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Um gjaldmiðilsbreytingu 

okkrar umræður hafa orðið að undan-
förnu um það, hvort æskilegt væri 

að taka upp nýja gjaldmiðilseiningu hér 
á landi, er væri tíu eða jafnvel hundrað 
sinnum stærri en núgildandi króna. Fyr-
ir breytingu af þessu tagi má yfirleitt 
færa tvenns konar rök. Annars vegar má 
benda á það, að óhagkvæmt sé að hafa 
myntkerfi, þar sem smæstu myntirnar 
séu svo lágar að verðgildi, að þær standi 
ekki undir kostnaði við sláttu þeirra. 
Hins vegar er því haldið fram, að stækk-
un gjaldmiðilseiningarinnar muni hafa 
hagkvæm sálræn áhrif og örva til 
meiri virðingar fyrir verðgildi peninga. 
Ástæða er til þess að fara nokkrum orð-
um um þessar tvær röksemdir. 

Það er vitaskuld augljóst, að ekki er 
hagkvæmt að slá mynt, sem ekki stendur 
undir sláttukostnaði. Frá þessu vanda-
máli má hins vegar komast bæði með því 
að taka upp stærri gjaldmiðilseiningu 
og með því einfaldlega að fella niður 
smæstu myntirnar. Siðari leiðin varð 
fyrir valinu hér á landi, þegar hætt var 
að slá koparmynt undir 10 aurum að 
verðgildi árið 1968. Virðist full ástæða 
til þess að halda áfram á sömu braut og 
hætta að slá 10-eyringa sem allra fyrst 
og jafnvel 50-eyringinn lika, en lítil þörf 
virðist vera orðin fyrir hann í viðskipta-
lifinu. Eftir slíkar breytingar væri ein 
króna orðin smæsta mynteiningin, en 

reynsla annarra þjóða bendir til þess, 
að það sé hagkvæm stærð miðað við nú-
verandi aðstæður. Hefur ein króna svip-
að verðgildi og smæstu einingarnar i 
myntkerfum Bandaríkjanna, Bretlands, 
Kanada og margra fleiri þjóða. 

Verði talið rétt að stefna að því að 
fella niður smámynt allt að einni krónu 
þegar á næstu árum, hlýtur það að telj-
ast mjög vafasamt, hvort æskilegt sé að 
taka upp nýja mynteiningu, er hafi tí-
falt núverandi gildi krónunnar. Ef 
hverri krónu væri i sliku kerfi áfram 
skipt i 100 aura, verður minnsta eining-
in aðeins jafngildi núverandi tieyrings. 
Smæsta eining sliks kerfis væri því þeg-
ar úrelt. Af þessum ástæðum virðist ekki 
annað koma til mála en hundraðföldun 
krónunnar, ef menn á annað borð telja 
upptöku nýrrar gjaldmiðilseiningar 
æskilega. 

Af framansögðu ætti að vera ljóst, að 
upptaka nýrrar og stærri gjaldmiðils-
einingar er á engan hátt nauðsynleg til 
þess, að hægt sé að endurskipuleggja 
myntstærðir og fella niður óhagkvæma 
smámynt. Hvort menn telja æskilegt að 
taka upp nýja og stærri gjaldmiðilsein-
ingu i stað núgildandi krónu, hlýtur því 
að fara eftir mati þeirra á sálrænum 
áhrifum slikrar breytingar. Ef menn 
yrðu þeirrar skoðunar, að hún myndi 
leiða til meiri virðingar fyrir peninga-



236 F J Á R M Á L A T Í Ð I N D I 

legum verðmætum og aukinnar fjár-
magnsmyndunar, væri hún sannarlega 
kostnaðarins virði. 

Gallinn er hins vegar sá, að ókleift 
viröist að slá neinu föstu um sálræn 
áhrif gjaldmiðilsbreytingar. Ef almenn-
ingur er vantrúaður á framtiðarverð-
gildi peninga og getu stjórnvalda til 
þess að halda verðbólgu í skefjum, gæti 
eins vel farið svo, að gjaldmiðilsbreyting 
yrði til þess eins að auka vantrú manna 
i þessum efnum. Sé slik breyting hins 
vegar þáttur i róttækum aðgerðum til 
að sigrast á verðbólgu og tryggja stöð-
ugt verðlag, eins og átti sér stað i Frakk-
landi, þegar de Gaulle kom til valda, get-
ur hún vafalaust átt þátt i að sannfæra 
almenning um það, að nýtt tímabil sé 
hafið. Slikar aftstæður eru hins vegar 
óvenjulegar og varla til viðmiðunar hér 
á landi. 

Hitt er svo annað mál, að reynslan, 
bæði i Frakklandi og Finnlandi, hefur 
sýnt, að gjaldmiðilsbreyting tryggir á 
engan hátt stöðugt verðgildi peninga til 
frambúðar, en i báðum þessum löndum 
urðu allverulegar gengisfellingar innan 
eins áratugar frá gjaldmiðilsbreyting-
unni. 

Vegna þeirrar miklu óvissu, sem fyr-
ir hendi er í þessu efni, er mjög gagn-
legt, að málið skuli hafa verið tekið upp 
til almennrar umræðu bæði innan Al-
þingis og utan. Alger gjaldmiðilsbreyt-
ing er mjög kostnaðarsöm i framkvæmd 
og hlýtur óhjákvæmilega að hafa i för 
með sér viðskiptalegar truflanir og fyr-
irhöfn. Út i hana er þess vegna því að-
eins leggjandi, að augljóst sé, að hún 
njóti almenns stuðnings, svo að jálcvæð 
áhrif hennar séu sem bezt tryggð. 

J. N. 



Jóhannes Nordal: 

Um þróun alþjóðapeningakerfis 

Grein þessi er samhljóða erindi, sem höfundur flutti á 
fundi í Hagfræðafélagi Íslands 11. nóvember 1971. 

Þegar farið var fram á það við mig, að ég 
héldi hér erindi um gengis- og pen-

ingamál á alþjóðavettvangi, varð niðurstað-
an sú, að ég veldi því heitið Um þróun al-
þjóðapeningakerfis. Með því vildi ég reyna 
að leggja áherzlu á þá þróunarstefnu, sem 
mér virðist mega greina bak við atburði 
undanfarinna mánaða og ára, þrátt fyrir 
þann glundroða, sem nú virðist ríkja í pen-
ingamálum heimsins. Það er ekki að ófyrir-
synju, að margir hafa gripið til stóru orð-
anna til þess að lýsa því, sem gerðist, þegar 
Nixon forseti tók það örlagaríka skref 15. 
ágúst sl. að rjúfa dollarinn úr tengslum við 
gull og gerði um leið raunverulega gengis-
lækkun dollarsins að yfirlýstri stefnu 
Bandaríkjanna. Með því að hafna innlausn 
dollara í gull og leggja toll á mikinn hluta 
innflutningsins i blóra við alþjóðlegar skuld-
bindingar, knúðu Bandaríkin f jölda annarra 
þjóða til þess að yfirgefa fast gengi og 
aðrar leikreglur Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. 
Svo djúptækar voru þessar breytingar, að 
fæstum þótti ofmælt að kalla þær hrun 
Bretton Woods kerfisins, endalok Alþjóða-
gjaldeyrissjóðsins eða öðrum álíka nöfnum, 
og sjálfur efast ég reyndar ekki um það, 
að ræða Nixons verði lengi talin marka 
þáttaskil í efnahagssögu okkar tíma. 

Stóra spurningin í dag er, hvers eðlis 
þessi þáttaskil verða. Erum við að segja 
skilið við tímabil laga og réttar í efnahags-

samskiptum þjóða, sem einkennzt hefur af 
auknu frjálsræði og vaxandi viðskiptum, 
þannig að framundan sé tímabil, þar sem 
höftum, sértollum og hvers konar viðskipta-
tálmunum verði að nýju beitt til að verja 
þrönga eiginhagsmuni einstakra ríkja á 
kostnað allrar heimsbyggðarinnar? Eða 
marka atburðir þessara vikna og mánaða, 
sem við nú lifum, aðeins erfiðan áfanga i 
uppbyggingu þess alþjóðapeningakerfis, sem 
grundvöllur var lagður að i Bretton Woods 
1944? 

Þegar maður stendur frammi fyrir slík-
um spurningum, byggist svarið vafalaust 
ekki siður á trú en rökum. Vissulega er 
margt ískyggilegt i þróun síðustu tíma, og 
þó er e. t. v. ekkert uggvænlegra en sá skort-
ur pólitískrar forustu og samheldni, sem 
einkennt hefur meðferð alþjóðamála hin 
síðari ár. Upplausnaröflin eru óneitanlega 
sterk, og tilhneigingin til þess að grípa til 
eigingjarnra ráðstafana er rík, hvenær sem 
aðhald heildarinnar linast. Má bezt sjá það 
af því, þegar frændur okkar Danir freistast 
til þess að grípa til innflutningstolls, þótt 
þeir hefðu allt fram til þessa deilt þjóða 
harðast á slíkar ráðstafanir annarra. 0g 
þetta er fjarri því að vera eina dæmið síð-
ustu vikurnar um það, að ríkisstjórnir grípi 
til aðgerða, sem ekki hefðu verið hugsan-
legar fyrir nokkrum mánuðum. 

Hætturnar af slikri þróun eru sem betur 
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fer flestum augljósar. Og einmitt þess 
vegna er ég trúaður á það, að út úr þessum 
erfiðleikum komi ekki nýtt tímabil við-
skiptastríðs, eins og á árunum eftir krepp-
una miklu, heldur takist þjóðum heimsins 
að hef ja nýjan þátt í þróun alþjóðapeninga-
kerfisins með því að halda áfram að reisa 
þá byggingu, sem hafizt var handa um með 
stofnun Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. 

Af þessum ástæðum hef ég valið þann 
kost að einskorða mál mitt hér í kvöld við 
langtímaþróun alþjóðapeningakerfisins, en 
sneiða að mestu hjá umræðum um þá flóknu 
taflstöðu, sem nú er komin upp í deilum 
stórveldanna um lausn vandans í gengis-
og gjaldeyrismálum. Með því hins vegar að 
skoða þróun þessara mála síðastliðinn aldar-
fjórðung, vonast ég til þess að geta fært 
nokkur rök að því, hverju búast megi við 
og við taki, ef aftur tekst að kippa málum í 
réttan lið. Til þess að geta gert þessu efni 
nokkur skil kemst ég þó ekki hjá því að 
rekja ýmis söguleg atriði, sem mörgum ykk-
ar kunna að vera fersk í huga. 

Samningarnir í Bretton Woods og stofn-
un Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, sem þar var 
ráðin, voru mikilvægur hlekkur í þeirri al-
þjóðlegu samvinnu, sem stofnað var til í 
stríðslokin. Eftir hörmungar tveggja styrj-
alda og vonbrigði friðaráranna þar á milli 
voru menn staðráðnir í því að leggja gruncl-
völl að betra heimi. Er vafasamt, að nokkur 
hluti þess hafi verið betur unninn eða af 
meiri skarpskyggni og reynslu en samning-
arnir í Bretton Woods, enda má segja, að 
þar hafi átt hlut að máli allir skörpustu 
hagfræðingar þeirrar kynslóðar með John 
Maynard Keynes í broddi fylkingar. Á fá-
um sviðum höfðu vonbrigði manna á árun-
um milli styrjaldanna verið sárari en í 
stjórn efnahagsmála. Þeir hagfræðingar, 
sem lært höfðu í þeim harða reynslunnar 
skóla, voru staðráðnir í því að gera sitt, til 
að sú saga endurtæki sig ekki. 

Markmiði þessara manna verður ekki bet-
ur lýst en með því að lesa þann kafla úr 
stofnskrá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, er 
greinir tilgang hans. 

Tilgangur Alþjóðagjaldeyrissjóðsins er: 
i) Að efla alþjóðlega samvinnu í gjald-

eyrismálum með varanlegri stofnun, sem 

veitir aðstöðu til samráðs og samstarfs í 
albjóðagjaldeyrismálum. 

ii) Að greiða fyrir aukningu og jafn-
vægisvexti alþjóðaviðskipta og stuðla þar 
með að háu og stöðugu stigi atvinnu og 
rauntekna og að framförum í framleiðslu-
get.u allra aðildarrikja sem meginmarkmið-
um efnahagsstefnu. 

iii) Að stuðla að stöðugleika gjaldeyris, 
að viðhalda skipulegum gjaldeyrisskiptum 
milli aðildarrikja og forðast samkeppnis-
lækkanir gengis. 

iv) Að aðstoða við að koma á fjölhliða 
greiðslukerfi fyrir geng viðskipti milli að-
ildarríkja og við útrýmingu gjaldeyristak-
markana, sem eru vexti heimsviðskipta til 
trafala. 

v) Að efla traust aðildarríkjanna með 
því að veita þeim tímabundinn aðgang að 
fjármagni sjóðsins gegn nægum trygging-
um og gefa þeim þannig tækifæri til þess að 
rétta misvægi á greiðslujöfnuði sinum án 
þess að grípa til ráðstafana, sem skert gætu 
þjóðlega eða alþjóðlega hagsæld. 

vi) í samræmi við framanskráð að stytta 
varanleik misvægis og draga úr misvægi á 
alþjóðlegum greiðslujöfnuði aðildarríkja. 

Af þessu held ég að megi ljóst vera, 
að meginmarkmið Alþjóðagjaldeyrissjóðsins 
byggist á þeirri sannfæringu, að frjáls og 
marghliða alþjóðaviðskipti muni skapa 
bezt skilyrði fyrir efnahagslegri framþró-
un. Til þess að ná þessu meginmarkmiði er 
í stofnskránni gert ráð fyrir að beita eftir-
farandi tækjum: 

í fyrsta lagi alþjóðlegum reglum um af-
nám hafta í milliríkjaviðskiptum. 

í öðru lagi reglum um gengisákvarðanir, 
er hafi stöðugt gengi að meginmarkmiði. 

í þriðja lagi alþjóðlegri aðstoð af hálfu 
Gjaldeyrissjóðsins við lönd, er eiga við 
tímabundna greiðsluerfiðleika að etja. 

Það er athyglisvert, að það er ekki meðal 
markmiða Alþjóðagjaldeyrissjóðsins að 
tryggja nægilegt framboð á alþjóðlegum 
gjaldmiðli. Yfirleitt fjallar stofnskráin 
furðulitið um það, hvað séu eðlilegar vara-
sjóðseignir seðlabanka, er nota megi til 
jöfnunar á greiðslum milli landa. Þessi 
vöntun var ýmsum höfundum BrettonWoods 
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samningsins ljós, sérstaklega Keynes Má 
færa að því gild rök, að vandinn, sem við 
eigum nú við að glíma, sé einmitt af þess-
um rótum runninn. Ég mun þó fresta um-
ræðum um þetta atriði þangað til síðar í 
þessu erindi, svo að rökréttara samhengi 
haldist. Ég mun því byrja á að ræða upp-
hafleg markmið Gjaldeyrissjóðsins i eðli-
legri röð. 

Fyrsta skilyrði frjálsra alþjóðaviðskipta 
er að sjálfsögðu afnám hafta og hvers konar 
beinna viðskiptatálmana. Eru í stofnskrá 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins ákveðnar skuld-
bindingar í þessu efni. Vegna erfiðleika 
fyrst eftir styrjöldina var þó gert ráð fyr-
ir því, að þátttökuríkin gætu fengið und-
anþágu frá þessum ákvæðum um tíma, og 
hafa flest þeirra reyndar einhverjar und-
anþágur enn þann dag í dag. Engu að síð-
ur er óhætt að segja, að markmiði sjóðsins 
í þessu efni hafi að mestu leyti verið náð, 
þegar á heildina er litið. Vegna áhrifa hans 
og gagnkvæmra skuldbindinga hafa þjóðir 
heimsins treyst sér til þess að losa sig við 
þá haftamúra, sem öll viðskipti höfðu fjötr-
azt í eftir heimskreppuna. Verður vart 
ofmetið, hvers virði þetta hefur verið fyr-
ir þróun millirikjaverzlunar og viðskipta 
síðasta aldarfjórðung. 

í þessu sambandi er vert að gefa því 
gaum, að stofnskrá Alþjóðagjaldeyrissjóðs-
ins leggur engar kvaðir á þátttökuríkin, að 
því er varðar frjálsræði i fjármagnsyfir-
færslum. Skuldbindingarnar ná eingöngu til 
vöru- og þjónustuviðskipta. Ástæðan fyrir 
þessu var sú, að mönnum voru í fersku 
minni truílandi áhrif fjármagnsflutninga á 
gengiskerfi millistríðsáranna. Reyndin hef-
ur hins vegar orðið sú, m. a. fyrir forgöngu 
annarra alþjóðastofnana, einkum Efnahags-
og framfarastofnunarinnar í París, að fjár-
magnsflutningar milli margra helztu iðnað-
arþjóða heimsins hafa verið gefnir frjálsir 
að miklu leyti. 

Þetta er ekki sízt athyglisvert, þegar haft 
er í huga, hve mikinn þátt fjármagnsflutn-
ingar, byggðir á spákaupmennsku einni 
saman, hafa átt í þeim miklu truflunum, 
sem orðið hafa á gjaldeyrismörkuðum síð-
ustu árin. Hafi þessir fjármagnsflutningar 
verið mikilvægur þáttur i því öngþveiti, sem 

Bretton Woods kerfið er nú komið í, verður 
höfundum þess á engan hátt um það kennt. 
Alþjóðagjaldeyirissjóðskerfið var einfaldlega 
aldrei þannig hugsað, að það gæti leyst þau 
vandamál, sem geta verið samfara algeru 
frelsi í þessum efnum. 

Annað mikilvægasta stefnumið Alþjóða-
gjaldeyrissjóðsins felst i ákvæðum, er varða 
gengisskráningu. í þessu efni leggur stofn-
skráin áherzlu annars vegar á nauðsyn 
stöðugleika og skipulags í gengismálum, en 
hins vegar á það, að ríki forðist samkeppn-
islækkanir á gengi. 

Áherzlan, sem stofnskráin leggur á skipu-
lag í gengismálum og nauðsyn þess að forð-
ast að nota gengislækkanir í samkeppnis-
skyni, er enn eitt dæmi um harða lexíu frá 
árunum fyrir styrjöldina. Á tímum atvinnu-
leysis og almenns samdráttar reyndist 
freistandi fyrir einstakar þjóðir að nota 
gengislækkanir til þess að bæta samkeppn-
isaðstöðu sína á kostnað annarra. Slíkur 
ávinningur var þó ætíð skammær og kall-
aði eingöngu á gagnráðstafanir í sömu eða 
annarri mynd. Hér er því um hliðstæða 
truflun eðlilegra viðskipta að ræða og á 
sér stað með beitingu innflutningshafta. 
Því voru með stofnskránni settar leikregl-
ur í þessu efni, er framfylgt skyldi undir 
umsjá sjóðsins. Mér virðist ekkert hafa 
gerzt, sem varpað hafi rýrð á gagnsemi 
þessara reglna. 

Á hinn bóginn hefur allt frá upphafi ver-
ið hart um það deilt, hvort ekki hefði verið 
skynsamlegra að taka upp algerlega frjálsa 
gengisskráningu í stað þess fasta gengis, 
sem stofnskrá sjóðsins hefur að meginreglu. 
Ég hef áður í þessu félagi rætt um það, 
hvers vegna frjáls gengisskráning er ólik-
leg til þess að ná þeim markmiðum, sem 
formælendur hennar vilja vera láta. Hinn 
alfrjálsi gjaldeyrismarkaður, ósnortinn af 
pólitískum áhrifum, er aðeins til í óraun-
verulegum draumaheimi. Þetta var öllum 
Ijóst í Bretton Woods, og allar athuganir, 
sem síðan hafa verið gerðar, hafa leitt til 
svipaðrar niðurstöðu. Það er ekki þar með 
sagt, að ekki geti verið ráðlegt að taka upp 
einhvern frekari sveigjanleik í gengisskrán-
ingu, en það er reyndar allt annað mál, sem 
frekar ætti að skoða sem tæknilega útfærslu 
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fastgengiskerfisins, eins og ég mun siðar 
koma að. 

Nú er augljóst, að kerfi, sem krefst hvors 
tveggja í senn,stöðugs gengisoghaftalausra 
viðskipta, er ekki starfhæft, nema ákveðn-
um skilyrðum sé fullnægt. Lendi þátttöku-
ríki í greiðslujafnaðarerfiðleikum, sem það 
getur ekki leyst af eigin rammleik, hlýtur 
svo að fara fyrr eða síðar, að annað hvort 
eða hvort tveggja verði undan að láta, geng-
ið eða gjaldeyrisfrelsið. Yið þessu vanda-
máli er brugðizt á tvennan hátt í stofnskrá 
sjóðsins: 

í fyrsta lagi eru sjóðnum fengnir í hend-
ur fjármunir, til þess að hann geti hjálpað 
þátttökuríkjum yfir tímabundna greiðslu-
örðugleika. Það er því fyrsta stefnuskrár-
atriði hans i þessu efni, að þátttökuríkin 
reyni að leysa úr greiðslujafnaðarörðug-
leikum með öðrum ráðum, svo sem peninga-
legum og fjármálalegum aðgerðum, áður en 
gripið sé til gengisbreytinga. Til þess að 
styrkja þessa viðleitni og þá ekki sízt til 
að koma í veg fyrir höft, sem skaðað gætu 
aðrar þjóðir, veitir Alþjóðagjaldeyrissjóð-
urinn meðallöng lán til ríkja í greiðsluerf-
iðleikum. 

Fari hins vegar svo, að ekki takist að 
leysa greiðslujafnaðarvandamál með þess-
um hætti, gerir stofnskráin ráð fyrir rétti 
þjóðar til þess að breyta stofngengi með 
samþykki hans. Það var vissulega aldrei til-
gangur stofnskrárinnar að gera fasta geng-
isskráningu að ófrávíkjanlegu takmarki. 
Mönnum var þvert á móti ljóst, að djúpstætt 
misræmi í greiðslujöfnuði væri til lengdar 
hættulegt, og slíkt þyrfti að leiðrétta með 
gengisbreytingu, ef önnur ráð þryti. Samt 
gengur stofnskráin ekki svo langt, að Al-
þjóðagjaldeyrissjóðurinn geti haft neitt 
frumkvæði um gengisbreytingar einstakra 
ríkja. Það var sem sagt viðurkennt, að hér 
væri um að ræða pólitískt viðkvæmari mál 
en svo, að þjóðir heimsins vildu afsala á-
kvörðunarrétti sínum i þeim í hendur al-
þjóðastofnun. 

Þetta hefur óneitanlega reynzt veikur 
hlekkur, eins og komið hefur fram í því, að 
tregða þjóða til þess að framkvæma nauð-
synlegar gengisbreytingar hefur hvað eftir 
annað valdið stórfelldum truflunum í gjald-

eyrismálum. Hefur hér einkum verið um að 
ræða stórþjóðirnar, sem af metnaðarástæð-
um hafa ekki fengizt til að breyta gengis-
skráningu sinni, jafnvel ekki upp á við, 
þegar því hefur verið að skipta. Enginn 
ágreiningur er t. d. um það, að tregða Breta 
til að lækka gengi sitt á árunum 1964 til 
1967 og tregða Þjóðverja til að hækka mark-
ið á árunum 1967 til 1969 átti mikinn þátt 
í gjaldeyristruflunum þeirra ára. Slíkar 
truflanir verða ekki skrifaðar á reikning 
kerfisins, heldur þeirra, sem pólitískar á-
kvarðanir taka innan þess. En tregða stór-
þjóðanna til þess að breyta gengi, þótt til-
efni væru til, hefur orðið enn hættulegri en 
ella vegna þess, að fjármagnsflutningar 
höfðu verið gefnir svo frjálsir, að hvers 
konar gengismisræmi hlaut að valda gífur-
legum fjármagnsflutningum á milli landa. 
Þegar við slíkt gengismisræmi bætist mis-
ræmi í vöxtum á milli peningamarkaða ein-
stakra ríkja, geta fjármagnsflutningar orð-
ið næsta óviðráðanlegir. Sterkasta röksemd-
in fyrir því, að æskilegt væri að taka upp 
nokkru sveigjanlegra gengi, t. d. með því 
að leyfa markaðsgengi að hækka 2—3% 
upp og niður fyrir stofngengi, felst í áhrif-
um þeim, sem það gæti haft á fjármagns-
flutninga. Slíkur sveigjanleiki kynni að gera 
gjaldeyrisyfirvöldum hvers lands auðveld-
ara að ráða við fjármagnsflutninga, sem 
eingöngu stafa af spákaupmennsku. Hvort 
þetta er á rökum reist, verður þó aldrei sýnt 
til fulls nema í reyndinni. 

Ég hef nú gert nokkra grein fyrir ýmsum 
þeim vandamálum, sem leysa þarf í frjálsu 
alþjóðlegu peningakerfi eins og því, sem 
grundvallað var í Bretton Woods. Skulcl-
bindingar um haftalaus viðskipti, reglur 
um gengisskráningu, alþjóðleg samvinna og 
aðstoðarlán, þegar þá erfiðleika ber að hönd-
um, allt á þetta þar sínu hlutverki að gegna. 

Eitt er þó enn ótalið, sem ekki skiptir 
minnstu máli, en það er tilvist alþjóðlegrar 
greiðslugetu í formi varasjóðseigna, sem 
nota má sem greiðslumiðil milli ríkja. í 
stofnskrá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins er, eins 
og áður sagði, minna fjallað um hlutverk 
varasjóðseigna en æskilegt hefði verið. Þar 
er gengið út frá því, að gull sé grundvall-
arreiknieining kerfisins, en bæði megi nota 
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gull og hvers konar skiptanlegan gjaldeyri 
sem varasjóðseign. Jafnframt er auðsjáan-
lega gengið út frá því sem gefnum hlut, að 
fast verðhlutfall sé á milli dollars og gulls. 
Hversu miklar varasjóðseignir þurfi í heild 
að vera til í heiminum og hvernig þær eigi 
að vera saman settar af gulli og gjaldeyri, 
lá fyrir utan áhrifasvið Alþjóðagjaldeyris-
sjóðsins. 

Áður en lengra er haldið, væri rétt að 
segja örfá orð til skilgreiningar á því, hvað 
er átt við með orðinu varasjóðseign (reser-
ve asset). 

Varasjóðeign er i alþjóðaviðskiptum hver 
sú eign, sem þar getur gegnt sama hlut-
verki og lögmætur gjaldmiðill innan hvers 
ríkis. Varasjóðseign verður með öðrum orð-
um að vera nothæf og viðtekin sem greiðsla 
á hvers konar skuldbindingum á milli seðla-
banka. Það er auk þess æskilegt, að hún sé 
sem stöðugastur verðmælir og þar með vel 
hæf til geymslu verðmæta. Hvaða eignir 
hafa raunverulega verið viðurkenndar sem 
varasjóðseignir þjóða í milli, hefur ekki til 
þessa verið ákveðið með neinum lögum eða 
valdboði, heldur byggzt á almennu mati og 
trausti. Þetta er á sinn hátt hliðstætt við 
það, sem átti sér stað innan ríkja, á meðan 
ekki var til slegin mynt eða seðlar. Þá vald-
ist til gjaldmiðils sú vörutegund, sem helzt 
gat fullnægt hlutverki peninga, t. d. hér á 
landi fiskur og vaðmál. í alþjóðaviðskiptum 
var þessu hlutverki fram undir okkar daga 
eingöngu gegnt af góðmálmum, silfri og 
siðan gulli. 

Nú gildir það sama um varasjóðseignir í 
alþjóðaviðskiptum eins og peninga innan 
hvers lands, að heildarmagn þeirra hefur 
mikilvæg efnahagsleg áhrif. Skortur vara-
sjóðseigna þrengir greiðslujafnaðarsvig-
rúm þjóða og veldur að öðru jöfnu hjöðnun 
heimsviðskipta. Aukning varasjóðseigna 
hefur örvandi áhrif. Þótt margt verði til 
þess að trufla beint orsakasamhengi hér á 
milli, munu fáir neita tilvist þess. Af þessu 
leiðir svo aftur, að óviðunandi er að eiga 
magn varasjóðseigna undir óskipulögðu 
framboði á gulli eða öðrum verðmætum, 
sem notuð eru í alþjóðagreiðsluviðskiptum. 

Þetta var t. d. Keynes vel ljóst, og því 
vildi hann gefa Alþjóðagjaldeyrissjóðnum 
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rétt til þess að skapa nýjar varasjóðseignir. 
Sú hugmynd var hins vegar of róttæk í aug-
um Bandaríkjamanna á þeim tíma. Niður-
staðan varð því sú, sem ég nefndi áðan: 
Framboð á varasjóðseignum féll fyrir utan 
verksvið Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. 

Hvernig var nú ástandið, að því er varð-
aði varasjóðseignir þjóða heimsins, þegar 
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn tók til starfa? 
Varasjóðseignir voru þá í þrennu formi, 
gulli, dollurum og sterlingspundum. Sterl-
ingspundin voru að mestu notuð innan 
sterlingssvæðisins og þá þegar var fyrir-
sjáanlegt, að notkun þeirra myndi fara 
minnkandi í framtíðinni. Þær varasjóðs-
eignir, sem máli skiptu, voru því gull og 
dollarar, er samtals námu að verðmæti um 
39 milljörðum dollara, sem í sjálfu sér var 
há fjárhæð miðað við viðskiptamagn á 
þeim tíma. Engu að síður var um að ræða 
gífurlegan skort á alþjóðlegri greiðslugetu 
á þessum fyrstu eftirstríðsárum, en orsök 
þess var ekki skortur á heildarmagni vara-
sjóðseigna, heldur misskipting þeirra milli 
þjóða. Af gulleigninni i Iok 1948 áttu Banda-
í'íkjamenn u. þ. b. 80%, og heildareign allra 
annarra landa en Bandaríkjanna i gulli og 
dollurum á því ári nam aðeins rúmum þriðj-
ungi heildarvarasjóðseigna. í þessu fólst 
í raun og veru, að flest lönd utan Banda-
ríkjanna áttu við geigvænlegan gjaldeyris-
skort að etja, sem hlaut að koma í veg fyrir 
það, að þau gætu tekið á sig þær skuldbind-
ingar um aukið viðskiptafrelsi, sem stofn-
skrá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins lagði þeim á 
herðar. Hér var hins vegar um að ræða 
vandamál, sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn 
hafði engin tæki til að leysa, þar sem hann 
gat ekki aukið framboð á varasjóðseining-
um og þannig dælt nýju blóði í kerfið. Hann 
varð því að sitja aðgerðalaus, á meðan 
þetta grundvallarvandamál var leyst með 
öðrum hætti. 

í reynd lýsti þetta vandamál sér i formi 
allsherjar dollaraskorts, og það féll í hlut 
Bandaríkjastjórnar að taka forustu um að-
gerðir til þess að bæta úr honum. 

Meginþáttur þessara aðgerða var Mar-
shalláætlunin svokallaða, en innan hennar 
dældu Bandaríkjamenn óhemju fjármagni 
til Evrópu í formi lána og beinna framlaga. 
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Efnahagssamvinnustofnun Evrópu var sett 
á laggirnar, til þess að þetta f jármagn kæmi 
að sem mestum notum. A vegum þess starf-
aði Greiðslubandalag Evrópu, sem fékk í 
hendur stofnfé frá Bandaríkjunum, en það 
gerði því kleift að hjálpa Evrópuþjóð-
um til þess að koma á frjálsum viðskiptum 
sín á milli. Til viðbótar við lán og framlög 
ýttu Bandaríkjamenn á þessu tímabili á all-
an hátt undir það, að bandarískir bankar 
og stórfyrirtæki veittu fjármagni út í at-
vinnulíf annarra landa. 

Öll var þessi stefna byggð á stórhug og 
óeigingirni, sem á sér fáar hliðstæður í við-
skiptum þjóða í milli. Árangur hennar lét 
heldur ekki á sér standa. Á rúmum áratug 
dældu Bandaríkjamenn um 20 milljörðum 
dollara og gulls til annarra þjóða, sem þann-
ig fengu tækifæri til þess að stórauka vara-
sjóðseignir sínar. Hér gerðist því tvennt i 
senn: Heildarvarasjóðseignir jukust, eink-
um vegna meiri dollaraeigna seðlabanka ut-
an Bandaríkjanna, en jafnframt skiptist 
gjaldeyrisvarasjóður heimsins á eðlilegri 
hátt á milli þjóða, þar sem hluti af gullforða 
Bandaríkjanna fluttist á aðrar hendur. Það 
leikur enginn vafi á því, að hin stóraukna 
alþjóðlega greiðslugeta, sem þessum breyt-
ingum var samfara, var alger forsenda þess, 
að það tókst á sjötta áratugnum að koma á 
svo að segja almennu viðskiptafrelsi milli 
allra þróaðra landa og stórauka heimsvið-
skipti. 

Þó var galli á gjöf Njarðar. Útstreymi 
dollara reyndist að vísu um skeið ómetan-
legur hvati efnahagslegra framfara, en í því 
fólst samt alvarleg hætta fyrir framtíðar-
jafnvægi peningakerfisins. Hér var í raun 
og veru um að ræða. óskipulagða aukningu 
varasjóðseigna, sem byggðist á því, að ein 
þjóð, Bandaríkin, jafnaði heildargreiðslu-
halla sinn með eigin gjaldeyri. Og þegar 
kemur fram að 1960, fara að heyrast fleiri 
og fleiri raddir, sem vara við áframhald-
andi greiðsluhalla Bandaríkjanna og notk-
un dollara sem varasjóðseignar í vaxandi 
mæli. Ég vil hér nefna þrjár röksemdir, sem 
fram komu gegn hinni hröðu þróun dollars-
ins sem varasjóðseignar. 

í fyrsta lagi bentu menn á óstöðugleika 
kerfis, sem byggðist að verulegu leyti á 

gjaldeyri ákveðins lands. Hætt væri við því, 
að vantraust á framvindu mála i því landi 
yrði til þess að skapa flótta úr þessari vara-
sjóðseign í aðrar. Þessi hætta myndi aukast, 
eftir því sem hlutdeild slíks gjaldeyris i 
heildarvarasjóðseignum ykist. Það fór að 
sýna sig eftir 1960, að þessi skoðun átti við 
rök að styðjast. Fleiri og fleiri þjóðir fóru 
að óska eftir því að auka gullhlutann í gjald-
eyrisvarasjóðum sínum með því að skipta 
dollurum fyrir gull. Þannig tók að ganga 
ört á gullforða Bandaríkjanna, en því hlaut 
að fylgja enn meiri þrýstingur í sömu átt. 

í öðru lagi deildu menn á þau forréttindi, 
sem Bandaríkin nytu vegna notkunar doll-
arsins sem varasjóðseignar. Þau þýddu í 
raun og veru, að Bandaríkin gætu jafnað 
greiðsluhalla sinn með eigin gjaldmiðli, sem 
seðlabankar annarra ríkja neyddust til að 
eiga. Þannig gætu Bandaríkin eignazt verð-
mæt framleiðslutæki í öðrum löndum gegn 
greiðslu í vaxtalágum bandarískum ríkis-
skuldabréfum, sem erlendir seðlabankar 
Iægju með. 

í þriðja Iagi gerðu menn sér sífellt betur 
grein fyrir því, að aukning heildarvara-
sjóðseigna þyrfti að vera háð alþjóðlegu 
skipulagi, en ekki tilviljanakenndum sveifl-
um í greiðslujöfnuði eins lands. 

Þótt þessar skoðanir hlytu smám saman 
vaxandi byr, jafnvel í Bandaríkjunum sjálf-
um, var úr vöndu að ráða. Tilraunir Banda-
ríkjastjórnar til þess að bæta greiðslujöfn-
uð landsins, en þær hófust fyrir alvöru á 
valdaskeiði Kennedys, báru minni árangur 
en vonir stóðu til. Samkeppnisaðstaða 
Bandaríkjanna hafði farið ört versnandi, 
eftir því sem aðrar þjóðir byggðu upp iðn-
að sinn, m. a. með bandarísku fjármagni og 
tækni. Jafnframt urðu Bandaríkin í vaxandi 
mæli að jafna greiðsluhalla sinn með sölu 
á gulli, þar sem aðrar þjóðir urðu tregari til 
þess að bæta meiri dollurum við varasjóði 
sína. 

Á þessu tímabili fékk sú tillaga allveru-
legan byr, að bezt væri að leysa þessi mál 
með hækkun á gullverði, sem jafngilti lækk-
un á gengi dollarsins gagnvart gulli. Slík 
hækkun gullverðs var meðal annars rök-
studd með því, að hún myndi tryggja sjálf-
krafa aukningu varasjóðseigna, svo að heim-
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urinn yrði óháðari notkun dollarsins i því 
skyni. Ég mun ekki hér fara út í þau rök, 
sem færð hafa verið fram bæði með og móti 
hækkun á gullverði. Hins vegar er ég sann-
færður um það, að það var mikið lán, að 
gullverð var ekki hækkað, en með því hefði 
staða þess innan kerfisins verið styrkt að 
nýju og öllum raunverulegum endurbótum i 
þessum efnum skotið á frest. 

í stað hækkunar á gullverði var gripið til 
þess ráðs að koma á tvöföldum gullmarkaði, 
sem var í því fólginn, að seðlabankar hættu 
að skipta sér af verðinu á hinum almenna 
gullmarkaði, en héldu áfram að eiga við-
skipti í gulli sín á milli á föstu verði. Þetta 
þýddi, að allt nýframleitt gull hlaut að fara 
á frjálsa markaðinn, svo að varasjóðseignir 
seðlabanka í gulli hættu að geta vaxið. Hins 
vegar var líka sett undir þann leka, að spá-
kaupmenn gætu keypt gull af seðlabönkun-
um i gegnum hinn frjálsa gullmarkað. 

Þegar hér var komið sögu, á árinu 1968, 
virtust tvær meginstaðreyndir blasa við. 
Annars vegar myndu varasjóðseignir 
heimsins ekki geta haldið áfram að vaxa 
með aukningu á gullforða seðlabanka, þar 
sem búið var að hafna verðhækkun á gulli 
og ákveða að kaupa ekki nýframleitt gull. 
Hins vegar gætu Bandaríkin ekki lengur 
hjá því komizt að koma greiðslujöfnuði sín-
um í jafnvægi, þar sem heimurinn væri 
ekki reiðubúinn til þess að taka við meiru 
af dollurum sem varasjóðseignum. Af þessu 
tvennu drógu menn þá eðlilegu ályktun, að 
aukning á varasjóðseignum í framtíðinni 
yrði að eiga sér stað með nýjum hætti. Ella 
myndi skorta greiðslugetu, til þess að þró-
un heimsviðskipta og heildarframleiðslu 
gæti haldið áfram með eðlilegum hætti. 

Til þess að ná þessu markmiði var í raun 
og veru ekki til nema ein hugsanleg leið, 
sem sé sú að bæta úr aðalgalla Bretton 
Woods sáttmálans og gefa Alþjóðagjaldeyr-
issjóðnum rétt til þess að mynda nýjar 
varasjóðseignir, er gilt gætu sem alþjóðleg-
ur gjaldmiðill. 

Eftir langa og erfiða samninga var svo 
á árinu 1968 gert endanlegt samkomulag 
um sköpun slíkra varasjóðseigna, er hlutu 
nafnið Special Drawing Rights, sérstök 
dráttarréttindi, sem almennt. ganga undir 
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nafninu SDR. Þótt hinum nýja gjaldmiðli 
væri gefið yfirdráttarform, er raunverulega 
um að ræða alþjóðlega peninga i fyllstu 
merkingu þess orðs. Þetta var því mikill 
áfangi í átt til alþjóðlegs peningakerfis, er 
byggðist á stjórn nýsköpunar á peningum, 
á sama hátt og á sér stað í peningakerfi 
einstakra landa. 

Þar sem allir voru sannfærðir um það á 
árinu 1969, að skortur væri yfirvofandi á 
alþjóðlegri greiðslugetu, var ákveðið að 
gefa á árunum 1970 til 1972 út 9,5 milljarða 
dollara í sérstökum dráttarréttindum, ,en 
þau úthlutast til þátttökurikja í hlutfalli 
við kvóta þeirra hjá Alþjóðagjaldeyris-
sjóðnum. En margt fer öðruvísi en ætlað 
er. í stað þess að greiðslujöfnuður Banda-
ríkjanna héldi áfram að batna, eins og hann 
hafði gert á árinu 1969, snerist hann mjög 
til hins verra, eftir því sem leið á árið 1970. 
Mikið af þessu gjaldeyrisútstreymi stafaði 
af spákaupmennsku varðandi hugsanlega 
hækkun gengis þýzka marksins. Þó var 
einnig um að ræða mikinn almennan 
greiðsluhalla, sem Bandaríkin jöfnuðu að 
mestu leyti í dollurum, þannig að vara-
sjóðseignir í dollurum fóru nú að vaxa ört 
á ný. Úthlutun hinna sérstöku dráttarrétt-
inda reyndist því algerlega óþörf, þar sem 
varasjóðseignir hafa aldrei vaxið örar en 
á síðustu tveimur árum. Það er því ljóst 
af þessari reynslu, að gagnslaust er að reyna 
að stjórna framboði á varasjóðseignum í 
heild með því einu að geta skapað nýjar 
eignir eins og hin sérstöku dráttarréttindi, 
ef ekki er um leið hægt að hafa hemil á 
framboði varasjóðseigna í öðru formi. 

Snúum okkur aftur að dollaranum. Síð-
ustu mánuðirnir fyrir 15. ágúst reyndust 
dramatískir i meira lagi. Útstreymi dollara, 
að mestu leyti vegna fjármagnsflutninga, 
reyndist hátt í 20 milljarða dollara frá byrj-
un þessa árs, og þegar Nixon greip i taum-
ana, var fyrirsjáanlegt, að gullforði Banda-
rikjanna myndi hverfa eins og dögg fyrir 
sólu, ef ekkert yrði að gert.Með því að hafna 
innlausnarskyldu dollara í gull viðurkenndi 
Nixon að lokum, að Bandaríkjadollarinn 
væri ekki lengur jafngildi gulls og sérstakra 
dráttarréttinda sem varasjóðseign. Til þess 
að komast hjá því að eignast meira af doll-



urum undir þessum kringumstæðum áttu 
önnur lönd ekki annarra kosta völ en hætta 
fastri gengisskráningu á dollar og láta hann 
lækka á markaðnum, eftir því sem framboð 
segði til um. Það ástand, sem skapazt hefur 
með þessu, er á þrennan hátt alvarleg rösk-
un á alþjóðapeningakerfinu. 

í fyrsta lagi eru reglur Alþjóðagjaldeyris-
sjóðsins um gengisskráningu þverbrotnar, 
þar sem gengi mikils hluta gjaldmiðla er 
nú fljótandi. 

í öðru lagi uppfyllir dollarinn, sem verið 
hefur ásamt gulli aðalvarasjóðseign flestra 
seðlabanka, ekki lengur þau skilyrði, sem 
gera þarf til varasjóðsgjaldmiðils. 

í þriðja lagi er vaxandi hætta á því, að 
gagnkvæm höft og innflutningsgjöld koll-
varpi því frjálsræði, sem ríkt hefur i al-
þ j óða vi ðskiptum. 

Stöðugir samningar standa nú yfir bak 
við tjöldin um lausn þessa vanda. Enn þá 
er ástæða til þess að vona, að brátt finnist 
lausn, sem tryggi áframhaldandi þróun al-
þjóðapeningakerfisins í átt til meira frjáls-
ræðis og stöðugleika, í stað afturhvarfs til 
frumskógarins. 

Þegar er hægt af þeim umræðum, sem 
fram hafa farið, að draga nokkrar megin-
ályktanir varðandi þá stefnu, sem líklegast 
er að verði ofan á. Mun ég ljúka þessu er-
indi með því að lýsa þeim í fáum orðum. 

Fyrsta meginatriðið í nýju alþjóðlegu 
samkomulagi held ég að hljóti að vera end-
urstaðfesting á meginreglum Bretton Woods 
kerfisins, þ. e. a. s. almennu viðskiptafrelsi 
á grundvelli stöðugs gengis. Að vísu er lík-
legt, að gerðar verði einhverjar breytingar 
í átt til meiri sveigjanleika á gengisákvörð-
unarreglum Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, en 
slíkt fer varla út fyrir tæknilegar breyting-
ar, sem ekki snerta grundvallaratriði þeirr-
ar stefnu, sem mörkuð er í stofnskránni. 

í öðru lagi er vaxandi stuðningur fyrir 
því, að hin sérstöku dráttarréttindi verði 
grundvallareining hins alþjóðlega peninga-
kerfis. Þetta þýðir, að stefnt verði að því, 
að í framtíðinni verði aðeins um tvenns 
konar varasjóðseiningar að ræða, sérstök 
dráttarréttindi og gull. Þar sem ekki er 
búizt við neinni aukningu á gullforða, felst 

í þessu, að öll aukning varasjóðseigna yrði 
i framtíðinni að koma fram í útgáfu nýrra 
dráttarréttinda. Meginbreytingin, sem þetta 
myndi hafa í för með sér, er fólgin í því, 
að erlendur gjaldeyrir, t. d. dollarar eða 
sterlingspund, hætti smám saman að vera 
skoðaður sem varasjóðseignir. Enginn vafi 
er á því, að það mun taka alllangan tíma að 
koma slíkum breytingum fram í reynd. Hef-
ur í því skyni verið stungið upp á því, að 
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn taki við eign-
um seðlabanka í dollurum og pundum í 
skiptum fyrir sérstök dráttarréttindi. í 
staðinn fái svo Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn 
kröfu á Bandaríkin og Bretland, sem þessi 
lönd verða að inna af hendi á ákveðnu tíma-
bili eftir nánara samkomulagi við sjóðinn. 
Ég mun ekki fara frekar út i það hér, hvaða 
tæknivandamál eru slíkum breytingum sam-
fara, en fyrir stöðu dollarsins myndi þessi 
breyting fyrst og fremst hafa það í för með 
sér, að sérstaða hans væri algerlega úr sög-
unni, þannig að Bandaríkin gætu ekki leng-
ur jafnað greiðsluhalla sinn með dollurum. 
Á hinn bóginn yrði líka auðveldara að breyta 
gengi dollarsins, ef á þyrfti að halda, eftir 
að hann er hættur að vera notaður sem vara-
sjóðseign. 

Fyrir Bandarikin er hér um að ræða al-
gera eðlisbreytingu á efnahagslegri stöðu. 
Svo langt sem menn muna hefur greiðslu-
jöfnuður Bandaríkjanna ekki verið vanda-
mál í raun og veru, þar sem hann hefur 
ætíð mátt jafna með dollurum. Ef setja á 
dollarinn nú á sama bekk og hvern annan 
gjaldmiðil, veldur það því, að Bandaríkin 
verða að tryggja hagstæðan greiðslujöfn-
uð í framtíðinni eða greiða mismuninn í 
gulli eða sérstökum dráttarréttindum ella. 
Nú er hins vegar forði Bandarikjanna af 
þessu hvoru tveggja mjög lítill miðað við 
heildarviðskipti þeirra, svo að þau eru 
næsta illa undir það búin að afsala sér þeim 
forréttindum, sem þau hafa notið, og það 
er einmitt þetta atriði, sem veldur því, að 
Bandaríkin eru nú ófús til samninga við 
önnur ríki um afnám 10% innflutnings-
skattsins eða ákveðna gengisbreytingu, 
nema þeim sé tryggt, að þær ráðstafanir 
nægi til þess að koma greiðslujöfnuði þeirra 



UM ÞRÓUN A L Þ J Ó Ð A P E N I N G A K E R F I S 

fljótlega í sæmilegt jafnvægi og þó helzt 
nokkurn afgang, svo að þau geti byggt sér 
upp eðlilegan varasjóð. 

Þessi afstaða er i rauninni fullkomlega 
skiljanleg, en hún er auk þess studd af 
mjög sterkri samningsaðstöðu, sem Banda-
ríkin eru nú komin i. Það öngþveiti, sem 
skapazt hefur í alþjóðapeningamálum, er 
flestum öðrum ríkjum hættulegra en Banda-
ríkjunum. Dollarinn er ennþá, þrátt fyrir 
síðustu áföll, langmikilvægasti gjaldmiðill 
heimsins. Aðrar þjóðir geta ekki komizt 
hjá því að nota hann og taka við honum, 
hvort sem þeim líkar betur eða verr. Þess 
vegna hafa Bandaríkin vafalaust efni á 
því að bíða nokkurn tíma og sjá, hverju 
fram vindur. Það eina, sem verulega kann 
að halda aftur af þeim og hvetja þá til 
samninga, er óttinn við viðskiptastríð og 
þann almenna glundroða, sem slíkt kynni að 
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skapa. Þegar á allt er litið, þarf því óneit-
anlega nokkra bjartsýni til að trúa því, að 
þeir muni velja betri kostinn. 

Reynist bjartsýni mín um það á rökum 
reist, munu atburðir siðustu mánaða vissu-
lega marka þáttaskil í efnahagssögunni. Þá 
mun það koma í ljós, að fall dollarsins hafi 
verið nauðsynlegur undanfari þess, að hin 
sérstöku dráttarréttindi yrðu viðurkennd 
sem alþjóðleg varasjóðseign framtíðarinnar. 
Með því er opnuð leið til þess, að framboði 
alþjóðlegs gjaldmiðils verði stýrt af Al-
þjóðagjaldeyrissjóðnum, á sama hátt og ein-
stakir seðlabankar stýra nú heildarfram-
boði peninga í hverju ríki fyrir sig. Þá 
fyrst, er þessu marki hefur verið náð, er 
fullgerð sú bygging heilsteypts alþjóðapen-
ingakerfis, sem grundvölluð var í Bretton 
Woods fyrir 27 árum. 



Þórleifur Jónsson: 

Vandamál markaðssetningar frosinna 
fiskafurða frá sjónarmiði SH og Frionor 

Seðlabankinn hefur veitt verðlaun fyrir eina af prófrit-
gerðunum við viðskiptafræðipróf frá Háskólanum á þessu 
ári. Verðlaunin hlaut Þórleifur Jónsson. Ritgerð hans er 
birt hér nokkuð stytt. 

Inngangur. 
Frysting fiskafurða er tiltölulega ný af 

nálinni og því tiltölulega stutt, siðan þær 
komu fram sem markaðsvara á heimsmörk-
uðunum. Geysileg bein og hlutfallsleg aukn-
ing hefur verið á ráðstöfun heimsaflans í 
frystingu og má nefna sem dæmi, að árið 
1948 eru 1 milljón lestir eða 5,1% af afla-
magni heimsins frystar, en árið 1968 8 millj-
ónir lesta eða 3 2,7% (FAO-tölur, fiskur upp 
úr sjó). Þessa staðreynd ber að skoða i ljósi 
þess, að frysting fiskafurða hefst ekki að 
ráði fyrr en um eða eftir 1940. 

Það, sem hefur auðveldað þessa hröðu 
þróun, er hin mjög svo öra þróun í vinnslu 
(á sjó og í landi), birgðahaldi, dreifingu og 
markaðssetningu fisks yfirleitt. Frosinn 
fiskur hefur náð því marki um verð og gæði, 
er almenningur sættir sig við, og er þægi-
legri og aðgengilegri margra hluta vegna en 
fiskur í öðru ástandi eða jafnvel aðrar mat-
vörur. Mikilvægasti kostur frystingarinnar 
er e. t. v. sá, að hún gerir kleift að bjóða 
fram fiskafurðir í tiltölulega fersku ásig-
komulagi við hlið annarra samkeppnisvara. 
Þessi möguleiki frystingarinnar er horn-
steinn frystiiðnaðarins. 

Auðveldlega má draga mörk milli mis-
munandi tegunda heimsverzlunar með frosn-

ar fiskafurðir, sem koma fram í vel skil-
greindum og sérhæfðum mörkuðum. Sem 
dæmi má nefna: Túnfiskur, sem frystur er 
í Japan, er notaður sem hráefni í niðursuðu-
verksmiðjum í Kaliforníu; síld, veidd og 
fryst við strendur Norðvestur-Atlantshafs-
ins, kemur fram sem hráefni í niðursuðu-
iðnaði í Þýzkalandi; krabbadýr, fryst í Suð-
ur-Afríku, koma fram sem sérstök lúxus-
fæða á mörkuðum Evrópu og Norður-Am-
eríku, og fiskur, sem veiðist á grunnmiðum 
Norður-Atlantshafsins, myndar grundvöll-
inn að neytendapakkningum þeim, sem 
finna má í frystigeymslum matvöruverzlana 
á hinum ýmsu mörkuðum. 

í þessari ritgerð verður athyglinni einkum 
beint að vandamálum markaðssetningar 
frosinna fiskafurða frá Norður-Atlantshafi, 
eins og höfundi virðast þau horfa við frá 
sjónarmiði Sölumiðstöðvar Hraðfrystihús-
anna (SH) og tilsvarandi norskra sölusam-
taka, Frionor, Norsk Frossenfisk A/L 
(Frionor). Ekki verður þó hjá því komizt 
að minnast stöku sinnum á almenn vanda-
mál við markaðssetningu fiskafurða yfir-
leitt. 

Ritgerðin skiptist í þrjá hluta eða aðal-
kafla. í tveim fyrstu verður reynt að nálg-
ast viðfangsefnið með því að gera grein fyr-



ir þeim aðstæðum, sem taka þarf tillit til við 
lausn almennra vandamála við markaðs-
setninguna. Þá verður reynt að gera grein 
fyrir mikilvægi ákvarðanatöku og fyrirfram 
stefnumótunar (markaðsstefnu) og almenn-
um vandamálum, sem við er að etja við 
markaðssetningu frosinna fiskafurða, svo 
og að lýsa þeim dreifirásum og markaðs-
mynstrum, sem möguleg eru við dreifingu 
þeirra, og sölutækni, sem vænlegust gæti 
þótt til árangurs. Hlutverk þess, sem að 
framan greinir, er: 
1) að fá fram sérstök almenn atriði, sem 

afmarka viðfangsefni og vandamál þau, 
sem ráða þarf fram úr, ef á að ná „æski-
legustu niðurstöðu" markaðssetningar-
innar. 

2) að fá fram hugsanlega (fræðilega) 
lausn vandamálanna. 

í síðasta hlutanum verður gerður stutt-
ur samanburður á viðbrögðum áðurnefndra 
fyrirtækja (SH og Frionor) við vandamál-
unum. Markmiðið með þessum samanburði 
er að fá fram þann mismun, sem kann að 
vera á ákvarðanatöku fyrirtækjanna miðað 
við, að þau gangi út frá sömu forsendum 
um atriði eins og verð o. fl., og reyna að 
leiða að því líkur, af hverju mismunurinn 
stafar. 

Þar sem þessi ritgerð fjallar fyrst og 
fremst um markaðssetningu, er rétt að 
skilgreina þá merkingu, sem lögð verður í 
þetta hugtak hér. Markaðssetning er allt, 
sem gert er, til þess að beina vörum og 
þjónustu frá framleiðslunni og fram til 
neytenda eða notenda. Markaðssetning er 
þannig stjórnunarstarfsemi, sem eflir sölu-
starf með því að meta þarfir neytandans 
og aðlaga vörur og þjónustu þessum þörf-
um, með stöðugum rannsóknum og æski-
legum viðbrögðum. Reynt er að samræma 
hráefnaöflunina, framleiðsluna og dreif-
ingu vöru og/eða þjónustu (á hina ýmsu 
markaði) um leið og öll viðleitni miðar að 
því að selja með sem mestum hagnaði. Hér 
er því ekki um einhliða sölustarfsemi að 
ræða, heldur er reynt að samhæfa alla 
starfsemi fyrirtækisins með söluna að mark-
miði. 

Með æskilegustu niðurstöðu markaðssetn-
ingar er svo átt við hagkvæmasta árangur 

þeirrar starfsemi, sem hér var lýst og bezt 
samræmist langs tíma markmiðum fyrir-
tækisins. í þessu sambandi er rétt að minn-
ast þess, sem Bellmann kallar meginreglu 
hagkvæmustu (æskilegustu) niðurstöðu: 

,,Hagkvæmasta stefna hefur þá eigin-
leika, að hverjar svo sem upphaflegar að-
stæður (ásigkomulag) og ákvarðanir hafa 
verið, verða komandi ákvarðanir að fela í 
sér „hagkvæmustu stefnu" með tilliti til 
aðstæðnanna, sem sköpuðust við fyrri á-
kvarðanir" (sbr. heimildaskrá). 

I. MAT AÐSTÆÐNANNA 
Þrátt fyrir að hinn frægi hagfræðingur 

Alfred Marshall setti fram frábært dæmi 
úr sjávarútvegi til þess að sanna verðkenn-
ingu sina, var það ekki fyrr en eftir 1950, 
að hagfræðingar fóru að sýna vandamál-
um sjávarútvegsins fræðilegan áhuga. Öll 
viðleitni í þá átt að nota hagfræðivísindin 
við lausn ýmissa efnahagslegra viðfangs-
efna sjávarútvegsins er því fremur ný af 
nálinni. 

Vandamálin eru hins vegar gömul. Þótt 
mikið hafi verið ritað og margt rætt um alls 
konar efnahagslega erfiðleika í sjávarút-
veginum og lausnar þeirra víða leitað, hef-
ur vart sézt það rit á íslenzku, þar sem 
reynt er að brjóta þessi vandamál til mergj-
ar fræðilega. Þetta hefur i för með sér, að 
ekki fæst sú yfirsýn eða heildarmynd þeirra 
vandamála og/eða viðfangsefna, sem leysa 
þarf af hendi. Þessi ritgerð er tilraun í þá 
átt að líta á þessi viðfangsefni í fræðilegu 
samhengi. 

Það er mjög mikilvægt fyrir fyrirtæki, 
sem leita æskilegustu lausna á viðfangs-
efnum sínum og ætla þar af leiðandi að 
taka „góðar" ákvarðanir, að gera sér vel 
grein fyrir: 
1) Markmiðum sínum, þ. e. gera sér ljóst, 

að hvaða marki er stefnt. 
2) Aðstæðunum, sem það verður að laga 

sig að. 
3) Stýritækjum, sem það ræður yfir. 
4) Hvaða „ákvörðunaiíkön" geta leyst 

vandann. 

Þegar markmiðin hafa verið skilgreind 
og gerð ljós og þannig er ljóst, að hverju 
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stefnt skal, er nauðsynlegt að fá fram þau 
atriði, sem hafa áhrif á og beinlinis ráða 
nokkru um „hegðun" vandamála þeirra, er 
ráða þarf fram úr. Það þarf að fá fram þau 
atriði, sem afmarka vandamálin, sem leysa 
á, og viðfangsefnin, sem inna þarf af hendi. 
í áætlanagerð samsvarar þetta „könnun 
vandans" eða „mati aðstæðnanna". 

í þessum fyrsta hluta ritgerðarinnar 
verður athyglinni einkum beint að aðstæð-
unum og mati þeirra, en síðar vikið að 
þeim ákvörðunarlíkönum, sem gilda fyrir 
þær aðstæður, sem hér verða dregnar fram. 

Þegar talað er um „aðstæður" i þessari 
ritgerð, er átt við innra og ytra ásigkomu-
lag, sem búizt er við að hafi áhrif á ákvörð-
unartöku, í þrengri merkingu gjarnan kall-
að umhverfisstærðir og skilgreint sem um-
hverfiskostnaður eða umhverfisbreytur. 

Þótt hér sé einungis notað eitt hugtak 
yfir aðstæðurnar í viðustu merkingu, er 
nauðsynlegt að hafa í huga, að aðstæðum-
ar geta verið a. m. k. þrenns konar: 

1) Innri og ytri aðstæður, þ. e. aðstæður 
innan fyrirtækjanna og aðstæður utan 
þeirra. 

2) „Statískar" aðstæður, þ. e. aðstæðurnar 
í þeim tímapunkti, sem athugunin er 
gerð á. 

3) Framtíðaraðstæður, þ. e. hverjar breyt-
ingar verða á aðstæðum: 
a) frá stutts tíma sjónarmiði. 
b) frá langs tíma sjónarmiði. 

Áður en lengra er haldið, er rétt að taka 
fram, að þar sem lítið hefur verið ritað um 
sjávarútvegsmál á fræðilegum grundvelli á 
Íslandi, er nauðsynlegt að vitna mikið til 
erlendra fræðimanna, aðallega norskra. 
Beinar tilvitnanir i norska greinarhöfunda 
eða fræðimenn, án athugasemda eða skýr-
inga, er því litið á hér sem gildandi fyrir 
íslenzkar aðstæður, jafnvel þótt beinlínis 
sé talað um Noreg eða norskar aðstæður 
í þeim. 

Samband framleiðslu og sölu. 
Þar sem öll markaðssetning á upphaf 

sitt í framleiðslunni (sbr. skilgr.), er ekki 
óeðlilegt, að „könnun vandans" beinist fyrst 
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að sambandi framleiðslu og sölu þeirrar 
afurðar, sem markaðssetja á. Þegar það er 
haft i huga, að hráefni það, sem frosnar 
fiskafurðir eru unnar úr, er afrakstur 
frumframleiðslugreinar, sem háð er geysi-
legum sveiflum, er eðlilegt, að þetta sam-
band verði enn þá forvitnilegra en ella og að 
það verði skoðað í ljósi almennra aðstæðna, 
sem eru einkennandi fyrir sjávarútveg og 
þar með hafa áhrif á markaðssetningu allra 
fiskafurða. 

Fiskveiðar Íslendinga og Norðmanna 
byggjast á þeirri forsendu, að afurðirnar 
séu fluttar út. Þetta þýðir, að þeir fylgi-
fiskar, sem eru einkennandi fyrir markaðs-
setningu á erlendum mörkuðum, setja mjög 
svip sinn á sölu fiskafurða. Heimshagsveifl-
urnar eru fluttar inn. Auk þessa eru svo 
nokkur almenn atriði, sem greina markaðs-
setningu fiskafurða frá markaðssetningu 
annarra afurða, svo sem nánar mun verða 
vikið að hér á eftir. Fiskafurðir eru þann-
ig eins og aðrar afurðir háðar duttlungum 
markaðarins og þeim sveiflum, sem kunna 
að verða á honum. 

í viðbót við þau vandamál, sem „heims-
hagsveiflurnar" skapa, eru það sérkenni 
sjávarútvegs (og undirgreina hans) að 
vera svo mjög komin undir náttúrunni 
varðandi öflun hráefna i afurðir sinar. Auð-
veldlega mætti sýna fram á miklar sveifl-
ur i hráefnaframboðinu með tölum, bæði 
hérlendum og norskum, og jafnframt leiða 
að því líkur, hvaða þættir eru að verki 
og hafa áhrif á þessar sveiflur. Svo kunn-
ar sem sveiflurnar eru, og þar sem slíkar 
rannsóknir falla utan ramma þessarar rit-
gerðar, þykir ekki ástæða til þess að fara 
nánar út i þetta hér. Nokkurra þátta, sem 
hafa áhrif á sveiflurnar, verður þó getið 
siðar. 

Það eru einnig sveiflur á náttúrugrund-
vellinum í öðrum atvinnuvegum, en i sjáv-
arútveginum má gera ráð fyrir þáttum, 
sem aðrir atvinnuvegir komast ekki eins 
beint i snertingu við. Fiskveiðarnar fá því 
sínar sérstöku (hag)sveiflur. Þetta kom 
berlega í ljós á siðari hluta þriðja áratugar 
þessarar aldar, þegar hið almenna verð-
hrun í Noregi og mjög mikið aflamagn 
fylgdust að. Þetta mikla aflamagn var 



nefnilega eitt saman nóg til þess að lækka 
markaðsverðið mjög mikið, jafnvel þótt 
markaðsaðstæðurnar hefðu verið eðlilegar, 
sem þær voru þó ekki. Hin augljósa vönt-
un á samhengi milli náttúrugrundvallarins 
og sölumöguleikanna hefur í för með sér, 
að „fiski-hagræn" vandamál verða oft vand-
leystari og yfirgripsmeiri en hagræn vanda-
mál í flestum öðrum atvinnuvegum, og ger-
ir það að verkum, að áætlanagerð í sjávar-
útvegi er mjög erfið og oftast erfiðari 
en í öðrum atvinnugreinum. Þetta er 
sameiginlegt vandamál allra undirgreina 
sjávarútvegsins. Sambandið milli fram-
leiðslu og sölu sjávarafurða er þannig eitt 
skýrasta vandamálið, sem afmarkar mark-
aðssetningu frystra fiskafurða og er nauð-
synlegt að hafa í huga, þegar leysa á hvers 
konar vandamál í sjávarútvegi, hvort sem 
heldur er framleiðslu- eða söluvandamál. 

Ekki er ófróðlegt að virða fyrir sér þau 
áhrif, sem sveiflurnar á mörkuðunum ann-
ars vegar og í aflabrögðum hins vegar hafa 
í reynd. Erfiðleikar í einni eða annarri 
mynd verða tíðir í atvinnuveginum sem 
heild eða í einstaka þætti hans. Þar sem 
sjávarútvegur er svo þýðingarmikill þáttur 
í efnahagslifi íslendinga — og raunar 
Norðmanna líka — er ekki óeðlilegt, að 
þegar slíkir erfiðleikatímar eða „kreppur", 
eins og þetta er oftast nefnt, herja, magn-
ist umræður manna á meðal um ástandið. 
í sjálfu sér er ekki nema gott eitt um um-
ræður um sjávarútvegsmál að segja. Hins 
vegar ber að leggja áherzlu á það, að ekki 
er nóg að hefja þær, þegar kreppan er 
skollin á. Þessu til áréttingar er rétt að 
minnast á það, sem norski prófessorinn 
Leif Holbæk Hansen kallar „sálræn marg-
földunaráhrif hagrænna sveiflna". í skýrslu 
sinni „Utretning om norsk eksport av fross-
enfisk og andre produkter af torskefisk" 
(hér á eftir aðeins nefnd „Norsk eksport 
av frossenfisk" eða aðeins „Skýrsla Holbæk 
Hansens"), segir hann, að þegar sveifl-
urnar eigi sér stað, hafi þær ekki einungis 
í för með sér þær eðlilegu afleiðingar, sem 
búast mætti við, heldur einnig sérstakar 
hliðarverkanir, sem setji svip sinn á um-
ræður þær, sem svo oft verði, þegar erfið-
leikar steðji að sjávarútveginum. 

„Hægt er með góðri samvizku að segja, 
að augnablikskreppur verði auðveldlega of-
metnar í hlutfalli við langs tíma þróunina. 
Þetta er eðlilegt, þegar hver einstakur fiski-
maður eða einstakt landssvæði sér fram á 
efnahagserfiðleika án þess að hafa vara-
sjóði sér til trausts. Þá einbeita menn sér 
gjarnan að því að finna þá, sem hægt er að 
skella skuldinni á. Það er auðveldast að 
finna þá innan annarra greina sjávarút-
vegsins eða meðal stjórnmálamanna. Um-
ræðurnar, sem fylgja, verða vart til þess 
að draga úr þeirri mynd, sem dregin er upp 
af kreppunni. Alls konar aðilar ýkja gjarn-
an ástandið í fjölmiðlum. Þetta verkar 
ekki til samdráttar, hvorki inn á við né út 
á við. Inn á við verða aðstæður til sam-
vinnu, sem svo nauðsynleg er, verri en ella. 
Út á við hefur þetta áhrif til hins verra á 
kaupendur á útflutningsmörkuðum, bæði 
beint og óbeint." 

Þótt auðvitað sé rétt og sjálfsagt að reyna 
að draga úr sveiflunum með stutts tíma 
ráðstöf unum, sem ákvarðast þá af ástandinu 
á hverjum tíma, er hitt þó aðalatriðið, að 
reynt sé að leysa samræmingarvandamálin 
frá langs tíma sjónarmiði. Til þess að það 
sé hægt, verður að reyna að skilgreina 
nánar þetta samræmingarvandamál, þ. e. 
gera sér nánari grein fyrir, í hverju það er 
fólgið. 

Mismunur á markaðssetningu fiskafurða 
og annarra vara. 

Þær sérstöku aðstæður, sem einkenna 
samband framleiðslu og sölu sjávarafurða, 
hljóta að vekja þá spurningu, hver sé hinn 
raunverulegi munur á markaðssetningu 
frosinna fiskafurða annars vegar og mark-
aðssetningu annarra afurða hins vegar. 
Þessari spurningu svarar hr. Leif Birke-
land, sölustjóri Frionor, í grein sinni „Mar-
keting Frionor Products" í tímaritinu „Quick 
Frozen Foods International" (aprílhefti 
1970): „Frá fræðilegu sjónarmiði er ekki 
mikill mismunur á markaðssetningu fros-
inna fiskafurða annars vegar og öðrum 
framleiðsluvörum hins vegar. Vandamálin 
eru að verulegu leyti hin sömu og einnig 
mögulegar lausnir á þeim. 

Samt sem áður er útflutningsmarkaðs-



setning fisks eins konar „sérgrein", sem 
krefst talsverðrar þekkingar og skilnings á 
aðstæðunum, bæði heima og erlendis, þekk-
ingar til að draga réttar ályktanir og bregð-
ast rétt við þeim. Það er einnig nauðsyn-
iegt að íhuga gaumgæfilega þjóðfélagsleg-
ar aðstæður, svo og þá augljóslega mismun-
andi hagsmuni, sem koma fram í svo yfir-
gripsmiklum og landfræðilega mjög svo 
dreifðum og ósamkynja (inhomogenous) 
atvinnuvegi, sem norskur fiskiðnaður er. 
Þegar markaðssetning fisks og annarra 
afurða er borin saman, eru þannig fjórar 
augljósar aðstæður, sem gera vandamálin 
mismunandi. 

1) Það er miklu síður en í öðrum atvinnu-
greinum hægt að láta markaðinn ráða 
framleiðslumagninu og samsetningu 
framleiðslunnar. Að mjög mildu leyti er 
nauðsynlegt að aðlaga markaðssetning-
una framleiðslunni. Þetta getur leitt til 
„framleiðslurýninnar" markaðssetning-
ar, — hættulegrar hneigðar, sem fisk-
iðnaðurinn þarf að vera sérstaklega á 
verði fyrir. 

2) Erfitt er að sjá fyrir magn það, sem 
keppinautarnir munu bjóða fram. Það 
sveiflast með aflamagninu. Einnig get-
ur framboð af hráefni til keppinaut-
anna sveiflazt verulega, þar sem það er 
náttúran, en ekki eftirspurnin, sem set-
ur því takmörk. Þetta hefur i för með 
sér, að erfitt er að sjá fyrir mark-
aðsaðstæðurnar, jafnvel stutt fram í 
tímann. 

3) Ójafnvægi milli framboðs og eftir-
spurnar er því algengt. Á síðastliðnum 
fáum árum hefur verið um að ræða á-
stand langs tíma offramboðs, sem hef-
ur í för með sér lágt verð og lítinn hagn-
að. Ástæðuna má að sumu leyti rekja 
til náttúrlegra og að nokkru til tækni-
legra og stjórnmálalegra aðstæðna, sem 
hafa aukið getuna til framleiðslu frystra 
fiskflaka í Noregi og annars staðar. 

4) Það er mjög lítill lóðréttur samruni og 
eftirlit með starfseminni og kostnað-
inum á þeirri leið, er liggur frá hráefn-
inu til neytandans." 

Svo sem sjá má af þessari upptalningu, 
mótast þessar aðstæður mjög af því sér-
vandamáli sjávarútvegsins og undirgreina 
hans, að óvissan kemur ekki einungis við 
sögu frá markaðnum (eins og títt er í öðr-
um atvinnugreinum), heldur setur hún svip 
sinn á framleiðsluna líka. Hér kemur ó-
vissa á hráefnaöflunina með þeim afleið-
ingum, að samræmi milli framleiðslu og 
sölu raskast að miklu leyti. 

Framleiðslurýni og markaðsrýni. 
Á síðari tímum hafa viðhorf til mark-

aðssetningar gjörbreytzt með hinum svo-
kallaða nýja skilningi á markaðsfræðum. 
Breyting þessi er einkum fólgin i því, að í 
stað þess að líta á markaðssetningu ein-
göngu sern sölustarfsemi, sem byrjar, eftir 
að varan hefur verið framleidd, var farið 
að líta á hana sem samrásaða markaðs-
starfsemi. Er þá byrjað á því að líta til 
markaðarins (til viðskiptavina og væntan-
legra viðskiptavina fyrirtækisins) og að-
laga siðan starfsemina þörfum hans. Þetta 
er nefnt á ensku „the customer-oriented 
concept of marketing" og mætti e. t. v. þýða 
á islenzku „markaðsrýnin sala". 

Sú breyting, sem hér er nefnd, er fyrst 
og fremst afleiðing af breyttum aðstæðum. 
Áður fyrr var framleiðsluafkastageta 
heimsins svo lítil, að hún annaði eftirspnrn-
inni engan veginn. Oftast var þörf fyrir 
það, sem framleitt hafði verið, og þess 
vegna litlum erfileikum bundið að selja 
framleiðsluna. Við þessar aðstæður var 
vandinn einkum fólginn í því að framleiða 
með minni kostnaði en keppinautarnir með 
það fyrir augum að þurfa ekki að krefjast 
hærra verðs en þeir (verðaðlögun). Áherzl-
an var á lausn framleiðsluvandamálanna. 

Tiltölulega nýlega hafa þessar aðstæður 
gjörbreytzt. Afkastagetan hefur aukizt gíf-
urlega og þar með vöruframboð með þeirri 
afleiðingu, að erfiðleikarnir taka að birtast 
frá markaðshliðinni. Til þess að geta látið 
sölu og framleiðslu haldast i hendur þarf 
að vera hægt að horfa fyrst til markaðar-
ins og aðlaga síðan framleiðsluna og þar 
með hráefnakaupin þeim þörfum, sem þar 
er að finna. Nauðsyn þess að líta fyrst til 
markaðarins stendur fyrst og fremst í sam-
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bandi við, að þar er áhættuna að finna. 
Óvissan, sem er samfara því að geta ekki 
selt það, sem framleitt hefur verið, getur 
haft í för með sér tap markaða eða annan 
skaða fyrir framtíðarsöluna. Óvissan, sem 
er í þessn tilfelli afleiðing samkeppninnar, 
hefur þannig í för með sér verulega áhættu, 
sem hér verður nefnd markaðsáhætta. 

Þegar aðstæður eru þannig, að framboð-
ið er ekki nægilegt til þess, að nokkrir 
örðugleikar geti orðið á að selja vöruna, 
verður hins vegar ekki um neina óvissu að 
ræða frá markaðshliðinni. Þetta þýðir, að 
þótt sala minnkaði verulega á einu ári vegna 
framleiðsluörðugleika, hefði það ekki í för 
með sér verulegan skaða fyrir sölu næsta 
árs. Framleiðsluáhætta undir skilyrðum 
„ótakmarkaðra," sölumöguleika er því ekki 
„markaðsáhætta" í þeim skilningi, sem hér 
er lagður í það hugtak, þ. e. a. s. hefur 
ekki í för með sér tap markaða eða skaða. 
fyrir framtíðarmarkaðssetninguna. 

Það má fara nærri um það, hvort að-
stæður „ótakmarkaðra" sölumöguleika hafi 
ekki verið heppilegar fyrir sjávarútveg og 
sölu sjávarafurða, þar sem óvissan var svo 
mikil á framboði hráefna. Þegar mikið 
veiddist, var hægt að selja mikið, og öfugt. 

Undir slíkum kringumstæðum er eðlilegt, 
að hugir manna mótist og þeir vilji fram-
leiða mikið og selja það, sem þeir hafa fram-
leitt. Það er þess vegna mjög sterk hefð í 
sjávarútvegi og undirgreinum hans að líta 
til framleiðslunnar fyrst og líta á söluna 
sem eitthvað, er þurfi að gera sem afleið-
ingu af því, sem gerzt hefur í framleiðslu-
hliðinni. Þetta þýðir, að framleiðandinn 
biður sölumanninn að selja það, sem hann 
hefur þegar framleitt, — salan er aðlöguð 
framleiðslunni. Þetta er nefnt „the pro-
duction-oriented concept of marketing", sem 
hér að framan var þýtt „framleiðslurýnin 
sala." 

Nú, eftir að markaðsmöguleikarnir hafa 
breytzt og önnur lögmál gilda um sölu, hef-
ur óvissan og þar með áhættan, eins og 
áður hefur verið sagt, flutzt yfir til mark-
aðarins. Áherzlan hefur flutzt yfir til sölu-
vandamálanna í flestum neyzluvörufram-
leiðslugreinum. Samkeppni á m ö r k u ð u m 
harðnar stöðugt. Það á einnig við á mat-

vörumörkuðum. Þannig hlýtur fiskiðnaður-
inn (með sinar frosnu fiskafurðir) að 
fylgja þessari þróun. Ný mynd blasir við 
honum i stað þeirrar, sem áður var lýst. í 
stað mikilvægis þess að aðlaga söluna fram-
leiðslunni, kemur nauðsyn þess að aðlaga 
framleiðsluna sölunni. Þannig er oftast 
hægt að ná samræmingu sölu og fram-
leiðslu. Slík samræming er hins vegar ákaf-
lega erfið, þegar um fiskafurðir er að ræða, 
vegna þess að framleiðsluáhættan, sem 
stjórnast að miklu leyti af óvissunni um 
hráefnaframboð, verður undir skilyrðum 
samkeppni engu síður „markaðsáhætta" en 
sjálf markaðsóvissan, þar eð bregðist fram-
leiðsla, getur það leitt til sömu afleiðinga 
(tap markaða og skaða fyrir framtíðar-
markaðssetninguna) og þegar markaðs-
stefnan sjálf bregzt. 

Þess vegna er eðlilegt, að erfiðara sé í 
sjávarútveginum en mörgum öðrum grein-
um að losna við þennan gamla hugsunar-
hátt, að fyrst og síðast verði að leysa fram-
leiðsluvandamálin, jafnvel þótt menn geri 
sér grein fyrir því, að um erfiðleika geti 
verið að ræða frá markaðshliðinni. 

Hvers vegna skiptir þá svo miklu máli, 
hvort framleiðslurýni eða markaðsrýni er 
ríkjandi? Það er vegna þess, að í fyrra til-
fellinu er markaðsáhættan, sem hráefna-
óvissan hefur i för með sér, gjarnan van-
metin. Þá er oftast fyrst og fremst hugsað 
um tekjutapið, sem framleiðsluáhættan kann 
að valda fyrir hvert ár. 

í síðara tilfellinu er hins vegar fullt til-
lit tekið til markaðsáhættunnar, um leið og 
þar er reynt að samræma framleiðsluna og 
söluna. Að sjálfsögðu er einnig tekið tillit 
til tekjutapsins og tapsins á framleiðslunni, 
sem kann að verða. Auk þess má auðvitað 
benda á hina auknu þjónustu, sem því er 
samfara að lita til markaðarins fyrst og 
margir höfundar leggja mikla áherzlu á. 

Þessar nýju markaðsaðferðir hafa vissu-
lega verið teknar upp i frystiiðnaðinum og 
má þá sérstaklega nefna norska fyrirtækið 
Findus, sem hefur eingöngu þennan hátt-
inn á. Findus er sölufyrirtæki, sem að vísu 
á mjög fullkomið frystihús, en framleiðir 
ekki sjálft nema brot af því, sem það selur. 
Það, sem á vantar, kaupir fyrirtækið frá 



öðrum framleiðendum. Þannig er auðvitað 
hægt að samræma framleiðslu og sölu og 
líta fyrst til markaðarins. Það er hins vegar 
aðeins framleiðsla og sala þess eina fyrir-
tækis, sem þar er samræmd, en vandamálið 
er eftir sem áður við líði fyrir atvinnuveg-
inn sem heild. Samræmingarvandamálin, 
sem hér eru nefnd, verða því fyrst og 
fremst vandamál þeirra fyrirtækja eða sölu-
samtaka, sem vilja leysa vandamál frysti-
iðnaðarins í heild, svo sem SH og Frionor. 
Þannig fullyrti Stig Váland (annar af höf-
undum skýrslunnar Rapport om markedet 
for frossenfisk i USA) í viðtali, að sameig-
inlegt vandamál SH og Frionor væri, að 
bæði fyrirtækin verði að selja það, sem þeg-
ar hefur verið framleitt. 

Hráefnaframboðið. 
Til þess að vera á verði fyrir breytingu 

á hráefnaframboðinu þarf að gera sér grein 
fyrir: 

1) Fiskifræðilegum og hagfræðilegum 
rannsóknum á fiskistofnum og þeim 
möguleikum, sem þær hafa. 

2) Breytingum á framleiðslufjármagni og 
fleiri þáttum, sem hafa áhrif á sókn 
í stofnana. 

Náttúrugrundvöllur fiskveiðanna hefur 
varla breytzt í grundvallaratriðum, þótt lit-
ið sé til lengri tíma. Helzta einkennið er 
eftir sem áður, að fiskframboðið getur 
sveiflazt verulega, og gera má ráð fyrir 
bæði vegna þessara sveiflna og sveiflna í 
veðri og hitastigi, að miklar breytingar 
geti orðið á magni og gæðum. Hér verður 
ekki farið út í fiskifræðileg atriði, en hins 
vegar skal lögð á það áherzla, að frumskil-
yrði þess, að hægt sé að finna æskilegustu 
notkun fiskistofna, er, að náin samvinna 
sé með sjávarlífsfræðingum (fiskifræðing-
um) og hagfræðingum. í þessu sambandi 
má geta þess, að fiskifræðilegar rann-
sóknir á fiskistofnum eru komnar til-
tölulega langt hér á landi, en hagfræði-
legar rannsóknir eru komnar stutt. Þetta 
hefur eina alvarlega afleiðingu: Rann-
sóknum fiskifræðinga er ekki gefinn sá 
gaumur sem skyldi. í sambandi við breyt-

ingu á hráefnaframboðinu er athyglis-
vert að fylgjast með rannsóknum fiski-
fræðinga á nýjum stofnum. Oft eru auknir 
möguleikar á nýtingu nýrra stofna og e. t. 
v. oftar en menn gera sér grein fyrir. 

Ekki er auðvelt að gera sér grein fyrir 
breytingum á sókn í fiskistofna, þrátt fyrir 
mjög góðar upplýsingar um skipafjölda, 
rúmlestafjölda, vélastærð o. fl., og litið ver-
ið gert til þess að meta þátt leitartækninnar 
(fisksjána).1 Hins vegar má gera ráð fyrir 
mjög aukinni sókn í stofnana. 

Athyglisvert er, að samkvæmt upplýsing-
um Más Elíssonar, fiskimálastjóra (Fyrir-
lestur i Viðskiptadeild H. í.) er lögmálsins 
um sífellt minnkandi afrakstur farið að 
gæta verulega í fiskveiðunum, þ. e. meira 
fjármagn þarf til að ná sama magni. 

Þótt afli hafi samkvæmt þessu ekki auk-
izt að sama skapi og sóknin, hefur hann og 
þar með framboð fiskafurða aukizt gífur-
lega á s. 1. 20 arum. Þetta má sjá á eftir-
farandi töflu. 

Tafla 1. Heildaraflamagn heimsins og 
ráðstöfun 194-8 — 1958-— 1968. 

a) í milljónum tonna 
(upp úr sjó) 

1948 1958 1968 
Heildarmagn 19,6 33,2 64,0 
Til manneldis 17.1 27,9 40,2 

þar af selt ferskt 9,7 14,8 18,5 
fryst 1,0 2,8 8.1 
saltað og hert 5,0 7,3 8,1 
niðursoðið 1,4 3,0 5,5 

Önnur ráðstöfun 2,5 5,3 23,8 

b) í prósentum af lieildarmagni 
Ileildarmagn 100,0 100,0 100,0 
Til manneldis 87,2 84,0 62,8 

þar af selt ferskt 49,5 44,6 28,9 
fryst 5,1 
saltað og hert 25,5 
niðursoðið 

Önnur ráðstöfun 
7,1 

8,4 
22.0 
9,0 

12,7 
12,7 
8,5 

12,8 16,0 37,2 

Heimild: Yearbook of Fishery Statistics, Vol. 
23 1966 og Vol. 27 1968. 

Tilraun i þessa átt er að finna í athyglis-
verðri kandidatsritgerð Helga M. Bergs : 
Þverskurðarathuganir á framleiðslufalli ís-
lenzka bátaflotans miðað við nokkur veiðar-
færi (1971). 



Það, sem helzt er einkennandi fyrir þessa 
þróun, er, að mjög mikil aukning hefur 
verið í afla eða rúmlega þreföldun á þeim 
20 árum, sem taflan nær yfir. Magn til 
allra ráðstöfunarflokkanna hefur aukizt á 
tímabilinu. Hlutur ráðstöfunar til mann-
eldis hefur hins vegar farið hlutfallslega 
Iækkandi. Sé litið á einstaka þætti, reikn-
aða til manneldis, sést, að sá hluti, er hver 
einstakur þáttur vegur í heildarmagninu, er 
hlutfallslega lækkandi eða nær konstant 
nema frysti fiskurinn. Þessi þáttur sýnir 
verulega aukningu, bæði hlutfallslega og 
að magni til, en magnið hefur áttfaldazt. 

Þessi tafla sýnir aðeins almenna langs 
tíma þróun, en segir ekkert um sveiflur á 
hráefnaframboðinu (stutts tíma sveiflur). 
Hér að framan hefur verið rætt svo mikið 
um sveiflurnar, að ekki er ástæða til þess 
að gera þeim nánari skil með tölum. Þessi 
aukning á afla, sem fram kemur í töflunni, 
er afleiðing hinna geysilegu tækniframfara, 
sem átt hafa sér stað í fiskveiðunum sem 
annars staðar. 

Að svo miklu leyti sem hin nýja tækni 
er tekin í notkun í sambandi við árstíða-
bundnar og landfræðilega takmarkaðar 
fisktegundir, svo sem síld, verður hún vart 
til þess að jafna út sveiflurnar yfir lengri 
tíma. Hin aukna afkastageta, sem tæknin 
hefur skapað, gerir þá aðeins mögulegt að 
hækka „toppana" verulega. Hins vegar hef-
ur þróun tækninnar einnig gert það mögu-
legt að fiska utan „venjulegs" vertíðartíma 
og „venjulegra" hafsvæða. Þetta hefur í för 
með sér möguleika á vissri jöfnun, sérstak-
Iega ef hægt er að auka hráefnaframboðið 
á þeim tímum, þegar það undir „venjuleg-
um" kringumstæðum hefur verið litið. 

Það er fyrst og fremst þessi möguleiki, 
sem vakir fyrir mönnum, baæði hérlendis 
og eiiendis, þegar áherzla er lögð á aukn-
ingu togaraflotans (einkum skutskipa). 
Hins vegar verður að hafa í huga, að eng-
an veginn er ljóst, hve mikil áhrif hægt er 
að hafa á hráefnaframboðið með auknu 
fjármagni. 

Um óvissuna á hráefnaöflun og framboði 
keppinautanna. 

Eitt af því, sem ávallt breytist og erfitt 

er að sjá fyrir, er framboð keppinautanna. 
Þetta er að vísu ekkert séreinkenni fyrir 
sjávarútveg (og undirgreinar hans), en 
vegna sveiflnanna á hráefnaframboðinu 
verður auðvitað enn þá mikilvægara og erf-
iðara að gera sér grein fyrir þessu. Erfið-
leikarnir minnka ekki við það, að oft haml-
ar tilfinnanlegur skortur á upplýsingum 
verulega áætlanagerð á þessu sviði. Þetta 
kemur berlega í ljós í eftirfarandi tilvitnun 
í viðtal við hr. Birkeland, sölustjóra Frionor 
(höf. átti viðtal við hann og fleiri starfs-
menn Frionor í september 1970): 

„Það má segja, að e. t. v. hafi orðið ein-
hverjar framfarir á þessu sviði á allra sið-
ustu árum, en ég held þó, að enn þann dag 
í dag vanti flesta framleiðendur — jafnvel 
mikilvægustu framleiðendur — frosins fisks 
í öllum löndum upplýsingar um framleiðslu-
áætlanir starfsbræðra sinna eða keppinauta. 
Þetta er eitt þeirra sviða, sem fiskiðnaður 
er vanþróaður á. Ef við tökum land þitt, 
Ísland, sem dæmi, þá veit ég ekki, hvort 
það er af vilja gert eða ekki, en opinberar 
upplýsingar um framleiðslu koma svo seint, 
að þær hafa aðeins sögulegt gildi. Mér dett-
ur oft í hug, hvort hér sé ekki grundvöllur 
fyrir upplýsingaskipti á milli landa." 

Breytingar á framboði keppinautanna 
gætu m. a. orðið: 

1) Með auknu eða minnkuðu aflamagni, að 
óbreyttri tækni og óbreyttri gerð fyrir-
tækja, og uppbyggingu atvinnugreinar-
innar í landi keppinautanna. 

2) Sama og í 1) nema með breyttri tækni 
og gerð og uppbyggingu atvinnugrein-
arinnar. 

3) Án breytinga á aflamagni, en vegna 
breytinga á frystihlutfallinu, meiri eða 
minni hluti aflans væri frystur. 

4) Vegna aukinna möguleika eða minnk-
aðra, sem stafa frá eftirspurnarhliðinni, 
(að því tilskildu, að um ónotaða fram-
Ieiðslugetu sé að ræða í fyrra tilfellinu, 
en í hinu síðara minnkar nýting fram-
leiðslutækjanna, sem til eru). 

Um eftirspurnarþáttinn verður rætt síðar 
i sambandi við ójafnvægið milli framboðs 
og eftirspurnar. 



Til þess að gera sér grein fyrir breyting-
um samkvæmt fyrsta og þriðja liðnum 
þyrfti auknar upplýsingar eða upplýsinga-
skipti af því tagi, sem hr. Birkeland talar 
um. Einnig mætti reyna að gera spá um 
framleiðslu keppinautanna, t. d. með því 
að senda mann til þýðingarmestu samkeppn-
islandanna, sem reyndi þá að bæta upp 
þessa seinkun á opinberum upplýsingum, 
sem svo örlagarík er. Það má geta þess, að 
norska fyrirtækið Findus sendi mann hing-
að til Íslands o. fl. landa slíkra erinda s. 1. 
sumar (1970). Fróðlegt væri að heyra um 
reynslu af þessari ferð. 

Slíkar upplýsingar eða spár gætu að sjálf-
sögðu einnig leyst vandann að einhverju 
leyti i öðrum liðnum. Hér þyrfti hins veg-
ar að athuga vel, hvaða áhrif breytingar 
á tækni og á gerð fyrirtækja og uppbygg-
ingu atvinnugreinarinnar í viðkomandi 
landi hefðu á framboðið. Við núverandi að-
stæður (vöntun á upplýsingum) er þetta 
ekki aðeins æskilegt, heklur beinlinis nauð-
synlegt. 

í skýrslu sinni ræðir Holbæk Hansen 
nokkuð um hugsanlegar breytingar á sam-
keppnisþættinum, sem hann nefnir svo. 
Hann segir: 

„Það er nóg í þessu sambandi að benda 
á þá fiskiflota, sem byggðir eru upp af 
þjóðum, sem hafa verið meðal þýðingar-
mestu útflutningsmarkaða okkar, og auk 
þess t. d. af Chile, Hússlandi, Póllandi og 
Japan. 

Hinn mikilvægasti þáttur í samkeppnis-
myndinni er þrátt fyrir allt, að margar 
af þessum þjóðum hafa ekki þurft að taka 
hið sama tillit til þjóðfélagslegra aðstæðna 
og Noregur. Hér stöndum við því gagnvart 
samkeppni frá atvinnugreinum, sem eru 
„Lóðrétt samrunnar" og nýta tæknina til 
hins ýtrasta. Þetta hefur í för með sér, að 
norskur fiskútflutningur mun standa 
frammi fyrir mjög sterkum keppinautum 
og nauðsynlegt gæti orðið að velja á milli, 
annað hvort að styrkja sjávarútveginn 
meira en hingað til eða að framkvæma til-
finnanlegar breytingar. Þessar breytingar 
myndu fyrir það fyrsta kosta peninga og i 
öðru lagi hafa í för með sér mikil þjóð-
félagsleg vandamál." 

Þessi ummæli manns, sem býr yfir mik-
illi þekkingu og reynslu, sýna, að nauðsyn-
legt er að vera vel á verði fyrir aðstæðun-
um, eins og þær eru og eins og búast má 
við að þær breytist, til þess að halda velli 
í hinni auknu samkeppni, sem nú einkennir 
alla markaðssetningu. 

Það ætti að vera tiltölulega auðvelt að 
fylgjast með uppbyggingu fiskiflotans og 
jafnvel lóðréttum samruna fyrirtækja 
keppinautanna. Tiltölulega öruggar opin-
berar upplýsin^ar ættu að gera þetta mögu-
legt. Hitt er erfiðara að gera sér ljóst, 
hvaða áhrif þetta kann að hafa á framboð 
þessara keppinauta á mörkuðunum. í þessu 
sambandi vakna margar spurningar, t. d.: 

1) Hvaða áhrif hefur aukinn skipastóll og 
aukin tækni á sókn í fiskistofna? (Erf-
iðleikar á að meta sókn). 

2) Eykst afli og þar með framboð að sama 
skapi og fjármagn það, sem nauðsyn-
legt er að bæta við vegna aukins tækja-
búnaðar o. s. frv. Ef ekki, hver greiðir 
mismuninn? (E. t. v. opinberir styrk-
ir?) 

3) Hvaða áhrif hefur samband milli fyrir-
tækja innan sjávarútvegsins á markaðs-
setninguna, þ. e. hvaða áhrif hefur lóð-
rétti samruninn? 

Ójafnvægið milli framboðs 
og eftirspurnar. 

Ójafnvægið milli framboðs og eftirspurn-
ar er ekkert séreinkenni fyrir sjávarútveg, 
en það er ekkert vafamál, að hann er frá-
brugðinn öðrum atvinnugreinum að þessu 
leyti sem svo mörgum öðrum. Enn eru 
sveiflurnar á náttúrugrundvellinum aðverki. 
Þegar talað er um ójafnvægi milli framboðs 
og eftirspurnar, er eðlilegt að sú spurning 
vakni, hvort það sé eingöngu afleiðing frá 
framboðshliðinni eða hvort eftirspurnin 
(markaðsóvissa) hafi þar miklu hlutverki 
að gegna. 

Þar sem hr. Birkeland lætur að því liggja 
í áður tilvitnaðri grein (í Quick Frozen 
Foods), að ástæðan fyrir ójafnvæginu sé 
eingöngu frá framboðshliðinni, væri fróð-
legt að vita, hverju hann kynni að svara þar 
um. Eftirfarandi er svar hans við spurn-



ingu þessa efnis: „Auðvitað er ástæðuna 
einnig að finna frá eftirspurnarhliðinni. 
Það er gömul staðreynd, að þarfir Austur-
Evrópu fyrir fisk frá Vesturlöndum eru 
alltaf a. m. k. fyrir okkur óþekkt stærð, sér-
staklega hvað varðar Sovétríkin. Ég hef 
það á tilfinningunni, að aðstæðurnar fyrir 
ísland séu eilítið skárri, þar eð ég held, að 
það sé yfiliýst stefna frá hendi Sovétríkj-
anna að kaupa reglulega frystan fisk frá 
Íslandi. Þannig er því ekki háttað í við-
skiptum þeirra við Noreg. Þeir koma til 
Noregs, Bretlands eða hvert sem er annað, 
þegar þeir þarfnast meiri fisks. Við höfum 
engar upplýsingar til þess að meta þarfir 
þeirra, þannig að eftirspurn Sovétríkjanna 
er ávallt óþekkt, þar til kaupsamningur hef-
ur verið gerður. En burtséð frá þessu má 
segja, að eftirspurn flestra landa eftir 
frosnum fiski sé fyrirsjáanleg að mestu 
leyti. Þetta þýðir, að hvenær sem framboð 
og eftirspurn verða ójöfn, er ástæðuna oft-
ast að finna frá framboðshliðinni. Það er 
enginn vafi á því, að sjávarútvegur er að 
þessu leyti mjög frábrugðinn öðrum at-
vinnuvegum, einnig framleiðslugreinum svo 
sem olíuvinnslu, námugrefti (málmar og 
þar með álvinnsla) eða pappírsframleiðslu. 
Þar (í sjávarútvegi) verður ekki veruleg 
og fljótvirk svörun í framleiðslunni við 
breytingum á eftirspurninni. Framleiðslan 
hefur tilhneigingu til að halda áfram og 
umframbirgðir að myndast, þar til komið 
er upp að varhugaverðu marki." 

Rétt er að taka það fram, að Guðmundur 
H. Garðarsson hjá SH var sammála því, 
að aðstæður íslendinga til sölu til Sovét-
ríkjanna væru betri en Norðmanna svo og 
að eftirspurn flestra landa væri hægt að 
sjá fyrir að mestu leyti. Með hliðsjón af 
þessu svo og stefnu SH og Frionor má gera 
ráð fyrir, að það sé ríkjandi sjónarmið inn-
an beggja fyrirtækjanna, að ójafnvægi 
framboðs og eftirspurnar stafi aðallega frá 
framboðshliðinni. 

Það er í sjálfu sér hægt að taka undir þá 
fullyrðingu, að mjög ríka orsök ójafnvægis 
framboðs og eftirspurnar sé að finna frá 
framboðshliðinni. Það beinlínis leiðir af 
því, sem hér að framan er sagt um hráefna-
sveiflurnar. Hins vegar ber í fyrsta lagi að 

varast að vanmeta óvissuna á eftirspurn 
frá Austur-Evrópuríkjunum og í öðru lagi 
verður að hafa í huga, að alltaf er um að 
ræða nokkra markaðsáhættu, sérstaklega 
ef fyrirtækin taka ekki nægilegt mið af 
þörfum markaðarins og gera sér ekki nægi-
lega grein fyrir mikilvægi skynsamlegrar 
markaðsstefnu. Eðli málsins samkvæmt 
verður því að gera ráð fvrir, að ójafnvæg-
ið milli framboðs og eftirspurnar stafi af 
samspili milli þessara tveggja þátta, þótt 
annar þeirra geti að sjálfsögðu haft meiri 
áhrif en hinn. 

Óvissa um framtíðareftirspurn getur ver-
ið mjög mismunandi. Hægt er að hugsa 
sér, að tímarunurannsókn á sölu sýndi al-
gerlega reglubundna þróun. Ef nota ætti 
slíkt sölumynstur til að spá eftir, væri ekki 
mikil ástæða til að rannsaka gaumgæfilega 
sambandið milli sölu og annarra þátta, þar 
eð tíminn sjálfur gæfi góðan grundvöll til 
þess að spá eftir. Hins vegar gæti verið 
um að ræða mynstur, þar sem salan sveifl-
ast mikið og virðist verða fyrir áhrifum 
frá röð af óreglulegum atriðum. Til dæmis 
verður vikusalan af einhverri kaffitegund 
fyrir áhrifum frá verðbreytingum, söluefl-
ingu innan verzlana og sérhverri nýrri aug-
lýsingaherferð. Þannig eru vörur, sem hafa 
slíkt sölumynstur, mjög háðar utanaðkom-
andi atriðum — aðstæðunum á markaðnum 
— auk aðstæðna, sem skapast af ákvörðun 
fyrirtækjanna (sölueflingu o. fl.). Hér gagn-
ar því lítið að reyna að nota upplýsinga-
grundvöll fortiðarinnar til þess að spá 
fyrir um framtíðina. 

Við markaðssetningu allrar framleiðslu 
þarf hvert fyrirtæki sem sagt að aðlaga 
sig vissum markaðsaðstæðum, sem eru á-
kaflega mikilvægar fyrir framtíðarþróun-
ina. Hér er mikilvægt að hafa í huga, að 
aðstæðunum má skipta í 

aðstæður, sem skapast af ytri skilyrðum 
og 

aðstæður, sem skapast af ákvörðunum 
fyrirtækjanna. 

Þannig eru ytri aðstæður hvers einstaks 
fyrirtækis á markaðnum oft meira eða 



minna skapaðar af ákvörðunum keppinaut-
anna og eigin ákvörðunum. 

Rétt er að undirstrika það hér, hve mikil-
vægt er, að fyrirtæki geti með markvissri 
markaðsstefnu haft áhrif á aðstæðurnar. í 
þessu sambandi er nauðsynlegt að gera sér 
grein fyrir mismunandi gildi upplýsing-
anna, eftir því til hverra nota þær eiga 
að vera. Eigi þannig að nota upplýsingarn-
ar til ákvörðunar markaðsstefnu, er mikil-
vægt að greina á milli eftirspurnarspár 
annars vegar og söluspár hins vegar. Sala 
og eftirspurn geta verið ójöfn af ýmsum 
ástæðum. Til dæmis getur athugun á fyrri 
sölu fyrirtækja vanmetið raunverulega eft-
irspurn að því leyti, að framleiðendurnir og 
dreifendurnir hafa ekki getað (eða viljað) 
fullnægt þeirri eftirspurn, sem raunveru-
lega var fyrir hendi. Áður en fullyrðing 
þess efnis, að eftirspurnin sé fyrirsjáan-
leg að mestu leyti, er gefin, þyrfti viðkom-
andi fyrirtæki því að hafa allverulegar 
upplýsingar um markaðinn og aðstæðurnar 
þar svo og um hugsanlega nýja markaði. Nú 
er ekki þar með sagt, að SH og Frionor 
hafi ekki nægilegar upplýsingar til þess að 
byggja fullyrðingu sína á, og vafalaust 
styðst hún við niðurstöður einhverra at-
hugana, þótt ekki sé nema álit sölumanna. 
Hins vegar verður hverju fyrirtæki að vera 
ljóst, að sé í of ríkum mæli gert ráð fyrir 
því, meðvitað eða ómeðvitað, að markaður-
inn sé því sem næst ,,gefin stærð", er hætta 
á, að þau vanmeti möguleikana og mikil-
vægi markvissrar markaðsstefnu. Af þessu 
leiðir, að mjög mikilvægt er, að fyrirtækin 
þekki markaðsaðstæðurnar og viti, hvern-
ig mögulegt er að hafa áhrif á þær, — þekki 
möguleikana. 

Það er því álit höfundar, að vel þurfi að 
vera á verði gagnvart hugsanlegum skekkju-
valdi frá eftirspurnarhliðinni og að álita-
mál sé, hvort fyrirtæki og/eða lönd, sem 
starfa að markaðssetningu hvers konar 
fiskafurða, hafi gert nægilega mikið til þess 
að grafast fyrir um möguleika sína með 
markaðsrannsóknum. Raunar er þeirri 
spurningu vandsvarað, hvenær svo mikið 
hefur verið gert af þessu, að nægilegt geti 
talizt. Væntanlega setur kostnaðurinn við 
slíkar rannsóknir því takmörk, hversu langt 

er hægt að ganga. Gæta verður þess vand-
lega að ofmeta ekki þennan kostnað. 

Áhrifavaldur eftirspurnar og framboðs 
til skamms og langs tíma. 

Frystum fiskafurðum, sem hér er fjallað 
um, má skipta i tvo aðalflokka: 
a) Þær, sem einu sinni hafa verið frystar 

og verða áfram, þar til þær eru tilreidd-
ar á matborðið. 

b) Þær, sem eru ætlaðar til frekari vinnslu, 
áður en þær eru kynntar neytandanum. 

a) í þennan flokk fara öll flök, sem eru 
fryst fersk í neytendaumbúðir. Þar sem 
slík framleiðsla er takmörkuð til sjós, er 
vanalegra, að hún eigi sér stað i frystihús-
um í landi. Þar eru flökin fryst og þeim 
pakkað. Pakkningar geta verið frá stærð, 
sem er hentug fyrir einstakan neytanda, 
til stærðar, sem ætluð er fyrir veitingahús, 
matsölustaði, mötuneyti hermanna o. s. frv. 
Þetta eru svonefndar stofnanapakkningar. 
Hér ætti einnig að hafa með stærri heimil-
ispakkningar, sem hafa verið boðnar fram 
til þess að fullnægja aukinni eftirspurn frá 
auknum fjölda frystikistueigenda, aðallega 
í Bandaríkjunum. 

b) Algengasta tegund þessa flokks eru 
blokkir, sem notaðar eru í framleiðslu fisk-
stauta og fiskskammta eða einhvers konar 
fiskrétta með eða án brauðmylsnu, soðna 
eða ósoðna. Aðalmismunur þessa flokks og 
hins fyrrnefnda frá sjónarmiði markaðs-
setningar er, að á meðan hinn fyrrnefndi 
(flokkur a) er tilbúinn til smásölu í við-
tökulandinu, er hinn síðarnefndi hráefni til 
verksmiðjuframleiðslu. Báðir flokkarnir 
haldast samt sem áður i frystikeðjunni og 
keppa að lokum hlið við hlið um hylli neyt-
enda í kæliborðum smásöluverzlananna. 

Svo sem fram kemur af þessu, eru þessar 
mismunandi afurðir, stærðir og gerðir 
pakkninga, ætlaðar ólíkum neytendum. Með 
neytanda er þá átt við þann einstakling eða 
skipulagða hópa einstaklinga, sem á hverj-
um tíma kunna að hafa þörf fyrir þá vöru 
eða þjónustu, sem boðin er fram. Neytandi 
er þannig ekki aðeins núverandi eftirspyrj-
andi, heldur einnig sá, sem hefur eða gæti 
í framtiðinni haft þörf fyrir vöruna. 



Þeir neytendur, sem hér um ræðir og 
gætu komið fram sem eftirspyrjendur eftir 
frystum fiski frá sjónarhóli frystihúsanna, 
eru: 

1) Einkaheimili. 
2) Stofnanir/„catering"-neytendur. 
3) Fullnýtingarverksmiðjur, þ. e. verk-

smiðjur, sem fullvinna fiskafurðir og 
nota fisk eða fiskafurðir sem hráefni. 
Slíkar verksmiðjur geta framleitt vörur, 
sem notaðar eru: 
a) til manneldis, 
b) til dýrafóðurs, 
c) til efnaframleiðslu (kemisk efni). 

í mörgu eru þau atriði, sem ráða eftir-
spurn þessara neytendahópa, ólík og að-
stæðurnar á mörkuðunum mismunandi eft-
ir vörutegundum. Hins vegar eru mörg 
veigamikil sameiginleg atriði, sem almennt 
séð einkenna eftirspurn og markaðsaðstæð-
ur þessara vara. 

Ekki er ætlunin að lýsa nánar þeim atrið-
um, sem ráða eftirspurn þeirra nevtenda, 
sem hér voru nefndir, eða skýra þær að-
stæður, sem taka þarf tillit til við markaðs-
setningu til þeirra. í sambandi við þetta 
vísast í „seminar", sem höfundur þessarar 
ritgerðar hefur samið og nefnist „Eftir-
spyrjendur frystra sjávarafurða". Nú verð-
ur hins vegar vikið að þeim sameiginlegu 
atriðum, sem einkenna eftirspurn og mark-
aðsaðstæður þessara vara. 

Þær vörur, sem hér um ræðir, eru allar 
matvörur. Matvörumarkaðirnir eru að 
mörgu leyti öðruvísi en aðrir markaðir. 
Matarvenjurnar breytast frá landi til lands 
og svæði til svæðis og eru að miklu leyti 
mótaðar af möguleikum til matvörufram-
leiðslu i nágrenninu. T. d. má gera ráð fyr-
ir, að fólk, sem býr við sjávarsíðuna og á 
létt með að afla sér fersks fisks, vilji helzt 
ekki borða frosinn fisk (sbr. Íslendinga og 
Norðmenn). 

Eftirspurnin eftir mat er sprottin af 
þeirri frumþörf mannsins að afla sér nær-
ingar. Hverrar tegundar maturinn er, fer 
mikið eftir matarvenjunum. Ýmislegt mætti 
um matarvenjur segja, og margt hefur á-
hrif þar á. Smekkur manna er einstak-

lingsbundinn, sálræn áhrif, svo sem hræðsla 
við bein o. fl., hafa sín áhrif og misjafnt er, 
að hve miklu leyti frumþörfin er aðalhvati 
eftirspurnarinnar. T. d. velja margir mat 
án tillits til næringargildis, en hugsa meira 
um þægindi, bragð og þjóðfélagsleg atriði, 
sem eru tengd sjálfri máltíðinni og matar-
tilbúningnum. Þegar nánar er að gáð, fer 
þessi fjölbreytni eftir efnahag neytandans. 
Sá, sem lítil efni hefur, hefur litla mögu-
leika til þess að velja milli ólíkra þarfa, 
frumþörfin situr í fyrirrúmi. Matarvenj-
urnar stjórnast því af efnahagslegum at-
riðum auk svæðisbundinna atriða. 

í samræmi við svonefnt Engelslögmál fer 
sá hluti af einkaneyzlunni, sem ráðstafað 
er til matarkaupa, tiltölulega lækkandi með 
auknum tekjum. í raunverulegum upphæð-
um vex neyzlan á mann, og það eiga sér 
stað skipti innan matvöruþáttarins, frá ein-
faldari og ódýrari vörum í áttina til til-
breytingarikari og dýrari vara. Hneigðin 
er greinilega i átt til „tilbúinna vara" (vara, 
sem eru tilbúnar til neyzlu), vara með inni-
falinni þjónustu, „þægindavara" (conveni-
ence food). Hraðfrysting og niðursuða eru 
framlag sjávarútvegsins til slíkrar vöruþró-
unar, þar sem ýmsar matvörutegundir, svo 
sem kjöt og egg, eru í vissri samkeppni við 
fisk og sýna hækkandi eftirspurn í flestum 
löndum. Gæti verið ástæða til þess að 
spyrja, hvort þetta sé á kostnað fiskafurða 
og almenn hneigð sé í átt til samdráttar \ 
neyzlu fisks á mann. Þessari spurningu er 
erfitt að svara á grundvelli þeirra upplýs-
inga, sem til eru. Oft má sjá þróun í þá átt, 
að fólk, sem áður notaði mikinn fisk, not-
ar nú eftir að hafa náð betri lífsskilyrð-
um minni fisk. Á sama tíma má einnig oft 
sjá þess dæmi, að fólk, sem náð hefur viss-
um efnahagsáfanga, eykur neyzlu fisks í 
formi meira tilreiddrar vöru. Fiskneyzlan 
er samt sem áður mjög mismunandi eftir 
landssvæðum. Þetta kemur fram á eftirfar-
andi töflu, sem er tekin úr skýrslu próf-
essors Holbæk Hansen. 

Á þessari töflu sést, að fiskneyzlan pr. 
mann er breytileg frá Portúgal með 32,5 kg 
á ári og til Sviss, 3,9 kg á ári, (lægsta tal-
an, sem tekin er með hér í töflunni). í öðr-
um dálki töflunnar kemur fram, að sá 



Tafla 2. Neyzla fisks pr. mann á ári og 
hundraðshhiti eggjahvítuneyzlu úr fisk-
afurðum miðað við eggjahvítuneyzhi úr 

allri dýrafæðu i nokkrum löndum. 

Kg fisks % eggjahvítu-
pr. mann efnis frá fiskaf-

hundraðshluti eggjahvítuefnis, sem kemur 
frá fiski, er einnig mjög breytilegur. Þessa 
töflu ber að taka með fyrirvara, þar sem 
hún er ekki nákvæm (byggð á FAO-statist-
ik). Engu að síður er hún vel fallin til að 
skýra þann mikla mismun, sem er á fisk-
neyzlunni milli landa. 

Til þess að fá raunverulegan matsgrund-
völl þyrfti að framkvæma rannsókn, þar sem 
ekki aðeins væri athuguð neyzla á mann 
í hinum einstöku löndum, heldur einnig 
neyzluvenjur hjá einstaka hópum, svo sem 
ibúum strandhéraðanna annars vegar og 
þeirra, sem búa inni í landi hins vegar, en 
ekki liggja nægar upplýsingar fyrir, til þess 
að þetta sé hægt. Þó má á grundvelli þess, 
sem hér hefur verið sagt, setja fram eftir-
farandi tilgátur um langs tíma þróunina: 

1) Í þróunarlöndunum mun i framtíðinni 
verða um að ræða aukna þörf á eggjahvitu-
efnum. Likur benda til þess, að fiskafurðir 
muni verða mjög þýðingarmiklar til að upp-
fylla þessar þarfir. 

Með tilliti til möguleika Íslands og Nor-
egs til þess að fylgjast með í þessari þróun 
og selja til þessara landa, eru vissar aðstæð-
ur, sem taka þarf tillit til. Það, sem mest 
áhrif hefur, er, að launahluti (laun fiski-

manna og verkamanna) hinna hefðbundnu 
fiskafurða, sem þessar þjóðir hafa selt til 
þróunarlandanna, er ákaflega mikill. Sjó-
mennirnir og verkamennirnir í útflutnings-
löndunum þurfa eðlilega að fvlgja launa-
þróuninni og velmegunarþróuninni heima 
fyrir. Neytendur hinna hefðbundnu fiskaf-
urða frá þessum löndum munu varla telj-
ast til hinna tekjuhæstu í þróunarlöndun-
um. Það má hins vegar reikna með því, að 
bilið milli launastigsins í útflutningslönd-
unum og neytendanna í þróunarlöndunum 
breikki tiltölulega í framtíðinni. Samtímis 
má gera ráð fyrir, að fleiri og fleiri þeirra 
landa, sem hér um ræðir, auki fiskveiðar 
sínar sem lið í þróunaruppbyggingu sinni 
og sýni því tilburði i því að leggja hömlur 
á fiskinnflutning. 

Hér er fyrst og fremst talað um hefð-
bundnar afurðir (skreið og saltfisk), enda 
eru þær helztu fiskafurðirnar, sem seldar 
eru til þróunarlandanna. Hluti launa i heild-
arandvirði frystra afurða er ekki nærri 
eins mikill eins og launahlutinn í heildar-
andvirði hefðbundnu varanna, hins vegar 
eru þær miklu dýrari. Þetta kann að benda 
til þess, að framtíð frystra fiskafurða sé 
takmörkuð í þróunarlöndunum. Samt sem 
áður eru nú þegar hreyfingar i átt til upp-
byggingar frystihúsa, frystigeymslna og 
frystikeðja í þróunarlöndunum. Þar sem 
þetta er dýrt, má búast við, að fyrst og 
fremst séu það hinir betur efnuðu ibúar 
þessara landa, sem hafa næga kaupgetu. 
Það er engu að síður hægt að hugsa sér, 
að hluta þeirra fiskafurða, sem hingað til 
hafa verið i stórum stil seldar til Austur-
Evrópu-markaðanna, verði fundinn markað-
ur i þróunarlöndunum. 

2) Á milli þróunarlandanna og hinna 
mest iðnþróuðu landa i Norður-Evrópu og 
Ameríku eru nokkur lönd, sem sýna jafnan 
og stöðugan hagvöxt. Sem dæmi má nefna 
gömlu fiskmarkaðina Ítalíu, Spán og Port-
úgal. Það er ekki óeðlilegt að setja fram þá 
tilgátu, að hin hefðbundnu viðskipti og hin-
ar hefðbundnu afurðir á þessum mörkuðum 
muni smám saman víkja fyrir meira unn-
um vörum, án þess þó að ná því stigi, sem 
ríkir á þeim mörkuðum, sem mest eru þró-
aðir, nema á mjög löngum tíma. 



Frá sjónarmiði Íslands og Noregs getur 
vandinn vafalaust orðið sá, að þessar þjóðir 
leggi aukna áherzlu á uppbyggingu eigin 
fiskiflota og þar með opinberar innflutn-
ingstakmarkanir. 

3) í hinum mest þróuðu löndum má gera 
ráð fyrir, að kröfurnar til gæða og full-
vinnslu muni aukast og að markaðirnir 
fyrir þessar vörur muni stækka verulega, 
frá því sem nú er. 

Hér hefur þróun hinna svonefndu stofn-
anamarkaða (catering markets) milda þýð-
ingu, en slíkir markaðir fara óðum í vöxt 
í þessum löndum. 

Það hefur og mikla þýðingu, að markað-
urinn hefur ráð á að greiða fyrir þá dýru 
dreifingu, sem nú einkennir alla markaðs-
setningu. 

í heild má þannig gera ráð fyrir: 

1) Stórum mörkuðum, sem hafa þörf fyrir 
eggjahvítuefni fisks, en erfitt mun verða 
að selja til vegna mismunarins á launa-
stiginu. 

2) Markaði, sem hefðbundnar afurðir víkja 
smám saman af, með batnandi lífsskil-
yrðum. 

3) Auknum markaði fyrir „fullunnar" 
gæðavörur (frystan, niðursoðinn og 
ferskan gæðafisk). 

Þrátt fyrir að þessi langs tíma þróun 
býður upp á mikla jákvæða möguleika, verð-
ur að gera ráð fyrir stutts tíma sveiflum. 
Þetta er afleiðing af því, að hér er um að 
ræða matvörur, sem einnig eru háðar sveifl-
um í framboði. 

Sveiflurnar í eftirspurninni geta verið 
margs konar, eins og vikið var að í næsta 
kafla hér á undan, og ástæðurnar fyrir 
þeim eru margvíslegar. Sveiflurnar eru 
breytilegar eftir landfræðilegum mörkuðum 
og vöruflokkum, svo og er sambandið milli 
verðs og eftirspurnar breytilegt. 

Auk þess, sem hér að framan var sagt 
um sveiflurnar í eftirspurninni, verður að 
hafa í huga, að þótt matarvenjurnar hafi 
verið ákaflega háðar árstíðum vegna mis-
munandi framboðs, hafa hinar nýju 
geymsluaðferðir (niðursuða og frysting) 
einnig haft veruleg áhrif þar á. Árstíða-

sveiflurnar hafa þannig næstum þurrkazt 
út á mest þróuðu mörkuðunum. í stað þess 
aukast kröfurnar um gæði verulega, um 
leið og vöruúrvalið og valmöguleikarnir auk-
ast. Hvað varðar frystar afurðir, er það 
tvímælalaust styrkur, að hægt er að jafna 
að nokkru út árstíðasveiflurnar. 

Áður en skilið verður við eftirspurnina 
og þar með þennan hluta ritgerðarinnar, 
skal þess lauslega getið, að viss samkeppni 
getur verið milli mismunandi verkunarað-
ferða fisks. Sem dæmi má nefna, að ferskur 
fiskur getur haft áhrif á eftirspurnina eft-
ir frosnum fiski o. s. frv. Samkvæmt áliti 
sölustjóra Frionor er þetta ekki mikið 
vandamál, en hins vegar er þetta staðreynd, 
sem sífellt verður að hafa í huga. 

II. MARKAÐSSTEFNA OG AÐRAR 
ÁKVARÐANIR 

Hér að framan hefur verið rætt um að-
stæður fyrirtækja þeirra, sem starfa að 
markaðssetningu frystra fiskafurða og fisk-
afurða vfirleitt, og þar með hefur verið leit-
azt við að fá fram þau atriði, er afmarka 
viðfangsefni þeirra. Eins og að framan 
greinir, eru aðstæðurnar í fyrsta lagi skap-
aðar af ytri skilyrðum, og í öðru lagi er 
hægt að hafa áhrif á þær með ákvörðun-
um. 

í þessum hluta verður rætt um ákvarð-
anir þær, sem æskilegar og./eða nauðsyn-
legar eru miðað við þær aðstæður, sem eru 
ríkjandi, eða þær aðstæður, sem fyrirtækin 
vilja fá fram. Einnig verður rætt um sam-
bandið milli fyrirtækjanna innan frystiiðn-
aðarins (4. liðurinn í upptalningunni um 
mismun á markaðssetningu fisks og annarra 
vara) og breytingu í þjóðfélagsþættinum o. 
fl. Þá verður einnig sett fram tillaga um 
lausn á samræmingarvandamálum fram-
leiðslu og sölu i fiskiðnaði. 

Ákvarðanataka og markaðsstefna. 
Að taka ákvörðun er að velja milli tveggja 

eða fleiri kosta. Það liggur í hlutarins eðli, 
að eigi að ná æskilegustu niðurstöðu mark-
aðssetningar, þarf slíkt val að fara fram, 
þar eð leiðin að markmiðinu er þakin fleiri 
eða færri valkostum. 
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Til þess að þetta val geti farið fram, 
þurfa stjórnendur viðkomandi fyrirtækis 
að þekkja kostina, sem hægt er að velja, og 
á hvaða forsendum þeir velja einn framar 
öðrum. Allar kennslubækur í almennum 
markaðsfræðum hafa þetta meira eða minna 
að markmiði, enda er hér um að ræða eitt 
mikilvægasta viðfangsefni stjórnenda fyrir-
tækja. 

Hér á eftir fer yfirlit (eins konar likan), 
sem lýsir þeim ákvörðunarviðfangsefnum, 
sem algengust eru í markaðssetningu. Þetta 
líkan lýsir einnig að nokkru, hvernig sam-
bandinu milli ákvarðana og aðstæðna er 
háttað. 

I. Markaðsstefnuákvarðanir. 

Val afurða (tegundir, sam-
setning, breidd) 

Val markaðar (neytenda) 
(landfræðilegs, markaðsteg-
und) 

Val dreifirása 

Val samkeppnisstefnu. 
Áherzla á: Verð - Afslátt -
Gæði - Þjónustu - Söluþátt 
(salgsinnsats) 

II. Tæknilegar aðferðaákvarðanir. 

Einkenni 
ákvarðananna. 

Val aðstæðna 

Aðlögun að 
aðstæðunum 

Ákvörðun um áætlanalíkön 
og fjárhagsáætlanir til stutts 
og langs tíma 
Birgðir og flutningur. 
Verð- og afsláttarleiðrétting. 
Vöruþróun. Vöruaðlögun. 
Þjónusta við neytendur. 
Sölustarfið. 
Söluhjálp. Auglýsingar. 

Samræming 
markmiða 

Aðlögun að að-
stæðunum og 
breytingum á 
þeim. 
Áhrif á 
ytri aðstæður. 

Eins og hér kemur fram, skiptast ákvarð-
anirnar raunverulega i tvo flokka; mark-
aðsstefnuákvarðanir og tæknilegar eða að-
ferðaákvarðanir. Þótt. hægt sé að fjalla um 
hvorn flokkinn fyrir sig, verður það ekki 
gert hér, þar sem hinn síðari er í rauninni 
aðeins nánari útfærsla á hinum fyrri, þ. e. 
tæki til þess að ná þeim markmiðum, sem 
hinn fyrri setur. Þetta leiðir af því, að með 
markaðsstefnu er átt við val aðalstefnu-
miða, sem hafa þýðingu fyrir markaðssetn-

inguna. Með ákvörðun slíkra aðalstefnu-
miða hefur öðrum ákvörðunum þegar verið 
sniðinn rammi. Þegar nú verður rætt um 
ákvörðunartöku þeirra fyrirtækja, sem 
markaðssetja frosnar fiskafurðir, verður 
því fjallað um hana, eins og einungis mark-
aðsstefnuákvarðanir hafi verið nefndar i 
líkaninu. Hinar ákvarðanirnar verða flétt-
aðar inn í umræðurnar, eftir því sem þurfa 
þykir. Þetta þýðir ekki, að síðari flokkur-
inn, sem nefndur er í líkaninu, sé þýðingar-
minni en hinn fyrri, þeir bera hvor annan 
uppi. 

Mikilvægi markaðsstefnu. 
Mikilvægi markvissrar markaðsstefnu 

lýsir sér bezt í því, að kostnaðurinn við það 
að skipta um ákvörðun, þegar ein leið hefur 
verið valin, er ákaflega mikilvægur. Þegar 
t. d. markaður hefur verið valinn, má reikna 
með, að töluvert fjármagn verði lagt í að 
„byggja hann upp". Ef af einhverri ástæðu 
yrði horfið frá þessum markaði til annars, 
tapast auðvitað það fé, sem þarna hefur ver-
ið lagt fram. Þessi „skiptikostnaður" verð-
ur mjög mikill í fjármagnsfrekum atvinnu-
greinum, þeim, sem hafa mikið fjármagn 
bundið i framleiðslutækjum og/eða mark-
aðsstarfsemi. 

Um mikilvægi markaðsstefnu segir próf-
essor Leif Holbæk Hansen i skýrslu sinni 
„Norsk eksport av frossenfisk": 

„ í hinni hefðbundnu fiskútflutningsstarf-
semi Norðmanna hefur e. t. v. ekki verið 
lögð svo mikil áherzla á slíkar markaðs-
stefnuákvarðanir. Það leiðir af einkennum 
útflutningsins, tiltölulega lítilli fjárfestingu 
í framleiðslutækjum og markaðsstarfsemi 
og þar með miklum sveigjanleika gagnvart 
skiptingu. Hægt hefur verið að nota eins 
konar happa- og glappaaðferð, og þegar 
markaður hefur verið fundinn, sem hefur 
sýnzt gefa fullnægjandi árangur, hefur 
hann verið byggður upp án þess að við-
hafa frekari „strategískar" vangaveltur. 
Samþjöppun skreiðarverzlunarinnar á Nig-
eriumarkaðinn er afleiðing slikrar stefnu. 
Það er nógu auðvelt að gagnrýna hana eftir 
á, því að e. t. v. hefði mátt sjá fyrir ófrið á 
svo takmörkuðu svæði. Hins vegar er ekki 
svo auðvelt fyrirfram að reikna með líkum 



fyrir borgarastyrjöld o. s. frv., þegar velja 
á markaði, a. m. k. ekki þegar markaður 
gefur fullnægjandi árangur fyrir tiltekna 
atvinnugrein. Sú reynsla, sem fengizt hefur 
í Nigeríukreppunni, þjónar þó ekki síður 
þeim tilgangi að sýna fram á, hve mikilvægt 
það getur verið að athuga allar aðstæður 
vel, áður en ákveðinn markaður er valinn. 

Hvað viðkemur frystiiðnaðinum, sem í 
eru bundnar verulega hærri upphæðir í 
framleiðslutækjum, og markaðsstarfsemi, 
sem er miklu víðtækari, þá er það án efa 
öruggt, að skiptikostnaðurinn getur orðið 
mjög verulegur. Það er því mikilvægt, að 
markaðsstefnuákvarðanir séu teknar til 
langs tíma. Það, að við í Noregi höfum ein-
beitt okkur að frystiiðnaðinum, svarar í 
sjálfu sér til slíks vals. Val einstakra land-
fræðilegra svæða og tilheyrandi afurðateg-
unda er næsta skref. Hve mikilvægt það 
getur verið, sést vel af nokkuð einhliða vali 
Íslands á tveim aðalmörkuðum fyrir frysta 
fiskinn, USA og Austur-Evrópulöndunum. 
Hinn miðstýrði innflutningur Austur-Evr-
ópulandanna og uppbygging eigin skipa-
stóls og verkunarstöðva gerir það að verk-
um, að söluaðilinn stendur frammi fyrir 
mótaðila, sem á stuttum tíma getur lokað 
markaðnum. Þetta er nokkuð, sem bæði ís-
land og Noregur hafa fundið fyrir á síðari 
árum." 

Val markaðar. 
Eins og hér að framan var sagt, hafa við-

horf til markaðssetningar gjörbreytzt á síð-
ari árum með hinum svokallaða nýja skiln-
ingi á markaðsfræðum. 

Í samræmi við þessi nýju viðhorf verður 
val markaðar raunverulega fólgið í því að 
leita ákveðinna þarfa, ákveðinna neyzlu-
hópa, sem hafa þessar þarfir, og gjarnan 
ákveðinna dreifirása. Þetta hefur í för með 
sér, að markaðsvalið er tvenns konar, eins 
og ákvörðunarlíkanið hér að framan ber 
með sér, þ. e. val bæði markaðstegundar og 
landfræðilegra markaða. 

Um val markaða eftir löndum þarf ekki 
að fara mörgum orðum, umfram það sem 
síðar verður sagt um nauðsyn þess að fjalla 
ávallt um þá jafnhliða afurðamörkuðunum. 
Hins vegar er nóg að vísa til þess, sem sagt 

var um mismun þeirra, þegar talað var 
um eftirspurnina hér að framan, og mis-
muninn á mörkuðunum i þróunarlöndunum 
annars vegar og mörkuðum þróaðra landa 
hins vegar. Það, sem þar var sagt, varpar 
fram spurningum, sem verða áleitnastar, í 
sambandi við val þessara markaða: 
1) Ætti viðkomandi fyrirtæki að reyna að 

ná til eins margra markaða og mögulegt 
er og þar með dreifa áhættunni á óhag-
stæðri þróun á einum eða fleirum af 
þeim ? 

2) Ætti það að reyna að verða áhrifamikið 
á mörkuðum, sem eru litlir eins og er, en 
gætu orðið mikilvægir, þegar lengra er 
litið? 

3) Eða ætti að einbeita kröftunum að fáum 
mörkuðum og ná með því stærsta hugs-
anlegum hluta af þeim, betri og staðfast-
ari stöðu og samþjöppun sölutækjanna? 

Þessar spurningar eru ákaflega mikil-
vægar, og svara við þeim er leitað ekki ein-
ungis í frystiiðnaðinum, heldur af öllum 
þeim, sem starfa að útflutningi hvers kon-
ar vöru. 

Eins og fram kemur í tilvísuninni í 
skýrslu Holbæk Hansens í næsta kafla hér 
að framan, hafa íslenzkir aðilar, sem flytja 
út frystan fisk, aðallega valið þriðja kost-
inn. Að dómi prófessorsins er þetta „nokk-
uð einhæft" (noe ensidig), eins og hann 
orðar það, og úr orðum hans má lesa, að það 
geti verið varhugavert. Ekki er þess að 
vænta, að þeir, sem þessa stefnu mótuðu, 
séu á sama máli. Norðmenn hafa fremur 
aðhyllzt fyrsta og e. t. v. annan kostinn, að 
því að fullyrt er. Þannig eru svörin við 
spurningunum mörg. Þessi mismunur á 
stefnu Norðmanna og íslendinga hefur orð-
ið tilefni til mikilla umræðna hér á landi 
og skoðanaskipta, þar sem mönnum hefur 
sitt fundizt hverjum um æskileik íslenzku 
stefnunnar. 

Þegar val landfræðilegs markaðar er 
ákveðið, er ávallt byggt á því, að ákveðin 
markaðstegund (markaður fyrir ákveðna 
afurð) er álitin hafa góða möguleika í því 
landi. Einnig er markaðstegund ávallt met-
in með það í huga, að viðkomandi land sé 
heppilegt til markaðssetningar. 



Áður en lengra er haldið, er því rétt að 
undirstrika, að þótt hér að framan hafi 
verið fjallað um þessar ákvarðanir í tvennu 
lagi, þarf alltaf að hafa hugfast, að i hvert 
skipti sem um annað er fjallað eða hugsað, 
þarf að hafa hitt í huga. Sem dæmi má 
nefna, að þótt hægt sé að tala um, að það 
gildi almennt, að litlar sveiflur séu í neyzlu 
á „fullunnum" afurðum og eftirspurnin sé 
því að mestu fyrirsjáanleg, þá má gera ráð 
fyrir, að þetta sé mismunandi eftir löndum 
eða jafnvel svæðum. Einnig má nefna, að 
ekki er einhlítt að velja ákveðna tegund 
markaðar (afurðamarkað), ef t. d. fyrir-
tæki ákveður að framleiða 50 þús. tonn af 
blokk og veit, að það muni losna við það 
allt. Hins vegar gæti það ekki losnað við 
nema 40 þús. tonn í USA og afganginn 
annars staðar. Nú gæti verið óhagstætt að 
selja blokk á öðrum mörkuðum en í USA, þ. 
e. að það borgaði sig betur að framleiða 
aðra vöru úr hráefninu. Ef fyrirtækið tæki 
þannig ekki tillit til landfræðilegu skipting-
arinnar, næðist ekki „optímal" markaðssetn-
ing, (sem í sambandi við val markaða mætti 
kalla kjörskiptingu). 

Eins má segja um það, að ef fyrirtækið 
tekur ekki tillit til afurðaskiptingarinnar, 
næst ekki kjörskipting, ef það t. d. selur á-
kveðna vöru til ákveðins lands án tillits 
til þess, að í öðru landi væri hægt að ná 
meiri hagnaði með því að framleiða annars 
konar vöru úr sama hráefni. Margir halda 
því fram, að austantjaldsviðskiptin séu 
dæmi um þetta. Um það verður rætt síðar. 
Þessi dæmi, þótt ófullkomin séu, sýna, að 
það þarf alltaf að fjalla um hvorttveggja 
saman, landfræðilega skiptingu markað-
anna og afurðamarkaðina. 

Það er eðlilegt að skilja milli fjögurra að-
altegunda markaða: miðstýrðs viðskipta-
landamarkaðar, einkaheimilamarkaðar, 
stofnanamarkaðar og iðnaðarmarkaðar 
(blokkamarkaðar). Um lýsingu á hverjum 
og einum þeirra vísast i áðurnefnt seminar 
höfundar, „Eftirspyrjendur frosinna fisk-
afurða", en nú verða þau atriði dregin 
fram, sem helzt ráða vali þeirra. 

Hafi fyrirtækin, sem að markaðssetning-
unni starfa, mikla framleiðsluafkastagetu, 
er viðbúið, að nauðsynlegt sé fyrir þau að 

starfa á öllum þessum fjórum tegundum 
markaða. Þetta leiðir af því, að til þess að 
nýta afkastagetuna þurfa þau að nýta mark-
aðina. Þetta þýðir þó ekki, að öllum mörk-
uðunum séu gefin sömu forréttindi, ef svo 
má segja. Eins og fyrr segir þarf að velja 
þessa markaði i nánu samhengi við land-
fræðilega markaði. Það, sem fyrst og fremst 
þarf að hafa í huga við hið endanlega mark-
aðsval, eru eftirfarandi þrjú atriði: 
a) möguleiki markaðarins til að taka við 

magni. 
b) stöðugleiki markaðarins. 
c) arðsemi markaðarins. 

Þessi niðurröðun sýnir ekki, hvað af 
þessu er mikilvægast. Hvert þessara atriða 
er álitið mikilvægast, er breytilegt frá ein-
um aðila til annars. Nú verður vikið að 
mikilvægi þess að taka tillit til allra þessara 
atriða við markaðsvalið svo og nauðsyn 
þess, að talsverð breidd sé í markaðsvalinu. 

Þegar rætt er um val markaðar, er al-
gengast, að mesta áherzlan sé lögð á arð-
semina og að valdir séu markaðir, þar sem 
hægt er að selja „fullunna" vöru. Þetta er 
raunar ofur eðlilegt sjónarmið, og flest 
fyrirtæki vilja að sjálfsögðu leggja sem 
mesta áherzlu á þetta hvort tveggja. Þrátt 
fyrir það, að reynslan segir, að frá langs 
tíma sjónarmiði fari þetta saman, er þetta 
breytilegt og getur jafnvel rekizt á. Full-
unnar vörur eru fyrst og fremst seldar á 
einkaheimilamarkaði eða öðrum mörkuð-
um, þar sem vörumerki er mikilvægt til 
þess að tryggja sölu. Eins og hér á eftir 
verður sýnt fram á, er eitt mikilvægasta 
atriðið i viðleitninni til að ná kjörskiptingu 
að auðkenna vörur sinar með slíkum vöru-
merkjum. Hr. Birkeland segir í áður til-
vitnaðri tímaritsgrein: „Að selja vöru í 
neytendaumbúðum undir okkar eigin vöru-
merki hlýtur að vera æðsta takmark okkar, 
þar eð viðleitni okkar og árangur má miða 
við, hvernig okkur hefur tekizt að leggja 
áherzlu á þessa tegund markaðssetningar." 
Þessi fullyrðing er byggð á því, að ekki 
einungis sé um að ræða mestu arðsemi, 
heldur og að þessi markaður sé stöðugasti 
markaðurinn og að allir aðrir markaðir 
hafi minni arðsemi og stöðugleika. 



Þótt gert sé ráð fyrir, að þessi fullyrð-
ing sé gild, er ýmislegt, sem þarf að at-
huga í þessu sambandi. Fyrst og fremst 
þarf að gera sér ljóst, að þegar merkt vara 
er seld á neytendamarkaði, þarf að vera 
öruggt, að merkið, sem einu sinni hefur 
verið kynnt fyrir neytandanum, haldist á 
markaðnum. Varan þarf þannig alltaf að 
vera til í kæliborðum verzlananna, og það 
þarf að vera hægt að tryggja stöðuga af-
greiðslu. Framboðið má ekki sveiflast frá 
ári til árs (þetta má kalla þjónustuskyldu). 
Sé misbrestur á þessu, er forsendan fyrir 
kjörskiptingu á þessum markaði brostin, 
þar sem merkið verður síður þekkt og hætt 
er við, að sveiflur í framboði hafi óhagstæð 
áhrif. Þetta hefur í för með sér, að vegna 
sveiflnanna í aflamagninu verður aldrei 
hægt að ráðstafa því hráefni, sem að landi 
berst, að fullu (100%) til frystingar í 
merktar umbúðir, sem ætlað er til sölu á 
neytendamarkaði. 

Annar þáttur, sem takmarkar þessa 
möguleika, er vinnan sjálf. Kynning á vör-
um á neytendamarkaði kostar geysiiega 
vinnu og erfiða, sem krefðist mjög mikilla 
fjárútláta (í auglýsingar o. fl.), sem væri 
erfitt að inna af hendi fyrirfram nema 
fyrir því stærri seljendur, jafnvel þótt fjár-
festingin sem slík gæti verið arðsöm. 

Þriðja atriðið mætti svo nefna i þessu 
sambandi, en það snertir sjálfa arðsemina. 
Hvort verðið á neytendamarkaðnum reynist 
nægilega hátt tii að gefa hagnað, fer auð-
vitað eftir sölu- og dreifingarkostnaðinum. 
Fyrir fyrirtæld, sem selur aðeins fisk, verð-
ur markaðssetningarkostnaðurinn miklu 
hærri en fyrir fyrirtæki, sem selur ýmsar 
frosnar afurðir (grænmeti, kjöt o. fl.). Af 
þessari ástæðu hafa mörg fyrirtæki hafið 
sölu á fleiri frystum vörutegundum en fiski. 

Enda þótt langs tíma markmiðið, að 
selja sem mest af fullunnum vörum, sé 
þannig í fullu gildi og sjálfsagt sé að stefna 
að því, takmarka stutts tíma aðstæðurnar 
möguleikana. Þetta þýðir, að kjörskipting 
næst helzt með því að selja eins mikið og 
hægt er, miðað við aðstæður á neytenda-
markaði, og finna afganginum siðan stað 
á öðrum mörkuðum. 

Þegar ekki er hægt, af ýmsum ástæðum, 

að selja merkisvöru á neytendamarkaðnum, 
er enn möguleiki á því að selja hana á 
stofnanamarkaðnum. Þessir markaðir 
(neytendamarkaðir og stofnanamarkaðir) 
eru i raun og veru ekki eins. Einkenni 
framleiðendanna hverfa á pönnunni i stofn-
uninni, þannig að neytandinn veit ekki, 
hvers konar vöru hann borðar. Tryggð við 
merki er oft ekki eins mikil hjá stofnun, 
þegar hún kemur fram eins og eftirspyrj-
andi, og hjá hinum endanlega neytanda. 
Verðtilfinning er tíðari, og þessi markað-
ur er ekki eins stöðugur, hvað verð áhrær-
ir. 

Hins vegar er markaðssetningarkostnað-
urinn á þessum markaði einungis brot af 
því, sem hann er á neytendamarkaðnum. í 
mörgum löndum fer mikill hluti af mark-
aðssetningu frosins fisks fram á stofnana-
markaðnum. 

Aðalverkefnið hér er að dreifa athygli 
kaupandans (stofnananna) frá verðinu til 
annarra atriða, svo sem gæða og þæginda. 
Stofnanasala þarfnast „selected marketing", 
og mikilvægasta atriðið til að skapa traust 
og tryggð hér er og verður alltaf að hafa 
góð og varanleg gæði og áreiðanlega af-
greiðslu (traust framboð). 

Þannig eru það i raun og veru sömu atriði 
og áður, nauðsyn á stöðugu framboði, sem 
setja þessum markaði takmörk. Það er 
hins vegar ljóst, að hér þarf nákvæmnin 
ekki að vera eins mikil, það mega vera 
einhverjar sveiflur. 

Stöðugleiki í gæðum og áreiðanleiki í af-
greiðslu hafa einnig mikla þýðingu á iðnað-
armarkaðnum, en hér er það verðið, sem 
hefur mest áhrif í samkeppninni. Þetta leið-
ir af því, að lögmál framboðs og eftirspurn-
ar er leiðandi þáttur á þessum markaði. 
Góð gæði geta gefið hærra verð, en venju-
lega verður sá framleiðandi, sem getur boð-
ið góð gæði, einungis æskilegri viðskipta-
vinur miðað við markaðsverð. 

Þótt iðnaðarmarkaðurinn sé að mörgu 
leyi líkur hinum mörkuðunum, er þó aðal-
lega eitt, sem skilur hann frá þeim. Kaup-
endurnir eru fáir, og eftirspurnin er nær 
algerlega óteygin með tilliti til verðs, sem 
þýðir, að neyzlan verður fyrir litlum áhrif-
um af breytingu á markaðsverði. Þrátt 



fyrir fáa kaupendur er þetta geysistór 
markaður. 

Hinar skyndilegu og ófyrirsjáanlegu 
breytingar á framleiðslu, erfiðleikar á að 
tryggja fljótar og öruggar upplýsingar um 
aðstæðurnar, lakur fjárhagur margra fram-
leiðenda, sem knýr þá til að markaðssetja 
vöruna eins fljótt og auðið er, — allt þetta 
hefur í för með sér, að framboðið sveiflast 
verulega og hef ur í för með sér, að markaðs-
verðið sveiflast mikið. Að öðru jöfnu reyna 
framleiðendur því að forðast þennan mark-
að. 

Stærð og sveigjanleiki markaðarins gera 
það hins vegar að verkum, að þægilegt er 
að nota hann sem eins konar „ventil", þar 
sem það magn, sem ekki gefur „optímal" 
markaðssetningu á merkisvörumörkuðunum, 
er boðið fram. Þetta er markaður, sem hef-
ur mikla möguleika á að taka við miklu 
magni og er ákaflega þægilegur til þess 
að jafna út staðarlegan mismun í afla og 
framleiðslu. 

Hins ber þó að gæta, að stöðugleiki í gæð-
um og áreiðanleiki í afgreiðslu eru einnig 
mikilvæg á þessum markaði, eins og áður 
er sagt. Þótt segja megi, að birgjarnir á 
markaðnum séu allir litlir (a. m. k. borið 
saman við kaupendurna), skiptir þó máli í 
þessu sambandi, hvort þeir „nota" þennan 
markað mikið eða litið. Sé tiltekið fyrir-
tæki t. d. mjög varkárt í stefnu sinni á 
merkisvörumörkuðunum og býður fram lítið 
magn á þá, en því meira (verulegt magn) á 
blokkamarkaðnum, verður erfiðara fyrir 
það að skipta yfir í aðra ráðstöfun, ef verð-
ið lækkar, en ef það hefði aðeins að litlu 
leyti notað þennan markað. Þar, sem verðið 
á iðnaðarmarkaðnum er gefið (frá sjónar-
hóli framleiðandans) og hann þyrfti við 
þessar aðstæður að halda miklu magni inni 
á markaðnum, gæti hann orðið að leiða at-
hyglina að gæðum og því stunda gæðasam-
keppni. Þetta kæmi þó vart fram í hærra 
verði, en skapaði þó þær aðstæður fyrir 
seljandann, að hann þyrfti að tryggja 
stöðugleika í framboði, a. m. k. lágmarks-
framboð, en stæði sennilega betur að vígi 
en aðrir á tímum offramboðs af fiski. Þess-
ar aðstæður færðu hann nær merkisvöru-
mörkuðunum, án þess þó að færa honum 

aðalkosti þeirra (hátt verð og stöðugt), en 
gerðu hann háðari þjónustuskyldunni. 

Ef þetta fyrirtæki hefði hins vegar smám 
saman aukið merkisvöruframboðið og not-
að blokkamarkaðinn lítið, þ. e. boðið þar 
fram lítið magn, þá hefði málið horft öðru-
vísi við. Hér væri þjónustuskyldan ekki eins 
mikilvæg. Það stæði því betur að vígi, ef 
það vildi nota markaðinn sem ventil, nema 
ef mikið offramboð af fiski væri fyrir hendi. 
Hins vegar þyrfti þetta fyrirtæki engu að 
síður að geta bent á góð gæði í framleiðslu 
sinni, ef það vildi geta „rápað inn og út" af 
markaðnum. 

Hingað til hefur verið fjallað um mark-
aðsvalið, eins og um samkynja (homogen-
ous) framboð frá hverjum framleiðenda sé 
að ræða, þannig að hann geti ráðstafað 
framboði sinu óháður öðrum áhrifum en 
magnóvissu í afla og markaðssjónarmiðum, 
sem öll séu eins. Nú er þetta auðvitað ekki 
rétt. 

Fjölbreytnin í fisktegundum er ákaflega 
mikil og hlýtur óhjákvæmilega að móta 
viðfangsefnin í markaðsvalinu, þótt hún 
breyti ekki í aðalatriðum því, sem sagt hef-
ur verið hér að framan. Það má t. d. nefna, 
að óalgengt er, að ufsi sé unninn í neytenda-
pakkningar til markaðssetningar á einka-
heimilamarkaði, skelfisk er ekki hægt að 
vinna í blokkir o. s. frv. 

Þegar hér er komið sögu, er rétt að minna 
á áhrif landfræðilegu skiptingarinnar og 
nauðsyn þess, að um hana sé hugsað sam-
hliða þessu. Það er ákaflega misjafnt, hvað 
markaðir hinna ýmsu landa eru ginkeyptir 
fyrir hinum ýmsu tegundum. 

Þetta hefur í för með sér, að fyrirtæki, 
sem hafa mikla afkastagetu (og þar af leið-
andi má búast við öllum hugsanlegum teg-
undum), hafa orðið að leita sérstakra mark-
aða fyrir sumar tegundir sinar. Þegar þess-
ar tegundir eru algengar (samanstanda af 
algengum fisktegundum), þarf oft að finna 
markaði, sem hafa möguleika til að taka við 
miklu magni. 

Ástæðan til þess, að mörg fyrirtæki (m. 
a. Frionor og SH) selja á hina svokölluðu 
miðstýrðu markaði, er ekki sízt sú, að þess-
ir markaðir hafa þótt leysa þetta vandamál 
öðrum fremur. 



Einnig ern vinnsluaðferðirnar fyrir hina 
ýmsu landfræðilegu markaði ólikar. Kröfur 
til gæða og frágangs á vörunni eru mjög 
mismunandi eftir löndum. Þetta getur leitt 
til þess, að markaður, sem greiðir hátt verð, 
getur haft minni arðsemi en hinn, sem 
greiðir lágt verð, þar sem kostnaðurinn 
breytist eftir gæðastöðlum og vinnsluað-
ferðum. 

Þegar gæðakröfur eru miklar og frágang-
ur vörunnar þarf að vera vandaður, verður 
framleiðslukostnaðurinn hærri en ella. Við 
það bætist, að sölukostnaðurinn er að öðru 
jöfnu hærri á þessum mörkuðum. Þó að 
þessir markaðir borgi alla jafna hátt verð 
fyrir þessa vönduðu vöru, getur þetta leitt 
til þess, að markaður, sem greiðir hátt verð, 
getur gefið minni arðsemi en hinn, sem 
greiðir lágt verð. 

Þetta er ákaflega þýðingarmikið fyrir 
framleiðandann og sýnir, að ekki er einhlítt 
að meta arðsemi markaðar eingöngu sem 
framlegð hans til framleiðslunnar (þ. e. 
framlegð, þegar búið er að draga sölukostn-
aðinn frá), heldur verður að taka tillit til 
framleiðslukostnaðarins. 

Hér er hins vegar talað um arðsemi 
markaðar frá sjónarhóli framleiðandans. 
Frá sjónarmiði þjóðfélagsins sem heildar 
(útflutningslandsins) er aðalatriðið, að 
markaðurinn gefi nógu háa framlegð eftir 
að sölukostnaður (erlendi kostnaðurinn) 
hefur verið dreginn frá. Því hærri sem 
innlendi framleiðslukostnaðurinn er, þeim 
mun meira verður vinnsluvirðið í innlend-
um gjaldmiðli. Þetta þýðir, að frá sjónar-
miði þjóðfélagsins getur verið hagkvæmara 
að selja til markaða, sem gefa háa fram-
legð, þótt framleiðslukostnaðurinn verði 
hærri, og styrkja síðan þá framleiðslu, sem 
miðar að þessu, með tekjutilfærslum. Geng-
isskráningin er og mikilvægt atriði í þessu 
sambandi. 

Hin sterka aðstaða kaupendanna á mið-
stýrðu mörkuðunum svo og litlar gæðakröf-
ur gera það að verkum, að oftast er verð 
lágt á þeim miðað við verð annars staðar. 
Sú staðreynd, að oft eru seljendur að losa 
sig við vöru, sem erfitt er að selja annars 
staðar, minnkar ekki þessa aðstöðu. Hins 
vegar gerir hinn lági kostnaður, sem það 

hefur í för með sér að markaðssetja vöru 
þangað, það að verkum, að þessir markaðir 
geta verið arðsamari en aðrir. Þörf kaup-
endanna er auðvitað einnig fyrir hendi og 
hætta á, að ef þeir knýja verðið of mikiðnið-
ur, geti orðið um aðra ráðstöfun á vörunni 
að ræða frá hendi seljanda. Hér er ekki um 
ólík viðhorf að ræða og hjá blokkakaupend-
unum, sem hér að framan er lýst. Þótt bú-
ast megi við teygnari eftirspurn á þessum 
markaði en blokkamarkaðnum, má reikna 
með því, að verðið sveiflist að mestu með 
framboðinu. Þannig verða verðsveiflur 
miklar á þessum markaði eins og á blokka-
markaðnum. Sá er hins vegar munurinn, að 
sveiflurnar geta ekki orðið tiðari en lengd 
samningstímabilsins segir til um. 

Vegna þeirra innbyrðis tengsla, sem eru 
á milli markaðanna og hér að framan hefur 
verið lýst, hafa verðsveiflurnar á blokka-
markaðnum (og miðstýrðu mörkuðunum) í 
för með sér verðbreytingar á hinum mörk-
uðunum. Þessar verðbreytingar verða því 
meiri sem markaðirnir líkjast blokkamörk-
uðunum meira. Þannig er um að ræða meiri 
sveiflur á stofnanamarkaðnum en á einka-
heimilamarkaðnLim. 

Reynslan sýnir, að þær verðbreytingar, er 
þannig eiga sér stað á „þróuðu" mörkuðun-
um sem afleiðing verðsveiflna á blokk, koma 
fram (auk þess að vera miklu minni) eftir 
á, þ. e. a. s. eru seinni á ferðinni. Þetta 
þýðir, að í raun og veru er arðsemi mark-
aðanna alltaf að breytast. Þannig geta þær 
aðstæður skapazt, að blokkamarkaðirnir 
verði arðsamari en markaðirnir fyrir full-
unna vöru.1 

Verðbreytingar og þar með breytingar 
i arðseminni orsakast af þeim sveiflum, sem 
eru í framboði af fiski. Hér að framan var 
sýnt fram á, að framboðssveiflurnar eru 
stutts tíma fyrirbrigði. Þetta þýðir, að 
breytingarnar í arðseminni eru stutts tíma 
breytingar. Það fyrirtæki, sem selur á arð-
vænlegasta markaðnum á hverjum einstök-
um tíma, rekur því ekki langs tíma mark-
aðsstefnu. 

Sem dæmi má nefna, að dönsk fyrirtæki, 

i 1 ritgerðinni er þetta skýrt nánar fræðilega, 
og vísast til þess. 



sem markaðssetja frosinn fisk, skipta oft 
um markaði með mjög litlum fyrirvara til 
þess að ná alltaf mestu arðsemi á hverjum 
tíma. Lækki verð á einhverjum markaði 
þannig, að hann gefi minni arðsemi en ann-
ar, skipta þau strax. Þetta er augljóst stutts 
tíma sjónarmið. Skýringin á þessu er m. a. 
sú, að þau hafa fremur litla afkastagetu og 
þar af leiðandi ekki mikið framboð. 

Augljós vandkvæði væru á því að fylgja 
slikri hentistefnu, ef fyrirtækin hefðu mikla 
afkastagetu og mikið framboð. Skiptikostn-
aðurinn yrði geysilegur, auk þess sem hætt 
er við, að sölustarfið missti marks. Þeim 
er því greinilega nauðsynlegt að lita á arð-
semina frá langs tíma sjónarmiði. Reynslan 
sýnir, að arðsemin er mest á mörkuðum, sem 
eru stöðugir, bæði að því er varðar verð og 
eftirspurn. Langs tíma sjónarmið mundi því 
leiða til þess, að velja ætti þægindavöru-
markaði, sem gætu tekið við miklu magni 
(sbr. mikil afköst og mikið framboð), og 
stefna þannig að því að þrengja markaðs-
vaiið (þ. e. miðað við tegundamarkaði, svo 
og ef miklar sveiflur eru á eftirspurn full-
unninna vara á landfræðilegu mörkuðun-
um). Takmarkaður hæfileiki þægindavöru-
markaðanna til að taka við sveiflum hefur 
hins vegar í för með sér, að nauðsynlegt er, 
að talsverð breidd sé i markaðsvalinu, eins 
og hér að framan er reynt að sýna fram á. 
Æskilegasta niðurstaðan næst því ekki, 
nema rétt sé brugðizt við þeim stutts tíma 
aðstæðum, sem sveiflurnar i framboðinu 
skapa. Það þarf að fella þessi stutts tíma 
sjónarmið inn i langs tíma markmiðin. 

Val sa,m keppnisstefnu. 
Þegar markaður hefur verið valinn, má 

gera ráð fyrir, að markaðsaðstæðurnar séu 
gefnar i töluverðan tíma. Hver einstakur 
markaður hefur gjarnan sína sérstöku gerð 
og þróun, sem gott er að vita eitthvað um 
og oft er hægt að gera sér grein fyrir. Hver 
einstakur markaður einkennist af ákveðn-
um aðstæðum og ákveðnum þróunarmynstr-
um með tilliti til neyzlu, skiptimöguleika 
(tilfærslumöguleika), dreifingarrása, opin-
berra reglugerða og ákvarðana og ekki sízt 
ákveðnum skilyrðum, að því er varðar sam-
keppni. Val á markaði er þess vegna oft 

leit að mörkuðum, sem eru í vexti, á kostn-
að hinna, sem eru á undanhaldi. 

Mikilvægur þáttur i slíku vali er óvissan 
um framtíðarþróunina. Þessi óvissa er 
gjarnan mest, þegar fáir taka ákvarðanir 
á markaðnum miðað við stærð hans. Skýr-
asta dæmið um þetta er, þegar mjög mið-
stýrður innflutningur, sem einn eða fáir 
menn stjórna, getur opnað eða lokað að-
gangi að markaðnum. Annað dæmi, sem 
ekki er þó eins afgerandi, er, þegar tiltölu-
lega fá fyrirtæki ráða samkeppninni á 
markaðnum. Þá hafa hin litla möguleika 
á að hafa áhrif á ákvarðanir ráðandi fyrir-
tækjanna og þar með er erfitt fyrir þau að 
vita, hvaða ákvarðanir kunna að verða tekn-
ar í framtíðinni. Slík fákeppniaðstaða (oli-
gopoi) er ríkjandi á mörgum af frystivöru-
mörkuðunum. 

Þar sem það er þýðingarmikið, að mark-
aður sé í vexti, munu þau fyrirtæki, sem 
bezt fylgjast með, sækja inn á þá markaði. 
Þetta þýðir, að samkeppnin getur orðið 
mjög mikil i vissum greinum, þar til að-
lögun hefur átt sér stað, — sumir hafa 
unnið sér tiltölulega sterka markaðsaðstöðu, 
en aðrir hafa orðið að láta undan síga. 

Jafnvel þótt óvissan sé mikil á fákeppnis-
mörkuðum, er nauðsynlegt að revna að vinna 
sér markaðsaðstöðu. 

Eitt af því, sem einkennir nútíma mark-
aðssetningu, er það, að fyrirtækin reyna 
að velja samkeppnisstefnu, sem aðskilur 
þau þannig frá keppinautunum, að þau hafi 
a. m. k. á vissum mörkuðum möguleika á 
að tryggja sér vissan hóp tryggra viðskipta-
vina, sem hafa minni tilhneigingu til að 
kaupa framboð keppinautanna, bæði þegar 
um er að ræða nýja framleiðslu, verðlækk-
un og aðra árásarviðleitni. Þetta einkenni 
nútíma markaðssetningar felur þá gjarnan 
i sér frekari greiningu þarfa, neytendahópa 
og dreifingarrása, þar með greiningu 
innan markaðsmynstranna, sem hér á eft-
ir verður gerð nánari grein fyrir. Þar sem 
slík samkeppnisstefna er svo mikilvæg til 
þess að komast áfram i samkeppni framtíð-
arinnar svo og að hún er svo nátengd á-
kvarðanatöku um val markaða, er rétt að 
íhuga nokkru nánar þær ákvarðanir, sem 
þurfa að liggja henni að baki. 



Það, sem hér að framan hefur verið nefnt 
samkeppnisstefna, er orð um þá mynd, sem 
neytendur, viðskiptavinir og starfsmenn 
gera sér af fyrirtækinu og framleiðslu þess. 
E. t. v. væri því réttara að nefna þetta 
„samkeppnisálit". Þar sem öll fyrirtæki 
hafa visst samkeppnisálit, hvort sem þau 
hafa gert eitthvað til þess að öðlast það eða 
ekki, kann að vera óeðlilegt að nota hug-
takið „val samkeppnisálits". Þess vegna er 
hér horfið að því ráði að nota orðið sam-
keppnisstefna. En þó ber að hafa í huga, 
að hér er ekki um „stefnu" í eiginlegri 
merkingu þess orðs að ræða, heldur reyna 
fyrirtækin með vali samkeppnisstefnu að 
velja sér þá stefnu, sern skapar þeim mest 
álit, — hagstæðasta mynd í huga neytenda, 
viðskiptavina og starfsmanna. Sum fyrir-
tæki eru þekkt fyrir mikil og jöfn gæði og 
e. t. v. tilsvarandi hátt og jafnt verð. Önn-
ur eru þekkt fyrir ójafnari gæði, lægra 
verð og stundum vilja til að semja um verð 
og afslætti. 

Eins og áður hefur verið sagt, hefur 
vörumerkingin venjulega ekki svo mikið að 
segja, þegar selt er til fullnýtingarverk-
smiðja, matsölustaða, mötuneyta og ann-
arra staða, þar sem vörurnar verða nafn-
lausar, ef svo mætti að orði komast, fyrir 
hinn endanlega neytanda, þ. e. a. s. neytand-
inn veit ekki, hvaðan varan, sem hann neyt-
ir, er. Vörumerkingin hefur þannig mest 
að segja á neytendamörkuðunum og þar, 
sem um er að ræða milliliði, sem eru fúsir 
til að vinna að eflingu merkisins án þess að 
nota sitt eigið merki sjálfir. 

Á flestum frystivörumörkuðunum hefur 
þróunin verið i þá átt að nota mismunandi 
gerðir vörumerkja, einnig fyrir hálfunnar 
vörur, en það á einkum við, þar sem við-
skiptavinir eru margir og vöruþekkingin er 
takmörkuð. Þetta felur í sér, að birgjarnir 
taka á sig vissa ábyrgð á góðum gæðum og 
byggja þannig upp trúnaðarsamband milli 
sín og kaupendanna. Þetta trúnaðarsam-
band hefur þann kost fyrir seljandann, 
að óvissan um kaup og viðbrögð við-
skiptavinanna minnkar. Fyrir kaupandann 
er hins vegar sá kostur stærstur, að hann 
sleppur við að eyða tíma og peningum í 
að leita að birgjum og vera stöðugt á 

verði fyrir og þurfa að prófa gæði vör-
unnar og áreiðanleika birgjanna. Við merk-
inguna verða birgjarnir skuldbundnir til 
þess að sjá svo um, að frambjóðendurnir 
standi við það, sem þeir lofa. Bregðist þeir 
einhverju sinni, getur það orðið nóg til 
þess að rjúfa trúnaðarsambandið i langan 
tíma. Nafn sökudólgsins stendur á vörunni. 

Það er einkennandi fyrir nútíma mark-
aðssetningu, að mikil áherzla er lögð á vöru-
merkingu og uppbyggingu áðurnefndra 
trúnaðarsambanda. Ástæðan er sú, að reynt 
er að nálgast „hæfileikann" til þess að 
uppfylla þær vonir, sem bundnar eru við 
vöruna. Svo þýðingarmikið sem það væri 
að geta þannig beinlínis ráðið velgengni 
sinni, ef slik nálgun yrði veruleg, sýnir hún 
þó ekki síður mikilvægi ákvörðunartökunn-
ar, þegar um val samkeppnisstefnu er að 
ræða. 

Af framansögðu má ljóst vera, að val 
samkeppnisstefnu felur fyrst og fremst eft-
irfarandi í sér: 

a) Tekið er gaumgæfilega til íhugunar, 
hvaða sérstaka „samkeppnishæfileika" 
fyrirtækið geti þroskað fram yfir keppi-
nautana. 

b) Reynt er að ákveða með nokkrum fyrir-
vara, á hvaða grundvelli ákvarðanir, sem 
snerta sambandið milli verðs, gæða, af-
urðasamsetningar, ýmiss konar þjónustu 
og söluþátta, svo sem auglýsinga o. fl., 
skuli teknar. 

c) Að skýr stefna sé mótuð um það, hvort 
merkja skuli vörurnar eða ekki. 

Val samkeppnisstefnu felur því raunveru-
lega i sér, að reynt er að velja sambærilega 
vog á mismunandi samkeppnisaðferðir. 

Hér á eftir fer yfirlit yfir samkeppnis-
aðferðir, sem prófessor Leif Holbæk Han-
sen setur fram í skýrslu sinni „Norsk eks-
port av frossenfisk", bls. 3. 11 (örlítið breytt 
hér) og venjulega eru notaðar við val sam-
keppnisstefnu. 

A. Framboðsaðlögun. 
Með þessu er átt við aðlögun að aðstæð-

unum á markaðnum og frekari þróun alls 
þess, sem viðskiptavinurinn fær fyrir pen-



ingana. Frekari útlistun einstakra mikil-
vægra atriða er sem hér segir: 

A.l. Afurðasamsetning. 
Tala aðaltegunda, tala undirtegunda. 
Bæði fiskafurðir og aðrar matvörur. 
Allar fiskitegundir, sem eru borðaðar í 

viðkomandi landi. 

A.2. Aðlögun og þróun einstakra undir-
tegunda. 

Bragð, lögun, þéttleiki, tilreiðslustig, 
bragðtegundir. 

Mismunandi samsetning af hráefnum í 
tilbúna rétti. 

A.3. Umbúðir, pakkningafjöldi, merking. 
Allar tegundir pakkninga, allt frá kössum 

og blokkum til allra tegunda tilreiddra 
vara. 

Merking allra tegunda. 

A.U. Afgreiðsluþjómista. 
Afgreiðsluhættir, magn, tími og jöfnun 

í afgreiðslu. 

A.5. Notkunarþjónusta. 
Notkunarleiðbeiningar, uppskriftir, 

kennsla. 
Tæknileg aðstoð við endurvinnslu. 

B. Verð og greiðsluskilmálar. 
B.l. Verð og afslættir. 
Nettóverð, staðgreiðsluafslættir, afslættir 

fyrir pöntun, sem kemur snemma. 

B.2. Greiðsluskilmálar. 
Standardskilmálar svo sem fob, cif, 

franko. 
Lánsskilmálar, bankatryggingar (rem-

bours) o. fl. 

C. Söluþættir. 
C.l. Samningagerð. 
Alls konar samningavinna. 

C.2. Sölustarf. 
Viðskiptamannaleit, sambandaleit, upp-

lýsingar og röksemdafærsla (um ágæti 
vörunnar o. s. frv.), lúkning sölu og 
eftirþjónusta. 

C.3. Söluhjálp (söluefning). 
Hjálp með frysti- og kæliborð o. s. frv. 
Auglýsingaspjöld og önnur búðaaug-

lýsing. 
Ráðgjöf gagnvart smásölum. Þjálfun 

verzlunarfólks. 

C.4. Auglýsingar. 
Eigin og sameiginleg herferð í mismun-

andi fjölmiðlum, á vissum stað eða á 
stærri svæðum. 

Líta verður á allar samkeppnisaðferðirn-
ar frá efnahagslegu sjónarmiði. Það kostar 
peninga að nota þær. Fyrir hverja einstaka 
þarf að reyna að finna hagkvæmustu notk-
un. Það þýðir, að það ætti ekki að breyta 
frá einni notkun yfir til annarrar, nema 
búast megi við hagnaðaraukningu við það. 
Það er ekki auðvelt að fá fram hagkvæm-
ustu notkun hverrar einstakrar aðferðar 
og þar með æskilegustu samsetningu þeirra 
allra. Jafnvel þótt hægt sé að styðjast að 
miklu leyti við rannsóknir, verður að 
byggja mikið á persónulegu mati við mat 
á aðstæðum og framtíðarþróuninni. Hinn 
mikli munur á aðstæðunum á hinum ýmsu 
mörkuðum og hin sífellda breyting þeirra 
hafa þau áhrif, að æskilegasta samsetning 
samkeppnisaðferðanna er ákaflega breyti-
leg frá einum markaði til annars og frá 
einum tíma til annars. Því er það mjög mik-
ilvægt einnig í þessu sambandi, að fyrir-
tækin séu hæf til þess að gera sér grein 
fyrir aðstæðunum og breytingum á þeim. 

Hér verður þeim aðstæðum, sem áhrif 
hafa á æskilegustu samsetningu samkeppn-
isaðferðanna, ekki Iýst frekar en gert hef-
ur verið, né hvaða áhrif þær hafa. Nú verð-
ur hins vegar þeim samkeppnisaðferðum, 
sem mikilvægar eru og ekki skýra sig sjálf-
ar, lýst í fáum orðum. 

Áður en lengra er haldið, er rétt að geta 
þess misræmis, sem er í framsetningunni 
hér og í ákvörðunarlikaninu, sem fyrr var 
nefnt. Hér eru liðirnir ,,val samkeppnis-
stefnu" og ,,val afurða" teknir saman þann-
ig, að val afurða er skoðað sem ein af sam-
keppnisaðferðunum. Skýringin á þessu er 
sú, að það má líta á val afurðanna bæði sem 
leiðandi þátt, sem mótar aðstæðurnar, svo 



og sem afleiðingu af breytingu aðstæðn-
anna, þ. e. aðlögun að þeim. Ekki verður 
farið nánar út í þetta hér, en vikið að áður-
nefndri lýsingu á samkeppnisaðferðunum. 

1) Þegar tala tegundanna í afurðasam-
setningunni er aukin, er möguleiki á því að 
auka tekjurnar, þar eð þá er líklegt, að það 
náist tii fleira fólks, sem hefur þörf fyrir 
vöruna (nálgazt hefur verið takmarkaþarf-
ir kaupendanna). Á hinn bóginn eykst kostn-
aðurinn og oft verulega. Hver einstök teg-
und hefur vissan fastan kostnað og aukn-
ing fjölda tegundanna hefur það oft í för 
með sér, að sala hverrar einstakrar verður 
minni. Auk þess er fasti kostnaðurinn við 
dreifinguna einnig verulegur, og það þarf 
visst sölumagn til þess að standa undir hon-
um. Þegar aðstæðurnar eru eins og í Evrópu 
og framleiðandinn (seljandinn) verður að 
byggja upp eigið dreifingarkerfi fyrir 
frystan fisk, verður fasti kostnaðurinn 
mjög mikill. Þetta getur gert. það nauðsyn-
legt að sameina sölu frosins fisks og ann-
arra frosinna afurða, svo sem grænmetis 
o. fl. 

Lítill markaðshluti getur leitt til óhag-
stæðs hlutfalls milli dreifingarkostnaðarins 
og sölumagnsins. Þetta getur leitt til þess, 
að fyrirtækin æskja eftir samruna tveggja 
eða fleiri tegunda til þess að lækka dreif-
ingarkostnaðinn. Til eru dæmi um þetta, 
m. a. hjá norska fyrirtækinu Findus i 
Bretlandi. Þegar hægt er að gera dreifing-
arkostnaðinn breytilegan eins og í Banda-
ríkjunum, verður vandamálið minna og 
möguleikarnir meiri. 

2) Með því að aðlaga og þróa einstakar 
tegundir er möguleiki á tekjuaukningu af 
ýmsum ástæðum. Fólk, sem hefur ekki borð-
að fisk áður, tekur við „nýju" tegundun-
um. Viðskiptavinir keppinautanna vinnast 
til fylgis við vöruna, og eigin viðskiptavin-
ir geta farið að kaupa meira. 

Mörg fyrirtæki, sem markaðssetja fisk 
og fiskafurðir svo og aðrar matvörur, hafa 
gert sér þetta lf jarlægui'jóst og eyða nú miklu fé í 
að gera tilraunir til frekari fullnýtingar á 
afurðum sínum. Þetta þýðir, að þessi fyrir-
tæki verða á undan með nýjungarnar og 
verða því leiðandi í samkeppninni. Þau 
fyrirtæki, sem ekki vilja verða á eftir og 

jafnvel undir í samkeppninni, eru beinlínis 
neydd til þess að gera hið sama. 

Mikilvægi þess, að þessum þætti sam-
keppnisstefnunnar sé nægilegur gaumur 
gefinn, sést ekki sizt af því, að segja má, að 
aðlögun afurðanna og svörun við breyttum 
kröfum sé ein af forsendum þess, að um 
raunverulega markaðsrýni sé að ræða. Þess 
vegna er fróðlegt að skjóta hér inn til-
vitnun í ummæli sölustjóra Frionor varð-
andi stöðu fiskiðnaðarins í afurðaþróun. 
Hann segir: 

„Fullyrða má, að sjávarútvegurinn hafi 
ekki veitt þessu vandamáli þá athygli, sem 
skyldi. Þetta á við sjávarútveginn sem 
heild, ekki aðeins hinn norska hluta hans. 
Það kunna að vera allmargar ástæður fyr-
ir þessu. Þetta er gamall atvinnuvegur með 
margar hefðir, atvinnuvegur, sem vegna 
örra breytinga þarf að einbeita sér að dag-
Iegum vandamálum sínum. Einnig er þetta 
atvinnuvegur, sem bæði vegna Iandfræði-
legrar legu sinnar og á annan hátt er f jar-
lægur iðnaðar- og neyzlumiðstöðvum heims-
ins. Það er mikil hneigð til einbeitingar að 
fremur einföldum, fljótvirkum og vinnu-
sparandi framleiðsluaðferðum i þessum at-
vinnuvegi. Þetta viðhorf er í rökrænu sam-
hengi við og hefur skapazt af hinum tækni-
legu og hagrænu aðstæðum. Aðalástæðan 
er hið mikla og geysilega sveiflukennda hrá-
efnaframboð, sem gerir það nauðsynlegt að 
framleiða með einföldustu og fljótvirkustu 
aðferðum, sem hægt er að koma við. Þetta 
vandamál hefur óhjákvæmilega veitt okkur 
öllum (fyrirtækjum, sem markaðssetja 
fiskafurðir) mikil verkefni í sambandi við 
val afurða, aðlögun þeirra og framtíðarþró-
un. Það er enn margt óunnið í sambandi við 
þróun nýrra og tilreiddra afurða í þessari 
atvinnugrein". 

3) í kaflanum um val markaða var vikið 
að því, hve mikilvægt væri að tryggja stöð-
ugt framboð og áreiðanleika í framleiðslu. 
Þetta var þar kallað þjónustuskylda. Af því, 
sem þar er sagt um mikilvægi hennar fyrir 
árangursríkari sölustefnu á neytendamark-
aðnum og þróuðum mörkuðum, og af því, 
hve þessir markaðir eru nauðsynlegir fyrir 
æskilega niðurstöðu markaðssetningarinn-
ar, má ráða, hve „afgreiðsluþjónustan", sem 



svo er kölluð, (liður A.4. í yfirlitinu yfir 
samkeppnisaðferðir) er mikilvæg. 

Sé hægt að tryggja kaupanda jafna af-
greiðslu, getur það haft mikla þýðingu fyrir 
trúnaðartraust milli viðskiptavina. Þetta á 
einkum og sér í lagi við, ef kaupandinn 
hefur mikinn fastan kostnað. Þegar skortur 
er á fiski, er e. t. v. ekki hægt að afgreiða 
til allra það magn, sem beðið er um. Vanda-
málið verður þá að meta, hvaða „svik" hafa 
í för með sér skástu afleiðingarnar. 

4) Með notkunarþjónustu er átt við það 
(eins og fram kemur í yfirlitinu, liður 
A.5.), þegar framleiðandi leiðbeinir um 
notkun vörunnar, gefur uppskriftir og að-
stoðar við endurvinnslu. 

Eins og vikið verður að, þegar rætt verð-
ur um auglýsingar hér á eftir, er nauðsyn-
legt, að þær skapi vörunni einhverja ímynd 
í hugum fólks. Það má hugsa sér, að þetta 
mætti gera með stanzlausum áróðri fyrir 
„merkinu", sem að sjálfsögðu væri auglýst 
sem gott merki. Það er hins vegar erfitt 
að ímynda sér, að slíkt væri hægt til lengd-
ar með matvöru, ef varan væri ekki góð. 
Að ná því takmarki, að neytandinn taki 
tryggð við vöruna, veltur því að miklu leyti 
á hæfileika sjálfrar vörunnar til þess að 
veita þá sannfæringu, sem þarf til þess að 
öðlast þetta traust. Til þess að ná þessu 
trausti verður að líta á auglýsingar sem 
tæki til þess að draga athygli neytandans 
að vörunni sem slíkri og fræða hann um 
innihald hennar, notkun og hve nauðsvnleg 
hún sé honum. Slik fræðsla, sem er kölluð 
„neytendafræðsla", er ákaflega mikilvæg, 
sem sést bezt á því, að erfitt er að skapa 
þörf og þar með eftirspurn eftir vörunni 
án hennar. 

Til þess að ná sem beztum árangri þarf 
þessi fræðslustarfsemi að fara fram á á-
hrifaríkan hátt og ætti að beinast sérstak-
lega að því að gefa vörunni eftirsóknarverð 
og skírskotandi einkenni. Þetta þarfnast 
stanzlausra fjárútláta (fjárfestingar) frá 
ári til árs og þarf auðvitað að miðast við 
breytingar á aðstæðunum. 

Því er talað um þetta hér, að það er ekki 
nokkur vafi á því, að notkunarþjónustan, þ. 
e. fræðsla um notkunarmöguleika vörunnar, 
skiptir hér geysimiklu máli. Sem dæmi um 

þetta mætti nefna, hve mikilvægt væri fyrir 
fyrirtæki, sem getur boðið góð gæði, að 
kenna Bandaríkjamönnum að borða soðinn 
fisk, þ. e. sjóða hann í stað þess að steikja 
hann, eins og þeir gera alltaf. Þegar fiskur 
er soðinn, þurfa gæðin að vera miklu betri 
en þegar hann er steiktur, sem leiðir af sér, 
að ef það væri almennt, að fiskur væri soð-
inn, stæðu þau fyrirtæki, sem bjóða góð 
gæði, betur að vígi. 

Annað dæmi mætti nefna af Bandaríkja-
markaðnum, sem sýnir þetta ekki síður. 
Það hefur löngum verið vandamál, að sum-
arnotkun á fiski hefur verið litil í Banda-
ríkjunum. Þetta er vegna þess, að á sumrin 
matreiðir fólk þar gjarnan úti og borðar. 
Þá eru notuð svokölluð „útigrill" til þess 
að steikja matinn, en þau henta illa til þess 
að steikja annað en kjöt. Á árunum í kring-
um 1962—63 gerði Coldwater tilraun með 
það, sem þeir kölluðu „fish fry promotion". 
Það byggist á því, að hægt væri að láta 
pönnu á grillið úti og steikja fiskinn jafnt 
úti sem inni. Þetta náði ekki fótfestu, vegna 
þess að það þurfti að þrífa pönnuna á eftir 
og hún varð sótug. Hins vegar kom í ljós, 
að íslenzki fiskurinn hentaði vel til þessa. 
í framhaldi af þessu fundu starfsmenn Cold-
water það út, að með því að taka fisk frá 
verksmiðjunum, svonefndar steikur, smyrja 
þær með smjöri og sítrónusafa, meðan þær 
voru frosnar, má setja þær á glóðina. Sé 
tíminn, sem þetta er matreitt á, réttur, verð-
ur úr þessu mjög góð fiskmáltíð. Þeir 
ákváðu því að kynna þetta. Þetta er gott 
dæmi um neytendafræðslu og mikilvægi 
hennar. 

Eins og fram kemur af því, sem hér að 
framan er sagt, er margt líkt með neytenda-
fræðslu og sölueflingu. Með sölueflingu (hér 
að framan kallað söluhjálp) er átt við það, 
að endurframleiðendum er hjálpað við sölu-
starfsemi sína. Það má því raunar segja, 
að þetta tvennt falli saman að mörgu leyti. 
Dæmið, sem tekið var hér að framan um 
„útigrillið", er bæði sölueflingarhugmynd 
og neytendafræðsla. Það að hvetja menn 
til þess að borða á matsölustöðum er sölu-
efling, en ef það hefur í för með sér til-
reiðslu svipaðrar máltiðar heima, er það 
orðið fræðsla. 
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Þar sem smásölur og stofnanir eru þeir 
hlekkir i dreifingarkeðjunni, sem selja beint 
til hins endanlega neytanda, verður að 
tryggja, að þessir aðilar (sem þjóna neyt-
andanum) gefi í engu eftir i góðu sölu-
starfi. Eitt mikilvægasta atriðið i þessu 
sambandi er, að þeir þekki vöruna og notk-
unarmöguleika hennar. Auk þess að fræða 
hinn endanlega neytanda um vöruna þarf 
því einnig að fræða dreifendurna um hana. 
Mikilvægi þessa má sjá af eftirfarandi til-
vitnun i skýrslu Dag Hallans og Stig Vá-
lands (Rapport om markedet for frossenfisk 
i USA, bls. 58—59). 

,,Mörg vöruhús (supermarkets) í USA 
selja það, sem þau kalla ferskan fisk. Samt 
sem áður er það vitað mál, að yfirgnæfandi 
meirihluti þessa ferskfisks hefur verið fros-
inn. Hann er gjarnan keyptur inn sem fryst 
flök í stofnanapakkningum, er settur í kjöt-
deildina, sem þíðir hann, leggur hann í ís 
og stillir honum út með kjötvörunum. Sá, 
sem ábyrgð ber á kjötdeildinni, er gjarnan 
slátrari með mikla vöruþekkingu, að því er 
kjöt varðar, en veit lítið um fisk. Fiskurinn 
fær hér sömu meðferð og kjöt, sem þýðir, 
að það, sem ekki er hægt að selja í dag, er 
reynt að selja á morgun. Þannig er mikið 
seldur gamall fiskur, og það er undarlegt, 
að þetta virðist ganga í fólk. Það lítur út 
fyrir, að viðskiptavinirnir bregðist við á 
eftirfarandi hátt: — Hafi ég fengið slæmt 
kjöt, hef ég farið til slæms slátrara; hafi ég 
fengið slæman fisk, er það af því, að fiskur 
er vondur. •— 

En þótt þekkingarstigið sé lágt í kjöt-
deildinni, er það enn þá lægra í frystideild-
inni. Hér er nefnilega óvinsælasti vinnu-
staður vöruhúsanna. Þetta er staðurinn, 
sem byrjendur eru settir á og verstu menn 
vöruhúsanna. Það er sérstök hegning að 
vera færður yfir til frystideildarinnar, og 
standi menn sig vel þar, eru þeir samstundis 
fluttir yfir til annarrar deildar. 

Það segir sig sjálft, á hve lágu stigi 
vöruþekkingin er undir slíkum kringum-
stæðum. Meðhöndlun á frystum mat er slík, 
að hann getur legið í sólskininu og beðið 
eftir að komast inn í verzlunina og legið 
tímunum saman fyrir utan frystinn á með-
an bvrjandinn, sem á að sjá um að koma 

honum inn, er önnum kafinn við eitthvað 
annað. Loks, þegar honum er staflað inn 
ofan á það, sem fyrir er og hefur legið 
lengst, er hitastigið (í vörunni) komið hátt 
yfir frostmark. Fá vöruhús hafa nokkra 
frystiaðstöðu utan frystiborðanna, og fá 
þeirra virðast hafa hugboð um, að ísmyndun 
i frystinum getur verið nokkurs konar á-
bending um, að viðhald sé nauðsynlegt. Það 
er sorglegt að sjá, á hvern hátt þessi dýr-
mætu tæki eru vanrækt." 

Það er vart hægt að segja, að þetta sé 
glæsileg lýsing eða að slíkar aðstæður verki 
örvandi á sölu frosins fisks. 

Eitt af vandamálunum við markaðssetn-
ingu fisks hefur verið, að stofnanir, svo sem 
skólar, sjúkrahús o. fl., framreiða oft fisk, 
sem ekki stenzt þær gæðakröfur, sem æski-
legt er að gerðar væru. Þetta stafar af 
takmörkuðu ráðstöfunarfé þeirra. Sé slæm-
ur fiskur framreiddur í slíkum stofnunum, 
leiðir það til minnkandi álits á fiski og gerir 
hann minna eftirsóttan. Þetta er sérstak-
lega varhugavert, þegar um er að ræða 
skóla, þar sem börnin, sem þá fá gjarnan 
hálfgert. ógeð á fiski, viija þá síður neyta 
fisks, eftir að þau eru orðin fullorðin. Auk 
þessa er matreiðslan sjálf í þessum og öðr-
um álíka stofnunum oft fábreytt og sneydd 
imyndunarafii. Fiskurinn er oft einfaldlega 
soðinn eða steiktur i smjöri í stórum stykkj-
um. 

Það, sem hér hefur verið sagt og snertir 
bæði notkunarþjónustu og söluhjálp, er 
mjög mikið atriði, ef ná á árangri í mark-
aðssetningu. Það verður aldrei lögð of 
mikil áherzla á, að allar aðstæður og mögu-
legar úrbætur séu jafnan hafðar i huga, og 
ekki aðeins hafðar i huga, heldur séu hverj-
ar þær ráðstafanir, sem til bóta horfa, 
gerðar svo fljótt sem hægt er. 

5) Samningagerð og sölustarf eru þær 
samkeppnisaðferðir, sem sízt gleymast í 
daglegu starfi. Hér er um að ræða atriði, 
þar sem persónulegur dugnaður og áhugi 
skipta verulegu máli. í þessu sambandi er 
rétt að geta þess, að þær „samkeppnisað-
ferðir", sem eru fólgnar í áhuga og dngn-
aði viðkomandi starfsmanna, eru ekki inni-
faldar í yfirlitinu hér að framan. Sé litið 
til baka yfir söguna, sést, að þeir, sem bezt 
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hafa komizt áfram, hafa e. t. v. gert það 
fyrst og fremst vegna þessara eiginleika. 
Jafnvel þótt markaðssetning verði sífellt 
flóknari og krefjist þess vegna kerfisbundn-
ari hugsunar, er vart vafi á því, að áhugi 
og dugnaður ræður úrslitum í mörgum til-
fellum. 

Annað atriði kemur ekki fram í yfirlit-
inu, en það er „skapandi ímyndunarafl". 
Að því er varðar flestar þær samkeppnis-
aðferðir, sem hér hafa verið nefndar, er 
mikilvægt að verða á undan keppinautun-
um með nýjar og betri lausnir á vanda-
málunum til þess að geta boðið það fram 
(vöru eða þjónustu), sem keppinautarnir 
geta ekki. Endalaus eftiröpun eftir öðrum 
getur að vísu gengið, en leiðir til þess, að 
viðkomandi er alltaf í vörn og neyðist oft 
til þess að keppa um verð, þegar allt annað 
þrýtur. 

6) Áður var hér minnzt á auglýsingar í 
sambandi við neytendafræðslu og söluefl-
ingu. Þar var minnzt á mikilvægi þess, að 
líta bæri á auglýsingar sem tæki til þess að 
draga athygli neytandans að vörunni sem 
slíkri. Þetta þarf auðvitað að gerast í sam-
bandi við vörumerki. 

Þrátt fyrir það, að auglýsingar eru ákaf-
lega þýðingarmikið sölutæki, verður ekki 
talað mikið um þær hér, en vísað til þess, 
sem að framan er sagt. Nauðsynlegt er þó 
að gera sér grein fyrir a. m. k. þremur aðal-
atriðum, þegar auglýsingaherferð er skipu-
lögð: 

1) Að hún sé vel samræmd öðrum atriðum 
markaðsstefnunnar, þannig: að varan sé 
þegar úti á dreifingarstöðunum (sé í 
umferð) og frekara framboð sé til reiðu. 
Að auglýsingarnar séu samtvinnaðar 
öðrum sölueflingaráformum og bundnar 
sérstakri vöru. 

2) Að ákveðið hafi verið, hvaða „ímynd" 
eigi að skapa fyrir vöruna og vörumerk-
ið, og að sú ímynd, sem hentar fyrir 
markaðinn og þarfir og venjur fram-
tíðarinnar, sé jafnan valin. Það verður 
að lyfta fiski á það stig í hugum manna, 
að hér sé um reglulega „stofufæðu" að 
ræða, eins og hann raunverulega er. 

3) Að áætluninni sé sá stakkur sniðinn, 

sem hæfir hverju sinni. Að auglýsa á 
mjög breiðum grundvelli er vart til þess 
fallið að gefa viðhlítandi árangur á nein-
um einstökum stað. Það er betra að aug-
lýsa á takmörkuðu svæði og ná árangri. 

Val dreifirása. 
Eitt þeirra atriða, sem verulegu máli 

skiptir við mótun markaðsstefnu og fram-
kvæmd hennar, er að velja þær dreifirásir, 
sem tryggja æskilegustu dreifingu vörunn-
ar frá framleiðanda til hins endanlega neyt-
anda. 

Frystiiðnaðurinn þarf að taka til athug-
unar i þessu sambandi nokkur sérstök atriði, 
áður en slíkar dreifirásir eru valdar. Varan 
verður að fara gegnum órofna keðju frysti-
eininga allt frá framleiðandanum til neyt-
andans. Möguleikarnir eru ekki ótakmark-
aðir, og oft verður að notast við ófull-
komin dreifikerfi, sem fyrir hendi eru. 
Þetta eru oft flutningakerfi, sem einungis 
dreifa vörunni, en selja ekki. 

Hér að framan hefur verið minnzt á 
nokkrar af þeim einingum, sem frystur 
fiskur þarf að fara 1 gegnum á leið sinni 
til neytandans. Þetta eru fyrst og fremst 
þeir dreifingaraðilar, sem vinna að sölu, 
svo sem smásöluverzlanir, fullnýtingarverk-
smiðjur, alls konar stofnanir o. fl. Það 
kom einnig fram, að það skiptir miklu máli, 
hvort þau dreifikerfi, sem þessar einingar 
mynda, eru i eigu þess fyrirtækis, sem upp-
haflega markaðssetur vöruna, eða annarra. 
Hvorttveggja er algengt í frystiiðnaðinum 
og stafar hið fyrrnefnda fyrst og fremst 
af þeirri nauðsyn, að alltaf þarf frystibún-
aður að vera fyrir hendi. 

Þar sem dreifingaraðilar þeir, sem starfa 
að markaðssetningu frosinna fiskafurða, 
eru margir, svo og að eignarhlutdeild fram-
leiðandans í dreifingareiningunum er svo 
margbrotin, yrði það efni í heila ritgerð 
að gera öllum þeim „mynstrum", sem gætu 
myndazt í dreifingarkerfinu, skil. 

Til þess að gera sér grein fyrir helztu 
möguleikum verður hér sett fram yfirlit 
yfir helztu störf (funktíónir) frá framleið-
anda til neytanda, svo og yfir þá, sem hugs-
anlega inna þau af hendi. Þessum störf-
um verður ekki lýst hér né dreifingaraðilun-



um, heldur verða þau aðeins talin upp. Þar 
sem fylgt er því fordæmi að líta fyrst til 
markaðarins, er byrjað þar. 

1) Neyzlan 
2) Matartilbúningur (í heimahúsum og 

stofnunum) 
3) Smásölustörf (þar með talin sala á 

fínni matsölum 
4) Heildsölu- og dreifingarstörf 
5) Vinnslustörf (endurvinnsla) i mót-

tökulandi 
6) Útflutnings- og innflutningsstörf 
7) Vinnslustörf í útflutningslandi 
8) Hráefnaframleiðsla 

Þessi störf má inna af hendi á margan 
hátt. Hægt er t. d. að hugsa sér, að eitt og 
sama fyrirtækið hafi á hendi öll störfin frá 
og með starfi 3 til og með starfi 8, þ. e. a. s. 
allt frá smásölustörfum til hráefnafram-
leiðslu. Þetta á sér t. d. stað að vissu leyti 
hjá Unilever gegnum Mac Fisheries í Eng-
landi. Það er hins vegar venjulegra, að 
störfunum sé skipt á fyrirtæki, sem sér-
hæfa sig í einu eða fleiri störfum. 

Eftirfarandi upptalning sýnir venjulega 
skiptingu (númeraröðin samsvarar númera-
röð starfanna): 

Liðir í útflutningslöndum: 
8) Hráefnaframleiðsla 
7) Fiskverkendur 
6a) Útflytjendur 

Liðir i innflutningslöndum: 
6b) Innflytjandi/dreifingaraðili 
5) Endurvinnendur 
4a) Heildsalar 
4b) Keðjumiðstöðvar 
3a) Matsölustaðir (stofn. C)1 

3b) Smásalar 
2) Heimili og stofnanir (A og B)1 

1) Einstakir neytendur 

Þar sem markaðssetningin er skoðuð hér 
frá sjónarhóli útflutningslanda, hefur það 

i Með stofnunum A, B og C er átt við mismun-
andi tegundir stofnana, og visast í því sam-
bandi í áður nefnt seminar, „Eft irspyrjendur 
frosinna f iskafurða." 

sérstaka þýðingu að geta gert sér grein 
fyrir hugsanlegum leiðum vörunnar gegnum 
dreifikerfið í innflutningslöndunum. Sam-
bandið milli þessara aðila getur verið mjög 
margvíslegt. Hægt er t. d. að hugsa sér, að 
selt sé beint til innflytjanda, sem eingöngu 
er dreifingaraðili og síðan selur einhverj-
um einum eða öllum hinna. Einnig mætti 
gera ráð fyrir, að selt væri til endurvinn-
enda, sem hefðu sama háttinn á og aðrir 
innflytjendur, eða jafnvel að selt væri til 
margra innflytjenda með ólik störf. 

Hér að framan hefur verið lögð áherzla 
á mikilvægi þess að gera sér grein fyrir 
breytingum á aðstæðunum. Samkvæmt „á-
kvörðunarlíkaninu" hér að framan er með 
vali markaðar, afurðar og dreifirása verið 
að velja aðstæður, sem vissulega eru breyt-
ingum háðar. Áður hefur komið fram, 
hverra breytinga megi vænta í þróun mark-
aða og afurða. Að því er varðar breytingar 
á dreifingarþættinum er tvímælalaust at-
hyglisverðust breyting, sem nú er og vafa-
laust verður mjög áberandi í framtíðinni, 
en það er myndun stórrekstrar í formi dótt-
urfyrirtækja og keðjumiðstöðva. Ef mark-
aðssetja á fisk i þessu dreifikerfi, verður 
hann að vera tilbúinn til neyzlu, í umbúðum 
og merktur, hafa jöfn gæði, og afgreiðslan 
verður að vera jöfn og áreiðanleg. 

Keðjurnar reyna að keppa við hina stóru 
merkisvöruframleiðendur, og margar þeirra 
byggja m. a. kæligeymslur og frystiaðstöðu. 
Þetta þýðir, að margar þeirra hafa áhuga 
á að kaupa vörur til endursölu undir sínu 
eigin merki (private label). Þessar keðjur 
hafa mjög sterka aðstöðu, og mjög erfitt 
getur verið að komast inn á þessa markaði 
nema að selja undir merki dreifingaraðil-
anna (keðjanna). 

Þessi samdráttur, sem er á smásölumark-
aðnum og búast má við að verði enn þá 
meiri í framtíðinni, hefur í för með sér, að 
sífellt færri aðilar hafa á hendi kaupin (eft-
irspurnina). Ekki versnar aðstaða þeirra, 
þegar þeir fara að ráða yfir (eiga) dreifi-
kerfinu líka. Þetta þýðir, að sá markaður, 
sem þýðingarmestur er (neytendamarkaður-
inn), er sífellt að verða miðstýrðari, ef svo 
má segja, og krefst sífellt meiri einbeiting-
ar seljendanna. 
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Sambandið milli fyrirtækjanna í útflutn-
ingslandinu og þjóðfélagsþátturinn. 

Þeir möguleikar, sem ræddir eru í næsta 
kafla hér á undan, eru allir miðaðir við 
möguleika hugsanlegs eða hugsanlegra út-
flutningsaðila. Dreifikerfið í innflutnings-
landinu er séð frá sjónarhóli þeirra án til-
lits til, hvernig eignarhlutdeild þeirra 
sjálfra í dreifikerfinu og/eða innbyrðis 
sambandi þeirra í útflutningslandinu er 
háttað. Eins og yfirskrift þessa kafla ber 
með sér, verður athyglinni nú einkum beint 
að sambandinu milli fyrirtækjanna og 
þeirra þjóðfélagslegu aðstæðna, sem hafa 
áhrif á markaðssetninguna. Hvorttveggja 
er þetta ákaflega mikilvægt, eins og áður 
sagði og nú verður reynt að sýna fram á. 

Síðasta atriðið, sem Leif Birkeland taldi 
frábrugðið aðstæðum þeim, sem móta við-
fangsefni markaðssetningar fiskafurða og 
ekki hefur verið rætt enn þá, var, að mjög 
lítill lóðréttur samruni og eftirlit með starf-
seminni og kostnaðinum væri á þeirri leið, 
er liggur frá hráefninu til neytandans. Þetta 
á við um lönd eins og Noreg og ísland í 
mótsetningu við lönd eins og t. d. Þýzka-
land. 

Í Noregi og á Íslandi hefur það ætíð verið 
sérstakt stefnumál að viðhalda þeirri þjóð-
félagslegu uppbyggingu, sem þar hefur ríkt 
í sjávarútveginum, svo framarlega sem það 
er mögulegt. Þessi uppbygging samanstend-
ur af frjálsum fiskimönnum og útgerðar-
mönnum, sem eiga skipin og reka þau. Þetta 
þýðir, að vinnslufyrirtækin sjálf hafa að-
eins yfir takmörkuðum „veiðiafköstum" að 
ráða miðað við heildarafköst fiskiflotans. 
í sem stytztu máli: Lítill lóðréttur samruni 
milli hráefnaframleiðslunnar og vinnslu-
starfanna. Hvort þetta er rétt eða röng 
stefna, skal ósagt látið, en nauðsynlegt er 
að gefa þessu gaum, þar sem þetta hefur 
áhrif á áætlanagerð innan sjávarútvegsins 
og þar með á möguleika vinnslufyrirtækj-
anna til þess að ná æskilegustu niðurstöðu 
markaðssetningar afurða sinna. Þessi áhrif 
eru einkum fólgin i því, að möguleikar 
vinnslufyrirtækjanna til ákvarðana tak-
markast. Þetta þýðir, að aðstæður, sem lóð-
rétt samrunnin fyrirtæki geta ákveðið (val-
jð), að 8vo miklu leyti sem hægt er, verða 

nú gefin stærð frá sjónarhóli vinnslufyrir-
tækjanna. 

Þetta á einkum við um eftirfarandi þrjú 
atriði: 

1) Hráefnaframboð og dreifing þess yfir 
tíma. 

2) Gæði hráefnanna. 
3) Hráefnaverðið. 

Augljóst er, að öll þessi atriði hafa mikla 
þýðingu fyrir markaðssetninguna og því 
bagalegt fyrir vinnslufyrirtækin (hér frysti-
húsin) að geta ekki ráðið þeim, að svo miklu 
leyti sem hægt er. Tvö hin fyrstnefndu 
hafa nokkuð komið við sögu áður og verða 
því ekki rædd hér, en aðeins verður minnzt 
á síðasta atriðið, hráefnaverðið. 

Aðstæður í Noregi og á Íslandi eru svip-
aðar, að því er tekur til ákvörðunar á fisk-
verði. Gallinn á kerfinu í báðum löndunum 
er sá frá sjónarmiði markaðssetningarinn-
ar, að erfitt er í reynd að láta hráefnaverð-
ið fylgja markaðsverðinu. Þetta stafar m. a. 
af því, að fólk, sem vinnur i sjávarútvegi (í 
þessu tilfelli sjómenn), verður að fylgja 
hinni almennu launaþróun í landinu, svo 
sem áður var getið. Þær sveiflur, sem 
kynnu að verða á markaðnum, samrýmast 
þessu ekki. Þess vegna er hráefnaverðið í 
vaxandi mæli að verða kaupákvörðun fyrir 
sjómennina. Auk þess hafa svo hráefna-
framleiðendurnir (skipin) sinn kostnað og 
vilja geta staðið undir honum. Þegar taka 
á hagsmuni útgerðarinnar inn í hráefna-
verðákvörðunina, er hins vegar erfitt að 
segja til um, hvaða útgerðartegund eigi að 
miða við. Þannig verða oft miklar deilur 
um, hvert hráefnaverðið eigi að vera. 

Hækki hráefnaverðið, hækkar auðvitað 
kostnaður frystihúsanna. Þetta getur leitt 
til þess, að markaður, sem var arðbær frá 
sjónarmiði framleiðandans, getur orðið ó-
arðbær, nema hægt sé að draga úr öðrum 
framleiðslukostnaði eða dreifingarkostnaði 
(sbr. um arðsemi markaðar í kaflanum um 
val markaða). Þetta þýðir raunar, að þegar 
frystihúsin búa við þær aðstæður, að þau 
ráða litlu um hráefnaverðið, geta þau lent 
í klemmu á milli hráefnaverðsins annars 
vegar og markaðsverðsins hins vegar. Alvar-
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legasta afleiðing þessa fyrir markaðssetn-
inguna er, að hætta er á því, að dregið 
verði úr mikilvægum þáttum samkeppnis-
stefnunnar, svo sem afurðaþróuninni, ang-
lýsingum og neytendafræðslu svo og öðr-
um þáttum, sem á yfirborðinu sýnast ekki 
nauðsynlegir, en verða enn þá nauðsynlegri 
í framtíðinni en þeir eru nú. 

Hér að framan var það haft eftir Má 
Elissyni, fiskimálastjóra, að lögmálsins um 
sífellt minnkandi afrakstur væri farið að 
gæta í fiskveiðunum, þannig að meira fjár-
magn þyrfti því til þess að ná sama afla-
magni. Þá vaknar sú spurning, sem hér að 
framan var varpað fram, hver á að borga 
mismuninn. Á að hækka hráefnið með hugs-
anlegri hættu á þeim afleiðingum, sem að 
framan greinir, eða á þjóðfélagið sem heild 
að borga mismuninn í formi styrkja? Á að 
leggja á auðlindaskatt? 

Svarið hlýtur að fara eftir aðstæðum 
hverju sinni. Það byggist á mati aðstæðna, 
sem eru bæði efnahagslegs og þjóðfélags-
legs eðlis. Til þess að gefa skynsamlegt 
svar þyrfti því að fara fram rannsókn á 
þessum aðstæðum. Af þessum sökum verður 
ekki kveðið upp úr um þetta hér, en end-
urtekið það, sem sagt var í kaflanum um 
val markaða, að ef styrkja á sjávarútveg, 
hlýtur það að vera hagkvæmast að gera 
það þar, sem hann gefur hátt vinnsluvirði, 
en það er að öllum jafnaði þar, sem afurð-
irnar eru mikið unnar og framlegðin há. 

Margar þjóðir hafa tekið það til bragðs 
að styrkja sjávarútveg sinn til þess að 
styrkja samkeppnishæfni afurða sinna. 
Segja má, að skárra sé að fara þá leið en 
að draga úr nauðsynlegum samkeppnisað-
gerðum. Það, sem hins vegar skiptir máli 
fyrir markaðssetninguna, eru aðstæðurnar, 
sem slíkir styrkir skapa. 

Það fellur utan ramma bessarar ritgerð-
ar að fjalla um þessi þjóðfélagslegu atriði 
frá sjónarhóli hráefnaframleiðandans, þar 
sem hann kemur ekki fram sem markaðs-
setningaraðili, nema ef um fullkominn lóð-
réttan samruna væri að ræða (svo o«r frysti-
skip). Hins vegar er rétt að taka það fram, 
að frá sjónarmiði hans er verðið gefin 
stærð og eftirspurnarlína hans því óendan-
lega teygin, þ. e. alveg flöt. 

Áður en skilið er við hráefnaverðið, er 
rétt að geta þess, að oft er rætt um það hér 
á landi, að Norðmenn greiði hærra hráefna-
verð en íslendingar. Gaman væri að gera 
athugun á því, hvort þetta er rétt og þá af 
hverju og hverjum aðferðum er beitt til að 
gera þetta mögulegt. Hér er á ferðinni enn 
eitt bráðnauðsynlegt verkefni, sem bíður úr-
lausnar. Niðurstaða slikrar könnunar kæmi 
liklega að mestu gagni fyrir sjávarútveginn 
í heild, en gæti haft verulegt gildi einnig 
fyrir sérstakar undirgreinar hans og aðila, 
sem sérstaklega starfa að sölumálum. 

Sambandið milli frystihúsanna 
og markaðarins. 

í Noregi og á Íslandi eru frystihúsin á-
kaflega mörg, og auk þess að vera dreifð 
viða um landið eru þau flest smá og ráða 
hvert fyrir sig yfir tiltölulega litilli afkasta-
getu miðað við heildina. Sem skref í áttina 
til lóðrétts samruna hafa þau stofnað með 
sér sölusamtök (SH og Frionor) til þess að 
geta horft til markaðarins í gegnum þau 
og hafa þannig sterkari aðstöðu en ella. 

Þrátt fyrir þá auknu möguleika og sterk-
ari aðstöðu, sem framleiðendurnir hafa afl-
að sér með þessu, og að þeir geta a. m. k. 
stundum litið til markaðar með fallandi 
eftirspurnarlínu, hefur þó fullkominn sam-
runi ekki átt sér stað. Mikilsverð söluvanda-
mál hafa þannig verið leyst með þessu, en 
ákvörðunarvandamál, sem áhrif hafa á sam-
ræmingu aðgerða og þar með alla áætlana-
gerð frá framleiðsluhliðinni, setja enn þá 
svip sinn á viðleitnina til að ná æskilegustu 
niðurstöðu markaðssetningarinnar. Til þess 
að gera sér grein fyrir, að hve miklu leyti 
slíkar aðstæður móta möguleikana og þar 
með hvernig hafa mætti áhrif á þessar að-
stæður, svo og til þess að öðlast sæmilegan 
skilning á verkefni sinu, þarf hver sá, sem 
vinnur að og/eða veltir fyrir sér vanda-
málum markaðssetningar frosinna fiskaf-
urða, að gera sér grein fyrir sambandinu 
milli framleiðandans og markaðarins og 
þar með, hvernig framleiðandinn getur lit-
ið til markaðarins. 

Nauðsynlegt er að fjalla um þetta í tvennu 
lagi, þar sem um tvo höfuðflokka afurða er 
að ræða, sem krefjast ólíkra sjónarmiða. 
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Mynd 1 

1) Vörur, sem einu sinni hafa verið frystar 
og verða áfram, þar til þær eru tilreidd-
ar á borðið: 
Merktar vörur (flök o. fl. í neytenda-
og stofnanaumbúðum). Sambandið milli 
frystihúsa og sölusamtaka. 

Sölusamtökin koma fram sem sterkur 
söluaðili með merkta vöru og geta því litið 
til markaðarins sem slík. Þetta þýðir, að 
þau geta gert þá forsendu, að eftirspurnar-
lina þeirra sé litið eitt fallandi, en gera má 
ráð fyrir mikilli teygni og tiltölulega flatri 
línu. Þetta er þó misjafnt eftir því, hvort 
um „neytendavörur" eða stofnanavörur er 
að ræða og þá á hvaða stofnanamarkaði er 
selt. 

Enda þótt frystihúsin séu aðilar að sölu-
samtökunum og geti horft til markaðarins 
frá sjónarhóli þeirra og hafi fengið sterk-
ari aðstöðu þeirra vegna, er hvert einstakt 
þeirra háð sölusamtökunum um verð. (Rétt-
ara væri e. t. v. að segja, að þau séu háð 
verðmynduninni á markaðnum, en þar sem 
sölusamtökin geta að einhverju leyti ráðið 
verðmynduninni hér, má þó segja að nota 
megi bæði þessi orðatiltæki). Frá sjónar-
miði hvers einstaks frystihúss er verðið 
þannig gefin stærð og eftirspurnarlína 
þeirra flöt. 

Mynd 2 

Þrátt fyrir það, að sölusamtökin vilja 
auðvitað fá eins hátt verð og mögulegt er 
fyrir afurðir sínar, er vegna hinnar miklu 
samkeppni og teygnu eftirspurnar oft erf-
itt að ná háu verði, án þess að það haf i mik-
il neikvæð áhrif á eftirspurnina. Vegna mis-
munandi kostnaðarmynsturs frystihúsanna 
getur þetta leitt til verðs, sem mörg þeirra 
sætta sig ekki við og vilja þá ekki fram-
leiða. Þessu mætti lýsa með myndum 3 og 
4 á næstu síðu. 

Mynd 3 sýnir markaðinn sem heild, en 
mynd 4 sýnir markaðinn, séðan frá sjón-
arhóli hvers einstaks frystihúss. Verðið á 
markaðnum myndast við Vi á mynd 3, sem 
gefur heilstrikuðu eftirspurnarlínuna á 
mynd 4. Á þeirri mynd eru settar inn 
markakostnaðarlínur tveggja frystihúsa, A 
og B (merkt MKfA) og MK f B )) . Við þessu 
verði sker aðeins önnur kostnaðarlinan 
( = framboðslina) eftirspurnarlínuna, sem 
þýðir, að aðeins annað fyrirtækið hefur á-
huga á að framleiða inn á þennan markað, þ. 
e. fyrirtæki A.1 Þá fengju sölusamtökin 
magnið qx til þess að senda á markaðinn. Ef 

1 Gert er ráð fyrir, að verðið sé ekki lægra en 
sem svarar breytilega einingarkostnaðinum í 
lágmarki. 
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Mynd 4 

Í reynd yrði þetta ekki svona. Hér er um 
tvo ákvarðendur að ræða og raunar marga. 
Þar sem myndun sölusamtakanna er aðeins 
lóðréttur samruni frá söluhliðinni, verða 
ákvarðendurnir eftir sem áður margir frá 
framleiðsluhliðinni. Þetta þýðir, að annars 
vegar eru sölusamtök, sem „ákveða", hvað 
er hægt að selja og hvert og við hvaða verði. 
Þau ákveða því, hvað ætti að framleiða mik-
ið. Hins vegar er frystihús, sem getur haft 
annað sjónarmið, að því er varðar verðið og 
markaðina (hvert ætti að selja), og ekki 
aðeins eitt frystihús, heldur mörg, sem hafa 
mismunandi jafnvægispunkt („break ea-
ven") og lita því mismunandi augum á verð-
ið og geta haft ólík sjónarmið að öðru 
leyti. Þau ákveða því, hvort þau vilja fram-
leiða það, sem sölusamtökin segja að þau 
ættu að gera. 

Þau ákvörðunarvandamál, sem hér koma 
fram, skýrast bezt, ef haldið væri áfram 
með dæmið hér á undan. Nú væri forsend-
unum breytt, þannig að mynd 3 sýndi sölu-
samtök með vissa sölustefnu, sem m. a. fæl-
ist í því, að þótt verðið sé lágt, vilji það 
markaðssetja magnið M1, þar sem hug-
myndin sé að byggja upp langs tíma sam-
bönd. Nú er gert ráð fyrir, að frystihúsin 
séu mörg (ekki aðeins tvö), og kostnaðar-
línur þeirra liggi ýmist ofar eða neðar en 

verðið hefði hins vegar myndazt við VII, þá 
hefði strikaða línan á mynd 4 orðið eftir-
spurnarlína frá sjónarhóli frystihúsanna. 
Þetta hefði þýtt, að bæði frystihúsin hefðu 
viljað framleiða, og sölusamtökin hefðu 
fengið q B + q A til þess að senda á markað-
inn. 

Gerum nú ráð fyrir, að magnskalanum 
á mynd 3 væri breytt þannig, að hún sýndi 
hluta þann, sem sölusamtökin „ættu" af 
markaðnum, þannig að M1 í stað þess að 
vera heildarjafnvægismagn alls markaðar-
ins yrði magn það, sem sölusamtökin vilja 
bjóða fram miðað við ákveðna eftirspurn. 
Við slíkar aðstæður myndu sölusamtökin 
vilja bjóða fram miklu meira magn (M2) 
við verði VII, en við verði VI, (sem auðvit-
að gæti aðeins blessazt, ef ný eftirspurn-
arlína myndaðist). Þetta sýnir, að þótt ein-
göngu eitt stórt fyrirtæki (sölusamtökin). 
sem myndazt hefði við fullkominn lóðrétt-
an samruna, hefði verið til, hefði það brugð-
izt eins við verðbreytingu, þ. e. aukið eða 
minnkað framleiðslu sína. Þannig mætti ; 
hugsa sér, að magnið qx samsvaraði magn-
inu M I , og qB + qA samsvaraði magninu : 
M2, ef fyrirtækin væru aðeins tvö í sölu- ] 
samtökunum, sem þýðir, að sama svörunin 
yrði, hvort sem fyrirtækin væru lóðrétt sam- : 
runnin eða ekki. 
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kostnaðarlínur A og B. M1 er minna en 
qA + qB (Mi < qA + qB) , og sú forsenda 
gerð, að ef öll fyrirtækin í sölusamtökun-
um, sem hefðu svipaðan kostnað og fyrir-
tæki A, framleiddu qA, og öll þau, sem 
hefðu svipaðan kostnað og B, framleiddu 
qn?, yrði heildarmagnið M1, þ. e. ∑q A +∑q B , 
= M 1 . Við þessu verði mundu aðeins þau 
fyrirtæki, sem hefðu svipaðan eða minni 
kostnað en A, vilja framleiða þá vörutegund 
(á þann markað), sem hér væri um að ræða. 

Það er því ljóst af þessu, að sölusamtök-
in fá ekki nægilegt magn til þess að mark-
aðssetja við þessu lága verði, jafnvel þótt 
þau vildu selja meira. Þau fá aðeins ∑qx, 
en þar sem q x < qA + qB, hlýtur ∑qx < 
∑qA + ∑qB .Þetta gæti þannig leitt til erf-
iðleika í samræmingu framleiðslu og sölu 
þessarar einu vörutegundar (eða til þessa 
eina markaðar), hvað þá ef þær væru margar. 

Það þarf vart að taka það fram, að um 
samræmingarvandamálin er rætt hér, eins 
og hráefnasveiflurnar væru ekki fyrir 
hendi og takmörkuðu ekki ákvarðanafrelsið. 
Slík forsenda einfaldar vandamálið að sjálf-
sögðu mjög mikið, en jafnvel þótt svo sé, 
hefur það ekki verið leyst. Einnig ber að 
hafa í huga, að ýmsar aðrar aðstæður, svo 
sem geymslurými og vinnuafl, geta tak-
markað ákvarðanafrelsið. 

í rauninni er um tvenns konar aðstæður 
að ræða. Annars vegar, ef frystihúsin geta 
valið á milli framleiðslu á mismunandi af-
urðum, og hins vegar, ef þau hafa enga val-
möguleika. 

Ef frystihúsin geta valið á milli nokkurra 
afurðategunda, munclu þau, svo framarlega 
sem markaðsaðstæður og framleiðsluað-
stæður leyfa, snúa sér að þeim afurðum, 
sem mestan hagnað gæfu, á kostnað hinna, 
sem gæfu minni ágóðavon. Ef hins vegar 
valmöguleikar frystihúsanna væru þeir að 
geta eingöngu ákveðið, hvort þau vilji 
framleiða vissa vöruteguncl eða að fram-
leiða alls ekkert, er líklegt, að afkoman 
mætti vera orðin mjög léleg, þegar þau 
hætta að framleiða. Ástæðan er auðvitað 
sú, að oftast er hægt að fá eitthvað upp í 
fasta kostnaðinn með því að framleiða. Önn-
ur ástæða er mikilvæg, en það er hin þjóð-
félagslega „skylda" frystihúsanna að halda 

uppi reglulegri starfsemi vegna fólksins, 
sem þar vinnur. 

Þannig er það ekki eingöngu, að sölu-
samtökin og frystihúsin geti litið mismun-
andi augum á verðið, helclur getur þau 
greint á um, hver eigi að taka ákvarðan-
irnar. Það kann að sýnast skynsamlegast, 
að sölusamtökin ákveði bæði verð og magn, 
þannig að hægt sé að byggja upp fullkom-
lega samsvarandi framleiðslu- og söluáætl-
anir (að þeirri forsendu ógleymdri, að hrá-
efnaóvissan takmarkaði ekki möguleikana), 
eins og um fullkomlega lóðréttan samruna 
þessara fyrirtækja væri að ræða. Af fram-
ansögðu er hins vegar ljóst, að hagsmunir 
einstakra frystihúsa fara ekki saman með 
hagsmunum heildarinnar. Þar sem hvert og 
eitt þeirra er sjálfstæður atvinnurekandi, 
er ekki eðlilegt, að þau samþykki að vera 
algerlega ofurseld ákvörðunum sölusamtak-
anna. Hér getur því orðið spurning, hvort 
sölusamtökin eigi að ganga eins langt í þvi 
og hægt er að taka „allar" ákvarðanir og 
skerða þar með möguleika frystihúsanna til 
„hagræðingar" á framleiðslu sinni, eða hvað 
langt eigi að ganga i hinu gagnstæða og 
þar með skapa fyrrnefnda hættu á ósam-
ræmi í framleiðslu- og söluáætlunum. 

Af því, sem að framan er sagt, sýnist 
augljóst, að samtökin verða að taka ákvörð-
un um hámarkskvóta á magnið, þ. e. stöðva 
framleiðsluna, þegar ekki er hægt að selja 
meira. Hins vegar verður að teljast vafa-
samt, að æskilegt sé, að þau geti ákveðið 
lágmarkskvóta, þ. e. skyldað frystihúsin til 
þess að framleiöa lágmarksmagn, jafnvel 
þótt þeim þyki verðið of lágt. Þannig er 
þessu líka farið hjá báðum þeim fyrirtækj-
um, sem athyglinni er einkum beint að hér 
(SH og Frionor). Vandarnál þeirra, sem 
þarfnast stöðugrar athygli og aðlögunar 
verðs, verður þvi alltaf að reyna að viðhalda 
starfsemi frá framleiðsluhliðinni, sem sam-
rýmist skynsamlegri markaðsstefnu. 

2) Vörur, sem ætlaðar eru til frekari 
vinnslu, áður en þær eru kynntar neyt-
endunum. 
Blokkir og fleiri „ómerktar" vörur. 
Sambandið milli frystihúsa, sölusamtaka 
og fulllnýtingarverksmiðju. 
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Það, sem hér að framan hefur verið sagt 
um sambandið milli frystihúsa og sölusam-
taka, gildir einnig, þegar um er að ræða 
framleiðslu og sölu á blokkum og öðrum ó-
merktum vörum, þ. e. a. s. ómerktum \ þeim 
skilningi, að hinn endanlegi neytandi veit 
ekki, hvaðan þær eru. Þegar um slíkar vör-
ur er að ræða, verða sölusamtökin að líta 
á verðið sem gefna stærð, og verður eftir-
spurnarlína þeirra því flöt (sbr. myndir 
5, 6 og 7). 

Ef sölusamtökin á markaðnum væru 10 
talsins og jafnvægi á markaðnum myndað-
ist við 100 þús. tonn, ættu 10 þús. tonn að 
koma í hvern hlut, ef öll sölusamtökin fram-
leiddu (og seldu) jafnmikið. Ef nú væri 
gert ráð fyrir því, að ein samtök mundu 
vilja fá 30 þús. tonna skerf af markaðnum 
og öll hin halda sinum hluta, mundi koma 
fram mikil samkeppni, sem hefði óhjá-
kvæmilega í för með sér verðlækkun. Þar 
sem sölusamtökin verða að líta á verðið sem 
gefna stærð, eru þau í ákaflega veikri að-
stöðu. Þau geta raunverulega hvorki ráðið 
verði né magni, nema hvað þau geta sett 
hámarkskvóta á magnið. Þess vegna er nauð-
synlegt fyrir sölusamtökin að skapa sér 
sömu aðstöðu og þegar merkt vara er seld 
og fá fram fallandi eftirspurnalínu. Til 
þess að ná tengslum við markaðinn og fá 
verðákvörðunarrétt (losna við verðsam-
keppni) er byggð fullnýtingarverksmiðja 
(dótturfyrirtæki), sem kemur fram sem 
eftirspyrjandi fyrir sölusamtökin. 

Eftirspurnarlína þessara dótturfyrir-
tækja táknar eftirspurn eftir „fullunnum" 
vörum og er fallandi. Ef 20 þús. tonn væru 
tekin út af markaðnum og fullunnin i dótt-
urfyrirtækinu, gæti eftirfarandi gerzt 
(sjá myndir 8 og 9) : 

Framboðið á blokkamarkaðnum mundi 
minnka um 20, sem þýddi, að í stað fram-
boðsins 120 yrði það nú 100. Þar sem þetta 
mundi aflétta samkeppnisspennunni, sem 
lækkaði verðið, gæti myndazt nýtt jafn-
vægisverð við magnið 100 (punkturinn X). 
Þar sem fullnýtingarverksmiðjurnar, sem 
fyrir voru á markaðnum, mundu framleiða 
eins mikið og áður, þyrfti nýja fyrirtækið 
að ryðja sér braut þar. Samkeppnin flyttist 
þannig yfir á merkisvörumarkaðinn. Einn-
ig mætti hugsa sér fleiri „breytingar" á 
blokkamarkaðnum, svo sem minni eftir-
spurn o. s. frv. Frá sjónarmiði sölusamtak-
anna er það hins vegar mikilvægast að fá 
þá aðstöðu að geta haft áhrif á samkeppn-
ina og geta litið á markaðinn frá arðsemi-
sjónarmiði. Er verðið svo hátt á blokk-
um, að það borgi sig að selja blokkirnar 
beint, eða er verðið á „fullunnu" vörunni 
svo hátt í hlutfalli við blokkina, að það 
borgi sig að framleiða hana? í þessu sam-
bandi verður að muna, að fullnýtingarverk-
smiðjan hefur sitt kostnaðarmynstur svo og 
að þjónustuskyldan er fyrir hendi (100% 
vissa verður helzt að vera fyrir því, að 
merktar vörur vanti ekki á markaðinn). 

Vandamálið um sambandið milli dóttur-
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Mynd 8 

fyrirtækjanna og sölusamtakanna, að því er 
varðar ákvörðunartökuna, verður ekki eins 
og áður var lýst milli frystihúsa og sölu-
samtaka. Þetta leiðir af því, að hér er að-
eins um samband tveggja fyrirtækja að 
ræða, sem auk þess eru lóðrétt samrunnin. 
Þannig er auðvelt að líta svo á sem dóttur-
fyrirtækið sé deild innan sölusamtakanna 
og heildarákvarðanir séu hjá þeim. Þegar 
litið er á sambandið milli frystihúsanna, 
sölusamtakanna og dótturfyrirtækjanna, er 
því hægt að líta á tvö hin síðarnefndu sem 
eitt fyrirtæki. Ákvörðunarvandamálið verð-
ur þannig hið sama og áður, óvissan um, 
hvort frystihúsin muni bjóða fram það 
magn, sem skynsamleg sölustefna krefst. 

Nokkur lokaorð um þjóðfélagsþáttinn. 
Það, sem hér hefur verið sagt um sam-

bandið milli fyrirtækjanna i útflutnings-
landinu, kann að sýnast miða að því að færa 
rök fyrir því, að nauðsynlegt sé fyrir mark-
aðssetninguna, að lóðréttur samruni fyrir-
tækjanna eigi sér stað. Þetta kann að 
vera mikilvægt fyrir markaðssetninguna, en 
hvort það er æskilegt frá þjóðfélagslegu 
sjónarmiði eða sjávarútvegsins sem at-
vinnugreinar, er annað mál. Prófessor Hol-
bæk Hansen telur slika breytingu og/eða 
aukna styrki nauðsynlega, (sbr. ummæli 

Mynd 9 

hans um samkeppnisþáttinn, sem áður var 
visað til). Hins vegar segir hann: „Bæði 
mannleg sjónarmið, kynslóðaskipti, byggða-
jafnvægissjónarmið og nauðsyn þess að 
halda uppi fjölbreytni i atvinnulífi krefj-
ast þess, að breytingarnar verði hægar". 

Þar sem slík þjóðhagfræðileg vandamál 
eru utan ramma þessarar ritgerðar, hefur 
ekki verið og verður ekki tekin afstaða til 
þessa vandamáls hér, heldur hefur aðeins 
verið lýst þeim áhrifum, sem núverandi að-
stæður hafa á markaðssetninguna. Hins 
vegar má benda á mikilvægt atriði, sem 
Holbæk Hansen tekur ekki með, en miklu 
skiptir, ekki aðeins fyrir þjóðfélagið sem 
heild, heldur og fyrir það fyrirtæki, sem 
tæki ákvarðanirnar eftir slika breytingu. 
Hér er átt við stjórnunaráhrif miðstýring-
arinnar, sem ættu sér stað og gætu haft 
veruleg áhrif á umþóttun (strukturbreyt-
ingu) í framleiðslunni, bæði til hins betra 
og hins verra. 

Að því er varðar breytingar á þjóðféiags-
þættinum, eru sérstaklega áhugaverðar þær 
breytingar, sem hafa orðið og munu verða 
í tækniuppbyggingunni i vinnslufyrirtækj-
unum. Hin nýja tækni, sérstaklega frysti-
tæknin, hefur leitt til umskipta frá breyti-
legum til fasts kostnaðar. Þetta er óhag-
stætt, þegar tillit er tekið til sveiflnanna í 
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hráefninu, þar sem eignirnar verður að af-
skrifa o. s. frv., hvort sem hráefnaframboð-
ið er lítið eða mikið. Líklegt er, að veruleg 
aukning verði í notkun véla og að sífellt 
verði reynt að hagnýta kosti stórrekstrar 
í ríkari mæli. Þetta mun að sjálfsögðu leiða 
til meiri fjárfestingar og enn hærri fasts 
kostnaðar. Mikilvægi markvissrar markaðs-
stefnu verður því sífellt nauðsynlegra. 

Að lokum skal aðeins á það minnzt, hve 
mikil áhrif stofnun fríverzlunarsvæða og 
efnahagsbandalaga og/eða innganga í þau 
hefur fyrir markaðssetningarfyrirtæki í út-
flutningslandi. Þannig hefur nýleg inn-
ganga Íslands í EFTA í för með sér miklar 
breytingar á fyrri aðstæðum. í þessu sam-
bandi ber að geta þess, hve alls konar opin-
berar reglugerðir geta haft áhrif á mark-
aðssetninguna, og að nauðsynlegt er að hafa 
í huga, að þær geta verið mismunandi í hin-
um ýmsu löndum. Það er ekki sízt nauðsyn-
legt að gera sér grein fyrir þessu, þegar 
gera á samanburð milli landa. 

Fræðileg lausn. 
Hér að framan hefur verið lögð sérstök á -

herzla á, að höfuðvandamál þeirra fyrirtækja, 
sem starfa að markaðssetningu frosinna fisk-
afurða, sé að samræma framleiðslu- og sölu-
áætlanir sínar. Eigi að ná æskilegustu niður-
stöðu markaðssetningar, þarf að smækka mark-
aðsáhættuna (eins og hún er skilgreind hér að 
framan) , eins og hægt er. Þessu marki verður 
helzt náð með því að byggja upp traust sam-
band milli seljanda og kaupanda og þá ekki sízt 
með góðri og stöðugri þjónustu. 1 kaflanum um 
val markaða var því lýst, hvernig þjónustuskyld-
an (sem svo var nefnd) beinlínis gerði nauð-
synlegt, að framleiðslunni væri dreift á mismun-
andi tegundamarkaði með mismunandi þjónustu-
kröfur. Sú staðreynd, að þetta er hægt, auðveld-
ar hugsanlega lausn áðurnefnds samræmingar-
vandamáls. 

Hér verður sett f ram líkan, þar sem tilraun 
verður gerð til samræmingar framleiðslu og 
sölu við áðurnefndar aðstæður, og verður þá 
fyrst og fremst reynt að nota mismuninn i þjón-
ustukröfunum til þess að smækka markaðs-
áhættuna. Hugmyndin að þessu líkani er fengin 
frá Dag Hallan (öðrum höfundi skýrslunnar 
„Rapport om markedet for frossenfisk i USA). 
Það skal tekið fram, að hugmyndin er aðeins 
frá Hallan, en ekki uppbygging líkansins í smá-
atriðum, þannig að hann verður ekki sakaður 
um hugsanlega ónákvæmni eða jafnvel skekkj-
ur í framsetningunni. 

Eins og áður hefur komið fram, skapast 

traustast samband milli seljanda og kaupanda, 
þegar vara er seld merkt á neytendamarkaði. 
Einnig vilja fyrirtækin að jafnaði helzt selja 
á þessum mörkuðum, en þar er þjónustukrafan 
100%. Fyrsta stigið í uppbyggingu likansins er 
að raða mörkuðunum þannig, að þeir markaðir, 
sem gefa æskilegustu niðurstöðu markaðssetn-
ingarinnar og fyrirtækin kjósa helzt að selja til, 
séu fyrstir í röðinni, svo og að ákveða þjónustu-
gildi fyrir hvern markað. Þjónustugildið getur 
verið mismunandi milli fyrirtækja, þar sem 
fyrirtækin ákveða hvert fyrir sig, hvaða þjón-
ustu þau vilja veita, en hagkvæmnisröð markað-
anna byggist á fræðilegri niðurstöðu og reynslu 
og er frá langs tíma sjónarmiði að öðru jö fnu 
hin sama fyrir öll fyrirtækin. Eftirfarandi röðun 
markaðanna verður notuð í l íkaninu: 

1) Sala á merktum neytendapakkningum með 
eigin sölukerfi : (100%) 

2) Sala á merktum neytendapakkningum í gegn-
um innflytjanda eða umboðsmann: (90%) 

3) Sala á merktum stofnana-(cater ing) pakkn-
ingum: (80%) 

4) Sala á neytendapakkningum undir merki 
dreifanda (private label ) : (60%) 

5) Sala á stofnanapakkningum undir merki 
dreifanda: (50%) 

6) Sala á hálfunnum vörum (blokkum og „cat-
ering"-vörum fyrir miðstýrðu löndin) : (ótil-
tekið, < 50%) 

Þannig koma fram sex mismunandi markaðir. I 
sviga fyrir aftan hvern þeirra hefur verið sett 
prósentutala, sem sýnir, hvaða þjónustugildi 
hugsanlegt fyrirtæki hefur gefið þeim. Þannig 
vill fyrirtækið vera 100% visst um að geta allt-
af fullnægt markaði 1 og 90% visst um að geta 
fullnægt markaði 2, o. s. frv. Til þess að skýra 
þetta nánar mætti t. d. hugsa sér, að þjónustu-
gildið væri reiknað út samkvæmt eftirfarandi 
formúlu: 

Ef pantanir væru gerðar vikulega á ári og þeim 
væri ekki sinnt 5 sinnum yfir árið, fengist 
þannig: 

Þannig væri fyrirtækið, sem hefði 90% þjón-
ustugildi fyrir markað 2, reiðubúið að sinna ekki 
5 pöntunum á ári f rá markaðnum, ef pantanir 
væru gerðar vikulega. Athuga ber þó, að þetta 
er aðeins ein skýring á því, hvað getur verið 
átt við með þjónustugildi. 

Til þess að gera líkanið einfaldara er rétt að 
byrja á því að gera eftirfarandi forsendur auk 
þeirra, sem áður eru komnar: 

1) Hægt er að spá fyrir um aflamagn með viss-
um líkum, þannig að hægt er að ákveða lík-
ur fyrir hverju ákveðnu framleiðslumagni 
(eða fyrir framleiðslu á hverju tilteknu fram-
leiðslubili). 
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2) Salan er þekkt og alltaf hægt að selja heiltl-
armagnið, sem framleitt er á einhverjum 
mörkuðum. Hins vegar er markaðsáhættan 
alltaf fyrir hendi, þannig að ef vissri þjón-
ustukröfu er ekki sinnt á mörkuðum ofar-
lega i röðinni, er hætt við tapi þess markað-
ar, og verður þá að selja til markaðar, sem er 
neðar og því óhagkvæmari. 

3) Litið er á framleiðsluna sem samkynja 
(homogenous) framleiðslu, þ. e. f isktegund-
irnar takmarka ekki ákvarðanafrelsið. 

Sambandinu milli þjónustugildisins og röðun-
ar markaðanna má lýsa með eftirfarandi 
mynd: 

Mynd 10 

Þessi mynd þýðir sama og upptalningin áður, að 
100% líkur þurfa að vera fyrir hendi til þess að 
geta ful lnægt markaði 1 o. s. frv., svo og er mörk-
uðunum raðað i þeirri röð, sem fyrirtækin vil ja 
helzt selja til. 

Stefnt er að því, að samræmi verði milli fram-
boðs á hvern markað og framleiðslunnar, þannig 
að ekki sé svo mikið selt eitt árið á ákveðnum 
markaði (t. d. markaði 1), að ekki sé hægt að 
ful lnægja honum næsta ár með þeim likum, sem 
settar hafa verið sem þjónustugildi (mark. 1 = 
100%). Það eru því sveiflurnar í framleiðslunni, 
sem setja samræmingunni takmörk. Sé sú for -
senda gerð, að hægt sé að ákveða líkur fyrir á-
kveðinni framleiðslu, mætti, þegar til langs tíma 
er litið, taka sömu áhættu á að geta ekki full-
nægt markaðnum og ná ekki nægilegri f ram-
leiðslu. Þannig færu saman 100% vissa um að 
geta framleitt visst magn og 100% vissa um að 
geta ful lnægt markaði 1 og áfram, þannig að 
90% þjónustuskyldu við markað 2 fylgdu 90% 
likur á framleiðslu o. s. frv. 

Næsta stig uppsetningar likansins væri því að 
athuga, hvaða framleiðslumagn samsvarar þeim 
likum, sem settar eru sem þjónustugikli, ef litið 

er til langs tíma. Þetta mætti gera með því að 
setja upp línurit, sem sýnir spá fyrir saman-
safnaðri meðalframleiðslu á ári til langs tíma, 
og merkja inn á það þær líkur, sem nota á. 

Mynd 11 

Samkvæmt þessu dæmi eru 100% líkur íyrir 
því, að hægt sé að framleiða a. m. k. 40 þús. 
tonn að meðaltali á ári, ef litið er til langs tíma, 
90% likur fyrir a. m. k. 60 þús. tonna framleiðslu 
o. s. frv. (Það skal tekið fram, að tölur þessar 
eru algjörlega úr lausu lofti gripnar og alls 
ekki raunhæfar. Þær eru aðeins notaðar til að 
skýra það, sem hér er átt við) . 

Séu myndir 10 og 11 bornar saman, mætti 
raða heildarmagninu niður á markaði þannig, 
að markaður 1 tæki 40 þús. tonn, markaður 2 
þá framleiðslu, sem væri þar fram yfir allt að 
60 þúsund tonnum o. s. frv., þar til komið væri 
i 90 þús. tonn, þar tæki markaður 6 það, sem 
þar væri fram yfir. Þessu mætti lýsa með eftir-
farandi yfirl it i : 

Líkur 

Ótiltekið ( < 5 0 % ) 
50% 
70% 
80% 
90% 

100% 

Heildarmagn 

10(6) 100 þ. tonn 
10(5) 90 þ. tonn 
10(4) 80 þ. tonn 
10(3) 70 þ. tonn 
20(2) 60 þ. tonn 
40(1) 40 þ. tonn 
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Tölurnar í svigunum tákna markaðina og þær 
við hliðina á þeim magn, afsett á hvern markað 
að meðaltali á ári að því tilskildu, að nœgilegt 
framleiðslumagn fengist. Yfirlitið sýnir, hvern-
ig fyrirtækið mundi vil ja skipta framleiðslu 
sinni á markaðina f rá langs tíma sjónarmiði. 
Þar sem 100% vissa er fyrir 40 þús. tonna 
meðalframleiðslu, er óhætt fyrir það að selja 40 
þús. tonn að meðaltali á neytendamarkaði, þegar 
til lengdar lætur. Ef umframmagn, alls 20 þús. 
tonn, yrði framleitt eitt árið í neytendaumbúðir 
og það tækist að selja þá framleiðslu, hefði neyt-
endamarkaður fyrirtækisins stækkað i 60 þús. 
tonn. Þá væri ekki öruggt, að þetta fyrirtæki 
gæti ful lnægt þessum markaði næsta ár. Væru 
hins vegar þessi 20 þúsund sett á markað nr. 2, 
væru likurnar fyrir að geta ful lnægt honum 
næsta ár 90% eða hinar sömu og settar voru sem 
þjónustugildi fyrir þann markað. Ef 30 þús. tonn 
hefðu verið sett á markað nr. 2, hefðu aðeins ver-
ið 80% líkur fyrir, að hægt hefði verið að full-
nægja honum. Það væri ekki í samræmi við þær 
þjónustukröfur, sem þar eru gerðar, og því of 
mikil áhætta. Þannig má gera ráð fyrir, að fyrir-
tækin vilji selja „umframmagnið" á markaði, 
sem gerir minni þjónustukröfur. 

Likurnar fyrir því að geta ekki ful lnægt mörk-
uðunum hækka eftir því, sem nær dregur mark-
aði nr. 6. Þetta er í samræmi við, að stefnt er að 
því að skapa jafna þróun á fyrstu mörkuðunum, 
en láta sveiflurnar, sem kunna að verða, koma 
fram á þeim síðari. Við markað nr. 6 eru „ótil-
teknar" likur. Er það gert, til þess að hann geti 
tekið við sveiflum frá öllu því magni, sem kann 
að verða framleitt fram yf ir það magn, sem sam-
svarar þjónustugildi fyrir markað nr. 5, (sem 
hér er 50% við magnið 90 þús.). Þetta þýðir 
raunverulega, að ef þjónustukröfur við alla hina 
markaðina (1, : . . . . 5) eru miklar og þeim sinnt 
þannig, að þjónustugildið fyrir þessa markaði er 
sett hátt, má búast við því, að markaður nr. 
6 þurfi að taka á sig miklar sveiflur og öfugt. 
Þetta hefur sérstaka þýðingu, þegar reynt er að 
nota likanið við stutts tíma aðstæður. 

Hingað til hefur eingöngu verið hugsað f rá 
langs tíma sjónarmiði. Sé litið á likanið, eins og 
það er sett fram hér, sést, að með því að láta 
langs tíma sjónarmið ráða, sýnist verða að skil-
greina líkurnar sem röð atburða í tíma þannig, 
að 50% likur fyrir vissum atburði þýða, að hann 
kemur fyrir í 50 af hverjum 100 tilfellum. Þótt 
þannig fáist 100% vissa fyrir, að framleiðsla og 
sala á neytendavörum standist í líkaninu, má 
gera ráð fyrir, að einungis í 7 af hver jum 10 
árum sé hægt að ful lnægja markaði nr. 4 miðað 
við þá framsetningu, sem notuð er hér. Þetta 
gæti þýtt, að i 3 ár af 10 yrði algerlega að van-
rækja þennan markað, þ. e. að þrátt fyrir 70% 
líkur á að geta framleitt 80 þús. tonn gæti í 
30% tilfellum aðeins orðið um 70 þús. tonna 
framleiðslu að ræða, og yrði þá að vanrækja 
þessa markaði, þar sem allt magnið þyrfti að 

fara á markaði 1, 2 og 3. Enn skýrara yrði þetta, 
ef markaðir 5 og 6 væru athugaðir. 

Nú er það margra ára reynsla ásamt niður-
stöðum úr hugleiðingum um skiptikostnaðinn 
(sbr. það, sem um þetta er sagt hér að framan), 
sem benda til, að slikt „ ráp" inn og út af mark-
aði sé e. t. v. eitthvað það óskynsamlegasta, sem 
hægt sé að gera, þegar unnið er að markaðs-
setningu framleiðslu. Þetta er auðvitað háð 
mati og því, hvaða líkur fyrirtækið setur og 
þar með hvaða áhættu það vill taka á vanrækslu 
markaðanna. Það má t. d. minnka áhættuna með 
því að hafa likurnar (þjónustugildið) fyrir mark-
aði 2 til 5 það háar, að hverfandi litlar likur 
séu á því, að ekki fáist eitthvaö inn á þá. Þessi 
lausn gæti hins vegar leitt til of varlegrar 
stefnu, þ. e. ef lítið væri sett inn á markaðina, 
sem framarlega eru i röðinni, og markaður 6 
þyrfti því að taka oftar við miklu magni. Auk 
þess væri allur vandi ekki þar með leystur, þar 
sem gera má ráð fyrir, að til þess að halda sam-
bandi við markaðina þyrfti helzt alltaf (þ. e. á 
hverju ári) að vera eitthvað selt til þeirra. Þetta 
vandamál yrði alltaf fyrir hendi, ef framleiðslan 
yrði minni en sem samsvarar þeim likum, sem 
settar eru á markað nr. 5 að viðbættu einhverju 
lágmarksmagni á nr. 6. Það mætti hugsa sér, að 
þetta vandamál væri leyst með því, að líkurnar 
væru einfaldlega skilgreindar öðruvísi en sem 
röð atburða, t. d. sem ófylltar pantanir á ári mið-
að við einhvern heildarpantanafjölda, eins og 
gert var i formúlunni hér að framan. Þá yrði 
að spá fyrir um framleiðslu með vissum líkum 
fyrir að fá a. m. k. einhverja framleiðslu fyrir 
hvern markað á ári. Ef erfitt væri talið að spá 
f\'rir um framleiðslu, ef likurnar væru skil-
greindar þannig, yrði að leysa þetta vanda-
mál i sambandi við tilraunir til þess að aðlagalíkaniðstutts tíma sjónarmiðum. 

Erfiðasta vandamálið við það að aðlaga þetta 
likan stutts tíma sjónarmiðum er sú staðreynd, 
að mjög er misjafnt, hvaða magn hægt er að 
framleiða við 100% líkur frá ári til árs. Þannig 
getur verið, að 100% líkur séu fyrir 30 þús. 
tonna framleiðslu fyrsta árið, 50 þús. tonna 
framleiðslu annað árið o. s. frv., þannig að með-
altal samansafnaðrar framleiðslu á ári sé 40 þús. 
tonn frá langs tíma sjónarmiði. Ef nú magn-
ið, sem fæst annað árið (50 þús. tonn), er allt 
sett á neytendamarkað, eru ekki 100% líkur 
fyrir því, að hægt sé að fullnægja þessum mark-
aði næsta ár. Það kann því að vera rangt að 
velja 100% gildi i einum tímapunkti án þess að 
taka fyrrnefndar sveiflur inn i myndina. Spurn-
ingin er því, hvaða magn væri óhætt og skyn-
samlegt að selja á neytendamarkaði i upphafi 
notkunar likansins. 

Án þess að leysa þetta vandamál nákvæmlega 
með dæmi skal nú bent á aðferð, sem mætti 
fullkomna og fá fram lausn. Þegar spáin fyrir 
meðalframleiðslu er gerð, mætti reikna út dreifi-
einingu f rá henni, sem væri háð vissri líkinda-
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dreifingu, normaldreifingu. Þar sem framleiðsl-
an er „samansöfnuð", væri dreifieiningin stærri, 
eftir því sem magnið hækkaði (áhætta fyrsta 
tímabil bættist við áhættu annars tímabils o. s. 
f rv . ) . 

Framleiðslulínuritið gæti litið þannig út eftir 
útreikning dreifieiningar: 

Mynd 12. 

Á þessari mynd er dreifieiningin við 100% þjón-
ustumarkið (40 þús. tonn) 10 þús. tonn. Ef nú 
væri í stað 40 þús. tonna, sem óhætt var að setja 
á markaðinn til langs tíma, sett 30 þús. tonn á 
fyrsta tímapunkti, væru líkurnar orðnar mjög 
litlar á því, að ekki væri hægt að ful lnægja 
þessum markaði með 100% vissu næsta ár. 
(Raunar væri hægt að girða algerlega fyrir 
áhættuna með því að gera stutts tíma spá). Þá 
væri hægt að gera ráð fyrir mjög litlum sveifl-
um niður fyrir þetta „ný ja" magn, sem mætti 
hæglega mæta með birgðabreytingum, sem væru 
ákveðnar, eftir að stutts tíma spá hefði verið 
gerð. Ef nú þetta nýja magn væri notað í stað 
meðaltalsins áður til þess að eiga ekki á hættu 
að fá framleiðslu, sem er miklu lægri en það, 
sem nauðsynlegt er vegna 100% þjónustukröf-
unnar, færist að vísu 10 þús. tonna meðalsala 
á markaði 1 yf ir á aðra óarðbærari markaði, ef 
litið væri til langs tíma. Það, sem hins vegar 
ynnist við þetta, er : 

1) Stutts tíma sveiflurnar hafa verið teknar inn 
í líkanið að miklu leyti. 

2) Meðalumframmagnið væri hægt að nota til 
þess að jafna á markaði 2 6 og trygg ja 
þar með, að alltaf færi eitthvert magn þang-
að. 

3) Hægt væri með því að gera alltaf stutts tíma 
spár, og ef birgðir mættu verða talsvert mikl-
ar, að fá f ram stöðuga hækkun á markaði 
nr. 1. Slíkt er að sjálfsögðu í samræmi við 

raunveruleikann, og þarf að gera ráð fyrir 
því í líkani sem þessu, að slík hækkun geti 
átt sér stað. 

Hingað til hefur að mestu verið rætt um 
vandamál í sambandi við hugsanlega hættu 
á of lítilli framleiðslu. Ekki má gleyma því, að 
áhætta getur einnig verið i sambandi við mikla 
framleiðslu eitt árið, sem litlar likur eru á að 
fá næstu ár. Ekki skal farið mörgum orðum um 
þetta, en talin upp nokkur atriði, sem skipta 
máli, þegar framleiðsla verður meiri en sem 
svarar þjónustugildi fyrir markað nr. 5. 

a) Hugsanlega mætti selja alla umframfram-
leiðsluna á markaði 6. E. t. v. væru þó gerðar 
einhverjar lágmarksþjónustukröfur þar, þann-
ig að vissar likur yrðu að vera fyrir ákveðnu 
magni árið eftir. Sé svo, má benda á mögu-
leika b, . . . ., d. 

b) Selja keppinautum, sem vantar fisk á mark-
aði nr. 1 , 6 . 

c) Framleiða sem birgðir. 
d) Selja á mörkuðum 2, 6 fram yfir það 

magn, sem raunverulega væri æskilegt vegna 
áhættunnar, sem tekin væri. Þetta væri hugs-
anlegt, þar eð hörgulkostnaðurinn er minni 
þar en á markaði 1. (Hörgulkostnaður óend-
anlegur á markaði 1). 

e) Skiptingin á markaði 2, . . . ., 6 fer eftir : 
1) væntanlegu „goodwill"-tapi við að full-

nægja ekki markaðnum; 
2) þeim ágóða, sem fæst við að selja á þess-

uni mörkuðum. 

Það, sem sagt hefur verið um líkanið, er að 
sjálfsögðu háð þeim forsendum, sem settar voru 
hér að framan. Að síðustu er rétt að fara nokkr-
um orðum um þær. 

Það má segja, að forsendur, sem settar voru til 
þess að einfalda likanið, séu að meira eða minna 
leyti óraunhæfar. Sé litið á forsenduna um söl-
una (forsendu 2), mætti hins vegar vikka likanið 
þannig, að eftirspurnaróvissa væri tekin inn i 
það. Hér var t. d. gert ráð fyrir, að ef hægt 
væri að selja ótakmarkað magn á markaði nr. 
1, vilji fyrirtækin selja sem mest þar. Nú gæti 
eftirspurnin á markaðnum takmarkað magnið, 
sem hægt væri að selja þangað. Eftirspurnarspá 
yrði þá að l iggja fyrir um, hvað mikið væri ó -
hætt að framleiða inn á þann markað. Ef sú spá 
sýndi með sömu líkum meira magn, sem hægt 
væri að selja á hverjum markaði fyrir sig, en 
hægt væri að framleiða, gildir forsendan um ó-
takmarkaða sölumöguleika. Þá væri likanið í 
gildi óbreytt. Ef hins vegar eftirspurnin setur 
takmörk, yrði að „bygg ja " þau takmörk inn í 
likanið og það verður flóknara. Ekki er ástæða 
til að ætla, að ekki væri hægt að leysa þetta 
vandamál. 

A ð því er varðar forsendurnar um framleiðsl-
una (forsendur 1 og 3), mætti einfaldlega af-
greiða þá siðari með því að gera ráð fyrir, að 
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slíkt líkan yrði gert fyrir hverja fisktegund eða 
að fundin yrði leið til þess að „bygg ja " þessa 
takmörkun inn í likanið eins og eftirspurnartak-
mörkunina. Fyrsta forsendan er sú, sem mestum 
erfiðleikum veldur. Vandamálið, sem gerir það 
að verkum, að ekki er hægt að nota slíkt líkan í 
reynd, er, að mjög erfitt er að ákveða líkurnar 
fyrir framleiðslumagni. Stöðugt er þó unnið að 
því að reyna að finna aðferð til þess og full 
ástæða til að ætla, að það takist. Þá væri ekki 
verra að vera búinn að ful lkomna slíkt likan, 
sem hér hefur verið talað um og dreginn hefur 
verið upp rammi af. Þrátt fyrir að erfitt getur 
orðið að ákveða líkur fyrir framleiðslumagni og 
þar með að nota líkanið í reynd, er gildi þess á 
þessu stigi þó fyrst og fremst í því fólgið að 
gefa hugmynd um, hvernig hugsa megi um sam-
ræmingarvandamálin og hvernig skynsamlegt sé 
að vel ja (afurða)markaði . 

III. SAMANBURÐUR MILLI SH OG 
FRIONOR 

í fyrsta hluta þessarar ritgerðar var að-
stæðunum, sem fyrirtækin í frystiiðnaðin-
um þurfa almennt að búa við, lýst. í öðrum 
hlutanum var svo vikið að því, hvernig hægt 
væri að hafa áhrif á þessar aðstæður með 
ákvörðunum svo og hvernig aðstæðurnar 
væru, eftir að ákvarðanirnar hefðu sett 
sinn svip á þær. Einnig var þar gerð til-
raun til að setja fram fræðilega lausn á 
þeim vandamálum, sem helzt væru talin 
standa í vegi fyrir, að hægt væri að taka 
nægilega skynsamlegar ákvarðanir og þar 
með ná æskilegustu niðurstöðu markaðs-
setningarinnar. í þessum síðasta hluta verð-
ur nú gerð örlítil könnun á því, hvernig við-
brögð tveggja fyrirtækja (Frionor og SH) 
hafa verið í reynd, hvaða ákvarðanir þau 
hafa tekið, þ. e. hvernig þau hafa brugðizt 
við aðstæðunum. 

Þegar samanburður er gerður á tveim 
fyrirtækjum eða útflutningi tveggja landa 
af fiski, er venjulega fyrsta spurningin, sem 
leitar á menn, þessi: Hvort fyrirtækið 
(landið) fær hærra verð fyrir afurðir sínar 
og nær þar af leiðandi meiri árangri? í 
þessari spurningu er gert ráð fyrir, að það 
fyrirtækið (landið), sem tekizt hefur að ná 
betra verði fyrir afurðir sínar, hafi náð 
betri árangri og þar með fylgt betri mark-
aðsstefnu. Litið er á það sem æskilegasta 
takmark starfseminnar að ná sem hæstu 
verði. Nú má auðvitað segja, að hátt verð 
sé alltaf æskilegt og hvert fyrirtæki stefni 

að því að hámarka það, en spyrja má, hvort 
hátt verð sé alltaf mælikvarði á skynsam-
lega markaðsstefnu. Eins og hér að framan 
var sagt, þegar talað var um arðsemi mark-
aðar, þarf ekki alltaf að vera svo, og hlýtur 
það að fara eftir aðstæðum fyrirtækjanna 
eða þeim forsendum, sem þau gefa sér, þeg-
ar þau meta markaðsstefnu sína. Þannig 
líta Danir t. d. á það sem sjálfsagðan hlut 
að hlaupa eingöngu eftir því verði, sem 
hæst er, en þau fyrirtæki, sem meiri af-
kastagetu hafa, verða að fara varlega í því 
efni. Þegar þannig er spurt, gleymist því 
oft að taka tillit til mismunandi aðstæðna, 
og mismunandi forsendur hljóta að liggja 
að baki svarinu, forsendur, sem alls ekki 
eru eins frá sjónarhóli beggja fyrirtækj-
anna. 

Hér verður reynt að sneiða hjá því að 
bera einhliða saman verð eða verðmæti af-
urða fyrirtækjanna með það í huga að fá 
fram mat á markaðsstefnu þeirra, fyrst og 
fremst vegna þess að verðið sem slíkt er um-
deilanlegur mælikvarði á, hvort markaðs-
stefnan er skynsamleg eða ekki. Auk þessa 
væri ekki auðvelt að gera verðið að saman-
burðargrundvelli milli tveggja fyrirtækja, 
þar sem erfitt væri að vita, við hvaða verð 
ætti að miða. Þess í stað verður reynt að 
skýra ástæður ólíkra ákvarðana miðað við 
að fyrirtækin sitji við sama borð, hvað 
varðar þær forsendur, sem liggja að baki 
ákvörðunum. Þannig er t. d. ekki hægt að 
segja, að SH einbeiti sér fremur að Banda-
í'ikjamarkaðnum en Frionor, vegna þess 
að verðið sé svo hagstætt þar, þar eð Frio-
nor hefur sömu möguleika þar, og því er um 
aðra ástæðu til mismunandi ákvörðunar-
töku að ræða. Hins vegar gæti mismunandi 
ákvörðunartaka (t. d. mismunandi sam-
keppnisstefna) leitt til þess, að annað fyrir-
tækið hefði lakari möguleika til að ná háu 
verði á sama markaði, og er slikt þá fyllilega 
til umræðu hér. 

Segja má, að hugmyndin að samanburði 
þessara tveggja fyrirtækja hafi að mörgu 
leyti verið byggð á töluverðri bjartsýni, þar 
sem ætlunin var fyrst og fremst að bera 
saman markaðsstefnur, þ. e. ákvarðanir 
þessara fyrirtækja, og erfitt er að fá sam-
eiginlegan tölulegan mælikvarða til þess að 
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meta árangur þeirra. í þessu sambandi má 
þó vekja athygli á doktorsritgerð eftir Sví-
ann Bengt Styme (Values and processes; 
Lund 1970), þar sem hann setur fram líkan 
til þess að ræða og skýra vandamál, sem 
lúta að árangri fyrirtækja, sem getur einnig 
gilt sem grundvöllur að mati á árangri 
þeirra. í upphafi ritgerðarinnar segir hann: 
„Líkaninu er ætlað að ákveða og skýra, 
hvernig árangursvandamál verða til. Það 
getur einnig auðveldað umræður um ráð-
stafanir, sem hægt er að gera, til þess að 
bæta starfsemi fyrirtækisins. Því er haldið 
fram, að ekki sé hægt að meta árangur fyr-
irtækja með sameiginlegum mælikvarða. í 
stað þess er stungið upp á, að hægt sé að 
skilgreina óbeinan mælikvarða á árangur 
með því að nota likan, er lýsir fyrirtækinu 
sem opnu kerfi, sem stefnir að ákveðnu 
markmiði. Mismunandi atburðarásir (pro-
cesses) verða að eiga sér stað, til þess að 
kerfið geti starfað, haldizt við og þróazt. Sér-
staka samnefnara (indicators) er hægt að 
þróa, sem gefa í skyn, hve vel hver atburða-
rás gengur. En enginn samnefnari einstakr-
ar atburðarásar getur gefið í skyn, hve á-
hrifamikil starfsemi fyrirtækisins sem 
heildar er. Ein atburðarás gæti verið heppi-
leg, önnur slæm. Mismunandi samnefnara 
er ekki hægt að sameina til þess að mynda 
sameiginlegan mælikvarða á árangur." 

í samræmi við þetta mætti með góðum 
upplýsingum gera athyglisverðan saman-
burð, sem sýndi þann mismun, sem er á 
ákvörðunartöku fyrirtækjanna og markaðs-
stefnu þeirra, án þess beinlinis að meta 
heildarniðurstöðuna. Það, sem fyrst og 
fremst væri fróðlegt að fá fram, er sá 
munur, sem er á markaðsstefnunni og/eða 
lausn þeirra vandamála, sem við er að etja 
hverju sinni. Þó kynni einnig að vera fróð-
legt að geta dregið fram sameiginleg atriði, 
ekki sizt ef um væri að ræða lausn vanda-
samra viðfangsefna eða vandamála, sem 
eru sérstæð fyrir sjávarútveg. Hér mætti 
auðvitað fara út í samanburð á fast að því 
óendanlega mörgum atriðum. Þau atriði, 
sem raunverulega skipta máli og mestan 
áhuga vekja eftir þær hugleiðingar, sem 
hafa verið settar fram i I. og II. hluta hér 

að framan, og nokkur kynni af þessum fyr-
irtækjum, eru eftirfarandi: 

1) Upplýsingagrundvöllurinn: 
Hvernig meta fyrirtækin aðstæðurnar, 
þ. e. hvaða upplýsingar leggja þau til 
grundvallar? Hvaða upplýsingar eru 
notaðar, þegar áætlanir eru gerðar og 
ákvarðanir teknar? Hvernig er unnið 
að öflun upplýsinga, og eru þær til í 
samþjöppuðu og samhangandi formi, til-
búnar til notkunar og sífellt nýjar eða 
nýlegar ? 

2) Markaðsstefnan: 
Hver er hinn raunverulegi mismunur 
á markaðsstefnum fyrirtækjanna, eink-
um að því er varðar val markaða? 

1) Þær upplýsingar, sem bæði þessi fyr-
irtæki leggja til grundvallar mati aðstæðn-
anna og áætlanagerð svo og þeirra ákvarð-
ana, sem teknar eru, eru auðvitað alls konar 
innri og ytri upplýsingar. Þjónar ekki nein-
um tilgangi að telja þær upp. Það, sem 
mestu máli skiptir hér, er, hvernig unnið 
er að öflun þessara upplýsinga og hvort 
þær eru geymdar á einum aðgengilegum 
stað, þar sem allir þeir, sem þurfa að nota 
þær, geta haft aðgang að þeim. Það má 
segja um bæði fyrirtækin, að þessar upp-
lýsingar eru fyrst og fremst unnar í við-
komandi deild innan þeirra, þ. e. þeirri deild, 
sem þarf að nota þær. Að vísu er sérstök 
upplýsingadeild hjá SH, en þar starfar að-
eins einn maður, sem hefur fyrst og fremst 
með útgáfustarfsemi og kynningarstarfsemi 
(public relations) að gera. Hjá Frionor er 
engin slík deild, en samkvæmt upplýsingum 
sölustjórans er áhugi ráðamanna þar fyrir 
því að koma á fót visi að hagdeild, þar sem 
a. m. k. einn maður ynni að því að safna 
saman upplýsingum og búa þær til notkun-
ar í hinum ýmsu deildum. Hins vegar má 
fullyrða, að bæði fyrirtækin séu fremur 
íhaldssöm að þessu leyti og virðast hálf-
gert hræðast „fræðigrúsk, sem ekki sé 
í daglegum tengslum við markaðinn", eins 
og þetta er oftast orðað. 

Persónuleg skoðun höfundar er, að hér sé 
á ferðinni mikill misskilningur og raunar 
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mistök hjá fyrirtækjunum að stórefla ekki 
starfsemi slíkra hagdeilda. Það leiðir af 
því, sem hér að framan er sagt um sérstaka 
nauðsyn þess að vera alltaf á verði fyrir 
breyttum aðstæðum, að upplýsingastreymi 
innan fyrirtækjanna verður að vera sér-
staklega gott. Einnig krefjast sérstök sam-
ræmingarvandamál sölu og framleiðslu svo 
og sú staðreynd, að hægt er að hafa áhrif 
á aðstæðurnar með ákvörðunum, hins sama. 
Upplýsingamiðstöð, sem er rétt skipulögð 
og skipuð hæfum starfsmönnum, hlýtur að 
„minimera" hættuna á slæmu upplýsinga-
streymi, sem reynslan sýnir að hrjáir oftast 
þau fyrirtæki, þar sem unnið er að söfnun 
upplýsinga fyrir hverja deild sérstaklega. 

2) Ástæðan fyrir því, að fyrst og fremst 
verður lögð áherzla á val markaðanna, þeg-
ar markaðsstefnur fyrirtækjanna eru at-
hugaðar, er aðallega sú, að þar kemur mis-
munur ákvörðunartökunnar skýrast fram 
svo og að þar er hægt að sýna þennan mis-
mun með tölum. Rétt er hins vegar að minn-
ast með örfáum orðum á nokkur atriði, sem 
snerta hina tvo meginþætti markaðsstefn-
unnar, þ. e. val samkeppnisstefnu og val 
dreifirása. 

Ekki er það að merkja, að nokkur veru-
legur munur sé á samkeppnisstefnu fyrir-
tækjanna, sem hér um ræðir. Hins vegar 
verður að viðurkenna það, að erfitt getur 
verið að sjá þann mismun, sem þarna 
kynni að vera, nema með betri upplýsingum 
og kerfisbundinni athugun. Þetta stafar 
fyrst og fremst af því, að upplýsingar um 
samkeppnisaðferðirnar liggja vanalega ekki 
á lausu, eins og t. d. hve miklu sé eytt í 
auglýsingar, neytendafræðslu o. s. frv. Eins 
og fyrr hefur komið fram, hefur verið full-
yrt, að sameiginlegt vandamál þeirra fyrir-
tækja, sem markaðssetja frosinn fisk, sé, 
að vöruþróun og aðlögun afurðanna að þörf-
um neytendanna hafi ekki verið gefinn sá 
gaumur sem skyldi. Full ástæða virðist 
vera til að taka undir þessa fullyrðingu, en 
um afleiðingu þess vísast til þess, sem sagt 
hefur verið um mikilvægi slíkrar vöruþró-
unar hér að framan. Ekki sízt af þessum 
sökum er full ástæða til að gefa viðbrögð-
um Frionor við þessu vandamáli gaum. Þar 
hefur nú nýlega verið sett á stofn sérstök 

deild, sem vinnur eingöngu að vöruþróun, 
þ. e. aðlögun núverandi vara að þörfum 
kaupandans, endurbótum á vörunni, lögun 
og tegundum pakkninga til þess að gera 
hana þægilegri fyrir kaupandann, svo og 
að reyna að koma fram með nýja vöru. Sem 
rök fyrir þessari deild hafði sölustjóri fyrir-
tækisins m. a. þetta fram að færa: „Það er 
staðreynd, að lifnaðarhættir neytendanna 
hafa breytzt mikið á siðustu árum. Við vit-
um einnig, að fiskur verður dýrari í fram-
tíðinni en hann hefur verið hingað til, sam-
anborið við aðrar matvörur. Undir slíkum 
kringumstæðum held ég að mikilvægt sé 
fyrir alla framleiðendur frosins fisks að 
gefa vörunni „ímynd", gæði og lögun, sem 
gerir það ómaksins vert fyrir neytandann 
að greiða hið háa verð, sem frystiiðnaður-
inn verður að fá í framtíðinni". 

Að því er varðar val dreifirása, má segja, 
að fyrirtækin fylgi mjög líkri stefnu, a. m. 
k. eru þau markaðsmynstur, sem þau nota, 
ákaflega lík. Eitt atriði má þó nefna í þessu 
sambandi, sem þó gæti e. t. v. heldur skýrt 
mismun í markaðsvali, en það er, að Frionor 
reynir að efla stöðu sina hjá dreifendum 
og lækka dreifingarkostnað með því að 
selja fleiri vörutegundir en fisk, t. d. græn-
meti og kjúklinga. 

Samanburður á markaðsvali þyrfti að 
vera tvíþættur. Annars vegar þyrfti að at-
huga, hvernig landfræðilegir markaðir eru 
valdir, og hins vegar, hvaða afurðir eru seld-
ar til hvers lands, þ. e. athuga, hvernig af-
urðamarkaðir eru valdir. Um hið síðar-
nefnda, skiptingu útflutningsins eftir af-
urðum, var ómögulegt að fá upplýsingar 
hjá Frionor, þannig að einungis verður að 
gera samanburð á heildarútflutningi til 
landa. Þetta þýðir, að erfitt er að gera þann 
samanburð á markaðsstefnunni, sem at-
hyglisverðastur væri. 

Þær tölur, sem liggja til grundvallar 
samanburðinum milli landa, eru settar fram 
i töflum 3—8 hér á eftir. Töflurnar um 
útflutningsdreifingu Frionor (töflur 6 og 
7) eru byggðar á „eksportstatistikk" fyrir-
tækisins, og samkvæmt upplýsingum starfs-
manna er þar eingöngu um að ræða frosn-
ar fiskafurðir án sildar og dýrafóðurs (enda 
selur Frionor enga síld, þar sem sérstakt 
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fyrirtæki í Noregi sérhæfir sig í allri síldar-
vinnslu og -sölu). í samræmi við þetta voru 
SH-töflurnar, sem unnar eru upp úr árs-
skýrslum, færðar til samræmis og allar síld-
arafurðir og dýrafóður teknar út úr landa-
skiptingunni og settar i heildartölur neðst. 
Rétt er að vekja athygli á þeirri skekkju, 
sem þetta hefur á hlutfallsskiptinguna milli 
landa, þar sem um er að ræða mikið síldar-
magn á því tímabili, sem er til athugunar 
hér. Hins vegar þótti rétt að hafa þettaþann-
ig til þess að fá samanburð milli fyrirtækj-
anna á sambærilegum afurðum. (Þess má 
geta, að langmest af þeirri síld, sem SH 
seldi á þessu tímabili, var til Austur-
Evrópu, og einnig keypti V-Þýzkaland um-
talsvert magn). Hlutfallslega skiptingin er 
svo reiknuð af heildarmagni Frionor og 
heildarmagni að frádregnum síldarafurðum 
og dýrafóðri hjá SH. Um hlutfallslegu 
skiptinguna hjá Frionor (tafla 8) er það 
að segja, að þar sem upplýsingar um heild-
arverðmæti til hvers lands liggja fyrir (töl-
ur, sem ekki er heimilt að birta), þótti rétt 
að taka hlutfallslega skiptingu heildarverð-
mætis nokkurra landa og svæða til viðmiðun-
ar. Slíkar upplýsingar frá SH eru ekki fyrir 
hendi vegna „ákveðinna örðugleika á úr-
vinnslu þeirra". Hugmyndin með þessu var 
aðallega sú, að e. t. v. mætti að einhverju 
leyti láta þessar upplýsingar segja til um 
afurðaskiptinguna, t. d. fara 25,4% af út-
flutningnum til EFTA-landanna árið 1960/ 
61, en verðmætið er 29%. Þetta gæti bent 
til, að þarna séu almennt seldar mikið unnar 
vörur, sé t. d. borið saman við Austur-Evr-
ópulöndin á sama tíma, en þar er hlutfallið 
öfugt. Hins vegar skal það tekið skýrt 
fram, að þessi mismunur getur auðveldlega 
stafað af öðrum orsökum en þeim, sem 
nefndar voru, t. d. gæti verið um hátt verð-
Iag á viðkomandi svæði (eða landi) að ræða, 
sem mætti rekja til allt annarra orsaka en 
fullvinnslu varanna, svo sem verðbólgu, ó-
líkra neyzluvenja o. fl., og ber því að varast 
að leggja of mikla áherzlu á þetta. Ártölin 
á töflum Frionor (1960/61, 61/62 o. s. frv.) 
sýna reikningsár fyrirtækisins, en það er 
frá 1. júlí til 30. júní ár hvert. Þannig sýnir 
magnið í fyrsta dálki útflutninginn frá 1/7 

1960 til 30/6 1961, og töflur 6 og 7 ná því 
yfir tímabilið 1/7 1960 til 30/6 1970. 

Við samanburð á töflunum verður einna 
fyrst fyrir sú athyglisverða staðreynd, að 
fyrsta árið, sem töflurnar ná til, er útflutn-
ingur SH um 100% meiri en Frionor, en 
síðasta árið er næstum hið gagnstæða uppi 
á teningnum, en þá flytur Frionor út um 
40% meira magn en SII. Þróunin í heildar-
magninu er sú, að stöðug og markviss aukn-
ing er hjá Frionor, að undanteknu einu ári 
(1966/67), á meðan heildarmagn SH sveifl-
ast upp og niður án þess að sýna verulega 
hneigð til hækkunar fyrr en á síðasta árinu. 
Skýringar á þessu gætu verið margar, og 
hugsanlega mætti rekja einhverja þeirra 
til ólíkrar ákvörðunartöku fyrirtækjanna, 
en líklegast sýnist þó, að hér sé gott dæmi 
um, hvernig þjóðfélagsþátturinn eða sam-
bandið milli fyrirtækjanna í sjávarútvegin-
um setur svip sinn á þróunina. Uppbygging 
fiskiflotans hér á Íslandi var mjög hæg á 
þessum árum, og togaraflotinn minnkaði, á 
sama tíma sem geysileg áherzla var lögð á 
síldveiðar. Þetta hafði í för með sér, að sú 
þróun, sem æskilegt er að hefði orðið í 
frystiiðnaðinum, stóð næstum algerlega í 
stað á árunum 1961—68. 

Séu nú einstök lönd og markaðssvæði 
skoðuð, má sjá, að þróunin i heildarmagninu 
endurtekur sig að mestu. Án verulegra und-
antekninga er nokkuð stöðug hækkun á 
flestum mörkuðum hjá Frionor. Sveiflur 
virðast ekki miklar nema helzt fyrstu 5 til 
6 árin á Bandarikjamarkaðnum svo og á 
Austur-Evrópusvæðinu. EFTA-markaðirnir 
og Efnahagsbandalagsmarkaðirnir virðast 
nokkuð stöðugir, og greinileg aukning er á 
EFTA-svæðinu. Meira að segja svo fjarlæg-
ur markaður sem Ástralía sýnir nokkra og 
stöðuga hækkun. Sé hins vegar litið á skipt-
inguna hjá SH, sést, að þar er einungis um 
einn markað að ræða, sem sýnir svo til 
stöðuga aukningu, þ. e. Bandaríkjamarkað. 
Meiri eða minni sveiflur einkenna flesta 
hina. 

Sé litið á hlutfallslegu skiptinguna og 
magnskiptinguna í sameiningu, sést, að 
þrátt fyrir að SH selur til nokkuð margra 
landa, fara þó vart minna en 80% og allt 
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upp í 90% af útfluttum afurðum þeirra á 
þessum árum til aðeins tveggja markaðs-
svæða, þ. e. Bandaríkjanna og Austur-Evr-
ópu. Hins vegar leggur Frionor verulega 
áherzlu á Evrópumarkaðina, auk Banda-
ríkjanna og Austur-Evrópu. Þetta er skýr-
asti munurinn á markaðsvali og þar með 
markaðsstefnu þessara fyrirtækja. Segja 
má, að markaðsstefna SH sé í stuttu máli 
sú að selja sem mest til Bandaríkjanna og 
fullvinna þar í eigin verksmiðju, en leita 
markaða fyrir afganginn annars staðar. 
Einnig er lögð mikil áherzla á mikilvægi 
Austur-Evrópu-viðskiptanna, (sérstaklega 
til Sovétrikjanna). Þeir vilja sem sagt ein-
beita sér að fáum mörkuðum og reyna þar 
með að ná sterlcri markaðsaðstöðu þar. 
Frionor telur hins vegar betra að fórna ein-
hverju af hugsanlegum hagnaði slikrar 
stefnu með það fyrir augum að dreifa á-
hættunni og reyna auk þess að byggja upp 
markaði, sem taldir eru gefa góða mögu-
Ieika í framtíðinni. Hins vegar leggur Frio-
nor einnig mikla áherzlu á mikilvægi Aust-
ur-Evrópu-viðskiptanna. 

Athyglisvert er, hve geysileg aukning 
hefur verið á útflutningi Frionor til Banda-
ríkjanna á siðustu árum. Þessi aukning er 
samfara mikilli aukningu í heildarútflutn-
ingi, en síðustu tvö árin eykst hlutfall 
Bandaríkjamarkaðarins talsvert. Þrátt fyr-
ir þetta er stefna fyrirtækjanna á þessum 
markaði ólík. Frionor selur mikið af blokk-
um og öðrum óunnum vörum til bandarískra 
framleiðenda, en SH fullvinnur mest af 
sinni vöru í verksmiðju sinni (Coldwater). 
Ástæðan fyrir þessum mismun á stefnu 
fyrirtækjanna á Bandaríkjamarkaðnum er 
sú, að Frionor lagði ekki eins mikla áherzlu 
á þennan markað og SH og hefur því ekki 
unnið sér eins sterka markaðsaðstöðu, þar 
sem markmiðið með sölunni þangað var 
fyrst og fremst að losna við „umfram-
magn". Hins vegar á Frionor fullnýtingar-
verksmiðju þarna, sem var byggð með um-
framafkastagetu, þannig að með auknum 
markaðsmöguleikum er auðvelt fyrir fyrir-
tækið að breyta aðstöðu sinni. Það gæti þó 
orðið dýrt fyrir það að vinna þá markaðs-
möguleika, sem nauðsynlegir eru. En þar 
sem magnaukningin á þessum markaði hef-

ur ekki komið niður á uppbyggingu annarra 
markaða og markaðsstefnunni þar, er full 
ástæða til að halda, að innan tíðar verði því 
fórnað, sem til þarf til þess að ná betri 
markaðsaðstöðu. 

Mjög hátt verð er á Bandaríkjamarkaðn-
um sem stendur og hagkvæmara að selja 
þangað en til Evrópu. Verð í Bandaríkjun-
um hækkar fyrr og örar en á nokkrum öðr-
um markaði og lækkar líka örar. Þannig er 
arðsemi þessa markaðar meira flöktandi en 
annarra, en möguleikarnir þarna eru mjög 
miklir sem stendur. Stefna SH á Banda-
ríkjamarkaðnum er lofsverð, en fyrst og 
fremst vegna þess, að um markvissa upp-
byggingu markaðarins hefur verið að ræða, 
sem ekki hefur verið hvikað frá, en ekki 
vegna þess að verðið sé hátt eða möguleik-
arnir miklir. Hins vegar hefur SH ekki tek-
izt eins vel í Evrópu, og nægir að minna á 
mistökin í Hollandi rétt eftir 1960, en þar 
var búið að fjárfesta í markaðsöflun og haf-
inn undirbúningur að byggingu verksmiðju, 
þegar hætt var við allt saman. Einnig má 
minna á, að lögð var niður verksmiðja og 
dreifingarfyrirtæki í eigu SH í Englandi 
(Frozen Fresh Ltd.) árið 1963. Hins vegar 
hafa viðskiptin við Bretland verið talsverð, 
en fóru minnkandi á síðustu árunum, sem 
töflurnar ná yfir. 

Ástæðurnar fyrir þeim mismun, sem kem-
ur fram í markaðsstefnu SH og Frionor 
gagnvart Bandaríkjunum og V-Evrópu, geta 
verið margar og flóknar, en benda má á 
nokkrar: 
a) Sögulegar ástæður. SH byrjaði að selja 

til Bandaríkjanna þegar á stríðsárunum, 
en þá var Frionor ekki stofnað (stofnað 
1946). 

b) Norðmenn hafa betri flutningamöguleika 
til annarra markaða, sem að sumu leyti 
má rekja til öflugs kaupskipaflota þeirra, 
sem tryggir þeim tíðari og beinar ferðir. 

c) EFTA-tollar gefa Frionor forréttindi. 
(Nú eftir inngöngu Íslands í EFTA 
breytist þetta og ný viðhorf skapast, ef 
Noregur gengur í EBE). 

d) Styttri fjarlægðir = lægri flutnings-
gjöld til Evrópu frá Noregi. 

e) Mismunandi markmið markaðsstefnunn-
ar. 
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f ) Mismunur á viðhorfi til áhættu. 
g) „Sjálfstýring" markaðarins, þ. e. þegar 

starfsemi hefur byrjað á markaði, 
stjórnar hún frekari þróun á markaðn-
um. Þessi þróun hefur síðan áhrif á frek-
ari starfsemi, sem svo aftur hefur sín 
áhrif á frekari þróun markaðarins. Ekki 
sízt vegna þessarar „sjálfstýringar" 
markaðarins er mögulegt, að tvö fyrir-
tæki, sem annars eru svo lík sem SH og 
Frionor, hafi mjög ólíka markaðsupp-
byggingu (struktur) í dag, sem afleið-
ingu af minni háttar mismun í upphafi, 
fyrir um 20—25 árum. 

Þótt nefna megi mörg dæmi um erfið-
leika á að selja í Evrópu, eins og tolla Efna-
hagsbandalagsins, ófullkomið dreifingar-
kerfi og samkeppni frá stórum auðhringum 
(svo sem Unilever og Nestle), eru þetta 
atriði, sem bæði fyrirtækin verða að taka 
tillit til, og er því áðurnefnd upptalning 
sennilegasta svarið við mismunandi áherzlu 
á þessa markaði. 

Eins og áður kom fram, leggja bæði fyr-
irtækin ríka áherzlu á mikilvægi Austur-
Evrópu-viðskiptanna. Rökin fyrir því að 
vilja selja svo mikið þangað eru þau helzt, 
að þetta séu markaðir, sem geti tekið við 
miklu magni, og hins vegar að þarna séu 
seldar vissar fisktegundir, sem erfitt sé að 
selja annars staðar. Þannig selur Frionor 
mestallan ufsa, sem þeir framleiða, þangað 
og SH selur mikið af karfa, ufsa og jafnvel 
þorski (heilfrystum). 

Prófessor Holbæk Hansen gagnrýnir 
þessa miklu sölu Frionor austur þangað í 
skýrslunni, sem oft hefur verið vitnað i hér 
(Norsk eksport av frossenfisk). Þar bendir 
hann réttilega á áhættuna, sem fólgin er i 
því að selja til miðstýrðu landanna, og svo 
hitt, að með því að selja til þeirra sé verið 
að kasta á glæ öðrum og betri möguleikum. 
Fyrirtækin viðurkenna áhættuna, en benda 
á, að þessi sala sé ekki gerð á kostnað ann-
arra markaða, þar sem hér sé oftast um að 
ræða fisk, sem ekki sé hægt að selja annars 
staðar. Spurningin er hins vegar sú, hvort 
hér hefur verið reynt að „breyta aðstæð-
unum með ákvörðunum", eins og þetta var 
orðað hér að framan, þ. e. hvort raunveru-

lega hefur verið reynt að afla markaða (eða 
finna þá) fyrir þessar afurðir annars stað-
ar. 

Það var rætt um það í I. hluta ritgerðar-
innar, að erfiðara væri fyrir Frionor að ná 
samningum við Sovétríkin um sölu. Þetta 
stendur væntanlega í sambandi við, að SH 
selur þangað á jafnvirðisgrundvelli, en 
Frionor ekki. Athyglisvert er, að hjá báðum 
fyrirtækjunum er það Sovétmarkaðurinn, 
sem sýnir mestar sveiflur. Spurningin er 
hins vegar, hvort þessar sveiflur séu til 
komnar frá eftirspurnar- eða framboðshlið-
inni. Sé hið fyrrnefnda raunin, hefur þetta 
enn alvarlegri afleiðingar fyrir SH en Frio-
nor, þar sem komið hefur fyrir, að allt að 
40—45% af útflutningnum hafa farið á 
þennan markað. Þær sveiflur. sem koma 
fram á Sovétmarkaðnum, verða nú sýndar 
með línuriti til frekari glöggvunar. 

Sovétríkin, Pólland, Rúmenía og Austur-
Þýzkaland hafa á síðustu árum eflt fiski-
skipastól sinn mikið, sem hefur komið fram 
í minni eftirspurn eftir innfluttum fiski. 
Athyglisverð svörun við þessu hefur orðið 
hjá Frionor, en ekki er að sjá nein merki 
viðbragða hjá SH. Eftirfarandi er tilvitn-
un úr grein Leif Birkelands, sölustjóra Frio-
nor, (Marketing Frionor Frozen Fish) : 
„Við höfum reynt að bæta fyrir þessa þróun 
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á tvennan hátt: Annars vegar með aukningu göngu Frionor-vörur. Ekki er þægilegt að 
á starfsemi á öðrum markaðssvæðum og gera sér grein fyrir, hvaða áhrif þetta mun 
hins vegar með „nýrri aðferð" í miðstýrðu hafa á söluna, en alla vega varð u. þ. b. 40% 
löndunum, sem eru án strandlengju. Þessi aukning á sölunni til Tékkóslóvakíu frá 
lönd, einkum Tékkóslóvakía og Ungverja- 1968/1969 til 1969/70 (úr um 6.356 tonn-
land, hafa að bjóða fremur stöðuga sölu- um i um 8.838 tonn), og hafði hún ekki kom-
möguleika, einnig frá langs tíma sjónar- izt svo hátt á þessum áratug. 
miði. Frionor-miðstöðin okkar í Prag er 
hluti þessarar nýju aðferðar. Við vinnum Nokkur lokaorð og niðurstöður. 
einnig að svipuðum áformum í Bratislava Þrátt fyrir að áherzla hefur verið lögð 
og Búdapest. í Ungverjalandi erum við að á þau atriði, sem mestu máli skipta, hér að 
koma á fót nútíma frystigeymslum í fisk- framan, þykir rétt að draga saman nú i 
búðunum í úthverfum Búdapest, í stuttu lokin nokkur þeirra, er mætti líta á sem 
máli: við stefnum að kynningu á nýtizku- aðalniðurstöður þessarar ritgerðar. Niður-
legu vöruúrvali okkar, sem saman stendur stöðurnar eru forsenda árangursríkrar 
af tilreiddum vörum, undir merki Frionor". markaðssetningar: 

Þegar Birkeland talar um „Frionor-mið-
stöðina í Prag", á hann við veitingahús, sem 1) Bráðnauðsynlegt er, að markaðsrýninn 
opnað var í Prag á árinu 1969 og selur ein- hugsunarháttur sé ríkjandi, en á það vill 
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4. tafla. Útflutningsdreifing S.H. 
(Frystar afurðir, magn í kg) 

1965 1966 1967 1968 1969 
Bandaríkin 18.523.082 18.190.942 15.731.533 26.327.321 35.319.753 

Rússland 9.164.638 12.206.427 16.856.859 14.832.468 18.C49.047 
Tékkóslóvakía 1.835.852 973.657 830.187 943.425 1.697.307 
Austur-Þýzkaland — — — — 150.000 
Ungverjaland — — — — — 

Rúmenía — — 738.565 — — 

Samtals Austur-Evrópulönd 11.000.490 13.180.084 18.425.611 15.775.893 19.896.354 

Danmörk 654.418 958.749 806.115 793.507 924.884 
Noregur 467.130 12.600 397.116 — 103.105 
Svíþjóð 20.176 156.696 272.274 75.224 185.858 
England 8.502.959 3.286.465 2.163.742 2.013.688 2.570.564 
Sviss 64.726 72.769 74.488 90.215 66.802 

Samtals EFTA 9.709.409 4.487.279 3.713.735 2.972.634 3.851.213 

Ítalía 111.385 99.804 177.039 137.498 208.159 
Belgía 16.214 62.467 13.744 — 110.712 
Holland 136 7.303 44.900 56.321 174.741 
Frakkland 53.591 26.961 75.532 76.638 57.342 
Vestur-Þýzkaland 109 — — — 561.994 

Samtals EBE 181.435 196.535 311.215 270.457 1.112.948 

ísrael — 9.881 4.826 19.813 '19.813 
Ástralía 48.514 48.440 72.632 91.393 319.771 
Önnur lönd — — — 336.549 613.395 

Samtals sameiginlegar afurðir 39.462.930 36.113.161 38.259.552 45.794.060 61.133.247 

Enn fremur útflutt: 
Dýrafóður 6.381.667 5 709.750 4.770.269 3.533.306 5.008.910 
Síld 19.092.998 20.466.861 12.109.154 4.002.348 944.606 

oft skorta hjá fyrirtækjum í sjávarút-
vegi. Sá hugsunarháttur að framleiða 
fyrst og selja svo það, sem framleitt 
hefur verið, verður að hverfa, nema 
þegar um tilraunasölu (markaðsöflun) 
er að ræða. 

2) Samband framleiðslu og sölu er sérstak-
lega erfitt að samræma, en auðvitað er 
nauðsynlegt, að sem bezt samband verði 
þar á milli. Hér er verðugt verkefni til 
úrlausnar, og vísast í tilraun þá, sem 
hér hefur verið gerð til lausnar þessu 
vandamáli með gerð líkansins hér að 
framan, um leið og því er haldið fram, 
að nauðsynlegt sé að vinna að frekari 
fullkomnun þess eða annars með sama 
tilgang. 

5. tafla. 
Hlutfallsleg skipting nokkurra vaJinna landa 

og svœða S.H 
Samtals sameiginlegar afurðir 100%. 

1960 1961 1962 1963 1964 
Bandaríkin 27,9 46,0 38,9 46,7 42,2 
Rússland 44,9 15,0 41,0 37,1 36,4 
Tékkóslóvakía . . . 6,2 5,7 3,5 2,5 4,3 
Samt. A-Evrópul. 59,6 22,6 44,5 39,9 40,7 
England 10,4 24,2 13,5 13,0 15,8 
Samtals EFTA . . . 10,5 24,4 13,6 13,4 16,8 
Samtals EBE . . . . 2,5 5,1 3,8 0,8 1,1 

1965 1966 1967 1968 1969 
Bandaríkin 47,5 50,5 41,4 58,5 57,9 
Rússland 23,5 33,9 44,3 33,0 29,6 
Tékkóslóvakía . . . 4,7 2,7 2,1 2.1 2,8 
Samt. A-Evrópul. 28,2 36,6 48,5 35,1 32,6 
England 21,8 9,1 5,7 4,5 4,2 
Samtals EFTA . . . 24,9 12,4 9,8 6,6 6,3 
Samtals EBE 0,5 0,5 0,8 0,6 1,8 
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6. tafla. Útftutningsdreifing Frionor. 
(Frystar afurðir, magn í kg) 

1960161 
Bandaríkin 4.144.896 

Danmörk — 
England 1.156.235 
Finnland 681.089 
Portúgal — 
Sviss 1.134.524 
Svíþjóð 1.914.327 
Austurríki 1.470.627 

1961/62 1962/63 
6.172.760 10.888.904 

1.406.567 
1.019.753 

1.308.636 
2.332.597 
1.253.065 

1.548.235 
1.383.064 

1.302.420 
2.884.687 

947.885 

1963/64 
7.382.115 

3.923.461 
1.367.969 

1.416.988 
2.976.604 

739.286 

1964/65 
4.969.309 

6.231.561 
1.508.272 

1.518.129 
4.207.519 

677.097 

Samtals EFTA 6.356.802 7.320.618 8.066.291 10.424.308 14.142.578 

Belgía 89.728 102.300 100.300 96.850 113.978 
Frakkland 480.431 1.298.482 2.644.998 2.229.398 2.133.831 
Holland 745.162 922.174 948.591 866.773 548.315 
Ítalía 1.794.631 4.447.561 2.880.811 306.820 447.200 
Vestur-Þýzkaland 1.411.914 2.012.468 2.005.412 2.613.916 2.983.060 

Samtals EBE 4.521.866 8.782.985 8.580.112 6.113.757 6.226.384 

Ástralía 474.329 450.946 527.663 476.904 694.264 

Sovétríkin 1.033.488 1.662.858 2.664.054 9.254.578 7.310.629 
Tékkóslóvakía 1.489.041 3.713.642 2.696.258 5.058.871 5.026.368 
Austur-Þýzkaland 1.892.385 3.707.463 3.561.929 2.366.998 3.336.956 
Ungverjaland — — — — — 

Samtals Austur-Evrópulönd 7.114.914 9.083.963 8.922.241 16.680.447 15.673.953 

Spánn — — — — — 
ísrael 1.842.936 1.778.411 1.386.190 1.637.939 1.473.337 
Önnur lönd 196.432 184.283 321.514 258.440 1.315.757 

25.202.237 33.963.974 38.692.915 42.973.910 44.495.582 Samtals 

3) Aðstæðurnar og breytingar á þeim eru 
jafnvel ennþá mikilvægari i þessari at-
vinnugrein en öðrum, vegna örra breyt-
inga á þeim. Til þess að ná árangri í 
markaðssetningu þarf að vera. fyrir 
hendi góð þekking á aðstæðunum og 
þeim möguleikum, sem fyrir hendi eru, 
til þess að hafa áhrif þar á með á-
kvörðunum. 

4) Algjör forsenda árangursríkrar mark-
aðssetningar er, að markviss langs tíma 
markaðsstefna sé fyrir hendi. Nauðsyn-
legt er þó að gera sér vel grein fyrir þeim 
frávikum, sem stutts tíma sveiflur gera 
nauðsynleg. Vísast í þessu sambandi í 
kaflann um val markaða og það, sem 
sagt er um samræmingarlíkan fram-
leiðslu og sölu hér að framan. Sérstak-
iega skal undirstrikað, hve „ráp" inn og 
út af mörkuðum er varhugavert. 

5) Samkeppnisstefna og samkeppnisaðferð-
ir eru of mikilvæg atriði til þess að 
vera vanrækt, eins og oft vill verða við 
markaðssetningu fisks. Sérstaklega vís-
ast i þessu sambandi til vöruþróunár og 
neytendafræðslu ásamt sölueflingu. 

6) Sérstök ástæða er til að gera sér vei 
grein fyrir sambandinu milli fyrirtækj-
anna, sem starfa að markaðssetning-
unni, bæði i innflutnings- og útflutnings-
landinu. Hér er mikilvægast að reyna að 
koma i veg fyrir, að „flöskuhálsar" 
verði í veginum fyrir því, að hin sam-
fellda samræming starfa, sem nauðsyn-
ieg er, geti átt sér stað. (Sbr. hvaða 
áhrif lóðréttur samruni getur haft). 

Það mætti auðveldlega telja upp mörg 
fleiri atriði, sem mjög miklu máli skipta og 
nefna mætti hér með niðurstöðunum. Þetta 
verður hins vegar að nægja, en að því er 



7. tafla. Útflutningsdreifing Frionor. 
(Frvstar afurðir, magn í kg) 

Bandaríkin 
1965Í66 

7.249.463 
1966/67 

7.065.998 
1967/68 

12.645.631 
1968/69 

24.312.842 
1969/70 

30.601.290 

Danmörk 
England 
Finnland 
Portúgal 
Sviss 
Svíþjóð 
Austurríki 

11.236 
6.790.973 
1.929.245 

15.016 
1.503.445 
5.369.815 

367.139 

3.703.265 
1.776.536 

1.602.217 
5.202.539 

228.227 

17.170 
3.565.396 
2.234.553 

1.803.267 
4.803.300 

385.277 

23.858 
7.826.335 
2.511.398 

2.123.641 
4.900.844 

509.748 

14.258 
13.362.143 
2.448.734 

2.440.543 
6.246.636 
1.412.763 

Samtals EFTA 15.986.869 12.512.784 12.808.963 17.895.824 25.925.077 

Belgía 
Frakkland 
Holland 
Ítalía 
Vestur-Þýzkaland 

156.802 
1.905.642 
1.586.413 

650.672 
2.978.857 

158.862 
1.175.638 
1.056.120 

259.508 
8.228.426 

218.866 
669.730 

1.292.423 
246.631 

4.015.303 

336.790 
881.501 

1.680.365 
118.086 

3.785.675 

245.620 
1.016.874 
1.080.831 

93.547 
5.421.603 

Samtals EBE 7.278.386 5.878.554 6.442.953 6.752.417 7.858.475 

Ástralía 712.059 789.786 1.115.181 1.972.499 2.132.299 

Sovétríkin 
Tékkóslóvakía 
Austur-Þýzkaland , , 
Ungverjaland 

14.920.781 
6.951.458 
1.511.387 

799.687 

9.302.583 
5.488.903 

530.550 
2.601.423 

7.284.969 
6.424.853 

890.100 
1.918.812 

1.064.826 
6.356.334 
1.084.536 
1.801.324 

3.646.218 
8.838.731 
1.711.494 
1.924.562 

Samtals Austur-Evrópulönd 24.183.313 17.923.459 16.518.734 10.307.020 16.121.005 

Spánn 
Ísrael 
Önnur lönd 

184.521 
1.307.867 

626.198 

389.083 
795.821 
218.592 

328.713 
799.345 
428.323 

219.094 
1.053.588 
1.005.816 

274.257 
1.219.637 

645.650 

Samtals 57.528.676 45.574.077 51.087.843 63.519.100 84.777.690 

8. tafla. Hlutfallsleg skipting nokkurra valinna landa og svœða. Frionor. 

A. Heildarmagn = 100% 
1960/61 61/62 62/63 63/64 64/65 65/66 66/67 67/68 68/69 69/70 

Bandaríkin 16,6 18,7 28,6 17,6 11,3 12,7 15,7 24,8 38,6 36,4 
England 4,6 4,2 4,1 9,3 14,2 11,9 8,2 7,0 12,4 15,9 
Svíþjóð 7,6 7,1 7,6 7,1 9,5 9,4 11,6 9,4 7,8 7,4 
Samtals EFTA 25,4 22,2 21,2 24,8 32,1 28,0 27,8 25,1 28,4 30,9 
Samtals EBE 18,1 26,6 22,6 14,5 14,1 12,8 13,0 12,6 10,7 9,3 
Sovétríkin 4,1 5,0 7,0 22,0 16,6 26,2 20,7 14,3 1,7 4,3 
Tékkóslóvakía 16,7 11,3 7,1 12,0 11,4 12,2 12,2 12,6 10,1 10,5 
Samtals Austur-Evrópulönd . 28,4 27,5 23,5 39,7 35,6 42,4 39,8 32,4 16,3 19,2 

B. Heildarverðmœti = 100% 
Bandaríkin 18,9 20,1 29,8 19,3 11,5 14,9 15,6 24,8 38,4 
England 6,2 5,3 5,1 11,1 16,7 14,2 9,5 7,6 12,2 
Svíþjóð 9,8 8,8 9,3 9,1 12,1 12,4 15,8 13,2 10,4 
Samtals EFTA 29,0 24,7 23,9 29,2 38,2 34,3 34,9 31,5 32,7 
Samtals EBE 18,8 25,9 23,2 15,4 14,9 13,8 12,8 12,1 9,2 
Sovétríkin 3,3 3,8 4,2 16,6 12,5 19,2 16,2 11,4 1,6 
Tékkóslóvakía 13,8 9,1 5,6 9,4 8,9 9,5 9,2 9,5 7,0 
Samtals Austur-Evrópulönd . 22,0 21,2 17,3 30,1 27,2 31,8 30,8 25,4 12,0 
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annað áhrærir, vísast til hinna einstöku 
kafla ritgerðarinnar. 

Eins og áður sagði eru þessar niðurstöð-
ur algjör forsenda árangursríkrar mark-
aðssetningar, að ekki sé talað um æskileg-
ustu niðurstöðu hennar. Spurningin er hins 
vegar, hvernig ná megi því marki, sem 
þessar niðurstöður benda á. Svarið getur 
verið flókið og margþætt, en fyrsta og mik-
ilvægasta skrefið í átt til verulegs árangurs 
er, að markvisst og örugglega sé unnið að 
upplýsingum og þær settar fram í nothæfu 
formi. Það þarf ekki að taka það fram, að 
forsendan fyrir því að safna og vinna úr 
upplýsingum er, að þær séu notaðar til 
ákvarðanatöku, og þar með að fyrsta boðorð 
stjórnendanna sé að taka ákvarðanir eftir 
upplýsingum, en ekki tilfinningunni einni 
saman. Ekki er ástæða til að ætla, að upp-
lýsingar séu ekki notaðar til ákvörðunar-
töku í þeim fyrirtækjum, sem hér hafa ver-
ið höfð til viðmiðunar. Þeim mun furðu-
legra er, hvernig sú „fræðigrýla", sem þar 
veður uppi, hefur fengið að lifa góðu lífi, 
en eins og bent var á í upphafi, fæst ekki sú 
yfirsýn og það samhengi, sem nauðsynlegt 
er fyrir árangursríka starfsemi, nema 
vandamálin séu brotin til mergjar á fræði-
legum grundvelli. Þeim, sem hræðast orð-
ið „fræðilegur", skal á það bent, að með 
fræðilegum lausnum er aðeins reynt á kerf-
isbundinn hátt að leysa vandamál, sem erfið 
væru til úrlausnar með öðrum aðferðum, og 
má líkja við það, að flókið dæmi sé leyst með 
útreikningum á blaði í stað þess að basla 
við að leysa það í huganum. 

Að lokum skal á það minnt, að oft eru 
mestu glappaskotin, sem fyrir koma við 
markaðssetningu, ekki fólgin í því, sem gert 
hefur verið, heldur í því, sem ekki hefur 
verið gert. Þessa er hollt að minnast, þeg-
ar fyrirtæki láta sér nægja að þekkja „yfir-
borð" aðstæðnanna án þess að grafast fyrir 
um möguleikana. 
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prenti, vil ég þakka öllum, sem hafa stuðlað að 
því, að mér tókst að ljúka henni. Ég vil sérstak-
lega þakka stjórn Fiskimálasjóðs, sem gerði mér 
kleift að komast til Noregs, svo og vil ég þakka 
sérstaklega góðar móttökur forráðamanna Frio-
nor og ómetanlega aðstoð þeirra. Margir fleiri 
eiga þakkir skildar, sem ekki verða nefndir hér, 
en um einstök nöfn má vísa í heimildaskrá. 

Geta má þess, að þrátt fyrir að nokkrar breyt-
ingar á efnisröðun og styttingar hafa verið 
gerðar á tveim fyrstu köf lum ritgerðarinnar 
í sambandi við birtingu hennar nú, hefur efni 
hennar ekki verið breytt á neinn hátt. Vafalaust. 
mætti laga ýmislegt, sem betur mætti fara, bæði 
að því er varðar efni og málfar ritgerðarinnar, 
en ég vona, að sem flest komist óbrenglað til 
skila, þótt mér hafi ekki unnizt tími til frekari 
lagfæringa. 

Í janúar 1972. 
Þórleifur Jónsson. 



Fjármunamyndunin 1969 og 1970 

Eftirfarandi greinargerð um fjármunamyndun áranna 
1969 og 1970 er tekin saman í Efnahagsstofnuninni af 
Eyjólfii Björgvinssyni. 

Heildarfjármunamyndunin. 

Fjármunamyndunin í þjóðarbúskapnum í 
heild árin 1965—1970 á verðlagi hvers 

árs er sýnd í 1. töflu. Til þess að fá raun-
hæfan samanburð milli ára þarf að reikna 
fjármunamyndunina á fast verðlag. í 2. 
töflu er sýnd fjármunamyndun sömu ára á 
verðlagi ársins 1960. Þar kemur fram, að 
fjármunamyndunin hefur aukizt á árunum 
1966 og 1967, en dregizt saman á árunum 
1968 og 1969. Á árinu 1970 er aftur um að 
ræða aukningu, og er fjármunamyndunin 
það ár svipuð og hún var árið 1965. Hlut-
fallsleg skipting fjármunamyndunarinnar 
árin 1965—1970 kemur fram í 3. töflu. Mikl-
ar sveiflur verða frá ári til árs í hlutdeild 
sumra greina fjármunamyndunarinnar. 
Mestar eru sveiflurnar í hlutdeild flutninga-
tækja, rafvirkjana og rafveitna, fiskveiða 
og vinnslu sjávarafurða. Aðrar greinar hafa 
tiltölulega stöðugt hlutfall, svo sem sam-
göngumannvirki, íbúðarhúsabyggingar og 
byggingar hins opinbera. 

Heildarfjármunamyndun ársins 1969 
nam 8.600,4 millj. kr. Samdráttur frá fyrra 
ári er 23,8%. Fjármunamyndun atvinnu-
veganna dróst saman um 23,9%, íbúðar-
húsabyggingar urðu 22,0% minni og bygg-
ingar og mannvirki hins opinbera 24,7% 

x ) í þessari grein eru hlutfal ls legar breyt -
ingar f j á r m u n a m y n d u n a r á milli ára ávallt 
miðaðar v ið fas t verð lag . Hins vegar eru upp-
hæðir f j á r m u n a m y n d u n a r á verð lag i hlutað-
eigandi árs , nema annars sé getið. 

minni. Framkvæmdir við Búrfellsvirkjun, 
Álverksmiðju og Straumsvíkurhöfn námu 
um fjórðungi heildarfjármunamyndunar-
innar eins og árið áður, og námu þær 2.271,0 
millj. kr. Þessar stórframkvæmdir drógust 
því saman frá fyrra ári í sama mæli og 
fjármunamyndunin í heild. Önnur fjár-
munamyndun en stórframkvæmdirnar 
lækkaði þannig um tæp 24% árið 1969. 
Þessi mikli samdráttur á vafalaust aðal-
lega rót sína að rekja til efnahagsörðug-
leikanna á árunum 1967 og 1968. Eftir 
að bata tók að gæta í efnahagslífinu árið 
1969, fór fjármunamyndunin vaxandi á ár-
unum 1970 og 1971, og var hún síðarnefnda 
árið með mesta móti. 

Árið 1970 nam heildarfjármunamyndun-
in 10.511,1 millj. kr. og jókst frá fyrra ári 
um 8,7%. Fjármunamyndun atvinnuveg-
anna jókst um 29,4%, og íbúðarhúsabygg-
ingar urðu 1,1% meiri en árið áður, en 
fjármunamyndun í byggingum og mann-
virkjum hins opinbera dróst saman um 
8,2%. Stórframkvæmdirnar námu aðeins 
um helmingi framkvæmda ársins áður, 
þær námu 1.247,4 millj. kr. eða 11,9% 
heildarframkvæmda. Fyrsta áfanga Ál-
verksmiðjunnar lauk árið 1969 svo og fyrra 
áfanga Búrfellsvirkjunar, en Straumsvík-
urhöfn varð fullgerð árið 1969. Árið 1970 
hófust framkvæmdir við Þórisvatnsmiðl-
un, og er þessi framkvæmd talin með stór-
framkvæmdunum. Að stórframkvæmdun-
um slepptum nam aukning fjármunamynd-
unar árið 1970 30,2%. Mjög mikil aukn-
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1. tafla. Fjármunamyndun 1965—1970. 
(Í millj. kr. á verðlagi hvers árs). 

A. Atvinnuvegir: 1965 
Landbúnaður 553,8 
Fiskveiðar 175,8 
Iðnaður 645,9 

Þar af: Vinnsla sjávarafurða (287,0) 
Flutningatæki 672,6 
Verzlunar-, skrifstofu- og vcitingahús 343,3 
Ýmsar vélar og tæki 206,3 

Alls 2.597,7 
B. Íbúðarhús 1.341,5 
C. Byggingar og mannvirki hins opinbera: 

Rafvirkjanir og rafveitur 208,0 
Hita- og vatnsveitur 184,8 
Samgöngumannvirki 722,8 
Byggingar hins opinbera 451,6 

Fjármunamyndun, samtals (A,B og C) 5.506,4 

ing varð í fjármunamyndun atvinnuveg-
anna, ef Álverksmiðjan er undanskilin, eða 
82,5%. Mest varð aukningin i fiskveiðum 
og flutningatækjum. Fjármunamyndun i 
byggingum og mannvirkjum hins opinbera, 
þegar framkvæmdir við Búrfellsvirkjun, 
Þórisvatnsmiðlun og Straumsvíkurhöfn 
eru undanskildar, var 5,5% meiri árið 1970 
en árið áður. 

Landbúnaður. 
Árið 1969 nam fjármunamyndun í land-

búnaði 529,8 millj. kr. og dróst saman frá 
fyrra ári um 33,1%. Lækkun varð í öllum 
aðalliðum framkvæmda: ræktun, útihús-
um og vélum og tækjum. Vélakaup dróg-
ust mest saman eða um 59,5%. 

Fjármunamyndun i landbúnaði árið 1970 
nam 727,5 millj. kr. og jókst um 18,5% 
frá fyrra ári. Nokkur aukning varð í rækt-
unarframkvæmdum, en útihúsabyggingar 
drógust enn saman. Mjög mikil aukning 
varð í vélakaupum. Á árinu 1970 hófst 
minkarækt að nýju. Voru reist nokkur 
minkabú á árinu. 

Ræktun. Ræktunarframkvæmdir urðu í 
heild 18,5% minni árið 1969 en árið áður. 
Í flestum greinum ræktunar varð sam-

1966 1967 1968 1969 1970 
575,8 605,1 654,0 529,8 727,5 
254,7 586,8 186,7 152,3 704,7 
936,9 1.055,8 1.468,7 1.982,5 1.601,9 

(389,6) (231,1) (140,0) (118,4) (281,5) 
757,1 600,0 483,4 180,0 742,2 
447,4 341,6 276,3 409,0 613,4 
287,8 328,8 223,8 146,0 328,3 

3.259,7 3.518,1 3.292,9 3.399,6 4.718,0 
1.713,2 1.930,0 1.881,2 1.804,3 2.138,5 

343,7 681,2 1.516,0 1.222,8 1.052,5 
206,5 173,8 203,0 243,1 338,0 
897,4 
582,9 

1.033,6 
647,3 

1.157,5 
674,8 

1.186,1 
744,5 

1.263,3 
1.000,8 

2.535,9 3.551,3 3.396,5 3.654,6 
7.003,4 7.984,0 8.725,4 8.600,4 10.511,1 

dráttur, eins og sjá má af 4. töflu, sem 
gefur yfirlit yfir ræktunarframkvæmdir 
1965—1970. Nýrækt túna var 4.185 ha, 
1.000 ha minni en árið áður. 

Árið 1970 varð aukning í ræktun, er 
nam 4,6%. Mikil aukning varð í grænfóð-
urrækt. Hún nam 3.458 ha og varð rúm-
lega 1.500 ha meiri en árið áður. Aukn-
ing varð einnig í vélgröfnum skurðum, er 
nam um 20,0%. Aftur á móti dróst nýrækt 
túna enn saman og var aðeins 3.248 ha. 
Til ræktunarframkvæmda var varið 265,4 
millj. kr. árið 1970. 

Útihúsabyggingar. í 5. töflu er yfiliit 
yfir útihúsabyggingar árin 1965—1970. 
Eins og sjá má af þeirri töflu, urðu fram-
kvæmdir 1969 minni við allar tegundir úti-
húsa nema fjós, miðað við árið áður. Fram-
kvæmdir í heild urðu 34,7% minni. 

Byggingar útihúsa drógust enn saman 
um 17,1% árið 1970. Aukning varð i bygg-
ingu votheyshlaðna, fjósa, hænsna- og 
svínahúsa og verkfærageymslna, en aðrar 
útihúsabyggingar drógust saman. Fram-
kvæmdaupphæð útihúsa nam 204,1 millj. 
kr. árið 1970. 

Vélar og tæki. Búvélakaup drógust mikið' 
saman 1969, miðað við fyrra ár, eða um 
59,5%. Eins og sjá má af 6. töflu, sem gef-

Alls 1.567,2 2.030,5 



ur yfirlit yfir innflutning búvéla árin 1967 
—1970, dregur úr innflutningi nær allra 
búvéla. 

Árið 1970 verður mikil aukning i búvéla-
kaupum eða sem nemur 116,7%. Eins og 
fram kemur í 6. töflu, eykst nú innflutn-
ingur nær allra búvéla. Fluttar voru inn 
315 hjóladráttarvélar, en aðeins 136 árið 
áður. Búvélakaup samtals námu 182,0 millj. 
kr. á árinu 1970. 

Minkabú. Á árinu 1970 hófst minkarækt 
að nýju. Voru reist 6 minkabú á árinu. 
Framkvæmdaupphæðin nam 35,0 millj. kr. 

Landgræðsla o. fl. Fjármunamyndun í 
landgræðslu og skógrækt nam 26,8 millj. 
kr. 1969 og 38,5 millj. kr. 1970. Fram-
kvæmdir við klak- og eldisstöðvar námu 
2,0 millj. kr. 1969 og 2,5 millj. kr. 1970. 

Fiskveiðar. 
Fjármunamyndun í fiskveiðum árið 1969 

var með minnsta móti og nam 152,3 millj. 
kr., sem er um helmingur fjármunamynd-
unar ársins áður. 

Árið 1970 varð mjög mikil aukning í 
fjármunamyndun í fiskveiðum. Fjármuna-

myndunin varð nærri fimm sinnum meiri 
en árið áður og nam 704,7 millj. kr. 

Togarar. Enginn togari var keyptur til 
landsins á árinu 1969, en 5 togarar voru 
seldir úr landi. Er söluandvirði þeirra dreg-
ið frá fjármunamynduninni, eins og venja 
er um seld skip úr landi. 

Á árinu 1970 voru keyptir til landsins 
3 skuttogarar, samtals 1.041 rúmlest að 
stærð. í árslok 1970 voru togararnir sam-
kvæmt skipaskrá 24 að tölu, samtals 16.981 
rúmlest að stærð. Auk þess voru óskráðir 
2 hinna 3ja togara, sem keyptir voru til 
landsins á árinu 1970, þannig að alls voru 
togararnir 26 að tölu, samtals 17.637 rúm-
lestir að stærð. í árslok 1970 voru í smíð-
um erlendis 6 skuttogarar, samtals um 
6.500 rúmlestir að stærð. Innanlands var 
einn skuttogari i smíðum, 400 rúmlestir 
að stærð. 

Bátar. Árið 1969 voru smíðaðir innan-
lands 15 bátar, samtals 951 rúmlest að 
stærð. Enginn bátur var keyptur erlendis 
frá, en úr landi voru seldir 2 bátar og 2 
hvalveiðiskip. 

Á árinu 1970 voru keyptir til landsins 
3 bátar, samtals 483 rúmlestir að stærð, 

298 F J Á R M Á L A T Í Ð I N D I 

2. tafla. Fjármunamyndun 1965—1970. 
(í millj. kr. á verðlagi ársins 1960). 
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3. tafla. Hlutfallsleg skipting fjármunamyndunar 1965—1970. 
(Miðað við verðlag hvers árs). 

A. Atvinnuvegir: 1965 
Landbúnaður 10,1 
Fiskveiðar 3,2 
Iðnaður 11,7 

Þar af: Vinnsla sjávarafurða (5,2) 
Flutningatæki 12,2 
Verzlunar-, skrifstofu- og veitingahús 6,2 
Ýmsar vélar og tæki 3,8 

Alls 47,2 

B. íbúðarhús 24,3 

C. Byggingar og mannvirki hins opinbera: 
Rafvirkjanir og rafveitur 3,8 
Hita- og vatnsveitur 3,4 
Samgöngumannvirki 13,1 
Byggingar hins opinbera 8,2 

Alls 28,5 

Fjármunamyndun, samtals (A, B og C) 100,0 

og hafrannsóknarskipið Bjarni Sæmunds-
son, sem er 777 rúmlestir að stærð og kost-
aði 230,0 millj. kr., en það er skráð sem 
fiskiskip. Innanlands voru smíðaðir 26 bát-
ar, samtals 854 rúmlestir að stærð. Til end-
urbóta eldri báta var varið 75,2 millj. kr., 
sem er svipað og árið áður. Eins og sjá má 
af 7. töflu, sem gefur yfirlit yfir stærð 
fiskiskipaflotans og ný fiskiskip, er stærð 
bátaflotans i árslok 1970 samkvæmt skipa-
skrá 748 bátar, samtals 59.725 rúmlestir 
að stærð. 

í 8. töflu er yfirlit yfir smíði skipa og 
báta innanlands árin 1968—1970. Skip í 
smíðum innanlands i árslok 1970 voru 67 
að tölu, samtals 3.217 rúmlestir að stærð. 
Á árunum 1969 og 1970 voru smíðuð innan-
lands 43 skip og bátar, samtals 3.223 rúm-
lestir að stærð. Þar af voru 41 fiskibátur, 
samtals 1.805 rúmlestir að stærð, og 2 
strandferðaskip, samtals 1.418 rúmlestir að 
stærð. 

Iðnaður. 
Fjármunamyndun í iðnaði i heild var 

mjög svipuð 1969 og árið áður. Fram-
kvæmdaupphæðin nam 1.982,5 millj. kr. Ef 
framkvæmdir Álverksmiðjunnar eru und-

1966 1967 1968 1969 1970 
8,2 7,6 7,5 6,2 6,9 
3,6 7,3 2,1 1,8 6,7 

13,4 13,2 16,8 23,0 15,2 
(5,6) (2,9) (1.6) (1,4) (2,7) 
10,8 7,5 5,5 2,1 7,1 

6,4 4,3 3,2 4,7 5,9 
4,1 4,1 2,6 1,7 3,1 

46,5 44,0 37,7 39,5 44,9 

24,5 24,2 21,6 21,0 20,3 

4,9 8,5 17,4 14,2 10,0 
3,0 2,2 2,3 2,8 3,2 

12,8 13,0 13,3 13,8 12,0 
8,3 8,1 7,7 8,7 9,6 

29,0 31,8 40,7 39,5 34,8 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

anskildar, er um að ræða 10,9% samdrátt. 
Sundurliðun fjármunamyndunar í iðnaði 
árin 1965—1970 á verðlagi ársins 1960 er 
sýnd í 9. töflu. 

Árið 1970 nam fjármunarnyndun í iðn-
aði 1.601,9 millj. kr. Samdráttur frá fyrra 
ári er 26,5%, og stafar hann allur af minni 
framkvæmdum við Álverksmiðjuna. Ef 
framkvæmdir hennar eru undanskildar, 
verður aukning, er nemur 30,7%. Hlutdeild 
Álverksmiðjunnar í heildarframkvæmdum 
í iðnaði nam 66,4% árið 1969, en þetta hlut-
fall lækkaði i 39,3% árið 1970. 

Vinnsla landbúnaðarafurða. Framkvæmd-
ir í þessari grein námu 40,0 millj. kr. árið 
1969 og voru rúmlega þriðjungi minni en 
árið áður. Af framkvæmdaupphæðinni voru 
14,7 millj. kr. byggingar og 25,3 millj. kr. 
vélar og tæki. 

Árið 1970 voru framkvæmdir i vinnslu 
landbúnaðarafurða nær tvöfalt meiri en 
árið áður. Framkvæmdaupphæðin nam 86,0 
millj. kr., þar af 50,0 millj. kr. byggingar 
og 36,0 millj. kr. vélar og tæki. Byggingarn-
ar voru að miklum meirihluta sláturhús 
og kjötfrystihús, en meirihluti véla og tækja 
fór til mjólkurbúa. Á árinu 1970 var end-
urbyggt sláturhús á Selfossi og hafin 
bygging sláturhúss á Húsavík. 
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4. tafla. Rœktunarframkvœmdir 1965—1970. 

Eining 1966 1967 1968 1969 1970 
Nýrækt túna ha 4.082 5.656 5.185 4.185 3.248 
Túnasléttur ha 316 438 675 771 858 
Grjótnám þús. m 3 .15 20 19 16 17 
Girðingar km 728 918 876 670 666 
Vélgrafnir skurðir þús. m 3 3.984 5.762 6.499 4.455 5.340 
Plógræsi km 3.033 5.336 6.798 4.821 4.992 
Handgrafnir skurðir km 6 7 8 13 6 
Matjurtagarðar og akrar ha 911 1.173 .1.706 1.941 3.458 
Plógskurðir km — — 134 156 — 

Heildarkostn. á verðlagi hvers árs . . . þús. kr. 140.882 196.208 236.512 209.630 265.372 
Hciidarkostn. á verðlagi ársins 1960 . . . þús. kr. 88.739 123.387 128.823 104.949 109.802 

5. tafla. Útihúsabyggingar 1965—1970. 

Eining 1966 1967 1968 1969 1970 
Votheyshlöður m 3 7.341 3.148 4.135 3.748 11.094 
Þurrheyshlöður m 3 171.205 173.082 173.001 80.726 56.115 
Áburðargeymslur m 3 41.538 42.112 31.678 27.764 23.707 
Fjós kýr 1.297 1.307 860 1.066 1.294 
Fjárhús 31.757 34.451 19.694 15.696 11.948 
Hænsna- og svínahús m 3 2.976 5.221 8.193 1.566 2.544 
Verkfærageymslur o. fl m 3 21.918 28.850 26.713 17.279 .17.964 
Matjurtageymslur m 3 3.369 3.242 4.965 4.734 3.670 
Súgþurrkunarkcrfi m 2 37.205 47.896 59.306 36.097 17.182 
Heildarkostn. á verðlagi hvers árs . . . þús. kr. 237.073 259.504 261.355 209.965 204.091 
Heildarkostn. á verðlagi ársins 1960 . . . þús. kr. 114.307 121.718 109.721 71.685 59.450 

Vinnsla sjávarafurða. Fjármunamyndun 
í vinnslu sjávarafurða árið 1969 var mjög 
lítil og nam aðeins 118,4 millj. kr. Fram-
kvæmdir voru rúmlega þriðjungi minni en 
árið áður. Húsbyggingar námu 53,0 millj. 
kr., þar af voru almenn fiskverkunarhús 
24,3 millj. kr. og fiskfrystihús 20,5 millj. 
kr. Fjármunamyndun í vélum og tækjum 
nam 65,4 millj. kr. 

Framkvæmdir við vinnslustöðvar sjávar-
útvegsins árið 1970 námu 281,5 millj. kr., 
þar af voru húsbyggingar 133,7 millj. kr. 
og vélar og tæki 147,8 millj. kr. Fjármuna-
myndunin rúmlega tvöfaldaðist frá fyrra 
ári. Af húsbyggingunum námu framkvæmd-
ir við almenn fiskverkunarhús 87,0 millj. 
kr. og fiskfrystihús 30,3 millj. kr. Meirihluti 
véla og tækja fór til fiskfrystihúsa. 

Sements- og Áburðarverksmiðja. Fram-
kvæmdir Sementsverksmiðjunnar voru 
mjög litlar á árunm 1969 og 1970, en þær 
höfðu verið töluverðar næstu tvö árin áður. 

Árið 1969 nam fjármunamyndun Áburð-
arverksmiðjunnar 57,0 millj. kr. Er hér 
aðallega um að ræða framkvæmdir vegna 
endurnýjunar rafgreina í vetnisverksmiðju. 
Á árinu 1970 var hafin stækkun Áburðar-
verksmiðjunnar. Framkvæmdir námu 30,0 
millj. kr. 

Álverksmiðja. Á árinu 1969 námu fram-
kvæmdir við Álverksmiðjuna 1.317,0 millj. 
kr. Þar af námu byggingarmannvirki 482,0 
millj. kr. og vélbúnaður 835,0 millj. kr. 
Framkvæmdir voru nokkru meiri en árið 
áður eða 6,9%. Lokið var við fyrsta áfanga 
verksmiðjunnar og framleiðsla hafin haust-
ið 1969. Afkastageta fyrsta áfanga er 30 
þúsund tonn af áli á ári. Framkvæmdir 
við annan áfanga verksmiðjunnar hófust 
þegar á árinu 1969. 

Árið 1970 nam fjármunamyndun Ál-
verksmiðjunnar 630,0 millj. kr. Þar af voru 
byggingarmannvirki 276,0 millj. kr. og vél-
búnaður 354,0 millj. kr. Framkvæmdir 
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drógust saman frá fyrra ári um 54,9%. 
Framkvæmdum við annan áfanga lauk vor-
ið 1970. Eftir stækkunina er afkastagetan 
40 þúsund tonn af áli á ári. Sumarið 1970 
var byrjað á þriðja áfanga verksmiðjunn-
ar. Á þeirri stækkun að ljúka árið 1972, 
og verður afkastagetan þá 70 þúsund tonn. 

Annar iðnaður. Fjármunamyndun i öðr-
um iðnaði árið 1969 nam 448,7 millj. kr., þar 
af voru (millj. kr.): húsbyggingar 210,5, 
vélar og tæki 197,9 og önnur mannvirki 
40,3. Framkvæmdir voru nokkru minni en 
árið áður eða 3,6%. Hafin var á árinu 
stækkun Kísiliðjunnar við Mývatn og til 
þess varið 94,2 millj. kr. Af húsbygging-
um voru framkvæmdir við byggingar fyrir 
sútunarverksmiðjur 41,5 millj. kr. Ann-
ars er að mestu um að ræða dreifðar fram-
kvæmdir og fremur smáar. Flest eru tré-
smíða- og bifreiðaverkstæði. í Reykjavik 
kveður einna mest að áhaldahúsum og að-
stöðu verktaka, en kostnaður við stærri 
byggingar af því tagi nam um 17,0 millj. 
kr. Fjármunamyndun í vélum og tækjum 
var mest í eftirtöldum greinum (millj. kr.): 
kísiliðja 58,2, fatagerð og vefnaður 28,2, 
prentiðnaður 12,8 og málmsmiðaiðnaður 
9,3. 

Árið 1970 námu framkvæmdir í öðrum 
iðnaði 574,4 millj. kr., þar af voru (millj. 
kr.): húsbyggingar 196,3, vélar og tæki 
361,3 og önnur mannvirki 16,8. Aukning 
framkvæmda frá fyrra ári nam 18,5%. 
Haldið var áfram stækkun Kísiliðjunnar og 
til þess varið 75,7 millj. kr. Stækkun verk-
smiðiunnar lauk snemma á árinu 1971. Af 
húsbyggingum voru framkvæmdir við bygg-
ingar fyrir sútunarverksmiðjur um 20,0 
millj. kr. Annars er að mestu um að ræða 
dreifðar framkvæmdir og fremur smáar eins 
og árið áður. Sumar allstórar byggingar 
eru ætlaðar til notkunar fyrir tvenns kon-
ar eða þrenns konar iðnað eða meira, og 
er kostnaði við smíði þeirra ekki auðskipt 
milli iðngreina. Ýmiss konar plastiðnaðar 
í smáum stíl gætir í auknum mæli. Fjár-
munamyndun i vélum og tækjum var mest 
í eftirtöldum greinum (millj. kr.): fata-
gerð og vefnaður 66,2, kísiliðja 61,3, leður-
iðnaður (sútun skinna) 45,0, málmsmíða-
iðnaður 19,1 og prentiðnaður 13,7. Á ár-

unum 1969 og 1970 var byggð á Akureyri 
ný og fullkomin sútunarverksmiðja, sem 
er í eigu Sambands ísl. samvinnufélaga. 
Kostaði verksmiðjan um 100,0 millj. kr. 
Einnig var á þessum árum byggð minni 
sútunarverksmiðja á Sauðárkróki. 

Ýmsar vélar og tæki. 
Þessi grein nær yfir vinnuvélar alls kon-

ar og skrifstofuvélar. Mikið hefur verið 
keypt af slíkum vélum undanfarin ár, eink-
um vinnuvélum. Árið' 1969 var fjármuna-
myndun með minnsta móti, nam hún 146,0 
millj. kr., þar af vinnuvélar 103,6 millj. kr. 
og skrifstofuvélar 42,4 millj. kr. Samdráttur 
frá fyrra ári nam 59,4% í vinnuvélakaup-
um, en kaup skrifstofuvéla drógust saman 
um 35,5%. 

Árið 1970 námu vinnuvélakaup 273,0 
millj. kr. og jukust um 152,1% frá fyrra 
ári. Skrifstofuvélar voru keyptar fyrir 
55,3 millj. kr. Aukning frá fyrra ári nem-
ur 28,3%. 

6. taf/a. Innflutningur helztu búvéJa. 
(Fjöldi véla og tœkja). 

Vélknúin tæki: 1967 1968 1969 1970 
Hjóladráttarvélar 467 332 136 315 

Dráttarvélaverkfœri: 
14 14 26 56 

Herfi 14 25 10 21 
Plógherfi 3 3 - -

Sláttuvélar 452 212 261 488 
Snúningsvélar 613 376 133 173 
Múgavélar 158 123 47 129 
Mykjudreifarar 109 71 22 32 
Aburðardreifarar 332 249 102 167 
Kartöflusetjarar 7 10 7 8 
Kartöfluupptökuvélar . . . 12 17 6 11 
Jarðvegstætarar 36 32 4 1 
Ávinnsluherfi 160 90 - 13 
Amoksturstæki 191 187 51 87 
Heygreipar (vögur) 29 37 8 10 
Sláttutætarar 15 32 19 104 
Heykvíslar á ámoksturst. 260 154 29 24 
Heybindivélar 27 40 16 54 

Önnur tœki: 
Mjaltavélar 54 72 44 54 
Heyblásarar 291 182 58 64 
Kartöfiuflokkunarvélar . . 3 10 2 2 
Heyfæribönd - 6 4 12 
Heyhleðsluvagnar - 6 6 121 
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7. tafla. Fiskiskipaflotinn og ný fiskiskip. 

Fiskiskip á skipaskrá í árslok 

Bátar Togarar Hvalveiðiskip Alls 

Fjöldi Rúml. Fjöldi Rúml. Fjöldi Rúml. Fjöldi Rúml. 
1950 590 24.875 48 26.932 — — 638 51.807 
1955 597 25.114 44 28.476 4 1.020 645 54.610 
1960 731 35.773 48 33.470 5 1.407 784 70.650 
1961 750 37.517 48 33.470 7 2.268 805 73.255 
1962 784 39.085 47 32.816 8 2.749 839 74.650 
1963 808 42.395 43 30.099 8 2.749 859 75.243 
1964 808 49.410 40 28.046 6 2.227 854 79.683 
1965 792 51.205 38 26.708 7 2.858 837 80.771 
1966 761 54.573 32 22.876 7 2.858 800 80.307 
1967 756 61.761 30 21.491 7 2.858 793 86.110 
1968 733 61.097 28 20.104 7 2.858 768 84.059 
1969 733 60.149 23 16.837 5 2.360 761 79.346 
1970 748 59.725 24 16.981 4 1.973 776 78.679 

Ný fiskiskip árin 1960—1970 

Bátar Togarar Hvalveiðiskip Alls 

Fjöldi Rúml. Fjöldi Rúml. Fjöldi Rúml. Fjöldi Rúml. 
1960 53 5.802 5 4.833 — — 58 10.635 
1961 34 1.671 — - — 2 861 36 2.532 
1962 64 2.166 — — 1 481 65 2.647 
1963 51 6.073 — — — — 51 6.073 
1964 49 8.525 — — — — 49 8.525 
1965 12 2.633 — — 1 631 13 3.264 
1966 15 3.833 — — — — 15 3.833 
1967 30 8.208 — — — — 30 8.208 
1968 7 1.422 — — — — 7 1.422 
1969 15 951 — — — — 15 951 
1970 30 2.114 3 1.041 — — 33 3.155 

Rafvirkjanir og rafveitur. 
Framkvæmdir við raforkumannvirki 

hafa verið miklar síðustu árin vegna bygg-
ingar Búrfellsvirkjunar. Hámarki námu 
framkvæmdir árið 1968. Framkvæmdir ár-
ið 1969 drógust saman frá fyrra ári um 
38,4% og námu 1.222,8 millj. kr., þar af 
voru 990,9 millj. kr. á vegum Landsvirkj-
unar (Búrfellsvirkjun 794,0 millj. kr., gas-
aflsstöð í Straumsvík 136,0 millj. kr. og 
annað 60,9 millj. kr.). Fyrra áfanga Búr-
fellsvirkjunar lauk að mestu haustið 1969, 
og hófst þá raforkuframleiðsla virkjunar-
innar. Fjármunamyndun rafmagnsveitna 
ríkisins nam 90,2 millj. kr. og var tæpum 
fjórðungi meiri en árið áður. Framkvæmdir 
Rafmagnsveitu Reykjavíkur námu 62,8 
millj. kr. og rafmagnsveitna annarra sveit-
arfélaga 45,0 millj. kr. Eru þetta nokkru 

8. tafla. Smíði skipa og báta innanlands 
1968, 1969 og 1970. 

Tala skipa Rúmlestir 
Skip smíðuð 1968 2 73 
Skip smíðuð 1969 16 1.659 
Skip smíðuð 1970 27 1.564 
Skip í smíðum í árslok 1968 10 2.430 
Skip í smíðum í árslok 1969 24 1.603 
Skip í smíðum í árslok 1970 67 3.217 

minni framkvæmdir en árið áður. Heildar-
fjármunamyndun í rafvirkjunum og rafveit-
um árin 1965—1970 á verðlagi ársins 1960 
má sjá af 10. töflu. 

Fjármunamyndun í rafvirkjunum og raf-
veitum dróst enn saman á árinu 1970 um 
27,1%. Framkvæmdaupphæðin var 1.052,5 
millj. kr., þar af voru 668,8 millj. kr. á veg-
um Landsvirkjunar (Búrfellsvirkjun 370,6 
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9. tafla. Fjármunamyndun í iðnaði 1965—1970. 
(í tnillj. kr. á verðlagi ársins 1960). 

1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Vinnsla landbúnaðarafurða 18,5 39,0 29,7 22,5 13,8 26,6 

1. Byggingar (10,0) (16,2) (14,1) (10,3) (5,0) (14,6) 
2. Vélar og tæki (8,5) (22,8) (15,6) (12,2) (8,8) (12,0) 

Vinnsla sjávarafurða 170,8 225,9 130,7 65,7 41,8 88,0 
1- Byggingar (83,5) (78,9) (49,3) (25,7) (18,1) (38,9) 
2. Vélar og tæki (80,5) (140,2) (80,0) (40,0) (23,7) (49,1) 
3. Onnur mannvirki (6,8) (6,8) (1,4) — — — 

Sements- og Aburðarverksmiðja 5,8 5,5 21,9 14,6 23,7 8,7 
Alverksmiðja — — 174,0 453,3 484,5 218,4 
Annar iðnaður 199,7 269,5 258,2 168,2 162,1 192,1 

1. Byggingar (82,6) (112,7) (82,3) (70,7) (71,9) (57,2) 
2. Vélar og tæki (94,8) (132,3) (160,6) (86,1) (74,9) (129,4) 
3. Önnur mannvirki (22,3) (24,5) (15,3) (11,4) (15,3) (5.5) 

Samtals 394,8 539,9 614,5 724,3 725,9 533,8 

10. tafla. Fjármunamyndun í virkjunum og veitum 1965—1970. 
(í millj. kr. á verðlagi ársins 1960). 

1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Rafvirkjanir og rafveitur 120,5 192,4 386,8 743,4 457,6 333,8 

Þar af: Landsvirkjun (31,2) (98,5) (281,5) (654,5) (378,5) (222,0) 
Hitaveitur og jarðhitaboranir . 73,3 60,2 48,2 41,8 57,4 72,7 
Vatnsveitur 31,9 43,4 39,1 45,7 27.2 22,9 

Samtals 225,7 296,0 474,1 830,9 542,2 429,4 

millj. kr., Þórisvatnsmiðlun 246,8 millj. kr. 
og annað 51,4 millj. kr.). Framkvæmdir við 
seinni áfanga Búrfellsvirkjunar hófust 
1969, og mun þeim ljúka á árinu 1972. 
Framkvæmdir Rafmagnsveitna ríkisins ár-
ið 1970 námu 145,5 millj. kr. og jukust um 
37,7% frá fyrra ári. Fjármunamyndun Raf-
magnsveitu Reykjavikur nam 80,0 millj. kr. 
og var nokkru meiri en árið áður, en fjár-
munamyndun rafmagnsveitna annarra 
sveitarfélaga varð nokkru minni en árið 
áður og nam 50,0 millj. kr. Á árinu 1970 
hófust framkvæmdir við stækkun Laxár-
virkjunar. Til þeirrar framkvæmdar var 
varið 69,0 millj. kr. á árinu, en alls nam 
fjármunamyndun Laxárvirkjunar 71,3 millj. 
kr. Einnig var hafin stækkun Andakils-
árvirkjunar og til þess varið 7,4 millj. kr. 

í 11. töflu er yfirlit yfir uppsett afl í 
almenningsraístöðvum í lok áranna 1965 
—1970. í árslok 1970 var uppsett afl 334,1 
þús. kW og hafði lítið aukizt á árinu 1970 
eða aðeins um 0,9 þús. kW. Aftur á móti 

11. tafla. Uppsett afl í almenningsrafstöðvum 
í árslok 1965—1970. 

Þús. kW 

Vatnsafls- Varmaafls- Samtals 
stöðvar stöðvar 

1965 122,7 31,2 153,9 
1966 122,7 45,4 168,1 
1967 122,7 47,3 170,0 
1968 122,7 48,2 170,9 
1969 243,8 89,4 333,2 
1970 243,8 90,3 334,1 

varð mjög mikil aukning á árinu 1969 eða 
162,3 þús. kW, sem er 95,0% aukning. Mun-
ar hér mest um fyrra áfanga Búrfells-
virkjunar, sem tekinn var í notkun á ár-
inu 1969, 120 þús. kW að stærð, og gas-
aflsstöð í Straumsvík (varastöð), 35 þús. 
kW að stærð. Seinni áfangi Búrfellsvirkj-
unar, sem verður fullgerður 1972, er jafn-
stór hinum fyrri, þannig að stærð Búrfells-
virkjunar fullgerðrar er 240 þús. kW. Er 
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12. tafla. Fjármunamyndun íflutningatœkjum 1965—1970. 
(í millj. kr. á verðlagi ársins 1960). 

1965 
Önnur skip en fiskiskip 160,6 
Flugvélar 208,9 
Bifreiðar til atvinnurekstrar 145,5 

1965 
Vegir og brýr 132,5 
Götur og holræsi 166,0 
Hafnir og vitar 85,2 

Þar af: Straumsvíkurhöfn — 
Flugvellir 21,3 
Póstur, sími, hljóðvarp og sjónvarp 57,0 

Samtals 462,0 

það 40,0% meira afl en alls var uppsett í 
almenningsrafstöðvum í árslok 1968. 

í árslok 1970 höfðu 4.973 sveitabýli feng-
ið rafmagn eða um 95,0% allra býla í land-
inu. Hafði þeim fjölgað um 173 á árunum 
1969 og 1970 (býlum, sem höfðu fengið 
rafmagn frá Rafmagnsveitum ríkisins og 
öðrum samveitum, fjölgaði um 339, en býl-
um með eigin rafstöðvar .fækkaði um 166). 
Af býlum þeim, sem fengið höfðu rafmagn 
i árslok 1970, voru 3.959 býli tengd við 
samveitur, en 1.014 býli höfðu rafmagn 
frá eigin rafstöðvum. 

Hita- og vatnsveitur. 
Fjármunamyndun í hita- og vatnsveitum 

nam 243,1 millj. kr. árið 1969 og varð held-
ur minni en árið áður. Árið 1970 jókst 
fjármunamyndun í hita- og vatnsveitum 
um 13,0% og nam 338,0 millj. kr. í 10. töflu 
er yfirlit yfir fjármunamyndun í virkjun-
um og veitum, þ. e. rafvirkjunum og rai-
veitum, hitaveitum og vatnsveitum, árin 
1965—-1970 á verðlagi ársins 1960. 

Hitaveitur og jarðhitaboranir. Fjármuna-
myndun árið 1969 nam 165,0 millj. kr. og 
jókst frá fyrra ári um 37,3%. Af heildar-
framkvæmdaupphæðinni voru framkvæmdir 

1966 1967 1968 1969 1970 
55,7 H-9,2 58,2 24,9 185,3 

288,1 256,4 78,4 2,1 ^0 ,5 
221,3 189,0 127,6 37,3 97,8 

282,6 

1966 1967 1968 1969 1970 
102,7 125,4 101,8 126,3 145,8 
196,8 180,5 180,3 138,2 156,7 

87,9 127,0 149,3 106,0 43,3 
(3,5) (20,1) (60,4) (55,6) — 

31,9 33,9 11,9 10,3 10,5 
108,2 131,3 116,9 84,1 81,0 

527,5 598,1 560,2 464,9 437,3 

Hitaveitu Reykjavíkur 101,0 millj. kr. og 
framkvæmdir Jarðvarmaveitna ríkisins í 
Námaskarði 22,8 millj. kr. Á Dalvík var 
unnið við nýja hitaveitu fyrir 11,6 millj. kr. 

Árið 1970 var fjármunamyndun í hita-
veitum og jarðhitaborunum 257,1 millj. kr. 
Aukning frá fyrra ári er 26,7%. Fram-
kvæmdir Hitaveitu Reykjavíkur námu 120,2 
millj. kr. og framkvæmdir Jarðvarmaveitna 
ríkisins 23,0 millj. kr. Á Húsavík var unnið 
við nýja hitaveitu fyrir 63,1 millj. kr. og 
á Dalvík fyrir 9,3 millj. kr. 

Vatnsveitur. Árið 1969 var varið 78,1 
millj. kr. til vatnsveituframkvæmda, þar af 
10,9 millj. kr. í Reykjavík og 34,5 millj. kr. 
á vegum Vatnsveitu Vestmannaeyja. Vatns-
veituframkvæmdir drógust saman frá fyrra 
ári um 40,5%. 

Vatnsveituframkvæmdir drógust enn 
saman árið 1970 um 15,8%. Framkvæmda-
upphæðin nam 80,9 millj. kr., þar af voru 
framkvæmdir Vatnsveitu Reykjavíkur 26,0 
millj. kr. og framkvæmdir Vatnsveitu Vest-
mannaeyja 21,2 millj. kr. Á s.l. árum hafa 
staðið yfir miklar vatnsveituframkvæmdir 
á vegum Vatnsveitu Vestmannaeyja. Unnið 
hefur verið við vatnslögn úr landi til Vest-
mannaeyja og dreifikerfi í kaupstaðnum. 
Tvær neðansjávarleiðslur hafa verið lagðar. 

Samtals 515,0 565,1 436,2 264,2 64,3 

13. tafla. Fjármunamyndun í samgöngumannvirkjum 1965—1970. 
(í miilj. kr, á verðlagi ársins 1960). 
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14. tafla. Bygging íbúðarhúsa 1963—1970. 
(Fjöldi íbúða). 

Hafnar íbúðir: 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Reykjavík 771 555 1.103 479 1.261 381 537 689 
Kaupstaðir 541 525 565 607 355 341 243 432 
Kauptún 356 300 374 428 340 240 204 280 
Sveitir 105 101 84 95 96 79 46 68 

Samtals 1.773 1.481 2.126 1.609 2.052 1.041 1.030 1.469 

Fullgerðar íbúðir: 
Reykjavík 665 576 624 765 806 871 685 640 
Kaupstaðir 305 376 472 539 554 491 417 387 
Kauptún 234 280 325 296 328 317 281 247 
Sveitir 99 99 97 93 99 100 77 55 

Samtals 1.303 1.331 1.518 1.693 1.787 1.779 1.460 1.329 

Íbúðir i smíðum í árslok: 
Reykjavík 950 929 1.408 1.122 1.577 1.087 939 988 
Kaupstaðir 1.295 1.444 1.537 1.605 1.406 1.256 1.082 1.127 
Kauptún 717 737 786 918 930 853 776 809 
Sveitir 166 168 155 157 154 133 102 115 

Samtals 3.128 3.278 3.886 3.802 4.067 3.329 2.899 3.039 

Framkvœmdir, umreiknaðar í fullgerðar 
íbúðir, samtals 1.413 1.523 1.589 1.806 1.900 1.595 1.266 1.327 

Fyrri leiðslan var lögð 1968 og hin síðari 
1971. 

Flutningatæki. 
Fjármunamyndun í flutningatækjum var 

með minnsta móti árið 1969. Nam hún að-
eins 180,0 millj. kr. og var aðeins um fjórð-
ungur fjármunamyndunar ársins áður. 
Sundurliðun fjármunamyndunar í flutn-
ingatækjum árin 1965—1970 á verðlagi 
ársins 1960 er sýnd í 12. töflu. 

Á árinu 1970 varð mjög mikil aukning 
i fjármunamyndun í flutningatækjum. 
Fjármunamyndunin nam 742,2 millj. kr, 
og jókst um 339,5%. 

Önnur skip en fiskiskip. Á árinu 1969 
var keypt til landsins vöruflutningaskipið 
Ljósafoss, sem er 1.831 rúmlest að stærð. 
Innanlands lauk að mestu smíði strand-
ferðaskipsins Heklu. Stærð þess er 708 rúm-
lestir. Úr landi voru seld 5 skip, samtals 
6.111 rúmlestir: vöruflutningaskipin Anna 
Borg, Mánafoss og Dettifoss, farþegaskipið 
Esja og björgunarskipið Sæbjörg. Þegar 

söluandvirði þessara skipa hefur verið 
dregið frá fjármunamynduninni, nemur hún 
72,7 millj. kr. Samdráttur frá fyrra ári er 
57,2%. 

Mikil aukning varð í skipakaupum árið 
1970. Var fjármunamyndunin rúmlega sjö-
föld miðað við fyrra ár og nam 493,4 millj. 
kr. Tvö vöruflutningaskip voru keypt til 
landsins, Goðafoss og Dettifoss, samtals 
5.957 rúmlestir að stærð. Innanlands var 
nær lokið við smíði strandferðaskipsins 
Esju, sem er 710 rúmlestir að stærð, og 
er það talið til fjármunamyndunar á árinu 
1970. Úr landi voru seld 2 sildarflutninga-
skip, Síldin og Dagstjarnan, samtals 3.314 
rúmlestir að stærð. Heildarrúmlestatala 
annarra skipa en fiskiskipa var samkvæmt 
skipaskrá 61.687 í árslok 1970. 

Flugvélar. Flugvélakaup voru mjög lítil 
árin 1969 og 1970, námu þau aðeins um 
5,0 millj. kr. hvort árið. Árið 1970 voru 
fluttar út flugvélar fyrir um 6,0 millj. kr., 
þannig að það ár verður fjármunamyndunin 
neikvæð um 1,0 millj. kr. 

Bifreiðar til atvinnurekstrar. Fjármuna-
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15. tafla. Herbergjafjöldi fullgerðra íbúða í Reykjavík, 
kaupstöðum og kauptúnum 1969—1970. 

1969 1970 

Herbergi, 1 2 3 4 5 6 Alls 1 2 3 4 5 6 Ails 
auk eldhúss: o.fl. o.fl. 
Tala íbúða: 

o.fl. 

Reykjavík . . . 17 72 129 213 169 85 685 2 11 158 247 79 11 640 
Kaups tað i r . . 0 44 83 103 114 73 417 1 16 58 106 133 73 387 
K a u p t ú n . . . . 2 11 22 58 108 80 281 0 11 17 86 95 38 247 

Samtals 19 127 234 374 391 238 1.383 3 104 233 439 307 188 1.274 

% : 
Reykjavík . . . 2,5 10,5 18,8 31,1 24,7 12,4 100,0 0,3 12,0 24,7 38,6 12,4 12,0 100,0 
Kaups t að i r . . 0,0 10,6 19,9 24,7 27,3 17,5 100,0 0,3 4,1 15,0 27,4 34,3 18,9 100,0 
K a u p t ú n 0,7 3,9 7,8 20,6 38,5 28,5 100,0 0,0 4,4 6,9 34,8 38,5 15,4 100,0 

Samtals 1,4 9,2 16,9 27,0 28,3 17,2 100,0 0,2 8,2 18,3 34,5 24,1 14,7 100,0 

myndun í bifreiðum til atvinnurekstrar var 
með minnsta móti árið 1969, nam hún að-
eins 102,3 millj. kr., sem er tæplega þriðj-
ungur fjármunamyndunar ársins áður. 

Árið 1970 jukust bifreiðakaup til at-
vinnurekstrar mjög mikið eða um 162,2%. 
Fjármunamyndunin varð 250,0 millj. kr. 
Varð mikil aukning í öllum helztu liðum 
í þessari grein nema bifreiðayfirbygging-
um, þ. e.: vörubifreiðum, sendiferðabif-
reiðum, „stationbifreiðum" og almennings-
bifreiðum. Bifreiðayfirbyggingar voru litl-
ar árin 1969 og 1970, en þær höfðu verið 
í hámarki 1968 vegna umferðarbreytingar-
innar. 

Verzlunar-, skrifstofu- og veitingahús. 
Árið 1969 nam fjármunamyndun í þessari 

grein 409,0 millj. kr. Aukning frá fyrra 
ári var 20,3%. 

Árið 1970 jókst fjármunamyndunin enn 
um 28,0%, og nam hún 613,4 millj. kr. 
Stafar öll aukningin af byggingu tveggja 
hótela í Reykjavík. Hér er um að ræða 
nýtt hótel, Hótel Esju, og stækkun Loft-
leiðahótelsins. Árið 1970 var hafin bygg-
ing kornhlöðu við Sundahöfn í Reykjavík. 
Að venju er mikill meirihluti framkvæmda 
í verzlunar-, skrifstofu- og veitingahúsum í 
Reykjavík. 

16. tafla. Meðalstœrð allra íbúða í 
smíðum 1963—1970. 

Þéti-
Reykja- Kaup- Kaup- býli, Allt 

vík- staðir tún alls Sveitir landið 
m3 rrr3 m3 m3 m 3 m? 

1963 372 432 399 401 432 403 
1964 375 437 430 414 443 415 
1965 375 437 434 412 430 412 
1966 362 436 443 411 436 412 
1967 392 443 454 424 431 424 
1968 419 444 459 438 436 438 
1969 414 438 451 432 435 432 
1970 401 429 446 423 439 423 

17. tafla. Aœtlað verðmœti 
húsbyggingarframk vœmda 1968—1970. 

(/ miilj. kr. á verðlagi hvers árs). 

1968 1969 1970 
Útihús í sveitum 261,3 210,0 239,1 
Vinnsla l andbúnaðar - og 

s jávara furða 85,8 67,7 183,7 
Álverksmiðja 310,0 482,0 276,0 
A n n a r iðnaður 189,7 214,4 226,3 
Búrfellsvirkjun 130,0 206,5 — 

Verzlun, veit ingar o. fl. . . 276,3 409,0 613,4 
Byggingar hins opinbera . 719,6 787,4 1.058,9 
í b ú ð a r h ú s 1.881,2 1.804,3 2.138,5 

Samtals 3.853,9 4.181,3 4.735,9 

Samtals á verðlagi ársins 
1960 1.656,0 1.448,9 1.394,8 

Magnbreyt ing f. f. ári, % - 12,4 - 12,5 - 3,7 
Magnbreyt ing f. f. ári án 

Búrfel lsvirkjunar og 
Álverksmiðju, % - 14,7 -16,8 - 8,9 
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18. tafla a. Fullgerðar byggingar árið 1969. 

íbúðarhús 
Aðrar 

byggingar 
Nýbyggingar 

samtals 

Tala Rúmmál Rúmmál Rúmmál 
íbúða þús. m3 þús. m3 þús. m3 

Reykjavik 685 281,2 213,2 494,4 
Kaupstaðir 417 171,7 892,1 1.063,81) 
Kauptún 281 123,8 149,8 273,6 
Sveitir 77 33,7 234,9 268,6 

Samtals 1.460 610,4 1.490.01) 2.100,4') 

Þar af byggingar Álverksmiðju 819.831. 

18. tafla b. Fullgerðar byggingar árið 1970. 

íbúðarhús 
Aðrar 

byggingar 
Nýbyggingar 

samtals 

Tala Rúmmál Rúmmál Rúmmál 
íbúða þús. m3 þús. m3 þús. m3 

Reykjavík 640 260,1 279,7 539,8 
Kaupstaðir 387 171,5 145,6 317,1 
Kauptún 247 110,1 83,2 193,3 
Sveitir 55 23,7 204,7 228,4 

Samtals 1.329 565,4 713,2 1.278,6 

Samgöngumannvirki. 
Fjármunamyndun í samgöngumannvirkj-

um varð 1.186,1 millj. kr. árið 1969. Lækk-
un frá fyrra ári nam 17,0%. Drógust fram-
kvæmdir saman í öllum greinum nema vega-
og brúagerð, eins og fram kemur í 13. töflu, 
sem gefur yfirlit yfir samgöngufram-
kvæmdir árin 1965—1970 á verðlagi ársins 
1960. 

Á árinu 1970 var varið til samgöngu-
framkvæmda 1.263,3 millj. kr. Aukning 
varð i vega- og brúagerð og gatna- og hol-
ræsagerð. Aftur á móti drógust hafnarfram-
kvæmdir mikið saman, vegna þess að 
Straumsvikurhöfn varð fullgerð á árinu 
1969. í heild varð nokkur samdráttur í 
samgönguframkvæmdum frá fyrra ári eða 
5,9%. 

Vegir og brýr. Mikil aukning varð i vega-
framkvæmdum árið 1969 eða um 50,0%. 
Framkvæmdaupphæðin nam 264,0 millj. kr., 
þar af voru framkvæmdir við Hafnarfjarð-
arveg í Kópavogi 55,9 millj. kr. Fram-
kvæmdir við brýr voru aftur á móti 53,3% 

minni en árið áður og námu 34,1 millj. kr. 
Árið 1970 varð enn aukning í vegafram-

kvæmdum, er nam 15,3%. Framkvæmda-
upphæðin var 353,7 millj. kr., þar af voru 
framkvæmdir við Hafnarfjarðarveg í Kópa-
vogi 27,2 millj. kr. Til brúarsmíði var varið 
49,2 millj. kr. Aukning frá fyrra ári er 
16,8%. 

Götur og holræsi. Til gatna- og holræsa-
gerðar var varið 318,8 millj. kr. árið 1969, 
þar af 169,2 millj. kr. í Reykjavik. Miðað 
við árið áður drógust framkvæmdir sam-
an um 23,3%, en mikil aukning hafði orðið 
í þessum framkvæmdum á velgengnisárun-
um 1962—1966. Árið 1969 voru fram-
kvæmdir svipaðar og árið 1964. 

Gatna- og holræsagerð jókst um 13,4% 
árið 1970. Framkvæmdaupphæðin nam 
420,2 millj. kr., þar af var hluti Reykja-
vikur 240,5 millj. kr. eða 57,2%. Sveitar-
féiög fengu 81,1 millj. kr. framlag til gatna-
gerðar af benzínskatti árið 1970. Framlag 
ríkissjóðs til sýsluvegasjóða nam 18,5 
millj. kr. 
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19. tafla a. Fullgerðar byggingar í 
Reykjavík, kaupstöðum og 

kauptúnum árið 1969. 

Rúmmál 
Tala annarra 

ibúða bygginga 
m3 

I. Reykjavík 685 213.225 

II. Kaupstaðir: 
Akranes 13 1.878 
ísafjörður 13 5.329 
Sauðárkrókur 8 0 
Olafsfjörður 14 368 
Akureyri 98 22.917 
Húsavík 7 990 
Seyðisfjörður 1 1.121 
Neskaupstaður 12 2.974 
Vestmannaeyjar 26 3.560 
Kefiavík 46 1.599 
Hafnarfjörður 93 837.0241) 
Kópavogur 86 14.326 

Samtals 417 892.0861) 

Kauptún: 
Borgarnes 5 0 
Hellissandur 4 800 
Ólafsvík 7 1.775 
Grundarfjörður 0 169 
Stykkishólmur 3 225 
Búðardalur 4 8.206 
Króksfjarðarnes 2 0 
Þingeyri 1 0 
Suðureyri 0 50 
Bolungarvik 13 305 
Hnífsdalur 1 0 
Súðavík 0 374 
Hvammstangi 4 5.758 
Blönduós 4 891 
Varniahlið 1 0 
Dalvík 1 590 

Rúmmál 
Tala annarra 

íbúða bygginga 

Árskógssandur 2 0 
Grenivík 2 880 
Mývatnssveit 2 2.075 
Raufarhöfn 1 0 
Vopnafjörður 4 0 
Hlaðir 1 0 
Bakkagerði 0 312 
Egilsstaðir 13 2.574 
Eskifjörður 6 827 
Reyðarfjörður 10 5.675 
Búðir 1 360 
Stöðvarfjörður 3 3.000 
Breiðdalsvík 0 630 
Höfn, Hornafirði 10 27.186 
Vík í Mýrdal 8 0 
Hvolsvöllur 5 2.480 
Hella 4 2.572 
Stokkseyri 3 0 
Eyrarbakki 2 1.350 

16 4.950 
Búrfell 11 54.283 
Laugarvatn 0 3.120 
Hveragerði 17 1.980 
Þorlákshöfn 10 540 
Grindavík 7 3.016 
Sandgerði 1 0 
Gerðar 2 720 
Njarðvík 22 8.744 
Vogar 2 1.136 
Bessastaðahreppur 1 0 
Garðakauptún 37 2.267 
Seltjarnarnes 19 0 
Mosfellssveit 9 18 

Samtals 281 149.838 

SamtaJs /.-///. 1.383 1.255.149 

1) Þar af byggingar Álverksmiðju 819.831. 

Hafnir og vitar. Fjármunamyndun í höfn-
um og vitum árið 1969 var 304,8 millj. kr. 
Drógust framkvæmdir saman frá fyrra ári 
um 29,0%. Framkvæmdaupphæðin sundur-
liðast þannig (millj. kr.): Straumsvíkur-
höfn 160,0, aðrar hafnir sveitarfélaga 134,8, 
landshafnir 8,6 og vitabyggingar 1,4. Lang-
stærsti framkvæmdastaðurinn er Straums-
vik, en þar er framkvæmdakostnaður tal-
inn nema 160,0 millj. kr., sem er rúmlega 
helmingur heildarframkvæmda. Byggingu 
Straumsvikurhafnar lauk árið 1969, en end-
anlegt uppgjör byggingarkostnaðar hefur 

ekki farið fram vegna ágreinings við verk-
taka um verðbætur. Aðrir stærstu fram-
kvæmdastaðirnir voru (millj. kr.): ísa-
fjörður 24,3, Vopnafjörður 18,3, Akureyri 
13,0 og Hafnarfjörður 10,4. 

Árið 1970 urðu framkvæmdir við hafnir 
og vita miklu minni en árið áður eða 59,2%. 
Þessi lækkun stafar að mestu leyti af því, að 
Straumsvíkurhöfn varð fullgerð árið 1969. 
Framkvæmdir námu 153,0 millj. kr., sem 
sundurliðast þannig (millj. kr.): hafnir 
sveitarfélaga 149,0, landshafnir 1,6 og vita-
byggingar 2,4. Mestar framkvæmdir voru 
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19. tafla b. Fullgerðar byggingar í 
Reykjavík, kaupstöðum og 

kauptúnum árið 1970. 

Rúmmál 
Tala annarra 

ibúöa bygginga 
m3 

I. Reykjavík 640 279.676 

II. Kaupstaðir: 
Akranes 16 380 
Ísafjörður 13 2.202 
Sauðárkrókur 22 14.404 
Siglufjörður 1 0 
Ólafsfjörður 2 1.900 
Akureyri 52 58.835 
Húsavík 6 8.012 
Seyðisfjörður 9 1.111 
Neskaupstaður 12 9.312 
Vestmannaeyjar 21 0 
Keílavík 48 8.940 
Hafnarfjörður 49 23.894 
Kópavogur 136 16.579 

Samtals 387 145.569 

III. Kauptún: 
Reykholt 0 800 
Borgarnes 16 3.403 
Hellissandur 4 0 
Ólafsvík 3 4.761 
Grundarfjörður 6 460 
Stykkishólmur 7 4.022 
Búðardalur 4 3.979 
Patreksfjörður 12 3.439 
Bíldudalur 1 168 
Suðureyri 1 0 
Bolungarvík 2 1.318 
Hnífsdalur 1 250 
Laugabakki 4 0 
Hvammstangi 3 0 
Blönduós 5 4.800 

Skagaströnd 
Varmahlíð 
Hofsós 
Dalvík 
Hrisey 
Árskógssandur 
Grenivík 
Mývatnssveit 
Kópasker 
Raufarhöfn 
Vopnafjörður 
Hlaðir 
Egilsstaðir 
Eskifjörður 
Reyðarfjörður 
Búðir 
Stöðvarfjörður 
Breiðdalsvík 
Djúpivogur 
Höfn, Hornafirði 
Vík í Mýrdal 
Hvolsvöllur 
Hella 
Stokkseyri 
Eyrarbakki 
Selfoss 
Laugarvatn 
Hveragerði 
Þorlákshöfn 
Grindavík 
Sandgerði 
Gerðar 
Njarðvík 
Vogar 
Garðakauptún 
Seltjarnarnes 

Mosfellssveit 

Samtals 

Samtals I.—III. 

Rúmmál 
Taia annarra 

ibúða bygginga 
m3 

1 350 
0 60 
2 10 
3 1.600 
0 546 
0 500 
3 378 
1 :10.464 
0 964 
1 0 
3 0 
3 0 
9 6.063 
2 1.080 
5 2.145 
1 0 
1 0 
1 440 
1 0 
5 1.847 
0 1.030 
3 0 
4 1.330 
3 5.503 
5 0 

14 5.037 
0 457 

12 1.877 
4 0 

14 5.442 
0 1.015 
1 2.220 
7 1.110 
1 0 

33 0 
24 0 
.11 4.345 

247 83.203 

1.274 508.448 

á eftirtöldum stöðum (millj. kr.): Akur-
eyri 14,0, Grindavík 10,7, Bolungarvík 9,2 
og Vestmannaeyjar 8,8. 

Flugvellir. Framkvæmdir við flugvelli 
árið 1969 námu 26,8 millj. kr. og voru 
13,3% minni en árið áður. Af framkvæmda-
upphæðinni var varið til flugvalla 11,1 
millj. kr., 10,9 millj. kr. til bygginga og 
4,8 millj. kr. til flugöryggistækja. 

Fjármunamyndun í flugvöllum árið 1970 
var svipuð og árið áður. Framkvæmda-

upphæðin var 32,1 millj. kr. og skiptist 
þannig (millj. kr.): flugvellir 12,7, bygg-
ingar 15,1 og flugöryggistæki 4,3. 

Póstur og sími, hljóðvarp og sjónvarp. 
Fjármunamyndun pósts og síma árið 1969 
var 154,7 millj. kr. Lækkun frá fyrra ári 
nam 31,5%. Sundurliðun framkvæmda er 
þannig (millj. kr.): sjálfvirkar stöðvar 
54,0, jarðsímar 39,0, húsbyggingar 19,0, 
ritsíma- og fjarritatæki 13,8 og annað 28,9. 

Árið 1969 námu framkvæmdir hljóðvarps 
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20. tafla a. Byggingar aðrar en íbúðarhús, fullgerðar á árinu 1969. 

Reykjavík Kaapstaðir Kauptún Sveitir Samtals 
m3 m3 m? m3 mJ 

Skólar 9.159 12.093 10.808 27.131 59.191 
Félagsheimili — — 5.233 1.350 6.583 
Sjúkrahús 23.548 20 963 491 25.022 
Kirkjur — — — 22 22 
Ymsar opinberar byggingar 31.133 5.271 63.044 1.818 101.266 
Verzlunar-, skrifstofu- og gistihús 68.476 11.703 6.352 4.425 90.956 
Verksmiðjur og verkstæði 50.431 841.8721) 14.484 3.434 910.221') 
Vöruskemmur og geymar 30.478 1.816 .14.615 — 46.909 
Vinnsluhús landbúnaðarafurða — — 8.350 455 8.805 
Fiskfrystihús — 4.180 2.020 — 6.200 
Síldar- og fiskimjölsverksmiðjur — — 10.122 — 10.122 
Önnur fiskverkunarhús — 15.131 13.847 — 28.978 

Samtals 213.225 892.0861) 149.838 39.126 1.294.275x) 

Útihús í sveitum — — — 195.815 195.815 

Alls 213.225 892.0861) 149.838 234.941 1.490.0901) 

J) Þar af byggingar Álverksmiðju 819.831. 

0,9 millj. kr. og sjónvarps 82,0 millj. kr. 
Fjármunamyndun rikisútvarpsins í heild 
var 20,0% minni en árið áður. 

Fjármunamyndun pósts og síma var 
svipuð 1970 og árið áður. Framkvæmda-
upphæðin nam 168,7 millj. kr. og sundur-
liðast þannig (millj. kr.): sjálfvirkar 
stöðvar 50,5, jarðsimar 46,7, húsbyggingar 
24,5, fjölsímar 19,3 og annað 27,7. Fram-
kvæmdir simans hafa verið miklar á undan-
förnum árum. Hefur verið gert stórt átak 
til að koma á sjálfvirku símasambandi, þar 
sem áður voru handvirkar stöðvar. Nær 
sjálfvirkt simasamband nú til flestra þétt-
býlisstaða á landinu. 

Á árinu 1970 nam fjármunamyndun 
hljóðvarps 9,3 millj. kr. og sjónvarps 77,1 
millj. kr. Fjármunamyndun ríkisútvarps-
ins í heild var 7,8% minni en árið áður. 
Á árunum 1969 og 1970 var haldið áfram 
uppbyggingu dreifikerfis sjónvarpsins, og 
er það verk langt komið. Áætlað er, að i 
árslok 1971 eigi allt að 98% landsmanna 
þess kost að hagnýta sér útsendingar sjón-
varpsins. 

Byggingar liins opinbera. 
Fjármunamyndun i byggingum hins op-

inbera árið 1969 nam 744,5 millj. kr. og 

dróst saman um 10,3% frá fyrra ári. Varð 
lækkun í öllum flokkum bygginga hins op-
inbera nema í skólum og íþróttamannvirkj-
um, en þar varð 6,2% aukning. 

Aukning varð í framkvæmdum við bygg-
ingar hins opinbera á árinu 1970, er nam 
14,7%. Aukning varð í öllum flokkum bygg-
inga hins opinbera. Yfirlitið hér á eftir 
sýnir fjármunamyndun i byggingum hins 
opinbera árin 1968—1970. Eru bygging-
arnar flokkaðar eftir tegundum, og til-
greindur er heildarkostnaður við fram-
kvæmdir í millj. kr. 

1968 1969 1970 
Skólar og íþróttamann-

288,3 376,5 481,7 
Sjúkrahús 186,1 174,8 253,3 
Félagsheimili og 

kirkjur 47,0 47,5 58,5 
Aðrar byg'gingar hins 

opinbera 153,4 145,7 207,3 

Samt. á verðl. hvers árs 674,8 744,5 1.000,8 
Samt. á verðl. ársins '60 283,2 254,1 291,5 

Skólar og íþróttamannvirki. Á árinu 1969 
var varið 347,6 millj. kr. til byggingar skóla 
og 28,9 millj. kr. til byggingar iþrótta-
mannvirkja. Skólabyggingar jukust frá 
fyrra ári um 13,2%, en framkvæmdir við 
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20. tcifla b. Byggingar aðrar en íbúðarhús, fullgerðar á árinu 1970. 

Reykjavík Kaupstaðir Kauptún Sveitir Samtals 
m3 m3 m3 m3 m? 

Skólar 77.784 14.843 6.361 8.088 107.076 
Félagsheimili — — 522 8.721 9.243 
Sjúkrahús 16.387 8.100 6.935 745 32.167 
Kirkjur — — 188 720 908 
Ymsar opinberar byggingar 50.547 2.744 6.129 340 59.760 
Verzlunar-, skrifstofu- og gistihús . 53.323 8.322 9.153 4.804 75.602 
Verksmiðjur og verkstæði 16.386 76.225 28.936 — 121.547 
Vöruskemmur og geymar 54.280 8.895 1.818 865 65.858 
Vinnsluhús landbúnaðarafurða . . — 11.782 8.004 10.331 30.117 
Fiskfrystihús — 7.163 350 — 7.513 
Síldar- o c fiskimjölsverksmiðjur . . — — 546 300 846 
Önnur fiskverkunarhús 10.969 7.495 14.261 410 33.135 

Samtals 279.676 145.569 83.203 35.324 543.772 

Útihús í sveitum — — — 169.451 169.451 

Alls 279.676 145.569 83.203 204.775 713.223 

íþróttamannvirki drógust saman um 
39,2%. Framkvæmdaupphæðin í skólum 
sundurliðast þannig (millj. kr.): barna- og 
gagnfræðaskólar 259,6, menntaskólar 32,0, 
Árnagarður 29,0, iðnskólar 12,1, húsmæðra-
skólar 8,2 og aðrir skólar 6,7. 

Árið 1970 nam framkvæmdaupphæð í 
skólum 447,2 millj. kr., og sundurliðast hún 
þannig (millj. kr.): barna- og gagnfræða-
skólar 337,0, menntaskólar 35,7, húsmæðra-
skólar 22,4, Heyrnleysingjaskólinn 18,0, iðn-
skólar 16,9 og aðrir skólar 17,2. Aukning 
i skólabyggingum frá árinu áður varo 9,8%. 
Til byggingar íþróttamannvirkja var varið 
34,5 millj. kr., og varð aukning frá árinu 
áður 1,7%. 

Skipting fjármunamyndunar eftir bvggð-
um var þannig árin 1969 og 1970: 

Reykjavík Kaupst. Kauptún Sveitir 
1969 % 47,9 16,1 12,8 23,2 
1970 % 41,1 21,0 13,2 24,7 

Sjúkraliús. Fjármunamyndun í sjúkra-
húsum varð 23,6% minni 1969 en árið áð-
ur og nam 174,8 millj. kr. Eins og árin áð-
ur voru stærstu verkefnin, sem unnið var 
að, Landspítalinn og Borgarsjúkrahúsið í 
Fossvogi. Til þessara framkvæmda fóru 
84,7 millj. kr. (Landspitalinn 48,2 millj. 
kr. og Borgarsjúkrahúsið 36,5 millj. kr.), 

sem eru tæplega helmingur heildarfram-
kvæmda. 

Árið 1970 var varið 253,3 millj. kr. til 
byggingar sjúkrahúsa. Aukning frá árinu 
áður er 23,6%. Stærstu liðirnir eru þessir 
árið 1970 (millj. kr.): Landspítalinn 58,5, 
Borgarsjúkrahúsið í Fossvogi 40,0, hjúkr-
unarheimili fyrir aldraða i Reykjavík 21,8, 
sjúkrahúsið í Vestmannaeyjum 14,4, sjúkra-
húsið á Húsavík 14,2 og sjúkrahúsið á 
Akranesi 9,2. 

Hin síðari ár hefur nokkuð aukizt hlutur 
hvers konar hæla, sem talin eru til sjúkra-
húsa, svo sem elliheimila og annars af svip-
uðu tagi (t. d. hjúkrunarheimili fyrir aldr-
aða í Reykjavík). Framkvæmdir styrktar-
félaga vangefinna á Akureyri og í Reykja-
vik námu um 30,0 millj. kr. bæði árin 1969 
og 1970. 

Félagsheimili og kirkjur. Framkvæmdir 
við byggingu félagsheimila námu 34,5 millj. 
kr. árið 1969 og 37,6 millj. kr. árið 1970. 
Drógust framkvæmdir saman bæði árin. 
Fyrra árið um 10,0%, en hið síðara um 
7,0%. 

Til kirkjubygginga var varið 13,0 millj. 
kr. árið 1969 og 20,9 millj. kr. árið 1970. 
Fyrra árið drógust framkvæmdir saman 
um þriðjung, en hið síðara varð aukning, 
er nam 36,9%. 
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AÖrar byggingar hins opinbera. Fjár-
munamyndun í öðrum byggingum hins op-
inbera árið 1969 nam 145,7 millj. kr. Lækk-
un frá fyrra ári er 22,8%. Stærstu fram-
kvæmdirnar, sem allar eru í Reykjavík, 
voru þessar (millj. kr.): Tollstöðvarbygg-
ingin 26,3, myndlistarhús 11,4, lögreglu-
stöð 10,9 og Félagsheimili stúdenta 10,3. 
í Reykjavík voru byggð barnaheimili og 
leikvellir fyrir samtals 28,3 millj. kr. 

Árið 1970 varð aukning í þessari grein, 
er nam 21,5%. Framkvæmdaupphæðin var 
207,3 millj. kr. Stærstu framkvæmdirnar 
voru allar í Reykjavík eins og árið áður, 
en þær voru þessar (millj. kr.): Tollstöðv-
arbyggingin 24,7, byggingar rannsókna-
stofnana atvinnuveganna á Keldnaholti 
20,4, myndlistarhús 17,5, Félagsheimili 
stúdenta 15,9, lögreglustöð 15,8 og hús fyrir 
Veðurstofuna 10,1. í Reykjavik voru byggð 
barnaheimili og leikvellir fyrir samtals 
30,9 millj. kr. Utan Reykiavíkur hafa auk-
izt framkvæmdir hin síðari ár við ýmiss 
konar safnahús og skyldar byggingar á 
vegum bæjarstjórna og sveitarstjórna. 

Íbúðabyggingar. 
Fjármunamyndun í íbúðabyggingum 

dróst mikið saman á árinu 1969 eða um 
22,0%. Framkvæmdir námu 1.804,3 millj. 
kr., þar af í Reykjavík 895,3 millj. kr., 508,1 
millj. kr. í kaupstöðum, 325,2 millj. kr. í 
kauptúnum og 75,7 millj. kr. í sveitum. 

Hafin var bygging 1.030 íbúða árið 1969. 
Er það nokkrum íbúðum færra en byrjað 
var á árið áður. Fullgerðar voru alls 1.460 
íbúðir, þar af 685 í Reykjavík, 417 í kaup-
stöðum, 281 í kauptúnum og 77 í sveitum. 
Fullgerðum íbúðum fækkaði um 319 frá 
fyrra ári. íbúðir i smíðum í árslok 1969 
voru 2.899, en þeim fækkar um 12,9% frá 
fyrra ári. í 14. töflu er yfirlit yfir fjölda 
íbúða, hafinna, fullgerðra og í smíðum árin 
1963—1970. Þar er enn fremur að finna 
framkvæmdir, umreiknaðar í fullgerðar 
íbúðir. 

Árið 1970 nam fjármunamyndun í ibúða-
byggingum 2.138,5 millj. kr. Aukning frá 
fyrra ári var 1,1%. Framkvæmdir í Reykja-
vík námu 1.043,1 millj. kr., 607,4 millj. kr. 

í kaupstöðum, 406,0 millj. kr. í kauptúnum 
og 82,0 millj. kr. í sveitum. í Reykjavík 
var hlutur fjölbýlishúsa af heildarfram-
kvæmdum við íbúðarhús 61,5%. Árið áður 
var þetta hlutfall 53,9%. 

Byrjað var á smíði 1.469 íbúða árið 1970. 
Var byrjað á 439 íbúðum fleira en árið áð-
ur. Fullgerðar voru alls 1.329 íbúðir, og 
fækkar þeim um 131 íbúð, miðað við árið 
áður. Af fullgerðum íbúðum voru 640 í 
Reykjavík, 387 í kaupstöðum, 247 í kaup-
túnum og 55 í sveitum. íbúðir í smíðum 
í árslok 1970 voru 3.039, og fjölgaði þeim 
um 4,8% frá fyrra ári. Framkvæmdir, um-
reiknaðar i fullgerðar íbúðir, voru 1.327 
árið 1970, en 1.266 árið áður. Meðaltal fyr-
ir árin 1963—1970 er 1.552 íbúðir. 

Eftirfarandi yfirlit sýnir hlutfallslegar 
breytingar á íbúðarhúsabyggingum árin 
1966—1970. 

1966 1967 1968 1969 1970 
Reyk jav ík . . . 100 123 115 87 87 
Kaupstað ir . . 100 95 77 63 64 
Kauptún . . . . 100 109 86 68 73 
Sveitir 100 99 97 67 62 
Al l t landið . . 100 110 96 75 76 

Íbúðarhúsabyggingar eru í hámarki 1967, 
og eru heildarframkvæmdir ársins 1970 
rúmlega 30,0% minni en heildarfram-
kvæmdir ársins 1967. Á árunum 1961—1967 
fóru íbúðabyggingar ört vaxandi, þannig 
að 1967 voru framkvæmdir 104,7% meiri 
en 1961. 

í 15. töflu er yfirlit yfir herbergjafjölda 
fullgerðra íbúða 1 þéttbýli árin 1969 og 
1970. í Reykjavík er algengasta íbúðar-
stærðin 4 herbergi og eldhús, en í kaup-
stöðum og kauptúnurn 5 herbergi og eld-
hús. Alls eru íbúðir 4 herbergi og minni 
54,5% allra fullgerðra íbúða í þéttbýli ár-
ið 1969, en 61,2% árið 1970. 

Meðalstærð allra íbúða í smíðum árin 
1963—1970 kemur fram i 16. töflu. Eins 
og sjá má, fór meðalíbúðin yfirleitt stækk-
andi fram til ársins 1968. Bæði árin 1969 
og 1970 er meðalrúmmálið hins vegar 
nokkru minna en árið áður. 

Húsbyggingar, yfirlit. 
Verðmæti allra húsbyggingarfram-

kvæmda árið 1969 er áætlað 4.181,3 millj. 
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kr. Samdráttur frá árinu áður er 12,5%, 
en 16,8% án Búrfellsvirkjunar og Álverk-
smiðju. í 17. töflu er sundurliðað yfirlit 
yfir húsbyggingarframkvæmdir árin 1968 
—1970. Framkvæmdir við íbúðarhús eru 
að meðaltali um 45,0% heildarfram-
kvæmda þessi ár. Eins og fram kemur í 
18. töflu a, var heildarrúmmál fullgerðra 
bygginga árið 1969 2.100,4 þús. m3, þar af 
voru (í þús. m^) íbúðarhús 610,4, bygging-
ar Álverksmiðjunnar 819,8, útihús í sveitum 
195,8 og aðrar byggingar 474,4. Nánari 
sundurliðun á fullgerðum byggingum er 
gerð í 18., 19. og 20. töflu. Heildarrúmmál 
fullgerðra bygginga árið 1969 að byggingum 
Álverksmiðjunnar slepptum var 18,3% 
minna en árið áður. 

Árið 1970 dróst verðmæti húsbyggingar-
framkvæmda saman um 3,7%. Ef bygg-
ingar Álverksmiðju og Búrfellsvirkjunar 
eru undanskildar, varð aukning, er nam 
8,9%. Eins og sjá má af 18. töflu b, var 
heildarrúmmál fullgerðra bygginga árið 
1970 1.278,6 þús. m3 , þar af voru (í þús. 
m 3 ) : íbúðarhús 565,4, útihús í sveitum 169,4 
og aðrar byggingar 543,8. Að byggingum 
Álverksmiðjunnar slepptum er heildarrúm-
málið nálega það sama og árið áður. Rúm-
mál bygginga í fyrsta og öðrum áfanga Ál-
verksmiðjunnar er talið með fullgerðum 
byggingum árið 1969. Nánari sundurliðun 
á fullgerðum byggingum árin 1969 og 1970 
er gerð í 18., 19. og 20. töflu. 



Gjaldeyrisviðskipti 1970 
Í grein þessari, sem tekin er saman af Ólafi Tómassyni, 
er fjallað um gjaldeyrisviðskipti og skipulag gjaldeyriss-
og- innflutningsmála. 

Þróun útflutningsframleiðslu og utanrík-
isviðskipta varð hagstæð á árinu 1970. 

Útflutningsframleiðslan jókst að magni, og 
þróun verðlags á útflutningsafurðum var 
hagstæð. Verðmætisaukning útflutnings-
framieiðslunnar varð um 25% frá árinu 
áður, ef álframleiðsla er undanskilin bæði 
árin. Verðvísitala útflutnings hækkaði um 
18,8% miðað við árið áður, en verðvísi-
tala innflutnings hækkaði um 4,6%, þannig 
að viðskiptakjörin hafa breytzt um 13,7% 
landinu í hag frá 1969 til 1970. 

Greiðslujöfnuður. 
Í 1. töflu er sýnt bráðabirgðayfirlit yfir 

greiðslujöfnuðinn við útlönd á árinu 1970, 
og ber að hafa í huga, að sumar tölur geta 
breytzt nokkuð, þegar endanlegar upplýs-
ingar fást, einkum varðandi ýmsa þjónustu-
liði og stuttar fjármagnshreyfingar einka-
aðila. Yfirlitið sýnir, að vöruskiptajöfnuð-
urinn í heild var hagstæður um 230 millj. 
kr., og er þá reiknað með f.o.b.-verði, bæði 
á útflutningi og innflutningi. 

Verðmæti útflutnings, að undanskildu áli, 
jókst um 25% miðað við árið áður, en sé 
útflutningur á álafurðum meðtalinn, var 
aukningin 36%. Almennur innflutningur 
jókst um 32% á árinu 1970, en í heild jókst 
verðmæti vöruinnflutnings um 34% frá ár-
inu 1969. 

Þjónustujöfnuður er áætlaður hagstæð-
ur um 495 millj. kr., og eru þá talin með 
655 millj. kr. gjöld vegna álbræðslu. Árið 
áður var þjónustujöfnuðurinn hagstæður 

um 388 millj. kr. að meðtöldum 515 millj. 
kr. gjöldum vegna álbræðslu. Helztu liðir 
þjónustujafnaðar eru sýndir i 1. töflu, en 
eins og fyrr segir skortir nokkuð á, að 
fullkomnar upplýsingar séu fyrir hendi um 
einstaka liði. 

Viðskiptajöfnuðurinn, þ. e. jöfnuður 
fyrir vörur og þjónustu í heild, er áætlaður 
hagstæður um 725 millj. kr., en samkvæmt 
endanlegu uppgjöri fyrir árið 1969 reyndist 
viðskiptajöfnuðurinn þá hagstæður um 391 
millj. kr. Framlög án endurgjalds, en það 
eru rekstrarframlög til alþjóðastofnana og 
eignayfirfærslur einstaklinga, námu nettó 
um 30 milij. kr. til gjalda. Sérstök dráttar-
réttindi við IMF eru gjaldeyrisréttindi, sem 
Aiþjóðagjaldeyrissjóðurinn úthlutar þátt-
tökuríkjum samkvæmt heimild, sem sam-
þykkt var á árinu 1969, eftir að stofnskrá 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, sem heimilar út-
gáfu sérstakra gjaldeyrisréttinda, gekk í 
giidi. Var slíkum gjaldeyrisréttindum út-
hiutað í fyrsta sinn í ársbyrjun 1970, og 
kom í hlut Íslands jafnvirði 222 miilj. kr. 
Fjármagnsjöfnuður, að undanskilinni breyt-
ingu á gjaldeyrisstöðu bankanna, er áætiað-
ur hagstæður um 185 millj. kr., og er það 
lægri upphæð en verið hefur um mörg und-
anfarin ár, enda varð veruleg lækkun á löng-
um erlendum skuldum á árinu og fjármagns-
innflutningur á vegum islenzka álfélagsins 
minni á árinu 1970 en verið hefur árlega, 
frá því að bygging álbræðslunnar hófst. 
Heildargreiðslujöfnuðurinn, eins og hann 
kemur fram í breytingu á gjaldeyrisstöðu 
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bankanna, varð hagstæður um 1.200 millj. 
kr., og er þá frátalinn 75 millj. kr. bati á 
gjaldeyrisstöðunni, sem stafaði af bókhalds-
legu endurmati. Liðurinn „Skekkjur og 
vantalið", að upphæð 98 millj. kr., er það, 
sem á vantar, til þess að fullur jöfnuður sé 
á breytingu gjaldeyrisstöðunnar annars veg-
ar og annarra liða greiðslujafnaðarins hins 
vegar. 

Gjaldeyrisverzlun. 
Yfirlit um gjaldeyrisviðskipti bankanna 

á árinu 1970 er sýnt í 2. töflu. Samkvæmt 
yfirlitinu nam innkominn gjaldeyrir alls 
16.464 millj. kr., en af þeirri fjárhæð eru 
sérstök dráttarréttindi 222 millj. kr., þann-
ig að gjaldeyriskaup bankanna námu 16.242 
millj. kr. Meginhluti af keyptum gjaldeyri 
er vegna andvirðis útflutnings, sem nam 
12.513 millj. kr. eða 77,0% af öllum keypt-
um gjaldeyri. Árið áður var andvirði út-
flutnings 70,3% af keyptum gjaldeyri. 
Duldar tekjur, þar með talið fjármagnsinn-
streymi annað en andvirði langra lána, 
námu 3.675 millj. kr., og andvirði langra 
erlendra lána til eins árs eða lengri tíma, 
sem komið hafa inn sem keyptur gjald-
eyrir, nam aðeins 54 millj. kr., en auk 
þeirra 54 millj. kr. af erlendu lánsfé, 
sem innifalið er í gjaldeyriskaupum 
bankanna, nam notkun erlendra lána 876 
millj. kr., sem gengið hafa beint til greiðslu 
á innflutningi. Notkun langra erlendra 
lána hefur því numið samtals 930 millj. 
kr. á árinu 1970. 

Seldur gjaldeyrir samkvæmt gjaldeyris-
söluskýrslum bankanna nam 15.311 millj. 
kr., þar af nam andvirði innflutnings 11.198 
millj. kr. eða 73,1% af seldum gjaldeyri. 

Mismunur á innkomnum og útlátnum 
gjaldeyri nam 1.153 millj. kr. Gjaldeyris-
staða bankanna batnaði hins vegar um 
1.275 millj. kr. Þegar breyting á gjaldeyris-
stöðunni er borin saman við mismun á inn-
komnum og útlátnum gjaldeyri, þarf að taka 
tillit til breytinga á erlendum víxlum, þar 
sem erlendir víxlar eru taldir með í yfirliti 
um gjaldeyrisstöðu bankanna, um leið og 
bankarnir kaupa víxlana, en í gjaldeyris-
kaupaskýrslum er gjaldeyrir ekki talinn 
keyptur, um leið og banki kaupir erlendan 

1. tafla. Greiðslujöfnuður 1970. 
(Bráðabirgðayfirlit í millj. kr.). 

víxil, heldur um leið og víxillinn fæst 
greiddur. Á árinu 1970 varð 57 millj kr. 
nettóaukning á erlendri víxileign bankanna, 
og verður þá, þegar búið er að taka tillit 
til þess, eftir mismunur að upphæð 65 millj. 
kr., og stafar sá mismunur að mestu leyti 
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af bókhaldslegu endurmati og tilfærslum, 
sem koma ekki fram í gjaldeyrisviðskiptum, 
en valda breytingum á gjaldeyrisstöðunni. 

Utan við gjaldeyrisviðskipti bankanna í 
2. töflu er innflutningur á ákveðnum vöru-
tegundum frá Bandarikjunum, en andvirði 
þeirra er lánað samkvæmt sérstökum samn-
ingi (PL-480). Innflutningur þessi nam um 
30 millj. kr. á árinu 1970. 

Allmikill munur er oft á andvirði út-
flutnings, eins og hann er talinn í 2. töflu, 
og í verzlunarskýrslum. Munurinn liggur í 
fyrsta lagi í verðmætishækkun vegna farm-
gjalda, sem koma fram í gjaldeyriskaupum, 
en ekki í verzlunarskýrslum, þar sem út-
flutningur er talinn f.o.b. Þó er ísfiskút-
flutningur talinn hærri i verzlunarskýrslum, 
þar sem aðeins hluta af söluandvirðinu er 
skilað til bankanna, en hitt fer til greiðslu 
á kostnaði erlendis og nemur að jafnaði mun 
hærri upphæð en flutningsgjaldinu. í öðru 
lagi getur það oft valdið miklum mun, að 
greiðslur koma inn á öðru ári en afskipun 
fer fram. Andvirði innflutnings verður 
einnig annað og jafnan lægra í gjaldeyris-
skýrslum en í verzlunarskýrslum. Munurinn 
liggur aðallega í verðmæti farmgjalda, sem 
kemur fram í verzlunarskýrslum, þar sem 
innflutningur er talinn c.i.f., en hins vegar 
nær gjaldeyrissalan að jafnaði aðeins til 
f.o.b.-verðs. Auk þess fara greiðslur fyrir 
nokkurn hluta innflutningsins ekki fram 
á sama ári og innflutningur er talinn í 
verzlunarskýrslum. Sérstaklega á þetta við 
um þann hluta innflutnings, sem byggist á 
erlendum lántökum og kemur því ekki til 
greiðslu hjá bönkunum fyrr en síðar og 
flokkast þá undir duldar greiðslur, þegar 
um afborganir af föstum lánum er að ræða. 
Er þetta algengt í sambandi við kaup og 
innflutning á flugvélum, skipum og öðrum 
fjárfestingarvörum, sem keyptar eru gegn 
erlendum gjaldfresti. 

Kaup og sala bankanna á erlendum gjald-
eyri eru sundurliðuð eftir mánuðum í 3. 
töflu, og einnig er þar sundurliðun i frjáls-
an gjaldeyri og vöruskiptagjaldeyri. Til 
vöruskiptagjaldeyris teljast gjaldeyrisvið-
skipti við Rússland, Austur-Þýzkaland, 
Rúmeníu og Brasilíu. Kaup á vöruskipta-
gjaldeyri námu 7,9% af heildarkaupum á 

2. tafla. Yfirlit um gjaldeyrisviðskipti 
bankanna 1970. 

(/ millj. kr.). 

lnnkomiö: 
Keyptur gjaldeyrir: 

a) Andvirði útflutnings 12.513 
b) Duidar tekjur 3.675 
c) Löng lán 54 

16.242 
Sérstök dráttarréttindi 222 

Innkomið alls 16.464 

Útlátiö: 
Seldur gjaldeyrir: 

a) Andvirði innflíutnings 11.198 
b) Duldar greiðslur 4.113 

Útlátið alls 15.311 

Mismunur: 
Bætt gjaldeyrisstaða 1.275 
Breyting á víxileign, nettó - 57 
Annar mismunur - 65 

1.153 

Alls 16.464 

árinu 1970, en 8,6% árið áður. Sala á 
vöruskiptagjaldeyri nam 7,7% af heildar-
gjaldeyrissölu 1970, en 9,0% árið áður. 

í 4. töflu er sundurliðun á gjaldeyris-
kaupum, öðrum en andvirði útflutnings og 
innkominna fastra lána. í 5. töflu er sýnd 
sundurliðun á gjaldeyrissölu fyrir öðru en 
innflutningi. Er greiðslum þar skipt í 
greiðslur gegn leyfum og án leyfa, og eru 
greiðslur án leyfa fyrir ýmsa opinbera að-
ila. í yfirfærslum ríkissjóðs er innifalinn 
kostnaður við utanríkisþjónustuna auk ann-
arra útgjalda rikissjóðs erlendis. í liðnum 
„bankar" eru kaup á seðlum, sem ferða-
menn selja erlendis, stærsti þátturinn. Töl-
urnar i 3., 4. og 5. töflu eru umreiknaðar 
samkvæmt gildandi gjaldeyrisgengi á hverj-
um tíma. 

Gjaldeyrisstaða. 
Gjaldeyrisstaða bankanna, en það eru 

eignir og skuldir nettó í erlendum bönkum, 
verðbréfaeign, gulleign Seðlabankans, sér-
stök dráttarréttindi, nettóstaða við Al-
þjóðagjaldeyrissjóðinn, seðlar og erlend 
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3. tafla. Kaup og sala bankanna á erlendum gjaldeyri mánaðarlega 1968—1970. 
(ímillj. kr.). 

Keyptur gjaldeyrir Seldur gjaldeyrir 

1968 1969 1970 1968 1969 1970 
Janúar 479 765 1.003 639 830 989 
Febrúar 542 1.186 1.108 577 972 846 
Marz 508 990 1.034 598 906 1.014 
Apríl 540 1.426 1.400 630 1.011 1.114 
Mai 620 936 1.801 797 852 1.215 
Júní 920 995 1.104 704 1.127 1.311 
Júlí 633 1.128 1.537 821 1.055 1.517 
Agúst 592 1.086 1.302 757 1.008 1.255 
September 515 1.181 1.551 745 979 1.427 
Október 631 1.267 1.447 918 1.219 1.428 
Nóvember 1.000 1.248 1.339 900 1.068 1.463 
Desember 1.597 1.445 1.616 1.077 1.274 1.732 

Samtals 8.577 13.653 16.242 9.163 12.301 15.311 

Frjáls gjaldeyrir 7.807 12.483 14.960 8.316 11.193 14.126 
Vöruskiptagjaldeyrir 770 1.170 1.282 847 1.108 1.185 

Samtals 8.577 13.653 16.242 9.163 12.301 15.311 

Ath.: Við umreikning á erlendri mynt í ísl. krónur er miðað við gengi, eins og það var á hverjum tíma. 

mynt ásamt ávísunum og víxlum, sem greið-
ast eiga i erlendum gjaldeyri, er sýnd á 
eftirfarandi yfirliti, sem sýnir gjaldeyris-
stöðuna i árslok sl. þrjú ár i millj. kr., skipt 
á Seðlabanka og viðskiptabanka og enn 
fremur skipt á frjálsan gjaldeyri og vöru-
skiptagjaldeyri. 

Seðlabankinn: 
Frjáls gjaldeyrir og gull: 

Eignir 
Skuldir 

1ÍKS8 
2.512 
1.225 

1S69 
3.429 
1.319 

1970 
4.727 
1.067 

Frjáls gjaldeyrir, nettó 1.287 2.110 3.660 

Vöruskiptareikningar: 
Eignir 52 7 12 
Skuldir 204 115 89 

Vöruskiptareikningar, 
nettó -^152 -^108 4 7 7 

Nettóstaða 
Seðlabankans 1.135 2.002 3.583 
Viðskiptabankar: 

Erlendar eignir . . . . 110 438 167 
Erlendar skuldir . . 943 452 487 

Samtals -4833 4 14 4320 

Gjaldeyrisstaða bankanna: 
Frjáls gjaldeyrir . 454 2.096 3.340 
Vöruskiptagjaldeyrir -152 -108 -7 

Alls 302 1.988 3.263 

Þar af útflutningsvöruvíxlar: 1968 447 m. kr. 
og 1969 73 m. kr. 

Á framangreindu yfirliti eru tölurnar 
umreiknaðar í íslenzkar krónur samkvæmt 
skráðu gengi í hver árslok. Á árinu 1970 
batnaði gjaldeyrisstaðan í heilcl um 1.275 
millj. kr., en af þeirri upphæð stafa 75 
millj. kr. af bókhaldslegu endurmati og til-
færslum. 

Þróun gjaldeyrisstöðunnar eftir mánuð-
um var þannig, að fyrstu fimm mánuðina 
fór staðan mjög batnandi og hafði i lok maí-
mánaðar batnað um tæpar 1.400 millj. kr., 
en af þeirri upphæð voru 222 millj. kr. 
vegna hinna sérstöku gjaldeyrisréttinda, 
sem fyrr er getið. í júnímánuði versnaði 
staðan um 191 millj. kr., en sá halli vannst 
upp og rúmlega það á næstu þremur mán-
uðum. Á siðasta ársf jórðungi versnaði stað-
an um 149 millj. kr., þar af eru 136 millj. 
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kr. í nóvember. í einstökum mánuði batnaði 
staðan mest í maí, 572 millj. kr. Seðlabank-
inn endurgreiddi Alþjóðagjaldeyrissjóðnum 
í nóvember 1970 tvö jöfnunarlán (compensa-
tory financing), samtals að upphæð 7,5 
millj. dollara. Bæði þessi lán voru á sínum 
tíma tekin til þess að treysta gjaldeyris-
stöðuna, þegar mikil rýrnun hafði orðið 
í útflutningsframleiðslunni. Fyrra lánið var 
tekið í október 1987, en síðara lánið í nóv-
ember 1968. Samkvæmt reglum Alþjóða-
gjaldeyrissjóðsins er endurgreiðsla jöfnun-
arlána háð þróun útflutningstekna, en þó 
skulu lánin greiðast að fullu á þremur til 
fimm árum. Þróun útflutningsframleiðsl-
unnar var það hagstæð á árunum 1969 og 
1970, að hægt var að endurgreiða þessi lán 
að fullu í nóvember 1970, eins og áður var 
sagt. Til endurgreiðslu á lánunum var að 
hluta varið 2,0 millj. dollurum af þeim 2,5 
millj. dollurum í sérstökum dráttarréttind-
um, sem ísland fékk úthlutað i janúar 1970. 
Framangreindar lántökur og endurgreiðsl-
ur hafa hvorki áhrif á gjaldeyrisstöðuna 
nettó né hreyfingu gjaldeyrisstöðunnar, þar 
sem andvirði lánanna kemur við lántöku inn 
í stöðuna sem aukin gjaldeyriseign, en 
skuldin við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn er 
jafnframt færð á móti til skulda. Á sama 
hátt verður við endurgreiðslu lækkun á er-
lendum innstæðum, en skuldin við Alþjóða-
gjaldeyrissjóðinn lækkar á móti um sömu 
upphæð. 

í árslok 1970 skuldaði Seðlabankinn Al-
þjóðagjaldeyrissjóðnum 7,5 millj. dollara 
yfirdráttarlán, sem tekið var í marz 1969 til 
þess að styrkja gjaldeyrisstöðuna, en þessi 
skuld var að fullu endurgreidd í janúar 
1971. 

Stutt vörukaupalán innflytjenda námu 
1.719 millj. kr. í árslok 1970 og höfðu auk-
izt um 449 millj. kr. á árinu. 

Samningsbundnar erlendar skuldir opin-
berra aðia til eins árs eða lengri tíma lækk-
uðu um 378 millj. kr., og samningsbundnar 
erlendar skuldir einkaaðila til eins árs eða 
lengri tíma lækkuðu um 343 millj. kr. Nán-
ari upplýsingar um samningsbundin eiiend 
lán er að finna í sérstakri grein um erlend 
lán í 2. hefti Fjármálatíðinda 1971, 168.— 
173. bls. 

4. tafla. Gjaldeyriskaup bankanna fyrir 
annað en útfluttar vörur 1968—1970. 

(í millj. kr.). 

1968 1969 1970 
Umboðslaun 182 234 275 
Erlend skip 36 65 109 
Isienzk skip 18 22 45 
Tryggingabætur og björg-

unarlaun 53 74 48 
Tekjur innlendra flugfél. 251 341 537 
Flueþjónusta 63 40 48 
Erlend flugfélög og Kefla-

víkurviðskipti 178 309 294 
Sendiráð 48 76 78 
Ferðamenn 149 265 348 
Fríhöfnin i Keflavík . . . 40 54 69 
Varnarliðið og verktakar 

þess 451 575 781 
Ymsar fjármagnshreyf-

mgar 541 617 721 
Ymislegt 133 181 322 

Samtals 2.143 2.853 3.675 

Ath.: Við umreikning á erlendri mynt í ísl. krónur er 
miðað við gengi, eins og það var á hverjum tíma. 

Iðnþróunarsjóður, sem stofnaður er með 
fjárframlögum Danmerkur, Finnlands, ís-
lands, Noregs og Svíþjóðar, tók til starfa 
á árinu 1970. Hlutverk sjóðsins er efling al-
hliða iðnþróunar á Íslandi. Á árinu 1970 
námu innkomin framlög hinna Norðurland-
anna 269 millj. kr. 

Verðmæti útflutningsvörubirgða nam 
1.191 millj. kr. í árslok 1970. Reiknað á 
verðlagi í ársbyrjun annars vegar og verð-
lagi í árslok hins vegar nam lækkun á verð-
mæti útflutningsvörubirgða 251 millj. kr. 
á árinu 1970, og eru þá birgðir af áli ekki 
meðtaldar. Á árinu 1969 lækkaði verðmæti 
útflutningsvörubirgða um 43 millj. kr., gert 
upp á sama hátt. Birgðir af áli jukust um 
4.437 tonn á árinu 1970. 

Skipulag gjaldeyris- og innflutningsmála. 
Á árinu 1970 var ekki um að ræða neinar 

meiri háttar breytingar á skipulagi gjald-
eyris- og innflutningsmála, frá því sem ver-
ið hefur undanfarin ár. 

Viðskiptaráðuneytið og Seðlabanki Ís-
lands hafa með höndum yfirumsjón gjald-
eyrismála, og Seðlabankinn annast eftirlit 
gjaldeyrisviðskipta. Úthlutun gjaldeyris- og 
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5. tafla. Gjaldeyrissala fyrir öðru en 
innflutningi 1968—1970. 

(ímillj. kr.). 

A.Gegn leyfum 1968 /969 1970 
Námskostnaður 104 118 142 
Fcrða-og dvalarkostnaður 223 251 414 
Sjúkrakostnaður 13 12 12 
yinnulaun til útlendinga 40 17 18 
Áhafnagjaldeyrir skipa og 

flugvéla 61 45 53 
Eignayfirfærsla 29 27 41 
Skuldagreiðslur 367 729 911 
Afborganir af lánum v/ 

skipa og flugvéla 283 488 595 
Skipa- og flugvélagjöld . . 307 400 449 
Skipaleiga 128 161 251 
Skipa- og flugvélaviðgerðir 89 87 93 
Tryggingar 68 142 194 
Umboðslaun 17 21 34 
Ýmislegt 111 205 229 

Samtals 1.840 2.703 3.436 

B. An leyfa 
Ríkissjóður 113 149 241 
Framkvæmdasjóður 218 537 361 
Bankar 41 27 32 
Póstur og sími 37 76 37 
Ýmislegt 6 5 6 

Samtals 415 794 677 

A - r B alls 2.255 3.497 4.113 

Ath.: Við umreikning á erlendri mynt í ísl. krónur er 
miðað við gcngi, eins og það var á hverjum 
tíma. 

innflutningsleyfa fyrir vörum og gjaldeyris-
greiðslum annast Landsbankinn og Útvegs-
bankinn í samráði við viðskiptaráðuneytið, 
en þeir eru einu viðskiptabankarnir, sem 
rétt hafa til þess að verzla með erlendan 
gjaldeyri. 

Gjaldeyrisbankarnir gefa út þrenns kon-
ar leyfi: A-leyfi, sem eru gjaldeyris- og 
innflutningsleyfi fyrir vörum; B-leyfi, sem 
aðeins eru innflutningsleyfi fyrir vörum, 
enda hafi innflytjandinn gert grein fyrir 
gjaldeyri til greiðslunnar; og loks eru leyfi 
fyrir duldum greiðslum. 

Úthlutun A-leyfa, sem eru gjaldeyris- og 
innflutningsleyfi, má skipta í tvennt: Ann-
ars vegar leyfi fyrir vörum, sem flytja má 
inn frá hvaða landi, sem viðskipti eru við 
í frjálsum gjaldeyri, og hins vegar leyfi 
fyrir vörum, sem aðeins má flytja inn frá 

vöruskiptalöndum. í byrjun hvers árs ákveð-
ur rikisstjórnin, að höfðu samráði við Seðla-
bankann og gjaldeyrisbankana, heildarupp-
hæð leyfaúthlutunar í frjálsum gjaldeyri, 
og er þeirri upphæð skipt milli vöruflokka. 
Upphæð hvers flokks nefnist kvóti hans, og 
eru kvótarnir auglýstir. Vörum, sem úthlut-
að er eftir innflutningskvótum, er skipt i 
tvo kafla. í I. kafla eru vörur, sem úthlutað 
er þrisvar sinnum á ári, i janúar—febrúar, 
júni og október. í II. kafla eru vörur, sem 
úthlutað er á þeim tíma, sem nauðsynlegt 
er talið. Leyfaveitingar fyrir innflutningi 
frá vöruskiptalöndunum fara fram i sam-
ræmi við viðskiptasamninga, sem i gildi eru 
við hvert einstakt land. 

Gjaldeyrisúthlutun bankanna vegna inn-
fiutnings á frílistavörum, svo og veiting á 
innflutningsieyfum 1969 og 1970, er sýnd í 
6. töflu. Leyfi fyrir innflutningi vegna 
varnarliðsviðskipta og fríhafnar eru ekki 
talin með. Samkvæmt þessum tölum nam 
gjaldeyrisúthlutun bankanna fyrir fríiista-
vörum 1969 85% og 1970 tæplega 89% af 
heildargjaldeyrisúthlutun vegna innflutn-
ings, sem enn er háður leyfum, en þar eru 
benzin og brennsluoliur mikilvægustu vöru-
tegundirnar, þó einungis háðar leyfum til 
þess að tryggja viðskipti við vöruskipta-
lönd. Það er því lítill hluti heildarinnflutn-
ings, sem er raunverulega takmarkaður með 
innflutningsleyfum. 

Yfirfærslur fyrir duldum greiðslum eru 
að mestu levti frjálsar og skiptast í eftir-
farandi þrjá flokka: 
1) Greiðslur, sem eru algerlega frjálsar og 

6. tafla. Afgreiddar gjaldeyrisumsóknir 
vegna innflutnings 1969 og 1970. 

(I millj. kr.). 
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leyfisveiting því eingöngu til þess að 
auðvelda eftirlit. Helztu greiðslur i þess-
um flokki eru: útgjöld islenzkra fiug-
véla, útgjöld íslenzkra skipa vegna ann-
ars en viðgerða, greiðslur fyrir leigu-
skip, umboðslaun, náms- og sjúkrakostn-
aður, ferðakostnaður vegna viðskipta-
erinda, greiðslur vegna endurtrygginga 
og vörutrygginga i utanríkisviðskiptum. 
Enn fremur eru greiðslur rikissjóðs, 
greiðslur vegna pósts og síma og er-
lendur kostnaður gjaldeyrisbankanna al-
gerlega frjáls og undanþegin leyfum. 

2) Greiðslur, sem eru frjálsar upp að vissu 
marki, og eru þar helztar greiðslur vegna 
almennra ferðalaga. 

3) Greiðslur, sem leyfi eru veitt fyrir með 
tilliti til þarfar i hverju einstöku tilviki, 
t. d. skipaviðgerðir og greiðslur af bein-
um tryggingum. 

Allar greiðslur vegna fjármagnsflutninga 
eru takmörkunum háðar og leyfi aðeins 
veitt með tilliti til sérstakra þarfa í hverju 
einstöku tilfelli. 
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I. tafla. Þjóðarframleiðsla og verðmœtaráðstöfun 1968—1970. 
Millj. kr. 

Verðlag hvers árs 

1968 1969 1970 
Bráðab. 

Verðlag ársins 1960 

1968 1969 1970 
Bráðab. 

Þjóðarframleiðsla, brúttó; markaðsvirði 27.516 33.845 42.400 11.894 12.129 12.855 
Þjóðartekjur, brúttó; markaðsvirði, á föstu verðlagi1) - 12.254 12.620 13.945 
+ Innflutningur vöru og þjónustu 12.055 15.741 20.470 7.790 6.924 8.754 
H- Útflutningur vöru og þjónustu 9.510 16.132 21.195 5.653 6.404 7.641 

Verðmætaráðstöfun 30.061 33.454 41.675 14.031 12.649 13.968 
Einkaneyzla 18.812 21.395 27.467 8.956 8.374 9.392 
Samneyzla 2.800 3.300 4.050 1.145 1.170 1.223 

Fjármunamyndun 8.725 8.600 10.511 4.111 3.131 3.404 
Landbúnaður 654 530 728 324 217 257 
Fiskveiðar 187 152 705 101 53 256 
Vinnsla sjávarafurða 140 118 282 66 42 88 
Annar iðnaður 1.329 1.864 1.320 658 684 446 
Ýmsar vélar og tæki 224 146 328 118 54 114 
Virkjanir og veitur 1.719 1.466 1.391 831 542 429 
Flutningatæki 483 180 742 264 64 283 
Verzlun, veitingastarfsemi o. fl 276 409 613 116 140 179 
íbúðarhús 1.881 1.804 2.138 790 616 623 
Samgöngumannvirki 1.157 1.186 1.263 560 465 437 
Byggingar hins opinbera 675 745 1.001 283 254 292 
Breytingar útflutningsbirgða og bústofns -4- 276 159 -4- 353 -4- 181 -4-26 -4- 51 

Þjóðarframleiðsla, brúttó; markaðsvirði 
Þjóðartekjur, brúttó; markaðsvirði, á föstu verðlagi . . 
+ Innflutningur vöru og þjónustu 
- Útflutningur vöru og þjónustu 

Verðmætaráðstöfun 
Einkaneyzla 
Samneyzla 
Fjármunamyndun 
Breytingar útflutningsbirgða og bústofns 

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

1968 1969 1970 1968 1969 1970 
100,0 100,0 100,0 - 5,8 2,0 6,0 

- - - - 6,9 3,0 10,5 
43,8 46,5 48,3 - 8,2 -11,1 26,4 
34,5 47,6 50,0 - 6,3 13,3 19,3 

109,3 98,9 98,3 -7,0 - 9,8 10,4 
68,4 63,2 64,8 - 5,1 - 6,5 12,2 
10,2 9,8 9,5 2,7 2,2 4,5 
31,7 25,4 24,8 - 8,7 -23,8 8,7 

- 1,0 0,5 -0,8 - - -

l)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 1969—1971. 

Aukning 
í% 
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III. tafla. Framleiðsla mjólkurafurða og sala þeirra innan lands 1969—1971. 



F J ÁRMÁLATÍ ÐINDI 

VI. tafla. Vísitölur verðlags og tekna. 
Vísitölur 

1) Meðalársvísitalan er reiknuð: - 1 / 2 janúarvísitala sama árs + 1/2 januarvísitala 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 f jö l -
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.l) 

1) Innflutningstölur eru miðaðar við cif.-verð, en útflutningstölur við fob.-verð. 

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 árió 
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IX. tafla. Viðskipti við einstök lönd í millj. kr. 1969—1971. 

Innflutningur, cif. Útflutningur, fob. 

1969 1970 1971 1969 1970 1971 

Fríverzlunarbandalagið: 
Bretland 1.378,4 1.967,0 2.611,0 1.323,9 1.701,5 1.725,0 
Danmörk 1.045,1 1.855,3 1.873,0 538,7 866,6 850,0 
Færeyjar 0,9 3,6 0,0 101,7 125,1 105,0 
Noregur 699,3 769,7 926,0 172,7 212,4 206,0 
Svíþjóð 528,0 702,6 1.097,0 589,0 863,6 553,0 
Austurríki 23,7 40,7 82,0 5,1 91,7 53,0 
Portúgal 35,8 46,9 114,0 412,5 524,0 788,0 
Sviss 452,2 201,5 354,0 103,5 327,8 101,0 
Finnland 292,1 379,7 415,0 230,4 227,1 228,0 

Samtals 4.455,5 5.967,0 7.472,0 3.477,5 4.939,8 4.609,0 
Efnahagsbandalagið: 

50,0 Belgía 173,6 261,3 334,0 33,1 145,7 50,0 
Frakkland 211,1 375,2 427,0 86,1 112,9 73,0 
Holland 568,8 822,5 1.110,0 129,9 103,7 112,0 
Italia 208,3 259,7 314,0 320,0 411,1 537,0 
Luxemburg 2,2 3,0 10,0 0,5 0,6 0,0 
Vestur-Þýzkaland 1.818,7 2.083,6 2.922,0 813,8 1.392,5 772,0 

Samtals 2.982,7 3.805,3 5.117,0 1.383,6 2.166,5 1.544,0 
Austur-Evrópulönd: 

Austur-Þýzkaiand 55,1 66,6 71,0 7,6 58,7 43,0 
Búlgaría 1,7 2,9 2,0 - - 0,0 
Pólland 179,9 201,7 205,0 168,2 158,0 216,0 
Rúmenía 3,5 4,2 6,0 - 0,3 -

Rússland 870,1 978,4 1.309,0 840,0 884,0 1.075,0 
Tékkóslóvakía 132,3 224,3 253,0 55,7 90,7 26,0 
Ungverjaland 95,2 4,7 8,0 9,5 107,5 73,0 

Samtals 1.337,8 1.482,8 1.854,0 1.081,0 1.299,2 1.433,0 
Önnur Evrópulönd: 

Grikkland 0,8 0,9 2,0 100,0 96,3 144,0 
Írland 3,5 7,5 20,0 18,6 28,9 14,0 
Júgóslavía 2,4 2,7 4,0 4,5 12,4 7,0 
Spánn 66,3 86,4 94,0 105,7 187,1 266,0 
Tyrkland 0,8 1,1 2,0 2,0 1,5 2,0 

Samtals 73,8 98,6 122,0 230,8 326,2 433,0 
Norður-Ameríka: 

Bandaríkin 934,4 1.116,2 2.838,0 2.614,5 3.869,4 4.830,0 
Kanada 26,6 28,9 70,0 2,6 9,0 12,0 

Samtals 961,0 1.145,1 2.908,0 2.617,1 3.878,4 4.842,0 

Nígería 0,2 0,3 1,0 209,9 54,6 1,0 
Japan 281,3 391,5 716,0 10,4 14,3 62,0 
Brasilía 169,0 173,9 189,0 171,9 109,0 150,0 
tsrael 28,2 24,8 30,0 0,5 3,8 6,0 
Surinam - 409,7 660,0 - - -

Önnur lönd 566,5 343,9 293,0 193,8 104,8 95,0 

Alls 10.856,0 13.842,9 19.362,0 9.376,3 12.896,6 13.175,0 
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X. tafla. Gjaldeyrisstaða bankanna.1) 

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

ekki hefur verið dregið á gullframlagið, og frá ársbyrjun 1970 sérstök gjaldeyrisréttindi við IMF. 
3) Þ.e. IMF og EMA. 
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XI. tafla. Greiðslujöfnuður við útlönd og viðskiptakjör. 
(Í millj. kr.) 

1)Allar tölur greiðslujafnaðar hafa verið umreiknaðar miðað við 88 kr. stofngengi. 
2) Bráðabirgðatölur. 
3) Miðað við 43 kr. stofngengi. 



330 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

XII. tafla. Yflrlit um bankaksrflöA) 

Eignir bankakerfisins Skuldir bankakerfisins 

Innlendar eignir 

1) Seðlabankinn, viðskiptabankar, sparisjóðir og innlánsdeildir kaupfélaga. 
2) Samanlagðar tölur úr 1., 2. og 4. dálki í XIII. töflu. 
3) Sama og 6. dálkur í XIV. töflu. 
4) Samanlagðar tölur úr 6. dálki í XIII. töflu og 10. dálki í XIV. töflu að frádregnum 3. dálki í XIV. töflu. 
5) Peningamagn: Samtala seöla og myntar í umferð (sbr. 8. dálk í XIII. töílu) 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 Seðlahankans 

Innlendar eignir 

Skuldir Seðlabankans 

Peningaliðir 

1) Mínusmerki ( - ) táknar nettóinnstæðu rtkissjóðs 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 bandariskra vörukaupalána, P.L. 480. 
5) Sömu tölur og í 8. 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. 



332 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

XIV. tafla. Reikningar innlánsstofnana.1) 

1) Viðskiptabankar, sparisjóðir og innlánsdeildir kaupfélaga. 
2) Veltifé, sparifé og geymslufé vegna innflutnings. 
3) Kaup á eigin skuldabréfum viðskiptabanka talin með. 
4) Innstæður á uppsagnarreikningum taldar með (og mótvirði stofnlána árin 1961—1968). 
5) Seðla- og mynteign + almennar innstæður hjá Seðlabankanum - lausaskuldir (þ.e. yfirdráttur + aðrar 

stuttar skuldir + óinnleystir tékkar) gagnvart Seðlabankanum. Óhagstæð lausafjárstaða er merkt með 
minusmerki ( - ) . 

6) Óhagstæð lausafjárstaða er merkt með mínusmerki ( - ) . 
6) 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 3.229 909 397 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 

Ársfjórðungslok 
1969: 

Marz 2.075 175 2.250 7.102 1.575 623 9.300 10.190 1.329 508 12.027 
Júní 2.491 232 2.732 7.363 1.643 617 9.623 10.811 1.396 504 12.711 
September 2.551 266 2.817 7.582 1.693 611 9.886 11.063 1.486 497 13.046 
Dcsember 2.455 268 2.723 8.282 1.853 654 10.789 11.327 1.544 531 13.402 

Mánaðarlok 1970: 
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 
Júni 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 3.679 385 4.154 9.686 2.106 596 12.388 13.351 1.940 468 15.759 
Desember 2.938 374 3.312 10.367 2.257 741 13.365 13.495 1.948 601 16.044 

Mánaðarlok 1971: 
Janúar 3.388 353 3.741 10.533 2.304 741 13.578 13.857 1.987 601 16.445 
Febrúar 3.500 387 3.887 10.684 2.338 741 13.763 14.098 2.029 598 16.725 
Marz 3.640 360 4.000 10.846 2.403 753 14.002 14.385 2.052 604 17.041 
Apríl 3.852 421 4.273 10.951 2.412 753 14.116 14.987 2.092 602 17.681 
Maí 4.125 446 4.571 11.120 2.440 753 14.313 15.365 2.144 602 18.111 
Júní 4.410 457 4.867 11.191 2.475 744 14.410 15.628 2.195 592 18.415 
Júli 4.379 471 4.850 11.406 2.497 744 14.647 15.800 2.255 591 18.646 
Ágúst 4.789 502 5.291 11.477 2.506 744 14.727 15.942 2.297 601 18.840 
September 4.516 498 5.014 11.629 2.526 682 14.837 15.989 2.333 540 18.862 
Október 4.339 495 4.834 11.794 2.571 682 15.047 16.470 2.369 539 19.378 
Nóvember 4.495 473 4.968 11.819 2.565 682 15.066 16.618 2.410 541 19.569 
Desember6) 3.574 481 4.055 12.426 2.726 770 15.922 16.506 2.445 617 19.568 

1)Tölur töflunnar miðast við skiptingu í 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. 

í mil l j . kr . 
ARSLOK Mánaðarlok 1971 

1969 1970 Julí Ágúst Sept. Okt. Nóv. Des. 

E i g n i r : 

Erl. eignir í frjálsuni gjaldeyri 
a. Gullmynt 

3.759,2 
89 3 

5.233,1 
89,3 

45,7 

506,0 
2.041,7 
2.550,4 

5.964,0 
89,3 

128,5 

506,0 
2.197,7 
3.042,5 

6.232,3 
89,3 

216,5 

506,0 
2.355,6 
3.064,9 

6.375,2 
89,3 

216,5 

506,0 
2.714 9 
2.848,5 

6.121,6 
89,3 

216,5 

506,0 
2.588,2 
2.721,6 

5.752,4 
89,3 

260,5 

506,0 
2.197,3 
2.699,3 

6.034.0 
89,3 

260,5 

506,0 
2.358.1 
2.820,1 

b. Sérstök gjaldeyrisréttindi 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins 

c. Gullframlag til Alþjóða-
gjaldeyrissjóðsins 

d. Erlendir bankar o. fl 
e. Erl. verðbréf og ríkisvíxlar 
f. Erlendir víxlar 

330,0 
1.367,4 
1.934,7 

37,8 

7,0 

5.233,1 
89,3 

45,7 

506,0 
2.041,7 
2.550,4 

5.964,0 
89,3 

128,5 

506,0 
2.197,7 
3.042,5 

6.232,3 
89,3 

216,5 

506,0 
2.355,6 
3.064,9 

6.375,2 
89,3 

216,5 

506,0 
2.714 9 
2.848,5 

6.121,6 
89,3 

216,5 

506,0 
2.588,2 
2.721,6 

5.752,4 
89,3 

260,5 

506,0 
2.197,3 
2.699,3 

6.034.0 
89,3 

260,5 

506,0 
2.358.1 
2.820,1 

Vöruskiptareikningar 

330,0 
1.367,4 
1.934,7 

37,8 

7,0 11,5 45,4 43,4 39,5 33,7 30,6 18,4 

KróriLíframlag íi! Aiþjóðagjald-
eyrissjóðsins 990,0 1.538,0 1.518,0 1.518,0 1.518,0 1.518,0 1.518,0 1.518,0 

Innlánsslofnanir 
a. Óinnleystir tékkar 
b. Reikningsskuldir 
c. Önnur stutt Ián 
d. Verðbréf 
e. Endurkeyptir víxlar 

2.142,8 
1,0 
8,2 

190,9 
44,4 

1.898,3 

1.923,0 
4,5 

26,1 
75,0 
73,9 

1.743,5 

2.376,8 
108,3 
102,3 
59,0 
65,4 

2.041,8 

2.420.0 
.150,4 

8,5 
142,2 
64,8 

2.054.1 

2.238,1 
130,6 
30,1 
57,0 
64,7 

1.955,7 

2.518,9 
89.6 
84,4 

196,0 
64.7 

2.084,2 

2.746,3 
185,3 
64,2 

213,0 
84,7 

2.199,1 

2.747,5 
1,0 

85,3 
5.16,0 
92,2 

2.053ÍÓ 

Fjárfestingarlánastofnanir 
a. Reikninesskuldir 
b Önnur stutt lán 
c. Verðbréf 

585.0 
122,9 
10,0 

452.1 

1.288.0 
21,2 

370,7 
54,5 

775,6 
66,0 

549,6 
30,3 
55,0 

464,3 

1.543,1 

613,3 
59,6 

822,6 
47,6 

780.0 
131.1 
60,0 

588,9 

2.231,7 
871,5 
523,4 

50,1 
548.3 
238.4 

796,9 
149,8 
60,0 

587,1 

2.177,5 
727,5 
614,5 

50,ö 
547,1 
238,4 

827,8 
145,7 
60,0 

622,1 

2.304,8 
810,6 
657,4 

51,1 
547.3 
238.4 

861,2 
178.8 
60,0 

622,4 

1.919,6 
645,3 
424.9 

52,7 
558.3 
238.4 

782,8 
109,0 
60,0 

613 8 

917,6 
135,0 
80,0 

702,6 

1.209,6 
62,3 

144,4 
45,9 

712,6 
244,4 

Ríkissjóður og ríkisstofnanir 
a. Aðalviðskiptareikn. rikissj. 
b. Aðrir ríkisreikningar . . . . 
c. Ríkisstofnanir 
d. Verðbréf 
e. Endurlánað erlent lánsfé 

585.0 
122,9 
10,0 

452.1 

1.288.0 
21,2 

370,7 
54,5 

775,6 
66,0 

549,6 
30,3 
55,0 

464,3 

1.543,1 

613,3 
59,6 

822,6 
47,6 

780.0 
131.1 
60,0 

588,9 

2.231,7 
871,5 
523,4 

50,1 
548.3 
238.4 

796,9 
149,8 
60,0 

587,1 

2.177,5 
727,5 
614,5 

50,ö 
547,1 
238,4 

827,8 
145,7 
60,0 

622,1 

2.304,8 
810,6 
657,4 

51,1 
547.3 
238.4 

861,2 
178.8 
60,0 

622,4 

1.919,6 
645,3 
424.9 

52,7 
558.3 
238.4 

1.938,2 
629.1 
465.2 

52,7 
552,8 
238,4 

917,6 
135,0 
80,0 

702,6 

1.209,6 
62,3 

144,4 
45,9 

712,6 
244,4 

Aðrir aðiiar 
a. Ýmsir reikningar 
b. Verðbr.bæjar-ogsveitarfél. 
c. Önnur verðbréf 

189,4 
6,4 

65,1 
117,9 

2,0 

675,3 
6,3 

76,0 
593,0 

2,0 

232,5 
7,6 

63,0 
161,9 

2,0 

332.3 
7,9 

62,8 
261,6 

2,0 

461,3 
7,9 

92,4 
361,0 

2,0 

459,1 
5,7 

92,3 
361,1 

2,0 

458.3 
5,8 

92,0 
360,5 

2,0 

681,7 
5,4 

97,0 
579,3 

2,0 Bankabyggingar 

189,4 
6,4 

65,1 
117,9 

2,0 

675,3 
6,3 

76,0 
593,0 

2,0 

232,5 
7,6 

63,0 
161,9 

2,0 

332.3 
7,9 

62,8 
261,6 

2,0 

461,3 
7,9 

92,4 
361,0 

2,0 

459,1 
5,7 

92,3 
361,1 

2,0 

458.3 
5,8 

92,0 
360,5 

2,0 

681,7 
5,4 

97,0 
579,3 

2,0 

Ýmislegt 37,9 46,9 2,4 3,7 4,0 2,1 2,1 45,3 

AIls 9.001,3 11.502,5 13.152,8 13.526,1 13.770,7 13.436,2 13.230.7 13.174,1 
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XVI. tafla,frh. Efnahagsreikningur Seðlabankans. 

í millj. kr. 
ÁRSLOK Mánaðarlok 1971 

í millj. kr. 
1969 1970 Júlí Ágúst Sept. Okt. Nóv. Des. 

S k u l d i r : 

Seðlar og mynt 1.226,2 1.514,0 1.841,3 1.742,9 1.797,3 1.791,5 1.814,4 1.821,4 

Innlánsstofnanir 
a. Almennar innstæður 
b. Innst. á uppsagnarrcikn. . 
c. Bundnar innstæður 

2.986,7 
340,6 

6,4 
2.639,7 

3.594,3 
226,0 

9,4 
3.358,9 

4.153,6 
251,1 

33,0 
3.869,5 

4.490.7 
548,1 

31,4 
3.911.8 

4.466,4 
426,8 

31,4 
4.008,2 

4.241.0 
229,0 

29,4 
3.982,6 

4.558,8 
541,8 

29,4 
3.987,6 

4.237,4 
182,5 
25,1 

4.029,8 

Fjárfestingarlánastofnanir 525,9 579,2 670,9 747,8 533,3 613,8 572,9 477,5 

Ríkissjóður og ríkisstofnanir 
a. Aðaiviðskiptareikn.ríkissj. 
b. Aðrir rikisreikningar 
c. Ríkisst., alm. innstæður . . 
d. Ríkisst., uppsagnarreikn.. 

648,0 

263,5 
312,3 

72,2 

1.368,2 
363,9 
192,5 
740,9 

70,9 

1.695,9 

451,7 
1.174,4 

69,8 

1.781,6 

485,0 
1.226,8 

69,8 

2.196,9 

607,4 
1.519,7 

69,8 

1.963,1 

248,4 
1.644,9 

69,8 

1.927,6 

236,5 
1.621,4 

69,8 

2.040,3 

314,7 
1.725,7 

Mótvirðisfé 29,8 24,9 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 

Aðrir aðiJar 25,1 31,8 56,3 44,1 42,0 38,3 42,0 37,4 

Innstæður Alþjóðabanka 
og systurstofnana - - 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 40,1 

Yflrdráttarlán frá Evrópusjóðnum - - - - - - - -

ínnstæða Alþjóðagjaldeyrissjóðs-
ins v/kvóta ísiands 991,1 1.518,9 1.518,9 1.518,9 1.518,9 1.518,9 1.518,8 1.518,8 

Erl. skuldir í frjálsum gialdeyri 
tii skamms tíma 

a. Erlendir bankar o. fl 
b. LánfráAlþjóðagjaldeyrissj. 

1.648,1 
328,1 

1.320,0 

1.572.5 
912,5 
660,0 

892,7 
892,7 

919,3 
919,3 

963,4 
963,4 

940,9 
940,9 

647,0 
647,0 

679,6 
679,6 

Vöruskiptareikningar 115,3 88,3 468,4 352,9 268,1 332,6 119,6 203,6 

Erl. lán ti! langs tíma 66,0 47,6 238,4 238,4 238,4 238,4 238,4 486,6 

Mótvirði sérstakra gjaldeyris-
réttinda Alþjóðagjaideyrissj. - 221,8 438,3 438,3 438,3 438,3 438,3 438,3 

Ýmislegt 36,2 105,8 294,6 367,7 424,2 435,9 469,4 90,8 

Gengisbreytingareikningur 228,3 248,8 248,8 248,8 248,8 248,8 248,8 271,2 

Arðsjóður 39,3 40,1 40,1 40,1 40,1 40,1 40,1 48,4 

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

Varasióður 200,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 359,0 

Annað eigið fé 135,3 176,3 176,3 176,3 176,3 176,3 176,3 311,3 

Alls 9.001,3 11.502,5 13.152,8 13.526,1 13.770,7 13.436,2 13.230,7 13.174,1 
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XVII. tafla. Innlán og útlán banka og sparisjóða.l) 
(í millj. kr.) 

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. september til 31. desember 1971 



TÖFLUR OG LÍNURIT 339 

XVIII. tafla, frh. Gengisskráning hjá Seðlabanka fslands. 



ATH. : í löflimni er gengi á bandan'skum dollar ekki tilgreint, en á tímabilinu, sem XVIII. tafla nær yfir, varö breyting á skráðu 
gengi 13. september 1971, þannig að sölugengi var breytt úr 87,52 kr. í 87,42 kr., og í árslok var kaupgengi skráð á 
87,12 kr. og sölugengi 87,42 kr. hver bandarískur dollar. Þá urðu allmargar breytingar á portúgölskum escudo og 
spönskum peseta, og var gengi á escudo í árslok 319,50 kr. kaup og 320,60 kr. sala, en á peseta 132,45 kr. kaup og 
132,95 kr. sala miðað við 100 einingar af erlendu myntinni. Skráning á reikningspundi var felld niður 23. desember 1971, 
en skráning á reikningskrónu og reikningsdollar er óbreytt síðan 12. nóvember 1968. 
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