauðsynlegar aminósýrur. Tilraunir með 
að blanda FPC í ýmsar algengar fæðuteg 

undir hafa sýnt, að auðvelt er að baka 
brauð og kökur og búa til makkaroni og 
spaghetti úr hveiti blönduðu FPC. Enn 
fremur hafa verið búnar til súpur og ýmsir 
drykkir, þar sem FPC kemur í stað mjólkurdufts eða kjötkrafts . FPC kemur einnig 
til með að vera notað í mjólkurís o.fl . vörur. 

Markaðsskipting. 
Markaði fyrir FPC má skipta í tvennt: 

Annars vegar er markaðurinn í þróunar 
löndunum, þar sem lífsnauðsyn er fyrir 
vöruna. Hins vegar gæti FPC að sjálfsögðu 
orðið keppinautur annarra proteinríkra 
fæðutegunda í þróuðum ríkjum. 

Ritgerðarhöfundur hefur valið markað 
inn í þróunarlöndunum til athugunar. Gert 
er ráð fyr ir því, að markaður verksmiðjunnar verði í Vestur-Afríku (svo sem 
Kameroon, Ghana, Kongó o. fl. r íkjum). 
Af ýmsum ástæðum hefur Nígeríumarkaður orðið fyr i r valinu sem viðmiðunar 
markaður fyrir FPC. Nauðsynlegar upp 
lýsingar hefur skort um aðra markaði. 
Þörfin fyrir FPC er mikil í Nígeríu. Íslendingar þekkja markaðinn vel, hafa selt þang 
að skreið í hartnær 20 ár. Óeðlilegt ástand 
hefur nú skapazt á Nígeríumarkaði sakir 
borgarastyrjaldar, sem þar geisar. Af þeim 
sökum eru upplýsingar um markaðsverð 
skreiðar f r á 1967 og síðar ekki teknar til 
greina. 

Sala. 
Markaður vörunnar er í hitabeltislönd 

um, sem krefst þess, að hún sé varin gegn 
raka loftsins, hita og skorkvikindum. 

Gert er ráð fyrir að varan sé seld gegn 
um umboðsmenn gegn 2% umboðslaun 
um, en þetta er tíðkanlegt fyrirkomulag 
við sölu skreiðar á sömu mörkuðum. 

Verðmyndun. 
Hér er á ferðinni erfi t t vandamál. FPC 

hefur hingað til verið framleit t aðeins í 
tilraunaskyni í mjög smáum stíl. FPC 
sem neyzluvara, framleidd í viðskiptatil 
gangi, er því varla til, þar af leiðandi er 
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TAFLA II. Lágmarksverð á skreið til Afríku. 

Heimild: Viðskiptamálaráðuneytið. 
Þar, sem verð vantar, hefur viðkomandi tegund skreiðar ekki verið flutt út. 

ekki til markaðsverð á vörunni. Við verð 
myndun á vörunni hefur því hér verið grip 
ið til þess ráðs að miða hana við verð á 
annarri vöru, sem er notuð í sama tilgangi 
og FPC, á sama hátt og af sömu neyt 
endum og FPC mundi verða selt til. 
Þessi vara er skreið. Verðlægsta skreið 
in (sú, sem fer til Afríku), er keypt með 
proteinöflun í huga, og er megnið af henni 
bleytt upp í vatni og notað til súpu- eða 
grautargerðar. FPC yrði að öllum líkind 

um notað á svipaðan hátt, en hefur jafnframt mun víðtækari notkunarmöguleika. 
Til enn frekari réttlætingar þessum sam 
anburði skal skýrt örlítið f rá framleiðslu 
og dreifingu beggja vörutegundanna. Við 
framleiðslu skreiðar er óhætt að segja, 
að nánast engra varúðarráðstafana sé gætt, 
hvað snertir hreinlæti. Skreiðinni er aðeins 
pakkað í hessían-striga, og eiga því skor 
kvikindi hitabeltisins ásamt raka loftsins 
og hvers kyns öðrum óþverra greiðan að-

Síðari hluti árs Síðari hluti árs Fyrri hluti árs Síðari hluti árs Síðari hluti árs 
1963 1965 1966 1966 1967 
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TAFLA III. Verðsamanburður. 

Vara 

FPC 
Fitusneydd þurrmjóik 
Frystur fiskur (Nígería 1965) 
Nautakjöt (Ástralía) 
Hænsn (U.S.A.) 
Egg 

Protein-
innihald 

% 
75 
35 
17 
11,5 
15,1 
11 

Veró pr. 
kg. 
S 

0,76 
0,35 
0,31 
0,39 
0,55 
0,52 

Verð pr. 
Verð pr. kg. dagskammt 

proteins. (10 gr) 

1,02 
1,00 
1,82 
3,42 
3.64 
4.65 

0,01 
0,01 
0,02 
0,03 
0,04 
0,05 

Verð pr. 
mann 
pr. ár 

S 
3,65 
3,65 
7,30 

10,95 
14,60 
18,25 

Heimild: Proposed studies on the effective development of marine resources for human nutrition. 

gang að vörunni, enda má segja, að um 
búðirnar þjóni frekar þeim tilgangi að 
halda vörunni saman en veita henni vernd. 

Við framleiðslu FPC er gert ráð fyrir 
fyllsta hreinlæti, t. d. eru flestar vélar úr 
ryðfríu stáli. Varan er síðan flutt i loft 
þéttum umbúðum, sem meina utanaðkom 
andi efnum allan aðgang að vörunni og 
ásamt fitusneyðingu hennar gera lang 
varandi geymslu mögulega. Hér ætti því 
að vera óhætt um samanburð. Til saman 
burðar er tekið lægsta c.i.f.-verð á Afríku 
skreið á fyrra hluta árs 1966 eða 282 shillingar og 2 pence pr. 45 kg (ísl. kr. 2.962,04), 
sbr. töflu II. 

Samkeppnisaðstaða. 
Orsök proteinskortsins hlýtur að vera sú, 

að viðkomandi þjóðir hafa ekki efnahags 
lega getu og/eða tæknikunnáttu til að full 
nægja sjálfar þörf sinni. Hafi þær á ann 
að borð getu til að kaupa það, sem á vant 
ar, verða þær að kaupa það á heims 
markaðinum. Tafla III sýnir verðsam 
anburð FPC og annarra fæðutegunda, 

ríkra að skepnuproteini. Sést þar, að verð 
ið á FPC og þurrmjólk er mjög svipað. 
Þurrmjólk er hins vegar framleidd aðeins 
sem umframframleiðsla, eftir að eftir 
spurninni til annarra og verðmætari nota 
er fullnægt. Líkurnar á stórfelldri aukningu á þurrmjólkurframleiðslu eru þannig 
ekki miklar. Framleiðslan hingað til hefur ekki gert meira en halda í við aukningu fólksfjölda. 

Að lokum eru i töflu IV sýndar þjóð 
artekjur i þeim löndum, sem markaðssvæði 
verksmiðjunnar samanstendur af. Séu 
töflur III og IV bornar saman, virðist kaup 
getan vera næg til neyzlu FPC. 

Aukaafurð. 
Vegna hins háa hlutfalls beina í fisk 

úrgangi verður flúorinnihald fullunnu 
framleiðslunnar of hátt til manneldis. Til 
að fyrirbyggja þetta verður að aðskilja 
beina- og holdmjöl. Það má gera, eftir að 
þurrkun mjölsins er lokið, á afar einfaldan 
hátt með sigtun. Úr sigtuninni fást ca. % 
holdmjöl (75% proteininnihald), sem selt 
er til manneldis, og y3 beinmjöl (40% pro 
teininnihald), selt til sömu notkunar og 
venjulegt fiskimjöl. 

Reikna má með því, að verð á beinmjöli 
sé a . m . k . eins hátt pr. proteineiningu og 
verð á fiskimjöli. Meðalverð fiskimjöls hefur verið sem hér segir: 

Proteininnihald FPC er 75%. Verð pr. 
kg proteins yrði kr. 89,67, og verð pr. kg 
75% FPC kr. 67,25. Verð pr. nauðsynlegan 
dagskammt (10 gr af 100% proteini) yrði 
kr. 0,90. 
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TAFLA IV. Þjóðartekjur alls og þjóðartekjur pr. mann í $ U.S. 

Þjóðartekjur (millj. $ U.S.) Þjóðartekjur pr. mann 

1958 1963 1965 1966 1958 1963 1965 1966 

Nígería 2.282 3.187 _ 46 58 
Kamerún*) 388 511 618 — 86 102 118 
Kongó, Lýðveldið 106 136 — — 141 167 
Ghana 898 1.380 1.801 2.118 140 188 233 267 
Guinea 241 312 — 83 93 
Fílabeinsströndin 379 631 773 842 123 172 202 215 
Líbería*) 95 150 161 168 98 146 151 154 
Sierra Leone*) 134 255 300 — 61 111 127 
Togo 87 113 142 — 64 72 87 
Chad 146 192 215 — 49 60 65 
Gabon 65 91 111 124 156 200 240 265 
Dahomey 122 143 — — 63 64 
Mali 224 283 294 — 57 64 64 
Niger 174 233 260 — 65 73 78 — 

Heimild: Yearbook of National Accounts Statistics 1967: United Nations. 
*) Þessar tölur eru ekki alveg sambærilegar við tölur næstu ára á eftir. 

Verð fiskimjöls hefur verið óvenjulega 
hátt á árinu 1969, einkum síðari hluta þess, 
vegna aflabrests h já Perúmönnum. 

Hér er miðað við, að verð beinamjöls pr. 
proteineiningu verði hið sama og meðal-
verð ársins 1968, kr. 10.870.00 pr. tonn 
proteins. 

III. Heildaryfirlit. 

Hráefni: Þorsk-, ýsu- og ufsaúrgangur. 

Afurðir: FPC, ca. 1.068 tonn pr. ár. 
Beinamjöl, ca. 540 tonn pr. ár. 

Framleiðslustig: 1) Vatn og fi ta „þvegin" 
úr hráefninu með ísóprópylalkóhóli (IPA). 

2) Þurrkun. 
3) Aðskilnaður FPC 

(holdmjöls) og beina-
mjöls. 

4) Mölun. 
5) Pökkun. 
6) IPA hreinsað af fi tu 

og vatni með eimingu 
(þetta skeður sam-
tímis vinnslunni). 

Staðsetning: Vestmannaeyjar. 

Stofnkostnaður: Kr. 65.600.000,00, þar af 
veltufjármunir nettó kr. 
3.685.000,00. 

Fjármögnun: Hlutafé: kr. 30.000.000,00. 
Lánsf jármagn: kr. 35.600.000,00. 

Fyrsta s tarfsár : 1972. 

Stærð: Unnið úr 50 tonnum hráefnis pr. 
vinnsludag. 

Framleiðsla: ca. 5 tonn FPC pr. vinnsludag 
ca. 2,5 tonn beinamjöl pr. 
vinnsludag. 

Markaður: Vestur-Afríka. 

Vinnuaflsþörf: 16 manns. 

Söluverðmæti: Ca. kr. 74.000.000,00. 

IV. Staðsetning, hráefni. 

Hráefnið hefur úrslitaþýðingu fyrir stað-
setningu verksmiðjunnar. Tafla V sýnir 
sex hæstu vinnslustaði bátafisks í landinu 
1961—1968 (í þessum tölum er togaraafli 
ekki talinn með). Tölurnar sýna fyrs t 
og fremst unnið magn þorsks, ýsu og 
ufsa, og er miðað við slægðan fisk með haus. 
Hverja þessara fisktegunda sem er má nota 
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TAFLA V. Unnið magn bátafisks 1961—1968. 
í 1000 kg. 

1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 

Vestmannaeyjar 26.132 36.894 45.730 54.459 45.633 34.165 39.482 45.286 
Reykjavík 20.739 23.172 31.792 46.173 38.845 32.427 20.020 22.242 
Grindavík 10.692 11.702 17.395 20.702 18.607 20.095 17.420 20.081 
Keflavík 17.676 18.121 20.935 26.339 21.750 20.285 20.314 21.908 
Sandgerði 9.649 8.743 9.497 13.043 8.877 9.072 6.638 10.267 
Garður 4.066 3.840 5.200 7.449 6.456 6.538 7.022 10.633 

Heimild: Ægir — Rit Fiskifélags Íslands. 

TAFLA VI. 

Allar tölur í 1000 kg. 
Jan. Feb. Marz Apríl Maí Júní Júlí Ágúst Sept. Okt. Nóv. Des. 

Til hraðfrystingar: 
Þorskur 54 183 525 3.085 493 798 801 475 363 121 69 116 
Ýsa 147 455 884 1.090 725 632 779 639 420 376 174 78 
Ufsi 12 446 1.183 1.630 599 784 501 394 352 75 148 193 

Úrgangur I 138 705 1.685 3.773 1.181 1.439 1.353 980 738 372 254 252 

Til herzlu og söltunar: 
Þorskur 
Ýsa 
Ufsi 

Úrgangur II 
Úrgangur I. H- II. . . 
Vinnsludagar 

13 52 580 5.864 
0 0 84 59 

25 51 235 216 

8 22 189 1.289 
146 727 1.874 5.062 

3 15 31 30 

751 7 0 0 
1 0 0 0 

19 0 42 12 

162 1 9 3 
1.343 1.440 1.362 983 

27 29 27 20 

0 0 0 0 
0 0 0 0 

56 8 47 53 

12 2 10 11 
750 374 264 263 

15 7 5 5 

Heimild: Vinnslu- og aflaskýrslur Fiskifélags Íslands 1968. 

sem hráefni eða hverja samsetningu þeirra 
sem er. 

Samkvæmt töflunni veitir staðsetning í 
Vestmannaeyjum mesta tryggingu fyrir 
nægilegu hráefni, og gerir ritgerðarhöfundur ráð fyrir, að verksmiðjan verði staðsett 
þar. 

Tafla VI sýnir í fyrsta lagi vinnslu 
þorsks, ýsu og ufsa í hraðfrystihúsum Vest 
mannaeyja eftir mánuðum 1968 og í öðru 
lagi magn sömu fisktegunda, sem fer í 
herzlu og söltun. Allar tölur eru miðaðar 
við slægðan fisk með haus. 

Séu samtölur einstakra mánaða í fyrra 
tilfellinu margfaldaðar með stuðlinum 65/ 
100, fæst úrgangsmagnið (Úrgangur I). 

Samtölur einstakra mánaða í síðara til 
fellinu eru margfaldaðar með stuðlinum 
21/100, og fæst þá úrgangsmagnið (Úrgangur II). Að lokum eru sýndir vinnslu 
dagar einstakra mánaða, eru þeir sam 
tals 214 pr. ár, fundnir sem úrgangsmagn 
X 1/50. 

Verðlagsráð sjávarútvegsins hefur ákveð 
ið lágmarksverð á fiskúrgangi f rá 1967, 
þannig: 

34 
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Búast má við þó nokkurri hækkun þessa 
verðs um áramótin 1969—1970. 

Til að t ryggja sér nægilegt hráefni verður verksmiðjan að greiða hærra verð en 
fiskmjölsverksmiðjurnar. Ómögulegt er að 
segja um, hversu mikil næsta verðhækkun 
Verðlagsráðs verður, en sé reiknað með 
hráefnisverði kr. 1.60 pr. kg, ætti það að 
nægja til að standa undir hækkun lágmarksverðs að viðbættum ca. 10—15%. 

Hærra hráefnisverð fiskúrgangs lækkar 
hráefnisverð frystihúsa, hækkar fiskverð 
til bátanna og eykur þannig framboð fisk 
úrgangs til verksmiðjunnar. Hærra verð 
fiskúrgangs hlýtur þannig að verða megin 
forsenda þess, að vinnsludagafjöldi sam 
kvæmt töflu VI fái staðizt, ásamt því 
að þát t taka fáist meðal báta- og vinnslu 
stöðvaeigenda um hlutafjárframlög. 

V. Fjármögnun. 

Manneldismjölsverksmiðja er f j á r f r ek í 
stofnun. Slíkt krefst almenns h lu taf járú t 
boðs. Fullvíst má telja, að eigi framleiðslu 
áætlun samkvæmt töflu VII að standast, 
verði allvíðtæk samvinna að nást um stofnunina meðal vinnslustöðva- og bátaeigenda. 
Mundi það líklega ráða úrslitum um stofnunina. 

Ástand hraðfrystiiðnaðarins gefur e.t.v. ekki ástæðu til að ætla hann aflögufær 
an um þessar mundir, en slíkt getur ger 
breytzt f r á ári til árs, vegna sveiflna í verð 
lagi. Ýmsir af forystumönnum sjávarútvegsins líta bjartari augum á þróun verð 
lagsmála nú en áður, og því ekki ástæða 
til sérstakrar svartsýni þar að lútandi. 

Þá má benda á, að von ætti að vera um 
áhuga til lánveitingar f rá bönkum og f j á r 
festingarsjóðum, reynist verksmiðjan nægi 
lega arðsöm, og vegna aukinna gjaldeyris 
tekna. 

Freistandi er að hugsa sér erlendar 
lántökur og/eða eignaþátttöku. Erlent 
f j á rmagn í íslenzkum sjávarútvegi myndi 
hins vegar skapa pólitískt stórviðri og gera 
slíkt erfi t t í framkvæmd. Hér er gert ráð 
fyrir , að allt f jármagn, hlutafé sem láns 
f jármagn, sé innlent. 

Um ákvörðun skiptingar milli h lutaf jár 
og lánsfjármagns stangast á sjónarmiðin 
um háa arðsemi eigin f já rmagns og næga 
tryggingu fyrir lánardrottna. Skiptingin 
þykir hæfilega ákveðin þannig: 

Hlutafé: kr. 30.000.000,00. 
Lánsf jármagn: kr. 35.600.000,00. 

VI. Veltufjármunir. 

Hráefni, 100 tonn á 1,60 kr./kg kr. 160.000,00 
IPA, 54.548 lítrar á 27,00 kr./lítri — 1.500.000,00 
FPC, 193,5 tonn á 67.252,50 

kr./tonn — 13.100.000,00 
Beinamjöl, 97 tonn á 10.870,00 kr. 

pr. tonn proteins — 425.000,00 

Brúttó veltufjármunaþörf kr. 15.185.000,00 

- Afurðalán Seðlabanka Íslands 
og viðskiptabanka (85% af sölu-
verðmæti FPC og beinamjöls).. kr. 11.500.000,00 

Nettó veltufjármunaþörf kr. 3.685.000,00 

Skýringar á einstökum liðum 
veltufjármuna. 

Hráe fn i : Geymslurými hráefnageymslna 
er 200 tonn, 4 daga vinnslubirgðir. Nær 
ómögulegt er að leggja raunhæft mat á hrá 
efnisbirgðir, þar sem slíkt fer eft ir því, 
hvernig aflinn berst á land f rá degi til 
dags. Meðalbirgðir eru fundnar sem helmingur geymslurýmis. 

/PA;Birgðir af ísóprópylalkóhóli, nauðsynlegar í stöðugri vinnslu (þ. e., sem þurfa 
að vera „inni á kerfinu"), nema 46.000 
lítrum. 

Öryggisbirgðir nema hér 4.000 lítrum, ætti þetta að nægja, þar sem hlutverk 
þeirra er einungis að forðast rekstrarstöðvanir vegna seinkana á skipakomum. 

Að auki verður fyrirtækið að halda nokkurs konar uppbótarbirgðir, pantaðar einu 
sinni í mánuði, sem mæta því, sem tapast 
í vinnslu næsta mánuð á eftir, sbr. töflu VII. 

FPC: Meðalbirgðir pr. ár, fundnar sem: 

samtala meðalbirgða pr . mánuð , 
sbr. töf lu VII . 

12 

Ekki er gert ráð fyrir sérstökum öryggis 
birgðum, þar sem ætlunin er að þjóna 
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TAFLA VII. Framleiðslu- og söluáœtlun. 

Tölur fyrir EPC og beinamjöl í tonnum. 
Tölur fyrir IPA í lítrum. 

1972 

Janúar Febrúar Marz Apríl Maí Júní Júlí 

Framleiðsla FPC 15 75 155 150 135 144 134 
SalaFPC 15 75 89 89 89 89 89 
Framleiðsla umfram sölu . . . 0 0 66 61 46 55 45 
Birgðir í lok mánaðar 0 0 66 127 173 228 273 
Meðalbirgðir pr. mán 7,5 37,5 77,5 141 194,5 245 295 
Framleiðsla beinamjöls 8 38 78 75 68 73 68 
Sala beinamjöls 8 38 45 45 45 45 45 
Framleiðsla umfram sölu . . . 0 0 33 30 23 28 23 
Birgðir í lok mán 0 0 33 63 86 114 137 
Meðalbirgðir pr. mán 4 .19 39 70,5 97 122,5 148 
Birgðir af IPA í vinnslu 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 
Uppbótarbirgðir IPA í byrjun 
hvers mán 1.530 7.650 15.810 15.300 13.770 14.790 13.770 
Meðalbirgðir IPA pr. mán. . . 50.765 53.825 57.905 57.650 56.885 57.395 56.885 

1972 1973 

Ágúst September Október Nóvember Desember Janúar Febrúar 

Framleiðsla FPC 100 75 35 25 25 15 75 
SalaFPC 89 89 89 89 89 89 89 
Framleiðsla umfram sölu . . . 11 -14 - 54 - 64 - 64 - 74 - 14 
Birgðir í lok mánaðar 284 270 216 152 88 14 0 
Meðalbirgðir pr. mán 323 321,5 287,5 228,5 164,5 95,5 44,5 
Framleiðsla beinamjöls 50 38 18 13 13 8 38 
Sala beinamjöls 45 45 45 45 45 45 45 
Framleiðsla umfram sölu . . . 5 -7 -27 - 32 - 32 - 37 -7 
Birgðir í lok mán 142 135 108 76 44 7 0 
Meðalbirgðir pr. mán 162 161 144 114,5 82,5 48 26 
Birgðir af IPA í vinnslu 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 
Uppbótarbirgðir IPA í byrjun 

7.650 hvers mánaðar 10.200 7.650 3.570 2.550 2.550 1.530 7.650 
Meðalbirgðir IPA pr. mán. . . 55.100 53.825 51.785 51.275 51.275 50.765 53.825 

ákveðnum markaði með fastákveðna þörf. 
í útreikningum veltufjármuna er gert 

ráð fyrir, að framleiðsla FPC og beina 
mjöls eigi sér stað jafnt og þétt yfir ein 
staka mánuði. 

Beinamjöl: Meðalbirgðir pr. ár fundnar 
á sama hátt og fyrir FPC. 

Afurðálán: Afurðalán Seðlabankans 
nema 55% af söluverðmæti, afurðalán við 
skiptabankanna nema 30% af söluverð 
mæti. Bæði lánin eru veitt strax og varan 
er fullunnin, þau endurgreiðast við sölu. 
Gert er ráð fyrir staðgreiðslu afurða og 
hráefnis. 

VII. Stofnkostnaður. 

Sundurliðun 
Krónur Krónur 

a) Undirbúningur . . . . 400.000,00 
b) Framleiðslutæki . . . 17.200.000,00 
c) Flutningskostnaður. 1.800.000,00 19.000.000,00 
d) Uppsetning 27.000.000,00 
e) Verksmiðjuhús og 

birgðageymsla 7.000.000,00 
Hráefnisgeymsla . . . 650.000,00 7.650.000,00 

f) Lóðargjöld 2.500.000,00 
g) Þjálfun starfsfólks . . 300.000,00 
h) Vextir á byggingart. 2.000.000,00 
i) Veltufjármunir nettó 3.685.000,00 
j) Óviss stofnkostnaður 3.065.000,00 

Stofnkostnaður alis 65.600.000,00 

FJÁRMÁLATÍÐINDI 
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Skýringar á einstökum liðum 
stofnkostnaðar. 

a) Undirbúningskostnaður: Hér er át t 
við ýmsa undirbúningsvinnu af hálfu eig 
enda fyrirtækisins, svo sem útboðslýsingu 
o . f l . Ekki er unnt að áætla þennan lið með 
nokkurri nákvæmni og talan 400.000,00 kr. 
því gróf ágizkun. 

b) Framleiðslutæki: Miðað við tölur er 
lendis f rá . Í þessum lið er ekki gert ráð 
fyrir , að framleiðslutæki verksmiðjunnar 
verði tolluð. 

c) Flutningskostnaður: Samkvæmt upp 
lýsingum innlends skipafélags þykir hæfi 
leg áætlun flutningsgjalds í þessu tilfelli 
vera 6—10% af verðmæti vörunnar. Hér 
er reiknað með, að flutningsgjald nemi 
10%. 

d) Uppsetningarkostnaður: Þessi liður er 
ákveðinn skv. lauslegri áætlun innlends verk 
taka. Innifalið i honum er m. a. pípulagnir, 
sem er óvenju hár liður fy r i r þetta sér 
s taka fyrir tæki, hönnun og önnur for 
vinnsla verktaka, ásamt sérstöku sjálf 
virknikerfi og uppsetningu allra tækja . 
Þessi liður nær til alls uppsetningarkostnaðar nema húsbygginga og hráefnis 
geymslu, sbr. e-lið. 

e) Verksmiðjuhús, birgðageymsla og hrá 
efnisgeymsla: Ákveðið samkvæmt laus 
legri áætlun innlends verktaka. Gert 
er ráð fyrir hráefnisgeymslu með geymslurými til 4 daga vinnslu. 

f ) Lóðargjöld: Áætlað samkvæmt upplýsingum hafnars t jó ra Reykjavíkurhafnar og 
skr i fs tofu borgarverkfræðings. 

g) Þjálfun starfsfólks: Hér gildir sama 
og um a-lið, hvað nákvæmni snertir. Ekki 
er ger t ráð fyrir , að þjá l fun þurfi að vera 
veruleg. 

h) Vextir á byggingartíma: Áætlaðir kr. 
2.000.000,00. 

i) Veltufjármunir: Sbr. kaf la um veltu 
f j á rmuni . 

j ) Óviss stofnkostnaður: Án þess að 
nokkuð raunhæft liggi honum að baki, er 
þessi liður áætlaður nógu hár til þess að 
mæta ýmsum ófyrirsjáanlegum kostnaði 
við stofnun. 

VIII. Rekstrarreikningur 1972. 

Skýringar við einstaka liði rekstrar 
reiknings 1972. 

Sala: Verð FPC og beinamjöls, sbr. kafla 
II um markaðsmál. Verð beinamjöls er f.o.b., 
en FPC c.i.f. Magn seldrar vöru fundið 
samkvæmt framleiðsluáætlun. Miðað er við 
40% proteininnihald beinamjöls. 

Birgðir: Rétt þykir að reikna birgðir 
31/12 með í söluverðmæti, en draga birgðir 
1 /1 f rá . Birgðir eru gerðar upp á kostnað 
arverði, fundnu á ef t i r farandi h á t t : 

Allur fas tu r kostnaður plús breytilegur 
kostnaður að undanskildum flutningsgjöld 
um, útflutningsgjöldum og sölustarfsemi. 
Deilt er í þessa tölu með 1.608, og fæst þá 
meðalkostnaður/tonn fy r i r vöruna, komna 
í birgðageymslu. 

Þet ta mun vera í samræmi við kröfur 
skattalaganna. 

Hráefni: Hráefnisverð fundið sem nú 
gildandi verð plús mjög lauslega áætluð 
hækkun Verðlagsráðs sjávarútvegsins plús 
ca. 15—20% til t ryggingar hráefnisöflun. 
Alls nemur hækkunin ca. 54% miðað við 
núgildandi verð. 

Raforka: Ákveðið á ef t i r farandi há t t 
samkvæmt gjaldskrá des. 1969: 

Til lýsingar: 
214 x 480 kwst.á kr. 2,30 kr. 236.052,00 
Plús 20 kw.ákr . 2.467,85 — 49.357,00 

Önnur notkun (vinnsla): 
214x4,320 kwst. ákr . 0,74 — 684.115,00 
Plús 180 kw.ákr . 1.450,29 — 261.052,00 

kr, 1.230.780,00 

Gufa: Notuð aðallega til eimingar IPA 
við hreinsun þess, ásamt upphitun þess, 
áður en það fer í vinnslutanka. Samkvæmt 
upplýsingum Hitaveitu Reykjavíkur þarf 
1 kg svartolíu til framleiðslu á 10 kg gufu. 
Heildarþörf gufu nemur 214 X 40.8 tonn 
um. Verð á svartolíu er 2.500,00 kr . / tonn. 

Frysting: Samkvæmt upplýsingum inn 
lends aðila er kostnaður pr. f rys t tonn fisk 
úrgangs pr. sólarhring kr. 300,00. Meðal 
birgðir hráefnis nema 100 tonnum. 

IPA: Magnið 214 X 1.020 l í trar er það, 
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TAFLA VIII. Rekstrarreikningur 1972. 
Tekjur: 
Sala FPC 980 tonn á kr. 67.252,50/tonn kr. 65.907.000,00 
Sala beinamjöls 496 tonn á kr. 10.870,00/tonn proteins — 2.156.000,00 
+ Birgðir 31/12 af FPC og beinamjöli metnu á kostn.verði, 132 tonn á kr. 33.566,80/tonn — 4.430.000,00 

- Birgðir 1/1 af FPC og beinamjöli metnu á kostn.verði — 0,00 

kr. 72.493.000,00 

Gjöld: 
Breytilegur kostnaður: 
Hráefni 10.700 tonn á kr. 1,60/kg kr. 17.120.000,00 
Raforka — 1.231.000,00 
Gufa 214x40,8 tonn á kr. 250/tonn — 2.183.000,00 
Frysting hráefnis 214 x 100 tonn á kr. 300/tonn — 6.420.000,00 
IPA 214 x 1.020 lítrar á kr. 27/lítra — 5.894.000,00 
Viðgerðir og viðhald — 200.000,00 
Flutningsgjöld kr. 4.565/tonn — 4.500.000,00 
Opinber gjöld — 1.400.000,00 
Vextir af afurðalánum S.Í. og viðskiptabanka — 562.000,00 
Umbúðir kr. 4,25/sekk — 137.000,00 
Útflutningsgjöld kr. 31/tonn — 46.000,00 
Sölustarfsemi — 400.000,00 
Útflutningstollar 8,9% af f.o.b.-verði — 6.000.000,00 

kr. 46.093.000,00 
Tekjur kr. 72.493.000,00 
- Breytilegur kostnaður — 46.093.000,00 

Framlegð kr. 26.400.000,00 
Fastur kostnaður: 
Laun: Forstjóri kr. 400.000,00 

Skrifstofa (3 menn) — 730.000,00 
12 starfsmenn — 3.000.000,00 

kr. 4.130.000,00 
Tryggingar — 1.000.000,00 
Opinber gjöld — 1.100.000,00 
Vextir af lánum — 2.848.000,00 

Afskriftir: 
Undirbúningskostnaður 4% af kr. 400.000,00 . . kr. 16.000,00 
Vélar og tæki 20% af kr. 46.000.000,00 — 9.200.000,00 
Húsnæði 4% a fk r . 10.150.000,00 — 406.000,00 
Óviss stofnkostnaður 4% af kr. 3.065.000,00 . . — 123.000,00 kr. 9.745.000,00 kr. 18.823.000,00 

Rekstrarhagnaður kr. 7.577.000,00 

-Kostn. v/þjálfun starfsfólks kr. 300.000,00 
-Kostn. v/markaðsöflun — 200.000,00 

- Vextir á byggingartíma — 2.000.000,00 kr. 2.500.000,00 

Ágóði fyrir greiðslu skatta kr. 5.077.000,00 

Skattur kr. 312.000,00 

Útsvar — 623.000,00 kr. 935.000,00 

Nettóágóði kr. 4.142.000,00 

Arður 10% kr. 3.000.000,00 
Varasjóðstillag — 519.000,00 
Óráðstafað — 623.000,00 kr. 4.142.000,00 
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Rekstrarreikningur 1973. 

Tekjur: 
Sala FPC 1.068 tonn á kr. 67.252,50/tonn kr. 71.825.000,00 
Sala beinamjöls 540 tonn á kr. 10.870,00/tonn proteins — 2.347.000,00 
+ Birgðir 31/12 132 tonn á kr. 33.566,80/tonn kr. 4.430.000,00 

- Birgðir 1/1 132 tonn á kr. 33.566,80,/tonn — 4.430.000,00 — 0,00 

kr. 74.172.000,00 

Gjöld: 
Breytilegur kostnaður kr. 47.076.000,00 

Tekjur kr. 74.172.000,00 

- Breytilegur kostnaður — 47.076.000,00 

Framlegð kr. 27.096.000,00 

Fastur kostnaður kr. 18.823.000,00 

Ágóði fyrir greiðslu skatta kr. 8.273.000,00 

Skattur kr. 791.000,00 

Útsvar — 1.395.000,00 kr. 2.186.000,00 

kr. 6.087.000,00 

Arður 10% kr. 3.000.000,00 
Varasjóðstillag — 1.318.000,00 
Óráðstafað — 1.769.000,00 kr. 6.087.000,00 

sem ónýtist í vinnslu yfir árið. Verð á IPA 
er kr. 27/lítri samkvæmt upplýsingum inn 
flytjanda. 

Viðgerðir og viðhald: Samkvæmt er 
lendum tölum virðist eðlilegt að áætla þennan lið kr. 200.000,00. 

Flutningsgjöld: Ákveðið samkvæmt upp 
lýsingum innlends skipafélags á leiðinni 
Reykjavík—Hamborg—Lagos eða Apapa, 
kr. 4.565/tonn. 

Opinber gjöld: Lauslega áætluð sam 
kvæmt gildandi lögum og reglugerðum. 
Hér inni í er m. a. aðstöðugjald og iðnlána 
og kirkjusjóðsgjald. 

Vextir af afurðalánum: Seðlabankinn og 
viðskiptabanki veita samtals 85% afurða 
lán, sbr. kafla um veltufjármuni. Vextir 
Seðlabankans eru 6% og viðskiptabanka 
8 i / 2 % . 

Umbúðir: Miðað er við loftþétta 50 kg 
sekki, þannig að varan sé vel varin raka 
og skorkvikindum og þoli langvarandi 
geymslu. Verð samkvæmt innlendum f ram 
leiðanda er kr. 4,25/sekk. 

Útflutningsgjöld: Samkvæmt upplýsing 
um viðkomandi yfirvalda. 

Sölustarfsemi: Ekki er fullákveðið, hvað 
át t er við með þessum lið. Þó hefur höf 
undur aðallega hugsað sér ferðalög til 
markaðssvæðisins ásamt leiðbeiningarstarf 
semi um neyzlu FPC. 

Laun: Ekki þykir rét t að gera ráð fyrir 
árstíðarbundnum uppsögnum, þrát t fyrir 
tiltölulega fáa vinnsludaga. 

Á skrifstofu er gert ráð fyr i r : 
Vélritunarstúlku: kr. 180.000,00 
Skrifstofumanni: — 250.000,00 
Bókara: — 300.000,00. 

Skrifstofukostnaður: Annar skrifstofu 
kostnaður en laun er áætlaður kr. 500.000,00, 
án þess að það verði f rekar réttlætt. 

Tryggingar: Samkvæmt lauslegri at 
hugun innlends tryggingarfélags munu 
iðgjöld vegna bruna-, vatns-, ábyrgðar-
sjó- og slysatrygginga nema hæst kr. 
1.000.000.00. 

Opinber gjöld: Hér í felst m . a . bruna 
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bótaiðgjald, slysatryggingar, iðnaðargjald, 
fasteignaskattur, atvinnuleysistryggingar 
o . f l . Talan er lauslegur útreikningur, 

Vextir af lánum: Lán (önnur en afurða 
lán) nema kr. 35.600.000,00. Vextir 8%. 

Afskriftir: Samkvæmt ákvæðum skatta 
laga. 

Kostnaður v/þjálfun starfsfólks: Sbr. út 
skýringar á sama lið í kafla VII. 

Kostnaður v/markaðsöflun: Með þessum 
lið er át t við kostnað við öflun viðskipta 
sambanda, e. t. v. ferðalög í því sambandi. 

Vextir á byggingartíma: Sbr. útskýring 
ar á sama lið í kafla VII. 

Skattur og útsvar: Samkvæmt skatta 
lögum. 

Arður og varasjóðstillag: Samkvæmt 
skattalögum. 

Rekstrarreikningar síðari ára: Rekstrar 
reikningur 1972 gefur ekki raunhæfa mynd 
af arðsemi fyrirtækisins í framtíðinni. 

Rekstrarreikningur 1973 myndi í styttu 
formi líta út eins og sýnt er á blaðsíðunni 
hér fyr ir framan. 

Athugasemd: 
Breytingar á breytilegum kostnaði f r á 

1972—1973 er einkum aukinn kostnaður 
vegna aukinnar sölu svo sem farmgjöld, 
útflutningstollar o. fl. 

Rekstrarreikningur 1973 gefur réttari 
mynd af afkomunni í framtíðinni. 

Heimildaskrá: 
1. Ársskýrs lur Samlags Skreiðarframleið 

enda 1962—1966. 
2. Skýrsla um s tar fsemi Rannsóknas tofnun 

a r f iskiðnaðarins 1965—1968. 
3. Skipting f iskimjöls í hold- og beinamjöl : 

Þórður Þorb ja rna r son og Geir Arnesen. 
4. Fiskimjöl til manneldis : Páll Ólafsson. 
5. Fish protein concentrate: Dr. E . R. 

Par iser 
6. Hear ings before the Committee on Comm 

erce United States Senate 89th Congress, 
Second Session on S. 2720. 

7. A s ta tement concerning- the commercial 
production of a wholesale protein concen 
t r a t e made f r o m whole f i sh fo r human 
consumption: Nat ional Academy of Sci 
ences - National Research Council - U.S.A. 

8. Fish protein concentrate: Harold B. Allen 
United States Depar tment of the Interior . 

9. Fish protein concentrate: World Fishing 
December 1968. 

10. New foods fo r f igh t ing f amine : Newsweek 
F e b r u a r y 1967. 

11. Evaluat ion of f ish f lour in the t rea tment 
of infant i le malnut r i t ion : G. G. Graham, 
J . M. Baert l and A. Cordano. 

12. An assessment of nutr i t ive value of f ish 
f lour in the t r ea tment of convalescent 
kwashiorkor pa t ien ts : P. J . Pre tor ius M. 
D. and A. S. Wehmeyer M. Sc. 



Eiríkur Guðnason: 

Innlánsstofnanir 1969 

í greininni er f jal lað um viðskiptabanka og sparisjóði, og 
einnig er vikið að s tarfsemi innlánsdeilda. 

Inngangur. 

Á rið 1969 var þróun efnahagsmála mjög 
hagstæð, þegar miðað er við næstu 

ár á undan. Samanburður á reikningum 
innlánsstofnana þetta ár við undanfarin ár 
sýnir glöggt bætta aðstöðu þeirra. Orsakir þessarar þróunar eru auðvitað margþætt 
ar, en góð vertíð, hækkandi verðlag útflutningsafurða og hagstæð áhrif gengisbreytingarinnar í nóvember 1968 eru taldar helztar. Reyndar er oft erfitt að gera greinar 
mun á orsökum og afleiðingum i efnahags 
málum, og á það ekki sízt við um starf 
semi innlánsstofnana. Þær njóta góðs af 
góðu árferði, en geta sömuleiðis haf t mikil 
áhrif á þróun efnahagsmálanna. 

Hér verður ekki fjallað frekar um peningamálin, enda eru þeim gerð ítarleg skil 
í ársskýrslu Seðlabankans 1969. Hins vegar 
verða skýrðar hér meðfylgjandi töflur, en 
með þeim er ætlunin að draga f ram í dags 
ljósið helztu breytingar, sem orðið hafa á 
árinu h já innlánsstofnunum. Enn fremur 
verður í þessari grein fjallað nokkuð um 
þróun innlána síðustu 8 árin. 

Efnahagur banka og sparisjóða. 
Hér í greininni birtast samanteknir efna 

hagsreikningar viðskiptabankanna 6 í árs 
lok síðustu 6 ára og enn fremur efnahags 
reikningar einstakra viðskiptabanka í lok 
ársins 1969. Á sama hát t er farið með 

efnahagsreikninga sparisjóða að öðru leyti 
en því, að efnahagur minni sparisjóða er 
tekinn saman í tvennu lagi. 

Niðurstöðutölur efnahags viðskiptabank 
anna 1969 eru 15.026,2 millj. kr. Stærstu 
liðirnir eru annars vegar útlán, sem eru 
11.244,8 millj. kr. samtals eða 74,8% af 
f jármunum bankanna, og hins vegar inn 
lán, sem eru 10.851,7 millj. kr. eða 72,2% 
af fjármagninu. Til samanburðar skal 
nefna, að árin 1967 og 1968 voru útlán 
76,7% og 74,4% og innlán 68,4% og 65,1% 
af niðurstöðum efnahagsreiknings. 

Útlánaaukning h já viðskiptabönkunum á 
árinu 1969 varð 1.222,1 millj. kr. eða 12,2%, 
þegar f r á er talið endurlánað erlent láns 
fé. Innstæður h já Seðlabanka jukust hins 
vegar um 373,4 millj. kr. eða 19,1%, og 
erlendar eignir jukust um 240,7 millj. kr. 
eða hvorki meira né minna en 98,0%, og 
veldur aukning þessara tveggja eignarliða 
mestu um þá lækkun, sem f ram kemur að 
ofan á útlánum í hlutfalli við f jármuni 
alls. Sé hliðstæður samanburður gerður á 
skuldahliðinni, sést, að heildarinnlán hafa 
aukizt um 2.082,2 millj. kr. eða 23,7%, á 
meðan skuld við Seðlabankann lækkaði um 
77,4 millj. kr., og erlendar skuldir lækkuðu 
sömuleiðis um 599,9 millj. kr., og nægir 
þetta til að skýra, hve hlutur innlána af 
heildarfjármagni jókst svo sem raun ber 
vitni á árinu. 

Efnahagur sparisjóða sýnir, að útlán 
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1. tafla. Efnahagur viðskiptabankanna í árslok 1964—1969. 

þeirra árið 1969 eru 1.626,2 millj. kr. eða 
67,5% af fjármunum, samanborið við 
70,1% árið 1968, og innlánin eru 2.225,2 
millj. kr. eða 92,3% af fjármagni, saman 
borið við 90,9% árið áður. Svo sem efna-
hagsreikningurinn sýnir, hefur þróunin í 
heild verið hliðstæð og hjá viðskiptabönkunum. Inneign í Seðlabankanum hefur auk-
izt tiltölulega meir en útlán. Jafnframt 
lækkaði skuld við Seðlabankann, um leið og 
innlán jukust. 

í millj. kr. 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
Eignir: 
Sjóður 50,3 72,7 67,3 88,1 92,6 129,6 
Seðlabankinn: 

Innstæður á viðskiptareikningum . . . . 221,4 324,5 98,6 119,6 122,8 240,8 
Bundið v/almennrar bindiskyldu 879,8 1.122,6 1.379,2 1.500,5 1.620,8 2.083,1 
Aðrar innstæður 196,3 0,1 — 1,0 206,9 — 

Erlendar eignir 110,7 134,0 193,1 171,9 245,5 486,2 
Greiddar óinnleystar ábyrgðir 173,9 210,7 249,0 290,4 419,8 353,8 
Yfirdráttarlán 1.663,5 1.817,2 2.234,1 2.319,5 2.585,6 2.407,3 
Afurðalán 941,7 1.427,6 1.642,2 1.689,0 1.724,6 2.224,0 
Innlendir víxlar 1.990,4 2.501,3 2.765,6 3.167,9 3.471,3 4.111,0 
Endurlánað erlent lánsfé 166,5 155,0 276,2 384,6 573,3 209,7 
Vaxtabréf og skuldabréf 885,0 1.259,7 1.464,6 1.558,6 1.821,5 2.148,7 
Ýmislegt 248,0 300,6 402,5 479,6 581,1 632,0 

Alls 7.527,5 9.326,0 10.772,4 11.770,2 13.465,8 15.026,2 

Skuldir: 
Veltiinnlán: 

Almennir hlaupareikningar 1.007,3 1.186,0 1.199,1 1.003,5 1.249,8 1.708,6 
Geymslufé v/innflutnings 68,6 76,4 79,5 84,7 92,6 153,5 
Sparisjóðsávísanareikningar 353,8 476,7 500,7 543,4 573,0 777,6 

Spariinnlán: 
Almennar innstæður 2.746,2 3.409,1 3.826,3 4.060,4 4.242,2 5.185,4 
Bundnar í 6 mánuði 606,1 769,0 842,0 922,9 911,9 964,8 

„ 1 2 „ 618,0 805,1 1.101,8 1.299,4 1.540,2 1.879,6 
„ 1 0 ár 91,5 101,2 125,8 141,1 159,8 182,2 

Skuld á viðskiptareikningi 13,9 — 52,3 239,7 232,4 — 

Endurseld afurðalán 777,0 1.165,1 1.312,8 1.304,0 1.430,6 1.888,7 
Onnur lán 5,3 — 24,2 173,0 546,4 243,3 

Erlendar skuldir: 
Til skamms tíma 317,4 283,9 506,8 645,4 1.080,0 471,0 
Til langs tíma 19,2 20,3 63,0 106,5 126,1 135,2 

Ýmislegt 234,1 280,0 286,9 303,6 306,2 393,8 
Stofnfé og hlutafé 38,9 39,4 42,7 60,9 60,9 56,3 
Annað eigið fé 630,2 713,8 808,5 881,7 913,7 986,2 

Alls 7.527,5 9.326,0 10.772,4 11.770,2 13.465,8 15.026,2 

Ábyrgðir = Ábyrgðatryggingar 1.197,5 1.257,2 1.303,1 1.490,8 2.466,9 2.179,6 

í 4. töflu er sýndur efnahagur 6 stærstu 
sparisjóðanna og að auki samantekinn 
efnahagur þeirra 8 sparisjóða, sem hafa 
heildarinnlán milli 50 og 100 millj. kr., og 
í þriðja lagi þeirra sparisjóða, sem hafa 
innlán innan við 50 millj. kr., en þeir eru 
39 talsins. Innlánin eru innan við 10 millj. 
kr. h já 23 hinna síðasttöldu. 

5. tafla, sem sýnir hreyfingar á ýmsum 
liðum úr reikningum innlánsstofnana, er 
unnin beint eftir reikningunum, án þess 
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2. tafla. Efnahagur einstakra viðskiptabanka í árslok 1969. 

Alls 6.881,1 2.764,5 2.795,9 915,6 961,0 708,1 15.026,2 

Skuldir: 
Veltiinnlán: 

Almennir hlaupareikningar 873,5 272,6 314,3 95,3 97,6 55,3 1.708,6 
Geymslufé v/innflutnings . . 91,6 61,9 — — — — 153,5 
Sparisjóðsávísanareikningar 279,9 71,5 251,8 37,4 66,0 71,0 777,6 

Spariinnlán: 
Almennar innstæður 2.174,7 762,2 1.139,8 334,3 441,4 333,0 5.185,4 
Bundnar í 6 mánuði 353,8 108,2 190,3 94,7 155,9 61,9 964,8 

„ „ 1 2 „ . . . . 653,7 307,7 398,0 255,3 131,8 133,1 1.879,6 
„ 1 0 ár 101,7 33,5 33,5 3,0 3,6 6,9 182,2 

Seðlabankinn: 
Skuld á viðskiptareikningi . — — • — — — — — 

Endurseld afurðalán 1.109,5 402,5 307,5 44,1 — 25,1 1.888,7 
Önnur lán 46,2 121,0 58,7 16,0 1,4 — 243,3 

Erlendar skuldir: 
Til skamms tíma 132,6 338,4 — — — — 471,0 
Til langs tíma 135,2 — — — — — 135,2 

Ýmislegt 178,1 154,5 34,2 7,0 13,3 6,7 393,8 
Stofnfé eða hlutafé — 7,3 — 14,5 25,4 9,1 56,3 
Annað eigið fé 750,6 123,2 67,8 14,0 24,6 6,0 986,2 

Alls 6.881,1 2.764,5 2.795,9 915,6 961,0 708,1 15.026,2 

Ábyrgðir=Ábyrgðatryggingar 1411,5 621,3 54,1 56,2 10,6 25,9 2.179,6 

að gerðar séu ýmsar þær leiðréttingar, sem 
annars tíðkast. Þess vegna er endurlánað 
erlent lánsfé meðtalið í töflunni, en í XIV. 
töflu aftast í ritinu hefur það verið dregið 
frá. í 6. töflu er hreyfing á endurlánuðu 
erlendu lánsfé sýnd sérstaklega. Þá er 
geymslufé vegna innflutnings talið með 
veltiinnlánum (5. tafla). Enn fremur er í 
5. töflu miðað við heildarinnlán viðskipta-
banka, en í 8. töflu, svo og í XII. og XIV. 

töflu hér aftast, hafa innstæður banka 
hvers h já öðrum verið dregnar frá, til að 
tölurnar gefi réttari mynd af kröfum innstæðueigenda á hendur innlánsstofnunum. 
Misræmið, sem fram kemur á aukningu 
innlánsfjár skv. 5. töflu og 8. töflu, stafar 
af hreyfingum á þessum millibankainnstæðum. 9. og 10. tafla eru einnig unnar 
eftir reikningum viðskiptabankanna og 
myndi sú síðari, sem sýnir lausafjárstöðu 

43 

Lands- Útvegs- Bímaðar- Iðnaðar- Verzlunar- Samvinnu-
í millj. kr. banki banki banki banki banki banki Samtals 

Eignir: 
Sjóður 17,7 42,6 37,8 10,8 3,7 17,0 129,6 
Seðlabankinn: 

Innstæður á viðskiptareikn. 138,2 48,4 3,4 0,3 1,6 48,9 240,8 
Bundið v/alm. bindiskyldu. 891,2 316,1 438,9 154,7 166,1 116,1 2.083,1 
Aðrar innstæður — — — — — — — 

Erlendar eignir 452,2 34,0 — — — — 486,2 
Gr. óinnleystar ábyrgðir . . . . 289,5 64,3 — — — — 353,8 
Yfirdráttarlán 762,4 680,6 579,2 113,2 131,5 140,4 2.407,3 
Afurðalán 1.332,3 475,5 379,8 8,0 — 28,4 2.224,0 
Innlendir víxlar 1.452,2 741,2 783,3 459,7 474,1 200,5 4.111,0 
Endurlánað erlent lánsfé 209,7 — — — — — 209,7 
Vaxtabréf 130,9 10,6 27,7 26,3 7,7 2,4 205,6 
Skuldabréf 979,1 262,7 362,1 96,0 120,4 122,8 1.943,1 
Ýmislegt 225,7 88,5 183,7 46,6 55,9 31,6 632,0 
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3. tafla. Efnahagur sparisjóðanna í árslok 1964—1969. 

í millj. kr. 
Eignir: 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
Sjóður 13,4 16,8 20,9 21,0 19,5 31,7 
Viðskiptabankar og sparisjóðir 47,3 59,3 47,9 45,3 42,0 61,8 
Seðlabankinn: 

Innstæður á viðskiptareikningi 47,9 89,8 79,9 55,0 76,6 149,2 
Aðrar innstæður 161,7 208,3 269,6 312,7 349,1 441,5 

Yfirdráttarlán 36,4 43,7 75,7 85,8 106,5 125,5 
Víxlar 388,8 448,9 531,9 611,0 717,5 884,4 
Vaxtabréf og skuldabréf 374,9 424,1 474.9 510,7 529,0 616,3 
Ýmislegt 44,8 46,8 54,7 71,5 90,6 99,9 

Alls 1.115,2 1.337,7 1.555,5 1.713,0 1.930,8 2.410,3 

Skuldir: 
Veltiinnlán: 

Hlaupareikningar 64,9 75,0 87,6 105,9 114,3 175,5 
Sparisjóðsávísanareikningar 36,1 48,1 56,9 56,7 63,4 112,3 

Spariinnlán: 
Almennar innstæður 621,6 745,2 857,8 905,1 999,3 1.233,0 
Bundnar innstæður 299,9 365,2 429,4 488,6 578,4 701,7 

Seðlabankinn 1,2 2,6 3,3 15,8 14,0 2,7 
Viðskiptabankar og sparisjóðir 1,7 1,2 0,2 0,1 2,2 — 

Ýmislegt 13,0 12,0 16,4 18,5 18,6 23,4 
Stofnfé 1,8 1,8 1,9 2,0 2,0 2,0 
Annað eigið fé 75,0 86,6 

Alls 1.115,2 1.337,7 

102,0 

1.555,5 

120,3 

1.713,0 

138,6 

1.930,8 

159,7 

2.410,3 

innlánsstofnana, líta nokkuð öðruvísi út, 
ef stuðzt væri við reikninga Seðlabankans, 
því að yfirleitt er einhver munur á, þar 
eð greiðslur, sem eiga sér stað í kringum 
mánaðamót, eru ekki endilega bókaðar á 
sama tíma á báðum stöðum. 

1.—10. tafla skýra sig að öðru leyti sjálf 
ar, en vert er að gefa gaum að því mark 
verðasta, sem þar kemur fram. Sést þá 
strax, að aukning innlánsfjár (8. taf]a) 
varð mjög veruleg á árinu, en það jókst 
samtals um 2.554,0 millj. kr. (þ. e. nettó 
innlán) eða um 22,9%. Innlánin höfðu 
aukizt um 9,3% árið 1968, og árleg meðal 
aukning innlánsfjár árin 1962—1969 hefur 
verið 16,4%, og sýnir þessi samanburður, 
hve aukningin er óvenjuleg 1969. Mikill 
hluti þessarar aukningar stafar reyndar 
af auknum veltiinnlánum, en þau eru nokkuð breytileg f rá degi til dags. Veltiinnlánin 
jukust um 39,2% á árinu 1969, samanbor 
ið við 16,9% árið 1968, en meðalaukning á 
ári síðustu 8 ár hefur verið 13,6%. Spari 

innlánin jukust hins vegar um 19,2% mið 
að við 7,7% árið áður, en meðalaukning 
þeirra hefur verið 17,2% árin 1962—1969. 

Þessi óvenjulega aukning innlána á ár 
inu 1969 skýrist mjög af því, að árið áður 
höfðu sparifjáreigendur gengið á innstæður sínar, sérstaklega seinni hluta ársins, 
vegna spákaupmennsku. Var því við að 
búast, að sparifjáreigendur legðu áherzlu 
á að byggja upp inneignir sínar aftur, þegar betur áraði, auk þess sem greinilegrar 
varúðar gætti í fjárfestingarframkvæmd 
um. Þá bendir aukning veltiinnlána til þess, 
að afkoma þjóðarbúsins og aðgerðir í peningamálum hafi orðið til að bæta lausa 
fjárstöðu fyrirtækja. 

Eins og B-hluti 10. töflu sýnir, batnaði 
lausafjárstaða banka og sparisjóða veru 
lega á árinu eða um 1.263,4 millj. kr., en 
hún hafði farið versnandi undanfarin þrjú 
ár um 4—500 millj. kr. á ári. Hér að fram 
an hefur þegar verið minnzt á breytingar 
á stöðu banka og sparisjóða við Seðla-
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4. tafta. Efnahagur sparisjóða í árslok 1969. 

Sparisj. 
m/heildarinnlán 

Sparisj. Sparisj. Sparisj. 
Rvíkur Sparisj. Sparisj. Mýra- Kópa- Sparisj. 50-100 0-50 Sparisj. 

í millj. kr. og nágr. i Keflavik Hafnarfj. sýslu vogs alþýðu m. kr. m. kr. alls 
Eignir: 
Sjóður 3,4 7,8 1,5 1,3 0,3 0,9 3,4 13,1 31,7 
Viðskiptab. og sparisj 0,1 — — 6,1 — — 21,9 33,7 61,8 
Seðlabankinn: 

Innst. á viðsk.reikn 9,0 32,6 19,0 21,6 — — 27,0 40,0 149,2 
Aðrar innstæður 75,2 52,0 51,2 28,1 21,1 17,2 90,9 105.8 441,5 

Yfirdráttarlán — 17,0 0,1 — 24,3 3,7 45,1 35,3 125,5 
Víxlar 26,4 35,1 145,0 88,7 50,0 78,5 255,5 205,2 884,4 
Vaxta- og skuldabréf 243,3 174,2 18,8 18,3 11,3 0,1 47,2 103,1 616,3 
Ýmislegt 39,5 1,2 20,1 1,0 9,6 3,0 14,3 11,2 99,9 

Alls 396,9 319,9 255,7 165,1 116,6 103,4 505,3 547,4 2.410,3 
Skuldir: 
Veltiinnlán: 

Hlaupareikningar — 41,1 19,7 22,4 9,7 4,5 40,3 37,8 175,5 
Sparisjóðsávísanareikn... 22,1 22,0 18,7 7,6 3,6 13,0 15,5 9,8 112,3 

Spariinnlán: 
Almennar innstæður . . . 167,8 148,9 135,1 79,8 52,0 53,2 277,0 319,2 1.233,0 
Bundnar í 6 mánuði . . 77,7 19,5 21,1 8,5 16,9 13,8 45,8 43,3 246,6 

„ 12 „ . . 105,4 39,4 41,2 30,8 29,0 16,0 84,2 76,0 422,0 
„ 10 ár 4,3 4,2 3,7 3,0 0,6 0,1 5,2 12,0 33,1 

Seðlabankinn: 
Skuld á viðskiptareikn. . . — — — — 1,6 1,0 — 0,1 2,7 
Önnur lán — — — — — — — — — 

Viðskiptab. og sparisj — — — — — — — — — 

Ýmislegt 0,6 3,8 3,4 3,6 1,5 1,4 5,2 3,9 23,4 
Stofnfé — — — — 0,1 0,4 1,0 0,5 2,0 
Annað eigið fé 19,0 41,0 12,8 9,4 1,6 — 31,1 44,8 159,7 

Alls 396,9 319,9 255,7 165,1 116,6 103,4 505,3 547,4 2.410,3 

5. tafla. Helztu reikningshreyfingar viðskiptabanka og 
sparisjóða 1968—1969. 

Viðskiptabankar Sparisjóðir Alls 

í millj. kr. 1968 1969 1968 1969 1968 1969 
Aukning eignaliða: 
Almennar innstæður í Seðlabanka 3,7 118,0 21,6 72,6 25,3 190,6 
Aðrar innstæður í Seðlabanka 326,2 255,4 36,4 92,4 362,6 347,8 
Útlán 1.186,1 858,4 145,5 273,2 1.331,6 1.131,6 
Ýmislegt, nettó 103,4 0,3 12,1 38,7 115,5 39,0 

Alls 1.619,4 1.232,1 215,6 476,9 1.835,0 1.709,0 

Aukning skuldaliða: 
Veltiinnlán 283,8 724,3 15,1 110,1 298,9 834,4 
Spariinnlán 430,3 1.357,9 184,0 357,0 614,3 1.714,9 
Endurseld afurðalán 126,6 458,1 — — 126,6 458,1 
Aðrar skuldir í Seðlabanka . . . . 366,1 -t-535,5 -H,8 -4-11,3 364,3 -r 546,8 
Erlendar skuldir, nettó 380,6 -r 840,6 — — 380,6 840,6 
Eigið fé 32,0 67,9 18,3 21,1 50,3 89,0 

Alls 1.619,4 1.232,1 215,6 476,9 1.835,0 1.709,0 
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7. tafla. Útlánaaukning sparisjóðanna 1964—1969. 
í millj. kr. 1964 1965 1966 1967 1968 1969 

A. Lánaflokkun 3 stœrstu sparisjódanna: 
1, Landbúnaður 0 0 +- 0,3 - 0,1 + 0,2 0,0 
2. Sjávarútvegur + 1,0 - 0,4 + 0,1 + 0,5 - 0,4 0,0 
3. Verzlun + 0,8 + 1,1 0 + 0,9 0 + 2,0 
4. Iðnaður + 0,8 + 3,0 - 2,0 -f- 2,8 -1- 1,7 + 8,0 
5. Byggingar + 41,1 + 50,7 + 47,8 + 43,9 + 23,2 + 84,0 
6. Samgöngur -0,1 + 0,1 + 0,6 + 0,1 -

0,2 0,0 
7. Opinberir aðilar + 4,5 + 0,3 + 8,6 

- 3,0 + 1,5 + 4,0 
8. Peningastofnanir — + 0,7 + 0,9 + 0,7 - 2,3 0,0 
9. Ýmislegt - 3 , 7 -2,9 + 0,8 - 3,1 - 0,6 + 7,0 

Samtals + 44,4 + 52,6 + 60,5 + 37,1 + 23,1 + 105,0 

B. Útlánaaukning annarra sparisjóða ... + 58,0 + 83,9 + 106,6 + 97,3 + 122,4 + 168,0 

Alls + 102,4 + 136,5 + 167,1 + 134,4 + 145,5 -!- 273,0 

8. tafla. Aukning innlánsfjár við innlánsstofnanir 1965—1969. 
í millj. kr. 1965 1966 1967 1968 1969 

Spariinnlán: 
Viðskiptabankar 1.001,3 808,1 525,5 432,3 1.360,0 
Sparisjóðir 208,3 174,4 119,0 185,4 + 357,0 
Innlánsdeildir kaupfélaga 78,1 57,8 17,0 22,8 + 24,0 
Söfnunarsjóður Íslands 1,6 2,2 3,4 5,8 + 3,0 

Samtals 1.289,3 1.042,5 664,9 646,3 + 1.744,0 
Veltiinnlán: 
Viðskiptabankar 296,1 59,5 - 155,6 284,9 + 700,0 
Sparisjóðir 21,8 21,2 21,8 13,3 + 110,0 
Innlánsdeildir kaupfélaga — — — — — 

Söfnunarsjóður Íslands — — — — — 

Samtals 317,9 80,7 - 133,8 298,2 + 810,0 
Heildarinnlán: 
Viðskiptabankar 1.297,4 867,6 369,9 717,2 2.060,0 
Sparisjóðir 230,1 195,6 140,8 198,7 + 467,0 
Innlánsdeildir kaupfélaga 
Söfnunarsjóður Íslands 

Samtals 

78,1 
1,6 

1.607,2 

57,8 
2,2 

1.123,2 

17,0 
3,4 

531,1 

22,8 
5,8 

944,5 

+ 24,0 
+ 3,0 

+2.554,0 

Í millj. kr. 1966 1967 1968 1969 
Útlán: 
1. Landbúnaður og vinnsla landbúnaðarafurða + 49,4 + 85,2 + 42,9 + 158,6 
2. Sjávarútvegur og sjávarvöruiðnaður + 315,3 + 63,5 + 263,6 + 281,7 
3. Verzlun + 274,7 + 131,7 + 324,7 + 84,9 
4. Iðnaður + 192,5 + 210,7 + 177,9 + 329,7 
5. Byggingar + 49,8 + 38,1 + 34,9 + 108,5 
6. Samgöngur + 14,5 + 5,7 + 17,8 -9,1 
7. Opinberir aðilar + 102,8 -15,3 + 137,7 + 33,2 
8. Peningastofnanir + 52,3 + 42,5 -f- 4,3 + 91,5 
9. Ymislegt + 86,9 + 98,0 + 2,1 + 143,1 

Samtals + 1.138,2 + 660,1 997,3 + 1.222,1 
Endurlánað erl. lánsfé + 121,2 + 108,3 + 188,8 -363,7 

Alls + 1.259,4 + 768,4 + 1.186,1 + 858,4 

6. tafla. Útlánaaukning viðskiptabankanna 1966—1969. 
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9. tafla. Skipting innstœðufjár á innlánsstofnanir í árslok 1966—1969. 

1966 1967 1968 1969 

Millj. kr. % Millj. kr. % Millj. kr. % Millj. kr. % 
Bankar 7.626,0 78,8 8.011,7 78,5 8.728,9 78,3 10.788,6 78,7 
Sparisjóðir 1.431,7 14,8 1.556,7 15,3 1.755,4 15,7 2.222,5 16,2 
Innlánsdeildir kaupfélaga . 589,9 6,1 606,9 5,9 629,7 5,7 653,7 4,8 
Söfnunarsjóður Íslands . . . 26,1 0,3 29,5 0,3 35,3 0,3 38,0 0,3 

Samtals 9.673,7 100,0 10.204,8 100,0 11.149,3 100,0 13.702,8 100,0 

10. tafla. Lausafjárstaða viðskiptabanka og sparisjóða í árslok 1964—1969. 

í millj. kr. 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
A. Staða í árslok: 

Viðskiptabankar: 
1. Seðlar, mynt og tékkar 50,3 72,7 67,3 88,1 92,6 129,6 
2. Lausar eignir í Seðlabanka, nettó . . 202,2 324,5 22,1 -h 293,6 656,0 4- 2,5 
3. Lausar erl. eignir, nettó ~r 59,4 15,2 + 100,5 ^ 195,4 4- 387,1 89,7 

Samtals 193,1 382,0 11,1 ~ 400,9 -i- 950,5 216,8 
Sparisjóðir: 

1. Seðlar, mynt og tékkar 13,4 16,8 20,9 21,0 19,5 31,7 
2. Lausar eignir í Seðlabanka, nettó . . 46,7 87,2 76,6 39,2 62,6 146,5 
3. Lausar eignir í viðskiptab., nettó . . 45,6 58,1 47,7 45,2 39,8 61,8 

Samtals 105,7 162,1 145,2 105,4 121,9 240,0 
Viðskiptabankar og sparisjóðir: 

1. Seðlar, mynt og tékkar 63,7 89,5 88,2 109,1 112,1 161,3 
2. Lausar eignir í Seðlabanka, nettó . . 248,9 411,7 98,7 -f- 254,4 -H 593,4 144,0 
3. Lausar erl. eignir, nettó -T- 59,4 -r 15,2 + 100,5 ~ 195,4 -h 387,1 89,7 

Samtals 253,2 486,0 86,4 340,7 ^ 868,4 395,0 
B. Breyting á árinu: 

Viðskiptabankar og sparisjóðir: 
1. Seðlar, mynt og tékkar 11,7 + 25,8 -f- 1,3 + 20,9 + 3,0 + 49,2 
2. Lausar eignir í Seðlabanka, nettó . . + 103,8 + 162,8 + 313,0 353,1 -h 339,0 + 737,4 
3. Lausar erl. eignir, nettó + 3,7 + 44,2 ^ 85,3 94,9 -4- 191,7 476,8 

Samtals + 95,8 + 232,8 399,6 427,1 527,7 + 1.263,4 

bankann og við útlönd, en þetta ásamt 
sjóði eru liðirnir, sem f ram koma í lausa 
fjárstöðunni. Hér eru reyndar ekki taldar 
með bundnar innstæður í Seðlabanka né 
skuld vegna endurseldra afurðalána. Laus 
ar eignir í Seðlabanka, nettó, sem þannig 
innifela jöfnuð á viðskiptareikningi að f r á 
dregnum liðnum ,,önnur lán", jukust um 
737,4 millj. kr., samanborið við meira en 
300 millj. kr. rýrnun á ári þr jú undan 
farin ár. 

Útlánaaukning viðskiptabanka nam 
1.222,1 millj. kr. (6. taf la) . Verulegur hluti 
aukningarinnar fór til iðnaðar eða 329,7 
millj. kr., en einnig fór allmikill hluti til 
sjávarútvegs eða 281,7 millj. kr. Upplýsingar um lánaflokkun sparisjóða liggja að 
eins fyr i r f r á þrem stærstu, en útlána 
aukning þeirra beindist að mestu til bygginga eða um 80% (7. taf la) . Gera má ráð 
fyrir , að svipað gildi fyr ir aðra sparisjóði, 
þar eð meginhlutverk sparisjóða yfirleitt 
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12. tafla, a. Innlán viðskiptahanka alls. 
31. desember. 

Hlutfallstölur (%) 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 

Innlán alls 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Veltiinnlán 30,6 25,0 26,0 25,5 23,2 20,0 21,7 24,0 

Almennir hlaupareikningar 22,2 16,9 18,4 17,4 15,7 12,2 14,1 15,4 
Geymslufé v/innflutnings 1,8 1,6 1,2 1,1 1,0 1,1 1,1 1,4 
Sparisjóðsávísanareikningar 6,6 6,6 6,4 7,0 6,5 6,7 6,5 7,2 

Spariinnlán 69,4 75,0 74,0 74,5 76,8 80,0 78,3 76,0 

Almennar innstæður 49,3 51,3 50,0 49,9 49,9 50,5 48,5 48,0 
Bundnar innstæður, alls 20,1 23,7 24,0 24,6 26,9 29,5 29,8 28,0 
Bundnar í 6 mánuði 9,8 11,4 11,0 11,3 11,0 11,5 10,4 8,9 

„ „ 1 2 „ 8,7 10,5 11,3 11,8 14,3 16,2 17,6 17,4 
„ „ 1 0 ár 1,6 1,8 1,7 1,5 1,6 1,8 1,8 1,7 

er fyrirgreiðsla við byggingar í viðkomandi 
byggðarlögum. 

Eins og sjá má af 11. töflu, hefur eigin 
fjárhlutfall viðskiptabanka farið lækkandi 
á síðustu árum. Bendir þessi þróun ein 
dregið til þess, að tekjuafgangur bankanna 
hafi farið lækkandi að tiltölu við aukningu 
annars fjármagns, þar eð ekki er um að 
ræða annars konar aukningu eigin f j á r á 
þessum árum nema e . t . v . við yfirtöku 
sparisjóða. Meðalaukning eigin f j á r hjá 
bönkum síðustu 8 árin hefur verið 11,2% 
samanborið við 16,4% aukningu heildar 
innlána, svo sem fram kom hér á undan. 

Rétt er þó að hafa í huga, að verulegir 
duldir varasjóðir eru fyrir hendi hjá við 

skiptabönkunum vegna bygginga, sem bók 
færðar eru á kostnaðarverði, án tillits til 
þess, að verð fasteigna hefur farið hækk 
andi. Tölurnar í töflunni, sem sýna eigið 
fé í hundraðshlutum af öðru fjármagni, 
gefa því ekki rétta mynd af raunverulegu 
eigin fé, því að ef hægt væri að taka þessa 
duldu varasjóði með í reikninginn, myndu 
þeir vafalaust valda því, að hlutfallið yrði 
hærra og sennilega jafnara en það nú sýnist. 

Dreifing innlánsstofnana. 
Í árslok 1969 störfuðu 6 viðskiptabankar 

á landinu. „Aðalbanki" allra ásamt 15 úti 
búum voru starfrækt í Reykjavík, en auk 

1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
% % % % % % % % 

1969 
% 

Landsbanki 13,5 14,6 13,7 12,7 12,6 13,1 12,0 12,2 
Útvegsbanki 9,8 8,8 8,3 7,3 6,9 6,7 5,4 5,0 
Búnaðarbanki 5,3 4,6 3,9 3,5 3,1 3,0 2,8 2,5 
Iðnaðarbanki 7,3 7,1 6,9 5,8 4,7 4,0 [3,6 3,2 
Verzlunarbanki 5,1 4,5 4,0 3,6 4,8 6,1 6,6 5,5 
Samvinnubanki 5,2 4,3 2,9 2,3 2,8 2,5 2,4 2,2 

Bankar alls 10,6 10,6 9,8 8,8 8,6 8,7 7,8 7,5 

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

11. tafla. Eiginfjárhlutfall viðskiptabanka og sparisjóða í árs/olc.1) 

1) Taflan sýnir eigið fé í hundraðshlutum af öðru fjármagni. 
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12. tafla, b. Innlán banka - Hlutfallstölur (%) 31. desember. 

Landsbanki Íslands: 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 

Innlán alls 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Veltiinnlán 32,3 23,9 25,7 25,3 22,1 18,9 21,6 27,0 

Almennir hlaupareikningar 16,2 18,7 ;i7,7 14,9 11,8 14,2 18,9 
Geymslufé v/innflutnings 2,3 2,1 1,7 1,6 1,5 1,5 1,7 2,0 
Sparisjóðsávísanareikningar 5,2 5,6 5,3 6,0 5,7 5,6 5,7 6,1 

Spariinnlán 67,7 76,1 74,3 74,7 77,9 81,1 78,4 73,0 

Almennar innstæður 51,5 52,3 49,8 51,3 53,1 53,0 50,7 48,3 
Bundnar innstæður, alls 16,2 23,8 24,5 23,4 24,8 28,1 27,7 24,7 
Bundnar í 6 mánuði 11,0 9,8 9,4 11,3 9,8 7,9 

„ „ 1 2 „ 11,1 11,3 13,0 14,3 15,3 14,5 
„ „ 1 0 ár 2,4 2,3 2,4 2,5 2,6 2,3 

12. tafla, c. Innlán banka - Hlutfallstölur (%) 31. desember 

Útvegsbanki Íslands: 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 

Innlán alls 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Veltiinnlán 25,6 26,1 30,4 32,3 31,6 24,8 24,7 24,8 

Almennir hlaupareikningar 18,2 18,7 23,7 25,8 25,6 18,3 18,2 16,6 
Geymslufé v/innflutnings 3,2 3,3 2,6 2,4 2,2 2,6 2,5 3,9 
Sparisjóðsávísanareikningar 4,2 4,1 4,1 4,1 3,8 3,9 4,0 4,3 

Spariinnlán 74,4 73,9 69,6 67,7 68,4 75,2 75,3 75,2 

Almennar innstæður 52,7 51,9 48,6 45,7 42,1 45,7 44,4 47,3 
Bundnar innstæður, alls 21,7 22,0 21,0 22,0 26,3 29,5 30,9 27,9 
Bundnar í 6 mánuði 7,3 8,1 8,5 8,7 8,5 6,7 

12 12,1 12,5 16,2 18,6 20,2 19,1 
„ „ 1 0 ár 1,6 1,4 1,6 2,2 2,2 2,1 

þess voru 35 bankaútibú úti á landi. Spari 
sjóðir voru 53 talsins, þar af 4 í Reykjavík, 
og innlánsdeildir kaupfélaga voru 45. 

Þær breytingar urðu á dreifingu innláns 
stofnana á árinu, að Útvegsbankinn opnaði 
nýtt útibú í Reykjavík, Grensásútibú, og 
tók það til s tarfa í marz; útibú Búnaðar 
bankans á Egilsstöðum opnaði afgreiðslu 
á Reyðarfirði í júní, og Sparisjóður Arn 
arneshrepps yfirtók Sparisjóð Skriðuhrepps 
í Eyjafirði þann 30. apríl. 

í árslok 1960 voru starfandi 4 viðskipta 
bankar í landinu, 65 sparisjóðir og 56 inn 
lánsdeildir kaupfélaga eða annarra sam 

vinnufélaga. Sparisjóðum hefur þannig 
fækkað um 12 og innlánsdeildum um 11, 
aðallega vegna yfirtöku. Tveir sparisjóðir 
breyttust í banka á tímabilinu: Verzlunarbankinn tók við af Verzlunarsparisjóðnum í 
marz 1962, og Samvinnubankinn tók við af 
Samvinnusparisjóðnum í ágúst 1963. 

Innlánaþróunin. 
Fjárhagslegur rekstrargrundvöllur inn 

lánsstofnana er sá vaxtamunur, sem er 
milli útlána annars vegar og innlána hins 
vegar. Ráðstöfunarfé þeirra er að mestu 
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12. tafla, d. Innlán banka - Hlutfallstölur (%) 31. desember. 

Búnaðarbanki Íslands 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 

Innlán alls 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Veltiimilán 23,3 23,8 23,9 22,2 22,6 23,1 23,7 24,1 

Almennir hlaupareikningar 13,8 14,3 14,4 12,8 14,1 13,2 14,1 13,2 
Geymslufé v/innflutnings — — — — — — — — 

Sparisjóðsávísanareikningar 9,5 9,5 9,5 9,4 8,5 9,9 9,6 .10,9 

Spariinnlán 76,7 76,2 76.1 77,8 77,4 76,9 76,3 75,9 

Almennar innstæður 57,1 53,0 51,2 51,3 50,6 50,0 48,1 49,0 
Bundnar innstæður, alls 19,6 23,2 24,9 26,5 26,8 26,9 28,2 26,9 
Bundnar í 6 mánuði 10,8 11,9 10,3 9,1 9,0 8,2 

„ „ 1 2 „ . . . 12,9 13,8 15,1 16,6 17,7 17,2 
„ „ 1 0 ár 1,2 0,8 1,4 1,2 1,5 1,5 

í formi spari- og veltiinnlána, en einnig í 
formi fyrirgreiðslu Seðlabankans, auk lán-

Innlán viðskiptabanka í lok hvers árs 
í hlutfallstölum. 

tökumöguleika gjaldeyrisbankanna erlend 
is. Fyrir þetta fé greiða stofnanirnar vexti, 
mismunandi háa, eft ir vissum reglum, og 
eru vaxtagjöld stærsti liður á gjaldahlið 
rekstrarreiknings hverrar stofnunar. Af 
tekjum eru vaxtatekjurnar sömuleiðis 
veigamestar, því að stofnanirnar ráðstafa 
meirihluta f jár ins í útlán. Einnig eru stofnanirnar skyldugar að lögum að leggja inn 
á bundinn reikning hjá Seðlabankanum viss 
an hluta innlánaaukningar, og að öðru jöfnu 
eiga þær innstæður á hlaupareikningi h já 
Seðlabankanum, en hvort tveggja gefur 
af sér vaxtatekjur. 

Seðlabankinn ákveður útláns- og innláns 
vexti. Innan þeirra takmarka hafa inn 
lánsstofnanir svigrúm til að beina ráð 
stöfunarfé sínu í arðbærustu útlánafarvegi, 
þó að þar gæti einnig vissra takmarkana. 
Hins vegar hafa innlánsstofnanir mjög lítil 
áhrif á samsetningu innlána, bæði vegna 
samkeppnisaðstöðu svo og vegna þess, að 
ákvörðunin liggur að mestu h já innstæðu 
eigendum. 

Vextir af innlánum hafa haldizt óbreytt 
ir f r á árslokum 1965 og eru sem hér segir: 

Innstæður í h laupareikningi 3% 
Sparis jóðsávísanabækur 4% 
Almennar sparisjóðsbækur 7% 
6 mánaða 8% 
12 mánaða 9% 
10 á ra 9 ½ % 
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12. tafla, e. Innlán banka - Hlutfallstölur (%) 31. desember. 

Iðnaðarbanki Íslands h.f.: 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 

Innlán alls 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Veltiinnlán 23,3 26,8 24,0 18,8 19,6 16,3 19,1 16,3 

Almennir hlaupareikningar 16,4 19,9 17,7 12,0 13,3 10,7 14,6 11,6 
Geymslufé v/innflutnings — — — — — • — — — 

Sparisjóðsávísanareikningar 6,9 6,9 6,3 6,8 6,3 5,6 4,5 4,7 

Sparinnilán 76,7 73,2 76,0 81,2 80,4 83,7 80,9 83,7 

Almennar innstæður 53,3 49,0 50,7 51,9 43,7 44,5 42,2 40,2 
Bundnar innstæður, alls 23,4 24,2 25,3 29,3 36,7 39,2 38,7 43,5 
Bundnar í 6 mánuði 13,9 15,8 15,7 15,5 13,7 11,7 

12 11,0 13,1 20,6 23,4 24,6 31,4 
„ „ 1 0 ár 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 

12. tafla,f Innlán banka - Hlutfallstölur (%) 31. desember. 

Verzlunarbanki Íslands h.f.: 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 

Innlán alls 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Veltiinnlán 22,9 23,7 23,4 21,6 17,4 14,9 16,7 18,3 

Almennir hlaupareikningar 15,2 15,1 14,8 11,8 8,7 7,0 10,4 10,9 
Geymslufé v/innflutnings — — — — — — — — 

Sparisjóðsávísanareikningar 7,7 8,6 8,6 9,8 8,7 7,9 6,3 7,4 

Spariinnlán 77,1 76,3 76,6 78,4 82,6 85,1 83,3 81,7 

Almennar innstæður 57,9 54,6 54,7 51,1 52,6 53,1 49,6 49,2 
Bundnar innstæður, alls 19,2 21,7 21,9 27,3 30,0 32,0 33,7 32,5 
Bundnar í 6 mánuði 13,6 18,8 19,5 18,1 17,9 17,4 

„ „ 1 2 „ 8,0 8,2 10,1 13,5 15,4 14,7 
„ „ 1 0 ár 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 

Lægstu vextir eru greiddir af veltiinnlánum, enda er um að ræða það f jármagn, 
sem óstöðugast er f r á sjónarhóli innlánsstofnana, einkum hinna minni, sem að öðru 
jöfnu hafa færri reikninga og eru háðari 
einstökum hreyfingum f r á degi til dags, 
þar sem minna er um útjöfnun hreyfinga 
að ræða. Einnig hafa komið í Ijós sterk 
ar árstíðasveiflur á veltifé, sérstaklega h já 
stærri innlánsstofnunum, sem þjóna at 
vinnuvegunum, svo sem fiskveiðum og land 
búnaði, þar sem sterkra breytinga gætir í 
starfseminni. 

Vextir af innstæðum fara hækkandi eft 

ir því sem sparifjáreigandi er fús að binda 
féð til lengri tíma. Þar eð mjög takmark 
aður vaxtamismunur er hins vegar á út 
lánum til lengri eða skemmri tíma, leiðir 
vaxandi hlutdeild sparif jár í heildarinn 
stæðum og þá sérstaklega hlutdeild bundins sparif jár til minni vaxtamismunar milli 
meðalvaxta útlána annars vegar og inn 
lána hins vegar og hefur tilhneigingu til 
að rýra rekstrargrundvöll innlánsstofnana. 

12. tafla ásamt meðfylgjandi línuriti 
sýnir skiptingu innlánsfjár undanfarin 8 
ár h já viðskiptabönkunum og hvernig hún 
hefur breytzt. Kemur glöggt í ljós, að á 
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12. tafla, g. Innlán banka - Hlutfallstölur (%) 31. desember. 

Samvinnubanki Íslands h.f.: 1962 1963 1964 1965 1966 1967 196S 1969 

Innlán alls 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Veltiinnlán 23,6 29,6 20,2 20,8 19,3 18,0 17,2 19,1 

Almennir hlaupareikningar 12,3 15,2 7,0 7,1 7,2 6,7 6,5 8,3 
Geymslufé v/innflutnings — — — — — — — — 

Sparisjóðsávísanareikningar 11,3 14,4 13,2 13,7 12,1 11,3 10,7 10,8 

Spariinnlán 76,4 70,4 79,8 79,2 80,7 82,0 82,8 80,9 

Almennar innstæður 47,4 39,6 46,7 48,7 50,9 50,9 50,6 50,3 
Bundnar innstæður, alls 29,0 30,8 33,1 30,5 29,8 31,1 32,2 30,6 
Bundnar í 6 mánuði 20,6 17,2 14,8 13,5 9,8 9,4 

„ „ 12 „ 12,1 12,9 14,5 16,7 21,2 20,1 
„ 1 0 ár 0,4 0,4 0,5 0,9 1,2 1,1 

tímabilinu 1962 til 1969 jókst hlutdeild 
spar i f jár úr 69% í 76% af heildarinnstœðum, en þar af jókst hlutdeild bundins spari 
f j á r úr 20% í 28%, og námu bundnar inn 
stæður 2.718 millj. kr. í árslok 1969. Hefur 
því hlutdeild almenns sparif jár í heildar 
innlánum lækkað úr 49% í 48%. 

Hlutfallslegrar aukningar bundins spari-

f j á r gætti misjafnlega h já einstökum bönkum, og sé litið á tímabilið 1962—1969, þá 
hefur hún orðið mest h já Iðnaðarbankan 
um og Verzlunarbankanum. Hins vegar 
varð hlutfallsleg lækkun á bundnu sparifé 
1969 h já öllum viðskiptabönkum nema Iðn-
aðarbankanum, þar sem enn gætti allveru 
legrar aukningar. 



Haraldur Ellingsen: 

Framleiðslan 1968 og 1969 

Þróun hei ldarframleiðslunnar — Landbúnaður — "Útgerð 
og s jávarvöruiðnaður — Iðnaðarframleiðsla — Byggingar-
s tarfsemi — Raforkuvinnsla. Grein þessi er samin í Efna-
hagss tofnuninni af Haraldi Ellingrsen. 

Skýrsla sú, sem hér birtist og f jal lar um 
þróun framleiðslu hér á landi árin 1968 

og 1969, er rituð í beinu framhaldi af yfir-
litsgrein þeirri um framleiðslu Íslendinga 
1966 og 1967, sem birt var í 3. hefti F j á r 
málatíðinda 1968. Sami formáli og þá var 
hafður á einnig við nú, þ. e. að þær tölur, 
sem hér eru f ram settar um þjóðarfram 
leiðslu og tekjur, eru áætlaðar. Heimildir 
þær og gögn, sem lögð eru til grundvallar 
slíkum áætlunum og útreikningum, standa 
misjafnlega traustum fótum, og eru því 
hinir mismunandi þættir framleiðslu og 
tekna hvort tveggja í senn — misjafnlega 
áreiðanlegir og endanlegir. 

Þróun heildarframleiðslunnar. 

Með nýrri endurskoðun þjóðhagsreikninga tímabilið 1960—1966 hefur verið varp 
að nýju ljósi á hagþróun undanfarinna ára 
og gefin af henni nokkuð breytt mynd. 
Endurskoðun þessi byggist fyrs t og fremst 
á ýtarlegri rannsókn á einkaneyzlunni. Niðurstöður þeirra rannsókna leiða til hærri 
heildarupphæða einkaneyzlu, verðmætaráð 
stöfunar og þjóðartekna en fyrr i áætlanir 
sýndu, en ja fnf ramt til minni verðhækkunar en vísitala framfærslukostnaðar á 
umræddu tímabili hefur sýnt. Hinar nýju 
tölur þjóðhagsreikningasýna þannig nokkru 

meiri raunverulegan vöxt neyzlunnar og 
meiri hagvöxt og ja fnf ramt minni verð 
bólgu. 

Á árunum 1960—1965 jókst þjóðarfram 
leiðslan ört, einkum þrjú síðasttöldu árin, 
og ja fnf ramt hækkaði verð útflutnings 
afurða miklu örar en verð innfluttrar vöru, 
þannig að þjóðartekjur uxu tiltölulega hrað 
ar en þjóðarframleiðslan. Þjóðarframleiðslan hækkaði að meðaltali um 7,2% á ári, 
en þjóðartekjurnar um 9,3% á ári á þessu 
tímabili. Þessi hagstæða þróun hélt áfram 
f ram eftir árinu 1966, en í árslok var ljóst, 
að miklar verðlækkanir yrðu á útflutnings 
verði helztu útflutningsafurða okkar. Hag 
vöxtur varð þó talsverður á árinu. Þjóðar 
framleiðslan jókst um 8,8%, og þó að við 
skiptakjör bötnuðu lítið eitt, jukust þjóð 
ar tekjur aðeins um 8,5%. Árið 1967 varð 
8,8% verðlækkun á sjávarafurðum. Verð 
lækkun varð einnig á innfluttum vörum um 
2%, svo að viðskiptakjörin versnuðu um 
7%. Ja fn f ramt þessu áfalli minnkaði f r am 
leiðsla sjávarafurða að magni um 22,3%, 
aðallega vegna þess að síldarafli minnkaði 
um 309 þús. tonn. Þjóðarframleiðsla minnkaði um 2,1%, en þjóðartekjurnar um 7,1% 
f r á 1966. 

Þessi umskipti eru enn greinilegri, ef 
athuguð er breyting á vexti þjóðarframleiðslu og -tekna á mann. Á árunum 1962 
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1. tafla. Þjóðarframleiðsla, verðmœtaráðstöfun og utanríkisviðskipti. 
Á verðlagi hvers árs í millj. kr. 

Bráðabirgðatölur 

1964 1965 1966 1967 1968 1969 
1. Einkaneyzla 11.360 13.219 16.471 17.479 18.675 21.285 
2. Samneyzla 1.536 1.862 2.270 2.505 2.800 3.300 
3. Fjármunamyndun, brúttó 4.979 5.506 7.003 7.984 8.725 8.568 
4. Bústofnsbreytingar 38 39 - 18 - 3 2 -12 - 44 

5. Verðmætaráðstöfun til innl. notkunar 17.913 20.626 25.726 27.926 30.188 33.109 
6. Breytingar útflutningsvörubirgða 22 372 87 74 - 264 200 

7. Verðmætaráðstöfun, alls 17.935 20.998 25.813 28.000 29.924 33.309 
8. Útflutningur vöru og bjónustu 7.045 8.342 9.091 7.882 9.510 16.132 
9. Frádr. :Innflutningur vöru og þjónustu 7.369 8.096 9.412 10.146 12.055 15.741 

10. Viðskiptajöfnuður - 324 246 - 321 -2.264 -2.545 391 

11. Þjóðarframleiðsla, brúttó markaðs-
virði 17.611 21.244 25.492 25.736 27.379 33.700 

12. Frádr.: Slit og úrelding fjármuna . . . . 1.939 2.351 2.720 3.044 3.975 5.450 

13. Hrein þjóðarframleiðsla, markaðsvirði 15.672 18.893 22.772 22.692 23.404 28.250 
14. Frádr.: Óbeinir skattar 3.412 4.355 5.400 5.655 6.080 6.650 
15. Framleiðslustyrkir 1.098 1.180 1.385 1.800 1.750 1.400 

16. Hreinar þjóðartekjur 13.358 15.718 18.757 18.837 19.074 23.000 

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

Bráðabirgðatölur 

1. Einkaneyzla 
2. Samneyzla 
3. Fjármunamyndun, brúttó 
4. Bústofnsbreytingar 

1964 
7.614 

905 
3.500 

24 

1965 
8.187 

974 
3.429 

25 

1966 
9.342 
1.045 
3.997 
- 10 

1967 
9.436 
1.115 
4.505 

- 19 

1968 
8.923 
1.145 
4.111 

8 

1969 
8.355 
1.170 
3.122 

- 23 

5. Verðmætaráðstöfun til innl. notkunar 
6. Breytingar útflutningsvörubirgða 

12.043 12.615 
211 

14.374 
45 

15.037 
45 

14.171 
- 174 

12.624 
-4 4 

7. Verðmætaráðstöfun, alls 
8. Útflutningur vöru og þjónustu 
9. Frádr.: Innflutningur vöru og þjónustu 

12.043 
5.349 
6.326 

12.826 
5.940 
6.914 

14.419 
6.417 
7.938 

15.082 
6.033 
8.489 

13.997 
5.653 
7.790 

12.620 
6.404 
6.924 

10. Viðskiptajöfnuður - 977 - 974 -1.521 -2.456 -2.137 - 520 

11. Þjóðarframleiðsla, brúttó markaðs-
virði (7 + 10) 

12. Viðskiptakjaraáhrif 
13. Útflutningstekjur (8 + 12) 
14. Tekjuviðskiptajöfnuður (13-4-9) . . . . 

11.066 
698 

6.047 
- 279 

11.852 
1.186 
7.126 

212 

12.898 
1.252 
7.669 
- 269 

12.626 
540 

6.573 
-1.916 

11.860 
360 

6.013 
-1.777 

12.100 
485 

6.889 
- 35 

15. Þjóðartekjur, brúttó (11 + 12) 
16. Frádr.: Slit og úrelding fjármuna 
17. Hrein þjóðarframleiðsla (11—16) . . . 
18. Hreinar þjóðartekjur (15—16) 

11.764 
1.358 
9.708 

10.406 

13.038 
1.504 

10.348 
11.534 

14.150 
1.607 

11.291 
12.543 

13.166 
1.759 

10.867 
11.407 

12.220 
1.909 
9.951 

10.311 

12.585 
1.971 

10.129 
10.614 

54 
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—1966 jókst þjóðarframleiðslan um 8,9% 
og þjóðartekjurnar um 10,2% að meðal 
tali á ári, en á mann jókst þjóðarfram 
leiðslan um 7,0%, en þjóðartekjurnar um 
8,3% að meðaltali á ári. Árið 1967 minnkaði þjóðarframleiðslan um 3,6% og þjóðar 
tekjurnar um 8,5% á mann. Þessi þróun 
hélt á f ram 1968. Verðlag sjávarafurða 
lækkaði um 7,1%, og magnið minnkaði um 
16,2%. Viðskiptakjörin versnuðu um 5%. 
Þjóðarframleiðslan minnkaði um 6% eða 
um 7,2% á mann og þjóðartekjurnar um 
7,1% eða um 8,3% á mann. Útflutnings 
verðmæti sjávarafurða lækkaði þannig á 
tveim árum, 1966—1968, reiknað á sama 
gengi bæði árin, um 44%. 

í vetrarbyrjun 1967—1968 fór að bera 
á atvinnuleysi, og fór það vaxandi, þegar 
á leið veturinn, og í febrúarlok var tala 
atvinnuleysingja um 1.500, sem er um 2% 
af mannaflanum. Heldur dró úr atvinnu 
leysinu sumarið 1968, en það færðist í vöxt 
um haustið og komst upp í 2.200 í árslok. 
í janúarlok 1969 voru atvinnuleysingjar 
5.500, sem er 7,1% af mannaflanum. Þessi 
tala gefur þó ekki fyllilega rétta mynd af 
atvinnuástandinu, því að á þessum tíma 
lá öll fiskvinna niðri vegna sjómannaverk 
falls. í febrúarlok 1969 var talan komin 
niður í 3.600 og fór svo ört lækkandi f r am 
á vorið, en þó voru um 1.000 manns at 
vinnulausir allt sumarið 1969. Atvinnu 
ástandið um haustið og veturinn var nokkru 
betra en árið áður, og var atvinnuleysið 
mest í desemberlok 1969, um 2.500 manns. 

Árið 1969 breyttist efnahagsþróunin mikið til batnaðar. í stað verðfalls undanfar 
inna tveggja ára hækkuðu flestar útflutningsafurðir í verði, sumar eins og t. d. 
mjöl og lýsi um 30%, aðrar minna, en 
nokkrar lækkuðu nokkuð, t. d. saltfiskur 
um 12%. í heild hækkaði verð sjávaraf 
urða um 5,5%. Magn sjávarafurðafram 
leiðslunnar jókst um 16,5%, svo að út 
f lutningstekjur af sjávarafurðum jukust um 
22,9%, reiknað á sama gengi bæði árin. 
Þjóðarframleiðslan skv. bráðabirgðatölum 
jókst um 2,0% eða um 1,2% á mann, og 
þjóðartekjurnar um 3,0% eða um 2,2% á 
mann. Þessi efnahagsbati virðist varan 
legur, því að þessi þróun hefur haldið áfram 

á árinu 1970, sérstaklega hefur orðið mikil 
hækkun á frystum fiskflökum. 

Byggingarstarfsemi minnkaði um 5% 
1968 og 16% 1969 eftir að hafa vaxið um 
13,5% að meðaltali á ári 1962—1967. Hlut 
deild byggingarstarfsemi í heildarvinnu-
aflinu óx úr 12,7% árið 1964 í 13,5% árið 
1967, en lækkaði í 13,3% árið 1968. 

Landbúnaður. 
Síðast liðin f jögur ár hafa verið land 

búnaðinum mjög erfið. Hefur þar farið 
saman versnandi t íðarfar og kalskemmdir 
á túnum. Hefur heyöflun verið erfið af 
þessum sökum og kostnaðarsöm, og svo 
hefur orðið að auka fóðurbætisgjöf að mun. 
Þrát t fyr i r þetta hefur framleiðsla ekki 
aukizt f r á metárinu 1965, heldur dregizt 
saman. Árið 1966 minnkaði framleiðsla um 
5,7%. Árið 1967, sem var langhagstæðast 
þessara f jögurra ára, jókst framleiðsla af t 
ur um 3,7%, en minnkaði svo af tur um 
2,9% 1968 og enn um 3,1% 1969. Verðmæti 
landbúnaðarframleiðslunnar 1963—1969 
hefur verið sem hér segir í millj. kr. á 
verðlagi ársins 1960: 

Framleiðsla 
landbúnaðar- Bústofns- Framleiðsla 

afurða aukning alls 
1963 927,3 -22,7 904,6 
1964 896,4 23,8 920,2 
1965 964,7 24,6 989,3 
1966 943,2 -10,3 932,9 
1967 987,0 -19,2 967,8 
1968 946,6 - 7,1 939,5 
1969 933,2 -23,1 912,1 

Fjármunamyndun í landbúnaði 1963— 
1969 hefur verið sem hér segir í millj. kr. : 

Á verðlagi Á verðlagi 
hvers árs ársins 1960 

1963 362 290 
1964 460 334 
1965 554 362 
1966 576 347 
1967 605 352 
1968 654 324 
1969 532 218 
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3. tafla. Sauðfjárslátrun og framleiðsla sláturafurða 1964—1969. 

Aukning í % 

Um árabil eða á árunum 1950—1965 var 
hlutdeild landbúnaðarins í fjármunamynduninni mjög stöðug eða í kringum 10%. 
En f r á árinu 1966 hefur hlutdeildin minnkað smám saman. Þannig var hún 8,2% 
1966, 7,6% árið 1968 og aðeins 6,2% árið 
1969. Stafar þessi lækkun vafalaust af þeim 
erfiðleikum, sem landbúnaðurinn hefur átt 
í síðastliðin ár. Fjárfesting í vinnslustöðvum landbúnaðarafurða og íbúðarhús í sveit 
um eru ekki meðtalin í þessum tölum. 

Veðrátta og fóðuröflun. Veturinn 1967 
—1968 var gjaffrekur og tíð umhleypinga 
söm. Snjóþungt var norðanlands. Vorkuldar voru miklir, og voraði seint. Fyrstu 
sex mánuði ársins 1968 var um 2°C kald 
ara en í meðalári. Júnímánuður var mjög 
kaldur, og þá snjóaði á Norðurlandi um 
Jónsmessuleytið. Þessir kuldar stöfuðu af 

hafís, sem var nærri landi f rá því í janúar 
mánuði og víða landfastur við Norðurland 
f rá því á útmánuðum fram í júní og lá 
sums staðar inni í fjörðum fram í ágúst 
byrjun. Siglingaleið varð ekki greið að 
fullu norður fyrir landið og fyrir Aust 
fjörðum, fyrr en langt var liðið á júnímánuð. Grasspretta var seint á ferð, og auk 
þess voru tún mjög kalin víða á norðan 
verðu landinu, einkum í Norður-Þingeyjarsýslu, Húnavatnssýslu og Strandasýslu. 
Miklar kalskemmdir i túnum voru einnig 
í uppsveitum á Suðurlandi. í júlímánuði 
var veðrátta hlý og hagstæð. Á Norður 
landi var heyskapartíð hagstæð og hey 
fengur meiri en búizt var við og hey góð. 
Á Suður- og Vesturlandi urðu hey mikil, 
en léleg og reyndust illa. Á Austurlandi 
var heyskapartíð hagstæð fram eftir sumri, 

1967 1968 
til til 

1964 1965 1966 1967 1968 1069 1968 1969 
Fjöldi sláturfjár: 
Sláturhúsaslátrun: 
Dilkar 647.830 718.228 768.230 783.567 780.131 759.097 -0,4 - 2,7 
Fullorðið fé 38.934 54.277 71.488 76.224 61.472 71.187 - 19,4 15,8 

Samtals 686.764 772.505 839.718 859.791 841.603 830.284 -2,1 - 1,3 

Heimaslátrun: 
Dilkar 24.177 22.500 19.331 17.591 8.523 9.000 -51,5 5,6 
Fullorðið fé 24.500 23.810 29.571 26.105 28.511 38.000 9,2 33,3 

Heildartala sláturfjár 735.441 818.815 888.620 903.487 878.637 877.284 2,8 - 0,2 

Kjötframleiðsla: 
Sláturhúsaslátrun: 
Dilkakjöt tonn 9.336 10.252 10.439 11.073 11.162 10.608 0,8 -5,0 
Kjöt af fullorðnu '' 816 1.110 1.435 1.563 1.260 1.375 - 19,4 9,1 

Samtals tonn 10.152 11.362 11.874 12.636 12.422 11.983 - 1,7 - 3,5 

Heimaslátrun: 
Dilkakjöt tonn 302 275 242 220 107 113 - 1,4 5,6 
Kjöt af fullorðnu '' 515 500 621 548 599 798 9,3 33,2 

Heildarslátrun sauðfjár tonn 10.969 12.137 12.737 13.404 13.128 12.894 - 2,1 - 1,8 

Meðalfallþungi dilka kg 14,41 14,27 13,59 14,13 14,31 13,97 1,3 - 2,4 
Gæruframieiðsla tonn 2.317 2.571 2.707 2.759 2.726 2.634 - 1,2 - 3,4 
Ullarframleiðsla „ 1.252 1.295 1.439 1.445 1.409 1.394 - 2,5 1,1 
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en erfið seinni partinn, og varð jafnvel 
nokkuð úti af heyjum. Heyfengur varð alls 
um 372,3 þús. tonn 1968 eða 7,6% meiri 
en 1967. Síðari hluti ársins var sem heild 
hlýrri en í meðalári, en meðalhiti ársins 
alls var um 1,1°C kaldari en í meðalári. 

Fyrs tu þrír mánuðir ársins 1969 voru 
um 2,5°C kaldari en í meðalári og hagar 
litlir, einkum norðanlands. Vorið var heldur kaldara en í meðallagi, og mikið f ros t 
var í jörðu og greri seint. Júní var hlýr og 
rakur . Tún voru skemmd víða á Suðurlandi 
af kali. Hafís hvarf f r á landinu fyr i r miðjan júní. Heyskapartíð var mjög erfið um 
allt land vegna óþurrka og kulda, nema á 
Norðausturlandi. Mánuðirnir september til 
nóvember voru kaldir, sérstaklega nóvember, en desember var heldur hlýrri en í 
meðallagi. Heyfengur varð rýr eða 315,0 
þús. tonn, sem er 15,4% minna en 1968. 

Fóðurbætisgjöf hefur aukizt mjög hin 
síðari ár. Veturinn 1967—1968 var hún 
tæp 58 þús. tonn. Veturinn 1968—1969 var 
hún rúm 47 þús. tonn. Þann vetur voru 
til ráðstöfunar rúmar 243 millj. fóðureininga handa bústofninum, en 241 millj. árið 
áður. Veturinn 1969—1970 var fóðurbætis 
notkunin 62 þús. tonn, en vegna slæmrar 
verkunar heyja var fóðurgildi þeirra um 
10% lakara en árið áður og aðeins 212 millj. 
fóðureininga til ráðstöfunar handa búfénu. 
Hefur ásetningur haustið 1969 verið í tæp 
ara lagi, því að enda þótt f é haf i fækkað 
um tæp 40 þúsund, fjölgaði nautgripum um 
1.100. 

Áburðarnotkun hefur staðið í stað und 
anfar in ár. Hún var 21,5 þús. tonn af hrein 
um áburðarefnum 1967, 23,8 þús. tonn 1968 
og 22,5 þús. tonn árið 1969. Túnastærð heldur áfram að vaxa, þótt ekki komi það f r a m 
í auknum heyfeng. Kemur þar til lélegri 
spretta, skemmdir af völdum kals og meiri 
túnbeit. Heildartúnastærð var um 94.600 
ha í ársbyr jun 1967, en nýrækt það ár var 
5,7 þús. ha. Árið 1968 var nýrækt 5,2 þús. 
ha. og 4,2 þús. ha. 1969. Ef gert er ráð 
fyr i r , að um 800 ha. falli úr rækt ár hvert, 
he fur heildartúnastærðin í á rsbyr jun 1968 
verið 99.500 ha og 103.900 ha í ársbyr jun 
1969, en í árslok 107.200 ha. Hefur heild 
artúnastærðin vaxið um 23% f r á árslok 

um 1964 til ársloka 1969 og áburðarnotkun vaxið um 22% á sama tíma, en hey 
fengur minnkað um 70 þús. tonn. Bera þess 
ar tölur greinilega vott um versnandi ár 
ferði. 

Sauðfjárafurðir. í árslok 1967 nam fjöldi 
sauðf já r rúmum 829 þúsundum, sem var 
um 20 þús. fær ra en árið áður. Árið 1968 
fækkaði sauðfé enn og var rúm 820 þús. 
í árslok. Árið 1969 varð fækkunin enn 
meiri eða um 40 þús., og var sauðfé í árslok 
aðeins rúm 780 þús. Fé var í vænna lagi 
haustið 1968 og fallþungi dilka 14,31 kg 
eða 720 g meiri en árið áður. Haustið 1969 
var fallþunginn lakari, 13,97 kg eða 340 
g minni en árið áður, þ rá t t fy r i r það að 
færr i dilkar voru á vetrarfóðraða kind en 
árið áður eða 1,22 í stað 1,25 árið 1968. 
Árið 1966 voru 1,30 dilkar á vetrarfóðraða á og 1967 1,26 dilkar. Fjöldi slátur 
f j á r minnkaði um 2,8% árið 1968, og kinda 
kjötsframleiðsla varð 13.128 tonn eða 2,1% 
minni en 1967. Árið 1969 varð hún 12.894 
tonn eða 1,8% minni en 1968, en heildar 
tala s l á tu r f j á r minnkaði aðeins um 0,2%, 
enda var slátrað fleiru fullorðnu fé, en 
færr i dilkum. Kindakjötsneyzla stóð í stað 
á árunum 1963—1967, en minnkaði um 
16% 1968 og 6% 1969 og var þá aðeins 
7.800 tonn. Þessi neyzlulækkun stafaði af 
minnkuðum niðurgreiðslum og lægri t ek j 
um almennings á þessum árum. 

Mjólkurafurðir. Mjólkurframleiðslan náði 
hámarki 1965, en þá varð hún alls 127,0 
þús. tonn. Árið 1966 minnkaði hún um 
5.500 tonn og um 400 tonn 1967. Árið 1968 
minnkaði hún um 2.000 tonn og enn um 
6.750 tonn árið 1969 og varð 112,3 þús. 
tonn. Mjólkandi kúm fækkaði um 750 1965, 
3.300 1966, um tæp 1.400 1967, tæp 700 
1968 og tæp 900 árið 1969. Lækkunin 1969 
s ta far einnig af minni fóðurbætisgjöf og 
lélegum heyjum um haustið. Sala á ný 
mjólk jókst um 4,3% árið 1967, minnkaði um 3,2% 1968, en jókst um 0,9% 1969. 
Smjörsala nam 1.600 tonnum árið 1967, 
enda hafði verð þess verið lækkað mjög, 
á meðan á verðstöðvuninni stóð, en í nóvember 1967 var verð þess hækkað af tur . 
Samt nam sala 1.503 tonnum árið 1968 
eða minnkaði um 6,1%. Árið 1969 varð 
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4. tafla. Framleiðsla og sala mjólkurafurða 1964—1969. 

Aukning í % 

1967 1968 
til til 

1964 1965 1966 1967 1968 1969 1968 1969 

Innvegin mjólk tonn 100.497 106.515 101.478 101.698 101.094 95.145 + 0,6 4- 5,9 
Seld nýmjólk þús. ltr. 41.275 41.804 42.674 44.472 43.071 43.464 + 3,2 0,9 
Seldur rjómi 1.030 1.042 1.102 1.151 1.136 950 1,3 + 16,4 
Framleitt smjör tonn 1.541 1.763 1.223 1.410 1.477 1.461 4,8 4- 1,1 
Selt smjör 1.211 1.092 1.535 1.600 1.503 1.350 4- 6,1 + 10,2 
Útflutt smjör 556 2 1 2 — — — — 

Framleitt skyr '' 1.831 1.785 1.726 1.636 1.804 1.820 10,3 0,9 
Framleiddur mjólkurostur . 1.095 1.424 1.592 1.134 1.312 997 15,7 +24,0 
Seldur mjólkurostur '' 588 572 626 696 724 734 4,0 1,4 
Útfluttur mjólkurostur '' 505 728 902 404 666 364 64,9 +45,3 
Framleiddur mysuostur . . . 61 51 44 56 50 72 -f-10,7 44,0 
Mjólk í niðursuðu '' 75 76 35 82 44 57 -f-46,3 29,5 
Framleitt ostaefni '' 456 471 244 298 379 368 27,2 + 2,9 
Framleitt nýmjólkurduft . . 670 453 1.086 686 419 265 4-38,9 4-36,8 
Framleitt undanrennuduft . '' 298 446 145 633 421 614 4-33,5 45,8 

salan 1.350 tonn eða minnkaði um 10,2%. 
Rjómasala jókst um 1,3% 1968, en minnkaði talsvert 1969 eða um 16,4%. Framleiðsla 
á mjólkurosti jókst um 15,7% árið 1968, en 
minnkaði um 24% árið 1969 og nam tæp 
um 1.000 tonnum það ár. Útflutningur á 
mjólkurosti jókst um 64,9% árið 1968, en 
minnkaði um 45,3% árið 1969. Útflutningur á kindakjöti var 4.067 tonn 1967, 
5.362 tonn 1968 eða jókst um 31,8%. Árið 
1969 voru flutt út 5.956 tonn eða 11,1% 
meira en 1968. 

Aðrar búgreinar. Nokkur kjötframleiðsla 
fylgir enn fremur nautgriparæktinni. Er 
kjötframleiðslan áætluð 2.820 tonn árið 
1967, 1.370 tonn árið 1968 og 2.050 tonn 
1969. 

Hross voru tæp 35.500 á landinu í árs 
lok 1966, en hefur heldur fækkað síðan eða 
um 600 árið 1967, um 200 árið 1968 og 
tæp 200 árið 1969. Hrossakjötframleiðslan 
er áætluð 1.230 tonn árið 1967, 870 tonn 
1968 og tæp 1.300 tonn 1969. Útflutningur hrossa hefur farið vaxandi á seinni ár 
um. Árið 1967 voru f lut t út 168 hross, en 
árið 1968 voru flutt út 618 hross og 1969 
alls 2.009. Einnig hefur fengizt talsvert 
betra verð fyr ir hrossin hin síðari ár. 

Skýrslur um svínarækt eru mjög ófull 
komnar. Áætlað er, að svínakjötsframleiðsl 

an hafi verið 570 tonn 1968 og 600 tonn 
1969. 

Skýrslur um hænsnarækt eru sömuleiðis 
ófullkomnar. Áætlað er, að eggjaframleiðslan hafi verið 1.250 tonn 1967, 1.300 tonn 
1968 og 1.330 tonn 1969. 

Garðrækt hefur að mestu staðið í stað 
á seinustu árum. Kartöfluuppskeran hefur 
verið háð allmiklum sveiflum. Hún var 
9.200 tonn 1967, 7.750 tonn 1968 og 7.900 
tonn 1969. Eru öll þessi ár talsvert fyrir 
neðan meðallag, sem er 11—12.000 tonn. 
Gulrófur eru áætlaðar 400 tonn 1967, 415 
tonn 1968 og 370 tonn 1969. Tómatar eru 
áætlaðir 352 tonn 1967, 343 tonn 1968 og 
306 tonn 1969. Gúrkur eru áætlaðar 137 
tonn 1967, 176 tonn 1968 og 137 tonn 1969. 

Kornrækt og fóðurframleiðsla. Grænfóðurrækt hefur vaxið mjög undanfarin ár. 
Talið er, að grænfóðurakrar hafi verið yfir 
1.500 ha 1967 og 1968 og allt að 2.000 ha 
1969. Þá hafa um 1.000 tonn af heykögglum og grasmjöli verið framleidd hvert ár 
anna 1967—1969. Kornrækt er aðeins stunduð á þrem stöðum undanfarin þrjú ár, á 
Þorvaldseyri undir Eyjafjöllum, Sámsstöð 
um og í Gunnarsholti. Árleg uppskera hefur verið innan við 100 tonn öll árin og varð 
ar því mjög litlu fyr ir fóðuröflunina, 
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5. tafla. Hagnýting fiskafla í tonnum 1964—1969. 

Aukning í % 

1967 1968 
til til 

1964 1965 1966 1967 1968 1969 1968 1969 
ísfiskur 39.892 35.378 26.116 25.355 28.811 40.096 13,4 39,2 
Fiskur til frystingar 183.849 185.409 163.371 167.203 202.327 273.658 21,0 35,3 
Fiskur til söltunar 89.686 88.831 82.751 70.454 115.178 84.601 63,5 - 2 6 , 5 
Fiskur til herzlu 84.119 54.364 54.021 59.396 15.174 45.539 -74,5 200,1 
Fiskur, síld og loðna í niðursuðu og 

reykingu 297 994 377 102 1.465 1.956 1.336,3 33,5 
Fiskur og síld til innanlandsneyzlu 14.046 14.582 10.937 8.396 7.012 7.233 -16,5 3,2 
Fiskur í verksmiðjur 3.686 3.161 2.171 2.515 4.431 8.072 76,2 82,2 
Ísuð síld 1.394 2.951 1.898 16.165 49.204 28.479 204,4 -42,1 
Síld til frystingar 26.420 32.602 24.655 15.390 7.776 4.774 -49,5 -38,6 
Síld til söltunar 57.297 61.081 64.602 53.469 28.834 22.428 -46,1 -22,2 
Síld í verksmiðjur 460.409 665.337 679.207 376.420 55.712 4.518 -85,2 -91,9 
Loðna í frystingu 133 363 268 345 1.248 2.153 261,7 72,5 
Loðna í verksmiðjur 8.507 49.372 124.666 96.820 76.919 169.037 -20,6 119,8 
Humar og rækja 3.173 4.607 5.255 4.239 4.941 6.819 16,6 38,0 
Hrognkelsi 1.181 2.654 2.727 1.164 2.064 3.012 77,3 45,9 
Makríll, ísaður og í frystingu — — — 105 352 547 235,2 55,4 
Hörpudiskur, ísaður og í frystingu — — — — — 785 — — 

Samtals 974.089 1.201.686 1.243.022 897.538 601.358 703.707 -33,0 17,0 

Útgerð og sjávarvöruiðnaður. 
Fiskaflinn náði hámarki árið 1966 og 

varð alls 1.243 þús. tonn. Fór þar saman 
ágætur síldar- og loðnuafli og dágóður 
þorskafli, þótt ekki væri hann jafngóður 
og árið áður, sem var metár. Varð þorsk 
aflinn 339,4 þús. tonn og hafði minnkað 
um 11,1%, síldaraflinn 770,6 þús. tonn og 
hafði aukizt um 1% og loðnuaflinn 125 þús. 
tonn og hafði aukizt um 151%. Árið 1967 
var heldur lakara, en þá minnkaði heildar 
aflinn um 27,8% og varð 897,5 þús. tonn. 
Magnvísitala sjávarafla lækkaði þó aðeins 
um 18,6%, því að rýrnunin varð aðallega á 
síldar- og loðnuaflanum, sem er ekki eins 
verðmætur og þorskaflinn. Þorskaflinn 
minnkaði um 1,8% og varð 333,6 þús. tonn, 
síldaraflinn minnkaði um 40,1% og varð 
nú 461,6 þús. tonn, og loðnuaflinn minnkaði um 22,3% og varð 97,1 þús. tonn. Árið 
1968 minnkaði heildaraflinn enn um 23% 
og varð 601,4 þús. tonn. Magnvísitala sjávarafla minnkaði þó aðeins um 11,3% vegna 
hagstæðrar samsetningar aflans. Þorsk 
aflinn jókst um 11,8% og varð 373 þús. 
tonn. Síldaraflinn minnkaði verulega eða 

um 69% og varð aðeins 142,9 þús. tonn, 
og loðnuaflinn minnkaði einnig eða um 
20% og varð 78,1 þús. tonn. Árið 1969 
jókst heildaraflinn verulega eða um 17% 
og varð 703,7 þús. tonn. Magnvísitala sjávarafla hækkaði svipað eða um 16%. Þorsk 
afli jókst um 23,2% og varð nú 459,4 þús. 
tonn, sem er metafli. Síldaraflinn minnkaði enn eða um 56;8% og varð nú aðeins 
61,7 þús. tonn. Loðnuaflinn jókst a f tur á 
móti verulega eða um 119,2% og varð nú 
171,2 þús. tonn. Þótt síldaraflinn hafi 
minnkað svona mikið, var það þó bót í 
máli, að hlutfallslega meira fór í verðmæt 
ari vinnslu, einkum til söltunar, og það, 
að ágætt verð fékkst í erlendum höfnum 
fyrir síld, er veidd var í Norðursjó, eink 
um seinni hluta ársins. Lækkaði magn 
vísitala síldaraflans því aðeins um 40,5%. 
Hlutdeild síldaraflans í heildarverðmæti 
sjávaraflans hefur farið ört lækkandi á 
seinni árum. Stafar það bæði af minnkandi síldarafla og lágu verðlagi á síldar 
afurðum. Verðmætið komst hæst upp í 
46,7% 1965 og 44,3% 1966 af heildarafla 
verðmætinu. Árið 1967 lækkaði þetta hlut-
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6. tafla. Fiskaflinn 1964—1969 í tonnum, skipt á flsktegundir. 

Aukning í % 

1967 1968 
til til 

1964 1965 1966 1967 1968 1969 1968 1969 
Þorskur 280.703 243.748 231.713 204.404 234.653 292.216 14,8 24,5 
Ýsa 56.689 53.589 35.870 38.164 34.024 36.281 4-10,8 6,6 
Ufsi 21.792 24.902 20.988 29.036 38.032 54.531 31,0 43,4 
Langa 4.990 5.155 4.559 7.533 8.697 8.770 15,5 0,8 
Steinbítur 8.289 7.597 8.025 10.278 8.972 7.708 4-12,7 4-14,1 
Keila 3.542 2.264 2.108 2.722 4.873 4.287 79,0 4-12,0 
Karfi 27.759 29.911 23.109 30.039 30.570 28.855 1,8 4- 5,6 
Heilagfiski 1.155 989 929 1.039 1.053 968 1,3 4- 8,1 
Skarkoli 5.336 7.289 7.352 5.657 6.144 11.065 8,6 80,1 
Annar flatfiskur 1.750 1.807 1.112 975 1.311 7.534 34,5 474,7 
Síld 544.396 762.933 770.698 461.533 142.820 61.903 4-69,1 -^56,7 
Loðna 8.639 49.735 124.933 97.165 78.166 171.219 -f-19,6 119,0 
Humar 2.631 3.706 3.465 2.731 2.489 3.535 4- 8,9 42,0 
Rækja 542 901 1.790 1.508 2.451 3.284 62,5 34,0 
Makríll — — — 105 352 547 235,2 55,4 
Hrognkelsi 1.181 2.654 2.727 1.164 2.064 3.012 77,3 45,9 
Hörpudiskur — — — — — 785 — — 
Ósundurliðað 3.301 4.506 3.642 3.638 4.688 7.207 28,9 53,7 

Samtals 972.695 1201.686 1.243.020 897.691 601.359 703.707 ^33,0 17,0 

fall niður í 28,5% og í 14,7% 1968 og enn 
í 12,3% 1969. Hlutdeild síldaraflans í heild 
araflamagninu var 63,5% árið 1965, 62% 
árið 1966, 51,4% árið 1967, 23,8% árið 
1968 og 18,8% árið 1969. Á sama hátt hef 
ur hlutdeild þorskaflans í heildarverðmæti 
sjávaraflans farið hækkandi. Verðmætið 
var 49,7% bæði árin 1965 og 1966, 66,9% 
árið 1967, 80,3% 1968 og 79,6% 1969. Hlut 
deild þorskaflans í heildaraflamagninu var 
31,8% 1965, 27,3% 1966, 37,2% 1967, 62% 
1968 og 65,3% 1969. Hlutdeild loðnuafl 
ans í aflaverðmætinu var 1% 1965, 2,9% 
1966, 1,9% 1967, 1,5% 1968 og 3,1% 1969. 
Aftur á móti hefur hlutdeild loðnuaflans 
í aflamagni verið talsvert meiri eða 4,1% 
árið 1965, 10,1% 1966, 10,8% 1967, 11,1% 
1968 og 24,3% 1969. Verðmæti landaðs 
afla nam 2.735 millj. kr. 1966, 2.124 millj. 
kr. 1967, 2.238 millj. kr. 1968 og 3.220 millj. 
kr. 1969. E r hér um svokallað skiptaverð 
að ræða eða það verð, sem miðað er við 
við útreikning aflahlutar. Auk þess voru 
greiddar af fiskkaupendum f r á 15. nóv. 
1968 til 31. des. 1969 10% í s tofnfjársjóð 
og 17% til útgerðar ofan á fiskverð af bol 

fiski, rækju og loðnu, en 20% í s tofnf jár 
sjóð og 17% til útgerðar af síld og humar. 

Heildarverðmæti sjávarafurða var 5.808 
millj. kr. 1966, 4.112 millj. kr. 1967, sem 
er 29,2% lægri upphæð, 4.100 millj. kr. 
1968 á gengi eftir 24. nóv. 1967, en á sama 
gengi og 1967 næmi verðmætið 3.241 millj. 
kr. eða 21,2% lægri upphæð en 1967. Minnkaði því verðmæti sjávarafurðaframleiðslunnar um 44,2% á tveim árum. Árið 1969 
var heildarafurðaverðmætið 7.786 millj. kr. 
á gengi eftir 12. nóv. 1968, en væri 3.986 
millj. kr. á gengi fyr i r 24. nóv. 1967 eða 
30% hærra en 1968 á sambærilegu gengi. 
Eins og sjá má á 18. töflu, lækkaði verð 
vísitala sjávarafurða um 11,7 stig árið 1967 
eða 8,8% f rá árinu 1966. Þessi þróun hélt 
áfram 1968, en þá lækkaði verðvísitalan 
um 8,8 stig eða 7,2% f rá árinu 1967. Alls 
lækkaði verðvísitalan um 15,4% á þessum 
tveim árum. Árið 1969 fór verðvísitalan 
af tur hækkandi og hækkaði um 6,3 stig 
eða 5,6%. Eins og sjá má af töflunni, varð 
verðlækkun á öllum helztu afurðunum árið 
1967 nema skreið, en einna mest varð lækkunin á síldarlýsi 25%, síldarmjöli 14%, 
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7. tafla. Verðmœti sjávaraflans í milljónum króna 1964—1969 á verðlagi hvers árs. 

1964 1965 1966 1967 1968 1969 
ísfiskur 244,7 215,2 168,8 156,7 226,7 509,8 
Fiskur til frystingar 610,1 657,2 664,6 728,1 972,3 1.422,2 
Fiskur til söltunar 271,2 285,5 305,5 280,1 506,8 406,8 
Fiskur til herzlu 220,5 150,8 173,0 204,1 52,2 167.9 
Fiskur, síld og loðna til niðursuðu og 

reykingar 0,6 1,9 0,8 0,2 3,2 6,8 
Fiskur og síld til innanlandsneyzlu 47,6 54,1 46,3 38,7 35,3 39,0 
Fiskur í verksmiðju 3,0 2,7 2,1 2,7 2,3 6,8 
Ísuð og ný síld, útflutt 6,0 16,0 9,6 25,3 145,0 207,9 
Síld til frystingar 43,9 59,3 48,0 27,1 20,3 19,2 
Síld til söltunar 117,5 140,1 165,5 135,8 92,2 153,8 
Síld í verksmiðju 467,4 1.058,7 987,0 429,9 68,9 7,9 
Loðna í frystingu 0,1 0,4 0,2 0,3 1,4 3,4 
Loðna í verksmiðju 4,7 27,6 78,5 39,7 32,3 106,7 
Humar og rækja 24,9 38,3 55,3 51,0 64,4 119,8 
Hrognkelsi 7,0 32,8 29,5 3,7 13,0 33,1 
Makríll, ísaður og í frystingu — — — 0,5 2,1 3,7 
Hörpudiskur, ísaður og í frystingu — — — — — 5,3 

Samtals 2.069,2 2.740,6 2.734,7 2.123,9 2.238,4 3.220,1 

f rys tum afurðum og fiskimjöli 18% og 
grásleppuhrognum 66%. Árið 1968 lækkuðu f les tar afurðir enn, en einna mest síld 
arlýsi 30%, síldarmjöl 11%, f rys t a r fisk 
afurðir , ísfiskur og fiskimjöl 10%. Árið 
1969 snerist verðþróunin við, eins og að 
f r aman segir, og munaði mest um hækkun 
á f ry s tum afurðum, sem var 6%, ísfiski 
31% og saltsíld 27%. Af tu r á móti lækkaði verðvísitala saltfisks um 8% og skreið 
ar um 34% 1969. 

Fjármunamyndun í fiskvinnslustöðvum 
hefur verið sem hér segir á árunum 1963 
—1969 í millj. kr . : 

Á verðlagi Á verðlagi 
hvers árs ársins 1960 

1963 228,5 173,7 
1964 232,2 154,3 
1965 287,0 170,8 
1966 389,6 225,9 
1967 231,1 130,7 
1968 140,0 65,7 
1969 110,0 40,0 

Af þessum tölum sést, að f jár fes t ingin 
nær hámarki 1966, en þá er uppbygging 
síldariðnaðarins á Austurlandi í hámarki, 
en á næsta ári kemur mikill a f turkippur í 
f já r fes t inguna, sem minnkar um 42,1%, 

og má þar aðallega kenna aflabrestinum á 
síldveiðum um. Árið 1968 minnkar f j á r 
festingin um 49,7% og enn um 29,1% árið 
1969. 

Þátttaka í útgerð. Bátaflotinn hefur 
stækkað mjög ört á undanförnum árum. 
Þó dró nokkuð úr stækkuninni 1965 og 
1966, en árið 1967 stækkaði hann um tæp 
6.000 tonn. Árið 1968 bættust 8 ný fiski 
skip við skipastólinn, 1.471 brúttótonn að 
stærð, en á sama ári voru 36 fiskiskip, 1.814 
tonn að stærð, tekin af skrá. Af þeim fórust eða sukku 11. Hefur bátaflotinn því 
minnkað um 343 tonn á árinu 1968. Árið 
1969 bættust 15 skip, alls 1.304 tonn, í 
flotann. Sama ár voru 19 fiskibátar strik 
aðir út af skipaskrá, samtals 986 tonn, 
þar af voru 3 seldir úr landi og 4 sukku 
eða fórust . Fiskiskipastóllinn hefur því 
vaxið um 318 tonn á árinu 1969. í árslok 
1969 var fiskiskipastóllinn 707 skip, alls 
58.252 tonn. Þa r af voru 197 yfir 100 tonn. 
Auk þess voru á skrá 1.139 opnir vélbát 
ar, 3.251 tonn. 

Togaraflotinn hélt á f ram að dragast 
saman. Árið 1968 voru tveir togarar seldir 
til niðurrifs, alls 1.387 tonn. Árið 1969 voru 
4 togarar, samtals 2.606 tonn, seldir úr 
landi til niðurrifs og einn, Surprise, 661 
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8. tafla. Framleiðsla sjávarafurða 1963—1969 í millj. króna á verðlagi hvers árs. 

1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
1. Frystur fiskur 1.239,1 1.389,6 1.697,8 1.635,0 1.311,5 1.794,5 3.837,8 
2. ísfiskur, ísuð og ný síld 255,9 250,7 231,2 178,4 179,0 324,8 721,2 
3. Saltaður og reyktur fiskur 405,3 580,0 666,2 687,0 513,1 888,9 1.087,5 
4. Skreið 380,0 371,1 281,8 297,6 397,8 142,7 350,1 
5. Niðursoðinn fiskur 30,3 40,0 55,5 70,3 66,9 90,5 157,3 
6. Fiskimjöl og búklýsi 777,9 1.394,2 2.149,3 2.200,7 1.054,5 408.8 926,6 

a) Fiskimjöl (142,4) (181,0) (171,7) (163,0) (113,3) (171,0) (470,8) 
b) Síldar- og loðnumjöl (359,7) (614,8) (1.139,1) (1.169.4) (552,5) (174,7) (376,3) 
c) Búklýsi (275,8) (598,4) (838,5) (868,3) (388,7) (63,1) (79,5) 

7. Saltsíld 546,1 461,5 551,6 603,8 500,9 359,4 497,5 
8. Lifrarmjöl og -lýsi 72,0 104,8 95,7 73,1 53,9 42,0 110,7 
9. Hvalafurðir 54,6 53,5 66,4 78,8 54,0 49,1 114,5 

Alls 3.761,2 4.645,4 5.795,5 5.824,7 4.131,6 4.100,7 7.803,2 
Saltsíld í niðursuðu 4-5,6 +5,3 +6,1 + 12,3 + 15,5 + 11,0 + 17,4 

Alls 3.755,6 4.640,1 5.789,4 5.812,4 4.116,1 4.089,7 7.785,8 

Framleiðslan er metin á heildarútflutningsverði hvers árs, einnig sá hluti, sem svarar til birgðabreytinga. 
ísfiskur er öll árin reiknaður eins og í Verzlunarskýrslum eftir 1967, þ .e . , að reiknað flutningsgjald er ekki 
dregið frá brúttósöluverðmæti. Nokkurt misræmi hefur verið á milli aflaskýrslna og Verzlunarskýrslna um 
útflutt magn á ísaðri og nýrri síld, og hefur það verið samræmt hér eftir aflaskýrslum. Útflutningsverðlag alls 
ársins miðast við fyrra gengi áranna 1967 og 1968. 

tonn, strandaði. Alls er togaraflotinn í árs 
lok 1969 23 skip, 16.837 tonn að stærð. Af 
þeim er einn togari ekki gerður út. 

Í vetrarvertíðinni 1968 tóku þátt 573 
bátar, þar af 175 með nót, og 1969 639 
bátar, þar af 61 með nót. Hefur þát t taka 
í vetrarvertíð aukizt nokkuð hlutfallslega 
eða úr 76% bátaflotans 1967 og 78% 1968 
í 90% 1969. 

Afli á þorskveiðum. Þorskaflinn í heild 
var 373,0 þús. tonn 1968 og jókst um 11,8% 
f r á 1967. Árið 1969 jókst hann um 23,2% 
og varð 459,4 þús. tonn. Bæði báta- og tog 
araaflinn hefur aukizt þessi ár. Bátaafl 
inn varð 295,1 þús. tonn 1968 og jókst um 
13,1%. Árið 1969 jókst bátaaflinn mjög 
eða um 27% og varð 374,7 þús. tonn, sem 
er aukning um 80 þús. tonn. Af þessari 
aukningu fékkst um helmingur eða 37 þús. 
tonn á vetrarvertíð, en þar var aukningin 
19,5%. Afli á sumarvertíð jókst um 26 þús. 
tonn, en það er 32% aukning. Afli á haust-
vertíð jókst um 17 þús. tonn, en það er 
65% aukning. Togaraaflinn jókst nokkuð 
1968 eða um 7,2% og varð 77,9 þús. tonn. 
Árið 1969 jókst togaraaflinn enn um 8,7% 
og varð 84,7 þús. tonn. Þessi góði afli á sér 

einkum þr jár orsakir. Hin fyrsta er aukin 
fiskgengd, sem einnig kemur f ram í afla 
togaranna, en þar var um áþekka sókn að 
ræða og árið áður. Vegna minnkandi síld 
arafla hefur áhugi á síldveiðum minnkað 
og sókn aukizt við þorskveiðar. Enn fremur má þakka einmuna góðri tíð á vetrar 
vertið góðan afla þá. Enn fremur má geta 
þess, að grálúðuveiðar hófust á árinu 1969, 
og veiddust tæp 6 þús. tonn. 

Vinnsla þorskafurða. Hagnýting alls 
fiskaflans er sýnd í 6. töflu. Hagnýtingar 
hlutföll helztu vinnslugreina þorskaflans 
eru sem hér segir: 

1967 1968 1969 
í s f i sku r 7,6 7,7 8,7 
F iskur til f r y s t i n g a r 50,1 54,2 59,6 
F i skur til herzlu . . . . 17,8 4,1 9,9 
F i skur til söl tunar . . 21,1 30,9 18,4 
F i skur í verksmiðjur 0,8 1,2 1,8 
Annað og til innan-

landsneyzlu 2,6 1,9 1,6 

100,0 100,0 100,0 

Athyglisverð er hin mikla aukning hlut 
deildar frystingar bæði árin 1968 og 1969. 
ísfiskur hefur haldið sínum hlut og vel það. 
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9. tafla. Framleiðsla sjávarafurða 1963—1969 í millj. króna á verðlagi ársins 1963. 

1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
1. Frystur fiskur 1.239,1 1.135,6 1.349,7 1.172,9 1.028,5 1.224,9 1.607,8 
2. ísfiskur, ísuð og ný síld . . . 255,9 234,7 213,9 156,1 189,5 303,3 332,5 
3. Saltaður og reyktur fiskur 405,3 499,1 507,2 467,2 367,3 541,0 464,5 
4. Skreið 380,0 360,3 259,2 236,9 293,6 89,8 215,0 
5. Niðursoðinn fiskur 30,3 33,3 45,4 61,9 49,0 73.0 71,9 
6. Fiskimjöl og búklýsi 777,9 1.133,0 1.537,4 1.694,2 971,8 338,5 382,2 

a) Fiskimjöl (142,4) (151,5) (127,4) (118,9) (100,9) (132,3) (188,9) 
b) Síldar- og loðnumjöl . . (359,7) (571,2) (854,4) (894,7) (491,6) (136,9) (153,3) 
c) Búklýsi (275,8) (410,3) (555,6) (680,6) (379,3) (69,3) (40,0) 

7. Saltsild 546,1 431,8 467,0 461,8 398,6 229,4 162,4 
8. Lifrarmjöl og -lýsi 72,0 85,2 73,2 53,8 42,9 27,1 60,0 
9. Hvalafurðir 54,6 46,7 52,4 57,5 51,5 39,8 52,7 

Alls 3.761,2 3.959,7 4.505,4 4.362,3 3.392,6 2.866,8 3.349,0 
4 Saltsíld til niðursuðu . . 45 ,6 4-5,2 45 ,8 49,5 411,9 47,3 46 ,2 

Alls 3.755,6 3.954,5 4.499,6 4.352,8 3.380,7 2.859,5 3.342,8 

10. tafla. ísfiskframleiðsla 1964—1969. 

Fjöldi söluferða Aflamagn í tonnum 

Þorskafli 
Síldar-

Togarar Bátar Samtals Togarar Bátar afli Samtals 

1964 249 58 307 37.825 2.067 1.394 41.286 
1965 213 29 242 33.729 1.649 2.951 38.329 
1966 169 36 205 25.193 923 1.898 28.014 
1967 129 39 168 24.088 1.267 16.165 41.520 
1968 140 671 811 25.529 3.282 49.203 78.014 
1969 157 738 895 31.888 8.208 28.479 68.575 

Herzla dregst mjög saman 1968, en eykst 
a f tur 1969, en a f tu r á móti jókst söltun 
1968, en minnkaði 1969. Stafar þetta af 
lokun markaða fyr i r skreið í Nígeríu. 

Eft i r farandi yfirlit sýnir afstöðu afla 
virðis og virðisaukningar við vinnslu, reiknað á verðlagi 1963 í millj. króna: 

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

(1) (2) (3) (3:1) 
1967 1.018 848 1.866 1,83 
1968 1.132 975 2.107 1,86 
1969 1.432 1.218 2.650 1,85 

Vinnslustig þorskaflans, þ. e. hlutfallið 
milli endanlegs afurðaverðmætis og afla 

verðmætis, hafði lækkað um 6,7% f r á 1966 
til 1967, en hækkaði svo um 1,5% 1968 og 
lækkaði um 0,5% 1969. 

ísfiskur. ísfiskmagn togaranna minnkaði um 4,4% 1967, en hefur síðan farið 
vaxandi eða um 6,0% 1968 og 24,9% 1969. 
Landanir hafa aukizt í V-Þýzkalandi, en 
fækkað að sama skapi í Bretlandi, einkum 
1969, en þá urðu landanir 105, en 67 árið 
áður, og í Bretlandi 52, en 73 árið áður. 
ísfisksölur báta hafa stóraukizt. Jókst land 
að magn um 37% 1967, um 159% 1968 og 
um 150% 1969. Er skarkoli uppistaða í 
aflanum, sem landað er aðallega í Bretlandi, og hefur ágætt verð fengizt fyrir 
aflann. 

Verðlag á ísfiski stóð í stað á árunum 
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11. tafla. Saltfiskframleiðslan 1964—1969. 

Fullverkaður 
Heildarframl., 

Óverkaður umreiknuð í 
fiskur fiskur óverkaðan fisk 
tonn tonn tonn 

1964 . . . . 3.404 26.558 31.868 
1965 . . . . 3.033 28.752 33.483 
1966 . . . . 1.910 27.336 30.316 
1967 . . . . 2.535 21.248 25.203 
1968 . . . . 5.358 29.686 38.044 
1969 . . . . 4.148 23.824 30.295 

12. tafla. Skreiðarframleiðslan 1964—1969. 

13. tafla. Framleiðsla flskimjöls, karfa-
mjöls og karfalýsis 1964—1969. 

Fiskimjöl Karfamjöl Mjöl samt. Karfalýsi 
tonn*) tonn tonn tonn 

1964 26.645 3.575 30.220 — 

1965 21.017 4.321 25.338 — 

1966 19.760 3.915 23.675 814 
1967 16.836 3.224 20.060 655 
1968 23.022 3.189 26.211 737 
1969 32.795 4.388 37.183 1.202 

*) Lifrarmjöl meðtalið. 

1964—1967, en árið 1968 lækkaði það um 
3,7%, en hækkaði af tur um 15,2% 1969. 
í 10. töflu má sjá ísfiskframleiðsluna 1964 
—1969 ásamt fjölda söluferða. Um ísaða 
síld verður rætt í kaflanum um síldaraf 
urðir. 

Freðfiskur. Verðlag á freðfiski lækkaði 
um 8,4% 1967 og 10,4% 1968. Frystar af 
urðir að undanskildum síldar- og krabba 
afurðum lækkuðu í verði um 8,5% 1967 
og 10,5% 1968. Á árinu 1969 hækkuðu þess 
ar afurðir um 5,8%, en frystar afurðir í 
heild um 5,5%. Afkoma frystihúsanna var 

mjög slæm árin 1967 og 1968, og varð hið 
opinbera að grípa til margs konar ráðstaf 
ana, til að rekstur þeirra stöðvaðist ekki. 
Heildarframleiðsla frystra sjávarafurða 
minnkaði um 13% 1967 og 3% 1968, en 
jókst svo verulega 1969 eða um 26% og 
varð rúm 91 þús. tonn. Framleiðsla frystra 
fiskflaka hefur aukizt mun meira en frystra 
afurða i heild. Hún jókst þannig um 3% 
1967, 27% 1968 og 31% 1969, en þá komst 
hún upp í rúm 70 þús. tonn. Hefur svo til 
öll þessi framleiðsluaukning farið á Banda 
ríkjamarkað, en markaðurinn í Sovétríkjunum hefur heldur dregizt saman hlutfalls 
lega. Önnur lönd kaupa ekki verulegt magn 
af okkur. Mætti helzt nefna Tékkóslóvakíu, 
sem keypti 1.800 tonn 1969, og Bretland, 
700 tonn. Mikil aukning hefur orðið á f ram 
leiðslu fiskflaka í svonefndum neytenda 
umbúðum. Eru horfur allar bjartari í þess 
ari atvinnugrein en á undanförnum árum. 

Saltfiskur. Samdráttur varð á framleiðslu 
saltfisks 1967 um 17%, þrátt fyrir óbreytt 
an bolfiskafla f rá árinu áður. En árið 1968 
verður gerbreyting hér á. Um vorið 1967 
hefst borgarastyrjöld í Nígeríu, og tók þá 
fyrir allan útflutning þangað. Varð það 
til þess, að miklu meira kapp var lagt á 
söltun, en að sama skapi dregið úr skreið 
arverkun. Jókst framleiðsla saltfisks um 
51% f rá 1967, þar af jókst framleiðsla full 
verkaðs saltfisks um meira en helming. 
Þessi saltfiskur var nokkru lakari að gæð 
um en áður, vegna þess að fiskur af lægri 
gæðaflokkum var nú saltaður, en ekki hertur, eins og gert er undir venjulegum kring 
umstæðum. Talsverðum erfiðleikum var 
bundið að selja þetta mikla magn, ekki sízt 
lægri gæðaflokkana, því að kröfur fara 
vaxandi um meiri gæði, en það tókst, en 
sala nokkurs hluta framleiðslunnar dróst 
nokkuð á langinn. Árið 1969 minnkaði salt 
fiskframleiðslan um 18%. Verðlag á salt 
fiski fór ört hækkandi árin 1964—1966, 
en árið 1967 lækkaði það um 2,1%, 1968 
um 9,3% og 1969 um 12%. Auk saltfisks 
er nokkur framleiðsla á söltuðum þorsk 
hrognum og grásleppuhrognum. Fram 
leiðsla á söltuðum þorskhrognum hefur vax 
ið úr tæpum 2.000 "tonnum 1967 í tæp 3.000 
tonn 1969. Verðlag lækkaði um 9% 1967, 
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Móttekinn 
fiskur Framleiðsla 

tonn tonn 
1964 84.119 12.252 
1965 54.364 8.657 
1966 54.012 7.895 
1967 59.396 9.765 
1968 15.174 2.941 
1969 45.539 5.937 
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14. tafla. Framleiðsla og útflutningur þorskalýsis 1964—1969. 

Útflutt Útflutt Útflutt Útflutt Notað 
Fram- meðala- fóður- herzlu- innan-
leiðsla lýsi lýsi lýsi alls lands 
tonn tonn tonn tonn tonn tonn 

1964 10.270 1.611 3.279 4.900 9.790 812 
1965 . , 7.602 1.617 3.020 1.541 6.178 818 
1966 6.457 1.374 2.843 1.670 5.887 578 
1967 4.530 952 1.650 249 2.851 232 
1968 4.575 944 1.525 2.834 5.303 747 
1969 4.564 853 1.519 2.325 4.696 735 

15. tafla. Síldarmðttaka og framleiðsla síkíarafurða 1964—1969. 

Söltuð 
Móttekin Framleitt Framleitt Norður- og Söltuð Síldar-
brœðslu- síldar- síldar- Austurl.- Suðurl.- söltun Síld í 

síld lýsi mjöl sild síld samtals frystingu 
tonn tonn tonn tonn tonn tomi tonn 

1964 460.409 75.089 98.799 48.923 8.374 57.297 26.420 
1965 665.337 101.379 142.095 54.287 6.794 61.081 32.602 
1966 679.207 122.325 137.062 62.846 1.756 64.602 24.655 
1967 376.420 65.353 72.954 46.967 6.502 53.469 15.390 
1968 55.712 9.231 14.633 24.183 4.652 28.835 7.776 
1969 4.518 1.314 4.888 20.599 15.509 36.108 4.774 

en hefur farið ört hækkandi síðan, eða um 
25% 1968 og 15% 1969. Framleiðsla á sölt 
uðum grásleppuhrognum hefur verið 700 
—1.000 tonn undanfarin ár. Verðlag hefur 
verið mjög breytilegt, þrefaldaðist f r á 1963 
—1965, lækkaði um 23% 1966 og 66% 
1967, en hækkaði svo um 59% 1968 og 
15% 1969. 

Skreiðarverkun. Um 60.000 tonn af fiski 
voru hengd upp árið 1967, en það var rúmlega 5.000 tonnum meira en árið áður. Um 
vorið brauzt út borgarastyrjöld í Nígeríu, 
sem lokaði fyr i r einn aðalmarkað okkar. 
Milli 6 og 7 þús. tonn af framleiðslu ársins seldust ekki og varð það til þess, að 
árið 1968 var um 44.000 tonnum minna 
magn en áður hengt upp eða aðeins rúm 
15.000 tonn. Bætti það lítið úr ástandinu, 
því að birgðir minnkuðu aðeins um 700 
tonn á árinu 1968. Árið 1969 fór að rætast 
úr, því að ýmis hjálparsamtök keyptu 
skreið, sem send var til Nígeríu, auk þess 
sem Nígeríuher keypti nokkurt magn, en 
það ár voru hengd upp rúm 45.000 tonn 

eða þrefalt meira en árið áður, en verkun 
saltfisks minnkaði að sama skapi. Ítalíu 
markaðurinn var stöðugur allan þennan 
tíma. Verðlag á skreið hækkaði árið 1967, 
þegar verð á nær öllum afurðum féll, um 
8%. En árið 1968 lækkaði verðið a f tur 
um 7%, og næsta ár varð mikið verðfall, 
eða 34%. Þó að stríðinu í Nígeríu sé lokið, 
er markaðurinn lokaður enn þá og ófyrirsjáanlegt, hvenær úr rætist. 

Mjöl og lýsi. Framleiðsla á fiskimjöli fór 
minnkandi á árunum 1965—1967. Árið 
1968 óx hún um 37% og árið 1969 um 42%. 
Karfamjölsframleiðslan dróst saman 1965 
—1968 um 26%, en jókst um 38% 1969. 
Verðlag á mjöli lækkaði mikið árið 1957 
eða um 18% og 1968 um 9%. Verðið hækk 
aði allmikið árið 1969 eða um 25%. Verð-
lag á karfalýsi lækkaði um 12% árið 1967 
og 39% árið 1968, en hækkaði svo um 63% 
1969. 

Þorskalýsisframleiðslan var um 4.500 
tonn á árinu 1967—1969. Auk þess voru 
framleidd um 400—500 tonn af lifrarmjöli 
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þessi ár. Útflutningur á meðala- og fóður 
lýsi hefur dregizt saman, en útflutningur 
á herzlulýsi hefur aukizt. Verðlag á þess 
um afurðum hefur farið lækkandi eða um 
7,6% 1967, 2,5% 1968 og 22,9% 1969. Inn 
anlandsnotkun er nokkuð stöðug, um 750 
tonn á ári. 

Síldveiðar. Heildarsíldveiðin 1967 var að 
eins 462 þús. tonn eða 40% minni en 1966. 
Þar af veiddust um 80 þús. tonn fyr ir Suðurlandi og rúmlega 70 þús. tonn út af 
Austfjörðum, hitt fékkst á f jarlægum mið 
um, aðallega í Norðurhöfum, en lítils hát t 
ar í Norðursjó. Tvö síldarflutningaskip 
fluttu aflann af hinum fjarlægu miðum og 
gerðu flotanum kleift að einbeita sér við 
veiðarnar. Árið 1968 minnkaði síldaraflinn 
enn og varð aðeins tæp 143 þús. tonn eða 
minnkaði um 69%. Þar af veiddust um 
19 þús. tonn við Suðurland, en hitt skiptist nokkuð að jöfnu milli Norðurhafa og 
Norðursjávar, en sáralítið veiddist út af 
Austfjörðum. Nú fluttu þrjú síldarflutningaskip síld af f jar lægum miðum. Árið 
1969 veiddust aðeins tæp 62 þús. tonn af 
síld, sem er 57% rninna en árið áður. Þar 
af veiddust um 23 þús. tonn við Suðurland, 
13 þús. tonn við austurströnd Bandaríkjanna, en hit t í Norðursjó. Á sumarsíldveiðunum „norðan lands og austan" 1967 veiddust um 244 þús. tonn, árið 1968 tæp 70 
þús. tonn og 1969 17 þús. tonn. Á haust 
síldveiðunum 1967 veiddust um 105 þús. 
tonn, en tæp 51 þús. tonn 1968 og aðeins 
rúm 5 þús. tonn 1969. Á vetrarsíldveiðun 
um „norðan lands og austan" 1967 veiddust 33 þús. tonn, aðeins tæp 3 þús. tonn 
1968 og rúm 2 þús. tonn 1969. Á síldveið 
unum við Suðurland veturinn 1967 fengust tæp 11 þús. tonn, aðeins um 3 þús. 
tonn 1968 og 2 þús. tonn 1969. Á árunum 
1968 og 1969 hefur verið veiðibann á Suðurlandssíld f r á 1. marz—1. sept. með þeirri 
undantekningu, að leyft hefur verið að veiða 
síld til niðursuðu. Á sumarsíldveiðunum 
sunnan lands 1967 veiddust um 48 þús. 
tonn, aðeins tæpt þúsund tonn 1968 og tæp 
6 þús. tonn 1969. Á haustsíldvertíðinni 
1967 veiddust sunnan lands rúm 21 þús. 
tonn, tæp 16 þús. tonn 1968 og tæp 18 þús. 
tonn 1969. 

Vinnsla síldaraflans. Hinni miklu upp 
byggingu vinnslustöðva fyr ir síldarafla 
lauk 1967 og hefur alveg staðnað síðan, 
enda hefur aflabrestur, verðfall og slæmar 
horfur dregið kjark úr mönnum. Aflabrest 
urinn hefur langmest bitnað á bræðslunni. 
Bræðslusíld var 679 þús. tonn 1966, 376 
þús. tonn 1967, 56 þús. tonn 1968 og að 
eins 4.500 tonn 1969. Hefur bræðslusíld 
því minnkað um 45% 1967, 85% 1968 og 
92% 1969. ísuð og ný síld, sem seld er 
erlendis, hefur af tur á móti aukizt hin síð 
ari ár. Árið 1967 var ísuð og ný síld rúm 
16 þús. tonn, sem er 752% aukning f r á 
1966, árið 1968 rúm 49 þús. tonn, sem er 
204% aukning, og 1969 um 28.500 tonn, 
sem er 42% rýrnun f rá 1968. Síld til 
söltunar hefur minnkað miklu minna 
en heildaraflinn. Má það að nokkru þakka 
þeirri ráðstöfun að greiða fyrir sjósöltun 
á síld, en hún nam rúmum 66 þús. tunnum 
1968 og rúmlega 68 þús. tunnum 1969. Alls 
var saltsíld 53.500 tonn 1967, sem er 17% 
minna en árið áður, tæp 29 þús. tonn 1968 
eða 46% minna en árið áður, og 1969 um 
22.500 tonn, sem er 22% minna en árið 
áður. Af þessu magni nam söltun Suður 
landssíldar um 6.500 tonnum 1967, rúmum 
4.500 tonnum 1968 og 15.500 tonnum 1969. 
Síld til frystingar hefur dregizt mikið saman síðustu ár, bæði vegna minnkaðs afla 
og einnig vegna erfiðleika á sölu. Nam síld 
til frystingar 15.400 tonnum 1967, sem er 
38% minna en árið áður, 1968 um 7.800 
tonnum, sem er 49% minna, 1969 um 4.800 
tonnum, sem er 39% minna. Síldarmóttaka 
og framleiðsla síldarafurða er sýnd í 15. 
töflu. Til skýringar skal tekið fram, að auk 
móttekinnar bræðslusíldar fara 15—18% 
af saltsíldarhráefninu einnig í bræðslu. 
Einnig geta tölur um framleiðslu afurða 
að einhverju leyti flutzt milli ára, þar eð 
tölur um birgðir og birgðabreytingar eru 
aldrei nákvæmar. 

Afurðaverðmæti síldarinnar 1967, reiknað á verðlagi ársins 1963, var um 1.307 
millj. kr. og hafði lækkað um 38% f r á 
1966. Árið 1968 var afurðaverðmætið 555,5 
millj. kr., eða 57,5% lægra en 1967. Árið 

1969 var afurðaverðmætið 352,9 millj. kr. 
eða 36,5% lægra en 1968. Meðalvinnslu-
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16. tafla. Loðnuafli og framleiðsla loðnuafurða 1964—1969. 

Móttekin Framleitt Framleitt 
loðna loðnu- loðnu- Loðna í Loðnuafli 

í brœðslu mjöl lýsi frystingu alls 
tonn tonn tonn tonn tonn 

1964 8.507 930 319 133 8.640 
1965 49.372 6.593 1.853 363 49.735 
1966 124.666 19.247 4.680 268 124.934 
1967 96.820 15.818 3.680 345 97.165 
1968 76.919 11.355 2.895 1.248 78.167 
1969 169.037 26.643 6.294 2.153 171.204 

17. tafla. Hvalveiðar og hvalafurðir 1963—1969. 

1964 1965 1966 1967 1968 1969 
Aflamagn: 
Langreyðar 217 288 310 239 202 251 
Sandreyðar 89 74 41 48 3 69 
Búrhvalir 138 70 86 119 75 103 

Samtals 444 432 437 406 280 423 

Framleiðsla i tonnum: 
Hvallýsi 3.273 3.019 3.129 2.791 2.102 2.808 
Hvalkjöt 2.244 2.790 2.864 2.241 1.741 2.446 
Hvalmjöl 1.494 2.109 2.265 2.117 1.646 1.990 
Rengi 69 74 108 72 41 75 
Kjötkraftur — — 84 96 79 104 

stig síldaraflans tók nokkrum breytingum 
eins og eftirfarandi yfirlit sýnir, reiknað 
á verðlagi 1963 í millj. kr. : 

Verðmæti Virðis • Afurða-
sílda/r- aukning verðmæti Vinnslu-
aflans við vinnslu alls stig 

(1) (2) (3) (3:1) 
1967 576 731 1.307 2,27 
1968 271 284 555 2,05 
1969 161 191 350 2,17 

Vinnslustigið hækkaði um 1,6% f rá 1966 
til 1967, lækkaði um 9,7% 1968 og hækkaði 
síðan um 6,2% 1969. 

Mikið verðfall varð á síldarafurðum 1967 
og 1968, en verðið fór af tur hækkandi 1969. 
Síldarlýsi lækkaði um 19,5% 1967, um 31% 
1968, en hækkaði svo um 3,5% 1969. Salt 
síld lækkaði um 4% 1967, um 1,4% 1968, 
en hækkaði um 26,6% 1969. Síldarmjöl 
lækkaði um 15,5% 1967, um 6% 1968 og 
enn um 9,4% 1969. Verð á ísaðri síld lækk 

aði um 55% 1967, hækkaði um 17% 1968 
og um 51% 1969. 

Loðna-. Loðnuveiðar hófust 1964 og hafa 
farið mjög vaxandi síðan. Beztu árin voru 
1966, en þá veiddust um 125 þús. tonn, 
og 1969, en þá veiddust rösklega 170 þús. 
tonn. Árið 1967 veiddust um 97 þús. tonn 
og um 78 þús. tonn 1968. Langmestur hluti 
aflans hefur farið í bræðslu, en þó hefur 
loðnufrysting farið í vöxt. Hafa Japanir 
keypt 500—750 tonn af okkur undanfarin 
ár. Loðnumjöl lækkaði í verði um 7,6% 
1967 og um 17,5% 1968, en hækkaði um 
29% 1969. Loðnulýsi lækkaði um 32% 1967 
og um 18,2% 1968, en hækkaði um 36% 
1969. 

Rækja og humar. Humaraflinn 1967 var 
2,7 þús. tonn, sem er 21% minna en 1966. 
Árið 1968 var hann 2,5 þús. tonn eða 7,5% 
minni en 1967, en 1969 komst aflinn upp 
í 3,5 þús. tonn, sem er 40% aukning f rá 
1968. Rækjuaflinn var 1,5 þús. tonn 1967, 
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18. tafla. Verðvísitölur framleiðslu sjávarafurða 1963—1969. 
1963=100. 

1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
l.-Frystur fiskur 100,0 122,4 125,8 139,4 127,5 115,8 122,2 
2. ísfiskur, ísuð og ný síld 100,0 106,8 108,1 114,3 ^94,5 84,7 111,1 
3. Saltaður og reyktur fiskur.. 100,0 116,2 131,3 147,0 140,0 129,9 119,9 
4. Skreið 100,0 103,0 108,7 125,6 135,5 125,6 83,4 
5. Niðursoðinn fiskur 100,0 120,1 122,2 113,6 136,6 98,0 112,0 
6. Fiskimjöl og búklýsi 100,0 123,1 139,8 129,9 108,5 95,4 124,2 

a) Fiskimjöl 100,0 119,5 134,8 137,1 112,3 102,2 127,7 
b) Síldar- og loðnumjöl . . 100,0 107,6 133,3 130,7 112,4 100,8 115,1 
c) Búklýsi 100,0 145,8 150,9 127,6 102,5 72,0 101,8 

7. Saltsíld 100,0 106,9 118,1 130,7 125,7 123,9 156,8 
8. Lifrarmjöl og -lýsi 100,0 123,0 130,7 135,9 [125,6 122,5 94,5 
9. Hvalafurðir 100,0 114,6 126,7 136,9 104,9 97,5 111,2 

Al ls 100,0 117,3 128,7 133,5 121,8 113,1 119,3 

19. tafla. Framleiðsla á innlendum tollvörutegundum 1964—1969. 
Aukning 

en það er 15,8% minna en árið áður. Árið 
1968 var aflinn tæp 2,5 þús. tonn, sem 
er 65% aukning, og árið 1969 var hann 
tæp 3,3 þús. tonn, sem er 34% aukning. 
Mestur hluti humaraflans er frystur, en 
um 10% rækjuaflans eru soðin niður. Verð 
á frystum humar lækkaði um 14% 1967, 
hækkaði um 7,4% 1968, en lækkaði um 
5% 1969. Verð á rækju lækkaði um 18,2% 
1967 og um 8% 1968, en hækkaði um 11,1% 
1969. 

Skelfiskur. Veiði og vinnsla á hörpudiski 
hófst í Bolungarvík 1969 og eru horfur á, 

að vinnsla á þessu verðmæta hráefni fari 
vaxandi á næstu árum. 

Hvalveiðar. í 17. töflu er yfirlit um afla 
á hvalveiðum 1964—1969 og afurðamagn 
sömu ár. Hefur afli verið nokkuð jafn, nema 
árið 1968 veiddust aðeins 280 hvalir. Verð 
á hvalafurðum lækkaði um 23,4% 1967 og 
um 7,1% 1968, en hækkaði um 14,1% 1969. 

Iðnaðarframleiðsla. 
Hér á eftir verður fjallað um iðnaðar 

framleiðsluna í þrengri merkingu, þ . e . 

Aukning 
1967 1968 

til til 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1968 1969 

Maltöl lítrar 1.022.405 1.034.218 1.096.574 1.070.839 1.032.621 1.051.138 + 3,6 1,8 
Annað óáfengt öl . . . 789.254 816.977 923.228 1.416.464 1.135.746 1.046.828 4-19,8 -7- 7,8 
Áfengt öl 21.406 22.581 11.781 2.472 5.632 5.488 127,8 ~ 2,6 
Ávaxtasafi 81.587 59.529 51.793 54.301 101.430 145.202 86,8 43,2 
Gosdrykkir 6.048.711 6.871.928 7.918.334 8.381.524 7.946.314 7.909.805 H- 5,2 -4- 0,5 
Kaffibætir . . . . kg 89.603 66.397 61.393 38.416 38.829 32.857 1,1 — 15,4 
Suðusúkkulaði 106.420 108.249 108.093 128.709 134.327 128.131 4,4 4,6 
Átsúkkulaði 113.365 95.426 116.965 138.259 145.802 125.386 5,5 -t-14,0 
Brjóstsykur 112.810 111.208 110.272 100.564 111.206 122.946 10,6 10,6 
Konfekt 172.544 150.486 186.222 170.900 208.459 201.540 22,0 4- 3,3 
Karamellur 78.727 95.229 93.275 93.038 108.881 103.339 17,0 -h 5,1 
Lakkrís 71.353 106.608 135.304 143.338 167.493 191.928 16,9 14,6 
Tyggigúmmí 3.635 2.768 414 1.068 — — — — 
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sjávarvöruiðnaður og húsbyggingar og 
mannvirkjagerð eru ekki meðtalin, heldur 
aðeins framleiðsla hluta til þessarar starf 
semi. 

Hjá Efnahagsstofnuninni hafa undan 
farin ár verið gerðar ýtarlegar athuganir 
á iðnaðinum og ýmsar heildarstærðir reiknaðar út, og birtast hér nokkrar þeirra í 
24.—26. töflu. Einnig eru hér töflur, sem 
birzt hafa áður um framleiðslu á innlend 
um tollvörutegundum, tafla um vinnuafls 
notkun iðnaðarins eftir iðngreinum og 
magnvísitala iðnaðarframleiðslu. Enn 
fremur er nú birt tafla um skiptingu heild 
armannaflans milli atvinnugreina, nr. 23. 

Eins og sjá má af síðasttalinni töflu, hefur hlutdeild iðnaðarins í heildarvinnuaflinu minnkað nokkuð á árabilinu 1964— 
1968 eða úr 27,6% í 23,0%. Á þetta bæði 
við um fiskiðnað, sem hefur minnkað hlut 
deild sína úr 9,8% í 7,2%, og annan iðn 
að, sem hefur fallið úr 17,8% í 15,8% af 
heildarvinnuaflinu. Bein fækkun mannafla 
í iðnaði er 2.086 manns á árunum 1964— 
1968, en fækkunin hefur svo til öll orðið 
i fiskiðnaði, í öðrum iðnaði hefur aðeins 
fækkað um 558 manns. Orsakir þessarar 
fækkunar eru einkum tvær. í fyrs ta lagi 
dró úr eftirspurn vegna efnahagsörðugleik 
anna 1967 og 1968, og svo hefur mikill 
vöxtur verið í þjónustugreinum, sem eflt 
hafa hlutdeild sína í þjóðarbúskapnum á 
kostnað annarra atvinnugreina. 

Gera verður nokkurn fyrirvara í sam 
bandi við áðurnefndar töflur. í 21. töflu 
um magnvísitölur iðnaðarframleiðslu eru 
einungis teknar framleiðsluvörur, reiknað 
ar til fas ts verðlags, en í 24. töflu um áætlað framleiðsluverðmæti iðnaðarins, sem er 
unnin upp úr reikningum fjölda fyrir tækja, 
er tekin öll framleiðsla, þar með talin við 
gerðarþjónusta, prentun, bókband og út 
gáfustarfsemi, málm- og skipasmíði og bif 
reiðayfirbyggingar, sem ekki er talið með 
í 21. töflu. Enn fremur vantar svo til alla 
húsgagnaframleiðslu í 21. töflu. Mun láta 
nærri, að framleiðsla sú, er liggur til grund 
vallar tölum í 21. töflu, sé helmingur f ram 
leiðsluverðmætis iðnaðarframleiðslunnar. 

Sé reynt að taka tillit til þeirra iðn 
greina, sem vantar í grundvöll 21. töflu, 

og þar með gera sér grein fyr i r heildar 
þróun iðnaðarframleiðslunnar, kemur í ljós, 
að framleiðsla hefur vaxið um rúm 4% 
1965 og sömuleiðis 1966, en dregizt saman 
um rúm 3% 1967 og tæp 3% 1968. Kemur 
þetta nokkuð vel heim við 22. töflu um 
vinnuaflsnotkun iðnaðarins. En þá verður 
að hafa í huga, að sú tafla segir ekkert 
um lengd vinnutíma, en gera má ráð fyrir, 
að eftirvinna hafi verið talsverð og jafn 
vel vaxandi á árunum 1964—1966, en dregizt saman árið 1967 og einkum 1968. Óvíst 
er um framleiðslumagnið 1969, en skv. 
svonefndri hagsveifluvog iðnaðarins er tal 
ið, að framleiðsla hafi vaxið um 8,5% og 
mannafli aukizt um 3—4% 1969. 

Þegar rætt er um iðnaðariramleiðslu, 
framleiðsluverðmæti, vinnuafl, framleiðni 
og framleiðsluaukningu, verður að hafa í 
huga, að framlag iðnaðarins til þjóðar 
framleiðslunnar er verðmætasköpun iðn 
aðarins, þ. e. svokallað vinnsluvirði, sem 
er aðallega laun, vaxtagreiðslur og ágóði 
iðnfyrirtækjanna. Ef hægt væri að reikna 
vinnsluvirðið út nákvæmlega og umreikna 
það á fast verðlag, segðu breytingar á því 
til um aukningu eða rýrnun á hreinni f ram 
leiðslu iðngreinarinnar. Hugtakið f ram 
leiðni er orðið nokkuð á reiki í skrifum 
um þjóðhagsmál og er oft notað í merkingunni framleiðsla á mann og framleiðni 
aukning í merkingunni aukin framleiðsla 
á mann. En í ströngum skilningi er f ram 
leiðniaukning skilgreind sem framleiðslu 
aukning miðað við óbreytta notkun f j á r 
magns og vinnuafls. Þannig vex framleiðni 
við aukin afköst framleiðsluþáttanna. Nú 
hefur f já rmagn aukizt verulega í iðnaðinum í heild, ja fnf ramt því sem vinnuafls 
notkun hefur vaxið minna en framleiðslan. 
Þannig hefur lítil eða engin framleiðni 
aukning orðið, þó að afköst á mann hafi 
aukizt nokkuð, vegna þess að veruleg aukning hefur verið á f jármagni á sama tíma. 
Enn fremur verður að hafa tvö atriði í 
huga, tollvernd og viðskiptakjör. Tollvernd 
getur gert framleiðslu arðbæra f r á sjónar 
miði iðnaðarins sjálfs, þó að hún sé ekki 
þjóðhagslega hagkvæm, og gert honum 
kleift að selja framleiðsluna með ágóða, 
sem eykur svonefnt vinnsluvirði. Eins geta 
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20. tafla. Framleiðsla ýmissa helztu iðnaðarvara 1963—1968. 

Magn-
eining 1963 1964 1965 1966 1967 1968 

Kaffi, smjörlíki, matarefni: 
Kaffi, brennt og malað tonn 1.413 1.408 1.519 1.551 1.619 1.600 
Smjörlíki — 2.428 2.345 2.675 2.461 2.469 2.509 
Sulta — 425 526 422 453 466 501 

Vefjarefni: 
Lopi og plata — 58 48 45 36 72 63 
Band — 370 382 423 503 421 479 
Kambgarnsprjónagarn — 20 21 21 21 19 23 
Ofinn dúkur, aðallega úr ull 1000 metrar 155 156 186 195 116 102 
Ullar- og stoppteppi stk 40.498 43.808 51.321 61.045 78.294 45.916 
Gólfdreglar, aðallega úr ull fermetrar . . 102.550 104.219 106.709 110.287 112.944 117.924 

Hampvörur og fiskinet: 
Botnvörpugarn úr manillahampi tonn 268 156 15 23 15 17 
Fiskilínur úr sísal og hör — 176 108 121 154 119 75 
Kaðlar úr hampi — 286 268 176 68 18 5 
Kaðlar og línur úr gerviefnum — 12 18 70 155 169 249 

Skófatnaður: 
Karlmannaskór (úr leðri aðallega) 1000 pör . . 27 29 19 16 13 12 
Kvenskór (úr leðri aðallega) — . . 36 21 13 7 7 9 
Barna-og unglingaskór (úr leðri aðall.) — . . 18 19 19 20 13 11 

Annar fatnaður: 
Karlmannaföt 1000 sett . . 27 24 26 25 22 20 
Stakar karlmannabuxur 1000 stk. . . 22 18 35 27 29 25 
Kvenkápur og -frakkar — . . 12 12 11 10 7 8 
Stakar síðbuxur kvenna og telpna — . . 40 14 16 20 16 22 
Kuldaúlpur — . . 9 11 7 10 13 12 
Barnaúlpur,-kápur og-frakkar — . . 15 15 12 17 13 16 
Vinnufatnaður alls konar — . . 185 180 125 117 101 115 
Manchettskyrtur og sportskyrtur — . . 72 34 33 21 16 20 
Sokkar og hosur 1000 pör . . 159 138 112 148 224 143 
Prjónuð barnaföt, stakar flíkur 1000 stk. . . 69 16 15 45 64 80 
Aðrar prjónaðar peysur og vesti — .. 98 117 135 159 178 157 
Nælonsokkar kvenna 1000 pör . . — 482 243 182 34 — 

Nærföt og undirföt, talið í flíkum 1000 stk. . . 317 180 140 177 181 180 

Önnur framleiðsla úr vefnaði: 
Svefnpokar 1000 stk. . . 3.572 1.400 5.893 6.486 4.900 5.016 
Bakpokar stk 649 1.930 557 670 400 400 
Tjöld — 1.858 1.725 2.611 3.828 2.930 1.794 

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

gerðar*) tonn 1.998 2.237 2.182 1.910 1.639 2.119 
Annar pappír og pappi til öskjugerðar*) — 2.506 2.446 1.945 2.064 1.281 1.770 
Blikkdósir 1000 stk. . . 2.999 3.333 3.829 4.213 6.230 5.779 
Síldartunnur (samsetning) — . . 113 106 80 93 88 71 

Skinna- og leðurvörur o.þ.h.: 
Sútaðar hrosshúðir stk 6.948 7.862 3.818 5.131 7.030 7.114 
Sútaðar nautgripahúðir — 9.391 8.638 8.171 7.579 7.758 8.580 
Sútuð sauðskinn — 4.704 
Loðsútaðar gærur — 66.704 
Afullaðar gærur — 15.057 

*) Hráefni til tilgreindrar iðnaðarframleiðslu. 

6.773 
84.621 

8.074 

4.716 
64.881 
11.006 

4.562 
39.031 
10.250 

4.250 
41.059 
18.090 

4.710 
90.970 
14.834 
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20. tafla,frh. Framleiðsla ýmissa helztu iðnaðarvara 1963—1968. 

Magn-
eining 1963 1964 1965 1966 1967 1968 

Ýmis sútuð skinn stk 583 1.717 1.288 930 851 881 
Skinn í skófatnaði 1000 ferfet . 232 173 161 170 168 175 
Kventöskur (úr leðri, plasti og selskinni) 1000 stk. . . 24 24 21 14 14 19 

aðrar töskur — . . 25 13 22 17 19 14 

Ýmsar efnavörur: 
Ammoníumnítrat 33,5% N (Kjarni) . . hreint N . . . 6.976 6.986 8.178 7.640 8.088 8.152 
Bón tonn 55 85 99 87 90 84 
Málning, lökk, lím og kítti — 2.094 2.492 2.581 2.721 2.431 2.755 

Hreinlœtisvörur: 
Blautsápa og stangarsápa — 172 167 143 116 103 90 
Handsápa og önnur sápa — 53 47 43 40 44 41 
Sápu- og þvottalögur — 450 537 620 598 612 624 
Þvottaduft og ræstiduft — 634 587 553 477 473 530 
Klórvatn — 209 243 219 233 245 284 

Sement, steinsteypuvörur o. fl.: 
Portlandsement — 101.984 93.392 100.245 92.503 89.459 75.407 
Hraðsement — 11.898 11.185 11.133 14.882 15.827 11.328 
Puzzolansement — 208 3.558 2.718 4.141 843 3.064 
Steypt grindverk og handrið metrar . . . . 1.362 1.418 1.499 1.111 1.070 790 
Bitar og súlur úr strengjasteypu stk 908 1.090 962 936 
Plötur úr strengjasteypu tenmetrar . . 1.541 2.425 1.961 2.324 
Malbik (Reykjavíkurborg) — . . 12.789 31.990 45.687 49.365 59.508 57.928 
Steinsteypa 1000 rúmm. 130 136 152 167 187 143 

Málmvörur og rafmagnstœki: 
Naglar tonn 748 675 592 613 629 507 
Miðstöðvarofnar 1000 ferm. . 47 47 56 33 25 23 
Eldhúsvaskar og aðrir stálvaskar stk 2.718 2.445 2.081 1.672 1.507 1.251 
Heimilis-, hótel- og skipaeldavélar, 

rafmagns- — 881 709 650 552 408 516 
Innbyggðar eldavélar og ofnar, raf-

magns- — 257 260 174 106 226 581 
Þilofnar — 1.019 836 699 203 6 4 
Þvottapottar — 769 971 556 344 134 50 
Rafgeymar 1000 stk. . . 14 13 15 14 19 18 
Rafmótorar stk 254 537 700 765 568 425 

Plastvörur: 
Polyfilm í rúllum tonn 23 55 63 82 94 112 
Einangrunarplast teninetrar . . 18.196 23.689 27.061 26.922 25.341 25.757 
Garðslöngur 1000 metrar 319 271 372 395 470 235 
Gólflistar — . . 6 18 47 72 — — • 

Lyfjadósir, krukkur og hulstur 1000 stk. . . 491 531 461 181 452 1 1 o n 
Aðrar dósir — . . 724 718 1.351 1.154 1.180 J 

Ýmsar vörur: 
Orf úr áli stk 118 155 106 132 116 128 
Hrífur — — 3.920 5.251 5.909 5.379 4.545 
Penslar 1000 stk. . . 67 66 64 68 66 66 
Burstar — . . 201 235 253 225 231 281 
Tvöfalt gler fermetrar . . 11.769 17.889 20.633 25.005 27.850 23.379 
Þakpappi tonn 425 400 375 310 993 200 
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breytingar á viðskiptakjörum raskað sam 
anburði á vinnsluvirði á föstu verði. Þannig 
eru svonefnd viðskiptakjaraáhrif reiknuð 
inn í þjóðhagsreikninga á föstu verði, og 
leiðir af sér, að þjóðartekjur geta verið 
hærri eða lægri en þjóðarframleiðsla. Þannig má gera dæmið upp fyr i r hverja atvinnu 
grein fyr i r sig og sést á því, að staða einn 
ar atvinnugreinar getur versnað hlutfalls 
lega, ef miklar verðhækkanir verða erlendis 
á framleiðsluvörum annarrar atvinnugrein 
ar. Þet ta dæmi er raunhæft um aðstöðu 
milli sjávarútvegs og fiskvinnslu annars 
vegar og iðnaðar og landbúnaðar hins veg 
ar á árunum 1962—1966. 

Nú er búið að vinna mikið verk í úr 
vinnslu gagna um rekstur iðnaðarins á ár 
unum 1964—1968, og liggja fyr i r upplýsingar um ýmsar stærðir á verðlagi hvers 
árs. En ekki er úrvinnslu gagnanna það 
langt komið, að draga megi miklar álykt 
anir um ýmsar forvitnilegar stærðir, sem 
byggjast oft, eins og ljóst má vera af f ram 
ansögðu, á umreikningi þessara talna til 
fasts verðlags. Ýmislegt athyglisvert er þó 
hægt að sjá af þessum gögnum, og er margt 
af því rakið í ýtarlegri skýrslu um iðnað 
inn, sem samin var í sambandi við aðildar 
umsókn Íslands að EFTA og birt í þings 
ályktunartillögu þar að lútandi. Vísast til 
hennar um nánari upplýsingar. Hér skal 
nefnt til viðbótar, að ef bornar eru saman 
brúttó þjóðartekjur á tekjuvirði á verð 
lagi hvers árs, þ. e., að f r á brúttó þjóðar 
tekjum á markaðsvirði eru dregnir óbeinir 
skat tar og bætt við niðurgreiðslum og 
styrkjum, og brúttótekjur iðnaðar annars 
en fiskiðnaðar á tekjuvirði á verðlagi hvers 
árs, sést, að hlutdeild iðnaðarins í þjóðar 
framleiðslunni er nokkuð stöðug árin 1964 
—1968 f r á 13,4—14,1%, þ. e. 13,5% 1964, 
13,9% 1965, 14,0% 1966, 14,1% 1967 og 
13,4% árið 1968. Á þessum árum var aukning þjóðartekna mjög vaxandi f ram til 
1966, en minnkaði svo 1967 og 1968, eins og 
áður var rakið. Sýnir þetta, að iðnaðurinn 
hefur haldið vel í horfinu með hlutdeild sína, 
og má rekja það til ýmissa atriða, svo sem 
aukinnar framleiðslu og þess, að iðnað 
urinn hefur fengið sinn skerf í auknum 
þjóðartekjum með hærra kaupgjaldi. 

Skv. 21. töflu um magnþróun ýmissa iðn 
greina virðist aukning hafa orðið mest í 
niðursuðuiðnaði, 193% f rá 1962—1968, og 
plastiðnaði, 155% á sama árabili. Talsverð 
aukning hefur verið í eftirtöldum iðngrein-
um á sama árabili: Veiðafæraiðnaður 70%, 
aðrar fullunnar vefnaðarvörur 63%, sæl 
gætisgerð 58%, annar iðnaður 31%, t r j á 
vöruiðnaður 31%, mjólkuriðnaður 23% og 
brauð- og kökugerð 23%. Aðrar iðngrein 
ar hafa vaxið minna og nokkrar dregizt 
saman. Má þar nefna skógerð, sem hefur 
minnkað um 63% á árunum 1962—1968, 
kexgerð 29%, fatagerð 16% og sement 7%. 
Tölur um málmiðnað er lítið að marka, því 
að þar vantar bæði viðgerðir, skipasmíði 
og bifreiðayfirbyggingar, en skv. 21. töflu 
var um mikla aukningu í þessari grein að 
ræða árin 1965 og 1966, en síðan dró mjög 
úr framleiðslunni 1967 og 1968. Ef athug 
uð er sérstaklega þróunin f rá 1965—1968, 
sést, að veiðarfæraiðnaður hefur vaxið 
mest eða um 73% og þar næst niðursuðu 
iðnaður 69% og sælgætisgerð 38%. Einnig 
má benda á mikla aukningu á liðnum 
„málning og kemisk efni", sem vex um 13% 
á árinu 1968, en á því ári er um aukningu 
á framleiðslu málningarvara að ræða, og 
svo kemur þar að auki til framleiðsla á 
kísilgúr, sem hófst það ár. 

Talsverð fjármunamyndun hefur verið í 
iðnaði, öðrum en fiskiðnaði, á undanförnum árum. Nam hún 359 millj. kr. árið 
1965 á verðlagi þess árs og jókst um 40% 
árið 1966 á föstu verði. Árið 1967 hefst 
bygging álverksmiðjunnar, en f járfest ing 
í öðrum iðnaði helzt svo til óbreytt eða 
minnkaði um 1,3%. En árið 1968 dróst 
f járfest ing í öðrum iðnaði, að álverksmiðjunni undanskilinni, saman um 44%, en stóð 
svo næstum í stað árið 1969, minnkaði um 
2,4%. Fjárfest ing í álverksmiðjunni nam 
290 millj. kr. árið 1967, 885 millj. kr. 1968 
og 1.317 millj. kr. 1969, allt á verðlagi 
hvers árs. Hlutdeild f jármunamyndunar í 
iðnaði öðrum en fiskiðnaði af heildarfjár 
munamynduninni var 7,7% árið 1963, 6,9% 
1964, 6,5% 1965, 7,9% 1966, 10,7% 1967, 
þar af 3,9% í álverksmiðjunni, 16% 1968, 
þar af 11% í álverksmiðjunni, og 21,9% 
árið 1969, þar 15,5% í álverksmiðjunni. 
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21. tafla. Magnvísitölur iðnaðarvöruframleiðslu 1962—1968. 

1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
Mjólkuriðnaður 71,0 79,0 89,8 100,0 92,8 86,2 87,1 
Niðursuðuiðnaður 57,7 65,3 94,8 100,0 113,0 126,4 169,0 
Brauð- og kökugerð 94,6 93,6 105,4 100,0 108,7 105,4 114,1 
Kexgerð 137,4 135,3 128,6 100,0 85,1 79,2 77,6 
Sælgætisgerð 87,4 98,1 99,5 100,0 117,7 121,1 137,8 
Kaffibrennsla og matarefnagerð . . . 90,5 93,8 97,8 100,0 98,5 101,1 102,2 
Drykkjarvöru- og tóbaksiðnaður . . 95,2 97,9 99,6 100,0 108,7 113,3 107,7 
Prjónlesiðnaður 115,7 94,6 89,3 100,0 124,4 148,7 132,9 
Annar fataiðnaður 113,0 112,2 108,0 100,0 103,4 90,6 85,9 
Veiðarfæraiðnaður 101,9 137,8 99,3 100,0 138,7 132,0 173,0 
Skóiðnaður 218,8 171,3 138,7 100,0 89,8 79,4 80,9 
Fatagerð 111,4 109,4 105,0 100,0 106,8 100,0 93,5 
Aðrar fullunnar vefnaðarvörur . . . 50,0 66,6 35,5 100,0 114,5 88,6 81,5 
Trjávöruiðnaður 68,0 82,9 93.0 100,0 104,0 103,6 89,0 
Umbúðaiðnaður 91,4 104,3 113,4 100,0 101,5 83,5 101,8 
Skinna- og leðuriðnaður 93,8 108,5 101,5 100,0 90,6 81,0 99,0 
Málning og kemisk efni 81,7 83,5 93,4 100,0 101,7 96,5 109,0 
Hreinlætisvörur 87,0 99,6 99,8 100,0 90,9 91,9 95,6 
Sement 84,7 95,9 94,8 100,0 97,7 97,1 87,3 
Málmiðnaður og raftækjasmíði . . . 92,1 101,4 99,9 100,0 88,0 88,5 85,6 
Plastiðnaður 46,7 72,1 88,7 100,0 108,5 120,6 118,9 
Annar iðnaður 67,9 71,4 90,9 100,0 93,2 127,0 88,8 

Samtals 87,8 93,9 98,0 100,0 102,9 100,1 102,1 

Aukning frá fyrra ári — 6,9 4,4 2,0 2,9 +2,7 2,0 

Hefur því hlutdeild iðnaðarins vaxið í heild 
og hlutdeild iðnaðar, að frátalinni álverk 
smiðjunni, haldizt nokkuð stöðug nema 
1968, er hún féll niður í 5%. Fas t a f j á r 
magn í iðnaði, öðrum en fiskiðnaði, hefur 
vaxið um 90% f rá 1964—1969. Veldur þar 
álverksmiðjan mestu um, en fas taf jármagn 
í öðrum iðnaði hefur þó vaxið um 31% á 
sama árabili, eða um 5,5% á ári að jafn 
aði. Aftur á móti hefur þessi mikla f j á r 
festing ekki skilað sér í aukinni f ram 
leiðslu enn sem komið er, og er erfi t t að 
gera grein fyr ir orsökum þess, sem eru 
margar og flóknar. Mætti nefna þessar 
helztar: Árin 1964—1967 voru iðnaðinum 
erfið vegna mikilla kostnaðarhækkana og 
rýmkaðs innflutnings á iðnaðarvörum. Ár 
ið 1968 dró mikið úr kaupgetu almennings 
og þar með úr eftirspurn eftir iðnaðarvör 
um. En eins og áður segir varð framleiðslu 
aukning í iðnaðinum árið 1969 um 8,5%, 
og eru greinilega bjar tar i horfur framund 
an í flestum iðngreinum. Þó má búast við, 
að innganga okkar í EFTA geti valdið 

nokkrum erfiðleikum í sumum greinum, 
sérstaklega eftir næstu tollalækkun árið 
1973. Mikil vélvæðing hefur átt sér stað 
í iðnaði, bæði vegna stækkunar og endurnýjunar eldri tækja. Nýjar framleiðslu 
greinar hafa verið teknar upp og aðrar 
efldar. Framleiðsla á kísilgúr hófst 1968, 
en það ár voru framleidd aðeins 2.750 tonn 
og um 7.500 tonn árið 1969. Árið 1970 
er reiknað með, að framleitt verði með fullum afköstum, sem eru 12.000 tonn. Nú 
er ráðgerð helmings aukning á afkasta 
getu verksmiðjunnar, sem fæst með til 
tölulega lítilli f járfestingu. Skal nú vikið 
að einstökum iðngreinum. 

Matvælaiðnaður. Lítil aukning hefur ver 
ið í flestum greinum matvælaiðnaðar nema 
niðursuðuiðnaðinum. Hefur neyzla á niðursuðuvörum aukizt talsvert og einnig út 
flutningur á niðursoðnum fiskafurðum eins 
og kemur f ram í 8. og 9. töflu. Nýlega 
fór f r am ýtarleg könnun á möguleikum 
íslenzks niðursuðuiðnaðar og kom þar fram, 
að greinin ætti mikla framtíð fyr i r sér, 
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22. tafla. Áœtluð vinnuaflsnotkun iðnaðarins eftir iðngreinum 1964—1968. 

Reiknuð mannár Vísitölur 1964 =100 

1964 1965 1966 1967 1968 1964 1965 1966 1967 1968 
Iðnaðarmenn: 
Fiskiðnaður 7.086 7.174 6.488 5.635 5.559 100,0 101,2 91,6 79,5 78,5 
Matvæla- og drykkjarvöruiðnaður. 2.276 2.257 3.294 2.322 2.306 100,0 99,2 105,2 102,0 101,3 
Vefjariðnaður 1.034 968 936 876 802 100,0 93,6 90,5 84,7 77,6 
Skógerð, fatagerð 1.219 1.064 962 832 781 100,0 87,3 78,9 68,3 64,1 
Trésmíði á verkstæðum, húsgögn . . 1.326 1.347 1.453 1.440 1.371 100,0 101,6 109,6 108,6 103,4 
Pappírsiðnaður 159 142 137 131 145 100,0 89,3 86,2 82,4 91,2 
Prentun, bókagerð, útgáfustarfsemi 1.218 1.151 1.167 1.187 1.236 100,0 94,5 95,8 97,5 101,5 
Skinna- og leðuriðnaður 84 112 112 89 81 100,0 133,3 133,3 106,0 96,4 
Gúmiðnaður 73 70 82 75 68 100,0 95,9 112,3 102,7 93 2 
Kemiskur iðnaður 389 391 400 405 441 100,0 100,5 102,8 104,1 113,4 
Steinefnaiðnaður 478 559 642 583 529 100,0 116,9 134,3 122,0 110,7 
Málmsmíði 2.094 2.199 2.229 1.837 1.710 100,0 105,0 106,4 87,7 81,7 
Smíði og viðgerð raftækja 337 361 341 312 303 100,0 107,1 101,2 92,6 89,9 
Smíði og viðgerðflutningatækja . . . 1.868 1.982 2.049 2.320 2.158 100,0 106,1 109,7 124,2 115,5 
Ýmis iðnaður 299 353 360 386 363 100,0 118,1 120,4 129,1 121,4 

Iðnaður annar en fiskiðnaður 12.854 12.956 13.264 12.795 12.294 100,0 100,8 103,2 99,5 95,6 

Allur iðnaður 19.940 20.130 19.752 18.430 17.853 100,0 101,0 99,1 92,4 89,5 

Mannár alls, allar atvinnugreinar . 72.368 75.691 76.857 76.931 77.488 100,0 104,6 106,2 106,3 107,1 

Hlutfall af heildarvinmiafli: 
Fiskiðnaður % 9,8 9,5 8,4 7,3 7,2 
Annar iðnaður % 17,8 17,1 17,3 16,6 15,9 
Iðnaður alls % 27,6 26,6 25,7 24,0 23,0 

en einnig, að mörgu væri ábótavant og 
mikið átak væri nauðsynlegt, bæði i bætt 
um framleiðsluaðferðum og sölu- og mark 
aðskönnun. Einnig hefur orðið veruleg 
aukning í sælgætisgerð eða um 38% frá 
1965—1968. Afkoma hefur verið góð nema 
1968, en batnaði af tur 1969. Við EFTA 
aðild verður innflutningur ekki leyfður á 
sælgæti fy r r en í ársbyrjun 1972 og þá 
takmarkaður, en þeim hömlum verður létt 
af að fullu í ársbyrjun 1974. Sælgætisgerðir fá því lengri aðlögunartíma en flestar 
aðrar greinar og hafa því lengri tíma til 
að koma á h já sér hagræðingu, samruna 
og gera aðrar nauðsynlegar ráðstafanir til 
að mæta aukinni samkeppni. Nokkur aukning hefur orðið i brauð- og kökugerð, en 
afkoma hefur verið slæm og farið versnandi árin 1964—1968, en batnaði mikið árið 

1969. Kexgerð hefur farið minnkandi, og 
var framleiðslumagnið 22% minna 1968 

en 1965. Kemur þar til vaxandi samkeppni 
vegna lækkunar tolla, sem lækkuðu úr 
125% í 100% 1964 og í 80% 1968. Afkoma 
hefur verið slæm, taprekstur 1964—1966, 
örlítill ágóði 1967—1968, en ágæt 1969. 
Miklir erfiðleikar eru fyrirsjáanlegir við 
inngöngu í EFTA, þar eð hráefnistollar 
eru litlir sem engir, svo að ekki er hægt 
að halda óbreyttri tollvernd við inngöngu 
í EFTA með því að lækka hráefnistolla, 
um leið og aðflutningsgjöld eru lækkuð um 
30%. Öl- og gosdrykkjagerð óx um 16,4% 
1964—1968. Afkoma hefur verið misjöfn 
í greininni, en heldur farið versnandi. Eru 
ástæður m. a. þær, að afkastageta er ekki 
fullnýtt, og svo hin ströngu verðlagsákvæði. 
Ekki eru líkur á, að EFTA-aðild komi hart 
niður á greininni, m. a. vegna mikillar f j a r 
lægðarverndar og einkaleyfa íslenzkra aðila á vinsælustu vörutegundunum. Innflutningur á öli verður leyfður f rá ársbyrjun 

74 
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1) Landbúnaðaratvinna lækkuð sem svarar 3/4 af slysatryggðum vinnuvikum eiginkvenna bænda. 
2) Hlutur fiskveiða er hér fremur vanmetinn m.v. aðrar greinar, þar eð skráning í skiprúm er til muna nákvæmari 

og nánari en skráning til slysatryggingar í öðrum greinum. 

1972 og algjörlega frjáls frá ársbyrjun 1974. 
Aðrar framleiðsluvörur í greininni „drykkjar- og tóbaksiðnaður" eru neftóbaksfram-
leiðsla og framleiðsla á íslenzku brennivíni. 
Hefur orðið mikill samdráttur í þessari 
framleiðslu eða um helming frá 1960 til 

1968. Stefnt mun þó að því að auka fram 
leiðslu á íslenzku brennivíni og líkjörum á 
næstu árum. Framleiðsluaukning hefur ver 
ið hæg í kaffibrennslu og matarefnagerð eða 
um 2% á ári 1962—1968. Þarna er um vörur 
eins og smjörlíki og kaffi að ræða, sem 
tiltölulega föst neyzla er á. Afkoma hefur 
verið góð í greininni. Langflestar vörur í 
þessum flokki falla ekki undir ákvæði 
EFTA-samningsins. Mjólkuriðnaðurinn var 
ört vaxandi á árunum 1962—-1965, en þá 
jókst framleiðslan um 41%. En framleiðslan minnkaði um 7,2% 1966 og 7,1% 1967, 
en jókst um 1,2% 1968 og minnkaði um 
8,6% 1969. Útflutningur mjólkurafurða 
nam 36,5 millj. kr. 1968 og 35,1 millj. kr. 

1969. 
Fatnaðariðnaður. Þar er um að ræða 

mjög sundurleita framleiðslu og allflóknar 
aðstæður með tilliti til EFTA-aðildar. Fyrst 
má nefna spuna, vefnað og ullarþvott. Af 
koma í greininni var slæm 1964 og 1967, 

mjög slæm 1.965 og 1966, en 1968 og 1969 
var afkoman góð. Liðurinn „vefjariðnað 
ur" í magnvísitölu iðnaðarframleiðslunnar 
nær aðeins yfir spuna og vefnað. Af vísi 
tölunni að dæma hefur þróunin verið hæg 
í greininni. Skipta má framleiðslunni í 
þrennt, framleiðslu á garni, dúkavefnað og 
gólfteppagerð. Garnframleiðsla hefur verið 
vaxandi eða um 27% 1964—1968. Dúka 
framleiðsla óx um 26% 1964—1966, en fór 
svo minnkandi árin 1967 og 1968 og hefur minnkað alls um 30% 1966—1968. Gólfteppaframleiðsla hefur vaxið jafnt, en hægt, 
um 3% á ári 1964—1968. Útflutningur er 
vaxandi á framleiðsluvörum greinarinnar. 
Lopi var fluttur út fyrir 4,2 millj. kr. 1968 
og 14 millj. kr. 1969. Ullarteppi voru flutt 
út fyrir 13 millj. kr. 1968 og 21 millj. kr. 
1969. Erfitt er að segja, hvaða áhrif inn 
ganga í EFTA hefur á þessa grein, erfið 
leikar kynnu að steðja að garnframleiðslu 
og gólfteppagerð, en útflutningur ætti að 
verða auðveldari á ullarteppum til EFTA 
landanna. Prjónlesiðnaður hefur verið vax 
andi iðngrein á undanförnum árum. Fram 
leiðslan óx um 48,7% 1964—1967, en minnkaði um 10,7% 1968. Útflutningur hefur 
farið vaxandi, einkum til Rússlands. Nam 

Reiknuð mannár Hlutfallsleg skipting, % 

1964 1965 1966 1967 1968 1964 1965 1966 1967 1968 
Landbúnaður1) 9.126 9.567 9.843 9.839 10.101 12,6 12,6 12,8 12,8 13,0 
Fiskveiðar2) 4.822 4.604 4.520 4.612 4.486 6,7 6,1 5,9 6,0 5,8 
Iðnaður 19.940 20.130 19.752 18.430 17.853 27,5 26,6 25,7 24,0 23,0 
Þar af: 

Fiskiðnaður 7.086 7.174 6.488 5.635 5.559 9,8 9,5 8,4 7,3 7,2 
Annar iðnaður 12.854 12.956 13.264 12.795 12.294 17,7 17,1 17,3 16,7 15,8 

Byggingarstarfsemi 8.971 9.473 9.376 10.397 10.335 12,4 12,5 12,2 13,5 13,3 
Rafmagns-, gas- og vatnsveita, götu-

og sorphreinsun o. fl 577 628 622 632 692 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 
Viðskipti 10.167 11.309 11.794 11.796 11.590 14,0 15,0 15,4 15,3 15,0 
Samgöngur 6.775 7.168 7.331 7.077 7.021 9,4 9,5 9,5 9,2 9.1 
Þjónusta 

Allar atvinnugreinar 

11.991 

72.369 

12.811 

75.690 

13.619 

76.857 

14.148 

76.931 

15.410 

77.488 

16,6 

100,0 

16,9 

100,0 

17,7 

100,0 

18,4 

100,0 

19,9 

100,0 

23. tafla. Skipting atvinnu á atvinnugreinar 1964—1968. 
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hann 30,3 millj. kr. 1968 og 85,8 millj. kr. 
1969. Brúttó vinnsluvirði á mannár hefur 
vaxið ört. Afkoma var erfið 1964—1966, 
en hefur farið mjög batnandi árin 1967— 
1969. Afkoman gæti breytzt til hins verra 
við inngöngu í EFTA, en þó telur höfundur EFTA-skýrslunnar ástæðu vera til bjartsýni. Fataiðnaður annar en prjónlesiðnaður hefur át t erfi t t uppdráttar hin síðustu 
ár. Framleiðslan minnkaði um 12% á ár 
unum 1962—1965, óx um 3,4% 1966, en 
minnkaði svo um 12,4% 1967 og 5,3% 1968, 
en talsverð framleiðsluaukning varð 1969. 
Afkoma var sæmileg 1964, slæm 1965— 
1966, sæmileg 1967—1968 og góð 1969. 
Höfundur EFTA-skýrslunnar telur, að fa ta 
iðnaðinum stafi ekki mikil hætta af inn 
göngu í EFTA. 

Skógerð hefur átt í miklum erfiðleikum 
undanfarin ár. Þannig minnkaði framleiðslan um 20,6% 1965—1967, en jókst um 
2% 1968. Rekstrarhalli varð 1965—1967, 
var mestur 1966, afkoma batnaði 1968, og 
varð rekstur hallalaus það ár. Síðastliðin 
ár hefur svo til öll skóframleiðsla í landinu verið í höndum Iðunnar á Akureyri. 
í ársbyrjun 1969 brann hluti verksmiðjunnar, og lá skógerð niðri mikinn hluta 
ársins. Undirbúningur var hafinn að stofn 
un stórrar skóverksmiðju á Egilsstöðurn, 
Agila h / f , sem hóf starfsemi sína á árinu 

1970. Fyrirsjáanlega skapar EFTA-aðild 
erfiðleika, en nokkurrar bjartsýni virðist 
gæta hjá framleiðendum. Aðrar fullunnar 
vefnaðarvörur: Framleiðslan í þessari 
grein er aðallega tjöld og svefnpokar. 
Framleiðslan jókst um 114,5% árin 1962 
—1966, en minnkaði um 28,8% f r á 1966— 
1968. 

Trjávöruiðnaður. Lítið er að marka 
magnvísitölu iðnaðarframleiðslunnar undir 
þessum lið, því að aðeins lítill hluti f r am 
leiðslunnar kemur þar fram, aðallega hurðir og verksmiðjuframleiddir gluggar. Skipta 
má framleiðslunni í tvennt, húsgagnagerð 
annars vegar og hins vegar innréttinga 
smíði. Þróun hefur verið mjög neikvæð í 
húsgagnasmíði. Afkoma fyrir tækjanna var 
góð 1964 og 1966, sæmileg 1965, slæm 
1967 og mjög slæm 1968, en hallalaus 1969. 
Framleiðslan jókst um u. þ. b. 20% 1964 

—1967, en minnkaði um u. þ. b. 18% 1968. 
Skv. hagsveifluvog iðnaðarins mun f ram 
leiðsla hafa aukizt talsvert 1969. Vinnu 
afl í greininni var nokkuð stöðugt 1964— 
1967 eða 731—747 mannár, en minnkaði 
í 695 mannár 1968 eða um 7% f rá 1967. 
Ástæðan fyrir hinni slæmu afkomu 1967 
og 1968 mun vera harðnandi samkeppni, 
bæði milli innlendra framleiðenda innbyrðis 
og við innflutt húsgögn. Hækkuðu þá hús 
gögn minna í verði en hækkun framleiðslu 
kostnaðar nam. Eft irspurn minnkaði nokkuð 1967 og 1968, en óx á ný 1969. Við inn 
göngu í EFTA versnar samkeppnisaðstaða 
ekki fyrstu f jögur árin vegna tollalækkana 
á hráefnum. Mikils átaks er þörf í skipulags- og hagræðingarmálum, en ef vel tekst 
til, getur þessi iðngrein staðizt aukna sam 
keppni að miklu leyti. Innréttingasmíði: 
Afkoma í greininni var góð á árunum 1964 
—1968 nema árið 1966, sem þó var halla 
laust. Afkoma var þó heldur verri 1968 en 
1967 og versnaði enn 1969, þótt ekki yrði 
um tap að ræða. Hin lélega afkoma 1966 
átti rót sína að rekja til þess, að innflutningur var gefinn f r já ls á eldhúsinnrétting 
um það ár. Boluðu erlendu innréttingarnar 
íslenzku framleiðslunni af markaðinum í 
rúmt hálft ár, en þá náðu íslenzku f ram 
leiðendurnir af tur yfirhendinni. Ef t i r gengisfellingarnar hefur áhugi vaxið fyrir út 
flutningi á eldhúsinnréttingum, og var 
nokkuð flutt út til Færeyja 1970. Vinnu 
afl í greininni hefur farið vaxandi eða um 
16% 1965, 9% 1966, 1% 1967 og 7% 1968, 
en það ár voru unnin 645 mannár í grein 
inni. 

Umbúðaiðnaður. Lítil framleiðsluaukning hefur verið í umbúðaiðnaði í heild á 
árabilinu 1962—1968, aukning varð um 
24% 1962—1964, samdráttur um 26% 1964 
—1967, en aukning um 22% 1968. Taka 
verður vísitöluna með varúð, því að hún 
er aðallega byggð á upplýsingum um hrá 
efni til umbúðaframleiðslu. Ef athugað er 
rekstraryfirlit pappírsvörugerðar 1964— 
1969, sést, að afkoma hefur verið sæmileg 
1964, lakari 1965 og sæmileg 1966. Árið 
1967 verður nokkur taprekstur, en afkoma 
varð sæmileg 1968 og 1969. Fjöldi mann 
ára er nokkuð jafn f r á 1965, 131—149 
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24. tafla. Áœtlað framleiðsluverðmœti í iðnaði 1964—1968 imillj. kr. (brúttó tekjuvirði). 

1964 1965 1966 1967 1968 
Mjólkuriðnaður 878,3 1.003,1 1.113,1 1.373,9 1.394,5 
Annar matvælaiðnaður1) 449,8 477,2 539,5 526,5 694,5 
Drykkjarvöruiðnaður 106,4 114,1 123,3 122,1 157,4 
Tóbaksiðnaður 4,1 4,0 4,0 3,9 4,7 
Vefjariðnaður 384,0 362,8 431,9 453,2 452,0 
Skó- og fatagerð 385,1 398,5 378,2 342,5 332,1 
Húsgögn og innréttingar 446,1 506,6 642,4 683,8 627,4 
Pappírsvöruiðnaður 94,2 98,7 109,0 113,2 130,2 
Prentun, bókagerð, útgáfustarfsemi 454,0 489,5 594,9 585,7 695,4 
Skinna- og leðuriðnaður 28,8 43,1 40,4 38,6 57,0 
Gúmiðnaður 13,2 20,7 19,9 19,8 23,9 
Kemiskur iðnaður 260,5 277,3 316,8 344,5 444,5 
Steinefnaiðnaður 362,5 376,4 476,6 471,7 496,3 
Málmsmíði 598,9 778,5 958,1 696,2 725,8 
Smíði og viðgerð raftækja 117,8 159,1 164,8 144,4 162,4 
Smíði og viðgerð flutningatækja 515,7 658,1 748,5 994,7 799,0 
Annar iðnaður 109,4 139,6 182,6 210,3 239,4 

Samtals 5.208,8 5.907,3 6.844,0 7.125,0 7.436,5 

1) Sláturhús ekki meðtalin í töflum 24—26. 

mannár í greininni. Útflutningur hefur ver 
ið nokkur á fiskumbúðum hin seinustu ár 
eða fyr i r 4,4 millj. kr. 1968 og 15,5 millj. 
kr. 1969. í tréumbúðaiðnaði hefur afkoma 
verið góð 1964—1966, mjög slæm 1967 og 
slæm 1968. 

Ekki eru til magnvísitölur yfir f ram 
leiðslu í prentun, bókbandi, prentmyndagerð og útgáfustarfsemi. Af vinnuaflsskýrslum sést, að mannafli í þessum greinum 
hefur farið ört vaxandi eða um 22,5% f rá 
1962 til 1968. Af rekstraryfirliti yfir prent 
un sést, að afkoman hefur verið allgóð á 
árunum 1964—1966, en heldur lakari árið 

1967, allgóð 1968 og sæmileg 1969. í prent 
myndagerð var afkoman allgóð og jafnvel 
ágæt árin 1964—1967, en nokkur halli 1968. 
í bókbandi var afkoma góð árið 1964, ágæt 
1965, góð 1966 og sæmileg 1967 og 1968. 

í skinna- og leðuriðnaði jókst framleiðslan um tæp 16% árið 1963 f r á 1962, á ár 
unum 1964—1967 minnkar framleiðslan 
alls um 25% f r á 1963, en eykst um 22% 

1968. Árið 1969 varð veruleg framleiðslu 
aukning. Afkoma sútunarverksmiðja var 
allgóð árið 1964, góð 1965, slæm árið 1966, 
mjög slæm 1967, ágæt 1968 og góð 1969. 

Afkoma í leðurvörugerð hefur verið allgóð 
öll árin 1964—1969. Horfur eru á miklum 
vexti þessarar iðngreinar á næstu árum og 
mun fl jótt koma að því, að öll eða nær 
öll skinnaframleiðslan verði sútuð innan 
lands. Útflutningur er vaxandi á sútuðum 
skinnum. Voru þau flutt út fyrir 22,1 millj. 
kr. 1968 og 68,8 millj. kr. 1969. Horfur 
eru á vaxandi útflutningi á fatnaði úr 
skinnum á næstu árum. Með tilkomu minka 
ræktar getur komið til greina að taka upp 
verkun minkaskinna hérlendis. 

Málning og kemisk efni. Magnvísitala 
sýnir aukningu á árunum 1962—1966 um 
6% að jafnaði á ári. Árið 1967 minnkar 
framleiðslan um 5%, en vex síðan um 13% 
1968. Árið 1969 varð talsverð aukning í 
málningarframleiðslu og lítils há t tar í 
framleiðslu kemískra efna. Afkoma í málningar- og lakkgerð hefur verið góð öll árin 
1964—1969. Nokkur útflutningur hefur átt 
sér stað á málningu. Var f lut t út fyr i r 3 
millj. kr. 1968 og tæpar 17 millj. kr. 1969. 
Afkoma í kemiskum undirstöðuiðnaði var 
allgóð á árunum 1964—1967, en tap varð 
nokkurt á rekstrinum 1968 og verulegt tap 
árið 1969. 
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25. tafla. Áœtlað brúttó vinnsluvirði á tekjuvirði í iðnaði 1964—1968, 
í millj. kr. á verðlagi hvers árs. 

1964 1965 1966 1967 1968 
Mjólkuriðnaður 103,1 119,5 145,0 136,7 143,0 
Annar matvælaiðnaður 145,3 161,5 194,1 192,5 218,5 
Drykkjariðnaður 42,9 47,5 53,5 60,7 83,4 
Tóbaksiðnaður 2,1 1,0 1,4 1,5 0,0 
Vefjariðnaður 157,4 145,2 185,5 205,6 218,6 
Skó- og fatagerð 147,4 152,6 161,5 154,2 155,2 
Húsgögn og innréttingar 211,0 262,0 335,2 344,2 336,4 
Pappírsvöruiðnaður 34,9 33,7 39,9 38,7 44,9 
Prentun, bókagerð, útgáfustarfsemi . . . . 344,4 369,5 392,8 403,6 320,6 
Skinna- og leðuriðnaður 11,8 14,5 19,0 15,8 27,3 
Gúmiðnaður 10,7 13,9 17,2 20,4 16,4 
Kemiskur iðnaður 102,9 104,4 118,5 138,6 178,3 
Steinefnaiðnaður 152,6 168,4 217,5 203,2 199,3 
Málmsmíði 309,4 415,7 509,7 434,4 452,9 
Smíði og viðgerð raftækja 49,7 65,8 63,3 65,1 75,2 
Smíði og viðgerð flutningatækja 299,3 373,1 473,3 580,5 531,2 
Annar iðnaður 43,7 65,1 87,7 95,5 93,8 

Samtals 2.158,6 2.513,4 3.015,1 3.091,2 3.095,0 

Hreinlætisvörur. Framleiðsluaukning 
nam 14,5% 1962—1963, en síðan er f ram 
leiðslumagn óbreytt á árunum 1963—1965. 
Árið 1966 minnkar framleiðslan um 9,1%, 
en vex um 1,1% 1967 og um 4% 1968. 
Nokkur framleiðsluaukning varð á árinu 
1969. Afkoma hefur verið góð öll árin 1964 
—1968 í greininni „annar kemískur iðnaður", en þar er aðallega um hreinlætis 
vörur að ræða. 

Sementsframleiðsla óx um 18% á árunum 1962—1965, en hefur síðan minnkað 
öll árin 1966—1969 eða um 2,3% 1966, 0,6% 
1967, 10,1% 1968 og 16,4% 1969. Afkoma 
var allgóð í greininni árið 1964, sæmileg 
1965, erfið, en hallalaus árin 1966 og 1967, 
verulegt tap varð á rekstrinum 1968, en 
talsvert minna tap varð 1969. Er ástandið 
nokkuð alvarlegt í þessari grein og er tal 
ið í EFTA-skýrslunni, að veita megi grein 
inni stuðning án þess að brjóta stofnsamninginn. Takmarkaður innflutningur verður leyfður á sementi f r á ársbyrjun 1972, 
en verður gefinn f r já ls f r á ársbyrjun 1974. 

Plastiðnaður. Framleiðsla i þessari grein 
hefur farið ört vaxandi eða um 158% á 
árunum 1962—1967. Árið 1968 minnkaði 
framleiðslan um 1,4%. Árið 1969 mun 

framleiðsluaukning hafa numið 38%. Af 
koma í greininni var slæm 1964, sæmileg 
1965, allgóð 1966, góð 1967 og ágæt 1968. 
Sýnir þetta, að þróun er hagstæð í grein 
inni. Ekki er talið, að EFTA-aðild hafi nein 
áhrif, hvorki til hins betra né verra, nema 
e . t . v . í búsáhaldaframleiðslu. 

Veiðarfæraiðnaður. Mikill vöxtur varð í 
greininni 1963 eftir nokkra lægð í f ram 
leiðslunni árið áður, eða 35%. Árin 1964 
og 1965 er framleiðslan um 38% minni en 
1963, en vex um 39% 1966, minnkaði um 
5% 1967, en vex svo 31% 1968 og talsvert 
1969. Hér er aðeins talin bein verksmiðju 
framleiðsla. Margir iðnaðarmenn teljast til 
þessarar greinar, og eru alls starfandi í 
henni um 300 manns 1969, en voru flestir 
383 árið 1965. Rekstraryfirlit yfir alla þessa 
starfsemi sýnir, að afkoma hefur verið 
sæmileg öll árin 1964—1967, léleg, en halla 
laus árið 1968 og ágæt 1969. 

Gúmiðnaður var í örum vexti f rá 1964 
til 1965, var svipaður 1966, en dróst mjög 
saman 1967 og 1968 af rekstraryfirlitinu 
að dæma. Afkoma var sæmileg 1964—1966, 
mjög slæm 1967, en allgóð 1968. 

Málmiðnaður og i aftækjasmíði. Vísitala 
framleiðslumagns segir lítið um starfsemi 
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í þessari f jölþættu iðngrein, því að hún 
spannar aðeins brot af starfseminni, en 
samkvæmt henni var greinin í nokkrum 
vexti f r á 1960—1963, stóð í stað 1963— 
1965, minnkaði um 12% f rá 1965 til 1966 
og hefur staðið í stað síðan. Ef rekstrar 
yfirlit hinna ýmsu undirgreina eru athuguð, sést, að afkoma í málmsmíði hefur 
verið góð á árunum 1964—1966, slæm 1967, 
góð árið 1968 og ágæt árið 1969. Vinnu 
aflsnotkun óx úr 2.035 mannárum 1964 í 
2.178 mannár 1966, en lækkaði í 1.849 
mannár 1967 og í 1.730 mannár 1968, sem 
er 20% lægra en 1966. Afkoma í skipa 
smíði er ágæt 1964, en versnaði mjög 1965, 
þótt ekki yrði rekstrarhalli. Árið 1966 varð 
talsverður hallarekstur, en mun meiri 1967, 
og árið 1968 varð enn hallarekstur, en minni 
en 1966. Árið 1969 varð mikill hallarekstur. Jafnf ramt þessu hefur vinnuafl aukizt 
jafnt og þétt eða úr 517 mannárum 1964 
í 681 mannár 1968, sem er 32% aukning. 
Rekstraryfirlit yfir raftækjasmíði sýnir, 
að afkoma hefur verið sæmileg 1964, góð 
1965, mjög slæm 1966 og sæmileg 1967. 
Árið 1968 eru viðgerðir ra f tækja með í 
yfirlitinu, og hefur afkoma verið allgóð 
það ár. Af rekstraryfirliti yfir bifreiðavið 
gerðir sést, að afkoma hefur verið sæmileg 
1964, ágæt 1965, slæm 1966, allgóð 1967, 
afleit 1968, en allgóð 1969. Af rekstrar 
yfirliti yfir flugvélaviðgerðir sést, að af 
koma hefur verið sæmileg 1964—1966, 
hallarekstur talsverður 1967, en hverfandi 
1968. Af rekstraryfirliti yfir úrsmíði ann 
ars vegar og skartgripa- og góðmálma 
smíði hins vegar sést, að afkoma hefur 
verið góð öll árin 1964—1968. 

Framleiðsla, sem talin er í liðnum annar 
iðnaður í magnvísitölu iðnaðarframleiðsl 
unnar, er allsundurleit, en þyngst á metunum er framleiðsla á tvöföldu gleri. Fram 
leiðsla á því jókst um 386% f rá 1959 til 
1967, en minnkaði síðan um 16% 1968. 
Magnþróun í greininni í heild er þannig, 
að f r á 1962 til 1965 vex framleiðslan urn 
47%, minnkar um 7% 1966, eykst um 36% 
1967, en minnkar síðan um 30% 1968. 

Stóriðja. Álverksmiðjan var byggð á ár 
unum 1967—1969, eins og áður er sagt. 
Tók hún til s tarfa á árinu 1969 og f ram 

leiddi það ár um 11 þús. tonn af áli og 
framleiddi með fullum afköstum 1970, en 
afköst fyrs ta áfanga er um 30—33 þús. 
tonn. Fyrirhuguð er helmings stækkun 
verksmiðjunnar á árunum 1970—1972, og 
var fyrst i hluti þeirrar stækkunar full 
gerður um mitt ár 1970. Verksmiðjan hefur nokkra sérstöðu í íslenzkum iðnaði, þar 
eð hún er byggð fyrir erlent f já rmagn og 
rekin fyr i r reikning þeirra aðila. Samt skil 
ar hún drjúgum tekjum í þjóðarbúið og 
miklum gjaldeyri, sem er greiddur fyrir 
raforku, í útflutningsgjald, vinnulaun og 
hafnargjöld. Einnig er bygging hennar for 
senda stórvirkjunar við Búrfell og þar af 
leiðandi ódýrrar raforku, sem kemur at 
vinnulífinu og öllum raforkuneytendum til 
góða. Er hér stigið stórt skref í þá átt að 
skapa breiðari grundvöll fyr i r atvinnulífið, 
og eru áföll áranna 1967—1968 ljóst dæmi 
um hættuna af einhæfni. Það var einnig 
mikill styrkur fyr ir atvinnulífið, að meg 
inþungi framkvæmdanna við Búrfell og 
Álverksmiðjuna kom einmitt á það tíma 
bil, þegar erfiðleikarnir voru mestir, og 
stuðlaði að því að draga úr þeim. 

Er mikilvægt að halda áfram á þessari 
braut, og eru ýmsar leiðir í athugun. Er 
helzt rætt um sjóefnaverksmiðju á Reykja-
nesi, og eru horfur all vænlegar, þótt enn 
sé of snemmt að spá neinu um, hvernig 
úr rætist. Athugun er haldið áfram á 
rekstri olíuhreinsunarstöðvar. Fyrirhuguð 
er stækkun á Áburðarverksmiðjunni. Til 
raunaframleiðsla á þangmjöli er hafin. 
Miklu varðar um þróun íslenzks iðnaðar, 
að eitthvað af þessum áætlunum verði að 
veruleika. 

Við inngönguna í EFTA er óhætt að 
staldra við og hugleiða framtíðarþróun íslenzks iðnaðar. Ja fnf ramt því að tollar 
vernduðu iðnað okkar fyrir erlendri sam 
keppni, útilokuðu þeir hann í reynd að 
f ly t ja afurðir sínar á erlendan markað 
svo að nokkru næmi. Nú gerbreytist að 
staðan, og sjóndeildarhringurinn stækkar. 
Ljóst er, að margt þarf að lagfæra og 
mörgu að breyta, ef takast á að laga iðnaðinn að breyttum aðstæðum og gera honum kleift að ráðast í útflutning. íslenzk 
iðnfyrirtæki eru mörg smá af ýmsum or-
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26. tafla. Laun í iðnaði í millj. kr. 1964—1968. 

sökum, t . d . má nefna smæð markaðarins, 
lánakjör, skattareglur, höft á liðnum ár 
um, ótryggt ástand í efnahagsmálum og 
lágt tæknistig, svo að nokkur dæmi séu 
nefnd. Til að bæta úr þessum ágöllum þarf 
ekki aðeins vilja iðnrekenda, heldur einnig 
aðstoð hins opinbera og lánastofnana. T . d . 
þarf að gera fyrir tækjum samruna mögulegan og æskilegan, m . ö . o . er hvatning 
nauðsynleg. Einnig þarf að innleiða ýmsa 
tækni í vélbúnaði, stjórnun og sölumennsku, 
sem nauðsynleg er við stórtækari f ram 
leiðslu. Hönnun söluvarnings er einnig mikilvægt atriði. Sumt af þessu virðist vera 
á réttri leið, en lítil hreyfing er af tur á 
móti á mörgum öðrum sviðum. Of snemmt 
er að dæma um reynslu okkar í EFTA til 
þessa, því að breytingar verða ekki örar 
á aðlögunartímanum. En nauðsynlegt er 
að nota tímann vel. Við inngöngu í EFTA 
var stofnaður sérstakur iðnþróunarsjóður 
að upphæð 1.230 millj. ísl. kr. Er fé þetta 
lagt f ram af Norðurlöndunum fimm, þar 
af greiðir Ísland 44 millj. kr. Tilgangur 
sjóðsins er að stuðla að tækni- og iðnþróun Íslands og auðvelda aðlögun iðnaðarins að breyttum aðstæðum vegna aðildar 
Íslands að EFTA. Sjóðurinn á að leggja 
áherzlu á þróun útflutningsiðnaðar á ís 
landi og aukna samvinnu á sviði iðnaðar 

1964 1965 1966 1967 1968 
Mjólkuriðnaður 61,1 72,8 88,9 76,8 83,3 
Annar matvælaiðnaður 101,6 118,0 147,6 141,2 155,9 
Drykkjarvöruiðnaður 28,9 36,0 46,5 44,1 46,5 
Tóbaksiðnaður 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 
Vefjariðnaður 121,6 125,1 150,9 147,8 144,0 
Skó- og fatagerð 109,3 124,4 129,8 123,4 125,0 
Húsgögn og innréttingar 166,2 205,4 268,9 267,1 285,7 
Pappírsiðnaður 22,5 24,4 29,0 30,1 33,2 
Prentun, bókagerð, útgáfustarfsemi . . . . 223,5 258,0 314,5 339,6 251,9 
Skinna- og leðuriðnaður 7,9 12,3 15,4 13,0 13,6 
Gúmiðnaður 7,0 9,9 12,1 17,6 11,8 
Kemiskur iðnaður 47,4 52,3 66,0 82,5 95,9 
Steinefnaiðnaður 76,5 89,4 126,8 118,9 116,3 
Málmsmíði 262,0 351,4 444,3 393,5 385,6 
Smíði og viðgerð raftækja 40,4 53,0 58,1 56,4 62,3 
Smíði og viðgerð flutningatækja 244,9 303,8 405,0 503,0 464,9 
Annar iðnaður 33 9 45,6 60,0 64,1 57,5 

Samtals 1.555,2 1.882,4 2.364,5 2.419,8 2.334,2 

27. tafla. Orkuvinnsla almenningsorku-
vera 1962—1969 í milljónum kílówattstunda. 

Vatns- Gufu-
afls- afls- Dísil-

stöðvar stöðvar stöðvar Samtals 
1962 593 — 13 606 
1963 629 1 11 641 
1964 653 — 13 666 
1965 641 2 20 663 
1966 624 13 30 667 
1967 665 6 25 696 
1968 687 5 27 719 
1969 860 11 32 903 

og viðskipta á milli Íslands og hinna norrænu landanna. Sjóðurinn veitir lán til f j á r 
festingarframkvæmda í iðnaði, og í sér 
stökum tilfellum getur hann veitt lán og 
styrki til tækniaðstoðar og markaðsathug 
ana. Er mikið í húfi, að fé það, er sjóður 
inn veitir iðnaðinum, sé skynsamlega hag 
nýtt til arðvænlegra framkvæmda. 

Byggingarstarfsemi. 
Aukning framkvæmdamagns í bygging 

arstarfsemi og mannvirkjagerð árin 1962 
—1967 nam 13,5% að meðaltali á ári. Árið 
1968 varð samdráttur 5% og 16% árið 1969 
eða um 11% samdráttur á ári að meðal-
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28. tafla. Almenn notkun raforku og stórnotkun 1965—1969 í milljónum kílówattstunda. 
1965 1966 1967 1968 1969 

Almenn notkun 508,7 542,5 [559,4 572,9 603,8 
aukn. f. f. ári % 8,5 6,2 3,4 2,4 5,4 

Áburðarverksmiðjan 100,6 67,7 73,7 80,7 63,5 
aukn. f. f. ári % 29,4 -f- 32,7 8,9 9,4 21,5 

Sementsverksmiðjan 13,1 13,3 13,4 13,9 13,1 
aukn. f. f. ári % 2,2 1,5 [0,8 3,7 — 5,8 

Keflavíkurflugvöllur 40,4 44,1 49,4 51,1 52,4 
aukn. f. f. ári % -í- 1,5 9,2 12,1 3,4 2,5 

Alverksmiðjan — — — — 170,5 

Orkuvinnsla alls 662,8 667,6 695,9 718,6 903,3 
„ aukn. f. f. ári % . . . -V- 0,4 0,7 4,2 3,3 25,7 

tali þessi tvö ár. Á tímabilinu 1962—1969 
í heild nemur aukning framkvæmdamagns 
í byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð 
um 7% að meðaltali á ári. 

Árið 1964 voru unnin 8.971 mannár í 
byggingariðnaði, sem eru 12,4% af heild 
arvinnuaflinu skv. skýrslum um trygging 
arskyldar vinnuvikur, árið 1965 9.473 
mannár, sem er 5,6% aukning f r á fy r ra 
ári og 12,5% af heildarvinnuaflinu, árið 
1966 9.376 mannár, sem er 1,0% lækkun 
f rá fy r ra ári og 12,2% af heildarvinnuaflinu, árið 1967 10.397 mannár, sem er 10,9% 
aukning f r á fy r ra ári og 13,5% af heildar 
vinnuaflinu. Þessar tölur segja ekki alla 
söguna, því að þær taka ekki tillit til lengd 
ar vinnudagsins, en mikil yfirvinna var á 
árunum 1965 og 1966, minni árið 1967 og 
talsvert minni árið 1968. Einnig er erf i t t 
að meta breytingar á framleiðni vegna 
mislangs vinnutíma á þessu tímabili. 

Raforkuvinnsla. 
Vatnsafl almenningsorkuvera stóð í stað 

á árunum 1964—1968 og var 122,7 þús. kw. 
Árið 1969 var Búrfellsvirkjun tekin í notkun, og bættust þá við 120 þús. kw. Einnig 
tók Smyrlabjargaárvirkjun til s tarfa það 
ár, en afl hennar er 1 þús. kw. Aukningin 

árið 1969 nam því alls 121 þús. kw, sem 
er nærri tvöföldun þess vatnsafls, sem fyr 
ir var. Varmaaflið jókst um 1,9 þús. kw árið 
1967 og 0,9 þús. kw 1968. Árið 1969 bættust 
við 41,1 þús. kw, þar af 35 þús. kw í vara 
stöðinni í Straumsvík og 2.625 kw í gufu 
aflsstöðinni við Námafjall . Heildarafl allra 
raforkuvera nam 170 þús. kw í árslok 1967, 
170,9 þús. kw í árslok 1968 og 333,2 þús. 
kw í árslok 1969 og jókst það ár um 95%. 

Orkuvinnsla jókst um 4,2% 1967, 3,3% 
1968 og 25,7% 1969. Almenn notkun jókst 
um 3,1% 1967, 2,5% 1968 og 5,4% 1969. 
Rafmagnsskortur undanfarinna ára hefur 
komið harðast niður á Áburðarverksmiðjunni, sem fékk 53,2% minni raforku 1969 
en 1965. En með tilkomu Búrfellsvirkjunar 
er hægt að sjá Áburðarverksmiðjunni fyr ir 
nægilegri orku. Á 28. töflu má sjá þróun 
raforkunotkunar árin 1965—1969. 

Tekjur almenningsrafveitna af raforku 
sölu til endanlegra nota hafa verið sem 
hér segir í millj. kr. á verðlagi hvers árs: 

1963 299,5 mill j . kr . 
1964 330,4 — — 
1965 378,5 — — 
1966 485,5 — — 
1967 580,6 — — 
1968 675,5 — — 
1969 874,6 — — 



Reglur um bindiskyldu 

Nýja r reglur um bindiskyldu innlánss tofnana við Seðla-
bankann voru t i lkynntar viðkomandi aðilum 27. júlí 1970. 
Fa ra þessar reglur hér á ef t i r . 

Bankastjórn Seðlabankans hefur, að 
höfðu samráði við bankaráð, ákveðið 

ýmsar breytingar á reglum um innláns 
bindingu, er taka skulu gildi hinn 1. ágúst 
n.k. 

Með hinum nýju reglum eru engar breytingar gerðar á bindiskylduhlutföllum, er 
síðast voru ákveðin í ársbyrjun 1966, en 
mikilvægustu breytingarnar, er nú taka 
gildi, felast í hækkun vaxta af bundnu fé 
og rýmkuðum reglum um greiðslu innláns 
bindingar með verðbréfum, að því er varð 
ar minni innlánsstofnanir. 

Vextir af bundnu fé hafa til þessa verið 
1% yfir meðalinnlánsvöxtum h já hverri 
innlánsstofnun. Nú hefur verið ákveðið að 
hækka vexti af bundnu fé þannig, að þeir 
verði 2% yfir meðalinnlánsvöxtum bund 
inna innstæðna allt að 10 millj. króna h já 
hverri innlánsstofnun, en 1½% yfir með 
alinnlánsvöxtum af því bundna fé, er þar 
er f r am yfir, en hámarksvextir verði 9 ½ % 
í stað 9%. 

Vaxtahækkun þessi gildir a f tur fyr i r sig 
f r á 1. janúar 1970, en er hins vegar háð 
því skilyrði, að viðkomandi innlánsstofn 
un hafi staðið í skilum með greiðslu bindi 
skyldu á réttum gjalddögum f r á setningu 
þessara reglna. Til þess að tryggja inn 
lánsstofnanir fyr i r vanskilum er í 9. gr. 
reglnanna gert ráð fyr i r því, að Seðla 
bankinn færi gjaldfallna f já rhæð bindi 
skyldu á milli viðskiptareiknings og bundins reiknings fyr i r gjalddaga eða að gengið 
sé f r á tryggri greiðslu með öðrum hætti. 

Eru innlánsstofnanir sérstaklega beðnar 
að kynna sér efni þessarar greinar. 

í 4. grein eru ný og rýmri ákvæði um 
greiðslu bindiskyldu með verðbréfum, og 
er þar gert ráð fyr i r því, að innlánsstofn 
anir með innstæðufé allt að 100 millj. kr. 
geti innt bindiskyldu af hendi að hluta 
með sölu verðbréfa. 

Loks eru gerðar ýmsar minni hát tar lag 
færingar á gildandi reglum um bindiskyldu, 
sem ástæðulaust er að skýra sérstaklega. 

Ákvörðun bankastjórnarinnar er sem hér 
segir: 

„Bankastjórn Seðlabankans hefur, að 
höfðu samráði við bankaráð, ákveðið eftir 
farandi reglur um bindiskyldu innlánsstofn 
ana skv. 11. gr. laga nr. 10/1961, sbr. 2. gr. 
laga nr. 10/1964, og vexti af bundnum 
reikningum. Gilda þær f r á og með 1. ágúst 
1970, en vaxtabreytingar, eins og áður var 
sagt, f r á 1. janúar 1970. 

1. gr. 
Innlánsstofnunum er skylt að binda í 

Seðlabankanum 30% af aukningu heildar 
innstæðna h já þeim, hvort sem er á spari 
sjóðsreikningum, hlaupareikningum eða í 
hverju öðru formi sem er. Innlánsstofnanir, 
sem höfðu yfir 75 millj. kr. innstæðu um 
undanfarandi áramót, greiða bindiskylda 
f járhæð hvers mánaðar til Seðlabankans 
fyr i r 20. dag næsta mánaðar á eftir, en 
aðrar stofnanir ársfjórðungslega fyr i r lok 
næsta mánaðar á eft ir hverjum ársfjórðungi. 
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2. gr. 
Innlánsstofnun skal þó skylt að binda 

á ári hverju lágmarksfjárhæð, er nemur 3% 
af heildarinnstæðum þeim, sem greindar 
eru í 1. gr. hér á undan. Þessi lágmarks 
binding skal innt af hendi sem hér segir: 
1½%, er miðast við heildarinnstæður í 

lok júní, greiðist fyr i r lok júlímánaðar, en 
1½%, er miðast við heildarinnstæður í lok 

desember, greiðist fyr i r lok janúarmánað 
ar þar á eftir. 

3. gr. 
Þrá t t fyr i r ákvæði um bindingu sam 

kvæmt 1. og 2. gr. hér að framan skal 
bundin innstæða í Seðlabankanum, miðað 
við lok hvers reikningstímabils, ekki fara 
f r am úr 20% af heildarinnstæðum hjá við 
komandi stofnun. 

4. gr. 
Þær innlánsstofnanir, sem hafa lægri inn 

stæður en 100 millj. kr. í byrjun hvers árs, 
skulu eiga þess kost að fullnægja bindi 
skyldu sinni að öllu eða nokkru leyti með 
því að selja Seðlabankanum vaxtabréf ríkissjóðs, vaxtabréf með sjálfsskuldarábyrgð 
ríkissjóðs eða önnur sambærileg verðbréf 
eft ir mati Seðlabankans, samkvæmt eftir 
farandi nánari reglum: 

a) Innlánsstofnanir með lægri innstæður 
en 25 millj. kr. eiga þess kost að greiða 
bindiskyldu sína að öllu leyti með sölu 
á ofangreindum bréfum. 

b) Innlánsstofnanir með innstæður á bilinu 25 millj. kr. allt að 50 millj. kr. 
eiga þess kost að greiða bindiskyldu sína 
að þremur f jórðu með sölu á ofangreind 
um bréfum. 

c) Innlánsstofnanir með innstæður á bilinu 50 millj. kr. allt að 75 millj. kr. eiga 
þess kost að greiða bindiskyldu sína að 
helmingi með sölu á ofangreindum bréf 
um. 

d) Innlánsstofnanir með innstæður á bilinu 75 millj. kr. allt að 100 millj. kr. 
eiga þess kost að greiða bindiskyldu 
sína að einum f jórða með sölu á ofan 
greindum bréfum. 

Það er forsenda verðbréfasölu skv. 1. 
málsgrein, að samtímis séu gerð full skil 
á þeim hluta bindiskyldu, sem greiða á í 
reiðu fé. 

5. gr. 
Þær stofnanir, sem þurfa að binda fé 

umfram 30% innstæðuaukningar vegna 
ákvæða 2. gr., eiga kost á því að greiða 
þann hluta bindingarinnar með verðbréf 
um, sbr. 4. gr. Á þetta við allar innláns 
stofnanir, einnig þær, sem hafa hærri heild 
arinnstæður en 100 millj. kr. 

6. gr. 
Kaupgengi verðbréfa, sem Seðlabankinn 

kaupir samkvæmt 4. og 5. gr., ákveðst af 
bankastjórn Seðlabankans með hliðsjón af 
nafnvöxtum bréfanna, tímalengd og tryggingu annars vegar og þeim vöxtum, sem 
Seðlabankinn greiðir af bundnum innstæð 
um, hins vegar. 

Reglur 4. og 5. gr. um verðbréfakaup 
gilda um bindiskyldu, sem fellur til vegna 
innlánsaukningar f rá og með 1. júlí 1970. 

7. gr. 
Það er forsenda Seðlabankans við kaup 

verðbréfa til fullnægingar bindiskyldu, að 
endurgreiðsla bindifjár vegna lækkunar 
bindiskyldu fari f ram í sambærilegum verð 
bréfum, með hliðstæðum kjörum og giltu 
um kaup bréfanna. 

8. gr. 
Vextir af bundnum reikningum skulu 

reiknast með hliðsjón af þeim meðalinnláns 
vöxtum, sem hverri innlánsstofnun ber að 
greiða skv. vaxtaákvörðun Seðlabankans, 
sem i gildi er á hverjum tíma, og miðast við 
innstæður í hinum ýmsu innlánsflokkum 
hjá henni í byrjun hvers árs, þó ekki hærri 
en 9 ½ % á ári. Af fyrstu 10 millj. kr. inn 
stæðu á bundnum reikningi hverrar inn 
lánsstofnunar skal greiða 2% vexti á ári 
umfram meðalinnlánsvexti, en af þeim hluta 
bundinnar innstæðu, sem er umfram 10 
millj. kr., skal greiða 1½% vexti á ári um 
f ram meðalinnlánsvexti. 



FJÁRMÁLATÍÐINDI 

9. gr. 
Vextir af bundnum innstæðum skv. 8. 

gr. reiknast því aðeins, að full skil séu 
jafnan gerð á gjaldfallinni bindiskyldu. 
Verði vanskil, reiknast 1% vextir á ári af 
bundinni innstæðu yfir meðalinnlánsvöxt 
um hjá viðkomandi stofnun, og gildir sá 
vaxtafótur fyr i r allt hlutaðeigandi ár. 

Hafi bindiskyld f járhæð ekki verið greidd 
innan tilskilins frests skv. ofanskráðu, mun 
Seðlabankinn, til að forða því, að til van 
skila komi, færa gjaldfallna f járhæð bindi 
skyldu á milli viðskiptareiknings (banka 
innláns) og bundins reiknings innlánsstofnunar við Seðlabankann. Óski stofnun ekki 
eft ir því, að þessi hát tur verði á hafður, 
ber henni innan mánaðar f r á gildistöku 
þessara reglna að komast að föstu sam 
komulagi við Seðlabankann um annað 
greiðslu- eða millifærsluform. 

Hafi innlánsstofnun ekki viðskiptareikning við Seðlabankann, ber henni að komast 
að föstu samkomulagi við Seðlabankann 
um greiðslu- eða millifærsluform til að 
t ryggja örugg skil. 

10. gr. 
Meðan innlánsstofnun hefur ekki náð því 

bindiskylduhámarki, sem sett er á hverjum tíma, sbr. 3. gr., leiðir lækkun innstæðna 
aðeins til endurgreiðslu þess bindifjár, sem 
viðkomandi stofnun hefur innborgað á 
sama ári. Bankastjórnin getur þó ákveðið 
undantekningu f r á þessu, þegar sérstak 
lega stendur á. 

Endurgreiðsla bindifjár skv. 1. málsgrein 
svo og endurgreiðsla bindifjár vegna lækkunar heildarinnstæðna stofnunar, sem hefur náð bindiskylduhámarki, sem sett er á 
hverjum tíma, sbr. 3. gr., fer f ram eft ir 
kröfu viðkomandi stofnunar. Skulu þá sömu 
frestir gilda og viðkomandi stofnun mundi 
búa við, ef um innborgun væri að ræða, 
enda liggi fyrir nauðsynlegar skýrslur f r á 
henni. 

11. gr. 
Innlánsbindingin nær til viðskiptabanka, 

sparisjóða, innlánsdeilda samvinnufélaga, 
Söfnunarsjóðs Íslands og annarra innláns 
stofnana. 

12. gr. 
Bankaeftirlitið innheimtir skýrslur f r á 

innlánsstofnunum, sem lagðar skulu til 
grundvallar útreikningi bindiskyldu, eins og 
verið hefur." 
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Störf Alþingis 
Hér er gre in t f r á s tör fum 90. löggjafarþings Íslendinga. 
Fylgir gre in þessari sk rá yfir lög og á lyktanir þingsins. 

Reglulegt Alþingi 1969, sem var 90. 
löggjafarþing Íslendinga, stóð f rá 10. 
október til 19. desember 1969, f rá 12. 
janúar til 3. febrúar og f rá 2. marz til 
4. maí 1970 eða alls 158 daga. 

Haldnir voru samtals 242 þingfundir, 
þar af 97 í neðri deild, 92 í efri deild og 
53 í sameinuðu þingi. 

Til samanburðar má geta þess, að á 
síðasta reglulega Alþingi, sem var 89. 
löggjafarþing Íslendinga, voru haldnir 
samtals 250 þingfundir, og stóð það alls 
í 173 daga. 

Á þinginu voru alls lögð fram 147 
lagafrumvörp. Stjórnarfrumvörp voru 
66, og þingmannafrumvörp voru 81. 1 
flokki þingmannafrumvarpa eru talin 7 
frumvörp, sem nefndir fluttu að beiðni 
ráðherra. Á milli deilda skiptast frum 
vörpin þannig, að fyrir neðri deild voru 
lögð 88 frumvörp, fyrir efri deild 57 
frumvörp og 2 fyrir sameinað þing. 

Alls voru 73 lagafrumvörp afgreidd 
sem lög f rá Alþingi, þar af 54 stjórnar 
frumvörp og 19 þingmannafrumvörp. 
Felld voru 3 frumvörp, þar af eitt 
stjórnarfrumvarp. Níu frumvörpum var 

vísað til ríkisstjórnarinnar, og 62 frum 
vörp urðu ekki útrædd. 

Á þinginu voru bornar fram 69 þings 
ályktunartillögur, þar af 59 í sameinuðu 
þingi, 4 í neðri deild og 6 í efri deild. 
Átján tillögur voru samþykktar sem 
ályktanir Alþingis, tvær sem ályktanir 
efri deildar, ein var felld i neðri deild, 
ein afgreidd með rökstuddri dagskrá í 
sameinuðu þingi og tveim var visað til 
ríkisstjórnarinnar í sameinuðu þingi. 
Fjörutíu og fimm þingsályktunartillög 
ur urðu ekki útræddar. 

Alls voru bornar fram 57 fyrirspurnir, þar af 56 í sameinuðu þingi og ein í 
efri deild. Málatala þeirra er þó ekki 
nema 21, þar sem oft eru tvær eða fleiri 
saman á þingskjali. Fyrirspurnirnar 
voru allar ræddar nema sjö. 

Þingið fjallaði alls um 237 mál, og 
tala prentaðra þingskjala varð 857. 

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, 
hvenær hver afgreiðsla fór endanlega 
fram af hálfu Alþingis, svo og númers 
og staðfestingardags laganna. 
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Skrá yfir lög, afgreidd á 90. löggjafarþingi. 

Bankamál o. fl. 
Samþykkt Lög 
af Alþingi nr. og dags. 

Lög um Iðnþróunarsjóð. 3. febr. 1970 9/13. febr. 1970 
Lögin veita r íkisstjórninni heimild til að staðfesta fyr i r 
Íslands hönd samning r íkisst jórna Danmerkur, Finn-
lands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar um stofnun norræns 
iðnþróunarsjóðs fyr i r Ísland (Nordisk Industrialiseringsfond for Ísland), sem gerður var í Reykjavík 12. des. 
1969. Megintilgangur sjóðsins er að stuðla að tækni- og 
iðnþróun Íslands við aðild landsins að EFTA og auðvelda 
aðlögun iðnaðarins í því sambandi. Stofnfé sjóðsins skal 
vera jafnvirði 14 millj. Bandaríkjadollara, sem lagt er 
f ram þannig: Danmörk 2,7, Finnland 2,7, Ísland 0,5, Noregur 2,7 og Svíþjóð 5,4 millj. dollara. Aðsetur sjóðsins 
er í Reykjavík. Seðlabanki Íslands veitir honum nauðsynlega fyrirgreiðslu og starfsaðstöðu. 

L ö g u m F j á r f e s t i n g a r f é l a g Íslands h . f . 25. apríl 1970 46/6. maí 1970 
Hlutverk félagsins skal vera að efla íslenzkan atvinnu 
rekstur og örva til þát t töku í honum með því að fjárfesta í a tvinnufyrir tækjum, veita þeim f járhagslega fyr i r 
greiðslu og beita sér fyrir nýjungum í atvinnumálum. 
Verzlunarráð Íslands, Félag íslenzkra iðnrekenda og Samband íslenzkra samvinnufélaga hafa forgöngu um stofnun félagsins. Hlutafé skal eigi vera minna en 80 millj. 
króna. Félagið er undanþegið greiðslu opinberra gjalda 
til ársloka 1977. 

Lög um Útflutningslánasjóð. 28. apríl 1970 47/8. mai 1970 
Stofnaðilar sjóðsins eru Seðlabanki Íslands, Landsbanki 
Íslands og Iðnlánasjóður. Þeir leggja honum til fé, fara 
með s t jórn hans og f j á r m á l og ábyrgjas t fjárskuldbindingar hans. Meginhlutverk sjóðsins er að veita lán vegna 
útf lutnings meiri há t ta r véla og tækja , þar á meðal 
skipa og annarra f jár fes t ingarvara , sem framleiddar eru 
innanlands, og skulu slík lán tryggð h j á Tryggingar 
deild útf lutningslána við Ríkisábyrgðasjóð eða með annarri fullgildri tryggingu. Einnig skal hann veita sam 
keppnislán, þ . e . lán til innlendra aðila, er kaupa vélar 
eða tæki, þar með talin skip, sem framleidd eru innanlands. Stofnfé sjóðsins skal vera 150 millj. króna. 

Lög um Tryggingardeild útflutningslána við 29. apríl 1970 60/12. maí 1970 
Ríkisábyrgðasjóð. 

Meginhlutverk tryggingardeildar er að taka að sér að 
t ryggja lán, sem bankar eða aðrar lánastofnanir veita 
innlendum útf lyt jendum til f j á rmögnunar á ú t f lu tn 
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Samþykkt 
af Alþingi 

Lög 
nr. og dags. 

ingslánum, sem þeir veita eða útvega erlendum kaup 
endum, enn f remur að t ryggja aðrar kröfur íslenzkra 
út f ly t jenda á hendur erlendum kaupendum, enda hafi 
þær orðið til vegna útflutnings á íslenzkum vörum. Há 
mark skuldbindinga deildarinnar má nema 250 millj. 
króna. F jögurra manna nefnd tekur afstöðu til um 
sókna um tryggingu. Nefndina skipa ful l t rúar f j á rmá la 
ráðuneytis, viðskiptaráðuneytis, iðnaðarráðuneytis og 
Seðlabanka Íslands f. h. Ríkisábyrgðasjóðs. Deildin tryggir gegn áhættu, sem getur verið viðskiptalegs eða s t jórn 
málalegs eðlis. F já rmálaráðher ra ákveður iðgjaldataxta. 

Lög u m Alþýðubankann h . f . 30. apríl 1970 71/12. maí 1970 
Lög þessi heimila stofnun hlutafélags, sem heiti Alþýðu-
bankinn h. f. Hlutverk félagsins skal vera að s t a r f rækja 
banka, er hafi það að markmiði að efla atvinnuþróun 
og treysta atvinnuöryggi launafólks, svo og að styðja 
menningarlega og félagslega starfsemi verkalýðshreyfingarinnar á Íslandi. Hlutafé skal nema eigi minna en 
40 millj. króna. Alþýðusamband Íslands og verkalýðsfélög 
innan þess skulu safna innan sinna vébanda og leggja 
f r am hlutafé að f j á rhæð 40 millj. króna. Bankinn skal 
taka við öllum eignum, skuldum og ábyrgðum Sparisjóðs alþýðu og starfsemi hans og koma að öllu leyti í 
hans stað, enda samþykki meirihluti ábyrgðarmanna 
Sparisjóðs alþýðu þá yfirtöku. 

Fasteignamál. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja 9. marz 1970 16/18. marz 1970 
Akureyrarkaupstað jörðina Ytra-Krossanes, Akureyri. 

L ö g u m h e i m i l d f y r i r r í k i s s t j ó r n i n a t i l a ð s e l j a 9. apríl 1970 22/16. apríl 1970 
eyðijörðina Krossaland í Bæjarhreppi, Austur-
Skaftafellssýslu. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja 30. apríl 1970 66/12. maí 1970 
Gísla Jónssyni, bónda á Engimýri, eyðijörðina 
Fagranes í Öxnadalshreppi. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja 30. apríl 1970 67/12. maí 1970 

Eystra-Stokkseyrarsel og hluta af Vestra-Stokkseyrarseli í Stokkseyrarhreppi. 
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Félagsmál, heilbrigðismál, tryggingamál og fleira. 
Samþykkt 
af Alþingi 

Lög um breyting á lögum nr. 53 13. maí 1966, um 4. des. 1969 
vernd barna og ungmenna. 

Lög um breyting á lögum nr. 86 31. des. 1963, um 16. des. 1969 
stofnun happdrættis fyrir Ísland. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að 18. des. 1969 
láta öðlast gildi samkomulag milli Íslands, Dan 
merkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um breyting á Norðurlandasamningnum f rá 6. febrúar 1931 
um alþjóðleg einkamálaréttarákvæði um hjúskap, 
ættleiðingu og lögráð. 

Ríkisstjórninni er heimilt að ákveða með auglýsingu í 
Stjórnart íðindum, að samkomulag það, sem undirritað 
var í Stokkhólmi 3. nóv. 1969 milli Íslands, Danmerkur, 
Finnlands, Noregs og Svíþjóðar, skuli öðlast gildi. 

Lög um breyting á framfærslulögum nr. 80 5. 26. jan. 1970 
júní 1947. 

Sveitarst jórnum er heimilt að fela sérstöku félagsmála 
ráði f ramkvæmd framfærs lumála í stað f ramfærslu 
nefnda. 

Lög um breyting á lögum nr. 97 27. des. 1965, um 27. jan. 1970 
breyting á lögum nr. 19 10. maí 1965, um Hús-
næðismálastofnun ríkisins. 

Lög um breyting á lögum nr. 40 30. apríl 1963, um 5. marz 1970 
almannatryggingar, og lögum nr. 83 29. des. 1967. 

Lögin veita heimild til að greiða ferðastyrki til sjúklinga, 
sem af nauðsyn leita læknishjálpar erlendis, svo og til 
fylgdarmanna þeirra, þegar alveg sérstaklega stendur 
á. Einnig greiðir sjúkratryggingadeildin sjúkrakostnað 
eftir sérstökum reglum, ef samlagsmanni er brýn nauðsyn að vistast í erlendu sjúkrahúsi, vegna þess að ekki 
er unn t að veita honum nauðsynlega hjá lp í íslenzku 
sjúkrahúsi. 

Lög um eftirlaun til aldraðra félaga 1 stéttarfé- 23. marz 1970 
lögum. 

Greiða skal eft ir laun til aldraðra félaga í stéttarfélög 
um, sem eru í A . S . Í . , eftir nánar i reglum, sem lög þessi 
ákveða. Fé til greiðslu þeirra greiðast að % hlutum úr 
atvinnuleysistryggingasjóði og að % hluta úr ríkissjóði. 

Lög 
nr. og dags. 

94/16. des. 1969 

95/23. des. 1969 

98/19. des. 1969 

5/9. febr. 1970 

6/9. febr. 1970 

11/18. marz 1970 

18/3. apríl 1970 

Lög um hækkun á bótum almannatrygginga. 24. marz 1970 20/4. apríl 1970 
Hækkun á fjölskyldubótum og fæðingarstyrk, 
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Lög 
nr. og dags. 

24/17. apríl 1970 
Tilgangur laganna er að set ja reglur um opinberan stuðn 
ing við æskulýðsstarfsemi. Þeir aðilar, sem njóta stuðnings, eru félög, sem vinna að æskulýðsmálum á f r j á l s 
um áhugamannagrundvelli , og aðrir aðilar, er sinna eink 
um velferðarmálum ófélagsbundins æskufólks í skipu 
lögðu starfi á aldrinum 12—20 ára. Stofna skal Æskulýðsráð ríkisins. Menntamálaráðuneytið fer með yfir 
s t jórn þeirra mála, sem lög þessi f jal la um 

Samþykkt 
af Alþingi 

L ö g u m æ s k u l ý ð s m á l . 6. apríl 1970 

L ö g u m e n d u r h æ f i n g u . 14. apríl 1970 27/27. apríl 1970 
Tilgangur laganna er að stuðla að þ já l fun og endur 
hæfingu fólks með varanlega skerta starfshæfni, svo að 
það geti sem bezt séð sér farborða með eigin vinnu. 
Aðstoða skal þær stofnanir, sem annast endurhæfingu, 
og koma á fót þeim rannsóknar-, endurhæfingar- og 
vinnustöðvum, sem nauðsynlegar eru, með þeim hætti, 
sem nánar greinir í lögum þessum. 

L ö g u m b r e y t i n g á l ö g u m n r . 4 0 3 0 . a p r í l 1 9 6 3 , 14. apríl 1970 29/27. apríl 1970 
u m a l m a n n a t r y g g i n g a r . 

Fjölskyldubætur skulu greiddar án tillits til annarra 
bóta. Að öðru leyti getur enginn samtímis notið nema 
einnar tegundar greiddra bóta skv. lögum þessum eða 
lögum um atvinnuleysistryggingar. Þó mega nokkrir 
nánar tilgreindir bótaflokkar fara saman. 

L ö g u m d ý r a l æ k n a . 25. apríl 1970 31/5. maí 1970 
Í lögum þessum eru þeir einir taldir dýralæknar, sem 
lokið hafa prófum við dýralæknaháskóla, sem viður 
kenndir eru af íslenzkum stjórnvöldum, og hlotið hafa 
lækningaleyfi h j á landbúnaðarráðuneytinu með þeim 
skilyrðum og skuldbindingum, sem sett kunna að vera 
í því efni á hver jum tíma og að fengnum meðmælum 
yfirdýralæknis. J a fn f r amt falla úr gildi lög nr. 124 22. 
des. 1947, um dýralækna, og síðari breytingar á þeim lög 
um, þ. e. lög nr. 19/1955, 7/1959, 38/1960, 8/1963 og 51/1965. 

L ö g u m b r e y t i n g á l ö g u m n r . 4 0 3 0 . a p r í l 1 9 6 3 , u m 25. apríl 1970 32/6. maí 1970 
a l m a n n a t r y g g i n g a r . 

Tryggingaráð getur ákveðið, að greiða skuli með börnum 
ekkils allt að fullum barnalífeyri, ef f ráfa l l eiginkonu 
veldur t i lfinnanlegri röskun á afkomu hans. Sama gildir 
um börn ellilíffeyrisþega, einstæðrar móður, sem er ör 
yrki eða látin, svo og hjóna, sem verða fyrir verulegum 
tekjumissi eða útgjaldaaukningu sökum örorku eigin 
konu. 

L ö g u m l e i g u b i f r e i ð a r . 27. apríl 1970 36/9. maí 1970 
í þeim kaupstöðum og á þeim sýslusvæðum, þar sem 
viðurkenndar fólksbifreiðastöðvar eru starfandi, er öll-
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Samþykkt Lög 
af Alþingi nr. og dags. 

um óheimilt að stunda leiguakstur á fólksbifreiðum utan 
stöðvar eða f rá stöð, sem eigi er viðurkennd af viðkom 
andi bæjars t jórn eða sýslunefnd. Lögin taka einnig til 
leiguaksturs á sendiferða- og vörubifreiðum. Strætisvagn 
ar og sérleyfishafar falla ekki undir ákvæði laganna. Lög 
in öðlast gildi 1. júlí 1970. J a fn f r amt falla úr gildi lög nr. 
1 31. janúar 1966 svo og lög nr. 22 22. apríl 1967, um 
breyting á þeim lögum. Við gildistöku laganna falla 
úr gildi heimilaðar takmarkanir á fjölda leigubifreiða 
ef t i r eldri lagareglum, sem ekki eru í samræmi við lög 
þessi. 

Lög um skipan gerðardóms í kjaradeilu atvinnu 28. apríl 1970 37/9. maí 1970 
flugmanna og flugvélstjóra og íslenzkra flug 
félaga. 

Lög um breyting á lögum nr. 53 5. júní 1957, um 29. apríl 1970 3 8 / n . maí 1970 
lax- og silungsveiði. 

Lög um veitingu ríkisborgararéttar. 30 . apríl 1970 41/12. maí 1970 
Lögin veita 36 útlendingum íslenzkan ríkisborgararétt. 
Þeir, sem heita erlendum nöfnum, öðlast þó ekki ré t t 
inn með lögum þessum, fy r r en þeir hafa fengið íslenzk 
nöfn skv. lögum um mannanöfn. 

Lög um breyting á lögum nr. 40 30. apríl 1963, 29. apríl 1970 42/12. maí 1970 
um almannatryggingar. 

Lög um breyting á lögum nr. 40 30. apríl 1963, 30. apríl 1970 43/12. maí 1970 
um almannatryggingar. 

Ráðherra getur ákveðið, að útgerðarmönnum skuli skylt 
að tryggja gegn aukaiðgjaldi áhæt tu þá vegna bóta 
skyldra slysa og veikinda, sem þeir bera skv. 18. gr. laga 
nr. 67 31. des. 1963, þannig að Tryggingastofnunin greiði 
hinum sjúka eða slasaða full t kaup eða aflahlut í stað 
dagpeninga skv. 35. og 50. gr., jafnlangan tíma og sjómannalög ákveða hver ju sinni. 

Lög um breyting á lögum nr. 29 7. apríl 1956, um 30. apríl 1970 44/12. maí 1970 
atvinnuleysistryggingar. 

Lög um breyting á lögum nr. 66/1917, um gjöld 30. apríl 1970 45/12. maí 1970 
til holræsa og gangstétta á Akureyri. 

Lög um sameiningu sveitarfélaga. 30. apríl 1970 70/12. maí 1970 

Félagsmálaráðuneytið skal í samráði við Samband íslenzkra sveitarfélaga stuðla að eflingu sveitarfélaganna 
með því að koma á sameiningu tveggja eða fleiri sveitar-
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Fjármál og efnahagsmál. 
Fjárlög fyrir árið 1970. 17. des. 1969 101/31. des. 1969 

Heildartekjur skv. greiðsluyfirliti ríkissjóðs eru áætlað 
ar 8.397 millj. króna og tekjur umfram gjöld 209,6 millj. 
króna. Lánahreyfingar út að frádregnum lánahreyfing 
um inn áætlast 184 millj. króna og greiðsluafgangur því 
um 25 millj. króna. Stærstu tekjuliðir eru gjöld af inn 
flutningi 2.713 millj. króna, gjöld af seldum vörum og 
þjónustu 3.387 millj. króna, tekjuskattar 762 millj. króna, 
persónuskattar 629 millj. króna og eignarskattar 148 
millj. króna. Stærstu gjaldaliðir eru almannatryggingar 
2.342 millj. króna, fræðslumál 1.239 millj. króna, vega 
og samgöngumál 1.017 millj. króna, niðurgreiðslur 582 
millj. króna og búnaðarmál 570 millj. króna. 

Samþykkt Lög 
af Alþingi nr. og dags. 

félaga í eitt sveitarfélag, skv. því sem fyrir er mælt í lög 
um þessum. Félagsmálaráðuneytið annast framkvæmd 
laganna í samráði við Samband íslenzkra sveitarfélaga 
og hlutaðeigandi sveitarstjórnir. 

Lög um breyting á lögum nr. 65 13. maí 19 66, 30. apríl 1970 54/12. maí 1970 
um hægri handar umferð. 

Um greiðslu sérstaks umferðarbreytingargjalds af bif-
reiðum. 

Lög um breyting á umferðarlögum nr. 40 23. apríl 4. maí 1970 55/12. maí 1970 
1968. 

Lög um breyting á lögum nr. 77 5. júní 1947, um 4. maí 1970 57/12. maí 1970 
félagsheimili. 

L ö g u m H ú s n æ ð i s m á l a s t o f n u n r í k i s i n s . 4. maí 1970 30/12. maí 1970 
Húsnæðismálastofnun ríkisins heyrir undir félagsmála 
ráðuneytið. Húsnæðismálastjórn veitir stofnuninni forstöðu. Húsnæðismálastofnunin skal vinna að umbótum í 
byggingarmálum og lækkun á byggingarkostnaði. Hlutverk Húsnæðismálastofnunarinnar er að hafa á hendi 
stjórn Byggingarsjóðs ríkisins og Byggingarsjóðs verka 
manna og yfirumsjón lánsfjáröflunar og lánveitinga til 
íbúðabygginga í landinu. Nýmæli er, að heimilt er að 
verja allt að 50 millj. króna árlega til lánveitinga til 
kaupenda eldri íbúðarhúsa. Með gildistöku laganna eru 
felld úr gildi lög nr. 19/1965, 97/1965, 8/1968 og 21/1968, 
um breyting á sömu lögum, sbr. þó 3. tölulið ákvæðis til 
bráðabirgða. Enn fremur eru úr gildi numin lög nr. 60/ 
1962, um verkamannabústaði, 35/1965 og 20/1968, um breyting á þeim lögum. 
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Lög um breyting á lögum nr. 82 29. des. 1967 um 
Bjargráðasjóð Íslands. 

Framlag sveitarfélaga til sjóðsins hækkar úr kr. 25 í kr. 
50 fyr i r hvern íbúa sveitarfélags, f ramlag ríkissjóðs fyrir 
hvern mann á þjóðskrá hækkar um sömu upphæð. 

Lög um breyting á lögum nr. 79 31. des. 1968, um 
ráðstafanir í sjávarútvegi vegna breytingar geng 
is íslenzkrar krónu. 

Fiskkaupandi eða fiskmóttakandi skal greiða útgerðar 
manni eða útgerðarfyrir tæki hlutdeild í útgerðarkostnaði, er nemi 11% (áður 17%) miðað við fiskverð eins og 
það er ákveðið af Verðlagsráði sjávarútvegsins, þegar 
afla er landað í innlendri höfn. Auk þess skal Verðlags 
ráð sjávarútvegsins endurskoða lágmarksverð, sem gilti 
á árinu 1969 með gildistíma f ram á árið 1970. 

Lög um breyting á lögum nr. 96 22. des. 1965, um 
ráðstafanir til að bæta f járhag Rafmagnsveitna 
ríkisins. 

Samkvæmt lögum þessum skulu þeir aðilar, sem selja 
raforku i heildsölu til dreifiveitu eða selja raforku beint 
til notenda f r á aðalorkuveitu, greiða í Orkusjóð verð 
jöfnunargjald, sem verja skal til ráðstafana til bóta á 
f j á r h a g Rafmagnsveitna ríkisins skv. nánari ákvörðun 
s t jórnar sjóðsins. Einnig er breytt skipan s t jórnar Rafmagnsveitna ríkisins. 

Lög um breyting á lögum nr. 82 29. des. 1967, um 
Bjargráðasjóð Íslands. 

Lögin heimila að veita aðstoð vegna uppskerubrests á 
kartöflum skv. reglum, sem st jórn sjóðsins setur. 

Lög um heimild til hækkunar kvóta og framlags 
Íslands við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og Alþjóðabankann. 

Lögin heimila ríkisstjórninni að semja um hækkun á 
kvóta Íslands h j á Alþjóðagjaldeyrissjóðnum úr 15 millj. 
Bandaríkjadollara í 23 millj. Seðlabankinn skal leggja 
f ram það fé, sem þarf vegna hækkunar kvótans, sbr. 22. 
gr. laga um bankann. Enn f remur er ríkisstjórninni 
heimilt að semja um hækkun á framlagi Íslands h já 
Alþjóðabankanum úr 15 millj. Bandaríkjadollara í 18.4 
millj. Til þess að standa straum af hækkun framlagsins heimilast ríkisstjórninni að taka lán í Seðlabankan 
um, er jafngildi allt að 340.000 Bandaríkjadollurum. 

Lög um breyting á lögum nr. 75 13. maí 1966, um 
Fiskveiðasjóð Íslands. 

Ríkissjóður greiði árlega 35 milljónir króna til sjóðsins, 
í fyrs ta skipti á. ár inu 1971. 

Samþykkt 
af Alþingi 

19. des. 1969 

Lög 
nr. og dags. 

99/31. des. 1969 

29. jan. 1970 4/3. febr. 1970 

12. marz 1970 17/20. marz 1970 

16. apríl 1970 

25. apríl 1970 

72/30. apríl 1970 

28/28. apríl 1970. 

27. apríl 1970 33/8. maí 1970 
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Fjáraukalög. 
Veittar eru aukaf járvei t ingar fyrir öllum umframgreiðsl 
um, sem ríkisreikningurinn 1968 ber með sér, eða sam 
tals 782 millj. króna. 

Lög um skipan opinberra framkvæmda. 
Opinber f ramkvæmd merkir í lögum þessum gerð eða 
breytingu mannvirkis, sem kostað er af ríkissjóði að 
nokkru eða öllu leyti, enda nemi áætlaður kostnaður 
ríkissjóðs a . m . k . 1 millj. króna. Ákvæði laganna taka 
einnig til kaupa á eignum, eft ir því sem við getur á t t . 
Heimilt er f já rmálaráðuneyt inu að breyta áðurgreindri 
f j á r h æ ð til samræmis við verðbreytingar. Ríkisstjórnin 
getur ákveðið, að lög þessi taki, ef t i r því sem við á, til 
f ramkvæmda á vegum ríkisstofnana, er hafa sjálfstæðan 
f j á r h a g og eru því ekki háðar f járvei t ingaákvörðunum 
Alþingis. Meðferð máls varðandi opinberar f ramkvæmdir 
f r á upphafi, unz henni er lokið, fer eftir ákveðinni boð 
leið, er skiptist í f jó ra áfanga, svo sem hér segir: 
Frumathugun, áætlanagerð, verkleg f ramkvæmd og skila 
mat. Fjármálaráðuneytið, f já r laga- og hagsýslustofnun, 
fer með f já rmála lega yf i rs t jórn opinberra framkvæmda, 
þ . e . f rumathugunar- og áætlunargerðar. Framkvæmda 
deild Innkaupastofnunar ríkisins fer með yfirs t jórn verk 
legrar f ramkvæmdar , og ríkisendurskoðun fer með yfir 
s t jórn skilamats. 

Iðnaðarmál. 
Lög um breyting á lögum nr. 18 31. maí 1927, um 
iðju og iðnað. 

Sett eru fyllri ákvæði um útgáfu iðjuleyfa. 

Lög um lagagildi viðaukasamnings milli ríkis 
stjórnar Íslands og Swiss Aluminium Ltd., um álbræðslu við Straumsvík. 

Með lögum þessum staðfestist samningur milli ríkis 
s t jórnar Íslands og Swiss Aluminium Ltd., dags. 28. októ 
ber 1969, um viðauka við aðalsamning milli sömu aðila, 
dags. 28. marz 1966, um byggingu og rekstur álbræðslu 
við Straumsvík i lögsagnarumdæmi Hafnar f ja rðar . Samningurinn er prentaður sem fylgiskjal með lögunum á íslenzku og ensku. Ákvæði viðaukasamningsins skulu hafa 
lagagildi hér á landi. 

Landbúnaðarmál. 
Lög um gæðamat á æðardún. 

Allur æðardúnn, sem f lu t tur er úr landi, skal metinn og 
veginn af lögskipuðum dúnmatsmönnum. Hverri dún 
sendingu skal fylgja vottorð matsmanns um, að dúnn 
inn sé metinn og veginn. Skal sýslumaður (lögreglustjóri) votta með undirskrif t sinni, að lögskipaður dún-

Samþykkt 
af Alþingi 

30. apríl 1970 

30. apríl 1970 

Lög 
nr. og dags. 

62/12. maí 1970 

63/12. maí 1970 

3. febr. 1970 

24. marz 1970 

8/13. febr. 1970 

19/6. apríl 1970 

28. apríl 1970 39/11. maí 1970 
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Samþykkt 
af Alþingi 

matsmaður hafi undirritað vottorðið í viðurvist hans. 
Ráðherra getur ákveðið, að ákvæði laganna nái einnig 
til dúns, sem seldur er á innlendum markaði. 

Lög um breyting á lögum nr. 75/1962, um Stofn- 4. maí 1970 
lánadeild landbúnaðarins, landnám, ræktun og 
byggingar í sveitum. 

Á árinu 1970 er ríkisstjórninni heimilt að lækka framlag 
til landnáms vegna nýbýla úr 9,5 í 3,5 millj. króna og til 
íbúðarhúsa á nýbýlum úr 2,4 i 0,9 millj. króna. 

Lántökur. 
Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka 27. apríl 1970 34/8. maí 1970 
lán vegna framkvæmdaáætlunar fyrir árið 1970. 

Fjármálaráðher ra er heimilt f. h. ríkissjóðs að gefa út 
til sölu innanlands ríkisskuldabréf eða spariskirteini að 
upphæð allt að 75 millj. króna. F jármálaráðherra er 
heimilt f. h. ríkissjóðs að taka vörukaupalán h j á ríkis 
s t jórn Bandaríkjanna (P.L.-480-lán) allt að 1,5 millj. doll 
ara. Heimilt er að verja þeim hluta P.L.-lánsins, sem er 
andvirði fóðurvörukaupa, eða allt að 32 millj. króna, til 
Framkvæmdasjóðs Íslands til endurlána i þágu kornhlöðubyggingar í Reykjavík. Heimilt er f já rmálaráðher ra 
f. h. ríkissjóðs að taka lán h já Alþjóðabankanum og öðrum lánastofnunum að f j á r h æ ð allt að 500 millj. króna og 
endurlána fé þetta Vegasjóði til lagningar hraðbrauta. 
Heimilt er Áburðarverksmiðju ríkisins að taka erlent lán 
að jafnvirði allt að 115 millj. króna vegna s tækkunar 
verksmiðjunnar. Lánsfé því, sem aflast með sölu spariskirteina, með endurgreiðslum a£ áður ú tgefnum spari 
skírteinalánum og með P.L.-480-láni, skal ver ja sem hér 
segir: 

Millj. króna 
Reykjanesbraut 27,2 
Vegaframkv. skv. Vestf jarðaáætlun . . . . 11,8 
Hafnarf ja rðarvegur í Kópavogi 12,0 
Landshafnir 8,6 
Rafmagnsveitur ríkisins 35,0 
Rafvæðing í sveitum 15,0 
Jarðvarmaveitur ríkisins 18,2 
Orkurannsóknir 19,0 
Laxárvirkjun 55,0 
Landsvirkjun, s tofnframlag 41,0 
Áburðarverksmiðja ríkisins 55,0 
Jarðefnalei t 2,0 
Sjóefnarannsóknir 2,0 
Framkvæmdir á Keldnaholti 15,0 
Bygging lögreglustöðvar í Rvík 10,0 
Byggingarframkvæmdir á vegum Hásk. Ísl. 30,0 

Lög 
nr. og dags. 

65/12. maí 1970 

Samtals 356,8 

94 
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Menntamál. 
Lög 

nr. og dags. 

12/25. marz 1970 
Lögin kveða svo á, að menntaskólar skuli vera svo 
margir sem þörf er á, þar á meðal a . m . k . þrír í Reykjavík, einn á Akureyri, einn á Laugarvatni, einn á Ísafirði 
og einn á Austurlandi. 

Kostnaður við s tofnun og rekstur menntaskóla greiðist 
úr ríkissjóði, eft ir því sem fé er veitt til í f jár lögum. 
Það er markmið menntaskóla að efla þroska nemenda 
sinna, veita þeim almenna menntun að loknu miðskóla 
námi og búa þá undir háskólanám og þát t töku í lífi og 
starfi þjóðfélagsins. Menntaskólar eru f jögurra ára skólar. Í skipulagi þeirra skal að því stefnt, að nemendur 
eigi völ á námsefni og kennslu í samræmi við þarfir sín 
ar og óskir, ekki sízt með tilliti til f ramhaldsnáms í há 
skóla. Skólarnir eru j a fn t fyrir pilta og stúlkur. Setja 
má á stofn í t i lraunaskyni menntaskóla, er séu óháðir 
t i l teknum ákvæðum þessara laga, enda fullnægi þeir þeim 
skilyrðum, sem lögin setja um stúdentspróf og ré t t til inn 
göngu í háskóla. Lögin kveða einnig nánar á um innri 
byggingu skólanna, svo sem námsefnið, inntöku nem 
enda, námsáfanga og próf, starfslið og s t jórn skólanna o.fl. Með lögum þessum eru numin úr gildi lög nr. 58/1946, 
um menntaskóla, og önnur ákvæði, er fara í bág við lög 
þessi. Þó skulu gilda ákvæði eldri laga og reglugerða 
um námsefni og námstilhögun fyrir þá nemendur, er þegar 
hafa gengið inn í skólana. 

Samþykkt 
af Alþingi 

Lög um menntaskóla. 17. marz 1970 

Lög um breyting á lögum nr. 48 7. maí 1946, um 14. apríl 1970 21/15. apríl 1970 
gagnfræðanám. 

Heimilt er með leyfi menntamálaráðuneytisins að stofna 
til allt að tveggja ára framhaldsdeilda við gagnfræða 
skóla, er taki við nemendum að loknu gagnfræðaprófi 
eða landsprófi miðskóla skv. nánari ákvæðum, er sett 
verði í reglugerð. 

Lög um ráðstöfun á Minningarsjóði Jóns Sigurðs- 6. apríl 1970 26/20. apríl 1970 
sonar f rá Gautlöndum. 

Heimilt er að greiða s t jórn Félags Gautlandaættar allt 
fé sjóðsins til þess að heiðra minningu gefandans með 
útgáfu niðjatals og minningarri ts . 

Lög um skipun prestakalla og prófastsdæma og 27. apríl 1970 35/9. maí 1970 
um kristnisjóð. 

Samkvæmt lögunum er landinu skipt i 15 prófastsdæmi 
og 94 prestaköll (utan Reykjavikur), en í Reykjavíkur-
prófastsdæmi, sem nær yfir Reykjavíkur- og Kópavogs-
prestaköll, skulu að jafnaði vera svo margir prestar, að 
sem næst 5.000 manns komi á hvern að meðaltali. Stofna 
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skal sjóð, er nefnis t kristnisjóður, hlutverk hans er m . a . 
að styðja hvers konar starfsemi k i rk junnar til eflingar 
kristinni t rú og siðgæði með þjóðinni, svo sem með út 
gáfustarfsemi o. fl. Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1970, og 
með þeim eru numin úr gildi eftirtalin lög: 31/1952, 
68/1954, 18/1956, 17/1959, 20/1960 og 66/1962, svo og 5. 
gr. laga 98/1933 og önnur lagaákvæði, er kunna að br jóta 
í bága við lög þessi. Þá er lög þessi hafa öðlazt gildi, 
skal gefa lög nr. 98/1933 út að nýju með fyrirsögninni: 
Lög um læknishéraðasjóði. 

Sjávarútvegur og siglingar. 
L ö g u m k a u p á s e x s k u t t o g u r u m . 28. apríl 1970 40/ l l . maí 1970 

ríkisstjórninni er heimilt að láta smiða allt að sex skut 
togara í þeim tilgangi, að þeir verði seldir einstaklingum, 
félögum eða bæjar- og sveitarfélögum. Til þessara f ram 
kvæmda er r íkisstjórninni heimilt að taka lán, er nemi 
allt að 80% af byggingarkostnaði skipanna. 

Lög um framkvæmd alþjóðasamnings um fiskveið- 30. apríl 1970 56/12. maí 1970 
ar á Norðvestur-Atlantshafi. 

Ráðherra er heimilt að set ja reglur um f ramkvæmd al 
þjóðasamnings um fiskveiðar á Norðvestur-Atlantshafi, 
sem undirri taður var í Washington hinn 8. febrúar 1949, 
ásamt bókunum f r á 25. júní 1956, 24. apríl 1961, 15. júlí 
1963, 29. nóvember 1965 og 1. október 1969. Samningurinn 
ásamt bókunum er prentaður i þýðingu á íslenzku með 
lögum þessum. Brot á reglum, sem settar verða skv. lög 
unum, varða sektum. 

Samþykkt Lög 
af Alþingi nr. og dags. 

Lög um breyting á lögum nr. 78 28. apríl 1962, 28. apríl 1970 59/12. maí 1970 
um lífeyrissjóð togarasjómanna og undirmanna á 
farskipum. 

Lög um breyting á lögum nr. 74 28. maí 1969, um 29. apríl 1970 68/12. maí 1970 
breyting á lögum nr. 77 28. apríl 1962, um Aflatryggingarsjóð sjávarútvegsins. 

Áhafnadeild aflatryggingarsjóðs skal greiða eigendum 
fiskibáta með þilfari, sem ekki hafa lögskráningarskyldu, 
hluta af fæðiskostnaði s jómanna þeirra bá ta : 85 krónur 
á úthaldsdag og áhafnarmann eft i r nánari reglum, sem 
lögin setja. Lögin ná til úthalds fiskibáta f r á og með 
19. febrúar 1969. 

Lög um ráðstafanir vegna flutnings sjósaltaðrar 30. apríl 1970 64/12. maí 1970 
og ísvarinnar síldar af fjarlægum miðum sumur 
in 1969 og 1970. 

Stofna skal sjóð, er nefnist Flutningasjóður síldveiða. 
Sjávarútvegsráðherra setur reglugerð um s t jórn og rekst-
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ur sjóðsins, og skal kostnaður af s t jórn og rekstri hans 
greiðast af fé hans sjálfs. 

Lög um skipamælingar. 
Skip í lögum þessum tekur til hvers fl jótandi fars, sem 
er 6 metra langt eða meira og skráð er eða skrá skal 
hér á landi. Með gildistöku laga þessara falla úr gildi 
lög nr. 23/1950 svo og önnur ákvæði í lögum, er fara 
í bága við þessi lög. 

Lög um Siglingamálastofnun ríkisins. 
Siglingamálastofnun ríkisins s tarfar undir yfirs t jórn ráð 
herra þess, sem fer með öryggismál skipa. Hlutverk hennar er m . a . að vera ríkisstjórninni til ráðuneytis um siglingamál og skipasmíðar, annast eftirl i t með nýsmíði skipa, 
annast f ramkvæmd alþjóðasamþykkta um öryggi manns 
lífa á hafinu, fylgjast með rannsókn sjóslysa h j á siglinga 
dómi og sjódómi, annast f ramkvæmd laga um varnir gegn 
óhreinkun sjávar, annast f ramkvæmd laga og reglna um 
mælingu skipa, skráningu skipa o. fl. Forseti skipar 
siglingamálastjóra til að annast f ramkvæmdast jórn þeirra 
mála, sem falin eru stofnuninni. 

Lög um eftirlit með skipum. 
Ákvæði laga þessara taka til allra íslenzkra skipa og 
báta, sem eru 6 metrar eða lengri, mælt milli stafna. 
Lögin taka og til erlendra skipa og báta, sem Íslezkir 
ríkisborgarar hafa á leigu, ef þau eru gerð út hér eða 
í förum hingað eða héðan með íslenzkri skipshöfn. Ráð 
herra getur ákveðið í reglugerð, að eftirli t skuli haf t með 
öryggi annarra f l jótandi fara og tækja og hvernig því 
eftirlit i skuli haga. Lög þessi raska ekki ákvæðum al 
þjóðasamninga eða samningum við önnur ríki, er íslenzka 
ríkið hefur gerzt aðili að. ö n n u r ákvæði laganna eru m. 

a. um haffær i skipa, störf eftirlits- og skoðunarmanna, 
skoðun skipa, smíði, búnað, breytingar og innflutning 
skipa, hleðslumerki o. fl. Með lögum þessum eru felld 
úr gildi lög nr. 50/1959, 24/1962 svo og önnur ákvæði, 
er eigi fá samrýmzt lögum þessum. 

Lög um skráningu skipa. 
Skráningarskylt eftir lögum þessum er sérhvert skip, 
sem er 6 metrar á lengd eða stærra, þegar eignarrétt i 
að því er svo hát tað sem nánar segir í lögunum. Siglingamálastofnun ríkisins heldur aðalskipaskrá yfir öll 
skip, sem skráð eru skv. lögum þessum. Lög þessi öðlast gildi f j ó rum mánuðum eft ir að þau hafa hlotið stað 
festingu, og falla þá j a fn f ramt úr gildi lög nr. 17/1948, 
100/1961, 4. gr. laga nr. 66/1963 og 13. gr. laga nr. 58/1968. 

Skatta- og tollamál. 

Samþykkt Lög 
af Alþingi nr. og dags. 

30. apríl 1970 50/12. maí 1970 

30. apríl 1970 51/12. maí 1970 

30. apríl 1970 52/12. maí 1970 

30. apríl 1970 53/12. maí 1970 

Lög um innheimtu ýmissa gjalda með viðauka. 4. des. 1969 93/12. des. 1969 
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Samþykkt Lög 
af Alþingi nr. og dags. 

Lög um tollskrá o. fl. 30. jan. 1970 l/ll. febr. 1970 
Af öl lum vörum, sem koma eða eru f l u t t a r inn á tollsvæði 
ríkisins, skal greiða aðflutningsgjöld, nema annað sé tek 
ið f r a m í lögum þessum eða öðrum sérs tökum lögum, 
og skulu gjöldin vera eins og fy r i r er mæl t í tol lskránni, 
þannig að dá lkur 1 gildir fy r i r al lar i nn f lu t t a r vörur, 
nema sérs taklega sé á annan h á t t ákveðið í dálki nr . 2, 
sem gildir fy r i r vörur, i nn f lu t t a r til landsins skv. ákvæð 
um um aðild Íslands að Fr íverz lunarsamtökum Evrópu 
(EFTA). Lög þessi öðlast gildi 1. marz 1970, og falla þá 
j a f n f r a m t úr gildi lög nr. 3/1969, um tol lskrá o. fl. 

Lög um breyting á lögum nr. 59 28. m a í 1969, um 30. jan. 1970 2/11. febr. 1970 
tollheimtu og tolleftirlit. 

Lögin kveða m. a. svo á, að geris t Ísland aðili að milli 
r íkjasamningi , sem kveður á um tol la lækkanir eða aðra 
t i lhl iðrun fy r i r íslenzkar ú t f lu tn ingsvörur við tollaf 
greiðslu í viðkomandi landi eða löndum og að vörunum 
skuli fy lg ja skilríki um uppruna , tol lendurgreiðslur o. 
fl., er það skylda tollyfirvalda, sé f r a m á það farið, að 
veita aðstoð við upplýsingar, vottorðagjöf og þess há t t a r . 

Lög um breyting á lögum nr. 10 22. marz 1960, 30. jan. 1970 3/11. febr. 1970 
um söluskatt, sbr. lög nr. 61 24. des. 1964, um 
breyting á þeim lögum. 

Söluska t tu r hækkaður úr 7,5% í 11% f r á og með 1. marz 
1970. 

Lög um breyting á lögum nr. 51 f rá 10. júní 1964, 29. apríl 1970 69/12. maí 1970 
um tekjustofna sveitarfélaga. 

Lög um breyting á lögum nr. 90 7. okt. 1965, um 30. apríl 1970 48/12. maí 1970 
tekjuskatt og eignarskatt. 

Lög um skemmtanaskatt. 4. maí 1970 58/12. maí 1970 
Greiða skal ska t t skv. lögum þessum, þegar aðgangur er 
seldur að s k e m m t u n u m fyr i r a lmenning. Meginbreyt ing 
f r á eldri lögum er sú, að af brút tóverði seldra aðgöngu 
miða að kvikmyndasýningum greiðist 15% ska t tu r í stað 
27,5% áður . Einnig eru fel ldar niður undanþáguheimi ld i r 
um greiðslu skat ts ins af kv ikmyndasýningum ýmissa 
aðila, en þó er r á ð h e r r a heimilt að endurgre iða þeim 
aðilum, sem að undanförnu hafa notið tekna vegna undan 
þága, með þeim skilmálum, að féð verði notað í því 
skyni, sem var ás tæða undanþágunna r . Lögin öðlast gildi 
15. maí 1970. J a f n f r a m t falla úr gildi lög nr . 34/1918, 
30/1922, 56/1927, 61/1938, 57/1957, 94/1957, 52/1962, 24/1963 
og 13/1964. 
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Verzlun og verðlagsmál. 

Lög um breyting á lögum um verðlagsmál nr. 86 
f rá 31. des. 1968. 

Gildistími laganna framlengdur til 31. des. 1970. 

Samþykkt 
af Alþingi 

19. des. 1969 

Lög 
nr. og dags. 

100/31. des. 1969 

Lög um breyting á lögum nr. 41 2. maí 1968, um 3. febr. 1970 7/13. febr. 1970 
verzlunaratvinnu. 

Sett eru ný og fyllri ákvæði um leyfisbréf til verzlunar. 

Lög um breyting á lögum nr. 14 20. júní 1923 um 9. apríl 1970 25/18. apríl 1970 
tilbúning og verzlun með ópíum o. fl. 

Samkvæmt lögum þessum er óheimilt að hafa undir 
höndum eða varðveita, veita viðtöku, gefa, afhenda, selja 
eða verzla með hvers konar lyf og efni, er ákvæði laga 
þessara taka til og ólöglega eru f lut t inn eða framleidd. 
Gera skal upptæka til ríkissjóðs slíka vöru og hagnað 
af verzlun með hana. Brot á lögum þessum og reglum, 
set tum samkvæmt þeim, varða sektum allt að 1 millj. 
króna eða varðhaldi og fangelsi allt að 6 árum, ef um 
stórfellt brot er að ræða. Þegar lög þessi hafa hlotið 
staðfestingu, skal fella meginmál þeirra ásamt megin 
máli laga nr. 43/1968 inn í lög nr. 14/1923 og gefa þau út 
svo breytt. 

Lög um breyting á lögum nr. 47 11. júní 1960, um 29. apríl 1970 61/12. maí 1970 
tollvörugeymslur o. fl. 

Verzlunum með tol l fr jálsar vörur er eingöngu heimilt 
að selja vörur sínar áhöfnum og farþegum millilanda-
flugvéla. Þegar selt er farþega, sem er að leggja af stað 
til útlanda, skal fyrirskipa, að vörurnar séu afhentar í 
sérstaklega gerðum lokuðum umbúðum, sem kaupandi 
ber ábyrgð á, að viðlagðri refsingu, að ekki séu opnaðar, 
fy r r en komið er út úr íslenzkri tolllandhelgi. Enn fremur er verzlunum þeim, sem hér um ræðir, heimilt að 
senda vörur sinar i pósti til viðtakenda, búsettra erlendis, 
skv. reglum, er ráðherra setur. 
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Þingsályktunartillögur. 

bygg ingariðnaðarins 
Þingsályktun um samþykkt á starfs-
reglum Norðurlandaráðs. 
(Samþykkt af Alþingi 3. des. 1969). 

Alþingi ályktar að samþykkja starfsreglur 
Norðurlandaráðs, sem prentaðar eru sem 
fylgiskjal með ályktun þessari, í stað starfs 
reglna þeirra, er samþykktar voru með þings 
ályktun 30. maí 1958. 

Þingsályktun um aðild Íslands að Fríverzlunarsamtökum Evrópu. 
(Samþykkt af Alþingi 19. des. 1969). 

Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að 
gerast fyr i r Íslands hönd aðili að Fríverzlunarsamtökum Evrópu, þ . e . European Free 
Trade Association. 

Þingsályktun um samþykki til frestun 
ar á fundum Alþingis samkvæmt 23. gr. 
stjórnarskrárinnar. 
(Samþykkt af Alþingi 19. des. 1969). 

Alþingi ályktar að veita samþykki til þess, að 
fundum þingsins verði frestað f r á 19. desember 1969 eða síðar, ef henta þykir, enda 
verði það kvatt saman á ný eigi síðar en 12. 
janúar 1970. 

Þingsályktun um heimildarkvikmynd um 
Alþingi. 
(Samþykkt af Alþingi 12. jan. 1970). 

Alþingi ályktar að fela forsetum þingsins að 
láta gera heimildarkvikmynd um starfshætt i 
Alþingis, eins og þeir nú eru, þannig að 
myndin henti sem bezt til sýningar í sjón 
varpi, skólum landsins og við önnur tæki 
færi . 

Þingsályktun um setningu laga um kaup 
lausafjár með afborgunarkjörum. 
(Samþykkt af Alþingi 12. jan. 1970). 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta 
semja f rumvarp til laga um kaup lausaf jár 
með afborgunarkjörum og leggja það frumvarp síðar fyrir Alþingi. 

Þingsályktun um flutning afla af miðum 
og hafna á milli. 
(Samþykkt af Alþingi 21. jan. 1970). 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta 
rannsaka og gera tillögur um, hversu skipuleggja megi f lutninga á sjávarafla af fiski 
miðum og hafna á milli, með það fyrir augum 
að nýta sem bezt afkastagetu veiðiskipa og 
fiskvinnslustöðva og stuðla að betri meðferð 
aflans og jafnar i atvinnu. 

Þingsályktun um undirbúning löggjafar 
um þjóðaratkvæði. 
(Samþykkt af Alþingi 28. jan. 1970). 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta 
rannsaka, hvort ré t t sé að set ja löggjöf um 
þjóðaratkvæði í mikilvægum löggjafarmál 
efnum, svo og hvort r é t t sé að setja grund 
vallarreglur þar um í s t jórnarskrána. Skal 
ríkisstjórnin, ef hún telur ástæðu til, láta 
semja lagafrumvarp um það efni. Afla skal 
sem fyllstra upplýsinga um öll atriði varð 
andi þjóðaratkvæðagreiðslu, þar á meðal um 
reynslu annarra þjóða í þeim efnum, en eink 
um ber að a thuga eftirtalin atriði: 
a. hvort í ákveðnum tilvikum eigi að vera 

skylda eða aðeins heimild til þjóðarat 
kvæðagreiðslu; 

b. hvaða aðilar eigi að fá rét t til að kref jas t 
þjóðaratkvæðagreiðslu, t . d . hvort þann 
rét t eigi að veita tiltekinni tölu þing 
manna eða ákveðnum fjölda kjósenda; og 

c. hvort úrslit þjóðaratkvæðagreiðslu eigi að 
vera bindandi eða aðeins til ráðgjafar . 

Þingsályktun um vísitölu byggingar 
kostnaðar. 
(Samþykkt af Alþingi 28. jan. 1970). 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að 
láta endurskoða lög nr. 25 f rá 1957, um vísi 
tölu byggingarkostnaðar. J a fn f ramt verði 
Hagstofu Íslands og Rannsóknastofnun bygg 
ingariðnaðarins falið að reikna út nýjan vísi 
tölugrundvöll, er taki gildi eigi síðar en á 
ár inu 1971. 

Þingsályktun um fullgildingu á alþjóða 
samþykkt um persónuskilríki sjómanna. 
(Samþykkt af Alþingi 3. febr. 1970). 

Alþingi ályktar að veita ríkisstjórninni heim-
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ild til þess að fullgilda fyrir Íslands hönd 
Samþykkt nr. 108 um persónuskírteini sjó 
manna, sem gerð var á 41. þingi Alþjóðavinnumálastofnunarinnar í Genf 1958, eins og 
hún liggur fyrir á fylgiskjali, sem prentað er 
með ályktun þessari. 

Þingsályktun um samþykki til frestunar 
á fundum Alþingis samkvæmt 23. gr. 
stjórnarskrárinnar. 
(Samþykkt af Alþingi 3. febr. 1970). 

Alþingi ályktar að veita samþykki til þess, að 
fundum þingsins verði frestað f r á 3. febrúar 
1970 eða síðar, ef henta þykir, enda verði 
það kvat t saman á ný eigi siðar en 2. marz 
1970. 

Þingsályktun um aukna hagnýtingu á 
saltsíld. 
(Samþykkt af Alþingi 18. marz 1970). 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að 
skipa 5 manna nefnd, er rannsaki möguleika 
á aukinni hagnýtingu saltsíldar til útflutnings. Þessi rannsókn beinist að framleiðslu 
á síldarflökum og sölu á þeim í smápakkningum. Eft i r ta ldir aðilar ti lnefni sinn manninn hver í nefndina: Síldarútvegsnefnd, 
Landssamband ísl. útvegsmanna og Rann 
sóknastofnun fiskiðnaðarins, en félög síldarsaltenda sameiginlega einn mann. Viðskipta 
ráðherra skipar f immta mann nefndar innar 
án tilnefningar, og skal sá maður j a fn f ramt 
vera formaður hennar. Nefndin skili tillög 
um sinum eigi siðar en í maílok 1970. 

Þingsályktun um bætta læknisþjónustu 
í strjálbýli. 
(Samþykkt af Alþingi 22. apríl 1970). 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að 
athuga möguleika á því að fá lækna f rá ná 
lægum löndum, og þá fyrs t og fremst hinum 
Norðurlöndunum, til þess að gegna um 
lengri eða skemmri tíma læknisþjónustu í 
einstökum læknishéruðum hér á landi, sem 
nú eru læknislaus. 

Þingsályktun um endurskoðun á ýmsum 
þáttum heilbrigðislöggjafar. 
(Samþykkt af Alþingi 22. apríl 1970). 

Alþingi ályktar að fela heilbrigðismálaráð 
her ra að skipa nú þegar nefnd til að endur 
skoða ýmsa þætt i heilbrigðislöggjafarinnar 

og þá sérstaklega um læknaskipan og sjúkra 
hús með það fyrir augum, að komið verði á 
betri heilbrigðisþjónustu í landinu, m. a. með 
það fyrir augum, að læknar fáis t til s tarfa í 
þeim héruðum, sem nú eru læknislaus. Nefnd 
in skal skipuð 5 mönnum: landlækni eða 
ráðuneytisst jóra heilbrigðisráðuneytisins, er 
vera skal formaður nefndarinnar, tveimur 
mönnum, t i lnefndum af Læknafélagi Íslands, 
og skulu þeir vera héraðslæknir og sjúkra 
húslæknir, einum manni, t i lnefndum af 
læknadeild Háskóla Íslands, og einum af 
Sambandi íslenzkra sveitarfélaga. 
Nefndin hef j i þegar störf og skili tillögum 
sínum til úrbóta eigi síðar en 1. marz n. k. 

Þingsályktun um samvinnu fræðslumála 
og sjónvarps. 
(Samþykkt af Alþingi 22. apríl 1970). 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að 
beita sér fyrir því, að efld verði sú sam 
vinna yf i rs t jórnar fræðslumála og sjónvarps, 
sem þegar er hafin, og að þar verði lögð rík 
áherzla á að jafna námsaðstöðu nemenda og 
starfsaðstöðu kennara í hinum ýmsu lands 
hlutum. 

Þingsályktun um endurskoðun laga um 
framkvæmd eignarnáms. 
(Samþykkt af Alþingi 22. apríl 1970). 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að 
láta endurskoða gildandi lagaákvæði um 
framkvæmd eignarnáms, m. a. að því er varð 
ar eignarnám á löndum og lóðum í þágu ríkis 
og sveitarfélaga, og verði f rumvarp til nýrra 
laga um framkvæmd eignarnáms lagt fyrir 
næsta Alþingi. 
í f rumvarpinu verði m. a. kveðið á um skyldu 
matsmanna til að taka beina afstöðu til tiltekinna atriða, sem áhrif hafa á verð eignar-
námslands, og sundurliða og gera allná 
kvæma grein fyrir, á hvaða forsendum mats 
f j á rhæð er byggð. 

Þá verði í f rumvarpinu reglur um ákvörðun 
þóknunar matsmanna og um skil matsgerða 
til ákveðinnar stofnunar. 

Þingsályktun um að auka rækjuveiðar. 
(Samþykkt af Alþingi 22. apríl 1970). 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að 
beita sér fyrir því, að ráðinn verði til reynslu 
á vegum Fiskifélags Íslands og Hafrann-

STÖRF ALÞINGIS 



102 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

sóknastofnunarinnar vel hæfur erindreki, 
sem ferðist um landið til að glæða áhuga og 
kynna mönnum nýjungar við leit, útbúnað 
báta, veiðar og vinnslu á ræk ju og þá sér 
staklega eins og það gerist meðal þeirra 
þjóða, sem lengst eru komnar á þessu sviði. 

Þingsályktun um rannsókn á vandamál 
um atvinnurekstrar úti á landsbyggð 
inni vegna kostnaðar við vöruflutninga. 
(Samþykkt í efri deild Alþingis 25. apríl 
1970). 

Efri deild Alþingis ályktar að skora á ríkis 
s t jórnina að láta hið fyrs ta fara f ram sér 
fræðilega rannsókn á þeim vanda, sem kostnaður vegna vöruflutninga skapar atvinnu 
rekstri utan höfuðborgarsvæðisins, og hvernig helzt megi draga úr þeim vanda eða leysa 
hann. 

Þingsályktun um nýjar heyverkunar 
aðferðir. 
(Samþykkt af Alþingi 29. apríl 1970). 

Alþingi ályktar að skora á landbúnaðarráð 
herra að beita sér fyrir, að auknar verði 
rannsóknir á því, hvaða leiðir eru hagfelldastar til að t ryggja góða heyverkun, svo að 

heyskapur verði sem óháðastur veðurfari. 
Sérstaklega verði kappkostað að meta gildi 
votheysgerðar og hraðþurrkunar á grasi, 
samanburð og samvirkni þeirra verkunar 
leiða. 

Þingsályktun um athugun á hafnargerð 
í Þjórsárósi. 
(Samþykkt í efri deild Alþingis 30. apríl 
1970). 

Efr i deild Alþingis ályktar að skora á ríkis 
st jórnina að láta f ram fara rannsókn á möguleikum til hafnargerðar i Þjórsárósi og 
kostnaði við það mannvirki. 
Sérstök áherzla verði á það lögð í rannsókn 
inni að kanna, hver ja nýja möguleika það 
mundi skapa til hafnargerðar, ef stórauknu 
vatnsmagni yrði veitt i Þjórsá, eins og ráða 
gerðir eru nú uppi um í sambandi við frekari 
orkuvirkjanir í fljótinu. 

Þingsályktun um byggingu þjóðarbók 
hlöðu. 
(Samþykkt af Alþingi 30. apríl 1970). 

Alþingi ályktar, að í tilefni af 1100 ára af 
mæli Íslandsbyggðar 1974 skuli reist þjóðar 
bókhlaða, er rúmi Landsbókasafn Íslands og 
Háskólabókasafn. 
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I. tafla. Þjóðarframleiðsla og verðmætaráðstöfun 1968—1970. 
Millj. kr. 

Verðlag hvers árs Verðlag ársins 1960 

1968 1969 1970 1968 1969 1970 
Bráðab. Bráðab. 

Þjóðarframleiðsla, brúttó; markaðsvirði 27.379 33.700 42.160 11.860 12.100 12.825 
Þjóðartekjur, brúttó; markaðsvirði, á föstu verðlagi1) — — 12.220 12.585 13.910 
+ Innflutningur vöru og þjónustu 12.055 15.741 20.470 7.790 6.924 8.787 
• - Útflutningur vöru og þjónustu 9.510 16.132 21.195 5.653 6.404 7.670 

Verðmætaráðstöfun 29.924 33.309 41.435 13.997 12.620 13.942 
Einkaneyzla 18.675 21.285 27.545 8.923 8.355 9.410 
Samneyzla 2.800 3.300 4.050 1.145 1.170 1.223 

Fjármunamyndun 8.725 8.568 10.210 4.111 3.122 3.369 
Landbúnaður 654 532 730 324 218 265 
Fiskveiðar 187 154 705 101 53 270 
Vinnsla sjávarafurða 140 110 230 66 40 75 

1.868 1.315 658 685 457 
Ýmsar vélar og tæki 224 145 330 118 55 120 
Virkjanir og veitur 1.719 1.467 1.295 831 543 400 
Flutningatæki 483 180 750 264 65 295 
Verzlun, veitingastarfsemi o. fl 276 409 570 116 140 166 
Íbúðarhús 1.881 1.804 2.115 790 616 616 
Samgöngumannvirki 1.157 1.154 1.210 560 453 425 
Byggingar hins opinbera 675 745 960 283 254 280 

Breytingar útflutningsbirgða og bústofns - 276 156 - 370 - 182 -- 27 - 60 

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

1968 1969 1970 1968 1969 1970 
Þjóðarframleiðsla, brúttó; markaðsvirði 100,0 100,0 100,0 - 6,0 2,0 6,0 
Þjóðartekjur, brúttó; markaðsvirði, á föstu verðlagi . . — — — - 7,2 3,0 10,5 

+Innflutningur vöru og þjónustu 44,0 46,7 48,6 -8,2 -11,1 26,9 
- Útflutningur vöru og þjónustu 34,7 47,9 50,3 -6,3 13,3 19,8 

Verðmætaráðstöfun 109,3 98,8 98,3 - 7,2 -9,8 10,5 
Einkaneyzla 68,2 63,1 65,3 -5,4 - 6,4 12,6 
Samneyzla 10,2 9,8 9,6 2,7 2,2 4,5 
Fjármunamyndun 31,9 25,4 24,2 -8,7 - 2 4 , l 7,9 
Breytingar útflutningsbirgða og bústofns - 1,0 0,5 - 0,8 — — — 

1) Mismunur þjóðarframleiðslu og þjóðartekna á föstu verði sýnir áhrif breyttra viðskiptakjara við útlönd. 
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II. tafla. Fiskaflinn í tonnum og hagnýting hans 1968—1970. 

Allt árið Aukning í % 1 2. ársfj. 3. ársfj. 
1968 1969 til 1969 1969 1970 1969 1970 Skipting á fisktegundir: Þorskur 234.653 286.475 + 22,1 138.666 174.221 42.498 38.324 Ýsa 34.024 35.036 + 3,0 12.468 10.742 9.784 8.702 Ufsi 38.032 53.873 - 41,7 10.696 13.143 13.691 13.149 Langa 8.896 9.023 — 1,4 3.415 2.434 2.730 2.557 Keila 4.873 4.250 - 12,8 965 550 203 189 Steinbítur 8.989 7.719 - 14,1 2.587 2.140 592 670 Karfi 30.571 28.504 -— 6,8 7.551 5.148 14.508 11.948 Lúða 1.054 6.778 - 543,1 503 820 5.684 7.012 Skarkoli 6.144 10.764 + 75,2 1.934 1.373 3.073 2.392 Annar flatfiskur 707 866 + 22,5 256 130 452 348 Skata 603 631 + 4,6 155 92 93 96 Síld 142.820 56.893 — 60,2 6.846 6.985 15.211 20.926 Loðna 78.166 171.009 + 118,8 3.814 40.202 448 — Humar 2.489 3.511 + 41,1 1.360 1.252 2.413 2.770 Rækja 2.451 3.276 + 33,7 797 967 327 237 Ósundurliðað 4.825 7.146 + 48,1 2.503 3.853 2.232 3.256 

Samtals 599.297 685.853 + 14,4 194.516 264.052 113.670 112.576 
Hagnýting aflans: Þorskafli 373.017 450.150 + 20,7 181.602 214.590 95.419 88.814 Frysting 202.237 269.276 + 33,1 99.066 115.270 80.302 75.859 Söltun 115.178 82.332 - 29,5 36.048 56.830 6.133 4.344 Herzla 15.174 44.819 + 195,4 35.183 26.779 774 520 Niðursuða 179 182 + 1,7 63 102 16 57 Mjölvinnsla 4.431 7.277 + 64,2 3.397 4.399 2.045 2.612 Innlend neyzla 7.003 6.329 — 9,6 1.831 1.210 1.390 1.467 ísfiskur 28.812 39.894 + 38,5 6.016 10.000 4.759 3.955 Reyking 3 41 + 1.266,7 — — — — 

Slld og loðna 220.987 227.902 + 3,1 10.661 47.186 15.660 20.759 Frysting 9.023 6.286 -H 30,3 42 2.902 282 683 Söltun 28.834 19.379 — 32,8 — 263 8.008 1.876 Niðursuða 1.266 1.465 + 15.7 822 1.041 272 251 Mjölvinnsla 132.631 172.694 + 30,2 3.946 38.652 1.001 — 

Innlend neyzla 11 0 — 100,0 — — — — 

ísfiskur 49.204 28.078 - 42,9 5.851 4.328 6.097 17.949 Reyking 18 — 
- 100,0 — — — — 

Humar, rœkja 4.941 6.787 37,4 2.157 2.219 2.468 3.007 Frysting 4.825 6.722 + 39,3 2.140 2.133 2.468 3.000 Niðursuða 113 57 — 49,6 17 86 — 7 Innlend neyzla 3 8 + 166,7 — 0 — — 

ísfiskur — 0 + 0,0 — — — — 

Annar afli 352 1.014 + 188,1 96 57 123 250 Frysting — 402 + 100,0 — 48 — 91 ísfiskur 352 612 + 73,9 96 9 123 159 
Heildarafli 599.297 685.853 + 14,4 194.516 264.052 113.670 112.830 Þorskafli 373.017 450.150 + 20,7 181.602 214.590 95.419 88.814 Síld og loðna 220.987 227.902 + 3,1 10.661 47.186 15.660 20.759 Humar, rækja 4.941 6.787 + 37,4 2.157 2.219 2.468 3.007 Annar afli 352 1.014 188,1 96 57 123 250 
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III. tafla. Framleiðsla mjólkurafurða og sala þeirra innan lands 1969—1971. 
Aukning 

Allt árið í % 4. ársfj. 1. ársfj. 

1969 1970 1970 1971 
18.908 20.983 ! 7.704 19.302 
10.916 10.854 10.763 10.787 

253 270 242 249 
188 217 124 132 
280 286 279 336 
430 436 413 423 
207 366 199 277 
165 196 199 224 
17 J6 15 14 

— 59 2 113 
44 63 33 28 
59 38 
63 48 36 22 

IV. tafla. Iðnaðarframleiðsla 1969—1971. 

Allt árið 3. ársfj. 4. ársfj. 1. ársfj. 

1969 1970 
frá 1969 
til 1970 

. tonn 95.145 100.568 + 5,7 

. þús. 1 43.464 42.536 • f 2 ,1 . þús. I 950 912 -f- 4,0 
, tonn 1.461 1.507 + 3.1 

tonn 1.354 1.165 -f 14,0 
tonn 1.820 1.820 0,0 
tonn 997 1.667 + 67,2 
tonn 737 807 + 9,5 
tonn 72 74- + 0,2 
tonn 265 366 + 38,1 
tonn 614 479 + 22,0 

þús. 1 59 38 + 35,1 
tonn 368 324 + 22,0 

Innvegin mjóik 
- seld nýmjólk 
- seldur rjómi 

Framleitt smjör 
- selt smjör 

Framleitt skyr 
Framleiddur mjólkurostur 
- seldur ostur 

Framleiddur mysuostur ' 
Framleitt nýmjólkurduft 
Framleitt undanrennuduft 
Mjólk í niðursuðu 
Framleitt ostaefni 

1969 

860 
43 

1970 

1.413 
47 

1969 

205 
6 

1970 

355 
6 

1969 

325 
11 

1970 

392 
16 

1970 

329 
17 

1971 

390 
21 

903 1.460 211 361 336 408 346 411 

76.613 88.751 34.256 46.379 16.042 21.553 7.020 12.415 

24.351 
23.117 

22.635 
25.786 

6.240 
219 

5.366 
1.805 

6.193 5.566 5.895 6.170 

7.532 13.472 2.132 4.466 2.304 3.068 2.211 4.132 

10.535 37.844 2.612 10.565 7.923 10.501 7.285 10.062 

Allt árið 3. á r s f j . 4. ársfj. 1. ársfj. 
1969 1970 1969 1970 1969 1970 1970 1971 

19.482 26.899 8.698 12.124 4.839 6.810 2.463 3.318 

107.032 108.384 
25.348 26.253 

42.424 
9.990 

46.465 
11.240 

17.770 
4.406 

20.154 
4.981 

18.407 19.039 
4.440 4.721 

Raforkuvinnsla: 
Vatn(GWst) 
Varmi (GWst) [ " 

Samtals 

Sementsverkstniðjan: 
Selt sement (t) 

Áburðarverksmiðjan: 
Framleiddur kjarni (t) 
Seldur kjarni (t) ' . ' ' 

Kísiliðjan: 
Framleiddur kísilgúr (t) 

Álverksmiðjan: 
Framleitt ál og álblöndur (t) . . . . 

Íslendingar frá útlöndum með skip-
um og flugvélum 

Innanlandsflug F.Í.: 
Farþegafjöldi 
Farþegakm í þús 
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VI. tafla. Vísitölur verðlags og tekna. 
Vísitölur, 
ársmeðaltöl Framfærslu- Neyzluvöru- Byggingar- Atvinnu-
1960 = 100,0 kostnaður1) verðlag2) kostnaður3) Tímakaup4) tekjur5) 

1960 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1961 105,1 111,1 113,5 107,0 108,2 
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 
1969 265,8 297,3 292,9 303,1 351,4 
1970 300,8 339,8 343,3 374,7 

Hœkkun frá fyrra ári % 
1961 5,1 11,1 13,5 7,0 8,2 
1962 10,9 11,8 10,3 13,7 21,3 
1963 13,2 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 
19t>6 10,6 12,7 14,9 19,7 23,0 
1967 3,7 4,0 2,8 5,1 -f-5,5 
1968 13,0 13,8 11,7 6,2 2,8 
1969 21,7 24,1 23,0 13,7 16,4 
1970 13,2 14,3 17,2 23,6 

Hœkkun yfir árið % 
1960 3,3 16,8 14,1 
19(51 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 
1969 13,8 15,1 24,1 16,4 
1970 13,2 14,1 22,6 28,5 

Framfœrslukostnaður 
1. jan. 1968=100 

Neyzluvöruverðlag 
1. jan. 1968=100 

Byggingarkostnaður 
okt. 1955=100 

Visitölur eftir mánuðum6) 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 
Janúar 119 (136) (153) 122 (140) (160) (365) (434) (532) 
Febrúar 121 137 153 124 141 160 (376) (436) 532 
Marz (125) (138) (128) (143) 386 4396) 
Apríl (125) (140) (128) (145) (394) (448) 
Maí 125 1416) 128 1466) (402) (458) 
Júní (127) (143) (130) (148) (410) (469) 
Júlí (129) (145) (133) (150) 418 480 
Ágúst 131 147 135 152 (421) (490) 
September (132) (149) (136) (156) (424) (501) 
Október (133) (152) (137) (159) (426) (512) 
Nóvember 134 1546) 138 1636) 428 5246) 
Desember (135) (150) (139) (158) (431) (526) 

1) Meðalársvísitalan er reiknuð: -- 1/2 janúarvísitala sama árs + 1/2 janúarvísitala næsta árs. 
2) A-liður vísitölu framfærslukostnaðar. Meðalársvísitalan er reiknuð + 1/2 janúar, sbr. 1. lið. 
3) Reiknuð þrisvar á ári, en hér fyllt upp í 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. 
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VII. tafla. Inn- og útflutningur og vöruskiptajöfnuður í millj. kr. 
eftir mánuðum 1969—1971. 

1969 1970 1971 

Inn- Út- Vörusk.- Inn- Út- Vörusk.- Inn- Út- Vörusk.-
flutn. flutn. jöfn. flutn. flutn. jöfn. flutn. flutn. jöfn. 

Janúar 662,1 356,2 4 305,9 710,8 776,7 65,9 1.000,7 818,7 4 182,0 
Febrúar 656,7 481,4 -r-175,3 667,1 752,7 85,6 1.132,3 775,5 4 356,8 
Marz 702,1 670,6 4 31,5 977,9 818,0 4 159,9 
Apríl 984,3 635,8 4- 348,5 1.401,5 1.342,9 4 58,6 
Maí 842,8 615,2 4- 227,6 977,2 1.328,6 351,4 
Júní 909,9 932,9 + 23,0 915,1 864,8 4 50,3 
Júlí 1.070,4 834,3 4 236,1 1.237,0 1.385,4 148,4 
Ágúst 839,6 911,7 + 72,1 981,5 1.127,5 146,0 
September 936,7 888,5 4 48,2 1.174,2 1.211,2 37,0 
Október 927,3 864,3 4 63,0 1.154,6 1.176,0 21,4 
Nóvember 1.295,8 1.183,8 4 112,0 1.395,0 948,1 4 446,9 
Desember 1.028,1 1.091,6 + 63,5 2.251,0 1.164,7 41.086,3 

Samtals 10.855,8 9.466,3 4 1.389,5 13.842,9 12.896,6 4 946,3 

Jan.—febr 1.318,8 837,6 4 481,2 1.377,9 1.529,4 151,5 2.133,0 1.594,2 4 538,8 

1) Innflutningstölur eru miðaðar við cif.-vcrð, en útflutningstölur við fob.-verð. 

1 9 6 7 1 9 6 8 » 1 9 6 9 1 9 7 0 

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

Allt árið Jan.—febr. 

1969 1970 1970 1971 
millj. kr. % millj. kr. % millj. kr. % millj. kr. % 

Sjávarafurðir: 
Ísfiskur 4 1 3 , 3 5 , 4 7 1 9 , 2 5 , 6 1 3 7 , 4 9 , 0 6 8 , 0 4 , 3 
Ísvarin síld 2 1 5 , 1 2 , 3 4 1 3 , 5 3 , 2 1 6 , 5 1,1 2 8 , 3 1 , 8 
Frystur fiskur 3 . 1 1 4 , 8 3 2 , 9 4 . 5 4 4 , 5 3 5 , 3 3 8 5 , 3 2 5 , 3 5 7 3 , 2 3 6 , 0 
Fryst síld 1 1 , 6 0 , 1 0 , 1 0 , 0 — — — — 

Saltfiskur 1 . 0 2 6 , 6 1 0 , 9 1 . 1 6 2 , 8 9 , 0 1 0 2 , 8 6 , 7 1 7 1 , 8 10 ,8 
Skreið 4 1 1 , 1 4 , 4 2 4 0 , 2 1 , 9 5 7 , 0 3 , 7 2 8 , 6 1 ,8 
Saltsíld 4 2 0 , 1 4 , 4 4 5 6 , 3 3 , 5 2 7 4 , 1 1 8 , 0 9 9 , 1 6 , 2 
Fiskmjöl 3 9 6 , 5 4 , 2 4 8 6 , 1 3 , 8 4 1 , 4 2 , 7 5 6 , 1 3 , 5 
Síldarmjöl 4 9 , 3 0 , 5 6 , 8 0 , 1 2 , 4 0 , 1 0 , 5 0 , 0 
Loðnumjöl 3 2 5 , 9 3 , 5 4 8 7 , 0 3 , 8 0 , 4 0 , 0 1 ,2 0 , 0 
Karfamjöl 4 2 , 2 0 , 4 3 6 , 3 0 , 3 2 , 1 0 , 1 2 , 4 0 , 1 
Þorskalýsi 7 9 , 3 0 , 8 1 0 6 , 6 0 , 8 9 , 6 0 , 6 1 0 , 4 0 , 6 
Síldarlýsi 1 7 7 , 3 1 , 9 3 , 5 0 , 0 — — — — 

Loðnulýsi 6 2 , 2 0 , 7 9 5 , 6 0 , 7 — — — — 

Hvallýsi 2 1 , 9 0 , 2 9 5 , 2 0 , 7 5 1 , 0 3 , 3 — — 

Hrogn, söltuð og fryst 2 3 8 , 4 2 , 5 3 8 1 , 3 3 , 0 0 , 8 0 , 0 14 ,1 0 , 9 
Humar og rækja, fryst 3 4 4 , 9 3 , 6 5 1 5 , 6 4 , 0 3 3 , 1 0 1 9 0 , 8 5 , 7 
Fiskmeti, niðursoðið 1 2 3 , 0 1 ,3 1 4 2 , 9 1,1 2 5 , 0 1 , 6 17 ,6 1,1 
Hvalkjöt, fryst 4 8 , 1 0 , 5 4 2 , 4 0 , 3 0 , 3 0 , 0 3 , 9 0 , 2 
Aðrar sjávarafurðir 1 1 4 , 4 1 , 3 1 4 5 , 5 1 ,1 7 , 5 0 , 6 1 1 , 3 0 , 7 

Sjávarafurðir, samtals 7 . 7 3 6 , 0 8 1 , 8 1 0 . 0 8 1 , 4 7 8 , 2 1 . 1 4 6 , 7 7 5 , 0 1 . 1 7 7 , 3 7 3 , 7 

Landbúnaðarafurðir: 
Kindakjöt, fryst 2 9 3 , 9 3 ,1 1 8 8 , 2 1 , 5 5 , 5 0 , 4 4 8 , 8 3 ,1 
Gærur og skinn, söltuð 1 7 4 , 3 1 ,8 1 2 0 , 0 0 , 9 2 6 , 0 1,7 2 0 , 6 1 ,3 
Ull 2 1 , 7 0 , 2 2 1 , 5 0 , 2 2 , 5 0 , 1 4 , 2 0 , 3 
Aðrar landbúnaðarafurðir 1 0 1 , 6 1,1 1 0 5 , 6 0 , 8 9 , 0 0 , 6 1 9 , 8 1 , 2 

Landbúnaðarafurðir, samtals 5 9 1 , 5 6 , 2 4 3 5 , 3 3 , 4 4 3 , 0 2 , 8 9 3 , 4 5 , 9 

Afurðir af ferskvatnsveiði, selveiði, 
œðarvarpi o.fl. 2 3 , 1 0 , 2 1 7 , 1 0 , 1 1 , 4 0 , 0 3 , 6 0 , 2 

Iðnaðarvörur: 
Loðsútuð skinn og húðir 6 8 , 8 0 , 7 1 6 6 , 4 1 ,3 1 8 , 5 1,2 3 5 , 6 2 , 2 
Ullarteppi, lopi og band 3 5 , 0 0 , 4 5 2 , 7 0 , 4 7 , 0 0 , 5 1 2 , 4 0 , 8 
Prjónavörur 8 5 , 8 0 , 9 1 0 0 , 9 0 , 8 7 , 0 0 , 5 1 4 , 5 0 , 9 
Kísilgúr 6 5 , 2 0 , 7 1 2 6 , 6 L 0 1 3 , 0 0 , 8 8 , 3 0 , 5 
Ál og álmelmi 5 1 9 , 1 5 , 5 1 . 7 0 7 , 7 1 3 , 2 2 7 1 , 4 1 7 , 7 2 3 7 , 2 1 4 , 9 
Aðrar iðnaðarvörur 7 6 , 4 0 , 8 7 3 , 1 0 , 6 7 , 0 0 , 5 8 ,1 0 , 5 

Iðnaðarvörur, samtals 8 5 0 , 3 9 , 0 2 . 2 2 7 , 4 1 7 , 3 3 2 3 , 9 2 1 , 2 3 1 6 , 1 19 ,8 

Aðrar vörur 2 6 5 , 7 2 , 8 1 3 5 , 4 1 , 0 1 4 , 4 1 , 0 6 , 3 0 , 4 

Alls 9 . 4 6 6 , 4 1 0 0 , 0 1 2 . 8 9 6 , 6 1 0 0 , 0 1 . 5 2 9 , 4 1 0 0 , 0 1 . 5 9 6 , 7 1 0 0 , 0 
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IX. tafla. Viðskipti við einstök lönd í millj. kr. 1968—1970. 

lnnflutningur, cif. Útflutningur, fob. 

Jan.-febr. Jan.-febr. 
1969 1970 1971 1969 1970 1971 

Fríverzlunarbandalagið: 
Bretland 1.378,4 1.967,0 313,6 1.323,9 1.701,5 264,8 
Danmörk 1.045,1 1.855,3 225,4 538,7 866,6 56,0 
Færeyjar 0,9 3,6 0,2 101,7 125,1 9,6 
Noregur 699,3 769,7 101,4 172,7 212,4 12,5 
Svíþjóð 528,0 702,6 109,1 589,0 863,6 173,3 
Austurríki 23,7 40,7 6,5 5,1 91,7 1,3 
Portúgal 35,8 46,9 21,7 412,5 524,0 51,0 
Sviss 452,2 201,5 33,5 103,5 327,8 16,0 
Finnland 292,1 379,7 47,9 230,4 227,1 25,9 

Samtals 4.455,5 5.967,0 859,3 3.477,5 4.939,8 610,4 
Efnahagsbandalagið: 

Belgía 173,6 261,3 34,4 33,1 145,7 2,0 
Frakkland 211,1 375,2 48,3 86,1 112,9 4,7 
Holland 568,8 822,5 119,3 129,9 103,7 3,6 
Ítalía 208,3 259,7 34,1 320,0 411,1 34,7 
Luxemburg 2,2 3,0 0,1 0,5 0,6 — 

Vestur-Þýzkaland 1.818,7 2.083,6 311,3 813,8 1.392,5 182,5 

Samtals 2.982,7 3.805,3 547,5 1.383,6 2.166,5 227,5 
Austur-Evrópulönd: 

7,6 Austur-Þýzkaland 55,1 66,6 13,4 7,6 58,7 — 

Búlgaría 1,7 2,9 0,1 — — — 

Pólland 179,9 201,7 24,7 168,2 — 3,0 
Rúmenia 3,5 4,2 0,7 — 0,3 — 

Rússland 870,1 978,4 200,8 840,0 884,0 46,3 
Tékkóslóvakía 132,3 224,3 25,2 55,7 90,7 11,9 
Ungverjaland 95,2 4,7 0,7 9,5 107,5 — 

Samtals 1.337,8 1.482,8 265,6 1.081,0 1.299,2 61,2 
Önnur Evrópulönd: 

Grikkland 0,8 0,9 0,0 100,0 96,3 30,7 
Írland 3,5 7,5 4,4 18,6 28,9 0,3 
Júgóslavía 2,4 2,7 0,3 4,5 28,9 0,1 
Spánn 66,3 86,4 6,5 105,7 187,1 18,1 
Tyrkland 0,8 1,1 0,1 2,0 1,5 — 

Samtals 73,8 98,6 11,3 230,8 326,2 49,2 
Norður-Ameríka: 

Bandaríkin 934,4 1.116,2 153,8 2.614,5 3.869,4 577,5 
Kanada 26,6 28,9 8,2 2,6 9,0 0,6 

Samtals 961,0 1.145,1 162,0 2.617,1 3.878,4 578,1 

Nígeria 0,2 0,3 0,0 209,9 54,6 — 

Japan 281,3 391,5 96,0 10,4 14,3 — 

Brasilía 169,0 173,9 60,0 171,9 109,0 59,0 
Ísrael 28,2 24,8 3,1 0,5 3,8 3,3 
Surinam — 409,7 93,9 — — — 

Önnur lönd 566,5 343,9 34,3 193,8 104,8 8,0 

Alls 10.856,0 13.842,9 2.133,0 9.376,3 12.896,6 1.596,7 
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Í m i l l j . k r . 

X. tafla. Gjaldeyrisstaða bankanna.1) 

Seðlabankinn 
Frjáls gjaldeyrir og gull 

Gjald-
eyris-

forði2) 
(1) 

Alþjóða-
stofnanir, 
skuldir3) 

(2) 

Aðrar 
skuldir 

(3) 

Nettó-
eign 
(4) 

Vöruskipta-
reikningar, 
nettóeign 

(5) 

Viðskipta-
bankar, 
nettó-
eign 
(6) 

Heildar-
gjaldeyris-

staða 
bankanna 

(7) 

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

ekki hefur vérið dregið á gullframlagið, og frá ársbyrjun 1970 sérstök gjaldeyrisréttindi við IMF. 
3) Þ.e. IMF og EMA. 

Árslok 1960 . . . . 467,3 
-

419,4 - 76,2 4 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 . . . . 2.012,0 - 213,8 - 252,3 1.545,9 - 29,9 - 474,6 1.041,4 
— 1968 . . . . 2.512,0 - 1.100,0 - 125,2 1.286,8 - 151,9 -832,7 302,2 

1969: - 767,0 252,4 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 - 387,1 1.748,2 - 174,5 - 660,6 913,1 
Maí 3.057,2 - 991,1 - 237,1 1.829,0 - 135,8 - 628,2 1.065,0 
Júní 2.842,7 - 991,1 - 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 
Ágúst 3.006,3 - 991,1 - 236,2 1.779,0 - 159,6 - 361,4 1.258,0 
September 3.220,3 - 991,1 - 278,9 1.950,3 - 154,9 - 259,6 1.535,8 
Október 3.357,9 - 991,1 - 321,3 2.045,5 - 155,4 - 310,3 1.579,8 
Nóvember . . . . 3.639,7 - 991,1 - 480,6 2.168,0 - 164,0 - 215,6 1.788,4 
Desember 3.429,2 - 991,1 - 328,0 2.110,1 - 108,4 - 14,1 1.987,6 

1970: 2.241,3 Janúar 3.548,6 - 991,1 - 285,6 2.271,9 - 153,2 122,6 2.241,3 
Febrúar 3.887,8 - 991,1 - 334,6 2.562,1 - 215,4 193,9 2.540,6 
Marz 4.059,7 - 991,1 - 427,6 2.641,0 - 259,2 177,1 2.558,9 
Apríl 3.939,4 - 991,1 - 350,8 2.597,5 - 154,9 372,0 2.814,6 
Maí 4.466,4 - 991,1 - 311,4 3.163,9 - 108,9 331,9 3.386,0 
Júní 4.580,5 - 991,1 -401,6 3.187,8 - 81,8 89,8 3.195,8 
Júlí 4.844,5 - 991,1 -607,0 3.246,4 - 103,6 78,5 3.221,3 
Ágúst 4.824,8 - 991,1 -423,5 3.410,2 - 84,2 - 64,0 3.262,0 
September 4.885,7 - 991,1 -414,9 3.479,7 31,0 - 98,5 3.412,2 
Október 5.276,4 - 991,1 -693,1 3.592,2 32,1 -195,3 3.429,0 
Nóvember . . . . 4.855,2 - 154,9 -1.060,4 3.639,9 - 27,6 -319,4 3.292,9 
Desember . . . . 4.727,1 - 154,9 - 912,5 3.659,7 - 76,8 -319,9 3.263,0 

1971: 
Janúar 5.494,7 - 975,9 4.518,8 -157,0 - 4 4 2 , 0 3.919,8 
Febrúar 5.440,5 — - 846,8 4.593,7 -219,3 -528,7 3.845,7 
Marz 5.333,3 — - 915,5 4.417,8 -308,9 -396,3 3.712,6 
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XI. tafla. Greiðslujöfnuöur við útlönd og viðskiptakjör. 
(í millj. kr.) 

Okt. —des.2) 

Greiðslujöfnuður1) 1966 1967 1968 1969 19702) 1969 1970 
A. Vörur: 

Útflutningur (f.o.b.) 12.244 8.689 7.291 9.411 12.830 3.146 3.295 
(þar af ál) - - - (519) (1.708) (351) (426) 

Innflutningur (f.o.b.) 12.870 13.365 11.515 9.408 12.600 2.473 4.150 
(þ.a. skip og flugvélar) (1.332) (1.637) (585) (52) (855) (47) (595) 
(þ.a. Búrfell og Straumsvík) . (272) (560) (1.546) (1.252) (1.038) (220) (318) 

Vöruskiptajöfnuður -i-626 + 4.676 + 4.224 + 3 + 230 + 673 4- 855 
B. Þjónusta: 

Tekjur 6.358 7.141 6.430 6.721 8.365 1.676 2.260 
Gjöld 6.389 7.071 6.257 6.333 7.870 1.758 2.195 

Þjónustujöfnuður + 31 + 70 + 173 + 388 + 495 4- 82 + 65 
A + B = Viðskiptajöfnuður + 651 -r 4.606 4- 4.051 + 391 + 725 + 591 4- 790 

C. Framlög án endurgjalds, nettó .. +104 + 125 4- 79 4- 72 4- 30 4- 22 4- 5 

D. Sérstök dráttarréttindi við IMF . — — — — + 222 — — 

E. Fjármagnshreyfingar: 
Lántökur einkaaðila, nettó . . . . + 667 + 467 + 591 + 939 4- 485 4- 309 4- 70 
Lántökur opinberra aðila, nettó + 503 + 643 +2.043 + 1.071 4- 350 4- 134 + 120 
Aðrar fjármagnshreyfingar, nettó 4- 294 + 1.311 + 1.274 + 1.305 + 1.220 + 365 + 430 

Fjármagnsjöfnuður + 876 +2.421 +2.726 + 1.437 + 185 4- 78 + 480 

F. Skekkjur og vantalið, nettó .... -f 108 + 121 + 98 4 71 + 98 4- 39 + 91 

G. Heildargreiðslujöfnuður 
( = breyting á gjaldeyrisstöðu) . + 7 4-2.189 4-1.306 + 1.685 + 1.200 + 452 + 224 

Vísitölur utanríkisviðskipta 
1935=100 

Magnvísitölur: 
Útflutningur 541 426 399 487 
Innflutningur 1.009 1.030 943 838 

Verðvísitölur: 
Útflutningur 2.345 2.073 3) 1.8843) 4.030 
Innflutningur 1.735 1.7003) 1.6103) 3.242 

Viðskiptakjör 135,2 121,9 117,0 124,3 •• 

1) Allar tölur greiðslujafnaðar hafa verið umreiknaðar miðað við 88 kr. stofngengi. 
2) Bráðabirgðatölur. 
3) Miðað við 43 kr. stofngengi. 
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XII. tafla. Yfirlit um bankakerfið.1) 

Eignir bankakerfisins Skuldir bankakerfisins 

Innlendar eignir 

Lán Seðlab. Heildar-
til ríkissjóðs, útlán Erlendar 

í millj. kr. fjárf.l.stofn. innláns- Annaó, eignir, Peninga-
og annarra2) stofnana3) nettó nettó4) Samtals Sparifé magn5) 

(l) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Árslok 1960 193 4.439 -1.355 261 3.538 2.421 1.117 
— 1961 357 4.828 -1.021 274 4.438 3.007 1.431 
— 1962 398 5.294 -1.078 958 5.572 3.837 1.735 
— 1963 237 6.098 -1.117 1.116 6.334 4.605 1.729 
— 1964 408 6.862 -1.122 1.445 7.593 5.417 2.176 
— 1965 258 8.599 -1.197 1.760 9.420 6.704 2.716 
— 1966 + 15 9.942 -1.048 1.728 10.607 7.745 2.862 
— 1967 670 10.736 -1.127 779 11.058 8.406 2.652 
— 1968 1.028 11.891 - 911 ^ 44 11.964 9.046 2.918 

Mánaðarlok 1969: 
Janúar 1.142 11.804 - 812 93 12.041 9.121 2.920 
Febrúar 1.063 11.849 - 770 95 12.237 9.193 3.044 
Marz 1.271 12.027 - 898 105 12.505 9.300 3.205 
Apríl 888 12.245 - 803 711 13.041 9.447 3.594 
maí 814 12.693 -1.120 866 13.253 9.539 3.714 
Júní 948 12.712 -1.140 854 13.374 9.623 3.751 
júlí 1.027 12.940 -1.383 1.025 13.609 9.779 3.830 
Ágúst 942 13.130 -1.547 1.132 13.657 9.874 3.783 
September 968 13.046 -1.645 1.409 13.778 9.886 3.892 
Október 1.105 12.998 -1.589 1.464 13.978 9.976 4.002 
Nóvember 887 13.285 -1.836 1.682 14.018 9.992 4.026 
Desember 889 13.402 -1.479 1.816 14.628 10.789 3.839 

Mánaðarlok 1970: 
Janúar 1.143 13.263 -1.604 2.083 14.885 10.957 3.928 
Febrúar 1.136 13.284 -1.537 2.374 15.257 11.117 4.140 
Marz 1.307 13.524 -1.610 2.411 15.632 11.256 4.376 
Apríl 1.415 14.012 -1.876 2.667 16.218 11.487 4.731 
Maí 1.267 14.451 -1.989 3.243 16.972. 11.721 5.251 
Júní 1.283 14.421 -1.903 3.099 16.900 11.883 5.017 
Júlí 1.377 14.892 -2.097 3.099 17.271 11.992 5.279 
Ágúst 1.160 14.953 -2.072 3.184 17.225 12.050 5.175 
Septembcr 1.156 15.171 -2.328 3.331 17.330 12.209 5.121 
Október 1.006 15.481 -2.249 3.351 17.589 12.352 5.237 
Nóvember 1.094 15.759 -2.277 3.227 17.803 12.388 5.415 
Desember6) 821 15.933 -2.033 3.206 17.927 13.244 4.683 

Mánaðarlok 1971: 
Janúar6) 358 16.333 -2.090 3.855 18.456 13.466 4.990 
Febrúar6) 417 16.614 -1.991 3.712 18.752 13.652 5.100 
Marz6) 832 16.918 -2.155 3.577 19.172 13.860 5.312 

1) Seðlabankinn, viðskiptabankar, sparisjóðir og innlánsdeildir kaupfélaga. 
2) Samanlagðar tölur úr 1., 2. og 4. dálki í XIII. töflu. 
3) Sama og 5. dálkur í XIV. töflu. 
4) Samanlagðar tölur úr 6. dálki í XIII. töflu og 6. og 9. dálki í XIV. töflu. 
5) Peningamagn: Samtala seðla og myntar í umferð (sbr. 8. dálk í XIII. töflu) og veltiinnlána hjá innláns-

stofnunum (sbr. 3. dálk í XV. töflu). Geymslufé vegna innflutnings er ekki talið með. 
6) Bráðabirgðatölur. 
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XIII. tafla. Reikningar Seðlabankans. 

Eignir Seðlabankans 

Innlendar eignir 

Skuldir Seðlabankans 

Peningaliðir 

Árslok 1960 111 60 737 2 2 -- 304 4 289 67 390 4 120 
— 1961 - 45 380 795 2 2 -- 402 305 474 477 104 
— 1962 - 100 480 682 18 -- 618 1.182 794 560 290 
— 1963 - 249 470 747 16 -- 573 1.345 980 617 159 
— 1964 - 108 495 777 2 1 -- 548 1.671 1.289 740 279 
— 1965 - 103 314 1.165 47 -- 538 1.930 1.401 970 444 
— 1966 - 434 340 1.311 79 -- 502 2.105 1.738 1.039 122 
— 1967 24 532 1.304 114 -- 668 1.359 1.914 968 4 217 
— 1968 264 592 1.519 172 -- 883 916 2.077 942 4 439 

Mánaðarlok 1969: 
Janúar 400 571 1.396 171 -- 901 799 [2.073 914 4- 551 
Febrúar 300 600 1.306 163 -- 899 1.023 12.130 883 4 520 
Marz 523 585 1.554 163 -- 948 1.003 Í 2 . 2 0 8 955 4 283 
Apríl 455 270 1.865 163 -- 944 1.493 2.274 972 56 
Maí 574 122 2.064 118 -- 955 1.612 2.329 1.017 189 
Júní 738 89 1.967 121 -- 960 1.387 2.361 1.028 4 47 
Júlí 881 28 2.035 118 -- 986 1.436 2.387 1.058 67 
Ágúst 908 -- 149 2.059 183 --1.022 1.544 2.420 1.031 72 
September 761 45 1.995 162 --1.038 1.718 2.445 1.075 123 
Október 772 189 1.970 144 -- 843 1.811 2.558 1.064 421 
Nóvember 514 229 1.968 144 -- 867 1.938 2.578 1.036 312 
Desember 640 59 1.942 190 -- 755 1.936 2.646 1.116 250 

Mánaðarlok 1970: 
Janúar 889 65 1.648 188 --1.004 2.058 2.716 1.032 96 
Febrúar 872 87 1.485 178 --1.029 2.279 2.776 1.047 49 
Marz 965 165 1.609 177 --1.077 2.313 2.831 1.064 257 
Apríl 1.114 169 1.856 132 --1.105 2.372 2.913 1.175 450 
Maí 1.032 104 1.962 131 --1.095 2.983 3.000 1.199 918 
Júní 1.131 23 1.693 129 --1.121 3.038 3.153 1.176 564 
Júlí 1.201 -- 129 1.831 305 --1.148 3.080 3.183 1.304 653 
Ágúst 978 -- 183 1.773 365 --1.180 3.264 3.435 1.234 348 
September 913 -- 195 1.729 438 --1.220 3.447 3.438 1.261 413 
Október 703 -- 195 1.713 498 --1.241 3.560 3.463 1.289 286 
Nóvember 713 -- 199 1.911 580 --1.260 3.558 3.296 1.261 746 
Desember8) 176 -- 30 1.818 675 --1.173 3.536 3.368 1.385 249 

Mánaðarlok 1971: 
Janúar8) - 225 -- 92 1.597 675 --1.408 4.305 3.358 1.254 240 
Febrúar8) - 2 0 6 -- 39 1.505 662 --1.444 4.316 3.484 1.218 92 
Marz8) 572 124 1.767 136 --1.546 4.050 3.552 1.290 261 

1) Mínusmerki ( - ) táknar nettóinnstæðu ríkissjóðs og ríkisstofnana hjá Seðlabankanum; mínusmerkið 
gildir hið sama gagnvart fjárfestingarlánastofnunum (þ.e. skuld Seðlabankans). 

2) Þar með talin kaup Seðlabanka á eigin skuldabréfum viðskiptabanka. 
3) Lán til bæjar- og sveitarfélaga, opinberra og einka-fyrirtækja, félagasamtaka og einstaklinga. 
4) Felur m.a. í sér mótvirðisfé bandarískra vörukaupalána, P.L. 480. 
5) Sömu tölur og í 7. dálki XIV. töflu. 
6) Seðlar og mynt í umferð utan bankakerfisins; seðla- og mynteign innlánsstofnana á hverjum tíma er 

talin með í lausafjárstöðu þeirra gagnvart Seðlabankanum. 
7) Óhagstæð lausafjárstaða innlánsstofnana gagnvart Seðlabankanum er táknuð með mínusmerki ( - ) . 
8) Bráðabirgðatölur. 

Staða 
ríkissj. 

og ríkis-
stofnana1) 

(1) 

Staða 
fjárfest-
irtgarlána-
stofnana 

(2) 

Endur-
keypíir 
víxlar 

innláns-
stofnana2) 

(3) 

Lán til 
annarra3) 

(4) 

Anttað, 
nettó4) 

(5) 

Erlendar 
eignir, 
nettó 
(6) 

Bundnar 
innstæður 
innláns-

stofnana5) 
(7) 

Seðlar og 
mynt í 

umferð6) 
(8) 

Lausa-
fjárstaða 
innláns-

stofnaná1) 
(9) 

í millj. kr. 
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XIV. tafla. Reikningar innlánsstofnana.1) 

Fjármagn til ráðstöfunar Ráðstöfun 

Heildar- Endur- Samtals Endurl. Bundnar-
inn- kaup Annað, (=ráð- Heildar- erl. inn- Innlend Erlend 

í millj. kr. stœður2) Seðlab.3) nettó4) stöfun) útlán lánsfé stœður5) lausafjst.6)lausafj.st. '7) 
(V (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Árslok 1960 3.230 737 447 4.414 4.439 67 -120 28 
— 1961 4.062 795 518 5.375 4.828 — 474 104 - 31 
— 1962 5.083 682 731 6.496 5.294 171 794 290 - 53 
— 1963 5.788 747 805 7.340 6.098 166 980 159 - 63 
— 1964 6.922 777 839 8.538 6.862 167 1.289 279 - 59 
— 1965 8.526 1.165 893 10.584 8.599 155 1.401 444 - 15 
— 1966 9.648 1.311 1.018 11.977 9.942 276 1.738 122 - 101 
— 1967 10.175 1.304 1.144 12.623 10.736 385 1.914 -217 - 195 
— 1968 11.115 1.519 1.081 13.715 11.891 573 2.077 -439 - 387 

Mánaðarlok 1969: 
Janúar 11.216 1.396 931 13.543 11.804 554 2.073 -551 - 337 
Febrúar 11.445 1.306 892 13.643 11.849 556 2.130 -520 - 372 
Marz 11.655 1.554 1.027 14.236 12.027 591 2.208 - 283 - 307 
Apríl 12.182 1.865 796 14.843 12.245 525 2.274 56 - 257 
Maí 12.350 2.064 959 15.373 12.693 454 2.329 189 - 292 
Júni 12.454 1.967 866 15.287 12.712 397 2.361 - 47 - 136 
Júlí 12.676 2.035 878 15.589 12.940 303 2.387 67 - 108 
Ágúst 12.752 2.059 957 15.768 13.130 279 2.420 72 - 133 
September 12.825 1.995 929 15.749 13.046 222 2.445 123 - 87 
Október 13.046 1.970 1.082 16.098 12.998 234 2.558 421 - 113 
Nóvember 13.119 1.968 1.248 16.335 13.285 208 2.578 312 - 48 
Desember 13.666 1.942 990 16.598 13.402 210 2.646 250 90 

Mánaðarlok 1970: 
Janúar 13.980 1.648 834 16.462 13.263 181 2.716 96 206 
Febrúar 14.384 1.485 695 16.564 13.338 153 2.776 49 248 
Marz 14.754 1.609 663 17.026 13.578 131 2.831 257 229 
Apríl 15.188 1.856 875 17.919 14.012 124 2.913 451 419 
Maí 15.940 1.962 965 18.867 14.451 119 3.000 918 379 
Júní 15.884 1.693 850 18.427 14.421 114 3.153 564 175 
Júli 16.131 1.831 929 18.891 14.892 72 3.183 653 91 
Ágúst 16.145 1.773 882 18.800 14.953 72 3.435 348 - 8 
September 16.246 1.729 1.075 19.050 15.171 72 3.438 413 - 44 
Október 16.481 1.713 1 . 0 0 1 19.195 15.481 87 3.463 286 - 122 
Nóvember 16.763 1.911 970 19.644 15.759 87 3.296 746 - 244 
Desember8) 16.712 1.818 851 19.380 15.933 80 3.368 249 - 249 

Mánaðarlok 1971: 
Janúar8) 17.367 1.597 669 19.633 16.333 76 3.358 240 - 374 
Febrúar8) 17.711 1.505 650 19.866 16.614 140 3.484 92 - 464 
Marz8) 18.058 1.767 713 20.538 16.918 140 3.552 261 - 333 
1) Viðskiptabankar, sparisjóðir og innlánsdeildir kaupfélaga, 
2) Veltifé, sparifé og geymslufé vegna innflutnings. 
3) Kaup á eigin skuldabréfum viðskiptabanka talin með. 
4) Langar erlendar skuldir taldar með (tölur í 6. dálki). 
5)Innstæður á uppsagnarreikningum taldar með (og mótvirði stofnlána árin 1961—1968). 
6) Seðla- og mynteign + almennar innstæður hjá Seðlabankanum - lausaskuldir (þ.e. yfirdráttur + aðrar 

stuttar skuldir + óinnleystir tékkar) gagnvart Seðlabankanum. Óhagstæð lausafjárstaða er merkt með 
mínusmerki ( - ) . 

7) Erlendar eignir erlendar skuldir aðrar en langar erlendar skuldir (sbr. tölur í 6. dálki). Óhagstæð lausafjárstaða er merkt með mínusmerki ( - ) . 

8) Bráðabirgðatölur. 
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XV. tafla. Innlán og útlán viðskiptabanka, sparisjóða og innlánsdeilda kaupfélaga.1) 

Veltiinnlán2)3) Spariinnlán2)4) Útlán5) 

Spari- Spari- Innláns- Spari- Innláns-
í millj. kr. Bankar sjóðir Samtals Bankar sjóðir deildir Samtals Bankar sjóðir deildir Samt. í millj. kr. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Árslok 1960 608 119 727 1.504 676 241 2.421 3.496 702 241 4.439 
— 1961 866 88 954 2.013 712 282 3.007 3.889 661 278 4.828 
— 1962 1.048 127 1.175 2.568 924 345 3.837 4.102 863 329 5.294 
— 1963 1.015 97 1.112 3.299 909 397 4.605 4.927 810 361 6.098 
— 1964 1.335 101 1.436 4.041 922 454 5.417 5.655 800 407 6.862 
— 1965 1.623 123 1.746 5.062 1.110 532 6.704 7.216 917 466 8.599 
— 1966 1.678 145 1.823 5.868 1.287 590 7.745 8.356 1.082 504 9.942 
— 1967 1.527 157 1.684 6.426 1.373 607 8.406 9.043 1.190 503 10.736 
— 1968 1.809 167 1.976 6.884 1.532 630 9.046 10.066 1.310 515 11.891 

Mánaðarlok 1969: 
11.803 Janúar 1.846 160 2.006 6.954 1.536 630 9.120 9.964 1.322 517 11.803 

Febrúar 1.970 191 2.161 7.009 1.554 630 9.193 10.011 1.323 515 11.849 
Marz 2.075 175 2.250 7.102 1.575 623 9.300 10.190 1.329 508 12.027 
Apríl 2.414 208 2.622 7.223 1.601 623 9.447 10.394 1.342 509 12.245 
Maí 2.477 220 2.697 7.296 1.620 623 9.539 10.818 1.366 509 12.692 
Júní 2.491 232 2.732 7.363 1.643 617 9.623 10.811 1.396 504 12.711 
Júlí '2.526 246 2.772 7.488 1.674 617 9.779 11.012 1.424 504 12.940 
Ágúst 2.504 248 2.752 7.562 1.695 617 9.874 11.177 1.449 504 13.130 
September 2.551 266 2.817 7.582 1.693 611 9.886 11.063 1.486 497 13.046 
Október 2.673 265 2.938 7.656 1.709 611 9.976 10.996 1.505 497 12.998 
Nóvember 2.753 237 2.990 7.659 1.722 611 9.922 11.248 1.539 498 13.285 
Desember 2.455 268 2.723 8.282 1.853 654 10.789 11.327 1.544 531 13.402 

Mánaðarlok 1970: 
13.263 Janúar 2.638 258 2.896 8.424 1.879 654 10.957 11.159 1.573 531 13.263 

Febrúar 2.818 275 3.093 8.621 1.900 596 11.117 11.218 1.589 477 13.284 
Marz 3.040 272 3.312 8.746 1.914 596 11.256 11.451 1.596 477 13.524 
Apríl 3.253 303 3.556 8.931 1.960 596 11.487 11.930 1.599 483 14.012 
Maí 3.697 355 4.052 9.115 2.010 596 11.721 12.315 1.653 483 14.451 
Júní 3.514 327 3.841 9.255 2.032 596 11.883 12.241 1.697 482 14.420 
Júlí 3.618 357 3.975 9.357 2.039 506 11.992 12.669 1.742 481 14.892 
Ágúst 3.547 384 3.931 9.392 2.062 596 12.050 12.679 1.804 470 14.953 
September 3.484 376 3.860 9.534 2.079 596 12.209 12.852 1.850 469 15.171 
Október 3.526 422 3.948 9.653 2.103 596 12.352 13.110 1.902 469 15.481 
Nóvember 3.769 385 4.154 9.686 2.106 596 12.388 13.351 1.940 468 15.759 
Desember 2.938 360 3.298 10.367 2.245 632 13.244 13.495 1.946 492 15.933 

Mánaðarlok 1971: 
16.333 Janúar6) 3.388 348 3.736 10.533 2.301 632 13.466 13.857 1.984 492 16.333 

Febrúar6) 3.500 382 3.882 10.684 2.336 632 13.652 14.098 2.027 489 16.614 
Marz6) 3.640 382 4.022 10.846 2.382 632 13.860 14.385 2.050 483 16.918 

1) Tölur töflunnar miðast við skiptingu i banka, sparisjóði og innlánsdeildir á hverjum tíma; undantekning 
er þó með Verzlunarsparisjóðinn og Samvinnusparisjóðinn, sem báðir eru taldir með bönkum frá og 
með 1960, svo og Sparisjóð alþýðu frá og með 1967, til þess að auðvelda samanburð. 

2) Innlánin í töflunni eru nettóinnlán, þ.e. innlán stofnana innbyrðis eru ekki talin með. 
3) Veltiinnlán: Samtala innstæðna á hlaupareikningum og sparisjóðsávísanabókum. Geymslufé vegna 

innflutnings er ekki talið með. 
4) Spariinnlán: Samtala innstæðna í almennum sparisjóðsbókum og uppsagnarreikningum. 
5) Endurlánað erlent lánsfé er ekki talið með í útlánum. 
6) Bráðabirgðatölur. 
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XVI. tafla. Efnahagsreikningur Seðlabankans. 

ÁRSLOK Mánaðarlok 1970 Mánaðarlok 1971 
í millj. kr. í millj. kr. 

1968 1969 Okt. Nóv. Des. Jan. Febr. Marz 

Eignir: 

Erl. eignir í frjálsum gjaldeyri 2.513,0 3.759,2 5.606,3 5.361,2 5.233,1 5.495,4 5.441,1 5.334,0 
a. Gullmynt 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 
b. Sérstök gjaldeyrisréttindi 

Alþjóðagjaldeyrissjóðsins - - 221,7 45,7 45,7 130,0 130,0 130,0 
c. Gullframlag til Álþjóða-

gjaldeyrissjóðsins 330,0 330,0 330,0 506,0 506,0 506,0 506,0 506,0 
d. Erlendir bankar o. íl 525,0 1.367,4 1.901,3 1.868,8 2.041,7 2.683,7 2.084,6 2.031,1 
e. Erl. verðbréf og ríkisvíxlar 1.496,5 1.934,7 3.064,0 2.851,4 2.550,4 2.086,4 2.631,2 2.577,6 
f. Erlendir víxlar 72,2 37,8 - - - - - -

Vöruskiptareikningar 61,8 7,0 34,3 22,0 11,5 16,5 44,3 83,7 

Krónuframlag til Alþjóðagjald-
eyrissjóðsins 990,0 990,0 990,0 1.518,0 1.518,0 1.518,0 1.518,0 1.518,0 

Innlánsstofnanir 2.219,7 2.242,8 1.877,3 2.125,7 1.923,0 1.753,4 1.855,3 2.051,5 
a. Óinnleystir tékkar 0,9 1,0 99,1 166,6 4,5 71,4 60,7 60,2 
b. Reikningsskuldir 234,6 8,2 55,3 47,0 26,1 14.8 228,3 96,2 
c. Önnur stutt lán 465,2 190,9 10,0 - 75,0 70,0 61,5 128,3 
d. Verðbréf 80,9 44,4 41,3 41,3 73,9 73,9 73,9 66,0 
e. Endurkeyptir víxlar 1.438,1 1.898,3 1.671,6 1.870,8 1.743,5 1.523,3 1.430,9 1.700,8 

Fjárfestingarlánastofnanir 681,5 585,0 508,4 508,6 549,6 531,1 598,1 679,4 
a. Reikningsskuldir 152,1 122,9 36,1 36,2 30,3 19,2 82,6 57,6 
b. Önnur stutt lán 1,0 10,0 - - 55,0 55,0 55,0 55,0 
c. Verðbréf 528,4 452,1 472,3 472,4 464,3 456,9 460,5 566,8 

Ríkissjóður og ríkisstofnanir 1.084,0 1.288,0 1.977,6 2.029,4 1.543,1 1.866,4 1.826,4 1.745,3 
a. Aðalviðskiptareikn.ríkissj. 540,4 21,2 241,6 316,4 - 318,4 280,7 337,2 
b. Aðrir ríkisreikningar . . . . 253,5 370,7 824,5 816,8 613,3 624,4 621,8 627,3 
c. Ríkisstofnanir 1,2 54,5 58,3 58,3 59,6 59,6 59,6 50,0 
d. Verðbréf 76,6 775,6 791,2 786,4 822,6 816,4 816,7 683,2 
e. Endurlánað erlent lánsfé 212,3 66,0 62,0 51,7 47,6 47,6 47,6 47,6 

Aðrir aðilar 171,6 189,4 498,2 579,9 675,3 675,2 661,6 136,2 
a. Ýmsir reikningar 14,9 6,4 8,1 8,7 6,3 6,8 6,8 6,9 
b. yerðbr.bæjar-og sveitarfél. 49,3 65,1 76,3 76,0 76,0 76,0 63,0 63,3 
c. Önnur verðbréf 107,4 117,9 413,8 495,2 593,0 592,4 591,8 66,0 

Bankabyggingar 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Ýmislegt 18,9 37,9 1,7 1,4 46,9 1,6 1,5 1,7 

Alls 7.732,5 9.001,3 11.495,8 12.148,2 11.502,5 11.859,6 11.948,3 11.551,8 
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XVI. tafla, frh. Efnahagsreikningur Seðlabankans. 

í millj. kr. 
ÁRSLOK Mánaðarlok 1970 Mánaðarlok 1971 

í millj. kr. 
1968 1969 Okt. Nóv. Des. Jan. Febr. Marz 

S k u l d i r : 

Seðlar og mynt 1.031,8 1.226,2 1.480,6 1.481,5 1.514,0 1.444,7 1.438,2 1.511,4 

Innlánsstofnanir 
a. Almennar innstæður 
b. Innst. á uppsagnarreikn. . 
c. Bundnar innstæður 

2.248,4 
171,6 

3,6 
2.073,2 

2.986,7 
340,6 

6,4 
2.639,7 

3.722,6 
258,7 
209,4 

3.254,5 

4.036,5 
740,4 

9,4 
3.286,7 

3.594,3 
226,0 

9,4 
3.358,9 

3.563,3 
205,0 

11,4 
3.346,9 

3.707,0 
222,7 

11,4 
3.472,9 

3.876,7 
324,4 

11,4 
3.540,9 

Fjárfestingarlánastofnanir 89,5 525,9 702,9 707,2 579,2 622,6 636,8 555,1 

Ríkissjóður og ríkisstofnanir 
a. Aðalviðskiptareikn.ríkissj. 
b. Aðrir ríkisreikningar . . . . 
c. Ríkisst., alm. innstæður . . 
d. Ríkisst., uppsagnarreikn. . 

819,5 

309,4 
416,9 

93,2 

648,0 

263,5 
312,3 
72,2 

1.274,3 

351,8 
851,6 
70,9 

1.316,4 

444,1 
801,4 

70,9 

1.368,2 
363,9 
192,5 
740,9 
70,9 

2.091,1 

1.028,9 
991,3 

70,9 

2.031,7 

J .050,2 
910,6 

70,9 

1.173,7 

182,0 
921,9 

69,8 

Mótvirðisfé 61,3 29,8 27,2 27,3 24,9 21,4 25,4 21,4 

Aðrir aðilar 17,9 25,1 30,7 28,6 31,8 43,1 39,3 46,5 

Innstæður Alþjóðabanka 7,1 - - - - - - -

Yfirdráttarlán frá Evrópusjóðnum 440,0 - - - - - - -

Innstæða Alþjóðagjaldeyrissjóðs-
ins v/kvóta Íslands 991,1 991,1 991,0 1.518,9 1.518,9 1.518,9 1.518,9 1.518,9 

Erl. skuldir í frjálsum gjaldeyri 
til skamms tíma 

a. Erlendir bankar o. fl 
b. Lán frá Alþjóðagjaldeyrissj. 

785,2 
125,2 
660,0 

1.648,1 
328,1 

1.320,0 

2.015,4 
695,4 

1.320,0 

1.722,0 
1.062,0 

660,0 

1.572,5 
912,5 
660,0 

984,2 
984,2 

857,1 
857,1 

925,8 
925.8 

Vöruskiptareikningar 203,6 115,3 2,7 50,1 88,3 173,7 263,9 393,1 

Erl. lán til langs tíma 212,3 66,0 62,0 51,7 47,6 47,6 47,6 47,6 

Mótvirði sérstakra gjaldeyris-
réttinda Alþjóðagjaldeyrissj. - - 221,8 221,8 221,8 438,3 438,3 438,3 

Ýmislegt 23,8 36,2 267,9 289,5 105,8 75,5 112,9 208,1 

Gengisbreytingareikningur 418,8 228,3 228,3 228,3 248,8 248,8 248,8 248,8 

Arðsjóður 32,3 39,3 33,1 33,1 40,1 40,1 40,1 40,1 

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

Varasjóður 170,0 200,0 200,0 200,0 270,0 270,0 270,0 270,0 

Annað eigið fé 79,9 135,3 135,3 135,3 176,3 176,3 176,3 176,3 

Alls 7.732,5 9.001,3 11.495,8 12.148,2 11.502,5 11.859,6 11.948,3 11.551,8 
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XVII. tafla. Innlán og útlán banka og sparisjóða.1) 
(í millj. kr.) 

1966 1967 1968 1969 1970 
Sparifé: 

Landsbank i 2.538 2.726 2.823 3.281 4.099 
Útvegsbanki 931 940 1.005 1.210 1.501 
Búnaðarbanki 1.109 1.246 1.406 1.760 2.205 
Iðnaðarbanki 426 525 555 680.. 835 
Verzlunarbanki . . . . 500 587 634 733 911 
Samvinnubanki . . . . 364 382 415 535 712 
Alþýðubanki — 20 46 83 1044) 

Samtals 5.868 6.426 6.884 8.282 10.3674) 
3 stærstu sparisjóðir 545 581 640 768 972 
Aðrir sparisjóðir . . . 742 792 892 1.085 1.2734) 

Sparifé alls 7.155 7.799 8.416 10.135 12.6124) 

Veltiinnlán:2) 
Landsbanki 661 583 720 1.119 1.368 
Útvegsbanki 399 276 297 338 463 
Búnaðarbanki 321 374 437 558 628 
Iðnaðarbanki 105 102 131 132 130 
Verzlunarbanki . . . . 105 103 127 164 187 
Samvinnubanki . . . . 87 84 86 126 139 
Alþýðubanki — 5 11 18 234) 

Samtals 1.678 1.527 1.809 2.455 2.938 
3 stærstu sparisjóðir 59 60 64 124 174 
Aðrir sparisjóðir 86 98 104 141 1864) 

Veltiinnlán alls 1.823 1.685 1.977 2.720 3.2984) 

Útlán:3) 
Landsbanki 4.099 4.237 4.585 4.946 5.998 
Útvegsbanki 1.661 1.751 2.020 2.235 2.342 
Búnaðarbanki 1.299 1.544 1.770 2.132 2.625 
Iðnaðarbanki 437 526 594 703 861 
Verzlunarbanki . . . . 489 550 617 734 902 
Samvinnubanki . . . . 371 417 437 495 671 
Alþýðubanki — 18 43 82 964) 

Samtals 8.356 9.043 10.066 11.327 13.4954) 
3 stærstu sparisjóðir 495 532 555 660 908 
Aðrir sparisjóðir 

Útlán alls 

587 

9.438 

658 

10.233 

755 

11.376 

884 

12.871 

1.0384) 

15.4414) 

1) Tölur töflunnar miðast við skiptinguna í banka og sparisjóði á hverjum tíma, sbr. aths. 1 við XV. töflu. 
2) Geymslufé vegna innflutnings ekki talið með. 
3) Endurlánað erlent lánsfé ekki talið með. 
4) Bráðabirgðatölur. 
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XVIII. tafla. Gengisskráning hjá Seðlabanka Íslands 
1. nóvember 1970 til 31. marz 1971. 
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XVIII. tafla, frh. Gengisskráning hjá Seðlabanka íslands. 
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