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Hægur afiurbaii 

j^" ú er rúmlega ár liÖið siSan þess fór 
fyrst áð sjá örugg merki, áÖ efna-

hagsþróunin i heiminum stefndi í átt til 
bata, eftir mesta efnahagssamdrátt i fjóra 
áratugi. Efnahagsbatinn hefur haldið 
áfram á þessu ári, svo áÖ nú má öruggt 
telja, áÖ um verulega og almenna fram-
leiÖsluaukningu verÖi áÖ ræÖa á árinu um 
allan heim. Þótt vonir standi til, aÖ þessi 
bati hafi þegar lagt grundvöll áframhald-
andi hagvaxtar og batnandi efnahags-
ástands, eru horfur í því efni aÖ ýmsu 
leyti tvísýnni en venjulegt er á þessu 
skeiÖi hagsveiflunnar. Er orsaka þessarar 
óvissu einkum aÖ leita í þeim vandamál-
um, sem hin óvenjulega efnahagsþróun 
undanfarinna ára hefur skiliÖ eftir sig. 
Hér er einkum um þrenns konar vanda áÖ 
rœÖa. 

1 fyrsta lagi er verÖbólga enn verulegt 
vandamál viÖa um heim, og dregur hún 
bœÖi úr svigrúmi stjórnvalda til aÖ beita 
eftirspurnaraukandi aÖgerÖum og úr getu 
og áhuga fyrirtækja á því aÖ leggja í fram-
leiÖsluaukandi fjárfestingu. 1 öÖru lagi eiga 
margar þjóÖir enn við mikla greiÖsluerfiÖ-
leika áÖ etja, sem áÖ miklu leyti má rekja 
til þeirra breytinga á greiðslustöÖu, sem 

oliuverÖhœkkunin hafÖi í för meÖ sér. 
Hafa þessar þjóÖir mjög litiÖ svigrúm til 
þess aÖ auka innlenda eftirspurn, nema 
þeim takist jafnframt aÖ halda greiÖslu-
jöfnuÖi sínum i horfinu méÖ auknum út-
flutningi. 1 þriÖja lagi er enn viÖ aÖ stríÖa 
almennara og rótgrónara atvinnuleysi en 
þekkst hefur, siÖan fyrir heimsstyrjöldina 
siÖustu. Hefur tiltölulega litiÖ dregiÖ úr 
því, þrátt fyrir framleiÖsluaukningu und-
anfarinna ársfjórÖunga. ÞáÖ er á engan 
hátt auÖvelt að ráÖa bót á þessum þremur 
vandamálum og tryggja jafnframt æski-
legan hagvöxt. 

Sá hagstjórnarvandi, sem i þessu felst, 
er liklega meginskýringin á þvi, aÖ hægt 
hefur um skeiÖ á efnahagsbatanum, eftir 
öra framleiÖsluaukningu á fyrra helmingi 
þessa árs. Eru skiptar skoÖanir um þáÖ, 
hvort hér sé aÖeins um timabundna breyt-
ingu á vaxtarhraÖa áÖ ræÖa éÖa varanlegri 
samdráttarvanda, sem aÖeins sé hægt áÖ 
ráÖa bót á méÖ nýjum eftirspurnaraukandi 
aÖgerÖum. Úr þessu fæst ekki skoriÖ, fyrr 
en áÖ nokkrum tima liÖnum, en þó er 
þegar Ijóst, að miklu meiri tregða er á 
aukningu fjárfestingar méðal helztu iðn-
aðarrikja en æskilegt væri, ef tryggja á 



varartlegan efnahagsbata. Án breytingar 
í þessum efnum er varla að búast við mjög 
örri framleiðsluaukningu nœstu mánuði. 

Fyrir íslendinga hefur þróunin a<5 ýmsu 
leyti orðiS hagstœÖari en búizt hafði verið 
viÖ í upphafi ársins. Ástœðan var mikil og 
óvænt hækkun hráefna og matvælaverðs, 
einkum á öSrum ársfjórðungi þessa árs 
og þar af leiðandi batnandi viðskiptakjör 
tslendinga. Þessi hækkun matvæla og hrá-
efnaverðs virðist hins vegar hafa stafað af 
timabundnum orsökum, svo sem birgða-
söfnun eftir langt samdráttarskeið, enda 
var hún miklu meiri en aukning almennr-
ar eftirspurnar gaf tilefni til. Sú hefur 
lika orðið raunin á, að ekki hefur orðið 
framhald á þessum verðhækkunum, nema 
í takmörkuðum mæli, og litið bendir til 
frekari bata viðskiptakjara næstu mán-
úði. 

Sá bati, er varð á viðskiptakjörum, eink-
um á fyrra helmingi ársins, hefur veru-
lega létt íslendingum róðurinn i efnahags-
málum. Vegna hagstæðari ytri skilyrða, 
áhrifa markvissari stefnu í lánsfjármálum 
og bættrar stöðu ríkissjóðs hefur tekizt 
áð draga mjög úr hinum alvarlega við-
skiptahalla við útlönd. Til dæmis varð 
hallinn á vöruskiptajöfnuðinum 5200 
milljónir króna á fyrstu þremur ársfjórð-
ungum þessa árs, en það er áðeins einn 
fjórði af hallanum á sama tima á árinu 
1975, ef báðar tölurnar eru reiknaðar á 
méðalgengi þessa árs. Hér er vissulega um 
mikil umskipti að ræða, eftir hinn gífur-
lega viðskiptahalla undanfarinna tveggja 

ára. Virðist nú ástæða til áS ætla, að við-
skiptahallinn verði á árinu í heild innan 
við 10 milljarða króna, þ. e. a. s. aðeins 
rúmlega þriðjungur greiðsluhallans á 
siðastliðnu ári, ef hann er reiknaður sem 
hlutfall af þjóðarframleiðslu. Er þetta 
betri árangur en áætlanir í upphafi ársins 
gerðu ráð fyrir, en mismunurinn felst 
allur í áhrifum bættra viðskiptakjara og 
örari útflutningi á áli, en miklar álbirgðir 
höfðu safnazt fyrir á árinu 1975 vegna 
sölutregðu. 

Þennan þakkarverða árangur verður þó 
aðeins áð skoða sem áfanga að því marki 
að endurreisa stöðu þjóðarbúsins út á við. 
Enn er viðskiptahallinn við útlönd um 
4—5 % af þjóðarframleiðslunni, nettó-
gjaldeyriseign bankanna sáralítil og 
skuldabyrðin við útlönd ört vaxandi. Jöfn-
un viðskiptahallans er því eftir sem áður 
brýnasta verkefnið í efnahagsmálum. Ekki 
er ástæða til áð ætla, eins og nú horfir í 
efnahagsmálum i umheiminum, að enn 
frekari bati viðkiptakjara verði þar áð liði 
á næstunni. Þvert á móti eru ýmsar blikur 
á lofti bæði í hægari afturbata í efnahags-
málum og yfirvofandi hækkun olíuverð-
lags, sem sett gætu strik í reikninginn. Er 
nauðsynlegt að hafa þessi vandamál öll 
í huga, þegar gengið er frá afgreiðslu fjár-
laga og lánsfjáráætlun fyrir árið 1977. Að-
eins méð áframhaldandi áðhaldi í útgjöld-
um opinberra aðila og fjármögnun fram-
kvæmda er von til þess að koma stöðunni 
út á við aftur i viðunandi horf. 

h N. 



Gylfi Þ. Gíslason: 
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Landsbanki Islands 90 ára 

Upphaf hugmyndarinnar um banka 
á íslandi 

Skömmu eftir endurreisn Alþingis 1845 
var tekið að efna til funda á Þingvöllum, 
svo nefndra almennra Þingvallafunda, til 
undirbúnings þinghaldinu. Sátu þá kjörn-
ir fulltrúar úr öllum héruðum landsins, 
venjulega þingmennirnir, en þó þurfti ekki 
svo að vera. Hinn fyrsti slíkra funda var 
haldinn árið 1848 að frumkvæði Jóns Guð-
mundssonar alþingismanns og ritstjóra. 

Vafalaust hefur þó Jón Sigurðsson forseti 
átt mikinn þátt i því, að þessir starfshætt-
ir voru teknir upp i sjálfstæðisbaráttunni, 
enda lagði hann mikla áherzlu á náin 
tengsl við kjósendur um land allt, og það 
varð eitt höfuðhlutverk Þingvallafund-
anna að samþykkja áskoranir á Alþingi 
eða bænarskrár svo nefndar um hin marg-
víslegustu málefni, sem siðan var ætlazt 
til, að þingið tæki upp við konung. 

Á Þingvallafundi, sem haldinn var 29. 
júni 1853, var samþykkt svo felld ályktun: 

Þáð hefir fyrir nokkru, og jafnvel fyrir laungu siðan verið 
kvartað yfir þvi, áð menn, að minnsta kosti viðast hvar hér 
á landi, skorti ekki ei.núngis penínga til að láta gánga manna 
ámilli, heldur einnig til þess, áð greiða með hin opinberu 
gjöld. Þessar sömu umkvartanir hafa látið til sín heyra allt til 
þessa dags, og vér gétum eigi betur séð, enn áð peníngaskort-
ur sé landi voru í flestum greinum, verzluninni, skiptum 
manna ámilli, og öllum smáum og stórum framkvœmdum til 
sérlegrar fyrirstöðu, og knýumst þess vegna til, áð biðja hið 
heiðraða alþingi vort: 
áð leggja á hagkvæm og hentug ráð til þess, að nægir pen-
íngar geti fengist til brúkunar í landinu. 
Á almennum Þíngvallafundi 29. Júní 1853. 
t umboði Fundarins. 
Hannes Stephensen Jón Sigurðsson Jón Guðmundsson 
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Þeir, sem undir ályktunina skrifuðu, 
voru Hannes Stephensen þingmaður 
Borgfirðinga, Jón Sigurðsson forseti og Jón 
Guðmundsson þingmaður Skaftfellinga. 

Að því er bezt verður séð, er þetta í 
fyrsta skipti, sem gerð er opinber ályktun 
um, að peningaskortur í landinu hái viS-
skiptwn og framkvœmdum og þörf sé úr-
bóta í því efni. Er lítill vafi á því, að Jón 
Sigurðsson hafi verið aðalhöfundur þess-
arar ályktunar, enda er rithönd hans á 
skjalinu, sem enn er varðveitt meðal þing-
skjala. 

Ályktunin varð til þess, að Alþingi sam-
þykkti hinn 6. ágúst 1853 bœnarskrá til 
konungs um málið. I upphafi hennar segir 
svo: 

„Til konungs. 
Til Alþingis hefur komið bænarskrá, sem 

beiddi þingið að leggja á hagkvæm og 
hentug ráð til þess, að nægir peningar 
gætu fengizt til brúkunar hér í landinu. 

Þinginu þótti bæn þessi svo nauðsynleg, 
og á svo miklum rökum byggð, að það kaus 
3 manna nefnd í málið, og ræddi það 
siðan á tveim aðalfundum á lögskipaðan 
hátt, og leyfir nú Alþingi sér allraþegn-
samlegast, að bera fram um það álit sitt 
á þessa leið. 

Þingið sannfærðist um, að peninga-ekl-
an væri svo mikil, að menn víða í kaup-
stöðum ekki gætu feingið peninga, til að 
borga með opinber útgjöld, og hefur það 
hin mikilvægustu áhrif á öll viðskipti 
manna í milli, og gjörir fyrirstöðu öllum 
framkvæmdum, smáum og stórum; liggja 
til þessa margar orsakir, en þó einkum 
sú, að fjárhagur flestra íslenzkra kaup-
manna og verzlunaraðferðir gerir þeim 
örðugra og ábataminna, að flytja hingað 
peninga og vörur, einkum hinar svonefndu 
kramvörur; þar með er og verðlag á ís-
lenzkum vörum í verzluninni oft hærra 
en svo að hlutaðeigandi kaupmenn þykist 
geta borgað vörurnar jafnháu verði með 
peníngum, og þar af leiðir aftur, að þeir 
ekki ftytja peninga út hingað, en það er 

undir verzluninni i hverju landi komið, að 
peníngar útbreiðist meðal landsmanna. 

Á seinni árum hefur penínga-eklan far-
ið vaxandi, og nú er svo komið, að þeir 
mega heita oft ófáanlegir í verzluninni; 
hvilikur hnekkir slíkt sé i öllum viðskiptum 
manna þarf varla útlistunar %dð, eins og 
það liggur beint fyrir, að verzlun sú við 
utanríkis-þjóðir, sem nú er hér i vændum, 
komi oss því aðeins að fullum notum, að 
á þessu verði ráðin bót." 

Bænarskránni lýkur þannig: 
„Þingið leyfir sér því allra-þegnsamleg-

ast að biðja yðar hátign um: 
1. Með 20:1 atkvæðum: að eitthvert það 

bánka-f}rrirkomulag gæti komizt á hér á 
landi, eftir þeim grundvallarreglum, sem 
yðar hátign þættu hentugastar, en gæti 
gegnt eftirfylgjandi nauðsynjum, sem slik-
ar stofnanir almennt hafa á hendi: 

a. Með 17:2 atkvæðum: að kaupmenn 
gætu feíngið penínga hér i landi móti ó-
yggjandi vixlabréfum; 

b. Með 18:1 atkvæðum: að framandi 
landa myntsortum yrði vixlað fyrir danska 
peninga, og dæmt um gildi þeirra; 

c. Með 20:1 atkvæði: að mögulegt yrði, 
að fá penínga lánaða hér á landi móti 
nægu veði, og með því að borga aptur 
annað hvort hér í landi eða í Danmörku. 

d. Með 20:1 atkvæði: að menn geti 
geymt sér peninga i bánkanum á móti þvi, 
að fá hjá bánkanum lága vöxtu (eins og 
i sparisjóðum). 

2. Með 18:2 atkvæðum: Að frumvarp 
með fyrirkomulag stiptunar þessarar verði 
lagt fyrir Alþingi. 

Reykjavik, 6. d. ágúst 1853 
Allra-þegnsamlegast 
J. Sigurðsson. J. Torstensen." 

Hér er í fyrsta skipti í ályktun Alþingis 
hreyft hugmyndinni um stofnun banka á 
íslandi. Engum þarf að koma á óvart, að 
litill vafi er á því, að Jón Sigurðsson hafi 
verið áðalhöfundur þeirrar hugmyndar. 
öldungis ný var þó hugmyndin ekki. 
Bjarni Thorarensen skáld, síðar amtmaður, 
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nefndi það þegar 1813, i bréfi til Bjarna 
Þorsteinssonar, að hér þurfi að stofna 
banka. Þórður Sveinbjörnsson hafði vikið 
að þvi efni i ritgerð, sem aldrei var prent-
uð. Jón Sigurðsson hafði og í ritgerðum lagt 
til að fé landsins væri ávaxtað innanlands 
og það lánað til framkvæmda og umbóta. 
Jón Johnsen hreyfði hliðstæðri hugmynd á 
Alþingi 1845, þótt ekki væri það í tillögu-
formi. En á þinginu 1853 var, eins og áð-
ur segir, samþykkt formleg bænarskrá til 
konungs varðandi málið. 

En einmitt þessu sama Alþingi hafði 
borizt uppástunga frá kaupmanni einum 
í Reykjavík, C. F. Siemsen að nafni, um 
stofnun véðbankci fyrir ísland, og voru 
tillögur hans allítarlegar. í upphafi þeirra 
segir svo: 

„Veðbankann skal stofna af þeim 20.000 
hundruðum fasteigna, sem landið á, og 
nefndar eru konungsjarðir, ljensjarðir 
(Beneficialgods) og prestajarðir, og jafn-
gilda þær að verðhæð meir en 500.000 
ríkisbankadala. Þessar fasteignir skal veð-
setja með konungsleyfi til vissu fyrir þvi, 
að ávisanir þær, sem gefnar verða hand-
hafendum, sjeu gildar." 

Var tillaga þessi einnig rædd i nefnd 
þeirri, sem getið er um í bænarskránni til 
konungs. Alþingi taldi hins vegar ekki, 
að stofnun veðbanka væri rétta leiðin til 
úrbóta á ástandi peningamálanna, og varð 
niðurstaðan því sú, sem fram kemur i bæn-
arskránni, að stofna banka hér á landi. 

Hinn 22. marz 1855 synjaði konungur 
þessum tilmælum Alþingis. Hafði um-
sagnar danska Þjóðbankans verið leitað. 
Til tals hafði komið, að hann stofnaði úti-
bú hér á landi, en hann ekki talið ástæðu 
til þess. Fyrsta tilraunin til að koma á fót 
banka á Islandi var með því farin út um 
þúfur. Mörg ár liðu, þangað til banka-
mál bar aftur á góma á Alþingi. 

Landsbankinn stofnaSur 
Árið 1881 bar stjórnin fram á Alþingi 

frumvarp um stofnun Lánsfélags fyrir eig-

endur fasteigna á íslandi. Fyrirmyndin var 
augljóslega sótt i veÖlánastofnanir eins og 
þær „kreditforeninger", sem algengar voru 
i Danmörku. Annað frumvarp kom fram 
um stofnun landsbanka, er vera skyldi 
„séðla-, láns- og geymslubanki". Allir voru 
um það sammála, að brýna nauðsyn bæri 
til þess að bæta úr peningaeklunni í því 
skyni að efla framleiðslu og viðskipti, en 
ágreiningur reyndist um, hvaða leið væri 
til þess skynsamlegust. Sá ágreiningur olli 
því, að bæði frumvörpin voru felld. 

Enn á ný var frumvarp um stofnun 
landsbanka lagt fyrir þingið 1883, en fellt 
aftur. Á þinginu 1885 lagði stjórnin enn 
fram frumvarp um stofnun landsbanka, 
og var það líkara fyrra landsbankafrum-
varpinu en hinu fyrra frumvarpi stjórn-
arinnar um stofnun lánsfélags. Frumvarp 
þetta hafði verið samið af stjórn danska 
Þjóðbankans í Kaupmannahöfn. Þáð var 
samþykkt á Alþingi méð smávœgilegum 
breytingum og gefið út sem lög nr. 14/18. 
september 1885. Reglugerð fyrir bankann 
var gefin út 5. júni 1886 og hóf hann 
starfsemi sina 1. júlí 1886. Á miðju þessu 
ári eru því 90 ár liðin síðan fyrsti banki 
á íslandi, Landsbanki íslands, tók til starfa. 

Helztu ákvæði Landsbankalaganna voru 
þau, að Landssjóður leggi fram 10 þúsund 
krónur til þess að koma bankanum á fót 
og enn fremur starfsfé, hálfa milljón 
króna í Landssjóðsseðlum, sem greiða 
skyldi smám saman eftir því, sem bank-
inn þarfnaðist þeirra. Æðsta stjórn bank-
ans skyldi vera i höndum landshöfðingja, 
en daglega stjórn hans annast einn fram-
kvæmdastjóri, skipaður af landshöfð-
ingja, og tveir gæzlustjórar, sem kosnir 
skyldu af Alþingi, sinn af hvorri deild, til 
fjögurra ára. Ákvæði laganna um það, 
hvaða störf bankinn megi reka, eru hlið-
stæð þeim, sem tiðkast um venjulegan 
bankarekstur. 

Landsbankinn fór ekki geyst af stað. 
Hann var til húsa í steinhúsi við Bakara-
stíg, sem enn stendur, og var í fyrstu að-
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eins opinn tvo daga í viku, þriðjudaga og 
föstudaga, og tvo tima hvom daginn. Gat-
an var síðan kennd við bankann og nefnd 
Bankastræti. Bankastjóri varð Lárus E. 
Sveinbjörnsson, sem þá var landsyfirrétt-
ardómari og varð siðar háyfirdómari, og 
hafði hann bankastjórastarfið með dóm-
araembættinu. Gæzlustjórar, er Alþingi 
kaus til fjögurra ára, urðu þeir Eirikur 
Briem og Jón Pétursson. Aðrir starfs-
menn bankans voru tveir, Halldór Jónsson 
gjaldkeri og Sighvatur Bjarnason bókari. 

Svo sem áður segir, skyldi Landssjóður 
fá bankanum hálfa milljón króna sem 
starfsfé. Þá fjárhæð átti Landssjóður að 
vísu ekki, og tók hana ekki heldin* að láni. 
Hann lét prenla seðla, íslenzka séðla, fyrir 
þessari upphœð, ábyrgðist jafngengi 
þeirra við dönsku krónuna og fékk þá 
Landsbankanum til umráða, enda voru 
þeir löglegur gjaldmiðill. 

I ársbyrjun 1875 varð krónan myntein-
ing í Danmörku og á íslandi í stað rikis-
dalsins. Krónumyntin var gullmynt. Voru 
seðlar danska Þjóðbankans, sem hér voru 
i umferð, gulltryggðir, og jafngiltu 2480 
krónur einu kilói af sldru gulli. Að baki 
Landssjóðsséðlanna var hins vegar engin 
gulltrygging. Varð þetta tilefni til þess, að 
ýmsir gagnrýndu bankalögin. Þessi seðla-
útgáfa Landssjóðs gat þó engan veginn tal-
izt athugaverð, þvi að um mjög tilfinnan-
legan skort á gjaldmiðli var að ræða. Sá 
galli var þó á fyrirkomulaginu, að þótt 
seðlarnir hafi að vísu átt að vera óinnleys-
anlegir, var samt hægt að kaupa fyrir þá 
póstávísanir til útlanda, t.d. Danmerkur, 
en dönsku seðlarnir voru hins vegar inn-
leysanlegir i gulli. Þannig hefði getað far-
ið svo, að Landssjóður hefði þurft að 
greiða seðlana i gulli, en ekki kom til neins 
sliks fjárflótta. Landsbankinn ávann sér 
fljótt fyllsta traust, og öll hræðsla við seðl-
ana hvarf, enda höfðu frumvörp, sem 
fram komu á þingunum 1887 og 1889 um, 
að seðlarnir yrðu gerðir innleysanlegir, 
verið felld. Landssjóður ábyrgðist ekki 
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skuldbindingar bankans fram yfir seðlana, 
sem hann lagði honum til, en bankinn var 
eign Landssjóðs. 

Árið 1887 var Sparisjóður Reykjavíkur 
sameinaður Landsbankanum, en hann 
hafði verið stofnaður 1872. Fyrsti spari-
sjóður landsins var Sparisjóður Múlasýslna 
á Seyðisfirði. Var hann stofnaður 1868, en 
starfaði ekki nema til 1870. Sparisjóður 
Siglufjarðar var stofnaður 1873, og er hann 
elzti sparisjóður landsins. Fyrsta útibú 
Landsbankans, útibúið á Akureyri, var 
ekki stofnað fyrr en 1902, og útibúið á 
ísafirði tveim árum síðar. 

Stofnun Véðdeildar Landsbankans 
Á þinginu 1897 var samþykkt tillaga til 

þingsályktunar, þar sem skorað var á 
stjórnina að leggja fyrir næsta Alþingi 
frumvarp um sérstaka véðlánastofnun. 
Hér var í raun og veru um að ræða end-
urnýjun þeirra hugmynda, sem falizt 
höfðu í frumvarpi stjórnarinnar árið 1881 
um stofnun lánsfélags, sem skyldi veita 
vaxtalág lán til langs tima gegn veði i 
fasteignum. Svo sem fyrr segir, náði það 
ekki fram að ganga. Hins vegar var Lands-
bankanum komið á fót, og átti hann m.a. 
að veita lán gegn veði í fasteignum. Veitti 
hann mikið af slikum lánum fyrstu árin, 
en engu að síður skorti mjög á , að hann 
gæti fullnægt eftirspurninni eftir slikum 
lánum, enda hlaut það að teljast eðlilegt, 
að stjórn bankans vildi ekki binda mikinn 
hluta starfsfjár hans í fasteignalánum. í 
landinu var ekki til nein peningastofnun, 
sem hafði rétt til að gefa út vaxtabréf, og 
kom sér það illa fyrir sparifjáreigendur og 
aðra, sem hefðu viljað ávaxta fé sitt í slík-
um bréfum. 

Stjórnin varð við tilmælum Alþingis og 
lagði fyrir þingið 1899 frumvarp um 
stofnun véðdeildar í Landsbankanum i 
Reykjavik. Var það samþykkt með smá-
vægilegum breytingum og gefið út sem 
lög nr. 1/12. janúar 1900. Skyldi veðdeild-
in veita lán gegn 1. veðrétti í jarðeignum 



114 F JÁRMÁLATÍÐINDI 

og vátryggðum húsum, allt að helmingi 
virðingarverðs. Lánin skyldu greiðast i 
bankavaxtabréfum, sem veðdeildin gæfi út, 
og banldnn annast um að koma þeim i 
peninga. Lánin skyldu vera til allt að 40 
ára og endurgreiðast með jafnri upphæð 
árlega i vexti og afborgun á öllum láns-
timanum. Til tryggingar bankavaxtabréf-
unum lagði Landssjóður veðdeildinni 
tryggingafé. MéÖ þessum lögum um stofn-
un véÖdeildar Landsbankans árið 1900 var 
stigið merkilegt spor í sögu íslenzkra 
bankamála og varð véðdeildin mjög til efl-
ingar bankanum. 

Á þessu sama þingi voru samþykkt lög, 
þar sem heimilað var að auka upphæð 
þeirra seðla, sem Landssjóður lánaði 
Landsbankanum, úr 500.000 í 750.000 
krónur, og varð það jafnframt bankanum 
til styrktar. 

Stofnun íslandsbanka 
Árið 1893 varð Tryggvi Gunnarsson 

alþingismaður bankastjóri Landsbankans, 
þá 58 ára gamall. Á siðustu árunum fyrir 
aldamót varð geysileg breyting i sjávarút-
vegi landsmanna. Landsbankinn studdi út-
gerðina eftir megni, en fjármagn hans 
reyndist ónógt, og varð fjárskorturinn æ 
tilfinnanlegri. Varð þetta til þess, að um 
aldamótin komust bankamálin mjög í sviðs-
ljósið bæði á Alþingi og í islenzkum þjóð-
málum yfir höfuð að tala. 

Á Alþingi 1899 kom fram tilboð frá 
dönsku félagi um að stofna banka hér á 
landi og voru L. Arntzen hæstaréttarlög-
maður og P. Warburg stórkaupmaður for-
göngumenn þess máls. Tilboð þetta vakti 
mikla athygli, svo sem við mátti búast, 
vegna þess fjármagnsskorts, sem ríkti í 
landinu, og öllum var augljós. Samkvæmt 
tilboðinu átti bankinn að fá einkaleyfi til 
90 ára til þess áð gefa út gulltryggða séðla, 
og átti Landsbankinn að renna inn í hinn 
nýja banka. íslendingar áttu að hafa for-
kaupsrétt að hlutabréfunum og hlutafé 
nema allt að 6 milljónum króna. Frumvarp 

um þessa bankastofnun olli miklum deilum 
á Alþingi og náði ekki fram að ganga. 

Á Alþingi 1901 kom aftur fram frum-
varp um stofnun hlutabanka, sem Lands-
bankinn skyldi verða hluti af, og var það 
frumvarp samþykkt með nokkrum breyt-
ingum. f neðri deild var borin fram breyt-
ingartillaga þess efnis, að Landsbankinn 
skyldi starfa áfram, en hún var felld. 
Landshöfðingi tók tillöguna hins vegar aft-
ur upp í efri deild, og var hún samþykkt 
þar. Neðri deild lét þá undan til þess að 
stofna málinu í heild ekki í hættu. Áfram-
haldandi starfsemi Landsbankans var 
þannig tryggð, þó að ekki mœtti miklu 
muna, að dagar hans yrðu þá taldir. Er 
athyglisvert, að það var landshöfðingi, sem 
beitti sér fyrir því í efri deild, að Lands-
bankinn héldi áfram störfum. Frumvarp-
inu um hinn nýja hlutabanka hafði verið 
breytt þannig, að einkaleyfistiminn var 
styttur í 30 ár, og mátti séðlaútgáfan ekki 
fara fram úr tveimur milljónum króna. 

Þótt heimild til stofnunar hins nýja 
banka hefði verið samþykkt á Alþingi, lá 
við að hlutafjársöfnunin mistækist. Á fs-
landi var mjög litið keypt af hlutabréfum 
í bankanum, og hinir dönsku forgöngu-
menn stofnunarinnar reyndust fyrst í stað 
ekki geta safnað nema 400 þúsund krón-
um. Um tíma virtist svo sem ekki yrði úr 
stofnun bankans. Þeir, sem fyrst og 
fremst létu sér annt um Landsbankann, 
unnu þá að þvi af miklu kappi að efla 
hann. Á Alþingi 1903 voru samþykkt lög, 
sem gerðu ráð fyrir aukningu Landsbank-
ans, ef stofnun hins bankans tækist ekki. 

En á siðustu stundu, 25. september 1903, 
var bankinn stofnaður í Kaupmannahöfn 
og nefndur Islandsbanki. Auk Privatbank-
ans danska lagði norski Centralbankinn 
fram fé til bankans. Mun Björn Jónsson 
alþingismaður og ritstjóri, sem staddur 
var i Kaupmannahöfn um þetta leyti, hafa 
skrifað norska fjármálaráðherranum, er 
hann óttaðist, að málið væri komið í ó-
efni, og beðið hann liðveizlu. Bankastjóri 
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frá Centralbankanum kom til Kaup-
mannahafnar og keypti þau bréf, er óseld 
voru. 

Islandsbanki tók til starfa í júní 1904, 
og voru bankastjórar hans Emil Schou, 
danskur bankamaður, Sighvatur Bjarna-
son og Páll amtmaður Briem, en Sighvat-
ur Bjarnason hafði verið bókari Lands-
bankans frá stofnun hans. Með íslands-
banka kom mikið nýtt fjármagn til lands-
ins. Nú var tekinn til starfa í landinu 
seðlabanki, er gaf út gulltryggða seðla og 
hafði yfir allmiklu fé að ráða. Studdi hann 
mjög að þvi, að atvinnuvegir landsmanna, 
og þá einkum sjávarútvegur, tóku miklum 
stakkaskiptum á fyrstu áratugum aldarinn-
ar. 

Ekki virtust þó hinir tveir bankar lands-
ins geta fullnægt sivaxandi eftirspurn eft-
ir lánsfé. Á Alþingi 1909 kaus neðri deild 
5 manna nefnd til þess að „íhuga og gera 
tillögur um, hvernig greiðast og haganleg-
ast verði greitt úr hinum almennu pen-
ingavandræðum í landinu." Og var nefnd-
in kölluð peningamálanefnd. Samdi hún 
þrjú frtimvörp, sem lögð voru fyrir þetta 
þing. Tvö af frumvörpum hennar voru 
samþykkt, annað um að landssjóður keypti 
bankaskuldabréf Landsbankans, og voru 
þau bréf seld erlendis, en hitt um fjölg-
un bankastjóra Landsbankans úr einum 
i tvo. Samkvæmt þessum lögum var Björn 
Sigurðsson ári síðar skipaður bankastjóri, 
en hann hafði skömmu eftir aldamót stofn-
að umboðs- og heildverzlun í Kaupmanna-
höfn og rekið hana, þangað til hann var 
skipaður bankastjóri 1910. Þriðja frum-
varpið, um heimild fyrir Landssjóð til þess 
að kaupa hlutafjárauka Islandsbanka, sem 
afla skyldi fjár til með sölu Landssjóðs-
skuldabréfa, var hins vegar fellt. Enn 
fremur var felld tillaga til þingsályktunar 
frá peningamálanefndinni um að skora á 
landsstjórnina að skipa fimm manna nefnd 
til þess að athuga bankamál landsins og 
gera tillögur til breytingar á þeim. 

Deilur um Landsbankann 
En einmitt á þessu ári, 1909, hófust 

miklar deilur um Landsbankann, sem 
jafnframt höfðu viðtækar afleiðingar i ís-
lenzkum stjórnmálum. Nokkur styrr hafði 
staðið um Landsbankann og stjórn 
Tryggva Gunnarssonar á honum. í þau 
mál blandaðist mjög stjórnmálaágreining-
ur, sem þá var með mesta móti hér á 
landi. f apríl 1909 skipaði Björn Jónsson, 
sem þá var nýorðinn ráðherra og eftirmað-
ur Hannesar Hafsteins, nefnd til þess áð 
rannsaka allan hag Landsbankans. Olli 
nefndarskipunin nokkrum óróa, og voru 
80 þúsund krónur teknar út úr sparisjóði 
Landsbankans, en aðeins 4000 krónur 
lagðar inn á sama tíma. Siðast i júni hafði 
Trjrggva Gunnarssyni verið sagt upp stöðu 
hans i Landsbankanum frá ársbyrjun 1910 
að telja, enda var hann þá orðinn 73 ára 
gamall. En i nóvember 1909 var honum 
ásamt gœzlustjórunum báðum, þeim Eiríki 
Briem prófessor og Kristjáni Jónssyni dóm-
stjóra vikið fyrirvaralaust frá embœttum 
þeirra, en Björn Kristjánsson kaupmaður 
skipaður framkvœmdastjóri. Varð þessi 
ráðstöfun tilefni mikilla æsinga í Reykja-
vík og víða um landið. Siðast i nóvember 
var haldinn borgarafundur á Lækjartorgi 
og brottvikningunni mótmælt. Kristján 
Jónsson krafðist þess síðar, að hann yrði 
settur aftur inn i starf sitt sem gæzlustjóri, 
og var það gert 

Aukaþings var krafizt út af þessu máli, 
en til þess var ekki boðað, og beið málið 
næsta reglulegs þings, sem háð var 1911. 
Snemma á því þingi var samþykkt van-
traust á Björn Jónsson, og varð þá Krist-
ján Jónsson ráðherra. 

Bankamálin á árum heimsstyrjaldarinnar 
fyrri og árunum að henni lokinni 

Frá byrjun heimsstyrjaldarinnar fyrri 
og til ársins 1927 var mikið rætt um banka-
mál á Alþingi, en engin mikilvæg lög voru 
þó sett á þessu sviði á þessum árum. Um-
ræður og löggjöf snerust fyrst og fremst 
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mn séðlaútgáfurétt íslandsbanka, og stóð 
í sambandi við þá ringulreið og óvissu, sem 
styrjöldin af eðlilegum ástæðum hafði í 
för með sér í peningamálum landsmanna. 
Það var ekki fyrr en árið 1927, áS Al-
þingi mótaði ákvéðna stefnu í bankamál-
um þjóðarinnar með samþykkt laga, sem 
gerðu Landsbankann að séðlabanka og 
komu séðlaútgáfunni þannig í fast horf. 

í upphafi heimsstyrjaldarinnar fyrri 
voru að því nokkur brögð að menn tækju 
fé sitt út úr bönkunum og framvísuðu 
seðlum í Islandsbanka til innlausnar í 
gulli. Þótt engan veginn kvæði svo mikið 
að þessu, að hætta virtist á ferðum, var 
samt álitið æskilegt að leysa íslands-
banka frá þeirri skyldu að innleysa seðla 
sina í gulli og var það gert 3. ágúst 1914. 
Méð þeirri ráðstöfun var í raun og veru 
innleidd pappirsmynt hér á landi og hefur 
hún verið hér siðan, að stuttu tímabili frá-
töldu, eins og siðar verður að vikið. fs-
landsbanki átti að afhenda rikisstjórninni 
málmforða sinn, og ábyrgðist hún þá til-
svarandi hluta seðlanna. Lögin, sem leystu 
fslandsbanka frá innlausnarskyldunni, 
voru tvívegis framlengd, i siðara skiptið 
„til loka næsta reglulegs Alþingis", en 
það var 17. september 1917, svo að seðlar 
Islandsbanka urðu þá aftur innleysanlegir, 
þótt svo virðist sem menn hafi ekki gert sér 
grein fyrir því i fyrstu. íslenzka og danska 
krónan voru þá í hærra verði en gull, svo 
að lítil hætta var að visu á þvi, að menn 
krefðust innlausnar á seðlunum, en 1919, 
er krónan tók að falla og seðlum var fram-
vísað til innlausnar, voru i skyndi gefin 
út bráðabirgðalög, sem leystu bankann aft-
ur frá innlausnarskyldunni. 

fslandsbanka hafði hvað eftir annað ver-
ið leyft að auka seðlaútgáfu sina og 1920 
var ákveðið, að hún mætti fara upp i 12 
milljónir króna, án tilsvarandi aukningar 
málmforðans. Þessi aukning seðlaútgáf-
unnar átti vafalaust að verulegu leyti rót 
sina að rekja til aukinnar gjaldmiðilsþarf-
ar, en frá þvi í ófriðarbyrjun og til árs-

loka 1918 hafði verðlag innanlands næst-
um því ferfaldazt. Verðlag hér hækkaði 
næstum því helmingi meira en í aðalgull-
landinu, Bandarikjunum, og var því hér 
um greinilega verðbólgu að ræða. Þessi 
verðbólga á stríðsárunum síðustu og fyrstu 
árunum þar á eftir átti rót sina að rekja 
til útlánastarfsemi bankanna og þá fyrst 
og fremst íslandsbanka, sem var seðlabank-
inn og aSalbanki landsins. Á stríðsárunum 
sjálfum meira en tvöfölduðust útlán bank-
anna, og 1923 voru þau orðin meira en 
fjórum sinnum meiri en fyrir stríð. íslands-
banki virðist á þessum árum fyrst og 
fremst hafa verið rekinn sem einkabanki, 
enda var hann það. Til 1915 hafði greidd-
ur arður verið 5-6^/2%, 1916 hafði arður-
inn hækkað upp í 8%, 1917 upp i 10% og 
1919 meira að segja i 12%. 

Eins og við mátti búast, varð þetta á-
stand til þess, að bankamál voru mjög rædd 
á Alþingi og í þjóðmálunum yfir höfuð 
að tala. Á Alþingi 1917 var samþykkt til-
laga til þingsályktunar frá fjárhagsnefnd 
neðri deildar um, að stjórnin leitaði samn-
inga við íslandsbanka um, að hann léti 
af hendi seðlaútgáfurétt sinn allan, gegn 
álcveðnu gjaldi eða, ef það næðist ekki, þá 
að hann léti af hendi, með ákveðnum skil-
yrðum, rétt sinn til að hindra seðlaútgáfu 
fram yfir 2Y^ milljón króna, auk seðla 
Landsbankans. Stjórnin sldpaði þriggja 
manna nefnd í málið og náði hún sam-
komulagi við stjórn Islandsbanka um á-
kveðna lausn á því. Tillögur hennar voru 
hins vegar felldar af Alþingi 1919. 

Á þinginu 1921 var samþykkt að skipa 
nefnd til þess að rannsaka orsakir fjár-
kreppu bankanna, og hvernig bezt yrði 
tryggt, að hún kæmi ekki fyrir framvegis. 
Stjórnin hafði í þingbyrjun borið fram 
frumvarp um seðlaútgáfurétt og fleira, þar 
sem gert var ráð fyrir útgáfu landssjóðs-
seðla um takmarlcaðan tíma, og átti Lands-
bankinn að fá þá að láni og setja þá í um-
ferð. Frá árinu 1923 skyldi íslandsbanki 
hins vegar draga inn seðla sína með jöfn-
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um upphæðum árlega til enda leyfistím-
ans, og átti seðlaútgáfa sú, er þannig losn-
aði, að hverfa til Landsbankans. Meiri 
hluti peningamálanefndar deildanna mælti 
gegn frumvarpinu og náði það ekki fram 
að ganga. Tvö önnur frumvörp komu fram 
varðandi málið, og hlutu þau ekki held-
ur samþykki. Að loknum löngum umræð-
um og miklum deilum var loks samþykkt 
frumvarp, sem gefið var út sem lög nr. 6/ 
31. maí 1921, um seðlaútgáfu fslands-
banka, hlutafjárauka og fleira. Þar var 
ákveðið að íslandsbanki skyldi draga inn 
séðla sina eftir nánar tilteknum reglum, 
þannig að innköllun þeirra yrði lokið við 
lok leyfistimans, 31. desember 1933. Seðla-
útgáfa sú, er þannig losnaði eftir 31. októ-
ber 1922, skyldi hverfa til ríkissjóðs, og 
átti fyrir 1. júní 1922 að ákveða með lög-
um, hvernig seðlaútgáfunni skyldi hagað. 
Lllutafé bankans átti að auka um 100%, 
og skyldi rikissjóður leggja fram hlutafjár-
aukann á matsverði hlutabréfanna. Ekki 
varð hins vegar af því, að ríkissjóður 
keypti hlutafjáraukann. 

Á næsta þingi bar stjórnin fram frum-
varp um breytingu á þessum lögum. Var 
þar lagt til að fresta um eitt ár ráðstöf-
un á séðlaútgáfu þeirri, er losnaði við inn-
drátt á séðlum íslandsbanka, og skyldi 
stjórninni heimilt að ráðstafa þeirri seðla-
útgáfu, sem þörf yrði á að auka. Frum-
varpið var samþykkt með þeirri breytingu, 
að Landsbankanum var falið áð setja í 
umferð þá séðla, er nauðsyn krefði umfram 
séðla íslandsbanka. 1 umræðum um þetta 
mál var mjög deilt um íslandsbanka og 
stjórn hans. Var borin fram tillaga til 
þingsályktunar um, að höfðað yrði skaða-
bótamál gegn fslandsbanka fyrir láns-
traustsspjöll og fleira, en hún var felld. 

Á næsta þingi voru enn samþykkt lög 
um að fresta um eitt ár enn ráðstöfun á 
séðlaútgáfunni. Deilurnar um íslands-
banka héldu áfram. Var samþykkt tillaga 
til þingsályktunar um að skora á ríkis-
stjórnina að láta fjárhagsnefndum deild-

anna í té fullkomna og nákvæma skýrslu 
um þær tryggingar, sem íslandsbanki hafði 
sett fyrir láni, sem tekið hafði verið i Bret-
landi 1921, enska láninu svo nefnda. Seint 
á þessu þingi var samþykkt frumvarp, sem 
borið hafði verið fram að undirlagi stjórn-
arinnar, um eftirlitsmann méð bönkum og 
sparisjóðum. 

Á þinginu 1924 komu fram tvö frum-
vörp, sem stefndu að þvi að koma seðlaút-
gáfunni í endanlegt horf, en hvorugt náði 
fram að ganga. f stað þess var bráðabirgða-
ástandið í séðlaútgáfumálinu framlengt 
enn um eitt ár. 

Nýskipan bankamálanna méð 
Landsbankalögunum 1928 

1 byrjun næsta þings, þingsins 1925, bar 
stjórnin fram frumvarp um Landsbanka 
íslands. Var þar gert ráð fyrir þvi, að 
Landsbankinn yrði gerður að séðlabanka 
landsins. Leitað hafði verið álits hjá kunn-
um dönskum háskólakennara um málið, 
og taldi hann rétt, að svo yrði gert. Meiri 
hluti fjárhagsnefndar efri deildar taldi 
málið hins vegar ekki nægilega undirbúið 
og lagði til að skipuð yrði milliþinganefnd 
til þess að fjalla um það. Var það sam-
þykkt og skyldi hlutverk nefndarinnar 
vera, „að ihuga og gera tillögur um, hvern-
ig séðlaútgáfu ríkisins skuli komið fyrir 
og einnig að öðru leyti að undirbúa endur-
skoðun á bankalöggjöf landsinsf nefnd-
ina voru kosnir þeir Ásgeir Ásgeirsson, 
Benedikt Sveinsson, Jónas Jónsson, Magn-
ús Jónsson og Sveinn Björnsson. Var hann 
formaður nefndarinnar. Enn var fram-
lengd bráðabirgðatilhögun séðlaútgáfunn-
ar. 

Nefnd þessi, sem kölluð var „Banka-
nefndin 1925", tók strax til starfa og skil-
aði ýtarlegu áliti. Fjórir nefndarmanna 
lögðu til, að Landsbankanum yrði falin 
séðlaútgáfan. Nefndin fjallaði einnig um 
véðlánamálin, og varð það niðurstaða fjór-
menninganna að gera ekki að svo stöddu 
tillögur um varanlegt fyrirkomulag fast-
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eignaveðlána. Samdi hún í samráði við 
stjórn Landsbankans frumvarp um heimild 
fyrir veðdeildina til þess áð gefa út nýja 
flokka bankavaxtabréfa. Minni hluti milli-
þinganefndarinnar, Benedikt Sveinsson, 
skilaði hins vegar sérstöku áliti og lagði 
til, að stofnuð yrði sérstök stofnun til 
þess að fara með séðlaútgáfuna. 

Stjórnin lagði frumvarp meiri hluta 
milliþinganefndarinnar fyrir þingið 1926, 
en hafði gert á því nokkrar breytingar. 
Vannst ekki tími til þess að afgreiða það 
á því þingi, og var því bráðabirgðaástand 
séðlaútgáfumálsins enn einu sinni fram-
lengt um eitt ár. Hins vegar var frumvarp 
stjórnarinnar um útgáfu á nýjum flokkum 
bankavaxtabréfa samþykkt. Var veðdeild 
Landsbankans í þeim lögum heimilað að 
gefa út bankavaxtabréf, allt að 10 milljón-
um króna, og mátti skipta þeim í flokka. 

Meiri hluti milliþinganefndarinnar í 
bankamálum hafði verið þeirrar skoðunar, 
að mögulegt ætti að vera, að stofnaðir yrðu 
einn eða fleiri einkabankar í landinu. 
Lagði stjómin fram frumvarp um þetta 
efni fyrir þingið 1926, og fólst í því heim-
ild fyrír ríkisstjórnina til þess að veita 
nýjum banka í Reykjavík ýmis hlunn-
indi. Var frumvarpið samþykkt, en hlið-
stætt frumvarp hafði verið samþykkt á 
þinginu 1923, frumvarpið um hinn svo-
nefnda ,,norska bankau, en ekkert orðið 
úr framkvæmdum. Næsta sumar var reynt 
að fá erlent fé til bankastofnunar, en tókst 
ekki. 

Á næsta þingi lagði stjórnin fram frum-
varp um Landsbanka Islands, að mestu 
samhljóða því frumvarpi, sem neðri deild 
hafði samþykkt árið áður, en efri deild 
vannst ekki tími til þess að afgreiða. Var 
frumvarp þetta samþykkt, og reyndist nú 
lítill ágreiningur um þáð, hvort Lands-
bankinn fœri méð seðlaútgáfuna éða 
hvort komið skyldi á fót sérstökum séðla-
banka éða ríkisbanka. Hins vegar urðu á-
kvæði frumvarpsins um yfirstjórn bankans 
deiluefni, og sömuleiðis það, hvort rikis-
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sjóður bœri ábyrgð á skuldbindingum 
bankans éða ekki. 1 framhaldi af þessum 
ágreiningi var Landsbankalögunum breytt 
á næsti þingi og ákvœði beggja laganna 
síðan sameinuð og gefin út sem lög nr. 10/ 
15. apríl 1928. Urðu lög þessi grundvöllur 
islenzkrar bankalöggjafar al.lt til ársins 
1957 éða i nærfellt þrjá áratugi. 

Aðalefni laganna var þetta: 
Landsbankinn skyldi starfa í þrem deild-

um méð aðgreindum fjárhag, Seðlabanka, 
Sparisjóðsdeild og Véðdeild. Ríkissjóður 
bæri ábyrgð á öllum skuldbindingum bank-
ans. Innskotsfé ríkissjóðs samkvæmt lögum 
nr. 50 frá 1913 skyldi teljast stofnfé bank-
ans, en ríkissjóði var auk þess heimilað að 
leggja fram viðbótarstofnfé, allt að þrem 
milljónum króna. Seðlabankinn færi með 
seðlaútgáfuna með þeirri takmörkun einni, 
sem leiddi af lögunum frá 1921 um seðla-
útgáfu íslandsbanka, hlutafjárauka og 
fleira. Seðlarnir skyldu vera innleysanleg-
ir með gulli, og Seðlabankinn skyldi eiga 
gullforða í ákveðnum hlutföllum við úti-
standandi seðla til trj^ggingar þeim. Bráða-
birgðaákvæði voru þó um, að gullinnlausn 
seðla kæmi ekki til framkvæmda fyrr en 
Alþingi ákvæði, og sömuleiðis var veitt 
undanþága frá gulltryggingarákvæðunum. 
Hvorugt þessara ákvæða komu nokkurn 
tíma til framkvæmda. Seðlabankanum var 
sérstaklega falið að stuðla að öruggri skip-
an peningamála í landinu. Jafnframt 
skyldi honum heimilt að reka almenna 
bankastarfsemi, aðra en þá að ávaxta fé 
með sparisjóðskjörum. Það skyldi hinsvegar 
vera hlutverk Sparisjóðsdeildarinnar að 
taka á móti sparifé og ávaxta það og reka 
almenna bankastarfsemi. Veðdeildin skyldi 
starfa samkvæmt sérstökum lögum og 
reglugerðum. Yfirstjóm bankans væri í 
höndum 15 manna nefndar, Landsbanka-
nefndarinnar, sem setja skyldi bankanum 
reglugerð, kjósa 4 menn í bankaráð af 5, 
sem þar skyldu eiga sæti, og tvo endurskdð-
endur. Að öðru leyti væri stjóm bankans 
í höndum bankaráðsins og þriggja manna 
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framkvœmdastjórnar. Bankaráðið, sem i 
skyldu eiga sæti þeir 4 menn, sem Lands-
bankanefnd kysi hlutfallskosningu, og 
stjórnskipaður formaður, réði þrjá banka-
stjóra, sem færu með daglega stjórn bank-
ans. Bankaráðið skyldi hafa eftirlit með 
daglegri stjórn bankans og hafa úrskurð-
ar\rald í ýmsum málefnum hans. Ráð-
herra sá, sem færi með bankamál, gæti vik-
ið bankastjóra frá störfum, og lögin heimil-
uðu honum viss afskipti af málefnum bank-
ans. 1 aðalatriðum væri hann þó óháð 
stofnun og starfaði á grundvelli þeirra 
laga, sem um hann væru sett. 

Eins og áður segir hafði Björn Sigurðsson 
verið skipaður annar bankastjóri Lands-
bankans 1910, ásamt Birni Kristjánssyni. 
Hann tók hins vegar við starfi viðskipta-
fulltrúa í London 1916. Var Oddur Gisla-
son málaflutningsmaður þá um hríð settur 
bankastjóri, en 1917 var Magnús Sigurðs-
son settur bankastjóri i hans stað. 

í ársbyrjun 1917 var mynduð sam-
steypustjórn með þrem ráðherrum, og var 
það fyrsta ráðuneyti á íslandi. Jón Magn-
ússon varð forsætisráðherra, Björn Krist-
jánsson bankastjóri fjármálaráðherra og 
Sigurður Jónsson frá Yztafelli atvinnu-
málaráðherra. Björn Kristjánsson banka-
stjóri varð þannig fyrsti fjármálaráðherra 
á íslandi. Jón Gunnarsson samábyrgðar-
stjóri var settur bankastjóri i hans stað. En 
í ágústlok 1917 sagði Björn Kristjánsson 
fjármálaráðherraembættinu lausu og tók 
aftur við bankastjórastöðunni. Frá ársbyrj-
un 1918 urðu bankastjórar Landsbankans 
þrír, og var Magnúsi Sigurðssyni veitt 
þriðja bankastjórastaðan, en Benedikt 
Sveinsson var settur i stað Björns Sigurðs-
sonar. Sumarið 1917 sagði Björn Kristjáns-
son af sér, og var þá L. Kaaber skipaður 
bankastjóri. Hafði hann rekið heildsölu-
verzlunina 0. Johnson & Kaaber ásamt Öl-
afi Johnson, en seldi hlut sinn í fyrirtæk-
inu, er hann varð bankastjóri. Haustið 1921 
varð Georg Ólafsson eftirmaður Björns 
Sigurðssonar. Var hann hagfræðingur frá 

Kaupmannahafnarháskóla og hafði verið 
starfsmaður á Hagstofunni og skrifstofu-
stjóri Verzlunarráðsins áður en hann varð 
bankastjóri. 

Lokun íslandsbanka og stofnun 
Útvegsbanka íslands 1930. 

Á þingunum 1926, 1927 og 1928 höfðu 
verið sett lög, sem veittu fslandsbanka 
undanþágu frá þeirri skyldu að draga inn 
seðla þessi ár. Rökin voru þau, að inndrátt-
ur seðlanna gæti valdið röskun i viðskipta-
lífinu. Raunveruleg orsök hefur hins veg-
ar eflaust verið sú, að bankinn stóð höllum 
fæti, og það hefði reynzt honum erfitt að 
draga inn seðlana. Árið 1930 neyddist ís-
landsbanki siðan til þess að hœtta störfum 
og var honum lokað. Hafði hann orðið fyr-
ir verulegum töpum og glatað trausti við-
skiptavina sinna, bæði lánardrottna og 
innstæðueigenda. 

Varð mál þetta mikið hitamál á Al-
þingi, og komu fram ólík sjónarmið um 
það, hvernig fram úr málinu skyldi ráða. 
Niðurstaðan varð sú, að á þinginu 1930 
voru samþykkt lög, lög nr. 7/11. marz 
1930, um að ríkissjóður skyldi leggja 3 
milljónir króna sem forgangshlutafé i 
bankann af skuld íslandsbanka við rikis-
sjóð, en hún átti rót sína að rekja til hins 
svo nefnda „enska láns" frá árinu 1921, að 
því tilskildu, að fullnægt yrði tilteknum 
skilyrðum um framlag á nýju hlutafé inn-
anlands, og að samningar næðust við er-
lenda lánardrottna um, að skuldum við þá 
yrði breytt í forgangshlutafé eða áhættufé. 
Gamla hlutaféð skyldi afskrifað sem tap-
að. Þegar settum skilyrðum væri fullnægt, 
átti íslandsbanki að renna inn i hinn nýja 
banka, Útvegsbanka íslands h.f., sem kom-
ið skyldi á fót samkvæmt lögunum. Til 
vara var svo kveðið á í lögunum, að bú ís-
landsbanka skyldi tekið til skiptameðferðar, 
ef skilyrðunum yrði ekki fullnægt. 

Það sk}rldi vera hlutverk tJtvegsbanka 
fslands h.f. að styðja sérstaklega sjávarút-
veg, iðnáS og verzlun landsmanna. Ríkis-
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sjóður legði honum til 1,5 milljón krónur 
í hlutafé, en einnar milljónar króna átti að 
afla með hlutafjársöfnun innanlands. 
Stjórn bankans væri í höndum 5 manna 
fulltrúaráðs, kosins af aðalfundi hluthafa, 
og þriggja bankastjóra, er ráðnir væru af 
fulltrúaráðinu. Lögin heimiluðu, að bank-
inn tæki að sér stjórn og rekstur Fiskveiða 
sjóðs íslands, og tókust samningar um það. 
Lögin voru samþykkt á Alþingi 6. marz 
1930, en íslandsbanki hafði þá verið lok-
aður síðan 1. febrúar. 

Endurskóðun Landsbankalaganna 1957 
Eins og áður var getið, hafði i banka-

nefndinni 1925 fyrst og fremst verið um 
það deilt, hvort koma skyldi á fót sérstök-
um seðlabanka eða hvort Landsbankanum 
skyldi falinn seðlaútgáfurétturinn. Meiri 
hluti nefndarinnar lagði til, að farið yrði 
bil beggja, og varð það niðurstaðan. Laga-
setningin 1928 bar þess merki, að hún var 
málamiðlun milli tveggja ólikra sjónar-
miða. Sú málamiðlun var eflaust skynsam-
leg, eins og þá háttaði í íslenzkum fjár-
hagsmálum. / grundvallaratriðum hlaut 
það þó áð teljast óeðlilegt, að sama banka-
stofnunin œtti að gegna jafngerólíkum 
hlutverkum og þeim, sem telja má megin-
viðfangsefni séðlabanka annars vegar og 
viðskiptabanka hins vegar. Höfuðhlutverk 
seðlabanka er annars vegar að annast 
séðlaútgáfu og leitast við að tryggja pen-
ingamagn í umferð og að heildarframboð 
lánsfjár sé hæfilegt, miðað við það, að verð-
lag haldist stöðugt og framleiðslugeta at-
vinnuveganna sé hagnýtt að fullu, og hins 
vegar að efla og varðveita gjaldeyrisvara-
sjóð, sem tryggi frjáls viðskipti við útlönd 
og fjárhagslegt öryggi þjóðarinnar út á við. 
Hlutverk viðskiptabanka er aftur á móti að 
ávaxta sparifé og lausafé og lána það til 
atvinnurekstrar og hvers konar fram-
kvœmda og stunda auk þess ýmiss konar 
fjármálaviðskipti. Þessi hlutverk eru svo 
ólík, að erfitt getur verið fyrir sömu stofn-
un og sömu stjórnendur að sinna þeim báð-

um samtímis á æskilegasta hátt. Reynslan 
sýndi lika fljótlega, áð séðlabankasjónar-
miðin og viðskiptabankasjónarmiðin rák-
ust oft á. Uppi voru alltaf öðru hvoru radd-
ir urn, að nauðsynlegt væri að greina seðla-
bankastörfin frá viðskipastarfseminni og 
koma á fót sérstökum seðlabanka. 

Kunnur sænskur hagfræðingur, Erik 
Lundberg, sem starfaði hér á landi á veg-
um rikisstjórnarinnar á árinu 1935, lagði 
til, að hér yrði komið á fót sjálfstcéðum 
séðlabanka. Var frumvarp um það efni 
flutt á þinginu 1937, en náði ekki fram að 
ganga. 

Milliþinganefnd, sem fjallaði um banka-
mál og skilaði áliti 1941, taldi þó enn ekki 
tímabært að koma á fót sérstökum seðla-
banka. En áratug síðar eða 1951 skipaði 
ríkisstjórnin enn nýja nefnd til þess áð 
fjalla um skipulag bankamálanna, og var 
dr. Benjamín Eiríksson formaður þeirrar 
nefndar. Ári áður, eða haustið 1950, hafði 
starfað hér fjármálasérfræðingur frá Al-
þjóðagjaldeyrissjóðnum, Henry Murphy, 
og lagt mjög eindregið til, að stofnaður yrði 
sérstakur séðlabanki. Um þær tillögur hans 
varð hins vegar ekki samkomulag í nefnd-
inni, og skilaði hún ekki endanlegu áliti. 

Meginrökin, sem flutt voru fyrir nauð-
syn sérstaks seðlabanka, voru þau, að séðla-
banki gæti ekki sem skyldi rækt megin-
hlutverk sitt i sambandi við stjórn séðlaút-
gáfunnar og eflingu gjaldeyrisvarasjóðs, ef 
stjórnendur hans vœru jafnframt stjórn-
endur umsvifamikils viðskiptabanka, enda 
væru slík tengsl milli viðskiptabanka og 
seðlabanka óþeklct í öðrum löndum. Aðal-
rökin gegn því að losa Seðlabankann úr 
tengslum við Landsbankann, voru hins 
vegar jafnan þau, að það hefði aukinn 
kostnað í för méð sér, auk þess sem þáð 
gæti verið Séðlabankanum til styrktar í 
stjórn sinni á bankakerfinu, að stjórnend-
ur hans hefðu jafnframt tök á stærsta við-
skiptabankanum. Enn fremur var lögð á 
það áherzla, að það væri Seðlabankanum 
nauðsynlegt í skiptum sínum út á við að 
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njóta áfram þess trausts, sem Landsbank-
inn hefði aflað sér erlendis 

Þessar umræður leiddu til þess, að 1957 
samþykkti Alþingi löggjöf um nokkuÖ 
breytta skipan bankamálanna. Var sú lög-
gjöf að vissu leyti tilraun til þess að sætta 
þessi tvö sjónarmið. Samkvæmt þeim lög-
um skyldi Landsbankinn skiptast i tvær 
áSaldeildir, SéÖlabanka íslands og ViS-
skiptabanka, er hvor um sig lyti sérstakri 
stjórn. Skyldu Veðdeild og Stofnlánadeild 
sjávarútvegsins falla undir Seðlabankann, 
en Sparisjóðsdeildin með útibúum bank-
ans undir Viðskiptabankann. Enn fremur 
var sú breyting gerð á yfirstjórn bankans, 
að Landsbankanefnd var /ögð niÖur, en i 
þess stað skyldi Alþingi kjósa 4 bankaráðs-
menn með hlutbundinni kosningu til fjög-
urra ára í senn, en ríkisstjórnin skipa for-
mann bankaráðsins. Stjórn Seðlabankans 
skyldi skipuÖ 5 mönnum, aðalbankastjóra, 
er forseti íslands skipaði að fengnum til-
lögum bankaráðs, bankastjóra, er ráðinn 
væri af bankaráði, og þrem mönnum, sem 
skipaðir væru af ríkisstjórninni eftir tillögu 
bankaráðs til fjögurra ára í senn. Skyldu 
bankastjórarnir tveir skipa framkvœmda-
stjórn SéÖlábankans, en stjórn Seðlabank-
ans hafa á hendi æðstu stjórn hans og úr-
skurða um öll meiri háttar mál, er bankann 
varðaði. Framkvœmdastjórn ViÖskipta-
bankans skyldi i höndum þriggja banka-
stjóra, sem ráðnir væru af bankaráði, og 
giltu um bankaráð svipaðar reglur og gilt 
höfðu áður um Landsbankann í heilcl. 

Hlutverk Seðlabankans væri í fyrsta lagi 
það að hafa með höndum séÖlaútgáfuna. 
Þá skyldi hann og hafa með höndum kaup 
á erlendum gjaldeyri eða aðrir bankar í 
umboði hans og enn fremur sölu gjaldeyris 
til viðskiptabanka, sem stjórn Seðlabank-
ans ákvæði, og til ríkissjóðs. Þá skyldi 
hann annast framkvæmd greiÖslusamninga 
við önnur ríki og hafa eftirlit méÖ gjald-
eyrisverzluninni. Stjórn Seðlabankans var 
einnig falið allmikið vald til þess að hafa 
áhrif á starfsemi banka og sparisjöða. 

Stjórn Seðlabankans gæti ákveðið, að höfðu 
samráði við ríkisstjórnina, eftir hvaða regl-
um Seðlabankinn kaupir afurðavixla af 
viðskiptabönkum sinum. Einnig skyldi 
henni heimilt, að höfðu samráði við ríkis-
stjórnina, að kveða á um vexti banka og 
sparisjóða, þar á meðal um hámarksvexti 
fyrir hverja einstaka tegund inn- og útlána, 
sem og dráttarvexti og aðra þóknun. Enn 
fremur var stjórn Seðlabankans heimilt að 
ákveða, að bankar og sparisjóðir skuli eiga 
innstœður í Seðlabankanum og þá hve 
háar. 

Þótt Landsbankanum væri rnéÖ þessari 
lagasetningu ekki skipt formlega, var stjórn 
SéÖlabankans og Viðskiptabankans hins 
vegar aðskilin. 1 reynd varð aðskilnaður-
inn og gagngerðari en lög gerðu ráð fyrir 
með því að halda báðum deildunum inn-
an einnar stofnunar, Landsbanka fslands. 
Hér varð í raun og veru um tvo banka 
að ræða, þótt gert hafi verið ráð fyrir ýms-
um tengslum þeirra i milli og þvi, að þeir 
hefðu ýmislegt sameiginlegt. Reynslan 
sýndi, að það var ekki aðeins gagnlegt, 
heldur beinlinis nauðsynlegt að hafa seðla-
banka undir sérstakri stjórn. 

Stofnun Séðlabanka íslands 1961 
Niðurstaðan varð þvi sú, að á Alþingi 

1961 voru samþykkt frumvörp um Séðla-
banka íslands og Landsbanka íslands, þar 
sem komið var á algerum áðskilnaði Seðla-
bankans og Landsbankans sem viðskipta-
banka. Er hér um að ræða lög nr. 10/29. 
marz um Seðlabanka f slands og lög nr. 11/ 
29. marz um Landsbanka íslands. Hlut-
verk það, sem Séðlabankanum var markað 
í séðlabankalögunum, er í samræmi við 
viðurkenndar skoðanir fjármálasérfræð-
inga, og var við samningu frumvarpsins 
höfð hliðsjón af nýjustu fyrirmyndum í 
löggjöf annarra þjóða um séðlabanka. Meg-
inhlutverk Seðlabankans er að annast 
seðlaútgáfu og vinna að því, að peninga-
magn í umferð og framboð lánsfjár sé 
hæfilegt, miðað við það, að verðlag hald-
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ist stöðugt og framleiðslugeta atvinnuveg-
anna sé hagnýtt á sem fyllstan og hag-
kvæmastan hátt, og að efla og varðveita 
gjaldeyrisvarasjóð, er nægi til þess að 
tryggja frjáls viðskipti við útlönd og fjár-
hagslegt sjálfstæði þjóðarinnar út á við. 
Auk þessa er það talið hlutverk Seðlabank-
ans að kaupa og selja erlendan gjaldeyri, 
fara með gengismál og hafa umsjá og eft-
irlit með gjaldeyrisviðskiptum, að annast 
bankaviðskipti ríkissjóðs og vera ríkis-
stjórninni til ráðuneytis um allt, er varð-
ar gjaldeyris- og peningamál, að vera banki 
annarra banka og peningastofnana, hafa 
eftirlit með bankastarfsemi og stuðla að 
heilbrigðum verðbréfa- og peningaviðskipt-
um. 

Yfirstjórn bankans er í höndum ráÖ-
herra þess, er fer méÖ bankamál, og 5 
manna bankaráðs, sem kosið er hlutbund-
inni kosningu á Alþingi til fjögurra ára í 
senn, og skal það hafa yfirumsjón með 
starfsemi Seðlabankans, auk þess sem 
bankastjórnin skal hafa náin samráð við 
bankaráðið um stefnu bankans almennt, 
svo og um ákvarðanir í mikilvægum mál-
um. Að öðru leyti er stjórn bankans í hönd-
um þriggja manna bankastjórnar, sem ráð-
herra skipar að fengnum tillögum banka-
ráðs. Skal bankastjórnin bera ábyrgð á 
rekstri bankans og fara með ákvörðunar-
vald í öllum málefnum hans undir 3>-fir-
stjórn ráðherra og bankaráðs. 

I tengslum við þetta frumvarp sarn-
þykkti Alþingi 1961 frumvarp um Lands-
banka íslands. I þvi frumvarpi voru fólg-
in öll þau ákvæði, óbreytt í öllum meginat-
riðum, sem áður giltu um Landsbanka Is-
lands, Viðskiptabanka hans. 

Þegar Lúðvík Kaaber lét af bankastjóra-
störfum 1940, var Vilhjálmur Þór skipað-
ur bankastjóri og gegndi hann því starfi 
til 1945, að frátöldum árunum 1942—1944, 
er hann var utanríkisráðherra. Siðan 
gengdi hann aftur bankastjórastörfum á 
árunum 1955—1957 og var síðan banka-
stjóri Landsbanka Islands, Seðlabankans, á 

árunum 1957—1961. Aðrir sem gegnt 
hafa bankastjórastörfum við Landsbanka 
Islands undanfarna áratugi eru þessir: 

Pétur Magnússon 1941—1944 og aftur 
1947—1948, Jón G. Maríasson 1943— 
1957, en hann varð bankastjóri Lands-
banka íslands, Seðlabankans, 1957—1961, 
Jón Árnason 1946—1954, Gunnar Viðar 
1948—1955, Pétur Benediktsson 1956— 
1969, Svanbjörn Frimannsson 1957—1971, 
Emil Jónsson 1957—1959, en hann varð 
forsætisráðherra á árunum 1958—1959 og 
síðan sjávarútvegsmálaráðherra 1959, Jó-
hannes Nordal 1959—1961, er hann varð 
bankastjóri við Seðlabanka Islands, og Jón 
Axel Pétursson á árunum 1961—1969. 

Nú eru bankastjórar Landsbankans 
Björgvin Vilmundarson, Helgi Bergs og 
Jónas H. Haralz, og hafa þeir Björgvin 
Vilmundarson og Jónas H. Haralz gegnt 
starfinu síðan 1969, en Helgi Bergs síðan 
1971. 

Landsbankinn stœrsti 
viÖskiptabankinn 

Landsbanki. Islands er nú, á 90 ára af-
mœli sínu, langstœrsti viÖskiptabanki 
landsins. I lok síðasta árs námu spari-
innlán hans 12.084 milljónum króna af 
39.392 milljónum króna heildarspariinn-
lánum eða 30,7% heildarspariinnlánanna. 
Veltuinnlán í Landsbankanum námu i árs-
lok 1975 5.117 milljónum króna af 12.549 
milljón króna heildarveltuinnlánum eða 
sem svarar 40,8% heildarveltuinnlánanna. 
Útlán Landsbankans námu í lok síðast lið-
ins árs 24.641 milljónum króna af 56.701 
milljón króna heildarútlánum eða 43,5% 
heildarútlánanna. Lán til ýmiss konar at-
vinnureksturs námu 76,4% heildarútlán-
anna. Lán til rikissjóÖs námu 1,7%, til 
sveitarfélaga 5,3% og til annarra lána-
stofnana en banka 5,5%, þ.e. einkum fjár-
festingarlánastofnana. Lán til einstaklinga 
námu 11,1% (þar með íbúðalán 5,2%) 
heildarútlánanna. 

Af útlánum bankans til atvinnuvega 



LANDSBANKINN 90 ÁRA 123 

gekk stærstur hluti til sjávarútvegs eða 
29,7% heildarútlána, 15,3% til verzlunar, 
13,8% til iSnadar og 12,8% til lancLbúnaZ-
ar. 

Saga Landsbanka íslands i þau 90 ár, 
sem hann hefur starfað, hefur verið veiga-
mikill þáttur islenzkrar fjármálasögu og 
þar með þjóðarsögunnar. Saga íslendinga 
á þessu timabili hefur verið viðburðarik 
og stormasöm. Þar hafa skipzt á skin og 
skúrir. Það hefur einnig átt við um sögu 
Landsbankans i níu áratugi. En á þessu 
tímabili hafa orðið ótrúleg umskipti á hög-
um þjóðarinnar í öllu tilliti, ekki aðeins í 

stjórnarfarslegu tilliti, heldur ekki síður á 
sviði atvinnumála og fjármála. Á öllum 
þessum sviðum hefur þjóðin sótt fram, ekki 
aðeins til stjórnarfarslegs og efnahagslegs 
sjálfstæðis, heldur einnig til hagsældar og 
lifandi menningar. 

Landsbanki íslands á mjög verulegan 
þátt i þeirri framþróun, sem orðið hefur 
á sviði fjármála og þá um leið atvinnu-
mála. Á þessu afmœlisári er fyllsta ástæða 
til þess að undirstrika, að þjóðin stendur 
i þakkarskuld við Landsbanka Islands og 
þá sem honum hafa stjórnað í 90 ár. 



Ólafur H. Jónsson: 

ísland og e fnahagsbandalögin 
Eftirfarandi grein er prófritgerð við viðskiptafræðipróf 
frá Háskóla íslands á sl. vori. Titill ritgerðarinnar var: 
„Efnahag-sbandalag: Evrópn. Fríverzlunarsamtök Evrópu. 
ísland, með sérstku tilliti til sjávarafurða". 

1. FORMÁLSORÐ 
í ritgerðinni hér á eftir er fjall-

að um þróun viðskipta i Evrópu eftir 
siðari heimsstyrjöldina. Aðallega er tekin 
fyrir þróun og framgangur bandalaganna 
tveggja, Efnahagsbandalags Evrópu og Frí-
verzlunarsamtaka Evrópu. Skýrt er frá 
stofnun og þróun þeirra, þó aðallega með 
tilliti til samskipta fslands og bandalag-
anna. 

1 ritgerðinni eru þessi samskipti rakin 
sérstaklega með tilliti til sjávarútvegs fs-
lendinga og hver áhrifin yrðu ef til aðildar 
að bandalögunum kæmi, eða íslendingar 
stæðu utan þeirra, fyrir aðalatvinnuveg fs-
lendinga, sjávarútveg. Hin mikla hlutdeild 
sjávarafurða i þjóðartekjum hefur skapað 
fslendingum mikið vandamál í samskiptum 
þeirra við bæði bandalögin (EFTA og 
EEC), þar sem bandalögin eru upphaflega 
stofnuð með það markmið i huga að stuðla 
að frjálsum viðskiptum á iðnaðarvörum 
auk fjölda annarra markmiða. Hafa fs-
lendingar alltaf verið sér á báti hvað varð-
ar samninga við bandalögin og þá aðal-
lega vegna síns sérvandamáls, sjávaraf-
urðanna. 

2. EFNAHAGSBANDALAG EVRÓPU 
2.1 Inngangur (Þróun mála eftir siðari 

heimsstyr j öldina) 
Heimsstyrjöldin siðari gerbreytti við-

horfi manna i efnahagsmálum og alþjóða-
samstarfi. Þegar á styrjaldarárunum varð 
það ljóst, að ekki yrði horfið aftur til sama 
skipulags um utanrikis- og viðskiptamál og 
ríkt hafði fyrir styrjöldina. Mönnum var 
ljós nauðsyn þess, að komið yrði á sterku 
alþjóðlegu samstarfi til að tryggja jafn-
vægi í alþjóðaviðskiptum, svo að unnt yrði 
að koma á frjálsari viðskiptaháttum en 
ríkt höfðu eftir kreppuna miklu, án þess 
þó að takmarka frelsi einstakra landa til 
þess að fylgja eigin stefnu í efnahagsmál-
um, fjármálum og félagsmálum innan-
lands eða stofna efnahagslegu öryggi ein-
stakra þjóða í hættu. 1 þessum tilgangi 
voru settar á stofn nýjar alþjóðastofnanir: 
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, Alþjóðabank-
inn og Alþjóðatollasamtökin. 

Jafnframt komu fram hugmyndir um 
það, að innan hins nýja alþjóðakerfis yrði 
að koma á nánara samstarfi á milli þjóða 
innan ákveðinna heimshluta. Mönnum 
var ljóst, að mörg mál yrðu frekar leyst á 
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þeim grundvelli en með samtökum allra 
þjóða heims, en flest einstök þjóðríki væru 
efnahagslega of litlar einingar til þess að 
geta nýtt á hinn hagkvæmasta hátt auð-
lindir sínar og framleiðslugetu. Þannig 
efldist mjög i Evrópu hreyfing þeirra 
manna, er vildi koma á nánu samstarfi 
Evrópurikja eða jafnvel setja á fót Banda-
ríki Evrópu. 

Verulegur skriður komst fyrst á þessi 
mál með stofnun Efnahagssamvinnustofn-
unar Evrópu (OEEC) 16. apríl 1948. Hið 
mikla öngþveiti, sem efnahagsmál Evrópu 
voru komin í eftir styrjöldina, gerði þetta 
samstarf lífsnauðsynlegt. En þann árang-
ur, sem náðist, má að verulegu leyti þakka 
efnahagsaðstoð Bandaríkjanna (Marshall-
aðstoðin), sem i raun og veru varð grund-
völlur að stofnun Efnahagssamvinnustofn-
unarinnar. Megintilgangur Efnahagssam-
vinnustofnunarinnar var að stuðla að efna-
hagsendurreisn álfunnar eftir e)rðileggingu 
stríðsins. Hún beitti sér einnig fyrir því, að 
endurreisnarstarfið færi fram á grundvelli 
siaukins viðskiptafrelsis og frjálsari gjald-
eyrisviðskipta. Til þess að koma á algjöru 
viðskiptafrelsi þurfti hins vegar einnig að 
afnema tolla, en slikt var ekki í verka-
hring Efnahagssamvinnustofnunarinnar, 
eins og hann hafði verið ákveðinn i upp-
hafi. Ekki er ástæða til að rekja frekar 
starfsemi þessarar stofnunar. Litill árang-
ur hafði i reynd orðið af tilraunum til 
þess að lækka tolla á grundvelli hins svo-
kallaða Almenna samkomulags um tolla 
og viðskipti (GATT), sem gert hafði ver-
ið skömmu eftir styrjöldina. Virtist þvi 
einsætt, að nýjar leiðir yrði að reyna i 
þessu efni, ef árangur ætti að nást. 

Jafnhliða þessu óx þeirri skoðun fylgi, 
að enn nánara samstarf Evrópurikja í við-
skipta- og efnahagsmálimi væri nauðsyn-
legt til þess að efla stjórnmálaeiningu álf-
unnar og tryggja henni eðlileg áhrif á 
gang heimsmála. Án slikrar samvinnu 
gætu Evrópulöndin ekki keppt á efnahags-
sviðinu við stórveldin tvö, Bandarikin og 

Sovétrikin, og þá ekki varðveitt stjórn-
málaáhrif sín á gang heimsmála. Evrópu-
þjóðunum bæri þvi að stofna til æ nánari 
samvinnu eða dragast ella æ meir aftur úr. 

Fyrsta skrefið, sem stigið var í átt til 
sliks samstarfs, var stofnim Kola- og stál-
hrings Evrópu árið 1951. Þá var komið 
á fót allsherjarstofnun, er hafa skyldi yfir-
stjórn allra mála, er varða kola- og stál-
framleiðslu og viðskipti með þessar vörur 
í þátttökuríkjunum, en þau voru: Frakk-
land, Italia, Þýzkaland og Beneluxlöndin 
þrjú, Belgía, Holland og Luxemburg. 
Þessi lönd hafa síðan orðið kjarni þeirrar 
hreyfingar að koma á nánara efnahags-
kerfi innan Evrópu, leynt og ljóst, i þeim 
tilgangi að það yrði skref í átt til stjórn-
málalegrar sameiningar. 

Hin ellefu aðildarrikin að Efnahagssam-
vinnustofnuninni vildu hins vegar, og 
höfðu viljað, fara aðra leið, þ.e.a.s., þau 
höfðu viljað auka efnahagslegt samstarf án 
þess þó að afsala sér nokkru sinni sjálfs-
ákvörðunarrétti i mikilvægum málum til 
alþjóðastofnana. í hópi þessara landa 
voru fjórar þjóðir, sem gætt höfðu hlut-
leysis í alþjóðamálum: Austurriki, Sviss, 
Svíþjóð og Irland. Afstaða Bretlands mark-
aðist mjög af því, hve náin tengsl það hafði 
við þjóðir utan Evrópu. Norðurlöndin 
töldu sig ekki geta átt svo náið samstarf 
i efnahagsmálum og félagsmálum við 
löndin fyrir sunnan þau á meginlandinu 
eins og hið væntanlega bandalag myndi 
gera ráð fyrir. 

Árið 1955 efndu þessi fyrrnefndu sex 
riki til ráðstefnu í Messína á Italíu, og 
var þar tekin sú ákvörðun að halda áfram 
á sömu braut og stofna til víðtæks efna-
hagsbandalags, er hafa skyldi að uppi-
stöðu sameiginlegan markað fyrir öll við-
skipti landanna. Bretar tóku i fyrstu þátt 
í viðræðunum um þessa nýju og stórauknu 
efnahagssamvinnu, en hættu þeirri þátt-
töku í árslok 1955. Sexveldin héldu samn-
ingum sínum hins vegar áfram og náðu 
samkomulagi rúmu ári síðar. Hinn 25. 
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marz 1957 var undirritaður i Róm samn-
ingur milli Frakklands, Italiu, Þýzka-
lands, Belgíu, Hollands og Luxemburgar 
um stofnun Efnahagsbandalags Evrópu, og 
er samningurinn jafnan kenndur við þá 
borg. Bandalagið tók til starfa 1. janúar 
1958. Verður nú vikið að helztu þáttum, 
markmiðum og skipulagningu bandalags-
ins, ennfremur viðræðum fslendinga við 
bandalagið og að lokum samningi fslands 
við Efnahagsbandalag Evrópu. 

2.2 Stofnun Efnahagsbandalags Evrópu 
2.2.1 Aðalatriði Rómarsamningsins 

Eins og komið hefur fram, þá var með 
Rómarsamningnum 25. marz 1957 komið 
á fót samtökum, sem nefnd eru Efnahags-
bandalag Evrópu (EEC eða European 
Economic Community). Kjarni þessa 
samnings er, að í aðildarríkjunum er 
komið á fót sameiginlegum vörumarkaði. 
Á 12—15 árum skyldi komið á algjöru 
tollabandalagi aðildarríkjanna en þau voru 
við stofnun: Frakkland, ftalia, Þýzkaland, 
Belgía, Holland og Luxemburg. Þetta 
þýddi að fella skyldi niður alla tolla og 
öll höft á viðskiptum milli aðildarrikjanna, 
en jafnframt taka upp sameiginlegan toll 
gagnvart löndum utan bandalagsins. Átti 
þetta að gerast i áföngum, sem hægt skyldi 
bæði að stytta og lengja. Reynslan 
varð sú, að þeir hafa verið styttir. Við 
þessar tollalækkanir á að miða við þá 
tolla, sem í gildi voru i ársbyrjun 1957. 
Jafnframt þessu á svo smámsaman að taka 
upp sameiginlega tolla gagnvart aðilum 
utan svæðisins, og eiga þessir tollar að 
byggjast að verulegu leyti á meðaltali tolla 
þátttökurikjanna i upphafi. Til þess að 
sem mestur árangur náist af hinum sam-
eiginlega vörumarkaði, er gert ráð fyrir 
náinni efnahagssamvinnu á öðrum sviðum 
og sett ýtarleg ákvæði um sameiginlega 
stjórn bandalagsins. Þegar samningurinn 
er kominn til fullra framkvæmda, mega 
engin höft vera á hreyfingu vinnuafls, 
þjónustu og fjármagns. Marka skal sam-

eiginlega stefnu á sviði landbúnaðarmála 
og sjávarútvegsmála. Tryggt skal, að sam-
keppni sé ekki takmörkuð. 

Varðandi landbúnaðarafurðir, en með 
þeim eru taldar fiskafurðir (þ.e. upphaf-
lega var svo túlkað), gilda ýmsar sérregl-
ur. Tollar og höft i viðskiptum með þessar 
afurðir milli þátttökurikjanna skal afnema 
eftir hinum almennu reglum, en jafnframt 
er gert ráð fyrir, að tekin verði upp sam-
eiginleg stefna i landbúnaðarmálum, þ.á. 
m. bæði um framleiðslu og sölu afurða. 
f reynd hefur þetta ekki þróazt á þann 
veg sem í upphafi var gert ráð fyrir. Á það 
sérstaklega við um fiskafurðir, þar sem 
ýmislegt i seinni tíð hefur haft áhrif þar 
á, og má þar nefna lögsögumál strand-
rikja. Aðildarríkin eiga að samræma stefnu 
sína á sviði efnahagsmála og löggjöf sína 
að svo miklu leyti sem nauðsynlegt er til 
þess að reglurnar um sameiginlegan mark-
að njóti sin. Stofnaður skal fjárfestingar-
banki, er hafi það hlutverk að veita lán til 
framkvæmda í lítt iðnvæddum landshlut-
um, draga úr aðlögunarerfiðleikum vegna 
tilkomu sameiginlega markaðsins og veita 
lán til stórframkvæmda, sem aðildarrikin 
hafa sameiginlegan áhuga á. Komið skal 
á fót félagsmálasjóði, sem efli atvinnu, 
einkum í þeim iðngreinum og á þeim 
landssvæðum, þar sem sameiginlegi mark-
aðurinn veldur röskun. 

2.2.2 Skipulag Efnahagsbandalagsins 
1 upphafi var komið á fót mjög sterkum 

og áhrifarikum stofnunum til þess að sjá 
um málefni samtakanna og taka mikilvæg-
ar ákvarðanir. Þessar stofnanir eru: 

1) Evrópuþing. 
2) Ráðherranefnd (eru nú 9 ráðherrar), 

sem mun starfa í umboði ríkisstjórna 
viðkomandi landa. Munu fulltrúarnir 
hafa jafnan atkvæðisrétt í sumum 
málum, en i öðrum munu Frakkland, 
Þýzkaland og ftalía hafa fjögur at-
kvæði hvert, en Belgía og Holland tvö 
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atkvæði hvort og I.uxemburg eitt at-
kvæði. Ráðið getur tekið bindandi á-
kvarðanir. Sé ágreiningur, ræður veg-
inn meirihluti úrslitum í flestum 
málum og skiptist atkvæðisréttur eins 
og áður sagði. 

3) Framkvæmdaráð embættismanna (eru 
nú 13), sem kosið er af ráðherra-
nefndinni. Framkvæmdastjórnin hefur 
mikil völd og sterka aðstöðu til áhrifa 
á stefnu bandalagsins. 

4) Þingmannaráð, sem kosið verður til 5 
ára af þingum viðkomandi landa. 

5) Sjö-manna dómstóll, sem sker úr um 
deiluatriði. 

6) Efnahags- og félagsmálaráð, sem verð-
ur ráðgefandi. 

7) Peningamálaráð, sem mun gefa ráð 
um samræmda stefnu í peningamálum 
þátttökuríkjanna. 

8) Framkvæmdabanki Evrópu og Upp-
byggingars j óður. 

9) Nú eru aðildarríkin orðin niu en ekki 
sex eins og í upphafi. 

Verður nú vikið að umi'æðum 
um stækkun Efnahagsbandalagsins 
og siðan að viðræðum Islendinga við 
bandalagið. Vert er að geta þess, að 
þrátt fyrir stofnun Friverzlunarsam-
taka Evrópu (EFTA) 1960, verður 
gerð sérstök grein fyrir þeim samtök-
um og aðildar Islands að þeim i næsta 
kafla. 

2.2.3 UmrœÖur um stœkkun Efnahags-
bandalags Evrópu 

Augljóst var, að fyrirætlanir sexveld-
anna um að koma á sameiginlegum 
markaði vektu ekki aðeins athygli, heldur 
einnig nokkurn kvíða hjá öðrum aðildar-
ríkjum Efnahagssamvinnustofnunarinnar. 
Frá beinu hagsmunasjónamiði hlutu 
þátttökuríkin utan sexveldasvæðisins að 
óttast mjög þau áhrif, sem tolla-
bandalag sexveldanna hefði á viðskipti 
þeirra. Með tollabandalaginu mundi 
samkeppnisaðstaða framleiðenda á samn-

ingssvæðinu batna stórlega, en samkeppn-
isaðstaða þeirra, er utan við stæðu, versna 
að sama skapi. Efnahagssamvinnustofn-
unin hóf því athugun á skilyrðum þess að 
tengja þetta nýja tollabandalag (EEC) 
öðrum aðildarrikjum Efnahagssamvinnu-
stofnunarinnar. Slikar athuganir leiddu i 
ljós djúpstæðan ágreining sexveldanna 
(aðallega Frakklands) og rikja Efnahags-
samvinnustofnunarinnar (aðallega Bret-
lands). Aðalágreiningsefnin voru sam-
ræming tollanna gagnvart löndum utan 
friverzlunarsvæðisins, stefnan i landbún-
aðarmálum og það, hvernig stjórn frí-
verzlunarsvæðisins skyldi hagað. Það er, 
hvort um sameiginlegan toll gagnvart 
löndum utan samtakarma yrði að ræða eða 
ekki. 

Með stofnun Fríverzlunarbandalagsins 
1960 (EFTA), sem síðar verður vikið 
nánar að, var Vestur-Evrópa klofin i tvær 
viðskiptaheildir. Strax eftir að sú stað-
reynd varð ljós, að tvær viðskiptaheildir 
höfðu myndazt i Vestur-Evrópu, mátti 
merkja að ef lengra }Tði haldið á sömu 
braut, þá yxi hættan á efnahagssundrungu 
i Vestur-Evrópu. 

Misræmið í tollum árið 1961 var orðið 
tilfinnanlegt. Hvort bandalagið um sig 
hafði lækkað tolla innbyrðis um 30%. I 
kjölfar þessa alls mátti búast við sundr-
ungu i stjórnmálum. Meðal stjórnmála-
manna óx þvi mjög áhugi að sameina með 
öllum tiltækum ráðum V-Evrópu á við-
skiptasviðinu. Fóru fram óformlegar við-
ræður i fyrstu, en fljótt kom í ljós að á-
greiningur var of djúpstæður til þess að 
árangur næðist. Átti þetta aðallega við 
Breta annars vegar og Frakka hins vegar. 
Bretar voru leiðandi afl i þvi að ná samn-
ingum við Efnahagsbandalagið. Og á þess-
um árum var það skoðun þeirra, að banda-
lögin sjálf ættu ekki að freista þess að ná 
samkomulagi sin i milli, heldur ætti hvert 
riki um sig að sækja um þess konar aðild 
að bandalaginu (EEC), sem það teldi sér 
henta, þ.e.a.s. ýmist fulla aðild eða auka-
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aðild. Bretar sóttu fyrst um aðild að 
bandalaginu (EEC) 1961. Þeir töldu 
tvenn rök liggja til grundvallar aðildar 
sinnar að Efnahagsbandalaginu. Annars 
vegar vildu þeir koma i veg fyrir, að 
klofningur V-Evrópu i tvö viðskiptabanda-
lög 3̂ 11i frekara efnahagstjóni en orðið 
væri. Hins vegar vildu þeir stuðla að 
stjórnmálaeiningu i V-Evrópu. Aðildar-
beiðni Breta fylgdu hins vegar þau skil-
yrði, að viðhlitandi lausn yrði að finna á 
vandamálum varðandi viðskipti við sam-
veldislöndin og í sambandi við brezkan 
landbúnað Þrátt fyrir ýmis grundvallar 
ágreiningsmál milli Breta og landa Efna-
hagsbandalagsins, þá voru menn bjart-
sýnir á að samkomulag næðist. Verður sú 
þróun ekki rakin hér, sem kom þar á eftir. 
í fáum orðum er hægt að segja að grund-
vallarmunur á þeim sjónarmiðum, sem 
fríverzlunartillögurnar byggjast á, og 
þeim tilgangi, er lýsir sér í sexveldasamn-
ingnum sé eftirfarandi: 

Fríverzlunarsvæðið er eingöngu hugsað 
sem samningur um viðskiptaleg málefni, 
og það vakir alls ekki fyrir stuðnings-
mönnum þess, að það sé skref i átt til 
pólitískrar sameiningar V-Evrópu. Einnig 
virðast flest rikin (þ.e. þau sem ekki voru 
í EEC 1961) ófús til þess að afsala sér á-
kvörðunarrétti i hendur stofnana friverzl-
unarsvæðisins, og er lagt til að innan þess 
gildi svipaðar reglur um ákvarðanir og í 
Efnahagssamvinnustofnuninni, þ.e.a.s. að 
allar meiri háttar ákvarðanir þurfi að 
samþykkjast einróma. 

Eins og áður sagði sóttu Bretar um fulla 
aðild 1961. Viðræður hófust fljótlega það 
sama ár eða í október 1961 og stóðu við-
ræður sleitulaust þar til í ágúst 1962, er 
þeim var frestað vegna ýrnissa ágreinings-
efna sem virtust torleyst. 

Litlu eftir að Bretar sóttu um fulla að-
ild sóttu Danir og írar lika um fulla aðild 
að EEC. Ekki verður farið i þá sálma hér, 
en 1. janúar 1973 var undirritað samkomu-
lag við þessi ríki um fulla aðild. Noregur 

hóf viðræður við bandalagið (EEC) 1962, 
en þegar i upphafi varð ljóst að erfitt yrði 
að ná samkomulagi þar i millum, vegna 
þess að EEC hafði ekki markað neina á-
kveðna stefnu í sjávarútvegsmálum. 1 
þjóðaratkvæðagreiðslu i Noregi var inn-
ganga í EEC felld, þannig að á þessum 
tiu árum tókst ekki að brúa þann ágrein-
ing, sem rikti milli aðila. Noregur gerði 
þá sérstakan samning við Efnahagsbanda-
lagið eftir að útséð var að um fulla aðild 
yrði ekki að ræða. 

1 desember 1961 sóttu þrjú aðildarríki 
Friverzlunarbandalagsins (EFTA), sem 
öll fylgja hlutleysistefnu i utanrikismálum, 
þ.e.a.s. Austurriki, Sviss og Sviþjóð um 
aukaaðild að Efnahagsbandalaginu sam-
kvæmt 238. gr. Rómarsamningsins. Spánn 
og Portúgal hafa einnig sótt um tengsl 
við bandalagið, en samningar hafa ekki 
náðst. 1961 var Finnland eina landið i V-
Evrópu fyrir utan fsland, sem ekki hafði 
æskt tengsla við Efnahagsbandalagið. Nú 
mun verða greint frá viðræðum is-
lenzkra stjórnvalda við aðildarþjóðir 
Efnahagsbandalagsins, sem voru þá sex. 
Fyrst verða þó rakin þau áhrif, sem lík-
legust þóttu að yrðu á útflutning islenzkra 
sjávarafurða við stofnun EEC. 

2.2.4 Hugsanleg áhrif á útflutning ís-
lenzkra sjávarafurða eftir 1958 
vegna stofnunar Efnahagsbanda-
lags Evrópu 

Stofnun viðskiptabandalaganna tveggja 
EEC og EFTA gat i fyrstu ekki haft mikil 
áhrif á utanríkisviðskipti fslendinga. Staf-
aði þetta af því, að tollalækkanir innan 
bandalaganna áttu sér stað smámsaman, 
og hins vegar skyldi sameiginlegur tollur 
Efnahagsbandalagsins á sjávarafurðir ekki 
byrja að koma til framkvæmda fyrr en í 
ársbyrjun 1962. Þar að auki var í upphafi 
búizt við, að nokkur dráttur yrði á því, að 
bandalögin mörkuðu stefnu sína í sjávar-
útvegsmálum. íslendingar töldu þá, að 
þegar bandalögin voru orðin staðreynd, 
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væri ráðlegt að bíða átekta um skeið, en 
láta vinna hér innanlands að athugunum 
á áhrifum hinna nýju viðhorfa á islenzka 
utanrikisverzlun og islenzkan þjóðarbú-
skap yfirleitt. 

Áhyggjur manna i V-Evrópu vegna vax-
andi viðskiptaklofningsins jukust, eftir því 
sem tollalækkuninni innan bandalaganna 
miðaði áfram. 1 ársbyrjun 1961 var talið, 
að i undirbúningi væru viðræður um ein-
hvers konar sameiningu bandalaganna. 
íslendingar liöfðu þá áhuga á að athuga 
hvort ráðlegt væri að leita aðildar að Fri-
verzlunarbandalaginu (EFTA). Tilgang-
urinn var fyrst og fremst sá að öðlast sam-
stöðu með Fríverzlunarbandalagslöndun-
Lim í samningum við EEC, svo og að leita 
hagkvæmrar lausnar á sérstökum vanda-
málum sinum i því skyni, að sú lausn yrði 
fordæmi er lagt yrði til grundvallar í 
samningum við EEC. Siðar kom í ljós að 
lönd EFTA í heild sinni myndu ekki semja 
við EEC, heldur myndu einstök lönd þess 
hvert um sig leita aðildar að EEC og 
i'reista þess að fá hvert i sínu lagi lausn á 
sérvandamálum sinum. Verður siðar vikið 
nánar að viðbrögði.un Islendinga við þeirri 
þróun. Skal nú drepið á likleg áhrif á út-
flutning sjávarafurða frá fslandi vegna 
stofnunar tollabandalags sexveldanna. 

I upphafi, þegar ljóst var að tollabanda-
lag sexveldanna (EEC) var orðið stað-
reynd, kom i ljós að um ýmis atriði var 
ósamið, jafnvel ýmis grundvallaratriði, að 
því er varðar verzlun með landbúnaðar-
afurðir og sjávarafurðir. Þau lönd sem 
stóðu utan EEC gerðu sér það ljóst þegar 
i upphafi að t.d. hvað sjávarafurðum við-
vék, þá væri full ástæða til þess að gera 
ráð fyrir, að skilyrði þeirra landa, sem ut-
an stóðu við bandalagið (EEC), til sölu á 
sjávarafurðum á tollabandalagssvæðinu 
yrðu að einhverju leyti verri en aðstaða að-
ila í tollabandalagslöndunum sjálfum. 
Þar sem Islendingar voru ein þessara 
þjóða, sem utan við stóðu, þótti rétt að 
reyna eftir megni að gera sér grein fyrir 

líklegum áhrifum á útflutning islenzkra 
sjávarafurða við þessar breyttu aðstæður. 
Málin litu þannig út kringum 1958/59: 

Eftir siðustu heimsstyrjöld hafði ekki 
verið um að ræða útflutning verkaðs salt-
fisks til tollabandalagslandanna né ann-
arra efnahagssamvinnulanda. Spánn og 
Brasilia höfðu verið aðalmarkaðirnir fyrir 
þessa vöru, og viðskiptin við bæði löndin 
farið fram á jafnkeypisgrundvelli. Þann-
ig var hægt að álíta að tollabandalagið 
myndi þvi ekki hafa nein bein áhrif á út-
flutning þessarar vöru. Hins vegar var 
um þriðjungur óverkaðs saltfisks seldur til 
tollabandalagslands, þ.e. til Italiu. Tvö af 
löndimi tollabandalagsins, þ.e.a.s. Frakk-
land og siðar einnig Þýzkaland, höfðu 
verið keppinautar okkar á ítalska mark-
aðnum. Framleiðsla Frakka var að visu 
yfirleitt lélegri en okkar vara, en verð 
hennar hafði hins vegar verið miklu lægra 
en verð á íslenzkum fiski. Hins vegar voru 
gæði þýzku framleiðslunnar svipuð gæð-
um islenzka fisksins. Saltfiskveiðar togara 
frá Þýzkalandi höfðu farið vaxandi. 
Þýzku togararnir öfluðu við Grænland og 
seldu því ekki ósvipaða vöru og við. Þá 
höfðu Þjóðverjar einnig selt söltuð þorsk-
flök til Italiu. Aðstaða Frakka og Þjóð-
verja á italska markaðnum yrði þvi mun 
betri en okkar Islendinga. 

Þá seldu Islendingar og allmikið af 
skreið til Italíu, en Þýzkaland og Holland 
keyptu eingöngu til endurútflutnings. Auk 
Islands var Noregur eina landið i Evrópu, 
sem framleiddi skreið, svo að ekki var að 
vænta samkeppni á þessu sviði frá löndum 
innan bandalagsins. 

Að þvi er varðar freðfisk og freðsíld var 
ástand hins vegar gerólikt. Meira en tveir 
þriðju hlutar ( % ) útflutnings þessara 
vörutegunda voru seldir til jafnkeypis-
landa, að langmestu leyti til landanna i A-
Evrópu. Á þessu sviði höfðu tollabanda-
lögin mjög litla þýðingu. Meginástæður 
þess, hversu litið af freðfisk fór til tolla-
bandalagslandanna, voru þær, að dreif-
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ingakerfi fyrir freðfisk var víða mjög ó-
fullkomið og þvi um að ræða harða sam-
keppni frá nýjum fiski, þ.e.a.s. isfiski. 
Auk þess voru tollar á freðfiski i sumum 
þessara landa, svo sem Frakklandi, mjög 
háir. En horfur voru þær við stofnun 
bandalaganna, að komið yrði upp geymslu-
og dreifingakerfi fyrir fryst matvæli í 
þessum löndum, og yrðu þá skilyrði til 
stóraukinnar sölu freðfisks mun betri. Af 
tollabandalagslöndunum voru Þjóðverjar 
helztu keppinautar okkar í freðfiskfram-
leiðslu. Mundu þeir að sjálfsögðu standa 
miklu betur að vígi um sölu á freðfiski á 
tollabandalagssvæðinu og sennilega gera 
alla sölu á islenzkum fiski þar ómögulega. 

Að því er ísvarinn fisk viðvék, var 
Þýzkaland eina landið, sem fslendingar 
seldu þá vöru til. Árið 1956 var tollur af 
slikum fiski afnuminn á aðalsölutimanum, 
en hann hafði þá verið 5-10%. Hafði þetta 
greitt talsvert fyrir sölu ísfisks til Þýzka-
lands. En ef nú 1958/59 yrði á ný lagður 
tollur á innflutning þessarar vöru frá 
löndum utan tollabandalagsins, myndi sala 
hennar torveldast þangað aftur. Þess bæri 
þó að geta, að önnur tollabandalagslönd 
kepptu ekki þá við íslenzka fiskinn á þess-
um markaði. 

Um saltsildina gilti yfirleitt hið sama 
og um freðfiskinn. Yfirgnæfandi hluti 
hennar var seldur til jafnkeypislandanna, 
meira en helmingur til A-Evrópu. 

Um fiskmjöl, lýsi og aðrar sjávarafurðir 
var það að segja, að auðvelt var að selja 
þær fyrir frjálsan gjaldeyri, enda lang-
samlega mestur hluti þeirra fluttur til 
efnahagssamvinnulanda eða dollaralanda. 
Stofnun tollabandalagsins myndi því ekki 
torvelda fslendingum útflutning þessara 
vörutegunda 

Meginniðurstaða þessa var því sú, að 
stofnun tollabandalagsins (EEC) torveld-
aði fslendingum útflutning óverkaðs salt-
fisks og skreiðar til Ítalíu, isfisks til 
Þýzkalands og freðfisks til Frakklands. 

Þetta átti við þann útflutning, sem átti 
sér stað á þeim tima þegar tollabandalagið 
var stofnað. 

En í þessu var þó ekki fólginn kjarni 
málsins, þegar litið var til framtiðarinnar. 
Hann var sá, að erfitt væri fyrir fslend-
inga að auka markað sinn fyrir þessar 
vörur eða aðrar sjávarafurðir i tollabanda-
lagslöndunum, þar eð i þeim væru fram-
leiðendur flestra þessara vara og stæðu 
þeir betur að vigi á þessum stóra markaði 
en íslendingar. Hér yrði líka að taka til 
greina möguleikann, að fleiri lönd gerðust 
aðilar að tollabandalaginu þegar fram í 
sækti, eins og raun varð á. Hér horfði þó 
auðvitað alvarlegast með freðfisksöluna. Á 
þessum tima gerðu menn sér ljóst að í 
framtiðinni yrði komið upp geymslu- og 
dreifingarkerfi fyrir fryst matvæli hlið-
stæðu þvi, sem tiðkaðist t.d. í Bandaríkj-
unum. Ef viðskipti með freðfisk væru 
frjáls, ættu fslendingar að hafa mikil 
söluskilyrði á Evrópumarkaðnum, en 
tollabandalagið setti þá eins og alla fram-
leiðendur utan þess skör lægra en fram-
leiðendur innan þess, svo að mjög hætt 
yrði við því, að fslendingar hefðu ekki 
skilyrði til aukinnar sölu á þeim nýja 
markaði, sem þarna myndaðist. Var þeg-
ar augljóst að íslendingar yrðu að athuga 
gaumgæfilega stöðu sina og fylgjast náið 
með allri framvindu mála. 

Á þessum tima fyrir 1958 eru efnahags-
samvinnulöndin sem heild stærsti við-
skiptaaðili fslendinga. Árið 1956 nam út-
flutningur til þeirra 46% af heildarút-
flutningnum, útflutningur til dollara-
landa nam 13%, til A-Evrópu 30% og til 
annarra jafnkeypislanda 11%. Innflutn-
ingur frá efnahagssamvinnulöndunum 
nam 42%, frá dollaralöndum 21%, frá 
A-Evrópulöndum 26% og frá öðrum jafn-
keypislöndum 11 % heildarinnflutningsins. 
Viðskiptin við efnahagssamvinnulöndin 
höfðu þó farið hlutfallslega minnkandi. 
tJtflutningur til þeirra nam 57% heildar-
útflutningsins 1952, en minnkaði í 
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47% 1953 og hafði haldizt hlutfallslega 
svipaður fram undir 1958. 

Til efnahagssamvinnulandanna og sam-
bandsrikja þeirra var fluttur nær allur ó-
verkaður saltfiskur, sem íslendingar fram-
leiddu, en hann nam 1956 13% heildar-
útflutnings. Þangað var flutt nær öll 
sla-eiðarframleiðsla þjóðarinnar, en hún 
nam 1956 11% útflutningsins. Einnig var 
þangað flutt 90% isfiskframleiðslunnar, 
84% lýsisframleiðslunnar, 75% fiskmjöls-
framleiðsluimar og 20% saltsildarinnar. 
Aftur á móti var markaður okkar fyrir 
freðfisk og freðsild, saltsild, verkaðan 
saltfisk og niðursuðuvörur fyrst og fremst 
í jafnkeypislöndunum, þótt bandariski 
freðfiskmarkaðurinn væri að sjálfsögðu 
mjög mikilvægur 

Almenn skoðun manna hér á Islandi á 
þeim tima sem bandalögin voru stofnuð 
var, að það gæti haft alvarlegar afleiðing-
ar i för með sér fyrir islenzkan útflutning 
ef við stæðum fyrir utan þetta fyrirhug-
aða friverzlunarsvæði og fríverzlunin 
næði beint eða óbeint til sjávarafurða. 
Sérstaklega yrði það slæmt ef aðalkeppi-
nautar okkar í saltfiski og skreið, Norð-
menn, gengju i Efnahagsbandalagið. 
Einnig var það lika hagsmunamál Islend-
inga að eiga frjálsan aðgang að ísfisk-
markaði i Bretlandi og því æskilegt að vera 
aðili að fríverzlunarsvæðinu, ef friverzlim-
in tæki til ísfisks. Þrátt fyrir að freðfisk-
útflutningur skipti ekki miklu máli á þess-
um tíma, hvað varðar fríverzlunarsvæðið, 
þá gerðu menn sér grein fyrir að í fram-
tiðinni gæti Evrópa orðið mjög stór mark-
aður fyrir freðfisk og þá myndu íslend-
ingar ekki sitja við sama borð og keppi-
nautar innan friverzlunarsvæðisins, ef Is-
land væri þar ekki aðili. 

Augljóst var ef fríverzlunarsvæðið yrði 
stofnað og fríverzlunin tæki ekki til sjáv-
arafurða, að það kæmi ekki til greina, að 
Islendingar gerðust aðilar að þvi. Hér að 
framan hefur verið drepið á skoðun 
manna eins og hún var á árunum fyrir 
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1957, þ.e. áður en Efnahagsbandalagið 
var orðið að veruleika. Þykir rétt að greina 
örlítið betur frá ástandinu eins og það leit 
út þá. 

Kæmi til þess, að friverzlunin tæki til 
sjávarafurða og stæðu Islendingar utan 
svæðisins, hefði það i för með sér gifurlega 
erfiðleika fyrir islenzka útflutningsat-
vinnuvegi, eins og áður hefur verið gerð 
grein fyrir og raunar er augijóst af þeirri 
staðreynd, að keppinautar okkar i söiu af-
urða, sem nema 40—50% af heildarút-
flutningi okkar, fengju betri aðstöðu en 
við i samkeppninni. Hagurinn af þvi að 
gerast aðili að friverziuninni yrði í fyrstu 
lotu einkum óbeinn, þ.e.a.s. í þvi fólginn 
að koma í veg fyrir versnandi samkeppnis-
aðstöðu. Hins vegar gæti hagurinn, þegar 
fram i sækti og e.t.v. innan skamms tima 
orðið mjög mikill, ef markaður skapaðist 
í Evrópu fyrir aðalútfiutningsvöru okkar, 
freðfiskinn. Þá yrði það auðvitað lifsspurs-
mál fyrir okkur að sitja við sama borð og 
aðrir. Enn fremur gætu skapast hér skil-
yrði til nýrrar hagnýtingar á auðlindum 
þjóðarinnar, bæði sjávarins og landsins, og 
fyrirtæki blómgazt, er seldu afurðir sinar 
á hinum nýja og stóra markaði friverzl-
unarsvæðisins. Hér gæti verið um að ræða 
stórkostlega möguleika, ef við yrðum aðil-
ar að fríverzlunarsvæðinu, en þeir sköp-
uðust ekki, ef við stæðum utan þess. 

Að sjálfsögðu voru skiptar skoðanir um 
gildi þess hags, sem ísland hefði af því 
að gerast aðili að friverzlunarkerfinu. 
Menn voru misjafnlega bjartsýnir á það, 
hvaða skilyrði væru til öflunar nýrra 
markaða í Evrópu fyrir sjávarafurðir okk-
ar, svo sem freðfiskinn. En um hitt var 
ekki ágreiningur, að yrði fríverzlunar-
svæði stofnað, hefði það mjög alvarlegar 
afleiðingar fyrir islenzka utanrikisverzlun 
að standa utan þess, ef friverzlunin tæki 
til sjávarafurða. Þess vegna þyrfti að at-
huga mjög vandlega, hvaða afleiðingar 
það hefði fyrir Islendinga að gerast aðilar 
að þvi, þ.e.a.s. að taka á sig þær skuldbind-
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ingar, sem aðild að friverzlunarkerfinu 
hefði i för með sér . 

Eitt helzta vandamálið varðandi hugs-
anlega aðild fslands að friverzlunarsvæð-
inu var, hvernig hægt yrði að tryggja 
áframhald jafnkeypisviðskiptanna. En 
1956 var 41% heildarútflutningsins selt 
samkvæmt jafnkeypissamningum, en 37% 
innflutningsins var flutt inn samkvæmt 
slíkum samningum. Jafnvirðiskaup voru 
að sjálfsögðu algerlega andstæð grundvall-
aratriðum friverzlunarhugmyndarinnar. 
En þeir markaðir, sem við höfðum þá 
jafnkeypissamninga við, voru fslendingum 
svo mikilvægir, að aðild að friverzluninni 
væri óhugsandi, ef hún ætti að hafa í för 
með sér missi þessara markaða. Vandi ís-
lendinga var i rauninni fólginn i þvi, að 
það væri jafnóhugsandi að gerast aðili að 
friverzluninni, ef það hefði í för með sér 
missi markaða í jafnkeypislöndunum, og 
það væri að standa utan friverzlunarsvæð-
isins, ef friverzlunin tæki til allra fislc-
afurða. 

Jafnkeypisviðskiptin byggðust að tals-
verðu leyti á ivilnunum um innflutning frá 
jafnkeypislöndum, en hún var veitt i stað-
inn fyrir hagkvæma sölu á afurðum okkar 
til þessara landa. Fyrirkomulagið var svo 
sem kunnugt er það, að til þess að hag-
nýta andvirði þeirra afurða, sem seldar 
voru til vöruskiptalandanna, var innkaup-
um vissra vörutegunda beint þangað og 
innflutningsleyfakerfið notað til þess að 
trjrggja þessum vörum innlenda markað-
inn, ef hætta var talin á, að innflutningur 
frá öðrum löndum drægi úr nauðsynleg-
um innflutningi frá jafnkeypislöndunum. 
Þau lönd sem íslendingar höfðu jafnkeyp-
issamninga við, voru Brasilía, Spánn, 
Finnland, ísrael, Pólland, Tékkóslóvakia, 
Sovétrikin, Ungverjaland, Austurríki og 
Rúmenia. Þær vörur, sem einkum voru 
seldar til jafnkeypislandanna, voru þurrk-
aður saltfiskur, saltsíld, freðsild og freð-
fiskur. Af þurrkuðum saltfiski seldum við 
85% útflutningsins til jafnkeypisland-

anna, af saltsíld 79%, af freðsild 96% og 
af freðfiski 70% miðað við útflutninginn 
1956. Ýmislegt benti að vísu til þess, að 
önnur jafnkeypislönd en A-Evrópulönd-
in myndu ef af stofnun friverzlunarsvæð-
isins yrði, hverfa frá jafnkeypisstefnunni 
i viðskiptum sinum. Átti það við t.d. um 
Finnland, Brasiliu og Spán. Hins vegar 
varð að gera ráð fyrir því, að A-Evrópu-
löndin kysu áfram jafnkeypisfyrir-
komulag i viðskiptum sínum við fsland. 
Það var því ekki hægt að gera ráð fyrir 
því, að fslendingar gætu haldið áfram að 
selja til þessara landa jafnmikið magn og 
á jafnhagstæðu verði eins og verið hafði, 
nema þvi aðeins að hægt yrði að kaupa 
frá löndum þessum framleiðsluvörur 
þeirra fyrir sömu upphæð. Ef fslendingar 
gætu áfram tryggt vörum frá þessum lönd-
um markað hér innan lands, var ekki á-
stæða til annars en að ætla, að hægt yrði 
að selja áfram afurðir fslands í þessum 
löndum. Einhvers konar ráðstafanir yrði 
þvi að gera ef ísland gerðist aðili að frí-
verzlunarsvæðinu. 1 fyrsta lagi þjrrfti að 
láta þær tollalækkanir, sem leiddu af þátt-
töku í fríverzluninni, einnig ná til alls 
innflutnings frá löndum utan friverzlun-
arsvæðisins. f öðru lagi yrði ísland þegar 
i upphafi að fá undanþágu frá þvi að 
gera frjálsan innflutning á þeim vörum, 
sem mestu máli skipta fyrir viðskipti við 
jafnkeypislöndin og þá f}Tst og fremst við 
A-Evrópulöndin. 

Eins og ástandið var á þessum tima, var 
ekki hægt að segja annað en að um algjöra 
sérstöðu íslands væri að ræða. Það er, að 
tollalækkanir þær, sem væntanleg aðildar-
lönd tækjust á hendur að framkvæma 
gagnvart hinum friverzlunarlöndunum 
yrðu i rauninni að gilda gagnvart öllum 
öðrum löndum, eins og ætti sér stað hjá 
íslendingum vegna hinna miklu viðskipta 
okkar við jafnkeypislöndin. Að þessu leyti 
væri aðilcl að fríverzluninni stærra spor 
fyrir okkur en hinar efnahagssamvinnu-
þjóðirnar. 
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Hér að framan hefur verið sagt frá 
hvernig ástanclið var f}^rir stofnun Efna-
hagsbandalagsins og stildað á stóru um 
stöðu íslands í sambandi við f^TÍrhugað 
bandalag. Miklar umræður fóru fram um 
þessi mál á þessum tima, en ákveðið var 
að bíða og sjá hvernig málin þróuðust. 
Áhyggjur manna fóru vaxandi eftir þvi 
sem tollalækkuninni innan bandalaganna 
miðaði áfram. Ríkisstjórn íslands á þess-
um tíma ákvað þá að láta vinna hér irman-
lands að athugunum á áhrifum hinna nýju 
viðhorfa á islenzka utanríkisverzlun og is-
lenzkan þjóðarbúskap yfirleitt. Ríkisstjórn-
in hugleiddi á þessum tíma hvort sækja ætti 
um aðild að Friverzlunarbandalaginu 
og fóru fram óformlegar könnunarviðræð-
ur við embættismenn nokkurra aðildar-
ríkja EFTA. Þegar ljóst varð að Fríverzl-
unarbandalagið semdi ekki sem heild við 
Efnahagsbandalagið heldur leituðu ein-
stök lönd þess hvert um sig aðildar að 
Efnahagsbandalaginu og freistuðu að fá 
hvert í sínu lagi lausn á sérvandamálum 
sínum þótt gert væri að vísu ráð fyrir að 
þau hefðu samráð sin í milli, taldi rikis-
stjórnin það ekki geta verið til gagns, að 
ísland leitaði aðildar að Friverzlunar-
bandalaginu, og var athugun málsins þvi 
hætt. Þess má geta, að umræður um sjáv-
arútvegsmál innan Friverzlunarbandalags-
ins var frestað, þegar ljóst varð, hvert 
stefndi. 

Með tilliti til þeirra nýju viðhorfa, sem 
voru að skapast i þessum málum, ákvað 
ríkisstjórn íslands 1961 að leita um þau 
samráðs við helztu hagsmunasamtök i 
landinu. Voru viðhorfin kynnt og síðan 
gerðu hlutaðeigandi aðilar grein fyrir 
sjónarmiðum sinum i þessu máli. Á miðju 
ári 1961, þegar ljóst var að Bretland og 
Danmörk höfuð afráðið að sækja um að-
ild að Efnahagsbandalaginu, var ekki á-
litið ósennilegt, að hinar ýmsu þjóðir V-
Evrópu ættu samleið i viðræðum 
sinum við Efnahagsbandalagið, og þær 
færu fram samtímis. Ríkisstjórn Islands 

taldi rétt, að íslendingar byggju sig undir 
að geta tekið þátt í slíkum viðræðum, ef 
til kæmi. Þess vegna var leitað álits hags-
munasamtakanna á þvi, hvort ísland ætti 
að leita viðræðna um tengsl við bandalag-
ið, að sjálfsögðu þó án allra skuldbindinga. 
Voru fulltrúar hagsmunasamtakanna, að 
undanskildum fulltrúa Alþýðusambands 
Islands, hlynntir því, að svo yrði gert. 
Reyndin varð hins vegar sú, að engar 
sameiginlegar viðræður fóru fram, heldur 
viðræður milli Efnahagsbandalagsins og 
hvers einstaks rikis, sem um aðild eða 
önnur tengsl hafði sótt. Rikisstjórnin taldi 
þvi ekki ástæðu til að hafast frekar að i 
málinu að sirmi. 

I september og nóvember 1961 fóru 
fram viðræður við Þjóðverja, og var til-
gangur þessara viðræðna að kynna fyrir 
þeim vandamál íslands vegna tilkomu og 
væntanlegrar stækkunar Efnahagsbanda-
lags Evrópu. I framhaldi af þessum við-
ræðum voru önnur aðildarríki heimsótt 
og var það á miðju ári 1962. Greint verð-
ur hér á eftir frá viðræðum islenzkra em-
bætismanna og fulltrúa frá aðildarlöndun-
um sex. 

2.2.5.1 Viðrœður við Þjóðverja 
hagsbandalags Evrópu og fram-
kvœmdastjórn þess 1961/62 

2.2.5.1 Viðrœður i>ið Þjóðverja 
28. september 1961 

Þann 28. september fóru fram viðræður 
í Bonn á milli ráðherranna Gunnars 
Thoroddsen og Gylfa Þ. Gíslasonar annars 
vegar og fulltrúa þýzku ríkisstjórnarinnar 
hins vegar. 

Efni viðræðnanna voru markaðsmál 
V-Evrópu og afstaða Islands til Efnahags-
bandalags Evrópu. Ennfremur hugsanleg 
lán Þjóðverja til framkvæmda á Islandi. 
Óskað hafði verið eftir viðræðunum af Is-
lands hálfu og upphaflega gert ráð fyrir, 
að þær færu fram í Vín í sambandi við 
ársfund Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og Al-
þjóðabankans. Af þessu gat þó ekki orðið 
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sökum nýafstaðinna kosninga i Þýzka-
landi, og vegna þeirra gat efnahagsmála-
ráðherra Þýzkalands Ludvig Erhard ekki 
komið til Vínar. Varð því úr, að islenzku 
ráðherrarnir kæmu til Bonn. Haldnir 
voru tveir fundir við fulltrúa Þýzkalands. 
Skiptust fulltrúar á skoðunum um hina 
ýmsu þætti vandamáls fslendinga, og 
verður nú gerð grein fjTÍr umræðunum. 

Fulltrúar íslands gerðu grein fyrir 
sjónarmiðum sínum og skýrðu svo frá, að 
fslendingar hefðu æskt viðræðna við Þjóð-
verja fyrsta sexveldanna vegna þeirra 
gömlu tengsla vináttu, menningar og við-
skipta, sem eru á milli þjóðanna. Væri 
vonast eftir áhuga og skilningi Þjóðverja 
á þeim sérstæðu og alvarlegu vandamál-
um, sem fslendingar stæðu frammi fyrir i 
sambandi við markaðsmálin, og vildu þeir 
gjarnan mega leita til þeirra um ráð og 
leiðbeiningar i sambandi við þessi mál. 
Siðan var forsaga málsins rakin að þvi er 
fsland varðar. Var minnzt á, að íslending-
ar hefðu á sínum tima tekið þátt í umræð-
unum i Efnahagssamvinnustofnun Evrópu 
(OEEC) um myndun fríverzlunarsvæðis 
og haft fullan hug á að taka þátt í slíku 
svæði, þrátt fyrir þá sérstöku erfiðleika, 
sem þvi hefðu verið fylgjandi. 

Vegna ástands efnahagsmála á íslandi 
og af öðrum ástæðum hefði þátttaka í 
EFTA ekki verið hugsanleg um það leyti, 
sem til þeirra samtaka var stofnað. Þetta 
viðhorf hefði breytzt eftir að viðreisnarað-
gerðir íslenzku ríkisstjórnarinnar í efna-
hagsmálum voru komnar á rekspöl, en þá 
hefði undirbúningur að aðild Breta, Dana 
og annarra EFTA-rikja að Efnahagsbanda-
laginu verið kominn það langt á veg, að 
aðild að EFTA hefði ekki lengur haft 
praktiska þýðingu. Nú mætti gera ráð fyr-
ir að flest, ef ekki öll EFTA-löndin, og þau 
OEEC-lönd önnur, sem utan bandalag-
anna beggja hefðu staðið, myndu bindast 
Efnahagsbandalaginu á næstunni, annað 
hvort með fullri aðild eða aukaaðild. Inn-
an þessa svæðis væru þá lönd, sem ís-

land hefði meira en helming utanrikis-
viðskipta sinna við, og ennfremur helztu 
keppinautar fslendinga í útflutningi. 

Gerð var nánari grein fyrir viðskiptum 
íslands við hvort bandalagssvæði um sig. 
Ekki mætti heldur gleyma, að ísland hefði 
frá fornu fari haft sín nánustu stjórnmála-
legu og menningarlegu tengsl við þau 
lönd, sem innan hins stækkaða Efnahags-
bandalags yrðu. Þau tengsl mætti ekki 
rjúfa. fsland hefði ætíð verið hluti af 
Evrópu og vildi vera það áfram. 

Á hinni bóginn hlytu að rísa mikil og 
alvarleg vandamál í sambandi við aðild 
íslands eða aukaaðild að Efnahagsbanda-
laginu vegna fólksfæðar landsins, einhliða 
náttúruauðlinda og ýmissa sérstakra ann-
arra aðstæðna. Var siðan gerð nánari grein 
fyrir þessum vandamálum, og þá fyrst 
þeim, sem telja má að séu varanlegs eðlis 
og stafa af fólksfæð landsins, takmörkun 
náttúruauðlinda og sérstæðri menningu. 
Þessi vandamál vörðuðu ákvæði Rómar-
samningsins, eða hugsanlega túlkun 
ákvæða hans, varðandi réttindi til atvinnu-
rekstrar og frjálsrar hreyfingar fjármagns 
og vinnuafls innan bandalagssvæðisins. 
Það gæti ekki komið til greina, að fslend-
ingar vegna aðildar eða aukaaðildar að 
Efnahagsbandalaginu féllust á að leyfa út-
lendingum fiskveiðar innan fiskveiðilög-
sögunnar. Nauðsynin á vernd fisk-
stofnanna útilokaði þetta og ennfremur 
nauðsyn þjóðarinnar að sitja fyrir um 
hagnýtingu þessara náttúruauðlinda vegna 
skorts á öðrum náttúruauðlindum. Ekki 
kæmi til greina af sömu ástæðum, að ís-
lendingar leyfðu frjálsar fisklandanir eða 
frjálsa stofnsetningu atvinnufyrirtækja á 
sviði fiskveiða og fiskverkunar. Á hinn bóg-
inn kæmu til greina breytingar á þeim 
reglum, sem þá höfðu verið í gildi um 
alllangt skeið, varðancli landanir og stofn-
setningu atvinnufyrirtækja, þar sem þær 
væru að ýmsu leyti orðnar úreltar og 
breytingar fælu ekki i sér hættu á ej^ði-
leggingu fiskstofnanna eða skertu aðstöðu 
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fslendinga til hagnýtingar þeirra. Að þvi 
er frelsi fjármagnshreyfinga snerti, væri 
nauðsynlegt fyrir fslendinga að geta 
verndað sig gegn þvi, að heilar atvinnu-
greinar, eða þýðingarmiklir hlutar þeirra, 
kæmust undir áhrif útlendra félaga, og 
gilti þetta ekki sízt um fiskiðnaðinn. Svip-
uðu máli gilti um frjálsa hreyfingu vinnu-
afls. Islendingar yrðu að geta verndað sig 
fyrir innstreymi erlends vinnuafls, er fæli 
í sér hættur fjTÍr þjóðerni þeirra og menn-
ingu. 

Þá var gerð grein fyrir þeim vanda-
málum, sem sprottin væru af öðrum ástæð-
um, og gera mætti ráð fyrir að væru tíma-
bundin, en þau stæðu fyrst og fremst í 
sambandi við þann íslenzka iðnað, sem 
framleiðir fyrir innlendan markað, og við-
skiptin við A-Evrópu. Nauðsynlegt væri, 
að iðnaðurinn fengi langt timabil til að 
laga sig að þeim breytingum, sem þátt-
taka í Efnahagsbandalaginu hefði i för 
með sér, og að gerðar væru sérstakar ráð-
stafanir til að hjálpa iðnaðinum fjárhags-
lega til að framkvæma aðlögunina. Eins 
yrði að gera ráð fyrir, að sérstakar ráð-
stafanir yrðu gerðar til þess að gera kleift 
að halda áfram viðskiptum við A-Evrópu 
á meðan nægir markaðir hefðu ekki mynd-
ast í V-Evrópu fyrir íslenzkar afurðir. Að 
lokum kom fram hjá íslenzku fulltrúun-
um, að þrennt kæmi til greina fyrir Island 
eins og þá stæðu sakir: 

1) að sækja um fulla aðild að Efnahags-
bandalaginu með viðurkenningu fyrir 
sérstöðu landsins i sérprotokollum. 

2) að sækja um aukaaðild. 
3) að bíða átekta. 

Hvað varðaði þriðja möguleikann, þá 
væri hætta á, að ákvarðanir yrðu teknar 
um þýðingarmikil mál, er Island varðaði, 
án þess að það kæmi þar nokkurs staðar 
nærri. Annar möguleikinn hefði þann 
annmarka i för með sér, að ísland 
lenti i hópi með þeim ríkjum, sem ekki 

teldu sig geta sótt um fulla aðild af póli-
tiskum ástæðum. Slikar ástæður væru 
hins vegar alls ekki fyrir hendi að þvi er 
ísland snerti. Um fyrsta möguleikann væri 
það hins vegar að segja, að erfitt kynni að 
vera að samræma fulla aðild þeim sér-
stöku imdanþágum, sem íslandi væru 
nauðsynlegar. 

Eftir að fulltrúar íslands höfðu skýrt í 
grundvallaratriðum sjónarmið Islands, 
tóku þýzku fulltrúarnir til máls og tóku 
til umræðu ýmis þau atriði, sem fram 
höfðu komið í greinargerð Islendinganna. 
Þar kom frara, að ekki þyrfti að líta svo 
á, að það myndi setja Island á bekk með 
hlutlausu löndunum, að það sækti um 
aukaaðild í stað fullrar aðildar. Grikkland 
væri NATO-land, og sömuleiðis Tvrkland, 
sem þá voru að semja um aukaaðild. Á 
hinn bóginn sæktu írar, sem stæðu utan 
NATO, um fulla aðild. Það væri bví alls 
ekki hæ£?t að segia, að aðild að NATO og 
full aðild að Efnahagsbandalaginu færi 
saman, eða aukaaðild og blutlevsi. Vanda-
mál lítilla landa væru ekki óþekkt innan 
Efnahagsbandalagsins. Eitt aðildarrikj-
anna, Luxemburg, er mjög lítið land, sem 
hefur fengið sérstöðu sína viðurkennda 
með sérprotokollum, að því er snertir 
landbúnaðarmál og hreyfingar vinnuafls. 
Þó væri það rétt, eins og íslenzku fulltrú-
arnir héldu fram, að vandamál Islands eru 
„principiellt" stórvægileg, enda þótt 
„kvantitativt" séð séu þau ekki mikil að 
vöxtum. Af þessum ástæðum cræti verið 
heppilegra að samninofar við Island væru 
látnir bíða, þannig að lausn þessara vanda-
mála þvrfti ekki að skapa fordæmi fyrir 
aðra. 

Þjóðverjar sögðu að aukaaðild hefði 
þann kost, að hún veitti meiri sveigian-
leika og gerði vandamálin viðráðanlegri. I 
viðbót við aukaaðild töldu þeir að við-
skiptasamningur á milli Islands og Efna-
hagsbandalagsins kæmi einnig til greina. 
Gæta yrði þó þess, að slíkur samningur 
væri í samræmi við reglur Alþjóðatolla-
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bandalagsins (GATT). Þjóðverjarnir 
töldu það ekki skapa neina örðugleika þótt 
lönd settu reglur um takmarkanir veiða, 
eða bann við vissum tegundum veiða, inn-
an fiskveiðimarkanna, á meðan þær reglur 
giltu jafnt fyrir alla. örðugleikarnir sköp-
uðust þá fyrst, þegar aðrar reglur giltu 
fyrir útlendinga en fyrir borgara landsins 
sjálfs. 

Hvað varðaði viðskiptin við A-Evrópu, 
þá kom fram að gera þyrfti ráð fyrir, að 
áframhald þeirra viðskipta yrði gert mögu-
legt með „tollkvótum" og leyfi til að halda 
innflutningshöftum um nokkurt skeið. 

Ennfremur kom fram, að það virtist rök-
rétt ef fullkomið viðskiptafrelsi fyrir sjáv-
arafurðir ætti að vera innan Efnahags-
bandalagsins, að þvi væri samfara fullt 
frelsi í atvinnurekstri á sviði fiskveiða og 
fiskiðnaðar. fslendingar bentu þá á, að það, 
sem þeir létu á móti fullu viðskiptafrelsi 
fyrir sjávarafurðir innan Efnahagsbanda-
lagsins, væri frjáls innflutningur iðnaðar-
vara. Töldu þeir ráðlegt fyrir fsland að eiga 
óformlegar viðræður af þessu tagi áður en 
ákvörðun yrði tekin um leiðirnar. Lauk 
svo þessum viðræðum. Var islenzku rílcis-
stjórninni gefin skýrsla um þessi mál, 
þannig að hægt yrði að móta fyrirhugað-
ar framhaldsviðræður, sem yrðu i nóvem-
ber það sama ár. 

2.2.5.2 Viðrœður við þjóðverja 27. og 
28. nóvember 1961 

íslenzka rikisstjómin ákvað í framhaldi 
af þessum fyrri viðræðum við Þjóðverja 
i september að senda sendinefnd embættis-
manna til Bonn í nóvember 1961. í sam-
ræmi við það var gerð greinargerð til 
undirbúnings viðræðunum og henni skipt 
í þrjá kafla. Fyrsti kaflinn er listi yfir 
þær spurningar, sem lagðar yrðu fyrir 
Þjóðverjana til að fá upplýsingar um ýmis 
atriði varðandi Efnahagsbandalagið. Ann-
ar kaflinn er lýsing á vandamálum fs-
lands, stæði það utan bandalagsins og 
þriðji kaflinn lýsing á þeim vandamálum, 

sem samfara eru tengslum við bandalagið. 

I. kafli 
Fyrirspurnir til Þjóðverjanna um túlk-

un og framkvæmd ýmissa atriða Rómar-
samningsins og gríska aukaaðildarsamn-
ingsins. 

a) Sjávarútvegur 
1) Hverjar eru i einstökum atriðum 

tillögur framkvæmdastjórnarinnar 
um framkvæmd atvinnurekstrar-
frelsis i sjávarútvegi? Hafa þær 
tillögur verið bornar undir ráðið? 

2) Hver er væntanleg afstaða Þjóð-
verja til þess vandamáls, hvemig 
atvinnurekstrarfrelsi á þessu sviði 
skuli koma til framkvæmda, þ.e. 
hvort það eigi að ná einungis til 
skipa skráðra í viðkomandi landi 
o.s.frv. Hvað vita þeir um afstöðu 
annarra landa innan bandalagsins 
og rikja, sem sótt hafa um aðild, í 
þessum efnum. 

3) Hvað líður ákvörðunum um setn-
ingu sameiginlegrar stefnu á sviði 
fiskimála? Hver hefur verið starf-
semin á þessu sviði í Bruxelles 
hingað til? Hvenær er líklegt að 
þessar ákvarðanir verði teknar? 
Hver er afstaða Þjóðverja til þess-
ara mála að því er varðar (a) 
framtíðarviðskiptafyrirkomulagið 
fyrir sjávarafurðir innan banda-
lagsins, og (b) opinbera styrki til 
útgerðarinnar? Hvað er vitað um 
afstöðu annarra landa innan banda-
lagsins til þessara mála? Hver er 
framtíð núverandi tollkvóta á sjáv-
arafurðum, ef Danmörk (þ.m.t. 
Færeyjar og Grænland) og Noregur 
verða nú fullgildir aðilar? 

b) Stofnun sameiginlega markáðsins 
1) Má búast við, að fyrsta stigi að-

lögunartímabilsins Ijúki um næstu 
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áramót? Verður 20% lækkun 
framkvæmd þá? 

2) Hvenær búast Þjóðverjar við, að 
tollalækkununum og setningu sam-
eiginlega tollsins verði að fullu lok-
ið? 

3) Er hægt að innheimta söluskatt, er 
komi i stað fjáröflunartolls, við 
innflutning (sbr. gr. 17.3 í Rómar-
samningnum) ? 

4) Hvað álíta Þjóðverjar, að sameigin-
legi tollurinn verði, ef Bretar og 
aðrir fái aðild að bandalaginu? 
(Þ.e. verður 20% GATT-lækkun-
in, sem boðin var, framkvæmd?) 

c) LandbúnáSurinn 
1) Æskja þyrfti upplýsinga um, hvað 

líði setningu hinnar sameiginlegu 
landbún aðarmálastefnu, innihaldi 
hennar og afstöðu Þjóðverja. Eink-
um ætti að spyrjast fyrir um þær 
landbúnaðarafurðir, sem þýðingu 
hafa fyrir fsland (kindakjöt, ull, 
gærur, mjólkurafurðir). 

2) Væntanleg framkvæmd atvinnu-
rekstrarfrelsis í landbúnaði. 

d) Annað um Rómarsamninginn 
1) Leita þj^rfti upplýsinga um, hvað 

liggi fyrir um framkvæmd ákvarð-
ana um frjálsa hreyfingu vinnuafls, 
frelsi til atvinnurekstrar, þjónustu-
starfsemi og fjármagnsflutnings. 
Sama um hina sameiginlegu flutn-
ingamálastefnu, félagsmálastefnu, 
samræmingu löggjafar og önnur 
veigamestu ákvæði Rómarsáttmál-
ans. 

2) Leita ætti upplýsinga um skoðan-
ir Þjóðverja á sérstöðu Luxem-
borgar samkvæmt Rómarsamn-
ingnum, og eins hver hefur orðið 
og væntanlega verður fram-
kvæmdin á ákvæðum Rómarsamn-
ingsins um þetta efni. 

3) Á sama hátt og samkv. 2 hér að 

framan ætti að leita upplýsinga 
um stöðu þeirra Afrikurikja gagn-
vart Efnahagsbandalaginu, sem áð-
ur voru nýlendur bandalagsþjóð-
anna. 

e) Griski aukaáðildarsamningurinn 
1) Spyrjast ætti fyrir um, á hvern 

hátt „reglements" og „directives", 
sem EEC tekur, öðlist gildi i Grikk-
landi. 

2) í sambandi við gríska aðildarsamn-
inginn, er rétt að ræða möguleika 
aukaaðildarríkja til að fylgjast 
með og hafa áhrif á stefnuna i sjáv-
arútvegsmálum (svipað og Grikk-
land gerir varðandi tóbakið). 

f) GATT 
1) Spyrjast ætti fyrir um nauðsyn og 

þýðingu aðildar að GATT i sam-
bandi við aðild, aukaaðild eða önn-
ur tengsl við Efnahagsbandalagið. 

II. kafli 
Lýsing á vandamálum fslands, ef það 

stæði utan bandalagsins. 

a) Útflutningur sjávarafurða 
1) Lýsing á núverandi útflutningi 

sjávarafurða til V-Evrópu eftir af-
urðum og löndum. Lýsing á þeim 
breytingum, sem að öðru óbreyttu 
má vænta í útflutningi sjávaraf-
urða til V-Evrópu á komandi ár-
um (fyrst og fremst aukning á út-
flutningi frysts fisks). 

2) Lýsing á þeirri breytingu, sem 
verður á tollum (og hugsanlega 
höftum) vegna setningar sameigin-
lega tollsins og sameiginlegrar 
stefnu í fiskimálum. Fjalla hér 
einnig um lönd, sem nú standa ut-
an Efnahagsbandalagsins, s.s. Bret-
land. 

3) Lýsing á útflutningsmörkuðum 
sjávarafurða utan landa hins 
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væntanlega stækkaða Efnahags-
bandalags. (a) Bandaríkin eru þar 
þýðingarmest, og vænta má áfram-
haldandi hægrar aukningar i fisk-
útflutningi þangað yfir lengra tima-
bil. Stóraukinn útflutningur myndi 
hins vegar vafalaust leiða til mikils 
verðfalls á freðfiski. (b) Um fram-
tíð útflutnings til Sovétrikjanna og 
A-Evrópu rikir óvissa. Aukning út-
flutningsins þangað getur ekki átt 
sér stað nema á jafnkeypisgrund-
velli, og fslendingar eiga í miklum 
vandræðum að finna þar vörur, er 
uppfvlli venjulegar kröfur á vest-
urlöndum um verð og gæði með 
þeim viðskiptum, er þeir nú hafa, 
hvað þá ef viðskiptin 3rkjust. (Auk-
in viðskipti við Austur-Evrópu 
myndu einnig óhjákvæmilega hafa 
i för með sér pólitískar afleiðingar.) 
(c) Fiskmarkaðir i vanþróuðu lönd-
unum i Afriku og Suður-Ameriku. 
Þessi lönd hafa að vísu þörf fyrir 
verulegan innflutning verkaðs 
fisks, en markaðirnir eru litlir og 
óvíst, hvort mikil aukning á út-
flutningi getur átt sér stað nema 
á grundvelli jafnkeypisviðskipta, 
en þau eru að heita má útilokuð 
fyrir ísland, vegna þess hve þarf-
ir fslands fyrir vörur þessara landa 
eru litlar. 

4) Niðurstöðurnar eru þær, að fsland 
bíði mjög alvarlegan efnahagsleg-
an hnekki af setningu sameiginlega 
tollsins (og væntanlega liinnar 
sameiginlegu stefnu i sjávarútvegs-
málum). Þetta verður þó enn al-
varlegra, þegar horft er fram á við 
og ihugaðir þeir möguleikar til 
aukinnar sölu freðfisks, sem fsland 
mundi missa. Þessi hnekkir verður 
ekki bættur með öflun markaða ut-
an V-Evrópu, heldur aðeins með 
])vi, að fsland fái a.m.k. i öllum 
aðalatriðum frjálsan aðgang að 

fiskmörkuðum V-Evrópu á grund-
velli beztu kjara. 

b) Vandamál annars útflutnings en 
sfávarafurða 
1) íslendingar hyggja á uppbyggingu 

nýrra iðngreina með hagnýtingu 
ódýrrar orku og telja að til lang-
frama geti efnahagur þeirra ekki 
þroskazt með eðlilegum hætti, 
nema uppbygging slíkra iðngreina 
komi til. Enn liggja ekki fyrir áætl-
anir um þessar framkvæmdir, og 
þvi ekki að fullu ljóst um hvers 
konar framleiðslu yrði að ræða, 
eða hvar henni \rrði leitað markaðs. 
Hins vegar er ljóst, að iðnaður ís-
lendinga ætti mjög örðugt með að 
notfæra sér markaði V-Evrópu, ef 
þarlendur iðnaður nyti verndar 
sameiginlega tollsins, en islenzkur 
iðnaður ekki. 

2) Með þvi að hin sameiginlega stefna 
á sviði landbúnaðarmála hefur ekki 
verið mörkuð, er ekki vitað hvaða 
tálmanir biða útflutnings islenzkra 
landbúnaðarafurða innan sameigin-
lega markaðsins. f Evrópu er aðal-
markaðurinn fyrir þessar afurðir 
og því vissulega mjög alvarlegt mál, 
ef fyrir hann tæki að einhverju eða 
jafnvel verulegu leyti. 

III. kafli 
Lýsing á vandamálum fslands samfara 

tengslum við Efnahagsbandalagið. 
Að lokinni þessari lýsingu á þeim vanda-

málum fslands stæði það algerlega utan 
Efnahagsbandalagsins, var vikið að þeim 
alvarlegu og sérstæðu vandamálum, sem 
fslandi mættu í sambandi við aðild eða ein-
hvers konar tengsl við Efnahagsbandalagið. 
Þessi vandamál stafa fyrst og fremst af 
fólksfæð landsins og svo af þvi, að efna-
hagsþróun landsins fram að þessu, hefur 
fyrst og fremst byggzt á hagnýtingu einn-
ar náttúruauðlindar, þ.e.a.s. fiskimiðanna. 
Vegna fólksfæðarinnar þurfa fslendingar 
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að vera miklu meir á verði en nokkur önn-
ur þjóð varðandi hreyfingar vinnuafls og 
fjármagns og atvinnurekstrar útlendinga 
i landinu. Vegna þýðingar fiskimiðanna 
f}^rir efnahag landsins, þurfa Islendingar 
i rikari mæli en aðrar þjóðir að láta sér 
umhugað um vernd fiskimiðanna fyrir of-
veiði og einnig, að þeir sitji fyrir um hag-
nýtingu þessara miða, og hafi einir rétt til 
veiða innan fiskveiðilögsögunnar. Farið 
væri nokkru nánar út i þessi vandamál til 
þess að sýna þýðingu þeirra eftir þvi sem 
ástæða reyndist vera fyrir hendi. Bent 
væri á, að ekki sé ástæða til að ætla, að 
þessi vandamál gætu horfið úr sögunni á 
tiltölulega stuttu aðlögunartímabili (10-
20 árum), og sé það ekki sízt sá mikli 
munur, sem sé á íslandi og vanþróuðu 
löndunum i Vestur-Evrópu (Grikklandi, 
Tyrklandi, írlandi, Portúgal og Spáni). 
Þá væri að því vikið, að í viðbót við þessi 
vandamál væri einnig um að ræða vanda-
mál vegna þeirra atvinnugreina, sem 
byggja afkomu sína á tollvernd og við-
skiptum við Austur-Evrópu. Gera verður 
þessum atvinnugreinum kleift á ákveðnu 
tímabili að laga sig að þeim aðstæðum, 
sem tengsl við Efnahagsbandalagið skapa, 
eða að því leyti, sem þetta er ekki mögu-
legt, gefa öðrum atvinnugreinum tækifæri 
til að vaxa upp í þeirra stað. Munurinn á 
þessum A'-andamálum og þeim fyrrnefndu 
er ekki hvað sízt, að gera má ráð fyrir að 
þau siðarnefndu gætu leystst á 10—20 ára 
aðlögunartímabili og að hægt sé að stytta 
aðlögunartímabilið með lánveitingum til 
þessara atvinnugreina úr Framkvæmda-
banka Evrópu og Félagsmálasjóðnum. 

í viðræðunum verði íeitazt við að leiða 
í ljós eftirfarandi: 

1) Væri hægt að leysa vandamál íslands 
með viðskiptasamningi (eða aukaaðild-
arsamningi), sem fæli aðeins í sér 
tollabandalag. 

2) Væri full aðild að bandalaginu með 
undanþágu í „sérprotokoll" hugsanleg, 

þegar höfð eru i huga hin sérstöku 
vandamál Islands, sem lýst hefur ver-
ið að framan. 

3) Hvers konar millistig væru hugsanleg 
milli þessara tveggja leiða. 

24. nóv. 1961. 

2.2.5.3 Ni8urstö<5ur viðrœðna vi'ð 
Þjóðverja 27. og 28. 
nóvember 1961 

íslenzka sendinefndin, sem sat viðræður 
íslendinga og Þjóðverja í Bonn 27. og 28. 
nóvember 1961, var skipuð eftirtöldum 
mönnum: 

Tónas H. Haralz, ráðuneytisstjóri 
Pétur Thorsteinsson, ambassador 
Sigtryggur Klemenzson, ráðuneytisstjóri 
Davið Ólafsson, fiskimálastjóri 
Einar Benediktsson, deildarstjóri 

Sendinefndin, sem fór til Bonn, hafði 
aðeins umboð til þess að kynna vandamál 
íslands og kynnast. hugm^mdum Þjóð-
verja, en ekki til þess að ræða einstök at-
riði hugsanlegra tengsla. Á eftir koma hér 
niðurstöður viðræðnanna í Bonn, en áður 
hefur verið skýrt frá leiðarvísi sendinefnd-
arinnar, þannig að ljóst er hvert aðal-
verkefnið var: 

1) Þjóðverjar hafa markað vinsamlega af-
stöðu til tengsla Islands við Efnahags-
bandalagið. Á grundvelli þess, sem 
fram hafði komið af hálfu islenzku 
ráðherranna i september, höfðu þeir 
gert ítarlega athugun á þeim vanda-
málum sem samfara eru tengslum Is-
lands við bandalagið og myndað sér 
skoðanir á þvi, hvaða lausn hentaði 
Islandi bezt. 

2) Þjóðverjar telja, að Islandi beri að leita 
aukaaðildar. Þær undanþágur frá 
kvöðum Rómarsamningsins, sem Is-
lendingar myndu telja nauðsynlegar 
vegna sérstöðu sinnar, eru að dómi 
Þjóðverja slíkar, að full aðilcl komi 



140 F JÁRMÁLATÍÐINDI 

ekki til greina eins og nú standa sakir. 
Þeir virðast einnig telja varanlega 
aukaaðild koma til greina i stað auka-
aðildar, sem stefni að fullri aðild, eins 
og aukaaðild Grikklands gerir. 

3) Þjóðverjar telja það henta betur, að 
aukaaðild íslands sé byggð á grund-
velli friverzlunarsvæðis en á grund-
velli tollabandalags. Með þvi móti 
hefðu fslendingar sjálfir vald yfir toll-
um gagnvart rikjum utan Efnahags-
bandalagsins og gætu því með lækkun 
tolla komizt hjá því, að tollar yrðu 
hærri gagnvart jafnkevpislöndunum en 
gagnvart bandalagsríkjunum. Þjóð-
verjum var einnig ljóst, að til þess að 
tryggja viðskipti við jafnkeypislöndin 
þyrftu fslendingar að einhverju leyti 
að halda innflutningshöftum gagn-
vart bandalagsrikjunum. Töldu þeir, 
að þetta væri hægt með undanþágu, er 
gerð væri með hliðsjón af sambærileg-
um („analog") ákvæðum Pvómarsamn-
ingsins. Enda þótt það hafi ekki bein-
línis komið fram, virðist eðlilegt að 
ætla, að Þjóðverjar hugsi sér, að ís-
lendingar gætu þegar við gildistöku 
hugsanlegrar aukaaðilclar orðið aðnjót-
andi þeirra tollalækkana, sem þá hefðu 
verið gerðar á milli bandalagsríkjanna 
innbyrðis, en fengju sjálfir lengra að-
lögunartimabil en þau 12—15 ár, sem 
Efnahagsbandalagsrikjunum eru ætluð 
frá gildistöku samnings (sbr. Grikk-
land). Enda þótt á það hafi ekki verið 
sérstaklega minnzt í viðræðunum, virt-
ist eðlilegt að álykta, að Þjóðverjar telji 
ekki rétt að ætlast til þess, að fslend-
ingar undirgangist ákvæðin um sameig-
inlega viðskiptamálastefnu. 

4) Samkvæmt upplýsingum Þjóðverja má 
aðildarríki innheimta söluskatt á inn-
fluttum vörum við tollafgreiðslu, sé 
varan ekki framleidd i landinu eða sé 
sami skattur lagður á innlenda fram-
leiðandann. Sennilegt virðist einnig, að 

i fríverzlunarsvæði, sem fslendingar 
mynduðu við efnahagsbandalagið, 
leyfðist þeim beinlinis að halda fjár-
öflunartollum, svo sem er í EFTA. 

5) Þjóðverjar lögðu á það áherzlu, að ís-
lendingar yrðu að ganga lengra en það 
að stofna til viðskiptalegra tengsla við 
efnahagsbanclalagið einvörðungu. Að 
öðrum kosti geti þeir ekki vænzt þess 
að fá full not af hinni viðskiptalegu 
samvinnu. Kemur þar hvorttveggja til, 
að þeir fengju þá ekki fullt jafnrétti 
%dð aðrar bandalagsþjóðir á mörkuð-
unum, og eins það að útflutningsiðn-
aður þeirra myndi eiga erfitt með að 
standast hina hörðu samkeppni innan 
sameiginlega markaðsins án einhverr-
ar aðstoðar erlendrar tækni og erlends 
fjármagns. 

Þjóðverjar virtust telja, að íslend-
ingum yrði veitt undanþága frá ákvæð-
unum um jafnrétti bandalagsþjóð-
anna til fiskveiða innan fiskveiði-
markanna. Eigi fslendingar hins vegar 
að fá fullt jafnrétti í fiskverzluninni og 
eigi viðskiptafyrirkomulagið að vera 
frjálslegt með þær sjávarafurðir, sem 
þá skipta mestu máli, verður einhver 
rýmkun á núverandi reglum um fisk-
landanir og atvinnurekstrarfrelsi út-
lendinga í fiskiðnaði að koma á móti. 
Hins vegar virtust Þjóðverjar elcki gera 
ráð fyrir, að sú rýmkun þyrfti að vera 
mikil. Þjóðverjar virtust sannfærðir 
um, að islenzkur frystiiðnaður gæti 
ekki hagnýtt sér tækifæri sameiginlega 
markaðsins nema í samvinnu við er-
lend fyrirtæki á sviði framleiðslu og 
dreifingar. Þjóðverjar virtust telja, að 
fslendingar myndu reiðubúnir að 
ganga lengra i frelsi til atvinnurekstr-
ar og fjármagnshreyfingar i öðrum at-
vinnugreinum en sjávarútvegi og jafn-
vel beinlínis telja sér þetta hagsmuna-
mál. Hins vegar skyldu þeir fyllilega, 
að einnig i þessum atvinnugreinum 
þyrftum við á takmörkunum að halda 
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vegna smæðar þjóðarinnar og annarrar 
sérstöðu. 

6) Þjóðverjar gáfu ákveðnar visbendingar 
mn hina „taktisku" hlið málsins. Þeir 
töldu þýðingarmikið, að íslendingar 
tengdust bandalaginu i jákvæðum 
anda, þannig að þeir leituðust við að 
taka á sig skyldur bandalagsrikjanna, 
að svo miklu leyti sem sérstaða þeirra 
le^'fði, og öðluðust þá jafnframt sem 
mest réttindi á móti. Þetta töldu þeir 
vera vænlegri leið til þess að ná þeim 
árangri, sem íslendingar æsktu, heldur 
en að reyna i upphafi að takmarka 
tengslin við viðskiptasviðið eitt og gera 
siðan tilslakanir á öðrum sviðum eftir 
því sem nauðsynlegt yrði til þess að 
ná árangri á viðskiptasviðinu. Þeir 
lögðu einnig rika áherzlu á, að Islend-
ingar útskýrðu vandamál sin sem fyrst 
við aðrar bandalagsþjóðir og þá eink-
um Frakka og Hollendinga. Loks gáfu 
þeir i skyn, að með jákvæðri viljayfir-
lýsingu um tengsl við bandalagið gætu 
fslendingar öðlazt aðild að umræðun-
um um sjávarútvegsmál, sem hefjast 
áttu á árinu 1962. 

2.2.5.4 Niðurstö'ður viðrœðna við áðildar-
ríki Efnahagsbandalags Evrópu 
og við meðlimi framkvœmda-
stjórnar þess 

í framhaldi af viðræðum við Þjóðverja 
seint á árinu 1961, ákváðu íslendingar að 
stefna að frekari viðræðum við aðildarriki 
Efnahagsbandalagsins. Fóru þessar við-
ræður fram 25.—27. apríl og 25. júni—9. 
júlí 1962. Viðskiptamálaráðherra Gylfi Þ. 
Gislason og Jónas H. Haralz ráðuneyt-
isstjóri tóku þátt i viðræðunum af hálfu 
Islendinganna og sömuleiðis sendiherrar ís-
lands hjá hlutaðeigandi rikjum. Var byggt 
á þeim sama grunni og var i viðræðunum 
við Þjóðverja, þannig að óþarft er að rekja 
það hér aftur, en snúa sér frekar að niður-
stöðum þessara viðræðna. 

Viðræður höfðu nú farið fram við öll 

aðildarriki Efnahagsbandalagsins og við 
rneðlimi framkvæmdastjórnar þess i Brux-
elles. 1 lok septembermánaðar 1961 áttu 
ráðherrarnir Gylfi Þ. Gislason og Gunnar 
Thoroddsen viðræður við þýzka embættis-
menn í Bonn fyrir tilstuðlan efnahags-
málaráðherra Þýzkalands, prófessor Er-
hards. Þeim viðræðum var fylgt eftir með 
viðræðum á milli islenzkra og þýzkra em-
bættismanna í lok nóvembermánaðar 
1961. Siðan átti Gylfi Þ. Gislason, við-
skiptamálaráðherra, viðræður við franska 
og italska ráðlierra og embættismenn i 
París og Róm um mánaðamótin apríl—mai 
1962, og við hollenzka, belgiska og luxem-
borgska ráðherra i lok júni og byrjun júli 
og sömuleiðis við forseta Efnahagsbanda-
lagsins og tvo af framkvæmdastjórum þess 
i Bruxelles. Að öllum þessum viðræðum 
loknum átti Gylfi Þ. Gislason ítarlegar við-
ræður i Bonn við efnahagsmálaráðherra 
Þýzkalands, prófessor Erhard, og við 
þýzka embættismenn. 

Tilgangur allra þessara viðræðna var að 
kynna fyrir aðildarrikjum Efnahagsbanda-
lagsins og framkvæmdastjórn þess vanda-
mál Islands vegna tilkomu og væntanlegr-
ar stækkunar Efnahagsbandalags Evrópu. 
Jafnfrarnt var leitazt við að kynnast sjón-
armiðum aðildarrikjanna varðandi þær 
leiðir, sem til greina koma við lausn þess-
ara vandamála. Hér á eftir eru dregnar 
saman i aðalatriðum niðurstöður þessara 
viðræðna. 

1) Mikinn skilning á vandamálum Islands 
er að finna í öllurn aðildarrikjunum 
og hjá framkvæmdastjórn Efnahags-
bandalagsins og mikinn vilja til að 
leysa þessi vandamál. Velviljinn i ís-
lands garð á fyrst og fremst rót sína 
að rekja til þess, að litið er á ísland 
sem Evrópuriki, sem frá upphafi hafi 
verið þátttakandi í þvi samstarfi Evr-
ópu- og Atlantshafsrikjanna, sem stofn-
að var til eftir styrjöldina. Jafnframt 
gætir samúðar i íslands garð, vegna 
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viðleitni Islendinga til þess að halda 
uppi sjólfstæðu menningarþjóðfélagi 
þrátt fyrir fámennið. Þessa vinsamlegu 
afstöðu til fslands er að finna hjá öll-
um aðildarríkjunum, en hún kemur 
skýrast fram hjá Þjóðverjum og hjá 
framkvæmdastjórn Efnahagsbandalags-
ins. Einna minnst kemur hún fram hjá 
Frökkum. 

2) Margar leiðir koma til greina til lausn-
ar á vandamálum fslands. Sérhver leið 
felur í sér ákveðinn skammt af réttind-
um og skyldum. Annars vegar er full 
aðild án undanþága, sem felur i sér 
öll réttindi sem Rómarsamningurinn 
veitir aðildarríkjum bandalagsins, og 
jafnframt allar skyldur, sem hann legg-
ur þeim á herðar. Hins vegar er ein-
faldur samningur á grundvelli GATT 
um gagnkvæma lækkun tolla á ákveðn-
um vörum, sem ekki felur i sér nein 
réttindi eða skyldur umfram þetta. 
Vanda fslendinga er að finna á þessu 
breiða bili, þá sérstöku lausn, sem ann-
ars vegar opnar þeim markaðinn í 
Evrópu fyrir núverandi útflutnings-
vörur i framtiðinni, og hins vegar legg-
ur þeim ekki þyngri skyldur á herðar 
í sambandi við réttindi útlendinga til 
atvinnurekstrar og frjálsrar hreyfingar 
fjármagns og vinnuafls, en þeir geta 
valdið. 

3) Þær skoðanir voru ærið mismunandi, 
sem frarn komu af hálfu aðildarríkj-
anna og framkvæmdastjórnar Efna-
hagsbandalagsins um það, hver væri 
heppilegasta lausnin fyrir ísland. Telja 
má, að i aðalatriðum sé um tvenns 
konar skoðanir að ræða, annars vegar 
slcoðanir Frakka og ftala, hins vegar 
skoðanir Þjóðverja og framkvæmda-
stjórnar Efnahagsbandalagsins i Brux-
elles. 

4) Frakkar og ftalir telja, að Efnahags-
bandalagið eigi ekld að nota aukaaðild-
arformið til annars en að leysa vanda-
mál þeirra rikja innan Evrópu og utan, 

sem skammt eru á veg komin i iðn-
þróun, og því eiga erfitt með að taka 
sér á herðar skyldur fullgilds aðila 
þegar i stað. Með aukaaðild sé hægt að 
veita þessum ríkjum lengri tima en 
Rómarsamningurinn annars gerir ráð 
fyrír, og það jafnvel miklu lengrí tima 
til þess að laga sig að hinum breyttu að-
stæðum og taka sér á herðar allar 
skyldur fullgilds aðila. Þar sem vanda-
mál fslands stafi ekki af því, hversu 
skammt það sé komið i iðnþróun, held-
ur af fámenni landsins og einhæfni at-
vinnulifs þess og náttúruauðlinda, sé 
erfitt að leysa vandamálin á grundvelli 
aukaaðildar. Þá sé ekki um aðrar 
lausnir að ræða en annað hvort fulla 
aðild, hugsanlega með timabundnum 
eða mjög almennt orðuðum ótima-
bundnum undanþágum (sbr. sérproto-
koll Luxemborgar), ellegar tollasamn-
ing. 

5) Frakkarnir og italski ráðherrann, Col-
ombo, töldu, að þær undanþágur, sem 
íslendingar myndu óska eftir, væru 
þess eðlis, að full aðild kæmi varla til 
greina. Aftur á móti taldi ráðuneytis-
stjóri ítalska utanrikisráðuneytisins, 
Cattani, fulla aðild koma til greina. 
fsland uppfyllti i grundvallaratriðum 
þær kröfur, sem gera yrði til fullgilds 
aðila, og Efnahagsbandalagið gengi i 
reynd ekki hart eftir þvi, að þau lönd, 
sem sérstaklega stæði á um, uppfylltu 
slcyldur sínar að öllu leyti. Nefndi 
hann afstöðuna til frlands sem dæmi 
um þetta. Sú lausn, sem Frökkunum 
og Colombo fannst vænlegust, var 
samningur um tollalækkanir innan 
GATT. Þótt þeir nefndu ekki neinar 
tölur, virtust þeir telja, að mjög veru-
legar tollalækkanir kæmu til greina. 
Bentu þeir í þvi sambandi á það, að 
eftir að Bretar, Danir og Norðmenn 
væru orðnir aðilar að bandalaginu, 
flyttu ekki aðrar þjóðir en fslendingar 
verulegt magn af sjávarafurðum inn 



ÍSLAND OG EFNAHAGSBANDALÖGIN 

á bandalagssvæðið. Sameiginlegi tollur-
inn á sjávarafurðum hefði þvi fyrst og 
fremst þýðingu fyrir samkeppnina við 
fslendinga, og ef leysa ætti vandamál 
fslendinga á annað borð, mætti eins vel 
gera það með lækkun tollsins eins og 
með einhverju öðru móti. 

6) Skoðanir Þjóðverja á aukaaðild og 
sömuleiðis skoðanir þeirra fram-
kvæmdast j óra Efnahagsbandalagsins, 
sem við var rætt, voru aðrar en skoðan-
ir Frakka og ítala. Þeir telja, að ekki 
sé ástæða til að takmarka notkun 
aukaaðildar við þau lönd, sem skammt 
eru á veg komin i iðnþróun. Það sé 
elcki hægt að sniða öllum sama stakk-
inn, og aukaaðildin hafi verið til þess 
ætluð að gera þeim löndum, sem sér-
staklega stæði á fyrir, ldeift að tengj-
ast bandalaginu með öðru móti en full 
aðild gerir ráð fyrir. Þess vegna ætti 
aukaaðild að vera hentugt tæki til þess 
leysa vandamál íslands. Aukaaðild 
geti hins vegar verið með mörgu móti, 
að itarlegar athuganir þurfi að fara 
fram til þess að komast að niðurstöðu 
um það, hvernig aukaaðild f slands ætti 
að vera. Bæði Þjóðverjar og fram-
kvæmdastjórar bandalagsins viður-
kenna, að innan bandalagsins hafi enn 
ekki verið tekin nein ákvörðun um það, 
hvernig skuli nota aukaaðild. Þess 
vegna sé ekki hægt að fullyrða um það 
að svo stöddu, hvort hægt sé að leysa 
vandamál íslands á þessrnn grundvelli. 
Það skiptir sennilega mestu máli i 
þessu sambandi, hvort hlutlausu rikj-
unum verður veitt aukaaðild eða ekki. 

7) Þjóðverjar og framkvæmdastjórar 
Efnahagsbandalagsins telja fulla aðild 
varla koma til greina með þeim und-
anþágum, sem Islendingar telja sér 
nauðsynlegar. Á hinn bóginn telja þeir 
ekki, að tollasamningur innan GATT 
geti gefið Islendingum viðhlitandi 
lausn á vandamálum sinum. Telja þeir 
hæpið, að verulegar tollalækkanir 
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fengjust með slikum samningi og 
benda ennfremur á, að hann næði 
sennilega ekki til ýmissa vörutegunda, 
sem gætu orðið þýðingarmiklar útflutn-
ingsvörur íslendinga síðar meir. Þá 
yrði slikur samningur uppsegjanlegur 
með stuttum fyrirvara, og væri þvi ekki 
nægilega traustur grundvöllur fyrir 
efnahagsþróun landsins í framtið-
inni. Loks gæti Island ekki hlotið 
neina aðild að hinni sameiginlegu 
stefnu bandalagsins i sjávarútvegsmál-
lun, ef tengsl þess við bandalagið væru 
takmörkuð við tollasamninginn einan. 

8) Af hálfu framkvæmdastjóra Efna-
hagsbandalagsins kom litið fram lun 
það hver aðalatriði hugsanlegs auka-
aðildarsamnings gætu orðið. Þó taldi 
forseti bandalagsins, prófessor Hall-
stein, óliklegt að hægt væri að 
að byggja upp aukaaðiid á grund-
velli friverzlunarsvæðis, eins og Þjóð-
verjar höfðu talið heppilegt. Sennilega 
væri nauðsynlegt, að hún byggðist á 
tollabandalagi. Þjóðverjar gáfu betur 
til kynna bæði i embættismannavið-
ræðunum i nóvember 1961 og aftur nú 
í viðræðunum við Gylfa Þ. Gislason 9. 
júli, hvernig þeir hugsuðu sér, að 
aukaaðild íslands gæti verið. Þeir 
töldu, að sem aukaaðili gæti ísland 
komizt hjá þvi að veita bandalagsþjóð-
unum nokkur réttindi til fiskveiða inn-
an 12 milna markanna og fengið þær 
undanþágur gagnvart réttindum at-
vinnurekstrar og frjálsra hreyfinga 
fjármagns og vinnuafls, er væru nauð-
synlegar til verndar þvi, að þýðingar-
miklar atvinnugreinar kæmust i hend-
ur útlendinga og þjóðerni landsmanna 
og menningu væri stefnt í hættu. Á 
hinn bóginn lögðu þeir áherzlu á það, 
að ef íslendingar vildu öðlast veruleg 
réttindi innan bandalagsins, yrðu þeir 
að vera reiðubúnir til þess að slaka á 
þeim ströngu reglum, sem fram að 
þessu hafa gilt um landanir erlendra 
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fiskiskipa á íslandi og um þátttöku út-
lendinga i rekstri fiskvinnslustöðva. 
Ennfremur bentu þeir á, hversu þýð-
ingarmikið það væri til að styrkja 
samningsaðstöðu fslendinga, að af-
staða þeirra tii bandalagsins væri já-
kvæð og að ekki væri farið fram á 
meiri undanþágur en nauðsyn krefði. 

9) 1 viðræðunum við Þjóðverja i nóvem-
bermánuði 1961 létu þeir i ljósi hug-
myndir um það, livernig fslendingar 
ættu að haga frekari aðgerðum i þessu 
máli. Töldu þeir íslendingum ekki 
liggja á að leggja fram innsókn um 
aukaaðild. Það, sem mest riði á, væri 
að kynna vandamál fslands f}rrir öðr-
um aðildarrikjum og framkvæmda-
stjórn bandalagsins og halda áfram 
undirbúningi málsins heiina fyrir. A 
hinn bóginn mættu fslendingar ekki 
draga það of lengi að leggja fram um-
sókn um aukaaðild, ef sú yrði ákvörð-
un þeirra, einkum ef þeir vildu eiga 
einhvern hlut að mótun stefnunnar i 
sjávarútvegsmálum. Töldu Þjóðverjar 
eðlilegt, að umsókn íslendinga kæmi 
fram skömmu á eftir umsókn Norð-
manna. Öllum aðildarrikjunum, sem 
siðan hefur verið talað við, og sömu-
leiðis framkvæmdastjórn bandalagsins 
ber saman um, að fslendingum liggi 
ekki á að leggja fram umsókn um á-
kveðin tengsl við bandalagið. Umfram 
allt verði afstaða bandalagsins til auka-
aðildar að skýrast, áður en hægt sé að 
komast að ákveðnum niðurstöðum 
varðandi hugsanleg tengsl fslands við 
bandalagið. Forseti bandalagsins, pró-
fessor Hallstein, stakk hins vegar upp 
á þvi, að viðræður hæfust á milli fs-
lendinga og framkvæmdastjórnar 
bandalagsins, áður en umsókn um 
tengsl væri lögð fram. Tilgangur þess-
ara viðræðna væri að skiptast á upp-
lýsingum á svipaðan hátt og gert hafði 
verið á fyrsta stigi samningaviðræðn-
anna við Breta og Dani. Að slikum við-

ræðum loknum væri auðveldara að 
mynda sér ákveðna skoðun á þvi, hvaða 
leið væri heppilegust til þess að leysa 
vandamál fslands. Ekki nefndi Hall-
stein ákveðinn tíma til þessara við-
ræðna, en svo virtist sem hann teldi, 
að þær gætu farið fram á árinu 1962. 
Við Mannsholt „landbúnaðarráð-
herra" bandalagsins, og Þjóðverja var 
um það rætt, hvað íslendingar þyrftu 
að gera til þess að geta komizt sem næst 
væntanlegum umræðum um sjávarút-
vegsmál innan bandalagsins. Bar þeim 
saman um, að það skapaði fslend-
ingum miklu sterkari aðstöðu í þessu 
efni, ef það lægi ljóst fyrir, að þeir 
stefndu að aukaaðild við bandalagið, en 
ekki eingöngu að tollasamningi. Ekki 
töldu Þjóðverjar þó, að umsókn um 
aukaaðild væri nauðsynleg til þess að 
sýna þessa afstöðu, heldur mætti láta 
hana koma í ljós með öðru móti. Enn-
fremur bentu Þjóðverjar á, að umræð-
urnar um sjávarútvegsmál myndu vera 
komnar á það stig um eða skömmu eft-
ir áramótin 1962/63, að þýðingarmik-
ið væri fyrir íslendinga að geta þá 
fylgzt sem nánast með þeim. 

2.2.6 Áhrif sameiginlega tollsins vegna 
fyrirhugaðrar stœkkunar 
Efnahagsbandalagsins 

Eins og áður hefur komið fram, þá kom 
til umræðu um mitt ár 1961, að Bretar 
ætluðu að sækja um aðild að Efnahags-
bandalaginu. Var þá lika talið líklegt, að 
flest eða öll önnur V-Evrópuriki kæmu i 
kjölfar þeirra og tengdust Efnahagsbanda-
laginu, annað hvort sem fullgildir aðilar 
eða aukaaðilar. 

Fyrir þau lönd, sem stæðu fyrir utan 
bandalagið, hefði það fyrst og fremst þá 
þýðingu, að tollar Efnahagsbandalagsins 
kæmu í stað þeirra tolla, sem giltu þá i V-
Evrópu, en tollar féllu niður og viðskipta-
höft yrðu afnumin milli þeirra rikja inn-
byrðis, sem í Efnahagsbandalaginu væru. 
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Verður nú rakið og gerð grein fyrir þeim 
vandamálum, sem Islendinga biðu vegna 
stofnunar og stækkunar Efnahagsbanda-
lagsins. Verður þetta rakið frá tímapunkt-
inum „1962" og sagt frá eins og málin 
stóðu þá. 

Undanfarin ár hefur jdirleitt 40—50% 
af útflutningi Islendinga farið til V-Evr-
ópu, og árið 1961 fóru 61% útflutningsins 
þangað. Þessi útflutningur er að lang-
mestu leyti sjávarafurðir. Áhrif þeirra 
breytinga, sem tollar Efnahagsbandalags-
ins á sjávarafurðir munu hafa í för með 
sér, hafa verið athuguð gaumgæfilega. 
Hinn sameiginlegi tollur Efnahagsbanda-
lagsins á sjávarafurðir er yfirleitt miklu 
hærri en þeir tollar, sem nú (1962) eru 
í gildi i helztu viðskiptalöndum okkar, og 
okkur því mjög óhagstæðir. Áhrif þessa eru 
enn alvarlegri, þegar það er haft i huga, 
að innan Efnahagsbandalagsins verða 
væntanlega þær þjóðir, sem auk Islendinga 
eru helztu framleiðendur sjávarafurða i 
V-Evrópu. Innan Efnahagsbandalagsins 
munu þessar þjóðir fá bætt skilyrði til þess 
að auka framleiðslu sina á þessu sviði 
vegna verndartollanna á sjávarafurðum, 
auk þess sem einnig er hugsanlegt, að um 
einhver innflutningshöft verði að ræða. 

Gerð skal nú grein fyrir, hver aðstaðan 
verður fyrir helztu útflutningsafurðir 
okkar. Á nýjum fiski verður 15% tollur 
og 20% tollur á nýrri sild. Þegar sam-
eiginleg stefna Efnahagsbandalagsins i 
sjávarútvegsmálum verður mörkuð, er 
aulv þess ekki ósennilegt, að settar verði 
reglur, er geri rikjum utan bandalagsins 
örðugra að landa þar nýjum fiski en nú 
er. Á saltfiski og skreið verður 13% tollur, 
en nú er tollurinn enginn á þessiun vörum 
i Ítalíu og Portúgal. Fyrst i stað má gera 
ráð fyrir, að leyft verði að flytja nokkurt 
magn af þessum vörum til Efnahags-
bandalagssvæðisins tollfrjálst, með veitingu 
svonefndra „tollkvóta". En ekki er hægt að 
búast við, að slildr „tollkvótar" verði lengi 
i gildi. Saltfisk- og skreiðarmarkaðir okk-

ar i V-Evrópu yrðu þá í hættu fyrir keppi-
nautmn okkar á þessu sviði, Norðmönnum, 
Dönum og Frökkum, nema við létum okk-
ur lynda að selja vörur okkar á 13% lægra 
verði en þeir. Á saltsild verður 12—23% 
tollur. Ekki er ósennilegt, að um innflutn-
ingshöft geti einnig orðið að ræða á þess-
ari vöru. Ef Sviar yrðu aukaaðilar að 
bandalaginu, væri saltsildarmarkaður okk-
ar i Sviþjóð í alvarlegri hættu, ef við 
stæðum utan bandalagsins, og vonir okkar 
um aukinn saltsildarútflutning til annarra 
landa V-Evrópu yrðu að engu. 

Á freðfiski og freðsild verður hvorki 
meira né minna en 10% tollur. Freðfisk-
útflutningur okkar til Bretlands hefur 
farið mjög vaxandi undanfarin ár, og von-
ir hafa staðið til þess, að sala freðfisks til 
meginlandsins gæti aukizt mjög á næstu 
árum. Það er samhljóða álit freðfiskút-
flytjenda, að hvergi í heiminum séu jafn-
miklir möguleikar á aukinni sölu freðfisks 
á næstu árum og einmitt i V-Evrópu, 
vegna þess að þar standi nú fyrir dyrum 
sams konar breyting á dreifingu matvæla 
og neyzluvenjum og átt hefur sér stað i 
Bandarikjunum siðustu 20 árin. Eldd er 
ósennilegt, að í skjóli hinnar miklu toll-
verndar Efnahagsbandalagsins muni fryst-
ing í skipum ryðja sér til rúms í Bretlandi 
og Þýzkalandi, og frystiiðnaðurinn í landi 
eflast mjög i Danmörku og Noregi. Freð-
fiskiðnaður Islendinga er nú stærri en 
nokkurs annars Evrópurikis. Það er hins 
vegar aiigljóst, að standi Islendingar utan 
Efnahagsbandalagsins, þá kemur 18% 
tollur algjörlega i veg fyrir, að islenzkur 
frystiiðnaður njóti góðs af stækkandi 
markaði fyrir frystar vörur i V-Evrópu. 

Á niðursoðnum sjávarafurðum verður 
tollurinn mjög hár, 20—25%. Slíkur tollur 
gerði okkur að sjálfsögðu ókleift að afla 
markaðs fj^rir niðursoðnar vörur i V-Evr-
ópu. Á fiskimjöli og lýsi verður sameigin-
legi tollurinn aðeins 4—5%. Á þvi sviði 
verður röskunin þvi minnst. Þó er þess 
að geta, að þessar vörur eru að langmestu 
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leyti seldar til V-Evrópu, og tollurinn 
mundi valda því, að við fengjum 4—5% 
lægra verð fyrir þessar afurðir okkar held-
ur en t.d. Norðmenn, ef þeir væru innan 
bandalagsins, en við stæðum utan þess. 

Reiknað hefur verið út, að tollur á út-
flutning fslands á sjávarafurðum til V-
Evrópu hefði numið 11% árið 1961, ef 
tollur Efnahagsbandalagsins hefði þá ver-
ið kominn á að fullu, og þau lönd, sem 
sótt hafa um aðild eða aukaaðild, hefðu 
tengzt bandalaginu. Miðað við núverandi 
gengi (nóv. 1962) hefði tollurinn numið 
180 milljónum. Áætlað hefur verið, að toll-
ur á þennan útflutning hefði numið 6% 
að meðaltali samlívæmt þeim tollum, er 
áður giltu. Tollur Efnahagsbandalagsins 
veldur þess vegna þvi, að meðaltalstoll-
urinn, sem fslendingar verða að greiða af 
útflutningi sinum til V-Evrópu, mun 
næstum þvi tvöfaldast. 

2.2.6.1 Markaðsskilyrði utan V-Evrópu 
Um það getur ekki verið ágreiningur, að 

fslendingar misstu mikla markaði í V-
Evrópu, ef ekki tekst samstarf við Efna-
hagsbandalagið i einhverri mynd. En þá 
má spyrja, hvaða skilyrði íslendingar hafi 
til þess að afla sér markaða utan Vestur-
Evrópu í stað þeirra, sem þar töpuðust. 

f Bandarikjunum eiga íslendingar svo 
sem kunnugt er mikinn og góðan markað 
fyrir freðfisk. Þótt vonir standi til, að sá 
markaður fari stækkandi, getur hann ekki 
tekið við mjög auknu magni á skömmum 
tíma, án þess að af þvi leiddi verðfall, og 
engar horfur eru á, að freðfiskmarkaður 
í Bandarikjunum vaxi á næstu árum eins 
ört og Evrópumarkaðurinn, þar eð þær 
breytingar i þessum efnum, sem nú 
(1962) eru framundan i Evrópu, hafa þeg-
ar átt sér stað i Bandaríkjunum. 

Skilyrði eru án efa á þvi að auka sölu 
skreiðar og saltfisks i löndum Afriku og 
Mið- og Suður-Ameriku. Mjög er hins veg-
ar hætt við því, að aukin sala til þessara 
landa yrði að vera á jafnkeypisgrundvelli 

að meira eða minna leyti, en slikum við-
skiptum væru settar þröngar skorður 
vegna þess, hversu litlar þarfir við höfum 
fyrir þær vörur, sem þessi lönd framleiða. 

Útflutningur til A-Evrópu getur aðeins 
átt sér stað á grundvelli jafnvirðiskaupa. 
Aðalerfiðleiki fslendinga í viðskiptunum 
við A-Evrópu hefur ætíð verið sá að finna 
þar nógu mikið af vörum, sem henta olck-
ur og við getum keypt þar á eðlilegu verði. 
Þótt viðskiptin við A-Evrópuríkin, og þá 
ekki sizt við Sovétrikin, hafi verið okkur 
mikilvæg og það hljóti að vera stefna okk-
ar, að þau geti haldið áfram, þá verðum 
við að gera okkur ljóst, að einmitt vegna 
þess, að þau eru á jafnkeypisgrundvelli og 
hversu úrval þeirrar vöru, sem okkur hent-
ar, er litið i þessum löndum, þá eru skil-
yrði til aukningar á þessum viðskiptum 
takmörkuð. 

2.2.6.2 Nauðsyn tengsla við 
Efnahagsbandalagið 

Samkvæmt þvi sem á undan er sagt, þá 
er varla hægt að draga nema eina álykt-
un, sem sé þá, að fslandi sé á því brýn 
nauðsyn að tengjast Efnahagsbandalagi 
Evrópu með einhverjum þeim hætti, sem 
gerir okkur kleift að selja afurðir okkar 
til V-Evrópu á grundvelli jafnréttis við 
aðra framleiðendur álfunnar. Ef ekki 
verður um slík tengsl að ræða, hlýtur efna-
hagur okkar að verða fyrir miklu áfalli, 
og horfur á aukinni velmegun og bættum 
lífskjörum hér á landi á komandi árum og 
áratugum að verða stórum verri en ella. 
Það væri ísleridingum lika hættulegt að 
einangrast á sviði viðskipta- og efnahags-
mála frá þeim þjóðum, sem eru okkur 
skyldastar og standa okkur næst á sviði 
menningar og stjórirmála. Slikri einangr-
un fylgdi bráðlega einangrun á öðrum svið-
um. Þróun í þá átt yrði fslendingum ekki 
til góðs, hvorki í bráð né lengd. 

En þrátt f}TÍr að nauðsyn sé á tengsl-
um við Efnahagsbandalagið, þá mega þau 
tengsl ekki vera með þeim hætti, að um-
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ráðum okkar yfir atvinnulifi landsins og 
auðlindum þess sé á neinn hátt stefnt í 
nokkra hættu, né heldur menningu okkar 
og þjóðerni. 

Vandamál okkar fslendinga er því, að 
við þurfum annars vegar að ná þeim við-
skiptatengslum við Efnahagsbandalagið, 
sem eru okkur nauðsynleg, en hins vegar 
að fá tryggingu fyrir þvi, að jafnréttisá-
kvæði Rómarsamningsins geti ekki orðið 
okkur að fjörtjóni. Auk þess þarf að finna 
lausn á þeim vandamálum, sem leiða af 
mikilh tollvernd viss hluta islenzks iðnað-
ar og hinum tiltölulegu miklu viðskiptum 
okkar við jafnkeypislöndin. 

2.2.6.3 Þrjár leiðir 
Þrátt fyrir það, að ákvörðun um að 

tengjast Efnahagsbandalaginu á einhvern 
hátt hafi verið mjög mikið vandamál hjá 
islenzku rikisstjórninni á þessum tima 
(1962), þá var samt nauðsynlegt fyrir 
íslendinga að gera sér grein fyrir hvaða 
leiðir væru mögulegar til tengsla við 
bandalagið. Það kom i ljós eftir viðræður 
erlendis, að i grundvallaratriðum getur 
riki tengst Efnahagsbandalaginu á þrenn-
an hátt: Með fullri aðild, aukaaðild og við-
skiptasamningi. 

Full áÖild 
Viðskiptaerfiðleikarnir, sem við er að 

etja, leystust að sjálfsögðu á gagngerastan 
hátt, ef Island gerðist fullgildur aðili að 
Efnahagsbandalaginu. Við losnuðum þá 
við greiðslu tollsins, engar tálmanir yrðu 
á útflutningi okkar til alls Efnahagsbanda-
lagssvæðisins, sameiginlegi tollmarkaður-
inn opnaðist okkur að fullu. En þvi hag-
ræði fylgdi einnig, að fslendingar yrðu að 
taka á sig skuldbindingar Rómarsamnings-
ins, ef ekki að öllu, þá a.m.k. að lang-
mestu leyti. Þær undanþágur, sem við 
kynnum að geta fengið frá ákvæðum 
Rómarsamningsins samfara fullri aðild, 
yrðu sennilega annað hvort að vera tíma-
bundnar eða mjög almenns eðlis. Reglur 

Rómarsáttmálans um jafnan rétt til at-
vinnurekstrar hvarvetna á bandalagssvæð-
inu og um frjálsar hreyfingar fjármagns 
og vinnuafls, yrðu þvi sennilega að taka 
til íslands að langmestu leyti ef um fulla 
aðild væri að ræða. Enn er ekki vitað með 
vissu, hvernig reglurnar um jafnan rétt 
til atvinnurekstrar verða túlkaðar að þvi 
er snertir rétt einstakra þjóða til að haga 
eigin fiskveiðilögsögu. En Islendingar gætu 
að sjálfsögðu aldrei tekið á sig þá kvöð að 
veita borgurum og fyrirtækjum annarra 
rikja sama rétt og fslendingmn til veiða 
innan islenzkrar fiskveiðilögsögu, þar eð 
slikt gæti á skömmum tíma haft í för með 
sér eyðingu fiskimiðanna við landið og 
kippt þar með grundvellinum undan að-
alatvinnuvegi þjóðarinnar. Telja má næst-
um víst, að ekki sé hægt að fá fullnægjandi 
fyrirvara á þessum sviðum samfara fullri 
aðild. fslenzka rikisstjórnin á þessum tima 
taldi þess vegna fulla aðild fslands að 
Efnahagsbandalaginu ekki koma til greina. 

AukaáÖild 
Skal nú vikið að leið nr. tvö, auka-

aðild að Efnahagsbandalaginu. 1 grein 238 
Rómarsamningsins er ráð fyrir gert, að 
riki geti leitað aukaaðildar að Efnahags-
bandalaginu, en hvorki sú grein né aðrar 
greinar samningsins kveða nánar á um, 
hvað í aukaaðild felist. Ljóst er, að aukaað-
ildarsamningar geta verið með ýmsum 
hætti og geta falið i sér mikil tengsl eða 
lítil tengsl, eftir þvi sem ástæður þykja til. 

Ef f slendingar hygðust leysa vanda sinn 
á grundvelli aukaaðildar, yrði grundvall-
aratriði sliks aukaaðildarsamnings að vera 
lun tollabandalag fslands og Efnahags-
bandalagsins, þannig að fslendingar nytu 
tollfrelsis við útflutning sinn til aðildar-
rikja bandalagsins og yrðu ekki háðir nein-
um þeim innflutningshöftum eða við-
skiptatálmunum, sem gilda kynnu gagn-
vart ríkjum utan bandalagsins. Á hinn 
bóginn yrðu íslendingar á ákveðnu tíma-
bili að fella niður tolla á útflutning ann-
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arra aðildarríkja til Islands, afnema inn-
flutningshöft gagnvart þeim og taka upp 
hinn sameiginlega toll Efnahagsbandalags-
ins gagnvart löndum, sem utan þess stæðu. 
Til greina kæmi einnig, að aukaaðildin 
yrði á grundvelli friverzlunarsvæðis. Það 
hefði í för með sér, að íslendingar þyrftu 
ekki að taka upp sameiginlega tollinn a. 
m.k. ekki á öllum vörum, en gætu sjálfir 
ákveðið tolla sina gagnvart löndum utan 
bandalagsins. 

Tollabandalag mundi skapa alvarleg 
vandamál, er snertu annars vegar þann 
innlenda iðnað, sem notið hefur tollvernd-
ar og innflutningshafta, og hins vegar við-
skiptin við jafnkeypislöndin, sem legðust að 
mestu niður. Sameiginlegi tollurinn tor-
veldaði þau. Vegna þess hversu nauðsyn-
leg þessi viðskipti eru íslenzkum þjóðar-
búskap, yrði aukaaðildarsamningur að 
veita fslendingum undanþágu til þess að 
halda innflutningshöftum á þeim vörum, 
sem mikilvægastar eru i jafnkeypisvið-
skiptunum, og sömuleiðis að veita Islend-
ingum rétt til að ákveða „tollkvóta" fyrir 
nokkrar þeirra. 

Afnám tolla ylli tekjuöflunarvandamáli 
hjá rikissjóði. I stað fjáröflunartollanna 
yrði að finna nýja tekjustofna. Á hinn 
bóginn hefði aukaaðildarsamningur i för 
með sér önnur vandamál, sem eru annars 
eðlis og standa ekki i sambandi við sjálft 
tollabandalagið, heldur þá samvinnu á 
öðrum sviðum, sem Efnahagsbandalagið 
hefur talið nauðsynlega, til þess að kostir 
frjálsa vörumarkaðsins innan bandalags-
ins fái notið sin. Hér er fyrst og fremst um 
að ræða ákvæði Rómarsáttmálans um 
jafnan rétt til atvinnurekstrar á bandalags-
svæðinu, frjálsar fjármagnshreyfingar og 
frjálsan vinnumarkað. Ástæður þess, að ís-
lendingar geta ekki gengizt undir reglur 
Rómarsáttmálans um þessi atriði, liggja 
ekki i skipan efnahagsmála okkar, heldur 
i smæð þjóðarinnar og einhæfni þeirra 
náttúruauðlinda, sem hún byggir afkomu 
sina á. Við getum þvi ekki gert okkur 

kleift að gangast undir þessar reglur með 
neins konar breytingum á skipan efna-
hagsmála okkar, og orsakir vanda okkar 
i þessum efmun geta ekki horfið úr sög-
unni á ákveðnum tíma, heldur eru varan-
legs eðlis. f hugsanlegum aukaaðildar-
samningi yrði þess vegna að viðurkenna 
sérstöðu fslendinga að þessu leyti og 
heimila okkur að setja þær takmarkanir 
á rétt til atvinnurelcstrar og frjálsrar hreyf-
ingar fjármagns og vinnuafls, sem við teld-
um nauðsynlegar til verndar brýnum 
hagsmunum okkar. Á þessu sviði eru að-
alvandamálin i sambandi við hugsanleg-
an aukaaðildarsamning við Efnahags-
bandalagið. Ekki má þó glejona, að hvorki 
við né nokkur önnur þjóð, stór eða smá, 
hefur getað þróað atvinnulif sitt nema með 
aðstoð erlendrar tæknikunnáttu og erlends 
fjármagns, og smáþjóðirnar eiga að sjálf-
sögðu meira undir þessari aðstoð en stærri 
þjóðir. Sú framtíðarþróun íslenzkra at-
vinnuvega, sem við gerum okkur vonir um, 
er án efa útilokuð nema til komi veruleg 
aðstoð erlends fjármagns og erlendrar 
tæknikunnáttu. Lausn vandamálanna get-
ur þvi ekki verið fólgin i þvi einu að 
byggja múr gegn erlendu fjármagni og 
erlendu vinnuafli, heldur i þvi að skapa 
þau skilyrði, að erlent fjármagn og sér-
hæft erlent vinnuafl geti starfað hér á 
landi undir þvi eftirliti, sem við sjálfir 
teljum nauðsynlegt. 

Kjarninn virðist vera: Annars vegar get-
ur atvinnurekstur útlendinga og störf sér-
menntaðra erlendra manna hér á landi 
orðið okkur til mikilla hagsbóta. Tækni-
kunnáttu er oft á tíðum ekki hægt að vera 
aðnjótandi, nema i sambandi við hagnýt-
ingu erlends fjármagns. Hins vegar fylgir 
sú hætta, að útlendingar gætu náð úr-
slitaáhrifum i einstökum atvinnugreinum 
og starfsemi þeirra stuðlað að eyðingu 
náttúruauðlinda. Gegn þessu verðum við 
að geta tryggt okkur. Við verðum að hafa 
það á okkar valdi, hvern atvinnurekstur 
útlendingar megi stunda hér og hver áhrif 
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þeirra i hverri atvinnugrein megi verða. 
Fiskveiðar útlendinga innan islenzkrar 
fiskveiðilögsögu koma að sjálfsögðu aldrei 
til greina. Hugsanlegur aukaaðildarsamn-
ingur yrði að veita fslendingum rétt til 
þess að setja reglur um þessi efni. 

Tollasamningur (viðskiptasamningur) 
Þriðja leiðin er, viðskiptasamningur um 

gagnkvæma lækkun tolla og afnám inn-
flutningshafta á grundvelli sáttmála Al-
þjóðatollamálastofnunarinnar. Okkur fs-
lendingum er það kappsmál að sjávaraf-
urðir okkar fái verulega lækkun tolla. 
Engin önnur þjóð en við hefur verulegan 
áhuga á slíku, nema helzt Norðmenn og 
Danir. Búast má við, að áhugi þeirra 
(Norðmanna og Dana) hverfi úr sögunni, 
þegar þeir eru orðnir aðilar að Efnahags-
bandalaginu og háir tollar þess á sjávaraf-
urðum eru orðnir verndartollar fyrir þá. 
fslendingar yrðu því sjálfir að hafa for-
göngu um samninga um tollalælckanir. 
Fari svo, að aðrar fiskútflutningsþjóðir í 
Evrópu gerist aðilar að bandalaginu, nytu 
ekki aðrar þjóðir en fslendingar i reynd 
góðs af þessum lækkunum i verulegu mæli 
fyrst um sinn, og ætti það að auðvelda 
samninga. 

Slíkir samningar um tollalækkanir 
gætu að sjálfsögðu dregið verulega úr því 
fjárhagstjóni, sem fslendingar að öðrum 
kosti yrðu fyrir, ef þeir stæðu utan Efna-
hagsbandalagsins. Þá virðist það vera ljóst, 
að þeim árangri sem ná má með þessari 
leið, eru takmörk sett. í fyrsta lagi verður 
að gera ráð fyrir, að ekki takist að ná 
samningum um afnám tollanna, heldur 
aðeins um lækkun þeirra. f öðru lagi er 
hinn sameiginlegi tollur bandalagsins á 
sjávarafurðum tiltölulega hár, þannig að 
um tilfinnanlegan tollmúr yrði að ræða, 
jafnvel þótt veruleg lækkun á tollunum 
fengist. fslendingar gætu því varla öðlazt 
jafna samkeppnisaðstöðu við keppinauta 
sína með þessu móti, þar eð allir helztu 
keppinautarnir yrðu væntanlega innan 

bandalagsins. f þriðja lagi er hugsanlegt, 
að hin sameiginlega stefna bandalagsins i 
sjávarútvegsmálum feli það i sér, að tekið 
verði upp einhvers konar markaðsskipulag 
á viðskiptum með sjávarafurðir, er tor-
veldi fisksölu þjóða, sem utan bandalagsins 
standa. f fjórða lagi er sennilegt, að samn-
ingar um tollalækkanir fengjust ekki gerð-
ir nema til tiltölulega skamms tíma. Ef 
svo færi væri því veruleg óvissa rikjandi 
i þessum efnum, og er hætt við, að það 
dragi úr viðleitni til að efla útflutning til 
Efnahagsbandalagssvæðisins. f fimmta lagi 
tækju slikir samningar eflaust aðeins til 
tollalækkana á sjávarafurðum. Ekki er þess 
að vænta að Efnahagsbandalagið breyti 
skipulagi því, sem væntanlega verður á 
viðskiptum með sauðfjárafurðir og ætlað 
er til verndunar sauðfjárræktar á Efna-
hagsbandalagssvæðinu, eða að bandalagið 
verði reiðubúið til þess að draga úr vernd 
ahuniníumiðnaðar sins gegn risaiðnaði 
Bandarikjanna til þess eins að auðvelda fs-
lendingum að koma upp slíkum iðnaði hjá 
sér. 

Þá er einnig vert að geta þess, að tolla-
samningsleiðinni fylgir hliðstæður vandi 
og aukaaðildarleiðinni, að þvi er snertir 
innlenda iðnaðinn, jafnkeypisviðskiptin 
og fjármál ríkisins, því að útilokað er, að 
íslendingar gætu komið fram verulegri 
lækkun tolla á sjávarafurðum og afnámi 
innflutningshafta, nema lækka sjálfir tolla 
sina og afnema innflutningshöft. 

Höfuðmunur tollasamningsleiðarinnar 
og aukaaðildarleiðarinnar er i rauninni 
fólginn í því, að með aukaaðildarleiðinni 
er auðveldara að trvggja fslendingum hag-
kvæma viðskiptaaðstöðu, en það kostar 
samninga um viðkvæm mál, eins og rétt 
iitlendinga til atvinnurekstrar hér á landi 
og innflutning erlends fjármagns og er-
lends vinnuafls. Ef tollasamningsleiðin er 
farin, kemur hins vegar aldrei til slíkra 
samninga, en útilokað virðist að viðskipta-
aðstaða íslendinga geti með því móti nokk-
urn tíma orðið eins góð og hún getur orðið 
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á grundvelli aukaaðildarsamnings. Annar 
meginmunur er á aukaaðild, og hann er 
sá, að aukaaðili tekur með einum eða öðr-
um hætti þátt í störfum bandalagsins og 
getur að vissu leyti haft aðstöðu til þess 
að hafa áhrif á stefnu þess, en ríki sem 
gerir tollasamning við Efnahagsbandalag-
ið, er utan þess og tekur að sjálfsögðu eng-
an þátt í störfum þess né hefur aðstöðu 
til að hafa áhrif á stefnu þess. 

Eins og lesandi hefur eflaust gert sér 
ljóst, þá hefur efni það sem á undan hefur 
verið skrifað fjallað um timabilið 1957-
1962, eða frá því rétt fyrir stofnun Efna-
hagsbandalagsins og þar til ríkisstjórn fs-
lands ákvað að fresta frekari ákvörðun um 
tengsl að bandalaginu. Hér hefur verið 
tekið á efninu eins og vandamálin komu 
mönnum þá fyrir sjónir. Sjónarmið þau, 
sem hér hafa verið tekin, eru eftir beztu 
getu sett fram samkvæmt almennu áliti 
manna á þessum tíma. Rétt þykir að nema 
staðar nú og líta til baka, til áranna 1957-
1960, og kanna hver urðu viðbrögð þeirra 
þjóða, sem ekki sættu sig við Rómarsátt-
málann . 

Hér er átt við stofnun Fríverzlunarsam-
taka Evrópu og þróun þeirra. Áður en 
viðhorf íslendinga til Efnahagsbandalags-
ins verða nánar rædd, verður nú skýrt frá 
stofnun Fríverzlunarsamtakanna og tengsl 
íslendinga við þau samtök, ennfremur 
samning okkar við samtökin. 

3. FRfVERZLUNARSAMTÖK 
EVRÓPU (EFTA) 

3.1 Inngangur 
Áður en lengra er haldið, þykir ástæða 

að gera grein fyrir því bandalagi, sem til 
varð eftir að Efnahagsbandalagið var stofn-
að, þ.e. Friverzlunarsamtökum Evrópu. 
Hér á undan hefur verið rakin sú þróun, er 
átti sér stað á tímabilinu 1957—1962 og 
eingöngu skýrt frá Efnahagsbandalaginu 

og tilurð þess, enda var það álit manna 
að bandalagið væri framtið fyrir Evrópu 
sem heild. Þrátt fyrir það, þá voru ekki 
öll Evrópuríki samþykk Rómarsamningi 
EEC og voru Bretar þar fremstir í flokki, 
eins og áður hefur komið fram. Þess 
vegna stofnuðu sjö ríki V-Evrópu Fri-
verzlunarsamtök Evrópu 4. janúar 1960. 
Þýkir þvi rétt að rekja þróun samtakanna 
áður en skýrt er frá samningi fslendinga 
við Efnahagsbandalagið. Auk þess gengu 
fslendingar fyrr í EFTA en EEC. 

3.2 Stofnun Fríverzlunarsamtaka 
Evrópu (EFTA) 

Þegar viðræðurnar um stofnun Efna-
hagsbandalags Evrópu voru komnar á rek-
spöl, tóku ýmsir að óttast, að það gæti orð-
ið til þess að trufla viðskipti bandalags-
ríkjanna við aðildarríki Efnahagssam-
vinnustofnunarinnar i París (OEEC). Sú 
hugmynd var sett fram fyrst og fremst af 
hálfu Breta, hvort ekki væri mögulegt, að 
sexveldin og þau ellefu V-Evrópulönd, 
sem aðild áttu að Efnahagssamvinnustofn-
uninni, gætu ekki tengst í fríverzlunar-
svæði, þ.e. viðskiptasamtökum, þar sem 
tollar og höft í viðskiptum með iðnaðar-
vörur væru felld niður í innbyrðis við-
skiptum aðildarríkjanna, en þau gætu samt 
ákveðið tolla gagnvart öðrum rikjum, eins 
og þeim sýndist, svo og stefnu sína í efna-
hagsmálum almennt. Viðræður um þessi 
mál hófust i febrúar 1957 á vegum Efna-
hagssamvinnustofnunarinnar, en fóru út 
um þúfur í árslok 1958. Ástæðan var and-
staða Frakka gagnvart þessari stefnu. Þeir 
vildu að sameiginlegur tollur gilti út á við 
hjá öllum aðildarrikjum og samræmda 
stefnu á ýmsum sviðum inn á við. 

Sjö Evrópulönd innan Efnahagssam-
vinnustofnunarinnar, sem höfðu reynt án 
árangurs, eins og áður sagði, að ná frí-
verzlunarsamningi við Efnahagsbandalag-
ið, héldu með sér fund í Genf 1958 og 
Osló 1959 í þeim tilgangi að hafa samráð 
um viðbrögð við stofnun Efnahagsbanda-
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lagsins. Þessi lönd voru: Austurriki, Bret-
land, Danmörk, Noregur, Portúgal, Sviss 
og Sviþjóð. Myndun friverzlunarsamtaka 
var talin raunhœfasta lausnin, og gengið 
var frá stofnsamningi Friverzlunarsam-
taka Evrópu í Stokkhólmi 4. janúar 1960. 
Finnar fengu aukaaðild að samtökunum 
um það bil ári síðar. Markmið samtakanna 
er: 

a) að stuðla að hag\rexti, fullri atvinnu, 
aukinni framleiðni og hagkvæmri nýt-
ingu framleiðsluþáttanna, fjármálalegu 
jafnvægi og stöðugt batnandi lifskjör-
um á svæði samtakanna og i hverju 
aðildarriki, 

b) að komast hjá verulegum aðstöðu-
mun milli aðildarríkjanna við öflun 
hráefna, sem unnin eru á svæði sam-
takanna, 

c) að tryggja það, að viðskipti milli að-
ildarrikjanna eigi sér stað á grundvelli 
sanngjarnrar samkeppni, og 

d) að vinna að farsælli þróun og aukn-
ingu alþjóðaviðskipta, og fjarlægja stig 
af stigi hindranir á vegi þeirra. 

Þessum markmiðum á fyrst og fremst 
að ná með því að koma á tollfrjálsum og 
haftalausum viðskiptum milli aðildarríkj-
anna, en hins vegar skulu þau hafa frjálsar 
hendur varðandi stefnu i tolla- og við-
skiptamálum gagnvart löndum, sem utan 
samtakanna standa. Út á við eru því tollar 
aðildarrikja friverzlunarsamtakanna mis-
háir. f Efnahagsbandalaginu er hins vegar 
um að ræða sama toll af hálfu bandalags-
ius í heild gagnvart öllum öðrum ríkjum. 

Stjórn samtakanna 
Friverzlunarsamtök Evrópu eru alþjóða-

stofnun. Sérstakt ráð fer með þau völd, 
sem stofnsamningurinn gerir ráð fyrir og 
hefur umsjón með framkvæmd hans. 

1) Það skal vera skylda ráðsins, 
a) að fara með þau völd og störf, sem 

því eru fengin samkvæmt samningi, 
b) að hafa eftirlit með beitingu samn-

ings og fylgjast með framkvæmd 
hans, og 

c) að kanna hvort frekari ráðstafanir 
skuli gerðar af hálfu aðildarrikj-
anna til þess að koma í framkvæmd 
markmiðum samtakanna og til þess 
að auðvelda eflingu nánari tengsla 
við önnur riki, rikjasambönd eða 
alþjóðastofnanir. 

2) Sérhvert aðildarríki skal eiga fulltrúa 
i ráðinu og skal fara með eitt atkvæði. 

3) Ráðið getur ákveðið að setja á laggirnar 
þær stofnanir, nefndir og önnur ráð, 
sem það telur nauðsynlegt til þess að 
aðstoða það við að framkvæma hlut-
verk sitt. 

4) Ef ráðið rækir skyldustörf sin sam-
lcvæmt 1. málsgrein þessarar greinar, 
getur það tekið ákvarðanir, sem skulu 
vera bindandi fyrir öll aðildarrikin og 
það getur gert tillögur til aðildarrikj-
anna. 

5) Ákvarðanir og tillögur ráðsins skulu 
gerðar samhljóða, nema að þvi leyti, 
sem öðru visi er ákveðið i samningn-
um. Ákvarðanir og tillögur skulu tald-
ar samþjdvktar samhljóða, nema eitt-
hvert aðildarríkið greiði þeim mótat-
kvæði. Ákvarðanir og tillögur, sem af-
greiða þarf með meirihlutasamþykkt, 
þarfnast samþykkis fjögurra aðildar-
rikja. 

6) Ef fjöldi aðildarríkjanna breytist, getur 
ráðið ákveðið að breyta fjölda þeirra 
atkvæða, sem þarf til þeirra ákvarð-
ana og tillagna, sem afgreiða þarf með 
meirihlutasamþykkt. 

Hér verður ekki rakin þróun viðskipta-
mála og framvinda mála almennt i V-
Ewópu, þar sem hér á undan hefur vænt-
anlega verið gerð nægileg grein fyrir á-
standinu eins og það var í V-Evrópu eftir 
að bæði bandalögin höfðu verið stofnuð 
og hætta var á sundrungu -\dðskiptamála 
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í V-Evrópu. Mun nú skýrt frá viðhorfi fs-
lendinga gagnvart EFTA og þróun þess, 
hvers vegna við gerðumst fyrst aðilar að 
EFTA en ekki EEC, þrátt fyrir að allar 
athuganir hafi farið fram með það í huga 
að tengjast EEC. 

3.3 íslcrnd og EFTA 
Þegar hafinn var undirbúningur að 

stofnun Friverzlunarbandalags sjöveld-
anna, var fslendingum ekki boðið að taka 
þátt i þeim undirbúningi og ekki heldur 
Grikkjum, frum og Tyrkjum. Þessar 
þjóðir urðu allar um skeið utangarðs i því 
viðskiptasamstarfi, sem verið var að koma 
á í V-Evrópu. Sú afstaða sjÖA'eldanna var 
eðlileg með tilliti til þeirrar sérstöðu, sem 
við höfðum haft, og eins með tilliti til þess, 
að Friverzlunarbandalaginu var fyrst og 
fremst ætlað að vera friverzlunarsvæði fyr-
ir viðskipti með iðnaðarvörur og ekki ætlað 
að taka nema að takmörkuðu leyti til land-
búnaðar- og sjávarafurða. Um það leyti, 
sem EFTA var stofnað, var fsland önnum 
kafið við miklar umbætur á skipan efna-
hagsmála sinna en þessar umbætur voru 
forsenda að frekari þátttöku í alþjóðlegu 
viðskiptasamstarfi. Auk þess stóðu þá 
einnig yfir alvarlegar millirikjadeilur um 
stærð fiskveiðilögsögunnar. 

í fyrstu gætti áhrifa beggja viðskipta-
bandalaganna litið á viðskiptaaðstöðu ís-
lands, meðan innbyrðis tollalækkun var 
enn skammt á veg komin og setning hins 
sameiginlega tolls Efnahagsbandalagsins 
ekki hafin. En þegar 1961 kom i ljós, eins 
og áður hefur verið sagt hér að framan, að 
áhugi var á því meðal aðildarríkja EFTA, 
og þá fyrst og fremst Breta, að stofna til 
samnings um einhvers konar sameiningu 
bandalaganna tveggja. Um sumarið 1961 
sóttu Bretar, Danir og frar um aðild að 
bandalaginu. Síðar óskuðu Norðmenn 
samninga um aðild og Sviar um aukaað-
ild. f framhaldi af þessu fóru fram marg-
víslegar athuganir á viðskiptaaðstöðu fs-
lands í þessu sambandi og hugsanlegum 

tengslum þess við viðskiptasamtök i Evr-
ópu. Viðræðum EFTA-rikjanna og EEC 
lauk þó i ársbyrjun 1963 á þann hátt, að 
franska ríkisstjórnin tók ákveðna afstöðu 
gegn aðild Breta, og var þvi málið úr sög-
unni um sinn. 

Þegar ljóst var, að af þessari fyrirhug-
aðri stækkun EEC yrði ekki að sinni, byrj-
uðu fslendingar að nýju að hugsa um að-
ild að EFTA. Á árunum 1962 til 1966 
voru miklir uppgangstimar í efnahags-
málum á fslandi. Olli þetta þvi, að fs-
lendingar urðu litið varir við það óhag-
ræði í viðskiptamálum, sem það hafði í 
för með sér að standa utan markaðsbanda-
laganna i Evrópu. Hugsanleg aðild að 
EFTA hafði þó í vaxandi mæli verið á 
dagskrá. 

Menn gerðu sér ljóst, að mikið viðskipta-
óhagræði hlytist af því fyrir fsland að 
vera utan bandalaganna. Vegna reglna 
Rómarsamningsins um mjög náið sam-
starf aðildarrikjanna i efnahagsmálum og 
valdaafsal til yfirstjórnar var ekld talið 
koma til mála, að ísland gerðist fullgildur 
aðili að Efnahagsbandalaginu. Var hér 
fyrst og fremst um að ræða reglur um 
frjálsan rétt aðila innan bandalagsins til 
þess að stofnsetja fyrirtæki hvar sem er á 
bandalagssvæðinu, um rétt manna til þess 
að leita sér atvinnu hvar sem væri og rétt 
til frjáls flutnings fjármagns milli aðild-
arrikja. Um slík ákvæði var hins vegar 
ekki að ræða í Stokkhólmssamningnum. 
Viðskipti fslands við EFTA-löndin voru 
einnig miklu meiri en viðskiptin við Efna-
liagsbandalagslöndin. Viðskipti fslands við 
EFTA-löndin voru um 40% utanríkisvið-
skipta þess, en viðskiptin við Efnahags-
bandalagslöndin um 20%, utanrikisvið-
skiptanna. 

Niðurstaðan varð sú, að það tókst að 
koma á samstarfi allra stjórnmálaflokka 
um athugun á hugsanlegri aðild að EFTA. 
Var komið á fót nefnd 1967 allra flokka 
til þess að ræða hugsanlega aðild fslands 
að Fríverzlunarsamtökum Evrópu. Á veg-
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um hennar sömdu embættismenn skýrslu, 
þar sem raktar voru helztu upplýsingar, 
sem tiltækar vora varðandi Friverzlunar-
samtökin og hugsanlega aðild Islands. I 
október 1968 fengu þingflokkarnir og fjöl-
margir aðilar aðrir þessa skýrslu. Þar er 
rakinn aðdragandinn að stofnun Friverzl-
unarsamtakanna, skýrt frá ákvæðum 
stofnsamnings þeirra, Stokkhólmssamn-
ingsins, og framkvæmd þeirra ákvæða, 
gerð grein fyrir áhrifum Fríverzlunarsam-
takanna á efnahag og viðskipti aðildarrikj-
anna og loks fjallað um Island og Fri-
verzlunarsamtökin. Hinn 12. nÓArember 
1968 samþykkti Alþingi tillögu til þings-
ályktunar um heimild rikisstjórnarinnar 
til að sækja um aðild að Fríverzlunarsam-
tökum Evrópu. En áður en vikið verður 
að viðræðum um aðild að EFTA þá skal 
reynt að skýra frá þeirri reynslu sem 
menn höfðu haft af EFTA fram til 1969. 

3.3.1 Reynslan af EFTA (áZur en 
ísland gerðist aðili) 

Þegar á heildina er litið, hafði samvinna 
innan EFTA tekist vel, þrátt fyrir miklu 
óljósari reglugerð en Rómarsáttmálann. 
Þau brot á samkomulaginu, sem orðið 
höfðu, höfðu ekki leitt til almenns virð-
ingarleysis á stofnsamningnum. Alvarleg-
asta brotið á samningnum var, þegar Bret-
ar lögðu gjald á allan innflutning. Senni-
lega hefur öðrum EFTA-rikjum gengið 
betur að sætta sig við innflutningsgjald en 
innflutningstakmörkun af tvennu illu. 
Þess má geta í þessu sambandi, að Frakk-
ar takmörkuðu innflutning frá félagsrikj-
unum i Efnahagsbandalaginu árið 1968, 
en bæði markaðsbandalögin hafa áskilið 
sér rétt í GATT (Alþjóðasamningur um 
tolla og viðskipti) til að vernda greiðslu-
jöfnuð sinn með takmörkunum á innflutn-
ingi frá þriðja aðila, ef nauðsyn krefur. 

Hin jákvæða reynsla af EFTA var at-
hjrglisverð, m.a. vegna þess að hún sýndi 
að unnt var að afnema tolla og aðrar við-
skiptahömlur, án þess að stofna til tolla-

bandalags eða efnahagsbandalags. En það 
íiggur einmitt til grundvallar Rómarsátt-
málanum, að aðildarríkin taki upp i áföng-
um sömu stefnu i tollamálum, viðskiptum, 
landbúnaði og ríkisrekstri og stofni til 
frjálsra fjármagns- og vinnuaflsflutninga 
sin á milli. Vafalaust er, að þessi ákvæði 
Rómarsáttmálans liafa haft hagstæð áhrif 
á þróun mála innan Efnahagsbandalags-
ins. Ógerningur er þó að skera úr um, 
hvort tollabandalag eða friverzlunarsam-
tök séu heppilegri leið til efnahagssam-
vinnu. Hvorn kostinn ber að velja, fer m. 
a. eftir menningu og sögu viðkomandi 
þjóða, viðhorfum þeirra til frjálsrar verzl-
unar, á hvaða stigi þau eru efnahagslega 
o.s.frv. Séu samtök ekki sérlega bindandi, 
geta einstök riki skákað i skjóli stærðar 
sinnar og efnahagsstyrkleika. Einhliða á-
kvarðanir Englendinga um innflutnings-
gjaldið 1964 er gott dæmi þess. 

Svo að vikið sé aftur að EFTA, var 
markmiðið með stofnun þess þriþætt. I 
fyrsta lagi var stefnt að því að verða að-
njótandi þess ábata, sem fríverzlunin hafði 
í för með sér. I öðru lagi var takmark í 
sjálfu sér að sýna fram á, að Friverzlun-
arsamtökin gætu stuðlað að efnahagsleg-
um framförum. Þetta hafði hvort tveggja 
tekizt. I þriðja lagi var tilgangurinn með 
stofnun EFTA sá að gjalda Efnahags-
bandalaginu liku likt. Af ýmsum ástæðum 
hafði þetta teldzt miður en skyldi. 

Ekki voru allir sammála um, hversu 
mikið stofnun EEC eða EFTA bæri að 
þakka þá aukningu viðskipta, sem orðið 
hafði. Eins og gefur að skilja, hefði óhjá-
kvæmilega orðið talsverð aukning á við-
skiptum að öðru jöfnu vegna aukinnar vel-
megunar og fólksfjölgunar, enda þótt þessi 
samtök hefðu ekki verið stofnuð. Hins 
vegar hafði því ekki verið haldið fram, að 
heildaráhrifin hafi verið neikvæð, enda 
væri það ekki staðreyndunum samkvæmt. 
Án þess að valda talnaflóði, var það at-
hyglisvert, að útflutningsaukningin hafði 
ekki orðið mest í Englandi og Sviþjóð, eins 
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og e.t.v. var gert ráð fyrir, heldur i hinum 
minni rikjum samtakanna, Austurriki, 
Sviss og Noregi. Mest hafði útflutningur 
Portúgals aukizt, en það var sumpart vegna 
þess að önnur EFTA-ríki höfðu sett á 
stofn verksmiðjur þar i landi til útflutn-
ingsframleiðslu. 

Visitölu útflutnings og innflutnings er 
að sjá í töflu 3.3.1.1. Það ber þó ekki að 
rýna í útflutninginn eingöngu. Eins og 
sjá má i töflu 3.3.1.1. hefur innflutningur 
að sjálfsögðu einnig aukizt. Enda er það 
forsenda þess að friverzlun verði gagn-
kvæmur ávinningur fyrir aðildarrikin. 

EFTA var markaður um 100 milljón 

manna. íbúatalan segir þó ekki allt. Þótt 
EFTA telji aðeins um 3% mannkyns, 
námu viðskipti þess rúmlega 15% af al-
heimsviðskiptum. Áberandi er, hversu 
mikil utanrikisviðskipti hinna minni 
ríkja EFTA voru. Þau Norðurlönd, sem 
voru i EFTA, fluttu inn meira en Frakk-
land, sem hafði 2.5 sinnum fleiri ibúa, 
meira var flutt út frá Bretlandi til Noregs 
en til Indlands, meira til Svíþjóðar en Kan-
ada eða Frakklands. f töflu 3.3.1.2 er að 
finna nokkrar tölur um ibúafjölda, fjöl-
skyldufjölda, tekjur á mann og inn- og 
útflutning á mann í hinum ýmsu löndum 
EFTA og á íslandi til samanburðar. Töl-
urnar eru fyrir árið 1967 og tala sinu máli. 

3.3.1.1. Tafla 
Innbyrðis viðskipti EFTA-landanna í visitöluformi 1965 og 1961 

1950=100 

Útflutningur lnnflutningur 

Lönd: 1965 1967 %-aukning 1965 1967 %-aukning 

EFTA 194 233 20% 196 222 13% 
Austurríki 251 348 39% 232 292 26% 
Bretland 172 158 8% 166 178 6% 
Danmörk 186 221 19% 192 218 14% 
Finnland 188 234 25% 235 245 4 % 
Noregur 197 249 26% 191 246 29% 
Portúgal 301 477 59% 196 237 21% 
Sviss 213 271 27% 222 277 25% 
Svíþjóð 207 243 17% 234 262 12% 

3.3.1.2 Tafla 
Fólksfjöldi, tekjur á mann og innflutningur á mann í EFTA-löndum og á íslandi árið 1961 

Fjöl-
Fólks- skyldna- Tekjur Innfl. á 
fjöldi fjöldi a mann a mann 

Lönd: i millj. í millj. í US $ í US $ 

Austurríki 7,32 2,3 1.110 396 
Bretland 55,10 16,0 1.361 331 
Danmörk 4,84 1,6 1.819 694 
Finnland 4,66 1,3 1.212 347 
Noregur 3,78 1,1 1.698 941 
Portúgal 9,38 2,2 424 140 
Sviss 6,07 1,8 2.194 770 
Svíþjóð 7,87 2,6 2.534 660 
ísland 0,199 0,043 1.532 8 66 

Heimild: Tillaga til þingsályktunar um aðild íslands að Fríverzlunarsamtökum Evrópu. 
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3.3.2 EFTA og leiðir til aukningar 
útflutnings 

Niðurstaðan af reynslu annarra EFTA-
landa var sú, að i kjölfar EFTA-aðildar 
fylgdi aukning útflutnings. Samtimis þessu 
var ljóst, að aukning útflutnings var for-
senda þess, að hér yrðu tryggð sambærileg 
lifskjör og gerðust með þeim þjóðum, sem 
Aað höfðum nánast samband og samanburð 
við. Það var því eðlilegt, að sú spurning 
vaknaði, hver séu nærtækustu tækifæri 
okkar til aukningar útflutnings, og hver 
áhrif EFTA-aðildar séu i þessu efni. 

Þegar könnuð væru þau tækifæri, sem 
framundan væru til útflutnings, bæri ó-
tvírætt fyrst að telja aukningu á útflutn-
ingi sjávarafurða, sem byggist á frekari 
vinnslu aflans hérlendis, betri nýtingu 
aflans og ný-tingu fiskstofna, sem þá væru 
lítt eða ekki veiddir. Næst sjávarvöruiðn-
aði má svo telja annars konar útflutnings-
starfsemi, sem nýtur hagstæðra ytri skil-
yrða hér á landi. Þannig var um stóriðju, 
sem byggist á ódýrri vatnsorku og jarð-
hita, ullariðnað, sútun og skinnaiðnað og 
annan iðnað, sem byggist á aðgangi að sér-
stæðum innlendum hráefnum. 

Yfirleitt byggjast allar þessar greinar á 
gæðum landsins og sjávarins umhverfis 
það. Til þess að tryggja efnalegt og at-
vinnulegt öryggi þyrftum við að leita viðar 
fanga, og efla útflutningsiðnað, sem ekki 
nyti slíkrar séraðstöðu, heldur byggðist 
fyrst og fremst á hagkvæmni og verk-
kunnáttu þjóðarinnar, og vinna úr er-
lendum jafnt sem innlendum hráefnum. 
Hér virtust helzt koma til greina iðn-
greinar, þar sem flutningskostnaður væri 
ekki þungur á metunum og greinar, þar 
sem innanlandsmarkaður væri fremur stór 
miðað við stærð hagkvæmra framleiðslu-
eininga. Það væri einmitt i þessum grein-
um, sem líklegt væri, að aðild að EFTA 
gæti skipt mestu máli. En örðugt væri að 
ráða í, hvaða greinar eða vörur kæmu til 
með að reynast lifvænlegar til útflutnings. 

3.3.3 Samningur íslands og EFTA 
Hinn 12. nóvember 1968 samþykkti Al-

þingi tillögu til þingsályktunar um heim-
ild ríkisstjórnarinnar til að sækja um aðild 
fslands að Friverzlunarsamtökum Evrópu 
(EFTA). 

Þegar eftir að Alþingi hafði samþykkt 
fyrrnefnda þingsályktunartillögu, sendi 
rikisstjórnin ráði Fríverzlunarsamtakanna 
i Genf beiðni um viðræður um aðild að 
Friverzlunarsamtökunum til þess að fá úr 
því skorið, með hvaða kjörum ísland gæti 
gerzt aðili. Var beiðnin lögð fram 12. nóv-
ember 1968 og siðan rædd á ráðherra-
fundi Friverzlunarsamtakanna i Vinar-
borg 21. og 22. nóvember. Var því vel 
tekið, að íslendingar óskuðu slikra við-
ræðna. Fólu ráðherrarnir ráði fastafull-
trúanna í Genf frekari meðferð málsins. 
Fyrir höncl ráðsins bauð aðalframkvæmda-
stjóri Friverzlunarsamtakanna fulltrúa is-
lenzku rikisstjórnarinnar til fyrstu við-
ræðna í janúar 1969. 

Samningarnir við ráð Friverzlunarsam-
takanna hófust með ræðu viðskiptamála-
ráðherra, Gylfa Þ. Gíslasonar, á fundi 
ráðsins hinn 23. janúar 1969. Fjallaði sú 
ræða um grundvallarsjónarmið fslendinga 
gagnvart aðildarumsókn sinni að EFTA. 
Greindi hann einnig frá helztu óslcum fs-
lendinga og sérkröfum, sem fsland yrði að 
fara fram á. Aðrir fundir með EFTA-ráð-
inu voru haldnir fjórum sinnum á árinu 
1969. 

Hér verður ekki skýrt nákvæmlega frá 
einstökum atriðum samnings fslands við 
EFTA heldur rejait að gefa einhverja 
heildarmynd af samningnum, og þá, eins 
og frekast er unnt, það sem snertir sjávar-
útveg íslands. Eins og áður hefur komið 
fram eru Friverzlunarsamtökin, samtök 
um lækkun tolla innbyrðis á iðnaðarvör-
um, en ekki gert ráð fyrir að slikt nái 
yfir sjávarafurðir. En eins og segir i 1. 
málgrein 27. gr. yfir markmið viðskipta 
með fisk og aðrar sjávarafurðir: Með hlið-
sjón af stefnu hvers aðildarrikis og þeirra 
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sérstölcu aðstæðna, sem ríkja í sjávarút-
vegi, skal það vera markmið samtakanna 
að stuðla að auknum viðskiptum með fisk 
og aðrar sjávarafurðir, þannig að þau að-
ildarríki, sem að miklu lê t̂i byggja efna-
hag sinn á slíkum útflutningi, hljóti hæfi-
leg gagnkvæm fríðindi. Hér kemur listi 
yfir fisk og aðrar sjávarafurðir, sem visað 
er til í áðurnefndri málsgrein: ,v 

Tollnr. 
03.01 Fiskur nýr (lifandi eða dauður), 

isvarinn, kældur eða frystur 
nema hraðfryst flök. 

03.02 Fiskur, saltaður, i saltlegi, þurrk-
aður eða reyktur. 

03.03 Krabbadýr og lindýr, með eða án 
skeljar, ný (lifandi eða dauð), 
kæld, fryst, söltuð, i saltlegi eða 
þurrkuð: Krabbadýr með skel að-
eins soðin i vatni, nema frystar af-
skeljaðar rækjur aðrar en „Dublin 
Pay prawns". 

Af framantöldu má sjá, að ekki er slík-
ur listi eins hagstæður og fslendingar gætu 
óskað sér. En vikið verður að samningsat-
riðunum eins og þau koma fyrir. Flokka 
má samningsatriðin i þrennt: 1. Tollamál, 
2. Innflutningsmál og 3. önnur atriði. 

3.3.3.1 1. Tollamál 
Fallizt var á þá ósk, að fslendingar nytu 

þegar við inngöngu í samtökin þess toll-
frelsis, sem þau hafa komið á í viðskiptum 
sín i milli, en fslendingar þurfi hins vegar 
ekki að afnema verndartolla sína nema í á-
föngum á tíu ára tímabili. Gert er ráð fyrir 
þvi, að verndartollar Arerði lælckaðir um 
30% við inngöngu í Fríverzlunarsamtökin. 
Tollar höfðu ekki verið lækkaðir eftir 
gengisbreytinguna 1968 og raunveruleg 
tollvernd þess vegna farið vaxandi. f kjöl-
far þess, að fyrsta tollalækkunin er svona 
mikil, var hægt að ná samkomulagi um, 
að engin frekari tollalækkun ætti sér stað 
næstu fjögur árin. En frá 1. jamiar 1974 

var gert ráð fyrir 10% tollalækkun á ári, 
þangað til verndartollar hefðu verið felldir 
niður að fullu 1. janúar 1980. 

Þótt aðild að EFTA skyldi ekki ná til 
lækkunar á öðrum tollum en verndartoll-
um, er engu að síður augljóst, að lækka 
yrði tolla á hráefnum og vélum, sem notað 
var eða yrði í islenzkri iðnaðarframleiðslu, 
SA'O að hún yrði ekki að þessu leyti verr 
sett en iðnaðarframleiðsla i öðrum aðild-
arríkjum Friverzlunarsamtakanna. Var 
gert ráð fvrir, að tollar á hráefnum lækk-
iiðu yfirleitt mn 50% við inngöngu í 
EFTA og tollar á vélum yrðu yfirleitt 7%. 
Þetta olli því, að toHvernd islenzks iðn-
aðar sem heildar minnkaði ekki fyrstu 
fjögur árin eftir inngöngu i EFTA. 

f 4. lið aðildarsamþ3^kktarinnar eru á-
kvæði, er heimiluðu fslendingum að hækka 
gildandi tolla eða leggja á nýja tolla 
á fyrstu fimm árunum eftir inngöngu, ef 
slikt væri talið æskilegt eða nauðsynlegt til 
að stuðla að þróun nýrra iðngreina. í 5. lið 
aðildarsamþykktarinnar eru ákvæði um 
afnám verndar, sem falizt getur i fjáröfl-
unartollum. f 3. lið aðildarsamþykktar-
innar er kveðið svo á, að sá grundvöllur, 
sem lækkanir íslenzkra tolla miðist við, 
sé sá tollur, sem i gikli var 1. janúar 1970. 
Hvað tollamálin snertir, má telja niður-
stöður samningaviðræðnanna fslendingum 
mjög hagstæðar. 

3.3.3.2 2. Innflutningsmál 
Aðilclarríkjum EFTA er skylt að hafa 

frjálsan, þ.e. haftalausan innflutning á 
þeim vörum, sem samningurinn tekur til. 
Á árunum eftir 1960 hafði þeirri stefnu 
verið fylgt hér á lancli að hafa innflutn-
ing sem frjálsastan, og 1968 var um 90% 
alls innflutnings til landsins frjáls. Veru-
]egur hluti þeirra vörutegunda, sem inn-
flutningur var ekki frjáls á, voru landbún-
aðarvörur. 

Af fslands hálfu var þess óskað, að 
heimilað yrði að halda núverandi innflutn-
ingsleyfakerfi á olium og benzini, og var 
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á það fallizt. Er þetta tilsvarandi heimild 
Finna um að mega halda viðskiptahöftum 
vegna viðskipta við lönd i Austur-Evrópu. 
Fyrir ísland þýddi þetta að hægt var að 
halda áfram þeim jafnkeypisviðskiptum, 
sem uin langt skeið höfðu átt sér stað milli 
fslands og Sovétrikjanna, en þau viðskipti 
höfðu verið mikilvæg fyrir útflutning til-
tekinna sjávarafurða til Austur-Evrópu-
landa og þá fyrst og fremst til Sovétríkj-
anna. 

Aðrar vörur, sem innflutningur á að 
vera frjáls á samkvæmt aðildarsamkomu-
laginu, en voru þá háðar leyfum hér, voru 
ýmist settar á frilista strax eða innflutn-
ingur á þeim rýmkaður smám saman á 
fimm árum. 

Niðurstaða samningaviðræðnanna varð-
andi innflutningsmál verður að teljast að-
gengileg. Er hér um að ræða ráðstafanir, 
sem liklegt má telja, að gerðar hefðu verið 
hvort eð var, hvort sem um aðild að EFTA 
hefði verið að ræða eða ekki. 

3.3.3.3 3. Önnur atriði 
Hér að framan hefur verið fjallað um 

viðskiptaákvæði stofnsamningsins, að svo 
miklu leyti sem þau varða ísland, þ.e. 
reglurnar um afnám tolla og hafta í við-
skiptum með iðnaðarvörur. Auk þessara 
ákvæða eru i 13.—17. greinum stofnsamn-
ingsins ákvæði, sem ætlað er að koma i 
veg fyrir, að óbeinum viðskiptahömlum sé 
beitt, og eru þessar reglur yfirleitt rrefnd-
ar samkeppnisreglur. Tilgangur ákvæð-
anna er að koma í veg fyrir ráðstafanir, 
sem gætu spillt þvi viðskiptafrelsi, sem 
efnt er til með niðurfellingu tolla og 
hafta. 13. greinin fjallar um rikisstyrki og 
14. greinin um starfsemi opinberra fyrir-
tækja. f 15. grein eru ákvæði um sam-
keppnishömlur. f 17. grein stofnsamn-
ingsins eru ákvæði um innflutning undir-
boðsvöru. 

Af ákvæðum þessara greina eru það 
aðeins ákvæði 16. greinarinnar, sem telja 
má til nýmæla, að þvi er ísland varðar. 

Hugmyndin, sem liggur að baki 16. grein-
inni, er sú, að óeðlilegt sé, að einstök að-
ildarriki geti komið i veg fyrir eða tor-
veldað, að aðilar i einu aðildarriki geti 
stofnsett fyrirtæki i öðrum aðildarríkjum, 
ef það brýtur i bága við megintilgang sam-
takanna, sem er aukning millirikjavið-
skipta. Með þessu er þó ekki það sagt, að 
fyrirtæki i aðildarrikjum Fríverzlunarsam-
takanna eigi til dæmis að fá að njóta hér 
sömu aðstöðu og íslenzk fyrirtæki, heldur 
mega hömlnr á stofnsetningu fyrirtækja, 
sem framleiða eða verzla með þær vörur, 
sem samstarfið tekur til, ekki vera þannig, 
að dregið sé úr þeim ávinningi, sem vænzt 
sé að ná með afnámi tolla og hafta. Þess-
um ákvæðum hefur þó aldrei verið ætlað 
að vera hliðstæð atvinnurekstrarákvæðum 
i stofnsamningi Efnahagsbandalags Evr-
ópu. 

Ákvæði 16. greinar taka ekki til land-
búnaðar eða fiskveiða eða framleiðslu um 
borð i fiskiskipum, og þau taka ekki held-
ur til almennrar þjónustustarfsemi, svo 
sem starfsemi banka og vátryggingafélaga, 
gistihúsareksturs og flutningastarfsemi. 
16. greinin tekur þvi til verzlunar og iðn-
aðar, en einungis t.il verzlunar með þær 
vörur og framleiðslu á þeim vörum, sem 
stofnsamningur Friverzlunarsamtakanna 
tekur til, og eru þær nefndar einu nafni 
EFTA-vörur. Er hér um að ræða þær vör-
ur, sem eru venjulega nefnclar iðnaðarvör-
ur. Af sjávarafurðum, sem eru EFTA-vör-
ur, eru þessar helztar: Freðfiskflök, lýsi, 
fiskimjöl, loðnumjöl, hvalkjöt, rækjur og 
niðursuðuvörur. 

Þótt það sé meginhugsun 16. greinar, að 
aðildarriki eigi ekki að koma i veg fyrir 
það eða spilla fyrir þvi, að tilgangur sam-
takanna náist, með þvi að skerða það jafn-
ræði, sem afnám verndartolla og hafta á 
að búa fyrirtækjum á Fríverzlunarsam-
takasvæðinu, þá er það ekki tilgangur 16. 
greinar að skylda ríki til þess að leyfa at-
vinnurekstur i landi sinu, sem það er á 
móti. Framkvæmd Fríverzlunarsamtaka-
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samningsins hefur og staðfest þessa skoðun. 
Sérstök lög um eftirlit með fjárfestingu 

erlendra aðila i islenzkum fiskiðnaði eru 
óþörf. f fyrsta lagi er fiskistofninn innan 
fiskveiðitakmarkanna að sjálfsögðu ein af 
náttúruauðlindum landsins. Þess vegna 
hafa erlendir aðilar engan rétt til að stofna 
til framleiðslu til hagnýtingar á honum. f 
öðru lagi er freðfiskur ekki skilyrðislaus 
EFTA-vara i sama skilningi og iðnaðar-
vörur, þar eð sérreglur hafa gilt um hann 
i Bretlandi. Þá eru nýr fiskur og sild ekki 
EFTA-vörur, og EFTA-samkomulagið 
fjallar eklci um rétt til löndunar úr erlend-
um fiskiskipum. 10 ára reynsla af starf-
semi Friverzlunarsamtakanna staðfesti, að 
þessi túlkun varðandi sjávarútveg og fisk-
iðnað var rétt. 

3.3.4 Samningar við einstök riki 
Friverzlunarsamtaka Evrópu 

Auk samningaviðræðnanna við ráð Frí-
verzlunarsamtakanna i Genf höfðu átt sér 
stað viðræður við einstök aðildarriki um 
þrjú mál, sem skiptu miklu máli i sam-
bandi við aðild íslands að Friverzlunar-
samtökunum Er hér um að ræða tilhög-
un á innflutningi á freðfiskflökum til Bret-
lands, stofnun norræns iðnþróunarsjóðs á 
íslandi og aukna sölu á islenzku kinda-
kjöti til hinna Norðurlandanna. Hér verð-
ur aðeins tekinn samningur okkar við 
Breta um innflutning á freðfiskflökum. 

3.3.4.1 Innflutningur á fréðfiskflökum 
til Bretlands 

1 sambandi við hugsanlega aðild fslands 
að Friverzlunarsamtökunum hefur alltaf 
verið talið mikilvægt, að fslendingar 
fengju rétt á tollfrjálsum og haftalausum 
irmflutningi á frystum fiskflökum til Bret-
lands. Miðað við það flakamagn, sem selt 
hafði verið til Bretlands á árunum fyrir 
1969, skipti það ekki miklu máli, en þýð-
ing þess eflist eflaust, vegna þess að sam-
keppnisaðstaða okkar yrði jöfn á við Norð-
menn og Dani á brezka markaðnum og 

ekki siður vegna hins, að samlcomulag 
náðist um hækkun fiskverðs á brezka 
markaðnum. 

Um svipað leyti og ákvörðun var tekin 
urn að sækja um aðild að Fríverzlunar-
samtökunum, afnam brezka rikisstjórnin 
þau tollfriðindi, sem Norðmenn, Danir og 
Svíar höfðu fengið á brezka markaðnum 
við stofnun Friverzlunarsamtakanna. 
Unnu Norðurlandaþjóðirnar að þvi að fá 
tollinn afnuminn, en brezk stjórnvöld 
vildu lengi vel ekki fallast á það nema 
innflutningur freðfiskflaka frá þessum 
löndum yrði jafnframt takmarkaður. 
Stungu brezk stjórnvöld upp á, að Norður-
löndin fengju árlega rétt til þess að flytja 
inn tiltekið flakamagn, og ákvæðu sjálf, 
hvernig það skiptist milli landanna. Norð-
urlöndin gátu ekki fallizt á þessa tillögu. 
Þess i stað lögðu þau fram tillögu um, að 
tekið væri upp lágmarksverðskerfi við inn-
flutning á freðfiskflökum til Bretlands. 
Var þvi ætlað að leiða til hækkunar á 
freðfiskverðinu, en Bretar höfðu haldið 
fram, að vaxandi flakainnflutningur, sér-
staklega á niðurgreiddum fiskflökum frá 
Noregi, hefði átt verulegan þátt i verð-
lækkun á brezka markaðnum og erfiðleik-
um brezkrar útgerðar. 

Eftir nokkra fundi náðist samkomulag 
milli Norðurlandanna og Bretlands. fs-
land varð aðili að þessu samkomulagi við 
aðild að EFTA-samningnum. Þetta sam-
komulag felur það í sér, að 10% tollurinn 
á freðfiskflökum frá öðrum aðildarrikjum 
Friverzlunarsamtakanna var felldur niður 
og verða engar takmarkanir á innflutn-
ingsmagninu. Samkomulagið átti að koma 
til framkvæmda 1. janúar 1970 og skyldi 
gilda um þriggja ára tímabil. Þvi yrði 
framlengt til þriggja ára i senn, sé and-
mælum ekki hreyft. 

Frá sjónarmiði fslendinga var þessi 
lausn á freðfiskvandamálinu hagstæð. 
Tollurinn fellur niður og engin takmörk 
á magni því, sem selja má til Bretlands, 
en auk þess átti þorskflakaverð að hækka 
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um 10% þegar í stað og enn frekar síðar, 
þannig að verðið átti að geta orðið 27% 
hærra eftir tvö ár en það var þá. Vegna 
tollsins gátu framleiðendur vænzt þess að 
fá þegar i stað 20% verðhækkun. Þessu 
fylgdi mikið öryggi, að geta selt þorskflök 
á hagkvæmu verði til fleiri landa en þeirra, 
sem við þá seldum til fyrst og fremst. Það 
hlaut að teljast mikilvægt fyrir fiskfram-
leiðsluþjóð eins og íslendinga, að náðst 
hafði milliríkjasamkomulag um stöðugt 
og hækkandi verðlag á helztu útflutnings-
afurð landsins og það á stærsta fiskmark-
að Evrópu. Auk þessara viðskiptafríðinda 
fyrir freðfisk má i þessu sambandi benda 
á, að i Friverzlunarsamtökunum nyti is-
lenzkur sjávarútvegur tollfrelsis við út-
flutning á mjöli og lýsi, hvalafurðum, nið-
ursoðnu og niðurlögðu fislcmeti og frystum 
rækjum, en þessar vörur eru taldar til iðn-
aðarf ramleiðslu. 

4. SAMNINGUR ÍSLANDS VIÐ 
EFNAHAGSBANDALAG EVRÖPU 

Eins og áður hefur komið fram ákvað 
ríkisstjórn fslands 1962 að biða með þá 
ákvörðun að gerast aðili að EEC, þrátt fyr-
ir að miklar undirbúningsviðræður, eða 
réttara sagt kynningarviðræður höfðu far-
ið fram við aðildarriki EEC. Hefur það 
komið hér fram hvers vegna svo var. Þró-
unin varð sú, að þrátt fyrir miklar viðræð-
ur milli þeirra EFTA-rikja, Breta, Dan-
merkur, írlands og Noregs, þá fór ekki svo, 
sem menn höfðu vonað og ætlað, þ.e. að 
þessi lönd gerðust aðilar fljótlega eftir 
að fyrstu viðræður þeirra við EEC hófust. 
Bretar voru hvað ákafastir i að komast í 
bandalagið, en ekki á þeim skilmálum, sem 
Rómarsamningurinn sagði til um. Frakkar 
stóðu aftur á móti fast á því sem í samn-
ingnum stóð. Beittu Frakkar hvað eftir 
annað neitunarvaldi sinu um inngöngu 
Breta. Þetta ásamt öðru varð þess valdandi 

að íslendingar snéru sér að Fríverzlunar-
samtökunum með það i huga að í fram-
tiðinni yrði auðveldara fyrir þá að semja 
við EEC, ef þeir væru aðilar að EFTA en 
að þeir stæðu fyrir utan það. Frá þeim 
samningi hefur verið greint hér á undan. 

Um það leyti sem Alþingi fjallaði um 
inngöngu fslands í EFTA, ákvað EEC að 
gefa Bretlandi, Danmörku, Noregi og lr-
landi kost á að gerast aðilar að bandalag-
inu. Samningar hófust 30. júni 1970. Hinn 
22. janúar 1972 undirrituðu Bretar, Danir 
og frar samninga um aðild að bandalag-
inu, og kom hún til framkvæmda 1. janú-
ar 1973. Norðmenn höfnuðu hins vegar 
aðild að undangenginni þjóðaratkvæða-
greiðslu. Jafnframt fóru fram samningar 
við þau EFTA-lönd, sem ekki sóttu um 
aðild að bandalaginu, þ.e Austurriki, Finn-
land, fsland, Portúgal, Sviss og Sviþjóð. 

4. 1 Könnunarviðraéður 
Fyrstu formlegu viðræður fslendinga við 

Efnahagsbandalagið fóru fram 24. nóvem-
ber 1970. Gerði þáverandi viðskiptamála-
ráðherra, dr. Gylfi Þ. Gislason, grein fyrir 
sjónarmiðum fslendinga varðandi samning 
við Efnahagsbandalagið. Aðalatriði þeirra 
voru eftirfarandi: 

1) Að það sé brýnt hagsmunamál fslend-
inga, að lausn sé fundin á þeim vanda, 
sem stækkun Efnahagsbandalagsins 
hefði i för með sér fyrir þá. Þótt lausn 
vandans geti ekki verið fólgin i aðild 
íslands að Efnahagsbandalaginu, sé is-
lenzku rikisstjórninni umhugað að 
gera einhvers konar samkomulag, sem 
gæti varðveitt hin nánu viðskiptalegu, 
sögulegu og menningarlegu tengsl 
Evrópu og íslands. 

2) fsland óski eftir því, að slikt samkomu-
lag hvíli á hinum sömu almennu skil-
málum og samið var um við inngöngu 
þess i EFTA, þannig að þeir muni einn-
ig gilda fyrir hið stækkaða Efnahags-
bandalag. En auk þess er nauðsynlegt, 
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að fríverzlunin nái til allra sjávaraf-
urða, en ekld aðeins til þeirra, sem 
falla undir EFTA-samninginn. 

Að loknum þessum fundi, 24. janúar 
1970, fól ráðherraráðið framkvæmdastjórn 
Efnahagsbandalagsins að hefja könnunar-
viðræður við fsland, eins og við hin EFTA-
löndin fimm, um það hvaða möguleikar 
væru til samninga á grundvelli eftirfarancli 
sjónarmiða: 

1) Að forðast beri að stækkun bandalags-
ins hafi í för með sér nýjar viðskipta-
hömlur i Evrópu. 

2) Að engir samningar yrðu gerðir, sem 
skertu sjálfsákvörðunarrétt bandalags-
ins. 

3) Að samningarnir verði að samrýmast 
þeim ákvæðum Hins almenna samn-
ings um viðskipti og tolla (GATT), 
sem lieimila undanþágu frá helztu 
kjaraákvæðum, þegar um sé að ræða 
fríverzlun eða tollabandalag. 

Fyrstu formlegu könnunarviðræður full-
trúa framkvæmdastjórnarinnar og ís-
lenzkra embættismanna fóru fram 8. janú-
ar 1971. Tilgangur viðræðnanna var að fá 
sem fyllstar upplýsingar um óskir fslend-
inga og þau vandamál, sem það kynni að 
hafa í för með sér fyrir þá, ef Danmörk, 
Bretland og Noregur gengju í Efnahags-
bandalagið. 

Á grundvelli könnunarviðræðnanna 
sömdu fulltrúar framkvæmdastjórnarinnar 
síðan „álit um samband hins stækkaða 
Efnahagsbandalags og þeirra EFTA-landa, 
sem ekki hafa sótt um aðild". Álitið var 
lagt fyrir ráð bandalagsins 16. júni 1971. 
Er þar bent á tvo möguleika til að leysa 
vandamál EFTA-landanna, ef þrjú þeirra 
ganga í bandalagið. Fyrri möguleikinn er, 
að hið stækkaða bandalag geri friverzlun-
arsamning um iðnaðarvörur við hvert 
hinna 6 EFTA-landa, sem ekki óska að 
gerast aðilar að bandalaginu. Seinni mögu-

leikinn er, að óbreytt ástand („status 
quo") haldist i tvö ár og á þeim tima verði 
samið um framtiðarfyrirkomulag á við-
skiptum milli bandalagsins og EFTA-land-
anna. EFTA-löndin töldu, að seinni mögu-
leikinn kæmi alls ekki til greina og féllst 
ráðherraráðið á, að samningaviðræður 
skyldu vera á grundvelli fyrra möguleik-
ans. 

f áliti frarnkvæmdastjórnarinnar kom 
fram góður skilningur á sérstöðu fslands. 
Var bent á að Efnahagsbandalagið þyrfti 
að veita sérstök viðskiptafriðindi fyrir is-
lenzkar sjávarafurðir til þess að samning-
ur fslands og bandalagsins hefði efnahags-
legt gildi. Var gefið i skyn, að veruleg 
lækkun á isfisktolli kæmi til greina og 
hugsanlegt væri að gera samkomulag um 
lágmarksverð fyrir freðfisk svipað þvi sem 
í gildi var innan EFTA milli Bretlands 
annars vegar, Danmerkur, fslands, Noregs 
og Svíþjóðar hins vegar. 

4.2 Samningaviðrœður 
Eftir að ráðherraráðið hafði á fundi sin-

um 26. júlí 1971 tyst sig hlynnt þeirri hug-
mynd, að gerðir skyldu friverzlunarsamn-
ingar við EFTA-löndin, hófst nánari at-
hugun á ýmsurn atriðum væntanlegra fri-
verzlunarsamninga. Á fundum ráðsins 8. 
og 29. nóvember 1971 var svo gengið frá 
samningsfyrirmælum til framkvæmda-
stjórnarinnar. Gerðu þau ráð fyrir, að 
tollar og aðrar viðskiptahömlur skyldu 
felldar niður á öllum iðnaðarvörum eftir 
sömu tímaáætlun og samið var um við um-
sækjendalöndin fjögur. Þetta þýddi, að 
tollfrelsi yrði smám saman innleitt á rúm-
lega fjögurra ára timabili, og yrðu tollarnir 
að fullu afnumdir 1. júlí 1977. En sér-
reglur og lengri tollalækkunartimi skyldu 
gilda um nokkrar viðkvæmar vörur, svo 
sem um pappír og vissa málma, þ.á.m. ál. 

Við ákvörðun á fyrirmælum varðandi 
samninginn við ísland rakst Efnahags-
bandalagið á tvö sérstök vandamál. f fyrsta 
lagi var það viðurkennt af framkvæmda-
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stjórninni i áliti hennar, að friverzlunar-
samningur gæti ekki haft efnahagslegt 
gildi fyrir ísland nema hann næði ekki 
aðeins til iðnaðarvara heldur einnig til 
sjávarafurða. 1 öðru lagi hafði útfærsla 
islenzku fiskveiðilögsögunnar 1. september 
1972 út í 50 mílur haft slæm áhrif á af-
stöðu vissra aðila í bandalaginu til samn-
ingsgerðar við fsland. Var um tíma tví-
sýnt hvort samkomulag næðist um samn-
ingsfyrirmæli, svo að samningsviðræður 
við fslendinga gætu hafizt. Var það ef-
laust styrkur fyrir fsland að vera í flokki 
með öðrum EFTA-löndum, svo að ekki 
var talið ráðlegt af Efnahagsbandalaginu 
að slita viðræðum við fslendinga að svo 
stöddu. 

Samningstilboð bandalagsins var form-
lega tilkynnt fslendingum á fyrsta fundi 
samninganefndar fslands og bandalagsins 
18. desember 1971. Var fslandi boðinn fri-
verzlunarsamningur með iðnaðarvörur 
eins og EFTA-löndum. Auk þess var boðin 
50% tollalækkun á ísfiski og heilfrystum 
fiski og enn meiri tollalækkun á frystri 
rækju, en með því skilyrði, að ekki yrðu 
skert fiskveiðiréttindi Efnahagsbandalags-
landanna við fsland frá því, sem þau voru 
1. janúar 1971. Efnahagsbandalagið féllst 
einnig á, að íslenzkir verndartollar yrðu 
afnumdir eftir sömu áætlun og samið var 
um við EFTA, þ.e.a.s. á timabilinu til 1. 
janúar 1980 og að sömu innflutningshöft 
og EFTA hafði viðurkennt, þ.e.a.s. á ben-
zini, olium og burstum gætu gilt eftir 1. 
janúar 1975. 

Efnahagsbandalaginu var svarað, að til-
boð þess væri algjörlega ófullnægjandi, 
þar sem það næði ekki til nema örfárra 
sjávarafurða. Það gæti þvi ekki verið 
grundvöllur að sanngjörnum samningi, 
þvi að útilokað væri að gera samning, 
sem næði aðeins til litils hluta af útflutn-
ingi íslands til hins stækkaða bandalags. 
Myndi slikur samningur hafa það í för 
með sér að nýjar hömlur yrðu lagðar á 
viðskipti við Bretland, Noreg og Dan-

mörk, en það væri einmitt gagnstætt 
þeim yfirlýsingum, sem bæði bandalagið 
og EFTA höfðu gefið. Þá var einnig skil-
yrði það, sem sett var fyrir þessum toll-
fríðindum á sjávarafurðum, talið algjörlega 
óaðgengilegt. Var undirstrikað, bæði þá 
og alltaf siðar, að það væri útilokað af 
fslands hálfu að semja um fiskveiðirétt-
indi fyrir Efnahagsbandalagslöndin í 
skiptum fyrir viðskiptafriðindi, þar sem að 
dómi fslendinga væri um óskyld mál að 
ræða. Þrátt fyrir þennan grundvallar-
ágreining um fiskveiðilögsöguna og frí-
verzlun rneð sjávarafurðir, var ákveðið að 
halda samningaviðræðunum áfram. 

Á næstu samningafundum, sem haldnir 
voru 13.—14. marz og síðan 28. marz, 
voru öll atriði væntanlegs samnings rædd 
itarlega. Það kom i ljós, að enginn veru-
legur ágreiningur var um flest almenn 
ákvæði samningsins, svo sem varðandi 
reglur um uppruna, samkeppni og undan-
þágur, enda voru þau svipuð gildandi regl-
um i EFTA. Þá var einnig samkomulag 
um niðurfellingu verndartolla og hafta 
eftir sams konar reglum og giltu í samn-
ingi íslands við EFTA. Hins vegar var 
mikill ágreiningur um það, til hvaða út-
flutningsvara samningurinn skyldi ná. 
Umræðurnar á þessum fundum snerust því 
að langmestu leyti um það mál. Var af fs-
lands hálfu lögð á það höfuðáherzla, að 
samningurinn tæki til sjávarafurða. Einnig 
var mælzt til þess, að lambakjöt yrði að-
njótandi tollfrelsis i hinu stækkaða Efna-
hagsbandalagi. 

Ljóst var að ráð bandalagsins yrði mjög 
tregt til að fallast á óskir fslendinga á með-
an algjör óvissa ríkti um þróun landhelg-
ismálsins. Ályktun Alþingis frá 15. febrú-
ar 1972, þar sem lýst var yfir að halda 
bæri áfram samkomulagstilraunum við 
rikisstjórnir Bretlands og Þýzkalands, 
virtist þó mælast vel fyrir og draga úr 
andstöðunni innan bandalagsins gegn 
samningi. 

Eftir samningafundinn í marz, samdi 
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framkvæmdastjórnin skýrslu fyrir ráð-
herraráðið um stöðu samninganna. Var 
gerð itarleg grein fyrir helztu röksemdum 
islenzku nefndarinnar fyrir þvi ,að samn-
ingurinn næði til allra sjávarafurða og að 
ekkert skilyrði yrði sett um óbreytta fisk-
veiðilögsögu. Framkvæmdastjórnin gerði 
tillögur til ráðsins, sem fólu í sér bót á 
fyrra tilboði bandalagsins. Til þess að gera 
Islandi kleift að ganga frá viðskiptasamn-
ingi við Efnahagsbandalagið um leið og 
hin EFTA-löndin, lagði framkvæmda-
stjórnin til, að fallið yrði frá skilyrðinu um 
óbreytta fiskveiðilögsögu. En i staðinn 
lagði framkvæmdastjórnin til, að gengið 
yrði þá frá friverzlunarsamningi fyrir all-
ar iðnaðarvörur og með viðtækum friðind-
um fyrir sjávarafurðir, en þó áttu þau fríð-
indi ekki að taka gildi fyrr en samkomulag 
næðist i fiskveiðideilunni. 

Áður en ráð Efnahagsbandalagsins 
fjallaði um tillögur framkvæmdastjórnar-
innar, átti Einar Ágústsson, utanrikisráð-
herra, viðræður við helztu ráðamenn 
bandalagsins i Brussel dagana 19.—21. 
apríl 1972. Lagði utanrikisráðherra áherzlu 
á það, að skilyrði bandalagsins fyrir toll-
friðindum á innflutningi islenzkra sjávar-
afurða væru óaðgengileg. Myndi slíkt alls 
ekki greiða fyrir samkomulagi i fiskveiði-
deilunni, heldur þvert á móti. Ef ekki 
væri hægt að fella tengslin milli fiskveiði-
réttinda og tollfriðinda fyrir sjávarafurðir 
með öllu niður, þá mæltist utanrikisráð-
herra til þess, að þær sjávarafurðir, svo 
sem rækja, hvalkjöt og niðursuðuvörur, 
sem væru alveg óviðkomandi fiskveiði-
deilunni, yrðu óháðar þessu skilyrði. 

Þessum óskum var misjafnlega tekið af 
fulltrúum Efnahagsbandalagsins. Þeir 
bentu á erfiðleikana, sem væru á þvi að 
ná samkomulagi innan bandalagsins milli 
sex sjálfstæðra þjóða. íslendingar færu 
fram á friverzlun með sjávarafurðir, en 
grundvallarhugmynd bandalagsins væri 
um fríverzlun með iðnaðarvörur eingöngu, 
og öll friðindi vegna sjávarafurða væru þvi 

algjörlega fyrir utan það samningssvið, 
sem Efnahagsbandalagið hafði ákveðið fyr-
ir friverzlunarsamningana við EFTA-lönd-
in. En tengslin milli fiskveiðiréttinda og 
fisksölufriðinda væru ekki hugsuð sem 
refsiaðgerðir á íslendinga, heldur vildu 
Efnahagsbandalagsþjóðirnar ekki bjóða fs-
lendingum sérstök friðindi umfram það, 
sem gert er ráð fyrir i almennum við-
skiptasamningum við EFTA-löndin, á 
sama tíma og fiskveiðar þeirra væru skert-
ar af ráðstöfunum fslendinga sjálfra 

Á fundum ráðherraráðs Efnahagsbanda-
lagsins i april og júni féllst ráðherraráðið 
i aðalatriðum á endurskoðun á samnings-
tilboðinu til íslands eins og framkvæmda-
stjórnin hafði lagt til. Sá galli var þó á 
tilboði bandalagsins, að ennþá var haldið 
fast við skilyrðið um, að tollfriðindi fyrir 
sjávarafurðir tæki ekki gildi fyrr en að-
gengileg lausn fyndist á deilunni um fisk-
veiðitakmörkin. 

Á fundmn samninganefndanna 19.—21. 
júní, 6. júli og 13. júlí 1972 náðist sam-
komulag um allflest atriði hins væntanlega 
samnings. Hafði þá eitt aðildarrikið fallið 
frá fyrirvara, sem það hafði gert um frí-
verzlun fyrir islenzk freðfiskflök og banda-
lagið hafði ennfreinur bætt fyrra tilboð 
sitt fyrir niðursuðuvörur. Stóðu málin þá 
þannig um miðjan júli, að það var annað 
hvort fyrir rikisstjórnina að gera, að sam-
þykkja sanminginn i heild með þeim fyrir-
vara, sem Efnahagsbandalagið hafði kraf-
izt eða að láta samningaviðræðurnar 
stranda, og þar með verða af samningi við 
bandalagið um ófyrirsjáanlegan tima. 

Eftir að Efnahagsbandalagið hafði 
breytt skilyrðum sínum varðandi sjávaraf-
urðir, ákvað rikisstjórnin að láta undir-
rita samninginn við Efnahagsbandalagið. 
Fór undirritunin fram i Brussel 22. júli 
1972. 

4.3 Efni samningsins með tilliti til 
sjávarafurða 

Samningurinn við Efnahagsbandalag 
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Evrópu (EEC) er inngangur og 37 grein-
ar. Ennfremur fylgja honum ýmis mikil-
væg skjöl, sem eru óaðskiljanlegur hluti 
samningsins, eins og viðaukar, bókanir o. 
fl. Hér verður vikið að þeim greinum sem 
varða sjávarafurðir okkar fslendinga. 

4.3.1 Inngangur og markmið (1. grein) 
f upphafi samningsins er í inngangi 

skýrt frá tilgangi og markmiðum Efna-
hagsbandalagsins, og ennfremur tilefni 
þess að samningurinn er gerður (þ.e.a.s. 
vegna stækkunar bandalagsins). Annars er 
ekki hægt að segja annað en að allt sé þar 
mjög almennt orðað og svipað því sem er 
i hliðstæðum samningum eins og t.d. 
EFTA-samningnum. 

4.3.2 Fríverzlun 
4.3.2.1 Vörusvið (2. grein, bókun 6) 

1 2. grein samningsins eru ákvæði um 
til livaða vara samningurinn nær. f fyrsta 
lagi er um iðnaðarvörur alls konar að 
ræða og i öðru lagi nær samningurinn til 
ýmissa vara, sem í eru notuð landbúnaðar-
hráefni. Verður ekki vikið að því frekar 
hér. Aftur á móti er það í þriðja lagi bók-
un númer 6 í samningnum sem hefur mik-
ilvægt gildi fyrir fslendinga. Samningur-
irm nær til íslenzkra sjávarafurða, sem 
tilgreindar eru i bókun nr. 6 við samn-
inginn. 

Þær sjávarafurðir, sem hér um ræðir, 
eru: 

tJr tollnr. 
02.04 Hvalkjöt 
03.01 Karfi, þorskur, ufsi og ýsa, heill 

hausaður, skorinn í bita, nýr, kæld-
ur eða frystur 

03.01 Fiskflök fryst 
03.01 Lifur, hrogn og svil, fryst eða kæld. 
03.02 Lifur, hrogn og svil, söltuð, þurrk-

uð eða reykt. 
03.03 Rækjur af pandalusætt, nýjar, 

frystar, saltaðar eða i saltlegi eða 
soðnar með skel í vatni. 

15.4 Feiti og olia úr fiski og sjávarspen-
dýrum, einnig hreinsuð. 

15.12 Oliur og feiti úr fiski og sjávar-
spendýrum, vetnuð að nokkru eða 
öilu leyti eða gerð föst eða hert á 
annan hátt einnig hreinsuð, en ekki 
unnin að öðru leyti. 

16.04 Styrjuhrogn eða eftirlikingar þeirra 
tilreidd eða niðursoðin. 

16.04 Síld tilreidd eða niðursoðin. 
16.04 Annað tilreitt eða niðursoðið fisk-

meti, þó ekki niðurlagður sjólax. 
16.05 Krabbadýr og lindýr (með eða án 

skeljar) tilreidd eða niðursoðin. 
23.01 Mjöl og duft úr kjöti, sláturúr-

gangi, fiski, krabbadýrmn og lin-
dýrum, óhæft til manneldis; hams-
ar. 

í samningnum er ákvæði um einhliða 
ivilnanir af hálfu bandalagsins gagnvart 
innflutningi sjávarafurða frá fslandi, þ.e. 
til Efnahagsbandalagsins, en ekki til inn-
flutnings sömu afurða frá bandalaginu til 
fslands. Þessi einhhða ákvæði eru ekki að 
finna í öðrum samningum Efnahags-
bandalagsins nema að takmörkuðu leyti 
í samningi við Portúgal. Af hálfu Efna-
hagsbandalagsins var hér um að ræða við-
urkenningu á því sjónarmiði, að vegna þess 
hve útflutningur sjávarafurða sé mikill 
hluti heildarútflutnings fslendinga, sé ekki 
sanngjarnt, að fslendingar lækki tolla 
sina á innfluttum iðnaðarvörum nema á 
móti komi lækkun á tolli á sjávarafurðum 
hjá hinum samningsaðilanum. Lfins vegar 
var af hálfu Efnahagsbandalagsins gerður 
um það fyrirvari i samningnum, aÖ tiltek-
in ákvæÖi samningsins um lækkun tolla 
á sjávarafurÖum skyldu ekki koma til 
framkvæmda, méÖan deila stœÖi milli Is-
lands og einhvers ctðildarríkja bandalags-
ins um viÖáttu fiskveiöilögsögunnar. Þessi 
ákvæði eru í bókun nr. 6 við samninginn. 

Sé vörusvið samnings þessa borið sam-
an við vörusvið EFTA-samningsins, má 
segja, að litill munur sé á, þó nær samn-
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ingurinn við EEC til þýðingarmikilla 
sjávarafurða, sem EFTA-samningurinn 
nær ekki til. Er þar um að ræða ákveðnar 
tegundir isfisks og heilfrysts fisks (úr tnr. 
03.01 sbr. áðurgr. upptalningu) og fryst 
og söltuð hrogn. 

4.3.2.2 Tollalœkkanir (bókun nr. 6) 
í 1. málsgrein 3. greinar og 1. gr. bók-

unar nr. 6 (sjávarafurðir) er lagt bann 
við að nýir innflutningstollar (þ.e. vernd-
artollar) verði lagðir á samningsbundnar 
vörur i viðskiptum samningsaðila. Þetta 
ákvæði er þýðingarmikið því í því felst, að 
tollfrelsi það, sem fsland nýtur í þeim 
EFTA-löndum, sem gerast aðilar að banda-
laginu (þ.e. Danmörk og Bretland), helzt 
svo til óbreytt þar sem vörusvið þessa 
samnings og EFTA-samningsins er næst-
um hið sama. 

4.3.2.2.1 SjávarafurQir 
í bólcun nr. 6 við samninginn eru á-

kvæði um einhliða tollfriðindi fyrir is-
lenzkar sjávarafurðir innfluttar til Efna-
hagsbandalagsins. 

1 1. tölulið 1. gr. bókunar nr. 6 eru á-
kvæði um afnám tolla á þar tilgreindum 
islenzkum sjávarafurðum. Áætlun þessi 
um afnám tolla er samhljóða þeirri, sem 
gildir fyrir iðnaðarvörur, að þvi undan-
skildu, að fyrstu tollalækkanirnar á sjáv-
arafurðum verða 1. júli 1973, en 1. apríl 
1973, að þvi er varðar iðnaðarvörur. Áætl-
unin um afnám tolla á sjávarafurðum var 
þvi þannig: 

1. júlí 1973 20% af grunntolli 
1. jan. 1974 20% af grunntolli 
1. jan. 1975 20% af grunntolli 
1. jan. 1976 20% af grunntolli 
1. júlí 1977 20% af grunntolli 

Grunntollar eru þeir sömu og fyrir iðn-
aðarvörur, þ.e. sá tollur, sem gilti 1. jan. 
1972. Ofangreind timaáætlun um afnám 
tolla átti að gilda fyrir eftirfarandi sjávar-

afurðir og til samanburðar eru núgildandi 
tollar Efnahagsbandalagsins (þ.e. þegar 
samningurinn var gefður). 

Núg. EEC-tollur 
EEC-tollur 1/77 

Hvalkjöt 10% 0% 
Fryst flök 15% 0% 
Lifur, hrogn og svil, ný, 

fryst eða kæld . . 10% 0% 
Lifur, hrogn og svil, 

söltuð, þurrkuð 
eðareykt 11% 0% 

Rækjur, nýjar, frystar 
eða saltaðar, i 
saltlegi eða soðnar 
i vatni eða skel . . 12% 0% 

Lýsi . 0—6% 0% 
Hert feiti og olíur 

úr fiski og sjávar-
spendýrum 17—20% 0% 

Iíaviar, 
kaviareftirlikingar 30% 0% 

Fiskmjöl 2% 0% 
Krabbadýr og lin dýr, 

tilreidd eða niður-
soðin 16—20% 0% 

Loks er i 1. tölulið 1. gr. bókunar 6 á-
kvæði um, að undanþága frá tolli á fryst-
um fiskflökum er háð þvi skilyrði að virt 
sé af íslands hálfu gildandi viðmiðunar-
verð (lágmarksverð). Hefur þetta ákvæði 
hliðstæðan tilgang samkomulagi þvi um 
lágmarksverð á fiskflökum i Bretlandi, sem 
gert var innan EFTA milli Bretlands 
annars vegar, Noregs, Danmerkur, íslands, 
og Sviþjóðar hins vegar, en það samkomu-
lag hafði reynzt hagstætt i framkvæmd. 

f 2. og 3. tölulið 1. gr. bókunar nr. 6 
eru ákvæði um tímaáætlanir á lækkun 
tolla á tilteknum tegundum isfisks og heil-
frysts fisks svo og á vissum niðurlögðum 
og niðursoðnum sjávarafurðum. Er hér 
ekki um að ræða tollfrelsi, eins og ráð-
gert er i 1. tölulið og vikið var að hér 
að framan, heldur verulegar tollalækkanir. 
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t fyrsta lagi gildir þetta um þorsk, ýsu, 
ufsa og karfa, hausaðau, skorinn í stykki, 
nýjan, kældan eða frystan og er varðandi 
þessar fisktegundir samið iim eftirfarandi 
timaáætlun á 2^3 ári, frá 1. júlí 1973 til 
janúar 1976:: 

Þorskur, ýsa, ufsi: 
Núgildandi tollur: 
EEC og frland 15% 
Bretland 10% 
Danmörk 0 % 

EEC og frland Bretland Danmörk 
Tímaáœtlun tollur tollur tollur 
1. júlí 1973 12% 9% 0% 
1. janúar 1974 9% 7% 0% 
1. janúar 1975 6% 5% 0 % 
1. janúar 1976 8.7% 3.7% 3.7% 

Karfi: 
Núgildandi tollur: 
EEC og frland 8% 
Bretland 1 0 % 
Danmörk 0% 

EEC og frland Bretland Danmörk 
Tímaáætlun tollur tollur tollur 
1. júlí 1973 6% 8% 0% 
1. janúar 1974 5% 6% 0% 
1. janúar 1975 4% 4% 0% 
1. janúar 1976 2% 2% 2% 

f ofangreindu felst, að tollur á áður-
greindum fisktegundum, isuðum eða heil-
frystum, lækkar úr 15% o g 8 % í Efna-
hagsbandalaginu (6 ríki) og frlandi, úr 
10% í Bretlandi í 3,7% og 2%, en úr 0% 
í 2% og 3,7% í Danmörku. Þessar fisk-
tegundir koma ekki undir EFTA-samn-
inginn og eru núgildandi tollar (þ.e. þeg-
ar samningurinn var gerður) gagnvart 
fslandi mismunandi i Bretlandi og Dan-
mörku, en þar sem þau eru aðilar að 
Efnahagsbandalaginu frá 1. janúar 1973, 
þá eru þau skuldbundin til að samræma 
tolla sina tollum bandalagsins. Loks eru 
ákvæði um að virða beri viðmiðunarverð 
(lágmarksverð) Efnahagsbandalagsins á 
þessum fisktegundum. Ekki er gert ráð 
fyrir að verðlagsreglur bandalagsins dragi 

úr þeim miklu friðindum sem fást með 
tollalækkuninni, þvi að islenzk fiskiskip 
selja yfirleitt afla sinn á þeim árstiðum, 
sem fiskverð er hátt. Verðkerfi bandalags-
ins er einnig s^dpað þvi, sem gilt hefur i 
Þýzkalandi, og íslenzkur isfiskur, sem þar 
hefur verið landað, hefur fallið undir. 

í öðru lagi er i 3. tölulið 1. gr. bókunar 
nr. 6 timaáætlun um 50% lækkun tolla á 
niðursoðinni eða tilreiddri sild og öðrum 
niðursoðnum eða tilreiddum sjávarafurð-
um (þó ekki sjólax) úr 20% í 10% toll á 
314 ári á timabilinu 1. júlí 1973 til 1 .jan-
úar 1977. 

Eftirfarandi timaáætlun gildir um þess-
ar sjávarafurðir: 

Kavíar, rœkja og annað lagmeti: 
Núgildandi tollur: 

Kavíar 
EEC 30% 
frland 

Danmörk og Bretland 

Tímaáœtlun Kavíar 

EEC 
1. júlí 1973 24% 
1. janúar 1974 18% 
1. janúar 1975 12% 
1. janúar 1976 6% 
1. janúar 1977 0% 
1. júlí 1977 0% 

Þar sem þessar vörur falla undir EFTA-
samninginn, eru þær tollfrjálsar i Bret-
landi og Danmörku, en vegna aðildar 
þessara landa að Efnahagsbandalaginu 
verða tollar á þeim að hækka svo þeir verði 
þeir sömu og vtri tollur Efnahagsbanda-
lagsins í ársbyrjun 1977. 

Varðandi niðursoðna rækju leikur vafi 
á, hvar hún skal flokkast, en miklar líkur 
eru á, að sá skilningur fáist samþykktur, 
að niðursoðin rækja falli undir tollskrárnr. 
16.05, þ.e. krabbadýr og lindýr tilreidd 
eða niðursoðin. Ef það fæst samþykkt, þá 
hefði tollurinn orðið 0% 1. júlí 1977. En 
þessi samningur gekk aldrei í gildi vegna 

Rækja Annað lagmeti 
20% 20% 

40% 
0% 

Rækja Annað lagmeti 

H V 

EEC EE
C £ c a 

1 « 
Q + 

1 6 % 18% 38% 0 % 
12% 16% 36% 4% 
8% 14% 24% 6 % 
4% 12% 17% 8% 
4% 1 0 % 1 0 % 1 0 % 

0 % 1 0 % 1 0 % 1 0 % 
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deilu um fiskveiðilögsögu okkar. Þannig 
að i dag búum við við hámarkstolla í lönd-
um „gamla" EEC, þ.e. 30% fyrir kavíar 
og 20% fyrir annað lagmeti, en i Dan-
mörku og Englandi hækkar tollurinn i 
þrepum úr 0% upp í 30% og 0% upp í 
20% og er nú 18% fyrir kavíar, en 12% 
fyrir annað. 

Tollurinn i Englandi og Danmörku 
hækkar í 5 þrepum, þ.e. 4% fyrir niður-
suðuvörur almennt i hvert sinn og 6% 
fyrir kaviar, og verður þannig: 

1. janúar 1976 
1. janúar 1977 

Lagmeti almennt 
16% 
20% 

Kavíar 
24% 
30% 

Við samanburð á samningi fslendinga 
við EEC og Norðmanna við EEC kemur í 

ljós, að samningur fslendinga er tiltölu-
lega mjög hagstæður, hvað lagmeti snertir, 
sbr. eftirfarandi: 

1. júlí 1977 
1. júlí 1977 

1. júlí 1977 
1. júlí 1977 

Kavíar 
Rækjur í skel, 
frystar 

Brislingur 
Annað 

Island 
0% 

0% 
10% 
10% 

Noregur 
30% 

7.5% 
12% 
20% 

Eins og áður hefur komið fram, þá áskil-
ur Efnahagsbandalagið sér rétt til að láta 
tollalækkanir á sjávarafurðum ekki koma 
til framkvæmda, ef ekki næst viSunandi 
lausn á þeim efnahagslegu erfiðleikum, 
sem leiða af ráðstöfunum fslands varðandi 
fiskveiðiréttindi. f þessu ákvæði felst ein-
göngu heimild Efnahagsbandalagsins til að 
fresta gildistöku umsaminna tollfriðinda 

Samanburður á tollaívilnunum skv. samningum Islands og Noregs við Efnahagsbandalagið 

Tollalœkkanir 

Tollnr. 

EBE 

Ytritollur 1974 1/1 1977 1/7 1977 

Vörulýsing 

1975 1976 

EBE tsl. Nor. ísl. Nor. ísl. Nor. ísl. Nor. ísl. Nor 

0 

0 3% 
0 

Úr 02.04 C I Hvalkjöt*) 10% 6% - 4 % - 2% _ 
„ 03.01 B I Þorskur, ufsi, ýsa, nýr, ísaður 

eða frystur*) 15% 9% - 6% - 3,7% _ _ _ 
„ 03.01 B I Karfi, nýr, ísaður eða frystur*) 8% 5% - 4 % - 2% _ _ _ 
„ 03.01 B II Fiskflök, ný, fryst eða kæld . . . 15% 9 % 12% 6% 9% 3% 6% - -
„ 03.01 C Lifur og hrogn, ný, fryst, kæld*) 10% 6% - 4 % - 2% _ 
„ 03.02 C Lifur og hrogn, söltuð*) 11 % 6,6% - 4,4% - 2,2% _ _ _ 
ex 03.03 A IV Rækjur*) 12% 7,2% - 4,8% - 2,4% _ _ _ 
„ 15.04 Feiti og olíur úr fiski og sjávar-

spendýrum, einnig hreinsuð*) 6% 3,6% - 2,4% - 1,2% _ _ _ 
„ 15.12 
55 

Hert feiti úr fiski og sjávar-
spendýrum*) 17% 1 0 , 2 % - 6,8% - 3,4% _ _ _ 

„ 16.04 A Kavíar*) 30% 
„ 16.04 A Kavíar*) 30% 18% - 12% - 6% - - -

„ 16.04 C Síldarflök, eingöngu þakin 
brauðmylsnu, fryst 15% 9% 12% 6% 9% 3% 6% - -

„ 16.04 C Önnur síld*) 20% 16% - 14% - 12% -

„ 16.04 G Fiskflök eingöngu þakin brauð-
mylsnu, fryst 15% 9% 12% 6% 9% 3% 6% - -

„ 16.04 G Brislingur, í loftþéttum dósum 20% 16% 18% 14% 16% 12% 14% - -
„ 16.04 G Annað (nema sjólax)*) 20% 16% - 14% - 12% _ _ _ 
„ 16.05 A Krabbar í loftþéttum dósum . . 16% 9,6% 14% 6,4% 12% 3,2% 10% - -
„ 16.05 A Annað*) 16% 9 , 6 % " - 6,4%' 3,2% _ 
„ 16.05 B Rækjurískel,frystar 20% 12% 17,5% 8% 15% 4% 12,5% 4 % 10% 
„ 16.05 B Annað*) 20% 12% - f 8% 4% - - -

23.01 Fiskimjöl*) 2% 1,2% - 0,8% - 0,4% - - -

0 

0 

0 3% 
1 0 % -

0 3% 
10% 12% 
10% -

0 7,5% 
0 
0 7,5% 
0 
0 

*) Ekki í samningi Norðmanna og búa þeir því áfram við ytri toll bandalagsins. 
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fyrir sjávarafurðir i bókun nr. 6. Þessi 
fyrirvari á þvi ekki við aðra hluta samn-
ingsins. 

Þessa heimild notfærði Efnahagsbanda-
lagið sér vegna deilu fslendinga við 
Þýzkaland og nú Bretland i fiskveiðilög-
sögunni. Þannig að ennþá hefur þessi 
bókun nr. 6, sem er við samninginn, ekki 
tekið gildi og er slíkt mjög óhagstætt fyrir 
okkur fslendinga eins og glöggt má sjá. Nú 
búum við við ytri tolla bandalagsins, sem 
eru tiltölulega háir, eða a.m.k. það háir 
að um aukningu á sölu sjávarafurða til 
bandalagsins er og verður ekki að ræða við 
núverandi ástand. 

Fyrir t.d. niðursuðuiðnað er mjög mikil-
vægt að vera á verði um, ef samningar við 
EEC takast, að knýja á um tvö atriði: 

1) Að niðursoðin rækja verði viðurkennd 
sem vara, sem lækkar niður i 0% toll. 

2) Að tollalækkunin taki gildi i þeim 
þrepum, sem gilt hefðu, ef samning-
urinn hefði tekið gildi á sínum tima. 

Má i raun segja, að 2. atriðið gildi fyrir 
allar sjávarafurðir, sem eru i bókun nr. 6 
við samninginn. 

Sjávarafurðir tollfrjálsar í EEC: 

tJr 03.01 Síld, ný og ísuð 
— 03.01 Síld, fryst 
— 03.02 Þorskur, saltaður 
— 03.02 Skreið 
— 03.02 Þunnildi, söltuð 
— 05.05 Fiskúrgangur 
— 16.03 Hvalk j ötskraftur 

SjávarafurZir tollskyldar í EEC: 
tJr 03.02 Annar fiskur, nýr og ísvarinn 
— 03.01 Flatfiskur, heilfrystur 
— 03.01 Annar heilfrystur fiskur 
— 03.02 Síld, söltuð 
— 03.03 Ufsaflök, söltuð 
— 03.03 Humar, frystur 
— 16.04 Sjólax 

Svo að aftur sé vikið að samanburði á 
samningi fslendinga og Norðmanna, þá 
má sjá glögglega að samningur fslendinga 
má teljast mjög hagstæður, þegar hann á 
annað borð kemst til framkvæmda. En eins 
og nú er háttað, þá er þeirra samkeppnis-
aðstaða betri á bandalagssvæðinu. Verður 
nú brugðið upp samanburði á tollaivilnun-
um samkvæmt samningum fslands og 
Noregs við Efnahagsbandalagið. 

Eins og glögglega kemur i ljós sam-
kvæmt töflunni, þá er ytri tollur EEC 
mjög tilfinnanlegur. Og þegar til lengdar 
lætur mun þetta hafa mikil áhrif á þær 
sjávarafurðir sem við höfum selt til landa 
Efnahagsbandalagsins. Nú þegar hefur 
þetta haft mikil áhrif á sölu okkar til 
Efnahagsbandalagslanda, t.d. mikil minnk-
un á sölu lagmetis nú þegar vegna hárra 
tolla i löndum bandalagsins. En eftirtekt-
arvert er, að útflutningur sjávarafurða til 
V-Þýzkalands hefur aukizt töluvert hin sið-
ari ár, og kemur það síðar betur fram i 
töflum. tJtflutningur til Bretlands hefur 
aftur á móti dregizt saman og ráða þar 
deilur vegna fiskveiðilögsögunnar miklu. 
Verður nánar vikið að einstökum sjávaraf-
urðum og útflutningsmörkuðum þeirra. 

Núgildandi tollar EEC (9) 
Danmörk Samkvæmt 

EEC (6) Bretland samningi 

0% 0 og 10% 0% 
0% 0 og 10% 0% 
0% 0 0% 
0% 0 0% 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

15% 0 og 10% 15% 
15% 0 og 10% 15% 
15% 0 og 10% 15% 
12% 0 og 10% 12% 
7% 0% 7% 

25% 0 og 10% 25% 
20% 0% 20% 
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4.3.3 ÚtflutningsmarkaSir fyrir íslenzkar 
sjávarafurðir 

Viðskipti með fisk milli landa innan 
Evrópu eru mun meiri en viðskipti Evrópu 
við aðra heimshluta, a.m.k. að því er verð-
mæti snertir. Viðskiptin beinast i tvær átt-
ir. Annars vegar er um að ræða viðskipti 
milli strandrikja, sem eru fiskframleið-
endur, en hins vegar viðskipti milli strand-
svæða og svæða uppi í landi. Viðskiptin 
beinast frá strönd og inn í land. 

Mikið af þessum viðskiptum fer landveg 
yfir landamæri, t.d. sala saltsildar frá 
Hollandi til Vestur-Þýzkalands, sala salt-
fisks frá V-Þýzkalandi til Frakklands, 
Belgiu og ftaliu, ennfremur skipti á nýjum 
og kældum fiski milli Frakklands og 
Belgiu. Miklu mikilvægari eru samt þau 
viðskipti með sjávarafurðir, sem eiga sér 
stað sjóleiðis milli landa, og er þar t.d. 
um að ræða viðskipti aðalfiskútflytjend-
anna, sem eru Noregur, fsland, Færeyjar 
og Danmörk. Hér er um að ræða útflutning 
á ísfiski og freðfiski frá þessum löndum 
til iðnaðarríkja eins og Bretlands og V-
Þýzkalands og útflutning á fiskimjöli og 
lýsi til þessara landa og fjölmargra ann-
arra landa á meginlandinu. 

Á árunum 1948—68 jókst innflutning-
ur á fiski og sjávarafurðum Evrópuþjóða, 
að Sovétrikjunum frátöldum, um 240%. 
Á sama tímabili jókst útflutningur um 
110%. Verðmæti innflutningsins var 1968 
1.258 millj. dollara eða 200% meiri en 
hann hafði verið 1948. Raunveruleg verð-
mætisaukning var um það bil helmingur 
þessarar tölu, ef tekið er tillit til verð-
lagshækkana. 

Á árunum eftir lok heimsstyrjaldarinnar 
hafa næstum öll Evrópulönd aukið inn-
flutning sinn á fiski. Minnst hefur inn-
flutningsaukningin orðið hjá gamalgrónum 
fiskveiðiþjóðum og þeim, sem aukið hafa 
fiskveiðar sínar verulega. Meðal hinna 
fyrrnefndu eru Bretar, en þeir juku inn-
flutning sinn á árunum 1948—68 um 
130%, Bretar og V-Þjóðverjar eru helztu 

fiskinnflutningsþjóðir i Evrópu. Að fram-
antöldu má greinilega sjá hve mikilvægt 
það er fyrir okkur íslendinga að komast 
inn á markað Efnahagsbandalagsins sem 
fyrst, þvi augljóst er að fiskmarkaðurinn á 
eftir að stækka í Evrópu, er fram líða 
stundir. 

Undanfarin 5 ár hefur verðmæti út-
fluttra sjávarafurða frá fslandi numið um 
75—80% af heildarútflutningi lands-
manna og um 90%, ef álútflutningur er 
undanskilinn. 

Árið 1974 var verðmæti útfluttra sjávar-
afurða 24.6 milljarðar króna og fór 22,8% 
til ríkja Efnahagsbandalagsins, 18,6% til 
EFTA-landa, 28,8% til Banclarikjanna, 
15% til A-Evrópu og 14,8% til annarra 
landa, aðallega Spánar, Japans og S-Amer-
iku. Ijangmikilvægustu vöruflokkarnir 
eru: Frystar fiskafurðir 47,6% af verð-
mæti útfluttra sjávarafurða, saltfiskur 
25,9% og fiskimjöl 10,6%. Þessir þrir 
vöruflokkar voru því samtals 84,1% af 
verðmæti útfluttra sjávarafurða. 

Verður nú vikið að útflutningi og mörk-
uðum þessara vöruflokka. Frystar fiskaf-
urðir (fiskflök eða fiskblokkir) eru mikil-
vægasti vöruflokkurinn, sem fluttur er út. 
Til þessa flokks teljast fryst fiskflök og 
fiskblokkir, heilfrystur fiskur, fryst loðna, 
rækja, humar, hörpudiskur og hrogn. 
Stærsti markaðurinn fyrir þessar afurðir 
er i Bandarikjunum og árið 1975 var flutt 
út þangað sem nam 36% af verðmæti út-
fluttra sjávarafurða. Mikilvægasti vöru-
flokkurinn, sem fluttur er út, eru fiskflök 
eða 33,3% af útflutningi sjávarafurða ár-
ið 1975. Talið er, að markaður Efnahags-
bandalagsins geti orðið mikilvægur hvað 
þessa vörutegund snertir. Dreifinga- og 
geymslukerfi i Evrópu hefur fleygt fram 
hin siðari ár. Ekki er vafi á, ef bókun nr. 
6 kæmi til framkvæmda, að sjávarafurðir 
okkar eins og fiskflök, vegna gæða sinna, 
kæmu til með að ná festu á markaði Efna-
hagsbandalagsins. Núverandi útflutningur 
fiskflaka til EEC er aðeins um 1% (þ.e. 
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þorskflök) og til EFTA er það ca. 4% 
(þorskflök) af heildarútflutningi fiskflaka 
fslendinga. Eftir að fslendingar gerðust 
aðilar að EFTA urðu fryst fiskflök toll-
frjáls i Bretlandi og jókst þá sala á þeim 
þangað, en eftir að Bretar gengu i Efna-
hagsbandalagið hafa þeir orðið að aðlaga 
sina tolla ytri tolli Efnahagsbandalagsins. 
Ytri tollur bandalagsins er nú 15% á fisk-
flökum. Slikur tollur hamlar mjög mögu-
leikum fslendinga á auknum hlut á mark-
aðnum. Heilfrystur fiskur er einkum flutt-
ur út til Sovétríkjanna. Eftifarandi yfirlit 
sýnir útflutninginn árin 1971—1974 skipt 
eftir löndum: 

Lönd: 

Bandaríkin . 
Sovétríkin . 
Bretland . . . 
V-Þýzkaland 
Belgía 
Ítalía 
Ástralía . . . 
Önnur lönd 

Hlutur EFTA og EEC ca 29 % 

Þrátt fyrir að verðmæti eða magn það, 
sem i heilfrystum fiski liggur, sé ekki svo 
hátt, má ekki líta framhjá þeirri vöru-
tegund. Er greinilegt að útflutningur til 
EEC-landanna, V-Þýzkalands og Belgiu, 
hefur stórminnkað, en útflutningur til 
Ítalíu hefur aukizt og þá vegna þess að 
aðalkeppinautar okkar þar eru Norðmenn, 
sem búa við sömu kjör og við. Útflutning-
ur til Bretlands hefur minnkað mikið frá 
árinu 1971—1974, eða úr 2303 tonnum 
1971 niður í 1029 tonn 1974, en árið 1975 
jókst hann i 1927 tonn. Hér kemur að 
sjálfsögðu inn i deila okkar fslendinga við 
Breta um fiskveiðilögsöguna 

Fryst loðna fer til Japans, árið 1975 
nam það 1166 tonnum, en þar er hún þýdd 
upp og þurrkuð. F^st rækja fer einkum til 
Bretlands, Noregs og Sviþjóðar. Árið 1974 
dró úr útflutningi á rækju til Bretlands 
vegna hækkandi tolla, en þar er einn helzti 
markaðurinn, einkum fyrir smáa rækju. 
Markaðir fyrir rækju eru víða, þó einkum 
í Evrópulöndum. tJtflutningur á rækju til 
Bretlands minnkaði úr 547 tonnum 1973 
niður i 331 tonn 1974, og 1975 var hann 
kominn niður i 188 tonn. 

Saltfiskur er ýmist fluttur út þurrkaður 
(20%) eða óþurrkaður (80%). Óþurrk-
aður saltfiskur fer nær eingöngu til S-Evr-
ópu, þar af helmingur til Portúgals. 

36% 30% 46% 

Þurrkaður saltfiskur fer einkum til S-Ame-
riku og Portúgals. Saltfiskflök, sem fram-
leidd eru og flutt út, eru óþurrkuð ufsa-
flök, sem fara til Þýzkalands, m.a. til 
framleiðslu á sjólaxi, og þorskflök sem 
hafa farið til Frakklands og ítaliu. Söltuð 
þunnildi eru flutt út til ftaliu. Árið 1971 
var óþurrkaður saltfiskur fluttur út til 
Bretlands, sem nam 520 tonnum, en árið 
1975 var ekkert flutt út. Ennfremur má 
finna, að útflutningur til ftaliu hefur 
minnkað úr 4995 tonnum 1973 niður í 
3159 tonn 1975. Má rekja þessa þróun til 
bókunar nr. 6 í samningi okkar við Efna-
hagsbandalagið. Aftur á móti hefur t.d. út-

Útfhitningur á heilfrystum fiski eftir löndum 

1971 1972 1973 1974 

tonn millj. tonn millj. tonn millj. tonn millj. 

82 3,2 489 37,2 471 46,5 381 36,5 
6.758 58,9 3.999 96,3 4.400 121,5 1.501 85,3 
2.303 59,5 1.207 48,0 996 51,5 1.029 68,7 

288 9,3 1.149 54,2 889 48,7 433 32,7 
72 3,9 203 13,5 182 14,2 118 12,2 

149 8,1 275 11,4 57 2,1 130 11,4 
127 4,8 320 13,0 148 7,9 60 5,1 
61 3,0 165 11,3 47 4,4 33 4,6 

9.840 150,7 7.807 284,9 7.190 296,8 3.685 256,5 
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flutningur á söltuðum fiskflökum til 
Þýzkalands aukizt smátt og smátt siðustu 
fimm árin. Má eflaust rekja það til þess, 
hversu gott hráefni ufsinn er til fram-
leiðslu á sjólaxi, sem þykir lúxusvara i 
Þýzkalandi. Árið 1975 fór 71,2% af heild-
arútflutningi af söltuðum fiskflökum til 
Þýzkalands. 

Ef litið er á útflutning á skreið, þá kem-
ur i ljós að siðustu árin hefur ftalia verið 
okkar helzti markaður, sem fyrst og 
fremst kaupir skreið af betri gæðaflokkum. 
— Af meðfylgjandi má sjá, hversu 
iskyggileg þróun hefur orðið á þeim mark-
aði frá árinu 1971. 

1971 
tonn 

Ítalía 2777 

1972 
tonn 
1384 

1973 
tonn 
1489 

1974 1975 
tonn tonn 
918 434 

Okkar stærsti markaður fyrir skreið hef-
ur verið Nigeria. Þar hafa gilt innflutn-
ingsleyfi, en 1. apríl 1975 var innflutning-
ur á skreið gefinn frjáls. Þá jókst eftir-
spurnin gífurlega og hefur aukizt jafnt og 
þétt síðan. Útflutningur 1975 nam 1339 
tonnum til Nigeriu. 

Nýr og isvarinn fiskur hefur átt hefð-
bundinn markað i Bretlandi og V-Þýzka-
landi, einkum á vorin og haustin. f Bret-
landi er einkum sótzt eftir flatfiski, þorski 
og ýsu, en í V-Þýzkalandi eftir karfa og 
ufsa. Nú á siðustu árum hefur nokkuð af 
ísvörðum fiski verið flutt út til Belgíu. 

Vegna deilna okkar við Breta og V-
Þjóðverja um fiskveiðilögsöguna, er 
hætt við að hinir hefðbundnu markaðir, 
sem þar hafa verið fyrir isfisk, séu í 
hættu, ef bókun nr. 6 kemur ekki fljótlega 
til framkvæmda. 

Helztu markaðir f}rrir lagmeti hafa ver-
ið í Bandaríkjunum, Sovétrikjunum, Bret-
landi, Tékkóslóvakiu og Japan. Útflutn-
ingur til Bretlands minnkaði úr 41,6 millj-
ónum 1973 niður i 25,1 millj. króna 1974. 
Svipaða sögu er að segja um þróun á út-
flutningi lagmetis til Danmerkur og 
Frakklands. Slikt er mjög bagalegt fyrir 
islenzkan lagmetisiðnað, sem undanfarin 
ár hefur átt undir högg að sækja að 
sanna tilverurétt sinn. f framtíðinni mun 
niðursuðuiðnaðurinn eiga mikla möguleika 
fyrir sér, ef meðal annars bókun nr. 6 
kemst til framkvæmda. 

Markaðir fyrir lýsi eru flestir í V-Evr-
ópu, en þorskalýsi er þó selt um allan 
heim Helstu markaðir fyrir fiskimjöl eru 
í V-Evrópu, Póllandi og nú síðustu árin 
Sovétrikin. Þau lönd, sem íslendingar 
fluttu mest fiskimjöl til í V-Evrópu voru 
árið 1975, Bretland 30.669 lestir, V-Þýzka-
land 23.437 lestir, Belgía 2.500 lestir, Dan-
mörk 1.273 lestir og Holland 521 lest. 
Heildarverðmæti til þessara EEC-landa 
nam 1975 1840,6 milljónum króna. 

Eins og áður kom fram, þá nemur út-
flutningur okkar til EFTA og EEC ca. 

Útflatningur á ísfiski 1911—1915 (síld ekki meðtalin) 

1971 1972 1973 1974 1975 

Lönd: tonn millj. tonn millj. tonn millj. tonn millj. tonn 

Bretland 9.150 240,9 5.878 156,1 309 16,3 4.673 233,2 2.726 
V-Þýskaland 8.177 145,9 10.475 238,4 14.604 476,0 9.238 374,9 1.600 
Danmörk 203 3,0 353 5,7 1.020 20,9 258 9,3 -

Færeyjar 722 10,5 39 0,7 386 6,7 1.471 48,5 -

Svíþjóð 66 2,3 - - 2 0,2 - - -

Belgía 22 0,5 38 1,1 1.546 47,1 890 42,9 1.093 
Önnur lönd 19 0,4 3 0,2 58 5,2 184 12,4 535 

Samtals 18.359 403,5 16.786 402,2 17.925 572,4 16.714 721,2 5.954 

millj. 

208.3 
129.4 

75,3 
46,1 

459,1 
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40% að verðmæti. Hér á eftir má sjá 
hvernig þróun hefur verið frá 1965. 

Ver'Ömæti útfluttra sjávarafwða til EFTA-landa 
og Efnahagsbandalagsins: 

EFTA EEC 
Heildarv. Heildarv. 
í þús. kr. í þús. kr. 

1965 1.967.113,0 37,4% 1.075.773,0 20,4% 
1966 2.035.942,0 36,4% 1.183.656,0 21,2% 
1967 1.569.373,0 40,6% 576.364,0 14,9% 
1968 1.254.146,0 30,5% 602.627,0 14,6% 
1969 2.197.938,0 28,4% 1.209.032,0 15,6% 
1970 3.146.438,0 31,2% 1.269.144,0 12,6% 
1971 3.154.634,0 28,5% 1.106.270,0 10,0% 
1972 3.151.400,0 25,6% 1.340.200,0 10,9% 
1973 1.895.200,0 9,8% 5.395.100,0 28,2% 
1974 4.670.700,0 19,0% 5.468.500,0 22,2% 

f ljósi þess, sem að framan er sagt um 
helztu útflutningsmarkaði íslendinga, þá 
er það augljóst að markaður Efnahags-
bandalagsins hefur gifurlega þýðingu fyrir 
sjávarafurðir fslendinga. Bæði markaður 
Efnahagsbandalagsins og EFTA-landanna 
hafa verið þj'-ðingarmiklir og í framtíðinni 
má fullyrða að aukning verður i eftirspurn 
sjávarafurða á þessum mörkuðum frekar 
en minnkun. 

En ekki er nóg að eiga aðgang að góð-
um mörkuðum i framtiðinni. Hitt er ekki 
síður mikilvægt, og það er að kunna að 
fara með sinar eigin auðlindir og í þessu 
tilfelli er það skynsamleg nýting sjávar-
auðlinda hér við fsland og markviss og 
ábyrg stjórnun á sjávarútvegi fslendinga, 
sem getur ráðið úrslitum. Sjávarútveg-
urinn getur einungis haldið áfram áS vera 
uppspretta aiiSlegðar eins og hann hefur 
verið fyrir íslendinga, ef gjörbreytt er um 
stefnu i málefnum hans. Hverfa verður 
af braut skammtímasjónarmiða og taka 
upp stefnu, sem byggist á víðari sjóndeild-
arhring. Skynsamleg nýting fiskstofnanna 
er forsenda þess að fsland geti haldið 
áfram að vera i flokki þeirra þjóða, sem 
efnaðar eru taldar. Hér á eftir verður vikið 
að stjórn á málefnum sjávarútvegsins, þar 
sem telja verður að íslendingar séu nú á 
tímamótum hvað varðar nýtingu sjávar-

auðlinda sinna. Það fyrirhyggjuleysi sem 
ráðið hefur, gæti haft í för með sér gjald-
þrot þjóðarinnar og þá er ekki nóg að 
eiga aðstöðu á góðum og öruggum mörkuð-
um eins og vænta má að Evrópa geti orðið. 

4.3.4 Stjórn á málefnum sjávarútvegs 
Islendinga 

Hugtakið stjórn á sjávarútvegsmálum er 
i víðustu merkingu látið taka til allra ráð-
stafana, sem ætlað er að viðhalda eða auka 
við þá auðlegð hafsins, sem sjávarútvegur 
hagnýtir, og bæta þá hagnýtingu. Um þrjú 
meginmarkmið er að ræða: 1. að viðhalda 
fiskistofnum, 2. að bæta afkomu sjávarút-
vegsins, 3. að styðja tiltekin sjónarmið i 
alþjóðamálum. 

Það er almennt viðurkennd staðre^md, 
að auðævi hafsins endurnýjast af sjálfu sér 
og aukast, en að aukningin fari til spillis, 
ef hún er ekki hagnýtt. Spurningin er því, 
hversu mikið magn megi veiða, án þess að 
auðlindin skerðist. Hér er um hugtakið há-
mark varanlegs afla að ræða. Oft er talið 
að höfuðmarkmið stjórnar i sjávarútvegs-
málum sé að stuðla að því, að hámark var-
anlegs afla sé veitt (sjónarmið fiskifræð-
inga), hvorki meira né minna. En ekki 
má miða við aflann einan. Eins og öll 
önnur framleiðsla, þarf framleiðsla gæða 
úr sjó samvinnu vinnuafls, fjármagns og 
náttúruauðlinda. Markmiðið hljóti því að 
vera, að munur verðmætis heildarfram-
leiðslunnar og heildarkostnaðarins sé sem 
mestur. Það er, að aflinn sé veiddur með 
sem minnstum tilkostnaði. Mynd 4.3.4.1., 
á næstu síðu, sýnir þetta á einfaldan hátt. 

Punktur E er sá punktur, sem við eig-
um að leita að. Þar er mestur munur á 
heildarafrakstri og heildarkostnaði. Fjöldi 
fiskimanna væri bilið OA. Punktur P, þá 
er varanlegur afli i hámarki, sá punktur 
er beztur frá líffræðilegu sjónarmiði, þar 
er hagkvæmasta hagnýting fiskistofnsins. 
f reynd er yfirleitt ekki vitað um lögun 
linunnar, sem sýnir varanlegt aflamagn 
og heildarafraksturs auk þess sem kostn-
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Mynd 4.3.4.1 
Varanlegur afli eða heildarafrakstur: 

aðarlína þarf ekki að vera bein, og er það 
eflaust sjaldan. Tilhneiging er til þess, að 
fiskiskipafloti stækki umfram það sem 
nauðsynlegt er til þess að öðlast hámarks-
afla, og að jafnvægi skapist við aðstæður, 
þar sem um er að ræða mikla sókn, skerð-
ingu fiskistofna og varanlegan afla (þ.e. i 
punkti G), sem er minni en bæði sá afli, 
sem skilaði mestum afrakstri og sá afli, 
sem er varanlegur hámarksafli. Þetta veld-
ur lélegri afkomu sjávarútvegs. 

Á árunum 1962—1972 jókst fiskafli 
heimsins um 7% á ári. Það verður æ aug-
ljósara, að tala þeirra fisktegunda, sem 
eru fullnýttar, fer vaxandi, og að æ meiri 
erfiðleikum er bundið að finna fisktegund-
ir eða fiskimið sem ekki eru hagnýtt að 
fullu. Þetta á sér stað samtímis þvi, að 
eftirspurn eftir sjávarafurðum vex örar 
en framleiðslan, þannig að samkeppnin um 
auðlindirnar vex, likt og gerst hefur hjá 
okkur á íslandi, en samtimis verður æ tor-
veldara að rannsaka ástand fiskistofnanna. 
Geysiörar tækniframfarir, bæði veiða og 
vinnslu, ýta annars vegar undir afla-
aukninguna og hins vegar aukna eftir-
spurn, en hvort tveggja gerir nauðsyn á 
stjórn í sjávarútvegi brýnni, en jafnframt 
torveldari. Bilið á milli þess stigs, sem 

tæknin er á, og hins, sem stjórnin er á, 
fer vaxandi. Það sem eykur á erfiðleikana 
á stjórn sjávarútvegsmála er að menn eru 
ekki sammála um, að hvaða markmiðum 
skuli keppa . 

Vandamál í sjávarútvegi eru sérstæð 
að því leyti, að auðlindin, sem hagnýtt er, 
endurnýjast sjálflírafa, eins og raunar á 
sér einnig stað i öðrum atvinnugreinum, 
svo sem skógrækt, en auðævi hafsins eru 
hins vegar sameign, en það á ekki við um 
þann skóg, sem hagnýttur er í skógrækt. 
Sameign auðlinda hafsins skapar þannig 
t.d. sérstakt vandamál við stjórnun sjávar-
útvegsmála í því tilliti, að afleiðing stækk-
aðs fiskiskipaflota getur ekki aðeins valdið 
þvi, að afli á skip minnki, heldur jafnvel 
einnig hinu, að heildaraflinn minnki. 

í fyrstunni færir aukin sókn hlutfalls-
lega meiri aukningu á afla og siðan hlut-
fallslega jafnmikla. En fljótlega kemur að 
því, að aflaaukningin verður hlutfallslega 
minni en aukning sóknarinnar. Á ein-
hverju stigi færir aukin sókn einhverja 
aflaaukningu en mjög litla, og að því kem-
ur, að aukin sókn getur beinlínis skert 
heildaraflann, stundum með hættulegum 
afleiðingum fyrir stofninn, eins og komið 
hefur i ljós við hvalveiðar, en aðeins i 
litlum mæli. Sjá mynd 4.3.4.2. á næstu 
siðu. 

Frá efnahagssjónarmiði ætti markmið 
stjórnar i sjávarútvegi að vera að stuðla 
að því, að jöfnuður náist á takmarkakostn-
aði og takmarkaafrakstri, m.ö.o. að auka 
sókn, ef takmarkaafrakstur er meiri en 
takmarkakostnaður, en draga úr henni, ef 
takmarkakostnaður er meiri en tak-
markaafrakstur. En í reynd er sér-
staklega erfitt að reikna takmarkakostnað 
og takmarkaafrakstur. Hér kemur sú stað-
reynd til skjalanna, að fiskistofnarnir eru 
sameign. Sjónarmið fiskimanns um þessi 
hugtök er ekki það sama og sjónarmið sjáv-
arútvegsins alls. Jafnvægi i sjávarútvegi er, 
ef að likum lætur, nær ómögulegt að ná á 
meðan ekki hefur verið mörkuð nein heild-
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Mynd 4.3.4.2 
Afli minnkar þegar vissri sókn er naÖ. 
Skýring: 1. Bogin aflalína. 2. Bein kostnaðarlína. 
3. Jafnvægi við sókn í OE. 4. Afli er farinn að 
minnka í kjölfar aukinnar sóknar (hagkvæmara 
er að hætta sókn fyrr, þ.e. þegar aflalína er í 
hámarki). 

arstefna 1 stjórnnn sjávarútvegsmála í 
heiminum. 

Möguleikar á bættri afkomu sjávarút-
vegs virðast fyrst og fremst vera fólgnir i 
lœkkun kostnáðai', en ekki i auknu afla-
verðmæti. Almennt virðist talið, að með 
stjórn á fiskveiðum séu aðeins takmarkað-
ir möguleikar á þvi að bæta afkomu sjávar-
útvegs með aukningu á aflaverðmæti, 
Vandamálið, sem við er að etja, er þvi i 
raun og veru tviþætt. í fyrsta lagi þarf að 
ná samkomulagi um takmörkun sóknar-
innar, og síðan að tryggja, að kostnaður-
inn lækki raunverulega i kjölfar þess. En 
hvort tveggja er erfitt i reynd. Ráðstaf-
anir i þá átt að öðlast hámarkshagræði af 
stjórnun í sjávarútvegi, verður að gera i 
tima, þ.e. á fyrstu stigum þróunar fisk-
veiðanna, áður en til umframafkastaget-
unnar hefur verið efnt. 

Það sem hér hefur verið drepið á að 
framan, verða íslendingar að gera sér 
grein fyrir og gera fyrirbyggjandi ráð-
stafanir, þannig að fslendingar sjálfir 
eyðileggi ekki eigin tilveru i framtiðinni. 
Þrátt fyrir þá von, að samningar um fisk-
veiðilögsögu okkar verði leiddir á farsæl-

an hátt, þannig að við getum vel við unað, 
þá má ekki gleyma þeirri staðreynd, að 
stjórnun á okkar eigin sjávarútvegsmálum 
hefur ekki byggzt á langtimasjónarmiðum. 
Það er ekki nóg að gera miklar kröfur til 
annarra, lika verður að líta i sinn eigin 
barm. 

5. EFNAHAGSBANDALAG 
EVRÓPU 1 DAG 

Hér verður aðeins vikið að þeim sjónar-
miðum sem uppi eru um útlit og framtið 
Efnahagsbandalags Evrópu. Það, sem hér 
um ræðir, varðar ekki beint sjávarútvegs-
mál fslendinga, heldur helztu stoðir banda-
lagsins. Það er stefnu þess og framvindu i 
náinni framtíð. 

Bandalagið hefur sannað og sýnt óvið-
jafnanlegan fjaðurleika frá upphafi. Það 
aðlagaði sig og tók við inngöngu Bretlands, 
Danmerkur og frlands 1973, lifði hótun 
Breta um úrsögn 1974 og hefur þurft að 
þola óteljandi storma, vegna krafna sér-
stakra hagsmunahópa. Á þessu ári er það 
stefnan i landbúnaðarmálum bandalagsins, 
sem iþyngir framtið þess. Allar framfarir 
til efnahagslegrar og peningalegrar sam-
einingar hafa stöðvazt. Mismunur i hag-
vexti, verðbólgu og viðskiptajöfnuði milli 
hinna niu landa er miklu meiri nú en var 
1960. Með tilliti til þessa hefur Efnahags-
bandalaginu hnignað. Viðskipti milli land-
anna innan bandalagsins hafa minnkað. 
Árið 1972 fóru 52% af heildarviðskiptum 
bandalagsins fram innan núverandi niu 
landa. 1974 höfðu þau fallið niður i 47% 
og þrátt fyrir örlitla aukningu 1975, þá 
náði það ekki því hlutfalli sem var 1972. 
Hluta af minnkuninni er hægt að skýra 
með hækkun í verði, á vörurn eins og t.d. 
oliu, sem komið hafa utan frá. Ennþá er 
lítil ástæða til að ætla að viðskipti innan 
Efnahagsbandalagsins muni vaxa hraðar 
en heimsviðskipti á komandi árum. Nú-
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verandi stefna i peningamálum bandalags-
ins er eklci til að auðvelda það, að verð-
kerfi bandalagsins geti gengið snurðulaust 
f}^rir sig. 

Þrátt fyrir stöðnun innan bandalagsins, 
þá er ekki liklegt að neitt bandalagsrikj-
anna yfirgefi það, eins og málin eru i dag. 
Sá gamli málsháttur, að Efnahagsbandalag-

ið sé eins og hjólreiðamaður, sem verði að 
halcia áfram til þess að halda jafnvæginu, 
er ekki lengur sannur. Það likist fremur 
minnismerki til minningar um gamla 
drauma. Við skulum vona að Efnahags-
bandalagið nái sér upp úr þeim öldudal, 
sem það nú virðist vera i, þvi sameinuð 
Evrópa i viðskiptum getur meiru áorkað 
en sundurleit. 

Helztu heimildir eru þessar: 

Alþingistíðindi 1957 B 4. hefti. 
Trúnaðarskýrsla — Viðræður embættismanna 

og ráðherra við aðildarríki Efnahagsbanda-
lags Evrópu og framkvæmdastjórn þess. 
September 1961—júlí 1962. 

Skýrsla ríkisstjórnarinnar til Alþingis, 12. nóv-
ember 1962 — Efnhagsbandalag Evrópu og 
fsland. 

Tillaga til þingsályktunar um aðild fslands að 
Friverzlunarsamtökum Evrópu. 

Gylfi Þ. Gíslason: Fyrirtæki og þjóðfélagið. 

Newsweek. 
The Economist. 
Gylfi Þ. Gíslason: Fiskihagfræði, 6. bindi. 
The Economist Diary 1976: Kaflinn um EEC. 

Evrópu, gert af Sölustofnun lagmetisins. 
Fjármálatíðindi: Hefti júlí-desember 1975. 
Greinargerð um innflutningstolla á lagmeti í 

Evrópu, gert af Sölustofnun lagmetisins. 
ÆGIR: Rit Fiskifélags íslands, árgangar 1969-

1975. 
Rannsóknax-ráð ríkisins: Þróun sjávarútvegs, — 

yfirlit um stöðu íslenzks sjávarútvegs og fisk-
iðnaðar og spá um þróun fram til 1980. 



Valdimar Kristinsson: 

Samgöngur og ferðamál 

Vegagerð — Farþegaflutningar innanlands — Vöruflutn-
ingar innanlands — Ilótel og sumargistihús — Farþega-
flutningar milli landa — Vöruflutningar milli landa — 
Kaupskipastóll — Bifreiöaeign — Flugfloti — Póstur og 
sími — Útvarp — Kortaröð. 

Annað hvert ár hefur verið rituð grein 
um samgöngur í Fjármálatiðindi og laus-
lega rætt um þróun samgöngumálanna 
innanlands og til og frá landinu. Siðustu 
árin hefur ferðamálum verið bætt við 
samgöngurnar, enda eru náin tengsl þar 
á milli. 

Vegalcerfið er mest i sviðsljósinu eins 
og áður, enda er það veikasti hlekkurinn 
i samgöngumálunum. Með vegagerðinni 
yfir Skeiðarársand opnaðist langþráður 
hringvegur um landið, og hafa nú ferða-
máti og ýmsir flutningar tekið miklum 
breytingum í samræmi við það. Hrað-
brautarframkvæmdirnar á suðvesturhorni 
landsins eru eins konar sýnishorn af þvi, 
hvernig endurleggja þarf helstu þjóðvegi 
landsins, byggðum og atvinnulifi til 
styrktar og ferðamönnum til þæginda og 
ánægju. Dregið hefur úr hraðbrautarlagn-
ingu siðustu misserin og ekki er ljóst, hve-
nær vænta má næstu stórframkvæmda. 
Nokkur minni verkefni eru þó i gangi á 
þessu sviði. 

Vegagerð 
Á þessu ári verður lokið við að setja 

bundið slitlag á veginn frá Keflavik að 

Gerðum, Garði á Miðnesi og einnig á kafl-
ann frá Skeiðavegsmótum að Þjórsá. 

Byggð hefur verið ný brú á Kópavogs-
læk og þaðan er verið að leggja aðskilda 
akbraut frá gamla Hafnarfjarðarveginum 
að Arnarneslæk. Nýja vegagerðin 
verður hluti af umferðarmannvirkjum, er 
síðar munu koma á Arnarneshæðinni. Frá 
Arnarneslæk að Engidal (þar sem umferð-
in skiptist í þrjár áttir) eru innan við tveir 
km og er mikil þörf á annarri akbraut 
einnig á þeim kafla. Standa vonir til að 
á næsta ári verði unnið þarna að sam-
göngubótum. 

Á Kjalarnesi er búið að tengja 1,2 kíló-
metra langan tilraunakafla við beygjuna 
við Tiðaskarð. Ný brú er komin á Kiða-
fellsá og þar verður á árinu lokið við 3 
km langan, nýjan vegarkafla, sem þó 
verður ekki lagður bundnu slitlagi i bráð. 
Þarna verður mikil samgöngubót, þar sem 
beygjurnar við gömlu brúna hafa reynst 
mörgum skeinuhættar. 

Nú er unnið að brúargerð yfir Borgar-
fjörð. Verður brúin rúrnir 500 m að lengd 
en alls verður vegalagningin yfir fjörðinn 
um 2 km. Þessum miklu framkvæmdum 
verður liklega lokið 1978; þá mun leiðin 
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norður styttast um rúma 7 km, þegar kom-
ið er að sunnan, leiðin vestur um 25 km 
og vegurinn i Borgames um 27 km. 

í ofanverðum Borgarfirði liggur nú 
versti langi vegarkaflinn á allri norður-
leiðinni. Liklega verða sums staðar breyt-
ingar á legu vegarins á þessu svæði i fram-
tíðinni. Nú er unnið við nýja brú yfir 
Bjarnadalsá (rétt hjá Dalsmynni) og 
stuttan veg sem tengja mun saman tvo 
aðra nýlega vegarkafla. Rúmlega tveggja 
lan hlykkjótt leið, frá Brekku að Bifröst, 
um efsta hluta Grábrókarhrauns, er svo 
þarna fyrir sunnan. 

Á Holtavörðuheiðinni sunnanverðri er 
verið að endurleggja veg á snjóþyngsta 
kaflanum. í Llúnavatnssýslum eru komnir 
alllangir kaflar af framtiðarvegum, þótt 
enn vanti á þá bundna slitlagið. En nú eru 
slæmu staðirnir enn hættulegri en áður, 
þegar beinir og breiðir vegir liggja að þeim, 
þannig er það til dæmis við Stóru-Giljá, 
þar sem brekkur og krappar beygjur á 
litlu svæði skilja að góða vegarkafla. 

Byrjað er að leggja nýjan veg yfir 
Hrútafjarðarháls. Liggur hann norðar en 
áður og stefnir á nýju brúna hjá Laugar-
bakka. Styttist vegurinn nokkuð við þetta 
og hvimleið vinkilbeygja sunnan Melstaðar 
hverfur. 

Byrjað var á vegarbótum á þjóðvegum 
i Skagafirði austan Varmahliðar, en nýja 
brú vantar á Héraðsvötn til að losna við 
nær 2 km krók, sem hlykkjast norður með 
Blönduhliðinni. 

Nú er unnið að vegagerð fyrir neðan 
Æsustaðaskriður, og verður þar slæmur 
kafli væntanlega bráðum úr sögumii. Fyrir 
neðan Bakkasel er verið að bæta við upp-
hækkaða veginn, sem liggur ofan af Öxna-
dalsheiðinni. 

Norðan Akureyrar á að reyna i ár að 
ljúka undir malbik veginum að vegamót-
um norðan Moldhaugaháls, en þar skiptist 
umferðin vestur og norður. Á Svalbarðs-
strönd er svo haldið áfram vegalagningu 
i átt til Vikurskarðs, en að sunnan mun 

sá vegur tengjast áætluðum vegi norðan 
flugvallar. 

Á Austurlandi er fjárfrekasta fram-
kvæmdin göngin undir Oddsskarði. Er bú-
ist við að þau verði opnuð til umferðar á 
næsta ári. 

Vegurinn frá Reykjavik til Akureyrar 
(mælt frá Lækjartorgi að Ráðhústorgi) er 
um 452 km. Ekki er liklegt að hann styttist 
mikið i framtiðinni, en vegurinn gæti 
orðið um 430 km, þegar „hraðbrautar"-
lagningu lýkur á þessari leið. Af þessum 
430 km eru aðeins 30 km eða 7% komnir 
i framtiðarhorf með bundnu slitlagi, þ.e. 
24 km i og við Reykjavik, 1 km á Kjalar-
nesi og 5 km við Akureyri. 

Til viðbótar þessum 30 km eru um 100 
km á norðuleiðinni tilbúnir undir bundið 
slitlag og að meðtöldum þeim köflum, sem 
nú er verið að vinna við mundi á stuttum 
tíma, ef fjármagn fengist, vera hægt að 
koma þriðjungi vegarins til Akureyrar i 
framtiðarhorf. Yrði síðan lögð oliumöl á 
kafla, sem hafa viðunandi undirstöðu, en 
skortir eitthvað á breidd hraðbrauta og 
afliðandi beygjur þeirra, væri hægt að 
ganga frá um helmingi leiðarinnar frá 
Reykjavik til Akureyrar. Hinn helminginn 
þarf aftur á móti meira og minna að end-
urleggja. 

Á þessari leið eru nú margar brýr með 
tveimur akreinum, en margar nýlegar brýr 
þar eru aðeins með einni akrein, og end-
urspeglar það nokkuð fjárhagsstöðuna á 
hverjum tima. Aftur á móti mun gert ráð 
fyrir að hægt verði að breikka allar eða 
nær allar þessar nýlegu brýr síðar. 

Farþegaflutningar innanlands 
Farþegaflutningar hér á landi fara að 

langmestu leyti fram með bifreiðum. 
Fyrsta tafla sýnir fólksflutninga á sérleyf-
isleiðum 1956—75, en þar er um að ræða 
almenningsvagna aðra en strætisvagna, 
sem eru i reglubundnum ferðum. Farþeg-
um fækkaði verulega á árunum 1964—68, 
en siðan fjölgaði þeim á ný fram til árs-
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1. tqfla. Fólksflutningar á sérleyfis-
leiðum 1956—J9751). 

Ekin Farþega-
vegalengd Tala km 
þús. km farþega íþús. 

1956 5.431 684.357 34.996 
1957 5.117 588.144 32.926 
1958 5.219 684.410 34.974 
1959 5.112 580.320 30.852 
1960 5.302 635.317 31.852 
1961 5.441 647.717 36.017 
1962 5.468 647.124 34.631 
1963 5.043 689.397 35.183 
1964 5.576 580.694 23.773 
1965 5.167 550.369 32.886 
1966 5.342 483.142 38.495 
1967 3.433 492.517 38.998 
1968 2.632 425.517 26.888 
1969 2.531 525.858 27.963 
1970 2.787 599.909 34.340 
1971 2.862 619.005 36.361 
1972 2.884 636.504 31.501 
1973 2.890 655.926 33.357 
1974 2.428 589.386 33.371 
1975 2.165 490.553 31.276 

Fólksflutningar Landleiða h.f. á Hafnarfjarðarleið 
eru ekki taldir með, sjá texta. 

ins 1973 er aftur tók að fækka verulega. 
Heildartala ekinnar vegalengdar er miklu 
lægri síðari árin en áður var, og mun það 
stafa meðal annars af stækkun vagnanna 
og því, að styttri leiðirnar verða hlutfalls-
lega fólksfleiri en hinar. 

Strætisvagnar Reykjavikur halda uppi 
ferðum á 12 aðalleiðum og 2 aukaleiðmn 
með 63 vögnum. Flestir urðu farþegarnir 
árið 1962 eða 18,2 millj., en þeim fækkaði 
síðan næstu árin og voru 13,3 millj 1969. 
Nýtt leiðakerfi var tekið upp vorið 1970 
og þá varð nokkur fjölgun farþega. Komst 
fjöldi þeirra upp i 14,7 millj. árið 1973, 
en fór aftur niður í 13 millj. 1975. 

Innanlandsflugið er mjög mikilvægur 
þáttur i samgöngumálunum. Siðustu ár 
hafa verið slegin ný og ný met í heildar-
tölu farþega, og i fyrra urðu þeir yfir 205 
þúsund. Er sú tala jafnhá ibúatölu alls 
landsins árið 1970. Kemur þetta fram í 2. 
töflu, og þar sést jafnframt, að vöruflutn-
ingar í lofti fara stöðugt vaxandi. Mikil-
vægustu flugleiðir eru sýndar i 3. töflu, 

en það eru leiðirnar frá Reykjavík til Ak-
ureyrar, Vestmannaeyja, ísafjarðar og 
Egilsstaða. Mikil aukning hefur orðið á 
Akureyrarleiðinni siðustu árin, og á þeirri 
leið ferðast nú um þriðjungur af flugfar-
þegunum. Árin 1973 og 1974 varð einnig 
geysileg fjölgun farþega til og frá Vest-
mannaeyjum, en náttúruhamfarirnar og 
siðan uppbyggingarstarfið þar eiga auðvit-
að mestan þátt i þvi. Meginhluti áætlun-
arflugs innanlands er á vegum Flugfélags 
íslands, en nokkur minni flugfélög fljúga 
reglulega til einstakra staða. Helst þeirra 
er flugfélagið Vængir, sem flýgur frá 
Reykjavik til staða á Vestur- og Norðvest-
urlandi, og Flugfélag Norðurlands, sem 
flýgur frá Akureyri til staða á Norðaust-
urlandi, og einnig til Egilsstaða og Isa-
fjarðar. 

Farþegaflutningar á sjó milli landshluta 
hafa minnkað verulega, enda hafa i stað 
gömlu Esju og Heklu komið ný strand-
ferðaskip, sem taka aðeins 12 farþega. 
Reglubundnum siglingum er haldið uppi 

2. tafla. Innanlanclsflug Flugfélags 
íslands 1955—1975. 

Flogin Far- Farþega-
vegalengd þega- km Fragt Póstur 
þús. km fjöldi i þús. tonn tonn 

1955 1.150 44.512 10.013 949 107 
1956 1.230 54.850 12.419 1.171 137 
1957 1.309 59.501 1.422 144 
1958 1.079 56.045 11.737 1.478 144 
1959 821 51.195 10.488 1.140 181 
1960 868 51.593 10.879 1.053 151 
1961 755 48.382 10.527 905 106 
1962 907 68.091 14.976 1.120 127 
1963 893 66.653 15.416 982 117 
1964 965 74.598 17.236 1.054 128 
1965 1.181 93.489 22.274 1.291 177 
1966 1.433 111.724 27.082 1.925 351 
1967 1.474 117.988 28.234 2.656 434 
1968 1.295 109.516 25.448 3.008 422 
1969 1.225 107.032 25.348 3.283 455 
1970 1.149 108.328 26.238 3.401 437 
1971 1.355 130.612 31.780 3.834 526 
1972 1.590 152.246 37.037 4.082 560 
1973 1.868 183.287 44.309 4.605 572 
1974 1.995 201.375 46.729 4.764 614 
1975 2.136 205.176 49.242 5.243 676 
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3. tafla. Farþegaflutningar á helstu 
flugleiðum innanlands 1955—1975. 

Rvík- Rvík- Rvík— Rvík-
Akureyri- Vestm.eyj- ísafj.- Egilsst.-

Rvík Rvík Rvík Rvík 
1955 13.330 9.177 5.520 4.078 
1956 17.113 11.821 6.219 5.617 
1957 18.525 12.366 6.481 6.678 
1958 15.308 13.082 6.122 5.980 
1959 15.064 12.740 4.850 6.235 
1960 16.784 11.143 5.678 5.983 
1961 15.555 10.851 5.467 5.950 
1962 22.854 13.214 8.911 9.203 
1963 22.381 12.228 7.258 10.643 
1964 24.682 15.541 8.574 12.884 
1965 31.701 16.166 11.696 17.170 
1966 34.604 22.922 15.510 19.588 
1967 38.438 25.848 15.092 18.632 
1968 36.337 22.528 13.825 13.188 
1969 35.952 21.620 14.099 12.445 
1970 36.911 20.363 14.581 13.044 
1971 45.595 23.651 17.601 16.250 
1972 53.922 26.520 20.945 18.725 
1973 61.812 35.322 24.542 22.765 
1974 64.068 48.135 25.400 21.635 
1975 66.618 46.931 26.279 20.576 

á ákveðnum leiðum með fimm skipum. 
Herjólfur fer frá Vestmannaeyjum til Þor-
lákshafnar, Akraborgin milli Akraness og 
Reykjavikur, flóabáturinn Baldur siglir um 
Breiðafjörð, Fagranesið um Isafjarðardjúp 
og Drangur um Eyjafjörð og til Grímseyj-
ar og Siglufjarðar. Farþega- og bilaflutn-
ingar á Faxaflóa hafa aukist verulega eftir 
stækkun Akraborgar, og sama verður ef-
laust uppi á teningnum við suðurströnd-
ina eftir tilkomu nýs Herjólfs. 

Vöruflutningar innanlands 
Meginhluti af innflutningi til landsins 

fer um Reykjavíkurhöfn eða nágrenni 
hennar, þ.e.a.s. olia er flutt til Hvalfjarðar 
og súrál til Straumsvíkur. Frá Reykjavik 
eru vörur þvi fluttar til allra landshluta. 
Reynt er þó að skipuleggja beina flutn-
inga frá útlöndum til annarra hafna. 1 
samræmi við þessa viðleitni hefur Eim-
skipafélag íslands hafið smiði stórrar 
vöruskemmu á Akureyri, en framkvæmdir 
hafa tafist vegna erfiðleika við nýja hafn-
argerð, sem nú mun búið að yfirvinna. 

Vöruflutningar með stórum vörubifreið-

um hafa aukist mjög á síðari árum. Marg-
ir aðilar standa að þessum flutningum, en 
smám saman hefur verið að komast betra 
skipulag á vörumóttökuna i Reykjavík, og 
er Vöruflutningamiðstöðin langstærsti að-
ilinn i þeim efnum. Árið 1975 munu um 60 
þús. tonn hafa farið út á land frá Vöru-
flutningamiðstöðinni, en flutningar til 
Reykjavikur eru aðeins um fjórðungur af 
því magni. I tengslum við stöðina eru nú 
40—50 bílar, og hafa þeir stækkað veru-
lega á siðari árum. 

Hótel og sumargistihús 
Gistiaðstaðan hefur batnað mjög hér á 

landi á siðari árum eftir að reist hafa ver-
ið nokkur ný hótel i Reykjavik og víðar 
um land, og margir skólar hafa verið tekn-
ir i notkun sem sumargistihús. 

Á árinu 1976 er gistihúsakosturinn í 
Reykjavík sem hér segir: 

herbergi rúm 
Hótel Borg 46 75 
Hótel Saga 90 150 
Hótel Loftleiðir 218 436 
Hótel Holt 53 95 
Hótel Esja 134 268 
City Hótel 29 51 
Hótel Hof 31 62 
Hjálpræðisherinn 42 65 
Gistiheimilið Snorrabr. 52 17 34 
Gistiheimilið Brautarh. 22 25 47 
Gistiheimilið Bánarg. 12 10 17 

Samtals 695 1300 
Stúdentagarðar (á sumrin) 90 150 

Alls 785 1450 

Auk þess hefur „Gistimiðstöðin" verið 
skipulögð á vegum Flugleiða, en þar bjóða 
um 50 aðilar 130—150 herbergi á einka-
heimilum. 

Gistihúsakosturinn á og við Akureyri 
1976 er sem hér segir: 

herbergi rúm 
Hótel KEA 28 56 
Hótel Varðborg 28 53 
Hótel Akureyri 19 47 
Skíðahótelið ^ 12 27 

Samtals 87 183 
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Heimavist Menntaskólans 
(á sumrin) 68 135 

Hrafnagilsskóli (á sumrin) 33 58 
Alls 188 376 

Sumargistihús i skólum hafa bætt mjög 
aðstöðuna til að taka á móti ferðamönn-
um. Hótel Garður hefur lengi verið rekið 
i stúdentagörðunum við Háskólann, og nú 
eru rekin tiu sumargistihús i skólum und-
ir nafninu Edda á vegmn Ferðaskrifstofu 
rikisins. Það er að Reykholti i Borgarfirði, 
á fsafirði (heimavist Menntaskólans), að 
Reykjum i Hrútafirði, á Húnavöllum við 
Svinavatn, á Akureyri (heimavist Mennta-
skólans), að Eiðum, á Kirkjubæjarklaustri, 
að Skógum undir Eyjafjöllum og að Laug-
arvatni i tveimur skólum, þ.e. í Mennta-
skólanum og Húsmæðraskólaniun. Samtals 
eru um 420 herbergi og 800 gistirúm i 
þessum skólum. Sumargistihús i skólum 
eru einnig rekin á fleiri stöðum og þá af 
ýmsum aðilum. 

Farþegaflutningar milli landa 
Farþegaflutningar til fslands á árun-

um 1947—73 eru sýndir í 4. töflu, en ná-
kvæmar er skráð, þegar fólk kemur til 
landsins, heldur en þegar það fer frá þvi. 
Flestir farþeganna eru skemmtiferðamenn, 
en ekki er hægt að skilja á milli ferða-
mennsku og annarra erindagjörða. Nær 
51.500 fslendingar ferðuðust á milli landa 
á siðasta ári, en það er 3.500 færri en árið 
á undan. Hvort tveggja verður að teljast 
mjög mikið eða um fjórðungur lands-
manna. 

Erlendir ferðamenn urðu hér flestir árið 
1973, eða 74 þús., fældkaði svo i 68% þús. 
árið eftir og í fyrra urðu þeir svo nær 72 
þús. Auk ferðamanna, sem taldir eru á 
venjulegan hátt komu 5.756 með 12 
skemmtiferðaskipum árið 1974 og 7.330 
með 16 skipum árið eftir. Er þetta veruleg 
fækki frá árunum á undan. Flest skip-
anna stóðu við skemur en sólarhring, en 
nokkur komu bæði til Reykjavíkur og Ak-
ureyrar. Fullur helmingur erlendra ferða-

4. tajía. Farþegaflutningar til 
íslands 1947—1975. 

íslendingar Útlendingar 

Aukn- Aukn- Aukn- Aukn-
ing ing ing ing 

Fjöldi f.f.ári í% Fjöldi f.fári í% 
1947 3.853 - - 4.395 - -

1948 4.333 480 12,5 4.802 407 9,3 
1949 6.376 2.043 47,1 5.312 510 10,6 
1950 4.312 -2.064 -32,4 4.383 -929 -17,5 
1951 4.780 468 10,9 4.084 -299 -6,8 
1952 4.943 163 3,4 4.823 739 18,1 
1953 5.183 240 4,9 6.380 1.557 32,3 
1954 6.566 1.383 26,7 6.843 463 7,3 
1955 7.112 546 8,3 9.474 2.631 38,4 
1956 8.751 1.639 23,0 9.517 43 0,5 
1957 8.858 107 1,2 9.279 -238 -2,5 
1958 8.239 -619 -7,0 10.111 832 9,0 
1959 9.712 1.473 17,9 12.269 2.158 21,3 
1960 9.491 -221 -2,3 12.806 537 4,4 
1961 10.078 587 6,2 13.516 710 5,5 
1962 11.227 1.149 11,4 17.249 3.733 27,6 
1963 13.124 1.897 16,9 17.575 326 1,9 
1964 16.746 3.622 27,6 22.969 5.394 30,7 
1965 18.679 1.933 11,5 28.879 5.910 25,7 
1966 23.147 4.468 23,9 34.733 5.854 20,3 
1967 26.368 3.221 13,9 37.728 2.995 8,6 
1968 20.848 -5.520 -20,9 40.447 2.719 7,2 
1969 19.482 -1.366 -6,6 44.099 3.652 9,0 
1970 26.899 7.417 38,1 52.908 8.809 20,0 
1971 32.205 5.306 19,7 60.719 7.811 14,8 
1972 36.319 4.114 12,8 68.026 7.307 12,0 
1973 47.661 11.342 31,2 74.019 5.993 8,8 
1974 54.941 7.280 15,3 68.476 -5.543 -7,5 
1975 51.438 -3.503 -6,4 71.676 3.200 4,7 

manna kemur á þremur mánuðum, i júni, 
júli og ágúst, og skapar það mikla erfið-
leika fyrir hótel, sem rekin eru allt árið. 

Árið 1975 heimsótti landið fólk af nær 
hundrað þjóðum. Langflestir voru Banda-
rikjamenn eða 25.053 og 35% af heildinni. 
Sjötti hluti ferðamanna voru áfangafarþeg-
ar Loftleiða eða 11.640 en flestir þeirra eru 
frá Bandaríkjunum. Næstfjölmennastir 
voru Þjóðverjar (7.877), og Þjóðverjar 
voru einnig meira en helmingur þeirra, 
sem komu með skemmtiferðaskipum 
(3.968). Engin skemmtiferðaskip komu 
heldur frá Bretlandi vegna þorskastriðsins. 
Þriðji fjölmennasti hópurinn af almenn-
um ferðamönnum voru Danir og Færey-
ingar (6.665), þá Svíar (5.751), Bretar 
(5.649), Norðmenn (5.036) og Frakkar 
(3.045). 
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5. tafla. Farþegaflutningar til Islands eftir 
samgöngutœkjum 1950—1973. 

Farþegar frá útlöndum: 
Meö skipum Með flugvétum 

Út- ís- Út- ís-
lend- lend- Sam- lend- lend- Sam-
ingar ingar tals ingar ingar tals 

1950 1.734 2.631 4.365 2.649 4.380 4.330 
1955 2.838 2.732 5.570 7.636 4.380 11.016 
1956 2.990 3.002 5.992 6.527 5.749 12.276 
1957 2.772 2.141 4.913 6.507 6.717 13.224 
1958 2.785 2.282 5.067 7.326 5.957 13.283 
1959 3.275 2.811 6.086 9.021 6.901 15.922 
1960 2.894 2.772 5.666 9.912 6.719 16.631 
19 61 2.617 3.152 5.769 10.899 6.926 17.825 
1962 2.672 3.251 5.923 14.577 7.976 22.553 
1963 2.800 3.212 6.012 14.775 9.912 24.687 
1964 3.157 3.635 6.792 19.812 13.111 32.923 
1965 4.391 3.988 8.379 24.488 14.691 39.179 
1966 4.160 4.018 8.178 30.573 19.129 49.702 
1967 3.385 3.787 7.172 34.343 22.581 56.922 
1968 2.226 1.822 4.048 38.221 19.026 57.244 
1969 2.083 2.019 4.102 42.016 17.463 59.477 
1970 1.156 2.055 3.211 51.752 24.844 76.596 
1971 1.301 1.767 3.068 59.418 30.438 89.856 
1972 1.263 1.488 2.751 66.763 36.319 103.082 
1973 1.299 1.462 2.761 72.720 46.199 118.919 

í 5. töflu er farþegaflutningum skipt 
milli skipa og flugvéla. öll farþegaaukn-
ingin hefur komið með flugvélunum og 
eftir að Gullfoss var seldur úr landi, i októ-
ber 1973, var hætt að skrá sérstaklega þá 
fáu, sem komu með skipum. Þrátt íyrir 
sumarferðir Smyrils (frá júni 1975) er 
fjöldi flugfarþega og farþega á sjó gefinn 
upp í einu lagi. 

Sjötta tafla sýnir farþegafjölda i milli-
landaflugi Flugfélags fslands og Loftleiða. 
Farþegaaukningin 1973 og 1974 varð ekki 
eins mikil og oft áður, og árið 1975 var 
fyrsta árið sem þeim fækkaði (niður í 374 
þús), en reksturinn á því ári mun þó hafa 
orðið hagkvæmari en árin á undan. Vöru-
flutningar í lofti minnkuðu einnig, eða úr 
6 þús. tonnum 1974 í rúm 4 þús. tonn. 

Frá Keflavík eru fastar flugferðir til 
New York, Chigago, Glasgow, Lundúna, 
Lúxemborgar, Dusseldorf, Frankfurt, Osló-
ar, Stokkhólms og Kaupmannahafnar. Frá 
Reykjavik er ennfremur flogið til Færeyja. 
Auk Flugleiða heldur SAS nú eitt erlendra 

flugfélaga uppi reglulegum ferðum til fs-
lands, og reyndar eru þær ferðir nær ein-
göngu miðaðar við áframhaldandi flug til 
Grænlands (Narssarssuak) og því aðeins 
á sumrin. Bæði Pan American og BEA 
hafa hætt flugi hingað. 

Um Keflavikurflugvöll fóru 473.343 
farþegar á síðasta ári. Eru farþegar i milli-
lendingu þá taldir einu sinni. Á flughöfn-
um erlendis mun víða venja að telja þá 
tvisvar, og þar sem slíkir farþegar voru 
237.342 mundi heildartalan til samanburð-
ar vera um 710 þús. farþegar. Er það um 
100-200 þús. færra en árin á undan vegna 
færri millilendinga 

Vöruflutningar milli landa 
Heildarflutningsmagn milli íslands og 

útlanda, skipt á innflutning og útflutning, 
er sýnt i 7. töflu. Útflutningsmagnið var 
rúmur þriðjungur á við innflutninginn 
1975, en var nær helmingur 1969. Á ýmsu 
veltur um þessi hlutföll, og má benda á, 
að á síðari árum hafa sveiflur i sild- og 

6. tafla. Millilandaflug Flugfélags 
íslands ug Loftleiða 1950—1975. 

Flogin Far- Farþega-
vegalengd þega- km Fragt Póstur 
þús. km fjöldi iþús. tonn tonn 

1950 708 5.702 11.776 172 15 
1955 3.330 27.295 93.284 382 51 
1956 4.025 36.943 119.611 555 64 
1957 5.472 45.922 154.659 557 70 
1958 4.750 49.129 162.789 706 72 
1959 5.859 57.925 223.333 928 89 
1960 6.043 64.851 250.558 529 91 
1961 6.232 76.881 315.934 677 127 
1962 8.347 103.520 474.633 831 213 
1963 8.671 112.744 517.058 846 190 
1964 9.488 144.179 652.942 1.052 271 
1965 10.614 189.860 886.911 1.328 282 
1966 10.967 227.494 1.019.172 2.148 502 
1967 10.865 259.436 1.142.531 2.645 648 
1968 10.960 266.383 1.172.697 4.164 806 
1969 10.745 275.580 1.252.765 5.079 866 
1970 12.155 350.109 1.722.608 2.527 670 
1971 11.908 363.918 1.800.560 3.799 667 
1972 13.135 393.884 1.903.600 3.936 708 
1973 14.281 409.556 1.940.393 6.158 850 
1974 12.528 404.694 1.878.582 6.031 861 
1975 11.397 374.039 1.760.332 4.288 925 
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7. tafla. Heildarflutningsmagn 
milli Islands og útianda 1935—1975. 

Innflutningur Útflutningur 

Tonn Hlutfall Tonn Hlutfall 
1935 333.665 100,0 117.127 100,0 
1940 226.928 68,0 186.317 159,1 
1945 329.344 98,7 199.985 170,7 
1950 488.825 146,5 148.914 127,1 
1955 643.500 193,0 198.718 169,7 
1956 718.400 215,3 241.179 205,9 
1957 663.300 198,8 235.233 200,8 
1958 673.000 201,7 255.203 217,9 
1959 700.062 209,8 239.408 204,4 
1960 666.111 199,6 296.173 252,9 
1961 601.825 180,4 339.277 289,7 
1962 677.000 202,9 395.781 337,9 
1963 753.250 225,8 435.443 371,8 
1964 763.993 229,0 437.228 373,3 
1965 826.429 247,7 507.880 433,6 
1966 838.953 251,4 539.663 460,7 
1967 879.280 263,5 406.642 347,2 
1968 934.309 280,0 315.466 269,3 
1969 862.883 258,6 393.613 336,1 
1970 975.289 292,3 384.829 328,6 
1971 1.049.824 314,6 329.613 281,4 
1972 1.046.450 313,6 395.512 337,7 
1973 1.320.199 395,7 473.360 404,1 
1974 1.400.562 419,7 434.099 370,6 
1975 1.278.177 383,1 454.358 387,9 

9. tafla. Vöruflutningar milli íslands og út-
Janda á vegum isJenskra skipafélaga 1950— 

1975 í þús. tonna1). 

8. tafla. Innflutningur nokkurra vöru-
tegunda (orkugjafa) i tonnum 1935—1975. 

Kol 
1935 139.290 
1940 132.864 
1945 116.820 
1950 94.860 
1955 61.333 
1956 42.692 
1957 33.825 
1958 30.290 
1959 30.284 
1960 21.476 
1961 17.392 
1962 16.136 
1963 10.725 
1964 12.695 
1965 8.022 
1966 5.006 
1967 5.118 
1968 3.012 
1969 2.332 
1970 1.826 
1971 1.351 
1972 788 
1973 830 
1974 165 
1975 222 

Gasolía, 
brennslu-

olía 
12.170 
10.555 
17.331 

141.350 
207.278 
237.145 
247.846 
285.601 
332.614 
313.786 
280.858 
311.765 
349.393 
351.725 
380.827 
409.956 
393.195 
444.930 
342.025 
395.252 
397.755 
376.107 
463.393 
472.181 
410.308 

Benzín, 
þotu-
eldsn. 
5.845 
2.554 

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

115.244 
112.917 
134.946 
188.555 
138.454 
131.071 

Samt. 
tonn 

157.305 
145.973 
151.143 
278.620 
325.288 
332.170 
344.969 
369.258 
422.902 
391.341 
348.228 
384.828 
421.759 
426.173 
469.613 
488.101 
495.090 
545.588 
432.166 
512.322 
512.023 
511.841 
652.778 
610.800 
541.601 

VoOf 
heildar-
innflutn. 

47.1 
64.3 
45,9 
56,0 
53.7 
51.4 
53,4 
54.8 
60,4 
48.8 
57.9 
56,8 
56.0 
55,8 
56,8 
58.2 
56.3 
58.4 
50.1 
52.5 
48.8 
48.9 
49,4 
43.6 
42,4 

Innflutningur: Önnur %af 

S.Í.S. 
fél. og heildar 

Eimskio S.Í.S. leiguskÍD2) Samtals innfl. 
1950 101,9 30,1 55,3 187,3 38,3 
1955 134,5 57,7 111,1 303.3 47,1 
1956 147,1 73,2 54,0 274,3 38,2 
1957 128,1 75,0 214,0 417,1 62,9 
1958 134,8 74,0 195,7 404,5 60,1 
1959 133,4 72,0 195,6 401,0 57,3 
1960 128,3 55,8 175,1 359,2 53,9 
1961 128,4 45,0 172,6 346,0 57,5 
1962 148,0 44,6 206,5 399,1 58,9 
1963 142,8 59,8 228,9 431,5 57,3 
1964 168,9 41,0 220,3 430,2 56,3 
1965 151,7 64,5 187,2 403,4 48,8 
1966 157,8 53,2 207,6 418,6 49,9 
1967 151,7 59,7 86,7 298,1 33,9 
1968 185,7 73,7 98,8 358,2 38,3 
1969 179,8 60,3 80,8 320,9 37,2 
1970 208,7 83,7 96,2 388,6 39,8 
1971 236,4 79,6 83,6 399,6 38,1 
1972 240,9 93,9 109,8 444,6 42,5 
1973 259,7 95,5 116,4 471,6 35,7 
1974 292,6 80,6 120,3 493,5 35,2 
1975 315,6 72,0 84,7 472,3 37,0 
Útflutningur: Önnur %af 

fél. og heildar 
Eimskip S.Í.S. leiguskip Samtals innfl. 

1950 55,0 13,4 15,6 84,0 56,4 
1955 74,4 32,5 24,7 131,6 66,2 
1956 104,6 28,5 25,0 158,1 65,6 
1957 79,6 24,1 45,1 148,8 63,3 
1958 101,0 34,0 48,0 183,0 71,7 
1959 103,8 35,0 53,0 191,8 80,1 
1960 124,6 33,8 52,3 210,7 71,1 
1961 120,9 34,9 53,0 208,8 61,5 
1962 110,2 31,7 93,6 235,5 59,5 
1963 129,2 34,2 100,3 263,7 60,6 
1964 129,4 52,7 106,0 288,1 65,9 
1965 132,0 31,5 131,7 295,2 57,0 
1966 140,9 44,7 106,4 292,1 54,1 
1967 132,0 36,4 98,6 267,0 65,7 
1968 98,9 25,5 77,7 202,1 64,1 
1969 132,0 32,3 118,7 283,0 71,9 
1970 152,8 20,8 89,2 262,8 68,3 
1971 150,2 26,6 57,3 234,1 71,0 
1972 152,8 39,3 104,9 297,0 75,1 
1973 147,4 45,1 97,8 290,3 61,3 
1974 140,8 37,6 60,6 239.0 55,0 
1975 156,6 28,9 74,3 259,8 57,2 
1) Nákvæmar tölur hafa ekki alltaf fengist hiá smæstu 

skipafélögunum, enda hafa sum þeirra ekki starfað 
lengi. 

2) Olíuflutningar eru hér taldir með, en þeir voru 
verulegir með íslenskum skioum á árunum 1957-
1966. Leiguskipin voru yfirleitt erlend. en á síðari 
árum hafa íslensk leiguskip verið mikið í förum 
fyrir skipafélögin, einkum Eimskip og Hafskip. 
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10. tafla. Kaupskipaflotinn 1945—1975. 

Vöruflutninga- Olíuflutninga- Kaupskipafloti 
Farþegaskip skip skip samtals 

Lestir Lestir Lestir Lestir 
Tala hrúttó Tala brúttó Tala brúttó Tala brúttó 

Árslok 1945 6 5.330 7 4.263 _ _ 13 9.593 
Okt.lok 1950 6 8.622 17 23.343 2 1.106 25 33.071 

— 1955 5 8.310 19 29.738 4 2.687 28 40.735 
— 1956 6 8.668 18 28.963 4 13.839 28 51.470 
— 1957 5 7.089 19 29.462 4 13.939 28 50.390 
— 1958 5 7.089 20 31.802 4 13.839 29 52.730 
— 1959 6 7.280 22 34.083 4 13.839 32 55.202 
— 1960 7 7.796 23 36.260 4 13.839 34 57.895 
— 1961 7 7.796 23 36.260 4 13.839 34 57.895 
— 1962 7 7.796 24 39.268 5 13.987 36 61.051 
— 1963 6 7.726 26 41.368 9 14.067 41 63.161 
— 1964 7 7.870 30 42.287 10 14.962 47 65.119 

Árslok 1965 7 7.870 33 48.128 11 17.467 51 73.465 
— 1966 7 6.594 33 48.471 7 8.361 47 63.426 
— 1967 7 6.594 30 43.576 7 8.361 44 58.531 
— 1968 7 6.534 29 39.988 7 8.361 43 54.922 
— 1969 6 5.226 28 37.966 7 8.361 41 51.553 
— 1970 6 5.239 32 48.618 5 3.394 43 57.251 
— 1971 6 5.224 33 50.289 5 2.795 44 58.308 
— • 1972 6 5.224 34 49.121 5 2.795 45 57.140 
— 1973 5 1.366 37 51.995 5 2.517 47 55.878 
— 1974 5 1.689 43 59.020 5 2.517 53 63.226 
— 1975 5 1.679 48 64.113 5 2.515 58 68.307 

loðnuveiðum og svo innflutningur til virkj-
ana og stóriðju haft mikil áhrif í þessu 
sambandi. Innflutningur orkugjafa (kola, 
brennsluolíu og bensíns) er sýndur í 8. 
töflu. Hefur hann síðustu ár verið 40— 
50% af heildarinnflutningsmagninu. 

Vöruflutningar milli íslands og útlanda 
fara nær eingöngu fram með skipum, þar 
sem lítið munar um vöruflutninga í lofti, 
að þvi er magn snertir. Ýmsar mikilvægar 
vörur, einkum varahlutir, koma þó loft-
leiðis. 1 9. töflu er sýnt flutningsmagnið, 
sem flutt er á vegum íslenskra skipafélaga. 
Eftir að hætt var að flytja olíur með is-
lenskum skipum, hefur hlutur þeirra í 
heildarinnflutningnum verið rúmur þriðj-
ungur. En íslensku skipin flytja dýrustu 
vörurnar, sem jafnframt er mest vinna við 
að skipa upp. Útflutnmgsmagnið með ís-
lenskum skipum var á siðasta ári tæp 60%, 
og hefur það verið nokkuð misjafnt frá ári 
til árs. Erlencl leiguskip eiga nokkurn þátt 

í hærri hlutfallstölum flutnings á vegum 
skipafélaganna árin á undan. 

Kaupskipastóll 
Kaupskipafloti landsmanna er nú 68 

þús. tonn, og þar af eru vöruflutningaskip 
samtals 64 þús. tonn. Olíuflutningaskipin 
og farþegaskipin eru nú bæði fá og smá. 
Eftir að Gullfoss var seldur úr landi 
(haustið 1973), eru farþegaskip aðeins í 
strandsiglingum. 1 10. töflu er sýnd heild-
arstærð og fjöldi kaupskipa. Farþegaskip 
eru þau kölluð, sem mega flytja fleiri en 
12 farþega. íslensku farþegaskipin eru 
jafnframt vöruflutningaskip. Helstu félög 
sem halcla uppi flutningum til og frá land-
inu, eru Eimskipafélag íslands, Skipadeild 
SÍS og Hafskip. Eimskipafélag íslands er 
þeirra langstærst; á félagið nú 21 skip og 
hefur eitt að auki i fastri leigu. Skipadeikl 
SlS á 6 skip og Hafskip sama fjölda. Ell-
efta taflan sýnir skipakomur í Reykjavik-



SAMGÖNGUR OG FERÐAMÁL 183 

c,: • Ti;> ciöi> PÍS51 ciB,? cj. 
r.'Ji-jZi-j c'Bj ir?5i c 'BiÆi <r cSi <ii.-> c.Si? e.Bf» c'Bi c'Bj cíSi cSrj cíB? tgH,? <22? qjSi? cý 
c.2i rrZi-s -S,-) r.SiT rTi-j cS-j rvri-j c:Stj cí&j <T—cSStj c l C.-ZÍ-J cta-j ijSj cli.-jC.S-J cTi;> clij cli-j qyS-j cfS-j cSjj -Si c2 r.. Ji,-j cS.J crli-j rlEi-j cjS-j c;öít c:3í-j c.S? cxi:> c3j CSÍi? c'IE «;155> c.Ii-j c.S-j rlii c5J tr 
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urhöfn, sem nú er reyndar í tveimur hlut-
um, Vesturhöfn og Sundahöfn. Meginhluti 
af almennum innflutningi landsmanna er 
skipað þar upp, en mikill minnihluti út-
flutningsins fer um höfnina. 

Bif reiÖaeign 
Eins og 12. tafla ber með sér hefur bif-

reiðaeign landsmanna aukist hröðum 
skrefum siðustu tvo áratugi. Undantekn-
ingar eru þó árin 1969 og 1975, en þá voru 
aðeins fáir bílar fluttir inn. Aukningin er 
nær öll i fólksbifreiðum, en almenningsbif-
reiðum og vörubílum hefur þó fjölgað 
nokkuð síðustu árin. Stórir vörubilar eru 
nú mun fleiri en áður, og fjöldi velútbú-

11. tafla. Skipakomur í Reykjavíkurhöfn 1950—1975. 

Tala skipa Lestir (brúttó)* iþús. ísl. skip % 

íslensk Erlend S/cip alls fslensk Erlend Samtals Tala Lestir 

1950 2.567 618 3.185 517 223 740 81 70 
1955 2.199 566 2.765 561 665 1.226 80 46 
1956 2.374 545 2.919 625 570 1.195 81 52 
1957 2.276 590 2.866 621 530 1.151 79 54 
1958 2.231 642 2.873 656 536 1.192 78 55 
1959 2.490 457 2.947 706 449 1.155 84 61 
1960 2.589 386 2.975 688 481 1.169 87 59 
1961 3.213 430 3.643 696 483 1.179 88 59 
1962 2.990 492 3.482 1.666 822 2.488* 86 67 
1963 2.773 450 3.223 1.885 832 2.717 86 69 
1964 3.454 443 3.897 1.877 914 2.791 89 67 
1965 3.349 532 3.881 1.844 1.137 2.981 86 62 
1966 3.113 541 3.654 1.809 1.211 3.020 85 60 
1967 3.302 563 3.865 1.648 1.062 2.710 85 61 
1968 2.969 428 3.397 1.760 969 2.729 87 64 
1969 3.186 412 3.598 1.680 1.075 2.755 88 61 
1970 2.836 449 3.285 1.537 1.064 2.601 86 59 
1971 2.821 500 3.321 1.598 1.270 2.868 85 56 
1972 3.200 362 3.562 1.710 1.290 3.000 90 57 
1973 3.078 354 3.432 1.664 1.261 2.925 90 57 
1974 3.077 315 3.392 1.667 1.009 2.676 91 62 
1975 3.187 205 3.392 1.969 931 2.900 94 68 
* Frá ársbyrjun 1962 hefur Reykjavíkurhöfn gefið upp bróttólestir skipa í stað nettólesta áður. 
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inna almenningsbifreiða hefur bœst i flot-
ann. Nú eru 3,4 íbúar um hverja fólks-
bifreið i landinu. 

Meðalaldur bifreiða er einnig sýndur i 
12. töflu. Er meðalaldurinn miðaður við ár-
gerð og reiknað með því, að allir bilar séu 
settir saman á miðju ári. Meðalaldur fólks-
bifreiða á árinu 1975 var 6,8 ár. 

Flugfloti 
íslenski flugflotinn er orðinn allstór, ef 

flugvélar i fastri leigu eru taldar með. 
Flugleiðir eiga tvær þotur af gerðinni 
DC-8-63 og leigja aðrar tvær; tekur 
hver þeirra 249 farþega. Einnig á félagið 
tvær þotur af gerðinni B-727, en hvor 
þeirra tekur 126 farþega. Til innanlands-
flugs eiga Flugleiðir siðan fimm vélar af 
gerðinni F-27, en hver þeirra tekur 48 
farþega. 

Flugleiðir eiga flutningafyrirtækið Car-
golux ásamt með Salenia i Svíþjóð og Lux-
air i Luxemburg. Cargolux rekur fjórar 
flugvélar af gerðinni CL-44 og þrjár þot-
ur af gerðinni DC-8-63. 

Arnarflug, sem er arftaki Air Viking, 
rekur eina vél af gerðinni Boeing-720, 
sem tekur 171 farþega. f eign minni flug-
félaga og i einkaeign eru 88 vélar, er sam-
tals geta flutt um 320 farþega. 

Póstur og sími 
Póst- og simaþjónustan er einn mikil-

vægasti þáttur samgöngukerfisins. Póst-
sendingar innanlands og milli fslands og 
útlancla eru sýndar í 13. töflu. Allmiklar 
sveiflur hafa verið á póstmagninu siðustu 
þrjú ár, en þó hefur aukning orðið nokk-
ur. Póstsendingar fara um landið með 
ýmiss konar farartækjum. 

Fjöldi símskeyta er sýndur i 14. töflu, og 
eru þar einnig skráðar telexritanir. Telex-
sambandi við umheiminn var komið á 
1962, og er það notað af stofnunum og 
fyrirtækjum, sem hafa mildl viðskipti við 
útlönd. Árið 1970 var tekin i notkun sjálf-

12. tafla. Bifreiðakostur 1950—1975. 

Bifreiðctfjöldinn Meðalaldur 

Ars- Fólks- Alm.- Vöru- Bifr. Fólks- Alm,- Vöru-
lok bifr.1) bifr. bifr. alls bifr. bifr. bifr. 
1950 6.038 289 4.389 10.716 7,1 6,9 8,2 
1955 9.812 328 5.471 15.611 7,6 8,8 9,9 
1956 10.793 317 5.473 16.583 7,7 8,9 10,5 
1957 11.936 331 5.535 17.802 7,9 9,0 10,8 
1958 12.939 321 5.547 18.807 8,1 9,6 11,4 
1959 14.228 325 5.703 20.256 8,2 9,9 13,7 
1960 15.358 337 5.926 21.621 8,5 9,9 12,0 
1961 16.754 351 6.195 23.300 8,7 9,9 11,8 
1962 18.815 395 6.275 25.485 8,3 9,8 11,6 
1963 22.342 406 6.476 29.224 7,6 9,6 11,0 
1964 25.228 417 6.279 31.924 7,3 9,8 10,7 
1965 28.335 444 6.180 34.959 7,1 9,5 10,4 
1966 32.515 466 6.297 39.278 6,7 9,6 9,4 
1967 35.491 500 6.126 42.117 6,6 9,9 9,5 
1968 37,009 559 6.038 43.606 7,0 9,3 9,6 
1969 37.304 555 5.717 43.576 7,6 9,8 9,9 
1970 40.786 567 5.658 47.011 7,6 9,9 10,3 
1971 46.081 656 5.752 52.489 7,1 9,4 9,6 
1972 50.492 806 5.857 57.155 6,8 9,1 9,3 
1973 56.274 845 6.070 63.189 6,7 9,3 9,3 
1974 63.830 897 6.637 71.364 6,4 9,3 8,9 
1975 63.900 938 6.621 71.459 6,8 9,2 9,1 

1) Með sætum fyrir 7 farþega eða færri. 

virk telexstöð í Reykjavík, en það varð til 
að auðvelda mjög telexviðskipti við útlönd. 
1 árslok 1975 voru telexnotendur hér á 
landi orðnir 239. Símskeytum til útlanda 
hefur fækkað á sama tíma sem telexritun-
um hefur fjölgað . 

Langlinusímtölum, sem sýnd eru í 15. 
töflu fjölgar árlega. Á það mikinn þátt i 
fjölguninni, að mikill hluti langlinusim-
talanna fer um sjálfvirkar simstöðvar, sem 
verða fleiri með ári hverju. 

Á árunum 1974 og 1975 voru opnaðar 
sjálfvirkar stöðvar á eftirtöldum stöðum: 

1974 
Þórshöfn ( 9. sept.) 
Vopnafjörður (10. sept.) 
Hvanneyri ( 2 . okt.) 
Borgarfjörður eystri (31. okt.) 
1975 
Brautarholt 
Fáskrúðsfjörður 
Varmahlíð 
Reykir 
Breiðholt (ný langlinumiðstöð) 
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13. tafla. Póstsendingar 1972—1975. 

1972 1973 1974 1975 
þús. þús. þús. þús. 

Innanlands: 
Alm. bréfapóstsend. . . 8.708 9.222 10.598 11.436 
Ábyrgðarbréf 626 632 658 671 
Verðbréf 7 7 7 7 
Bögglar 286 310 349 393 
Póstávísanir 426 401 444 475 
Innr. blöð og tímarit . . 4.000 4.776 4.393 5.859 

Frá útlöndum: 
Alm. bréfapóstsend. . . 3.062 3.122 3.207 3.250 
__ þar afíflugpósti . . . . 1.763 1.958 2.008 2.014 

Ábyrgðarbréf 116 118 125 109 
Bögglar 79 79 83 79 

Til útlanda: 
Alm. bréfapóstsend. . . 1.878 2.358 2.136 1.814 
__ þarafíflugpósti 1.556 2.042 1.840 1.473 

Ábyrgðarbréf 129 147 142 145 
Bögglar 37 40 42 48 

Auk þess hefur verið um stækkanir á 

14. tafla. Símskeyti og telexritanir 
1950—1975. 

eldri sjálfvirkum stöðvum að ræða. 
Simtöl við útlönd koma einnig fram í 

15. töflu. Fjölgaði þeim nokkuð á árinu 
1973. í 16. töflu eru sýndir símnotendur 
i Reykjavík og nágrenni, og er þá Hafn-
arfjörður talinn með og byggðin á milli. 
Símnotendur á svæðinu eru orðnir yfir 46 
þúsund og talfæri um 58 þús. eða 12 þús. 
fleiri en skráðir símnotendur. Eru flest 
aukatalfæri hjá fyrirtækjum og stofnun-
um. 1 árslok 1975 voru 75.482 simnotend-
ur á öllu landinu, þar af 70.354 tengdir 
sjálfvirku stöðvunum eða 93,2% og 91.406 
talfæri, þar af 86.164 tengd sjálfvirku 
stöðvunum eða 94,3%. 

XJ tvarp 
Þegar rætt er um samgöngur i viðustu 

merkingu, er eðlilegt, að vikið sé að þjón-
ustu útvarpsins. Um Ríkisútvarpið — 
hljóðvarp er það að segja, að það hefur 
i fjóra og hálfan áratug náð til alls lands-
ins. En vegna stöðugt öflugri stöðva erlend-
is hafa hlustunarskilyrði á siðari árum 
oft verið verri en þau voru fyrir strið. 
Reynt er að bæta úr þessu með stækkun 
og fjölgun endurvarpsstöðva. tJtvarpsvið-

Fjöldi simskeyta Skeyti 
til frá innan-

útlanda útlöndum lands 
1950 81.569 64.735 312.607 
1955 104.781 84.763 324.393 
1956 103.720 87.044 333.119 
1957 102.670 84.923 312.620 
1958 97.875 80.868 298.968 
1959 101.886 87.821 352.467 
1960 97.472 90.368 278.546 
1961 97.239 90.146 278.939 
1962 86.385 79.770 277.723 
1963 85.765 77.384 279.570 
1964 87.316 80.104 306.166 
1965 95.545 87.046 316.155 
1966 98.754 94.149 323.027 
1967 97.761 92.356 320.638 
1968 81.588 78.272 313.558 
1969 75.284 73.146 307.160 
1970 80.304 74.201 299.127 
1971 75.248 65.885 315.686 
1972 70.752 64.941 328.816 
1973 69.896 62.608 330.748 
1974 61.024 53.641 353.174 
1975 49.967 42.976 366.988 

Telexritanir 
til frá 

útlanda útlöndum 

4.494 
11.440 
15.684 
20.541 
21.541 
23.018 
33.858 
37.715 
57.583 
94.947 

131.674 
171.826 
197.865 
217.143 

5.946 
14.326 
21.159 
28.500 
27.663 
28.800 
37.000 
41.200 
71.600 
12.800 

146.500 
179.259 
216.700 
225.300 

15. tafla, Langlinusímtöl og simtöl 
við útlönd 1950—1975. 

Langlínusímtöl innanlands Simtöl við útlönd 

Þar af 
sjálfvirk Til Frá 

Alls V 
/o 

útlanda útlöndum 
1950 1.192.226 3.823 1.808 
1955 1.641.242 — 5.655 4.053 
1956 1.734.595 — 4.816 3.976 
1957 1.752.953 — 5.837 3.933 
1958 1.840 475 — 6.299 4.259 
1959 2.005.724 — 5.919 4.002 
1960 2.218.600 13,7 5.594 4.533 
1961 2.556.761 24,7 5.488 5.109 
1962 2.880.315 26,5 18.828 13.269 
1963 3.157.078 27,7 23.555 17.676 
1964 3.689.146 41,2 29.442 21.785 
1965 4.789.713 53,1 38.163 29.000 
1966 5.925.890 62,4 44.921 32.100 
1967 6.326.669 66,9 48.640 36.400 
1968 7.187.100 73,3 44.172 37.000 
1969 8.237.600 78,4 38.004 32.000 
1970 10.015.000 81,9 49.378 43.100 
1971 10.587.300 82,0 55.870 44.500 
1972 11.026.200 82,4 64.260 51.500 
1973 11.529.900 82,7 75.010 72.156 
1974 12.297.800 82,5 88.898 73.600 
1975 12.620.900 84,0 89.667 77.650 
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tæki eru fyrir löngu komin inn á hvert 
heimili og i samræmi við nýjustu tækni 
raunar í vasa hvers manns, sem kærir sig 
um. 

íslenska sjónvarpið hefur starfað frá því 
í septemberlok 1966. Vorið 1976 voru um 
54.000 sjónvarpsviðtæki í landinu, þar af 
nokkur hundruð litatæki, og eru þá fjórir 
íbúar um hvert tæki. Svo má heita að 
sjónvarpið nái til alls landsins. Þó eru bæir 
á víð og dreif, þar sem ekkert sést, og aðrir 
hafa ófullnægjandi skilyrði. Dreifing sjón-
varpsins hefur kostað mikið fé, en hefur 
þó gengið betur en bjartsýnustu menn 

16. íafla. Símnotendur í Reykjavík 
og nágrenni 1950—1975. 

Sím- Símtöl 
notendur Talfœri þíis. 

1950 9.605 12.741 33.723 
1955 10.669 15.845 38.218 
1956 10.708 16.395 38.709 
1957 16.800 20.763 36.988 
1958 17.860 21.668 48.604 
1959 18.353 22.631 53.169 
1960 18.466 73.417 52.198 
1961 20.445 25.287 51.320 
1962 21.863 26.833 53.491 
1963 24.259 29.145 63.936 
1964 26.493 32.724 70.885 
1965 27.280 35.009 
1966 27.941 35.379 
196 7 31.030 39.508 
1968 32.110 41.794 
1969 32.882 43.292 
1970 34.664 45.427 
1971 36.140 46.963 
1972 38.496 49.026 
1973 41.888 52.324 
1974 43.254 55.802 
1975 46.425 57.947 

þorðu að vona, og hefur það jafnað að-
stöðu fólks um allt land til skemmtunar og 
fræðslu meira en nokkurt annað tæki eða 
stofnun. Á næstu árum er ætlunin að bæta 
gæði og öryggi dreifikerfisins til muna. 

Kortaröð 
Aftast í þessu hefti eru birt nokkur lit-

prentuð kort um samgöngur (Hagræn 
kortagerð V) , sem tengjast þessari grein. 

Fyrst eru sýndar áætlunarleiðir í milli-
landaflugi og ýjað að fjölda farþega á 
hverri leið. Þá er sýndur farþegafjöldi, sem 
fer um aðalflugvelli landsins. Næst kemur 
tíðni flugferða í innanlandsflugi Flugleiða 
og Flugfélags Norðurlands, sem er því 
tengt. 

Fjórða kortið sýnir umferðartalningu 
víða á þjóðvegum. Mikill munur er hvort 
talið er i næsta nágrenni þéttbýlis eða fjær 
bæjunum. Einnig er meðaltal sumar-
umferðarinnar yfirleitt verulega meira 
en meðalumferðin yfir árið. Umferð 
er langmest á Suðvesturlandi og síðan 
norður um til Eyjafjarðar. Af öðrum ein-
stökum vegum má nefna leiðina milli Ól-
afsvíkur og Hellissands, veginn milli Isa-
fjarðar og Hnífsdals (sem reyndar er nú 
orðinn sami kaupstaðurinn) og Lagarfljóts-
brú við Egilsstaði. 

Siðasta kortið sýnir flutninga á sjó til 
og frá einstökum höfnum (1974), ásamt 
heildarflutningum islenskra skipa á árun-
um 1971—1974. Ennfremur eru sýndar 
aðalleiðir svokallaðra flóabáta eins og þær 
eru nú (1976) eftir komu nýja Herjólfs. 



Siörf Alþingis 
Hér er greint frá störfum 97. löggjafarþings íslendinga, 
og fylgir skrá yfir lög og ályktanir þingsins. Greinin er 
tekin saman af Sigfúsi Gauta Þórðarsyni. 

Reglulegt Alþingi 1975, sem var 97. lög-
gjafarþing Islendinga, stóð frá 10. október 
til 20. desember 1975 og í'rá 26. janúar til 
19. mai 1976 eða alls 187 daga. 

Haldnir voru samtals 341 þingfundur, 
þar af 119 í neðri deild, 127 í efri deild og 
95 í sameinuðu þingi. 

Á þinginu voru lögð fram 179 lagafrum-
vörp, þar af 122 stjórnarfrumvörp og 57 
þingmannafrumvörp. Á milli deilda skipt-
ust frumvörpin þannig, að fyrir neðri deild 
voru lögð 49 stjórnarfrumvörp, en 26 þing-
mannafrumvörp. Fyrir efri deild voru lögð 
70 stjórnarfrumvörp, en 31 þingmanna-
frumvarp. Fyrir sameinað þing voru lögð 
3 stjórnarfrumvörp. 

Alls voru 108 lagafrumvörp afgreidd 
sem lög frá Alþingi, þar af 94 stjórnar-
frumvörp og 14 þingmannafrumvörp. Sjö 
þingmannafrumvörpum var vísað til ríkis-
stjórnarinnar. 

Tuttugu og átta stjórnarfrumvörp og 36 
þingmannafrumvörp urðu ekki útrædd. 

Á þinginu voru bornar fram 74 þings-

ályktunartillögur, þar af 67 í sameinuðu 
þingi, 6 í efri deild og 1 í neðri deild. 
Átján tillögur voru samþykktar sem álykt-
anir Alþingis, 9 var vísað til ríkisstjórnar-
innar, 46 þingsályktunartillögur urðu ekki 
útræddar og 1 var felld. 

Til samanburðar má geta þess, að á síð-
asta reglulega Alþingi, hinu 96. löggjafar-
þingi íslendinga, voru lögð fram 149 laga-
frumvörp, og voru 75 afgreidd sem lög frá 
Alþingi. Þá urðu ályktanir Alþingis 32. 

Alls voru bornar fram 62 fyrirspurnir, 
allar i sameinuðu þingi. Sumar fyrirspurn-
irnar voru fleiri saman á þingskjali, svo 
að málatala þeirra var ekki nema 35. All-
ar þessar fyrirspurnir voru ræddar nema 8. 

Þingið fjallaði alls um 289 mál. 
Hér á eftir fer skrá yfir öll lög og þær 

þingsályktunartillögur, sem afgreiddar 
voru á þinginu, og er vikið stuttlega að 
efni flestra mála. Þá er þess getið hvenær 
afgreiðsla fór endanlega fram af hálfu Al-
þingis, svo og númers og staðfestingardags 
laganna. 
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Skrá yfir lög, afgreidd á 97. löggjafarþingi. 

Ábyrgðir og' lántökur. 

Samþykkt 
af Alþingi 

Lög um heimild til erlendrar lántöku vegna opinberra 19. des. 1975 
framkvæmda á árinu 1976. 

Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd rikissjóðs að taka 
erlent lán að fjárhæð allt að 6.655 millj. kr., sem varið skal 
til framkvæmda í samræmi við ákvæði fjárlaga fyrir árið 
1976. 

Lög um lántökuheimild til eflingar Landhelgisgæsl- 17. maí 1976 
unnar. 

Ríkisstjórninni er heimilt að taka lán allt að 600 milljón-
um króna, eða jafngildi allt að 9 milljónum gyllina vegna 
kaupa á gæsluvél fyrir Landhelgisgæsluna og allt að 140 
milljónum króna vegna endurbóta á varðskipinu Óðni. 

Lög 
nr. og dags. 

89/31. des. 1975 

69/31. maí 1976 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að á-
byrgjast lán Landsvirkjunar og til að taka lán og end-
urlána það Landsvirkjun til virkjana í Tungnaá. 

31. mai 1976 70/31. maí 1976 

Bankamál. 

Lög um heimild fyrir rikisstjórnina til þess að full-
gilda fyrir íslands hönd samning Danmerkur, Finn-
lands, fslands, Noregs og Svíþjóðar, um stofnun Nor-
ræna fjárfestingabankans. 

Lög um Búnaðarbanka fslands. 
Með lögum þessum hefur löggjöfin um Búnaðarbanka Is-
lands verið samræmd lögum hinna rikisbankanna og sniðn-
ir af þeir vankantar, sem á lögunum voru, t.d. vegna laga 
nr. 45/16. apríl 1971 um Stofnlánadeild landbúnaðarins. 
Lög þessi mæla auk þess fjTÍr að bankastjórar verði þrír 
sem hafa verið tveir, og heimild er veitt til að ráða aðstoð-
arbankastjóra. 

4. maí 1976 

6. maí 1976 

26/12. maí 1976 

28/19. maí 1976 

Dómstólar, réttarfar o. fl. 

Lög um kaupstaðarréttindi til handa Garðahreppi. 12. des. 1975 83/24. des. 1975 

Lög um eignarnámsheimild fyrir Neskaupstað á hluta 12. des. 1975 84/24. des. 1975 
jarðarinnar Nes i Norðfirði með hjáleigunum Bakka 
og Naustahvammi. 

Lög um kaupstaðarréttindi til handa Njarðvíkur- 19. des. 1975 86/24. des. 1975 
hreppi. 
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Lög um breyting á lögum nr. 85/23. júní 1936, um 
meðferð einkamála i héraði. 

Lög um kafarastörf. 
Lög þessi fjalla m.a. um skilyrði þess að mega stunda köfun 
í atvinnuskyni. 

Lög um breyting á almennum hegningarlögum, nr. 
19/12. febr. 1940. 

Lög um breyting á lögum nr. 74/21. ágúst 1974, um 
meðferð opinberra mála. 

Lög um breyting á almennum hegningarlögum. 

Lög um breyting á lögum um fasteignasölu, nr. 47/ 
11. júni 1938. 

Skv. lögum þessum er skylt að geta þess í öllum skjölum 
varðandi fasteignakaup, hver hafi samið skjölin. Enn-
fremur skulu þeir, sem fasteignaviðskipti annast, geta nafns 
síns í auglýsingum. 

Lög um breyting á lögum nr. 18/22. apríl 1959, um 
vöruhappdrætti fyrir Samband íslenskra berklasjúkl-
inga. 

Lög um breyting á lögum nr. 16/13. apríl 1973, um 
happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna. 

Lög um breyting á lögum nr. 13/13. apríl 1973, um 
Happdrætti Háskóla íslands. 

Lög um sérstakt lögsagnarumdæmi í Austur-Skafta-
fellssýslu. 

Lög um löggilta endurskoðendur. 
Tilgangur þessara laga er að tryggja að til sé í landinu á 
hverjum tíma stétt manna sem hefur þekkingu til að gefa 
hlutlaust og áreiðanlegt álit á reikningsskilum til notkunar 
í viðskiptum. 

Lög um heimild fyrir rikisstjórnina til að selja Reyk-
hólahreppi jörðina Reykhóla i Reykhólahreppi i Aust-
ur-Barðastrandarsýslu. 

Lög um veitingu rikisborgararéttar. 

Lög um breyting á lögum nr. 85/23. júní 1936, um 
meðferð einkamála i héraði, sbr. lög nr. 33/26. apríl 
1963. 

Samþykkt 
af Alþingi 

8. mars 1976 

Lög 
nr. og dags. 

14/19. mars 1976 

31. mars 1976 12/13. apríl 1976 

7. apríl 1976 

26. apríl 1976 

28. april 1976 

12. mai 1976 

13. maí 1976 

13. maí 1976 

13. maí 1976 

17. maí 1976 

18. maí 1976 

18. maí 1976 

18. maí 1976 

18. maí 1976 

16/21. apríl 1976 

23/6. maí 1976 

24/6. maí 1976 

49/25. maí 1976 

52/25. maí 1976 

53/25. maí 1976 

55/25. maí 1976 

56/25. maí 1976 

67/31. maí 1976 

75/31. maí 1976 

77/31. maí 1976 

80/31. maí 1976 
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Lög um norræna vitnaskyldu. 
Skv. lögum þessum geta hinir almennu dómstólar kvatt 
menn, sem orðnir eru 18 ára og búsettir eru eða dveljast 
í Danmörku, Finnlandi, Noi-egi eða Svíþjóð, til vitnisburð-
ar fyrir dómi hér á landi. 

Samþykkl 
af Alþingi 

18. maí 1976 

Lög 
nr. og dags. 

82/31. maí 1976 

Félagsmál. 

Lög um breyting á lögum um Húsnæðismálastofnun 19. des. 1975 
rikisins, nr. 30/12. maí 1970. 

Lög um breyting á lögum rnn Húsnæðismálastofnun 19. des. 1975 
rikisins, nr. 30/12. maí 1970. 

Lög um breyting á lögum vegna nokkurra verkefna 19. des. 1975 
sveitarfélaga og kostnaðar við þau. 

Lög um breyting á lögum nr. 46/1973, um kjara- 19. des. 1975 
samninga opinberra starfsmanna. 

Lög um vísitölu byggingarkostnaðar. 18. des. 1975 
Skv. lögum þessum skal Hagstofa Islands hefja útreikning 
nýrrar vísitölu byggingarkostnaðar, sem byggð er á niður-
stöðum könnunar á byggingarkostnaði í Reykjavík. Grunn-
tala þessarar vísitölu skal miðuð við byggingarkostnað í 
Reykjavík í október 1975, og síðan er hún reiknuð fjórum 
sinnum á ári miðað við byggingarkostnað í fyrri hluta 
mánaðanna desember, mars, júní og september, í fyrsta 
sinn í desember 1975. 

Lög um breyting á lögum nr. 5/28. febr. 1975, um 17. des. 1975 
ráðstafanir vegna snjóflóða í Norðfirði og fjáröflun 
til Viðlagasjóðs. 

Lög um breyting á lögum nr. 46/1973, um kjarasamn- 28. jan. 1976 
inga opinberra starfsmanna. 

Lög um breyting á lögum nr. 46/1973, um kjara- 15. mars 1976 
samninga opinberra starfsmanna, sbr. lög nr. 90/ 
1975 og lög nr. 3/1976. 

Lög um breyting á lögum nr. 63/16. apríl 1971, um 6. maí 1976 
eftirlaun til aldraðra félaga i stéttarfélögum. 

Lög um breyting á lögum nr. 30/12. maí 1970, um 12. maí 1976 
Húsnæðismálastofnun rikisins, sbr. lög nr. 72/1. júní 
1972 og lög nr. 58/30. apríl 1973, um breyting á 
þeim lögum. 

Skv. lögum þessum er húsnæðismálastjórn heimilt að veita 
lán til kaupa á eldri íbúðum og til endurbóta á eigin hús-
næði öryrkja og ellilifeyrisþega. 

87/24. des. 1975 

88/24. des. 1975 

94/30. des. 1975 

90/31. des. 1975 

93/31. des. 1975 

98/31. des. 1975 

3/29. jan. 1976 

10/15. mars 1976 

33/20. maí 1976 

38/24. maí 1976 
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Samþykkt Lög 
af Alþingi nr. og dags. 

Lög um breyting á sveitarstjórnarlögum, nr. 58 frá 10. maí 1976 41/24. maí 1976 
29. mars 1961. 

Skv. lögum þessum skulu oddvitar eiga rétt á launum úr 
sveitarsjóði vegna starfa sinna í hreppum, þar sem ekki er 
starfandi sveitarstjóri eða annar starfsmaður við stjórn 
sveitarfélagsins. 

Lög um kjarasamninga Bandalags starfsmanna rikis 17. maí 1976 
og bæja. 

Lög þessi eru grundvölluð á samkomulagi því sem gert var 
við gerð aðalkjarasamnings milli Bandalags starfsmanna rik-
is og bæja og fjármálaráðherra nú í vor, en þá náðist m.a. 
samkomulag um takmarkaðan verkfallsrétt opinberra starfs-
manna innan vébanda Bandalags starfsmanna ríkis og bæja. 

Lög um breyting á lögum nr. 38/1954, um réttindi og 17. maí 1976 31/26. maí 1976 
skyldur starfsmanna rildsins. 

Skv. lögum þessum er eftirfarandi mönnum óheimilt að gera 
verkfall, þrátt fyrir ákvæði laga um kjarasamninga Banda-
lags starfsmanna ríkis og bæja: 
1. Héraðsdómarar, hæstaréttarritari og starfsmenn Hæsta-
réttar, lögreglustjórar, fulltrúar lögreglustjórans í Reykja-
vik, tollstjórar, tollgæslustjórar og fulltrúar saksóknara. 
2. Ráðuneytisstjórar, skrifstofustjórar og deildarstjórar í ráðu-
neytum, sendiherrar, starfsmenn íslenskra sendiráða erlend-
is, skrifstofustjóri og deildarstjórar á skrifstofu Alþingis og 
starfsfólk á skrifstofu forseta fslands. 
3. Starfsmenn sáttasemjara rikisins. 
4. Starfsmenn Alþingis, forsætisráðuneytis, utanríkisráðu-
neytis og launadeildar fjármálaráðuneytisins er eigi falla 
undir 2. tl. 
5. Forstöðumenn stjórnsýslustofnana ríkisins og staðgenglar 
þeirra. 
6. Forstöðumenn atvinnurekstrar- og þjónustufyrirtækja rík-
isins og staðgenglar þeirra, nema þeir séu ráðnir sérstakri 
ráðningu. 
7. Aðrir þeir er gegna embættum sem öldungis verður jafn-
að til embætta þeirra manna sem getið er í 1.—6. tl. 

35/26. maí 1976 

59/31. maí 1976 
Skv. lögum þessum er eigendum fjölbýlishúsa m.a. gert að 
skyldu að gera skiptayfirlýsingu, sem geyma skal upplýsing-
ar um: Hvar hver íbúð er í húsi, stærð hverrar íbúðar og 
hvað henni fylgir sérstaklega, hver sé hlutfallstala hverrar 
íbúðar, hafi hún verið ákveðin og hvort íbúð fylgi réttur til 
bílskúrs eða bílastæðis. 
Til tryggingar þvi að eigendur fjölbýlishúsa sinni þessari 
skyldu, er sveitarstjórum gert skylt að gera slíka yfirlýsingu 
að skilyrði fyrir gerð lóðarsamnings. Og til þess að tryggja 

Lög um breyting á lögiun nr. 46/24. maí 1973, um 17. maí 1976 
kjarasamninga opinberra starfsmanna. 

Lög um fjölbýlishús. 17. maí 1976 
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að ákvæðinu verði hlítt varðandi eldra húsnæði er gerð 
skiptayfirlýsingar gerð að skilyrði fyrir þinglýsingu eign-
aryfirfærslu fjölbýlishúss eða hluta þess. 1 lögum þessum 
er auk þess m.a. það nýmæli að lagt er á vald húsfélags að 
gera eiganda eða öðrum íbúa húss að flytja úr húsnæðinu 
vegna alvarlegra brota á húsreglum. 

Lög um jafnrétti kvenna og karla. 
Tilgangur laga þessara er að stuðla að jafnrétti og jafm-i 
stöðu lcvenna og karla á öllum sviðum. Jafnstöðuráð á að 
sjá um, að ákvæðum laganna sé framfylgt. Á opinberum 
stofnunum og félagasamtökum hvilir upplýsingaskylda 
gagnvart Jafnstöðuráði. Sá sem af ásettu ráði, eða gáleysi 
brýtur gegn lögum þessum er skaðabótaskyldur samkvæmt 
almennum reglum. Slikt brot varðar einnig fésektum, nema 
þyngri refsing liggi við að lögum. 

Lög um breyting á lögum nr. 92/24. des. 1955, um 
laun starfsmanna rikisins. 

Skv. lögum þessum skulu laun innheimtumanna ríkisins 
(þ.e. sýslumanna, bæjarfógeta, lögreglustjóra og yfksaka-
dómarans, yfirborgardómarans, yfh-borgarfógetans og toll-
stjórans í Reykjavik) fyrir innheimtu ríkissjóðstekna og 
annarra gjalda vera greidd laun samkvæmt reglugerð, er 
fjármálaráðherra setur. 

Samþykkt 
af Alþingi 

Lög 
nr. og dags. 

18. maí 1976 78/31. maí 1976 

17. maí 1976 84/31. maí 1976 

Fjármál og efnahagsmál. 

Lög um innheimtu ýmissa gjalda með viðauka. 12. des. 1975 75/23. des. 1975 

Lög um breyting á lögum nr. 10/22. mars 1960, um 19. des. 1975 76/23. des. 1975 
söluskatt, sbr. lög nr. 7/1963, lög nr. 76/1967, lög nr. 
10/1974 og lög nr. 85/1974. 

Lög um sérstakt tímabundið vörugjald. 18. des. 1975 77/23. des. 1975 
Lög þessi eru staðfesting á bráðabirgðalögum útg. 16. júlí 
1975 um sérstakt tímabundið vörugjald. Lögunum var ætlað 
að tiyggja fjárhagsstöðu ríkissjóðs með þvi að leggja sér-
stakt 12% vörugjald á tiltekna vöruflokka. 

Lög um aukatekjur rikissjóðs. 18. des. 1975 79/23. des. 1975 
Lögum þessum er ætlað að skapa svigrúm til að tryggja 
að ríkissjóður fái jafnan eðlilega greiðslu fyrir þá vinnu og 
annan kostnað sem leggja verður á í tengslum við dóms-
mál, gerð og frágang skírteina og skjala og ýmiss konar 
eftirlitsstörf sem þeim eru tengd. 

Lög um samþykkt á ríkisreikningum fyrir árið 1973. 12. des. 1975 81/23. des. 1975 

Lög um breyting á lögum nr. 14/15. mars 1965, um 17. des. 1975 74/24. des. 1975 
launaskatt. 

Lög þessi kveða á um að sami háttur verði hafður á um 
innheimtu launaskatts árið 1976 og var árin 1974 og 1975 
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þannig, að skatturinn verði 3%% og renni 2% til Bygging-
arsjóðs ríkisins en 1 ^ % til ríkissjóðs. 

Lög um breyting á lögum. nr. 8/1972 með siðari breyt-
ingum, um tekjustofna sveitarfélaga. 

Framlag Jöfnunarsjóðs til sveitarfélaga skal nú greitt mán-
aðarlega. 

Lög um lækkun lögbundinna framlaga á fjárlögum. 
Skv. lögum jþessum er heimilt að lækka tiltekin framlög á 
fjárlögum áranna 1976 og 1977 irni allt að fimm af hundr-
aði (5%) . Lög þessi taka þó ekki til framlaga vegna slysa-, 
lífeyris- og sjúkratrygginga og ekki til hreinna markaðra 
tekjustofna á gjaldalið. 

Lög um breyting á lögum nr. 68/15. júni 1971, um 
tekjuskatt og eignarskatt, sbr. lög nr. 7/1972, lög nr. 
60/1973, lög nr. 10/1974 og lög nr. 11/1975. 

Við eignarskattsálagningu fyrir skattárið 1975 skal verðmæti 
fasteigna til eignarskatts reiknað á 2,7-földu gildandi fast-
eignamatsverði, þrátt fyrir ákvæði A-liðar 22. gr. laga nr. 
68/1971. 

Fjárlög fyrir árið 1976. 
Heildartekjur skv. greiðsluyfirliti rikissjóðs eru áætlaðar 
60.342 millj. króna og tekjur umfram gjöld 1.485 millj. 
króna. Halli í lánahreyfingum áætlast 1.113.376 millj. 
króna og greiðsluafgangur því um 371 millj. króna. Stærstu 
tekjuliðir eru skattar af seldum vörum og þjónustu 30.978 
millj. króna, gjöld af innflutningi 13.192 millj. króna, tekju-
skattur 6.866 millj. króna. Stærstu gjaldaliðir eru til heil-
brigðis- og tryggingarmála 19.544 millj. króna, menntamála 
9.282 millj. króna og samgöngumála 6.367 millj. króna. 

Lög um gjald af gas- og brennsluolíum. 
Skv. lögum þessum skal greiða kr. 1.33 af hverju kg inn-
fluttrar gasolíu og brennsluolíu og það innheimt með að-
flutningsgjöldum. 

Lög um ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverð-
hækkana á hitunarkostnað ibúða o.fl. 

Leggja skal 1% gjald á söluskattstofn, á tímabilinu 1. mars 
1976 til 28. febr. 1977, og þeim tekjum ráðstafað til þess að 
draga úr áhrifum verðhækkunar á olíu til hitunar íbúðar-
húsnæðis og hraða hitaveitu- og raforkuframkvæmdum vegna 
hitunar íbúða. 

Samþykkt Lög 
af Alþingi nr. og dags. 

8. des. 1975 82/24. des. 1975 

17. des. 1975 96/31. des. 1975 

17. des. 1975 97/31. des. 1975 

20. des. 1975 100/31. des. 1975 

12. febr. 1976 6/13. febr. 1976 

26. febr. 1976 9/27. febr. 1976 

Lög um skattfrelsi bókmennta- og tónlistarverðlauna 
Norðurlandaráðs. 

8. apríl 1976 13/20. april 1976 
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Lög um fjáröflun til landhelgisgæslu og fiskverndar, 
rikisfjármál og fjármögnun orkuframkvæmda sveitar-
félaga. 

Lög þessi fela m.a. í sér breytingu á lögum nr. 77/23. des. 
1975 um sérstakt timabundið vörugjald og lögum nr. 68/15. 
júní 1971 um tekjuskatt og eignarskatt með siðari breyting-
um. Auk þess eru ákvæði um skyldusparnað og fjármögnun 
orkuframkvæmda sveitarfélaga o.fl. 

Lög um aðild íslands að samningi um stofnun að-
stoðarsjóðs á vegum Efnahags- og framfarastofnun-
arinnar. 

Samþykkt 
af Alþingi 

5. maí 1976 

Lög 
nr. og dags. 

20/5. maí 1976 

26. apríl 1976 25/6. maí 1976 

Lög um skráningu og mat fasteigna. 6. maí 1976 

Lög um samþykkt á rikisreikningum fyrir árið 1974. 10. maí 1976 

Lög um breyting á lögum nr. 8/22. mars 1972, um 17. maí 1976 
tekjustofna sveitarfélaga. 

Skv. lögum þessum er nú heimilt að greiða aukaframlög 
til sveitarfélaga verði þau fyrir fjárhagstjóni vegna ákvæða 
laga nr. 94/30. des 1975 um breytingar á lögum vegna 
nokkurra verkefna sveitarfélaga og kostnaðar við þau. 

Lög um heimild fyrir rikisstjórnina til aðildar að Iðn- 17. maí 1976 
þróunarsjóði fyrir Portúgal. 

Lög um breyting á lögum nr. 93/1971, um Fram- 18. maí 1976 
kvæmdastofnun rikisins. 

Með lögum þessum er stefnt aðallega að tvennu, þ.e. að 
efla Byggðasjóð annars vegar og hins vegar að því að Fram-
kvæmdastofnunin annist byggðamál í meiri mæli, m.a. með 
stofnun sérstakrar byggðadeildar. Þá kemur fram gleggri 
skilgreining á verkefnum lánadeildar, sérstaklega að því er 
varðar samviimu við aðrar stofnanir um heildaráætlun um 
framkvæmdir og framkvæmdagetu þjóðarbúsins. Þá er 
Framkvæmdaráð, sem skipað hefur verið með sérstökum 
hætti af ríkisstjórninni, lagt niður, en í stað þess gerir 
stjórn Framkvæmdastofnunarinnar tillögur til rikisstjórnar-
innar um ráðningu forstjóra og framkvæmdastjóra deilda. 

Lög um breyting á lögum nr. 59/28. mai 1969, um 17. maí 1976 
tollheimtu og tolleftirlit, sbr. lög nr. 2/11. febr. 1970 
og lög nr. 66/30. april 1973, um breyting á þeim 
lögum. 

Skv. lögum þessum er viðtaka á ólöglega innfluttum vör-
um, hvort sem hún er gegn endurgjaldi eða ekki, gerð ótví-
rætt að sjálfstæðu broti. 

94/20. maí 1976 

37/21. maí 1976 

48/26. maí 1976 

61/31. maí 1976 

63/31. maí 1976 

71/31. maí 1976 

Fjáraukalög fyrir árið 1973. 18. maí 1976 72/31. maí 1976 
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Samþykkt Lög 
af Alþingi nr. og dags. 

F j á r a u k a l ö g f y r i r ár ið 1974. 18. maí 1976 73/31. maí 1976 

Heilbrigðis- og' t r y g g i n g a m á l . 

L ö g u m b r e y t i n g a r á l ö g u m u m a l m a n n a t r y g g i n g a r , 19. des. 1975 95/31. des. 1975 
nr. 67/1971, sbr. lög nr. 112/1972 og 62/1974. 

Skv. lögum þessum hafa eftirtaldar leiðir verið valdar til að 
lækka útgjöld rikisins í kostnaði almannatrygginga: 
1. Greiðsluhluti sjúklinga í kostnaði vegna sérþjónustu, rann-
sókna og lyfja utan sjúki'ahúsa er hækkaður. 
2. Innheimt er 1% álag á gjaldstofn útsvara, sem rennur 
til sjúkrasamlaga. 

L ö g u m b r e y t i n g á l ö g u m nr . 57/1973, u m a t v i n n u - 3. maí 1976 30/14. maí 1976 
leys i s t rygg ingar . 

Skv. lögum þessum skal sá, sem gengur imdir starfsþjálfun 
eða sækir námskeið til þess að öðlast hæfni til að stunda 
ný störf, njóta á meðan atvinnuleysisbóta í allt að 30 daga 
virka, ef hann naut slíkra bóta þegar starfsþjálfunin eða 
veran á námskeiðinu hófst. 

L ö g u m b r e y t i n g á l ö g u m n r . 6 7 / 1 9 7 1 , u m a l m a n n a -
t rygg ingar , sbr. l ög nr . 9 6 / 1 9 7 1 , nr . 1 1 2 / 1 9 7 2 , nr . 
62/1974 og nr. 13/1975. 

Með lögum þessum er fjárhæð þeirra tekna, sem lífeyris-
þegum er frjálst að hafa án þess að til skerðingar komi á 
tekjutryggingaruppbót á lífeyri almannatrygginga, hækkuð 
verulega. 

3. maí 1976 36/14. maí 1976 

L ö g u m sá l f ræð inga . 
Lögin fjalla m.a. um skilyrði þess að geta borið heitið sál-
fræðingur og um skyldur þeirra. 

10. maí 1976 40/23. maí 1976 

L ö g u m b r e y t i n g á l j ó s m æ ð r a l ö g u m , nr . 1 7 / 1 9 . j ú n i 14. maí 1976 39/25. maí 1976 
1933. 

Lög þessi kveða á um að launakjör skipaðra ljósmæðra skulu 
ákveðin með kjarasamningum eða af kjaradómi á sama hátt 
og laun opinberra starfsmanna. 

L ö g u m b r e y t i n g á l y f s ö l u l ö g u m , nr . 3 0 / 2 9 . apr i l 14. maí 1976 85/25. maí 1976 
1963. 

L ö g u m s júkraþ já l fun . 
Lög þessi fjalla um skilyrði þess að geta borið heitið 
sjúkraþjálfari. 

17. maí 1976 

L ö g u m b r e y t i n g á l ö g u m nr . 3 1 / 5 . m a í 1970, u m 17. maí 1976 
d ý r a l æ k n a . 

58/31. maí 1976 

74/31. maí 1976 
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Samþykkt 
af Alþingi 

Lög 
nr. og dags. 

Iðnaður. 

Lög um lagagildi viðaukasamnings milli rikisstjórnar 13. maí 1976 42/25. maí 1976 
Islands og Swiss Aluminium Ltd., um álbræðslu við 
Straumsvík. 

Með umræddum viðaukasamningi eru m.a. gerðar breyt-
ingar á framleiðslugjaldi ISALs og greiðsluháttum. 

Lög um undirbúningsfélag saltverksmiðju á Reykja- 17. maí 1976 47/25. maí 1976 
nesi. 

Skv. lögum þessum skal ríkisstjórnin beita sér fyrir stofnim 
hlutafélags, er hafi það markmið að kanna aðstæður til að 
reisa og reka saltverksmiðju á Reykjanesi og annast undir-
búning þess, að slíku fyrirtæki verði komið á fót. 1 þeim 
tilgangi er ríkisstjórninni heimilt m.a. að leggja fram í 
reiðufé allt að 60 milljónum króna sem hlutafé. 

Landbúnaðarmál. 

Lög um flokkun og mat ullar. 8. april 1976 21/21. apríl 1976 

Lög um flokkun og mat á gærum. 29. apríl 1976 22/10. maí 1976 

Lög um breyting á lögum nr. 42/1969, um afréttar- 12. maí 1976 43/25. maí 1976 
málefni, fjallskil o.fl. 

Með lagabreytingu þessari eru lögfest ýmis ný ákvæði um 
verndun beitilands og um ítölu. 

Lög um breyting á búfjárræktarlögum, nr. 31/24. 12. mai 1976 46/25. maí 1976 
april 1973. 

Með lögum þessum ber Búnaðarfélagi fslands að sjá Tim 
að hreinrækta islenska forustuféð. Semja ber við einstakl-
inga, sauðfjárræktarfélög eða ríkisbú um að annast þetta verk-
efni undir umsjón og eftirliti félagsins. 

Ábúðarlög. 18. maí 1976 64/31. maí 1976 

Jarðalög. 18. mai 1976 65/31. mai 1976 
Tilgangur laga þessara er að tryggja, að nýting lands utan 
skipulagðra þéttbýlissvæða sé eðlileg og hagkvæm frá þjóð-
hagslegu sjónarmiði og að eignarráð á landi og búseta á 
jörðum sé i samræmi við hagsmuni sveitarfélaga og þeirra, 
sem landbúnað stunda. 

Lög um breyting á lögum nr. 101/1966, um fram- 17. mai 1976 68/31. maí 1976 
leiðsluráð landbúnaðarins, verðskráningu, verðmiðl-
un og sölu á landbúnaðarvörum o.fl. 

Menntamál. 

Lög um breyting á lögum nr. 7/31. mars 1967, um 26. febr. 1976 7/26. febr. 1976 
námslán og námsstyrki, sbr. 1. nr. 39/24. mai 1972, 
um breyting á þeim lögum. 
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Skv. lögum þessum skal á vormisseri 1976 þrátt fyrir á-
kvæði 5. gr. laga þessara veita námslán á þann hátt, að 
lánasjóðurinn kaupi skuldabréf af lánþegum gegn almenn-
um útlánsvöxtum viðskiptabankanna. 

Lög um breyting á lögum nr. 84/1970, um Háskóla 
Islands. 

Meginefni breytinga, sem lög þessi fela í sér, varða rekt-
orskjör og stjórn deilda, stofnun nýrrar deildar, félagsvis-
indadeildar og prófdómarafyrirkomulag. 

Lög um almenningsbókasöfn. 
1 lögum þessum eru m.a. ný ákvæði um breytta skipan 
fjárframlaga til bókasafnsstarfsemi. 

Lög um viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi. 
Skv. lögum þessum skal viðskiptamenntun á framhaldsskóla-
stigi búa nemendur undir störf i viðskiptalifinu og leggja 
jafnframt almennan þekkingargrundvöll. Hún á einnig að 
vera hluti af samræmdu framhaldsnámi að loknum grunn-
skóla. 

Lög um námslán og námsstyrki. 
Námslán slculu nú vera verðtryggð og endurgreiðsla þeirra 
í meginatriðum miðuð við tekjur lánþega að námi loknu. 
Þá er sjóðsstjórninni í sérstökum tilvikum veitt heimild til 
styrkveitinga. 

Samþykkt 
af Alþingi 

Lög 
nr. og dags. 

13. maí 1976 45/25. maí 1976 

14. maí 1976 

14. maí 1976 

50/25. maí 1976 

51/25. maí 1976 

18. maí 1976 57/28. maí 1976 

Orkumál. 

Lög um verðjöfnunargjald raforku. 18. des. 1975 85/24. des. 1975 
Gildistími laga nr. 83/1974 um verðjöfnunargjald af raf-
orku framlengdur til ársloka 1976. 

Lög um Orkubú Vestfjarða. 18. maí 1976 66/31. maí 1976 
Skv. lögum þessum skal Rikissjóði Islands og sveitarfélögum 
á Vestfjörðum heimilt að setja á stofn orkufyrirtæki, er 
nefnist Orkubú Vestfjarða. Tilgangur fyrirtækisins verður 
að virkja vatnsafl og jarðhita á Vestfjörðum, þar sem hag-
kvæmast þykir. 

Samgöngumál o. fl. 

Lög um breyting á lögum nr. 79 frá 6. sept. 1974, um 19. des. 1976 78/23. des. 1975 
fjálöflun til vegagerðar. 

Lögin kveða m.a. á um hækkun þungaskatts af bifreiðum. 

L ö g u m f lugva l lag ja ld . 26. febr. 1976 8/27. febr. 1976 
Skv. lögum þessum skal greiða sérstakt gjald, er renni til 
ríkissjóðs, vegna hvers manns, sem ferðast með loftfari frá 
Islandi til annarra landa. 
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Lög um breyting á umferðarlögum, nr. 40 frá 23. 
apríl 1968. 

Lög um skipulag ferðamála. 
Tilgangur laga þessara er að stuðla að þróun ferðamála og 
skipulagningu ferðaþjónustu fyrir íslenskt og erlent ferða-
fólk. Ferðamálaráð Islands fer með stjórn ferðamála undir 
yfirstjórn samgöngumálaráðuneytis. 

Lög um breyting á umferðarlögum, nr. 40/23. april 
1968, sbr. lög nr. 23/3. maí 1972 og lög nr. 25/24. 
apríl 1974. 

Lög um breyting á vegalögum, nr. 66/14. júlí 1975. 

Lög um breyting á hafnalögum, nr. 45 frá 24. apríl 
1973. 

Samþykkt 
af Alþingi 

12. maí 1976 

17. maí 1976 

18. maí 1976 

18. maí 1976 

18. maí 1976 

Sjávarútvegur. 

Lög um brej'ting á lögum nr. 102/27. desember 1973, 14. okt. 1975 
um veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót i 
f iskveiðilandhelginni. 

Lög um viðauka við lög nr. 102/27. desember 1973, 4. des. 1975 
um veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót i fisk-
veiðilandhelginni, sbr. lög nr. 14/26. mars 1974 og 
lög nr. 72/14. október 1975. 

Lög um breyting á lögum nr. 41 frá 28. apríl 1967, 18. des. 1975 
um bátaábyrgðarfélög. 

Með lögum þessum eru tekin m.a. af öll tvímæli um stærð-
armörk þeirra skipa, sem falla undir skyldutrygginguna. 
Meginmál þessara laga hefur verið fellt inn í lög nr. 41 frá 
28. apríl 1967 og þau gefin út svo breytt sem lög um báta-
ábyrgðarfélög nr. 18 frá 23. apríl 1976. 

Lög um breyting á lögum nr. 47 frá 28. apríl 1967, 18. des. 1975 
um Samábyrgð Islands á fiskiskipum. 

Með lögum þessum er m.a. svigrúm Samábyrgðar Islands 
aukið til samræmis við starfsemi annarra tryggingarfélaga. 
Meginmál þessara laga hefur verið fellt inn í lög nr. 47 
frá 28. apríl 1967 og þau gefin út svo breytt sem lög um 
Samábyrgð Islands á fiskiskipum nr. 19 frá 23. apríl 1976. 

Lög um breyting á lögum nr. 55/25. april 1973, um 18. des. 1975 
breyting á lögum nr. 75/13. mai 1966, um Fiskveiða-
sjóð Islands. 

Lög um Stofnfjársjóð fiskiskipa. 12. febr. 1976 
Með lögum þessum hafa verið felld í ein lög öll ákvæði 
um Stofnfjársjóð, þ.á.m. ákvæði um tekjur sjóðsins. 

Lög 
nr. og dags. 

54/25. maí 1976 

60/31. maí 1976 

62/31. maí 1976 

79/31. maí 1976 

83/31. maí 1976 

72/14. okt. 1975 

73/5. des. 1975 

91/31. des. 1975 

92/31. des. 1975 

99/31. des. 1975 

4/13. febr. 1976 
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Lög iim útflutningsgjald af sjávarafurðLun. 
Skv. lögum þessum skal leggja eitt útflutningsgjald á sjáv-
arafurðir, 6% af f.o.b.-verði útfluttra sjávarafurða, og komi 
það í stað allra núgildandi ákvæða um útflutningsgjöld. 
Undanskildar slíku gjaldi eru þó afurðir, sem koma frá 
hval-, sel- og hrognkelsaveiðum og niðursoðnar og niðurlagð-
ar sjávarafurðir. 

Lög um greiðslu vátryggingariðgjalda fiskiskipa. 
Skv. lögum þessum er viðskiptamönnum útgerðarmanna gert 
að skyldu, að halda eftir ákveðinni fjárhæð af uppgefnu 
heildarsöluverðmæti afla sem landað er hérlendis og erlend-
is. Fjárhæðina skal síðan nota til greiðslu upp í vátryggingar-
iðgjöld fiskiskipa, til viðbótar við greiðslur Tryggingasjóðs 
fiskiskipa. 

Lög um breyting á lögum nr. 80/1971, um Afla-
tryggingasjóð sjávarútvegsins, lögum nr. 75/1966, 
sbr. lög nr. 55/1973 og lög nr. 99/1975, um Fiskveiða-
sjóð íslands, lögum nr. 108/1974, um framleiðslu-
eftirlit sjávarafurða, og lögum nr. 89/1947, um Fisld-
málasjóð. 

Lög þessi eru sett vegna breytinga á sjóðakerfi sjávarút-
vegsins og setningu nýrra laga um útflutningsgjald af sjáv-
arafurðum. Lögin kveða á um að í stað tekjuákvæða í lög-
um viðkomandi sjóða, sem nú eru úr gildi fallin, komi ný 
ákvæði er vísi til laga um útflutningsgjald. 

Lög um veiðar íslenskra skipa utan fiskveiðilandhelgi 
íslands. 

Með lögum þessum skal sjávarútvegsráðherra setja með 
reglugerð þær reglur um veiðar íslenskra skipa utan fisk-
veiðilandhelgi fslands, sem nauðsynlegar þykja til þess að 
framfylgt verði ákvæðum alþjóðasamninga, sem gerðir eru 
milli íslenskra og erlendra stjórnvalda. 

Lög um upptöku ólöglegs sjávarafla. 
Lögin kveða m.a. á um að ólöglegur sjávarafli skuli gerður 
upptækur og andvirði hans renna í sérstakan sjóð, sem 
varið skal í þágu fiskirannsókna og vísindalegs eftirlits með 
fiskveiðum eftir nánari ákvörðun sjávarútvegsráðuneytisins. 

Lög um Fiskveiðasjóð íslands. 
f lögum þessum er hlutverk Fiskveiðasjóðs fslands m.a. víkk-
að þannig að nú lánar sjóðurinn einnig til kaupa á eldri 
skipum. Þá er í lögunum heimilt að setja á fót sérstaka 
tæknideild sem vera skal sjóðsstjórninni til ráðuneytis um 
tæknileg atriði í sambandi við mat á lánsumsóknum og til 
að fylgjast með smíði og búnaði fiskiskipa o.s.frv. Sjóðs-
stjórnin er nú í höndum 7 manna í stað 5 áður og er annar 
þessara tveggja manna skipaður skv. sameiginlegri tilnefn-
ingu Sjómannasambands fslands og Farmanna- og fiski-

Samþykkt 
af Alþingi 

12. febr. 1976 

Log 
nr. og dags. 

5/13. febr. 1976 

16. mars 1976 17/19. mars 1976 

3. maí 1976 27/17. maí 1976 

3. maí 1976 34/17. maí 1976 

6. maí 1976 32/19. maí 1976 

18. maí 1976 44/25. maí 1976 
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mamiasambands íslands, en hinn skipaður af ráðherra án 
tilnefningar. 

Lög um ráðstöfun eftirstöðva Oliusjóðs fiskiskipa. 
Skv. lögum þessum skulu eftirstöðvar Olíusjóðs fiskiskipa 
renna til Tryggingasjóðs fiskiskipa. 

Lög um veiðar í fiskveiðilandhelgi fslands. 
Tilgangur þessara laga er að stuðla að viðgangi og hag-
kvæmustu nýtingu fiskstofna innan íslenskrar fiskveiðiland-
helgi. 

Samþykkt 
af Alþingi 

18. maí 1876 

19. maí 1976 

Lög 
nr. og dags. 

76/31. maí 1976 

81/31. maí 1976 

Þingsályktanir. 

Þingsályktun um heimild fyrir ríkisstjórn-
ina til að ganga frá samkomulagi við rikis-
stjórn Sambandslýðveldisins Þýskalands 
um veiðar þýskra togara. 
(Samþykkt á Alþingi 28. nóvember 1975). 

Alþingi ályktar að heimila rikisstjórninni að 
ganga frá samkomulagi við rikisstjórn Sam-
bandslýðveldisins Þýskalands i samræmi við 
orðsendingu þá, sem prentuð er með ályktun 
þessari. 

Þingsályktun um samþykki til frestunar 
á fundum Alþingis samkvæmt 23. gr. 
stjórnarskrárinnar. 
(Samþykkt á Alþingi 19. desember 1975). 

Alþingi ályktar að veita samþykki til þess, að 
fundum þingsins verði frestað frá 20. desem-
ber 1975 eða siðar, ef henta þykir, enda verði 
það kvatt saman á ný eigi siðar en 26. janúar 
1976. 

Þingsályktun um aðgerðir til þess að draga 
úr tóbaksreykingum íslendinga. 
(Samþykkt á Alþingi 26. febrúar 1976). 

Alþingi ályktar að fela rikisstjórninni að skipa 
nefnd til þess að gera tillögur um samhæfðar 
aðgerðir af hálfu opinberra aðila til þess að 
draga úr tóbaksreykingum fslendinga. Nefnd-
in skal sérstaklega taka til umfjöllunar annars 
vegar tillögugerð um fyrirbyggjandi ráðstaf-
anir, svo sem með hvaða hætti árangursríkast 

verði hagað upplýsingastarfsemi um skað-
semi tóbaksreykinga. Og hins vegar gera til-
lögur um skipulagt námskeiðahald á vegum 
hins opinbera eða með þátttöku þess fyrir tó-
baksneytendur er vilja hætta eða draga úr 
tóbaksneyslu sinni. 1 þessu sambandi verði sér-
stök áhersla lögð á baráttu gegn tóbaksneyslu 
skólafólks. 
1 störfum sínum hafi nefndin samráð við þá að-
ila, er um slílc mál sem hér um ræðir hafa 
fjallað til þessa. Niðurstöður nefndarinnar 
verði síðan grundvöllur aðgerða hins opin-
bera til aukinnar baráttu gegn tóbaksreyking-
um. 

Þingsályktun um viðgerðar- og viðhalds-
aðstöðu flugvéla á Keflavikurflugvelli. 
(Samþykkt á Alþingi 11. mars 1976). 

Alþingi ályktar að skora á rikisstjórnina að 
láta athuga í samráði við Flugleiðir hf. og 
önnur flugfélög, er hagsmuna hafa að gæta, 
á hvern hátt hagkvæmast sé að koma upp að-
stöðu til viðgerða og viðhalds á flugvélum á 
Keflavikurflugvelli. 

Þingsályktun um stofnlánasjóð vegna 
stórra atvinnubií'reiða og stórvirkra vinnu-
véla. 
(Samþykkt á Alþingi 18. mars 1976). 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að 
hlutast til um, að komið verði á fót stofn-
lánasjóði eða stofnlánadeild, sem hefði það 
hlutverk að veita stofnlán til kaupa á vöru-
bifreiðum, langferðabifreiðum og stórvirkum 
vinnuvélum. 
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Þingsályktun um endurvinnsluiðnað. 
(Samþykkt á Alþingi 12. mai 1976). 

Alþingi ályktar að skora á rikisstjórnina að 
láta fara fram ítarlega athugun á þvi, hvort 
endurvinnsluiðnaður i ýmsum greinum gæti 
orðið arðvænlegur hér á landi, dregið úr 
gjaldeyriseyðslu og veitt mörgum örugga at-
vinnu. 

Þingsályktun um fiskileit og tilraunaveið-
ar. 
(Samþykkt á Alþingi 12. mai 1976). 

Alþingi ályktar að skora á rikisstjórnina, að 
hún beiti sér fyrir því, að skipuleg leit verði 
gerð að kolmunna og spærlingi á þessu ári. 
Tryggt verði að tilraunaveiðar hefjist. Enn 
fremur verði hert á leit og tilraunaveiðum á 
loðnu síðari hluta sumars og næsta haust. 

Þingsályktun um sykurhreinsunarstöð 
hér á landi. 
(Samþykkt á Alþingi 12. maí 1976). 

Alþingi ályktar að fela rikisstjórninni að láta 
fara fram könnun á hagnýtu gildi þeirra hug-
mynda sem upp hafa komið um sykurhreins-
unarstöð hér á landi. 

Þingsályktun um heimild fj'rir ríkisstjórn-
ina til að fullgilda samning um Menning-
arsjóð Norðurlanda. 
(Samþykkt á Alþingi 18. mai 1976). 

Alþingi ályktar að veita rikisstjórninni heim-
ild til þess að fullgilda fyrir Islands hönd samn-
ing milli Danmerkur, Finnlands, Islands, Nor-
egs og Svíþjóðar um Menningarsjóð Norður-
landa, sem undirritaður var í Stokkhólmi 12. 
júni 1975 og prentaður er hér sem fylgiskjal. 

Þingsályktun um staðfestingu á niður-
stöðu viðræðna um heimildir færeyinga 
til fiskveiða innan fiskveiðilandhelgi Is-
lands. 
(Samþvkkt á Alþingi 18. maí 1976). 

Alþingi ályktar að staðfesta niðurstöðu við-
ræðna um heimildir færeyinga til fiskveiða 
við Island, sem undirrituð var hinn 20. mars 
1976. Niðurstaðan er prentuð sem fylgiskjal 
með ályktun þessari. 

Þingsályktun um staðfestingu á sam-
komulagi við rikisstjórn Noregs um 
takmarkaðar veiðar norskra skipa innan 
fiskveiðilögsögu íslands. 

(Samþykkt á Alþingi 18. maí 1976). 
Alþingi ályktar að staðfesta samkomulag við 
ríkisstjórn Noregs i samræmi við orðsendingar 
þær. sem prentaðar eru með ályktun þessari. 

Þingsályktun um staðfestingu á samkomu-
lagi við Belgíu um heimildir til veiða innan 
fiskveiðilandhelgi íslands. 
(Samþykkt á Alþingi 18. mai 1976). 

Alþingi ályktar að staðfesta samkomulag það, 
sem gert var við Belgíu hinn 28. nóvember 
1975. 
Samkomulagið er prentað sem fylgiskjal með 
ályktun þessari. 

Þingsályktun um rannsókn og hagnýt-
ingu á sjávargróðrinum við ísland. 
(Samþykkt á Alþingi 18. mai 1976). 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að 
fela Hafz-annsóknastofnuninni að gera tillögu 
um aðgerðir til að efla rannsóknir á sjávar-
gi'óðrinum við ísland, annars vegar með tilliti 
til uppeldisstöðva nytjafiska og hins vegar með 
hagnýtingu sæþörunga fyrir augum. 
Skal tillögugerðinni lokið fyrir næsta reglulegt 
Alþingi. 

Þingsályktun um athugun á hagkvæmni 
brúargerðar yfir Eyjafjarðará nálægt 
Laugalandi. 
(Samþj^kkt á Alþingi 18. mai 1976). 

Alþingi ályktar að fela rikisstjórninni að láta 
kanna sem fyrst hvort hagkvæmt sé að gera 
brú yfir Eyjafjarðará er tengi byggðina í 
Hrafnagils- og öngulsstaðahreppi. 

Þingsályktun um rannsóknir og áætlana-
gerð um heyverkunaraðferðir. 
(Samþykkt á Alþingi 18. mai 1976). 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að 
hún hlutist til um að Rannsóknastofnun land-
búnaðarins efni til frekari rannsókna á hey-
verkunaraðferðum með það fyrir augum að 
finna með hverjum hætti hagkvæmast verði 
staðið að heyskap, enda verði fjármagn veitt til 
verkefnisins á fjárlögum. 

Þingsályktun um graskögglaverksmiðjur. 
(Samþykkt á Alþingi 18. maí 1976). 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjóniinni að hlut-
ast til um það að hraðað verði svo sem unnt 
er byggingu graskögglaverksmiðja þeirra, sem 
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landbúnaðarráðherra samþykkti með bréfi 2. 
júni 1972 að byggðar yrðu á vegum ríkisins í 
Hólminum í Skagafirði og Saltvík í Suður-
Þingeyjarsýslu. Sérstök áhersla verði lögð á 
nýtingu innlendrar orku við framleiðsluna. 

Þingsályktun um nefnd til að semja frum-
varp til laga um réttindi og skyldur 
st j órnmálaf lokka. 
(Samþykkt á Alþingi 18. maí 1976). 

Alþingi ályktar að kjósa 7 manna milliþinga-
nefnd til að undirbúa frumvarp til laga um 

réttindi og skyldur stjórnmálaflokka. Nefndin 
skal hraða störfum. Kostnaður greiðist úr ríkis-
sjóði. 

Þingsályktun um bráðabirgðavegáætlun 
fyrir árið 1976. 
(Samþykkt á Alþingi 19. maí 1976). 

Alþingi ályktar samkvæmt III. kafla vegalaga, 
nr. 66/14. júlí 1975, sbr. lög um breyting á 
þeim lögum, samþykkt á Alþingi 18. maí 1976, 
að árið 1976 skuli framkvæmdum í vegamálum 
hagað og vegir flokkaðir samkvæmt vegáætlun. 



Innlánsslofnanir 1975 

Fjármálatíðindi hafa að jafnaði birt it-
arlega reikninga innlánsstofnana i árslok 
og birtast að þessu sinni reikningar ársins 
1975. í ársskýrslu Seðlabankans og Hag-
tölum mánaðarins hefur þáttur innláns-

stofnana i þróun peningamála á árinu 1975 
verið rakinn og verður þvi ekki fjallað 
nánar um reikningana hér. Til viðbótar 
venjulegum töflum úr reikningum inn-
lánsstofnana er hér hins vegar birt yfirlit 

Vextir við innlánsstofnanir 

Innlánsvextir ( % á ári) 

Almenn 
Bundnar innstœður 

Útlánsvextir ( % á ári) 

Vaxta-
Hlaupa- Sparisj. spari- 3 6 12 10 
reikn. áv.reikn. innlán man. man. mán. ár 

1. ágúst 1945 0-1 2 2-3 372 
1. janúar 1948 V2-IV2 2 37? 4 474 
2. apríl 1952 1 272 5 6 

474 
1 

I.janúarl956 272 4 5 6 7 
22. febrúar 1960 4 6 9 10 11 

I . janúarl9 61 3 4 7 8 9 97, 
I.janúarl965 2 3 6 7 8 87? 
1. janúar 1966 3 4 7 8 9 97, 
1. maí 1973 4 3 9 .. IOV2 12 12 

15. júlí 1974 5 5 13 • • 1472 16 16 
1. maí 1976 3 3 13 1472 16 16 

Yfirdr. Almennir Framleng. 
lán vixlar vixlar bréf 

1. ágúst 1945 6-672 5-572 572-6 472-5 
1. janúar 1948 7-772 6-672 672-7 572-6 
2. apríl 1952 7-7 V2 7-772 772-8 7 
1.janúar1956 7-772 7-772 772-8 7 

22. febrúar 1960 11 + 1 * 11 IIV2 11 
I.janúarl961 9 + 1 9 9V2 972 
1.janúar 1965 6 + 3 9-972 9V2-10 872-9 
1. janúar 1966 7 + 3 9 9 V2 972-10 
1. maí 1973 9 + 3 ll-lP/4 1174-12V2 1172-13 

15. júlí 1974 13 + 3 16 16 17-18 
1. maí 1976 14+4 I6V4 1674 17-19 

Vaxta-
aukalán 

22 

Dráttar-
vextir 

(%ámán) 

22V2 

l1) 
1 

172 
2 
2 

1) Heimild til að taka dráttarvexti af afb.- og hlaupareikningslánum var fengin 1.1. 1965, en af víxlum og 
tékkum ári síðar. 
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1. tafla. Efnahagur einstakra viðskiptabanka í árslok 1975. 
Við-

Bún- lðn- Verzl- Sam- skipta-
Lands- Útvegs- aðar- aðar- unar- vinnu- Alþýðu- bankar, 

í millj. kr. banki banki banki banki banki banki banki alls 
Eignir: 
Sióður 200 81 83 21 23 77 9 494 
Seðlabankinn: 

Innstæður á viðskiptareikn 4 3 1.037 4 4 12 94 1.158 
Bundið v/alm. bindiskyldu 3.978 1.218 1.983 586 503 765 244 9.277 

Erlendar eignir 1.625 370 1.995 
Endurlánað erlent lánsfé 7.623 2.281 _ _ _ _ _ 9.904 
Útlán: 

Greiddar óinnleystar ábyrgðir 312 221 7 14 8 14 - 576 
Yfirdráttarlán 3.004 2.085 1.034 400 403 836 298 8.060 
Afurðalán 9.035 2.364 3.008 71 - 128 - 14.606 
Innlendir víxlar 7.197 1.917 3.098 1.409 1.306 1.004 407 16.338 
Verðbréf 5.093 1.553 1.775 367 348 737 156 10.029 

Ýmislegt 1.238 729 962 230 223 409 154 3.945 

Alls 39.309 12.822 12.987 3.102 2.818 3.982 1.362 76.382 

Skuldir: 
Veltiinnlán: 

Alm. hlaupar., geymslufé 3.693 1.090 1.536 359 273 360 70 7.381 
Sparisjóðsávísanareikningar 1.794 362 1.103 199 269 415 72 4.214 

Spariinnlán: 
Almenn 8.462 2.745 4.863 1.312 1.226 1.806 544 20.958 
Bundiní 6 mánuði 397 213 328 197 242 131 33 1.541 
Bundin í 12 mánuði 3.019 987 1.773 573 447 842 387 8.028 
Bundin í 10 ár 207 82 122 11 7 23 3 455 

Seðlabankinn: 
Skuld á viðskiptareikn - - - - -
Endurseld afurðalán 7.429 1.862 2.445 71 10 101 - 11.918 
Önnurlán 2.968 2.445 365 154 79 28 143 6.182 

Erlendar skuldir: 
Til skamms tíma 726 102 - - - - - 828 
Til langs tíma 7.296 2.253 _ _ _ _ _ 9.549 

Ýmislegt 1.574 411 148 112 68 82 54 2.449 
Stofnfé og hlutafé - 7 45 96 100 56 304 
Annað eigið fé 1.744 263 304 69 101 94 - 2.575 

Alls 39.309 12.822 12.987 3.102 2.818 3.982 1.362 76.382 

Ábyrgðir=ábyrgðatryggingar 8.027 2.288 713 165 284 302 75 11.854 

yfir bankavexti á siðustu þrjátiu árum og 
drepið á þau lög er varða vexti og á-
kvörðun þeirra. 

Höfuðákvæði islensks réttar um vexti 
eru að finna í lögum um bann við okri o.fl. 
(okurlög) nr. 73/1933, nr. 48/1952 og nr. 
58/1960. Okurlögin frá 1933 kváðu á um, 
að hámarksvextir af skuld með veði í fast-
eign skyldu vera allt að 6%, en Lands-
banki og Búnaðarbanki voru undanþegnir 
þessu ákvæði. Af öðrum skuldum voru 

hámarksvextir settir 8%. Okurlögin frá 
1952 voru sett vegna hækkana á innláns-
vöxtum. Hámarksvextir af lánum tryggð-
um með veði í fasteign eða handveði voru 
þá ákveðnir 6%, nema hvað Landsbanki 
áskildi sér hærri vexti, en þó ekki yfir 7%. 
Um aðrar skuldir giltu Okurlögin frá 1933. 

Með lögum nr. 63/1957 var stjórn 
Landsbanka-Seðlabanka gefin heimild 
til að kveða á um hámarksvexti fyrir 
hverja einstaka tegund inn- og útlána við 
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2. tafla. Efnahagur sparjsióða í árslok 1975. 

Sp.sj. Sp.sj. Sp.sj. Sp.sj. Sp.sj. Sp.sj. Spari-
Rvíkur i Kefla- Hafnar- Mýra- Kópa- vél- sjóðir 

í millj. kr.: og nágr. vik fjarðar sýsiu vogs stjóra Aðrir alls 
Eignir: 

Sjóður 18 7 4 14 2 3 80 128 
Seðlabankinn: 

Innstæður á viðsk.reikn. . , . 65 190 126 174 - 39 317 911 
Aðrar innstæður 246 219 276 127 88 92 823 1.871 

Útlán: 
Yfirdráttarlán - 83 3 - 59 14 321 480 
Víxlar 536 428 742 377 252 249 1.642 4.226 
Vaxtabréf ogskuldabréf . . . . 235 194 38 27 30 9 339 872 

Ymislegt 43 14 33 9 25 8 241 373 

Alls 1.143 1.135 1.222 728 456 414 3.763 8 861 
Skuldir: 
Veltiinnlán: 

Hlaupareikningar - 149 151 153 32 12 518 1.015 
Sparisjóðsávísanareikningar 75 69 124 56 38 48 84 494 

Spariinnlán: 
Almenn 505 567 634 297 230 221 1.897 4.351 
Bundin í 6 mánuði 125 53 68 15 20 48 237 566 
Bundin í 12 mánuði 356 153 160 121 104 61 622 1.577 
Bundin í 10 ár 8 12 13 10 2 1 64 110 

Seðlabankinn - - - 13 3 - 6 22 
Ýmislegt 21 23 24 20 11 7 94 200 
Stofnfé og annað eigið fé 53 109 48 43 16 16 241 526 

Alls 1.143 1.135 1.222 728 456 414 3.763 8.861 

3. tafla. Lánaflokkun innlánsstofnana 1974 og 1975. 

Hreyfingar 

Staða 31/121975 1974 1975 

/ millj. kr.: Bankar Sparisj. Bankar Sparisj. Bankar Sparisj. 

Ríkissjóður og ríkisstofnanir 655 57 196 -26 -33 9 
Bæjar- og sveitarfélög 1.815 260 995 62 94 70 
Lánastofnanir 2.931 - 630 - 595 - 2 

Fjárfestingarlánasjóðir 2.890 - 629 - 585 - 2 
Aðrar 41 - 1 - 10 -

Fyrirtæki 38.097 1.814 11.330 309 6.913 450 
Landbúnaður 6.983 226 1.133 44 2.705 -13 
Sjávarútvegur 12.138 85 5.173 14 1.982 9 
Verslun1) 8.490 615 2.099 117 1.262 215 
Iðnaður 6.909 392 1.866 41 1.040 152 
Byggingarverktakar íbúða 520 162 129 6 62 50 
Aðrir byggingarverktakar 383 66 278 2 -134 20 
Samgöngur 1.240 109 456 40 -206 -31 
Raforkumál 31 13 -14 6 -10 -8 
Þjónustustarfsemi 1.403 146 210 39 211 56 

Einstaklingar 6.086 3.447 995 462 1.100 720 
íbúðabyggingar 2.995 2.714 448 396 499 446 
Annað 3.091 733 548 66 601 274 

Útlán, alls 49.584 5.578 14.146 807 8.669 1.249 
Lán innlánsstofnana innbyrðis 25 2 6 - 11 - 3 

*) Útlán innlánsdeilda kaupfélaga til verslunar eru ekki meðtalin í töflunni. 
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4. tafia. Stœrðarhlutföll innlánsstofnana 1965 og 1975. 
(Miðað er við meðaltal heildarinnstceðna í ársbyrjun og árslok árin_1965 og 1975). 

Meðalinnstœður Hlutdeild í heildar- Meðalaukning 
í millj. kr. innstœðum innlánsstofn. á ári 

1965 

Innlánsstofnanir, alls 7.731 
Viðskiptabankar, alls 6.110 
Sparisjóðir, alls 1.128 
Innlánsdeildir kaupfélaga 493 
Landsbanki íslands 2.723 
Útvegsbanki íslands 1.136 
Búnaðarbanki íslands 1.054 
Iðnaðarbanki íslands h/f 365 
Verzlunarbanki íslands h/f 491 
Samvinnubanki íslands h/f 341 
Alþýðubankinn h/f 
Sparisjóður Reykjavikur og nágrennis 217 
Sparisjóður Hafnarfjarðar 128 
Sparisjóðurinn í Keflavík 157 
Sparisjóður Mýrasýslu 79 
Sparisjóður Kópavogs 26 
Sparisjóður vélstjóra 23 
Sparisjóður V-Húnavatnssýslu 20 
Sparisjóðurinn Pundið 8 
Sparisjóður Siglufjarðar 37 
Sparisjóður Svarfdæla 24 
Sparisjóður Norðfjarðar 36 
Sparisjóður Vestmannaeyja 33 
Sparisjóður Bolungarvíkur 20 
Sparisjóður Ólafsfjarðar 40 
Sparisjóður Ólafsvíkur 14 
Eyrarsparisjóður 24 
Sparisjóður Akureyrar 37 
Sparisjóður Þórshafnar og nágrennis 13 
Sparisjóður Glæsibæjarhrepps 34 
Sparisjóður Skagastrandar 3 

innlánsstofnanir að höfðu samráði við rík-
isstjórn. I okurlögunum frá 1960, sem felld 
voru inn í lög um efnahagsmál nr. 4 / 
1960, var kveðið á um að hámarksvextir 

1975 1965 1975 /o 

46.546 100 100 19,7 
37.881 79,0 81,4 20,0 
7.135 14,6 15,3 20,3 
1.530 6,4 3,3 12,0 

15.538 35,2 33,4 19,0 
5.061 14,7 10,9 16,1 
8.545 13,6 18,4 23,3 
2.384 4,7 5,1 20,6 
2.240 6,4 4,8 16,4 
3.088 4,4 6,6 24,6 
1.025 2,2 0,0 

964 2̂ 8 2,1 16,1 
999 1,7 2,1 22,8 
838 2,0 1,8 18,2 
572 1,0 1,2 21,9 
354 0,3 0,8 29,8 
339 0,3 0,7 30,1 
231 0,3 0,5 27,7 
234 0,1 0,5 40,2 
232 0,5 0,5 20,2 
204 0,3 0,4 23,9 
203 0,5 0,4 18,8 
195 0,4 0,4 19,4 
170 0,3 0,4 23,9 
147 0,5 0,3 13,9 
128 0,2 0,3 24,8 
143 0,3 0,3 19,5 
122 0,5 0,3 12,6 
126 0,2 0,2 25,5 
113 0,4 0,3 12,8 
90 0,04 0,2 40,5 

6. tafla. Eiginfjárhlutföll i 
innlánsstofnunnm. 

(Eigið fé í % af niðurstöðutölu efnahagsreiknings) 

1973 1974 1975 

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

5. Úr reikningum Söfnunarsjóðs íslands 
og innlánsdeilda kaupfélaga. 

Stöðutölur 

1974 
1 millj. kr.: 
Söfnunarsjóður íslands: 

Innstæður . . . 52 
Útlán 52 

Innlánsd. kaupf.: 
Innstæður . . . 
Bundnar inn-
stæður í Seðlab. 

1.360 

242 

56 
54 

1.700 

290 

Hreyfingar 

1975 1974 

196 

30 

1975 

340 

48 

Viðskipabankar, alls 
Sparisjóðir, alls 
Landsbanki íslands 
Útvegsbanki íslands 
Búnaðarbanki íslands 
Iðnaðarbanki íslands h/f . . . 
Verzlunarbanki íslands h/f . . 
Samvinnubanki íslands h/f . . 
Alþýðubankinn h/f 
Sparisjóður Rvíkur og nágr. 
Sparisjóður Hafnarfjarðar . . 
Sparisjóðurinn í Keflavík . . . 
Sparisjóður Mýrasýslu 
Sparisjóður Kópavogs 
Sparisjóður Vélstjóra 
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af skuld, sem tryggð er með veði í fast-
eign eða með handveði, skyldi vera jafn-
há þeim vöxtum, sem stjórn Landsbanka-
Seðlabanka leyfðu innlánsstofnunum að 
taka hæsta fyrir þannig tryggð lán. Af öðr-
um skuldum skyldu vextir vera jafnháir 
almennum útlánsvöxtum sbr. lög nr. 63/ 
1957 16. gr. 

Innan ramma okurlaganna var ákvörð-
unarvald um bankavexti i höndum stjórn-
ar bankanna, en með lögum um Seðla-
banka nr. 10/1961 fékk bankinn heimild 
til að ákveða hámarks- og lágmarksvexti 
við innlánsstofnanir. 

ATHUGASEMD FRÁ PÓSTI OG SÍMA: 

f grein, er nefnist „Herinn og hagkerfið", eftir Ingimund Sigurpálsson og 
birtist í nýútkomnu hefti Fjármálatíðinda er viðhaft það orðalag um viðskipti 
Pósts og sima við varnarliðið að valdið gæti misskilningi og tortryggni og má 
benda á skrif Þjóðviljans i því sambandi. 

f greininni er látið að þvi liggja að Hagfræðideild Seðlabanka fslands hafi 
staðfest, að viðskipti varnarliðsins við Póst og síma komi ekki fram á greiðslu-
jafnaðarskýrslum. Ennfremur er frá því skýrt að þessi viðskipti komi ekki 
fram sem sérstakur liður i ársreikningi stofnunarinnar. Gæti því læðst inn sú 
hugsun hjá lesendum að hér væri um að ræða feluleik i gjaldeyrisviðskiptum 
og þar með alvarlegt brot af hálfu Pósts og sima. 

Sannleikurinn er sá, að varnarliðið sem simnotandi er háð sömu reglum og 
aðrir og viðskiptin við það meðhöndluð á sama hátt og viðskipti við aðra sím-
notendur. Reikningar eru skrifaðir út með öðrum reikningum i skýrsluvélum 
i islenskum krónum. f ársreikningi Pósts og síma falla þessar tekjur eftir eðli 
sinu á viðkomandi tekjuliði, eins og afnotagjöld, umframsimtöl, skeyti, línu-
leigur o.fl. Reikninga sina greiðir varnarliðið i islenskum krónum til Pósts og 
síma. Hins vegar hefur Póstur og simi allmikil gjaldeyrisviðskipti, einkum við 
erlendar póst- og simamálastjórnir, og fara öll slík viðskipti fram i gegnum 
islenska banka. 

Póstur og sími gefur ekki upplýsingar um síma- eða póstnotkun viðskipta-
aðila sinna, enda óheimilt án leyfis þeirra. Æski einhver upplýsinga um síma-
gjöld tiltekinna aðila, er einfaldast að snúa sér beint til viðkomandi. Hins vegar 
neitar Póstur og sími ekki um tiltækar upplýsingar, sem um er beðið og eru 
almenns eðlis. 

Það er alltaf leitt þegar upp kemur misskilningur út af óheppilegu orðavali, 
sem oft kemur fyrir i hraðunnum dagblöðiun, og er þá minna mark á tekið, 
heldur en þegar það birtist athugasemdalaust i virtu timariti eins og Fjármála-
tiðindi eru. 
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