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Óvissa í gengismálum 

Uggvænlegir atburðir hafa gerzt í 
gengismálum heimsins á undan-

förnum mánuðum. Eftir hinar almennu 
gengisbreytingar, sem ákveðnar voru 
milli helztu mynta heimsins í desember 
1971, voru menn bjartsýnir á, að nokk-
ur stööugleiki gæti haldizt í alþjóðleg-
um peningamálum, unz tími hefði unnizt 
til þess að endurskoða stofnskrá Alþjóða-
gjaldeyrissjóðsins og koma á endur-
bættu kerfi, er tryggt gæti öryggi og 
vöxt í alþjóðaviðskiptum. Þessar vonir 
urðu að engu í janúar og febrúar sl., 
þegar nýjar holskeflur vantrausts og 
spákaupmennsku riðu yfir gjaldeyris-
markaði heimsins. Leiddi þetta til 10% 
lækkunar á gengi dollars um miðjan 
febrúar. Ekki nægði sú ráðstöfun þó 
til þess að lægja öldurnar, nýir erfið-
leikar brutust út í marzmánuði, og leiddu 
þeir til hálfs mánaðar lokunar á gjald-
eyrismörkuðum. Niðurstaðan varö þó sú, 
að tekið var upp fljótandi gengi á milli 
allra helztu viðskiptamynta heimsins. 

Með atburðunum í marz má segja, 
að sleginn hafi verið síðasti naglinn 
i líkkistu þess alþjóðagjaldeyriskerfis, 
sem komið var upp í lok síðari heims-
styrjaldar og oftast er kennt við Bretton 
Woods. Með því að taka upp almennt 
fljótandi gengi hafa gjaldeyrisyfirvöld 

í heiminum gefizt upp á þvi að stjórna 
þróun gengismála með sameiginlegum 
ákvörðunum og alþjóðlegri samvinnu. 
í stað þess hafa markaðsöflin aö 
sinni tekið við völdum. Því miður eru 
ennþá engin merki þess, að þetta nýja 
kerfi fljótandi gengis leiði á skömmum 
tíma til meirct trausts á gjaldeyrismörk-
uðum. Áframhaldandi lækkun Banda-
rikjadollars og sveiflur i gengi ýmissa 
annarra mynta hefur á undanförnum 
vikum gengiö lengra en flestir sérfræö-
ingar hafa taliö réttlætanlegt. 

Þótt nú sé unniö kappsamlega að því 
aö gera nýjar tillögur um endurskoðun 
Alþjóðagjaldeyrissjóðskerfisins og von-
ir séu til þess, að þvi verki geti miöaö 
verulega áfram á næstu mánuðum, hlýt-
ur langur timi að liða, þangað til að al-
menn samstaða næst um slika endur-
skoðun og hún hefur verið staðfest form-
lega af þátttökurikjum. Það má því 
búast við því, að óvissuástand og hverf-
ult gengi verði rikjandi enn um langt 
skeið. Hvaða áhrif þetta muni hafa á 
hagþróun í heiminum og viðskipti milli 
þjóða, er erfitt að sjá fyrir. Sannleik-
urinn er sá, aö gjaldeyrisöröugleikar 
siðustu ára virðast hafa haft furðulítil 
áhrif á heimsviðskipti. Hins vegar virð-
ast þeir hafa aukið á almenna verð-



þenslu í heiminum, sem nú er meiri en 
nokkru sinni, síðan styrjöldinni lauk. 

Þeir atburðir, sem hér hefur verið 
lýst, hafa haft veruleg ahrif á gengis-
og gjaldeyrismál Íslendinga. Gengis-
lækkun dollars, sem átt hefur sér stað 
í áföngum undanfarin tvö ár og nemur 
nú um eða yfir fjórðungi miðað við 
margar Evrópumyntir, hefur haft óhag-
stæð áhrif á viðskiptakjör Íslendinga, 
þar sem mikill hluti gjaldeyristekna 
þeirra er í dollurum. Á móti hefur að 
visu komið veruleg verðhækkun á fisk-
afurðum undanfarna mánuði, en hlið-
stæðar verðbreytingar hafa ekki átt sér 
stað t. d. á iðnaðarvörum og þjónustu-
greiðslum. Jafnframt hafa hinar sifelldu 
gengisbreytingar erlendis haft truflandi 
áhrif á verðlagsþróun hér á landi og 
valdið óvissu í gjaldeyrismálum. 

Reynt hefur verið að mæta þessum 
vanda með sveigjanlegri stefnu í gengis-
málum. Eftir að gengi krónunnar hafði 
verið hækkað í lok april með hliðsjón 
af hagstæðara verðlagi á útflutningsaf-
urðum, tók gengi dollars á erlendum 
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gjaldeyrismörkuðum að lækka á nýjan 
leik, þannig að mikill hluti af gengis-
hækkun krónunnar eyddist að nýju. Var 
þá gripið til þess ráðs að setja bráða-
birgðalög, er heimiluðu skráningu ís-
lenzku krónunnar ofan við hin leyfðu 
2,25% frávik frá stofngengi. Markaðs-
gengi krónunnar hefur siðan verið hækk-
að smám saman gagnvart dollar og hef-
ur verið að því stefnt, að breytingar á 
gengi dollars hefðu ekki í för með sér 
lækkun á meðalgengi íslenzku krónunn-
ar gagnvart þeim myntum, scm mikil-
vægastar eru i útflutningsviðskiptum 
Íslendinga. 

Enginn vafi er á því, að Íslendingar 
verða að vera við því búnir að halda 
áfram svipaðri stefnu í gengismálum 
og nú hefur verið mörkuð, á meðan ekki 
kemst festa á gengisskráningu helztu 
viðskiptamynta heimsins. Vonandi tekst 
með því móti að draga nokkuð úr óhag-
stæðum áhrifum erlendra gengisbreyt-
inga á efnahagsþróun hér á landi. 

J. N. 



Jóhannes Nordal: 

Sveigjanlegri stefna í gengis- og peninga-
málum — ræða á ársfundi Seðlabankans 

Jóhannes Nordal, seðlabankast.jóri, formaður bankastjórn-
ar Seðlabankans, flutti á ársfundi bankans 4. maí 1973 
ræðu þá, sem hér fer á eftir. 

Á fundi bankaráðs Seðlabankans í dag 
lagði bankastjórnin fram ársskýrslu 

bankans fyrir árið 1972, jafnframt því 
sem viðskiptaráðherra staðfesti reikn-
inga hans fyrir það ár. Í ársskýrslunni 
er, auk reikninga bankans, að finna 
greinargerð um starfsemi hans á liðnu 
ári og margvíslegar upplýsingar um þró-
un þjóðarbúskaparins, einkum þá þætti 
hans, er sérstaklega varða verksvið 
Seðlabankans, svo sem gjaldeyris- og 
peningamál. Ég mun nú, svo sem venja 
er, gera fyrir bankastjórnarinnar hönd 
nokkra almenna grein fyrir þróun efna-
hagsmála og starfsemi bankans á liðnu 
ári, jafnframt því sem ég mun nokkuð 
ræða viðfangsefni líðandi stundar og 
horfurnar framundan. Mun ég þá fyrst 
víkja nokkrum orðum að rekstri bank-
ans og starfsemi. 

Rekstrarafkoma Seðlabankans versn-
aði að miklum mun á árinu, og var 
rekstrarhagnaður til ráðstöfunar, eftir 
að greiddir höfðu verið vextir af eigin 
fé og arður af stofnfé, aðeins 5,7 millj. 

kr. í stað 51 millj. árið 1971. Var þetta 
að nokkru leyti afleiðing óhagstæðari 
meðalvaxta af erlendum eignum bank-
ans vegna vaxtalækkana erlendis á árinu, 
en mest munaði þó um það, að Seðla-
bankinn bætti mjög verulega vaxtakjör 
innlánsstofnana við bankann. Hafði hag-
urbanka og annarra innlánsstofnanafar-
ið stöðugt versnandi undanfarin ár, eink-
um vegna hækkandi launakostnaðar, og 
var því talið óhjákvæmilegt að gera ráð-
stafanir á árinu 1972 til að bæta hag 
þeirra. Var það gert með tvennum hætti, 
bættum vaxtakjörum þeirra við Seðla-
bankann og ýmsum breytingum á gjald-
skrá innlánsstofnana, en hún hafði verið 
óbreytt um nokkurra ára skeið. 

Þrátt fyrir verri afkomu hafa banka-
stjórn og bankaráð talið rétt að hækka 
arð af stofnfé bankans úr 13 í 15%, en 
arðgreiðslan gengur til að styrkja starf-
semi Vísindasjóðs. Seðlabankann greiðir 
auk þess verulegar fjárhæðir til almenn-
ingsþarfa, og má þar nefna 60% 
skatt á gjaldeyrisviðskipti bankans, en 
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hann rennur í ríkissjóð, landsútsvar og 
þátttöku bankans í rekstrarkostnaði 
Framkvæmdastofnunar. Auk þess ákvað 
bankaráð að leggja á árinu 5 millj. kr. 
í Landhelgissjóð. Alls námu greiðslur 
bankans á árinu til opinberra þarfa 
44,6 millj. kr., og er þá greiðsla arðs 
af stofnfé talin með. 

Á árinu komu til framkvæmda þær 
skipulagsbreytingar í starfsemi bank-
ans, er leiddi af setningu laga um Fram-
kvæmdastofnun ríkisins og nánar var um 
rætt í ársskýrslu bankans á síðasta ári. 
Samkvæmt lögum þessum fluttist Fram-
kvæmdasjóður í hina nýju stofnun, og 
fóru þeir flutningar fram í september, 
er hið nýja húsnæði hans þar var til-
búið. 

Endurskoðun bankakerfisins. 
Í maí skipaði viðskiptaráðherra nefnd 

til að endurskoða bankakerfið, þar á 
meðal löggjöf um peningastofnanir, og 
vinna að sameiningu banka og fjárfest-
ingarlánasjóða. í sambandi við störf 
nefndarinnar var safnað saman um-
fangsmiklum upplýsingum í Seðlabank-
anum um peninga- og lánastofnanir hér 
á landi, skipulag þeirra og starfshætti. 
Hér er ekki tækifæri til þess að gera 
grein fyrir áliti bankamálanefndar í 
einstökum atriðum, en það hefur verið 
sent bæði alþingismönnum og fulltrúum 
innlánsstofnana. Rétt er þó að nefna 
þá niðurstöðu nefndarinnar, að enginn 
vafi sé á því, að hér á landi sé nú starf-
andi miklu meiri fjöldi innlánsstofnana 
og fjárfestingarlánasjóða en hagkvæmt 
geti talizt, auk þess sem margar þeirra 
eru of smáar til þess, að þær geti upp-
fyllt sjálfsagðar öryggiskröfur. Taldi 
nefndin, að stefna beri að verulegum 
samruna innan bankakerfisins og fækk-
un stofnana, en framkvæma verði þó þá 
stefnu með fullri gát og á hæfilega löng-
um tíma. 

Nú eru starfandi hér á landi 96 inn-
lánsstofnanir, þ. e. a. s. 7 viðskiptabank-
ar, 51 sparisjóður, 37 innlánsdeildir og 
Söfnunarsjóður Íslands. Ef við þetta er 
bætt 17 fjárfestingarlánasjóðum og 
Seðlabankanum, er heildartala peninga-
og lánastofnana 114. Taldi nefndin ekki 
óraunhæft, að þessum stofnunum mætti 
fækka niður í 40—50 með samruna og 
endurskipulagningu, og mætti þá jafn-
framt fækka afgreiðslustöðum innláns-
stofnana um nálægt fjórðung. Þótt 
breytingar af þessu tagi verði ekki fram-
kvæmdar nema á nokkrum. árum, er 
bankastjórn Seðlabankans þeirrar skoð-
unar, að í þessa átt hljóti og verði þróun 
bankakerfisins að stefna. Er ætlunin 
að halda áfram á vegum bankans samn-
ingu nýrrar heildarlöggjafar um við-
skiptabanka, sparisjóði og aðrar inn-
lánsstofnanir eftir þeim meginlínum, 
sem lagðar voru í áliti bankamálanefnd-
ar. Er enginn vafi á því, að ný heildar-
löggjöf um þessi efni er orðin brýn nauð-
syn, ef tryggja á heilbrigða þróun banka-
kerfisins í framtíðinni. 

Þróun efna hagsmálanna. 
Kem ég þá að þróun efnahagsmála á 

árinu 1972, en hún var eins og endranær 
meginviðfangsefni bankastjórnarinnar 
á árinu. 

Allmikið dró úr hagvexti á árinu 1972 
miðað við næstu tvö ár á undan, jafn-
framt því sem tekjur og einkaneyzla 
jukust óvenjulega mikið. Var þessi mis-
munur í þróunarstefnu framleiðslu og 
eftirspurnar kjarni þeirra efnahags-
vandamála, sem við var að glíma á 
árinu. 

Orsakir hægari vaxtar þjóðarfram-
leiðslu og þjóðartekna á árinu 1972 en 
árin næstu á undan voru einkum tvær. 
Hin fyrri var sú, að framleiðslukerfi 
þjóðarinnar var þegar að mestu full-
nýtt í lok ársins 1971 og því minna svig-
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rúm til framleiðsluaukningar en árin 
tvö á undan, sérstaklega eftir að almenn 
stytting dagvinnutíma hafði verið ákveð-
in frá upphafi ársins. Þrátt fyrir þetta 
náðist 6% aukning í þjóðarframleiðslu 
á árinu miðað við 9,5% aukningu árið 
áður. Hin orsökin var, að viðskiptakjör 
fóru nú rýrnandi eftir að hafa farið 
ört batnandi í þrjú ár í röð. Var því 
vöxtur þjóðartekna ekki nema 5% á 
árinu, en hann hafði numið 12,5% 1973 
og 10,3% 1970. 

Þegar yfir lengri tíma er litið, verður 
að telja 5% aukningu þjóðartekna mjög 
viðunandi, enda er hún þó nokkuðyfirár-
legri meðalaukningu þeirra síðustu tvo 
áratugi. Engu að síður reyndistþessi vöxt-
ur þjóðartekna alls ófullnægjandi miðað 
við þá aukningu rauntekna, sem að var 
stefnt á árinu. Eins og oft vill verða, 
voru launahækkanir þær, sem ákveðnar 
voru í desember 1971, fremur byggðar 
á hagstæðum skilyrðum liðins tíma en 
raunhæfu mati á vaxtargetu þjóðarbús-
ins fram á við. Að meðaltali hækkuðu 
peningatekjur launþega á árinu um 28% 
miðað við meðaltal ársins 1971. Þótt 
verulegur hluti þessarar aukningar 
eyddist af verðhækkunum, jókst raun-
virði einkaneyzlunnar um 11% frá fyrra 
ári eða rúmlega tvöfalt hraðar en þjóð-
artekjur. Sambærileg aukning eða um 
10% varð á raunvirði innlendrar f jár-
festingar, ef frá er talinn innflutning-
ur á skipum, flugvélum og efni til stór-
framkvæmda. 

Hin mikla aukning eftirspurnar um-
fram aukningu þjóðartekna, sem nú hef-
ur verið lýst, kom þó ekki fram í versn-
andi viðskiptajöfnuði á árinu. Þvert á 
móti var hallinn á viðskiptajöfnuði á 
árinu 1972 rúmlega 2.000 millj.kr.minni 
en árið áður. Fyrir þessu voru þó sér-
stakar ástæður, sem nauðsynlegt er að 
hafa í huga. ef rétt skal meta greiðsln-
jafnaðarþróun ársins. Í fyrsta lagi átti 

sér stað mikil breyting útflutningsvöru-
birgða milli áranna 1971 og 1972. Á ár-
inu 1971 jukust þær mjög, einkum vegna 
sölutregðu á áli, en lækkuðu að sama 
skapi árið 1972, þegar álútflutningur 
jókst mjög verulega. Í öðru lagi var 
innflutningur sérstakra fjárfestingar-
vara, einkum skipa og flugvéla, sem að 
mestu eru greiddar af erlendu lánsfé, 
rúmlega 1.000 millj. kr. lægri en árið 
1971. Sé leiðrétt fyrir þessu tvennu, er 
ekki f jarri lagi að áætla, að raunveruleg 
rýrnun viðskiptajafnaðar frá árinu 1971 
hafi numið nálægt 2.000 millj. kr., og er 
það í betra samræmi við þá aukningu 
innlendrar eftirspurnar umfram vöxt 
þjóðartekna, sem átti sér stað á árinu. 

Rétt er að fara nokkrum orðum um 
einstaka þætti greiðslujafnaðarins. Út-
flutningur jókst á árinu um 27% að 
verðmæti, og nam hann 16.700 millj. kr., 
sem er meira en nokkru sinni fyrr. Voru 
rúmlega 2.000 millj. kr. af útflutnings-
aukningunni iðnaðarvörur, einkum ál, 
sem miklar birgðir höfðu safnazt af árið 
áður. En einnig var athyglisvert, að 
útflutningur almennra iðnaðarvara 
jókst um þriðjung. "Útflutningsverðmæti 
sjávarafurða hækkaði um 11%, og staf-
aði einnig mikill hluti þeirrar aukningar 
af birgðabreytingum, þar sem verðmæti 
ársframleiðslunnar hækkaði aðeins um 
3%. 

Aukning almenns innflutnings, þ. e. 
a. s. að skipum, flugvélum og sérstökum 
fjárfestingarvörum undanskildum, nam 
16,4% á árinu, og var það heldur minni 
aukning en vöxtur heildareftirspurnar 
virtist gefa tilefni til. Er líklegt, að 
þrengri aðstæður á peningamarkaðnum 
hafi átt hér nokkurn hlut að, eins og 
síðar mun að vikið. 

Þjónustuviðskipti eru orðin mjög 
mikilvægur þáttur í greiðslujöfnuðinum 
við útlönd og námu þjónustutekjur á 
árinu 1972 9.430 millj. kr., en gjöld 
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9.100 millj., svo að þjónustujöfnuður 
varð hagstæður um 330 millj., en árið 
áður var hann hagstæður um 480 millj. 
Vöruskiptajöfnuðurinn var hins vegar 
óhagstæður um 2.100 millj. kr., og varð 
þá viðskiptajöfnuðurinn í heild óhag-
stæður um 1.770 millj. kr. á árinu. 

Þessi halli á viðskiptajöfnuði var jafn-
aður að fullu af innflutningi f jármagns, 
einkum erlendum lántökum til langs 
tíma. Alls varð fjármagnsjöfnuðurinn 
hagstæður um 2.200 millj. kr., en erlend 
skuldaaukning opinberra aðila nam 2.040 
millj. og lánastofnana 762 millj. Þessu 
til viðbótar kom svo 215 millj. kr. út-
hlutun sérstakra dráttarréttinda Al-
þjóðagjaldeyrissjóðsins, og var það síð-
asti áfangi þeirrar úthlutunar, sem 
ákveðinn var til þátttökuríkjanna á ár-
unum 1970 til 1972. 

Sé niðurstaða allra hreyfinga við út-
lönd dregin saman í eitt, þ. e. a. s. við-
skipti með vörur og þjónustu, f jár-
magnshreyfingar og úthlutun sérstakra 
dráttarréttinda, kemur fram heildar-
greiðslujöfnuðurinn gagnvart útlöndum, 
en hann var á árinu 1972 hagstæður um 
667 millj. kr., og batnaði gjaldeyris-
staðan við útlönd um þá fjárhæð. Er 
hér reiknað með því gengi íslenzku 
krónunnar, sem gilti mestallt árið, 88 kr. 
á Bandaríkjadollar. Miðað við það gengi 
var gjaldeyrisstaðan í árslok 5.518 millj. 
kr., og hefur gjaldeyrisstaðan nú batnað 
á hverju ári síðan 1969. Miðað við nýja 
gengið var gjaldeyrisstaðan í árslok 
6.180 millj. kr., sem samsvarar sem næst 
fjögurra mánaða innflutningi. Þótt 
áframhaldandi aukning gjaldeyriseign-
ar sé í sjálfu sér mikilvæg fyrir f jár-
hagslegt öryggi þjóðarbúsins, verður að 
hafa í huga, að hún hefur síðustu tvö 
árin ekki byggzt að neinu leyti á hag-
stæðum viðskiptajöfnuði, heldur ein-
göngu á verulegri aukningu erlendra 
skulda til langs tíma. 

Hin mikla aukning innlendra tekna 
og framleiðslukostnaðar, sem ég vék að 
áðan, þrengdi einnig hag fyrirtækja, 
einkum þeirra, sem ekki gátu hækkað 
söluverð sitt að sama skapi vegna mark-
aðsaðstæðna erlendis eða verðlagseftir-
lits innanlands. Í sjávarútveginum bætt-
ist sá vandi ofan á, að aflabrögð urðu 
óhagstæðari en við hafði verið búizt. 
Þótt aflinn ykist að tonnatölu um 8% 
vegna mikillar loðnuveiði, dróst heild-
arverðmæti aflans á föstu verði saman 
um 6 1/2% frá árinu áður, þar sem afli 
verðmeiri fisktegunda rýrnaði verulega. 
Hins vegar hækkaði meðalverð sjávar-
afurða um 10% frá fyrra ári, svo að 
heildarniðurstaðan varð sú, að verðmæti 
sjávarvöruframleiðslunnar jókst um 3% 
miðað við árið 1971. Reyndist sú aukn-
ing allsendis ónóg til þess, að sjávarút-
vegurinn gæti staðið undir auknum 
framleiðslukostnaði með eðlilegum 
hætti. Varð að grípa til sérstakra fram-
leiðslustyrkja úr Verðjöfnunarsjóði á 
síðasta ársfjórðungi til að leysa þennan 
vanda. 

Eins og ég hef nú rakið, stefndi aukn-
ing tekna, fjárfestingar og opinberra 
útgjalda verulega fram úr framleiðslu-
getu hagkerfisins á síðasta ári, og var 
í þessu fólginn sá grundvallarvandi, 
sem við var að fást í stjórn efnahags-
mála. Á fyrra helmingi ársins kom þessi 
vandi einkum fram í tilhneigingu til 
vaxandi greiðsluhalla við útlönd, auk-
inni innlendri þenslu og fjárvöntun til 
fyrirhugaðra framkvæmda. Af hálfu 
Seðlabankans var talið nauðsynlegt að 
mæta honurn með sem mestu aðhaldi í 
opinberum útgjöldum og útlánum banka-
kerfisins. Gerði Seðlabankinn enn á ný 
vorið 1972 óformlegt samkomulag við 
bankana um takmörkun útlána, og var 
talið eðlilegt að stefna að 14—16% aukn-
ingu á árinu í heild. Aðstæður til útlána-
aðhalds reyndust að ýmsu leyti hagstæð-
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ari en árið áður, þar sem lausafjárstaða 
innlánsstofnana var nú þrengri, m. a. 
vegna minna innstreymis f jár frá út-
löndum. Framan af árinu batnaði þó 
lausafjárstaða innlánsstofnana mjög 
vegna árstíðasveiflu í fjárþörf ríkissjóðs 
og endurkaupum sjávarafurðavíxla, en 
þessi þróun snerist algerlega við á síð-
ara helmingi ársins, og versnaði lausa-
fjárstaða innlánsstofnana um 183 millj. 
kr. á árinu í heild. 

Þótt útlánaaukning viðskiptabankanna 
yrði 20 % á árinu eða þó nokkuð umfram 
það markmið, sem sett hafði verið, dró 
nokkuð úr útlánaaukningu innlánsstofn-
ana í heild, og reyndist hún 19,5% á 
móti 22% árið 1971. Nokkru meira dró 
úr aukningu innlána, sem nam 17% á 
móti 20% árið 1971. Aukning peninga-
magns, þ. e. a. s. seðla, myntar og velti-
innstæðna, varð hins vegar 17% eða 
mjög svipuð og árið áður. 

Þessi aukning peningamagns var veru-
lega innan við aukningu peningaverð-
mætis þjóðarframleiðslunnar, og má 
telja víst, að þrengri lausafjárstaða 
lánastofnana og fyrirtækja, sem af 
þessu leiddi, hafi haft nokkur hemjandi 
áhrif á eftirspurnarþróun ársins og á 
aukningu innflutnings, m. a. vegna 
áhrifa á almennar vörubirgðir, sem þó 
vantar traustar upplýsingar um. 

Hvað sem þessu líður, er hitt jafn-
ljóst, að ekki voru gerðar fullnægjandi 
ráðstafanir, hvorki í peningamálum né 
fjármálum ríkisins, til þess að hemja 
þá umframeftirspurn, sem fyrir hendi 
var. Jafnframt jók það á þensluna, að 
mikil aukning varð í útlánum fjárfest-
ingarlánasjóða, og var mikill hluti henn-
ar fenginn með erlendum lántökum og 
skuldasöfnun í Seðlabankanum. 

Á meðan efnahagsvandinn var fyrst 
og fremst fólginn í umframeftirspurn 
innanlands og greiðsluhalla við útlönd, 
hefði átt að vera hægt að leysa hann að 

miklu leyti með almennum hjöðnunar-
ráðstöfunum, svo sem aukinni skatt-
heimtu, aðhaldi í opinberum útgjöldum 
og takmörkunum útlána innlánsstofn-
ana og fjárfestingarlánasjóða. En þegar 
ofan á þennan vanda bættist versnandi 
afkoma sjávarútvegsins, eftir því sem á 
árið 1972 leið, breyttu vandamálin hins 
vegar um svip, og varð aðgerðum þá ekki 
lengur skotið á frest, ef forðast átti sam-
drátt í framleiðslu og atvinnu. Auk al-
mennra aðhaldsráðstafana og takmörk-
unar eftirspurnar þurfti nú einnig að 
bæta hag sjávarútvegs, ef tryggja átti 
honum rekstrargrundvöll á komandi 
vetrarvertíð. Kom þetta skýrt fram í 
áliti efnahagsmálanefndar þeirrar, sem 
ríkisstjórnin skipaði s. l. sumar og skil-
aði áliti um mánaðamótin nóvember/ 
desember. Benti hún á, að þörf væri 
samstilltra aðgerða til að draga úr út-
gjalda- og framkvæmdaáætlunum opin-
berra aðila, takmarka aukningu einka-
neyzlu og bæta rekstrargrundvöll út-
flutningsatvinnuveganna. Aðeins með 
þessum hætti taldi hún unnt að tryggja 
þolanlegan greiðslujöfnuð við útlönd á 
árinu 1973 ásamt fullri atvinnu og æski-
legum hagvexti. 

Í áliti nefndarinnar kom fram, að 
gengislækkun væri að ýmsu leyti líkleg-
asta leiðin til að ná þessum markmið-
um, ef henni fylgdu viðeígandi ráðstaf-
anir á öðrum sviðum. Eftir að nefndar-
álit þetta var komið fram og opinberar 
umræður um það hófust, varð, svo sem 
við var að búast, fljótlega vart vaxandi 
eftirpurnar eftir gjaldeyri og aukinna 
vörukaupa, þar sem almennt var við því 
búizt, að verulegar hækkanir væru fram-
undan. Við þessar aðstæður var nauð-
synlegt, að teknar yrðu hið fyrsta ákvarð-
anir um val meginleiða í efnahagsmál-
um, og varð niðurstaðan sú, að stofn-
gengi íslenzku krónunnar var lækkað 
um 10,7%, og kom breytingin til fram-
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kvæmda 20. desember. Jafnframt var 
tekinn upp meiri sveigjanleiki í gengis-
skráningu, þannig að kaup- og sölugengi 
mætti fara 2,25% upp eða niður fyrir 
stofngengi, en þau frávik hefur Alþjóða-
gjaldeyrissjóðurinn leyft síðan á árinu 
1971. 

Breyttar aðstæður. 
Þróun efnahagsmála, síðan gengis-

lækkunin var framkvæmd í desember, 
hefur um margt orðið öðruvísi en þá 
var unnt að sjá fyrir. Gengislækkun 
krónunnar hafði þá verið stillt mjög 
í hóf miðað við áætlanir um líklega af-
komu sjávarútvegsins, þar sem mikil-
vægt var talið að auka sem minnst á 
verðbólguna innanlands. Reyndist líka 
mjög erfitt að ná samningum um fisk-
verð á grundvelli hins nýja gengis, og 
þurfti að grípa til viðbótarfyrirgreiðslu 
af hálfu ríkisins, til að samningar tækj-
ust. Það varð einnig brátt ljóst, að ekki 
mundi takast að koma fram þeim tíT-
lögum efnahagsmálanefndar, að dregið 
yrði úr víxlhækkunum kaupgjalds og 
verðlags til að tryggja árangur gengis-
breytingarinnar. Þvert á móti reyndust 
verðhækkanir eftir áramótin enn þá ör-
ari en við hafði verið búizt, m. a. vegna 
mikilla hækkana á innflutningsverðlagi. 
Við þá óvissu, sem af þessu leiddi, bætt-
ust svo afleiðingar jarðeldanna í Vest-
mannaeyjum og þær þungu búsifjar, sem 
þeir veita þjóðarbúinu. 

Enn nýr vandi barst að höndum, þeg-
ar Bandaríkjastjórn tilkynnti 12. febr-
úar, að gengi dollars yrði lækkað um 
10%. Leiddi þessi gengisbreyting doll-
arsins til víðtækari gengisbreytinga í 
heiminum, sem óþarft er að rekja hér. 
Í aðalatriðum voru áhrif þessara breyt-
inga á greiðslujöfnuð Íslendinga svipuð 
og þeirra breytinga, sem áttu sér stað 
á árinu 1971. Yfir 60% af gjaldeyris-
tekjum Islendinga eru í dollurum, og 

mikill hluti þeirra er notaður til þess að 
greiða fyrir vörur og þjónustu, sem 
keypt er frá löndum, sem hækkuðu gengi 
sitt gagnvart dollar. Að öðru jöfnu hlutu 
því þessar gengisbreytingar að hafa í 
för með sér rýrnun á viðskiptakjörum 
Íslendinga, sem meta má á 2—3% eða 
7—900 milljónir kr. á ársgrundvelli. Með 
tilliti til þessa þótti ekki annað fært en 
að breyta stofngengi íslenzku krónunnar 
til samræmis við breytt gengi dollars-
ins, og kom gengisbreyting þessi til 
framkvæmda 15. febrúar. Í marz urðu 
enn umbrot á gjaldeyrismörkuðum, er 
leiddu í raun til hreyfanlegs gengis á 
dollar. Ekki voru þó á því stigi talin 
næg rök fyrir breytingu á dollaragengi 
krónunnar. 

Síðan þetta gerðist, hafa afkomuhorfur 
sjávarútvegsins hins vegar batnað mjög. 
Er ástæðan sú, að miklar og að mestu leyti 
óvæntar hækkanir hafa orðið á verðlagi 
helztu útflutningsafurða sjávarútvegs-
ins, svo sem saltfisks og freðfisks. Hefur 
þetta haft í för með sér verulega tekju-
aukningu í sjávarútvegi umfram það, 
sem ráð var fyrir gert, þegar ákvörðun 
var tekin um að fylgja gengi dollars í 
febrúar. Jafnframt auknu svigrúmi í 
afkomu sjávarútvegsins breyta þessar 
verðhækkanir greiðslujafnaðarhorfum á 
þessu ári einnig til hins betra. 

Á móti þessum breytingum til batn-
aðar í afkomu sjávarútvegs og útflutn-
ingstekjum hafa verið skýr merki þess 
síðustu mánuði, að verðbólgan innan-
lands væri að magnast og mundi fara 
enn vaxandi, ef ekki væri að gert. Í 
kjölfar 12—13% hækkunar á almennu 
kaupgjaldi 1. marz s.l. var útlit fyrir 8%-
hækkun til viðbótar 1. júní vegna verð-
lagsuppbóta á laun. Jafnframt hefur eft-
irspurnarþenslan farið vaxandi á öllum 
sviðum, og á aukin eftirspurn eftir hús-
næði vegna jarðeldanna í Vestmanna-
eyjum sinn þátt í því. Hefur þessi aukna 
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þensla einnig komið fram í meiri vaxtar-
hraða bæði í útlánum bankanna og pen-
ingamagni. Hefur því varla verið um 
það að villast, að hér á landi væri að 
skapast hættulegra verðbólguástand en 
dæmi eru til um margra ára skeið. 

Eina svigrúmið. sem fyrir hendi var 
í hagkerfinu, til að hamla gegn þessari 
verðbólguöldu, fólst í þeirri aukningu 
útflutningstekna, sem leiðir af verð-
hækkunum helztu útflutningsvara Ís-
lendinga. Það var eindregin skoðun 
bankastjórnar Seðlabankans, sem stuld 
var af athugunum hagrannsóknadeildar 
Framkvæmdastofnunarinnar, að rétt 
væri að nota þetta svigrúm til þess að 
hækka gengi krónunnar að nýju, enda 
hefði gengi hennar ekki verið látið fylgja 
dollar að fullu 15. febrúar, ef þá hefði 
verið vitað um þá þróun útflutnings-
verðlags, sem síðan hefur orðið. Sam-
tímis gengishækkuninni hefur verið 
ákveðið að grípa til öflugra hliðarráð-
stafana í formi vaxtahækkunar og auk-
innar innlánsbindingar til að hamla gegn 
peningaþenslu og auka fjármagnsmynd-
un í landinu. Er með þessum aðgerðum 
að ýmsu leyti farið inn á nýjar brautir 
í notkun hagstjórnartækja hér á landi, 
og er rétt að fjalla hér nokkru nánar 
um þau rök, sem þar liggja að baki. 

Er þá fyrst að líta á gengishækkunina 
og notkun gengisins sem hagstjórnar-
tækis. Mörg rök hníga nú að því, að 
ástæða sé til fyrir Islendinga að endur-
skoða stefnu sína í gengismálum með 
hliðsjón af reynsluundanfarinnatveggja 
ára. Er slík endurskoðun reyndar að 
nokkru leyti óhjákvæmileg vegna þeirra 
gagngeru breytinga, sem átt hafa sér 
stað í gengismálum heimsins undanfarin 
ár og ástæðulaust er að fara um mörgum 
orðum á þessum vettvangi. Nægir að 
benda á það, að fastgengiskerfið, sem 
staðið hafði í meginatriðum óbreytt í 
aldarfjórðung, er ekki lengur starfhæft, 

en í stað þess er komið meira eða minna 
hreyfanlegt gengi milli helztu mynta 
heimsins. 

Hjá því getur ekki farið, að Islending-
ar, sem eru öllum öðrum þjóðum háðari 
utanríkisviðskiptum, verði að taka til-
lit til svo gagngerra breytinga í um-
heiminum. Hafa gengisbreytingar síð-
ustu tveggja ára og þá einkum lækkun 
dollarsins þegar haft djúptæk áhrif á 
efnahagsþróun hér á landi. Hinar miklu 
breytingar á verðlagi útflutnings og 
innflutnings og viðskiptakjörum, sem 
af þessu hefur leitt, hafa kallað á sveigj-
anlegri stefnu í gengismálum af okkar 
hálfu en áður hafði tíðkazt. Auk þess 
hljótum við eins og aðrir að draga lær-
dóm af þeim vandkvæðum, sem komið 
hafa í ljós í starfsemi fastgengiskerfis-
ins meðal annarra þjóða. Virðist reynsl-
an hafa sýnt, að fastgengiskerfi, sem 
aðeins leyfir tiltölulega stórar, en fáar 
gengisbreytingar, getur haft í för með 
sér margvísleg vandamál í stjórn efna-
hagsmála. Tregðan til að breyta gengi 
fyrr en í allra seinustu lög hefur leitt 
til stökkbreytinga á verðlagi og kaup-
gjaldi, sem hættulegar eru þjóðfélags-
legu jafnvægi og kynda auk þess undir 
hvers konar spákaupmennsku. Ástæða 
er til að ætla, að unnt sé að forðast mörg 
þessara vandamála með því að breyta 
gengi oftar og minna í einu. 

Hér á landi hafa flestar gengisbreyt-
ingar átt rætur að rekja til óstöðugleika 
sjávarútvegsins, sem háður er miklum 
sveiflum, bæði í aflabrögðum og erlendu 
verðlagi. Þegar vel hefur gengið, hefur 
tekiuaukning sjávarútvegsins orðið afl-
gjafi almennrar efnahagsþenslu innan-
lands, sem oftast hefur leitt til hækkandi 
verðlags og framleiðslukostnaðar, unz 
umframtekjur hans hafa verið étnar 
upp að fullu. Fyrr eða síðar hefur svo 
slegið í bakseglin vegna minnkandi afla 
eða verðfalls erlenclis. Hefur þá sjaldn-
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ast verið um betri kost að velja en geng-
islækkun til að forðast taprekstur og 
samdrátt. Með þessum hætti hefur hver 
stórsveifla í útflutningstekjum sjávar-
útvegsins fært okkur nýtt þensluskeið, 
sem endað hefur með gengislækkun, þeg-
ar aftur hefur blásið á móti. 

Ýmsar leiðir hafa verið reyndar til 
þess að levsa þennan vanda, og má þar 
sérstaklega nefna stofnun Verðjöfnun-
arsjóðs fiskiðnaðarins, sem starfað hef-
ur síðan 1969. Þótt starfsemi hans hafi 
vissulega verið árangursrík, bendir 
reynslan til þess, að fleira þurfi að koma 
til, ef um mjög miklar sveiflur er að 
ræða. 

Sveigjanleg gengisskráning. 
Það hagstjórnartæki, sem einna lík-

legast virðist til að koma að gagni í 
þessu efni, er sveigjanleg gengisskrán-
ing, þar sem gerðar yrðu tiltölulega 
litlar breytingar á gengi bæði til hækk-
unar og lækkunar, eftir því sem sveiflur 
í útflutningstekium og greiðslujöfnuði 
gæfu tilefni til. í stað þess að láta aukn-
ingu útflutningstekna dreifast um hag-
kerfið með hækkun launa og verðlags, 
yrði þensluáhrifum mætt með gengis-
hækkun, sem dreifði ávinningnum í 
formi lægra innflutningsverðlags og 
hækkaðra rauntekna. 

Þótt gengishækkun hafi við rétt skil-
yrði hagstæð áhrif bæði á rauntekjur 
launþega og verðlagsþróun, hefur henni 
þó lítið verið beitt, bæði hér á landi og 
erlendis. Á þessu eru vafalaust margar 
skýringar. Ég vil aðeins nefna tvær, af 
því að þær virðast skipta sérstaklega 
miklu máli við íslenzkar aðstæður. 

Hin fyrri er sú, að skilvrði til gengis-
hækkunar standa hér sjaldnast nema 
um skamman tíma, þar sem verðlagn-
ingarkerfið dreifir venjulega tekjuaukn-
ingu sjávarútvegsins mjög fljótt um allt 
hagkerfið. Gengishækkun verður því að 

framkvæma mjög fljótt, eftir að skilvrði 
fyrir henni eru fyrir hendi, ella gengur 
tækifærið mönnum úr greipum. Kom 
þetta greinilega fram vorið 1970, þegar 
öll skilyrði til gengishækkunar voru fvrir 
hendi að dómi Seðlabankans og Efna-
hagsstofnunarinnar. Því miður var það 
tækifæri ekki notað, og nokkrum vikum 
síðar höfðu stórfelldar kauphækkanir 
þurrkað út það svigrúm, sem fyrir hendi 
hafði verið í þessu efni. 

Önnur ástæða fyrir því, að menn eru 
tregir til gengishækkana, er óttinn við 
það, að hin hagstæðu skilyrði í útflutn-
ingsatvinnuvegunum okkar, sem háðir 
eru hverfulum sjávarafla og óstöðugu 
verðlagi erlendis, kunni að breytast 
fljótlega til hins verra, þannig að hið 
nýja gengi reynist brátt óraunhæft. 
Þessari röksemd er einfaldast að svara 
með því að lýsa fylgi við sveigjanlega 
stefnu í gengismálum og vera jafnfús til 
að leiðrétta gengi til beggja handa, eftir 
því sem aðstæður segja fyrir um. Geti 
gengishækkun haft hagstæð á,hrif á þró-
un efnahagsmála, er ástæðulaust að 
hafna henni eingöngu af ótta við það, 
að þörf geti verið á því að fella gengið 
aftur einhvern tímann síðar. 

Þessi röksemd á ekki sízt við nú. Eng-
inn getur spáð um það með neinni vissu, 
hve lengi það gengi, sem nú hefur verið 
ákveðið. tryggir viðunandi greiðslujöfn-
uð og sæmilega afkomu útflutningsat-
vinnuveganna. Úr því verður framtíðin 
að skera. Engu að síður er full ástæða 
til að beita hækkun gengisins nú til að 
draga úr verðbólgu og eftirspurnar-
þenslu á næstu mánuðum miðað við það, 
sem ella hefði orðið. Takist þetta, ætti 
það ekki til lengdar að verða útflutnings-
atvinnuvegunum síður til hagsbóta en 
öðrum greinum þjóðarbúskaparins. 

Öll hníga þessi rök að því, að við 
fylgjum fordæmi annarra þjóða og tök-
um upp sveigjanlegri stefnu í gengis-
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málum með örari breytingum gengis-
skráningar bæði til hækkunar og lækk-
unar og gerum gengið þannig að virkari 
þætti í almennri stjórn efnahagsmála. 

Bankastjórn Seðlabankans er þeirrar 
skoðunar, að gengishækkun sú, sem nú 
hefur verið gerð, muni því aðeins ná 
tilætluðum árangri, að henni fylgi aðrar 
ráðstafanir, er einnig beinist að þvi 
að hamla gegn vaxandi peningaþenslu 
og verðbólguótta, sem einkennt hefur 
þróunina síðustu mánuðina. Hefur þeg-
ar verið stigið skref í þessa átt með 
setningu bráðabirgðalaga til að tryggja, 
að verðlækkunaráhrif gengishækkunar-
innar komi sem fyrst fram í almennu 
verðlagi. Þá hefur samtímis gengishækk-
uninni verið ákveðið að framkvæma 
verulega vaxtahækkun, þer sem megin-
áherzla var lögð á betri ávöxtun spari-
f jár svo og hækkun innlánsbindingar úr 
20 í 21%, en hvoru tveggja er ætlað 
að draga úr hinni vaxandi peninga-
þenslu. 

Vax tabreytingar. 
Megintilgangur vaxtahækkunarinnar 

er að tryggja hag sparifjáreigenda, sem 
orðið hafa fyrir stórfelldri rýrnun eigna 
sinna vegna verðbólgu undanfarinna 
ára, sem hefur verið langt umfram 
ávöxtun sparifjár. Vissulega er hér ekki 
um nýtilkominn vanda að ræða, þar sem 
eigendur sparifjár hafa borið skarðan 
hlut frá borði um fjölda ára. Hins vegar 
er aldrei of seint að bæta úr því, sem 
miður hefur farið,og mér virðast óvenju-
lega margar raddir hafa heyrzt að 
undanförnu, sem krafizt hafa réttlætis 
í þessu efni. 

Með útgáfu verðtryggðra spari-
skírteina ríkissjóðs hefur raunverulega 
verið viðurkennd nauðsyn þess að bjóða 
sparendum betri kjör í því skyni að afla 
f jár til nauðsynlegra framkvæmda. Um 
það er ekki nema gott eitt að segja. 

Hins vegar hefur verðbólgan skapað svo 
mikið bil á milli ávöxtunar spariskír-
teina og innstæðna í bönkum, að nýtt 
misrétti hefur komið til sögunnar, sem 
forystumenn innlánsstofnana hafa mjög 
kvartað yfir. Sannleikurinn er sá, að úr 
fjármagnsskortinum verður ekki leyst 
með því að bjóða tiltölulega litlum hóp 
sparenda viðunandi kjör, en láta sig 
engu skipta hag hins stóra meirihluta. 
Hætt er við, að sú leið hafi til lengdar 
aðeins í för með sér tilflutning sparif jár, 
en enga teljandi aukningu á heildarfjár-
magnsmyndun í þjóðfélaginu. 

Hversu mikilvægt er að efla innlenda 
fjármagnsmyndun, kemur glöggt fram 
af tölum um þróun þjóðhagslegs sparn-
aðar að undanförnu. Þrátt fyrir það, að 
árið 1972 var langtekjuhæsta ár í sögu 
þjóðarinnar, lækkaði hlutfall heildar-
sparnaðar af þjóðarframleiðsluúr25,7% 
1971 niður í 23,8%. Er þetta einnig veru-
lega fyrir neðan meðaltal síðasta áratug-
ar, en þá var þetta hlutfall um 26%. Ef 
Íslendingar eiga að geta haldið áfram 
efnahagslegri uppbyggingu í landinu án 
óhóflegrar notkunar erlends lánsfjár, 
ætti því öllum að vera ljós nauðsyn þess, 
að allt sé gert, sem unnt er, til að tryggja 
hag sparenda og þannig innlenda f jár-
magnsmyndun. 

En breyting vaxtakjara var ekki ein-
göngu æskileg vegna hagsmuna spari-
fjáreigenda, heldur einnig til þess að 
draga úr eftirspurn eftir lánsfé, sem að 
stórum hluta hefur byggzt á von um 
þann auðfengna gróða, sem í því í'elst 
að taka lán og festa það í eignum, sem 
hækka miklu örar í verði en vöxtunum 
nemur. Hefur reynslan að undanförnu 
sýnt, að útlánum banka og fjárfesting-
arlánasjóða verður ekki halclið í skefj-
um með skömmtunaraðgerðum einum 
saman, ef lánskjörin eru með þeim hætti, 
að hver lántakandi telji sér vísan verð-
bólgugróða. Með hækkun vaxta má því 
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vænta þess, að dragi úr útlánaeftirspurn 
af þessu tagi, og því mun auðveldara 
reynast að láta þá starfsemi þjóðarbús-
ins ganga fyrir um lánsfé, sem raunveru-
lega skilar eðlilegum arði úr rekstri sín-
um. 

Það er skoðun bankastjórnar Seðla-
bankans, að æskilegt sé, að þessi vaxta-
breyting marki upphaf þess, að tekin 
verði upp hreyfanlegri vaxtastefna en 
tíðkazt hefur hér á landi. Eigi vextirnir 
að gegna hlutverki sínu á lánamarkaðn-
um og tryggja bæði eðlilega ávöxtun 
sparifjár og hamla gegn óhóflegri aukn-
ingu útlána, verða þeir að breytast með 
tilliti til þróunar verðlags og almenns 
atvinnuástands. Á sama hátt og háir 
vextir eru nauðsynlegri á verðbólgutím-
um, er jafnsjálfsagt, að þeir lækki, ef 
stöðugleiki næst í verðlagsþróun í land-
inu eða æskilegt verður að örva atvinnu-
starfsemi með aukningu útlána. 

Ég er nú orðinn næsta langorður um 
hlutverk hreyfanlegs gengis og vaxta 
sem hagstjórnartækja. Það er ekki af því, 
að bankastjórn Seðlabankans telji unnt 
að ráða við verðbólguvandamálin hér 
á landi eingöngu með aðgerðum í gengis-
og peningamálum. Þvert á móti er aug-
ljóst, að meginskilyrði þess, að takast 
megi að tryggja samtímis sæmilega stöð-
ugt verðlag og fulla nýtingu framleiðslu-
krafta þjóðarbúsins, er samræmd og 
sterk heildarstefna í launa- og verðlags-
málum, svo og í fjármálastjórn og út-
gjaldaáætlun ríkisins og annarra opin-
berra aðila. Innan ramma slíkrar heild-
arstefnu ætti hins vegar virk og hreyf-
anleg stefna í peninga- og gengismálum 
að geta lagt nokkuð af mörkum til þess, 
að náð verði settu marki í rekstri þjóð-
arbúsins. Að því ber Seðlabankanum að 
vinna. 



Haraldur Jóhannsson: 

Heimskreppan 1929—1932, aðdragandi 
hennar og afleiðingar 

I. Klassisk hagfræði. 

Klassisku hagfræðingarnir settu traust 
sitt á frjálsa samkeppni. Að baki máls-

vörn þeirra fyrir frjálsri samkeppni leyndist 
það viðhorf, að í mannfélaginu sem í náttúr-
unni gætti hneigðar til samræmis. Því 
minna sem við þeirri hneigð væri haggað, 
því betur farnaðist atvinnuvegunum, að þeir 
töldu. Klassisk hagfræði var tilraun þeirra 
til fræðilegrar framsetningar þessarar nátt-
úrulegu hneigðar til samræmis í atvinnu-
lífinu. 

Í klassiskri hagfræði ákvarðast verð vara 
af framboði þeirra og eftirspurn í bráð, 
en til langframa af kostnaði við framleiðslu 
þeirra eða nánar tiltekið af því magni vinnu, 
sem til þeirra er varið (eða í þeim felst). 
— Hækkun á verði vöru eykur arð af fram-
leiðslu hennar í bráð. Framleiðendur auka 
þess vegna framleiðslu hennar í því skyni 
að auka arð sinn. Nýir framleiðendur bæt-
ast jafnvel í hóp þeirra. Tvennt hamlar 
brátt á móti aukningu arðs þeirra: Þegar 
meira af vöru berst á boðstóla, lækkar verð 
hennar að öðru jöfnu. Og því meira sem 
framleitt er af vöru, því hærri verður kostn-
aður á framleidda einingu hennar. Senn 
kemst þess vegna aftur á sem næst fyrra 
hlutfall á milli verðs vörunnar og kostn-
aðai' við framleiðslu hennar. Lækkun á 
verði vöru dregur úr arði af framleiðslu 
hennar í bráð. Framleiðendur draga þess 
vegna úr framleiðslu hennar í því skyni 

að draga úr minnkun arðs síns. Sumir fram-
leiðendur kunna jafnvel að heltast úr lest-
inni. Þegar minna af vöru berst á boðstóla, 
hækkar verð hennar að öðru jöfnu. Og því 
minna sem framleitt er af vöru, því lægri 
verður kostnaður á framleidda einingu 
hennar. Senn kemst þess vegna aftur á sem 
næst fyrra hlutfall á milli verðs vörunnar 
og kostnaðar við framleiðslu hennar. Yerð 
vöru til langframa sveiflast umhverfis nátt-
úrulegt eða eðlilegt verð hennar, sem svarar 
til kostnaðar við framleiðslu hennar. Verð-
hlutföll vara eru þannig óháð peningum. 
Aftur á móti fer hæð verðlags eftir magni 
peninga í umferð. Verðlagið er því hærra, 
því meira af peningum sem er í umferð 
(eða deilist niður á viðskipti). — Viðleitni 
manna til að auka ai'ð sinn eða bæta hag sinn 
er forsenda þessarar kenningar. 

Fjármagni er ekki bægt frá neinni at-
vinnugrein, þegar frjálsri samkeppni er 
uppi haldið. Arður af fjármagni er þá jafn-
mikill í öllum atvinnugreinum til lengdar. 
Að öðrum kosti leitaði fjármagn úr arðlág-
um atvinnugreinum yfir í arðháar atvinnu-
greinar. — Atvinnugreinar, sem arðsamar 
eru í bráð, færa út kvíar og leita lánsfjár. 
Jafnframt geta þær greitt hærri vexti af 
lánum en gengur og gerist. Lántökur aukast 
sakir þessa. Vextir, verð lána, hækka. Meiri 
peningar, stærri hluti tekna, eru þess vegna 
lagðir fyrir en áður. Að sama skapi og 
sparnaður vex, minnkar neyzla eða með öðr-
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um orðum dregst saman framleiðsla í öðr-
um atvinnugreinum. Og í þeim losnar um 
vinnuafl og tæki. Til reiðu stendur arðsöm-
um atvinnugreinum ekki aðeins fjármagn, 
heldur einnig vinnuafl og jafnvel ónýtt 
tæki. Sparnaður og fjárfesting haldast í 
hendur. — Skipti á vörum eru í senn kaup 
og sala eða með öðrum orðum skipti á tekj-
um. Á milli tekna, kaupmáttar, og fram-
leiðslu er jöfnuður. Allar framleiddar vör-
ur seljast, þó ekki ávallt jafnhratt. Á at-
vinnustarfsemi verður aldrei lát, þótt á 
stundum sé þörf tilfærslna á milli atvinnu-
greina. — Að tilhlutan ferla markaðarins 
er af hverri vöru framleitt slíkt magn, 
sem samfélagið æskir, jafnframt því sem 
vinnuafl, tæki og fjármagn eru nýtt til hins 
ítrasta. 

Við einokun er fjármagni og síðan vinnu-
afli meinuð innganga í atvinnugreinar. Af 
óeðlilegum arði í einokuðum atvinnugrein-
um hlýzt ekki tilfærsla fjármagns og vinnu-
afls. Einokun verður í þágu lítils hóps 
manna, en andstæð hagsmunum samfélags-
ins sem heildar. 

II. Staða verzlunar á milli landa í klassískri 
hagfræöi. 

Viðskipti á alþjóðlegum markaði leiða 
ekki til jöfnunar arðs og launa, því að f jár-
magn og vinnuafl leita ógjarnan á milli 
landa að dómi klassisku hagfræðinganna. 
Verðmismunur vara helzt landa á milli, þótt 
þau taki upp verzlun sín á milli. Skýringa er 
þörf, bæði á myndun verðs vara á alþjóð-
legum markaði og á misháu verðlagi landa 
á milli. 

Hlutfallslegur tilkostnaður við framleiðslu 
deilir á milli útfluttra vara og innfluttra 
vara. Úr landi eru fluttar vörur, sem fram-
leiddar verða með tiltölulega lágum tilkostn-
aði. Inn eru fluttar vörur, sem aðeins verða 
framleiddar innanlands með tiltölulega há-
um tilkostnaði. (Hlutföll tilkostnaðar á 
milli vara innan lands eru borin saman við 
hlutföll tilkostnaðar þeirra utan lands). Al-
þjóðlegar verzlunarvörur eru þannig fram-
leiddar í þeim löndum, þar sem tilkostnað-
ur varanna er minnstur, þegar tillit til alls 
er tekið, ef hömlur eru ekki lagðar á verzl-

un. Að þessum hætti skýrðu klassisku hag-
fræðingarnir skiptahlutföll vara í verzlun 
á milli landa. 

David Ricardo reit: 
„Í kerfi fullkomlega frjálsrar verzlunar 

setur hvert og eitt land eðlilega auðmagn 
sitt og vinnandi hendur til slíks starfs, 
sem því kemur bezt. Sú eftirsókn eftir 
eigin ávinningi er í aðdáunarverðu sam-
hengi við allsherjarhag heildarinnar. Með 
því að örva atorku, umbuna hugvitsemi 
og nýta sem haganlegast sérstæðar nátt-
úrugjafir, áskipar hún vinnandi höndum 
þangað, sem þær duga og nýtast bezt; 
og með því að auka magn framleiðslunn-
ar yfirleitt, miðlar hún í senn almennum 
hagsbótum og knýtir saman einum sam-
eiginlegum böndum hagsmuna og sam-
skipta allsherjarfélags þjóðanna hvar-
vetna í hinum siðaða heimi".1) 
Innan lands helzt nokkurn veginn fast 

hlutfall milli magns peninga, myntar og 
seðla, og forða af myntmálmum (gulli og 
silfri), meðan gjaldmiðlar standa á gull-
fæti. Myntmálmar eru fluttir á milli landa 
til að jafna metin í greiðslum þeirra á 
milli. Þegar halli á verzlun við útlönd er 
jafnaður með myntmálmum, er gengið á 
í'orða þeirra. Og verðlag lækkar. Um leið 
vex magn og fjöldi útfluttra vara, en magn 
og fjöldi innfluttra vara minnkar. Halli á 
verzlun við útlönd minnkar og hverfur inn-
an tíðar. Ábati á verzlun við útlöncl færir 
heim myntmálma, svo að forði þeirra eykst. 
Og verðlag hækkar. Um leið minnkar magn 
og fjöldi útfluttra vara, en magn og fjöldi 
innfluttra vara vex. Ábati á verzlun við út-
lönd minnkar og hverfur innan tíðar. Að 
þessum hætti skýrðu klassisku hagfræðing-
arnir mishátt verðlag á milli landa. 

III. Heimsmarkaður kemur til sögunnar. 
Í lok 18. aldar og í upphafi 19. aldar tók 

Bretland forystu fyrir heimsverzluninni og 
naut til þess iðnbyltingar sinnar. Á öðrum 
fjórðungi 19. aldar námu útfluttar vörur 
frá Bretlandi, að miklum hluta álnavara og 

1) Principles of Political Economy and 
Taxation, Everyman's Edition, bls. 81. 



HEIMSKREPPAN 1 9 2 9 — 1 9 3 2 

járnvara, nálega þriðjungi samanlagðra út-
fluttra vara allra landa í heimi. Meira en 
helmingi þeirra nema samt útfluttar vörur 
eins lands vart, því að eitt land flytur það 
inn, sem annað flytur út. í verzlun heimsins 
hefur ekkert annað land, fyrr eða síðar, 
skilið önnur svo langt að baki. Úr forhlaupi 
Bretlands dró, þegar lönd Vestur-Evrópu 
og Norður-Ameríku tóku að iðnvæðast. 
Þegar undir lok 19. aldar var meira fram-
leitt af iðnvarningi í Bandaríkjunum 0g í 
Þýzkalandi heldur en í Bretlandi. 

Lönd í Vestur-Evrópu urðu að draga að 
hráefni frá öðrum heimsálfum, þegar iðn-
væðing þeirra komst á flugstig, og sum 
þeirra matvæli að auki, í senn vegna fjölg-
unar fólks og samfærslu landbúnaðar. í 
þeim heimsálfum, í Ameríku, í Afríku, í 
Ástralíu og í ýmsum hlutum Asíu, var 
námugröftur aukinn og stórfelld búsýsla 
hafin. Fólk fluttist búferlum frá Evrópu 
í stærri hópum en áður til nýnuminna 
heimshluta. Og í þeim var fest, allreglulega 
og allverulega, fjármagn frá Evrópu. Tollar 
voru lækkaðir jöfnum höndum og höft á 
viðskiptum niður felld. Þesi öra framvinda 
varð enn hraðstígari en ella sakir mikilla 
samgöngubóta á þessu skeiðilagningar járn-
brauta víða um heim og ferða gufuskipa 
yfir úthöfin. Fólki í heiminum fjölgaði um 
fimmtung, og framleiðsla iðnvarnings jókst 
um helming á þriðja fjórðungi 19. aldar, 
en verzlun á milli landa þrefaldaðist. Til 
rúms var að ryðja sér ný og aukin verka-
skipting á milli landa. Heimsmarkaður var 
kominn til sögunnar. 

Gjaldmiðlar nær allra landa stóðu á gull-
fæti. Án fyrirstöðu var þeim skipt hverjum 
í aðra. Verzlun á mili landa gekk að þremur 
fjórðu hlutum upp, ef svo verður að orði 
kveðið. Fjórðung greiðslna hennar vegna 
jöfnuðu lönd með skiptum á halla sínum og 
ábata hvert gagnvart öðru. Tilfærslur 
greiðslnanna voru reglubundnar að miklu 
leyti. Undir þá alþjóðlegu greiðslurás runnu 
tvær meginstoðir. Önnur var fjármálalegt 
og viðskiptalegt bolmagn Bretlands og þá 
um leið sterlingspunds þess. Hin var skipan 
peningamála, sem á komst í helztu verzlunar-
löndum upp úr samræmingu og eflingu 
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gullfótarins á síðari hluta 19. aldar. Stuðn-
ings naut þessi alþjóðlega greiðslurás líka 
af lánum á milli landa. 

IV. Sannfræði klassisku kenningarinnar 
um verzlun á milli landa. 

Ítarlegar kannanir á sannfræði klassisku 
kenningarinnar um verzlun á milli landa 
voru fyrst gerðar að undirlagi F.W.Taussig, 
bandarísks hagfræðings. Um könnun sína 
reit Taussig: 

„Við athugun á hlutkenndum afleiðing-
um verndartolla koma í ljós fjölmörg 
atriði, sem aðeins verða skýrð með tilliti 
til kennisetningarinnar um hlutfallslega 
umframaðstöðu og styðja að sínu leyti 
þá kennisetningu. Hvað mig sjálfan snert-
ir, þá hefur tímafrek athugun á verkan 
verndartolla í Bandaríkjunum treyst þá 
sannfæringu mína, að raunverulegir 
farvegir iðnþróunar og verzlunar á milli 
landa staðfesti glögglega sannindi meg-
inatriða kenningarinnar um alþjóð-
lega verzlun Kennisetningin um 
hlutfallslega umframaðstöðu gildir betur 
og ótvíræðar um Bandaríkin en nokkurt 
það land annað, þar sem ég er hnútum 
kunnugur."2) 
Taussig og nokkrir aðrir hagfræðingar 

íhuguðu og röktu ferlin, sem sjálfkrafa virt-
ust jafna metin í greiðslum á milli landa, 
bæði við fast og laust gengi. Við fyrstu 
sýn virtust þau fara fram að forskrift 
klassisku kenningarinnar. Við nána at-
hugun kom aftur á móti í ljós, að röskun 
á greiðslum á milli landa fylgdu fyrr eftir-
köst heldur en klassiska kenningin benti til. 

„Í reynd virðist tilflutningur á varningi 
hafa verið felldur að iðuköstum í greiðslu-
jöfnuði með undarlegri nákvæmni og 
hraða. Ferlin, sem í kenningunni eru 
lögð niður, — upphaflegt flæði mynt-
málma, þegar snögglega verða nýjar al-
þjóðlegar lánveitingar; verðfall í landinu, 
sem lánin veitir; verðhækkun í landinu, 
sem lánin tekur; síðan tilflutningur á 
varningi frá hinu fyrra til hins síðara, 

2 ) International Trade, New York, 1928, 
bls. 178—179. 
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— þess verður ekki vænzt, að þau fari 
511 greiðlega og skjótlega fram. Samt 
sjást engin merki um slíka röskun, sem 
við fræðilega greiningu er horft fram á; 
og sum tíð fyrirbæri eru af allt öðru 
tagi en í kenningunni er niður lagt."3) 
Fyrirvara varð með öðrum orðum að setja 

kenningunni um aðfall og útfall mynt-
málma. 

„Það verður að játa, að hér er um fyrir-
bæri að ræða, sem ekki hafa verið skilin 
til hlítar. Að nokkru leyti eru gögn ónóg, 
að nokkru leyti brestur skilning á tengd-
um e f n u m . . . . Þótt öll nauðsynleg gögn 
væru fyrir hendi, er ekki vitað, hvort 
fræðilegar ályktanir reyndust sann-
ar, — né raunar, hvort þær reyndust 
sannar að nokkru marki eða hvort hulu 
yrði einungis lyft af nýjum ráðgátum."4) 
Taussig og samstarfsmenn hans komust 

að þeirri niðurstöðu, að klassiska kenningin 
drægi að nokkru fram jöfnunarferlin í 
greiðslum á milli landa, en festi að nokkru 
ekki sjónar á þeim. 

V. Endurreisn gullfótarins eftir heims-
styrjöldina 191h—1918. 

Í heimsstyrjöldinni 1914—1918 stigu nær 
öll lönd af gullfæti. Og höft voru sett á 
verzlun og greiðslur á milli landa. Fljótlega 
eftir styrjöldina voru höftin felld niður. 
Og undirbúningur var hafinn að endurreisn 
gullfótarins. Eitt fyrsta skrefið í þá átt 
var afnám banns við útflutningi gulls í 
Bandaríkjunum árið 1919. 

Bretland hvarf aftur á gullfót árið 
1925. Mörg lönd fóru að dæmi þess. Ýmis 
önnur lönd stigu ekki á eiginlegan gullfót, 
heldur á gullskiptafót, sem áður var fátíð-
ur. Að nokkru leyti þess vegna var nýi gull-
fóturinn ótraustari en sá fyrri. Að baki 
seðlum í löndum á gullskiptafæti var ekki 
gull, heldur gjaldmiðlar á eiginlegum gull-
fæti. Að hluta geymdu lönd þessi forða sinn 
af erlendum gjaldmiðlum í London og New 
York. Undir vegi peningamarkaðanna í 

þeim borgum var kominn styrkur nýja gull-
fótarins að allmiklu leyti. 

Bretland hvarf aftur á gullfót að 
óbreyttu gullvirði sterlingpundsins. Verðlag 
í Bretlandi var þó tiltölulega hátt. Ef talin 
100 árið 1913, mældist verð útfluttra 
vara að meðaltali árin 1927—-1928 í Frakk-
landi 101, á Ítalíu 123, í Sviss 149 og í.Bret-
landi 162. Ennfremur, ef talin 100 árið 
1913, mældist magn útfluttra vara að meðal-
tali árin 1927—1928 í Frakklandi 147, á 
Ítalíu 136, í Sviss 101 og í Bretlandi 85. 
Að minnsta kosti töldu brezk stjórnarvöld 
steriingspundið vera ofmetið. Verðhjöðnun 
töldu þau vera lausn þess vanda. Að helztu 
útflutningsatvinnuvegum Bretlands kreppti 
samt þá þegar. Kolanámurnar urðu að keppa 
við nýjar námur í öðrum löndum og vatns-
orku að auki; baðmullardúkar frá Indlandi 
og Japan voru að ryðja sér til rúms á brezk-
um mörkuðum; járn- og stáliðnaðurinn 
hafði enn ekki komizt í samt lag eftir út-
þenslu á styrjaldarárunum. Engu að síður 
hafði Bretland tekið að veita lán til og að 
festa fé í öðrum löndum að nýju. Þegar 
pundið seig niður að neðri gullmörkunum 
á gjaldeyrismörkuðum, tók peningamarkað-
urinn í London lán til skamms tíma. 

Bandaríkin voru langsamlega helzti al-
þjóðlegi lánveitandinn áratuginn eftir 
heimsstyrjöldina 1914—1918. Liðlega þau 
tíu ár eða til 1929 kunna alþjóðleg lán að 
hafa numið um 6 hundraðshlutum heims-
verzlunarinnar. Þau léttu mjög undir 
greiðslum á milli landa. Sum lönd, ekki sízt 
Þýzkaland, áttu innflutning sinn að tals-
verðum hluta undir útlendum lánum. 

Í samræmi við ákvarðanir alþjóðlegrar 
ráðstefnu í Genúa árið 1922 voru settir 
á stofn miðbankar (eða seðlabankair) í ýms-
um þeim löndum, sem þá voru enn án 
þeirra stofnana. Tengslin á milli peninga-
kerfis þeirra og greiðslujafnaðar urðu þá 
lausari en áður, hvort sem það íþyngdi 
gullfætinum í reynd. — Tvær alþjóðlegar 
ráðstefnur í Genúa árið 1927 fjölluðu um 
höft á verzlun og tolla. Sú fyrri gerði 
samþykkt um afnám hafta á verzlun. Sam-
þykktin hlaut ekki staðfestingu. Sú síðari 
gerði samþykkt um lækkun tolla. Nokkrir 
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tollar voru þá lækkaðir, en tollar voru öllu 
hærri árið 1927 en árið 1913. 

VI. Heimskreppan berst land úr landi. 
Heimskreppan brast á haustið 1929, seint 

í olctóber, þegar verðfall varð á hlutabréf-
um og öðrum verðbréfum á kauphöllinni í 
New York. í Bandaríkjunum risti kreppan 
dýpst árið 1932. Iðnframleiðsla Bandaríkj-
anna nam það ár 53 hundraðshlutum iðn-
framleiðslu þeirra árið 1929 og þjóðartekj-
ur 72 hundraðshlutum þjóðartekna þeirra 
árið 1929, en fimmtán milljónir manna voru 
án atvinnu. 

Bandaríkin voru orðin langsamlega mikil-
vægasta iðnaðarland í heimi á þriðja ára-
tug 20. aldar. Árið 1929 nam hlutur Banda-
ríkjanna í iðnframleiðslu tuttugu og f jög-
urra helztu iðnaðarlandanna 46 hundraðs-
hlutum og í neyzlu niu helztu búvaranna 
39 hundraðshlutum. Innflutningur Banda-
ríkjanna og lán til annarra landa námu sam-
tals $ 7,4 milljörðum árið 1929, en höfðu 
skroppið saman um $ 5 milljarða árið 1932. 
Þessu hrikalega efnahagslega hruni fylgdi 
hver atburðurinn á eftir öðrum um heim 
allan. Helztu áfangar þeirrar atburðarásar 
voru í fyrsta lagi samdráttur alþjóðlegra 
lánveitinga, í öðru lagi fall vöruverðs, 1 
þriðja lagi samdráttur verzlunar á milli 
landa, í f jórða lagi peningalegt og fjármála-
legt öngþveiti. 

(a) Samdráttur alþjóðlegra lánveitinga. 
Bandaríkin tóku þegar að halda að sér 
hendi um veitingu lána til annarra landa 
árið 1928. Þá voru dregin til baka til Banda-
ríkjanna allmörg erlend lán til skamms tíma. 
Því lánsfé var varið til spákaupmennsku á 
kauphöllinni í New York. Um þriggja ára 
skeið frá upphafi kreppunnar drógust sam-
an lánveitingar Bandaríkjanna til annarra 
landa, unz alveg tók fyrir þær. Helzta lán-
þega þeirra, Þýzkalandi, var áskilið að 
greiða striðsskaðabætur auk vaxta og af-
borgana af erlendum lánum. Þýzkaland átti 
ekki annars úrkostar en að skera niður inn-
flutning sinn án tafar. Vöruskipti Þýzka-
lands, sem orðið höfðu þvi óhagstæð um 
1250 milljónir ríkismarka árið 1929, urðu því 

fyrir þær sakir hagstæð um 1644 milljónir 
ríkismarka árið 1930. Samdráttur og stöðv-
un lánveitinga Bandaríkjanna olli efnahags-
legum örðugleikum í Argentínu, Ástralíu, 
Indlandi og Nýja Sjálandi. 

(b) Fall vöruverðs. Á heimsmarkaðnum 
árin 1929—1932 féll verð hrávara um 56 
hundraðshluta, matvara um 48 hundraðs-
hluta og iðnaðarvara um 27 hundraðshluta. 
Saman skruppu erlendar gjaldeyristekjur 
landa, sem út fluttu mestmegnis óunnar bú-
vörur, afurðir. Og þeim gekk illa að við-
halda jöfnuði í greiðslum sínum við önnur 
lönd, því að erlendar skuldir þeirra voru 
miklar. Ungverjaland, Argentína, Para-
guay og Brasilía neyddust til að fella gengi 
gjaldmiðla sinna þegar árið 1929. 

(c) Samdráttur verzlunar á milli landa. 
Árin 1929 til 1932 minnkaði verzlun á milli 
landa með matvörur um 11 hundraðshluta, 
með hráefni um 18 hundraðshluta og með 
iðnvarning um 40 hundraðshluta. Þessi 
samdráttur verzlunar á rnilli landa var 
hlutfallslega miklu meiri en samdráttur 
framleiðslu í heiminum, þar eð mörg lönd 
heftu innflutning sinn, einkum á matvöru 
og iðnvarningi. 

(d) Öngþveiti í peningamálum og fjár-
málum. Snemma á árinu 1931 bjuggust 
Þýzkaland og Austurríki til að stofna tolla-
bandalag sín á milli. Nokkur fyrri óvina-
landa þeirra í heimsstyrjöldinni 1914—1918 
risu öndverð gegn þeirri ráðagerð. Frakk-
land kallaði heim lán til skamms tíma í 
Austurríki. Stærsti bankinn í Vín stóð ekki 
af sér heimköllun lánanna og komst í 
greiðsluvanda í mai 1931. Austurríska rík-
isstjórnin ábyrgðist skuldbindingar hans, 
og erlendir lánardrottnar féllu frá heim-
köllun lána. Lýðum var samt ljóst, að 
í Mið-Evrópu stóðu peningastofnanir höll-
um fæti. Útlendir aðilar hófu óðar að draga 
til baka innstæður og lán í Þýzkalandi. Á 
gullforða Þýzkalands gekk, unz alþjóðlegt 
samkomulag varð um greiðslufrest því til 
handa í ágúst 1931. Næst bárust böndin 
að Bretlandi. Lán til skamms tíma á pen-
ingamarkaðnum í London námu háum upp-
hæðum, og allnokkur brezlc lán voru bundin 
í Þýzkalandi og Austurríki. Á gullforða 
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Englandsbanka gekk. í september 1931, að-
eins mánuði síðar, var Englandsbanki að 
hverfa frá innlausn seðla gegn gulli. Og 
gengi sterlingspundsins seig. Bretlandi 
fylgdu þá þegar af gullfæti Kanada, Ind-
land, Egyptaland, Danmörk, Noregur og 
Svíþjóð og síðan hvert landið af öðru. í árs-
lok 1932 höfðu 32 lönd horfið af gullfæti. 
Bandaríkin stigu af gullfæti í apríl 1933. 

Heimsráðstefna um efnahagsmál kom 
saman í London í júní 1933. Örvun verzl-
unar á milli landa, lækkun tolla og endur-
reisn gullfótarins voru efst á baugi, en ráð-
stefnan varð ekki ásátt um úrræði og leyst-
ist upp í lok júlí. Á afstöðu og aðgerðum 
stjórnarvalda gagnvart kreppunni varð 
breyting upp úr því. Án samráðs hver við 
önnur hóf ust þau handa um úrbætur. Heims-
markaðurinn virtist um skeið vera að brotna 
upp í nokkur aðskilin markaðssvæði. 

VII. Höft á viðskiptum á kreppuárunum. 
Allflest lönd settu, að meira eða minna 

leyti, höft á verzlun sína við önnur lönd 
á kreppuárunum. Fyrir þeim vakti að bægja 
frá halla á greiðslum við útlönd og að verða 
sjálfum sér nóg á ýmsum sviðum. Höftin 
voru aðallega þrenns konar: í fyrsta lagi 
eftirlit og umsjón stjórnarvalda með kaup-
um og sölu erlends gjaldeyris; í öðru lagi 
einskorðun innflutnings við sérleg leyfi 
stjórnarvalda; í þriðja lagi samningar á 
milli tveggja landa um gagnkvæm skipti 
á vörum. Skorinn var niður innflutningur 
óþarflegra vara að auki, en innlendar vörur 
framleiddar í þeirra stað, ef á því voru tök. 
Þýzkaland beitti sennilega höftum landa 
mest, en Bretland í tiltölulega fáum tilvik-
um aftur á móti. Viðskiptaleg markmið 
Þýzkalands og Bretlands voru samt sem áður 
ekki óáþekk. 

Útflutningur Þýzkalands var að magni 
helmingi minni árið 1931 en árið 1929. 
Eftirlit og umsjón með kaupum og sölu er-
lends gjaldeyris tóku þýzk stjórnarvöld i 
sínar hendur í júlí 1931, og þau einskorð-
uðu innflutning við leyfi í nóvember um 
haustið. í ríkismörkum féll forði Þýzkalands 
af gulli og erlendum gjaldeyri úr 2405 millj-
ónum árið 1929 niður í 975 milljónir árið 
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1932. Eftir fall Weimar-lýðveldisins hætti 
Þýzkaland að borga af útlendum lánum. 
Fyrst í stað greiddi það vexti af lánunum, 
að hálfu leyti í erlendum gjaldmiðlum og 
að hálfu leyti í þýzkum mörkum. Nokkru 
síðar féll það líka frá greiðslu vaxta í út-
lendum gjaldmiðlum. Við lönd í Austur-
Evrópu og í Suður-Ameríku, hvert um sig, 
fór Þýzkaland að gera samninga um gagn-
kvæm skipti á vörum. Greiðslur fyrir út-
fluttar sem innfluttar vörur voru lagðar inn 
á tilskilda reikninga. Innstæður á þeim voru 
aðeins tiltækar til greiðslna á milli við-
komandi tveggja landa. Um verð áskiptra 
vara var samið að nokkru marki. Ýmist gat 
það verið undir eða yfir alþjóðlegu mark-
aðsverði. Það jafngilti því, að óbeinlínis 
væru skráð nokkur gengi á þýzka markinu 
samtímis. Beinlínis voru að auki skráð nokk-
ur gengi á markinu á stundum. Að magni 
námu útfluttar vörur frá Þýzkalandi árið 
1937 einungis 69 hundraðshlutum útfluttra 
vara þess árið 1929. í verði féllu útfluttar 
vörur frá Þýzkalandi þrátt fyrir það ekki 
mjög á þessum árum. 

Verzlun Bretlands beið hnekki i heims-
kreppunni, en ekki afhroð sem verzlun ým-
issa annarra landa. Hlutur Bretlands í sam-
anlögðum útflutningi allra landa í heimi 
féll samt úr 10,75 hundraðshlutum árið 1929 
niður í 9,36 hundraðshluta árið 1931. Út-
fluttar vörur frá Bretlandi árið 1931 námu 
að magni um 69 hundraðshlutum útfluttra 
vara þess árið 1927. Innfluttar vörur til 
Bretlands það ár, 1931, námu að magni 101 
hundraðshluta innfluttra vara þess árið l927. 
Verðlag útfluttra vara Bretland & féll allmiklu 
minna en innfluttra vara á þessu skeiði. 
Á örþrifaráðum var ekki þörf til verndunar 
viðskiptum Bretlands við önnur lönd. 
Brezk stjórnarvöld tóku eldci beinlínis í 
sínar hendur eftirlit og umsjón með kaup-
um og sölu á erlendum gjaldeyri. Og þau 
settu aðeins fá höft á innflutning vara. 
Bretland varði viðskipti sín nær einvörð-
ungu með samningum við önnur lönd. Á 
ráðstefnu í Ottawa árið 1932 hétu samveld-
islöndin Bretlandi ívilnun um tolla og aðra 
viðskiptalega fyrirgreiðslu. Samveldislönd-
in heftu litlu síðar innflutning sinn af 
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japönskum baðmullarvörum. Nokkur lönd, 
sem seldu útfluttar vörur sínar mestmegnis 
á brezkum markaði, voru talin á að gera 
ýmis vörukaup sín í Bretlandi. Hlutdeild 
Bretlands óx í innflutningi þessara samn-
ingslanda sinna nema Indlands, en minnkaði 
í innflutningi annarra landa. Að magni námu 
útfluttar vörur frá Bretlandi árið 1937 um 
83 hundraðshlutum útfluttra vara þess árið 
1929. Í verði féllu útfluttar vörur frá Bret-
landi aftur á móti meira en útfluttar vörur 
frá Þýzkalandi. 

VIII. Hlutfallsleg rýrnun heimverzlunar-
innar. 

Úr heimskreppunni tók að rakna árið 
1933. Fjórum árum síðar, 1937, þegar á ný 
varð afturkippur í atvinnustarfsemi, var 
framleiðsla í heiminum um 8 hundraðshlut-
um meiri en árið 1929, en verzlun á milli 
landa um 7 hundraðshlutum minni. Það mis-
ræmi í vexti framleiðslu í heiminum og 
verzlunar á milli landa kom í ljós þegar á 
þriðja áratug aldarinnar. Ef talin 100 
árið 1913, var árin 1926—1928 að meðal-
tali í heiminum öllum iðnframleiðsla 139 og 
framleiðsla óunninna vara, afurða ýmiss 
konar, 125, en verzlun á milli landa með iðn-
varning 112 og með óunnar vörur 118. Hlut,-
fallsleg minnkun heimsverzlunarinnar gagn-
vart heimsframleiðslunni átti sér tvær meg-
inorsakir, minnkandi samhverfni í verzlun 
á milli landa og versnandi viðskiptakjör 
óunninna vara, afurða. 

Á 19. öld var verzlun á milli landa að 
miklu Ieyti skipti á iðnvarningi við hrá-
efnum og matvælum, svo að hún var sam-
hverf í nokkrum skilningi, einkum á fyrsta 
stigi iðnvæðingar landa utan Vestur-Evrópu 
og Norður-Ameríku. Þegar fram vatt iðn-
væðingu landa þessara. urðu sum þeirra 
útflytjendur fremur en innflytjendur iðn-
vara. Samkeppni fremur en samhverfni fór 
þá að móta albjóðlega verzlun. 

Áratugina tvo á milli heimsstyrjaldanna 
dró að tiltölu úr kaupum iðnaðarlanda á 
óunnum vörum, afurðum. Því ollu öðru 
fremur minnkandi fjölgun fólks og á f jórða 
tug aldarinnar höft og hömlur á verzlun 

á milli landa. Ef hlutfallið á milli heims-
verzlunarinnar og heimsframleiðslunnar frá 
ofanverðri 19. öld hefði haldizt óbreytt, 
hefði verzlunin á milli landa með óunnar 
vörur, ef talin 100 árið 1913, numið 164 
að meðaltali árin 1936—1938 í stað 119 
eins og á varð raun.5) Þar sem að tiltölu 
dró úr útflutningi óunninna vara, afurða, 
á þessu tímabili, féllu "þær í verði gagnvart 
iðnvörum. Kaupmátt margra landa á alþjóð-
legum markaði mvnduðu hins vegar tekjur 
beirra af útflutningi óunninna vara, afurða. 
Sakir versnandi viðskiptakjara sinna keyptu 
lönd "þessi tiltölulega minna en áður af iðn-
varningi. Og hneig það enn að hlutfallslegri 
hnignun heimsverzlunarinnar. 

IX. Endurmat hagfræðinnar. 
Við framsetningu kennisetningar sinnar 

um hlutfallslegan tilkostnað vara dró 
Ricardo ekki du.l á. að umframaðstaða lands 
kynni ekki síður að verða rakin til tilbúinna 
en náttúrulegra framleiðsluþátta. Í athuga-
semdum um verkaskiptingu á milli lands-
svæða hafði Adam Smith einnig á því orð. 
Löngum var samt kennisetninírin túlkuð á 
bá leið, að munur á tilkostnaði við fram-
leiðslu sprytti af náttúrulegum aðstæðum. 
Á fyrstu tveimur áratugum aldarinnar var 
aftur áherzla á það lögð, að „mannaverk, 
athafnir manna, eigi svo mikinn hlut að og 
fléttist svo linnulaust náttúrulegum þátt-
um, að oft verði erfitt að skera úr, hverjir 
megi sín meira."6) Endurskoðun kennisetn-
ingarinnar um hlutfallslegan tilkostnað var 
bá á dagskrá, því að hún var tengd kenn-
ingunni um vinnugildi vara, sem horfin var 
í skugga kenningarinnar um jaðarsgildi 
þeirra. Á áratugunum tveimur á milli heims-
styrjaldanna settu tveir sænskir hagfræð-
ingar, Eli Heckscher osr Bertil Ohlin. fram 
nýja kennisetningu í hennar stað. Bertil 
Ohlin reit: 

,,Fyrsta skilyrði verzlunar er, að sumar 
vörur megi framleiða ódýrar á einu lands-

5 ) Sjá W. Arthur Levis, Economic Survey 
1919—1939, London 1949, bls. 152. 

6 ) F. W. Taussig, op. cit., bls. 180. 
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svæði en öðru. Á hvoru um sig felst í 
ódýru vörunum tiltölulega mikið magn af 
þáttunum, sem þar eru ódýrari en á öðr-
um landssvæðum. Þessar ódýru vörur 
mynda útflutninginn, en hins vegar eru 
innfluttar vörur, sem framleiða má ódýr-
ar á öðrum svæðum. Sagt verður jbess 
vegna, að á hverju svæði myndi útflutn-
inginn þær vörur, sem að miklu leyti 
eru framleiddar úr ódýrum þáttum. í 
stuttu máli eru inn fluttar þær vörur, 
sem í felst tiltölulega stór hluti dýrra 
þátta, og út eru fluttar þær, sem í felst 
tiltölulega stór hluti ódýrra þátta."7) 

„Í nokkrum skilningi verður s a g t . . . . 
að mismunur á kosti framleiðsluþátta sé 
orsök verzlunar. En hafa verður hugfasta 
þá fyrirvara, sem felast kunna í áhrifum 
af skilyrðum eftirspurnarinnar. Þegar 
alls er gætt, ákvarðast verzlun á milli 
landssvæða sem allra verðfyrirbæra af 
afstæðum á milli þátta framboðs og skil-
yrða eftirspurnar."8) 
Ýmsar forsendur og leiðarhnoður klass-

iskrar og ný-klassiskrar hagfræði voru 
gagnrýndar á kreppuárunum. Að hluta var 
kerfi hagfræðilegra kennisetninga hlaðið 
upp að nýju, en um það hafði J. M. Keynes 
forgöngu. Á bug var vísað því viðhorfi, 
að atvinnutæki og vinnuafl nýtist til fulln-
ustu, ef skilyrði frjálsrar samkeppni eru 
uppfyllt. Hagsveiflum, á víxl framrás og 
afturkippum í atvinnulífi, var rúm ætlað 
sem nær eðlilegum fyrirbrigðum. Hagræðing 
magns peninga að tilhlutan stjórnarvalda 
fyrir breytingar forvaxta ellegar kaup eða 
sölu á verðbréfum þótti ekki lengur mikils 
vísir. J. M. Keynes reit: 

„Að mínu leyti hef ég nú nokkra vantrú 
á árangri af peningastefnu einni saman, 
sem ætlað er að hafa áhrif á vexti. Ég 
býst við, að ríkið, sem aðstöðu hefur til 
að meta jarðarnyt fjárfestingarvara til 
langs tíma og með tilliti til almannahags, 

7 ) Bertil Ohlin, Interregional and Inter-
national Trade, Cambridge, Mass., bls. 
29. 

8) Ibid., bls. 17. 

takist á herðar vaxandi ábyrgð af því að 
skipuleggja beinlínis f járfestingu."9) 
Helztu þættir hagfræðinnar um miðbik 

20. aldar urðu settir fram í fáum orðum. Um 
leið og tekjur fólks aukast í iðnsamfélagi, 
vex neyzla þess, en ekki að sama marld. 
Ef tilsvarandi aukning framleiðslu fælist 
einvörðungu í neyzluvörum, seldist hluti 
þeirra ekki að sinni. Atvinnurekendur biðu 
tap. Framleiðslumagn ákvarða þeir með til-
liti til neyzlu. Og viðbrögð þeirra við tapi 
eru að draga úr framleiðslu. Að hluta þarf 
aukning framleiðslu þannig að felast í fram-
leiðsluvörum, til að framleiðsla dragist 
ekki saman. Umfang fjárfestingar ákvarða 
atvinnurekendur með tilliti til væntanlegr-
ar arðsemi nýrrar fjárfestingar. Ef saman-
lögð framleiðsla neyzluvara og fjárfesting-
arvara verður umfram það magn, sem þarf 
til að bera uppi þáverandi stig nýtingar 
framleiðslutækja og vinnuafls, eykst fram-
leiðslustarfsemin. Aftur á móti, ef saman-
lögð framleiðsla neyzluvara og fjárfesting-
arvara er undir því magni, sem þarf til 
að bera uppi þáverandi stig nýtingar fram-
leiðslutækja og vinnuafls, dregst framleiðsl-
an saman. Vænzt verður ekki, að á jafn-
vægisstigi framleiðslustarfsemi sé næg at-
vinna til hancla öllu vinnufæru og vinnu-
fúsu fólki. Venjulega er svo ekki, nema 
stjórnarvöld stefni markvíst að því að halda 
uppi nægri atvinnu. — Á sparnað er litið 
sem afgang. Sparnaður nemur tekjum um-
fram neyzlu, sem er allstöðug. Sparnaður 
manna fer þannig eftir upphæð tekna þeirra. 
Vextir eru peningalegt fyrirbæri. Hæð vaxta 
fer eftir því annars vegar, að hvaða marki 
fólk kýs að halda eigum sínum í reiðufé, 
en hins vegar eftir magni peninga eða með 
öðrum orðum eftir fjárlögum og stefnu 
stjórnarvalda í fjármálum. Hagsveiflur 
verða af völdum breytinga á umfangi f jár-
festingar eða, ekki síður, breytinga á arðs-
horfum fjárfestingar. — Af þessari nýju 
framsetningu meginþátta hagfræðinnar 
hlauzt gerbreytt viðhorf til hlutverks stjórn-

9) J. M. Keynes, The General Theory of 
Employment, Interest and Money. 
London 1936. 
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arvalda í efnahagsmálum, ekld sízt með til-
liti til hagsveiflna og samningar fjárlaga. 

í ljós komu leyndu öflin að baki jöfnunar-
ferla í greiðslum á milli landa, sem Taussig 
og samstarfsmenn hans viku að. Aukning á 
útflutningi lands hefur í för með sér aukn-
ingu framleiðslu 0g atvinnu og þá jafn-
framt tekna. Þeirri aukningu tekna er að 
hluta varið til kaupa á innlendum og að 
hluta til kaupa á innfluttum útlendum vör-
um, en að nokkrum hluta er hún lögð fyrir. 
Af þeirri aukningu kaupa á innlendum 
vörum hljótast þessi ferli á ný í smækkaðri 
mynd og síðan koll af kolli, unz þau hjaðna. 
Gagnstæð keðjuverkan hefst af völdum sam-
dráttar í útflutningi lands. í keðjuverkun-
inni felst í senn útþensluferli (eða sam-
dráttarfeiii) í framleiðslu og jöfnunarferli 
í greiðslum við önnur lönd. Það er einnig 
fyrir áhrif þessarar keðjuverkunar, að hag-
sveiflur berast frá einu landi til annars. 

Forsenda þessarar keðjuverkunar er, að 
framleiðslutæki og vinnuafl hafi ekki verið 
nýtt til fullnustu, þegar aukning eða minnk-
un varð á útflutningi viðkomandi lands. — 
Ef framleiðslutæki og vinnuafl í því voru 
hins vegar nýtt til fullnustu, þegar aukning 
eða minnkun varð á útflutningi viðkomandi 
lands (og eru áfram nýtt til fullnustu), 
veldur sú röskun aðeins verðbreytingum. 
Peningalegar aðgerðir, svo sem tilfæringar 
á vöxtum, kunna að vera tilhlýðilegar gagn-
vart þráfaldlega hagstæðum greiðslujöfn-
uði. Aftur á móti, þótt við þráfaldlega 
óhagstæðan greiðslujöfnuð sé að etja, kann 
ekki að vera unnt að færa niður verðlag, 
vegna þess að launagreiðslur eru samnings-
bundnar og verndaðar af öflugum samtök-
um launþega, svo að ekki kann að verða 
hjá því komizt að setja höft á útlend við-
skipti eða færa niður gengi gjaldmiðla. 



Utanríkisviðskipti 1971 
Vöruskiptajöfnuðurinn — Viðskiptakjörin — Útflutnings-
verzlunin — Innflutuingsverzlunin — Viðskipti við ein-
stök lönd. 
Grein þessi er tekin saman af Eiði H. Einarssyni. 

Íheild jókst utanríkisverzlunin á árinu 
1971 eins og árið á undan. Útflutn-

ingur jókst þó aðeins sem nemur 2,0%, 
en innflutningur jókst hins vegar um 
89,8% að meðtöldum innflutningi vegna 
álbræðslu og Búrfellsvirkjunar. Árið 
1970 jókst útflutningur um 36,4% og inn-
flutningur um 27,5%. Vöruskiptajöfnuður-
inn 1971 varð mun óhagstæðari en árið á und-
an. í heild varð hann óhagstæður um 6.184,1 
millj. kr. árið 1971 á móti 931,7 millj. kr. 
1970 og 1.389,5 millj. kr. 1969. Viðskipta-
kjörin bötnuðu um 12,9% á árinu 1971, 
samanborið við 13,7% bata 1970 og 6,8% 
bata árið 1969. Verðlag sjávarafurða hefur 
farið hækkandi á árinu 1971 og meira en 
árin á undan. Vísitala útflutnings hækkaði 
um 20,9% á árinu 1971 á móti 18,9 % 1970. 
Sjávarafurðir voru 83,8% af heildarút-
flutningi ársins 1971 (78,2% 1970). Með-
alverð á flestum þýðingarmestu sjávaraf-
urðum hækkaði verulega, mest þó á freð-
fiski, þorskalýsi, ísfiski og saltfiski. Mesta 
hækkun á meðalverði varð þó á ísfiski. 

Útflutningur freðfisks jókst enn veru-
lega að verðmæti á árinu 1971 og nam 
rúmum 40% af heildarútflutningi, en 24% 
að magni. Árið 1971 jókst verðmæti út-
fluttra sjávarafurða um 9,3% á móti 

30,6% 1970. Að magni til, vegið í tonnum, 
varð útflutningur sjávarafurða 13,2% 
minni en árið áður. Raunveruleg breyting 
á magni varð þó 12,4%, en innbyrðis skipt-
ing útflutnings í tonnum milli afurða er 
allmismunandi milli ára 1970 og 1971, og 
er orsaka þessa misræmis að leita þar. 
(Magn 1970 og 1971 reiknað á sama verð-
lagi bæði árin). 

Landbúnaðarvörur námu 3,2% af verð-
mæti heildarútflutnings 1971 (3,4% árið 
1970). Hækkun meðalverðs nam 15,6% frá 
árinu áður, sem lýsir hagstæðari verðlags-
þróun en árið á undan (9,1% hækkun 1970). 

Útflutningur iðnaðarvara á árinu 1971 
nam 12,1% af verðmæti heildarútflutnings. 
Þar af nam útflutningur á áli 6,7% af 
heildarútflutningi. Árið 1970 voru þessi 
hlutföll 17,2% og 13,2%. 

Verðmæti útflutningsvörubirgða var í 
árslok 1971 1.928 millj. kr. og jókst að verð-
mæti um 737 millj. kr. frá árinu á undan. 

í því, sem hér fer á eftir, er gerð nánari 
grein fyrir einstökum þáttum í þróun u.tan-
ríkisverzlunar árið 1971. 

Vörus kip tajöfnu ðurinn. 
Vöruskiptajöfnuðurinn sýnir mismun á 

verðmæti inn- og útflutnings. Eftirfar-
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andi tolur sýna viðskiptajöfnuðinn undan-
farin 3 ár í millj. kr. (Gengi $1,00 = 
88,00 kr.). 

Af yfirlitinu er ljóst, að vöruskiptajöfn-
uðurinn versnar um rúmar 5.252 millj. kr. 
frá árinu á undan eða úr 932 millj. kr. halla 
1970 í 6.184 millj. kr. halla 1971. Útflutn-
ingur jókst aðeins um 2,0% eða um 263 
millj. kr., en innflutningur jókst hins vegar 
um 39,8% eða um 5.515 millj. kr. Inn-
flutningur skipa og flugvéla nam 11,6% af 
heildarinnflutningi 1971, en 3 stórar flug-
vélar og 3 farskip auk margra fiskiskipa 
komu á árinu. 

Innflutningur vegna Búrfellsvirkjunar 
nam 1,6% af heildarinnflutningi 1971 
(0,8% 1970 og 3,0% 1969), og innflutning-
ur byggingarvara til álbræðslunnar varð 
tvöfalt meiri en árið áður og nam 1971 
2,2% af heildarinnflutningnum (1,5% 
1970). Innflutningur rekstrarvara til ál-
bræðslunnar jókst um 30% og nam 5,6% 
heildarútflutnings 1971 samanborið við 
6,1% 1970. Útflutningur á áli minnkaði 
um helming frá árinu 1970 og nam 6,7% 
af heildarútflutningi á móti 13,2% 1970. 

Í verzlunarskýrslum Hagstofunnar er 
innflutningur fjárfestingarvara til ál-
bræðslunnar í Straumsvík ekki talinn með 
í almennum innflutningi og sömuleiðis ekki 
innflutningur svokallaðra verktakavara, og 
er svo einnig gert í bessari grein, nema 
annars sé getið (verktakavörur eru hér 
hvergi taldar með). 

Sé innflutningur skipa, flugvéla, svo og 
innflutningur vegna Búrfells og álbræðslu 
(bæði rekstrarvörur og byggingarvörur), 
dreginn frá heildarinnflutningi og útflutn-
ingi áls sömuleiðis sleppt, verður vöru-
skiptajöfnuður óhagstæður um 3.003 millj. 
kr. samanborið við 638 millj. kr. halla 
árið 1970. 

Sem fyrr segir jókst heildarinnflutning-
ur um 39,8% frá árinu á undan. Sé hins 
vegar tekinn hinn almenni innflutningur, 
þ. e. innflutningi skipa, flugvéla, innflutn-
ingi vegna Búrfells og álbræðslu sleppt, 
verður breytingin milli ára 29,1% saman-
borið við 32,4% aukningu árið 1970 og 
14,1% samdrátt 1969. Árið 1971 jukust 
birgðir útflutningsafurða um 737 millj. kr., 
samanborið við 251 millj. kr. rýrnun árið 
1970. Magn útflutningsbirgða jókst um 11 
þús.tonn,en minnkaði um 12 þús.tonn 1970. 
Í framangreindu yfirliti er innflutning-
ur talinn c.i.f., eins og venjulega er gert 
í yfirlitstölum Hagstofunnar um vöruskipta-
jöfnuðinn. En þar sem meginhluti farm-
gjalda og trygginga í inn- og útflutningi 
eru greiðslur til íslenzkra aðila, fást raun-
hæfari tölur um vöruskiptajöfnuðinn, ef 
innflutningur og útflutningur er gerður 
upp á sama grundvelli. Eftirfarandi yfir-
lit sýnir inn- og útflutning á f.o.b.-verði: 

Þess ber að gæta, að tölurnar um inn-
flutning byggingarvara til álbræðslunnar 
er ekki að finna í innflutningstöflum Hag-
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stofunnar, en eru tilgreindar í inngangi 
verzlunarskýrslna. 

Í innflutningi er c.i.f.-verðið á skipum 
og flugvélum talið það sama og f.o.b.-verðið, 
nema um litlar flugvélar sé að ræða. Inn-
flutningsverðið f.o.b. án skipa og flugvéla 
nam 89,6% af c.i.f.-verðmætinu, en það hlut-
fall er þó mismunandi eftir vöruflokkum. 
Sé innflutningur vegna Búrfells og ál-
bræðslu einnig dreginn frá, er innflutnings-
verðmæti f.o.b. 89,2% af c.i.f.-verðmæti. 

Eins og yfirlitið ber með sér, sýnir mis-
munur á f.o.b.-verðmæti inn- og útflutn-
ings 1971 4.819 millj. kr. óhagstæðari út-
komu en árið áður. 

Ef innflutningur skipa og flugvéla er 
dreginn frá, sýnir yfirlitið óhagstæðan 
vöruskiptajöfnuð að fjárhæð 2.155 millj. kr. 
samanborið við 1.269 millj. kr. hagstæðan 
jöfnuð árið á undan. 

Sé einnig dreginn frá innflutningur 
vegna álbræðslu og Búrfells og sömuleiðis 
sleppt útflutningi áls í heildarútflutningi, 
kemur í ljós óhagstæður vöruskiptajöfnuð-
ur að fjárhæð 1.363 millj. kr., en var hag-
stæður um 618 millj. kr. árið 1970. 

Viðskiptakjörin. 
Samkvæmt verzlunarskýrslum Hagstof-

unnar fyrir árið 1971 varð verðvísitala 
innflutnings 3.631 stig og verðvísitala út-
flutnings 5.791 stig. Hlutfallsleg hækkun 
á verðvísitölu innflutnings frá árinu 1970 
nam 7,1% og 20,9% hækkun á verðvísitölu 
útflutnings. Viðskiptakjörin bötnuðu um 
12,9% á móti 13,6% 1970. (Sé útflutningi 
áls sleppt, batna viðskiptakjörin 1971 um 
14,2% samanborið við 16,4% árið 1970). 
Innflutningur rekstrarvara til álbræðslunn-
ar, sem talinn er með í innflutningstölum, 
hefur lítil áhrif á verðvísitölu innflutnings. 
Eftirfarandi tölur sýna verð- og magnvísi-
tölu undanfarin 5 ár samkvæmt útreikn-
ingum Hagstofunnar með grundvelli 100 
frá árinu 1935. 

í eftirfarandi verð- og magnvísitölum 
innflutnings er innflutningur skipa og flug-
véla ekki talinn með, hins vegar er rekstrar-
vöruinnflutningur til álbræðslu talinn með 
frá og með árinu 1970. 

Meðfylgjandi línurit sýnir þróun verðlags 
inn- og útflutnings árin 1962—1971 mið-
að við grundvöll 1954=100. Til að auð-
velda samanburð milli ára hefur verðhækk-
unaráhrifum gengisbreytinga verið eytt, 
þannig að miðað er við sama stofngengi 
öll árin. 

Eftirfarandi tölur sýna verðvísitölur inn-
og útflutnings svo og viðskiptakjörin, er 
áðurnefndar leiðréttingar hafa vei'ið gerð-
ar (1954 = 100). 

Eins og taflan ber með sér, ollu sveiflur 
á verðlagi innflutnings örum breytingum 
á viðskiptakjörum á fyrri hluta tímabils-
ins. Árin 1961—1966 fór vísitala innflutn-
ings stöðugt hækkandi, en lækkaði árin 
1967 og 1968. Árið 1971 hækkaði vísitala 
innflutnings um 7,1%, eins og áður segir. 
Verðvísitala útflutnings varð stöðugri á 
fyrri hluta tímabilsins. Árið 1960 varð 
verðfall á lýsi og mjöli, en árið 1963 hófst 
almenn og veruleg hækkun á verðlagi ís-
lenzkra útflutningsafurða, sem hélzt til árs-
ins 1966, og nam hækkunin á þessum árum 
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verið mjög breytilegt milli ára. Verðlag 
landbúnaðarafurða fór í heild hækkandi á 
erlendum mörkuðum á árinu eða um 15,6% 
(9,1% hækkun 1970). Verðlag útfluttra 
iðnaðarvara lækkaði hins vegar, þegar á 
heildina er litið. 

Í kaflanum um útflutningsverzlunina er 
fjallað um verðbreytingu helztu afurða á 
árinu 1971. Þegar miðað er við árið 1954, 
hefur verðlag innfluttra vara hækkað um 
8,4%, en verðlag útfluttra vara hefur 
hækkað um 69,5%. 

Eins og framangreindar tölur bera með 
sér, hafa viðskiptakjörin sætt allmiklum 
sveiflum milli ára. Fóru þau hækkandi árin 
1954—1959 (nema árin 1956 og 1957, er 
Súez-stríðið átti þátt í hækkun olíufarm-
gjalda og lækkun viðskiptakjara), en versn-
uðu árið 1960 vegna verðfalls á lýsi og 
mjöli. Árin 1961—1966 bötnuðu viðskipta-
kjörin alls um 31,8%, en rýrnuðu um 9,8% 
árið 1967 og 4 % 1968. Viðskiptakjörin 
bötnuðu um 12,8% á árinu 1971 á móti 
13,7% 1970. Viðskiptakjörin 1970 námu 
156,4 stigum og hafa því batnað um 56,4% 
frá 1960 og 18,7% frá árinu 1966. 

Samkvæmt magnvísitölu jókst innflutn-
ingur um 21,7% á árinu samanborið við 
24,7% aukningu 1970. Magnvísitala út-
flutnings lækkaði um 16,5% á árinu á móti 
15,8% aukningu 1970. 

Þess ber að geta til skýringar, að magn-
vísitölur endurspegla ekki einungis magn-
breytingar, heldur einnig gæðabreytingar, 
þ. e. tilfærslur milli vörudeilda eftir vinnslu-
stigi viðkomandi vöru, t. d. ísfisks og freð-
fisks, bræðslusíldar og saltsíldar. Varðandi 
útreikning þeirra skal bent á verzlunar-
skýrslur Hagstofunnar. 

Verðvísitölur og viðskiptakjör 1954—100. 

28,3%. Árið 1967 varð 11,6% verðhækkun 
og 9,2% lækkun 1968. Hækkun á verðlagi 
ársins 1971 nam eins og áður segir 20,9% 
á móti 18,8% hækkun árið 1970. Hér að 
framan hefur verið átt við verðlag sjávar-
afurða, en verðlag annarra afurða hefur 

Útflutningsverzlunin. 
Á árinu 1971 varð nokkur aukning á 

verðmæti útflutnings, en samdráttur á 
magni. Verðmæti útflutningsins jókst um 
2,0%, og nam aukningin alls 263 millj. kr. 
Árið 1970 jókst verðmæti útflutningsins 
um 36,4% eða um 344 millj. kr. Verðmæti 
útflutningsbirgða jókst um 737 millj. kr. 
á árinu 1971, og námu birgðir í árslok 1.928 
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1. tafla. Útflutningur 1969—1971 eftir vöruflokkum. 
(Verð í millj. kr. og magn í tonnum). 

(Á gengi, sem gilti eftir 11. nóv. 1968). 



UTANRÍKISVIÐSKIPTI 1 9 7 1 29 

2. tafla. 
Útfiutningur ísfisks 1970- -1971. 

millj. kr. Framleiðsluverðmæti útflutnings-
afurða jókst um 1.280 millj. kr. á árinu 
eða 10,2% samanborið við 3.483 millj. kr. 
aukningu árið 1970. Framleiðsluverðmætið 
er hér reiknað sem útflutningsverðmæti 
ársins; útflutningur gamalla skipa og 
málma ekki talinn með, að viðbættri birgða-
aukningu eða frádreginni birgðarýrnun, 
metið á verðlagi hvers árs. 

Breyting á verðmæti útflutnings árið 
1971 var þannig: Sjávarafurðir: aukning 
um 941 millj. kr.; landbúnaðarvörur: sam-

Meðalútflutningsverð 1954=100. 

dráttur um 17 millj. kr.; iðnaðarvörur: 
samdráttur um 627 millj. kr., og aðrar 
vörur, sem drógust saman um 33 millj. kr. 
Aukningin í útflutningi sjávarafurða varð 
eins og undanfarin ár einkum í útflutn-
ingi freðfisks, sem jókst um 795 millj. kr. 
á árinu, en árið á undan varð aukningin 
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3. tafla. 
Útflutningur freðfisks, freðsíldar og 
frystra rœkja, humars og hrogna. 

í freðfiski 1.426 millj. kr. Þá varð einnig 
veruleg aukning í útflutningi saltfisks á 
árinu 1971 eða sem nam 513 millj. kr. Sam-
dráttur iðnaðarvara varð fyrst og fremst 
í útflutningi áls, en útflutningur þess 
minnkaði bæði að magni og verðmæti um 
helming f rá árinu á undan. A f heildarút-
flutningi 1971 námu sjávarafurðir 83,8% 
samanborið við 78,2% 1970 og 81,7% 1969. 
Hlutur landbúnaðarafurða í heildarútflutn-
ingi 1971 var 3,2% (3,4% 1970 og 6,2% 
1969) og iðnaðarvara 12,1% (17,2% 1970 
og 9,0% 1969), þar af nam útflutningur 

Meðalútflutningsverð 1954=100. 

áls 6,7% (13,2% 1970). Annar útflutning-
ur nam 0,9% (1,2% 1970 og 3,1% 1969). 

Verður nú gerð grein fyrir útflutningi, 
sölu- og verðlagsþróun helztu vöruflokka 
1971. 

Útflutningur freðfisks, sem er langþýð-
ingarmesta einstaka vörutegundin af út-
flutningsvörum Íslendinga, jókst enn veru-
lega á árinu 1971 og nam 40,4% af heild-
arverðmæti útflutnings og 48,3% af út-
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4. tafla. 
Útflutningur á saltfiski, söltuðum 

þunnildum og söltuðum matarhrognum 
1970—1971. 

Meðalútflutningsverð 1954=100. 

fluttum sjávarafurðum. Hlutur freðfisks í 
heildarútflutningi varð 35,1% árið 1970, 
32,8% 1969 og 30,2% 1968. Sem áður segir 
jókst verðmæti útflutts freðfisks um 17,5% 
frá árinu 1970, en hins vegar dróst magnið, 
mælt í tonnum, saman um 14,0%. Verðlagið 
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Samtals 3.814 240,2 3.101 247,1 

6. tafla. 
Útflutningur á fiskmjöli 1970—1971. 

7. tafla. 
Útflutningur á karfalýsi og 

karfamjöli 1970—1971. 

Meðalútflutningsverð 1954=100. 

hækkaði því verulega á árinu eða um 16,5% 
á heilfrystum fiski og 38,1% á frystum 
fiskflökum (1,4% og 22,5% hækkun árið 
1970). 

5. tafla. 
Útflutningur á skreið 1970—1971. 
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Meðalútflutningsverð 1954 = 100. 

8. tafla. 
Útflutningur á þorskalýsi 1970—1971. 

1970 1971 

Meðalverð er mjög breytilegt eftir mörk-
uðum. Á Bandaríkjamarkaði, sem er lang-
stærsti freðfiskmarkaður Íslendinga með 
78,3% af freðfiskútflutningnum, er meðal-
verðið langhæst og hækkaði á árinu 1971 
urn 33,2%. Næststærsti freðfiskmarkaður-
inn er Rússland, en þar hækkaði meðalverð 
um 41,7%. Freðfiskbirgðir í árslok 1971 
námu alls 10.805 tonnum og jukust um 5.034 
tonn. Framleiðsla freðfisks nam alls 84.407 
tonnum og minnkaði um 0,7%. 

9. tafla. 
Útflutningur hvalafurða 1970—1971. 

10. tafla. 
Útflutningur á saltaðri síld 1970—1971. 
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11. tafla. 
Útflutningur á síldarlýsi og 

síldarmjöli 1970—1971. 

13. tafla. 
Niöursoðnar eða niðurlagðar 

sjávarafurðir 1970—1971. 

12. tafla. 
Útflutningur á loðnulýsi og 

loðnumjöli 1970—1971. 

1970 1971 

Útflutningur á fullverkuðum saltfiski 
varð að verðmæti 81,2% meiri en árið á 
undan, en magnaukning varð 41,9%. Meðal-
verð hefur því hækkað um 27,7%, úr 47,44 
kr. á kg í 60,58 kr. á kg. Birgðir jukust 

um 1.100 tonn, þannig að framleiðsla full-
verkaðs saltfisks hefur aukizt um 960 tonn 
á árinu 1970 eða um 16,7%. 

Útflutningur óverkaðs saltfisks jókst 
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14. tafla. 
Útflutningur áfrystu og 

söltuðu kindakjöti 1970—1971. 

16. tafla. 
Útflutningur á loðsútuðum skinnum 

og húðum 1970—1971. 

17. tafla. 
Útflutningur á ullarteppum 

1970—1971. 

1970 1971 

verulega að verðmæti frá árinu áður eða 
um 39,7%. Hins vegar minnkaði útflutt 
magn um 0,8%. Meðalverð hækkaði um 
40,8%. Útflutningsbirgðir jukust um 450 
tonn, og framleiðslan jókst um 0,5% eða 
113 tonn. Stærsti markaðurinn fyrir út-
flutning á óverkuðum saltfiski 1971 var 
Portúgal, sem keypti rúmlega 50% af verð-
mæti og magni. 

Útflutningur á skreið varð mun minni 
að magni árið 1971 en árið áður. Hins 
vegar jókst verðmæti útfluttrar skreiðar 
um 2,9%, og hækkaði meðalverð um 26,5%, 
úr 62,98 kr. á kg í 79,69 kr. á kg. Birgðir 
minnkuðu um 1.700 tonn á árinu, og fram-
leiðslan minnkaði um 3.713 tonn og nam 
1.401 tonnum á árinu. Langstærsti mark-
aðurinn var Ítalía með um 90% af útfluttri 
skreið 1971. 
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18. tafla. 
Útflutningur á prjónavörum 

1970—1971. 

1970 1971 

19. taflu. 
Útflutningur á kisilgúr 

1970—1971. 

1970 1971 

21. tafla. 
Skipting innflutnings eftir notkun 

1969—1971. 

20. tafla. 
Útflutningur á áli og álmelmi. 

1970—1971. 

1970 1971 

Útflutningur á fiskimjöli 1971 varð svip-
aður og árið á undan. Meðalverð hækkaði 
hins vegar um 2,5%. Birgðir voru í árslok 
1971 alls 3.027 tonn eða 516 tonnum meiri 
en árið áður, og nam ársframleiðslan 30.459 
tonnum á móti 30.830 tonnum 1970. Stærsti 
markaðurinn var Bretland með 41% af 
útfluttu magni og 39% af verðmæti. 

Á árinu 1971 varð mikill samdráttur í 
útflutningi saltsíldar. Hins vegar hækkaði 
meðalverð um 17,2% samanborið við 33,3% 
hækkun 1970 og 31,3% 1969. Birgðir af 
saltsíld í árslok 1971 námu 4.800 tonnum 
á móti 1.978 tonnum 1970 og 7.000 tonnum 
1969. Útflutningsframleiðslan 1971 nam 
alls 5.622 tonnum (miðað við að innihald 
hverrar tunnu sé 100 kg.) á móti 5.425 
tonnum 1970, 14.820 tonnum 1969, 21.640 
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22. tafla. Innflutningur nokkurra vörutegunda 1969—1971. 
(Verð í millj. kr. á gengi eftir 11. nóv. 1968 og magn í tonnum, uema annars sé getið). 

1969 1970 1971 

tonnum 1968 og 35.740 tonnum 1967. 
Stærsti markaður saltsíldar er eins og áður 
Svíþjóð með 57% af útfluttu verðmæti 
og 54% af magni. 

Á árinu 1971 var flutt út loðnumjöl að 
verðmæti 454,6 millj. kr. Meðalverð hækk-
aði um 3,6% frá árinu áður. Birgðir í 
árslok 1971 námu 515 tonnum, og nam 
frarnleiðsla loðnumjöls 27.256 tonnum sam-
anborið við 29.860 tonna framleiðslu 1970. 

Útflutningur á frystum rækjum og humri 
jókst enn á árinu 1971 eða um 39,2% að 
verðmæti og 26,1% að magni. Meðalverð 
á frystum rækjum hækkaði úr 237,24 kr. 
á kg í 255,19 kr. á kg eða um 7,6%. Meðal-
verð á frystum humri hækkaði um 16,4% 
úr 333,40 kr. á kg í 388,04 kr. á kg. Birgðir 
af rækju námu 152 tonnum í árslok 1971, 
og nam framleiðslan 1.232 tonnum á árinu, 
en 784 tonnum 1970 og 562 tonnum 1969. 
Birgðir af frystum humri námu 94 tonnum 
í árslok 1971, og framleiðslan nam 990 
tonnum samanborið við 999 tonn 1970 og 
883 tonn 1969. 

Útflutningur ísvarinnar síldar varð mun 
meiri 1971 en árið á undan eða sem svarar 
til 44% aukningar á verðmæti og 63% 
aukningar að magni. Verðlagið lækkaði því 
um 11,7% árið 1972, úr 14,57 kr. á kg niður 
í 12,87 kr. á kg. Útfluttur ísfiskur 1971 
dróst saman um 44% að verðmæti f rá 
árinu áður, en um 60,4% að magni. Meðal-
verð hækkaði hins vegar um 40,6%, úr 

15,62 kr. á kg í 21,96 kv. á kg. Hæsta með-
alverð fékkst í Bretlandi, 26,32 kr. á kg. 

Útflutningur á söltuðum matarhrognum 
dróst saman á árinu 1971, bæði að magni 
og verðmæti. Meðalverð hækkaði um 2,4%. 
Stærsti markaðurinn var Svíþjóð, og fór 
þangað tæpur helmingur af magninu. 

Árið 1971 voru fluttar út niðursoðnar 
og niðurlagðar sjávarafurðir fyrir 177,3 
millj. kr. Stærsti hluti þessara afurða var 
niðursoðin og niðurlögð síld, eða alls 123,3 
millj. kr. Verðlag hefur farið mjög hækk-
andi á árinu 1972, samfara verulegri aukn-
ingu á útfluttu magni niðursoðinna og 
niðurlagðra sjávarafurða. Stærstu markað-
irnir eru Bandaríkin, Bretland og Rússland. 

Útflutningur á landbúnaðarafurðum nam 
að verðmæti 3,2% af heildarútflutningi, en 
1,8% að magni. Árið 1970 voru þessi hlut-
föll 3,4% og 1,8%. Útflutningur á frystu 
kindakjöti dróst nokkuð saman á árinu, en 
meðalverð hækkaði um 29,7%, úr 63,37 kr. 
á kg í 82,21 kr. á kg. Eæsta meðalverð 
fékkst í Svíþjóð, 94,40 kr. á kg. Útflutning-
ur á söltuðum gærum dróst enn saman á 
árinu 1971, en meðalverð hækkaði örlítið. í 
heild dróst útflutningur landbúnaðarvara 
saman um 4 % að verðmæti, en um 17% 
að magni. 

Útflutningur iðnaðarvara 1971 nam 
12,1 af verðmæti heildarútflutningsins og 
I I , 2% af magni. Þar af nam útflutningur 
á áli rúmlega 55% eða 6,7% af verðmæti 
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23. tafla. Innfluttar vörur eftir vörudeildum 1968—1971. 

(Flokkað samkvœmt vöruflokkum Sameinuðu þjóðanna. Upphœðir í millj. kr. á gengi eftir 11. nóv. 1968). 
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heildarútflutnings, alls 887,5 millj. kr. 
samanborið við 1.707,7 millj. kr. 1970. 
Stærstu markaðir áls voru Bretland með 
74,5% af verðmæti og 73,0% af magni, og 
Vestur-Þýzkaland með 19,3% af verðmæti 
og 19,8% af magni. 

Útflutningur kísilgúrs varð að verðmæti 
157,2 millj. kr., alls 17.079 tonn. Hlutdeild 
kísilgúrs í heildarútflutningsverðmæti árs-
ins 1971 var 1,2%. Stærsti markaðurinn 
var Vestur-Þýzkaland með 37,2% af verð-
mæti og 35,7% að magni. 

Útflutningur á loðsútuðum skinnum og 
húðum nam á árinu 1971 að verðmæti 194,8 
millj. kr. eða 1,5% af heildarútflutningi 
ársins. 

Hér að framan hefur verið gefið yfirlit 
um útflutning helztu framleiðsluvara Ís-
lendinga á árinu 1971, en frekari sundur-
liðun er að finna í meðfylgjandi töflum. 

Innflutningsverzlunin. 
Árið 1971 varð 39,8% aukning á heildar-

verðmæti innflutnings eða um 5.515 millj. 
kr. Árið 1970 varð aukningin 27,5%. Sé 
innflutningur skipa og flugvéla, sem oft er 
háður verulegum sveiflum frá ári til árs, 
dreginn frá heildarinnflutningi, kemur í 
Ijós aukning um 31,7% á móti 20,2% aukn-
ingu árið 1970. í þessum tölum er innflutn-
ingur vegna Búrfells og álbræðslu (bæði 
rekstrarvörur og fjárfestingarvörur) talinn 
með. Sé álbræðslan einnig tekin út úr þess-
um útreikningum, verður aukning heildar-
innflutningsins 1971 30,5% miðað við 
29.0% aukningu árið áður. 

Í 23. töflu er skipting innflutnings eftir 
vörudeildum, en í 21. töflu er hlutfallsleg 
skipting innflutnings eftir notkun 1969— 
1971, samkvæmt nýrri flokkun Hagstof-
unnar, en tölurnar fyrir árið 1969 eru ekki 
eins nákvæmar. 

Innflutningur á nevzluvörum nam alls 
um 6.300 millj. kr. á árinu 1971 og jókst 
frá árinu áður um 25,7%. Hlutdeild neyzlu-
vara í heildarinnflutningi f járfestingar-
vörur álbræðslu þó ekki taldar með") lækk-
aði bó úr 36,7% í 33,3%. 

Innflutningur rekstrarvara 1971 nam 
alls um 5.490 millj. kr., samanborið við 

um 4.500 millj. kr. 1970. Aukning í krónu-
tölu er því 22,0%, enda þótt hlutfall af 
heildarinnflutningi lækki. Innflutning-
ur rekstrarvara til álbræðslu jókst úr 
838 millj. kr. (6,1% af heildarinnflutn-
ingi) í 1.000 millj. kr. (5,3%). Innflutn-
ingur á olíum, benzíni og kolum jókst 
um 253 millj. kr. og nam 1.514 millj. kr. 
1971. Rekstrarvörur til landbúnaðar námu 
795 millj. kr. 1970 (aukning um 13,0%), 
rekstrarvörur til sjávarútvegs námu 771 
millj. kr. samanborið við 686 millj. kr. árið 
áður. Innflutningur annarra rekstrarvara, 
þ. e. til iðnaðar (annars en álbræðslu) nam 
árið 1971 alls um 1.410 millj. kr., en 1.094 
millj. kr. 1970. Árið 1971 minnkaði hlutur 
neyzlu- og rekstrarvara í heildarinnflutn-
ingi úr 69,7% í 62,3%. Hlutdeild fjárfest-
ingarvara hefur farið hækkandi á undan-
förnum árum og nam 37,7% innflutnings 
árið 1971, alls að krónutölu um 7.140 millj. 
kr., samanborið við 4.135 millj. kr. (30,3%). 
Ef allur innflutningur væri talinn með, b. e. 
innflutningur fjárfestingarvara til ál-
bræðslu einnig (sem er sleppt), hefði hlut-
deild fjárfestingarvara í heildarinnflutn-
ingi 1971 numið 39,1%, en 31,3% 1970. 
Byggingarvörur 1971 námu alls 1.292 millj. 
kr. (1.111 millj. kr. 1970). Innflutningur 
fjárfestingarvara vegna Búrfellsvirkjunar 
nam 303 millj. kr. á árinu 1971 á móti 
105 millj. kr. 1970. Innflutningur skipa nam 
alls 678 millj. kr. á árinu eða 3,6% af 
heildarinnflutningi og 10% af innflutniníri 
fjárfestingarvara. Þar af nam innflutn-
ingur fiskiskipa 111 millj. kr. Árið 1970 
nam innflutningur skipa alls 851 millj. kr. 
(6,2% af heildarinnflutningi), þ. a. fiski-
skip 214 millj. kr. Innflutningur flugvéla 
1971 nam alls 1.574 millj. kr., en aðeins 
5 millj. kr. árið áður. Þrjár stórar flugvél-
ar komu til landsins á árinu, þ. a. tvær til 
Loftleiða h.f., en ein var kevpt af Flugfé-
lagi Íslands h.f. Samtals var kaupverð bess-
ara hriggja flugvéla 1.560 millj. kr. Nam 
innflutningur flugvéla oít stofnvarahluta 
23,0% af innfluttum fiárfestingarvörnm 
ársins 1971. Árið 1971 jókst innflutningur 
bifreiða úr 624 millj. kr. í 1.228 milli. kr. 
Hlutdeild bifreiðainnflutnings í heildarinn-
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flutningi ársins 1971 var 6,5% (4,6% 1970). 
Innflutningur fólksbifreiða (taldar með inn-
flutningi neyzluvara) ásamt jeppa- og bif-
hjólavarahlutum jókst úr 475 millj. kr. 1970 
í 840 millj. kr. 1971 eða um 365 millj. kr. 
Innflutningur jeppabifreiða jókst um 63 
millj. kr. og nam 1971 120 millj. kr., og 
innflutningur vöru- og almenningsbifreiða 
jókst um 177 millj. kr. og nam alls 269 
millj. kr. 1970. Árið 1971 voru fluttar inn 
6.452 fólksbifreiðar, 475 jeppabifreiðar og 
630 vöru- og almenningsbifreiðar. Árið 1970 
voru þessar tölur 4.278 fólksbifreiðar, 255 
jeppabifreiðar og 315 vöru- og almennings-
bifreiðar. Í heild var því um helmingsaukn-
ingu bilainnflutnings að ræða. Innflutning-
ur flutningstækja, þ. e. skipa, flugvéla og 
bifreiða (fólksbifreiðar taldar með) nam 
á árinu alls 18,4% af heildarinnflutningi 
ársins samanborið við 10,9% 1970 og 1,9% 
1969. Innflutningur á vélum og tækjum til 
ýmiss konar framleiðslu og framkvæmda 
fyrir utan álbræðslu nam alls 2.083 millj. 
kr. árið 1971, en 1.226 millj. kr. árið á 
undan, sem er aukning um 69,9%. Var 
þessi innflutningur 11,0% af heildarinn-
flutningi ársins 1971, en 9,0% árið 1970. 

Sú flokkun vara, sem hér hefur verið 
miðað við og unnin er úr skýrslum Hag-
stofunnar, er nokkrum vandkvæðum bundin 
og ekki alveg nákvæm, og ber að hafa það 
í huga við lestur 21. töflu og þess, sem að 
framan er sagt um einstaka liði hennar. 
Þessu veldur, að erfitt er jafnan að flokka 
vörutegundir í einstaka flokka, og er því af 
Hagstofunni valin sú leið að skipa vörum 
þar í flokk, sem notkun þeirra er mest. 
Tölurnar fyrir 1971 og 1970 eru samkvæmt 
nýrri flokkun Hagstofunnar, en höfundur 
þessarar greinar hefur gert tilraun til að 
skipta innflutningi ársins 1969 á sama hátt, 
en sú skipting er að sjálfsögðu ekki eins 
nákvæm, sem ekki ætti að koma að sök, 
þar sem skekkjan er ekki mikil. 

Viðskipti við einstök lönd. 
Helztu viðskiptalönd Íslendinga á árinu 

1971, að því er snertir innflutning vara, 
voru Vestur-Þýzkaland, Bandaríkin, Bret-
land, Danmörk og Rússland. Hlutdeild þess-
ara 5 ríkja í heildarinnflutningi (án f jár-
festingarvara til álbræðslu) var 60,5% á 
móti 58,1% 1970. Útflutningur til þessara 
sömu ríkja nam 70,2% af heildarútflutningi 
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24. tafla. Viðskipti við einstök lönd í millj. kr. 1969—1971. 
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(67,6% 1970). í 24. og 25. töflu er inn-
og útflutningi skipt eftir markaðssvæðum. 
Innflutningur frá Fríverzlunarbandalagi 
Evrópu (EFTA) nam 38,1% af heildarinn-
flutningi ársins og jókst að krónutölu um 
23,6% eða 1.379 millj. kr. Innflutningur 
frá löndum Efnahagsbandalags Evrópu 
(EEC) jókst sömuleiðis um 32,5% og nam 
26,1% af heildarinnflutningi. Innflutning-
ur frá þessum tveimur markaðsbandalög-
um hefur því numið 64,2% af heildarinn-
flutningi ársins 1971 á móti 70,0% 1970 og 
65,5% 1969. Einna mest varð aukningin 
á innflutningi frá Vestur-Þýzkalandi, 816 
millj. kr., Bretlandi, 643 millj. kr., og Sví-
þjóð, 391 millj. kr. 

Mesta aukning á innflutningi varð þó 
frá Bandaríkjunum, en innflutningur þaðan 
hefur þrefaldazt frá árinu 1969. Mest mun-
ar þar um flugvélainnflutning ársins 1971, 
er fluttar voru inn 3 stórar farþegaflug-
vélar, sem áður segir. Veruleg aukning hef-
ur einnig orðið á innflutningi frá Japan 
eða um 83%. Innflutningur frá Surinam, 
sem jókst töluvert á árinu, er eingöngu 
súrál til álbræðslunnar í Straumsvík. Inn-
flutningur til Austur-Evrópu jókst að 
krónutölu um 24,6%, en hlutfall lækkaði 
nokkuð. Verðmæti útflutnings varð mest 
til Bandaríkjanna (36,7%), Bretlands, 
Rússlands, Danmerkur og Portúgals. Sam-
tals nam útflutningur til þessara landa 
9.269 millj. kr. eða 70,3% af heildarút-
flutningi. Innflutningur frá þessum sömu 
löndum nam hins vegar aðeins 46,1% eða 
8.722 millj. kr. Útflutningur til EFTA-
landanna nam 35,0% heildarútflutnings 
samanborið við 38,4% 1970. Samdráttur 
í krónutölu varð 7%. Útflutningur til EEC-
landanna dróst einnig saman, bæði að krónu-
tölu (um 28,7%) og hlutfallslega. Hlut-
deild markaðsbandalaganna tveggja í heild-
arútflutningi ársins 1971 var því 46,7% á 
móti 55,2% 1970 og 52,3% 1969. Af ein-
stökum löndum varð langmestur útflutn-
ingur til Bandaríkjanna eða 36,7% af heild-
arútflutningi, alls að verðmæti 4.830 millj. 
kr., en 3.869 millj. kr. árið 1970. Mestur 
hluti útflutnings til Bandaríkjanna er freð-
fiskur, 4.174 millj. kr., og varð aukningin 
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23,7% í krónutölu. Útflutningur til Bret-
lands jókst að verðmæti um 1,3% og nam 
1.726 millj. kr. 1971. Helztu útflutningsaf-
urðir 1971 voru ál, ísfiskur, þorskmjöl, 
freðfiskur og rækjur. 

í 26. töflu er yfirlit yfir viðskipti á 
vöruskiptagrundvelli í hlutfalli af heildar-
viðskiptum við útlönd frá 1962. Taflan sýn-
ir, að þessi viðskipti hafa í heild farið 
hækkandi á tímabilinu. Árið 1971 nam 
innflutningur frá vöruskiptalöndunum alls 
2.037 millj. kr., sem var aukning um 22,9% 
(10,8% af heildarinnflutningi). Innflutn-
ingur frá Rússlandi jókst um 21,6% að 
krónutölu og nam 1.309 millj. kr., sem er 
% hlutar vöruskiptainnflutningsins. Rúss-
land var 3. næsta innflutningslandið 1971. 

Útflutningsverðmæti til vöruskiptaland-
anna jókst um 174 millj. kr. á árinu eða um 
5,2%, og hlutdeild í heildarútflutningi 
hækkaði úr 10,8% í 12,0%. Útflutningur 
til Rússlands jókst um 21,6% og nam 1971 
1.075 millj. kr., sem var 2/3 hlutar vöru-
skiptaútflutningsins. Brasilía var eina vöru-
skiptalandið utan Austur-Evrópu á árinu 
1971. Aðalútflutningsvaran var saltfiskur. 

Hér fer á eftir yfirlit yfir viðskipta-
samningana yfir vöruskiptalöndin, sem í 
gildi voru 1971. Að venju er miðað við síð-
ustu bókanir og framlengingar fyrir árs-
byrjun 1971, hafi nýir samningar ekki ver-
ið gerðir á árinu. Á árinu voru í gildi vöru-
kaupasamningar milli Íslands og eftirtal-
inna landa: Rússland, Rúmenía (fyrri hluta 
ársins), auk samnings við Austur-Þýzka-
land, sem byggður er á einkaviðskiptum. 
Viðskiptasamningar við Brasilíu, Pólland, 
Tékkóslóvakíu og Ungverjaland voru í gildi 
óbreyttir á árinu, en nýr samningur var 
gerður við Rússland. 

Brasilía: Á árunum 1956 til 1968 voru 
viðskipti milli Íslands og Brasilíu á iafn-
virðiskaupagrundvelli. Á árinu 1969 var 
hins vegar gerður nýr greiðslusamningur 
milli Seðlabanka Íslands og Banco Central 
do Brasil, en samkvæmt honum eru viðskipt-
in ekki lengur bundin árlegum vörulistum 
eins og áður. Á árinu 1970 var greiðslufyr-
irkomulagið endurskoðað þannig, að nú er 
gert ráð fyrir greiðslum á grundvelli Banda-
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ríkjadollara í stað sterlingspunda. Innflutt 
frá Brasiliu var mestallt kaffi, en útflutt 
þangað einkum þurrkaður saltfiskur. 

Pólland: Á árinu 1971 var í gildi samning-
ur, sem gildir til ársloka 1974. Þessi samn-
ingur er á marghliða greiðslugrundvelli 
og samkvæmt beztukjaraákvæðum. Greiðsl-
ur fara fram í Bandaríkjaclollurum sam-
kvæmt samkomulagi milli Seðlabankans og 
pólska verzlunarbankans, Bank Handlowy 
w Warszawie S.A. Þann 12. nóvember 1971 
var hins vegar undirrituð bókun um við-
skipti Íslands og Póllands fyrir árið 1972 
á grundvelli samnings frá 1969. Íslendingar 
selja Pólverjum einkum loðnumjöl og þorsk-
mjöl, en kaupa trjávið, áfengi, ávexti o. fl. 

Rúmenía: Allt árið 1971 var í gildi eldri 
samningur um vörukaup á jafnvirðiskaupa-
grundvelli. Innflutningur frá Rúmeníu var 
sáralítill og útflutningur enginn. 

Rússland: Seint á árinu 1971 voru undir-
ritaðar bókanir um vöruafgreiðslur milli 
Íslands og Rússlands árin 1972—1975, sem 
tóku gildi 1. janúar 1972. Fram að þeim 
tíma var í gildi samningur frá 1968 um 
viðskipti milli landanna, byggður á við-
skipta- og greiðslusamningi frá 1953. Sam-
kvæmt honum kaupa Rússar 12.000—15.000 
tonn af frystum fiskflökum, 10.000—15.000 
tonn af saltsíld, 5.000 tonn af frystum fiski 
og 5.000 tonn af freðsíld auk niðursoðinna 
og niðurlagðra sjávarafurða o. fl. Rússar 
keyptu 1971 fryst fiskflök fyrir 690 millj. 
kr. og frystan fisk annan fyrir 159 millj. kr. 
auk ýmissa iðnaðarvara. Innflutt frá Rúss-
landi 1971 var einkum olía (1.100 millj. kr.) 
timbur, bifreiðar o. fl. 

Ungverjaland: Á árinu 1971 var í gildi 
samningur frá 19. maí 1970 (gildir til 
1975) um viðskipti í frjálsum gjaldeyri 
milli landanna í stað jafnvirðiskaupavið-
skipta áður. Greiðslur fara fram í dollurum 
um reikning Seðlabankans við Magyar 
Nemzeti Bank samkvæmt sérstökum samn-
ingi þeirra á milli. Innflutt frá Ungverja-
landi voru t. d. ávextir og fatnaður, en 
útflutt þangað loðnumjöl, þorskmjöl og 
kisilgúr. 

Tékkóslóvakía: Hinn 12. október 1971 
var undirritaður nýr greiðslu- og viðskipta-

26. tafla. 
Viðskipti við viðskiptalönd í hlutfalli 

af heiJdarviðskiptum við útlönd 1962—1971. 

samningur milli Íslands og Tékkóslóvakíu 
um viðskipti í frjálsum gjaldeyri samkvæmt 
beztukjaraákvæðum. Gildir samningurinn 
til ársins 1976. Íslendingar seldu Tékkum 
árið 1971 aðallega fryst fiskflök, niður-
soðnar og niðurlagðar sjávarafurðir og 
kísilgúr, en keyptu frá þeim sykur og hun-
ang, trjávörur, baðmull, glervörur og járn-
vörur auk landbúnaðarvéla og tækja og bif-
reiða. 

Austur-Þýzkaland: Samningur milli ís-
lenzka vöruskiptafélagsins og Kammer fúr 
Aussenhandel í Austur-Þýzkalandi, sem 
byggður er á einkaviðskiptum, var óbrevtt-
ur á árinu. Útflutt til Austur-Þýzkalands 
var einkum loðnumjöl og niðursoðnar og 
niðurlagðar sjávarafurðir, en innflutt bað-
an tilbúinn áburður, sykurvörur, baðmull-
arefni og fatnaður. 

Viðskiptasamningar við önnur lönd, þar 
sem greiðslur eru í frjálsum gjaldeyri, eru 
miklu þýðingarminni en samningar við vöru-
skiptalöndin. Hafa þeir einkum verið gerðir 
til að tryggja innflutningsleyfi fyrir þeim 
afurðum Íslendinga, sem háðar eru slík-
um leyfisveitingum í öðrum löndum, og eru 
þeir sumir nánast formsatriði. Árið 1971 
voru almennir viðskiptasamningar í gildi 
við eftirtalin lönd: Bandaríkin, Bretland, 
Búlgaríu, Danmörk, Finnland, Fralddand. 
Írland, Ísrael, Júgóslaviu, Kúbu, Spán, Sví-

þjóð og Vestur-Þýzkaland. 



Störf Alþingis 
Hér er greint frá störfum 93. löggjafarþings Íslendinga. 
Fylgir grein þessari skrá yfir lög og ályktanir þingsins. 

eglulegt Alþingi 1972, sem var 93. 
löggjafarþing Íslendinga, stóð frá 

10. október til 21. desember 1972 og frá 
25. janúar til 18. apríl 1973 eða alls 157 
daga. 

Haldnir voru samtals 274 þingfundir, 
þar af 97 í neðri deild, 100 í efri deild 
og 77 í sameinuðu þingi. 

Til samanburðar má geta þess, að á 
síðasta reglulega Alþingi voru haldnir 
samtals 264 þingfundir og þá stóð þingið 
í 194 daga alls. 

Á þinginu voru lögð fram alls 135 
lagafrumvörp. Stjórnarfrumvörp voru 
91 og þingmannafrumvörp 44. Á milli 
deilda skiptust frumvörpin þannig, að 
fyrir neðri deild voru lögð 72 frumvörp, 
fyrir efri deild 61 frumvarp og 2 fyrir 
sameinað þing. 

Alls voru 84 lagafrumvörp afgreidd 
sem lög frá Alþingi, þar af 71 stjórnar-
frumvarp og 13 þingmannafrumvörp. 
Einu stjórnarfrumvarpi og 4 þing-
mannafrumvörpum var vísað til ríkis-
stjórnarinnar. Tuttugu stjórnarfrum-

vörp og 26 þingmannafrumvörp urðu 
ekki útrædd. 

Á þinginu voru bornar fram 70 þings-
ályktunartillögur, allar í sameinuðu 
þingi. Úrslit urðu þau, að ályktanir Al-
þingis urðu 24. Ein þingsályktunartil-
laga var felld og önnur afgreidd með 
rökstuddri dagskrá. Tólf var vísað til 
ríkisstjórnarinnar og 32 urðu ekki út-
ræddar. 

Alls voru bornar fram 109 fyrirspurn-
ir, allar í sameinuðu þingi. Sumar fyrir-
spurnirnar voru fleiri saman á þing-
skjali, svo að málatala þeirra var 54. 
Allar voru fyrirspurnir þessar ræddar 
nema 6 og 3, sem teknar voru aftur. 

Þingið fjallaði alls um 259 mál, og 
tala prentaðra þingskjala varð 808. 

Hér á eftir fer skrá yfir öll lög og 
þingsályktanir, sem þingið afgreiddi, og 
er vikið stuttlega að efni flestra mála. 
Þá er þess getið, hvenær hver afgreiðsla 
fór endanlega fram af hálfu Alþingis. 
svo og númers og staðfestingardags lag-
anna. 
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Skrá yfir lög, afgreidd á 93. löggjafarþingi. 

Samþykkt 
af Alþingi 

Lög um neyðarráðstafanir vegna jarðelda 7. feb. 1973 
á Heimaey. 

Í lögum þessum er mælt fyrir um sameiginlegt átak 
íslenzku þjóðarinnar til þess að veita Vestmannaeyingum 
stuðning vegna eldgossins á Heimaey og draga úr þeim 
búsifjum, sem jarðeldarnir valda þeim og þjóðinni í 
heild. Lögin kveða m. a. á um stofnun Viðlagasjóðs, sem 
tryggja á hag Vestmannaeyinga og stuðla á að vernd og 
endurreisn byggðar þeirra. Fjár til sjóðsins skal afla með 
sérstöku gjaldi, viðlagagjaldi, auk framlags úr ríkissjóði, 
160 millj. kr., einnig er stjórn Atvinnuleysistryggingasjóðs 
heimilað að leggja fram sömu upphæð og ríkissjóður sem 
óafturkræft framlag. Í reglugerð skal setja nánari ákvæði 
um framkvæmd laganna, m. a. um mat eigna í Vestmanna-
eyjum og greiðslu bóta fyrir eignatjón. 

Dómstólar, réttarfar o. fl. 

Lög um bráðabirgðabreyting á dómsmálastjórn 30. jan. 1973 3/31. jan. 1973 
í Vestmannaeyjum o. fl. 

Aðsetur embættis bæjarfógetans í Vestmannaeyjum skal 
fyrst um sinn vera í Reykjavík, og er bæjarfógeta heimilt 
að framkvæma þar allar embættisathafnir, sem undir 
embættið heyra. Lögin kveða m. a. á um frestun gjald-
daga fjárskuldbindinga á hendur aðiljum með varnarþing 
í Vestmannaeyjum, einnig er réttaráhrifum vegna van-
efnda á fjárskuldbindingum með efndastað í Vestmanna-
eyjum frestað. Frestunin í báðum tilvikum var til 23. 
febrúar 1973. 

Lög um breyting á lögum nr. 3 31. jan. 1973, um 21. feb. 1973 5/21. feb. 1973 
bráðabirgðabreyting á dómsmálastjórn í Vest-
mannaeyjum 0. fl. 

Frestir þeir, sem greint er frá í lögum hér næst að ofan, 
eru framlengdir til 23. marz 1973. 

Lög 
nr. og dags. 

4/7. feb. 1973 

Lög um framkvæmd eignarnáms. 26. marz 1973 11/6. apríl 1973 
Við ákvörðun bóta vegna eignarnáms, sem heimilað er 
í lögum, skal gætt ákvæða laga þessara. Sama á við um 
bætur og annað endurgjald, sem lögum skv. skal ákvarða 
í samræmi við lög um framkvæmd eignarnáms. Í engu 
skal þó haggað ákvæðum laga nr. 76/1970, um lax- og 
silungsveiði, né vatnalaga, nr. 15/1923. Um eignarnám 
til öflunar vatnsréttinda og aðstöðu til nýtingar þeirra 
skv. öðrum lögum skal og fara eftir ákvæðum vatnalaga. 



STÖRF ALÞINGIS 

Þá skulu einnig haldast ákvæði loftferðalaga, skipulags-
laga, náttúruverndarlaga og vegalaga um fresti til að 
lýsa kröfum vegna tiltekinna eignarskerðinga skv. þeim 
lögum. Matsnefnd eignarnámsbóta sker úr ágreiningi 
um eignarnámsbætur og annað endurgjald, sem ákveða 
á skv. lögum um framkvæmd eignarnáms. Leita má úr-
lausnar dómstóla um ágreining út af lögmæti eignarnáms, 
þ. á m. um fjárhæð eignarnámsbóta, en þó ekki fyrr en 
úrlausn matsnefndar liggur fyrir. Með lögum þessum 
eru felld úr gildi lög nr. 61 14. nóv. 1917. 

Samþykkt Lög 
af Alþingi nr. og clags. 

L ö g u m l ö g r e g l u s t j ó r a í H a f n a r h r e p p i í A u s t u r - 4. apríl 1973 15/13. apríl 1973 
S k a f t a f e l l s s ý s l u . 

Í Hafnarhreppi skal vera lögreglustjóri. Umdæmi hans er 
Hafnarhreppur. Forseti Íslands veitir embættið lögfræð-
ingi, sem fullnægir lögmæltum skilyrðum til skipunar í 
héraðsdómaraembætti. Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1974. 

Lög um breyting á lögum nr. 82 21. ágúst 1961, 5. apríl 1973 23/17. apríl 1973 
um meðferð opinberra mála, sbr. lög nr. 29 28. 
apríl 1966. 

Lög um fangelsi og vinnuhæli. 11 apríl 1973 38/24. apríl 1973 
Skv. lögum þessum skal ríkið eiga öll fangelsi hér á landi. 
Dómsmálaráðherra fer með yfirstjórn fangelsismála. Fang-
elsi skiptast í eftirtalda flokka: ríkisfangelsi, vinnuhæli, 
unglingavinnuhæli og fangelsi til geymslu handtekinna 
manna og gæzluvarðhaldsfanga. Frá 1. janúar 1973 greið-
ist kostnaður við rekstur héraðsfangelsa úr ríkissjóðf. 
Með lögum þessum eru felld úr gildi lög nr. 18 15. marz 
1961, um ríkisfangelsi og vinnuhæli, lög nr. 21 15. marz 
1961, um héraðsfangelsi, og tilskipun frá 4. marz 1871, um 
byggingu hegningarhúsa og fangelsa á Íslandi m. fl. 

Lög um breyting á almennum hegningarlögum, nr. 11 apríl 1973 41/24. apríl 1973 
19 12. feb. 1940. 

Lögin kveða m. a. á um refsingar þeim til handa, sem 
stofna loftferðaöryggi í hættu. 

Lög um breyting á lögum nr. 57 18. apríl 1962, 14. apríl 1973 42/24. apríl 1973 
um Hæstarétt Íslands. 

Í lögunum segir m. a., að Hæstarétt skipi 6 dómarar í 
stað 5 áður. Fimm hæstaréttardómarar skulu skipa dóm. 
Þó er heimilt, að 3 dómarar skipi dóm í einkamálum, ef 
úrslit máls eru hvorki mikilvæg frá almennu sjónarmiði 
né varða sérstaklega mikilvæga hagsmuni aðilja, og í 
opinberum málum, ef refsing, sem getur legið við broti, 
er ekki þyngri en varðhald eða tveggja ára fangelsi. 
Dómurinn ákveður, hve margir dómarar og þá hverjir 
skulu skipa dóm í máli. Lög þessi öðlast gildi 1. júli 1973. 
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Samþykkt Lög 
af Alþingi nr. og dags. 

Lög um breyting á mörkum Gullbringusýslu og 11. apríl 1973 43/24. apríl 1973 
Kjósarsýslu og skipan lögsagnarumdæma. 

Í lögsagnarumdæmi Gullbringusýslu eru: Grindavíkur-, 
Hafna-, Miðnes-, Gerða-, Njarðvíkur- og Vatnsleysu-
strandarhreppur, og í lögsagnarumdæmi Kjósarsýslu: 
Garða-, Bessastaða-, Seltjarnarnes-, Mosfells-, Kjalarnes-
og Kjósarhreppur. Bæjarfógetinn í Hafnarfirði er jafn-
framt sýslumaður í Kjósarsýslu. Bæjarfógetinn í Kefla-
vík er jafnframt sýslumaður í Gullbringusýslu. Lög þessi 
öðlast gildi 1. janúar 1974. 

Lög um sérstakan dómara og rannsóknardeild í 4. apríl 1973 52/13. apríl 1973 
ávana- og fíkniefnamálum. 

Mál vegna brota á lögum nr. 77 16. júní 1970, um tilbún-
ing og verzlun með ópíum o. fl., og reglug., settum skv. 
þeim lögum, skulu rannsökuð, rekin og dæmd fyrir dómi 
í ávana- og fíkniefnamálum. Dómurinn skal hafa aðsetur 
í Reykjavík. Ráðherra skipar dómara í þessum málaflokki, 
sern nýtur réttinda og ber skyldur sem aðrir héraðsdómar-
ar. Hann getur haldið dómþing hvar á landinu sem er. 
Við embætti dómarans og undir hans stjórn skal starfa 
sérstök deild lögreglumanna. 

Fasteignamál. 

Lög 11111 heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja 28- marz 1973 12/11. apríil1973 
landspildu úr prestssetursjörðinni Bjarnanesi í 
Nesjahreppi. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja 13. apríl 1973 33/24. apríl 1973 
Grýtubakkahreppi jörðina Grenivík, eyðibýlið 
Svæði og nýbýlið Höfðabrekku og Borgarneshreppi 
hluta af landi Borgar. 

Lög um breyting á lögum nr. 44/1971, um heimild 18. apríl 1973 34/24. apríl 1973 
fyrir ríkisstjórnina til að selja Hafnarfjarðarkaup-
stað hluta af landi jarðarinnar Dysja í Garða-
lireppi og Dalvíkurhreppi jörðina Háagerði í Dal-
víkurhreppi. 

Lög 11111 heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja 18.apríl 1973 64/30. apríl 1973 
Gerðahreppi jarðirnar Útskála og Brekku í Gerða-
hreppi. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja 18 apríl 1973 67/30. apríl 1973 
nokkrar eignir ríkissjóðs. 

Eignirnar, sem hér um ræðir, eru Ásbúðartröð 1, Hafnar-
firði, Smiðjuvegur 17, Kópavogi, og Skeljanes 10, Reykja-
vík. 
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Félagsmál, heilbrigðismál, tryggingamál o. fl. 

Samþykkt Lög 
af Alþingi nr. og dags. 

Lög um breyting á vegalögum, nr. 23 16. apríl 20. des. 1972 99/28. des. 1972 
1970, sbr. lög nr. 98 28. desember 1970. 

L ö g u m b r e y t i n g á l ö g u m nr . 85 30. des. 1963, 20. des. 1972 105/31. des. 1972 
um Lífeyrissjóð barnakennara, og lögum nr. 50 
22. apríl 1967, um breyting á þeim lögum. 

L ö g u m b r e y t i n g á l ö g u m nr . 87 24. des. 1971, 20. des. 1972 109/31. des. 1972 
um orlof. 

Lög um breyting á lögum um almannatryggingar, 20. des. 1972 112/31. des. 1972 
nr. 67 f rá 20. apríl 1971. 

L ö g u m k a u p o g k j ö r y f i r m a n n a á b o t n v ö r p u s k i p - 22. marz 1973 6/22. marz 1973 
um, sem eru stærri en 500 rúmlestir brúttó. 

Samningar þeir, sern lög þessi fjalla um, ásamt breyting-
um, sem um getur á fylgiskjölum laganna, skulu gilda 
sem samningar á milli aðila, þ. e. F.Í.B. og yfirmanna 
á togurum, til 31. des. 1973. 

L ö g u m H a p p d r æ t t i Háskó la Íslands. 5- apríl 1973 13/13. apríl 1973 
Skv. lögunum er dómsmálaráðherra heimilt að veita 
Háskóla Íslands einkaleyfi til rekstrar peningahappdrættis 
allt til 1. janúar 1989. 

L ö g u m happdrætt i Dva larhe imi l i s a ldraðra s j ó - 5. apríl 1973 16/13. apríl 1973 
manna. 

Skv. lögum skal DAS heimilt að stofna til happdrættis 
um bifreiðar, báta, íbúðarhús, húsbúnað, farmiða til 
ferðalaga o. fl. skylda hluti. Heimildin gildir til ársloka 
1984. 

L ö g u m b r e y t i n g á l ö g u m u m s t o f n u n og slit 5. apríl 1973 17/13. apríl 1973 
hjúskapar, nr. 60 29. maí 1972. 

Lög um heimild fyr ir ríkisstjórnina til þess að 4.apríl 1973 20/16. apríl 1973 
staðfesta fyr ir Íslands hönd alþjóðasamning, er 
gerður var 15. febrúar 1972, um varnir gegn meng-
un sjávar vegna losunar úrgangsefna frá skipum 
og flugvélum. 

L ö g u m b r e y t i n g á l ö g u m n r . 67 10. m a í 1966 , 6. apríi 1973 21/16. apríl 1973 
um vélstjóranám. 
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Lög um breyting á lögum um rannsóknir í þágu 
atvinnuveganna, nr. 64/1965. 

Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins starfrækir rannsókna-
stofur utan Reykjavíkur skv. ákvörðun ráðherra og að 
fengnum tillögum aðila fiskiðnaðarins. 

Lög um vátryggingarstarfsemi. 
Lög þessi gilda um hvers konar vátryggingarstarfsemi, 
sem rekin er á viðskiptagrundvelli, nema annað sé sér-
staklega tekið fram í lögunum. Eftirtaldir aðiljar mega 
einir reka váiryggingarstarfsemi hér á landi: Innlend 
félög og stofnanir, sem starfa skv. sérlögum. Innlend 
hlutafélög og gagnkvæm vátryggingarfélög, sem leyíi 
hafa fengið til slíkrar starfsemi. Erlend félög, sem fengið 
hafa leyfi tryggingamálaráðherra til slíkrar starfsemi. 
Vátryggingarfélag má ekki hafa á hendi aðra starfsemi 
en vátryggingar, vátryggingarumboð og tjónauppgjör. 
Líftryggingar má ekki reka með öðrum tegundum vá-
tryggingarstarfsemi. Lögin fjalla ennfremur um skrán-
ingu og tilkynningarskyldu vátryggingarfélaga, sérstakt 
eítirlit með félögum þessum, sem nefnist tryggingaeftir-
litið, og vátryggingarfélög, sem starfa við gildistöku lag-
anna, hinn 1. janúar 1974. Með lögum þessum eru felld 
úr gildi iög nr. 20/1903, 62/1913, 2. og 3. gr. laga nr. 
17/1964 og 77. gr. laga nr. 40/1968. 

Lög um breyting á lögum nr. 85 31. des. 1968, 
um eiturefni og hættuleg efni. 

Lög um dvalarheimili aldraðra. 
Dvalarheimilin eru ætluð öldruðu fólki, sem ekki þarfnast 
vistunar á sjúkrahúsi. Enginn má setja á stofn eða reka 
dvalarheimili fyrir alclraða nema með leyfi ráðherra. Þau 
dvalarheimili, sem starfandi eru við gildistöku laganna, 
skulu í hvívetna háð ákvæðum þeirra. 

Lög um hlutdeild ríkisins í byggingu og rekstri 
dagvistunarheimila. 

Markmið með starfsemi dagvistunarheimila er að gefa 
börnum kost á að njóta handleiðslu sérmenntaðs fólks 
í uppeldismálum og búa þeim þau uppeldisskilyrði, er 
efla persónulegan og félagslegan þroska þeirra. Mennta-
málaráðuneytið fer með yfirstjórn mála, er varða heimili 
þeissi. Rikið skal leggja fram fé til byggingar (50%) og 
rekstrar (20—30%) dagvistunarheimila fyrir börn. 

Lög um breyting á lögum nr. 49/1967, um skóla-
kostnað. 

Samþykkt Lög 
af Alþingi nr. og dags. 

4. apríl 1973 22/16. april 1973 

9. apríl 1973 26/18. apríl 1973 

9. apríl 1973 27/18. april 1973 

9. april 1973 28/18. apríl 1973 

11. apríl 1973 29/21. apríl 1973 

16. apríl 1973 30/21. apríl 1973 
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Lög um Jafnlaunaráð. 
Lögin kveða svo á, að konum og körlum skuli greidd 
jöi'n laun fyrir jafnverðmæt og að öðru leyti sambærileg 
störf. Atvinnurekendum er óheimilt að mismuna starfs-
fólki eftir kynferði. Setja skal á stofn Jafnlaunaráð. Starfs-
svið þess er allt landið. Verkefni þess er meðal annars að 
vera ráðgefandi gagnvart stjórnvöldum, stofnunum og 
félögum í málefnum, er varða jafnrétti með konum og 
körlum í kjaramálum og við ráðningu eða skipun til 
starfs. 

Samþykkt 
af Alþingi 

11. apríl 1973 

Lög 
nr. og dags. 

37/24. apríl 1973 

Lög um veitingu ríkisborgararéttar. 
Lögin veita 43 útlendingum íslenzkan ríkisborgararétt. 

14. apríl 1973 44/24. apríl 1973 

Lög um kjarasamninga opinberra starfsmanna. 14.apríl 1973 46/25. apríl 1973 
Lög þessi taka til allra starfsmanna, sem skipaðir eru, 
settir eða ráðnir í þjónustu ríkisins, ríkisstofnana eða 
atvinnufyrirtækja ríkisins með föstum tíma-, viku- eða 
mánaðarlaunum, enda verði starf þeirra talið aðalstarf. 
Ákvæði laganna taka þó ekki til ráðherra, hæstaréttar-
dómara, saksóknara rikisins, starfsmanna Alþingis, ríkis-
banka né lánastofnana ríkisins, iðnaðarmanna, sjómanna, 
verkafólks né starfsfólks í iðjuverum. Fjármálaráðherra 
fer með fyrirsvar ríkissjóðs, að því er varðar kjarasamn-
inga. Heildarsamtök starfsmanna ríkisins, sem fjármála-
ráðherra hefur veitt viðurkenningu, fara með fyrirsvar 
ríkisstarfsmanna um gerð aðalkjarasamninga og aðrar 
ákvarðanir í því sambandi. Lögin fjalla að öðru leyti 
m. a. um kjarasamningana, kjaradóm og kjaranefnd. Með 
lögunum eru felld úr gildi lög nr. 55/1962, 97/1962 og 
65/1969. 

Lög um breyting á lögum nr. 29/1963, um Lífeyris- 14. apríl 1973 49/25. apríl 1973 
sjóð starfsmanna ríkisins. 

Lögin kveða svo á, að á meðan starfsmaður gegnir áfram 
starfi, eftir að hann hefur verið frá því leystur, eða hann 
fær af öðrum ástæðum áfram greidd óskert laun, sem 
starfinu fylgja, á hann ekki jafnframt rétt til lífeyris. 
Eigi eru með lögunum skert lifeyrisréttindi, sem áunnin 
eru fyrir gildistöku þeirra. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að stað- 16. apríl 1973 53/30. apríl 1973 
festa fyrir Íslands hönd alþjóðasamning, er gerður 
var 29. desember 1972, um varnir gegn mengun 
hafsins vegna losunar úrgangsefna og annarra 
efna í það. 

Lög um heilbrigðisþjónustu. 
Allir landsmenn skulu eiga kost á fullkomnustu heil-
brigðisþjónustu, sem á hverjum tíma eru tök á að veita 

16. apríl 1973 56/27. apríl 1973 
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Samþykkt Lög 
af Alþingi nr. og dags. 

til verndar andlegri, líkamlegri og félagslegri heilbrigði, 
og tekur hún til hvers kyns heilsugæzlu, heilbrigðiseftir-
lits, lækningarannsókna, lækninga í sjúkrahúsum og end-
urhæfingarstarfs. Ráðherra heilbrigðis- og tryggingamála 
sér um, að þjónusta þessi sé eins góð og þekking og 
reynsla leyfir og í samræmi við lög og reglugerðir. Lögin 
fjalla siðan um yfirstjórn heilbrigðismála, læknishéruð, 
heilsugæzlu og heilsugæzlustöðvar, sjúkrahús o. fl. Lög 
þesi öðlast gildi 1. janúar 1974. Jafnframt eru felld úr 
gildi lög nr. 54/1964, 43/1965, með áorðnum breytingum, 
44/1965 og 82/1970. 

L ö g u m a t v i n n u l e y s i s t r y g g i n g a r . 14. apríi 1973 57/27. apríl 1973 
Bætur til þeirra, sem verða atvinnulausir, skulu greiddar 
úr atvinnuleysistryggingasjóði skv. nánari fyrirmælum 
laganna. Árlegar tekjur sjóðsins eru: Iðgjöld atvinnurek-
enda, framlag frá sveitarfélögum og úr ríkissjóði og 
vextir af innstæðufé sjóðsins og verðbréfum. Stjórn sjóðs-
ins skipa 7 menn, 2 tilnefndir af ASÍ, einn frá Vinnu-
veitendasambandi Íslands og 4 kosnir af sameinuðu Al-
þingi. Tryggingastofnun ríkisins annast reikningshald 
og daglega afgreiðslu sjóðsins, og skal hann vera í vörzlu 
hennar. Lögin fjalla síðan um bótarétt launþega, bóta-
fjárhæðir, bótagreiðslur og sérstök lán og styrki. Með 
lögum þessum eru felld úr gildi lög nr. 29/1956 með 
áorðnum breytingum. 

Lög um breyting á lögum nr. 30 12. maí 1970, 17. apríl 1973 58/30. apríl 1973 
um Húsnæðismálastofnun ríkisins. 

Lánsfjárhæð er hækkuð í kr. 800.000,00 á hverja íbúð, 
en má þó ekki fara fram úr 3/4 hl. verðmætis íbúðar. Heim-
ilt er að veita lán til byggingar leiguíbúða á vegum sveit-
arfélaga, er nemi allt að 80% af byggingarkostnaði allt að 
1000 íbúða á næstu 5 árum. 

Lög um breyting á lögum nr. S0 12. maí 1970, 17. apríl 1973 59/30. apríl 1973 
um Húsnæðismálastofnun ríkisins. 

Fjármál og efnahagsmál. 

Lög um ábyrgðarheimild fyrir ríkisstjórnina vegna 16. nóv. 1972 93/16. nóv. 1972 
lántöku Fiskveiðasjóðs Íslands og fleira. 

Rikisstjórninni er heimilt að veita sjálfskuldarábyrgð 
á erlendu láni allt að 10 millj. Bandaríkjadollara, er 
Fiskveiðasjóður Íslands tekur til endurlána vegna kaupa 
á togurum, sem smíðaðir eru utanlands. 
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Samþykkt Lög 
af Alþingi nr. og dags. 

Lög- um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka 20. des. 1972 97/20. des. 1972 
Íslands um nýtt gengi íslenzkrar krónu. 

Ákvæði laga þessara eru efnislega hin sömu og sett 
hafa verið við fyrri gengisbreytingar. Nýmæli er, að kaup-
og sölugengi megi ekki vera meira en 2 1/4% undir eða 
2 1/4% yfir stofngengi. 

Lög um ákvörðun kaupgreiðsluvísitölu fyrir tíma- 21. des. 1972 100/28. des. 1972 
bilið 1. janúar til 28. febrúar 1973. 

Kaupgreiðsluvisitala fyrir þetta tímabil skal ákveðin 
eftir framfærsluvísitölu 1. nóv. 1972 og að teknu tilliti til 
þeirrar hækkunar búvöruverðs, — einnig þeirrar, er varð 
haustið 1972 — er eigi skal verðbætt skv. ákvæðum kjara-
samninga. Gildir þetta eins, þótt slik hækkun hafi ekki 
komið fram í útsöluverði sökum þess, að hún hefur verið 
niðurgreidd að einhverju eða öllu leyti. Ennfremur skal 
taka tillit til aukinnar niðurgreiðslu búvöruverðs frá 1. 
des. 1972 o. fl. atriða. 

Lög um innheimtu ýmissa gjalda með viðauka. 19.des 1972 103/31. des. 1972 

Lög um breyting á lögum nr. 14 15. marz 1965, 20. des. 1972 104/31. des. 1972 
um launaskatt. 

Launaskattur ákveðst 2 1/2% í stað 1% áður og skiptist 
þannig, að 1% rennur i Byggingarsjóð ríkisins og 1 1/2% 
rennur í ríkissjóð. Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1973 
og gilda til loka þess árs. 

Lög um breyting á lögum nr. 1 11. febrúar 1970, 21. des. 1972 110/31. des. 1972 
um tollskrá o. fl. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að 20. des. 1972 111/31. des. 1972 
fullgilda fyrir Íslands hönd samning milli Íslands, 
Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um 
aðstoð í skattamálum. 

Samningur þessi var undirritaður í Stokkhólmi 9. nóv. 
1972 og er prentaður sem fylgiskjal með lögunum, og 
hafa ákvæði hans lagagildi hér á landi. 

Fjárlög fyrir árið 1973. 21. des. 1972 114/31. des. 1972 
Heildartekjur skv. greiðsluyfirliti ríkissjóðs eru áætlaðar 
21.970 millj. kr. og tekjur umfram gjöld 513 millj. kr. 
Lánahreyfingar út að frádregnum lánahreyfingum inn 
áætlast 488,7 millj. kr. og greiðsluafgangur því um 24 
millj. kr. Stærstu tekjuliðir eru skattar af seldum vörum 
og þjónustu 8.139 millj. kr., gjöld af innflutningi 6.803 
millj. kr. og tekjuskattar 4.604 millj. kr. Stærstu gjalda-
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liðir eru til heilbrigðis- og tryggingamála 7.875 millj. 
kr., menntamála 4.020 millj. kr., samgöngumála 2.261 
millj. kr. og til niðurgreiðslna 1.686 millj. kr. 

Lög um breyting á lögum nr. 1 11. feb. 1970, um 
tollskrá o. fl. 

Lög um útflutningsgjald af sjávarafurðum. 
Greiða skal útflutningsgjald af íslenzkum sjávarafurðum, 
sem fluttar eru til útlanda, eins og nánar er kveðið á 
í lögunum. Til íslenzkra afurða telst afli, sem skip, skrá-
sett hér á landi, veiða, þótt hann sé veiddur utan land-
lielgi og eigi verkaður í landi. Ákvæði laganna taka til 
útflutnings sjávarafurða, framleiddra eftir 1. janúar 1973. 
Með lögunum eru felld úr gildi lög nr. 4/1966, II. kafli 
laga nr. 79/1968, lög nr. 4/1971 og 17/1972. 

Lög um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 
1970. 

Lög um breyting á lögum nr. 41 27. apríl 1963, 
um aðstoð ríkisins við kaupstaði og kauptún vegna 
landakaupa. 

Ríkissjóður leggur árlega fram 10 millj. kr. á árunum 
1974—1983, sem ríkisstjórninni er heimilt að lána kaup-
stöðum og kauptúnum til þess að kaupa lönd og lóðir 
innan takmarka hlutaðeigandi sveitarfélags. 

Lög um breyting á lögum nr. 8 22. marz 1972, 
um tekjustofna sveitarfélaga. 

Lög um breyting á lögum nr. 68 15. júní 1971, 
um tekjuskatt og eignarskatt, og lögum nr. 7 23. 
marz 1972, um breyting á þeim lögum. 

Ákvæði laganna koma til framkvæmda við álagningu 
skatta til ríkissjóðs fyrir skattárið 1972. 

Lög um jöfnun flutningskostnaðar á sementi. 
Framkvæma skal jöfnun á flutningskostnaði sements, 
þannig að kostnaðarverð í vöruskemmu á hverri sements-
tegund frá hverjum innlendum framleiðanda eða inn-
flutningsaðilja verði hið sama á öllum verzlunarstöðum 
á landinu, sem jafnframt eru aðaltollhafnir. Heimilt er 
viðskiptaráðherra að ákveða með reglugerð, að jöfnun 
flutningskostnaðar skuli einnig ná til annarra tilgreindra 
verzlunarstaða. Viðskiptaráðuneytið ákveður flutnings-
jöfnunargjald á allt sement, sem framleitt er í landinu 

Samþykkt Lög 
af Alþingi nr. og dags. 

29. marz 1973 7/29. marz 1973 

4. apríl 1973 19/16. apríl 1973 

9. apríl 1973 25/18. april 1973 

14. apríl 1973 35/24. apríl 1973 

14. apríl 1973 36/24. apríl 1973 

18. april 1973 60/30. apríl 1973 

17. april 1973 62/30. apríl 1973 
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eða flutt er til landsins, fyrir allt að eitt ár í senn. 
Gjaldið skal leggja í sérstakan sjóð, flutningsjöfnunar-
sjóð sements. 

Lög nm breyting á lögum nr. 14 15. marz 1965, 17 apríl 1973 63/30. apríl 1973 
um launaskatt, sbr. lög nr. 104 31. des. 1972. 

Leggja skal á launagreiðendur almennan launaskatt, að 
fjárhæð 2 1/2% af greiddum vinnulaunum og hvers konar 
atvinnutekjum öðrum en tekjum sjómanna á íslenzkum 
fiskiskipum, þar með töldum tekjum hlutaráðinna land-
manna, sem aflað er í tengslum við úthald skipanna 
til fiskveiða, og tekjum af landbúnaði. Lög þessi gilda til 
31. des. 1973 og skal skatturinn greiddur skv. þeim af 
launum, sem greidd eru vegna starfa, sem unnin eru frá 
og með 1. janúar 1973. 

Fjáraukalög fyrir árið 1970. 18. apríl 1973 65/30. apríl 1973 

L ö g um breyting á lögum nr. 59 28. maí 1969, 18. apríl 1973 66/30. apríl 1973 
um tollheimtu og tolleftirlit. 

Ákvæði laganna kveða m. a. svo á, að það varði stjórnanda 
fars sektum, ef við komu fars frá útlöndum eru eigi gefn-
ar upp á innsiglisskrá, eigi finnast í farinu né heldur 
er á annan hátt gerð viðhlítandi grein fyrir áfengis- og/ 
eða tóbaksbirgðum, sem skv. skýrslum tollyfirvalda á 
viðkomustað farsins erlendis hafa verið teknar um borð 
í farið þar og stjórnandi bess vissi eða mátti vita um. 

Iðnaðarmál. 

Lög um undirbúning að þörungavinnslu að Reyk- 20. des. 1972 107/31. des. 1972 
hólum. 

Ríkisstjórnin skal beita sér fyrir stofnun hlutafélags, 
er hafi það að markmiði að kanna aðstæður til að reisa 
og reka verksmiðju til þörungavinnslu að Reykhólum við 
Breiðafjörð og stuðla að því, að slíku fyrirtæki verði 
komið á fót. Með þörungavinnslu er átt við starfsemi 
til framleiðslu á þang- og þaramjöli og öðrum skyldum 
afurðum. Til samvinnu um stofnun eða starfrækslu hluta-
félagsins skal ríkisstjórninni heimilt að kveðja hvers 
konar aðilja, sem áhuga hafa á málinu, innlenda eða 
erlenda. Þá skal ekki minna en 51% af hlutafénu jafnan 
vera í eigu ríkisins og stjórn þess skipuð fulltrúum rík-
isins að meirihluta. 

Námulög. 
Lögin kveða m. a. svo á, að landareign hverri, sem háð 
er einkaeignarrétti, fylgi réttur til hagnýtingar hvers 

7. apríl 1973 24/17. apríl 1973 
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konar jarðefna, sem þar finnast í jörðu eða á, þó með 
takmörkunum, sem lögin tilgreina nánar. Með lögum 
þessum eru felld úr gildi námulög nr. 50/1909, lög nr. 
8/1927 og lög nr. 20/1939. 

L ö g u m b r e y t i n g á l ö g u m nr . 68 f r á 10. ok t . 1967, 16- apríl 1973 50/25. apríl 1973 
u m I ð n l á n a s j ó ð . 

Lögin kveða m. a. á um hækkun Iðnlánasjóðsgjalds úr 
0,4% í 0,5% og að framlag ríkissjóðs til sjóðsins verði 
50 millj. kr. ár hvert, í fyrsta sinn 1973. 

L ö g u m n o r r æ n a n t æ k n i - o g i ð n þ r ó u n a r s j ó ð . 16. apríl 1973 54/25. apríl 1973 
Ríkisstjórninni er heimilt að staðfesta fyrir Íslands hönd 
samning ríkisstjórna Danmerkur, Finnlands, Íslands, Nor-
egs og Svíþjóðar um stofnun norræns tækni- og iðnþró-
unarsjóðs, sem gerður var í Osló 20. febrúar 1973. Texti 
samningsins fylgir lögunum og telst hluti af þeim, og 
hafa ákvæði hans lagagildi hér á landi. 

L ö g u m I ð n r e k s t r a r s j ó ð . 17 apríl 1973 61/30. apríl 1973 
Stofna skal sjóð til að stuðla að auknum útflutningi iðn-
aðarvarnings, breyttu skipulagi og aukinni framleiðni 
í íslenzkum iðnaði. Sjóðurinn skal vera sjálfstæð stofnun 
í eigu ríkisins. Hann er undir yfirstjórn iðnaðarráðherra. 
Stjórn hans skipa 5 menn og jafnmargir til vara, skipaðir 
af iðnaðarráðherra til tveggja ára í senn. Stofnfé sjóðs-
ins er gengishagnaður skv. 3. og 4. mgr. 2. gr. laga nr. 
97/1972 og skv. síðustu málsgrein 5. gr. laga nr. 74/1968 
auk 50 millj. kr. framlags ríkissjóðs á ári, í fyrsta sinn 
1973. Sjóðurinn má m. a. kaupa og selja hlutabréf í starf-
andi fyrirtækjum og taka þátt í stofnun nýrra hlutafélaga. 
Í ákvæði til bráðabirgða segir, að lög þessi, svo og önnur 
lög um lánasjóði iðnaðarins, skuli taka til endurskoðunar 
hið fyrsta með það fyrir augum að sameina sjóðina og 
verkefni þeirra. 

Landbúnaðarmál. 

B ú f j á r r æ k t a r l ö g . 5. apríl 1973 31/24. apríl 1973 
Lögin eru heildarlög um stjórn búfjárræktarmála, fé-
lagskerfi og ráðunautaþjónustu. Skv. þeim hefur land-
búnaðarráðherra æðstu stjórn búfjárræktarmála. Búnað-
arfélag Íslands hefur umsjón með búfjárrækt í landinu 
og fer með framkvæmd laganna f. h. landbúnaðarráðu-
neytisins, og fjalla lögin ítarlega um hvern málaflokk 
fyrir sig. Með lögum þessum eru felld úr gildi lög nr. 
21/1965. 
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Lög 
nr. og dags. 

68/30. apríl 1973 

8/25. apríl 1973 
vegna framkvæmdaáætlunar fyrir árið 1973. 

Fjármálaráðherra er heimilt. f. h. rikissjóðs að gefa út 
til sölu innanlands ríkisskuldabréf eða spariskirteini 
að fjárhæð allt að 350 millj. kr., en jafnframt falla niður 
140 millj. kr. af heimild i 1. gr. laga nr. 26/1972; einnig 
að gefa út til sölu innanlands happdrættisskuldabréf, 
samtals að fjárhæð 80 millj. kr., til greiðslu kostnaðar 
af vega- og brúagerð á Skeiðarársandi, er opni hringveg 
um landið, og gilda ákvæði laga nr. 99/1971 um skulda-
bréfaútgáfu þessa, eftir þvi sem við á. Ennfremur er 
fjármálaráðherra f. h. rikissjóðs heimilt að taka eftir-
talin lán: Vörukaupalán hjá rikisstjórn Bandarikjanna 
(PL 480-lán) allt að 600 þús. dollara, erlent eða innlent 
lán allt að 150 miJlj. kr., en af þeirri fjárhæð verði 100 
millj. kr. varið vegna kostnaðarauka við framkvæmdir 
á vegum Rafmagnsveitna rikisins og 50 millj. kr. vegna 
væntanlegrar samtengingar raforku milli Norður- og Suð-
urlands, innlent eða erlent lán allt að 150 millj. kr. vegna 
hafnargerðar á suðurströndinni, ef ákveðin yrði, tækja-
kaupalán allt að 16 millj. kr. vegna radióvita til vita- og 
hafnamálastjórnar og vegna fjarskiptabúnaðar til emb-
ættis lögreglustjórans í Reykjavík. Einnig er fjármála-
ráðherra f. h. rikissjóðs heimilt að ábyrgjast innlend eða 
erlend lán allt að 172 millj. kr. til framkvæmda rikisins i 
vega- og raforkumálum. Lánsfé því, sem aflast á ofan-
greindan hátt, skal varið sem hér segir: 

Millj.kr. 
240 
10 
80 
13 

110 
20 
23 
4 
6 

230 
75 
65 
19 

8 
42 
11 

Samþykkt 
af Alþingi 

Lög um breyting á lögum nr. 45 16. apríl 1971, 18. apríl 1973 
um Stofnlánadeild landbúnaðarins, landnám, rækt-
un og byggingar í sveitum. 

Lántökur. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka lán 12- aPríl 1973 
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Leigunám. 

Lög- u m h e i m i l d f y r i r r í k i s s t j ó r n i n a til a ð taka. 21. marz 1973 9/29. marz 1973 
l e i g u n á m i t v ö h v a l v e i ð i s k i p h . f . H v a l s . 

Rikisstjórninni er heimilt að taka á leigu um ótiltekinn 
t.íma 1 eða 2 hvalveiðiskip h. f. Hvals á Miðsandi t.il notk-
unar fyrir Landhelgisgæzluna, enda komi fullt endur-
gjald fyrir afnotin eftir mati dómkvaddra manna, skv. 
ákvæðum laga um eignarnám. 

Menntamál. 

L ö g u m S t ý r i m a n n a s k ó l a n n í V e s t m a n n a e y j u m . 20. des. 1972 1/2. janúar 1973 
Markmið skólans er að veita þá fræðslu, er þarf til að 
standast fiskimannapróf og farmannapróf 1. og 2. stigs. 
Lögin kveða m. a. á um kennsluna, inntöku nemenda, 
kennslutíma, próf o. fl. 

L ö g um F ó s t u r s k ó l a Ís lands . 26. marz 1973 10/6. apríl 1973 
Fósturskóli Íslands er ríkisskóli með aðsetri í Reykjavik. 
Skólinn er jafnt fyrir karla sem konur. Hlutverk hans 
er að mennta fólk til uppeldisstarfa á hvers konar upp-
eldisstofnunum fyrir börn frá fæðingu til 7 ára aldurs. 
Lögin kveða m. a. á um skipulag, starfshætti, stjórn, 
inntöku nemenda, nám, námstíma, námstilhögun, náms-
áfanga og próf o. fl. Í ákvæði til bráðabirgða segir, að 
skólinn skuli taka við störfum Fóstruskóla Sumargjaf-
ar, er samningum er lokið við Barnavinafélagið Sum-
argjöf í Reykjavik um eigur og skuldbindingar skólans. 

L ö g u m h e i m i l d til a ð s t o f n a f j ö l b r a u t a s k ó l a . 5. apríl 1973 14/13. apríl 1973 
Heimilt er menntamálaráðuneytinu og Reykjavikurborg 
að stofna tilraunaskóla, er nefnist fjölbrautaskóli. Skólinn 
skal vera fyrir nemendur, er lokið hafa skyldunámi, og 
veita þeim tiltekin réttindi til sérnáms í framhaldsskól-
um eða háskóla, svo og menntun og þjálfun í ýmsum 
starfsgreinum. Menntamálaráðuneytið fer með yfirstjórn 
skólans, sem er hluti af skólakerfi Reykjavíkurborgar. 
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Heimilt er ráðuneytinu að stofna fjölbrautaskóla í sam-
vinnu við önnur sveitarfélög, eitt eða fleiri, með því fyrir-
komulagi, sem lögin gera ráð fyrir. 

Orkumál. 

L ö g u m b r e y t i n g á l ö g u m n r . 54 20. aprí l 1954, u m 11. apríl 1973 32/24. apríl 1973 
o r k u v e r V e s t f j a r ð a . 

Rikisstjórninni er heimilt að fela Rafmagnsveitum ríkis-
ins að virkja Dynjandisá eða Mjólká í Arnarfirði til raf-
orkuvinnslu í orkuverum með allt að 10.000 kW fram-
leiðslugetu og gera nauðsynlegar ráðstafanir á vatnasvæði 
ánna til að tryggja rekstur þeirra. Ennfremur að leggja 
aðalorkuveitur frá raforkuverunum um Vestfirði. 

Sjávarútvegur og siglingar. 

L ö g u m b r e y t i n g á l ö g u m nr . 72 28 . m a í 1969, u m 11. des. 1972 98/21. des. 1972 
V e r ð j ö f n u n a r s j ó ð f i s k i ð n a ð a r i n s . 

L ö g u m b r e y t i n g á l ö g u m n r . 62 18. m a í 1967, u m 20. des. 1972 101/31. des. 1972 
b a m i g e g n v e i ð u m m e ð b o t n v ö r p u o g f l o t v ö r p u , 
sbr . l ö g nr . 2 1 / 1 9 6 9 o g l ög nr . 5 0 / 1 9 7 1 . 

L ö g u m s k i p u l a g á l ö n d u n á l o ð n u til b ræðs lu . 19. des. 1972 102/31 des. 1972 
Lögin kveða svo á, að síldar- og fiskimjölsverksmiðjum, 
er taka við loðnu af fiskiskipum til bræðslu, skuli skylt 
að taka við aflanum í þeirri röð, sem fiskiskip komi í 
löndunarhöfn, nema loðnulöndunarnefnd hafi stöðvað 
löndun þar. Loðnulöndunarnefnd er skipuð þremur mönn-
um og jafnmörgum til vara. Lög þessi gilda til ársloka 
1973. 

L ö g um b r e y t i n g á s i g l i n g a l ö g u m , nr . 6 6 / 1 9 6 3 , 21. des. 1972 108/31. des. 1972 
s b r . l ö g nr . 1 4 / 1 9 6 8 o g l ö g nr . 5 8 / 1 9 7 2 . 

Ákvæði um takmarkaða ábyrgð útgerðarmanns gilda 
ekki um kröfur vegna lífs- og likamstjóns skipstjóra, 
skipverja, annarra manna, sem ráðnir eru hjá útgerðar-
manni, eða leiðsögumanns, enda hafi slys borið að hönd-
um, er hlutaðeigandi var staddur á skipi eða vann í þágu 
skips. Bráðabirgðaákvæði er bætt við þessa grein, þar 
sem ákveðið er, að útgerðarmaður, sem kaupir tiltekna 
tegund tryggingar, beri ekki frekari ábyrgð skv. ofan-
skráðu. 
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Lög um breyting á lögum nr. 102 31. des. 1972, 
um skipulag á löndun á loðnu til bræðslu. 

Á loðnuvertíð 1973 skal stofna loðnuflutningasjóð, og skal 
loðnulöndunarnefnd hafa stjórn hans með höndum. 

Hafnalög. 
Lög þessi, sem eru heildarlög um hafnamál, kveða m. a. 
svo á, að samgönguráðuneytið hafi með höndum yfirstjórn 
allra hafnamála. Hafnamálastofnun ríkisins fer með 
framkvæmd hafnamála á þann hátt, sem lögin ákveða. 
Hafnamálastjóri veitir henni forstöðu og er skipaður 
í embætti af forseta Íslands. Lögin segja m. a. til um 
greiðslu kostnaðar við hafnargerðir, framkvæmdaáætl-
anir, stjórn hafna og rekstur, Hafnabótasjóð o. fl. Lögin 
öðlast gildi 1. janúar 1974, jafnframt falla þá úr gildi 
lög nr. 27/1918, lög nr. 88/1935 og hafnalög nr. 48/1967. 

Lög um róðrartíma fiskibáta. 
Ríkisstjórninni er heimilt að ákveða með reglugerð brott-
farartíma allra þeirra báta til fiskiróðra, sem sækja til 
fiskjar, svo og setja ákvæði um eftirlitsskip og um sam-
band bátanna við þau, eftir því sem þurfa þykir. Með 
lögum þessum falla úr gildi lög nr. 1/1945. 

Lög um breyting á lögum nr. 80 16. sept. 1971, 
um Aflatryggingasjóð sjávarútvegsins. 

Lög um breyting á lögum nr. 75 13. maí 1966, 
um Fiskveiðasjóð Íslands, sbr. lög nr. 33/1970. 

Lög um atvinnuréttindi skipstjórnarmanna á ís-
lenzkum skipum. 

Hverjum íslenzkum rikisborgara, sem fullnægir þeim 
skilyrðum, sem sett eru í lögum þessum, er heimilt að 
leita sér atvinnu við siglingar á íslenzkum skipum. Með 
lögum þessum eru felld úr gildi lög nr. 53/1968. 

Verðlagsmál. 

Lög um breyting á lögum um verðlagsmál, nr. 54 
frá 14. júní 1960. 

Með verðlagsákvarðanir fer 9 manna nefnd, verðlags-
nefnd. 

Samþykkt Lög 
af Alþingi nr. og dags. 

4. apríl 1973 18/16. apríl 1973 

11. april 1973 45/25. apríl 1973 

14. april 1973 47/25. apríl 1973 

14. apríl 1973 48/25. apríl 1973 

17. apríl 1973 55/25. apríl 1973 

18. apríl 1973 69/30. apríl 1973 

20. des. 1972 106/31. des. 1972 
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Þingsályktunartillögur. 

Þingsályktun um eflingu Landhelgis-
gæzlunnar. 
(Samþykkt á Alþingi 16. des. 1972.) 

Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni 
að stofna til byggingar eða kaupa á nýju 
varðskipi fyrir landhelgisgæzluna. 

Þingsályktun um neyðarráðstafanir 
vegna jarðelda í Vestmannaeyjum. 
(Samþykkt á Alþingi 29. jan. 1973.) 

Alþingi ályktar að kjósa nefnd sjö þing-
manna til þess að gera tillögur um neyðar-
ráðstafanir vegna eldgossins í Heimaey og 
um f járöf lun þeirra vegna. Skal hún þegar 
hefja starf og skila tillögum sinum í frum-
varpsformi svo fl jótt sem nokkur kostur er. 
Tillögur nefndarinnar skulu við það miðaðar, 
að búsifjar af völdum náttúruhamfaranna 
séu bornar af þjóðinni allri sameiginlega. 
Jafnframt heimilar Alþingi rikisstjórninni 
að taka bráðabirgðalán i Seðlabanka Islands 
eða annars staðar, að f járhæð allt að 500 
milljónir króna, til þess að standa undir 
kostnaði, sem þegar er áfallinn, og margvís-
legum ráðstöfunum, sem ekki verður komizt 
hjá að gera án tafar. Bráðabirgðalán þetta 
skal endurgreitt af væntanlegri f járöf lun 
samkvæmt ákvörðun Alþingis. Ráðstöfun f já r 
þess, er tekið verður að láni til bráðabirgða 
samkvæmt framansögðu, skal vera í höndum 
nefndar þeirrar, sem ríkisstjórnin skipaði 
23. janúar s. 1. til að rannsaka, hverjar af-
leiðingar náttúruhamfarirnar í Vestmanna-
eyjum geta haft fyrir efnahagslega afkomu 
þjóðarbúsins og hver úrræði eru helzt fyrir 
hendi til að draga úr þeim afleiðingum. Sam-
kvæmt skipunarbréfi sínu ber þeirri nefnd 
að hafa samráð við bæjarstjórn Vestmanna-
eyja. 

Þingsályktun um starfshætti skóla og 
aðstöðu til líkamsræktar. 
(Samþykkt á Alþingi 22. febr. 1973.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að 
láta rannsaka: 
1. Aðstöðu til líkamsræktar í skólum lands-

ins. 
2. Vinnuálagið í skólum. 
Rannsókninni skal hraða svo sem tök eru á, 

og gera skal Alþingi grein fyrir árangri 
þegar að rannsókn lokinni. 

Þingsályktun um heimild til fullgilding-
ar á samningum Íslands við Efnahags-
bandalag Evrópu og við Kola- og stál-
bandalag Evrópu og ennfremur um sam-
þykkt á breytingum á stofnsamningi 
Fríverzlunarsamtaka Evrópu. 
(Samþykkt á Alþingi 26. febr. 1973.) 

Alþingi heimilar ríkisstjórninni að fullgilda 
samning milli lýðveldisins Íslands og Efna-
hagsbandalags Evrópu og samning milli lýð-
veldisins Íslands og aðildarríkja Kola- og 
stálbandalags Evrópu. 
Ennfremur ályktar Alþingi að heimila rikis-
stjórninni að samþykkja þær breytingar á 
stofnsamningi Fríverzlunarsamtaka Evrópu 
ŒFTA) , sem leiðir af úrsögn Bretlands og 
Danmerkur úr samtökunum. 

Þingsályktun um vistheimili fyrir van-
gefna. 
(Samþykkt á Alþingi 1. marz 1973.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina: 
1. Að kanna tölu vangefinna í landinu og 

skiptingu þeirra eftir landshlutum. 
2. Að kanna aðstöðu til sérhæfingar fyrir það 

fólk, sem tekst á hendur þjónustustörf á 
vistheimilum fyrir vangefna, þ. á m. 
kennslu. 

3. Að beita sér fyrir því í samráði við Styrkt-
arfélag vangefinna, að komið verði upp 
vistheimilum fyrir vangefna, þar sem 
þeirra verður talin þörf. 

Þingsályktun um endurskoðun laga um 
kosningar til Alþingis. 
(Samþykkt á Alþingi 27. marz 1973.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
leggja fyrir næsta þing tillögur til breytinga 
á kosningalögum með það fyrir augum að 
auðvelda utankjörfundaratkvæðagreiðslu. 
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Þingsályktun um kennslu í fjölmiðlun 
við Háskóla Íslands. 
(Samþykkt á Alþingi 30. marz 1973.) 

Alþingi ályktar aö fela ríkisstjórninni að 
láta kanna, hvort eigi séu tök á, að Háskóli 
Íslands hefj i og haldi uppi kennslu í f jö l -
miðlun, og ef svo reynist, þá með hverjum 
hætti hún skuli vera. 

Þingsályktun um útgáfu lagasafns í 
lausblaðabroti. 
(Samþykkt á Alþingi 30. marz 1973.) 

Alþingi ályktar að fela rikisstjórninni að 
láta nú þegar undirbúa útgáfu lagasafns, 
sem verði í lausblaðabroti og bundið með 
þeim hætti, að áskrifendur lagasafnsins geti 
framvegis fengið ný lög og lagabreytingar, 
sem felldar hafa verið inn í viðkomandi lög, 
sérprentaðar á lausum blöðum, svo að stöð-
ugt verði fyrir hendi fullkomið handhægt 
lagasafn fyrir lærða sem leika. 

Þingsályktun um fiskiðnskóla í Siglu-
firði. 
(Samþykkt á Alþingi 30. marz 1973.) 

Alþingi ályktar að skora á rikisstjórnina að 
láta kanna grundvöll að stofnun og rekstri 
fiskiðnskóla í Siglufirði. 

Þingsályktun um vegagerð yfir Sprengi-
sand. 
(Samþykkt á Alþingi 3. apríl 1973.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að 
láta fara fram athugun á hagkvæmni vega-
gerðar yfir Sprengisand. 

Þingsályktun um könnun á réttarstöðu 
tjónþola vegna skaða af völdum flug-
umferðar í nágrenni flugvalla. 
(Samþykkt á Alþingi 3. apríl 1973.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
láta kanna réttarstöðu sveitarfélaga, ein-
staklinga og fyrirtækja, sem eru í nágrenni 
flugvalla, gagnvart eigendum flugvéla, er 
slysum og tjóni valda, og lögfesta úrbætur, 
sé þess þörf. 

Þingsályktun um kostnaðaráætlun við 
vegagerð í Mánárskriðum. 
(Samþykkt á Alþingi 3. apríl 1973.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
láta gera frumáætlun um kostnað við vega-
gerð niðri við sjó í Mánárskriðum á Siglu-
fjarðarvegi. 

Þingsályktun um bætta aðstöðu nem-
enda landsbyggðarinnar, sem sækja 
verða sérskóla á höfuðborgarsvæðinu. 
(Samþykkt á Alþingi 3. apríl 1973.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
beita sér fyrir því, að komið verði á fót 
mötuneytum og heimavistum á vegum hins 
opinbera, sem ætlaðar verði þeim nemendum 
af landsbyggðinni, sem sækja vei'ða þá sér-
skóla í Reykjavík, er ekki starfa annars stað-
ar á landinu. Í þessu sambandi verði m. a. 
kannað, hvort ekki komi til greina að semja 
við starfandi hótel um slikan rekstur. 

Þingsályktun um bætta aðstöðu fyrir 
Hafrannsóknastofnunina. 
(Samþykkt á Alþingi 6. apríl 1973.) 

Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að 
kaupa eða láta smiða um 50 rúmlesta vélbát 
til afnota fyrir Hafrannsóknastofnunina. 

Þingsályktun um sjálfvirk viðvörunar-
kerfi á hraðbrautir með varanlegu slit-
lagi. 
(Samþykkt á Alþingi 6. apríl 1973.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að 
fela Vegagerð ríkisins að gera ítarlega könn-
un á notagildi sjálfvirkra hálkuviðvörunar-
kerfa miðað við aðstæður hér á landi og 
kostnaði við uppsetningu og rekstur þeirra. 

Þingsályktun um könnun samkeppnis-
aðstöðu íslenzks skipasmíðaiðnaðar við 
eiiendan. 
(Samþykkt á Alþingi 10. apríl 1973.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
láta gera könnun á samkeppnisaðstöðu is-
lenzks skipasmíðaiðnaðar við erlendan, eink-
um í þeim löndum, sem nú eða í náinni fram-
tið smíða fiskiskip fyrir Íslendinga. Könn-
unin skal einkum taka til samanburðar á 
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beinni og óbeinni fyrirgreiðslu viðkomandi 
rikisstjórna til skipasmíðaiðnaðarins, saman-
burðar á skattlagningu hans, mismunandi 
vinnulaunum, vinnutíma, svo og þeim þátt-
um, sem valda mestu um misjafnan beinan og 
óbeinan launakostnað skipasmiðastöðvanna 
i hinum ýmsu löndum, og ennfremur skal 
samanburðurinn ná til misjafnrar aðstöðu 
til innkaupa á vélum, tækjum og efni til 
smíðanna. Niðurstaða könnunarinnar verði 
til leiðbeiningar stefnu Alþingis og stjórn-
valda um nauðsynlega fyrirgreiðslu við ís-
lenzkan skipasmiðaiðnað. 

Þingsályktun um samstarf Íslendinga, 
Norðmanna og Færeyinga að fiskveið-
um og fisksölu. 
(Samþykkt á Alþingi 10. apríl 1973.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að 
beita sér fyrir viðræðum milli Íslendinga, 
Færeyinga og Norðmanna um samstarf þess-
ara þjóða að skynsamlegri hagnýtingu fiski-
miðanna á Norðaustur-Atlantshafi, verndun 
fiskistofna og að fisksölumálum. Jafnframt 
verði athugað, með hvaða hætti Grænlend-
ingar geti orðið aðilar að slíku samstarfi. 

Þingsályktun um stofnun verðjöfnunar-
sjóðs vöruflutninga og bætt skipulag 
þeirra flutninga. 
(Samþykkt á Alþingi 10. apríl 1973.) 

Alþingi ályktar að kjósa 5 manna milliþinga-
nefnd til þess að: 
1. Kanna þátt flutningskostnaðar i mismun-

andi vöruverði i landinu. 
2. Skila áliti um, hvort tiltækt væri að jafna 

kostnað við vöruflutninga með stofnun og 
starfrækslu verðjöfnunarsjóðs, þannig að 
verð á allri vöru verði hið sama á öllum 
stöðum á landinu, sem vöruflutningaskip 
sigla til og flugvélar og vöruflutningabif-
reiðar halda uppi áætlunarferðum til. 

3. Kanna, hver kostnaður væri af rekstri 
slíks sjóðs og hver ætla mætti að yrðu 
þjóðhagsleg áhrif af starfrækslu hans. 

4. Gera tillögur um bætt skipulag vöruflutn-
inga á sjó og landi og í lofti. Skulu þá 
m. a. hafðar í huga breytingar á tilhögun 
flutninga frá helztu viðskiptaborgum Is-
lendinga erlendis til hinna ýmsu hafna á 
landinu. 

Kostnaður við störf nefndarinnar greiðist 
úr ríkissjóði. 

Þingsályktun um milliþinganefnd í 
byggðamálum. 
(Samþykkt á Alþingi 13. apríl 1973.) 

Alþingi ályktar að kjósa 7 manna nefnd 
þingmanna, kosinna hlutfallskosningu í sam-
einuðu Alþingi, sem geri tillögur um mark-
mið, leiðir og mörkun almennrar stefnu í 
byggðamálum. Skal að þvi stefnt, að varan-
leg starfsemi í byggðamálum verði efld og 
viðurkennd sem fastur þáttur í íslenzkri 
stjórnsýslu. Nefndin skal m. a. hafa eftir-
talin verkefni: 
1. Kanna, hvaða atriði valda fyrst og fremst 

mismunun á milli landsmanna eftir búsetu, 
bæði fjárhagslegri og félagslegri. 

2. Kanna og meta eins og unnt er hin þjóð-
hagslegu áhrif þeirrar þróunar í byggða-
málum, sem átt hefur sér stað á undan-
förnum áratugum. 

3. Kanna, hvaða ráðstafanir nágrannaþjóð-
irnar hafa gert á þessu sviði og hvaða 
almenna stefnu þær hafa markað. 

4. Athuga, hvað unnt er að gera af opinberri 
hálfu til þess að jafna metin á milli lands-
manna, og gera tilraun til að meta áhrif 
slíkra aðgerða og kostnað. 

5. Gera tillögur um markmið í byggðamálum. 
6. Gera tillögur um leiðir til þess að ná fyrr-

greindum markmiðum. 
7. Leggja fram drög að almennri stefnu í 

byggðamálum. 
Auk þess skal nefndin athuga tillögu til 
þingsályktunar á þingskjali 383 og leggja 
fram þau frv. til breytinga á lögum þegar 
í byrjun næsta þings, sem neíndin telur að 
ekki þoli bið. Nefndin skal einnig leitast við 
að gefa Alþingi bráðabirgðaskýrslu í byrj-
un næsta þings um verkefni sitt. 
Forsætisráðherra skipar formann nefndar-
innar. Í samráði við forsætisráðuneytið skal 
nefndin fá eðlilega starfsaðstöðu, og henni 
skal heimilt að leita álits sérfróðra manna. 
Framkvæmdastofnun ríkisins skal skylt að 
veita nefndinni nauðsynlegar upplýsingar og 
aðstoð. Kostnaður við störf nefndarinnar 
greiðist úr Byggðasjóði. 

Þingsályktun um athugun á staðsetn-
ingu nýrrar hafnar á suðurströnd lands-
ins. 
(Samþykkt á Alþingi 13. apríl 1973.) 

Alþingi ályktar að fela rikisstjórninni að 
láta nú þegar hefja athugun á staðsetningu 
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nýrrar hafnar á suðurströncl landsins á 
svæðinu frá Dyrhólaey og vestur um. At-
huguninni verði hraðað eins og kostur er á, 
sérstaklega með tilliti til þess, ef svo kynni 
að fara, að höfnin í Vestmannaeyjum og 
hafnarstæði þar færi forgörðum af völdum 
eldgossins. 
Til að framkvæma athugunina skal sam-
gönguráðuneytið skipa nefnd sjö manna. Skal 
einn tilnefndur af Hafnamálastofnun rikis-
ins, einn af skipulagsstjórn ríkisins, einn af 
Útvegsbændafélagi Vestmannaeyja, einn sam-
eiginlega af samtökum sjómanna og verka-
lýðsfélögunum í Vestmannaeyjum, einn af 
bæjarstjórn Vestmannaeyja, einn af Sam-
bandi sveitarfélaga á Suðurlandi, og enn-
fremur skal samgönguráðuneytið skipa einn 
mann í nefndina án tilnefningar, og skal 
hann vera formaður nefndarinnar. 
Nefndin skal skila áliti svo fljótt sem við 
verður komið. 

Þingsályktun um verðaukaskatt af lóð-
um og- lendum. 
(Samþykkt á Alþingi 14. apríl 1973.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að 
láta undirbúa löggjöf um verðaukaskatt, sem 
lagður skal á sölu fasteigna, annarra en íbúð-
arhúsnæðis, atvinnurekstrarhúsnæðis og 
ábýlisjarða. 
Skal markmið löggjafarinnar vera að skatt-
leggja sölu lóða og lendna, sem hækkað hafa 
í verði án tilverknaðar eigenda umfram al-
mennar verðhækkanir. 
Skattur þessi renni til sveitarfélaga. 

Þingsályktun um könnun sjónvarpsskil-
yrða á fiskimiðum umhverfis landið og 
gerð kostnaðaráætlunar í því sambandi. 
(Samþykkt á Alþingi 14. apríl 1973.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
láta kanna ítarlega skilyrði til móttöku sjón-
varpssendinga á fiskimiðum umhverfis land-
ið. Jafnframt verði gerð kostnaðaráætlun 

um úrbætur í þessum efnum, ef þeirra reyn-
ist þörf. Umræddri könnun og kostnaðar-
áætlun skal lokið fyrir næsta reglulegt Al-
þingi. 

Þingsályktun um endurskoðun laga 
varðandi úrskurðarvald félagsmálaráðu-
neytisins o. fl. um ályktanir sveitar-
stjórna. 
(Samþykkt á Alþingi 14. apríl 1973.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að 
láta endurskoða ákvæði sveitarstjórnarlaga, 
nr. 58/1961, og annarra laga um úrskurðar-
vald félagsmálaráðuneytisins og annarra 
stjórnvaida um ályktanir sveitarstjórna. 
Verði sérstaklega kannað, hvort ekki sé rétt 
og eðli málsins samkvæmt að fela sérstökum 
dómstóli að fjalla um tiltekin ágreiningsefni 
innan sveitarstjórna og ágreiningsefni ein-
stakra aðilja eða yfirvalda við sveitarstjórnir, 
sem nú er skotið til annarra stjórnvalda. 
Skýrsla um athugun þessa verði lögð fyrir 
næsta Alþingi, svo og frumvörp til laga, sem 
athugunin þykir gefa tilefni til að samin 
verði. 

Þingsályktun um heimild fyrir ríkis-
stjórnina til að gerast aðili að samningi 
um að koma í veg fyrir ólöglega töku 
loftfara og samningi um að koma í 
veg fyrir ólögmætar aðgerðir gegn ör-
yggi flugsamgangna. 
(Samþykkt á Alþingi 17. apríl 1973.) 

Alþingi ályktar að heimila rikisstjórninni að 
gerast fyrir Íslands hönd aðili að samningi 
um að koma í veg fyrir ólöglega töku loft-
fara, sem gerður var í Haag hinn 16. des-
ember 1970, og samningi um að koma í veg 
fyrir ólögmætar aðgerðir gegn öryggi flug-
samgangna, sem gerður var í Montreal hinn 
23. september 1971. 


