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Um efnahagsvandann 
I . 

Vandi sá, sem við hefur verið að etja 
í efnahagsmálum Íslendinga að und-

anförnu, á í grundvallaratriðum rætur 
að rekja til þess, að stefnt hefur verið 
hærra í aukningu neyzlu, framkvæmda 
og opinberrar þjónustu en vöxtur þjóð-
artekna hefur leyft. Þótt hliðstæð vanda-
mál séu orðin næsta kunnugleg af hag-
sögu siðustu áratuga, er hverju sinni 
um að ræða nýja samstæðu samverkandi 
orsaka, sem verður ekki nema að nokkru 
leyti metin á grundvelli fyrri reynslu. 

Einkenni efnahagsþróunarinnar sið-
ustu árin hefur verið ör aukning þjóð-
arframleiðslu, sem hófst í kjölfar geng-
isbreytingarinnar 1968. Helzti aflgjafi 
hins öra hagvaxtar var mikil aukning 
útflutningstekna á árunum 1969—1971. 
Fyrri tvö árin fór saman allmikil aukn-
ing á sjávarafli og ör hækkun útflutn-
ingsverðlags, en árið 1971 nægði hækk-
un útflutningsverðlags til þess að 
tryggja mikla verðmætisaukningu 
sjávarútvegsframleiðslu þrátt fyrir 
aflaminnkun, sem þá varð. Þegar þetta 
hagvaxtarskeið hófst, var verulegur 

slaki í atvinnu og nýtingu framleiðslu-
afla þjóðarbúsins eftir samdráttarárin 
á undan, og greiddi það bæði fyrir ör-
ari framleiðsluaukningu en ella og hag-
stæðum viðskiptajöfnuði við útlönd. 

Eins og við var að búast, leiddi efna-
hagsbatinn bráðlega til þenslu í neyzlu 
og fjárfestingu, einkum eftir hinar 
mikln launahækkanir, er urðu á siðari 
hluta ársins 1970. Árið 1971 fór aukn-
ing eftirspurnar verulega fram úr vexti 
þjóðartekna, þannig að mikill viðskipta-
halli myndaðist við útlönd. Vegna hinn-
ar hagstæðu verðlagsþróunar hélzt þó 
afkoma sjávarútvegsins enn góð allt ár-
ið 1971 þrátt fyrir mikla hækkun fram-
leiðslukostnaðar miðað við árið á undan. 

II. 
Ný stökkbreyting varð í þróun eftir-

spurmir eftir launasamningana i byrjun 
desember 1971 og í kjölfar annarra á-
kvarðana, sem teknar voru um likt leyti 
og áhrif hafa á atvinnutekjur, svo sem 
um vinnutimastyttingu og hækkun fisk-
verðs. Við þetta bættist mikil aukning 
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opinberra útgjalda, bæði á vegum ríkis 
og sveitarfélaga. Augljóst virtist þegar 
í upphafi ársins 1972, að eftirspurnar-
þróunin stefndi með þessum hætti langt 
fram úr líklegri framleiðsluaukningu 
þjóðarbúsins, og hlyti afleiðingin að 
verða vaxandi greiðsluhalli við útlönd 
og versnandi gjaldeyrisstaða, nema við 
þessum vanda væri brugðizt með sam-
ræmdum ráðstöfunum til aðhalds í pen-
ingamálum og ríkisfjármálum. 

Því miður voru viðhlitandi ráðstaf-
anir ekki gerðar í þessum efnum, en 
aukið aðhald í peningamálum hefur þó 
vafalaust átt nokkurn þátt í því að draga 
úr aukningu innflutnings. Þótt lokatöl-
ur liggi enn ekki fyrir, má búast við 
því, að viðskiptahallinn á árinu 1972 
reynist nokkru minni en við hafði verið 
búizt. Jafnframt hafa lántökur erlendis 
orðið svo miklar, að nú er útlit fyrir, 
að þær muni gera betur en vega á móti 
viðskiptahallanum, þannig að nokkur 
aukning geti orðið á gjaldeyriseign. Í 
þessu er þó á engan hátt fólgin lausn 
á greiðslujafnaðarvandanum, enda hafa 
þjóðhagsspár bent til þess, að viðskipta-
hallinn mundi að öllu óbreyttu aukast 
enn verulega á árinu 1973. 

Þegar aukning tekna innanlands hef-
ur stefnt eins langt fram úr vexti þjóð-
arteknanna og átt hefur sér stað hér á 
landi undanfarin tvö ár, hefur það 
venjulega komið nokkurn veginn sam-
tímis fram í viðskiptahalla við útlönd 
og versnandi afkomu útflutningsat-
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vinnuveganna. Að þessu sinni hafa 
áhrifin hins vegar komið miklu fyrr 
fram í viðskiptajöfnuðinum en i afkomu 
atvinnuveganna, og er þar fyrir að 
þakka áframhaldandi hækkunum á verð-
lagi íslenzkra útflutningsafurða. Þótt 
framleiðsla sjávarafurða minnkaði um 
4—5% á árinu 1971, jókst verðmæti 
hennar um nær 20%. Tryggði þetta við-
unandi hag sjávarútvegsins á þvi ári 
þrátt fyrir mikla hækkun framleiðslu-
kostnaðar. 

Í upphafi ársins 1972 var enn búizt 
við aukningu framleiðsluverðmætis 
sjávarútvegsins um 8—9% á ársgrund-
velli. Þegar einnig kom inn í dæmið, 
að nú var ekki búizt við neinum greiðsl-
um í Verðjöfnunarsjóð, en þær höfðu 
numið 690 millj. kr. árið 1971, bentu 
reikningar til þess, að þessi tekju-
aukning nægði til að tryggja út-
gerð og fiskvinnslu þolanlega af-
komu á árinu þrátt fyrir hinar miklu 
launahækkanir. Þessar forsendur hafa 
hins vegar brugðizt í veigamiklum at-
riðum, þar sem nú er talið, að fram-
leiðslumagn sjávarafurða muni minnka 
i heikl um 5—6% á árinu, en vegna enn 
frekari verðhækkana er þó gert ráð fyr-
ir þvi, að framleiðshiverðmætið i heild 
muni aukast um 2—3%. Er þetta 6— 
7% minni verðmætisaukning en við var 
búizt og allsendis ónóg til þess að 
trygg ja viðunandi afkomu sjávarútvegs-
ins eftir hinar miklu kostnaðarhækkan-
ir, sem hann hefur orðið að taka á sig 



UM EFNAHAGSVANDANN 

á árinu. Reyndist af þessum sökum ekki 
unnt að ná samkomulagi um fiskverð 
á haustvertíð nema d grundvelli sér-
stakra framleiðslustyrkja úr Verðjöfn-
unarsjóði. 

III. 

Á meðan efnahagsvandinn var fyrst 
og fremst fólginn í umframeftirspurn 
innanlands og greiðsluhalla við útlönd, 
hefði átt að vera unnt að leysa hann með 
almennum hjöðnunarmðstöfunum, svo 
sem aukinni skattheimtu, aðhaldi í op-
inberum útgjöldum og takmörkunum 
útlána. Þegar ofan á bættist versnandi 
afkoma sjávarútvegs, eftir þvi sem á 
árið 1972 leið, breyttu vandamálin hins 
vegar mjög um svip, og varð aðgerð-
um nú ekki lengur skotið á frest, ef 
forðast átti alvarlegan samdrátt í 
framleiðslu og atvinnu. 

Auk almennra aðhaldsráðstafana og 
takmörkunar eftirspurnar var nú einn-
ig nauðsynlegt að bæta hag útflutnings-
framleiðslunnar verulega. Kom þetta 
skýrt fram í áliti efnahagsmálanefndar 
þeirrar, sem ríkisstjórnin skipaði sl. 
sumar og skilaði áliti um mánaðamót-
in nóvember/desember. Benti hún á, að 
samtimis þyrfti að draga úr útgjalda-
og framkvæmdaáætlunum opinberra að-
ila, takmarka aukningu einkaneyzlu og 
bæta rekstrargrundvöll útflutningsat-
vinnuveganna. Aðeins með samstilltum 
aðgerðum af þessu tagi virtist unnt að 
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tryggja þolanlegan greiðslujöfnuð við 
útlönd á árinu 1973 ásamt fullri atvinnu 
og æskilegum hagvexti. 

Í áliti nefndarinnar kom fram, að 
gengisbreyting væri að ýmsu leyti lík-
legust til þess að ná þessum markmið-
um, ef henni fylgdu viðeigandi ráðstaf-
anir á öðrum sviðum. Eftir að nefndar-
álit þetta var fram komið og opinberar 
umræður um það hófust, varð fljótlega 
vart við vaxandi eftirspurn eftir gjald-
eyri og aukin vörukaup, þar sem menn 
bjuggust við því, að verulegar verðhækk-
anir væru framundan. Við þessar aðstæð-
ur skipti miklu máli, að teknar yrðu sem 
fyrst ákvarðanir um val meginleiða i 
efnahagsmálum, og varð niðurstaðan sú, 
að stofngengi íslenzku krónunnar var 
lækkað um 10,7%, og kom breytingin til 
framkvæmda 20. desember. Jafnframt 
var tekinn upp meiri sveigjanleiki i 
gengisskráningu, og má nú kaup- og 
sölugengi fara 2,25% upp eða niður fyr-
ir stofngengi, en þau frávik hefur Al-
þjóðagjaldeyrissjóðurinn leyft síðan á 
árinu 1971. 

IV. 

Gengisbreyting sú, sem nú hefur ver-
ið framkvæmd, hefur þann megintilgang 
að tryggja útflutningsatvinnuvegunum 
viðunancli rekstrargrundvöll og draga 
úr gjaldeyrisnotkun. Miðað við þjóð-
hagsspár nægir hún þó ekki ein út af 
fyrir sig til þess að tryggja varanlegan 
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bata í greiðslujöfnuðinum við útlönd, 
ef ekki koma jafnframt til aðgerðir, sem 
draga úr aukningu eftirspurnar og komci 
i veg fyrir, að víxlhækkanir verðlags 
og kaupgjalds eyði hagstæðum áhrifum 
gengislækkunarinnar. Ennpá er erfitt 
aö meta, hverjar ráðstafanir muni verða 
unnt aö gera í þessum efnum. Áætlanir 
um opinberar framkvæmdir á næsta ári 
eru enn ófullgerðar, og nokkur óvissa 
er um áhrif fjármála rikisins á heild-
areftirspurn. Um þróun verðlags og 
launa fer eftir samningum við aðila 
vinnumarkaðarins, sem engu verður um 
spáð á þessu stigi. 

Æskilegra hefði verið, að ekki hefði 

þurft að taka ákvörðun um gengisbreyt-
ingu, fyrr en meira væri vitað um aðra 
þætti efnahagsmála, sem úrslitum geta. 
ráðið um það, hver árangur hennar verð-
ur. Þess var hins vegar ekki kostur, 
eins og sakir stóðu. Í stað þess varð að 
taka ákvöröun um nýtt gengi í trausti 
þess, að ekki væri þar látiö staðar num-
ið, heldur reynt í framhaldi af henni 
að marka samræmda stefnu, er nái til 
allra meginþátta efnahagsmálanna. 
Kemur glögglega fram i áliti efnahags-
málanefndar, aö ekki sé við þvi að bú-
ast, að viðunandi lausn efnahagsvand-
ans náist með öðrum hætti. 

J. N. 



Dr. T. K. Whitaker: 

Stefna Íra í efnahagsuppbyggingu landsins 
Dr. T. K. Whitaker, bankastjóri Seðlabanka Íslands, flutti 
ræðu þá, sem hér fer á eftir, á fundi í Seðlabanka Íslands 
2. ágúst 1972. 

Þetta er fyrsta heimsókn mín til íslands, 
en milli þess og Írlands má finna marg-

vísleg forn söguleg og menningarleg tengsl, 
og nú á tímum ríkir sterkt vináttusamband 
milli landanna beggja. Heimsókn mín hing-
að nú er raunar sprottin af slíkum vináttu-
tengslum. Kona mín og ég erum þakklát 
bankastjóra Seðlabanka Íslands, dr. Jó-
hannesi Nordal, og konu hans Dóru, fyrir 
að hafa boðið okkur til þessarar heimsókn-
ar. Vonir okkar um, að þetta yrði einn af 
ánægjulegustu viðburðum ævi okkar, eru 
nú að rætast. 

Mér skilst, að þið óskið eftir því, að ég 
skýri ykkur í stuttu máli frá þeim fram-
förum, sem orðið hafa á Írlandi, frá því að 
landið hlaut sjálfstæði, þeim vandamálum, 
sem við enn horfumst í augu við, og þeim 
vonum, sem eru okkur leiðarljós. Inn í frá-
sögn mína mun ég leitast við að flétta 
nokkrum hugleiðingum um kosti og tak-
markanir áætlunargerðar í efnahagsmálum 
í ljósi þeirrar reynslu, sem við höfum öðl-
azt. 

Hið nýja írska ríki var stofnað árið 1922. 
Fólksfjöldinn í landinu var þá rétt undir 
3 milljónum, landsvæði ríkisins er minna 
en stærð Íslands, en á hinn bóginn er rækt-
að land miklu meira. Enda þótt hið nýstofn-
aða ríki hafi fengið að erfðum ýmsa ágæta 
eiginleika úr pólitísku kerfi, stjórnskipan 

og lögskipan Bretlands, þá var því einnig 
skilinn eftir arfur talsverðrar vanrækslu á 
sviði efnahagsmála. Það var því full þörf 
á því að hefja verulegt þróunarstarf til þess 
að hagnýta auðlindir landsins og þá sér-
staklega hæfileika fólksins, sem landið 
byggði. Það var erfiðleikum bundið að 
hrinda þessu þróunarstarfi af stað. Tekju-
megin á reikningnum stóð hins vegar sú 
staðreynd, að ríkið tók við vel skipulögðu 
stjórnkerfi og traustu banka- og fjár-
málakerfi. Menntun og kunnátta í stjórn-
skipun var á sæmilega háu stigi, og mörg 
þeirra vandamála, sem að þessu leyti hafa 
ásótt ríki þau, er á undanförnum árum hafa 
öðlazt sjálfstæði, áttu hér ekki við. Eigi að 
síður stóðu ýmsar alvarlegar hindranir í 
vegi fyrir hagvexti. Efnahagur landsins 
hafði orðið fyrir áföllum sökum frelsis-
stríðsins og þeirrar borgarastyrjaldar, sem 
fór í kjölfar þess. Það skorti innlend hrá-
efni, reynsla og hefð í iðnaðarframleiðslu 
var af skornum skammti og fátt var um 
faglærða verkamenn í iðnaði. Norðaustur-
hluti eyjarinnar, sem var kominn lengra á 
sviði iðnvæðingar, hélt áfram að vera hluti 
af hinu sameinaða enska konungsveldi, með 
takmarkaðan sjálfstjórnarrétt. Af þessum 
sökum var landbúnaður mikilvægasti þátt-
urinn í efnahag hins nýstofnaða ríkis. Land-
búnaðurinn gat þó ekki veitt öllum þeim, 
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sem fæddir voru í sveitahéruðum landsins, 
nægilega atvinnu með viðunandi launakjör-
um. Við þetta bættust takmarkaðir mögu-
leikar á atvinnu í öðrum greinum atvinnu-
lífsins. Leiddi þetta til mikils atvinnuleysis, 
sem hefði orðið enn tilfinnanlegra, ef ekki 
hefði komið til mikill brottflutningur fólks. 
Þar til fyrir hér um bil tíu árum var fjöldi 
þess fólks, er hvarf á brott frá Írlandi til 
þess að leita sér lífsviðurværis í öðrum 
löndum, svo mikill, að hann var stöðugt 
meiri en nam eðlilegri fólksfjölgun í land-
inu. Raunveruleg íbúatala Írlands fór þar 
af leiðandi minnkandi. Það er nokkur mæli-
kvarði á það, hvernig til hefur tekizt með 
stefnu okkar í efnahagsuppbyggingu lands-
ins, að þessi þróun hefur snúizt við á siðast-
liðnum áratug. Á undanförnum 10 árum 
hefur fólksfjöldi landsins aukizt um 5 af 
hundraði. 

Almennt séð voru áhrif utanríkisvið-
skipta óhagstæð fyrir efnahagsþróunina 
allt fram til loka ársins 1955. í Bretlandi 
var stærsti markaður Írlands, eftir að 
það land hlaut sjálfstæði, en þar voru 
árin fyrir og eftir 1930 ár efnahagskreppu. 
Deilur, sem upp komu milli Bretlands og 
Írlands um tilteknar ársgreiðslur — hið 
svonefnda „efnahagsstríð" — er stóðu yfir 
til ársins 1938, drógu einnig úr hagvexti 
á árunum fyrir styrjöldina. Árið 1939 brýzt 
heimsstyrjöldin síðan út. Vöruskortur hélt 
áfram að gera vart við sig allt til ársins 
1950. Það var ekki fyrr en árið 1958, eftir 
allmörg erfiðleikaár á sviði greiðslujafn-
aðar, sem einnig einkenndust af litlum hag-
vexti, að samræmdri stefnu í þróun efna-
hagsmála var hrundið í framkvæmd, og það 
með góðum árangri. 

Hér mætti geta þess, að samkvæmt okkar 
eigin ósk hefur efnahagsþróunin átt sér 
stað við aðstæður, sem gera ráð fyrir, 
að vinnuafl og fjármagn geti hreyfzt 
óhindrað milli Írlands og Bretlands, og 
jafnframt, að verðgildi írska pundsins 
sé hið sama og sterlingspunds. Þetta 
er í raun réttri áframhald á þeim að-
stæðum, sem ríkt hafa allt frá upphafi 
19. aldar, er Írland og Bretland voru sam-
einuð. Enda þótt frjáls hreyfanleiki vinnu-
afls út á við hafi komið í góðar þarfir við að 
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veita aukna atvinnu og þannig tryggt bætt 
lífskjör, bæði fyrir þá, sem heima sátu á 
Írlandi, og hina, sem urðu að fara að heim-
an, þá hefur þetta einnig haft vissa ókosti 
í för með sér. Óánægja með írsk launakjör 
og aðrar afkomuhorfur hefur ýtt undir 
brottflutning fólks, sem annars hefði ekki 
átt sér stað. Frjáls aðgangur að vinnumark-
aði í Bretlandi hefur einnig ýtt undir það, 
að írskir verkamenn hafa leitað eftir laun-
um, sem sambærileg eru við laun í Bret-
landi, jafnvel þótt slíkt hafi ekki verið rétt-
lætanlegt sökum lægri framleiðni á Írlandi. 
„Sýniáhrifin" af brezkum neyzluháttum 
hafa einnig reynzt mjög sterk á Írlandi, og 
útgjöld íra til kaupa á bílum og sjónvarps-
tækjum til dæmis hafa líklega verið meiri 
heldur en þau hefðu orðið, ef Írland hefði 
legið fjær Bretlandi. 

Frjáls hreyfing fjármagns milli Írlands 
og Bretlands olli þvi áður fyrr, að Írar festu 
óhóflega mikinn hluta sparifjár síns í þvi 
landinu, sem rikara var. Á stríðstímum 
jukust innstæður írskra einstaklinga og 
stofnana í Bretlandi enn frekar, þegar rnik-
il eftirspurn var eftir írskum matvörum til 
útflutnings, en innflutningur af skornum 
skammti. Á síðari árum hefur þessi við-
leitni hins vegar snúizt við og fjármagn 
fremur leitað til Írlands. Ástæður fyrir því 
hafa verið bættar efnahagshorfur og ofur-
lítið hærri vextir, auk hagstæðrar þróunar 
peningamarkaðarins á Írlandi. 

Stefnu okkar í efnahagsmálum frá árinu 
1922 má lýsa þannig í fáum orðum, að 
hún hafi verið leit að aukinni atvinnu og 
bættum launakjörum launþega á Ír-
landi. Eina leiðin til þess að berjast gegn 
fólksflótta og atvinnuleysi var sú að 
auka atvinnu með hjálp iðnvæðing-
ar. Sem landbúnaðarland býr Írland yfir 
mörgum kostum frá náttúrunnar hendi, 
einkum að því er varðar góðan jarðveg og 
hagstætt loftslag. Skapar þetta sérstak-
lega góð skilyrði til nautgriparæktar og 
framleiðslu mjólkurafurða. Hins vegar er 
ekki unnt að veita meiri fjölda fólks at-
vinnu í landbúnaðinum. Það er raunar svo, 
að enda þótt framleiðslumagn landbúnað-
arins hafi aukizt, þá hefur sá fjöldi fólks, 
sem hefur atvinnu af störfum við landbún-
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að, minnkað um helming á síðastliðnum 
50 árum og fallið úr 50 af hundraði niður í 
25 af hundraði. Líklegt er, að þessi flótti 
úr sveitunum muni halda áfram í mörg ár 
enn og auka þannig á fjölda þess fólks, 
sem leitar sér að vinnu í öðrum atvinnu-
greinum. 

Þess má geta nú þegar, að sú stefna 
að iðnvæöa landið hefur borið verulegan 
árangur. Á síðastliðnu ári nam framleiðslu-
magn þess iðnaðar, er framleiðir flutnings-
hæfa vöru (þ. e. framleiðsluiðnaður, námu-
gröftur og mótekja) meir en sjö sinnum 
meira magni en árið 1926, og fjöldi starfs-
manna við þessa framleiðslu hafði nærri 
því tvöfaldazt. Af heildarfjölda starfsfólks 
í landinu unnu 31 af hundraði í iðnaði, 
samanborið við 13 af hundraöi 1926. Á 
allra síðustu árum hefur útflutningur iðn-
aðarvarnings farið fram úr útflutningi á 
landbúnaðarvörum, enda þótt hann hafi að-
eins numið fjórðungi heildarútflutnings ár-
ið 1958. Þegar á heildina er litið, 
hefur undirstaða efnahagslífsins breytzt frá 
því að hvíla nær eingöngu á landbúnaðinum 
og öðlazt jafnvægi með því að hvíla nokk-
urn veginn jafnt á iðnaði, landbúnaði og 
þjónustustarfsemi. Sú þjónustustarfsemi, 
sem nú er orðin ein hin mikilvægasta, er 
móttaka ferðamanna. Hreinar tekjur af 
móttöku ferðamanna eru nú stærsti liður-
inn í greiðslujöfnuðinum, næst á eftir út-
flutningi iðnaðarvöru. Samhliða þessari þró-
un til stuðnings efnahag landsins hafa auð-
vitað átt sér stað miklar framfarir á sviði 
félagslegrar þjónustu og aðstöðu til mennt-
unar. 

Eins og við má búast hafa átt sér stað 
breytingar á þeim árum, sem liðið hafa frá 
1922, á þeim aðferðum, sem beitt er til að 
auka iðnvöxtinn. Þegar lýðveldið var stofn-
að, var sá iðnaöur, sem fyrir var í land-
inu, bæði smár í sniðum og byggðist á land-
búnaðinum. Á fyrstu sjálfstæðisárunum var 
haldið mjög varfærnum skrefum í átt til 
iðnþróunar. Tollvernd var aöeins veitt í fá-
um og sérstökum tilvikum, og harla fáum 
nýjum fyrirtækjum var komið á fót. Eftir 
1930 var unnið af meiri þrótti en áður að 
því að auka fjölbreytni efnahagslífsins, og 
tollvernd var beitt í ríkari mæli en áður 

sem hvatning til stofnunar nýrra iðnfyrir-
tækja og til eflingar þeim, sem fyrir voru 
í landinu. Þessi tollverndarstefna bar góð-
an árangur, að því er megintilgang hennar 
varðaði, en hann var sá að efla innlenda 
iðnaðarframleiðslu. 

Þegar komið var fram til ársins 1958, má 
segja, að möguleikarnir á eflingu iðnaðar-
ins fyrir heimamarkaðinn hafi verið nýtt-
ir að verulegu leyti. Á árunum eftir 
1950 reyndist hagvöxtur hægur og óstöð-
ugur, og þegar kom að lokum áratugar-
ins var orðið ljóst, að taka varð heildar-
stefnuna í efnahagsmálurn til endurskoð-
unar. Að lokinni rannsókn, sem ég átti 
nokkurn þátt í og laut að því, hverjir mögu-
leikar væru fyrir hendi til aukinnar þró-
unar á sviði efnahagsmála, lét ríkisstjórn-
in í nóvember 1958 frá sér fara fyrstu áætl-
un sína um aukinn hagvöxt. Þessi áætlun 
tók til 5 ára tímabils eða frá árinu 1959 
til ársins 1963. Hún benti á, hvaða tækifæri 
voru fyrir hendi til írekari hagþróunar og 
að hvaða marki þjóðin gæti helzt beint orku 
sinni í þessum efnum. Framtíð iðnaðarins 
var tekin til mjög vandlegrar athugunar. 
Viðurkennt var, að frekari iðnþróun væri 
að mestu leyti háð auknum útflutningi, þar 
eð heimamarkaðurinn væri lítill og gæti 
því ekki orðið iðnaðarframleiðslunni til 
neinnar verulegrar örvunar. í stefnu ríkis-
stjórnarinnar var því lögð megináherzla á 
að koma upp nýjum útflutningsiðnaði og 
hvetja þau iðnfyrirtæki, sem fyrir voru í 
landinu, að snúa sér í auknum mæli að 
framleiðslu til útflutnings. Viðurkennd var 
þörfin á að laga sig að hinni alþjóðlegu 
hreyfingu í átt til frjálsari milliríkjavið-
skipta. Kom þetta m. a. fram í því, að 
gerður var fríverzlunarsamningur við 
Bretland. Hvatt var til erlendrar þátt-
töku í írskum iðngreinum, og undir-
tektir reyndust góðar bæði frá Bret-
landi, Bandaríkjunum og Þýzkalandi. Það 
má hafa til nokkurs marks um árangur 
þeirrar stefnu, sem tekin var upp árið 1958 
og hald.ið var áfram í síðari efnahagsáætl-
unum, að á tímabilinu frá 1959 til 1971 nam 
meðalaukning á framleiðslu flutningshæfr-
ar vöru hér um bil 7 af hundraði á ári 
hverju. 
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Hvatt var til stofmmar nýrra iðngreina, 
er framleiddu vörur til útflutnings, með því 
að veita þeim skattaívilnanir og ýmis önn-
ur fríðindi. Einnig kornu til bein fjárfram-
lög til kaupa á lóðum og byggingum, vél-
um og öðrum tækjum, og sömuleiðis var 
greiddur hluti af kostnaðinum við að þjálfa 
starfsfólk. Annað dæmi um skipulagða þró-
un af svipuðu tagi var stofnun tollfrjáls 
iðnaðarsvæðis við Shannonflugvöll. Fjöldi 
þess fólks, sem nú starfar á þessu svæði, 
nemur nú hér um bil 7.500 starfsmönnum. 
Enn eitt dæmi um það, hvernig iðnrekstri 
hefur verið viljandi stýrt á þann hátt, að 
hann þjóni meginmarkmiðum landsins í 
heild, er það starf, sem sérstakar nefndir 
hafa innt af hendi, en í þeim hafa átt sæti 
fulltrúar vinnuveitenda, verkalýðsfélaga og 
ríkisstjórnar. Þessar nefndir hafa athugað 
allar greinariðnrekstrar og komið fram með 
tillögur um það, á hvern hátt bæta megi 
samkeppnisaðstöðu hverrar einstakrar 
framleiðslugreinar og tryggja þannig fram-
tíð hennar við aðstæður fríverzlunar. Þess-
um tillögum hefur síðan fylgt fjárframlag 
ríkisins til endurnýjunar og aðlögunar. 

Ég hef einkum beint huganum að iðn-
þróuninni, þar eð hún hefur verið megin-
uppspretta aukinnar atvinnu, og stefnan í 
efnahagsmálum hefur einkum beinzt að því 
að auka atvinnumöguleika í landinu. Þess 
skal þó einnig getið, að landbúnaðarfram-
leiðsla hefur jafnframt aukizt, einkum með 
því að fjölga tölu nautgripa og annars bú-
penings og bæta heilbrigðisástand hans. 
Þá mun aðild að efnahagsbandalagi Ev-
rópu efla landbúnaðinn enn frekar, þar eð 
hún mun fela í sér hækkað vöruverð og 
örugga markaði. Þá hafa fiskveiðar og 
fiskvinnsla einnig verið efldar, enda þótt 
enn sé langt frá því, að sá atvinnuvegur sé 
fullþróaður. Fyrir 20 árum skýrðu kennslu-
bækur í landafræði frá því, að á Írlandi 
væri sáralítið til af nýtilegum jarðefnum. 
Nú er svo komið, að við vinnum úr jörðu 
meira magn af blýi og sinki en nokkurt 
annað land í Evrópu. 

Þar sem einkaframtakið hefur ekki getað 
eða ekki viljað taka að sér að framleiða 
tiltekna vöru eða inna af hendi tiltekna 
þjónustu, hefur ríkið sjálft tekið þetta 

að sér, líkt og í öðrum löndum. Fjöldi 
fyrirtækja í opinberri eigu hefur farið vax-
andi á Írlandi, ekki vegna þess að tilgang-
urinn sé sá að koma á sósíalisma sam-
kvæmt tilteknum kennisetningum, heldur 
sökum þess að aðstæður hafa skapað þörf 
fyrir það. Eitt hið fyrsta og mikilvægasta 
þessara fyrirtækja var raforkustofnun rík-
isins (Electricity Supply Board), sem 
stofnuð var árið 1927. Stofnunin hefur tek-
ið að sér að framkvæma áætlun um dreif-
ingu raforku um landið allt, og hefur þetta 
skapað mikilvægan grundvöll undir aukna 
iðnþróun landsins. Þá má einnig nefna 
stoínun, sem séð hefur um aukna nýtingu 
mómýranna í landinu, fyrirtæki til fram-
leiðslu stáls og annað til að vinna sykur 
úr sylcurrófum, en það hefur nú einnig 
hafið ýmiss konar matvælavinnslu. Loks má 
nefna stofnanir, sem sjá um útvegun láns-
fjár bæði til iðnaðar og landbúnaðar. Eins 
og í mörgum öðrum löndum hefur það 
þótt hagkvæmt frá þjóðhagslegu sjónar-
miði að hafa allan rekstur járnbrautanna 
og áætlunarbíia á einni hendi, og sér sér-
stakt rikisfyrirtæki um hann. Þá er einnig 
starfrækt flugfélag í ríkiseign og sömuleiðis 
skipaútgerð. 

Nú langar mig að víkja nokkrum orðum 
að efnahagsáætlunum okkar. Eins og ég 
nefndi fyrr var fyrsta áætlun okkar í þess-
um efnum gerð árið 1958. Þessar áætlanir 
— og við erum nú að vinna að þeirri fjórðu 
í röðinni, sem á að ná til ársins 1975 — 
eru stefnuyfirlýsingar á sviði efnahags-
og félagsmála, er taka til ákveðins fjölda 
ára fram í tímann og eiga að vera í sam-
ræmi hver við aðra og jafnframt samrým-
ast fjárhagsgetu landsins. Tilgangur þeirra 
er að efla hagvöxt þannig, að allir hafi 
næga atvinnu og geti bætt lífskjör sín. En 
það er ævinlega nauðsynlegt að slá þann 
varnagla, að slík stefna verði framkvæmd 
á þann hátt, að verðlagi verði haldið nokk-
urn veginn stöðugu og að greiðslujöfnuður 
við útlönd sé sæmilega hagstæður. Þessi 
skilyrði eru aðeins viðurkenning á, að sú 
hætta er jafnan fyrir hendi, að óskirnar 
geti farið fram úr getunni. Í öllum alvar-
legum umræðum um stefnu í efnahagsmál-
um hefur um langt skeið verið viðurkennd 
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sú hætta, sem er í því fólgin, að til veru-
legra árekstra geti komið, þegar gera þarf 
upp á milli markmiða, til dæmis hagvaxt-
ar annars vegar og stöðugs verðlags hins 
vegar, og engar galdraþulur hafa enn 
verið fundnar upp, er geti unnið bug á þess-
ari hættu. Þar sem í sérhverri áætlun verð-
ur að gera ráð fyrir fjölda forsendna, sem 
ekki liggja ljóst fyrir, þá byggist áætlun 
í raun og veru aðeins á einum af fjölda 
hugsanlegra og samstæðra möguleika. 
Kannski næðist betri almennur skilningur 
á hinu skilorðsbundna eðli áætlana, ef al-
menningur fengi að sjá, að um fleiri en einn 
kost væri að velja. 

Þegar áætlanagerð á sviði efnahagsmála 
hófst á Írlandi, var fyrst og fremst hugs-
að um að tryggja stöðuga, hagkvæma 
og svo til fulla nýtingu framleiðsluþátta 
fremur en um skiptingu þeirra gæða, 
sem hagvöxtur myndi færa okkur. Hag-
vöxturinn var með öðrum orðum lát-
inn sitja í fyrirrúmi fyrir tekjuskipt-
ingunni, enda þótt velferðarsjónarmiðið 
hafi auðvitað verið sú hugsjón, sem að baki 
áætlunargerðinni lá. Við vorum að reyna 
að lyfta efnahag landsins upp úr ástandi, 
sem jafnaöist á við fullkomna stöðnun — 
í meira en áratug hafði vaxtarhraðinn að-
eins verið 1 af hundraði eða þar undir — og 
skapa í þess stað skilyrði fyrir öflugum 
hagvexti. Meðan á þessum upphafsaðgerð-
um stóð, voru kröfur okkar ekki svo ýkja 
miklar, auk þess sem við nutum enn góðs 
af ónotuðum framleiðsluþáttum. Við 
komumst að raun um, að sá þáttur, sem 
stjórnast af sálrænum áhrifum, er einhver 
hinn mikilvægasti í allri framleiðslustarf-
semi. Nú lítum við á tímabilið milli áranna 
1959 og 1983, þegar hreinn hagvöxtur nam 
að meðaltali 4 af hundraði á ári hverju, 
sem nokkurs konar „gullöld", þegar svo 
að segja engin verðhækkun átti sér stað 
og engin vandamál steðjuðu að greiðslu-
jöfnuðinum. Það var varla við því að bú-
ast, að þetta ástand gæti varað öllu leng-
ur. En hvað sem því leið, skapaði árang-
ur sá, er náðist, af sér auknar óskir, og 
óskirnar jukust hraðari skrefum en fram-
leiðslan gat gert. Af þessu leiðir, að á síð-
ari árum hefur tekjuskiptingarsjónarmið 

hverrar áætlunar og þörfin fyrir góða hag-
stjórn orðið æ mikilvægari. Vandi sá, sem 
skapast af nauðsyn þess að gera upp á 
milli valkosta, en það er einmitt við-
fangsefni hagfræðinnar, krefst rökhyggju 
og aga. En rökhyggjan fær ekki alltaf að 
ráða ríkjum, og agi er óvinsæll. 

. 
Á tímabilinu frá 1959 til 1964 reyndist 

raunverulegur hagvöxtur, okkur til undr-
unar og ánægju, nema að meðaltali 4y2 af 
hundraöi á ári. Á árunum 1965—1966 féll 
hann niður í hér um bil 2 af hundraði. Staf-
aði það af því, að grípa þurfti til sérstakra 
ráðstafana til að draga úr eftirspurnar-
þenslu. Unnt reyndist að vinna þetta tap upp 
með aukningu hagvaxtar á árunum 1968— 
1969, en þá fór hann fram úr 6 af hundraði 
að meðaltali. Síðan hefur hagvöxtur farið 
minnkandi, og er orsökin aðallega aukin 
dýrtíð. Sannleikurinn er sá, að frá því á ár-
inu 1969 hefur dýrtíð vaxið einna mest á ír-
landi af öllum aðildarríkjum OECD. Við 
vonumst til þess að geta aftur sýnt hagvöxt 
á tímabilinu 1972-1973, er nemi um það bil 
4 af hundraði. Þrátt fyrir þann árangur, sem 
náðst hefur á undanförnum árum, nema 
árlegar meðaltekjur á írlandi ekki meiru 
en um það bil $1.500 á hvert mannsbarn, 
og nemur það rétt rúmlega helmingi með-
altekna í löndum Efnahagsbandalagsins. 
Okkur reiknast svo til, að við þyrftum að 
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ná árlegum hagvexti, er næmi 7 1/2 af hundr-
aði, samanborið við meðaltal, er numið hef-
ur 4 af hundraði á áratugnum milli 1960 
og 1970, ef við ætt.um á árinu 1980 að geta 
náð núverandi árlegum meðaltekjum hvers 
mannsbarns í Beneluxlöndunum. 

Ég hef nú sýnt fram á takmarkanir, sem 
fylgja áætlanagerð í efnahagsmálum, sam-
kvæmt fenginni reynslu okkar. Því verður 
ekki neitað, að í mörgum löndum er nú ekki 
lengur rætt um áætlanagerð af sama áhuga 
og virðingu og gert var fyrir 5 til 
10 árum. Hver er þá ástæðan fyrir þessum 
vonbrigðum? Ég get nefnt nokkrar hugs-
anlegar ástæður. Margar þeirra má rekja 
til þess, að skort hefur á, að sá agi, sem 
áætlunin gerir ráð fyrir, hafi verið virtur 
að öllu leyti, jafnt af hálfu þeirra, sem áætl-
unina eiga að framkvæma, og hinna, sem 
hún á að þjóna. Unnt væri að grafa enn 
dýpra og reka sig þá á grundvallarveikleika 
mannlegs eðlis, sem nagar í sundur ræt-
urnar. 

Frá sjónarmiði þess, sem vinnur að áætl-
unargerð, er ávallt fyrir hendi nokkurt ó-
samræmi milli þarfar stjórnmálamannanna 
á því að halda í stuðning kjósenda sinna, 
og strangri hollustu við óbreytt stefnumörk 
um nokkurt árabil. Áætlanir á sviði efna-
hagsmála eru því ævinlega háðar þeirri 
áhættu, að þeir, sem á bak við áætlunina 
standa, komi skyndilega fram með ný og 
fjárfrek áform. Afleiðingin er sú, að opin-
ber útgjöld fara fram úr því, sem áætlunin 
hefur gert ráð fyrir, og þegar þessi mikil-
vægi varnarveggur er brostinn, þarf engan 
að furða, þótt áætlunin í heild fari úr skorð-
um. 

Þá hefur það einnig komið glöggt í ljós, 
að samfélagið sjálft þarf að leggja fram 
samfelldara átak en það hefur viljað gera 
fram til þessa, til þess að efnahagsáætlanir 
nái tilgangi sínum. Ein af ástæðunum fyrir 
þessu er auðvitað sú, að mjög hefur skort 
á vilja til þess að viðurkenna þörfina á því 
að halda kröfunum innan vissra marka og 
miða eftirspurn við þá getu, sem fyrir hendi 
er í efnahagsmálum. En sannleikurinn er 
kannski einnig sá, að ekki hefur nægilega 
mikið verið reynt til þess að fá samfélagið 
eða einstaka þætti efnahagslífsins til þátt-
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töku í áætlanagerðinni bæði innan einstakra 
héraða og í landinu sem heild. Einn er sá 
lærdómur, sem draga má af franskri áætl-
anagerð, en hann er sá, að árangurinn er 
að verulegu leyti kominn undir því, hve 
mikinn þátt þeir, sem eiga að taka afleið-
ingunum, telja sig hafa átt í gerð áætlun-
arinnar. 

Vonbrigði yfir efnahagsáætlunum má 
einnig rekja til þess, að menn hafa búizt 
við of miklu af þeim. Haldið er áfram að ala 
þessar vonir í brjósti þrátt fyrir margend-
urteknar yfirlýsingar þess efnis, að efna-
hagsáætlanir feli einungis í sér tiltekin 
markmið, en ekki loforð, að árangurinn sé 
algjörlega háður því, að tilgreindar for-
sendur standist, ekki aðeins að því er tek-
ur til efnahagsþróunar, heldur einnig til 
afstöðu fólksins í landinu. Ef gert er ráð 
fyrir, að mjög hagstæðar aðstæður muni 
ríkja um lengri tíma, þá er ekkert líklegra 
en að reynslan leiði í ljós, að undirstöðufor-
sendur áætlunarinnar hafi verið óraunhæf-
ar. Reynsla okkar á Írlandi hefur sýnt 
áþreifanlega, hversu viturlegt það var að 
leggja áherzlu á það frá upphafi, að sér-
hver efnahagsáætlun „getur orðið að engu 
sökum of mikillar innri spennu", og þó sér-
staklega ef kaupmáttur er aukinn með 
tilstyrk hærri launa og meiri ágóða, án til-
lits til þess hvert stefnir með þjóðarfram-
leiðsluna, þá geti sjálfur „rammi áætlun-
arinnar gliðnað í sundur". Við höfum kom-
izt að raun um, að ekki er unnt að búast 
við því, að efnahagsáætlun beri árangur 
eða að hún geti yfirleitt haldið velli, ef 
sterkum öflum er leyft að leika lausum 
hala agalaust innan þess ramma, sem henni 
hefur verið markaður. Þau öfl, sem eink-
um hafa ógnað jöfnum og óhvikulum fram-
förum, eru sérstaklega óhófleg tekjuaukn-
ing og óhófleg aukning opinberra útgjalda. 
Hvorttveggja endurspeglar, á hvern hátt 
óskirnar eiga vanda til þess að rjúka fram 
úr því, sem landshagur leyfir. 

Á síðari árum höfum við neyðzt til þess 
á Írlandi að einbeita okkur að stjórn efna-
hagsmála miðað við stutt tímabil í einu. 
Hið sama má einnig segja um ýmis önnur 
lönd. Tilgangurinn með slíkum aðgerðum, 
sem miðast við stuttan tíma, er sá að vernda 
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eða koma aftur á þeim aðstæðum, sem eru 
skilyrði þess, að þeim takmörkum. er miðast 
við lengri tíma, verði náð. Án raunhæfrar 
stjórnunar, miðað við stuttan tíma, missir 
áætlunin marks og fer öll úr böndunum. Og 
það er ekki einungis, að áætlunin missir þá 
marks, hún gæti orðið hættulega villandi. 
Sem betur fer hefur þögul viðurkenn-
ing ríkt um það á Írlandi, að ekki væri 
til neins að ræða um tiltekin stefnumið 
efnahagsáætlunar, þar til okkur hefur tekizt 
að hafa hemil á þeim efnahagsvandamálum, 
sem brýnust eru og þarfnast skjótra að-
gerða. 

Þar með er ekki sagt, að áætlunargerð 
hafi alveg verið lögð niður. Meira að segja 
er nú verið að undirbúa nýja áætlun, því að 
augljóst er, að þær ytri aðstæður, sem nú 
hillir undir með komandi aðild að Efna-
hagsbandalagi Evrópu, krefjast þess, að fyr-
ir hendi verði samræmd áætlun, svo að unnt 
sé að bregðast við þeim á réttan hátt. Það 
mætti jafnvel líta svo á aðildina að Efna-
hagsbandalaginu, að hún sé sá töfrasproti, 
sem muni lyfta írskri áætlanagerð á sviði 
efnahagsmála upp úr þessari niðurlægingu, 
sem hún hefur að undanförnu verið í. Án 
áætlunar, er legði raunhæft mat á þær und-
irstöðubreytingar, sem aðild að efnahags-
bandalaginu hlýtur að hafa í för með sér, 
þá aukafjárfestingu, sem þarf til þess að 
skapa af sér þann hagvöxt, að við getum 
„dregið aðra uppi" og hrundið af stað 
svæðisbundinni þróun, og loks legði á ráðin 
um ráðstöfun framleiðsluþátta til endan-
legrar samræmingar síðar, gæti Írland ekki 
tekið raunhæfan þátt í viðræðum á veg-
um bandalagsins um stefnuna á sviði fjár-
mála og efnahagsmála almennt né leitað 
eftir aðgerðum á grundvelli hinnar sér-
stöku bókunar, sem samið hefur verið um. 
Þess er að vænta, að ákveðin stefna í verð-
lagsmálum verði tekin upp í þessa nýju 
áætlun, þ. e. a. s. að stefnt verði markvisst 
að því að draga úr vexti dýrtíðar í þágu 
hagvaxtar og atvinnuaukningar. í þessu er 
fólgin megináhættan fvrir sérhverja áætl-
un um efnahagsmál. Ef umskiptin frá efna-
hagsstjórn, sem miðast við stutt tímaskeið, 
yfir í áætlun, sem miðast við miðlungs-
langt tímaskeið, eiga að ganga hnökralaust 

og bera tilætlaðan árangur, þá verður að 
hafa meiri hemil á dýrtíðinni. 

Sú áherzla, sem ég hef lagt á að benda á 
óstýrilát öfl, er ógna allri viðleitni til þess 
að hafa góða stjórn á efnahagsmálurn, leiðir 
huga minn að tveimur atriðum. Hið fyrra 
er, að það er fólkið og afstaða þess, sem 
mestu máli skiptir. Hið síðara felst í því, 
að ríkisstjórnir færast meira í fang en þær 
geta risið undir. Ef til vill mætti ég segja 
fáein orð um þessi tvö atriði. 

Sú kenning, að fólk sé sanngjarnt — sann-
gjarnt í kröfum sínum og sanngjarnt í því, 
sem það lætur sér gott þykja, — á ekki 
alltaf við rök að styðjast, enda þótt þessi 
kenning liggi raunar til grundvallar því, að 
lýðræðið reynist starfhæft. Ef þeir, sem 
áhuga hafa á velferð samfélagsins, eiga að 
geta haft raunhæf áhrif á nægilega mikinn 
fjölda fólks, til þess að sanngirni og regla 
ráði ríkjum, þá verða þeir að finna leiðir til 
þess að skilja þær flóknu hvatir, sem stjórna 
afstöðu og hegðan fólks, og stuðla að því, að 
það öðlist betri skilning á kostum þess að 
hafa reglu á hlutunum og þeirri ógæfu, 
er fylgir skorti á samvinnu og aga og eig-
ingjarnri beitingu valdsins. Menntun — við-
ræður — skoðanaskipti, er beindust í þessa 
átt, myndu eflaust reynast áhrifameiri, ef 
meirihluti fólksins væri sannfærður um, að 
það byggi í samfélagi, sem væri bæði heið-
arlegt, sanngjarnt, framfarasinnað og um-
burðarlynt, þar sem andleg og menningar-
leg áhugamál þess fengju að þróast og öðl-
ast víðari sjóndeildarhring. Svo er að sjá 
sem þær siövenjur, sem áður héldu sam-
félaginu saman, séu hvarvetna á undan-
haldi. 

Síðara atriðið varðar getu ríkisstjórna 
eða stjórnvalda til þess að „stjórna" hag-
kerfinu, sérstaklega þar, sem flestar 
ákvarðanir eru einkaákvarðanir. Við höf-
um séð pendúlinn sveiflast frá einum öfg-
unum yfir í aðrar, allt frá afskiptaleysi og 
til þess, að stjórnvöld lögðu sér þá kvöð á 
herðar að tryggja öllum góða og stöðuga 
atvinnu. Þessi sveifla orsakaðist af krepp-
unni miklu á árunum um og eftir 1930 og 
þeirri byltingu á sviði hagfræðinnar, sem 
kennd er við Keynes. Á því leikur enginn 
vafi, að örvun eftirspurnar hefur reynzt 
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vera áhrifamikið tæki til þess að hamla á 
móti kreppuástandi. En vandamálið á Ír-
landi og í ýmsum öðrum löndum hefur að 
undanförnu ekki einungis verið fólgið í því, 
á hvern hátt unnt væri að ráða við verðbólgu 
af völdum eftirspurnar, heldur og hina svo-
nefndu kostnaðarverðbólgu. Við höfum 
komizt að raun um, að verðlag fer 
nú stöðugt hækkandi með hverju ár-
inu sem líður af völdum aukinna tekna, 
er fara fram úr framleiðniaukningunni. 
Þetta gerist svo að segja án tillits til þess, 
hvað atvinnuástandinu líður. Eftirspurn og 
framboð geta nú ekki lengur haldizt í hend-
ur, jafnvel ekki við þær aðstæður, þegar 
atvinna er ekki í hámarki, án þess að komi 
til verðhækkana í svo ríkum mæli, að það 
skapi af sér hættulegar efasemdir um gildi 
peninga til varðveizlu verðmæta. 

Við komum því aftur að nauðsyn hóf-
semi og aga í sambandi við aukningu i)en-
ingatekna og opinberra útgjalda. Þangað 
til að sá tími kemur, að okkur tekst að 
miða óskir og kröfur við veruleikann, mun 
bæði skammtíma hagstjórn og áætlanagerð 
til lengri tíma reynast árangurslítil. 

Ef við værum beðnir um að gefa ráð, sem 
byggðust á þeirri reynslu, er við höfum 
haft af áætlanagerð á sviði efnahagsmála 
á írlandi, þá myndi ég segja, að ekki ætti 
að hika við að hafa afskipti af mark-
aðshagkerfi, sem er greinilega í ófull-
nægjandi ástandi. Gerð áætlana við 
slíkar efnahagsaðstæður er það, sem 
hagfræðingar nefna „ákvarðanir við óviss-
ar aðstæður". Vera má, að ekki sé unnt 
að segja nákvæmlega til um árangurinn 
af þeim afskiptum, sem gripið er til, en 
reynslan af tilraunum á borð við þær, sem 
gerðar hafa verið á Írlandi, hefur fært 
okkur heim sanninn um að afskipti, sem 
beinast að því að ráða bót á tilteknum 
vanda, hafa hagstæð áhrif á efnahagslíf 
landsins. 

Áður en ég lýk máli mínu, finnst mér 
ég þurfa að víkja fáeinum orðum að þeim 
vandamálum, sem þróun efnahagsmála á 
Írlandi hefur skapað á sviði félags- og 
menningarmála. Á sama hátt og annars 
staðar hafa miklar félagslegar breytingar 
siglt í kjölfar aukins hagvaxtar. Fyrr á 

tímum byggðist írskt þjóðfélag á samfélög-
um sveitanna, og þar bjó fólk ekki í þorp-
um fremur en á Íslandi, heldur bjó hver 
fjölskylda á sínum bæ. Og þetta þjóðfélag 
bjó við alla þá hefðbundnu kosti og galla, 
sem fylgja því samfélagi, þar sem einstakl-
ingshyggjan situr í fyrirrúmi. Flóttinn frá 
sveitunum, en orsök hans var sambland af 
efnahagslegri nauðsyn og óánægju fólks 
með lífið í sveitinni, ásamt hraðstígri iðn-
þróun landsins til þess að skapa nægilega 
atvinnu handa þeim, sem hafa yfirgefið 
sveitirnar, eru að breyta eðli írska þjóðfé-
lagsins. Þráin eftir lífskjörum, sem jafnast 
á við eða svipar að minnsta kosti til þeirra 
lífskjara, sem fólkið á nágrannaeyjunni nýt-
ur, hefur gert það að verkum, að síaukin 
áherzla er lögð á öflun veraldlegra gæða. 
Bíllinn, sem hvarvetna er nálægur, útbreidd 
notkun sjónvarpstækja, en fjöldi þeirra get-
ur tekið jafnt við brezkum sem írskum út-
sendingum, aukin dreifing lesefnis og kvik-
mynda, allt þetta hefur mjög sterk áhrif 
á hefðbundnar venjur og skoðanir. Velsæld-
arþjóðfélagið, með öllum sínum þægind-
um og ágöllum, er farið að hafa áhrif á 
okkur. Vandamál okkar — og vandinn er 
hinn sami og í ýmsum þjóðfélögum öðrum 
en okkar — er fólgið í því, hvernig við eig-
um að viðhalda írskum sérkennum og varð-
veita hefðbundin verðmæti og háttvísi, jafn-
framt því sem við tileinkum okkur það, sem 
gott er af nýjum háttum og venjum. Ensk-
an er nú það mál, sem mestur hluti þjóð-
arinnar talar dags daglega, og þegar á það 
er litið, svo og síaukin ferðalög og vaxandi 
áhrif fjölmiðla, þá er sú hætta yfirvofandi, 
að við sogumst óafvitandi lengra og 
lengra inn á það áhrifasvæði, sem nefna 
mætti engil-saxneska menningu nútímans. 
Við gerum okkur fulla grein fyrir þeirri 
hættu, sem fylgir því að glata þeirri arf-
leifð, sem upprunnin er í landi okkar. Auk-
in þátttaka ungs fólks í æðri menntun er 
ef til vill bezta tryggingin fyrir því, að við 
getum haldið við sjálfstæði okkar í skoð-
unum og hugsunarhætti. Við vonumst til 
þess, að aðild að stækkuðu Efnahagsbanda-
lagi Evrópu muni hafa þau áhrif, að pers-
ónuleiki okkar auðgist af. Á liðnum öld-
um hefur Írland haft margvísleg samskipti 
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við Evrópu. Við búum að sameiginlegum 
trúar- og menningararfi. Írskir trúboðar 
áttu sinn þátt í því ,,að kveikja aftur á 
lömpum lærdóms" í Vestur-Evrópu, eftir 
að barbarar réðust þar inn. Á því langa 
tímaskeiði, er við lutum erlendu valdi, leit-
uðu írskir ættjarðarvinir skjóls og börðust 
sem hermenn á meginlandi Evrópu. 

Auðvitað hefur okkur ekki tekizt að af-
reka allt það, sem við hugðumst gera, þeg-
ar við stofnuðum sjálfstætt ríki á Írlandi. 
Þrjú meginmarkmið, sem okkur hefur ekki 
enn tekizt að ná, eru sameining lands-
ins, sem verður að gerast með fortölum 
og samkomulagi, en ekki valdi; vernd og 
viðhald írskrar tungu og loks það takmark, 
sem er í því fólgið að tryggja öllum þegn-
um okkar jafna aðstöðu til lífsframfæris. 
írsk tunga er nú töluð sem móðurmál ein-
ungis af litlum hópi fólks í afskekktari hér-
uðum landsins. Hins vegar er írska kennd 
í öllum skólum landsins, og við vonumst 
til þess að geta haldið tungunni við og auk-
ið notkun hennar, án þess þó að það verði 
gert á kostnað þess gagns, sem við höfum 
af notkun enskrar tungu. Við lítum svo á, 
að þetta muni styrkja tengsl okkar við for-

tíðina og veita okkur stuðning til að varð-
veita einstaklingseðli okkar. Að því er varð-
ar spurninguna um að veita öllum sömu 
aðstöðu og tækifæri, vonumst við til þess 
að geta notað vaxandi hluta af auðæfum 
okkar til þess að tryggja það, að efnaskort-
ur þurfi ekki að standa í vegi fyrir því, að 
menn geti aflað sér menntunar og aukins 
frama. 

Ég vona, að orð rnín hafi gefið ykkur 
svolitla hugmynd um það, hvað hefur verið 
að gerast á írlandi undanfarin 50 ár. Ef til 
vill hefur mér a. m. k. tekizt að nokkru 
leyti að vísa á bug þeirri rómantík, að írar 
séu dreymhuga ónytjungar, hugrakkir en 
einþykkir, er byggi grænt land og fagurt, 
þar sem mikið regn fellur úr lofti og allir 
búa í smákofum með stráþaki, en álfadísir 
og krukkur fullar af gulli sé að finna við 
spor hvers regnboga. En ég vona, hvað sem 
öðru líður, að þið fáið nægilega mikinn 
áhuga á Írlandi, til þess að þið sækið það 
heim og lítið það eigin augum. Írar og Ís-
lendingar ættu að kynnast hvorir öðrum 
miklu nánar, því að löndin eiga sér margt 
sameiginlegt. 



Þórhallur Ásgeirsson: 

Samningur Íslands 
við Efnahagsbandalag Evrópu 
Samningur Íslands og Efnahagsbandalags-

ins, sem undirritaður var í Brussel 22. 
júlí 1972, er eflaust einn þýðingarmesti og 
stærsti viðskiptasamningur, sem Íslending-
ar hafa nokkru sinni gert. í þessari grein 
verður reynt að gera samningnum nokkur 
skil í stuttu máli, fyrst aðdraganda hans og 
síðan helzta efni hans, og loks reynt að meta 
gildi hans fyrir íslenzkt efnahagslíf. 

Nú eru 3 ár liðin, síðan helztu ráðamenn 
Efnahagsbandalagslandanna ákváðu á 
fundi sínum í Haag að gefa Bretlandi, Dan-
mörku, Noregi og Írlandi kost á því að 
laginu 1. janúar n.k., en eins og kunn-
ugt er, hafði Efnahagsbandalagið tvívegis 
hafnað beiðni Bretlands um inngöngu í 
bandalagið, og réð þar mestu neikvæð af-
staða Frakka og þá sérstaklega de Gaulle. 
Eftir að de Gaulle fór frá völdum, breytt-
ist þessi afstaða. Í framhaldi af ákvörðun 
Haag-fundarins í desember 1969 hófust. 
samningaviðræður milli umsækjendaland-
anna fjögurra og Efnahagsbandalagsins 30. 
júní 1970, og lauk þeim með undirritun 
aðildarsamninga 22. janúar 1972. Sam-
kvæmt þessum samningum munu svo Bret-
ar, Danir og Írar gerast aðilar að banda-
laginu 1. janúar n.k., en eins og kunn-
ugt er höfnuðu Norðmenn aðild að banda-
laginu í þjóðaratkvæðagreiðslu. En norska 
stjórnin hefur nú byrjað samningaviðræður 
um viðskiptasamning svipaðan þeim, er 
önnur EFTA-lönd hafa gert við bandalag-
ið. Er stefnt að því að ljúka þeim samn-
ingi fyrir 1. apríl 1973. 

Á fundinum í Haag var ennfremur sam-
þykkt, að Efnahagsbandalagið skyldi, strax 
og samningar við umsækjendurna hefðu 
byrjað, einnig hefja viðræður við þau 
EFTA-lönd, sem þess óska, um afstöðu 
þeirra til bandalagsins. Hér var um að 
ræða 6 EFTA-lönd, Austurríki, Ísland, 
Finnland, Sviss, Svíþjóð og Portúgal. Við 
íslendingar vorum lánsamir að hafa geng-
ið í EFTA í tæka tíð til að gera okkur 
kleift að taka þátt í samningum við Efna-
hagsbandalagið. 

Fyrir tveim árum, í nóvember 1970, hóf-
ust viðræður Íslands og hinna EFTA-
landanna við Efnahagsbandalagslöndin. 
Þær höfðu þann tilgang að finna aðgengi-
lega lausn á þeim. vandamálum, sem stækk-
un bandalagsins, og þar með úrsögn Bret-
lands, Danmerkur og Noregs úr EFTA, 
hefði í för með sér fyrir EFTA-löndin, sem 
ekki óskuðu eftir aðild að bandalaginu. 
Þessar viðræður, sem kallaðar voru könn-
unarviðræður, voru tvíhliða, þannig að 
Efnahagsbandalagið ræddi við hvert og 
eitt land út af fyrir sig, en fyrirkomulag 
viðræðnanna og umræðuefni voru að miklu 
leyti þau sömu. Þessar könnunarviðræður 
og athuganir Efnahagsbandalagsins á nið-
urstöðum þeirra stóðu í næstum heilt ár. 
Á grundvelli þeirra bauð svo Efnahags-
bandalagið EFTA-löndunum 6 að gera frí-
verzlunarsamning um iðnaðarvörur, og var 
það í samræmi við ósk flestra EFTA-land-
anna nema Svíþjóðar, sem óskaði eftir því, 
að samningurinn byggðist á tollabandalagi, 
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en ekki fríverzlun. Munurinn á þessu tvennu 
er, að í tollabandalagi semja aðilarnir um 
sameiginlegan ytri toll, sem gildir um inn-
flutning allra vara frá þriðju löndum, en 
þegar um er að ræða fríverzlun, þá hafa 
samningsaðilarnir frjálsar hendur að 
ákveða ytri tollinn, og er hann því mismun-
andi hár. 

Fyrir Ísland gat aldrei verið fullnægj-
andi að gera samning við Efnahagsbanda-
lagið um fríverzlun eingöngu með iðnað-
arvörur. í könnunarviðræðunum og síðar 
í samningaviðræðunum var alltaf lögð höf-
uðáherzla á sérstöðu Íslands, sem byggir 
útflutning sinn að langmestu leyti á sjáv-
arafurðum. Í fyrsta tilboði bandalagsins, 
sem okkur var tilkynnt á fyrsta samninga-
fundi, 18. des. 1971, var aðeins að mjög 
litlu leyti tekið tillit til þessara óska okk-
ar. Í tilboðinu var aðeins gert ráð fyrir 
50% tollalækkun á ísfiski og heilfrystum 
fiski og nokkru meiri tollalækkun á frystri 
rækju. En þetta hvorttveggja var háð því 
skilyrði, að ekki yrðu skert fiskveiðirétt-
indi Efnahagsbandalagslandanna frá því, 
sem þau voru 1. janúar 1971. 

Af okkar hálfu var því strax lýst yfir, 
að tilboð þetta væri algjörlega ófullnægj-
andi og óaðgengilegt og gæti alls ekki orð-
ið grundvöllur að sanngjörnum samningi. 
Slíkur samningur mundi aðeins ná til mjög 
lítils hluta af útflutningi okkar til landa 
bandalagsins og hafa í för með sér 
nýjar hömlur á viðskiptum milli núverandi 
EFTA-landa, en það væri andstætt vfir-
lýstri stefnu Efnahagsbandalagsins og 
EFTA. Þá var einnig tekið skýrt fram af 
okkar hálfu, að það væri útilokað að semja 
um fiskveiðiréttindi fyrir Efnahagsbanda-
lagslöndin í skiptum fyrir viðskiptafríðindi, 
þar sem hér væri að okkar dómi um óskyld 
mál að ræða. 

Þegar hér var komið sögu, hafði fisk-
veiðilögsagan verið færð út í 50 mílur. 
Okkar vandamál var því ekki aðeins að 
reyna að fá sjávarafurðir teknar inn á list-
ann yfir fríverzlunarvörur í viðbót við iðn-
aðarvörur, sem var sérmál Íslendinga, 
heldur einnig að koma í veg fyrir, að upp 
úr samningunum slitnaði algjörlega vegna 

þeirrar miklu andstöðu, sem útfærsla fisk-
veiði]ögsögunnar mætti innan bandalags-
ins og í Bretlandi. 

Þrátt fyrir þessa erfiðleika gátu samn-
ingarnir haldið áfram, og sýndu samn-
ingamenn Efnahagsbandalagsins mikinn 
skilning á vandamálum Íslands í þessum 
efnum. Samningaviðræðurnar héldu áfram 
í marz og að þeim loknum endurskoðaði 
bandalagið að verulegu leyti tilboð sitt og 
bætti það svo mikið, að fyrirsjáanlegt var, 
að hægt var að ná hagstæðum samningi 
fyrir Ísland við bandalagið. Eftir talsvert 
þóf lauk samningaviðræðunum um miðjan 
júlí og voru niðurstöðurnar þannig, að báð-
ir aðilar töldu sér fært. að undirrita samn-
inginn 22. júlí. 

Reyndar voru samningarnir tveir, því að 
við þurftum einnig að gera samning við 
Kola- og stálbandalag Evrópu, sem er form-
lega sjálfstæður aðili, enda 6 árum eldri 
en Efnahagsbandalagið. Þar sem við fram-
leiðum hvorki kol né stál eða járn, hefur 
þessi samningur aðeins formlegt gildi. í 
honum er þó staðfest, að innflutningur á 
þeim vörum, sem falla undir samninginn, 
en það eru kol, stál og járn, skuli ekki vera 
háður innflutningsleyfum né verndartoll-
um á Íslandi. 

Samningurinn ásamt bókunum og vöru-
listum, sem honum fylgja, er langt og 
mikið plagg, 264 síður í allt, en þar af eru 
82 síður upptalning á fjáröflunartollum 
okkar. 

Samningurinn við Efnahagsbandalagið 
sjálfur er þó aðeins 37 greinar, og efnis-
lega er hann mjög svipaður þeim reglum 
og ákvæðum, sem gilt hafa í EFTA. Á þetta 
ekki aðeins við um tollalækkunaráætlunina, 
heldur einnig um ákvæðin um sarnkeppnis-
reglur, undanþágur og upprunareglur. Þó 
eru ekki í samningnum nein ákvæði um 
atvinnurekstrarréttindi, sambærileg við 16. 
gr. í EFTA-stofnsamningnum, sem á sínum 
tíma vakti nokkrar deilur hér, þegar Ís-
land gekk í EFTA. 

Samningurinn tekur til allra iðnaðarvara 
og auk þess flestra íslenzkra sjávarafurða, 
sem tollur bandalagsins nær til. Undir hann 
falla fleiri sjávarafurðir heldur en EFTA-
samninginn, svo sem ísfiskur, heilfrystur 
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fiskur og fryst hrogn, en aftur á móti verð-
ur fríverzlunin með niðursuðuvörur sarn-
kvæmt samningnum ekki eins víðtæk og í 
EFTA. Samningurinn tekur þannig til 
stærra hlutfalls af útflutningi okkar eða 
um 70% af útflutningnum til hins stækk-
aða bandalags eins og hann var 1970, og 
það, sem meira máli skiptir, er, að þessi 
fríðincli ná til miklu stærri rnarkaðar held-
ur en EFTA-svæðisins. Auk þess er rétt 
að minnast á, að um 20% af útflutningi Ís-
lands til hins stækkaða bandalags er toll-
frjáls, og er þar um að ræða saltfisk, skreið 
og nýja síld. 

Vörur þær, sem samningurinn tekur til, 
eiga ekki að vera háðar innflutningsleyf-
um. Þó er svo um samið, eins og þegar 
Ísland gekk í EFTA, að halda megi inn-
flutningshöftum á olíum og benzíni vegna 
viðskipta Íslands við Sovétríkin, og á burst-
um vegna blindraiðnaðar. 

Efnahagsbandalagið mun yfirleitt af-
nema tolla á vörum frá Íslandi í 5 jöfnum 
áföngum, frá 1. apríl 1973 til 1. júií 1977, 
nema áli. Þar verður tollur ekki að fullu 
felldur niður fyrr en 1. janúar 1980. Toll-
ur á ísfiski verður lækkaður um 75%, þ. e. 
a. s. á þorski, ýsu. og ufsa úr 15% niður 
í 3,7% og á karfa úr 8% í 2%. Ennfrem-
ur verður lækkaður tollur á heilfrystum 
fiski um 75%. Tollur á kavíar, niðursoðn-
um hrognum, rækjum og humri verður 
að fullu afnuminn, en læ.kkaður á niður-
soðinni og niðurlagðri síld, úr 20% niður 
í 10%. 

Á móti þessum tollalækkunum höfum við 
skuldbundið okkur til að fella niður vernd-
artolla á innflutningi frá bandalagslöndun-
um á sömu vörum og samkvæmt sams kon-
ar tímaáætlun og gildir nú gagnvart EFTA-
löndunum. Er varla ástæða til að óttast, 
að íslenzkum iðnaði stafi meiri hætta af 
samkeppni frá bandalagslöndunum heldur 
en frá EFTA-löndunum. Fyrsta tollalækk-
unin, 30%, verður 1. apríl 1973, en sú lækk-
un var gerð gagnvart innflutningi frá 
EFTA-löndum 1. marz 1970. Síðan lækka 
þessir tollar um 10% árlega frá 1. janúar 
1974 og verða þannig að .fullu felldir nið-
ur 1. janúar 1980. Fjáröflunartollum þarf 
ekki að breyta, en þeir eru innheimtir á 

um 70—75% af heildarinnflutningnum. 
Í samningnum er gert ráð fyrir, að hann 

taki gildi 1. januar 1973, eftir að hann hef-
ur verið fullgiltur af Íslendingum og Efna-
hagsbandalaginu. Þó er heimilt að fresta 
fullgildingu hans til 30. nóvember 1973, 
og tekur hann þá gildi 1. janúar 1974. Upp-
sagnarfrestur samningsins er 12 mánuöir. 

Enn ríkir óvissa um það, hvenær samn-
ingur Íslands við Efnahagsbandalagið verð-
ur fullgiltur. Ástæðan fyrir því er sú, að 
enn hafa ekki náðst samningar um fisk-
veiðiréttindi, sem talin eru viðunancli lausn 
fyrir aðildarríki Efnahagsbandalagsins. En 
eins og kunnugt er þá áskildi Efnahags-
bandalagið sér rétt til að láta tollfríðindi 
fyrir sjávarafurðir ekki taka gildi, nema 
slík lausn fengist. Á sama hátt áskildi Ís-
land sér rétt til að taka ákvörðun um af-
hendingu fullgildingarskjala sinna með 
hliðsjón af því, hvort þessum fyrirvara 
Efnahagsbandalagsins yrði beitt. Þessi 
ákvæði útiloka samt alls ekki, að samning-
urinn geti tekið gildi. Hann mundi þá ör-
ugglega gilda um tollfríðindi fyrir iðnaðar-
vörur og einnig trvggja áframhaldandi frí-
verzlun fyrir íslenzkar vörur í Bretlancli 
og Danrnörku. Ef svo illa færi hins vegar, 
að fyrirvari bandalagsins kæmi til fram-
kvæmda, þá mundu viðskiptafríðindin fvr-
ir sjávarafurðir ekki taka gildi, fyrr en 
aðgengileg lausn er fundin á landhelgis-
deilunni. Strax og sú lausn er fundin, 
mundu tollalækkanir koma til framkvæmda 
í áföngum. 

Það eru því miður ekki horfur á því, að 
hægt verði að fullgilda samninginn fvrir 
næstu áramót. Getum við því ekki fylgzt 
með hinum EFTA-löndunum, sem undir-
rituðu viðskiptasamning sinn við Efnahags-
banclalagið um leið og við. Austurríska þjóð-
þingið hefur þegar samþykkt samninginn 
við bandalagið með samhljóða atkvæðum. 
Sænski Ríkisdagurinn mun um miðjan des-
ember ræða samninginn og er enginn vafi 
á því, að stjórninni verður falið að ganga 
frá samningnum. Svissneska ríkisstjórnin 
lagði samninginn fyrir þjóðaratkvæða-
greiðslu 3. desember s.l, og samþykktu 
Svisslendingar hann með yfirgnæfandi 
meirihluta. Aðeins Finnar töldu sér ekki 
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fært að undirrita samninginn í sumar, en 
þeir „paraferuðu" hann og gáfu þar með 
til kynna, að þeir samþykktu samnings-
niðurstöðuna. Síðan hafa Finnar haft mark-
aðsmál sín til gaumgæfilegrar athugunar, 
en vegna landfræðilegrar legu sinnar þurfa 
þeir að taka tillit til fleiri atriða en Vest-
ur-Evrópuríkin. Samt er talinn lítill vafi 
á því, að Finnar muni fvrr eða siðar undir-
rita samninginn og síðan fullgilda hann. 
Ég vænti þess, að það dragist ekki langt 
fram á næsta ár, að samningurinn verði 
fullgiltur af okkar hálfu, því að það er 
áríðandi, að samningurinn geti tekið gildi 
ekki seinna en 1. apríl, þegar fyrsta tolla-
lækkunin á að eiga sér stað, en til þess að 
svo megi verða, þarf að ganga frá fullgild-
ingu hans fyrir febrúarlok. 

Þá er komið að þeirri spurningu, hvaða 
þýðingu þessi samningur hefur fyrir okkur. 
Það væri langt mál að gera þessari spurn-
ingu fullnægjandi skil, en ég mun aðeins 
minnast á þau atriði, sem mestu máli skipta. 
í svari mínu geng ég út frá því, að öll um-
samin fríðindi komi til framkvæmda, þvi 
að ég trúi ekki öðru en að samningurinn 
verði staðfestur og að deilan um fiskveiði-
lögsöguna verði leyst, ef ekki á næstu mán-
uðum, þá á næstu árum. 

Samningurinn nær til, eins og ég sagði 
áðan, um 70% af heildarútflutningsverð-
mæti okkar til hins stækkaða Efnahags-
bandalags. Eftir aðlögunartímabilið 1. júlí 
1977 hafa íslenzkir útflytjendur möguleika 
til að flytja tollfrjálst og án hindrana megn-
ið af framleiðslu landsins til hins stækkaða 
Efnahagsbandalags og EIFTA-landanna. 

Enn sem komið er er útflutningur iðn-
aðarvara aðeins lítill hluti heildarútflutn-
ingsins. Nú þegar er hafin ákveðin barátta 
.fyrir frekari uppbyggingu útflutningsiðn-
aðar. Það er algert skilyrði fyrir því, að 
sá iðnaður geti risið upp hér á landi, að 
hann hafi möguleika til að selja vörur sín-
ar á tollfrjálsum markaði Efnahagsbanda-
lagsins. Án þessa samnings er tómt mál 
að vera að tala um iðnbvltingu hér á landi 
á næsta áratug. 

Fyrir sjávarútveginn hefur afnám og 
lækkun tolla líka mikið gildi. Þannig hef-
ur verið reiknað út, að 75% lækkun á ís-

fisktolli muni þýða 300—500 þúsund 
króna auknar tekjur í hverri söluferð 
togara. Nýir möguleikar opnast einnig fyr-
ir sölu á freöfiski til Evrópu á markaði, 
sem hafa lítið verið nýttir síðustu árin, 
m. a. vegna 15—18% tolls, sem í gildi hef-
ur verið. Er tvímælalaust mikiö öryggi 
í því fyrir freðfiskframleiðsluna að þurfa 
ekki að vera svo til eingöngu háð einum 
eða tveim mörkuðum. 

En samningurinn hefur ekki aðeins þýð-
ingu vegna fyrirhugaðra tollalækkana á 
meginlandsmörkuðunum, heldur einnig 
vegna þess, að með honum tekst að koma 
í veg fyrir tollahækkanir í Bretlandi og 
Danmörku. Ef enginn samningur væri gerð-
ur, mundi tollur á freðfiskflökum í Bret-
landi hækka úr 0 í 15% við það, að 
Bretar ganga í Efnahagsbandalagið, og enn-
fremur mun tollur á frystri rækju, sem nú 
er tollfrjáls í aðalmarkaðslöndunum, Bret-
landi og Danmörku, hækka upp í 12%. Þá 
mun einnig tollur á frystum og söltuðum 
hrognum hækka upp í 5% og 10—11%, 
og tollur á ísfiski í Bretlandi mundi hækka 
úr 10% upp í 15% að undanteknum karfa. 
Nýr 12% tollur á rækju yrði sérstaklega til-
finnanlegur fyrir rækjuframleiðendur, sem 
flytja megnið af framleið'slu sinni út til 
Bretlands og Danmerkur. 

Samningsformið og -innihald er mjög 
við okkar hæfi. Þar sem um fríverzlunar-
samning er að ræða, höfum við engar skuld-
bindingar um aö samræma fjáröflunartolla 
okkar ytri tollum bandalagsins. Vörusvið 
samningsins er iðnaðarvörur og sjávaraf-
urðir, og er það okkur í hag, að hann nær 
ekki til landbúnaðarafurða. Við höfum því 
engar skuldbindingar um að leyfa innflutn-
ing á landbúnað'arafurðum, sem við fram-
leiðum sjálfir. Samt sem áður lögðum við 
mikiö kapp á að fá fríðindi fyrir íslenzkt 
kindakjöt í hinu stækkaða bandalagi, en 
það tókst ekki. Okkar rök voru einkum 
þau, að við vilclum varðveita það tollfrelsi 
fyrir kindakjöt í Danmörku og Noregi, sem 
við sömdum um við inngönguna í EFTA, 
og koma í veg fyrir, að ytri tollur banda-
lagsins, sem er 20%, legðist á kindakjöt, 
sem við selclum til þessara landa. Úr því 
að Noregur verður ekki aðili að bandalag-
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inu, er þessi vandi okkar að mestu úr sög-
unni. 

Samningurinn er þannig mjög hagstæður 
fyrir helztu atvinnugreinar okkar. Fyrir 
landið í heild undirstrikar hann stöðu okk-
ar í hópi þeirra þjóða, sem standa okkur 
næst menningarlega, stjórnmálalega og við-
skiptalega. Hann styrkir tengsl okkar við 
Vestur-Evrópu og þau lönd, sem starfa 
saman í Efnahagsbandalaginu og EFTA. 
Þetta sjónarmið, að koma í veg fyrir, að 

Ísland einangrist frá Evrópu, mun hafa 
ráðið mestu um afstöðu Efnahagsbanda-
lagsins til samningsgerðar við Ísland, þvi 
að viðskiptahagsmunir þeirra hafa verið 
hverfandi litlir og lítil eða engin áhrif haft. 
En án samnings væri áframhaldandi aðild 
okkar að EFTA vafasöm, og þátttöku okk-
ar í hinni vestrænu þróun til aukins frjáls-
ræðis í viðskiptum og vaxandi velmegunar 
væri stefnt í voða. 



Bjarni B jarnason 

Vöruþróun 
Seðlabankinn hefur veitt. verðlaun fyrir eina af prófrit-
gerðunum við viðskiptafræðipróf frá Háskóla Íslands á 
þessu ári. Verðlaunin hlaut Bjarni Bjarnason. Ritgerð 
hans er birt hér lítið eitt stytt. 

INNGANGSORÐ 
Ídag, á tímum harðnandi samkeppni í 

viðskiptum, sérstaklega eftir inngöngu 
Íslendinga í EFTA, svo og vegna þess að 
nútímamaðurinn verður sífellt kröfuharðari 
gagnvart vöruúrvali og vörugæðum, er 
nauðsynlegt fyrir sérhvern vöruframleið-
anda að vera á varðbergi og fylgjast vel 
með þörfum neytandans og aðgerðum 
keppinautarins. Það má því ætla, að fyr-
irtækið verði sífellt að vera við því búið 
að þurfa að framleiða nýja vöru eða gera 
breytingar á núverandi vöruúrvali, hvort 
sem það er vegna aukinnar kröfu neyt-
andans eða ákveðinna aðgerða keppi-
nautarins. Það eru til dæmi um það, 
bæði hér á landi og erlendis, að forráða-
menn fyrirtækja vakni allt í einu upp af 
vondum draumi og geri sér ljóst, að núver-
andi vara eða vöruúrval fullnægir ekki þörf-
um neytandans. Fyrirtækinu er því nauðsyn 
að hafa ávallt viðskiptavininn að leiðar-
Ijósi, þannig að það hámarki tekjur sínar 
með því að fullnægja þörfum hans. 

En hvernig á fyrirtækið að ganga úr 
skugga um, að sú ákveðna vara, sem það 
hyggst hefja framleiðslu á, muni fullnægja 
þörfum viðskiptavinarins og þar með ná til-
skildurn árangri á markaðnum? Hvernig og 
hvar getur fyrirtækið aflað sér hugmynda 
um væntanlega afurð? Hvernig er bezt eða 

hvaða leið er bezt að fara til að útiloka þær 
hugmyndir, sem ekki koma til greina? í 
þessari ritgerð er m. a. leitazt við að svara 
þessum spurningum með því að gera grein 
fyrir helztu stigum hinnar kerfisbundnu 
vöruþróunar fyrirtækisins, sem oftast eru 
talin vera 6. Einnig gerði höfundur könn-
un meðal 24 iðnfyrirtækja á Reykjavíkur-
svæðinu í þeim tilgangi að fá vitneskju um, 
að hve miklu leyti íslenzk iðnfyrirtæki fara 
leið hinnar kerfisbundnu vöruþróunar og 
yfirleitt hvernig þessum málum er þar 
háttað. 

I. HIN KERFISBUNDNA VÖRUÞRÓUN 
Þegar lýst verður hér á eftir, hvernig 

kerfisbundin vöruþróun gengur fyrir sig, 
þá er lýsingin miðuð við meðalstór eða 
stærri fyrirtæki, þ. e. a. s. fyrirtæki, sem 
selja á hina stóru markaði Evrópu og Ame-
ríku. Þótt miðað verði við stór fyrirtæki, 
má ætla, að smærri fyrirtæki geti notfært 
sér hina kerfisbundnu vöruþróun að ein-
hverju leyti. Það, sem vakti fyrir höfundi 
með þeirri könnun, sem gerð var í íslenzk-
um iðnfyrirtækjum og greint verður frá 
síðar í þessari ritgerð, var að ganga úr 
skugga um, að hve miklu leyti íslenzk iðn-
fyrirtæki, sem flokka má undir smáfyrir-
tæki, nota hið kerfisbundna þróunarstarf. 

Áður en gerð verður grein fyrir hinu 
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Fæðing: Varan er sett á markað, en hefur ekki ennþá vakið athygli eða hlotið viðurkenn-
ingu meðal neytenda. Salan er því lítil, kostnaður hár, arðsemi lítil. 

Vöxtur: Salan stígur ört, m. a. vegna söluörvunaráhrifa. Einingarkostnaður lækkar, arðsemi 
eykst. 

Döfnun: Salan stígur stöðugt, einingarkostnaður lækkar eitthvað, eftiiiíkingar, sem veita 
samkeppni í verði, koma á markaðinn, arðsemin hættir að aukast. 

Stöðnun: Salan hættir að aukast, ekki reynist kleift að draga úr einingarkostnaðinum. Verð-
samkeppni harðnar. Baráttan við keppinautana krefst stöðugt meiri „fórna". Arð-
semin minnkar. 

Hrörnun: NÝRRI og BETRI vöruafbrigði koma fram. Salan minnkar ört þrátt fyrir verð-
lækkun og mikla söluörvun. Arðsemin fer minnkandi þrátt fyrir aðgerðir til að draga 
úr kostnaðinum. 

Endalok: Eftirspurn þverr, salan f jarar út, og ekki er mögulegt að snúa þróuninni við. Tap 
hlýzt af framleiðslu afurðarinnar, og það ber að taka hana af markaðinum. 

kerfisbundna þróunarstarfi, þykir til hlýða 
að gera lauslega grein fyrir atriðum, sem 
eru í nánum tengslum við það, þ. e. a. s. 
æviskeið afurðar, ástæður fyrir því, aö fyr-
irtæki hefur framieiðslu á nýrri afurð, og 
síðast en ekki sízt þær kröfur, sem gerðar 
eru til hinnar nýju afurðar. 

Æviskeið afurðar. Afurð með ákveðnu 
útliti hefur takmarkað hagrænt æviskeið. 
Áður fyrr var það oft langt, en hefur stytzt 
á síðari tímum. Eins og 1. mynd sýnir, má 
skipta æviskeiði vöru í þroskastig. Þessi 
mynd er ekki beinlínis samnefnari fyrir 
æviskeið allra vörutegunda, heldur sett hér 
fram til að sýna algengt æviskeið þeirra. 
Lengd æviskeiðsins fer eftir ýmsum atrið-
um eins og t. d. tíðni tækninýjunga, hversu 
auðvelt það er fyrir keppinauta að komast 
inn á markaðinn, hversu móttækilegur 
markaðurinn er fyrir vörunni o. s. frv. 
Reyndar má segja, að sama varan geti geng-

ið aftur í gegnum æviskeið sitt eða byrjað 
á fyrstu stigum þess, ef t. d. eitthvert ein-
kenni hennar breytist. Þannig má ætla, að 
sala á sjónvarpsviðtækjum aukist aftur hér 
á landi með tilkomu litasjónvarps. Það skal 
þó tekið skýrt fram hér, að skv. skilgrein-
ingu á nýrri vöru, sem notuð verður innan 
ramma efnis þessarar ritgerðar, er oían-
nefnd breyting á afurðinni flokkuð sem ný 
vara. 

Hvers vegna nýjar afurðir? Það geta 
legið margar ástæður að baki þeirri ákvörð-
un fyrirtækis að reyna að þróa nýja afurð. 
Hér verða nefnd nokkur dæmi: 

1. Nýta ónotaða afkastagetu, svo sem 
framleiðslu-, dreifingar- og fjármagns-
getu, m. a. vegna breytingar á eftirspurn 
núverandi vöruúrvals. 

2. Varðveita samkeppnishæfnina, að því er 
snertir verð og útlit vörunnar. 
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3. Auka eigin markaðshlutdeild á núver-
andi markaði eða afla sér nýrra mark-
aða og e. t. v. einnig að klekkja á hættu-
legum keppinautum. 

4. Draga úr áhrifum hagsveiflna og árs-
tíðarsveiflna og endurnýja þær afurðir, 
sem ætla má að eftirspurn minnki eftir. 
Dæmi um hið fyrstnefnda: Stálfram-
leiðandi bætti við vöruúrval sitt nýrri 
íramleiðsluvöru, sem svo að segja ein-
göngu var notuð við gerð þjóðvega. Meg-
inástæðan fyrir þessari ákvörðun fyrir-
tækisins var, að það taldi, að um leið og 
væntanlegur samdráttur í efnahagslífi 
viðkomandi þjóöar yrði að veruleika, 
yrði aukin eftirspurn eftir framleiðslu-
vörunni, vegna þess að hið opinbera 
mundi gera ráðstafanir til mótvægis, 
sem fælust í gerð þjóðvega. 

5. Auka arðsemi með lækkun kostnaðar, 
t. d. með því að nota ódýrara hráefni, 
einfalda útlit afurðanna eða bæta fram-
leiðsluaðferðir. 

Kröfur, sem gera verður til vörunnar. 
Þegar fyrirtækið hefur gert sér grein fyrir 
stefnu sinni í afurðamálum, þar sem tekin 
hefur verið afstaða til atriða eins og „hvaða 
þörfum fyrirtækið vill fullnægja hjá hin-
um einstöku markhópum"1 eða „þjónustu-
stigs afurðarinnar", er næst á grundvelli 
afurðastefnunnar og þeirra leiða, sern eru 
færar, að skilgreina nánar tilgang með þró-
un nýrra afurða. 

Tilgangurinn hlýtur eðlilega au vera mis-
munandi, eftir því hvaða fyrirtæki á í hlut. 
Hér verða nefnd nokkur dæmi um, hvers 
ætlazt er til af hinni nýju afurð, ef svo 
mætti að orði komast: 

1. Fullnægja ákveðinni þörf á ákveðnum 
hluta markaðarins jafnvel eða betur en 
núverandi afurðir, sem til þess eru ætl-
aðar og eru í sama verðflokki. 

2. Fullnægja vissum metnaðarkröfum 
neytandans. 

3. Seljanleg eftir núverandi dreifileiðum 

1 Markhópur = sá hópur, sem fyrirtækið óskar 
að beina söluaukandi aðgerðum sínum að. 

og með þeim söluaðferðum, sem fyrir-
tækið ræður yfir. 

4. Falla vel inn í vöruúrvalið. 
5. Gera ekki kröfur til of mikillar fjárfest-

ingar (ákveðin upphæð sé nefnd). 

Með slikum skilgreiningum er heppilegt 
að hefja vöruþróunina. 

Kerfisbundin starfsemi vöruþróunar. 
Þegar fjallað er um hið mikilvæga atriði, 
hvort fvrirtæki eigi að hefja framleiðslu á 
nýrri afurð eða ekki, hlýtur oft að vakna 
sú spurning: „Hvað er ný afurð?" í þessari 
ritgerð er ný aíurð skilgreincl sem ný afurð 
í augum fyrirtækisins, þ. e. a. s. afurð, sem 
fyrirtækið hefur gert frummynd af og ekki 
þekkist á markaðnum, afurð, þar sem gerð 
hefur verið breyting á upprunalegri eða 
fyrri mynd hennar, svo og afurð, sem er 
eftirlíking af afurð keppinautar. 

Þótt ekki sé neitt vafamál, að nauðsyn-
legt sé fyrir fyrirtækið að vera ávallt vak-
andi varðandi gerð nýrra afurða, er og get-
ur verið mjög kostnaðarsamt og áhættu-
samt að þróa nýja afurð, að hluta vegna 
þess að meginhluti þeirra hugmynda, sem 
ganga í gegnum hinn kerfisbundna vöru-
þróunarstiga, nær aldrei að komast á mark-
aðinn; að hluta vegna þess, að margar 
þeirra afurða, sem eru settar á markaðinn, 
ná ekki tilskildum árangri á markaðnum, 
og að hluta vegna þess að árangursríkar 
afurðir hafa mun styttra æviskeið en áður. 

Bent hefur verið á fjögur atriði, sem leiða 
munu til þróunarstarfsemi, sem mun bera 
árangur, þ. e.: 

a) Gott stjórnskipulag varðandi fram-
kvæmd vöruþróunarinnar. 

b) Stjórnendur, sem hafa reynslu og þekk-
ingu á framkvæmd þessara mála. 

c) Gott starfslið. 
d) Nákvæma útfærslu á hinni kerfisbundnu 

vöruþróunarstarfsemi. 

2. mynd sýnir skiptingu vöruþróunarinn-
ar í 6 stig, þ. e. hugmyndaöflun, hugmynda-
val, afurðalýsing eða mat, þróun, mark-
aðsprófun og markaðssókn. Þar sem flest-
ar afurðahugmyndir reynast ónothæfar við 
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2. mynd. 

2-7 ÁR 

2-7 AR 
3. mynd. Línurit, sem sýnir hlutfallslegan þróunarkostnað afurðar. 

nánari athugun, þurfa þær að vera allmarg-
ar frá byrjun (10—60 eða jafnvel fleiri). 
Skv. lögun kúrfunnar í 2. mynd má sjá, sbr. 
það sem sagt er að framan, að aðeins nokkr-
ar hugmyndir verða að afurðum og flestar 
afurðanna ná engri meiri háttar framvindu 
á markaðinum. 

Vissan um, hvort það muni borga sig að 
framleiða viðkomandi afurðahugmynd, 
eykst eftir því sem aftar dregur í vöruþró-
uninni. Þannig eykst áreiðanleiki upplýs-
inga um væntanlegt verð, framleiðslukostn-
að, væntanlega sölu o. s. frv. En kostnað-
urinn við öflun upplýsinga og framkvæmd 
hins kerfisbundna þróunarstarfs eykst 
jafnframt, því að þróunarstarfið krefst mik-
ils tíma af vel hæfum starfsmönnum svo 
og aukinna útgjalda og fjárfestingar, eftir 

því sem aftar dregur. 3. mynd sýnir þessa 
þróun kostnaðarins. Eins og sjá má fer 
kostnaðurinn stighækkandi, eftir því sem 
varan nálgast að vera fullmótuð og fyrir-
tækið er reiðubúið til að setja hana á mark-
aðinn. 

Nú verður gerð grein fyrir hinum 6 stig-
um vöruþróunar, sem er leið, sem nauðsyn-
legt er fyrir öll fyrirtæki að hafa til hlið-
sjónar við ákvörðun um framleiðslu á nýrri 
afurð, þar sem hún minnkar eða dregur úr 
hættunni á að hin nýja vara muni ekki falla 
að óskum neytenda. 

1. Hugmyndasöfnun. 
Þegar fyrirtækið ætlar að hefja fram-

leiðslu á nýrri, arðbærri vöru eða gera breyt-
ingar á þeim vörum, sem það þegar fram-
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leiðir, verður það venjulega að moða úr 
mörgum hugmyndum, eða með öðrum orð-
um, sérhver ný vara var í fyrstu aðeins 
hugmynd og flestar hugmyndir um vörur 
verða aldrei að raunveruleika. Þarf því tölu-
verðan fjölcla hugmynda, til að gerlegt sé að 
finna nokkrar góðar. Það er því staðreynd, 
að því fleiri sem hugmyndirnar eru, þeim 
mun betri má ætla að þær beztu séu. 

Þetta stig hins kerfisbundna vöruþróun-
arstarfs beinist eingöngu að því að safna 
saman sem flestum hugmyndum, en þau 
stig, sem á eftir fylgja, hafa það hlutverk 
að útiloka þær hugmyndir, sem ekki koma 
til greina. 

Árangursrík hugmyndasöfnun er komin 
undir því, hversu vel skipulögð slík starf-
semi er. Sum fyrirtæki og þá einkum minni 
gera engar formlegar eða skipulegar ráð-
stafanir til að safna saman hugmyndum, 
meðan önnur, sem leggja ríka áherzlu á 
vörunýjungar og vöruþróun, haga starf-
semi sinni á mjög skipulegan hátt. Slík fyr-
irtæki safna öllum hugmyndum á ákveð-
inn stað, þannig að það er ákveðinn starfs-
kraftur, sem ber ábyrgð á söfnun hug-
myndanna. Með slíku fyrirkomulagi eykst 
eðlilega hugmyndafjöldinn, sem úr er að 
velja, og einnig má ætla, að gæði hugmynd-
anna verði meiri. 

4. mynd sýnir, hvaðan hugmyndirnar eiga 
rót sína að rekja, hvernig þeim er safnað 
saman á ákveðinn stað, þegar um er að 
ræða skipulega starfsemi á þessu sviði. 
Einnig koma fram á myndinni helztu 
ábyrgðir þess starfskrafts, sem safnar sam-
an hugmyndunum. 

1. 1. Uppsprettur hugmynda. 
Eins og fram kemur á 4. mynd eiga hug-

myndir rætur sínar að rekja bæði innan 
fyrirtækisins og utan þess. Hér verður 
stuttlega gerð grein fyrir helztu uppsprett-
um hugmynda. 

1. Viðskiptavinir. Fyrirtækið ætti að geta 
nýtt þessa uppsprettu hugmynda vel, svo 
framarlega sem það leggur hlustirnar við, 
þegar óánægðir viðskiptavinir kvarta und-
an lélegri vöru eða gefa í skyn, hvað betur 
mætti fara í sambandi við útlit vörunnar, 
gæði, notagildi o. s. frv. Einnig er hugsan-

4. mynd. Skipuleg starfsemi hugmyndaöflunar, 
þar sem hugmyndum er safnað á ákveðinn stað. 

legt að fá hóp viðskiptavina til að ræða 
um kosti og galla vörunnar. Að síðustu 
mætti í þessu sambandi nefna, að vörudreif-
endur, sem umgangast viðskiptavini dag-
lega, ættu að geta verið framleiðandanum 
að liði varðandi hugmyndir um breytingar 
á vöru, sem yrði til að fullnægja betur þörf-
um neytandans. 

2. Keppinautar. Afurðir keppinauta eru 
mikilvæg uppsprettulind hugmynda, sér-
staklega þegar ekki er um að ræða einka-
leyfi fyrir vörunni eöa einstökum hlutum 
hennar. Fyrirtækið hefur þannig tök á því 
að líkja eftir vöru keppinautarins og þá 
jafnvel að endurbæta hana, en þó ekki 
fyrr en það hefur kannað, hvernig henni 
hefur reitt af á markaðinum. Hér kem-
ur m. a. fram ástæða fyrir því, hversu 
skammlífar einstaka vörur eru á hinum 
stóru mörkuðum, þar sem fyrirtækin eru 
sífellt á verði gagnvart keppinautum sínum. 

3. Sölumenn og annað starfsfólk. Sölu-
menn hljóta að vera mjög mikilvægir fyrir 
fyrirtækið í sambandi við öflun hugmynda. 
Það eru einmitt sölumennirnir, sem eru í 
daglegu sambandi við viðskiptavinina, 
kynnast þeim og þekkja þörf þeirra og 
hlusta á kvartanir þeirra. Einnig eru það 
oft sölumennirnir, sem fyrstir frétta um 



FJÁRMÁLATÍÐINDI 

eða verða varir við nýjar vörur keppinaut-
anna. Fyrirtækið á einnig að geía gaum 
að hugmyndum annars starfsfólks síns. 

4. Framkvæmdastjórar. Þeir eru í beztri 
aðstöðu til að hafa tök á því að skilgreina, 
hvers konar hugmynda er þörf hverju sinni. 
Þannig er það framkvæmdastjórinn, sem 
ákveður, hvort fvrirtækið eigi að hefja 
framleiðslu á stuðningsvöru eða hvort það 
eigi að hefja framleiðslu á vöru, sem drægi 
úr hinum miklu árstíðarsveiflum á sölu fyr-
irtækisins, t. d. hefja framleiðslu á sumar-
iþróttavöru jafnframt vetraríþróttavöru. 

1. 2. Tækni eða aðferðir við öflun hugmynda. 
a. Aðferðir við að auka eigið hugmyndaflug. 

Hér verða nefndar sem dæmi tvær aðferð-
ir, sem hægt er að nota til að afla hugmynda 
um nýjar vörur meðal einstaklinga. 

a.l. Eiginleika- eða einkennaskráning 
(attributing listing). 

Þessi aðferð beinist að því að skrá fyrst 
einkenni eða eiginleika hlutar, en breyta 
síðan eða lagfæra einhvern eiginleika hans 
í þeirri von, að þá fáist ný samsetning eig-
inleika, sem muni gera hlutinn eða vöruna 
betri, annaðhvort eða bæði hvað snertir 
útlit og gæði. Dæmi: Fyrirtæki, sem fram-
leiðir ritvélar, vill endurbæta framleiðslu-
vöru sína. Það fyrsta, sem gera þarf, ef 
nota á þessa aðferð, er að skrá niður alla 
þá eiginleika, sem einkenna viðkomandi 
framleiðsluvöru, svo sem að hún er ein-
göngu framleidd í svörtum lit, hefur ein-
ungis eina leturgerð, er tiltölulega þung og 
fyrirferðarmikil o. s. frv. Því næst eru gerð-
ar tillögur um hugsanlegar breytingar á 
eiginleikum vörunnar, sem muni fullnægja 
betur þörfum viðskiptavina, svo sern ritvél, 
sem er létt og auðvelt að bera (ferðarit-
vél), fjölbreytilegra litaúrval og að ritvélin 
sé fáanleg með fleiri tegundum leturgerða. 

a.2. Þvingað samband (forced relation-
ship). 

Aðferðin byggist á því að skrá fjölda 
hugmynda og íhuga síðan hverja hugmynd 
í nánu samhengi við hinar í þeirn tilgangi 
að örva hugmyndaflugið. T. d. getur hús-
gagnaframleiðandi, sem er að leita að nýj-
um vöruhugmyndum, skráð niður ýmsar 

vörutegundir, sem heyra undir framleiðslu-
vörur hans, svo sem skrifborð, bókaskáp, 
stól, legubekk o. s. frv. Síðan er kannað 
sambandið milli t. d. skrifborðs og bóka-
skáps. Slík íhugun getur leitt til þess, að 
hann fær hugmynd um að framleiða skrif-
boro með innbyggðum bókaskáp eða hill-
um, t. d. í bakhlið skrifborðsins. Þannig er 
listinn yfirfarinn, þar sem öll hugsanleg 
sambönd milli varanna eru íhuguð. 
b. Aðferðir, sem örva hugmyndaöflun innan 
hóps. 

Tvær slíkar hópaðferöir þykja sérstak-
lega hentugar til að þjóna tilgangi hug-
myndaöflunar. Báðar aðferðirnar einkenn-
ast af því, að valinn er ákveðinn hópur 
manna, sem láta í ljósi allar hugmyndir, 
sem skýtur upp í kolii þeirra, meðan á um-
ræðunum stendur, og eru þær hugmyndir 
skráðar eða teknar upp á segulband. 

b.l. Heilastormun (brainstorming). 
Samkvæmt Alex Osborne, höfundi þess-

arar aðferðar, gefur það beztan árangur, 
ef hópurinn, sem valinn hefur verið til aö 
skiptast á skoðunum og ræða vandamálio 
til að afla hugmynda, samanstendur af ekki 
fleiri en 6—10 manns. Einnig leggur hann 
áherzlu á að hafa ekki of marga sérfræð-
inga innan hópsins, þar sem ætla má, að 
þeir hafi myndað sér fastari skoðun á hlut-
unum og geri umræðurnar þvingaðri. Þá 
telur hann, að vandamáliö, sem ræða á um, 
skuli vera skilgreint eins vel og mögulegt: 
er og að aðeins eitt vandamál sé til um-
ræðu í senn. Þá telur hann það árangurs-
ríkast, að hópurinn komi aðeins saman í 
klukkustund í einu og helzt fyrri hluta 
dags. Aðferðin byggist síðan á þvi, að við-
komandi hópur hefur íormann, sem gerir 
grein fyrir vandamálinu, sem um er að 
ræða, einum eða tveimur dögum. áður en 
hópurinn kemur saman. Þetta er gert til 
þess, að meðlimir hópsins verði búnir að 
gera sér grein fyrir vanaamálinu nægilega 
timanlega og að þeir íhugi jafnvel vanda-
málið ómeðvitandi. Formaður hópsins legg-
ur ríka áherzlu á, að sem flestar hugmynd-
ir komi fram, hversu fjarstæðukenndar sem 
þær eru, og að sérhver hugmynd sé ekki 
metin eða gagnrýnd jafnóðum og hún lítur 
dagsins ljós. Þannig er algengt, að það komi 
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fram meira en hundrað hugmyndir á þess-
um eina klukkutíma. 

b.2. Samstillt hugmyndaflug (Operational 
creativity). 

Þessi aðferð er ekki ósvipuð heilastorm-
un, nema hvað ekki er lögð eins rík áherzla 
á að skilgreina vandamálið nákvæmlega, 
heldur rétt látið í veðri vaka, að um vanda-
mál sé að ræða. Þegar formaður hópsins 
verður var við, að ekki sé að vænta, að með-
limir hópsins muni bæta við fleiri hug-
myndum, hvað varðar vandamálið almennt, 
skilgreinir hann það nánar, en gerir ekki 
fullkomna grein fyrir eðli þess, fyrr en 
hann finnur, að hópurinn nálgast góða 
lausn. Slíkar hópumræður standa venjulega 
yfir í a. m. k. 3 klst., þar sem höfundur 
að'feröarinnar telur þreytu hafa áhrif í þá 
átt aö auka fjölda hugmynda, sem koma 
fram innan hópsins. 

2. Hugmyndaskoðun, val (screening). 
Eins og áður er sagt er aðaltilgangur 

fyrsta stigsins, þ. e. hugmyndasöfnunar, að 
safna sem flestum hugmyndum. Hin fimm 
stig vöruþróunar beinast að því að útiloka 
þær hugmyndir, sem ekki koma til greina. 

Tilgangur hugmyndavalsstigsins er að 
úliloka þær hugrnyndir um nýjar vörur, sem 
samræmast ekki markmiðum fyrirtækisins 
eða afkastagetu þess. Til auðveldunar er 
hægt að setja upp prófraun (skema), sem 
sérhver hugmynd er látin ganga í gegnum, 
og þær hugmyndir, sem standast hana, 
eru annaö hvort teknar fyrir á næsta 
stigi eða teknar til frekari íhugunar. Það, 
sern átt er við með frekari íhugun, er, aö 
þrátt fyrir að margar hugmyndir séu úti-
lokaðar strax, þar sem þær samræmast ekki 
markmiði eða afkastagetu fyrirtækisins, er 
nauðsynlegt að útiloka hugmyndir á þessu 
stigi enn frekar, sérstaklega í þeim tilvik-
um, þar sem upprunalegar hugmyndir eru 
margar og þar með má áætla, að töluverð-
ur fjöldi hugmynda hafi staðizt þessa próf-
raun. Hér kemur til, að hugmyndaskoðun 
er tiltölulega kostnaðarlítil aðgerð, sérstak-
lega í samanburði við þau stig, sem á eftir 
korna. Það er því ódýrara að reyna að kom-
ast að því á þessu stigi, hvort hugmyndin 

komi til greina eða ekki, og því hagkvæmt 
að aðskilja lélegar hugmyndir frá góðum. 

Í þessu skyni eru hugmyndirnar mældar 
eða metnar. Til eru aðferðir, sem meta og 
vega hugmyndirnar á kerfisbundinn hátt. 
Það skal tekið skýrt fram, áður en gerð 
veröur grein fyrir slíkri aðferð, að fyrir-
tækin eiga að varast að taka ákvörðun af 
niðurstöðum matsins án frekari umhugs-
unar, því að aðferðinni er ætlað að aðstoða 
við mat á hugmyndunum, en hún á ekki 
að koma í staö dómgreindar þess, sem tek-
ur ákvörðun. 

Eftirfarandi dæmi er ætlað að gefa ein-
falda mynd af því, hvernig megi fara að 
við mat á þeim hugmyndum, sem til greina 
koma. Gert er ráð fyrir, að fyrirtæki hafi 
skráð 6 einkenni (criteria), sem álitin eru 
mikilvæg við mat á gildi hugmyndanna, 
þ. e. a. s. að afurðin 

a) muni verða tekin til dreifingar í gegn-
um núverandi dreifikerfi fyrirtækisins, 

b) hafi háa álagningu, 
c) muni þjóna iðngrein, sem er í örum 

vexti, 
d) sé þannig, að það verður erfitt fyrir 

keppinauta að líkja eftir henni, 
e) sé líkleg til að ná hárri sölu, 
f ) sé stuðningsvara við núverandi afurða-

úrval. 

Gert er ráð fyrir, að fyrirtækið sé búið 
að skilgreina áðurnefnd einkenni, sem 
mæla eiga gildi afurðahugmyndarinnar, og 
sé einnig búið að ákveða vægi hvers ein-
staks einkennis, sem gefur til kynna hlut-
fallslegt mikilvægi þess. Einnig er gert ráð 
fyrir, að einkunnastiginn, sem sérhver af-
urðahugmynd er dæmd eftir, sé milli tölu-
gildanna 0—4 fyrir hvert einkenni. Tafla 
nr. 1 sýnir hugsanlegt mat á þrem afurða-
hugmyndum. Gert er ráð fyrir, að fyrir-
tækið muni útiloka — eða hugleiða að úti-
loka — allar hugmyndir, sem eru undir 
vogatölunni 2. 

Skv. niðurstöðum útreikninga, sbr. töflu, 
ætti fyrirtækið ekki lengur að þurfa að 
hugsa um afurðahugmynd C. 

Því hefur verið haldið fram, að slík að-
ferð til að meta gildi afurða sé einföld, ár-
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TAFLA NR. 1 

E = einkenni 
V = vægi 

angursrík og sérstaklega nytsöm einmitt 
á þessu stigi hinnar kerfisbundnu vöruþró-
unar, vegna þess að raunverulega eru ekki 
fyrir hendi og hefur ekki verið aflað nægi-
legra upplýsinga, til að gerlegt sé að útfæra 
nákvæma útreikninga. Það má því segja, 
eins og getið var um að frarnan, að hér sé 
um að ræða ódýra leið til að útiloka afurða-
hugmyndir. En aðferðin er ekki gallalaus. 
T. d. er útkoma matsins mjög háð þekkingu 
þess, sem matið framkvæmir, og einkenn-
in (criteria) geta verið innbyrðis háð hvert 
öðru. Þá er einnig þýðingarmikið, hver ann-
ast hugmyndavalið og hvernig það er gert. 
Mjög íhaldssamur starfsmaður í þessu efni, 
sem annast matið, gæti útilokað góðar hug-
myndir. Sem dæmi er setning, sem höfð 
er eftir yfirmanni vöruþróunardeildar fyr-
irtækis, sem þekkt var fyrir að hafa komið 
með eina og aðeins eina árangursríka vöru 
á markaðinn: ,,Sem betur fer koma ekki 
nægilega margar hugmyndir fram til að 
valda okkur vandræðum". 

Til eru nákvæmari aðferðir við mat á 
hugmyndum en gerð er grein fyrir að ofan. 
En oft er vafamál, hvort nákvæmari aðferð 
komi að meira haldi. Almennt séð er slík 
aðferð auðveld og fljótleg leið til að meta 
á kerfisbundinn hátt kosti og galla afurða-
hugmyndanna. Þær afurðahugmyndir, sem 
hljóta góða einkunn, á að taka fyrir á næsta 
stigi, sem er afurðamat. 

3. Afurðamat. 
Tilgangi þessa stigs er hægt að ná með 

áætlunum og útreikningum, sem sýna, 
hvernig afurðahugmyndin er líkleg til að 
hafa áhrif á sölu, kostnað og hagnað yfir 
tiltekið tímabil. 

Það fyrsta, sem fyrirtækið gerir því á 
þessu stigi, er að spá um markaðsmögu-

leika afurðahugmyndanna. Þar sem um er 
að ræða nýja afurð, er bezt að reyna að gera 
sér grein fyrir nokkrum mismunandi mark-
aðsmöguleikum, byggðum á mismunandi 
verði. Einnig getur fyrirtækið tekið tillit 
til hugsanlegs fjölda keppinauta, sem kæmu 
inn á markaðinn. Ef gerlegt er, væri æski-
legast að ákveða líkurnar fyrir, hver áætl-
unin muni eiga sér stað. 

Þegar búið er að gera áætlanir um mark-
aðsmöguleika afurðahugmvndanna, er næst 
að athuga, hversu stórum hlut fyrirtækið 
getur náð af markaðnum. Til að gera sér 
grein fyrir þessu atriði er gert ráð fyrir 
mismunandi markaðsaðgerðum1 og hugs-
anlegum aðgerðum keppinauta. Þannig get-
ur fyrirtækið síðan áætlað, hvaða áhrif 
hinar ýmsu markaðsaðgerðir hafa á sölu-
tekjur undir fyrirfram ákveðnum skilyrð-
um. 

Kostnaðurinn, sem taka verður tillit til 
auk sölukostnaðar, er allur annar kostnað-
ur, tengdur hinni nýju afurð, þar með tal-
in fjárfesting í nýjum vélum og tækjum, 
framleiðslukostnaður, rekstrarkostnaður 
o. s. frv. Hagnaður er síðan einfaldlega 
fundinn með því að draga heildarkostnað 
frá sölutekjum. Fyrirtækið ber siðan sam-
an væntanlega arðsemi afurðahugmynd-
anna og ákveður, hvaða afurðahugmyndir 
séu nægilega arðsamar til að taka fyrir á 
næsta stigi vöruþróunarinnar og hvaða af-
urðahugmyndum skuli sleppt. 

Að ofan hefur í stórum dráttum verið 
reynt að gera grein fyrir þeim atriðum, sem 
fyrirtækið þarf að taka tillit til við ákvörð-
un á arðsemi vörunnar. Til frekari skýr-
ingar á afurðamati verður hér skýrt frá 
með dæmi, hvernig nota má hinn svokall-

1 Beiting samkeppnistækja á markaðinum. 
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aða jafnvægisútreikning (break-even ana-
lysis) til að meta væntanlega arðsemi vöru. 

Iðnfyrirtækið „Eldhústæki h / f " er að 
íhuga að bæta við vöruúrval sitt nýrri gerð 
af brauðrist með ákveðinni nýjung. Gerð 
hefur verið könnun, sem leiddi í ljós, að 
verulegur áhugi væri fyrir slíkri vöru á 
markaðnum. Áætlað hefur verið, hver vænt-
anlegur kostnaður við framleiðslu vörunn-
ar og rekstur yrði: 

1. kr. 6.000.000 fjárfesting í nýjum vélum 
og tækjum, sem afskrifast 
á fimm árum. 

2. kr. 2.600.000 skrifstofu- og stjórnunar-
kostnaður, þar með talið 
skattar, laun og fjár-
magnskostnaður. 

3. kr. 2.000.000 auglýsingakostnaður. 
4. kr. 3.000.000 sölu- og dreifingarkostn-

aður. 
5. kr. 1.000 breytilegur einingarkostn-

aður (bein vinnulaun og 
hráefniskostnaður pr. 
stk.). 

6. kr. 1.800 f.o.b.-verð vörunnar. 

Jafnvægisútreikningurinn beinist að því 
að kanna, hversu mikið magn fyrirtækið 
þurfi að selja af vörunni til þess að hafa 
upp í heildarkostnað miðað við ákveðið 
tímabil, t. d. ár. Þetta ákveðna magn er 
kallað jafnvægismagn og fengið með því 
að kanna, hvernig heildartekjur og heildar-
kostnaður breytast við mismunandi sölu-
magn. Gert er ráð fyrir, að breytilegur 
kostnaður sé línulegur við framleiðslumagn. 

Heildarkostnaði verður að skipta annars 
vegar í breytilegan kostnað og hins vegar 
í fastan kostnað. Samkvæmt dæminu er 
breytilegur kostnaður 1.000 kr. pr. stk., en 
árlegur fastur kostnaður samanstendur af 
kr. 1.200.000 afskrift + 2.600.000 skrifstofu-
og stjórnunarkostnaði + kr. 2.000.000 aug-
lýsingakostnaði + kr. 3.000.000 dreifingar-
og sölukostnaði = kr. 8.800.000. 

Að fengnum upplýsingum er gerlegt að 
finna jafnvægismagnið (MB), þar sem 
heildartekjur (T) = heildarkostnaður (K). 
Þar sem T = V (verð) x MB og K = F k (fast-
ur kostnaður) + B k (breytilegur einingar-

kostnaður) x Mj„ er hægt að leysa jöfn-
urnar saman fyrir MB i formúlunni: V x MJ; 
= FK + B k x Mb. Þannig fæst formúlan 

F K 
Mb = ———Mismunurinn a V—BK er mis-V—B k 
munur á einingarverði og breytilegum ein-
ingarkostnaði eða svokölluð framlegð pr. 
einingu. Samkvæmt dæminu yrði því jafn-

8.800.000^ 
vægismagnið M B = - - — — — — = 4 . 0 0 0 stk. 

B 1.800-4-1.000 
En hér hefur ekki verið tekið tillit til 

sambandsins milli sölukostnaðar og raun-
verulegrar sölu, þ. e. a. s. þá er jafnvægis-
magnið fundið sem fall af mismunandi verði 
og söluörvunarráðstöfunum (markaðsað-
gerðum). Þannig getur fyrirtækið reiknað 
væntanlegan hagnað eftir því, hvaða verð 
er á vörunni, hversu hár auglýsingakostn-
aðurinn er og hve háan dreifingarkostnað 
fyrirtækið áætlar að hafa. 

Þegar búið er að ákveða, hvaða hugsan-
legar markaðsaðgerðir koma til greina, er 
jafnvægismagnið reiknað fyrir hvern rnögu-
leika. Formúluna að framan má þá endur-
rita þannig: 

1 

Samkvæmt töflu nr. 2 er um 8 mogu-
leika að ræða, og í dálki 4 hefur verið reikn-
að jafnvægismagn fyrir hvern möguleika. 
Eins og kemur fram á töflunni er jafnvæg-
ismagnið mjög breytilegt, eftir því hvaða 
verð og söluörvunarráðstafanir eru notað-
ar. Eins og getið hefur verið um er jafn-
vægismagnið það magn, sem fyrirtækið 
verður að selja til að standa undir kostn-
aði. Það er því ekki hægt að draga álykt-
anir af jafnvægismagninu, hvaða markaðs-
aðgerðir eru beztar. Það gefur aðeins til 
kynna, hvaða sölumagni verður að ná, en 
segir ekkert um, hvaða sölumagni er líklegt 
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að fyrirtækið nái. Til þess að geta svarað 
þeirri spurningu verður að áætla, hvaða 
áhrif hinar mismunandi markaðsaðgerðir 
muni hafa á raunverulega sölu. í þessu til-
viki væri hugsanlegt, að fyrirtækið notaði 
eftirspurnarjöfnu, þar sem hægt væri að 
reikna söluna sem fall af verði og ráðstöf-
unum til söluörvunar. En erfitt er að finna 
slíka jöfnu þrátt fvrir reynslu, sem hægt 
er að byggja á, hvað þá að finna jöfnu, þar 
sem um er að ræða nýja vöru, sem engin 
reynsla er fyrir. Þrátt fyrir að þessi mögu-
leiki er útilokaður, verður fyrirtækið að 
áætla hugsanlega sölu sem fall af mismun-
andi verði og söluörvunarráðstöfunum. 5. 
dálkur í töflu nr. 2 sýnir slíka áætlun raun-
verulegrar sölu. 

Næsta skref er að bera saman áætlaða 
raunverulega sölu og jafnvægismagnið eins 
og kemur fram í 6. dálki í töflu nr. 2. En 
þessi mismunur er ekki nægilegur til að 
skera úr um það, hvaða möguleiki er arð-
samastur. Mismunurinn er því margfald-
aður með framlegð pr. stk., þar sem hinir 
mismunandi möguleikar hafa að geyma mis-
munandi verð. 

Eins og kemur fram í töflunni, skilar 
möguleiki 5 mestum hagnaði. Það skal tek-
ið skýrt fram, að slíkar áætlaðar tekjur 
eru mælieiningar til skamms tíma að því 
leyti, að þær taka ekki tillit til þróunar-
kostnaðar, samkeppni, markaðssvörunar og 
efnahagssveiflna, sem eiga sér stað yfir 
lengri tímabil. En það, sem ætti aðeins að 
vaka fyrir fyrirtækinu, er, hvort slíkur arð-
ur til skamms tíma er nægilega mikill, til 
að það borgi sig að hefja framleiðslu á vör-
unni. Hæsti áætlaður arður fyrrgreinds út-
reiknings er síðan grundvöllur fvrir því, 
hvort taka eigi afurðahugmyndina fyrir á 
næsta stigi vöruþróunarinnar. 

Afurðamat á nýrri afurðahugmynd er 
venjulega ekki framkvæmt i eitt skipti fyr-
ir öll. Venjulega er fyrst framkvæmd frum-
athugun. Ef sú athugun er jákvæð, er frek-
ari upplýsinga aflað um væntanlegan mark-
að og kostnað og önnur nákvæmari athug-
un eða mat er framkvæmd. Stundum eru 
nokkrar slikar endurteknar athuganir nauð-
synlegar, áður en fyrirtækið getur tekið 
ákvörðun um, hvort hætta verði við af-

urðahugmyndina eða snúa sér að næsta 
stigi í þróunarstarfseminni. Þannig má 
segja, að frekari öflun upplýsinga jafngildi, 
að gengið sé einu stigi lengra í þróunar-
starfseminni. T. d. er hægt að gera áætlun 
um væntanlega markaðshlutdeild einungis 
á grundvelli sjálfrar afurðahugmyndar-
innar, en nákvæmari áætlun um markaðs-
hlutdeild er ekki hægt að gera, fyrr en bú-
ið er að gera frummynd af vörunni, og enn 
nákvæmari áætlun er ekki möguleg, fyrr 
en gerð hefur verið nákvæm markaðsáætl-
un til að kynna vöruna, þegar hún verður 
fyrst sett á markaðinn — en nákvæm mark-
aðsáætlun í þessu skyni er eitt af þeim síð-
ustu atriðum, sem framkvæmd eru í þró-
unarstarfseminni. Reyndar má líkja þessu 
við „pókerspil", þar sem betri hugmynd 
fæst um, hvernig endanleg spilasamsetning 
muni vera á hendinni, eftir því sem hver 
þátttakandi dregur fleiri spil. En leggja 
verður ákveðna upphæð í borð til að fá 
að draga eitt spil í viðbót, og hverjum þátt-
takanda er heimilt að hætta, áður en búið 
er að draga tilskilinn fjölda spila, sem hver 
þátttakandi verður endanlega að hafa á 
bendi, en hann verður líka að sætta sig við 
að tapa þeim peningum, sem hann hefur 
lagt. fram. Þannig er þessu einnig háttað 
í kerfisbundinni þróunarstarfsemi. Því 
meiri kostnað sem lagt er út í við starf-
semina, þeim mun betri hugmynd fæst um, 
hverjir eru væntanlegir möguleikar vörunn-
ar um að ná árangri og hver hreinn hagn-
aður verður. 

4. Þróun (Product development). 
Þetta stig er mikilvægt í þrennum skiln-

ingi: 

1 . Í því felst fyrsta tilraunin til að um-
breyta sjálfri afurðahugmyndinni í 
áþreifanlegan hlut. 

2. Það hefur að geyma mjög mikla fjár-
festingu, sem gerir kostnað fyrri stiga 
hlutfallslega lítinn. Það má ætla, að all-
ar tilraunir til að mynda eða búa til 
tæknilega gerlega vöru séu bæði tíma-
frekar og kostnaðarsamar. Sum erlend 
stórfyrirtæki leggja mikla áherzlu á 
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Markaðsaðgerð 

rannsóknastarfsemina og eyða allt að 
6% af sölutekjum í því skyni. 

3. Það svarar spurningunni, hvort mögu-
legt sé að umbreyta afurðahugmynd-
inni í raunverulega afurð, tæknilega og 
viðskiptalega séð. 

Varðandi framkvæmd þessa stigs má 
skipta því í tvennt, eftir því hvers konar 
vöru er um að ræða. Annars vegar hönn-
un og þróun varanlegrar ,,framleiðsluvöru" 
og hins vegar hönnun óvaranlegrar neyzlu-
vöru. Í þriðja lagi er rætt stuttlega um 
mikilvægi umbúða vörunnar. 

4. 1 Hönnun varanlegrar „framleiðsluvöru". 
Algengt er við kerfisbundna vöruþróun 

fyrirtækja, að þegar hugmynd um var-
anlega framleiðsluvöru hefur staðizt próf-
raun afurðamats, er næsta skref að rejma 
að hanna eða þróa afurðina. Slík starfsemi 
í stærri fyrirtækjum fer fram í sérstökum 
rannsóknar- og hönnunardeildum í því 
skyni að leitast við að gera frummynd af 
gallalausri vöru, sem yrði hagkvæm í fram-
leiðslu og félli í smekk viðskiptavina. Mik-
ilvægt er því að ákveða gæða- og eigin-
leikasamsetningu vöru, m. a. með tilliti til 

a) Í hvaða tilgangi væntanlegir neytendur 
muni nota vöruna, 

b) einkenna afurða, sem þegar eru á mark-
aðinum og uppfylla þessar kröfur, 

c) afkastagetu fyrirtækisins og 
d) hvers konar tækni er notuð við fram-

leiðslu. 

Þegar slík atriði eru höfð í huga, hlýtur 
sérhver afurð, sem endanlega er hörmuð, 
óumflýjanlega að vera oftast millivegur 
milli þeirra. Ennfremur er sérhver tilraun 
til að skilgreina jafnvel hina lítilfjörlegustu 
eiginleika vörunnar oft erfiðleikum háð, 
þar sem ætla má, að til sóu óendanlega 
margar leiðir til að setja vöruna saman. 
Oft er því gott að byrja á slikum verkefn-
um með því að skilgreina betur afurðahug-
myndina, einkenni hennar og útlit, og að 
lokum að gera frummynd af henni. 

4. 2 Hönnun óvaranlegrar neyzluvöru. 
Bezta leiðin til að mynda eða hanna af-

urðahugmynd, þegar um er að ræða óvar-
anlega neyzluvöru, svo sem matvælafram-
leiðslu, er að kanna álit væntanlegra neyt-
enda og reyna samkvæmt þeirri kröfu að 
hafa gæði vörunnar í samræmi við þörf og 
smekk neytenda. Slíkar kannanir eru mun 
mikilvægari varðandi neyzluvöru en ,,iðn-
aðar- eða framleiðsluvörur". Þannig getur 
framleiðandi ávaxtamauks látið fara fram 
könnun meðal neytenda á því, hversu mik-
ið sætindainnihald þeir vilja hafa í vörunni. 
Af slíkri könnun er hægt að sjá, hvernig 
smekkur manna skiptist. Á grundvelli þess-
ara upplýsinga ætti síðan að vera hægt að 
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gera ávaxtamauk, sem uppfyllti kröfur og 
þörf ákveðins hluta neytenda. 

Margar leiðir fyrirfinnast til að kanna 
hug neytenda til afurðahugmyndar eða 
vöru. Tiltölulega ný tækni í markaðsrann-
sóknum, sern hefur reynzt vera mjög nyt-
söm varðandi vöruþróun, er svokölluð hug-
myndakönnun (concept test). Í stuttu máli 
sagt byggist hún á því að kanna, hvort 
væntanlegir kaupendur 

a) skilji afurðahugmjmdina, 
b) haldi, að hún muni fullnægja betur þörf-

um neytandans en núverandi vörur gera, 
c) myndu bregðast við á jákvæðan eða 

neikvæðan hátt, þegar varan yrði sett 
á markaðinn. 

Kostir þessarar aðferðar eru aðallega þeir, 
að hún þykir mjög einföld og því hvorki erf-
ið né kostnaðarsöm í framkvæmd. Þar sem 
könnunin fer oftast fram, áður en varan 
er komin í áþreifanlegt form, beinist hún 
að því, hvort afurðahugmyndin hefur eitt-
hvert gildi eða ekki. Þannig er hægt að 
mæla, hversu aðlaðandi afurðahugmyndin 
er, og komast að því, hvaða hindranir verð-
ur að yfirvinna til að fá neytendur til að 
skilja hugmyndina. 

Hugmyndakönnun er hægt að fram-
kvæma í ýmsum myndum og nota á mis-
munandi stigum vöruþróunar. Hún getur 
verið notuð til að kanna viðbrögð neytenda 
við afurðahugmyndum, þar sem markmið-
ið er að ganga úr skugga um, hvort varan 
myndi vera líkleg til að fullnægja þörfum 
neytenda. 

Við framkvæmd könnunarinnar verður 
spyrjandi að lýsa einkennum afurðahug-
myndarinnar og hvaða kosti hún hefur að 
geyma fyrir neytendur. Ekki er óalgengt, 
að neytendum sé sýnd mynd eða teikning 
af vörunni. Hægt er að ganga enn lengra 
og gera líkan af afurðahugmyndinni eða 
jafnvel frummynd og eintök, sem lögð eru 
fyrir neytendur, en það skilgreinir eðlilega 
betur og á líflegri hátt sjálfa hugmyndina. 
Ætla má, þegar um er að ræða neyzluvöru, 
að æskilegt sé að hafa síðastnefnda hátt-
inn á og gefa neytendum tækifæri til að 
bragða á vörunni. 
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Varðandi allar kannanir, hvort sem um 
er að ræða hugmyndakönnun eða aðrar 
kannanir, sem þjóna þeim tilgangi að kynn-
ast viðhorfum neytenda til vörunnar, er 
nauðsynlegt, að þær séu framkvæmdar á 
sem fullkomnastan hátt, þ. e. a. s. að úr-
takshópurinn sé rétt valinn, þess sé gætt, á 
hvaða tíma dagsins könnunin fer fram, 
orðalag og röð spurninga o. s. frv. 

Eftir að þörf og smekkur neytenda hafa 
verið könnuð, er næst að ákveða, hvaða 
hluti markaðarins er arðsamastur fyrir 
fyrirtækið. Þegar um stóra markaði er að 
ræða, borgar sig oft ekki að reyna að gína 
yfir öllum markaðinum, þar sem það gæti 
einungis skapað mikla samkeppni (majority 
fallacy). 

4. 3 Umbúðir. 
Mikilvægur þáttur í þróun vörunnar, sem 

oft hefur verið vanræktur meðal framleið-
enda, en á seinni árum hlotið aukið gildi 
í augum þeirra, eru umbúðir vörunnar. 

Hér verður í stuttu máli gerð grein fyrir 
markmiðum eða gildi umbúða og hvaða 
atriða taka verður tillit til við ákvörðun 
um hönnun þeirra. 
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b. Bættur efnahagur fólks. Nútíma-
maðurinn er viljugur að greiða dá-
lítið meira fyrir þægindi, útlit og 
áreiðanleika vörunnar. 

c. Skapar tækifæri fyrir nýjungar. 
Nýjungar einungis í umbúðum, en 
ekki á vörunni sjálfri, geta aukið 
söluna. 

b. Hönnun umbúða: Hún krefst marg-
víslegra ákvarðana: 

bl. Ákveða, hvað umbúðir eiga að vera 
eða gera fyrir vöruna, t. d. hvort þær 
eiga einungis að vernda vöruna eða 
einnig að gegna söluörvunarhlutverk-
inu o. s. frv. 

b2. Ákveða stærð, lögun, efni, lit, texta 
og vörumerki, t. d. hvort hafa eigi 
langan texta eða stuttan, hvort nota 
eigi plast í umbúðir eða eitthvert ann-
að efni o. s. frv. Gæta verður sam-
ræmis í ákvörðun um þetta efni. 
Þegar lokið er að hanna umbúðirnar, 
eru þær oft reyndar og gerðar kann-
anir til að ganga úr skugga um, hvort 
þær fullnægja settu markmiði. 

5. Markaðsprófun. 
Þau stig, sem að framan hefur verið lýst 

í vöruþróuninni, eru öll framkvæmanleg 
innan fyrirtækisins. Nú verður aftur á móti 
greint frá aðgerðum og aðferðum fyrir-
tækisins við að prófa hina nýju afurð á hin-
um raunverulega markaði. 

Markaðsprófun má skilgreina sem að-
gerð, þar sem hin eiginlega afurð og mark-
aðsaögerðir (söluörvunarráðstafanir) eru 
reynd í fyrsta skipti í vel útvöldum og 
áreiðanlegum litlum markaðshlutum, sem 
eiga að vera góð úrtök af heildarmarkaðn-
um. Ákvörðunin um, hvort fyrirtækið eigi 
að framkvæma markaðsprófun, er háð því 
trausti eða trú, sem það hefur á hinni nýju 
vöru. Þannig er hægt skv. Bayes-lögmál-
inu að bera annars vegar saman vongildi 
þess að setja vöruna strax á markaðinn og 
hins vegar vongildi þess að framkvæma 
fyrst markaðsprófun. 

Dæmi: „Gert er ráð fyrir, að mark-
aðsprófun muni kosta kr. 1 millj. og að 
fyrirtækið hafi áætlað, að það geti í mesta 
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lagi tapað 20 millj., ef hin nýja vara bregzt. 
Stjórn fyrirtækisins hefur áætlað, að lík-

urnar á því, að varan bregðist, séu 1 á móti 
100. Af því leiðir skv. lögmáli Bayes, að 
væntanlegt tap, sem það getur haft í för 
með sér að setja vöruna beint á markaðinn 
án markaðsprófunar, er kr. 200.000 
(20.000.000x1/100) eða aðeins 20% af 
markaðsprófunarkostnaðinum. Ef aftur á 
móti stjórn fyrirtækisins áliti 50% líkur á 
því, að varan bregðist, yrði hugsanlegt tap 
við það að setja vöruna beint á markaðinn 
kr. 10.000.000 (20.000.000x0,5). í því til-
viki gefur það auga leið, að markaðsprófun 
borgar sig." 

Markaðsprófun er mun algengari meðal 
framleiðenda neyzluvöru en framleiðenda 
„iðnaðarvara", þ. e. a. s. vara, sem notað-
ar eru til frekari framleiðslu. Ástæðan er 
einfaldlega sú, að mun nánara samband er 
á milli framleiðenda „iðnaðarvara" og við-
skiptavina þeirra, þar sem þeir eru tiltölu-
lega færri og algengt, að viðskiptavinirnir 
taki þátt í mótun hugmynda um vöruna. 

Tilgangurinn með markaðsprófun er að 
ákveða eða bæta vitneskju fyrirtækisins á 
líklegri sölu og arðserni hinnar nýju vöru 
á hinum endanlega markaði. Þannig getur 
fyrirtækið séð skv. markaðsprófun, hvort 
líkleg sala muni verða meiri eða minni en 
jafnvægismagn fyrirtækisins, sbr. afurða-
mat. Ef það kemur í ljós, að líkleg sala 
vörunnar muni vera lægri en jafnvægis-
magnið, fellur fyrirtækið frá að framleiða 
vöruna og kemur þannig í veg fyrir stórtap. 

Annar megintilgangur markaðsprófunar 
er að reyna mismunandi markaðsáætlanir 
og kanna, hversu árangursrík hver mark-
aðsáætlun er. Þannig getur fyrirtækið reynt 
fjórar mismunandi markaðsáætlanir á fjór-
um mismunandi markaðshlutum og valið 
þá markaðsáætlun, sem reynist bezt. 

Einhver kostnaðarsömustu mistök, sem 
orðið geta hjá fyrirtæki, er að framleiða 
vöru, sem ekki hefur gengið í gegnum mark-
aðsprófun, og vegna vörugalla hefur fyrir-
tækið beðið algjöran álitshnekki á markað-
inum. Slík mistök hafa riðið fyrirtækjum 
að fullu, sérstaklega ef þau voru ný eða lítil. 
Það er því ekkert vafamál, að markaðspróf-
un er mjög mikilvægt stig í hinni kerfis-
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bundnu vöruþróun. Niðurstaða markaðs-
prófunar er grundvöllur fyrir ákvörðun fyr-
irtækisins, þar sem um er að ræöa háar 
peningaupphæðir og gífurlegan kostnað oft 
á tíðum. Auk kostnaðarins vegna markaðs-
aðgerða fyrirtækisins er um að ræða aðra 
háa kostnaðarliði eins og bj'ggingu verk-
smiðjuhúsnæðis, kaup á vélum og tækjum, 
þjálfun starfsfólks o. s. frv. Markaðsprófun 
ætti að veita nægilegar upplýsingar, til að 
hægt sé að áætla um væntanlega sölu og 
hagnað fyrirtækisins fyrsta árið, sem var-
an er á markaðinum. Slíkar áætlanir eru 
svo aftur notaðar til ákvörðunar um fram-
leiðsluþörf fyrirtækisins. í Ijósi þessara 
mikilvægu staðreynda ætti engan að undra, 
að fyrirtæki leggi út í mikinn kostnað við 
markaðsprófun. 

Eins og áður hefur verið getið er ákvörð-
un um, hvort markaösprófun sé fram-
kvæmd, háð þeirri trú, sem fyrirtækið hef-
ur á hinni nýju vöru, auk þess var sagt, 
að markaðsprófun væri mun algengari með-
al framleiðenda neyzluvara heldur en fram-
leiðenda „iðnaðarvara". Einnig er síður tal-
in ástæða eða nauðsyn á þvi að framkvæma 
prófunina, ef hin nýja vara er endurbætt 
framleiösla á afurð, sem þegar er fram-
leicld hjá fyrirtæki. 

Markaðsprófun hefur einn verulegan galla, 
sem vert er að get.a. Hún gefur keppinaut-
um fyrirtækisins til kynna, hvað fyrirtæk-
ið aðhefst. Það má ætla, að keppinautarnir 
fylgist með markaðsprófuninni og afli sér 
upplýsinga um árangur hennar. Til eru 
dærni um það, að ef prófunin hefur gefið 
góða raun, hafa keppinautarnir tekið upp 
framleiðslu á sams konar vöru og jafnvel 
verið komnir með vöruna á markaðinn á 
unclan fyrirtækinu, sem framkvæmdi sjálfa 
markaðsprófunina. Það er því mikilvægt 
fyrir fyrirtækið að láta slíka prófun ekki 
standa yfir í of langan tíma, þannig að það 
verði jafnvel til þess að gefa keppinautun-
um tækifæri til að setja sína vöru á mark-
aðinn á undan. 

Auk þessa tvenns konar megintilgangs, 
sem þegar hefur verið getið, er einnig hægt 
að hafa önnur not af prófuninni. T. d. get-
ur íyrirtækið komizt að vörugalla, sem ekki 
hefur verið tekið eftir áður. Einnig er talið, 

að fyrirtækið öðlist betri skilning á og inn-
sýn í samsetningu markaðarins. 

Hvernig á að útfæra markaðsprófun? 
Markaðsprófunaráætlunin inniheldur ekki 

aðeins þær aðgerðir, sem nauðsynlegt er 
að framkvæma á sjálfum markaðinum, 
heldur einnig þær kannanir, sem fara fram, 
meðan á prófuninni stendur. Fyrirtækið 
verður fyrst að gera markaðsáætlun, sem 
miðast við heildarmarkaðinn, en gera síð-
an þverskurð af þeirri áætlun, sem notuð 
yrði við markaðsprófunina. Það er algengt 
hjá fyrirtækjum að gera fyrst markaðs-
áætlun, sem miðast við framkvæmd mark-
aðsprófunarinnar, en stækka síðan eða út-
víkka áætlunina þannig, að hún miðast við 
heildarmarkaðinn. Gallinn við slíka aðferð 
er sá, að þótt markaðsáætlanir og aðgerðir 
reynist árangursríkar á úrtaksmörkuðun-
um, ná þær ekki sama árangri á heildar-
markaðinum. T. d. geta markaðsáætlanir, 
sem miðast við notkun sölumanna, verið 
of kostnaðarsamar, þegar á heildarmarkað-
inn er komið, eða jafnvel að ekki fyrirfinn-
ist nægilega hæfir sölumenn til starfa. 

Ef markaðsprófunin á að vera árangurs-
rík, verður fyrirtækið að njóta góðra ráð-
legginga varðandi framkvæmd markaðs-
prófunaráætlunarinnar, því að oft verður 
að beita vísindalegum aðferðum. Fyrirtæki 
með litla eða enga reynslu í þessum efnum 
fá verulega aðstoð frá ráðgjafarsamtökum, 
markaðskönnunarfyrirtækjum og öðrum 
sambærilegum aðilum. 

Hér verður í stuttu máli gerð grein fyrir 
þeim meginatriðum, sem máli skipta varð-
andi framkvæmd markaðsprófunar, þ. e. a. 
s. val markaðanna, þar sem prófunin á að 
fara fram, hversu lengi prófunin á að 
standa yfir, og upplýsingar, sem hægt er 
að afla. 

5. 1 Val markaðanna, þar sem prófun á 
að fara fram. 

Við gerð markaðsprófunaráætlana verð-
ur fyrst að ákveða, hvaða bæi og borgir 
eigi að velja sem markaði fyrir prófunina. 
Tvö meginatriði má segja að ráði fjölda 
bæja eða borga. Annars vegar hvað þau 
eru frambærileg úrtök og hins vegar kostn-
aður. Árangurinn er líklegri til að vera 
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betri, eftir því sera úrtaksmarkaðirnir eru 
fleiri. Eftir því sem fleiri borgir og bæir 
eru notaðir við prófunina, því fleiri mark-
aðsáætlanir er hægt að reyna og því auð-
veldara er hægt að gera sér grein fyrir hin-
um svæðislega mismun. En eðlilega eykst 
líka kostnaðurinn, eftir því sem markaðs-
hlutarnir eru fleiri, sem prófunin er fram-
kvæmd á. Þess vegna mætti segja, að hagn-
aðurinn eða notagildi þess að nota einn 
markaðshluta í viðbót þurfi að vera hærri 
en kostnaðurinn, sem því er samfara. Al-
mennt séð ætti að nota fleiri en færri borgir 
og bæi við prófunina, ef eftirfarandi atriði 
eru ráðandi: 

1. Líkur á verulegu tapi við að fara inn 
á heildarmarkaðinn. 

2. Verulegur fjöldi mismunandi markaðs-
áætlana, sem koma til greina, og mikil 
óvissa ríkjandi um það, hver þeirra muni 
reynast bezt. 

3. Verulegur mismunur á mörkuðum eftir 
því, hvar þeir eru staðsettir. 

Vegna þess að það er oftast aðeins ger-
legt að nota takmarkaðan fjölda af mörk-
uðum við prófunina, er mjög mikilvægt að 
leggja ríka áherzlu á að vanda val mark-
aðshlutanna. Eins og getið er að ofan eiga 
markaðirnir að vera úrtök, er sýna sem 
réttastan þverskurð af heildarmarkaðinum. 

Eftirfarandi atriði er m. a. talið æski-
legt að hafa að leiðarljósi við val á úrtaks-
mörkuðum: 

1. Markaðirnir, sem til greina koma, eiga 
ekki að hafa verið notaðir mikið í þess-
um tilgangi. 

2. Markaðirnir eiga ekki að vera háðir 
einhverri einni ákveðinni iðngrein. 

3. Á markaðinum á að vera eðlileg sam-
keppni. 

4. Varast skal markaði með óvenjuleg ein-
kenni, sem ekki eru algeng á heildar-
markaðinum. 

5. Markaðirnir eiga ekki að vera of litlir 
til þess að geta gefið nákvæman mæli-
kvarða á sölu, þegar umbreyta á nið-
urstöðum könnunarinnar í áætlaða sölu 
á heildarmarkaðinum. Þeir mega held-

ur ekki vera of stórir, þannig að sölu-
og dreifingarkostnaður verði ekki of hár. 

5. 2 Ákvörðun um, hversu lengi markaðs-
prófunin á að vara. 

4 atriði má segja að ráði mestu um 
ákvörðunina á tímalengd markaðsprófun-
arinnar: 

1. Sá tími, sem líður frá því, aö varan 
vekur athygli væntanlegs neytanda, þar til 
að hann ákveður að kaupa hana, nema vör-
unni hafi fyrst verið dreift endurgjalds-
laust til neytenda. 

2. Meðalendurkaupstímabil. Það, sem hér 
er átt við, er sá tími, sem líður frá því, að 
neytandinn keypti eða fékk vöruna og þartil 
að hann verður sér úti um hana á ný. Þess-
ar upplýsingar eru mikilvægar, þar sem þörf 
er á áætlun um hlutfallstölu þeirra, sem 
endurkaupa vöruna. Það er oft ekki nægi-
legt að kanna, hversu margir kaupa vör-
una aftur eftir eðlilegan endurkaupstíma, 
vegna þess að þegar kaupandinn hefur not-
að vöruna einu sinni, getur verið að hann 
kaupi í næsta skipti til samanburðar það 
vörumerki, sem hann notaði áður, eða jafn-
vel að hann kaupi hina nýju vöru í nokkur 
skipti, en hætti síðan við hana, þar sem 
hann er ekki fyllilega ánægður með hana. 
Þess vegna er æskilegt að kanna nokkur 
endurkaupstímabil. Slíkt er ekki erfiðleik-
um bundið varðandi vöru, sem hefur raun-
verulega stutt endurkaupstímabil, en getur 
orðið mikið vandamál varðandi vöru, sem 
hefur langt endurkaupstímabil. Eftirfar-
andi dæmi sýnir reynslu fyrirtækis, sem lét 
eitt endurkaupstímabil nægja sem grund-
völl fyrir ákvörðun um að hefja framleiðslu 
á afurð: 

„Fyrirtækið framkvæmdi markaðsprófun 
til að kanna, hvort grundvöllur væri fyrir 
því að framleiða niðursoðna kartöflustöppu, 
sem telja mátti algjöra nýjung þá. Hér var 
um að ræða vöru, sem mundi spara hús-
móðurinni tíma og fyrirhöfn, þar sem um 
er að ræða fæðutegund, sem notuð er í nær 
hverja einustu máltíð. Þar sem þetta virt-
ust vera mikil þægindi, var mjög auðvelt að 
fá viðskiptavinina til að kaupa vöruna. Það, 
sem fyrirtækið athugaði ekki — eða gerði 
sér ekki grein fyrir — var, að hin mikla 



124 

upphaflega sala stafaði einfalcllega af for-
vitni viðskiptavinanna að reyna vöruna. 
Fyrirtækið hóf þegar framleiðslu og dreif-
ingu á vörunni á grundvelli upplýsinga um 
upphaflega sölu. Það kom brátt í ljós, að 
varan seldist mjög illa og að markaðurinn 
hafði verið ofmetinn, því að kaupendur 
höfðu verið óánægðir með gæði vörunnar 
og keyptu hana þar af leiðandi ekki aftur". 

3. Taka verður hugsanlegar aðgerðir 
keppinauta með í reikninginn. Eins og kom 
fram hér að framan er megingalli mark-
aðsprófunar sá, að ef hún stendur of lengi 
yfir, getur það gefið keppinautum fyrir-
tækisins tóm til að hefja framleiðslu á sams 
konar vöru og verið jafnvel á undan fyrir-
tækinu með vöruna á markaðinn. Fyrir-
tækið verður því að láta markaðsprófunina 
standa nægilega lengi yfir, til að það geti 
aflað sér þeirra upplýsinga, sem þörf er 
á, en ekki það lengi, að keppinautarnir fái 
ráðrúm til að athafna sig. 

4. Fjórði þátturinn, sem hefur áhrif á 
lengd markaðsprófunarinnar, er eðlilega 
kostnaður. Heildarkostnaður aðgerðanna 
hlýtur að vera nokkuð beint fall af tíma-
lengd þeirra. Kostnaðurinn við að rannsaka 
árangurinn og að framkvæma og hafa eft-
irlit með prófuninni eykst, eftir því sem 
tímabilið er lengra. 

5. 3 Hvaða npplýsingum skal safnað við 
markaðsprófunina ? 

Við gerð markaðsprófunaráætlunar verð-
ur að ákveða, hvaða upplýsinga er þörf til 
að meta styrkleika og veikleika nýju vör-
unnar. Meðal þeirra upplýsinga, sem hægt: 
er að afla við prófunina, eru t. d. sala vör-
unnar, áhrif auglýsinga, hlutdeild í heild-
armarkaðinum, einkenni kaupenda, aðlög-
unarhraði, endurkaupstímabil, ástæður fyr-
ir því, að varan er ekki keypt, eða fyrir 
stopulli notkun hennar. 

Ráðstafanir til að afla upplýsinganna 
geta verið með ýmsum hætti. Hér verða 
nefnd fjögur atriði í þessu sambandi: 

1. Sendingar vörunnar til smásala. Kostn-
aðarminnsta aðferð og um leið sú, sem hef-
ur minnst upplýsingagildi, eru upplýsingar 
um dreifingu vörunnar á markaðinn. Það, 
sem m.a. er átt við með litlu upplýsinga-
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gildi, er, að þrátt fyrir að mikið magn af 
vörunni hafi verið sent á markaðinn eina 
vikuna, er ekki þar með sagt, að raunveru-
leg sala til neytenda hafi verið samsvar-
andi. 

2. Kanna sölu hjá smásölum. Til að geta 
fylgzt með raunverulegri sölu til neytenda 
er nauðsynlegt að geta aflað sér upplýs-
inga um sölu vörunnar hjá smásölunum. 
Slíkar upplýsingar gefa þó ekkert til kynna 
um einkenni kaupenda, svo sem hversu 
mörg prósent nýrra viðskiptavina keyptu 
vöruna aftur o. s. frv. 

3. Nákvæmari upplýsingar varðandi próf-
unina er erlendis hægt að kaupa hjá stofn-
unum, sem afla upplýsinga um markaðinn 
í gegnum ákveðinn fjölda neytenda, sem 
senda þeim vikulega nákvæma búreikninga 
sína. Þannig getur fyrirtækið keypt upp-
lýsingar um áætlað endurkaupsmagn á vör-
unni, frá hvaða vörutegundum hún tekur 
viðskiptavini, hvers konar viðskiptavinir 
sýna vörunni áhuga o. s. frv. 

4. Fyrirtækið getur einnig aflað sér upp-
lýsinga um markaðsprófunina og árangur 
hennar með því hreiniega að útvega nöfn 
þeirra, sem keyptu vöruna, eða ákveðinn 
hóp þeirra og hafa viðtöl við neytendur. 
Þannig fást beztu upplýsingarnar um við-
horf og viðbrögð neytenda til vörunnar. 

Ef fyrirtækið er í vafa um, hvort það 
eigi að hefja fulla framleiðslu á vörunni, 
er oft æskilegt að halda markaðsprófuninm 
áfram, þar til ákvörðun um, hvað skal gera, 
er endanlega tekin. 

G. Framleiðsla, markaðssókn (commer-
cialization). 

Eins og áður hefur komið fram eru það 
aðeins nokkrar af hinum upprunalegu hug-
myndum, sem ná svo langt að verða end-
anlega hagnýttar. Á þessu stigi ætti fyrir-
tækið að hafa nokkurn veginn fullvissað 
sig um, að viðkomandi vörutegund muni 
vera nægjanlega arðsöm og uppfylla vonir 
fyrirtækisins. 

Það, sem gera þarf, áður en full fram-
leiðsla hefst á vörunni og hún verður sett 
á markaðinn, er að taka ákvörðun um end-
anlega eiginleika eða einkenni vörunnar og 
umbúðir hennar, fjárfesta í nýjum vélum 
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og tækjum, halda fundi með sölumönnum 
í þeim tilgangi að auka áhuga þeirra og 
þekkingu á vörunni og ganga frá endan-
legum auglýsinga- og öðrum söluörvunar-
ráðstöfunum. Með þessum aogerðum stígur 
kostnaour vöruþróunarinnar eðlilega mest, 
sbr. 3. mvnd að framan. Hversu hratt eða 
í hversu miklum mæli fyrirtækið hyggst 
dreifa vörunni í fyrstu, er komið undir at-
riðum eins og árangri markaðsprófunar-
innar, hversu auðvelt er að líkja eftir vör-
unni og þá aðgerð'um keppinauta, hve fram-
leiðslu- og fjármagnsgeta fyrirtækisins er 
mikil, svo og hversu fljótt er hægt að þjálfa 
starfsfólk þess. 

II. KÖNNUN 
Það, sem hér hefur verið rætt um að 

framan, fjallar um æskilega leið framleið-
anda að þróa nýja vöru og taka ákvöröun 
um að hefja framleiðslu á nýrri vöru. Lýs-
ingin hefur verið miðuð við það, sem gerist 
í stórfyrirtækjum erlendis. Það má ætla að 
ókönnuðu máli, aö vöruþróun sé ekki eins 
fullkomin og þróuð í íslenzkum fyrirtækj-
um og aö framan greinir. Til að ganga 
úr skugga um, hvernig þessum málum er 
háttað í íslenzkum iðnfyrirtækjum, var 
gerð könnun á 24 fyrirtækjum eða 15% 
þeirra fyrirtækja á félagaskrá Félags ís-
lenzkra iðnrekenda, sem staösett eru á 
Reykjavíkursvæðinu. 

Upphaflega var hugmvndin að reyna að' 
ná til ca. 32 fyrirtækja eða um 20%, en 
þar sem könnunin fór fram á þeim tíma 
sumars, er sumarfrí eru mikið til hafin, 
náðist ekki í forráðamenn allra fyrirtækj-
anna. Höfundur telur það þó ekki koma 
að sök, þar sem endanlegur fjöldi er nægi-
lega mikill til að fá nasasjón af meðferð 
þessa þáttar í rekstri íslenzkra iðnfyrir-
tækja. 

Fyrirtækin, sem könnunin náði til, voru 
ekki valin með fræðilega gerðu úrtaki, held-
ur var reynt að velja þau fyrirtæki, sem 
talin eru fremur stór á íslenzkan mæli-
kvarða og framleiða fremur oft nýjar vörur. 
Þetta varð þó ekki algild regla, en frávik 
urðu fá. 

Þegar viðtölin voru höfð við forráðamenn 

viðkomandi fyrirtækja, var reynt aö kom-
ast hjá því a. m. k. í upphafi viðtalsins, að 
spyrjandi væri með ákveðna kerfisbundna 
vöruþróun í huga, heldur reynt að fá for-
ráöamenn fyrirtækjanna til að ræða al-
mennt um, hvað fyrirtækið gerði, áður en 
það tók ákvörðun um að hefja framleiðslu 
á vörunni. 

Það kom í ljós við þessa könnun, að fyr-
irtækin virðast yfirleitt fara að litlu leyti 
eftir framangreindri vöruþróun, en þó mis-
munandi eftir iðngreinum. Ástæðan fyrir 
þessu er eflaust m. a. sú, að þar sem hlut-
fallslega mikið fjármagn er nauðsynlegt, 
hafa þau ekki bolmagn vegna smæðar til 
þess að standa undir velútfærðri vöru-
þróun. Einkum á þetta við íslenzk fyrir-
tæki, sem hafa tiltölulega breitt vörusvið 
eða þurfa oft að breyta um vörur. Aftur 
á móti kom það einnig fram, að nokkur 
fyrirtæki, sem framleiddu sömu vöruna í 
áraraðir og höfðu tiltölulega þröngt vöru-
svið, fylgdu að meira leyti hinni kerfis-
bundnu vöruþróun. 

Dæmi: Fyrirtæki, sem framleiðir ákveðna 
neyzluvöru, sem hefur nú veriö á markaðn-
um í ein átta ár, reiknaði út, áður en lagt 
var út í raunverulega framleiðslu og fjár-
festingu, nauðsynlegt jafnvægismagn af-
urðarinnar og arðsemi. Einnig voru laus-
lega kannaðar undirtektir og álit neytenda, 
með því að valinn var hópur neytenda, sem 
reyndi vöruna. Varan var síðan þróuð smám 
saman og aðlöguð að þörfum þessa neyt-
endahóps. 

Ástæðan fyrir þessum ráðstöfunum ein-
mitt í þessu fyrirtæki er eflaust sú, að það 
hugðist hefja framleiðslu á vöru, sem krafð-
ist mikillar fjárfestingar og átti að vera 
ein af fáum vörutegundum í vöruúrvali 
fyrirtækisins. Hér er því um að ræða mun 
afdrifaríkari ákvörðun en hjá íyrirtæki, 
sem hefur t. d. framleiðslu á vöru til að' 
nýta afkastagetu sína og umrædd vara er 
ein af mörgum vörutegundum fyrirtækis-
ins. 

Hægt er að láta sér detta í hug þá skýr-
ingu á því, að ekki er lögð eins mikil 
áherzla á vöruþróun á Íslandi og raun ber 
vitni, að æviskeið framleiðsluvara hér á 
landi sé mun lengra og samkeppnin ekki 
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eins hörð og tíðkast á stærri mörkuðum. 
En innganga Íslands í EFTA, sér-
staklega þegar aðlögunartímabilið er út-
runnið, ætti að leiða til þess, að bæði ævi-
skeið íslenzkra framleiðsluvara styttist og 
samkeppnin harðnar. 

Annað atriði, sem afsakar, ef svo má 
að orði komast, hversu lítið íslenzk fyrir-
tæki leggja upp úr vöruþróun, er, að sum 
fyrirtæki framleiða beint eða svo að segja 
beint eftir erlendri fyrirmynd, þannig að 
erlenda fyrirtækið hefur séð um einhvern 
hluta af þróunarstarfseminni. 

Dæmi: Fataframleiðandi, sem framleiðir 
á innlendan markað, fær bæði efni og snið 
vörunnar erlendis frá, þannig að raunveru-
lega þarf hann ekki að sinna sem skyldi 
hugmyndaöflunar- og þróunarþáttunum. 
Sama er að segja um teppaframleiðanda, 
sem fær mynztur erlendis frá. Og fleiri 
dærni mætti nefna. Að vísu er í slíkum til-
vikum nauðsynlegt að aðlaga vöruna þörf-
um íslendinga betur, en það gefur auga 
leið, að fyrirtækið losnar nær alveg við tvo 
áðurnefnda þætti í þróunarstarfseminni. 

Þrátt fyrir það, sem nú hefur verið sagt, 
virðist vera ástæða fyrir íslenzk iðnfyrir-
tæki að hafa betra skipulag á þessum hlut-
um heldur en er í dag. Það er e. t. v. ekki 
hægt að búast við, að vöruþróun verði svo 
nákvæmlega útfærð sem gerist í erlendum 
stórfyrirtækjum, en íslenzk iðnfyrirtæki 
gætu haft hina kerfisbundnu vöruþróun 
meira að leiðarljósi en þau gera. 

Ekki er ætlunin að birta tölfræðilegar 
niðurstöður úr þessari könnun, enda erfitt 
að koma því við, þar sem það er erfiðleik-
um bundið að skilgreina og flokka svörin 
eða upplýsingarnar í ákveðna bása, held-
ur verður leitazt við að gera stuttlega grein 
fyrir því, sem kom fram í viðtölum við hin 
ýmsu fyrirtæki, og þá flokkað eftir stig-
um hinnar kerfisbundnu vöruþróunar. 

Hugmyndasöfnun. 
Það er nær sameiginlegt með fyrirtækj-

unum, sem undir könnunina heyra, að þau 
sækja hugmyndir sínar að vörunni mest-
megnis erlendis frá. Hafa þau þá ýmist gert 
sérstaka samninga við erlend fyrirtæki um 
framleiðslu á vörunni (license), fá hug-

myndir eða vörur sendar frá erlendum 
birgjum, sækja erlendar vörusýningar, 
kaupa erlend tízkublöð o. s. frv. Að fenginni 
erlendri afurðahugmynd eða vöru reyna 
fyrirtækin síðan að aðlaga hana að íslenzk-
um aðstæðum, þ. e. a. s. þörfum íslenzkra 
neytenda. 

Dæmi: Teppaframleiðandi, sem fær sýn-
ishorn af teppum frá Noregi, hefur komizt. 
að raun um það, að smekkur íslendinga sé 
hinn sami og Norðmanna, hvað mynztur 
teppanna snertir, en að litaval sé ólíkt, þann-
ig að hann framleiðir viðkomandi sýnis-
horn, sern góð reynsla hefur fengizt fyrir i 
Noregi, í öðrum lit. 

Með því að sækja hugmyndir sínar til 
útlanda má segja, að íslenzk fyrirtæki kom-
ist hjá þeirri fyrirhöfn, sem getur fylgt þvi 
að anna þessu stigi vöruþróunar. Það er 
fátt, sem mælir á móti því að fara svona 
að við öflun hugmynda, og má segja, að 
flest mæli með því, svo framarlega sem 
afurðin eða afurðahugmyndin er löguð að 
markmiði fyrirtækisins svo og þörfum hins 
islenzka neytanda. Ef svo er ekki, gæti fyr-
irtækið lagt út í framleiðslu á vöru, sem 
gæti orðið álitshnekkir fyrir það. 

Ekkert af hinum 24 fyrirtækjum hafði 
sérstaka eða skipulagða starfsemi við öfl-
un hugmyndanna né notaði sérstaka tækni 
við öflun þeirra. 

Afurðamat. 
Hvað þessu atriði viðvíkur, voru svörin 

yfirleitt óljós. Þó kom fram, að fyrirtækin 
reikna yfirleitt ekki nákvæmlega út vænt-
anlega arðsemi af hverri framleiðsluvöru 
eða réttara sagt afurðahugmynd, áður en 
hafin er framleiðsla á henni. Ástæðurnar, 
sem gefnar voru, hljóðuðu yfirleitt á þá 
leið, að erfitt væri að áætla sölu eða gera 
sér grein fyrir, hver væntanleg sala yrði. 
Algeng svör í þessu sambandi voru, að 
gerðar væru lauslegar kostnaðar- og sölu-
áætlanir. Einnig töldu mörg fyrirtæki, að 
nauðsynlegt væri fyrir þau að hafa full-
komnara kostnaðarbókhald. Þó var eitt fyr-
irtæki, sem hafði reiknað út, hvert væri 
nauðsynlegt jafnvægismagn framleiðslunn-
ar, sbr. það sem nefnt var að framan. Einn-
ig reiknuðu nokkur fyrirtæki, sem höfðu 
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tiltölulega breitt vörusvið, meðalframlegð, 
sem varan þyrfti að bera, eða gerðu sér 
grein fyrir framlegð framleiðslunnar í heild, 
en reiknuðu ekki út fyrir hverja afurð sér-
staklega. 

Það virðist vera sem þessu stigi vöru-
þróunar sé töluvert ábótavant meðal ís-
lenzkra iðnfyrirtækja. Fyrirtækin virðast 
ekki gera sér fullkomlega ljóst, hver vænt-
anleg markaðshluteild þeirra verður eða 
gæti orðið. Að vísu eru áætlanir eða spár 
yfirleitt verkefni, sem erfitt er að leysa, 
sérstaklega áætlanir um sölu á vöru, sem 
raunverulega er ekki til. En það má ætla, 
að vel rekið fyrirtæki verði að gera sér 
ljóst, hver sé væntanleg arðsemi þeirrar 
vöru, sem það íhugar að hefja framleiðslu á. 

Ástæðan fyrir því, að ekki er lögð meiri 
áherzla á þetta atriði en raun ber vitni, 
getur verið sú, hve öll aðstaða til slíkra 
aðgerða er slæm hér á landi, þ. e. a. s. hér 
fyrirfinnast ekki þjónustufyrirtæki, þar 
sem hægt er að afla sér upplýsinga um 
framgang einstakra vörutegunda á rnark-
aðinum og þróun markaðarins almennt. 

Nokkur fyrirtæki, sem könnunin náði 
yfir, virtust þó vera að gera sér betur grein 
fyrir mikilvægi afurðamats. Húsgagnafram-
leiðandi, sem einnig rak smásölu, tjáði höf-
undi, að fyrirtækið hygðist leggja mun 
meiri áherzlu á afurðamat en áður. Hefði 
hann í huga að byggja ákvörðun sína um, 
hvort hef ja ætti framleiðslu á vörunni, með-
al annars á því að kanna, hvert væntanlegt 
sölumagn afurðahugmyndarinnar myndi 
verða miðaö við ákveðið útsöluverð. Síðan 
yrði, eftir að búið væri að draga frá verðinu 
álagningu og söluskatt, kannað, hvort það 
svaraði kostnaði fyrir verksmiðjuna að 
framleiöa hið áætlaða sölumagn, þ. e. a. s. 
hvort jafnvægismagnið væri lægra en sölu-
magnið. Hingað til hefur fyrirtækið gert 
lauslegan kostnaðarútreikning og ef hann 
virtist ekki of hár, ákveðið framleiðslu á 
vörunni. Hversu mikið fyrirtækið myndi 
selja á endanlegu verði, hafði það litla hug-
mynd um. 

Það verður að segja, aö aðeins fá fyrir-
tæki virðast hafa fullnægt þessu stigi vöru-
þróunar á sómasamlegan hátt. Þar sem 
afurðamat er mikilvægur þáttur í vöruþró-

un og ekki nándar nærri eins kostnaðar-
samur og þau stig, sem á eftir koma, má 
ætla, að íslenzk fyrirtæki ættu að geta ann-
azt þennan þátt betur en gert er í dag. 

Þróun. 
Þessi þáttur er á lágu stigi hjá ílestum 

fyrirtækjanna, sem heimsótt voru. Eins og 
getið var hér að framan voru fyrirtæki, 
sem töldu, að þar sem þau fengu erlenda 
fyrirmynd, þyrftu þau ekki að sinna þess-
um þætti sem skyldi. Eflaust má einnig 
bera fyrir sig eins og svo oft áður, að ís-
lenzk iðnfyrirtæki séu það smá, að þau geti 
ekki nýtt fyllilega sérmenntaöan starfs-
kraft á þessu sviði eða þá að þau hafi ekki 
fjárhagslega getu til þess. Þó voru tvö fyr-
irtæki, sem framleiða vörur, sem gera eða 
ættu að gera kröfur til tilrauna- og rann-
sóknastarfsemi, sem höfðu vísi að tilrauna-
stoíum og höfðu starfandi hjá sér verk-
fræðinga eða aðila með sambærilega mennt-
un. Bæði þessi fyrirtæki eru stór á íslenzk-
an mælikvaröa og eiga í harðri samkeppni. 
Kom fram í viðtali einmitt við forráðamenn 
þessara fyrirtækja, að þeir töldu eina aðal-
ástæðuna fyrir velgengni fyrirtækisins vera, 
að þau höfð'u tiltölulega snemma ráðið sér-
menntaða menn í þjónustu sína og lagt 
meiri áherzlu á þróunarstarfsemina en 
gengur og gerist hjá íslenzkum iðnfyrir-
tækjum almennt. T. d. hafði annað fyrir-
tækið allt að 7 manns í vinnu, sem störf-
uðu að rannsóknar- og þróunarstörfum. 
Bæði fyrirtækin heyra undir svokallaðan 
efnaiðnað (hreinlætis- og snyrtivörur, 
málning og lökk), en að því er höfund-
ur komst næst er þessi þáttur einna lengst 
á veg kominn í þessari tegund iðnaðar. 

Sambærileg tilrauna- og rannsóknastarf-
semi er starfsemi hönnuða í iðngreinum 
eins og veíjariðnaði, fataframleiðslu, hús-
gagnaframleiðslu og steinefnaiðnaði. Að því 
er höfundur komst næst eru mjög fá fyrir-
tæki í þessum iðngreinum, sem hafa í þjón-
ustu sinni sérstaklega menntaða hönnuði. 
Þó eru það einkum fyrirtæki, sem fram-
leiða vörur fyrir erlendan markað, sem hafa 
í þjónustu sinni sérmenntaða hönnuði eða 
kaupa þjónustu þeirra. Að vísu höfðu flest 
fyrirtækjanna starfskraft, sem sinnir þessu 
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starfi að einhverju leyti, en með allri virð-
ingu fyrir honum má ætla, að starf sér-
menntaðs manns á þessu sviði muni vera 
æskilegra og bera meiri árangur, sbr. efna-
iðnað. 
Yfirleitt töldu framleiðendur þrátt fyrir 

allt, að sinna þyrfti betur þróunarstarfsem-
inni en gert væri í dag. Eins og getið var í 
uppha.fi þessa kafla getur verið eríitt vegna 
smæðar fyrirtækjanna að fullnýta slíkan 
starfskraft. Hugsanlegt væri þó, að sam-
starf tækist hjá ákveðnum fyrirtækjum um 
að nýta sameiginlega sérmenntaðan starfs-
kraft á sviði þróunarstarfsemi. Annar 
möguleiki er að fá slíka þjónustu frá opin-
berri stofnun eða stofnun, styrktri af hinu 
opinbera, svo sem tæknistofnun. Til dæmis 
taldi gosdrykkjaframleiðandi sig ekki þurfa 
á þróunarstarfsemi að halda nema því að-
eins að hann þyrfti að senda sýnishorn til 
gæðaeftirlits mánaðarlega. Slíkt verkefni 
gæti áðurnefnd stofnun leyst. 

Fyrirtæki, sem framleiða og selja vörur, 
þar sem umbúðir eru nauðsynlegar og gegna 
söluaukandi hlutverki, leggja nú mun meiri 
áherzlu á þennan þátt en áður. Skv. könn-
uninni virðist orðið nokkuð algengt, að fyr-
irtæki fá teikni- og auglýsingastofur til að 
hanna umbúðir fyrir sig. Er það góðs viti 
og spor í rétta átt, enda virðist söluörvandi 
hlutverk umbúðanna hafa í flestum tilvik-
um náð tilgangi sínum. 

Markaðsprófun. 
Vel útfærð markaðsprófun má segja að 

hafi ekki verið framkvæmd af þeim fyrir-
tækjum, sem könnunin náði yfir. Að vísu 
reyndi eitt fyrirtæki slíka prófun, en nið-
urstaða hennar var aldrei notuð. Vísi að 
markaðsprófun töldu 3—4 fyrirtæki, sem 
framleiða neyzluvörur, sig hafa framkvæmt. 
Það, sem þau áttu við með vísi að mark-
aðsprófun, er, að forráðamenn fyrirtækj-
anna hafa látið hóp kunningja reyna vör-
una og segja álit sitt á henni. En slíkur 
hópur hefur ekki verið valinn með tilliti 
til þess, að hann ætti að vera þverskurður 
af neytendum almennt. Slík könnun heyrir 
einnig varla undir markaðsprófun, heldur 
almennar kannanir til að kanna hug neyt-

enda, sbr. Hugmyndakönnun, og heyrir því 
frekar undir þróunarþáttinn. 

Þótt ekki hafi verið framkvæmd mark-
aðsprófun í orðsins fyllstu merkingu, er 
ekki þar með sagt, að fyrirtækin hefji fram-
leiðslu á vörunni án þess að þreifa aðeins 
fyrir sér á markaðinum. Það kom t. d. fram 
í fataiðnaðinum, að framleiðendur kanna 
hug aðalviðskiptavina til vörunnar, og ef 
þeir fá góðar undirtektir, ráðast þeir í 
framleiðslu. Að vísu er ekki þar með sagt, 
að endanlegur neytandi kaupi vöruna, þótt 
smásali aðhyllist hana, en þó má ætla, að 
smásalinn ætti af reynslu að þekkja vel 
óskir viðskiptavina sinna. Þar sem hér er 
oft um að ræða tízkuvörur, sem eru aðeins 
framleiddar í takmörkuðu magni, á slík 
aðferð ef til vill frekar rétt á sér. Fata-
framleiðendur töldu það kost í þessu sam-
bandi, að tvisvar á ári, vor og haust, eru 
haldnar kaupstefnur á vegum Félags ís-
lenzkra iðnrekenda. Tvö fyrirtæki töldu sig 
hafa sérstöðu að þessu leyti, þar sem þau, 
auk framleiðslustarfseminnar, ráku einnig 
smásölu. Þannig töldu þau sig vera í nán-
ara sambandi við viðskiptavini en aðrir 
framleiðendur. 

Íslenzkum útflutningsfyrirtækjum, sem 
selja á Bandaríkjamarkað, er þó ekki alveg 
ókunnugt um markaðsprófun, þar sem fyr-
irtæki í Bandaríkjunum hefur framkvæmt 
markaðsprófun og könnun á vörum þeirra 
með góðum árangri. 

Ástæðan, sem gefin var fyrir því, að 
markaðsprófun er ekki framkvæmd, er sú 
sama og hefur verið gegnumgangandi: „Við 
erum svo litlir". Nokkur fyrirtæki telja 
markaðsprófun óþarfa, þar sem framleiðslu-
vara þeirra hefur reynzt vel á erlendum 
mörkuðum og ætti því ekki síður að reyn-
ast vel hér. Slíkt þarf eðlilega ekki að vera 
algild regla. Hvað sem því líður hlýtur 
fyrirtæki, sem hyggst hefja framleiðslu á 
vöru, sem krefst mikillar fjárfestingar, að 
verða að reyna að ganga úr skugga um, 
hvort markaður sé fyrir vöruna eða ekki. 

Ef til vill yrði ráðin bót á þessu máli 
meðal íslenzkra iðnfyrirtækja, ef fyrir 
hendi væri hér á landi stofnun eða þjón-
ustufyrirtæki, sem gæti framkvæmt slíka 
prófun, því að mikið ríður á, að slíkar próf-
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anir séu rétt framkvæmdar og gerðar af 
kunnáttumönnum. Eðlilega er tilvera slíkr-
ar þjónustu komin undir því, hvort grund-
völlur sé fyrir henni hér á landi og þá 
hvort íslenzk fyrirtæki myndu notfæra 
sér hana. 

Í þessum kafla hefur í stuttu máli verið 
gerð grein fyrir, hvers höfundur varð vís-
ari um vöruþróun í íslenzkum iðnfyrirtækj-
um eftir að hafa rætt við forráðamenn 
24 iðnfyrirtækja. Þar sem höfundi er ókunn-
ugt um, hvernig þessum málum er háttað í 
erlendum iðnfyrirtækjum í svipuðum stærð-
arflokki og á við íslenzk fyrirtæki, er raun-
verulegur samanburður ekki fyrir hendi, 
þótt æskilegur væri. Þó má ætla, að aðstaða 
erlendra smáfyrirtækja sé betri, hvað snert-
ir utanaðkomandi þjónustu eins og tækni-
stofnanir og markaðskönnunarfyrirtæki, 
svo og að þau þurfi ef til vill að leggja 
meiri áherzlu á vöruþróun, þar sem sam-
keppni er harðari og æviskeið vörunnar 
styttri. En hvað sem því líður er eitt víst, 
að miðað við erlend stórfyrirtæki eru þessi 
mál á lágu stigi hér á landi. 

LOKAORÐ 
Hér hefur verið leitazt við í fyrsta lagi 

að gera grein fyrir vöruþróun, eins og æski-
legast er talið að framkvæma hana. Reynt 
hefur verið að gefa innsýn í, hvaða atriði 
eigi að hafa í huga og framkvæma, áður 
en fyrirtækið tekur endanlega ákvörðun 
um að framleiða vöru. 

Í öðru lagi var rætt almennt um könnun 
í 24 íslenzkum iðnfyrirtækjum og gerð 
grein fyrir, hvernig vöruþróun er háttað í 
þeim. Kom þar fram, að ýmsar ástæður 
liggja að baki eða geta hugsanlega legið 
að baki því, að kerfisbundin vöruþróun er 
ekki lengra á veg komin í íslenzkum iðn-
fyrirtækjum. Þessar eru helztar: 

1. Smæð og fjárhagslegt getuleysi. 
2. Framleiðsla afurða, sem eru nær bein 

eftirlíking af erlendri vöru. 

3. Æviskeið vöru er lengra hér á landi 
en erlendis og samkeppni ekki eins hörð. 

4. Skortur á utanaðkomandi þjónustu og 
opinberri aðstoð eða þjónustu, t. d. 
markaðskönnunarfyrirtæki, tæknistofn-
un. 

5. Lítið gert að því að ráða sérmenntaða 
menn, bæði á þróunar- og viðskiptasvið-
inu. 

6. Ófullkomið kostnaðarbókhald og önnur 
úrvinnslustarfsemi. 
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Valdimar Kristinsson: 

Varanleg vegagerð 
Betri vegir eru forsenda góðrar þjónustu 
í byggðum landsins. 

Í slenzka þjóðfélagið mun vera hið lang-
fámennasta í veröldinni, sem veitir 

alhliða þjónustu, er segja má að nái til 
flestra sviða mannlegra samskipta. Auð-
vitað má margt betur fara, en það er ekkert 
séreinkenni hjá okkur. Þannig eigum við 
miklu fleira sameiginlegt með fjölmennum, 
þróuðum þjóðum heldur en með þeim, sem 
skemmra eru á veg komnar og vanþróaðar 
á ýmsa lund. 

Vegakerfið hér á landi er þó veigamikil 
undantekning frá þessari meginreglu. Heild-
arlengd vega og vegaslóða er að vísu mikil, 
en ástand veganna má segja að sé ekki í 
neinu samræmi viö það þjóðfélagsstig, sem 
þeim er ætlað að þjóna. Til skamms tíma 
hafði ekki verið lagt í neina ,,varanlega 
vegagerð"1 hér á landi, og var ástandið að 
því leyti verra en víðast hvar annars 
staðar í heiminum. í mörgum vanþróuðum 
ríkjum mun vegakerfið reyndar vera afar 
lélegt, en varla mun vera til það land í ver-
öldinni, að ekki hafi þar verið lagt „bundið 
slitlag" 1 um alllangan veg. Að vísu höfðu 

1 Þegar talað er um „varanlega" vegagerð, 
verður hér átt við tvíbreiða, uphækkaða 
vegi með svo víðar beygjur, að yfirleitt þurfi 
ekki að draga verulega úr hraðanum, og þeir 
lagðir steinsteypu, malbiki eða olíumöl (sem 
endurnýja má með malbiki). „Bundið" slit-
lag á einnig við þessi þrjú efni með sama 
fyrirvara. 

nýju vegirnir, sem hafa verið lagðir og ver-
ið er að leggja út frá Reykjavík, strax mikl-
ar og góðar breytingar í för með sér, en 
kaflarnir eru enn þá svo stuttir, að sam-
anburðurinn er okkur áfram óhagstæður 
við flest önnur lönd. 

Ástæðurnar fyrir ástandinu í vegamál-
unum eru margar. Augljósastar eru stærð 
landsins og fámenni þjóðarinnar, en við þær 
má svo bæta erfiðu landslagi víða og skorti 
á heppilegum efnum til vegagerðar, eink-
um í slitlag á malarvegi. Þetta er okkar 
afsökun og hún hefur greypzt svo í huga 
þjóðarinnar, að mörgum ef ekki flestum 
mun hafa fundizt, að við þetta ástand yrði 
enn lengi að búa. 

Til skamms tíma hafði umferðarmagnið 
aðeins takmörkuð áhrif á fjárveitingar til 
einstakra vega. Skapaðist þá oft það ein-
kennilega ástand, að fjölförnustu vegirnir 
voru hvað verstir yfirferðar. Nægir að 
minna á gamla Keflavíkurveginn í því sam-
bandi og veginn, eins og hann var milli 
Hveragerðis og Selfoss. Enda gekk erfið-
lega að fá þá staðreynd viðurkennda, að 
varanleg vegagerð á fjölförnustu leiðum 
væri þjóðhagslega séð ein hagkvæmasta 
fjárfesting, sem um væri að ræða hér á 
landi. En nú erum við byrjuð að festa fé 
á þennan hátt og arðurinn farinn að dreif-
ast til eigenda farartækja. Mikið af arðvæn-
legri fjárfestingu er enn óunnið á þessu 
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sviði, og á meðan hún er í gangi, mun um-
ferðin hafa aukizt á enn fleiri leiðum, þann-
ig að varanleg vegagerð verður áfram arð-
vænleg um alllangan tíma. 

Vonandi verður þess þó ekki langt að 
bíða, að fjölförnustu vegirnir hafi verið 
endurlagðir á þennan hátt, og þá fer hinn 
fjárhagslegi arður að minnka, þegar haldið 
verður áfram. Eftir það verður að líta meira 
á hin félagslegu sjónarmið, en þau eru 
margvísleg í. þessum málum. 

Oft er talað um, að skapa þurfi fólki 
sömu þjónustuaðstöðu um allt land. Flest-
ir, sem um þessi mál tala, munu væntan-
lega gera sér grein fyrir, að þetta er úti-
lokað. Sjónvarpið er að vísu undantekning; 
þeir, sem sjá geislann á annað borð, hafa 
allir svipaða aðstöðu, en þegar kemur að 
persónulegri þjónustu, vandast málið. 
Læknar fást oft ekki, hvað sem í boði er, 
prestar sækjast ekki lengur eftir ,,beztu" 
brauðunum og skemmtanir verð'a fáar og 
frumstæðar. Einnig er oft fjárhaglega afar 
óhagkvæmt að dreifa mikið ýmiss konar 
fjárfestingu. 

Vænlegustu leiðirnar til að bæta ástand-
ið virðast einkum vera tvær. Önnur er að 
efla einn eða fleiri bæi í hverjum lands-
hluta og bæta þjónustuna þar, sem nágrann-
arnir njóta þá einnig góðs af, og hin að 
gera helztu vegi vel færa allt eða nær allt 
árið til að styrkja þessa sömu bæi og gefa 
sem flestum landsmönnum kost á að njóta 
aðstöðu þeirra, hvenær sem þeir þurfa á 
henni að halda. Þannig eru þessi tvö atriði 
nátengd; vegirnir efla þjónustukjarnana og 
gera fólki í heilum landshlutum fært að 
notfæra sér þessa kjarna. 

Á þennan hátt, og væntanlega á þennan 
hátt einan, er hægt að jafna aðstöðuna 
verulega á milli flestra landshluta. Spítal-
ar, skólar og félagsheimili nýtast þá fyrir 
stærri svæði en áður, og sama er að segja 
um flesta aðra þjónustu. Fjarlægðin í kíló-
metrum skiptir ekki höfuðmáli, heldur sá 
tími, sem fer í að komast á áfangastað. 
Þeir, sem geta komizt á einum til einum 
og hálfum tima eftir góðum vegi til góðs 
þjónustukjarna, verða að teljast allvel sett-
ir, og reyndar að jafnaði því betur sem 
ferðin er styttri. En nú er fámennið hér 

slíkt, að hver sem þróunin verður í þess-
um málum úti á landi í fyrirsjáanlegri 
framtíð, er hætt við, að sérhæfðustu þjón-
ustu verði aðeins að finna í Reykjavík og 
nágrenni. Flugsamgöngur hafa að vísu mik-
ið bætt úr í þessum efnum, en þær geta 
aldrei komið i staðinn fyrir gott vegakerfi 
nema að litlum hluta, eins og Vestmanna-
eyingar geta manna bezt borið vitni um. 
Góður hringvegur um landið mun einmitt 
gjörbreyta allri aðstöðu og gera það byggi-
legt í nýjum skilningi. Þegar varanleg vega-
gerð hefur náð hringinn, mun flest fólk 
verða í mesta lagi dagleið í bíl frá öðrum 
landshlutum, og milli helztu byggðakjarna 
verður aðeins fárra klukkustunda þægileg 
ferö, svo sem um 6 tímar milli Reykjavík-
ur og Akureyrar og innan við 4 tírnar milli 
Akureyrar og Egilsstaða. Er þetta afar 
mikilvægt, ekki aðeins fyrir atvinnulífið, 
heldur einnig fyrir þá, sem kunna að eiga 
brýnt erindi til höfuðborgarinnar, viija 
komast til eða frá skólum um helgar á ýms-
um stöðum eða skipta vilja um loftslag um 
stund, eins og margir Reykvikingar hefðu 
kosið í sumar sem leið, að losna úr rign-
ingunni og njóta sólarinnar á Norðaustur-
landi. Mætti þannig lengi telja. Með þessu 
móti mundi einnig nýtast miklu betur bif-
reiðaeign landsmanna, bæði í leik og starfi, 
en bílar eru hér bæði margir og dýrir. Mundi 
þá að öðru jöfnu aukast ánægjan með bú-
setu á Íslandi, þegar hægt væri að njóta 
landsins betur og samkeppnisaðstaða inn-
lendra ferðalaga á móti erlendum batnaði 
verulega. Hið síðastnefnda getur haft mik-
ið að segja fjárhagslega, bæði að því er 
varðar gjaldeyrissparnað og möguleikana 
á að gera móttöku ferðamanna að traust-
um atvinnuvegi víða um land. Samtímis 
batna skilyrðin til að taka á rnóti erlendum 
ferðamönnum. 

Vegagerð og íbúafjöldi. 
Eins og áður segir, eru stærö landsins 

og fámenni þjóðarinnar venjulega taldar 
höfuðástæðurnar fyrir hinu lélega vegakerfi 
okkar. Við erum svo vön því að vera ofar-
lega samkvæmt höfðatölureglunni, að í sum-
um tilfellum, eins og í vegamálunum, er 
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Samanburður á vegakerfum. 

varla haft fyrir því að gera raunverulegan 
samanburð. Vegir eru hér ekki að'eins slæm-
ir til aksturs, heldur eru þeir einnig lélegir, 
þótt tekið sé tillit til fámennisins. Hér á 
eítir verður gerður samanburður við Noreg 
og Svíþjóð. Þetta eru að mörgu leyti sam-
bærileg þjóðfélög við okkar. í báðum lönd-
unum eru stór, strjálbýl svæði, og einkum 
í Noregi er víða mjög erfitt yfirferðar. 

Heildarlengd vegakerfanna er dálítið erf-
itt að bera saman. Talan frá Noregi virð-
ist eiga við alla almenna vegi, og sama er 
að segja um Svíþjóð, en sé þar allt talið 
með (sennilega skógarhöggsvegir og fleira), 
kemur út miklu hærri tala eða 318 þús. km 
í stað 98 þúsunda. Fyrir Ísland hefur því 
verið valið að taka almennu þjóðvegina 
(7.500 km), en sleppt aðalfjallvegum, sem 
stundum eru taldir með (og eru nær 1000 
km), og einnig sýsluvegum, sem eru um 
2.500 km. Hér verður þó lögð aðaláherzlan 
á að bera saman vegi með bundið slitlag, 
og um lengd þeirra í hverju landanna fer 
ekkert á milli mála. 

Ef litið er á yfirlitið hér að ofan og fyrst 
bornir saman „almennir vegir" í öllum lönd-
unum, þótt tölurnar séu ef til vill ekki alveg 
sambærilegar, eins og áður segir, þá kem-
ur í ljós, að hér er langminnst um vegi á 
hvern ferkílómetra lands eða 73 m borið 
saman við yfir 200 í hinum löndunum. Ekki 
kemur þetta á óvart, þegar hugsað er til 
strjálbýlis landsins. En ef samanburður er 

gerður við íbúafjöldann, þá snýst dæmið 
við. Hér koma rúmir 36 km á þúsund íbúa, 
en rúmir 12 í Svíþjóð og tæpir 19 í Noregi. 
Þessir mörgu kílómetrar hér að tiltölu hafa 
auðvitað kostað mikið fé og dregið úr mögu-
leikum okkar til að vinna eins mikið í var-
anlegri vegagerð og ella. En samkvæmt 
höfðatölureglunni erum við þó ekki með 
nema um helmingi lengri vegi en Norðmenn, 
og þegar tekið er tillit til þess, að okkar 
vegir eru sums staðar lítið meira en troðn-
ingar, þá verður munurinn enn minni. 

Sé nú aftur vikið að vegum með bundnu 
slitlagi, þar sem enga varnagla þarf að slá 
vegna óvissra talna, þá verður samanburð-
urinn okkur heldur betur óhagstæður. Hér 
hefur bundið slitlag aðeins verið lagt á hálf-
an kílómetra miðað við 1000 íbúa, en í 
Svíþjóð á 5,6 km og í Noregi á 6,3 km. Sam-
kvæmt höfðatölureglunni eru Svíar því bún-
ir að gera ellefu sinnum meira og Norð-
menn meir en tólf sinnum meira í varan-
legri vegagerð heldur en við. Lýsir þetta 
betur en flest annað, hve illa við erum á 
vegi stödd í þessum efnum. Er þó langt frá 
því, að þessi lönd séu með þeim hæstu 
varðandi bundið slitlag á þjóðvegum. Mörg 
þéttbýl lönd hafa lagt nær alla sína vegi 
þannig, en Noregur er með þriðjung og 
Svíþjóð með tæpan helming. 

Ef við hefðum lagt bundið slitlag á jafn-
marga kílómetra og Norðmenn að tiltölu, 
þá værum við komin langleiðina hringinn 
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Nálægt tveimur fimmtu af hringleiðinni búa um fjórir fimmtu landsmanna. 

í kringum landið með fullakfæran veg, og 
þá hefði þetta land sannarlega tekið mikl-
um stakkaskiptum. 

Hraðbrautir. 
Orðið „hraðbrautir" hefur verið notað 

hér um vel lagða vegi með bundnu slitlagi. 
Ekki mundu þeir teljast hraðbrautir í al-
þjóðlegum skilningi, en geta staðið undir 
nafninu við okkar sérstöku aðstæður. Með 
tilkomu hraðbrautanna er farið að miða 
vegaframkvæmdir við umferðarþunga. 
Hraðbraut mun skilgreind á þann veg, að 
gert sé ráð fyrir, að um hana fari 1000 bíla 
sumarumferð á dag innan tíu ára. 

Lauslega talið falla í þennan flokk leið-
in frá Reykjavik að Hvolsvelli, með hliðar-
vegum austan Ingólfsfjalls að Þingvalla-
vegamótum og niður að Eyrarbakka; Hafn-
arfjarðarvegur og Reykjanesbraut, með 

Álftanesvegi að Garðaholti og Grindavíkur-
og Sandgerðisvegum; Vesturlandsvegur sem 
leið liggur um Kjalarnes, Kjós, fyrir Hval-
fjörð, um Melasveit, yfir Borgarfjörð (um 
nýju brúna), fram hjá Borgarnesi og upp 
fyrir Grábrók, ásamt Þingvallavegi að 
Gljúfrasteini og Akranesvegi; vegur frá 
ísafirði að Hnífsdal, leiðin frá Moldhaugna-
hálsi um Akureyri að Svalbarðseyri, frá 
Húsavík að Laxamýri og vegurinn í gegnum 
Egilsstaði. 

Alls eru þetta tæpir 400 km, og að frá-
dregnum þeim 113 km, sem þegar hafa 
verið afgreiddir, vantar 300 km til að lög-
unum um hraðbrautir verði fullnægt. 

Allmiklum áfanga hefur verið náð nú í 
haust í hraðbrautargerð með vegunum að 
Selfossi og upp í Kollafjörð. Í grein um 
samgöngur og ferðamál í þessu hefti Fjár-
málatíðinda er gerð grein fyrir áætluðum 
framkvæmdum næstu tvö til þrjú árin, og 
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bætist þá ekki mikið við bundna slitlagið, 
en segja má, að nokkuð sérstaklega standi 
á um þessi ár, þar sem bæði verður unnið 
við Skeiðarársand og brú yfir Borgarfjörð. 
En ekki má lengi slaka á, ef viðunandi ár-
angur á að nást hér í varanlegri vegar-
gerð, áður en mjög langt um líður. 

600 km á 10 áruni. 
Af margvíslegum félagslegum ástæðum, 

sem lauslega hefur verið vikið að hér að 
framan, er nauðsynlegt að halda áfram 
varanlegri vegagerð, eftir að endurlagðir 
hafa verið beir vegir, sem nú falla í hrað-
brautarflokk. Með Reykjanesbraut, Suður-
landsvegi að Hvolsvelli og Vesturlandsvegi 
upp fyrir Grábrók yrðu komnir höfuðdrætt-
irnir í vegakerfi Suðvesturlands, sem brýna 
þörf bæri að tengja Norðurlandinu, sem 
er næstfjölmennasti landshlutinn. Milli 
,,hraðbrautarenda" í Borgarfirði og Eyja-
firði eru um 250 km. Eftir að gengið hefði 
verið frá þeirri leið, væri eðlilegt að bæta 
við veginum frá Svalbarðsströnd austur í 
Aðaldal og tengja helztu nálæga þéttbýlis-
kjarna við aðalleiðina. 

Hringleiðin kringum landið verður um 
1400 km löng og 1500—1600 km, þegar 
nauðsynlegustu hliðarvegum hefur verið 
bætt við. Við tvo fimmtu þessa vegakerfis 
búa um 80% þjóðarinnar. Með um 600 krn 
varanlegri vegarlagningu til viðbótar þeirri, 
sem komin er, er hægt að rjúfa einangrun 
meginhluta landsmanna. Að vísu eru íbú-
ar Reykjavíkur og nágrennis ekki einangr-
aðir í venjulegum skilningi þess orðs, en 
þeir eru þó að jafnaði hálft. árið eða meira 
bundnir við sinn landshluta. Mundi það hafa 
jákvæð áhrif á allt þjóðlífið, ef breyting 
yrði þar á. Fyrir hina, sem fjær búa, yrðu 
samgöngubæturnar frekar bylting en breyt-
ing. Ef breytingunni og byltingunni í þess-
um efnum væru gefin töluleg gildi og bau 
margfölduð með meiri og minni mannfjölda 
suðvestanlands og norðan, þá mætti leiða 
rök að því, að heildarhagsmunirnir gætu 
verið nokkuð svipaðir í báðum landshlut-
um. Varla má því setja markið lægra en 
svo, að gengið yrði frá þessum 600 km af 
vegum að fullu á tíu árum, þ. e. á árunum 
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1975—1984. Stjórnmálaleg samstaða ætti 
að geta náðst um málið, þar sem um svo 
mikilsvert hagsmunamál meginhluta lands-
manna er að ræða, jafnframt því sem 
byggðajafnvægið fengi í fyrsta skipti að 
þróast með stoð í öruggum samgöngum 
milli landshluta. 

Allmargir kaflar á norðurleiðinni eru 
þegar tilbúnir, til þess að hægt sé að leggja 
á þá bundið slitlag. Má í því sambandi nefna 
hluta af Hvalfirði, Melasveit og kafla i 
Húnavatnssýslum. Eitthvað lækkar þetta 
heildarkostnaðinn, en miðað við núverandi 
verðlag mundi varanleg vegagerð kosta 
um 6 millj. króna á kílómetra með olíumöl 
við venjulegar aðstæður og að minnsta 
kosti 9 milljónir með malbiki. Við þetta 
bætist svo brúargerð á allmörgum stöðum. 
í byrjun yröi nær eingöngu miðað 
við olíumöl. Kostnaðurinn við 600 km yrði 
þá um 3600 millj. kr. og ef reiknað er með 
1400 milljónum til brúargerða og annarra 
sérstakra framkvæmda á leiðunum, þá yrði 
heildarkostnaðurinn um 5000 millj. króna 
eða um 500 milljónir á ári, en það er um 
það bil helmingi meira en fjárveiting til 
hraðbrauta var á árinu 1972. Áætlað hefur 
þó verið að hækka þessa upphæð á næstu 
árum. 

Meðan á þessum framkvæmdum stæði, 
mætti búast við, að einhverjir vegir í fleiri 
áttir yrðu búnir að uppfylla skilyrði hrað-
brauta, svo sem vegurinn austur fyrir 
Hvolsvöll vegna umferðar um Skeiðarár-
sand og svo leiðin um Þingvelli og senni-
lega að Laugarvatni. 

Allur hringvegurinn fyrir aldamót. 
Á árinu 1985 verður þjóðin væntanlega 

orðin allmiklu fjölmennari en nú er og efna-
hagurinn verulegra betri og er líklegt, að 
þá verði orðinn mikill áhugi fyrir þvi að 
ljúka varanlegri vegagerð hringinn í kring-
um landið fyrir aldamót. Með sama áfram-
haldi, að leggja að meöaltali 60 km á ári, 
mundu einmitt nást þeir 900 km, sem á 
vantaði, á 15 árum. 

Leiðin yrði ekki fjarri því sem nú er, 
nema hvað líklegt er, að aðalumferðarþung-
inn verði færður eitthvað frá Mývatni, og 
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þar fyrir austan ef til vill fyrr tekin stefn-
an beint að Möðrudal með nýrri brú á Jök-
ulsá á Fjöllum. Þegar talað er um 1400 km 
allan hringinn, er miðað við, að leiðin (a. 
m. k. á sumrin) liggi um Öxi ofan Beru-
fjarðar. Á Austurlandi er mikilvægasti hlið-
arvegurinn niður til Reyðarfjarðar. í Vest-
ur-Skaftafellssýslu má svo búast við ein-
hverjum styttingum með beinni vegum, 
miðað við það sem nú er, eftir því hvernig 
gengur að hemja jökulárnar. 

Með þessu öllu yrði lokið meginátaki i 
vegagerð á Íslandi, en þó væru enn til af-
skiptir landshlutar, það er Snæfellsnes og 
Vestfirðir, sem æsk.ilegt væri að þjóðin hefði 
ráð á að bæta einnig eins og hina. Og að 
lokum má svo minna á hálendisvegina, sem 
enn myndu geta stytt ferðir á milli lands-
hluta. 

Langt til aldamóta. 
En það er nokkuð langt til aldamóta. 

Tuttugu og átta ár eru að vísu ekki lang-
ur tími í sögu þjóðar, en hann er langur 
í lífi einstaklinganna, og nútímafólki er 
annað betur gefið en þolinmæði. Áður en 
lagt er í þessa miklu vegagerð, þarf því að 
svara þeirri spurningu, hvort ekki væri 
hægt að bæta vegakerfið á styttri tíma með 
því að leggja olíumöl á langa kafla, þótt 
þeir fullnægi engan veginn æskilegustu 
kröfum. Auðvitað má undirstaðan ekki vera 
svo slæm, að allt fari úr skorðum strax 
fyrsta veturinn, en ef ástæða er til að ætla, 
að ákveðnir kaflar muni standast frostið, 
þá ætti vel að koma til greina að leggja olíu-
möl og laga svo strax spottana, sem skemm-
ast. Heyrzt hefur, að á þennan hátt sé sums 
staðar unnið erlendis. 

Gott er að geta ekið hratt og komizt 
skjótlega á leiðarenda, en enn þá mikilvæg-
ara er þó að vera laus við rykið og ofbjóða 
hvorki fólki né farartækjum á leiðinni. Svo 
kemur það engum til góða að leggja veg 
eins og til Keflavíkur, sem miðaður er við 
um 100 km hraða, þegar leyfður hámarks-
hraði er ekki meiri en 80 km hvort eð er. 

Víða um lönd hefur bundið slitlag verið 
lagt á hlykkjótta og mjóa sveitavegi, sem 
hafa sambærilega umferð við það, sem hér 
gerist, og er það geysileg framför borið 
saman við malarvegina. Olíumalarlag mun 
kosta eina til eina og hálfa milljón á km, 
og þarf auðvitað miklu minni umíerð til 
að láta þá upphæð skila arði heldur en sex 
milljónir. 

Þetta er aðeins nefnt hér sem hugsan-
legt millistig í vegamálum til þess að draga 
sem fyrst úr verstu áhrifunum, sem ís-

lenzku vegirnir hafa á eðlilega uppbygg-
ingu þjóðfélagsins. Ef þannig væri hægt 
að standa að málum víða, yrði þess ef til 
vill ekki mjög langt. að bíða, að hægt yrði 
að komast „þurrum fótum" hringinn í 
kringum landið, en s.íðan mætti taka til við 
að endurbyggja þessa vegi á ný fyrir hrað-
ari umferð og taka þá fyrst fyrir mikil-
vægustu kaflana og verstu kaflana, eins og 
nú er gert í brúargerð á aðalleiðum. Mundu 
gæði veganna þannig smám saman batna. 

Að lokum er rétt að benda á, að mikil 
og vaxandi áherzla á endurbætur í vega-
málunum hlýtur að einhverju leyti að verða 
á kostnað annarra framkvæmda. Þá þurfa 
ráðamenn og reyndar allir landsmenn að 
taka mikilvæga ákvörðun: Er ekki rétt að 
ráðast gegn þessum vanþróaðasta þætti 
þjóðfélagsins, byggðunum og atvinnuveg-
unum til styrktar og allri þjóðinni til 
ánægju? 



Ólafur Tómasson: 

Greiðslujöfnuðurinn við útlönd 1970 
Í þessari grein, sem rituð er af Ólafi Tómassyni, er skýrt 
frá greiðslujöfnuði ársins 1970 og skiptingu á einstaka 
tekju- og gjaldaliði og á greiðslusvæði. 

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

arbúsins við umheiminn á ákveðnu tíma-
bili. Greiðslujafnaðaryfirliti má skipta í 
fjóra aðalþætti: vöruskipti (inn- og út-
fluttar vörur), greiðslur fyrir þjónustu, 
sem oft eru kallaðar duldar greiðslur, fram-
lag án endurgjalds og fjármagnshreyfing-
ar. Í greiðslujafnaðarskýrslum er verð inn-
og útflutnings gert upp á sama grundvelli, 
þ. e. hvort tveggja er miðað við f.o.b.-verð-
mæti, gagnstætt því sem jafnan er gert í 
verzlunarskýrslum, þar sem innflutningur 
er oftast talinn c.i.f., en útflutningur f.o.b. 

Á árinu 1970 varð mismunur á verðmæti 
heildarinn- og útflutnings, vöruskiptajöfn-
uðurinn, þannig reiknaður hagstæður um 
238 millj. kr., en árið áður varð vöruskipta-
jöfnuðurinn hagstæður um aðeins 3 millj. 
kr. Í framangreindum tölum er talinn með 
jöfnuður á inn- og útfluttum vörum vegna 
álbræðslu. 

Helztu þjónustuliðir (duldar tekjur og 
gjöld) eru flutningar, tryggingar, vaxta-
greiðslur, ferðalög, viðskipti við varnar-
liðið, vinnulaun og opinber þjónusta. Mis-
munur á inn- og útfluttri þjónustu, þjón-
ustujöfnuðurinn, varð hagstæður um 413 
millj. kr. á árinu 1970, en um 388 millj. kr. 
árið áður. Innifalið í gjöldum eru greiðslur 

fyrir innflutta þjónustu á vegum íslenzka 
álfélagsins h/f. 

Heildarniðurstaða vöruskiptajafnaðar og 
þjónustujafnaðar kallast viðskiptajöfnuður. 
Á árinu 1970 varð viðskiptajöfnuðurinn 
hagstæður um 651 millj. kr., en árið áður 
varð hann hagstæður um 391 millj. kr. 

Línurit á 138. bls. sýnir viðskiptajöfnuð 
sl. tíu ár, þar sem inn- og útfluttar vörur 
eru sýndar sérstaklega, en hins vegar að-
eins sýndur jöfnuður á inn- og útfluttri 
þjónustu. Á 141. bls. er annað línurit, sem 
sýnir viðskiptajöfnuð, fjármagnsjöfnuð og 
heildargreiðslujöfnuð sl. tíu ár. Innflutn-
ingur er í þessum línuritum eins og annars 
staðar í greininni talinn á f.o.b.-verði, og 
allar tölur línurita og taflna, sem fylgja 
þessari grein, eru miðaðar við stofngengi 
88 krónur fyrir hvern bandarískan dollar, 
að undanskildum tölum í 3. töflu, en þar 
eru tölur hvers árs miðaðar við það gengi, 
sem í gildi var meginhluta viðkomandi árs. 

Til sérhverra viðskipta, sem færð eru á 
hina ýmsu liði viðskiptajafnaðarins og 
greiðslur koma fyrir, svarar færsla á ein-
hvern fjármagnsreikning. Eru niðurstöður 
af þeim færslum sýndar í fjármagnshreyf-
ingum greiðslujafnaðaryfirlitsins. Fjár-
magnshreyfingum má skipta á ýmsa liði. 
Er algengt að gera greinarmun á fjár-
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1. íafla. Viðskiptajöfnuður (vörur og þjónusta) 1966—1970, skipt á lönd. 
(Í millj. kr. mlðað vid stofngengi 88,00 k r . ) 

2. tafia. Fjármagnshreyfingar, nettó. 
(í millj. kr. mióað við stofngengi 88,00 kr.) 

+ = Fé frá útlöndum, þ.e.a.s. lántökur eða lækkun innstæðna. 
+ = Fé til útlanda, þ.e.a.s. lánveitingar eða aukning innstæðna, og afborganir af lánum. 

magnshreyfingum opinberra aðila annars 
vegar og einkaaðila hins vegar. Hvorum 
flokki fyrir sig má svo aftur skipta annars 
vegar í hreyfingar til langs tíma, t. d. lán-
tökur til eins árs og lengri tíma og afborg-
anir af slíkum lánum, og hins vegar stutt-
ar hreyfingar, svo sem breytingar á reikn-
ingsstöðu fyrirtækja, stutt vörukaupalán, 
gjaldeyrisstöðu bankanna o. fl. Oft er þó 
breyting á gjaldeyrisstöðunni skilin frá 
öðrum fjármagnshreyfingarliðum og sýnd 

í sérstökum lið á greiðslujafnaðaryfirlit-
inu, þar sem breyting á gjaldeyrisstöðunni 
er þá heildarniðurstaðan af breytingum á 
öllum öðrum liðum yfirlitsins eða í raun-
inni heildargreiðslujöfnuðurinn. 

Mótbókun vegna vöru, þjónustu eða fjár-
magns, sem látin eru í té eða tekið við án 
endurgjalds, er færð á sérstakan lið í 
greiðslujöfnuðinum, sem nefnist framlög 
án endurgjalds. 

Skipting á landsvæði. Í 1. töflu er við-
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skiptajöfnuðinum (vörum og þjónustu) ár-
in 1966—1970 skipt á eftirtalin landsvæði: 

Bandaríkin og Kanada. 
Sterlinggreiðslusvæði, en til þess teljast 
Bretland, Írland, brezkar nýlendur og 
sambandslönd, önnur en Kanada. 
Önnur OECD-lönd, en til þeirra teljast 
aðildarríki OECD í Evrópu, önnur en 
Bretland og Írland. 
Rússland og Austur-Evrópa. Auk Rúss-
lands teljast til þessa svæðis Austur-
Þýzkaland, Búlgaría, Pólland, Rúmenia, 
Tékkóslóvakia og Ungverjaland. 
Önnur lönd. Hér eru talin þau lönd, sem 
ekki teljast til neins af framangreindum 

fjórum svæðum, og eru þar á meðal t. d. 
Júgóslavía, Japan, Brasilía og Ísrael. Hér 
eru einnig færð viðskipti við alþjóða-
stofnanir. 

Viðskiptajöfnuðurinn við Bandaríkin hef-
ur verið hagstæður öll árin, sem taflan nær 
yfir, og viðskiptajöfnuðurinn við Sterling-
greiðslusvæðið var hagstæður árin 1966 og 
1969, en óhagstæður hin árin. Miklum hluta 
af hinum hagstæða jöfnuði í dollurum og 
sterlingspundum hefur verið varið til jöfn-
unar á viðskiptum við önnur OECD-lönd, 
sem hafa verið óhagstæð öll árin, svo og 
til jöfnunar á viðskiptum við önnur lönd, 
sem einnig hafa verið óhagstæð allt tíma-
bilið. Viðskiptajöfnuður við Rússland og 
Austur-Evrópu var hagstæður á árunum 
1966 og 1967, en hefur síðan verið óhag-
stæður. 

Fimmta tafla sýnir helztu liði greiðslu-
jafnaðarins 1970, skipt á landsvæði. Þar 
má sjá, að vöruskiptajöfnuðurinn hefur 
verið hagstæður við Bandaríkin og Kanada 
um 2.713 millj. kr., og við Rússland og 
Austur-Evrópu varð vöruskiptajöfnuður-
inn hagstæður um 79 millj. kr., en varð 
óhagstæður við hin landsvæðin, einkum 
önnur OECD-lönd. Þjónustujöfnuðurinn 
varð hagstæður við Bandaríkin og Kanada 
um 1.694 millj. kr., en óhagstæður við öll 
hin svæðin. 

Skýrslur um greiðslujöfnuðinn eru samd-
ar af hagfræðideild Seðlabankans, og eru 
upplýsingar fengnar frá ýmsum fyrirtækj-
um og opinberum aðilum. Þær eru víða 
ófullnægjandi, þannig að þurft hefur að 
gera áætlanir á einstökum liðum, en þær 
eru að' sjálfsögðu ekki nákvæmar. Mætti 
t. d. benda á, að væru nákvæmar upplýs-
ingar fyrir hendi, ættu samanlagðar nið-
urstöðutölur viðskiptajafnaðar, fjármagns-
jafnaðar, framlaga án endurgjalds og sér-
stakra dráttarréttinda að vera jafnar breyt-
ingu gjaldeyrisstöðunnar. Á því tímabili, 
sem yfirlit 3. töflu nær yfir, hefur jafnan 
verið um einhvern mismun að ræða, eins 
og sjá má á F-lið töflunnar. Á árinu 1970 
nam þessi mismunur 89 millj. kr. 

Hér á eftir verður gerð nánari grein 
fyrir einstökum liðum greiðslujafnaðarins 
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3. tafla. Greiðslujöfnuður við útlönd 1966—1970. 
(Í millj. kr.) 
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Ath.: Verðmæti innfluttrar vöru, eins og annarra liða greiðslujafnaðarins, er umreiknað í íslenzkar krónur, 
miðað við kaupgengi. Tölur hvers árs eru miðaðar við það gengi, sem gilti meginhluta ársins. Eru því 
töiur ársins 1967 miðaðar við það gengi, sem gilti fyrir 24. nóvember 1967, og tölur fyrir árið 1968 eru 
miðaðar við gengi, sem gilti fyrir 12. nóvember 1968. 

og á það, nema annað sé tekið fram, við 
3. töflu, sem sýnir sundurliðað yfirlit 1966 
—1970. 

Vörur. Útflutningur (1.) er talinn á 
f.o.b.-verði, þ. e. söluverði afurða, fluttra 
í skip í útflutningshöfn. Til þess að fá sam-
bærilegt verð á fisk, sem fluttur er af fiski-
miðum með íslenzkum skipum til sölu í er-
lendum höfnum, er dreginn frá söluverði 

hans innflutningstollur og áætlaður sölu-
kostnaður erlendis, ásamt áætlaðri upphæð 
á tonn fyrir flutningskostnað. Flutnings-
kostnaður þessi telst svo til tekna í liðn-
um farmgjöld íslenzkra skipa í millilanda-
siglingum. 

Birgðabreyting erlendis (3.) er vegna 
birgðabreytinga á freðfiski, sem seldur er 
í umboðssölu í Bandaríkjunum, og táknar 

3. tafla (frh.). Greiðslujöfnuður við útlönd 1966—1970. 
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pósitívt formerki birgðarýrnun, en nega-
tívt formerki birgðaaukningu. 

Innflutningur (4.—9.) er talinn á f.o.b.-
verði, þ. e. á verði í útflutningslandinu, en 
ekki c.i.f., eins og venjulega í verzlunar-
skýrslum. Enn fremur er innflutningur eins 
og aðrir liðir greiðslujafnaðarins umreikn-
aður í íslenzkar krónur miðað við kaup-
gengi, en ekki sölugengi eins og í verzl-
unarskýrslum. Þá er rétt að geta þess, að 
lengingar á flugvélum og fiskiskipum eru 
taldar með innflutningi skipa og flugvéla 
í greiðslujafnaðarskýrslum, en eru ekki 
teknar með innflutningi í verzlunarskýrsl-
um. Er eðlilegra að telja slíkar endurbygg-
ingar með vöruskiptum en þjónustu, þótt 

stundum geti orkað tvímælis um það, hvort 
gagngerar viðgerðir beri að telja með al-
mennum viðgerðum eða endurbyggingum. 
Á árunum 1968—1970 var ekki um að ræða 
neinar slíkar endurbyggingar, en þær voru 
allverulegar á árunum 1966 og 1967. 

Í 6. lið, innflutt vegna byggingar ál-
bræðslu, eru auk efnis til byggingar ál-
bræðslunnar í Straumsvík taldar með 
vinnuvélar og tæki, sem verktakar þurfa 
á að halda við byggingarframkvæmdir. Inn-
flutningur vegna verktaka er ekki talinn 
með í innflutningsskýrslum Hagstofunnar. 
Innflutningur byggingarefnis og rekstrar-
vara vegna álbræðslu er í greiðslujafnaðar-
skýrslum talinn samkvæmt upplýsingum 
íslenzka álfélagsins h/f, og er sum árin 
nokkur mismunur á milli þess og hins, sem 
talið er í skýrslum Hagstofunnar, og er sá 
munur vegna mismunandi tímasetningar. 

Þjónusta. Við ákvörðun á liðunum tekj-
ur af erlendum ferðamönnum (1.) hefur 
eingöngu verið stuðzt við það, sem skilað 
hefur verið til bankanna af ferðamanna-
gjaldeyri, og er því eingöngu um að ræða 
útgjöld erlendra ferðamanna hér innan-
lands, þar með talin viðskipti þeirra í frí-
höfninni á Keflavíkurflugvelli. Fargjöld 
milli Íslands og útlanda, sem erlendir ferða-
menn greiða innlendum flugfélögum og 
skipafélögum, eru hins vegar talin með 
tekjum af samgöngum. 

Eftirfarandi tölur sýna sundurliðun á 
farmgjaldatekjum íslenzkra skipa í milli-
landaflutningum (2.) sl. tvö ár í millj. kr. 

642 664 

Helztu vaxtatekjur (9.) eru tekjur af 
ávöxtun gjaldeyrisforða Seðlabankans í er-
lendum verðbréfum og timabundnum inn-
stæðum, en vaxtagjöld (21.) eru einkum 
vextir af samningsbundnum lánum og 
lausaskuldum bankanna. 

Tekjur vegna varnarliðsins (11.) eru 
tekjur af olíusölu til bandaríska varnar-
liðsins, tekjur vegna byggingarstarfsemi og 
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4. tafla. Greiðslujöfnuður við útlönd 1966—1970. 
(Samandregið yfirlit í millj. kr., umreiknað miðað við 88,00 kr. stofngengi) 
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5. tafla. Greiðslujöfnaður við útlönd 1970, skipt á lönd. 
(Í millj. kr.) 

6. tafla. Greiðslujöfnuður, samandregið yfirlit 1966—1970. 
(Í millj. kr. miðað við stofngengi 88,00 k r . ) 
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annarra útgjalda þess hér á landi. Bygg-
ingarefni og annað, sem flutt er inn og selt 
varnarliðinu, er fært til gjalda á 8. lið yfir-
litsins um innfluttar vörur. 

Í liðnum ferða- og dvalarkostnaður (14.) 
er almennur ferða- og dvalarkostnaður 
stærsti þátturinn og nam 378 millj. kr. 
1970, þá námskostnaður 142 millj. kr. og 
útgjöld vegna verzlunarferða 50 millj. kr. 
Skipting milli útgjalda til verzlunarferða 
og almenns ferða- og dvalarkostnaðar er 
ekki nákvæm. Upphæðir eru teknar sam-
kvæmt skýrslum um gjaldeyrissölu gegn 
leyfum gjaldeyrisbankanna ásamt sölu 
ferðamanna á íslenzkum gjaldeyri erlendis. 

Í liðnum erlendur kostnaður við utan-
ríkisþjónustu (22.) er innifalinn kostnaður 
við rekstur sendiráða, ræðismannaskrif-
stofa og opinberan erindrekstur erlendis. 

Ýmsar tekjur og gjöld (13. og 24.) eru 
einkum umboðslaun, leiga fyrir kvikmynd-
ir, greiðslur fyrir tækni- og sérfræðiþjón-
ustu og fleira, sem ekki er talið annars 
staðar. í 24. lið eru einnig innifalin ýmis 
þjónustugjöld íslenzka álfélagsins h/f að 
upphæð 745 millj. kr. á árinu 1970. 

Framlög án endurgjalds. Í liðnum fram-
lög til alþjóðastofnana (2.) eru framlög 
vegna rekstrarkostnaðar ýmissa alþjóða-
stofnana. í 1. og 2. lið eru eignayfirfærslur 
einkaaðila. 

Fjármagnshreyfingar. Lántökur einkaað-
ila 1966—1970 eru einkum vegna skipa-
og flugvélakaupa. Sömuleiðis eru afborg-
anir af lánum einkaaðila að mestu leyti 
vegna slíkra lána. Erlendar lántökur, bæði 
einkaaðila og opinberra aðila, eru hér tald-
ar með þeirri fjárhæð, sem talin hefur verið 
notuð á viðkomandi ári. Er oft mikill mun-
ur á því á hverju einstöku ári, hvað samið 
hefur verið um af erlendum lántökum, og 
hinu, hve mikið hefur verið notað. Á ár-
inu 1970 námu afborganir af lánum einka-
aðila 343 millj. kr. umfram lántökur þeirra, 
og afborganir af lánum opinberra aðila 
námu 378 millj. kr. umfram lántökur, þann-
ig að í heild námu afborganir af föstum 
skuldum 721 millj. kr. umfram nýja lána-
notkun á árinu 1970. Er hér um að ræða 
samningsbundin lán til eins árs eða lengri 
tíma. Frekari upplýsingar um erlendar lán-
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tökur 1970 er að finna í 2. hefti Fjármála-
tíðinda 1971, 168.—173. bls. 

Liðurinn erlent einkafjármagn (4.) er 
að mestu leyti fjármagnsinnstreymi vegna 
álbræðslunnar í Straumsvík og nam 395 
millj. kr. á árinu 1970. 

Í liðunum lækkun á lausafé og aukning 
lausaskulda einkaaðila (5.) og bætt lausa-
fjárstaða einkaaðila (11.) eru meðal ann-
ars innifalin stutt vörukaupalán innflytj-
enda, en aukning þeirra nam 449 millj. kr. 
á árinu 1970. AÖ öðru leyti er hér um að 
ræða nettóniðurstöður af ýmsum stuttum 
reikningshreyfingum einkaaðila. 

Í liðunum aðrar fjármagnshreyfingar op-
inberra aðila (7. og 13.) eru meðal annars 
breytingar á inneign, sem Bandaríkjamenn 
hafa eignazt hér samkvæmt samningum 
við þá um kaup á landbúnaðarvörum, aö 
því leyti sem þær eru ekki innifaldar í 
hreyfingum fastra erlendra lána. Á árinu 
1970 er upphæðin í þessum lið innkomin 
framlög hinna Norðurlandanna til Iðnþró-
unarsjóðs, sem stofnaður var, er Ísland 
gerðist aðili að Fríverzlunarsamtökum Evr-
ópu í marz 1970. 

Sérstök dráttarréttindi við IMF. í árs-
byrjun 1970 úthlutaði Alþjóðagjaldeyris-
sjóðurinn í fyrsta sinn hinum sérstöku 
dráttarréttindum (Special Drawing Rights), 
sem samþykkt voru á árinu 1969. í hlut 
íslands komu 2,52 millj. dollara, sem jafn-
giltu 222 millj. kr. Við úthlutun eru sér-
stöku dráttarréttindin tekin inn í gjald-
eyrisstöðuna og hafa því bein áhrif á gjald-
eyrisstöðuna og breytingu hennar. Í 
greiðslujafnaðaryfirlitinu kemur mótvirði 
hinna sérstöku dráttarréttinda sem fjár-
magnsinnstreymi og er fært í sérstakan 
lið í yfirlitinu og er þannig mótbókun 
þeirra áhrifa, sem sérstöku dráttarréttind-
in hafa á breytingu gjaldeyrisstöðunnar. 

Aðrir liðir í 3. töflu ættu ekki að þurfa 
skýringar við. 

Sjötta tafla sýnir samandregið yfirlit, 
þar sem aðeins eru sýndar niðurstöður af 
helztu þáttum greiðslujafnaðaryfirlitsins, 
og heildaniðurstaðan af hreyfingum hinna 
ýmsu þátta sýnir að lokum breytingu gjald-
eyrisstöðunnar, sem er jöfn og heildar-
greiðslujöfnuðurinn. 



Magni Guðmundsson: 

Yfirlit yfir lánsverzlun í Reykjavík 1967—1971 
Svo sem áður hefir verið greint frá í Fjár-

málatíðindum (júní—des. hefti 1970), 
liófst á vegum Seðlabankans könnun láns-
verzlunar í Reykjavík frá og með síðasta 
ársfjórðungi 1967. Hún fór fram samhliða 
mánaðarlegri könnun á smásöluveltu, — var 
gerð „í leiðinni", ef svo mætti segja, og tak-
markaðist því við þá fjóra flokka verzlana, 
er sú könnun tók til. Árið 1970, er byrjað 
var að innheimta söluskattsskýrslur annan 
hvorn mánuð, þótti ekki lengur ástæða að 
halda áfram að senda verzlunum sérstök 
eyðublöð til útfyllingar um smásöluveltu, 
enda gekk innheimta þeirra fremur seint 
og treglega. Ákveðið var að afla upplýs-
inganna beint úr söluskattskýrslunum — og 
þá væntanlega af hálfu Hagstofu Íslands, 
sem fékk eintak þeirra í sínar hendur. 
Ekki hefir þó enn orðið úr framkvæmdum. 
Verður að harma það, því að tölur um smá-
söluveltu voru þá þegar — eftir liðlega 2ja 
ára gagnasöfnun Seðlabankans — teknar 
að vekja áhuga kaupmanna og kaupfélaga, 
svo að ekki sé minnzt á gildi þeirra fyrir 
almenna hagstjórn. 

Hins vegar var ekki hætt við könnun 
lánsverzlunar, er fellur beint undir verksvið 
Seðlabankans. Var hún endurskipulögð, ó-
háð smásölunni, frá byrjun árs 1970. í 
fyrstu náði hún til 7 flokka verzlana, en frá 
síðastliðnum áramótum (1971/1972) var 
samin ný fyrirtækjaskrá á grundvelli feng-
innar reynslu, og hófst þar með þriðji þátt-
ur gagnasöfnunarinnar. Mun hver þáttur 
ræddur nokkru nánar hér á eftir í kafla I, 
II og III — og samræmt yfirlit gefið um 
niðurstöður. 

Áður skulu þó rifjuð upp fáein atriði 
lánsverzlunar, sem að meginefni telst til 
svonefndra neytendalána (consumer credit), 
en þau eru í víðri merkingu öll lán, sem 
veitt eru einstaklingum til kaupa á vöru eða 
þjónustu í eigin þarfir, ekki til atvinnu-
rekstrar. Þessi lán geta ýmist verið í formi 
reiðufjár frá lánastofnunum (cash loans) 
eða í formi greiðslufrests á vöruúttekt í 
verzlunum (purchase credit). Í síðarnefnda 
dæminu, sem hér á við, er aðallega um tvö 
afbrigði að ræða: 

(1) Mánaðarreikninga (charge accounts), 
þegar vörur eru „skrifaðar hjá" kaupanda, 
sem greiðir þá reikning sinn fyrsta dag 
næsta mán. á eftir úttekt eða innan 30 daga. 

(2) Afborgunarreikninga (instalment 
accounts), þegar kaupandi greiðir við samn-
ing hluta vöruverðs, en mismun ásamt vöxt-
um og kostnaði í jöfnum áföngum á lengri 
eða skemmri tíma. Oft er í stað vörukaupa-
sanminga notazt við víxla, er kaupandi sam-
þykkir til greiðslu mánaðarlega eða með 
nokkurra mánaða millibili. Ef slíkir víxlar 
eru seldir í banka eða sparisjóði, teljast 
þeir ekki með afborgunarlánum verzlunar-
innar, enda koma þeir þá fram í lána-
statistík bankanna. Tölur um lánsverzlun, 
er hér birtast, eru sem þessu nemur lægri 
en vera ætti. Rétt er að taka fram, að víxlar 
skoðast ekki seldir, ef þeir eru til innheimtu 
í banka eða geymast þar sem trygging fyr-
ir láni. — Að öðru leyti vísast til ítarlegrar 
greinar um neytendalán í Fjármálatíðind-
um, júní—des.-hefti 1971. 

Við könnun lánsverzlunar í Reykjavík 
var í fyrsta áfanga notað sama eyðublað 
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og við smásöluveltuna, en því eyðublaði var 
skipt í hluta I og hluta II, sjá Fjármálatíð-
indi, jan -ap.-hefti 1969. Frá ársbyrjun 
1970, er gagnasöfnunin varð sjálfstæð og ó-
háð smásöluveltunni, var tekið upp nýtt 
form, — kort, sem gengur á víxl milli bank-
ans og verzlunarinnar og endist um 3ja ára 
skeið. Slík eyðublöð hafa ekki tíðkazt hér-
lendis, svo að vitað sé, en þau spara mjög 
vinnu og kostnað. Kortið lítur þannig út: 

Afborgunarlán í heild hafa mikil áhrif á 
kaupmátt neytenda og þar með á neyzlu-
iðnaðinn. Athyglisvert er, að sem efnahags-
þáttur fylgja þau því sem næst viðskipta-
sveiflunni, en fara hvorki á undan né 
drolla á eftir, eins og títt er um aðra þætti. 
Notkun lánanna eykst, þegar hagbylgja er 
á leið upp og markaðir lífgast, og kaupget-
an eflist þá á tilsvarandi hátt. Notkunin 
minnkar hins vegar í lægð, einnig vegna 
harðnandi innheimtu og skipulagðrar inn-
köllunar á lánunum, og dvín kaupgetan af 
þeim sökum. Er þetta mikilvæg vitneskja 
fyrir hagstjórn. Áhrifanna gætir einkum 
í iðnaði og verzlun varanlegra neyzluvara: 
húsbúnaðar, bifreiða o. fl. Hagskýrslur 
erlendis sýna, að sveiflur í neytendalánum 
geta náð sama umfangi og í rekstrar- og 
fasteignalánum. Má af því marka, hversu 
miklu máli neytendalánin skipta. 

I 
Þeir 4 flokkar verzlana, sem könnun smá-

söluveltu og lánsverzlunar náði til á árun-
um 1967 (síðasta ársfj.), 1968 og 1969, voru 
eins og hér segir: 

Matvöruflokkurinn 
Mjólkur- og brauðbúðir 
Fiskbúðir 
Kjöt- og nýlenduvöruverzlanir 

Fatnaðar- og vefnaðarvöruflokkurinn 
Sérhæfðar klæðaverzlanir 
Almennar vefnaðar- og smávöru-

verzlanir 
Skóbúðir 

Húsbúnaðarflokkurinn 
Húsgagnaverzlanir 
Heimilistækjaverzlanir 
Gólfteppaverzlanir 

Benzínstöðvar 
Í matvöruflokknum reyndist lánsverzlun 

lítil — að miða við fjölda fyrirtækja og við-
skiptaveltu þeirra. 0g hún fór hlutfalls-
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1. tafla. Lánsverzlun í tveimur flokkum verzlana á Reykjavíkursvœði 1967—1969. 

Útistandandi skuldir verzlananna vegna vörusölu, - mánaðar- og afborgunarreikningar í lok ársfjórðungs. 

(Í m i l l j ónum króna). 

2. tafla. Lánsverzlun í fjórum flokkum verzlana á Reykjavíkursvæði 1970—197J. 

(Í milljónum króna). 

lega minnkandi á tímabilinu. Útistandandi 
skuldir verzlananna í lok ársfjórðungs voru 
frá 5.8%—5.5% af heildarsölu í einum og 
sama mánuði. (Hér er gengið út frá upp-
hækkuðum tölum í töflum bls. 131—134, 
júní-des.-hefti Fjármálatíðinda 1970.) 
Þarna var svo að segja eingöngu um mánað-
arreikninga að ræða, nær engin afborgun-
arlán. Vöruúttektin takmarkaðist að mestu 

við einn undirflokkanna, þ. e. kjöt- og ný-
lenduvöruverzlanir; hún var hverfandi í 
mjólkur- og brauðbúðum og alls engin í 
fiskbúðum. Í þessum eina undirflokki, sem 
lánaði, var þátttaka ekki almenn, heldur 
bundin við fáar verzlanir, sem þá lánuðu 
allverulega. 

Mjög svipað kom í ljós varðandi fatnað-
ar- og vefnaðarvöruflokkinn. Sérhæfðar 
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klæðaverzlanir leyfðu nokkra vöruúttekt, al-
mennar vefnaðar- og smávöruverzlanir 
iitla og skóbúðir enga. Hlutfall af heildar-
sölu í mánuði reyndist enn minna en í mat-
vöruflokknum, þ. e. 1.5%—1.8%. 

Lánsvei'zlun í þessum tveim vöruflokkum 
er m. ö. o. óveruleg, ef gerður er saman-
burður við t. d. Bandaríkin og Kanada, þar 
sem hún getur náð allt að 50% heildarvið-
skiptanna, einkum í hinum stóru fjölverzl-
unum (department stores). Af þeirri á-
stæðu var ekki talið þjóna neinum tilgangi 
að halda gagnasöfnuninni áfram í nefnd-
um flokkum verzlana, þegar hagskýrslu-
gerðin var endurskipulögð á sjálfstæðum 
grunni við áramótin 1969/1970. Æskilegt 
er þó að kanna síðar, hvort óbreytt ástand 
ríkir í þessum efnum. 

Hins vegar er húsbúnaðarflokkurinn enn 
með í spilinu. Tölur um lánsverzlun hans 
(einnig benzinstöðva) eru samfelldar frá 
árslokum 1967 til þessa dags. Þykir rétt að 
birta hér að nýju fyrsta áfanga þeirra, 
31/12 '67 — 31/12 '69 (meðan gagnasöfn-
unin var sameiginleg smásöluveltunni), 
enda þótt tölurnar sé að finna í Fjármála-
tíðindum, júni—des.-hefti 1970 (allir f jór-
ir flokkarnir). Að þessu sinni verða tölurn-
ar upphækkaðar til samræmis við áfanga II 
og III, sbr. næstu 2 kafla. Tölurnar voru 
fundnar með úrtaki nál. 67% verzlana, en 
úrtakið miðaðist við smásölu, ekki láns-
verzlun. Kemur hér að því, sem áður segir, 
að þeirra var aflað „í leiðinni". Úrtakið 
grundvallaðist á stærð og starfsmanna-
haldi fyrirtækjanna. Við vitum, að verzl-
un, sem hefir opna sölubúð, selur vörur í 
samræmi við stærð og starfsmannahald. Ó-
víst er hins vegar, hvort hún lánar eða lán-
ar ekki. Kann að stafa af þessu nokkur 
ónákvæmni varðandi lánsverzlunina, en þó 
varla nein að ráði, því að úrtakið var vendi-
lega valið og náði til 200 fyrirtækja í 
Reykjavík. 

Aftur á móti ber að taka með í reikning-
inn, að öll stærstu fyrirtækin voru í úrtak-
inu, en þau lána að tiltölu nokkru meira 
en hin smáu. Því mun láta nærri, að úrtak-
ið, sem tók til nál. 67% verzlananna, sýni 
a. m. k. 70% lánsverzlunarinnar. Margföld-

unarstuðull við upphækkun talnanna yrði 
skv. þvi 144, og var við hann notazt. 

Lánsverzlun í húsbúnaði og benzínsölu 
var þannig á greindu tímabili eins og segir 
í töflu 1. 

II 
Frá ársbyrjun 1970 var gagnasöfnun um 

lánsverzlun endurskipulögð, óháð smásölu-
veltunni, svo sem fyrr segir. Af ástæðum, 
sem greindar voru hér að framan, var mat-
vöruflokkurinn í heild felldur niður úr hag-
skýi'slugerðinni, a. m. k. um sinn, og einnig 
fatnaðar- og vefnaðarvöruflokkurinn að 
undanskildum séi'hæfðum klæðaverzlunum, 
sem rétt þótti að kanna enn um hríð. Jafn-
framt var til reynslu bætt við tveim nýjum 
greinum: bókaverzlunum og hljóðfæra-
verzlunum, sem vitað var að lánuðu nokkuð. 
Loks voru teknir upp tveir stórir vöruflokk-
ar, bifreiðar og byggingavörur. Flokkarnir 
urðu m. ö. o. sjö alls: 

Sérhæfðar klæðaverzlanir 
Bókaverzlanir 
Hljóðfæraverzlanir 
Húsbúnaðarverzlanir 
Byggingavöruverzlanir 
Bifreiðasölur 
Benzínstöðvar. 

Að þessu sinni var ekki notazt við úrtak. 
Öll fyrirtæki í nefndum vöruflokkum, sem 
höfðu opna sölubúð á Reykjavíkursvæðinu, 
fengu send eyðublöð til útfyllingar. Þess 
gerist því ekki þörf að upphækka tölur. 

Niðurstöður fyrir árið 1970 voru birtar 
í júní-sept.-hefti Fjármálatíðinda 1971, bls. 
158. Þar kemur fram, að lánsverzlun í sér-
hæfðum klæðaverzlunum er enn óveruleg og 
minnkandi í síðasta ársfjórðungi. Hún er 
einnig smávægileg hjá bókaverzlunum og 
hljóðfæraverzlunum, bundin við fáeinar 
búðir innan hópsins og nær eingöngu í 
formi mánaðarreikninga. Svipað er að segja 
um tölur ársins 1971, sem nú liggja fyrir. 

Öðru máli gegnir um hina tvo nýju 
flokkana, byggingavörur og bifreiðar. Þar 
er lánsverzlun mikil og vaxandi. Má þannig 
álykta, að um teljandi lánsverzlun á Reykja-
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víkursvæðinu sé aðeins að ræða í 4 greinum 
verzlana: húsbúnaði, byggingavörum, bif-
reiðum og benzíni. í töflu 2 er gefið yfirlit 
áranna 1970 og 1971. Samanburðartölur 
lánsverzlunar í sölu húsbúnaðar og benzíns 
má rekja aftur til ársins 1967, sjá töflu 1. 

I I I 
Við síðustu áramót var fyrirtækjaskráin, 

sem notuð hefir verið við þessa gagnasöfn-
un, hreinrituð og upp í hana teknar allar 
nýjar verzlanir í viðkomandi greinum, sem 
stofnaðar hafa verið á sl. tveim árum. Enn-
fremur var sá hluti skrárinnar, er varðar 
heimilistæki og byggingavörur, víkkaður út 
með þeim hætti, að bætt var við þeim heilcl-
sölufyrirtækjum, er verzla með nefndar vör-
ur í smásölu, enda þótt þau hafi ekki opna 
sölubúð. Árangurinn af þessum breytingum 
— stofnun nýrra fyrirtækja á tímabilinu 
og viðbót smásöludeilda á vegum heildverzl-
ana — er að finna í síðasta dálki töflu 2. 

Loks var í hagræðingarskyni frá áramót-
um sleppt tölum um lánsverzlun frá benzín-
stöðvum, sem reknar eru af bifreiðastöðv-
unum, svo sem Hreyfli. Skuldir viðskipta-
manna vegna benzínsölu verða þar ekki 
greindar frá öðrum skuldum, t. d. vegna 
aksturs, og eru því meira eða minna óná-
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kvæmar, enda áætlaðar. Af þessum sölcum 
taka tölurnar hér eftir til olíufélaganna 
aðeins og benzínstöðva á þeirra vegum. Tala 
í síðasta dálki töflu 2 lækkar þannig úr 
M. kr. 13.0 í 12.1. Hins vegar færist í vöxt, 
að olíufélögin þiggi óinnheimtar skuldir við-
skiptamanna vegna benzínkaupa á bifreiða-
stöðvunum upp í selt benzín til þeirra (bif-
reiðastöðvanna), svo að þær skuldir ættu 
með tímanum að koma fram á skýrslum 
olíufélaganna hvort eð er. 

Má ætla, að nú sé þessi gagnasöfnun kom-
in á fastan grunn og nái til þeirra flokka 
í verzluninni, sem máli skipta. Þær skýr-
ingar, sem hér hafa verið gefnar, gera unnt 
að fá réttan samanburð milli ára. 

* 
Of snemmt er að kveða á um árstíða-

sveiflur. Ef við lítum hins vegar á töflu 1, 
er auðsær samdráttur lánsverzlunar eftir 
gengislækkun síðla árs 1967, sem fram 
kemur á fyrra árshelmingi 1968, svo og 
eftir aðra gengislækkun síðla árs 1968, er 
fram kemur á fyrra árshelmingi 1969. Ein-
mitt á þessum tímaskeiðum voru efnahags-
örðugleikar okkar mestir. 

Tafla 2 sýnir stöðugan vöxt neytendalána 
út bæði árin 1970 og 1971 — samhliða 
verðbólgunni, sem hefir leikið lausum hala. 



Eiður H. Einarsson: 

Erlend lán 1971 
Í grein þessari er í fjallað um erlendar lántökur og- afborgr-
anir og vaxtagreiðslur af erlendum lánum á árinu 1971 
ásamt heildaruppliæð fastra erlendra lána. Eiður H. Ein-
arsson tók saman greinina. 

Erlend innkomin lán 1971 námu samtals 
4.382 millj. kr. Þar af voru 2.178 millj. 

króna á vegum opinberra aðila. Stærstu 
einstöku lántökurnar á árinu voru gerðar af 
Loftleiðum h. f. vegna þotukaupa, að fjár-
hæð 887 millj. kr., og af ríkissjóði (Euro-
dollar-skuldabréfalán), að fjárhæð 871 millj. 
kr. 

Fastar erlendar skuldir hækkuðu úr 
11.507 millj. kr. í árslok 1970 í 14.444 millj. 
kr. í árslok 1971 eða um 25,5%. Afborganir 
af erlendum lánum, bæði opinberra aðila og 
einkaaðila, lækkuðu um 12,2%, en vaxta-
greiðslur hækkuðu um 8,3%. 

Greiðslubyrði erlendra lána lækkaði úr 
11,2% 1970 í 10,0% árið 1971. Í því, sem 
hér fer á eftir, verða þessum atriðum og 
öðrum viðkomandi erlendum lánum gerð 
nánari skil. Allar tölur í greininni eru 
reiknaðar á því gengi, sem gilti í árslok 
1971, nema annað sé tekið fram. Lántökur 
íslenzka álfélagsins h. f. (ÍSAL) eru ekki 
taldar með í þessari grein um erlend lán á 
árinu 1971. 

Erlendar lántökur. 
Erlendar lántökur 1971 námu sem fyrr 

segir alls 4.382 millj. kr., og er þá átt við 
lán og lánahluta, sem talin eru innkomin á 
árinu. Af innkomnum lánumvoru 3.022 millj. 

kr. fyrir utan gjaldeyrisverzlun bankanna. 
Opinberir aðilar tóku erlend lán á árinu að 
fjárhæð 2.178 millj. kr., en einkaaðilar 2.204 
millj. kr. Árið 1970 námu erlendar lántökur 
alls 925 millj. kr. (á gengi í árslok 1970), og 
hafa þær því margfaldazt milli áranna. Lán-
tökur opinberra aðila námu 391 millj. kr. ár-
ið 1970 og lántökur einkaaðila 534 millj. kr. 

Innkomin lán, svo og vaxtagreiðslur og 
afborganir, eru sýnd í 1. og 2. töflu. Lánin 
eru flokkuð á ýmsa opinbera aðila og einka-
aðila og skipt niður á gjaldeyristegundir. 
Af innkomnum lánum hafði verið samið um 
906 millj. kr. fyrir ársbyrjun 1971, þar af 
460 millj. kr. á vegum opinberra aðila og 
446 millj. á vegum einkaaðila. Lán, sem 
samið var um á árinu 1971, en ónotuð voru 
í árslok, námu alls 155 millj. kr., þar af fóru 
80 millj. kr. til opinberra aðila. 

Hér á eftir verður getið helztu lána, sem 
samið var um á árinu 1971. 

Lántökur ríkissjóðs. 
Tekið var lán á árinu að fjárhæð 10 millj. 

dollarar til ýmissa framkvæmda. Hér er um 
að ræða skuldabréfaútgáfu á erlendum pen-
ingamörkuðum með milligöngu þriggja að-
ila: The First Boston Corp., Westdeutsche 
Landesbank-Girozentrale og Banque Lam-
bert S. C. S. Lánstími er til ársins 1986, og 
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1. tafla. Hreyfing fastra erlendra lána 1971. 

(Í milljónum króna). 

Innkomin lán Vaxtagreiðslur Afborganir 

vextir eru 8%%. Af lánsfénu, sem allt kom 
inn á árinu, runnu 7 millj. dollara til Lands-
virkjunar. 

Samið var um nýtt PL-480-lán hjá Banda-
ríkjastjórn að fjárhæð 800 þús. dollarar. 
Eins og fyrri lán var það tekið vegna kaupa 
á landbúnaðarvörum frá Bandaríkjunum. 
Endurgreiðsla fer fram með 19 jöfnum 
greiðslum, sem hefjast eftir notkun láns-
ins. Vextir eru 2%, á meðan Iánsféð er að 
korna inn, en eftir það 4%. Lánið var allt 
ónotað í árslok. 

Notaðir voru á árinu 743.674 dollarar af 
umsömdu 1296 þús. dollara PL-480-láni frá 
árinu 1970. Meira verður ekki notað af því 
láni. 

Á árinu 1971 voru notaðir 2.153.330 doll-
arar af 4,1 millj. dollara láni hjá Alþjóða-
bankanum (IBRD) vegna hraðbrautarfram-
kvæmda. Ónotað fé í árslok nam 1.797.431 
clollara, sem sennilega kemur allt inn á ár-
inu 1972. 

Lántökur ríkisfyrirtækja og ríkisstofnana. 
Á árinu 1971 kom inn síðasti hluti af 18 

millj. dollara láni Landsvirkjunar hjá Al-
þjóðabankanum vegna Búrfellsvirkjunar. 
Inn kom 1971 sem svarar 68,900 dollurum í 
ýmsum gjaldeyri (sjá nánar Fjármálatið-
indi 1970, 2. hefti, 165. bls.). 

Landsvirkjun notaði einnig á árinu 
500.409.009 japönsk yen af láni hjá Mitsui 
& Co. Ltd. frá 1970. Hefur þá allt lánsféð 
komið inn, alls að fjárhæð 508.343.010 yen. 
Lánstími er 9% ár, og vextir eru 7%. Láns-
fénu var varið til kaupa á 3 vélasamstæðum 
fyrir Búrfellsvirkjun. 

Áburðarverksmiðjan tók á árinu Ián hjá 
First National City Bank að fjárhæð 900 
þús. dollarar, sem komu inn á árinu. Lánið 
er tekið vegna stækkunar verksmiðjunnar 
og endurgreiðist á 7 árum með breytilegum 
vöxtum (Eurodollar Prime Rate). Af láni 
Áburðarverksmiðjunnar hjá Pintsch Bam-
ag A. G., DM 4.703.050, voru notuð DM 
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3. tafla. Greiðslubyrðin af erlendum 
Jánum 1962—1971 í hlutfalli við tekjur 
qf vörum og þjónustu. Hlutfallstölur. 

vatnsleiðslu. Lánstími er 8 ár, en engar 
afborganir eru fyrstu 5 árin. Vaxtakjör 
eru 1 1/2% yfir „bank rate". Lánið er með 
ríkisábyrgð og kom allt inn á árinu. 

Strætisvagnar Reykjavíkur tóku á árinu 
lán hjá Hambros Bank að fjárhæð 148.800 
sterlingspund. Lánsféð kom inn á árinu og 
rann til verkstæðisbyggingar og annarrar 
uppbyggingar SVR. Lánstími er 4 ár og 
vextir 7 1/16% p. a. 

Húsavíkurkaupstaður tók lán á árinu að 
fjárhæð 106 þús. sænskar krónur. Lánveit-
andi er Skorstenbolaget. Lánsféð fór til 
kaupa á sorpbrennsluofni, og endurgreið-
ist það á 1 1/2 ári án vaxta. Húsavíkurkaup-
staður tók á árinu lán í V-Þýzkalandi, að 
fjárhæð DM 51.250, hjá Bank fur Gemein-
wirtschaft. Lánið er vörukaupalán vegna 
hitaveituframkvæmda og endurgreiðist á 
rúmlega einu ári með 6% vöxtum. 

2. tafla. Hreyfing fastra erlendra lána 1971. 

(Í millj. kr.) 

4. tafla. Meðalvextir af erlendum 
lánum 1962—1971. 

2.023.110 á árinu. Eftirstöðvar lánsfjárins 
koma sennilega inn á árinu 1972. Áburðar-
verksmiðjan samdi einnig um DM 396.000 
viðbótarlán hjá sama aðila til greiðslu á 
tækniþjónustu og tækjum vegna stækkunar 
verksmiðjunnar. Lánið skal endurgreiða á 6 
árum, en ekkert var notað á árinu 1971. 
Vextir eru þýzkir forvextir að viðbættum 
3%. 

Skipaútgerð ríkisins notaði á árinu lán 
að fjárhæð 7.340 sterlingspund, sem samið 
var um árið 1970. 

Flugmálastjórnin tók 2 lán á árinu hjá 
Plessey Radar. Annað lánið er að fjárhæð 
22.020 sterlingspund til 2ja ára vegna 
kaupa á radartækjum á Akureyrarflugvelli. 
Vextir eru 5V2%. Hitt lánið er að fjárhæð 
123.480 sterlingspund til kaupa á radar-
búnaði fyrir Reykjavíkurflugvöll. Lánstími 
er 4 ár og vextir 7% p. a. Bæði lánin eru 
með ríkisábyi'gð og voru notuð á árinu. 

Lántökur bæjar- og sveitarfélaga. 
Vestmannaeyjakaupstaður tók lán hjá 

Scandinavian Bank í London að fjárhæð 
670 þús. dollarar til kaupa á neðansjávar-
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Önnur lán opinberra aðila. 
Landsbanki Íslands tók lán á árinu hjá 

Scandinavian Bank í London að f járhæð 
750 þús. dollarar. Lánsféð var endurlánað 
Fiskveiðasjóði íslands til kaupa á vélum og 
tækjum í fiskiskip. Lánstími er 5 ár og 
vextir breytilegir. 

Landsbankinn tók einnig lán á árinu að 
f járhæð 1 millj. dollarar hjá National West-
minster Bank í London. Lánsféð var endur-
lánað til ýmissa opinberra aðila og einkaað-
ila, og endurgreiðist það á 5 árum með 
breytilegum vöxtum. 

Landsbankinn tók lán hjá Eksportfinans 
A / S , Oslo, að f járhæð 595 þús. norskar 
krónur. Hér er um endurlán að ræða til 
Andakílsárvirkjunar vegna stækkunar 
hennar. Lánstími er 2 ár, og vextir eru 
7 1/2%. 

Sömuleiðis tók Landsbankinn lán hjá 
Eksportfinans A / S að f járhæð 407.200 
norskar krónur, einnig vegna Andakíls-
árvirkjunar. Lánstími þessa láns er 5 ár 
með 7 1/2% vöxtum, auk 1,1% lántökugjalds 

í upphafi. Lánsféð rennur til kaupa á þrýsti-
vatnspípum vegna stækkunar virkjunarinn-
ar. 

Landsbankinn tók á árinu lán hjá Eks-
portfinans A / S að f járhæð 250 þús. norskar 
krónur. Lánið var endurlánað til Hreifa h. 
f., Húsavík, vegna Iengingar á Héðni SH 57. 
Lánstími er 3 ár og vextir 7 1/2%. 

Landsbankinn tók lán hjá Eksportfinans 
A / S að f járhæð 1.353.400 norskar krónur, 
sem endurlánað var til Ólafs Lárussonar o. 
fl. til kaupa á fiskiskipi. Lánstími er 8 ár 
og vextir 714%. 

Landsbankinn tók einnig lán að f járhæð 
850.230 norskar krónur hjá sama aðila, sem 
var endurlánað til Baldurs Karlssonar, Þor-
lákshöfn, til kaupa á notuðu vélskipi. Láns-
tími er 7 ár, vextir 7 1/4%. 

Loks tók Landsbankinn lán hjá sama að-
ila að f járhæð 703.500 norskar krónur, sem 
einnig var endurlánað til Knúts Bjarnason-
ar, Þorlákshöfn, til kaupa á notuðu fiski-
skipi. Lánstími er einnig 7 ár og vextir 
7 1/4%. 

5. tafla. Fastar erlendar skuldir í árslok 1970 og 1971. 
(Í milljónum króna). 
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Seðlabankinn samdi um lántöku á árinu 
hjá Norges Bank að fjárhæð 18.629.839 
norskar krónur, sem endurlánað var Fisk-
veiðasjóði Íslands. Hér er um að ræða lán, 
sem kom inn á árunum 1969—1971, en var 
þá skoðað sem stutt lán og breytt í fast lán 
í desember 1971. Lánið endurgreiðist á 4 
árum með 8 misháum greiðslum. Vextir eru 
5% p. a. Samansafnaðir vextir frá fyrri ár-
um eru meðtaldir í ofangreindri lánsfjár-
hæð, og skoðast þeir nú sem höfuðstóll. 
Sjálft lánið var upphaflega 17,1 millj. 
norskra króna. 

Seðlabankinn tók einnig lán á árinu hjá 
Credit Suisse o. fl. að fjárhæð 9 millj. 
svissn. franka. Lánsféð rennu.r til Straums-
víkurhafnar og endurgreiðist í einu lagi ár-
ið 1974, nema öðruvísi verði ákveðið síðar. 
Vextir eru 8 

Ekki er vitað til, að fleiri lántökur opin-
berra aðila hafi verið gerðar á árinu. Sam-
kvæmt 2. töflu má sjá, að rúmur helmingur 
af innkomnum lánum opinberra aðila 1971 
eru lán ríkissjóðs eða 1.123 millj. kr. af 
2.178 millj. kr. Árið 1970 námu innkomin 
lán ríkissjóðs 256 millj. kr., en lánt.ökur 
opinberra aðila alls um 391 millj. kr. 

Erlend lánanotkun einkaaðila nam á ár-
inu 1971 2.204 millj. króna. Au.k þessa var 
samið um lán að fjárhæð 75 millj. kr., sem 
ónotuð voru í árslok. Af heildarnotkuninni 
hafði verið samið um 446 millj. kr. fyrir 
ársbyrjun 1971. Ónotað lánsfé einkaaðila í 
árslok nam 271 millj. kr. í 2. töflu má sjá 
skiptingu einkalána árið 1971. Samkvæmt 
töflunni hefur stærsti hluti innkominna 
einkalána á árinu verið vegna flugvéla-
kaupa eða 1.509 millj. kr. af 2.204 millj. kr. 
lántöku alls. Munar þar mest um 3 nýjar 
þotur, sem keyptar voru til lanclsins á árinu, 
þ. a. tvær til Loftleiða h. f. og ein til Flug-
félags íslands h. f. Stærsta erlenda lánið er 
$ 10.176.700, sem Loftleiðir h. f. tóku hjá 
Seabord World Airlines vegna Snorra Þor-
finnssonar, DC-8-63CF. Endurgreiðslu-
tími er 7 1/2 ár (90 mánaðargreiðslur), og 
vextir eru breytilegir, 3% yfir Chase Man-
hattan Bank Prime Rate. Árið 1970 voru 
engin ný erlend lán tekin vegna flugvéla. 

Erlendar lántökur einkaaðila vegna skipa-
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kaupa annarra en fiskiskipa námu 427 millj. 
kr. samanborið við 316 millj. kr. árið 1970. 
Á árinu kom til landsins m/s Mánafoss, sem 
smíðaður var í Danmörku hjá Álborg Værft 
A/S og samið var um lántöku fyrir árið 
1969. Þá komu og tvö skip til Skipadeildar 
SÍS, sem smíðuð voru í V-Þýzkalandi, m/s 
Skaftafell og m/s Hvassafell. Árin 1969 og 
1970 var samið um lántökur fyrir þessi 
skip. (Sjá Fjármálatíðindi 1970 og 1971, 2. 
hefti). 

Lántökur einkaaðila vegna fiskiskipa 
námu aðeins 35 millj. kr. á árinu 1971 á 
móti 140 millj. kr. 1970. Hins vegar ber að 
hafa í huga þau lán, sem Landsbankinn tók 
og endurlánaði til einkaaðila v/fiskiskipa, 
alls að fjárhæð 41 millj. króna. 

Í eftirfarandi yfirliti er innkomnum 
einkalánum í heild skipt eftir notkun árin 
1970 og 1971. 

1970 1971 
Flugvélakaup — 1.509 
Fiskvinnsluvélar og frystitæki 6 22 
Aðrar vélar og tæki 60 113 
Rekstrarlán — 45 
Skipakaup önnur en fiskiskipa 316 427 
Fiskiskip 140 35 
Önnur einkalán 12 53 

Samtals 534 2.204 

Afborganir af erlendum lánum. 
Eins og sjá má af 1. og 2. töflu, urðu af-

borganir af erlendum lánum á árinu 1971 
alls 1.445 millj. kr., en það er lækkun frá 
fyrra ári um 12,2%. Afborganir opinberra 
aðila lækkuðu úr 769 millj. kr. í 632 millj. 
kr. eða um 137 millj. kr., en afborganir af 
einkalánum lækkuðu úr 877 millj. kr. í 813 
millj. kr. eða um 64 millj. kr. 

Í 3. töflu er sýnd greiðslubyrði erlendra 
lána, en með henni er átt við heildargreiðslu 
afborgana og vaxta, reiknaða út sem hlut-
fall af tekjum af vörum og þjónustu sam-
kvæmt greiðslujafnaðartölum. Tölurnar fyr-
ir 1970 eru endurskoðaðar, frá því sem birt 
var í 2. hefti Fjármálatíðinda 1971, í sam-
ræmi við endanlega niðurstöðu á greiðslu-
jöfnuði. Hins vegar eru tölurnar fyrir 1971 
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6. tafla. Fastar erlendar skuldir í árslok 
1970 og 1971. 

( Í millj. kr.) 

7. tafla. Fastar erlendar skuldir í árslok 
1962—19711). 

(Í millj. kr.) 

bráðabirgðatölur, sem gætu breytzt eitt-
hvað. Taflan sýnir, að greiðslubyrðin hefur 
lækkað nokkuð á árinu 1971 eða úr 11,2% 
1970 í 10,0% 1971 og er nú svipuð og var 
árið 1962. 

Árið 1971 lækkuðu heildargreiðslur vaxta 
og afborgana af erlendum lánum um 5,9%, 
en heildartekjur af vörum og þjónustu 
hækkuðu hins vegar um 5,4%. Greiðslu-
byrðin náði hárnarki árið 1969 í 16,7%. 
(Sjá nánar 2. hefti Fjármálatíðinda 1970). 

Opinber lán Einkalán Samtals 

Vaxtagreiðslur af erlendum lánum. 
Árið 1971 urðu vaxtagreiðslur af erlend-

um lánum samtals 793 millj. kr. Árið 1970 
urðu vaxtagreiðslur 732 millj. kr., og hafa 
þær því aukizt um 61 millj. kr. eða 8,3%. 
Vaxtagreiðslur opinberra aðila hækkuðu úr 
553 millj. kr. í 569 millj. kr., og vaxta-
greiðslur einkaaðila hækkuðu úr 179 millj. 
kr. í 224 millj. kr. 

í 4. töflu eru reiknaðir út meðalvextir af 
erlendum lánum á árunum 1962—1971. 
Þetta er gert á þann hátt, að greiddir vext-
ir eru reiknaðir út sem hlutfall af meðal-
upphæð erlendra lána í ársbyrjun og árslok. 

Taflan sýnir, að meðalvextir bæði opinberra 
lána og einkalána hafa farið hælvkandi, 
þótt lítils háttar lækkanir hafi átt sér stað 
einstök ár. Meðalvextir einkalána hafa þó 
hækkað mjög lítið. 

Fastar skuldir erlendis. 
Fastar erlendar skuldir í árslok 1970 og 

1971 eru sýndar í 5. töflu. Tölurnar fyrir 
1970 eru Ieiðréttar, frá því sem birt var í 
2. hefti Fjármálatíðinda 1971, 172. bls., í 
samræmi við nákvæmari upplýsingar, auk 

8. tafla. Fjöldi erlendra lána og meðal-
fjárhæð þeirra 1962—1971. 

(Í millj. kr.) 
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þess sem allar tölur eru nú á því gengi, sem 
gilti í árslok 1971. 

Samkvæmt 5. töflu hafa heildarskuldbind-
ingar hækkað úr 11.507 millj. í 14.444 millj. 
árið 1971, en það er hækkun um 2.937 millj. 
eða 25,5%. Skuldir opinberra aðila hækk-
uðu um 1.546 millj. kr. eða um 17,4%, og 
skuldir einkaaðila hækkuðu um 1.391 millj. 
kr. eða um 53,2%. Með þessum tölum er að-
eins átt við þann hluta lánanna, sem not-
aður hafði verið í lok hvors ársins um sig. 
í árslok 1970 voru ónotaðar 1.900 millj. kr. 
af erlendum lánum, sem þá hafði verið sam-
ið um. Samsvarandi upphæð í árslok 1971 
var 1.099 millj. króna. Heildarskuldbinding-
ar vegna fastra erlendra lána að ónotuðu 
lánsfé meðtöldu voru því 15.543 millj. kr. í 
árslok 1971 á móti 13.407 millj. kr. í árslok 
1970 og hækkuðu því á árinu um 2.136 millj. 
kr. eða um 15,9%. Að óinnkomnu lánsfé 
meðtöldu hækkuðu skuldbindingar opin-
berra aðila úr 10.148 millj. kr. í 11.266 millj. 
kr. eða um 11,0%. Skuldbindingar einka-
aðila hækkuðu úr 3.259 millj. kr. í 4.277 
millj. kr. eða um 31,2%. 

Í 6. töflu eru sýndar fastar skuldir í árs-
lok 1970 og 1971, skipt eftir lánaaðilum og 
lánatilgangi þeirra lána, sem notuð höfðu 
verið í lok hvors árs. Heildarskuldbindingar 
ríkissjóðs hafa aukizt um 25,2% á árinu, en 
um 15,0%, ef ónotað lánsfé er tekið með, 
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eða úr 4.574 millj. kr. árið 1970 í 5.261 millj. 
kr. árið 1971. 

Í 7. töflu eru sýndar fastar erlendar 
skuldir undanfarin 10 ár, flokkaðar á opin-
bera aðila og einkaaðila. Allar tölur í töfl-
unni ná aðeins til þess hluta lána, sem tal-
inn er notaður i hver árslok, umreiknaðra 
til gengis miðað við núverandi stofngengi 
dollars (1$==88,00 kr.). Þó eru þær gengis-
breytingar á þýzku marki og fleiri gjald-
miðlum, sem áttu sér stað á árinu 1971, ekki 
reiknaðar til baka á fyrri ár. 

Taflan sýnir, að erlendar skuldbindingar 
hafa aukizt mjög verulega á tímabilinu, en 
mest þó skuldbindingar einkaaðila. 

Í 8. töflu eru tölur um fjölda erlendra 
lána og um meðallánsfjárhæðir á hverju 
ári síðan 1962. Aðeins er miðað við notuð 
lán öll árin. Lánum hefur farið fækkandi 
hin síðari ár, en hins vegar hefur meðalf jár-
hæð farið hækkandi. Meðalfjárhæð opin-
berra lána var 86 millj. kr. árið 1971, en 
meðalfjárhæð einkalána 18 millj. kr. Fjöldi 
einkalána í árslok 1971 var 345, þar af voru 
54 lán vegna fiskiskipa (83 lán 1970). 

Hlutfallsleg skipting skuldbindinga eftir 
gjaldmiðli var þannig í árslok 1971, að þær 
voru hæstar í Bandaríkjadollurum (ásamt 
PL-480-lánum í ísl. kr.), 49,7% (40,2% árið 
1970), þar næst í þýzkum mörkum, 22,7% 
(27,1% 1970), og sterlingspundum, 7,7% 
(9,8%). 



Samgöngur og ferðamál 
Vegagrerð — Farþegaflutningar innan lands — Vöruflutn-
ins'ar iiman lands — Hótel og sumargistihús — Farþega-
flutningar milli landa — Vöruflutningar milli landa — 
Kaupskipastóllinn — Bifreiðaeignin — Flugflotinn — 
Póstur og sími — útvarp. 
(Greinin er tekin saman af Valdimar Kristinssyni). 

Annað hvort ár hefur verið rituð grein 
um samgöngur í Fjármálatíðindi og 

lauslega rætt um þróun samgöngumálanna 
innan lands og til og frá landinu. Síðustu 
árin hefur ferðamálum verið bætt við sam-
göngurnar, enda eru náin tengsl þar á milli. 

Vegakerfið er mest í sviðsljósinu eins 
og áður, enda er það veikasti hlekkurinn 
í samgöngumálunum. Mikið er nú unnið að 
vegagerð víða um land, en merkustu nýj-
ungarnar eru hraðbrautarframkvæmdirnar 
og vegagerðin yfir Skeiðarársand. 

Vegagerð. 
Á þessu hausti á að ljúka við hraðbraut-

irnar frá Reykjavík að Selfossi og upp í 
Kollafjörð, sem þá bætast við Reykjanes-
braut til Keflavíkur, sem var eina varan-
lega vegagerðin í þjóðvegakerfi landsins. 
Vegaáætlun fyrir árin 1972—75 gerir ráð 
fyrir nokkurri viðbót góðveganna á mis-
munandi stöðum. Á Reykjanesi á að laga 
vegina til Grindavíkur og Sandgerðis á 
næsta ári (1973) og frá Keflavík að Garði 
á árunum 1974—75. Allt eru þetta mikil-
vægar verstöðvar og miklir fiskflutningar 
á vörubílum á milli þeirra. Að þessum 
framkvæmdum loknum verður búið að end-
urbyggja og leggja slitlag á alla helztu 
vegi á Reykjanesskaga. 

Á árinu 1973 er einnig áætlað að halda 

áfram varanlegri vegagerð frá botni Kolla-
fjarðar um Kollafjarðarkleifar. Til að losna 
þarna við erfiðar brekkur og beygjur mun 
vegurinn lagður niður við fjöru og koma 
síðan á beina veginn, sem liggur meðfram 
Móum á Kjalarnesi. Á sama ári er áætlað 
að leggja góðveg milli Ísafjarðar og Hnífs-
dals (4 km) og tengja þannig betur saman 
báða hluta „nýja" kaupstaðarins. Enn-
fremur á að leggja slitlag á flugvallarveg-
inn sunnan Akureyrar og byrja á hrað-
brautarframkvæmdum syðst á Svalbarðs-
strönd. 

Á árinu 1974 er ætlunin að halda áfram 
góðvegarlagningu austan Selfoss að Skeiða-
vegamótunum. Þetta er um 16 km leið, en 
vestasti hluti hennar hefur reyndar þegar 
verið lagður olíumöl. Við þessi gatnamót, 
sem eru aðeins 3 km frá Þjórsá, skiptist 
umferðin í tvo nokkuð jafna hluta. Ann-
ars vegar eru Skeiðin, Hrepparnir og Þjórs-
árdalur (ásamt Búrfelli og hálendinu), en 
hins vegar leiðin suður og austur. Umferð 
á þeirri leið mun aukast verulega, þegar 
bílfært verður um Skeiðarársand. Á árinu 
1974 er einnig ætlunin að koma vegarkafla 
norðan Glerárhverfis við Akureyri í varan-
legt horf og sömuleiðis vegi um Egilsstaði 
eystra. 

Þá er áætlað, að á árunum 1974 og 1975 
verði byrjað á breikkun og lagfæringu 
Hafnarfjarðarvegar frá Kópavogi að Engi-
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dal við Hafnarfjörð. Þetta er langfjölfarn-
asti þjóðvegur landsins með um 13 þús. 
bíla meðalumferð á dag. Gamli vegurinn 
getur ekki annað svo gífurlegum umferðar-
þunga, og er því mikil þörf á fjórum akrein-
um þarna. Einhverra lagfæringa mun talin 
þörf á legu núverandi vegar, einkum við 
gatnamót, en í megindráttum verða tvær 
nýjar akreinar lagðar við hliðina á hinum 
gömlu. Verður þá orðið greiðfært frá 
Reykjavik um Kópavog og Garðahrepp til 
Hafnarfjarðar. 

Fyrir utan Kollafjarðarkleifar, sem áður 
var getið, á að vinna víðar á Vesturlands-
vegi að hraðbrautarframkvæmdum eða 
undirbyggingu hraðbrauta. Við Arnai'ham-
ar, sunnan Ártúnsár á Kjalarnesi, á að 
vinna á árunum 1973 og 1974 og við Tíða-
skarð og Kiðafell 1974. Vegurinn lækkar 
nokkuð í Tíðaskarði og færist nær fjallinu 
noi'ðan við það; verður þá brekkan minni 
og lygnara á veginum. Ný brú kemur á 
Kiðafellsá, og grafið verður niður í gamla 
sjávarkambinn, en þarna hefur lengi verið 
hættulegur staður. Síðan er ætlunin að 
leggja veg um Brynjudalsvog og Botnsvog 
á árunum 1973—75. Brynjudalsvogur er 
mjög grunnur, og færist vegurinn út á 
grynningarnar, en þar fyrir ofan er nú 
slæmur, bugðóttur vegur. Þaðan verður 
vegurinn sennilega lagður fyrir mynni 
Botnsvogar, nálægt Þyrilsey, og yfir norð-
austanvert Þyrilsnes niður í fjöruna undir 
Þyrilsbænum. En einnig er hugsanlegt, að 
vegurinn verði lagður grynnra eða um 
miðjan Botnsvog. Við fyrri valkostinn stytt-
ist vegurinn um það bil um 7 1/2 km, en um 
5—5% við þann síðari. Meira munar þó um 
aksturstímann en þessi stytting gefur til 
kynna, þar sem versti hluti vegarins um 
Hvalfjörð er nú í botninum. Nýr vegur í 
Kjósinni yfir Laxárvog mun væntanlega 
stytta leiðina um 2—3 km, þannig að veg-
urinn fyrir Hvalfjörð gæti stytzt um 10 
km. Þegar góðvegur verður kominn alla 
leið, mun krókurinn fyrir Hvalfjörð ekki 
lengja aksturstímann vestur og norður i 
land nema um það bil um hálfa klukku-
stund. 

Á árunum 1974—75 er svo ætlunin að 

leggja veg yfir Borgarfjörð, frá Seleyri að 
Borgarnesi. Þetta er um tveggja km leið, 
og verður garður langleiðina, en brýr tvær, 
enda er í rauninni um tvær ár eða ála að 
ræða, þ. e. Hvítá og Andakílsá. Þetta er 
mjög clýr framkvæmd, en hún mun líka 
hafa verulega þýðingu í samgöngumálun-
um. Þannig mun leiðin frá Suðvesturlandi 
og út á Snæfellsnes styttast um 27 km og 
leiðin norður um eina 6—7 km. Gamla 
brúin yfir Hvitá hjá Ferjukoti verður þá 
aðeins innanhéraðsbrú, og sama verður að 
segja um hina erfiðu leið yfir Sikin þar rétt 
hjá. Þá mun Borgarnes (nú með yfir 1200 
íbúa) komast i þjóðbraut, og getur það 
orðið kauptúninu mikil lyftistöng. Nú er 
37 km lengra að aka frá Reykjavík upp í 
Borgarnes heldur en upp á Akranes, en eft-
ir vegarlagninguna yfir fjörðinn verður 
munurinn aðeins 10 km. 

Vegagerðin á og við Skeiðarársand er 
dýrasta vegaframkvæmd, sem ráðizt hefur 
verið í hér á landi, og hefði margur kosið, 
að frumstæðari og þar með ódýrari aðferð 
hefði verið valin til að gera leiðina akfæra 
næstu árin. Um þetta má sjálfsagt deila, 
en hitt er vart umdeilanlegt, að hringveg-
urinn um landið, sem nú hillir loks undir, 
mun hafa mikil og góð áhrif í samgöngu-
málunum. Áhrifin eru einkum tvenns konar. 
Annars vegar munu samgöngur batna mjög 
við Suðaustur- og Austurland, ekki ein-
göngu vegna styttri akstursleiðar til Suður-
iands og höfuðborgarinnar, heldur líka 
vegna þess, að frá Hornafirði til Reykja-
víkur er nær öll leiðin á láglendi og því skil-
yrði til að halda veginum opnum allt árið. 
Hins vegar mun hringvegurinn valda bylt-
ingu í ferðamálunum. Vatnajökull er 
stærsti jökull utan heimskautasvæðanna. 
Nú verður akfært undir honum nær 200 
km leið, og þar sem áður var fáfarið, verð-
ur nú í þjóðbraut. Ferðamáti Íslendinga 
mun breytast verulega, einkum fyrstu ár-
in, og verður mun algengara, að fólk fari 
til Austurlands og síðan allan hringinn. 
Einnig skapast aukin fjölbreytni og þægi-
legri aðstaða fyrir útlendinga til að sjá 
sem mest af náttúru landsins, og hringferð-
ir auka likurnar á, að innlendir og erlendir 
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1. tafla. Fólksflutningar á sérleyfis-
leiðum 1956—1971 1). 

3. tafla. Farþegaflutningar á helztu 
flugleiðum innan lands 1955—1971. 

2. tafla. Innanlandsflug Flugfélags 
Íslands 1955—1971. 

ferðamenn fái örugglega einhverja góðveð-
ursdaga á ferðum sínum. Þá er líklegt, að 
nýi vegurinn verði Höfn í Hornafirði mik-
il Ivftistöng. Þar er nú gróskumikið kaup-
tún með um 1000 íbúa. 

Auk þess, sem að framan er talið, eru í 
gangi Norðurlandsáætlun og Austurlands-
áætlun í vegamálum, en samkvæmt þeim er 

ætlunin að veita verulegt fjármagn til 
vegabóta í þessum landshlutum. 

Farþegaflutningar innan lands. 
Farþegaflutningar hér á landi fara að 

langmestu leyti fram með bifreiðum. 
Fyrsta tafla sýnir fólksflutninga á sérleyf-
isleiðum 1958—71, en þar er um að ræða 
almenningsvagna aðra en strætisvagna, 
sem eru í reglubundnum ferðum. Farþegum 
fækkaði verulega á árunum 1964—68 í 
samræmi við fjölgun einkabíla, en síðan 
hefur þeim fjölgað á ný, og hlýtur það að 
vera vegna aukinna ferðalaga almennt, þar 
sem einkabílum heldur áfram að fjölga. 
Heildartala ekinnar vegalengdar er miklu 
lægri síðustu árin en áður var, og mun 
það stafa af stækkun vagnanna og vegna 
þess, að farþegaaukningin hefur helzt orðið 
á styttri vegalengdum. Strætisvagnar 
Reykjavíkur halda uppi ferðum á 12 aðal-
leiðum með 56 vögnum. Flestir urðu far-
þegarnir 1962 eða 18,2 millj., en þeim 
fækkaði síðan næstu árin og voru 13,3 millj. 
1969. Nýtt leiðakerfi var tekið upp vorið 
1970, og síðan hefur orðið nokkur fjölgun 
farþega; árið 1971 voru þeir 14,2 millj. 

Innanlandsflugið er mjög mikilvægur 
þáttur í samgöngumálunum. Í fyrra var 
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4. tafla. Farþegaflutningar til 
Íslands 1947—1971. 

Íslendingar Útlendingar 

metár með yfir 130 þús. farþega, er svara 
til nær tveggja þriðju hluta landsmanna. 
Kemur þetta fram í 2. töflu, og þar sést 
jafnframt, að vöruflutningar í lofti fara 
stöðugt vaxandi. Mikilvægustu flugleiðir 
eru sýndar í 3. töflu, en það eru leiðirnar 
frá Reykjavík til Akureyrar, Vestmanna-
eyja, Ísafjarðar og Egilsstaða. Mest hefur 
aukningin orðið á Akureyrarleiðinni, og á 
þeirri leið fer meira en þriðjungur af flug-
farþegunum. Nær allt áætlunarflug inn-
an lands er á vegum Flugfélags Íslands, en 
sum árin hafa nokkur minni flugfélög 
flogið til einstakra staða. 

Farþegaflutningar á sjó með ströndum 
fram eru ekki miklir og hafa farið minnk-
andi, enda hafa í stað gömlu Esju og Heklu 
komið nýjar, sem taka aðeins 12 farþega. 
Reglubundnum siglingum er haldið uppi á 
ákveðnum leiðum með fimm skipum. Herj-
ólfur fer frá Vestmannaeyjum til Þorláks-
hafnar og Reykjavíkur, en er hættur sigl-

F J ÁltMÁLATÍi) 1N D1 

5. tafla. Farþegaflutningar til Íslands eftir 
samgöngutœkjum 1950—1971. 

Farþegar frá útlöndum: 
Með skipum Með flugvélum 

6. tafla. Millilandaflug Flugfélags 
Íslands og Loftleiða 1950—1971. 

ingum til Hafnar í Hornafirði, Akraborg-
in fer milli Reykjavikur og Akraness, flóa-
báturinn Baldur siglir um Breiðafjörð, 
Fagranesið um Ísafjarðardjúp og Drangur 
um Eyjafjörð og til Siglufjarðar og Gríms-
eyjar. 
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7. tafla. Heildarflutningsmagn 
milli Íslands og útlanda 1935—1971. 

Innflutningur Útflutningur 

1935 
1940 
1945 
1950 
1955 
1956 
1957 
1958 
.1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Tonn 
333.665 
226.928 
329.344 
488.825 
643.500 
718.400 
663.300 
673.000 
700.062 
666.111 
601.825 
677.000 
753.250 
763.993 
826.429 
838.953 
879.280 
934.309 
862.883 
975.289 

1.049.824 

Hlutfall 
100,0 
68,0 
98,7 

146.5 
193,0 
215.3 
198,8 
201.7 
209.8 
199.6 
180.4 
202.9 
225,8 
229,0 
247.7 
251.4 
263.5 
280,0 
258.6 
292,3 
314,6 

Tonn 
117.127 
186.317 
199.985 
148.914 
198.718 
241.179 
235.233 
255.203 
239.408 
296.173 
339.277 
395.781 
435.443 
437.228 
507.880 
539.663 
406.642 
315.466 
393.613 
384.829 
329.613 

H/utfall 
100,0 
159,1 
170,7 
127.1 
169.7 
205,9 
200.8 
217,9 
204,4 
252,9 
289.7 
337,9 
371.8 
373,3 
433.6 
460.7 
347.2 
269.3 
336,1 
328,6 
281.4 

Vöruflutnmgar innan lands. 
Meginhluta af innflutningi til landsins 

er skipað upp í Reykjavíkurhöfn. Frá 
Reykjavík eru vörur því fluttar til allra 
landshluta. Reynt er þó að skipuleggja 
beina flutninga frá útlöndum til annarra 
hafna. í samræmi við þessa viðleitni hef-
ur Eimskipafélag Íslands hafið smíði stórr-
ar vöruskemmu á Akureyri, en framkvæmd-
ir hafa tafizt vegna erfiðleika við nýja 
hafnargerð. 

Vöruflutningar með stórum vörubifreið-
um hafa aukizt mjög á síðari árum. Margir 
aðilar standa að þessum flutningum, en 
smám saman hefur verið að komast betra 
skipulag á vörumóttökuna í Reykjavík, og 
er Vöruflutningamiðstöðin langstærsti að-
ilinn í þeim efnum. Ekki hefur þó reynzt 
unnt að fá nýlegar tölur um flutningsmagn-
ið. Árið 1969 fóru 35 þús. tonn út á land 
frá Vöruflutningamiðstöðinni og áætlað 
var, að flutningar til Reykjavíkur væru 1/3 
af því magni. Hjá stöðinni eru nú skráð-
ir 58 flutningabílar, sem mun vera rúmur 
helmingur þeirra bíla, sem flytja vörur að 
staðaldri til og frá Reykjavík. 

8. tafla. Innflutningur nokkurra vöru-
tegunda (orkugjafa) í tonmun 1935-1971. 

1935 
1940 
1945 
1950 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
J962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Kol 
139.290 
132.864 
116.820 
94.860 
61.333 
42.692 
33.825 
30.290 
30.284 
21.476 
17.392 
16.136 
10.725 
12.695 
8.022 

5.006 
5.118 
3.012 
2.332 
1.826 
1.351 

Brennslu-
olía 

12.170 
10.555 
17.331 

141.350 
207.278 
237.145 
247.846 
285.601 
332.614 
313.786 
280.858 
311.765 
349.393 
351.725 
380.827 
409.956 
393.195 
444.930 
342.025 
395.252 
397.755 

Bensín, 
þotu-
eldsn. 
5.845 
2.554 

16.992 
42.410 
56.677 
52.333 
63.298 
53.367 
60.004 
56.079 
49.978 
56.927 
61.641 
61.753 
80.764 
73.139 
96.777 
97.646 
87.809 

115.244 
112.917 

Samt. 
tonn 

157.305 
145.973 
151.143 
278.620 
325.288 
332.170 
344.969 
369.258 
422.902 
391.341 
348.228 
384.828 
421.759 
426.173 
469.613 
488.101 
495.090 
545.488 
432.166 
512.322 
512.023 

% af 
heildar-
innflutn. 

47.1 
64.3 
45,9 
56,0 
53.7 
51.4 
53,4 
54.8 
60,4 
58.8 
57.9 
56,8 
56.0 
55,8 
56,8 
58.2 
56.3 
58.4 
50.1 
52.5 
48,8 

Hótel og sumargistihús. 
Aðstaða til móttöku ferðamanna er nú 

allt önnur hér á landi en áður var, eftir 
að reist hafa verið nokkur nýtízkuleg hótel 
í Reykjavík og víðar um land, og margir 
skólar hafa verið teknir í notkun sem sum-
argistihús. 

Á árinu 1971 var gistihúsakosturinn í 
Reykjavík sem hér segir: 
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Gistihúsakosturinn á Akureyri 1971 var 
sem hér segir: 
Hótel K E A í 28 herbergi 56 rúm 
Hótel Akureyri ! 18 - 44 -
Hótel Varðborg 29 - 62 -
Skíðahótelið 11 - 23 -

Samtals 86 herb. 185 rúm 
Heimavist Menntaskólans (á 

sumrin) 68 - 135 -

Alls 154 herb. 320 rúm 

Sumargistihús í skólum hafa bætt mjög 
aðstöðuna til að taka á móti ferðamönnum. 
Hótel Garður hefur lengi verið rekið í 
stúdentagörðunum við Háskólann, og nú eru 
rekin tíu sumargistihús í skólum, undir 
nafninu Edda, á vegum Ferðaskrifstofu 
ríkisins. Það er að Varmalandi í Borgar-
firði, að Reykjum í Hrútafirði, á Húnavöll-
um við Svínavatn, á Akureyri (heimavist 
Menntaskólans), að Eiðum, á Kirkjubæjar-
klaustri, að Skógum undir Eyjafjöllum, að 
Laugarvatni (í tveimur skólum) og í 
Reykjavik (í Sjómannaskólanum). Samtals 
eru um 720 gistirúm í þessum skólum. Sum-
argistihús í skólum eru einnig rekin á fleiri 
stöðum og þá af ýmsum aðilum. 

H E I M S Ó K N I R Ú T L E N D I N G A 1971 
M Á N A Ð A R L E G S K I P T I N G 

Farþegaflutningar milli landa. 
Farþegaflutningar til Íslands á árunum 

1947—71 eru sýndir í 4. töflu, en nákvæmar 
er skráð, þegar fólk kemur til landsins, 
heldur en þegar það fer frá því. Flestir 
farþeganna eru ferðamenn, en ekki er hægt 
að skilja á milli ferðamennsku og annarra 
erindagjörða. Yfir 30 þús. Íslendingar ferð-
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uðust milli landa á síðasta ári og hafa 
aldrei orðið jafnmargir. Árið 1967 komust 
þeir yfir 26 þús. og aftur 1970. 

Stöðugt fjölgar erlendum ferðamönnum, 
sem koma til landsins, og komust þeir yfir 
60 þús. á síðasta ári, en auk þess komu 
þá tuttugu skemmtiferðaskip með samtals 
10.665 farþega, sem flestir stóðu við skem-
ur en sólarhring. Eins og línurit á bls. 
162 sýnir, skiptast ferðamennirnir mjög 
misjafnt niður á árið. Fullur helmingur 
kemur á þremur mánuðum, í júní, júlí og 
ágúst, og skapar það mikla erfiðleika fyrir 
hótel, sem rekin eru allt árið. 

Athyglisvert er, hvernig fjölgun ferða-
mannanna helzt yfirleitt í hendur við bætt-
ar samgöngur og aukið hótelrými. Eins og 
fram kemur í aftasta dálki 4. töflu, fjölgaði 
ferðamönnum verulega á árinu 1959, en 
það ár var City Hótel opnað eftir áratuga 
stöðnun í hótelmálum Reykjavíkur. Næsta 

verulega aukningin varð 1962, þegar Hótel 
Saga tók til starfa. Árið 1964 voru RR-400-
vélar Loftleiða teknar í notkun, næsta ár 
opnaði Hótel Holt, og 1966 tók Hótel Loft-
leiðir til starfa. Koma Boeing-þotu Flug-
félags íslands 1967 virðist lítið hafa fjölg-
að erlendu ferðamönnunum, en það ár juk-
ust enn ferðir Íslendinga til útlanda. Næst 
verður mikil aukning 1970, en þá opnaði 
Hótel Esja, og 1971 var það hótel stækk-
að og einnig Hótel Loftleiðir, jafnframt því 
sem BEA hóf reglubundið flug til landsins 
og Flugfélag Íslands fékk aðra þotu af gerð-
inni Boeing-727. 

Árið 1971 heimsótti landið fólk af nær 
hundrað þjóðum. Langflestir voru Banda-
ríkjamenn eða 27.521 og 45,3% af heild-
inni. Nær fjórðungur ferðamannanna voru 
áfangafarþegar Loftleiða eða 14.888, en 
flestir þeirra eru frá Bandaríkjunum. 
Næstfjölmennastir voru Þjóðverjar (6.135), 
og Þjóðverjar voru einnig nær helmingur 
þeirra, sem komu með skemmtiferðaskipum 
(4.787), en næstfjölmennastir með þeim 
voru Bandaríkjamenn (2.701). Þriðji fjöl-
mennasti hópurinn af almennum ferða-
mönnum var Bretar (5.384), þá Danir og 
Færeyingar (3.930), Svíar (3.263), Frakk-
ar (2.323) og Norðmenn (2.004). 

Í 5. töflu er farþegaflutningum skipt 
milli skipa og flugvéla. Öll farþegaaukn-
ingin kemur á flugvélarnar, þar sem far-
þegum með skipum hefur jafnvel fækkað, 
enda er Gullfoss eina farþegaskipið, sem 
heldur uppi ferðum milli Íslands og út-
landa. Gullfoss er orðinn meira en tuttugu 
ára gamall. Um 90% innlendra og erlendra 
ferðamanna á síðari árum hafa komið og 
farið með íslenzkum farkostum. 

Sjötta tafla sýnir farþegafjölda í milli-
landaflugi Flugfélags Íslands og Loftleiða. 
Stöðugt fjölgar farþegunum, mikið 1970, en 
minna 1971. Fragtin og pósturinn hafa 
heldur dregizt saman miðað við 1969. Árið 
1971 komu um 82% farþeganna í hlut Loft-
leiða og um 94% farþegakílómetranna, þar 
sem flugleiðir þeirra eru lengri. í línuriti 
hér á síðunni er gerður samanburður á þró-
un flugsins innan lands og milli landa. 

Frá Keflavík eru fastar flugferðir til 
New York, Glasgow, Lundúna, Luxemborg-
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9. taýía. Vöruflutningar milli Íslands og útianda á vegum íslenzkra skipafélaga 1950—1971. 

ar, Frankfurt, Óslóar, Stokkhólms og Kaup-
mannahafnar. Frá Reyk.javík er ennfrem-
ur flogið til Færeyja. Auk íslenzku flugfé-
laganna halda tvö eða þrjú erlend flugfélög 
uppi áætlunarferðum til landsins, Pan 
American einu sinni í viku, BEA tvisvar í 
viku á sumrin og einu sinni á veturna og 

SAS tvisvar í viku á sumrin í sambandi við 
framhaldsflug til Grænlands (Narssars-
suak), en reyndar með leiguvélum frá Flug-
félagi Íslands. 

Um Keflavíkurflugvöll fóru 540.016 far-
þegar á síðasta ári. Eru farþegar í milli-
lendingu þá taldir einu sinni. Á flughöfnum 
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11. tafla. Skipakotnur í Reykjavíkurhöfn 1950—1971. 

erlendis mun yfirleitt venjan að telja þá 
tvisvar, og þar sem slíkir farþegar voru 
374.874, mundi heildartalan til samanburðar 
vera nær 915 þús. farþegar. 

Vöruflutningar milli landa. 
Heildarfiutningsmagn milli Íslands og 

útlanda, skipt á innflutning og útflutning, 
er sýnt í 7. töflu. Útflutningsmagnið var 

10. tafla. Kaupskipaflotinn 1945—1971. 
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innan við þriðjungur á við innflutninginn 
1971, en var nær helmingur 1969. Á ýmsu 
veltur um þessi hlutföll, og má benda á, 
að á síðari árum hafa sveiflur í síldveið-
um og svo innflutningur til virkjana og 
stóriðju haft mikil áhrif í þessu sambandi. 
Innflutningur orkugjafa (kola, brennslu-
olíu og bensíns) er sýndur í 8. töflu. Hefur 
hann siðustu ár verið um helmingur af 
heildarinnflutningsmagninu. 

Vöruflutningar milli Íslands og útlanda 
fara nær eingöngu fram með skipum, þar 
sem lítið munar um vöruflutninga í lofti, að 
því er magn snertir. Ýmsar mikilvægar vör-
ur, einkum varahlutir, koma þó loftleiðis. Í 
9. töflu er sýnt flutningsmagnið, sem flutt 
er á vegum íslenzkra skipafélaga. Eftir að 
hætt var að flytja olíur með íslenzkum skip-
um, hefur hlutur þeirra í heildarinnflutn-
ingnum verið um þriðjungur. En íslenzku 
skipin flytja dýrustu vörurnar, sem jafn-
framt er mest vinna við að skipa upp. Út-
flutningsmagnið með íslenzkum skipum var 
á síðasta ári um 60%, og hefur það verið 
nokkuð misjafnt frá ári til árs. Á sömu 
töflu sést. flutningsmagn með erlendum 
leiguskipum á vegum íslenzku skipafélag-
anna, en svo eru einnig leiguskip í förum 
á vegum ýmissa annarra aðila. 

Kaupskipastóllinn. 
Kaupskipafloti landsmanna er nú nær 60 

þús. tonn, og þar af eru vöruflutninga-
skip orðin rúm 50 þús. tonn samtals. Aftur 
á móti hafa verið sveiflur á olíuflutninga-
skipunum, og farþegaskipaflotinn er nú ekki 
stærri en hann var 1945. í 10. töflu er sýnd 
heildarstærð og fjöldi kaupskipa. Farþega-
skip eru þau kölluð, sem mega flytja fleiri 
en 12 farþega. Öll íslenzk farþegaskip eru 
jafnframt vöruflutningaskip. Helztu félög, 
sem halda uppi flutningum til og frá land-
inu, eru Eimskipafélag Íslands, Skipadeild 
SÍS og Hafskip. Eimskipafélag Íslands er 
þeirra langstærst. Á það 16 skip, og eru 
mörg þeirra ný. 

Ellefta taflan sýnir skipakomu í Reykja-

12. tafla. Bifreiðakostur 1950—1971. 
B i f r e i ð a f j ö l d i n n Meðalaldur 

13. tafla. Póstsendingar 1968—1971. 

víkurhöfn, sem nú er reyndar í tveimur 
hlutum, Vesturhöfn og Sundahöfn. Meg-
inhluta af innflutningi landsmanna er 
skipað þar upp, en mikill minnihluti út-
flutningsins fer um höfnina. 
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14. tafla. Símskeyti og telexritanir 
1950—1971. 

Bifreiðaeignin. 
Eins og 12. tafla ber með sér, hefur bif-

reiðaeign landsmanna aukizt hröðum skref-
um síðustu tvo áratugi. Undantekning er 
þó árið 1969, en þá voru aðeins fáir bílar 
fluttir inn. Aukningin er nær öll í fólks-
bifreiðum, þar sem almenningsbifreiðum 

15. tafla. Langlínusímtöl og símtöl 
við útlönd 1950—1971. 

Langlínusimtöl innan lands Símtöl við útlönd 

fjölgar lítið og vörubílar eru jafnvel færri 
en þeir voru fyrir nokkrum árum. Vöru-
bílar hafa hins vegar stækkað mikið á síðari 
árum, og fjöldi velútbúinna almenningsbif-
reiða hefur bætzt í flotann. Nú eru um 4,5 
íbúar um hverja fólksbifreið í landinu. 
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Meðalaldur bifreiða er einnig sýndur í 
12. töflu. E r meðalaldurinn miðaður við 
árgerð og reiknað með því, að allir bílar 
séu settir saman á miðju ári. Meðalaldur 
fólksbifreiða á árinu 1971 var 7,1 ár. 

Samkvæmt línuriti hér á undan, er sýn-
ir árgerð þeirra bifreiða, sem voru í notkun 
í árslok 1971, er aldur þeirra mjög misjafn. 
Enn eru í notkun um 450 bílar f r á 1942 og 
urn 1000 f r á 1946. Sennilega eru þó margir 
þeirra lítið notaðir. Af árgerðinni 1955 eru 
um 1800 bílar í notkun, og hefur þeim 
fækkað um 650 á tveimur árum. Skráðir 
bílar á t ján ára og pldri ern nær f jögnr 
þúsund að tölu. 

Flugflotinn. 
Íslenzki flugflotinn er orðinn mikill að 

vöxtum, ef flugvélar í fastr i leigu eru 
taldar með. Flugfélag Íslands á tvær þotur, 
Boeing-727, sem taka 119 farþega hvor, 
eina Cloudmaster-vél (DC-6B), sem tekur 
80 farþega, f j ó r a r Foklcer Friendship-vél-
ar (F-27) , sem taka 48 farþega hver, og 
eina Dakota-vél CDC-3), sem tekur 28 far-
þega. 

Loftleiðir leigja eina þotu af gerðinni 
DC8-55, sem tekur 161 farþega og er 

aðallega notuð á Norðurlandaleiðum, og 
þ r já r DC8-63, sem taka 249 farþega hver. 
Eru þetta stærstu farþegaflugvélar, sem 
notaðar eru í dag, að undanteknum Boeing 
-747. Fimmtu þotuna leigir svo „Air 
Bahauias", en það félag er í eigu Loftleiða. 
Þ r j á r af þotunum eru leigðar með kaup-
rétti, og mun greidd leiga ganga upp í af-
borganir, ef úr kaupum verður. Loftleiðir 
eiga f jó ra r vöruflutningavélar af gerðinni 
Rolls Royce 400 ásamt með „Salenia", sem 
er félag í Svíþjóð. Þessi fyrir tæki reka 
Cargolux með Luxair í Luxemburg, með 
fimm Rolls Roycevélum, og er f immta vél-
in leigð. Hefur mikill vöxtur verið í þessu 
flutningafyrirtæki, og heldur það til dæmis 
uppi tveimur föstum áætlunarferðum í 
viku til Hong Kong. 

Í eigu minni flugfélaga og í einkaeign 
eru rúmlega sjötíu flugvélar, er samtals 
geta f lut t um 220 farþega. 

Póstur og sírni. 
Póst- og símaþjónustan er mikilvægur 

þáttur samgöngukerfisins. Póstsendingar 
innan lands og milli Íslands og útlanda eru 
sýndar í 13. töflu. Allmildar sveiflur eru 
á póstmagninu, og hefur til dæmis orðið 
töluverð aukning síðustu tvö árin borið sam-
an við 1969. Póstsendingar um landið fa ra 
með ýmiss konar farar tækjum. 

Fjöldi símskeyta er sýndur í 14. töflu, 
og þar eru einnig skráðar telexritanir. Tel-
exsambandi við umheiminn var komið á 
1962, og er það notað af stofnunum og fyr-
irtækjum, sem hafa mikil skipti við útlönd. 
Árið 1970 var tekin í notkun sjálfvirk telex-
stöð í Reykjavík, en það varð til að auðvelda 
mjög öll telexviðskipti. Í árslok 1971 voru 
telexnotendur orðnir 118 hér á landi. Telex-
ritunum hefur fjölgað mjög á síðustu ár-
um, en símskeytum til og f r á útlöndum 
hefur fækkað. 

Langlínusamtölum, sem sýnd eru í 15. 
töflu, f jölgar árlega. Á stöðug fjölgun 
sjálfvirkra símstöðva mikinn þátt í því, en 
meginhluti langlínusímtala fer nú um sjálf-
virkar simstöðvar. Á árunum 1970 og 1971 
hafa eftir taldar stöðvar orðið sjálfvirkar: 

16. tafla. Símnotendur í Reykjavtk 
og nágrenni 1950—1971. 
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Skagaströnd 
Egilsstaðir 
Búrfell í Þjórsárdal 
Höfn í Hornafirði 
Ásgarður í Grímsnesi (Sog) 
Neskaupstaður. 

Símtöl við útlönd koma einnig fram í 15. 
töflu. Hefur þeim fjölgað verulega á síðustu 
tveimur árum. í 16. töflu eru sýndir síma-
notendur í Reykjavík og nágrenni, og er 
þá Hafnarfjörður talinn með og byggðin 
þar á milli. Símanotendur á svæðinu eru 
orðnir yfir 36 þús. og talfærin yfir 48 þús. 
eða meira en 12 þús. fleiri en skráðir síma-
notendur. Eru flest aukatalfærin hjá fyr-
irtækjum og stofnunum. í árslok 1971 voru 
60.035 símanotendur á öllu landinu og 
75.168 talfæri. Þá voru 89,7% símanúmera 
tengd sjálfvirkum stöðvum og 91,5% tal-
færa á landinu. 

Útvarp. 
Þegar rætt er um samgöngur í víðustu 

merkingu, er eðlilegt, að vikið sé að þjón-
ustu útvarpsins. Um Ríkisútvarpið — hljóð-

varp er það að segja, að það hefur í rúma 
fjóra áratugi náð til alls landsins. En vegna 
stöðugt öflugri stöðva erlendis hafa hlust-
unarskilyrði á síðari árum oft verið verri 
en þau voru fyrir stríð. Reynt er að bæta 
úr þessu með stækkun og fjölgun endur-
varpsstöðva. Útvarpsviðtæki eru fyrir 
löngu komin inn á hvert heimili og í sam-
ræmi við nýjustu tækni raunar í vasa 
hvers manns, sem kærir sig um. 

Íslenzka sjónvarpið hefur starfað frá því 
í septemberlok 1966. Vorið 1972 voru 42.500 
sjónvarpsviðtæki í landinu, og voru þá 
færri en fimm manns um hvert tæki. Svo 
má heita, að sjónvarpið nái til alls landsins. 
Þó eru bæir á víð og dreif, þar sem ekkert 
sést, eða samtals um 350 bæir, og aðrir 150 
hafa ófullnægjandi skilyrði. Alls eru því 
um 500 bæir, sem ná sjónvarpinu illa eða 
ekki. Má í þessu sambandi nefna Lónið, 
Álftafjörð og Suðursveit. Dreifing sjón-
varpsins hefur kostað mikið fé, en hefur 
þó gengið betur en bjartsýnustu menn 
þorðu að vona, og hefur það jafnað aðstöðu 
fólks um allt land til skemmtunar og 
fræðslu meira en nokkurt annað tæki eða 
stofnun. 



Störf Alþingis 
Hér er greint frá störfum 92. löggjafarþings Íslendinga. 
Fylgir grein þessari skrá yfir lög og ályktanir þingsins. 

Reglulegt Alþingi 1971, sem var 92. 
löggjafarþing Íslendinga, stóð frá 

11. október til 21. desember 1971 og frá 
20. janúar til 20. maí 1972 eða 194 daga 
alls. 

Haldnir voru samtals 264 þingfundir, 
þar af 90 í neðri deild, 97 í efri deild 
og 77 í sameinuðu þingi. 

Til samanburðar má geta þess, að á 
síðasta reglulega Alþingi, sem var 91. 
löggjafarþing Íslendinga, voru haldnir 
samtals 233 þingfundir, en þá stóð þing-
ið í 143 daga alls. 

Á þinginu voru alls lögð fram 146 
lagafrumvörp. Stjórnarfrumvörp voru 
82 og þingmannafrumvörp 64. Á milli 
deilda skiptust frumvörpin þannig, að 
fyrir neðri deild voru lögð 82 frumvörp, 
fyrir efri deild 62 frumvörp og 2 fyrir 
sameinað þing. 

Alls voru 92 lagafrumvörp afgreidd 
sem lög frá Alþingi, þar af 67 stjórnar-
frumvörp og 25 þingmannafrumvörp. 
Einu stjórnarfrumvarpi og 5 þing-
mannafrumvörpum var vísað til ríkis-
stjórnarinnar. Fjórtán stjórnarfrum-
vörp og 34 þingmannafrumvörp urðu 
ekki útrædd. 

Á þinginu voru bornar fram 116 
þingsályktunartillögur, þar af 109 í sam-
einuðu þingi og 7 í neðri deild. Fjörutíu 
og fimm tillögur voru samþykktar sem 
ályktanir Alþingis og ein sem ályktun 
neðri deildar. Í sameinuðu þingi var 
12 tillögum vísað til ríkisstjórnarinnar, 
og 3 tillögur hlutu sömu afgreiðslu í 
neðri deild. Fimmtíu og fimm þings-
ályktunartillögur urðu ekki útræddar, 
þar af 3 í neðri deild. 

Alls voru bornar fram 63 fyrirspurn-
ir, þar af 61 í sameinuðu þingi og ein 
í hvorri þingdeild. Sumar fyrirspurn-
anna voru fleiri saman á þingskjali, svo 
að málatala þeirra var ekki nema 26. 
Allar voru fyrirspurnir þessar ræddar 
nema fjórar. 

Þingið fjallaði alls um 288 mál, og 
tala prentaðra þingskjala varð 966. 

Hér á eftir fer skrá yfir öll lög og 
þingsályktunartillögur, sem afgreidd 
voru á þinginu, og er vikið stuttlega að 
efni flestra mála. Þá er þess getið, hve-
nær hver afgreiðsla fór endanlega fram 
af hálfu Alþingis, svo og númers og 
staðfestingardags laganna. 
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Skrá yfir lög, afgreidd á 92. löggjafarþingi. 

Bankamál. 

Lög um Stofnlánadeild samvinnufélaga. 
Bankaráði Samvinnubanka Íslands h / f er heimilt, að 
fengnu samþykki hluthafafundar, að stofna sórstaka 
deild við bankann, er nefnist Stofnlánadeild samvinnu-
félaga. Tilgangur deildarinnar er að styðja verzlunar-
rekstur samvinnufélaga með hagkvæmum stofnlánum. 

Samþykkt 
af Alþingi 

12. maí 1972 

Lög 
nr. og dags. 

45/24. maí 1972 

Dómstólar, réttarfar o. fl. 

Lög um breyting á lögum nr. 85 23. júní 1936, um 14. apríl 1972 76/27. apríl 1972 
meðferð einkamála í héraði. 

Breytt er ákvæðum 1. mgr. 29 gr. laganna um dómstörf 
í einkamálum vegna breytinga á skipan dómsvalds í 
héraði, þannig að heimilt er að skipa dómara við emb-
ætti sýslumanna og bæjarfógeta. 

Lög um breyting á lögum nr. 82 21. ágúst 1961, 14. apríl 1972 75/27. apríl 1972 
um meðferð opinberra mála. 

Breytt er ákvæðum 4 gr. laganna um dómstörf í opin-
berum málum vegna breytinga á skipan dómsvalds í 
héraði, þannig að heimilt er að skipa dómara við emb-
ætti sýslumanna og bæjarfógeta. 

Lög um skipan dómsvalds í héraði, lögreglustjórn, 14. apríl 1972 74/27. apríl 1972 
tollstjórn o. fl. 

Lög þessi kveða á um fjölgun borgardómara, borgar-
fógeta og sakadómara, frá því sem áður var. Við nokk-
ur embætti bæjarfógeta og sýslumanna er heimilt að 
skipa dómara (héraðsdómara), sem starfa sjálfstætt 
og á eigin ábyrgð að þeim dómsmálum, sem forstöðu-
maður embættis (sýslumaður og/eða bæjarfógeti) felur 
þeim til meðferðar. Við þau héraðsdómaraembætti, þar 
sem héraðsdómurum er fjölgað skv. lögunum, skulu 
jafnmargar fulltrúastöður lagðar niður. Með lögum 
þessum eru felld úr gildi lög nr. 98/1961. 

Lög um breyting á lögum nr. 25 14. júní 1929, um 8. maí 1972 32/19. maí 1972 
gjaldþrotaskipti. 

Lögin kveða m. a. á um rannsóknardeild skiptaréttar, 
en svo nefnist skiptaréttur, er hann annast framhalds-
rannsókn máls að beiðni saksóknara. Við rannsóknina 
hefur skiptaráðandi alla sömu réttarstöðu og rann-
sóknardómari í opinberu máli. Hann hefur rétt á aðstoð 
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Samþykkt Lög 
af Alþingi nr. otj dags. 

lögreglu við rannsóknina, enda lúta lögreglumenn þá 
stjórn hans. 

Lög um stofnun og slit hjúskapar. 17. maí 1972 60/29. maí 1972 
Felld eru niður ákvæði um festar. Hjónavígsluskilyrði 
eru rýmkuð, m. a. aldursskilyrði. Þjóðkirkjuprestum, 
sem látið hafa af prestsembætti, er heimilt að fram-
kvæma hjónavígslu í umboði viðkomandi sóknarprests. 
Lög þessi taka gildi 1. janúar 1973, og falla þá úr gildi 
lög nr. 39/1921, 77/1967, 34/1969, svo og hluti 13. gr. 
1. 36/1950 um ónæmisaðgerðir, er lúta að hjónavígslu. 

Fasteignamál. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja 
jörðina Ytri-Bug 1 Fróðárhreppi á Snæfellsnesi. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja 
jörðina Fjós í Laxárdalshreppi. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja 
jarðirnar Háls og Kambshjáleigu í Búlandshreppi. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja 
Brekkuborg í Breiðdalshreppi og Þorsteinsstaði í 
Sauðaneshreppi. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja 
eyðijörðina Holt í Dyrhólahreppi, Vestur-Skafta-
fellssýslu. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja 
Markúsarsel, Tunguhlíð og Veturhús í Geithellna-
hreppi. 

Félagsmál, heilbrigðismál, tryggingamál o. fl. 

Lög um breyting á áfengislögum, nr. 82 2. júlí 1969. 6. des. 1971 84/17. des. 1971 
Veitt er heimild til að flytja til landsins öl, sem hefur 
inni að halda minna en 2 1/4% af vínanda að rúmmáli. 

Lög um 40 stunda vinnuviku. 17. des. 1971 88/24. des. 1971 
Lög þessi ná til flestra launþega í landinu. í hverri 
viku skulu ekki vera fleiri en 40 dagvinnutímar, sem 
vinna ber á því dagvinnutímabili á virkum dögum vik-
unnar, sem aðilar vinnumarkaðarins koma sér saman 

9. febr. 1972 6/21. febr. 1972 

10. febr. 1972 5/21. febr. 1972 

1. marz 1972 10/13. marz 1972 

1. marz 1972 9/13. marz 1972 

12. maí 1972 36/24. maí 1972 

12. maí .1972 37/24. maí 1972 
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Samþykkt Lög 
af Alþingi nr. og dags. 

um. Víkja má frá lögum þessum með samningum, sem 
staðfestir eru af hlutaðeigandi heildarsamtökum. Vinnu-
tímastytting sú, sem felst í lögunum, hefur ekki í för 
með sér skerðingu á viku- og mánaðarlaunum. Lög þessi 
öðlast gildi 1. janúar 1972. 

Lög um orlof. 17. des. 1971 87/24. des. 1971 
Allir þeir, sem starfa í þjónustu annarra gegn launum, 
hvort sem þau eru greidd í peningum eða öðrum verð-
mætum, eiga rétt á orlofi ásamt orlofsfé eða launum. 
Orlof skal vera 2 dagar fyrir hvern unninn mánuð á 
síðasta orlofsári, og reiknast hálfur mánuður eða nieira 
sem heill mánuður, en skemmri tími telst ekki með. 
Orlofsárið er frá 1. maí til 30. apríl. Lögin rýra ekki 
víðtækari eða hagkvæmari orlofsrétt skv. öðrum lögum, 
samningum eða venjum. Orlofsfé er 8 1/3% af launum. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1972. 

Lög um breyting á lögum nr. 87 5. júní 1947, um 18. des. 1971 92/24. des. 1971 
afstöðu foreldra til óskilgetinna barna. 

Lög um breyting á lögum nr. 57 27. júní 1921., um 18. des. 1971 91/24. des. 1971 
afstöðu foreldra til óskilgetinna barna. 

Lög um breyting á lögum nr. 30 12. maí 1970, um 18. des. 1971 90/24. des. 1971 
Húsnæðismálastofnun ríkisins. 

Lög um breyting á lögum nr. 86 16. des. 1943, um 21. des. 1971 95/24. des. 1971 
ákvörðun leigumála og söluverðs lóða og landa 
Reykjavíkurkaupstaðar. 

Lög um bann við losun hættulegra efna í sjó. 12. apríl 1972 20/21. apríl 1972 
Íslenzkum skipum er bannað að losa í sjó, hvort heldur 
er innan eða utan íslenzkrar lögsögu, öll efni eða efna-
sambönd sem hættuleg geta verið sjávarlífi eða heilsu 
manna. Íslenzkum ríkisborgurum eða fyrirtækjum er 
einnig bannað að stuðla að losun hinna bönnuðu efna. 

Lög um breyting á skipulagsskrá nr. 79 18. sept- 14. apríl 1972 21/27. apríl 1972 
ember 1929 fy r i r minningarsjóð hjónanna Hall-
dórs Jónssonar og Matthildar Ólafsdóttur f rá Suð-
ur-Vík og dætra þeirra, Guðlaugar og Sigurlaug-
ar, til stofnunar elliheimilis f yr i r Vestur-Skafta-
fellssýslu og Eyja f jö l l . 
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Lög um breyting á umferðarlögum, nr. 40 28. apríl 
1968. 

Greiði viðurkennt vátryggingarfélag bætur vegna um-
ferðaróhapps, skal sá, sem fébótaábyrgð ber á tjóni, 
endurgreiða félagi sem nemur 2,5% af vátryggingar-
fjárhæð ökutækisins, ef tjónið nemur þeirri fjárhæð, 
en ella að fullu. Endurkröfurétti þessum fylgir lögveð 
í ökutækinu. 

Samþykkt 
af Alþingi 

Lög 
nr. og dags. 

21. apríl 1972 23/3. maí 1972 

Lög um breyting á skipulagslögum, nr. 19/1964. 8. maí 1972 25/20. maí 1972 

Lög lun heimild sveitarfélaga til stofnunar og 10. maí 1972 24/20. maí 1972 
starfrækslu atvinnu- og þjónustufyrirtækja með 
takmarkaðri ábyrgð. 

Sveitarfélögum skal heimilt að stofna til atvinnufyrir-
tækja með takmarkaðri ábyrgð, sem þau reka ein sem 
einkaeigendur án hlutdeildar annarra. Skal ábyrgðin 
þá takmörkuð við stofnfé það, sem lagt er fram til fyr-
irtækisins, og' önnur framlög og' ábyrgðir, sem sveitar-
stjórn kann að ákveða. Lágmarksstofnfé fyrirtækja 
þessara skal vera kr. 100.000.00. 

Lög um breyting á lögum nr. 31 5. maí 1970, um 12. maí 1972 
dýralækna. 

38/24. maí 1972 

Lög um breyting á lögum nr. 101 28. des. 1970, um 12. maí 1972 
lífeyrissjóð bænda. 

35/24. maí 1972 

Lög um breyting á lögum um ferðamál, nr. 4 14. 13. maí 1972 
febrúar 1969. 

42/24. maí 1972 

Lög um sameiningu Borgarfjarðarhrepps og Loð- 13. maí 1972 
mundarfjarðarhrepps í Norður-Múlasýslu í einn 
hrepp. 

Borgarfjarðarhreppur og Loðmundarfjarðarhreppur í 
Norður-Múlasýslu skulu vera einn hreppur, sem heitir 
Borgarfjarðarhreppur. Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 
1973. 

40/24. maí 1972 

Lög um breyting á skipulagslögum, nr. 19 21. maí 15. maí 1972 
1964. 

41/24. maí 1972 

Lög um breyting á læknaskipunarlögum, nr. 43 12. 15. maí 1972 
maí 1965. 

Lögin kveða m. a. svo á, að heimilt sé að stofna við rík-
isspítalana 6 sérstakar læknisstöður, sem bundnar séu 

44/24. maí 1972 
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Samþykkt 
af Alþingi 

Lög 
nr. og dags. 

skilyrði um ákveðna þjónustu í héraði, og að heimilt 
sé að veita læknanemum ríkisstyrki til náms gegn skuld-
bindingu um læknisþjónustu í strjálbýli að loknu námi. 

Lög um getraunir. 17. maí 1972 59/29. maí 3.972 
Ríkisstjórninni veitist heimild til þess að stofna félag, 
íslenzkar Getraunir, sem afli fjár til stuðnings íþrótta-
iðkunum á vegum áhugamanna um íþróttir í landinu 
í félögum innan Ungmennafélags Íslands eða Íþrótta-
sambands Íslands. Með getraunum er átt við, að á þar 
til gerða miða - getraunaseðla, sem félagið eitt hefur rétt 
til þess að gefa út og selja, eru merkt úrslit kappleikja 
eða skráð niðurröðun ákveðins fjölda talna. Með lög-
um þessum eru úr gildi felld lög nr. 84/1940 og 69/1952. 

Lög um ráðstafanir til jöfnunar á námskostnaði. 17. maí 1972 69/29. maí 1972 
Ríkissjóður veitir námsstyrki til jöfnunar á fjárhags-
legum aðstöðumun nemenda í framhaldsskólum, að því 
leyti sem búseta veldur þeim misþungum fjárhagsbyrð-
um. Réttar til námsstyrkja skv. lögunum njóta íslenzk-
ir skólanemendur, sem stunda reglubundið framhalds-
nám hér á landi. Lögin koma að fullu til framkvæmda 
frá byrjun skólaárs 1972/73 að telja. 

Lög um breyting á lögum nr. 29 29. apríl 1963, um 17. maí 1972 49/26. maí 1972 
Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins, og lögum nr. 
23 22. apríl 1967, um breyting á þeim lögum. 

Sjóðurinn er sjálfstæð stofnun, sameign ríkisins, sveit-
arfélaganna og Stéttarsambands bænda. Honum er skipt 
í tvær deildir, almenna deild og búnaðardeild. Hlutverk 
almennu deildarinnar er að veita einstaklingum, fyrir-
tækjum og sveitarfélögum fjárhagsaðstoð til að bæta 
meiri háttar tjón á fasteignum og lausafé af völdum 
náttúruhamfara. Hlutverk búnaðardeildar er að veita 
einstaklingum eða sveitarfélögum fjárhagsaðstoð til að 
bæta meiriháttar tjón vegna búfjárdauða af völdum 
sjúkdóma eða slysa, að kaupa fóður vegna grasbrests, 
að bæta uppskerubrest á garðávöxtum o. fl. Lög þessi 
öðlast gildi 1. janúar 1973, og falla þá úr gildi lög nr. 
82/1967, 84/1968, 99/1969 og 72/1970. 

Lög um Bjargráðasjóð. 17. maí 1972 51/26. maí 1972 

Lög um breyting á sveitarstjórnarlögum, nr. 58 
29. marz 1961. 

Lög um breyting á lögum um lífeyrissjóð sjómanna 
nr. 78/1970. 

17. maí 1972 

18. maí 1972 

52/26. maí 1972 

63/29. maí 1972 
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Lög um orlof húsmæðra. 

Samþykkt 
af Alþingi 

18. maí 1972 

Lög 
nr. og dags. 

53/29. maí 1972 
Kvenfélagasamband Íslands skiptir landinu í orlofs-
svæði, kýs orlofsnefndir, sem skipuleggja orlof hús-
mæðra hver í sínu umdæmi og sjá um rekstur orlofs-
heimila. Kostiiað vegna orlofs húsmæðra greiða ríkis-
sjóður, sveitarfélög og orlofsþegar. 

Lög um breyting á lögum um ferðamál, nr. 4 14. 18. maí 1972 71/31. maí 1972 
febrúar 1969. 

Ríkið heldur uppi starfsemi lögregluliðs, sem hefur 
það verkefni að gæta almannaöryggis og halda uppi 
lögum og reglu, stemma stigu við lögbrotum og vinna 
að uppljóstrun brota, sem framin eru. Dómsmálaráð-
herra fer með yfirstjórn lögreglunnar, en lögreglustjór-
ar (sýslumenn, bæjarfógetar) fara með stjórn lögreglu-
liðs, hver í sínu umdæmi. Frá 1. janúar 1972 greiðist 
kostnaður við starfsemi lögreglunnar, sem áður var 
greiddur af sveitar- eoa sýslufélögum, úr ríkissjóði. 
Lögreglumenn, sem verið hafa í þjónustu sveitar- eða 
sýslufélags, eiga kost á því til ársloka 1973 að gerast 
starfsmenn ríkisins með þeim réttindum og skyldum, 
sem því fylgja. Með lögum þessum eru felld úr gildi lög 
nr. 56/1963. 

Lög um veitingu ríkisborgararéttar. 19. maí 1972 55/29. maí 1972 
Lögin veita 39 útlendingum íslenzkan ríkisborgararétt. 
Nú fær maður, sem heitir erlendu nafni, íslenzkt ríkis-
fang með lögum, og skal hann þá taka sér íslenzkt for-
nafn. Börn hans skulu taka sór íslenzk nöfn skv. lög-
um um mannanöfn. Heimilt er dómsmálaráðherra að 
veita undanþágu frá þessu ákvæði. 

Lög um breyting á lögum nr. 30 12. maí 1970, um 20. maí 1972 72/1. júní 1972 
Húsnæðismálastofnun ríkisins. 

I húsnæðismálastjórn eiga sæti 8 menn, þar af 7 kosnir 
hlutbundinni kosningu af sameinuðu Alþingi og einn 
skipaður af félagsmálaráðherra skv. tilnefningu Lands-
banka Íslands. Lögin kveða svo á, að meðaltals-
vextir allt lánstímabilið, sem skuldarar greiða, að með-
talinni þóknun veðdeildar, skuli aldrei vera hærri en 
7 3/4%. 

Lög um lögreglumenn. 19. maí 1972 56/29. maí 1972 

Fjármál og efnahagsmál. 
Lög um tekjur sveitarfélaga samkvæmt gjald- 2. des. 1971 83/16. des. 1971 
skrám og reglugerðum. 

Tekjur sveitarfélaga, sem miðast við fasteignamat, skulu 
vera óbreyttar í krónutölu frá því sem nú er, þrátt 
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Samþykkt 
af Alþingi 

Lög 
nr. og dags. 

fyrir gildistöku nýs fasteignamats, unz staðfestar hafa 
verið nýjar gjaldskrár og reglugerðir um tekjur þessar. 

Lög um vörugjald. 18. des. 1971 97/28. des. 1971 
Enginn má framleiða vöru í söluskyni, sem gjaldskyld 
er skv. lögum, nema hann hafi áður fengið til þess leyf-
isbréf hjá tollstjóra í því umdæmi, sem framleiðslan 
fer fram í. Leyfisbréf til vörugerðar gildir í o ár frá 
og með útgáfudegi. Af vörum þeim, sem inn eru flutt-
ar eða framleiddar innanlands og flokkast undir ákveð-
in tollskrárnúmer (sælgæti og gosdrykkir), skal greiða 
vörugjald til ríkissjóðs, sem reiknast af magni vöru, 
eða rúmmáli, sé um vökva að ræða. Með lögum þessum 
eru numin úr gildi lög nr. 60/1939, 78/1966, 1. mgr. 
1. gr. laga 25/1962 og 2. og 3. gr. sömu laga, svo og 
lög nr. 9/1965. 

Lög um innheimtu ýmissa gjalda með viðauka. 18. des. 1971 100/28. des. 1971 

Lög um Framkvæmdastofnun ríkisins. 20. des. 1971 93/24. des. 1971 
Framkvæmdastofnun ríkisins er sjálfstæð stofnun, sem 
er ríkisstjórninni til aðstoðar við stefnumótun í efna-
hags- og atvinnumálum. Hún annast hagrannsóknir og 
áætlanagerð og hefur með höndum heildarstjórn fjár-
festingarmáia og lánveitingar skv. lögum þessum. Stofn-
unin starfar í þremur deildum: hagrannsóknardeild, 
áætlanadeild og lánadeild. Framkvæmdastofnunin heyr-
ir undir ríkisstjórnina. Stjórn hennar skal skipuð 7 
mönnum, kosnum hlutfallskosningu í sameinuðu Al-
þingi að afstöðnum almennum alþingiskosningum. Rík-
isstjórnin skipar þriggja manna framkvæmdaráð, er ann-
ast daglega stjórn stofnunarinnar. Hagrannsóknadeild 
annast nauðsynlegar rannsóknir til undirbúnings áætl-
anagerða stofnunarinnar, svo og gagnasöfnun og 
skýrslugerð um framkvæmd þeirra áætlana, sem gerð-
ar hafa verið og samþykktar af ríkisstjórninni. Deild-
in er ríkisstjórninni til ráðuneytis í efnahagsmálum 
og heyrir beint undir ríkisstjórnina. Áætlanadeild gerir 
áætlanir um uppbyggingu og þróun mikilvægustu at-
vinnugreina og um heildarþróun atvinnulífsins. Lána-
deild vinnur að því að samræma útlán allra, opinberra 
stofnlánasjóða og að skipuleggja fjármagnsöflun til 
framkvæmda með sérstöku tilliti til þeirra framkvæmda, 
sem forgang þurfa að hafa samkvæmt áætlunum stofn-
unarinnar. Stofnunin tekur við stjórn og rekstri Fram-
kvæmdasjóðs Íslands svo og Byggðasjóðs (áður At-
vinnujöfnunarsjóður). Með lögunum eru felld úr gildi 
lög nr. 66/1966 og 69/1966. 

Fjárlög fyrir árið 1972. 
Heildartekjur skv. greiðsluyfirliti ríkissjóðs eru áætl-

21. des. 1971 101/31. des. 1971 
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aðar 16.899 millj. kr. og tekjur umfram gjöld 349.8 
millj. kr. Lánahreyfingar út að frádregnum lánahreyf-
ingum inn áætlast 261,9 millj. kr. og greiðsluafgangur 
því um 87,4 millj. kr. Stærstu tekjuliðir eru skattar 
af seldum vörum og þjónustu 6.587 millj. kr., gjöld af 
innflutning'i 5.220 millj. kr., tekjuskattar 3.158 millj. 
kr. Stærstu gjaldaliðir eru til heilbrigðis- og trygg-
ingarmála 6.198 millj. kr., menntamála 2.913 millj. 
kr., samgöngumála 1.699 millj. kr. og til niðurgreiðslna 
1.185 millj. kr. 

Lög um breyting á lögum nr. 68 15. júní 1971, um 
tekjuskatt og eignarskatt. 

Ákvæði laga þessara koma til framkvæmda við álagn-
ingu skatta til ríkissjóðs fyrir skattárið 1971. 

Lög um tekjustofna sveitarfélaga. 
Tekjustofnar sveitarfélaga eru þessir: 
a. Fasteignaskattar. 
b. Framlög úr jöfnunarsjóði. 
c. Útsvör. 
d. Aðstöðugjöld. 
Fasteignaskattur skal miðaður við fasteignamat (að 
viðbættum 20% við álagningu 1972) og vera 1/2% af 
íbúðarhúsnæði ásamt lóðarréttindum og 1% af öllum 
öðrum fasteignum. Heimilt er að innheimta fasteigna-
skatt með allt að 50% álagi. Útsvör skulu vera ákveð-
inn hundraðshluti af tekjum gjaldenda, sem þó má ekki 
vera hærri en 10%. Sveitarstjórn er heimilt að hækka 
þau um 10% að fengnu samþykki ráðherra. Lög þessi 
koma til framkvæmda við álagningu útsvara, aðstöðu-
gjalds og innheimtu fasteignaskatts á árinu 1972. Jafn-
framt falla úr gildi lög nr. 51/1964, 67/1964, 67/1965, 
43/1966, 59/1968 og 69/1970. 

Lög um breyting á lögum nr. 72 28. maí 1969, um 
Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins. 

Seðlabanki Íslands hefur á hendi rekstur sjóðsins, og 
skal hann ávaxta fé hans í samráði við stjórn sjóðsins, 
annaðhvort í erlendri mynt eða íslenzkum krónum. Verði 
breyting á gengi íslenzku krónunnar, skal fé sjóðsins 
umreiknast til hækkunar eða lækkunar, eftir því sem 
við á í samræmi við gengisbreytinguna, að því leyti sem 
það kann að vera ávaxtað í íslenzkum krónum. 

Lög um breyting á lögum nr. 4 28. febrúar 1966, 
um útflutningsgjald af sjávarafurðum. 

Lög um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 
1969. 

Samþykkt Lög 
af Alþingi nr. og dags. 

16. marz 1972 7/23. marz 1972 

17. marz 1972 8/22. marz 1972 

23. marz 1972 18/4. apríl 1972 

24. apríl 1972 17/4. maí 1972 

24. apríl 1972 85/5. maí 1972 



STÖRF ALÞINGIS 179 

Samþykkt Lög 
af Alþingi nr. og dags. 

Lög um heimild f y r i r ríkisstjórnina til að veita 3. maí 1972 28/12. maí 1972 
sjálfskuldarábyrgð á lánum til kaupa á skuttog-
urum. 

Ríkisstjórninni er heimilt, gegn þeim tryggingum, sem 
hún metur gildar, að veita sjálfskuldarábyrgð á lán-
um til kaupa á skuttogurum. Ábyrgð má veita fyrir allt 
að 80% af kaupverði skuttogara. 

Fjáraukalög fyr i r árið 1969. 5. maí 1972 31/16. maí 1972 

Lög um breyting á lögum nr. 94 19. nóvember 5. maí 1972 30/15. maí 1972 
1970, um ráðstafanir til stöðugs verðlags og at-
vinnuöryggis. 

Lög um breyting á lögum nr. 41 27. apríl 1963, 13. maí 1972 43/24. maí 1972 
um aðstoð ríkisins við kaupstaði og kauptún vegna 
landakaupa. 

Fjármálaráðuneytinu er heimilt að fella niður þing-
lestrar- og stimpilgjöld af afsalsbréfum fyrir löndum 
og lóðum, er sveitarfélög kaupa, þótt þau njóti ekki að-
stoðar ríkissjóðs. Sama gildir um öll lánsskjöl, sem út 
eru gefin vegna slíkra landa- og lóðakaupa. 

Lög um breyting á lögrnn nr. 30 27. júní 1921, um 17. maí 1972 50/26. maí 1972 
erfðaf járskatt . 

Af erfðafé, sem hverfur til þess hjóna, sem lifir hitt, 
til niðja, kjörniðja og fósturbarna, svo og af þriðjungs-
hluta, ef ráðstafað hefur verið með erfðaskrá til ann-
arra, skal svara af arfi hvers erfingja um sig lægst 
5% (af fyrstu 200 þús. kr.) og síðan stighækkandi við 
hverjar 200 þús. kr., svo að hann verður hæst 10% af 
arfi, sem er yfir ein millj. kr. Af erfðafé, sem hverfur 
til foreldra hins látna eða niðja þeirra, skal svara af 
arfi hvers erfingja um sig lægst 15% (af fyrstu 200 þús. 
kr.) og síðan stighækkandi við hverjar 200 þús. kr., svo 
að hann verður hæst 25% af arfi, sem er yfir ein millj. 
kr. Af erfðafé, sem hverfur til afa eða ömmu hins látna 
eða niðja þeirra eða til fjarskyldari erfingja eða 
óskyldra, skal svara af arfi hvers erfingja um sig hæst 
50% af arfi, sem er yfir ein millj. kr. Af erfðafé, sem 
hverfur til kirkna, opinberra sjóða, félaga, líknar- og 
menningarstofnana, skal greiða 10 af hundraði. 

Lög um breyting á lögum nr. 79 31. des. 1968, um 17. maí 1972 62/29. maí 1972 
ráðstafanir í sjávarútvegi vegna breytingar gengis 
íslenzkrar krónu og um hækkun á aflahlut og 
breytt fiskverð. 
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Samþykkt 
af Alþingi 

Lög 
nr. og dags. 

Iðnaðarmál. 

Lög um lagmetisiðju ríkisins á Siglufirði. 8. maí 1972 46/19. maí 1972 
Ríkið rekur verksmiðju á Siglufirði til fullvinnslu og 
verkunar ýmiss konar sjávarafurða, og nefnist hún 
Lag-metisiojan Siglósíld. Með lögum þessum eru úr gildi 
felld lög nr. 47/1946 og 60/1947. 

Lög unl veðtryggingu iðnrekstrarlána. 13. maí 1972 47/26. maí 1972 
Iðnaðarfyrirtækjum er heimilt að setja banka eða spari-
sjóði að sjálfsvörzluveði hráefni, vörur í vinnslu og full-
unnar, sem veðsali á eða eignast kann á tilteknu tíma-
bili, allt að einu ári í senn. Ákvæði 1. mgr. 7. gr. veð-
laga og breytinga á þeim lögum nr. 65/1957 og 87/1960 
skulu gilda um veðrétt skv. lögunum, eftir því sem við á. 

Lög um Sölustofnun lagmetisiðnaðarins. 16. maí 1972 48/26. maí 1972 
Sölustofnunin er sjálfstæð stofnun með sjálfstæðan 
fjárhag og reikningshald. Stofnaðilar eru íslenzka ríkið 
og atvinnurekendur í niðursuðu- og niðurlagningariðn-
aði. Hlutverk stofnunarinnar er að efla á skipulegan 
hátt framleiðslu og útflutning á niðursoðnum og nið-
urlögðum sjávarafurðum, svo og á rækju og öðrum 
skelfiski fyrir aðila stofnunarinnar. 

Lög um breyting á lögum nr. 30 28. apríl 1968, um 18. des. 1971 85/21. des. 1971 
meðferð, skoðun og mat á sláturafurðum. 

Lög um breyting á lögum nr. 54 27. apríl 1967, um 1. marz 1972 11/13. marz 1972 
Jarðeignasjóð. 

Lög um breyting á lögum nr. 74 28. apríl 1962, um 5. apríl 1972 19/19. apríl 1972 
innflutning búfjár. 

Lögin kveða svo á, að landbúnaðarráðherra geti 
heimilað innflutning á djúpfrystu sæði úr nautum af 
Galloway-kyni, en eingöngu til notkunar í sóttvarnar-
stöð ríkisins, er verði valinn staður, þar sem góð skil-
yrði eru til einangrunar og önnur aðstaða ákjósanleg 
að dómi yfirdýralæknis og stjórnar Búnaðarfélags ís-
lands. Þessa heimild má landbúnaðarráðherra því að-
eins nota, að stjórn Búnaðarfélags Íslands, yfirdýra-
læknir og forstöðumaður Tilraunastöðvar háskólans í 
meinafræði mæli með innflutningi djúpfrysts sæðis 
hverju sinni. 

Landbúnaðarmál. 
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Lög um breyting á lögum nr. 89 17. des. 1966, um 
Framleiðnisjóð landbúnaðarins. 

Stjórn sjóðsins skal skipuð 5 mönnum, er landbúnaðar-
ráðherra skipar til 4 ára í senn. Skal einn skipaður 
eftir tilnefningu frá hverjum eftirtalinna aðila: Bún-
aðarfélagi Íslands, Stéttarsambandi bænda, Búnaðar-
banka Íslands og Framkvæmdastofnun ríkisins. Ráð-
herra skipar formann án tilnefningar. 

Jarðræktarlög. 
Lögin kveða á um stjórn ræktunarmála, en landbúnað-
arráðuneytið (landbúnaðarráðherra) hefur á hendi 
æðstu stjórn allra ræktunarmála, ríkisframlags til jarð-
ræktar og húsabóta, búskaparhæfni jarða o. fl. Með 
lögunum eru úr gildi felld lög nr. 22/1965, 36/1968 og 
51., 52. gr. og 4. liður 61. gr. laga nr. 45/1971. 

Samþykkt 
af Alþingi 

21. apríl 1972 

Lög 
nr. og dags. 

77/3. maí 1972 

16. maí 1972 79/29. maí 1972 

Lántökur. 
Lög um heimild fyr i r ríkisstjórnina til að taka 25. nóv. 1971 82/26. nóv. 1971 
innlent lán. 

Fjármálaráðherra er heimilt f. h. ríkissjóðs að gefa út 
til sölu innanlands ríkisskuldabréf eða spariskírteini að 
upphæð allt að 200 millj. kr. Heimilt er að verð-
tryggja spariskírteinin með því að binda vexti af þeim 
og afborganir vísitölu. Lausafé því, er aflast með sölu 
spariskírteina, er ráðherra heimilt að verja skv. nán-
ari ákvörðun Alþingis. 

Lög um happdrættislán ríkissjóðs vegna vega- og 17. des. 1971 99/28. des. 1971 
brúagerðar á Skeiðarársandi, er opni hringveg um 
landið. 

Ríkissjóður gefur út til sölu innanlands happdrættis-
skuldabréf, samtals að fjárhæð 250 millj. kr. Bréfin 
skulu gefin út í allt að 5 flokkum á árunum 1971—75. 
Heimilt er að verðtryggja bréfin. Af bréfunum eru 
ekki greiddir vextir, en vinningum úthlutað, og skal 
árleg fjárhæð vinninga í hverjum flokki vera 7% af 
heildarfjárhæð skuldabréfa hvers flokks. 
Fjármunir þeir, er inn koma fyrir sölu bréfanna, skulu 
renna til greiðslu kostnaðar af vega- og brúagerð á 
Skeiðarársandi, er opni hringveg um landið. Með lög-
um þessum eru úr gildi felld lög nr. 12/1971. 

Lög um heimild fyr i r ríkisstjórnina til lántöku 19. apríl 1972 83/2. maí 1972 
vegna kaupa á þyrlu og vegna viðgerðar á varð-
skipinu Þór. 

Ríkisstjórninni heimilast að taka lán allt að 45 millj. 
kr. vegna kaupa á þyrlu og allt að 48 millj. kr. vegna 
endumýjunarviðgerðar á varðskipinu Þór. 
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Samþykkt Lög 
af Alþingi nr. og dags. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka lán 17. maí 1972 26/25. maí 1972 
vegna framkvæmdaáætlunar fyrir árið 1972. 

Fjármálaráðherra er heimilt f. h. ríkissjóðs að gefa 
út til sölu innanlands spariskírteini að fjárhæð allt að 
500 millj. kr. Heimilt er að taka innlend lán að fjár-
hæð allt að 30 millj. kr. vegna landhelgisgæzlu, 23 millj. 
kr. til að endurlána Þorgeir & Ellert h/f, Akranesi, og 
95 millj. kr. vegna vegaáætlunar. Lánsfé því, sem afl-
ast með sölu spariskírteina skv. lögum þessum og hefur 
verið aflað skv. heimild í lögum nr. 82/1971, skal verja 
sem hér segir: 

Millj. kr. 
Landshafnir 28 
Flugöryggismál 16 
Rafmagnsveitur ríkisins, framkv 168 

lenging lána 20 
Sveitarafvæðing 57 
Vatnsorkurannsóknir 15 
Jarðhitarannsóknir 17 
Jarðvarmaveitur 7 
Blævardalsárvirkjun 4 
Rannsóknarstofnanir á Keldnaholti 6 
Endurbætur á Landssmiðju 3 
Lögreglustöð 14 
Reykjanesbraut 45 
Hafnarfjarðarvegur í Kópavogi 30 
Austurlandsáætlun 75 
Norðurlandsáætlun 100 
Halli á framkvæmdaáætlun 1971 35 

640 
Til Framkvæmdasjóðs Íslands 360 

Samtals 1.000 

Menntamál. 

Lög um breyting á lögum nr. 51/1956, um ríkis- 10. des. 1971 86/21. des. 1971 
útgáfu námsbóka. 

Lög um Stýrimannaskólann í Reykjavík. 21. apríl 1972 22/3. maí 1972 
Markmið skólans er að veita þá fræðslu, er þarf til að 
standast fiskimannapróf, farmannapróf og próf skip-
stjóra á varðskipum ríkisins. Skipstjórnarnám skal vera 
í 4 stigum, og veiti hvert stig tiltekin atvinnuréttindi. 
Lögin kveða m. a. á um námsgreinar, inntöku nemenda, 
kennslutíma, próf o. fl. 

Lög um breyting á lögum nr. 7 31. marz 1967, um 12. maí 1972 39/24. maí 1972 
námslán og námsstyrki. 

Hlutverk Lánasjóðs íslenzkra námsmanna er að veita 
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ísl. námsmönnum lán til náms við Háskóla Íslands, 
Kennaraháskóla Íslands, framhaldsdeild og mennta-
deild Kennaraskóla Íslands, 1.—3. hluta og menntadeild 
Tækniskóla Íslands, íslenzka stýrimannaskóla, Vélskóla 
Íslands, framhaldsdeild við íslenzka landbúnaðarskóla, 
erlenda háskóla og tækniskóla, svo og aðrar hliðstæðar 
erlendar kennslustofnanir. Með lögum þessum eru úr 
gildi felld lög nr. 89/1968. 

Lög um breyting á íþróttalögum nr. 49/1956. 15. maí 1972 34/24. maí 1972 

Lög um Íþróttakennaraskóla Íslands. 16. maí 1972 65/29. maí 1972 
Hlutverk skólans er að búa nemendur sína undir kennslu 
í íþróttum, slysahjálp, líkams- og heilsufræði, félags-
störfum hjá stofnunum, ungmenna- og íþróttafélögum 
o. fl. Próf frá skólanum veitir full réttindi til íþrótta-
kennslu. Lögin kveða nánar á um inntökuskilyrði, náms-
greinar og próf og stjórn og starfsemi skólans. Lög 
þessi koma til framkvæmda við upphaf skólaárs 1972, 
og með þeim er úr gildi numinn IV. kafli laga nr. 16/ 
1947. 

Höfundalög. 17. maí 1972 73/29. maí 1972 
Höfundur að bókamenntaverki eða listaverki á eignar-
rétt á því með þeim takmörkunum, sem lög þessi kveða 
á um. Til bókmennta og lista teljast samið mál í ræðu 
og riti, leiksviðsverk, tónsmíðar, myndlist, byggingar-
list, kvikmyndir, ljósmyndalist, nytjalist og aðrar sam-
svarandi listgreinar. Uppdrættir, teikningar, mótanir, 
líkön og önnur þess háttar gögn, sem fræðslu veita um 
málefni eða skýra þau, njóta verndar með sama hætti 
og bókmenntaverk. Lögin kveða nánar á um réttindi 
höfunda, takmarkanir á höfundarétti, aðiljaskipti að 
höfundarétti, flutningsrétt, útgáfusamninga, samninga 
um kvikmyndagerð, gildistíma höfundaréttar o. fl. Lög 
þessi öðlast gildi 6 mánuðum eftir staðfestingu þeirra, 
og þá falla úr gildi eftirfarandi lagaákvæði: Tilsk. 11. 
des. 1869, augl. 10. febr. 1870, lög nr. 13/1905, 127/1941, 
49/1943, 74/1947 og 11/1956. 

Lög um breyting á lögum nr. 68 11. maí 1966, um 17. maí 1972 68/29. maí 1972 
iðnfræðslu. 

Lög um stofnun Árna Magnússonar á Íslandi. 17. maí 1972 70/29. maí 1972 
Stofnunin er háskólastofnun með sérstakri stjórn og 
sjálfstæðum fjárhag og heyrir undir menntamálaráð-
herra, en undir ríkisstjórnina að því er varðar varðveizlu 
og umsjón með handritum þeim og skjalagögnum, sem 
til íslands verða flutt frá Danmörku. Tilgangur stofn-
unai'innar er að vinna að aukinni þekkingu á máli, bók-
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menntum og sögu íslenzku þjóðarinnar fyrr og síðar. 
Með lögum þessum eru felld úr giidi lög nr. 27/1969, 
um Handritastofnun Íslands, en Stofnun Árna Magnús-
sonar á Íslandi tekur við öllum eignum og skuldum 
Handritastofnunar Íslands. 

Lög- um Tækniskóla Íslands. 18. maí 1972 66/29. maí 1972 
Skólinn starfar í Reykjavik og á Akureyri. Megin-
markmið hans skal vera að veita nemendum tæknilega 
og almenna menntun, sem geri þá hæfa til að takast 
sjálfstætt á hendur tæknileg störf og ábyrgðarstöður 
í þágu atvinnuvega þjóðarinnar. Menntamálaráðuneyt-
ið fer með yfirstjórn skólans og skipar rektor og kenn-
ara svo og skólanefnd. Með lögum þessum eru felld úr 
gildi lög nr. 25/1963. 

Lög um breyting á lögum nr. 84/1970, um Háskóla 18. maí 1972 67/29. maí 1972 
Íslands. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að stofna 19. maí 1972 81/31. maí 1972 
og reka hjúkrunarskóla í tengslum við Borgarspít-
alann í Reykjavík. 

Menntamálaráðuneytið fer með yfirstjórn skólans. Um 
skólann skulu gilda, eftir því sem við á, lög nr. 35/1962, 
um Hjúkrunarskóla Íslands. 

Lög um heimild ríkisstjórninni til handa til að 19. maí 1972 80/31. maí 1972 
staðfesta Bernarsáttmálann til verndar bókmennt-
um og listaverkum í þeirri gerð hans, sem sam-
þykkt var á ráðstefnu Bernarsambandsríkja í París 
24. júlí 1971. 

Orkumál. 

Lög um breyting á orkulögum, nr. 58 frá 29. apríl 21. apríl 1972 84/9. maí 1972 
1967. 

Lög um breyting á lögum nr. 111 30. des 1970, um 5. maí 1972 29/12. maí 1972 
virkjun Lagarfoss. 

Í stað orðanna „í allt að 8000 hestafla orkuveri" í 1. 
gr. laganna komi: í allt að 10000 hestafla orkuveri. 

Sjávarútvegur og siglingar. 

Lög um breyting á lögum nr. 21 frá 10. maí 1969, 18. des. 1971 89/24. des. 1971 
um breyting á lögum nr. 62 18. maí 1967, um bann 
gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu. 
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21. apríl 1972 

Lög 
nr. og dags. 

78/4. maí 1972 

18. maí 1972 61/29. maí 1972 

Lög um breyting á lögum nr. 40 11. maí 1970, um 
kaup á sex skuttogurum. 

Í stað orðanna „allt að sex" komi: allt að þrettán. 

Lög um vitagjald. 
Lögin kveða m. a. svo á, að fyrir hvert skip, sem er 5 
rúmlestir brúttó eða stærra og tekur höfn á Íslandi eða 
er haldið úti frá landinu, skuli greiða vitagjald, kr. 
10.00 af hverri brúttórúmlest. Tekjum af vitagjaldi 
skal varið til byggingar og viðhalds vitakerfis landsins. 
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 17/1911 
með síðari breytingum skv. 1. gr. laga 18/1946 og 19. 
gr. laga nr. 4/1960. 

Lög um breyting á siglingalögum, nr. 66/1963, sbr. 
lög nr. 14/1968. 

Ákvæði um takmarkaða ábyrgð gilda ekki um kröfur 
vegna lífs- eða líkamstjóns skipstjóra, skipverja, ann-
arra manna, sem ráðnir eru hjá útgerðarmanni, eða 
leiðsögumanns, enda hafi slys borið að höndum, er hlut-
aðeigandi var staddur á skipi eða vann í þágu skips. 
Lög þessi öðlast gildi 1. október 1972. 

Lög um breyting á lögum nr. 52 12. maí 1970, um 18. maí 1972 57/29. maí 1972 
eftirlit með skipum. 

Bannað er, að viðlagðri refsingu, að henda hvers kon-
ar netum, vörpum eða öðrum veiðarfærum eða hlutum 
úr þeim í sjó. 

Verzlun og verðlagsmál. 

18. maí 1972 58/29. maí 1972 

Lög um breyting á lögum um verðlagsmál, n r . 5 4 21. des. 1971 
f r á 14. juní 1960. 

Með verðlagsákvarðanir fer 9 manna nefnd, verðlags-
nefnd. Nefndin skal skipuð skv. tilnefningu eftirtal-
inna aðila: 3 af ASÍ, 2 af Vinnuveitendasambandi Ís-
lands, 1 af BSRB, 1 af Verzlunarráði Íslands, 1 af 
SÍS og' formaður án tilnefningar. Viðskiptaráð-
herra skipar nefndina. Í ákvæðum til bráðabirgða segir 
m. a., að ekki megi hækka verð á hvers konar vöru, 
hundraðshluta álagningar í heildsölu og smásölu eða 
seldrar þjónustu og framlags í hvaða formi sem er, 
frá því sem var 1. nóvember 1970, nema hlutaðeigandi 
yfirvöld telji hækkunina óhjákvæmilega. Leyfi til slíkr-
ar hækkunar skal vera háð samþykki ríkisstjórnarinn-
ar. Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1972 og gilda til 31. 
desember 1972. 

Lög um breyting á lögum nr. 41/1968, um verzl-
unaratvinnu. 

Þingsköp Alþingis. 
Lög um breyting á lögum nr. 115 19, nóvember 17. maí 1972 
1936, um þingsköp Alþingis. 

94/24. des. 1971 

21. apríl 1972 27/3. maí 1972 

54/29. maí 1972 
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Þmgsályktunartillögur. 

Þingsályktun um fullgilding samnings 
milli Danmerkur, Finnlands, Islands, 
Noregs og Svíþjóðar um samstarf á sviði 
menningarmála. 
(Samþykkt á Alþingi 2. nóv. 1971.) 

Alþingi ályktar að veita ríkisstjórninni 
heimild til þess að fullgilda fyrir Íslands 
hönd samning milli Danmerkur, Finnlands, 
Íslands, Noregs og Svíþjóðar um samstarf 
á sviði menningarmála, sem undirritaður 
var í Helsingfors 15. marz 1971 og prent-
aður er sem fylgiskjal með þingsályktun-
inni. 

Þingsályktun um samþykki til frestunar 
á fundum Alþingis samkvæmt 23. gr. 
stjórnar skrárinnar. 
(Samþykkt á Alþingi 20. des. 1971.) 

Alþingi ályktar að veita samþykki til þess, 
að fundum þingsins verði frestað frá 21. 
desemher 1971 eða síðai-, ef henta þykir, 
enda verði það kvatt saman á ný eigi síðar 
en 20. janúar 1972. 

Þingsályktun um endurskoðun á lögum 
um byggingarsamvinnufélög. 
(Samþykkt á Alþingi 8. febrúar 1972.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
láta nú þegar semja frumvarp til nýrra 
laga um hyggingarsamvinnufélög. Skal 
hraða samningu þess sem mest og leggja 
það síðan fram á næsta þingi. 

Þingsályktun um ráðstafanir til að auð-
velda umferð fatlaðra. 
(Samþykkt á Alþingi 8. febrúar 1972.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
skipa nefnd, er kanni leiðir, sem tryggi, að 
byggingar og umferðaræðar framtíðarinn-
ar, er njóta fjárhagslegrar fyrirgreiðslu 
opinberra aðila, verði hannaðar þannig, að 
fatlað fólk komist sem greiðlegast um þær. 
Enn fremur athugi nefndin, hvort ekki sé 
ástæða til þess að veita úr ríkissjóði nokkra 
fjárhæð árlega, gegn jafnháu framlagi frá 
sveitarfélögum, til þess að bæta umferðar-
möguleika fyrir fatlað fólk um þær bygg-
ingar, sem nú eru í notkun. 

Nefndin semji að könnun lokinni frumvarp 
til laga um úrbætur í þessum efnum. 

Þingsályktun um endurskoðun laga um 
stuðning við leikfélög áhugamanna. 
(Samþykkt á Alþingi 8. febrúar 1972.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að 
taka til endurskoðunar lög nr. 15 frá 15. 
marz 1965, um fjárhagslegan stuðning við 
1eiklistarstarfsemi áhugamanna. 

Þingsályktun um endurskoðun á loft-
ferðalögum. 
(Samþykkt á Alþingi 8. febrúar 1972.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
skipa nefnd til að endurskoða ákvæði loft-
ferðalaga um ábyrgð flytjenda farþega og 
farms, einkum með tilliti til þess, að eigi 
er alltaf fullljóst, hver teljast skuli flytj-
andi; sömuleiðis reglur um ábyrgð eigenda 
flugvéla gagnvart flugmönnum, svo og vá-
tryggingarsamninga varðandi flug. 

Þingsályktun um afgreiðslu skaðabóta-
mála vegna slysa. 
(Samþykkt á Alþingi 8. febrúar 1972.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina, 
að hún geri, með undirbúningi lagasetning-
ar ef með þarf, ráðstafanir til þess, að 
skaðabótamál vegna slysa fái hraðari af-
greiðslu en verið hefur almennt. 
Sé þá hafður í huga sá möguleiki, að þeg-
ar dæmt er um bótaskyldu sérstaklega, án 
þess að dæmt sé jafnframt um bótafjár-
hæðir, verði settar reglur um greiðsluskyldu 
hinna bótaskyldu og vátryggjenda þeirra 
á ákveðnum fjárhæðum upp í endanlegar 
skaðabótagreiðslur, sem síðar yrðu ákveðn-
ar með dómi. 

Þingsályktun um öflun skeljasands til 
áburðar. 
(Samþykkt á Alþingi 8. febrúar 1972.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina 
að láta rannsaka, hvar hagkvæmt sé að 
vinna skeljasand til kölkunar túna, og gera 
síðan ráðstafanir til þess að auðvelda öfl-
un hans. 
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Þingsályktun um landhelgismál. 
(Samþykkt á Alþingi 15. febr. 1972.) 

Alþingi ítrekar þá grundvallarstefnu Ís-
lendinga, að landgrunn Íslands og hafsvæð-
ið yfir því sé hluti af íslenzku yfirráða-
svæði, og ályktar eftirfarandi: 
1. Að fiskveiðilandhelgin verði stækkuð 

þannig, að hún verði 50 sjómílur frá 
grunnlínum allt í kringum landið, og 
komi stækkunin til framkvæmda eigi sið-
ar en 1. september 1972. 

2. Að ríkisstjórnum Bretlands og Sam-
bandslýðveldisins Þýzkalands verði enn 
á ný gerð grein fyrir því, að vegna lífs-
hagsmuna þjóðarinnar og vegna breyttra 
aðstæðna geti samningar þeir um land-
helgismál, sem gerðir voru við þessi ríki 
1961, ekki Iengur átt við og séu Íslend-
ingar ekki bundnir af ákvæðum þeirra. 

S. Að haldið verði áfram samkomulagstil-
raunum við ríkisstjórnir Bretlands og 
Sambandslýðveldisins Þýzkalands um 
þau vandamál, sem skapast vegna út-
færslunnar. 

4. Að unnið verði áfram í samráði við fiski-
fræðinga að ströngu eftirliti með fiski-
stofnum við landið og settar, eftir því 
sem nauðsynlegt reynist, reglur um frið-
un þeirra og einstakra fiskimiða til þess 
að koma í veg fyrir ofveiði. 

5. Að haldið verði áfram samstai'fi við aðr-
ar þjóðir um nauðsynlegar ráðstafanir 
til þess að koma í veg fyrir mengun sjáv-
ar og heimilar ríkisstjórninni að lýsa 
einhliða yfir sérstakri mengunarlögsögu 
á hafinu umhverfis Ísland. 

Þingsályktun um skipan dóms- og lög-
reglumála á Suðurnesjum. 
(Samþykkt á Alþingi 24. febr. 1972.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina 
að láta leggja fyrir Alþingi frumvarp til 
laga um skipan dóms- og lögreglumála á 
Suðurnesjum á þann veg, að á svæðinu 
sunnan Hafnarf jarðarkaupstaðar heyri 
þessi mál til einu embætti í Keflavík. 

Þingsályktun um skráningu félaga og 
firma. 
(Samþykkt á Alþingi 2. marz 1972.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
taka til heildarendurskoðunar lagaákvæði 
um skráningarmál félaga og firma í því 
skyni, að skráning fari fram á einum stað 

fyrir landið allt og að öðru leyti gerðar 
þær breytingar, sem hæfa nútíma þjóðfé-
lagsháttum. 
Að endurskoðun lokinni skal ríkisstjórnin 
láta sem.ja frumvarp til nýrrar löggjafar 
um þessi efni og leggja fyrir næsta. þing. 

Þingsályktun um sérfræðilega aðstoð við 
þingnefndir. 
(Samþykkt á Alþingi 13. apríl 1972.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
hlutast til um, að embættismenn og stofn-
anir, sem henni lúta eða njóta ríkisaðstoð-
ar, svo og sveitarfélög og sambönd þeirra 
láti þingnefndum í té í tæka tíð umsagnir 
og aðra sérfræðilega aðstoð, sem óskað er 
eftir við athugun þingmála. 

Þingsályktun um eldisstöð fyrir lax og 
silung á Norðurlandi. 
(Samþykkt á Alþingi 13. apríl 1972.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
koma upp klak- og- eldisstöð fyrir lax og 
silung og aðra nytjafiska, ef henta þykir, 
svo fljótt sem nauðsynlegt fé fæst til fram-
kvæmda. Stöðin verði á þeim stað á Norð-
urlandi, þar sem skilyrði reynast hagstæð-
ust. 

Þingsályktun um atvinnu- og fram-
kvæmdaáætlanir fyrir Austurlandskjör-
dæmi. 
(Samþykkt á Alþingi 13. apríl 1972.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni: 
1. Að láta gera atvinnumálaáætlun fyrir 

Austurlandskjördæmi. 
2. Að láta undirbúa áætlun til langs tíma 

um opinberar framkvæmdir í Austur-
landskjördæmi. 

Verk þessi verði unnin í náinni samvinnu 
við Samband sveitarfélaga í Austurlands-
kjördæmi. 

Þingsályktun um heimild fyrir ríkis-
stjórnina til að fullgilda alþjóðasamning 
um bann við staðsetningu kjarnorku-
vopna og annarra gjöreyðingarvopna á 
hafsbotni og í honum. 
(Samþykkt á Alþingi 13. apríl 1972.) 

Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni 
að fullgilda fyrir Íslands hönd samning um 
bann við staðsetningu kjarnorkuvopna og 
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annarra gjöreyðingarvopna á hafsbotni og 
í honum, sem gerður var í Washington, 
London og Moskvu hinn 11. febrúar 1971. 

Þingsályktun um samgöngumál Vest-
mannaeyinga. 
(Samþykkt á Alþingi 18. apríl 1972.) 

Alþingi ályktar að fela samgönguráð-
herra að skipa 5 manna nefnd, er gera skal 
tillögu um það, með hverjum hætti sam-
göngur við Vestmannaeyjar verði bezt 
tryg'gðar. Skulu tveir nefndarmenn tilnefnd-
ir af bæjarstjórn Vestmannaeyja, einn af 
Skipaútgerð ríkisins, einn af flugmála-
stjórn og einn af samgönguráðuneytinu, og 
skal hann vera formaður nefndarinnar. 
Kostnaður af störfum nefndarinnar greiðist 
úr ríkissjóði. 

Þingsályktun um sérstaka landshluta-
áætlun fyrir Norður-Þingeyjarsýslu. 
(Samþykkt á Alþingi 25. apríl 1972.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina 
að fela Framkvæmdastofnun ríkisins í sam-
ráði við hlutaðeigandi sýslunefnd, búnað-
arsamband, sveitarstjórnir og fjórðungs-
samband að gera sérstaka landshlutaáætl-
un fyrir Norður-Þingeyjarsýslu með það 
fyrir augum, að náttúrugæði þar, á landi 
og í sjó, nýtist sem bezt til eflingar at-
vinnulífi og byggð í héraðinu, enda verði 
áætlunin einnig látin taka til Norður-Múla-
sýslu norðan Smjörvatnsheiðar, ef hlutað-
eigandi sveitarfélög óska þess. 

Þingsályktun um námsbæknr fram-
haldsskólanemenda. 
(Samþykkt á Alþingi 2. maí 1972.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina 
að hlutast til um, að nauðsynlegar kennslu-
bækur, innlendar og erlendar, sem notaðar 
eru á hverjum tíma vegna náms í fram-
haldsskólum, séu jafnan á boðstólum í verzl-
unum, en talsvert skortir á, að svo hafi 
verið, svo að fullnægjandi geti talizt. Enn 
fremur verði athugað, hvort unnt sé að 
auka útgáfu íslenzkra kennslubóka og á 
þann hátt draga úr notkun erlendra bóka, 
einkum í menntaskólum og Háskóla Íslands. 
í þessu sambandi kemur til álita, hvort 
nauðsynlegt sé að fela Ríkisútgáfu náms-
bóka forgöngu í þessum efnum. 

Þá verði kannað, hvernig háttað er verð-
lagningu erlendra kennslubóka í verzlunum, 
með það fyrir augum að tryggja, að þær 
séu á boðstólum á hóflegu verði. 

Þingsályktun um rekstrarlán iðnfyrir-
tækja. 
(Samþykkt á Alþingi 2. maí 1972.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
hlutast til um, að Seðlabankinn veiti við-
skiptabönkunum nú þegar sérstök lán til 
að koma rekstraraðstöðu iðnfyrirtækja í 
viðunandi horf. Rekstrarlán til þeirra fyr-
irtækja, sem sett geta viðunandi tryggingu, 
verði veitt í samræmi við þær lágmarks-
reglui', sem nú skal greina: 
a) Fyrirtækin fái víxlasöluheimild (víxil-

kvóta) til sölu á allt að 90 daga löngum 
víxlum, er nemi allt að þriggja mánaða 
framleiðslu þeirra. 

b) Auk þess fái fyrirtækin yfirdráttar-
heimild á reikningslánum (hlaupareikn-
ingsyfirdrátt), er svari til þriggja mán-
aða kaupgreiðslu viðkomandi fyrirtækis. 

Að því er varðar báða ofangreinda liði, 
skal miðað við meðaltalsframleiðslu og með-
altalskaupgreiðslur s. 1. tvö ár. 

Þingsályktun um sérstaka framkvæmda-
áætlun fyrir Norðurlandskjördæmi 
vestra. 
(Samþykkt á Alþingi 2. maí 1972.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina 
að fela Framkvæmdastofnun ríkisins að 
gera, í samráði við Fjórðungssamband Norð-
urlands, sérstaka framkvæmdaáætlun fyrir 
Norðurlandskjördæmi vestra vegna hins 
milda og stöðuga atvinnuleysis í kjördæm-
inu. 

Þingsályktun um undirbúning löggjaf-
ar um embætti umboðsmanns Alþingis. 
(Samþykkt á Alþingi 16. maí 1972.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
láta undirbúa löggjöf um stofnun embættis 
umboðsmanns Alþingis. 
Skal hliosjón höfð af sambærilegri löggjöf 
annarra þjóðþinga á Norðurlöndum. 
Frumvarp þessa efnis skal lagt fyrir næsta 
reglulegt Alþingi. 
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Þingsályktun um sjálfvirk radíódufl í 
íslenzkum skipum. 
(Samþykkt á Alþingi 16. maí 1972.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina 
að beita sér fyrir því, að sett verði inn í 
reglugerð um eftirlit með skipum ákvæði 
um, að öll íslenzk skip skuli hafa um borð 
sjálfvirk radíódufl til neyðarkallssendinga. 

Þingsályktun um vinnutíma fiskimanna. 
(Samþykkt á Alþingi 16. maí 1972.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
skipa nefnd, sem í eiga sæti m. a. fulltrú-
ar sjómanna og' útvegsmanna, til að athuga 
möguleika á lagasetningu um vinnutíma og 
orlof fiskimanna. 

Þingsályktun um endurskoðun laga um 
byggingarsamþykktir fyr ir sveitir og 
þorp. 
(Samþykkt á Alþingi 16. maí 1972.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
skipa nefnd til að endurskoða lög nr. 108/ 
1945, um byggingarsamþykktir fyrir sveit-
ir og þorp, sem ekki eru löggiltir verzlun-
arstaðir. Verði endurskoðunin við það mið-
uð að minnka umdæmi byggingarfulltrúa 
að því marki, að unnt sé að veita íbúum 
hvers umdæmis viðhlítandi þjónustu. Kann-
að verði, hvort hagkvæmt muni reynast að 
tengja starf byggingarfulltrúa við hina al-
mennu leiðbeiningarþjónustu landbúnaðar-
ins, hvort stærð umdæmanna eigi að mið-
ast við það, að byggingarfulltrúi geri teikn-
ingar og vinnuteikningar fyrir umdærnið 
að einhverju eða öllu leyti, eða hvort heppi-
legra sé að koma upp teiknistofum fyrir 
stærri svæði, er sjái um þessa þjónustu, og 
þá á hvaða fjárhagsgrundvelli slíkt veroi 
gert. Nefndin leiti álits og umsagnar for-
manna sýslunefnda og búnaðarsambanda 
um æskilega skipan þessara mála á hverj-
um stað, en hraði þó störfum svo sem kost-
ur er. 

Þingsályktun um yfirlitsáætlun um 
fullnaðaruppbyggingu þjóðvegakerfis-
ins samkv. vegalögum. 
(Samþykkt á Alþingi 16. maí 1972.) 

Alþingi ályktar að skora á rikisstjórnina 
að fela Vegagerð ríkisins að iáta á árinu 
1972 gera lauslega yfirlitsáætlun um fulln-
aðaruppbyggingu þjóðvegakerfisins og 

kostnað við hana rniðað við þá gerð vega, 
sein steína ber að samkv. 12. og 13. gr. vega-
laga, nr. 98/1970, og þá flokkun vega, sem 
upp verður tekin í vegáætlun fyrir árin 
1972—75. 

Þingsályktun um athugun á auknu verð-
gildi íslenzkrar krónu. 
(Samþykkt á Alþingi 16. maí 1972.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
láta athuga, hvort hagkvæmt sé og tíma-
bært að auka verðgildi íslenzkrar krónu, 
þannig að 10 kr. verði að einni og einn 
Bandaríkjadollar jafngildi kr. 8.80. Verð-
breyting krónunnar verði þannig fram-
kvæmd, að innstæður, sjóðir, vöruverð, 
vinnulaun og skattar lækki tífalt í krónu-
tölu og skuldir einstaklinga og fyrirtækja 
hliðstætt. 

Þingsályktun um eflingu ferðamála. 
(Samþykkt á Alþingi 16. maí 1972.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
hraða áætlun um eflingu ferðamála. í áætl-
uninni verði stefnt að því að auka veru-
lega ferðamannastraum til landsins og bæta 
aðstöðu til móttöku ferðamanna. Leggja 
skal sérstaka áherzlu á það, að ferðaþjón-
usta geti orðið traustur atvinnuvegur sem 
víðast um byggðir landsins og að þróun 
ferðamála verði til stuðnings við æskilega 
þróun landsbyggðar. Jafnframt skal áætl-
unin unnin með tilliti til eftirtalinna fjög-
ui'ra þátta, sem líklegir eru til að auka 
aðdráttarafl landsins sem ferðamannalands: 
Bættra skilyrða til ráðstefnuhalds, aukinna 
sportveiða, vetraríþrótta og heilsuhæla í 
sambandi við jarðhita. 

Þingsályktun um opinberar fram-
kvæmdir í Reykjaneskj ördæmi. 
(Samþykkt á Alþingi 16. maí 1972.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
láta gera áætlun um opinberar framkvæmd-
ir í Reykjaneskjördæmi. Verk þetta skal 
unnið í samráði við sveitarstjórnir í kjör-
dæminu og byggt m. a. á þeim athugunum, 
sem unnið hefur verið að á vegum Sam-
taka sveitarfélaga í Reykjanesumdæmi um 
framtíðarþróun þessa svæðis. 
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Þingsályktun um áætlun um opinberar 
framkvæmdir í Suðurlandskjördæmi. 
(Samþykkt á Alþingi 16. maí 1972.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
láta undirbúa áætlun til langs tíma um 
opinberar framkvæmdir fyrir Suðurlands-
kjördæmi. Verk þetta verði unnið í náinni 
samvinnu við Samtök sveitarfélaga í Suð-
urlandskjördæmi. 

Þingsályktun um skólaíþróttahús við 
Hamrahlíð í Reykjavík. 
(Samþykkt á Alþingi 16. maí 1972.) 

Alþingi ályktar, að leitað skuli samstarfs 
við Reykjavíkurborg um að reisa sameig-
inlegt íþróttahús fyrir Hlíðaskóla og 
Menntaskólann við Hamrahlíð. 

Þingsályktun um radarsvara við Grinda-
vík. 
(Samþykkt á Alþingi 16. maí 1972.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina 
að beita sér fyrir því, að settur verði rad-
arsvari við innsiglinguna til Grindavíkur. 

Þingsályktun um varnir gegn ofneyzlu 
áfengis. 
(Samþykkt á Alþingi .16. maí 1972.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina 
að beita sér fyrir því, að eftirfarandi ráð-
stafanir verði gerðar til að draga úr neyzlu 
áfengra drykkja: 
1. Að efld verði undir forustu áfengis-

varnaráðs upplýsingastarf semi um háska-
legar afleiðingar af ofnotkun áfengra 
drykkja og stuðlað að því, að slík upp-
lýsingastarfsemi fari m. a. fram í öll-
um fjölmiðlum landsins, svo sem hljóð-
varpi, sjónvarpi og blöðum. 

2. Að löggæzlu verði hagað þannig, að sem 
mest áherzla sé lögð á að koma í veg 
fyrir áfengislagabrot. 

Kostnaður vegna þessara ráðstafana verði 
greiddur úr ríkissjóði. 

Þingsályktun um vinnuauglýsingar hins 
opinbera. 
(Samþykkt á Alþingi 16. maí 1972.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
gefa út þegar í stað fyrirmæli um það, 
hvernig auglýsingar um lausar stöður við 
ráðuneyti, ríkisstofnanir og ríkisfyrirtæki 

skuli vera úr garði gerðar, þannig að við-
unandi sé. Þessi fyrirmæli verði síðar höfð 
til hliðsjónar við endurskoðun laga um rétt-
indi og skyldur starfsmanna ríkisins, sem 
nú er fyrirhuguð. 

Þingsályktun um menntun fjölfatlaðra. 
(Samþykkt á Alþingi 16. maí 1972.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
athuga möguleika á lagasetningu um ráð-
stafanir til að bæta menntunaraðstöðu fjöl-
fatlaðra barna og unglinga. 

Þingsályktun um lágmarksmöskvastærð 
þorskfiskneta. 
(Samþykkt í neðri deild Alþingis 17. 
maí 1972.) 

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á rík-
isstjórnina að ákveða með reglugerð, að 
lágmarksmöskvastærð þorskfiskneta skuli 
frá 1. janúar 1973 eigi minni vera en sjö 
þumlungar. Þó skulu á svæðinu frá Horni 
austur um að Digranesi leyfðar veiðar með 
þorskfisknetum með minni möskvastærð, en 
þó eigi minni en 5 1/2 þumlung. 

Þingsályktun um orlof og þjónustu stað-
göngumanna í landbúnaði. 
(Samþykkt á Alþingi 18. maí 1972.) 

Alþingi ályktar að fela landbúnaðarráð-
herra að skipa nefnd til þess að athuga 
möguleika á lagasetningu um orlof sveita-
fólks og þjónustu staðgöngumanna í land-
búnaði. 
Nefndin skal skipuð í samráði við Stéttar-
samband bænda og Búnaðarfélag Íslands. 
Niðurstöður skulu lagðar fyrir Alþingi svo 
fljótt sem verða má. 

Þingsályktun um björgunarmál. 
(Samþykkt á Alþingi 18. maí 1972.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
skipa samstarfsnefnd fulltrúa hinna ýmsu 
hjálparsveita og björgunaraðila í landinu 
til að vinna að skipulagningu björgunar-
mála. í nefndinni verði fulltrúar frá þess-
um aðilum: Almannavörnum, flugbjörgun-
arsveitum, Flugmálastjórn, Landhelgis-
gæzlu, Landssambandi hjálparsveita skáta, 
lögregluyfirvöldum og Slysavarnafélagi Ís-
lands. Dómsmálaráðherra skipar formann 
nefndarinnar. 
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Þingsályktun um staðsetningu Hafs-
botnsstofnunar Sameinuðu þjóðanna. 
(Samþykkt á Alþingi 18. maí 1972.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina 
að láta athuga nú þegar möguleika á því 
að fá væntanlegri Hafsbotnsstofnun Sam-
einuðu þjóðanna ákveðinn samastað á Ís-
landi. 

Þingsályktun um vegáætlun fyrir árin 
1972—75. 
(Samþykkt á Alþingi 18. maí 1972.) 

Alþingi ályktar, samkvæmt III. kafla vega-
laga, nr. 23 16. apríl 1970, að árin 1971— 
1975 skuli framkvæmdum í vegamálum hag-
að og vegir flokkaðir samkvæmt vegáætl-
un, sem prentuð er sem fylgiskjal með þings-
ályktuninni. 

Þingsályktun um endurgreiðslu sölu-
skatts til rithöfunda. 
(Samþykkt á Alþingi 18. maí 1972.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
leggja fyrir næsta þing tillögur um, að 
fjárhæð, er nemi sem næst andvirði sölu-
skatts af bókum, renni til rithöfunda og 
höfunda fræðirita sem viðbótarritlaun eftir 
reglum, er samdar verði í samráði við Rit-
höfundasamband Íslands og félög rithöf-
unda. 

Þingsályktun um dreifingu mennta-
stofnana og eflingu Akureyrar sem mið-
stöðvar mennta og vísinda utan höfuð-
borgarinnar. 
(Samþykkt á Alþingi 18. maí 1972.) 

Alþingi lýsir yfir þeim vilja sínum, að 
stefnt skuli að eðlilegri dreifingu skóla og 
hvers kyns mennta- og menningarstofnana 
um landið og tillit tekið til þeirrar stefnu 
í framkvæmd byggðaáætlana. 
Enn fremur lýsir Alþingi yfir því, að sér-
staklega skuli að því stefnt, að Akureyri 
verði efld sem skólabær og miðstöð mennta 
og vísinda utan höfuðborgarinnar. 

Þingsályktun um endurskoðun stjórnar-
skrárinnar. 
(Samþykkt á Alþingi 18. maí 1972.) 

Alþingi ályktar, að skipuð skuli 7 manna 
nefnd til að endurskoða stjórnarskrána. 
Nefndarmenn skulu kosnir af Alþingi. For-
sætisráðherra kveður nefndina saman til 
fyrsta fundar, en hún skiptir sjálf með 
sér verkum. 
Nefndinni ber að leita. álits sýslunefnda og 
bæjarstjórna, landshlutasambanda sveitar-
félaga og landssambanda stéttarfélaga. Hún 
skal leita álits lagadeildar Háskóla Íslands 
og Hæstaréttar um lögfræðileg efni. Með 
opinberri tilkynningu skal þeim, sem þess 
kynnu að óska, gefinn kostur á að koma á 
framfæri við nefndina skriflegum og skrif-
lega rökstuddum breytingartillögum við nú-
gildandi stjórnarskrá fyrir þann tíma, sem 
nefndin tiltekur. 
Kostnaður við endurskoðun stjórnarskrár-
innar greiðist úr ríkissjóði. 

Þingsályktun um kerfisbundna leit að 
nothæfu efni í olíumöl. 
(Samþykkt á Alþingi 18. maí 1972.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
láta framkvæma kerfisbundna leit að not-
hæfu efni í olíumöl í námunda við þá veg-
arkafla, sem til greina komi að leggja slit-
lag á úr olíumöl. 

Þingsályktun um byggingu leiguhúsnæð-
is á vegum sveitarfélaga. 
(Samþykkt á Alþingi 18. maí 1972.) 

Alþingi ályktar, að gera beri hið fyrsta 
ráðstafanir til þess að bæta úr þeim alvar-
lega skorti á leiguhúsnæði, sem ríkjandi er 
í flestum þorpum og kaupstöðum landsins, 
og felur ríkisstjórninni í því skyni: 
1. Að láta fara fram könnun á þörf fyrir 

leiguhúsnæði í sveitarfélögum um land 
allt. 

2. Að leggja fyrir Alþingi frumvarp til laga 
um útvegun fjármagns og útlán þess til 
sveitarfélaga og annarra þeirra aðila, 
sem byg'gja vilja leiguíbúðir, þannig' að 
þeim sé gert fjárhagslega kleift að 
byg'g'ja og' reka leiguhúsnæði, þar sem 
þess er þörf. Skal þess gætt, að þessi 
sérstaka fjármagnsútvegun dragi ekki úr 
öflun lánsfjár til byggingar eigin íbúð-
arhúsnæðis. 
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Þingsályktun um upplýsingaskyldu 
stjórnvalda. 
(Samþykkt á Alþingi 19. maí 1972.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
láta undirbúa og leggja fyrir næsta þing 
frumvarp til laga um, hver sé skylda stjórn-
valda og ríkisstofnana til að skýra opin-
berlega frá störfum sínum og ákvörðunum 
og hvenær beri að veita þeim, sem þess 
óska, aðgang að reikningum og skjölum, 
sem almenning varða. 

Þingsályktun um gerð alþjóðlegs vara-
flugvallar hér á landi. 
(Samþykkt á Alþingi 19. maí 1972.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
láta fara fram könnun á því, hverja nauð-
syn beri til og hvar hagkvæmast sé að gera 
hér á landi varaflugvöll fyrir millilanda-
flug. Niðurstöður könnunarinnar verði lagð-
ar fyrir Alþingi svo fljótt sem verða má. 



I. tafla. Þjóðarframleiðsla og verðmœtaráðstöfun 1969—1971. 
Millj. kr. 

Verðlag hvers árs Verðlag ársins 1960 

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

1)Mismunur þjóðarframleiðslu og þjóðartekna á föstu verði sýnir áhrif breyttra viðskiptakjara við útlönd. 
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II . tafla. Fiskaflinn í tonnum og hagnýting hans 1969—1971. 



TÖFLIIR OG LÍNURIT 195 

III. tafla. Framleiðsla mjólkurafurða og sala þeirra innan lands 1970—1972. 

IV. tafla. lðnaðarframleiðsla 1970—1972. 

V. tafla. Samgöngur 1970—1972. 

Allt árið 1. ársfj. 2. ársfj. 3. ársfj. 
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VI. tafla. Vísitölur verðlags og tekna. 
Vísitölur 
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VII. tafla. Inn- og útflutningur og vöruskiptajöfnuður í millj. kr. 
eftir mánuðum 1970—1972.1j 
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VIII. tafla. Útflutningnr helztu vöruflokka í millj. kr. og hlutfallstölum. 

Allt árið Jan.-sept. 
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IX. tafla. Viðskipti við einstök lönd í millj. kr. 1970—1972. 

Innflutningur, cif. Útflutningur, fob. 
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X. tafla. Gjaldeyrisstaða bankanna.1) 
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XI. tafla. Greiðslujöfnuður við útlönd og viðskiptakjör. 
(Í millj. kr.) 

Jan.-júni2) 
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XII. tafla. Yfirlit um bankakerfið.1) 

Eignir bankakerfisins Skuldir bankakerfisins 



TÖFLUR OG LÍNURIT 203 

XIII. tqfla. Reikningar Seðlabankans. 
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XIV. tafla. Reikningar innlánsstofnana.1) 

Fjármagn til ráðstöfunar Ráðstöfun 
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XV. tafla. Innlán og útlán viðskiptabanka, sparisjóða og innlánsdeilda kaupfélaga.1 ) 

Veltiinnlán2)3) Spariinnlán2)4) Útlán5) 
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XVI. tafia. Efnahagsreikningur Seðlabankans. 
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XVI. tafla, frh. Efnahagsreikningur Seðlabankans. 
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XVII. tafla. Innlán og útlán banka og sparisjóða.1) 
(Í millj. kr.) 
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XVIII. tafla. Gengisskráning hjá Seðlabanka Íslands. 
1. janúar til 31. október 1972. 
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XVIII. tafla, frh. Gengisskráning hjá Seðlabanka Íslands. 
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XVIII. tafla, frh. Gengisskráning hjá Seðlabanka Íslands. 
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XVIII. tafla, frh. Gengisskráning hjá Seðlabanka Íslands. 
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XVIIJ. tafla, frh. Gengisskráning hjá Seðlabanka Íslands. 
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XVIII. tafla, frh. Gengisskránirtg hjá Seðlabanka Íslands. 
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XVIII. tafla, frh. Gengisskráning hjá Seðlabanka Íslands. 
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XVIII. tafla, frh. Gengisskráning hjá Seðlabanka Íslands. 



XVIII. tafla, frh. Gengisskráning hjá Seðlabanka Íslands. 
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Efnisyfirlit 
Áfangi í alþjóðagjaldeyrismálum 3 
Árssveifla fjármálaraða eftir Guðmund Guðmundsson 16 
Erlend lán 1971 150 
Frá ársfundi Seðlabankans 5 
Greiðslujöfnuðurinn við útlönd 1970 136 
Innlánsstofnanir 1970 og 1971 eftir Eirík Guðnason 21 
Lánsverzlun í Reykjavík 1967—1971 145 
Lífeyrissjóðir 1961 og 1970 eftir Svein E. Sigurðsson 55 
Samgöngur og ferðamál 157 
Samningur Íslands við Efnahagsbandalag Evrópu eftir Þórhall 

Ásgeirsson 104 
Stefna Íra í efnahagsuppbyggingu landsins eftir dr. T. K. Whitaker 95 
Störf Alþingis 170 
Um efnahagsvandann 91 
Utanríkisviðskipti 1970 33 
Varanleg vegagerð eftir Valdimar Kristinsson 130 
Vöruþróuii eftir Kjarna Bjarmison 109 
Yfirlit um gengismál 1971 63 





Skrá yfir töflur 
Greiðslujöfnuður og gjaldeyrismál: 

Fastar erlendar skuldir í árslok 1962—1971 155 
Fastar erlendar skuldir í árslok 1970 og 1971 153, 155 
Fjármagnshreyfingar, nettó 137 
Fjöldi erlendra. lána og meðalfjárhæð þeirra 1962—1971 155 
Gengisskráning hjá Seðlabanka Íslands 84—86, 210—218 
Gjaldeyrisstaða bankanna 74, 200 
Greiðslubyrðin af erlendum lánum 1962—1971 í hlutfalli við tekjur af vörum 

og þjónustu. Hlutfallstölur 152 
Greiðslujöfnuður, samandregið yfirlit 1966-—1970 143 
Greiðslujöfnuður við útlönd 1966—1970 139, 140, 142 
Greiðslujöfnuður við útlönd 1970, skipt á lönd 143 
Greiðslujöfnuður við útlönd og viðskiptakjör 75, 201 
Hreyfing fastra erlendra lána 1971 151, 152 
Meðalgengi kaup- og sölugengis samkvæmt skráningu hjá Seðlabanka Íslands 

31/12 1971 og 29/2 1972 66 
Meðalvextir af erlendum lánum 1962—1971 152 
Miðgengi nokkurra erlendra gjaldmiðla, tilgreint í íslenzkum krónum, ásamt efri 

og neðri mörkum gagnvart dollar 65 
Viðskiptajöfnuður (vörur og þjónusta) 1966—1970, skipt á lönd 137 

Iðnaður: 
Iðnaðarframleiðsla 1969—1971 69 
Iðnaðarframleiðsla 1970—1972 195 

Landbúnaður: 

Framleiðsla mjólkurafurða og sala þeirra innan lands 1969—1971 69 
Framleiðsla mjólkurafurða og sala þeirra innan lands 1970—1972 195 

Peningamál og lánastofnanir: 

Aukning innlánsfjár við innlánsstofnanir 1966—1971 30 
Efnahagsreikningur Seðlabankans 80, 81, 206, 207 
Efnahagur einstakra viðskiptabanka í árslok 1970 25 
Efnahagur einstakra viðskiptabanka í árslok 1971 26 



V I 

Samgöngur: 

Sjávarútvegur: 

Smásöluverzlun: 



Inn- og útflutningur og vöruskiptajöfnuður í millj. kr. eftir niánuðum 
1969—1972 73, 197 

Innflutningur nokkurra vörutegunda 1968—1970 47 
Innflutningur nokkurra vörutegunda (orkugjafa) í tonnum 1985—1971 161 
Innfluttar vörur eftir vörudeildum 1967—1970 48 
Niðursoðnar eða niðuriagðar sjávarafurðir 1969—1970 43 
Skipting innflutnings eftir notkun 1969—1970 46 
Útflutningur á áli og álmelmi 45 
Útflutningur á fiskmjöli 1969—1970 39 
Útflutningur á frystu og söltuðu kindakjöti 1969—1970 43 
Útflutningur á karfalýsi og karfamjöli 1969—1970 40 
Útflutningur á kísilgúr 1969—1970 45 
Útflutningur á loðnulýsi og loðnumjöli 1969—1970 42 
Útflutningur á loðsútuðum skinnum og húðum 1969—1970 45 
Útflutningur á prjónavörum 1969—1970 45 
Útflutningur á saltaðri síld 1969—1970 41 
Útflutningur á saltfiski, söltuðum þunnildum og söltuðum matarhrognum 38 
Útflutningur á síldarlýsi og síldarmjöli 1969—1970 41 
Útflutningur á skreið 1969—1970 39 
Útflutningur á söltuðum gærum og ull 1969—1970 44 
Útflutningur á ullarteppum 1969—1970 45 
Útflutningur á þorskalýsi 1969—1970 40 
Útflutningur freðfisks, freðsíldar og frystra rækja, humars og hrogna 37 
Útflutningur helztu vöruflokka í millj. kr. og hlutfallstölum 72, 198 
Útflutningur hvalafurða 1969—1970 40 
Útflutningur ísfisks 1969—1970 36 
Útflutningur 1969—1970 eftir vöruflokkum 35 
Viðskipti við einstök lönd í hlutfallstölum 1968—1970 51 
Viðskipti við einstök lönd í millj. kr. 1968—1970 50 
Viðskipti við einstök lönd í millj. kr. 1969—1971 73 
Viðskipti við einstök lönd í millj. kr. 1970—1972 199 
Viðskipti við vöruskiptalönd í hlutfalli af heildarviðskiptum við útlönd 1961—1970 52 

Verðlag: 
Vísitölur verðlags og tekna 70, 196 

Þjóðarframleiðsla: 
Þjóðarframleiðsla og verðmætaráðstöfun 1968—1970 67 
Þjóðarframleiðsla og verðmætaráðstöfun 1969—1971 193 

Ulanríkisviðskipli: 




