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Ávöxtun fjár í verðbólgu 

Þarflaust ætti að vera að eyða mörgum 
orðum að því að lýsa fyrir íslenzkurn 

lesendum, hver áhrif stórfelld verðbólga 
hefur á ávöxtun fjár og hag sparifjáreig-
enda. Til þess er reynsla undanfarinna 
fjögurra ára allt of nærtœk, er á því tíma-
bili hefur verðlag meira en þrefaldazt og 
leitt af sér verulegan flótta fjár af spari-
fjárreikningum yfir í kaup á fasteign-
um, bifreiðum og í alls kyns eyðslu. Sér-
staklega var þetta áberandi á árinu 1974 
og á fyrstu mánuðum ársins 1975, en á 
því tímabili reis alda verðbólgunnar hæst 
og raunverulegir vextir af sparifé voru 
neikvœðir um nálægt 20%. Lék ekki á. 
tveun tungurn, að áframhald þeirrar þró-
unar hefði á skömmum tíma riðið eðli-
legri starfsemi fjármálastofnana hér á 
landi að fullu. 

Svo fór þó ekki í það sinn, þar sem 
aðgerðir til viðnáms gegn verðbólgu sam-
fara hækkun vaxta og breytingu láns-
kjara, til dæmis með aukinni notkun 
verðbóta á útlánum lifeyrissjóða og fjár-
festingarlánasjóða, komu smám saman 
meiri stöðugleika og ró á þróun fjármagns-
markaðsins. Á árinu 1976 náðist sá ár-
angur, að aukning sparifjár hélzt í fyrsta 
skipti síðan 1971 í hendur við aukningu 
þjóðartekna. Má vafalaust þakka hinum 
nýju vaxtaaukainnlánum þennan árangur 
að nokkrum hluta, en í árslok voru vaxta-
aukainnlán orÖin einn fimmti af öllum 
sparifjárinnlögnum. Þótt óheillaþróun 
undanfarinna ára hafi þannig stöövazt i 
bili, fer því fjarri, aÖ um viÖunandi ástand 

sé enn að ræða í þessum efnum. Um það 
tala eftirfarandi tölur skýrustu máli. 

Á tímabilinu 1961 til 1971 voru spari-
innlán tiltölulega stöðugt hlutfall heildar-
verðmætis þjóðarframleiðslunnar á hverj-
um tíma. Voru spariinnlán að meðaltali 
nálægt 29% af verðmæti þjóðarframleiðsl-
unnar, og varð hlutfallið á þessu tímabili 
hæst 31%, en lægst 27%. Eftir 1971 fer 
svo að síga á ógæfuhlið, enda fór verð-
bólga vaxandi og raunvextir urðu sífellt 
neikvæðari. Á árinu 1975 var hlutfallið 
komið niður í 18%, en virðist síðan hafa 
byrjað að hækka aftur á síðara helmingi 
ársins 1976. Sú mikla rýrnun á. raunverð-
mæti þess sparnaðar, sem um hendur 
bankakerfisins fer, sem átti sér stað á ár-
unum 1972—1975, hefur haft afdrifarík 
áhrif á útlánagetu þess. Ef sparifé hefði 
í lok ársins 1976 numið sama hlutfalli af 
þjóðarframleiðslu og það gerði að meðal-
tali á síðasta áratug, væri ráöstöfunarfé 
bankakerfisins hvorki meira né minna en 
um 40 milljörðum króna hærri fjárhæð 
en það er í raun og veru. Þessi samdráttur 
í innlendum sparnaði hefur svo komiö 
fram með ýmsum óheillavænlegum hætti, 
svo sem í alvarlegum skorti á lánsfé, við-
skiptahalla við útlönd og erlendri skulda-
söfnun, sem að verulegu leyti á. rætur að 
rekja. til skorts á innlendu fjármagni. 
Þessa mynd verða menn að hafa skýrt 
fyrir augum, þegar rætt er um ávöxtun 
sparifjár og hlutverk vaxta og verðtrygg-
ingar á peningamarkaðnum. 

Reynsla Íslendinga á undanförnum ár-



um er hin sarna og allra annarra þjóða, 
sem í sama vanda hafa ratað, og hún sýn-
ir, án eðlilegrar jákvæðrar ávöxtunar 
þorna fyrr eða síðar upp þær lindir fjár-
magns, sem eru heilbrigðum, gróandi at-
vinnurekstri lífsnauðsyn. Aðeins um 
skamma hríð er unnt að brúa bilið með 
erlendu lánsfé, en síðan tekur við stöðnun 
eða þvingaður sparnaður í formi sívaxandi 
skattbyrðar. Allar þjóðir, sem búa við 
svipað hagkerfi og Íslendingar, hafa orðið 
að horfast í augu við þennan vanda á und-
angengnu verðbólguskeiði. Þótt háir vext-
ir séu að sjálfsögðu ekki vinsælli hjá lán-
takendum erlendis en þeir eru hér á landi, 
og þrátt fyrir þá háu vexti, sem Íslending-
ar búa við, er hvergi. í Vestur-Evrópu nú 
að finna lægra vaxtastig í hlutfalli. við þá 
verðbólgu, sem ríkjandi er. 

Hækkun vaxta og endurskoðun láns-
kjara hefur ekki hér á landi frekar en 
annars staðar gengið hljóðalaust fyrir sig, 
og hafa lántakendur að vonum kvartað yf-
ir áhrifum þeirra á framleiðslukostnað og 
afkomu. Bak við þetta býr sú hugsun, að 
méð lægri lántökukostnaði megi lækka 
framleiðslukostnað fyrirtækja og annað 
hvort draga úr verðhœkkunarþörf þeirra 
éða gera þeim kleift að taka á sig meiri 
kauphækkanir. Þótt vafalaust sé eitthvað 
til í þessu, má ekki gleyma hinu, að fjár-
hagslegur ávinningur af þessu tagi fæst 
ekki án þess að einhver greiði fyrir hann. 
Með lægri vöxtum er engu létt af þjóðar-
búinu, heldur er aðeins verið að flytja 
úr einum vasa í annan, sem í þessu dæmi 
þýðir að bæta hag skuldarans á kostnað 
þess, sem sparar. 

Og hverjir eru það, sem myndu greiða 
fyrir slíka breytingu? Það eru eigendur 
sparifjár, margt af því eldra fólk, sem 
horfir á eignir sínar verða eldi verðbólg-
unnar að bráð. Það eru lífeyrissjóðir, sem 

ekki geta ávaxtað sameiginlega sjóði laun-
þega, þannig að þeir geti greitt viðunandi 
eftirlaun. Og það eru fjárfestingarlána-
sjóðir og aðrir sameiginlegir sjóðir þjóð-
arinnar, sem ekki geta haldið áfram að 
gegna lögboðnum hlutverkum sínum, 
nema með sívaxandi skuldasöfnun erlend-
is. Er réttlátt eða skynsamlegt að ganga 
sífellt á hlut þessara aðila, til þess að auk-
inn sé verðbólguhagnaður þeirra, sem mest 
hafa af lánsfé þjóðarinnar á milli handa 
og treysta því, að verðhækkun fasteigna 
og annarra fjármuna, sem þeir hafa afiað 
rneð tilstyrk lánsfjár, tryggi þeim öruggan 
peningalegan ágóða, hvort sem rekstur 
þeirra skilar raunverulegum hagnaði éða 
ekki? 

Er ekki rétta svarið við þessum spurn-
ingum neitandi? Það er óskynsamlegt að 
ganga um of á hag þeirra, sem leggja 
þjóðfélaginu til þann peningalega sparn-
að, sem heilbrigður rekstur og efnahags-
leg uppbygging þarf svo nauðsynlega á að 
halda. Og það er líka óréttlátt frá félags-
legu sjónarmiði, því með því er vafalaust 
fyrst og fremst verið að hygla þeim efna-
meiri á kostnað almennings og sameigin-
legra sjóða. 

Sannleikurinn er sá, að enn hefur ekki 
verið komið á lánskjörum hér á landi, sem 
tryggja jákvæða raunvexti af sparifé. Í 
þessu efni hefur vissulega verið reynt að 
taka tillit til stöðu atvinnuveganna, eftir 
því sem frekast hefur verið unnt. En þáð 
má alls ekki einblína á þá hlið málsins og 
gleyma bæði mikilvægi heilbrigðs sparn-
aðar fyrir þjóðarbúskapinn og hagsmun-
um þeirra, sem þegar hafa orðið fyrir 
þyngstum búsifjum af völdum verðbólg-
unnar, en það er hinn almenni sparifjár-
eigandi. 

J. N. 



Gylfi Þ. Gíslason: 

Þættir úr fiskihagfræði 

Þessi grein er samin haustið 1976 og fjallar um náttúru-
skilyrði til fiskveiða í Norður-Atlantshafi, hagfræði sjáv-
arútvegsins, sjávarútveg Evrópu og íslenzkan sjávarút-
veg. 

I. N Á T T Ú K I S K I L Y R Ð I T I L F I S K V E I Ð A 
Í N O R Ð U R - A T L A N T S H A F I 

Allir gera sér eflaust nokkra grein fyrir 
því, hvað h a g f r æ ð i er, þ. e. um hvað sú 
vísindagrein fjallar, sem nefnd hefur verið 
hagfræði. Hér er um að ræða þá grein 
þjóðfélagsvísinda, sem fjallar um það at-
ferli mannsins, sem af því leiðir, að hann 
hefur þörf fyrir efnahagsleg verðmæti, 
sem ekki er nóg til af til þess, að allir geti 
fullnægt þörfum sínum. Sú grundavallar-
staðreynd, sem er orsök þess, að við er að 
etja vandamál, sem nefnd eru einu nafni 
efnahagsvandamál, er sú, að það er skort-
ur á þeim gæðum, sem menn þarfnast, 
skortur á vöru og þjónustu. Framleiðslu-
skilyrðin eru takmörkuð, og fyrst ekki er 
hægt að framleiða ótakmarkað magn af 
öllu, sem hugur manna kann að girnast, 
verður með einhverjum hætti að taka á-
kvörðun um, hvað skuli gert og hvað látið 
ógert, hvað framleitt og hvað ekki, hversu 
mikið skuli framleitt af hverju gæði og 
hverra þörfum skuli fullnægt og hverra 
ekki og í hversu ríkum mæli skuli full-
nægja þeim þörfum, sem unnt reynist að 
fullnægja. 

Verkefnum hagfræðinnar má einnig lýsa 
með öðrum orðum. Segja má, að hún rann-
saki, hvernig menn og samfélög kjósa, með 
notkun peninga eða án þeirra, að hagnýta 
takmörkuð framleiðsluskilyrði, sem nota 

má á ýmsan hátt, til þess að framleiða ýmis 
gæði og dreifa þeim til neyzlu, nú eða í 
framtíðinni, meðal hinna ýmsu einstaklinga 
og hópa í þjóðfélaginu. 

Sérstök ástæða er til þess að vekja at-
hygli á, að hagfræði er vísindagrein. Í því 
felst, að hún fjallar um staðreyndir, hún 
fjallar um það, hvernig efnahagsstarfsemi 
manns, fyrirtækis og þjóðfélags er í raun 
og veru, en ekki hitt, hvernig menn kunna 
að telja hana eiga að vera til þess að viss 
markmið náist, t.d. í því skyni, að tekju-
skipting í þjóðfélagi verði með ákveðnum 
hætti. Það er viðfangsefni stjórnmála. Hlut-
verk hagfræðinnar er að leiða í ljós þekk-
ingu á efnahagslífinu. Slík þekking á að 
auðvelda mönnum að mynda sér skynsam-
lega skoðun á því, hvort gera á breytingar 
eða varðveita óbreytt ástand. 

Í þekkingarleit sinni beitir hagfræðin 
sömu aðferðum og öll vísindi. Þær eru 
fólgnar í kerfisbundnum og fordómalaus-
um athugunum á staðreyndum. Með þjálf-
aðri hugsun eru þessar athuganir flokkað-
ar, og á grundvelli slíkrar flokkunar er því 
næst leitað að reglu eða lögmáli, sem tiltek-
ið ástand eða atburðarás lýtur. Síðan má 
bera regluna eða lögmálið saman við nið-
urstöðu nýrra athugana. Í ljósi þeirra er 
reglunni eða lögmálinu síðan breytt, ef þær 
brjóta að einhverju leyti í bága við fyrri 
tilgátu. Í kjölfar slíkra breytinga sigla 
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nýjar athuganir og þannig koll af kolli. 
Þannig eru starfsaðferðir vísinda. 

Viðfangsefui hagfræðinnar eru svo viða-
mikil og flókin, að henni hefur verið skipt 
í greinar og út frá ýmsum sjónarmiðum. 
Venjulega er nú orðið gerður greinarmunur 
á því, sem nefna mætti hagfræði efna-
hagsheildarinnar og hagfræði efnahagsein-
ingarinnar, og er bessum heitum ætlað að 
vera þýðing á ensku orðunum macroecono-
mics og microeconomics, en á Norðurlanda-
málum er hér talað um makroökonomi og 
mikroökonomi, í hagfræði efnahagsheild-
arinnar er t. d. lýst. hagkerfi þjóðar og rætt 
um eðli þjóðarteknanna. Þar er fjallað um 
ástæður þess. að verðlag breytist og enn 
fremur, hver áhrif fjármálastefna ríkisins 
og stefnan í bankamálum hafi í bessu sam-
bandi, svo að dæmi séu nefnd. í hagfræði 
efnahagseiningarinnar er t. d. um bað fjall-
að, hvaða atriði hafi áhrif á verðlag ein-
stakra gæða og hvað ráði því, hvernig 
þjóðarframleiðslan skiptist á ýmsar afurð-
ir og ýmsa þjónustu. Þar er fjallað um á-
hrif framboðs og eftirspurnar, bæði á verð 
vöru og þjónustu og verð framleiðsluþátta, 
svo að nokkur dæmi séu nefnd. í hagfræði 
efnahagsheildarinnar er fjallað um heildar-
mynd af efnahagslífinu, um þjóðartekjur, 
atvinnustig og verðlag. En heildarmyndin 
er sett saman af einstökum þáttum. Um 
þá er fjallað í hagfræði efnahagseiningar-
innar. 

Viðfangsefnum hagfræðinnar má einnig 
skipta út frá dálítið öðru sjónarmiði. Þeg-
ar um er að ræða viðfangsefni, sem lúta að 
þjóðarbúskapnum í heild, er talað um þjóð-
hagfræði. Þegar hins vegar um er að ræða 
viðfangsefni, sem fyrst og fremst lúta að 
rekstri fyrirtækja, er talað um rekstrar-
hagfræði. Enn má skipta viðfangsefnum 
hagfræðinnar á öðrum grundvelli. Beina 
má athyglinni að þeim efnahagsvandamál-
um, sem við er að etja í tilteknum at-
vinnugreinum, svo sem iðnaði, samgöngum, 
landbúnaði, sjávarútvegi o.s.frv. Er þá tal-
að um iðnaðarhagfræði, samgönguhag-
fræði, landbúnaðarhagfræði og fiskihag-
fræði. Og þá er ég kominn að þeim þætti 
hagfræðinnar, sem hér er ætlunin að fjalla 
um. 

Fyrst verður rætt um náttúruskilyrði til 
fiskveiða á Norður-Atlantshafi, síðan um 
hagfræði sjávarútvegsins, þá um sjávarút-
veg í Evrópu og að síðustu um íslenzkan 
sjávarútveg. 

Tiltölulega stutt er síðan, að hagfræð-
ingar tóku að sinna sérstaklega þeim sér-
stöku efnahagsvandamálum, sem tengd eru 
fiskveiðum og sjávarútvegi. Ekki eru nema 
rúm 60 ár, síðan hagfræðingar fóru að rita 
um sérstöðu sjávarútvegs í efnahagslífinu 
og þau sérstöku viðfangsefni, sem af henni 
hljótast. Mjög lítið var í raun og veru um 
þessi efni ritað fyrr en á liðnum aldarfjórð-
ungi. Einn ungur íslenzkur hagfræðingur 
hefur lagt sérstaka stund á fiskihagfræði 
og skrifað doktorsritgerð um það efni við 
háskólann í Lundi, Rögnvaldur Hannesson, 
en hann er nú háskólakennari í Noregi. 
Fiskihagfræði hefur verið kennd og við 
hana lögð mest rækt í háskólum í Noregi 
og Kanada. Í viðskiptadeild Háskóla Íslands 
hefur fiskihagfræði verið kennd síðan 1972, 
og hef ég annazt þá kennslu. 

Á botni heimshafanna eru fjallgarðar, 
sem eru taldir miklu eldri en fjallgarðar 
þurrlendisins. Mestur þessara fjallgarða er 
svo nefndur Atlantshafshryggur. Hann rís 
í miðju Atlantshafi í grennd við Ísland og 
liggur þaðan til suðurs, miðja vegu milli 
meginlandanna, um miðbaug jarðar inn í 
Suður-Atlantshafið, en beygir þar þvert 
til austurs, suður til Góðrarvonarhöfða í 
átt að Indlandshafi. Hann er um 15 þús. 
km að lengd. Mestur hluti hans er auðvitað 
undir vatnsborði. Miðhryggurinn er um 
2000—3500 metra hár frá djúpsævisbotni. 
Einstaka tindar ná þó upp úr vatnsskorp-
unni. Ísland og Færeyjar eru tindar á þeim 
hluta hessa fjallgarðs, sem tengir Skotland 
og Grænland. 

Menn hafa öðlazt þekkingu á megindrátt-
um neðansjávarlandslagsins. Hafsbotninn 
skiptist í þrjú aðalsvæði: landgrunn, grunn-
hlíðar og úthafsbotn. Þessi svæði eru eins 
ólík hvert öðru og freðmýrar heimskauta-
beltanna eru frábrugðnar hálendisgrundum 
Alpafjalla. Landgrunnið er líkara þurrlend-
inu en nokkuð annað svæði hafsins. Í haf-
inu yfir landgrunninu svífa plöntur, en 
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þönglar og þari eru rótfastir á klettóttum 
botni. Þar sveima fiskar, sem eru gerólíkir 
þeim, sem halda sig í undirdjúpunum. í 
grunnhlíðunum er ekki um annað líf að 
ræða en dýralíf, ránfiska, sem herja hver 
á annan. Grunnhlíðarnar eru stórkostlegt 
fyrirbæri frá landfræðilegu sjónarmiði. 
Þessar hlíðar eru lengstu og hæstu ójöfn-
ur, sem til eru á jörðinni, og ná allt að 
10 þús. metra hæð. Botn undirdjúpanna er 
sennilega jafngamall hafinu sjálfu. Þótt 
landgrunnið hafi á liðnum jarðöldum lyfzt 
og sokkið á víxl, hefur botn undirdjúpanna 
legið undir fargi úthafsins frá upphafi 
vega. 

Sé landgrunnið umhverfis Ísland miðað 
við 400 metra dýptarlínu, er það 183 þús-
und ferkílómetrar að stærð, og fylgir lög-
un þess í megindráttum lögun strandlengj-
unnar sjálfrar. Þó er verulegur munur á 
fjarlægð marka þess frá ströndinni, þar 
sem hún er minnst og þar sem hún er mest. 
Næst landi er 400 metra landgrunnslína við 
Dyrhólaey, og er fjarlægðin þar aðeins 15 
kílómetrar. Fjærst ströndinni er hún út 
af Snæfellsnesi, þar er fjarlægðin 160 kíló-
metrar. 

Hafið er á stöðugri hreyfingu. Um er að 
ræða svo nefnda úthafsstrauma. Þeir verða 
til fyrir áhrif frá möndulsnúningi jarðar, 
vinda, sem ýfa yfirborð hennar, og áhrif 
tungls og sólar. Um miðbik jarðar renna 
þrír straumar, Miðjarðarjafnaðarstraumur, 
Miðjarðarstraumurinn nyrðri og Miðjarð-
arstraumurinn syðri. Ef Panamaeiðið væri 
ekki til fyrirstöðu, mundi Miðjarðarstraum-
urinn nyrðri á Atlantshafi renna inn i 
Kyrrahaf. Þegar Panamaeiðið varð til, 
sveigði straumurinn til norðausturs og 
streymdi aftur út í Atlantshaf. Það er sá 
straumur, sem nefndur er Golfstraumur. 
Hann er eins og fljót í hafinu, og er vatns-
magn hans gífurlegt. Undan suðurströnd 
Flóridaskaga er straumþungi hans mjög 
mikill. Hann fylgir landgrunninu norður 
á bóginn að Hatterashöfða, en beygir þar 
út á haf. Á leið sinni yfir Atlantshaf hætt-
ir straumurinn að vera eins og ,.fljót í haf-
inu", heldur verður að breiðum vatnsflaum. 
Undan Nýfundnalandsgrunninu rennur 
hann í austur fyrir atbeina vestanvinda og 
greinist brátt í margar kvíslir. Ein rennur 

norður að vesturströnd Grænlands, önnur 
kvísl rennur suðaustan að Íslandi og hef-
ur mildandi áhrif á loftslag þess, en aðal-
kvísl Golfstraumsins heldur áfram til norð-
austurs og síðan að mestu í norður. 

Golfstraumurinn er hlýr straumur, en 
hitastig hans er þó breytilegt, og svo virð-
ist sem hlutfallslega lítil hitabreyting hans 
hafi mikil áhrif á veðurfar í Evrópu. At-
lantshafið mótast af þcssum heita straumi, 
Golfstraumnum, og tveimur köldum straum-
um, Austur-Grænlandsstraumnum, sem 
einnig er nefndr Pólstraumur, og Labra-
dorstraumnum. Áhrif þessara strauma geta 
verið mismunandi mikil, en þau ráða yfir-
borðshitanum í austanverðu Atlantshafi. 

Allir vita að sjórinn er ólíkur á að líta. 
Sjórinn verður blár, þegar sólbirtan endur-
varpast einungis frá sameindum vatnsins. 
Djúpblátt, haf ber vott um auðn og lífleysi. 
En sé líf í sjónum, sé svif í hafinu, verður 
það ekki lengur gagnsætt. Þegar grunn-
sævi verður grænleitt, brúnleitt cða gul-
leitt, stafar það af endurkasti ljóssins frá 
örsmáum þörungum og öðru smásvifi. Rauð-
leit smádýr geta einnig valdið því, að rauð-
um bjarma slái á vatnið. 

Hitastig hafsins er mjög mismunandi, 
allt frá einnar gráðu frosti í heimskauta-
höfum til 40 stiga hita í Persaflóa. Þessi 
hitamunur hefur auðvitað gífurlega þýð-
ingu fyrir dýralíf sjávarins. Líklega hefur 
hitastig sjávarins mest áhrif aðstæðna á 
lífið í hafinu. 

Þar sem tveir hafstraumar mætast, eink-
um ef mikill munur er á hitastigi þeirra og 
seltu, verða miklar hræringar. Vatnið annað 
hvort sígur til botns eða stígur upp á yfir-
borðið, og veldur þetta röstum og straum-
hvörfum. Á slíkum mörkum er líf hafsins 
fjölbreytilegast. Í Atlantshafi mætast Golf-
straumur og Pólstraumur. Á straumamót-
unum er margbreytilegt líf, og þar verða 
auðug fiskimið. 

Við yfirborð sjávarins er fjölbreytilegt 
líf, sem að nokkru sést, en að nokkru leyti 
er ósýnilegt, sést stundum, en stundum ekki. 
Við yfirborð sjávar sveima örsmáar plöntu-
frumur milljónum saman, og einnig ara-
grúi smádýra, á stærð við rykkorn, sem 
lifa á jurtafrumum. Mikilvægastir þessara 
smæstu plantna sjávarins eru kísi lþörung-



8 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

arnir. Þessar sjávarplöntur gera öðrum í-
búum sjávarins fært að færa sér sölt og 
aðra málmauðgi hafsins í nyt. Dýr þau, 
sem nærast á kísilþörungum og öðrum 
smáþörungum, eru einfrumungar dýrarík-
isins í sjónum og krabbadýr, krabbaseyði, 
hrúðurkarlar, sæormar og fiskar. Miklar 
fylkingar af litlum kjötætum sveima um 
meðal þessara grasbíta í hafinu. Þar er um 
að ræða litla drekafiska, pílorma, kamb-
hveljur og Ijósátu. Þessi gífurlegi fjöldi 
plantna og sjávardýra, sem velkjast um 
hafið fyrir áhrif straums og bylgu án þess 
að geta ráðið nokkru um ferðir sínar, eru 
einu nafni nefnd svif. 

Hér er um að ræða fyrsta hlekkinn af 
dýrakyni í svo nefndri fæðukeðju sjávar-
ins. Næsti hlekkurinn eru svifætur, t.d. 
síld og makríll. Þá koma fiskar, sem éta 
aðra fiska, svo sem túnfiskur, hákarl og 
kolkrabbar undirdjúpanna. Að síðustu ber 
að nefna hin geysistóru spendýr, sem í 
sjónum lifa, hvalina, sem lifa ýmist á fisk-
um, krabbadýrum eða litlum svifdýrum. 

Norður-Atlantshafi má skipta í tvö 
svæði, bæði að hví er varðar fisktegunclir 
og frjósemi. Frjósama svæðið tekur til 
svalari hluta beltisins og hluta heimskauta-
beltisins. Fylgja syðri mörk þess þeirri 
jafnhitalínu sjávar, bar sem meðalhiti er 
um 13 gráður á Celcius, en þessi lína ligg-
ur um það bil frá Nýja-Englandi í Norður-
Ameríku til Bretagneskaga á Frakklandi. 
Alkunna er, að á landi er gróður mestur 
í hitabeltinu. Hliðstætt á hins vegar ekki 
við um hafið. 

Frjósama hafsvæðið er mun víðáttumeira 
í norðausturhluta Atlantshafs en norðvest-
urhluta þess. Hlýrri strauma í Atlantshafi 
gætir í norðausturhlutanum allt norður 
undir 78. gráðu norðlægrar breiddar. 
Fyrir norðan 13-gráðu jafnhitalínuna lifa 
fjölmargar fisktegundir, þar á meðal þorsk-
ur og síld. Fyrir sunnan þessa línu er 
Norður-Atlantshafið mun fátækara að fiski, 
þótt þar séu mikilvæg fiskimið. Á báðum 
þessum svæðum Atlantshafs eru þau fiski-
mið á landgrunninu, sem mesta hagnýta 
þýðingu hafa, og eru þau mun stærri á 
nyrðra svæðinu. 

Auðæfi hafsvæða eru metin með því að 
áætla magn lífvera á svæðinu. Á frjósöm-

ustu svæðum Atlantshafs er meðalsvifmagn 
yfir árið talið vera yfir 300 millígrömm á 
rúmmetra. Á einstökum árstímum getur 
svifmagnið orðið allt að 2000 millígrömm 
á rúmmetra. Auðugasta belti Atlantshafs 
er mjótt svæði, sem liggur meðfram aust-
urströnd Bandaríkjanna og breikkar síðan 
til austurs við Nýfundnaland og Ísland. 
Þar er svifmagnið talið yfir 300 millí-
grömm á rúmmetra. Þetta svæði tekur 
einnig til Norðursjávar og mikils hluta 
Noregssjávar. Báðum megin við þetta 
svæði eru mjórri svæði hliðstæð, þar sem 
svifmagnið er milli 150 og 300 millígrömm 
á rúmmetra. 

Dýpi sjávar er mjög misjafnt í Atlants-
hafi, en hafdýpið hefur mikil áhrif á bæði 
styrkeika og samsetningu fiskistofna. Yfir 
landgrunni er svifmagn mun meira en í 
úthöfum, þótt um sé að ræða miklu minna 
svæði. Sé litið á heimshöfin öll, er talið, 
að heildarsvifmagn á Iandgrunni sé tvö-
falt meira en svifmagn úthafanna. Ástæð-
an er sú, að sjórinn er þar miklu auðugri 
af fæðu og tímgun mun örari. Lífsskilyrði 
eru miklu betri á þeim hafsbotni, sem ljós-
ið nær niður á, og þar er að finna miklu 
fleiri lífverur en dýpra í hafinu. Þjóðir 
veiða langmestan hluta sjávarafla síns á 
landgrunni. Í norðausturhluta Atlantshafs 
eru mjög auðug landgrunn, einkum um-
hverfis Bretlandseyjar og Spitzbergen. En 
í Norðvestur-Atlantshafi er einnig að finna 
mjög auðug fiskimið við Nýfundnaland í 
Norður-Ameríku. 

Mikill munur er á því, hvar fiskarnir 
halda sig í sjónum. Sumar fisktegundir 
halda sig eingöngu eða aðallega við sjáv-
arbotninn, á 20 til 200-—300 metra dýpi, 
þótt þeir geti farið bæði dýpra og grynnra, 
og eru þeir nefndir botnfiskar. Til þeirra 
teljast flestir nytjafiskar af þorsk- og 
flyðruættinni, og eru þeir fyrst og fremst 
veiddir á landgrunni. Flyðrur og kolar, 
steinbítur og skötur eru reglulegir botn-
fiskar, en aðrir eru það aðallega, svo sem 
þorskfiskar og hrognkelsi, þótt þeir fjar-
lægist oft botninn meira eða minna, eink-
um þegar þeir eru að elta æti. 

Aðrar fisktegundir hafast hins vegar við 
upp við yfirborð sjávar eða nálægt því og 
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fara aldrei djúpt niður. Þeir eru nefndir 
uppsjávarfiskcir. Til þeirra teljast síld, 
loðna, lax, makríll og túnfiskur, svo að 
dæmi séu nefnd. Sumar þessara fisktegunda 
eru nær löndum, en aðrar út um reginhöf. 
Þær eyða þó a. m. k. nokkrum hluta ævi-
skeiðsins á landgrunni, þar sem svif er 
meira en í úthafinu. 

Þá er og gerður greinarmunur á svo 
nefndum grunnsævis- eða stranclafiskum og 
djúpfiskum. Hinir fyrr nefndu halda sig 
yfirleitt nærri ströndum, á grunnsævi, svo 
sem marhnútur og sprettfiskur og fjöldi 
fiska í heitum höfum. Djúpfiskar eru hins 
vegar þeir fiskar nefndir, sem lifa í djúp-
sævi, þ. e. á 400 metra dýpi og þaðan af 
dýpra. Til þeirra teljast fiskar, sem eru 
einnig, einkurn meðan þeir eru yngri, á 
venjulegum fiskimiðum, svo sem karfi, 
langa, keila og ýmsar flyðrutegundir. En 
þegar dýpra kemur, niður á 600—1000 
metra dýpi, taka við reglulegir djúpfisk-
ar, sem sjaldan eða aldrei sjást á fiski-
miðum. 

Eins og áður segir er svifið undirstaða 
alls lífs í sjónum, en mjög lítill hluti þess 
hagnýtist hins vegar í þágu nytjafiska. 
Mikil sóun á sér stað í fæðukeðju hafsins, 
einkum á lægri stigunum, þar sem egg og 
lirfur annars vegar og svif hins vegar 
verða æðri lífverum að bráð, en fiskar eru 
aðeins lítill hluti þeirra. Lífsskilyrðin hag-
nýtast enn fremur verr en ella fyrir þá 
sök, að nytjafiskar velja sér vissa fæðu, 
auk þess sem þeir lifa sumpart hver á öðr-
um. í fæðukeðjunni er talið, að ekki hag-
nýtist meira en 10% af hverjum hlekk í 
keðjunni. Fjöldi hlekkja í fæðukeðjunni 
hefur veruleg áhrif á, hversu mikill hluti 
svifsins hagnýtist. Uppsjávarfiskar eins og 
sardínur nota aðeins mjög lítinn hluta 
jurtasvifs til beinnar fæðu. Þeir nærast 
fyrst og fremst á svifi úr dýraríkinu, þó 
að í fæðu þeirra geti verið lífverur á 
æðri stigum. Vissar fisktegundir neyta að-
eins sérstakrar fæðu, og veldur það tak-
markaðri hagnýtingu á svifinu. Fæða full-
þroska þorsks er a. m. k. tveimur til þrem-
ur stigum ofar svifinu, og á hið sama við 
um margar fisktegundir, svo sem síld og 
loðnu. 

Þær aðstæður, sem fyrst og fremst ráða 
fiskigengd, eru svifmagn, dýpi, aðstæður 
á botni, hitastig, selta, veðurfar og flóð 
og fjara. Þessar aðstæður eru mjög ólíkar 
á ýmsum svæðum Atlantshafs. Stundum 
reynast fiskistofnar vera háðir sérstöku 
sjávarmagni eða tengslum við sérstakan 
hluta sjávar, þar sem eru vissar aðstæður 
varðandi hitastig, seltu og svifmagn. í heild 
ákvarða aðstæðurnar hámark og lágmark 
lífsskilyrða fyrir hverja fisktegund. Á 
hinn bóginn eru ekki skýr mörk milli þeirra 
svæða, þar sem viss fisktegund heldur sig 
fyrst og fremst. Þess vegna er afli í sjávar-
útvegi yfirleitt blandaður, þótt mest geti 
kveðið að vissri tegund á vissu svæði. Á-
samt þorski veiðast t.d. venjulega einnig 
ýsa, ufsi og enn fleiri fisktegundir, en það 
er háð veiðarfæranotkun, stað og tíma. Á 
stórum hafsvæðum, þar sem einstakar teg-
undir hafast við, eru vissar tegundir 
venjulega á vissum svæðum. 

Vaxtarhraði fiska er mjög misjafn, og 
þeir verða mjög misgamlir, en þessar stað-
reyndir hafa auðvitað grundvallarþýðingu 
í sambandi við þann tíma, sem nauðsyn-
legur er til þess að endurnýja þá tölu fiska, 
sem tekinn er úr stofni með veiðum. Þorsk-
urinn, sem veiddur er við Ísland, verður 
venjulega kynþroska á sjö árum. Lúðu 
tekur það hins vegar 15 ár að verða kyn-
þroska, en síðan getur hún orðið meira en 
50 ára. 

Hitastig og gróðurfar sjávar hefur ekki 
aðeins almenna þýðingu fyrir lífsskilyrði, 
heldur setur hrygningarskilyrðum enn 
þrengri takmörk og sömuleiðis þroskaskil-
yrðum eggja og fæðuöflun. Þorskur hrygn-
ir í sjó, sem er frá þriggja til sex stiga 
heitur, og gerir það á vorin eða snemma 
sumars. Rauðspretta hrygnir í sjó, sem er 
fjögurra til sjö stiga heitur. Hins vegar 
hefur sjávarhitinn líklega minni þýðingu 
fyrir hrygningu síldar. Fiskurinn kann að 
kjósa enn annað hitastig á fæðuöfhmar-
tímanum. Þorskur virðist t. d. helzt kjósa 
eins til tveggja stiga heitan sjó á fæðuöfl-
unarskeiðinu. Þorskurinn, sem er aðalbotn-
fisktegundin, þrífst ekki í kaldari sjó en 

+2 stig á Celcius. Suður undir miðbaug 
finnst þorskur yfirleitt ekki í heitari sjó 
en 10 stiga. Aðalþorskstofnarnir lifa í 
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belti, þar sem hitastig hafsins er frá tveim-
ur til fimm stigum á Celcius. Þess vegna eru 
aðalþorskveiðarnar í Norðaustur-Atlants-
hafi stundaðar fyrir norðan 60. breiddar-
baug, en milli 40. og 50. breiddarbaugs í 
Norðvestur-Atlantshafi. Mikilvægustu fiski-
stofnarnir, sem lifa í heitari, suðlægari 
sjó, eru uppsjávarfiskar, einkum og sér í 
lagi sardína, ansjósa og túnfiskur. Sardín-
an lifir einkum í austanverðu Atlantshafi 
í sjó, sem er milli 10 og 20 stig á Celcius. 
Túnfiskur er útbreiddastur allra fiskteg-
unda, sem hagnýttar eru í heimshöfunum, 
en þýðing túnfisks fyrir Evrópuþjóðir er 
miklu minni en fyrir t. d. Bandaríkjamenn 
og Japani. Sú túnfisktegund, sem algeng-
ast er, að veidd sé af Evrópuþjóðum, hefst 
við í vatni, sem getur verið frá 5—29 stiga 
heitt. 

Selta sjávarins hefur miklu minni þýð-
ingu fyrir lífsskilyrði fisks en hitastigið og 
gróðurfarið. Seltustig Atlantshafs er yfir-
leitt frá 32 til 87 af þúsundi, og geta flest-
ar fisktegundir lifað í sjó með þessu seltu-
stigi. Þorskur lifir t. d. einkum í sjó, sem 
hefur seltustig frá 32 af þúsundi til 35 af 
þúsundi. 

Hafdýpi og aðstæður á sjávarbotni hafa 
enn fremur veruleg áhrif á lífsskilyrði 
sjávarstofnanna. Að framan var að því 
vikið, að svifmagnið og líftengslin á milli 
botnfiskanna og lífveranna á sjávarbotn-
inum hafi grundvallaráhrif á það, að fisk-
ur veiðist fyrst og fremst á landgrunni. 
Þess var líka getið, að uppsjávarfiskar eyði 
a. m. k. nokkrum hluta ævi sinnar á land-
grunni, því að þeir leita þangað til þess 
að afla sér fæðu og til þess að hrvgna. 
Síldarstofnar halda í torfum á grunnsævi 
til þess að hrygna, og það er einkennandi 
fyrir síldina, að hún hrygnir á botninn. Um 
allan heim heldur túnfiskurinn sig í hlýju 
vatni, en hann syndir einnig inn á grunn-
sævi til þess að hrygna. Uppsjávarfiskar 
lifa hluta ársins nálægt botni, en á öðrum 
árstímum synda þeir venjulega niður að 
botni að degi til, en eru hins vegar venju-
lega veiddir, þegar þeir koma upp á yfir-
borðið á nóttunni. Flatfiskur lifir yfirleitt 
á sendnum botni á grunnsævi. Norðursjáv-
arskarkolinn finnst sjaldan á meira dýpi 
en 40 föðmum og lifir einkum yfir mjúkum 

botni suðausturhluta Norðursjávar. Á 
meira dýpi norðar í Norðursjónum verður 
aðalfisktegundin ýsa. Á talsverðu dýpi eru 
lúða og langa hins vegar aðalfisktegund-
irnar og eru aðalheimkynni þeirra nálægt 
neðansjávarhryggnum. Skelfiskur veiðist 
aðallega á mjóu svæði út frá ströndu. 
Krabbar og humar halda sig venjulega á 
klettóttum botni upp við ströndu, en hér við 
land er humar veiddur niður á 200—300 
faðma dýpi. Rækja og hörpudiskur halda 
sig á sendnum botni nálægt ströndu, og 
kræklingur og ostra lifa venjulega í lygn-
um, grunnum sjó. Rækjan heldur sig hins 
vegar fjær ströndu. Hún finnst einnig á 
miklu dýpi, svo nefnd djúprækja. 

Þá hefur veðurfar og loftslag veruleg 
áhrif á fiskveiðar. Þokur torvelda skyggni. 
Hiti og lculdi geta torveldað veiðar, en mik-
ilvægustu atriðin í þessu sambandi eru þó 
vindstyrkur og stöðugleiki vinda, þar eð 
þessi atriði hafa áhrif á öldugang og hreyf-
ingar sjávarins. Áhrif lofthita eru fólgin 
í því, að fiskur skemmist fljótt í heitu 
loftslagi, en hætta er á ísingu á veiðiskip-
um í köldu loftslagi. Þá getur hafis haml-
að veiðum, en slíkt getur átt sér stað jafn-
sunnarlega og við Nýfundnaland í Vestur-
Atlantshafi, en hins vegar er enginn hafís 
suður af -Jan Mayen í norðausturhluta þess. 
Stormar, bæði tíðni þeirra og styrkur, hafa 
veruleg áhrif á fiskveiðar. 

Árstíðabreytingar hafa mikil áhrif á líf 
hinna ýmsu fisktegunda. Fæðuöflunin nær 
venjulega hámarki á hlýrri tíma ársins, 
og er fiskur, sem veiddur er á þeim tíma, 
venjulega þyngri. Hitt skiptir enn meira 
máli, að hann er feitari, og á það einkum 
við um þann fisk, sem er bræddur og nefnd-
ur er bræðslufiskur, en einnig um ýmsar 
tegundir, sern notaðar eru til manneldis. 
Ekki hvað sízt á þetta við um þær tegund-
ir, sem safna svo nefndri búkfitu, svo sem 
síld og skarkola. Hrygningartíminn er 
einnig mikilvægur, þar eð fiskurinn, og 
þá sérstaklega uppsjávarfiskur, er venju-
lega rýr eftir hrygningu og eyðist þá örar. 
Sem dæmi má nefna, að hrognin eru talin 
um það bil fimmtungur af þyngd síldar 
rétt áður en hún hrygnir. Ýmsir skelfiskar 
varpa á vissum tímum af sér skelinni og 
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leita skjóls, bar sem fiskimaðurinn nær ekki 
til þeirra. 

Þá hafa meira eða minna reglubundnar 
göngur fiskistofnanna eftir árstíðum víð-
tæk áhrif, en þessar göngur standa yfirleitt 
í sambandi við fæðuöflun eða hrygningu. 
Göngurnar eru fyrst og fremst aðlögun 
fisksins að breyttum aðstæðum í sjónum 
og breytingu skilyrða til fæðuöflunar eftir 
árstíðum, sem og hrygningarskilyrðum. 
Tengsl geta verið milli gangna ólíkra fisk-
tegunda. Sem dæmi má nefna, að fullþrosk-
aður borskur eða ýsa geta elt síldar- eða 
loðnutorfu í fæðuleit. Lengstu göngur, er 
menn þekkja til meðal þeirra fiska, sem 
veiddir eru í Evrópu, eru göngur lax og 
áls. En skýrasta dæmið um göngur mikil-
vægra fiskstofna eftir árstíðum eru göng-
ur hinna ýmsu síldarstofna. 

Mikilvægustu fisktegundirnar, sem Evr-
ópuþjóðir veiða í hlýjum sjó, eru túnfiskur 
og sardína. Túnfiskurinn hrygnir snemma 
sumars, og eru hrygningarstöðvarnar bæði 
í úthafinu út af Pyreneaskaga og í vestur-
hluta Miðjarðarhafsins. Síðan halda stofn-
arnir í fæðuleit upp að ströndinni og er 
þar veitt mikið magn af þessum fiskteg-
undum. Dvalarstaðir mikilvægustu botn-
fisktegundanna, svo sem þorsks og skar-
kola, eru ekki eins breytilegir og uppsjáv-
arfiskanna. Þó er hjá þeim um að ræða 
göngur eftir árstíðum, sem hafa mikilvæga 
þýðingu fyrir fiskveiðarnar. Kunnustu 
göngur þorsksins eru göngur hans í Norð-
austur-Atlantshafi. í Norðvestur-Atlants-
hafi eru einnig miklar þorskgöngur upp 
við ströndina. 

En fiskveiðiskilyrði, að því er snertir 
einstakar fisktegundir, breytast ekki aðeins 
frá einum árstíma til annars, heldur einnig 
ár frá ári og þegar yfir enn lengri tíma 
er litið. Slíkar breytingar skapa stærri 
vandamál í sjávarútveginum en árstíða-
breytingarnar. Þær sveiflur, sem eiga sér 
stað, þegar yfir langan tíma er litið, virð-
ast eiga rót sína að rekja til margvíslegra 
tengdra breytinga í haffræðilegu og líf-
fræðilegu tilliti. Að öllum líkindum hafa 
aðstæður á fyrstu vikum eða mánuðum seið-
anna úrslitaáhrif á framtíð stofnsins. 
Kvenfiskurinn gýtur þúsundum eða jafnvel 
milljónum hrogna, en aðeins fá þeirra ná 

að þroskast til fullorðmsaldurs, og þau 
eyðast einkum og sér í lagi ört á viðkvæmu 
bernskustigi sínu. Stormar kunna að tor-
tíma miklum hluta hrognanna á frum-
stigi. Þegar dýrið kemst á svo nefnt kvið-
pokaskeið, er það nefnt lirfa. Þegar lirfu-
stiginu sleppir og dýrið fer að afla sér 
fæðu, er það nefnt seiði. Vindar, sem blása 
af landi, sem og straumar, geta hrakið 
hrogn, lirfur og jafnvel seiði út á rúm-
sjó, þar sem lífsskilyrði þeirra eru tak-
mörkuð. Sú fisktegund, sem í ríkustum mæli 
er háð slíkum sveiflum, er eflaust síldin. 
Breytingar á magni seiða eru ekki eins 
miklar meðal botnfisktegunda, en eru þó 
verulegar, t. d. hjá þorski og ýsu. 

Hefur nú verið lýst þeim náttúruskilyrð-
um, sem sjávarútvegur í Norður-Atlants-
hafi er háður, þ. e. þeim haffræðilegu og 
líffræðilegu aðstæðum, sem sjávarútvegur-
inn býr við. Þekking á þessum aðstæðum 
er forsenda þess, að unnt sé að gera sér 
grein fyrir efnahagsaðstæðum í sjávarút-
vegi, þ. e. þeim sérstöku efnahagsvanda-
málum, sem við er að etja í sjávarútvegi, 
í samanburði við aðrar atvinnugreinar. 
Og hin sérstöku náttúruskilyrði, sem sjáv-
arútvegurinn á við að búa, hljóta að sjálf-
sögðu að hafa áhrif á efnahagsmál hans 
og vera nátengd þeim sérstöku efnahags-
vandamálum í sjávarútvegi, sem eru frá-
brugðin efnahagsvandamálum annarra at-
vinnugreina. 

II. HAGFRÆÐI SJÁVARÚTVEGSINS 
Rannsóknir fiskifræðinga hafa á undan-

förnum áratugum aflað verulegrar þekking-
ar á fiskistofnum. Meginmarkmið fiskifræð-
inganna er að sjálfsögðu að öðlast þekk-
ingu á því, hversu mikið megi veiða án 
þess, að stofninn minnki. Á grundvelli 
slíkra rannsókna á að vera hægt að byggja 
tillögur um hámarksveiðimagn og veiðiað-
ferðir og reglur um þau efni. 

Það vandamál, sem hagfræðingur hefur 
megináhuga á í sambandi við sjávarútveg-
inn, er hins vegar annars eðlis. Það, sem 
hann athugar fyrst og fremst er, hversu 
miklum afrakstri sjávarútvegurinn skili til 
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þjóðarbúsins, hvernig stuðla megi að því, 
að sá afrakstur verði sem mestur og hvern-
ig bau fyrirtæki í sjávarútvegi, hvort sem 
um er að ræða einkafyrirtæki samvinnu-
fyrirtæki eða opinber fyrirtæki, geti bezt 
náð beim marhmiðum, sem beim er ætlað 
að ná, hver svo sem bau eru, t.d. hvort sem 
þeim er ætlað að skila sem mestum hagnaði 
eða veita sern mesta og stöðugasta atvinnu. 
Hér er um flókið viðfangsefni að ræða. 
Athuga þarf kostnað og afrakstur fyrir-
tækjanna í sjávarútvegi og sjávarútvegsins 
í heild, markaðsaðstæður og verðlag. Ef 
til vill mætti orða þetta þannig, að megin-
viðfangsefni hagfræðingsins sé að leiða 
hugann að því, hvernig framleiðni í sjávar-
útvegi. geti orðið sem mest. 

Öll framleiðsla byggist á samstarfi svo 
nefndra framleiðluþátta. Með framleiðsiu-
þáttum er átt við vinnuafl, fjármagn í formi 
ýmiss konar framleiðslutækja og auðlindir. 
Framleiðandi verður að greiða fyrir fram-
leiðsluþættina. Í iðnaði er framleiðsla fólg-
in í því að umbreyta ýmiss konar hráefn-
um með notkun vinnu, margs konar fram-
leiðslutækja og landrýmis í nýjar afurðir. 
Fyrir hráefnin, sem notuð eru í iðnaði, 
verður að sjálfsögðu að greiða. Á þeim er 
verð, og það verð verður framleiðandinn 
að greiða fyrir það hráefnismagn, sem 
hann telur sig þurfa á að halda og kaupir. 
Þær auðlindir, sem iðnfyrirtæki kaupir 
hluta af, eru í eign einhvers annars, einka-
aðila eða opinbers aðila, og framleiðandinn 
verður að greiða þessum eiganda verð fyrir 
að fá afnot af hluta af eign hans. 

Það, sem gerir vandamál sjávarútvegs 
algerlega frábrugðin vandamálum annarra 
atvinnugreina, svo sem iðnaðar og landbún-
aðar, að hagnýtingu afrétta frátalinni, er, 
að þessar einföldu grundvallarstaðreyndir 
eru ekki fyrir hendi í sjávarútvegi. Sú auð-
lind, sem hagnýtt er í sjávarútvegi, þ. e. 
fiskurinn í sjónum, er ekki eign þeirra, 
sem hagnýta hana, eins og t. d. timbrið, 
sem húsgagnaverksmiðja notar til þess að 
smíða húsgögn, er eign hennar, þegar hún 
smíðar húsgögnin. Þeir. sem veiða fisk, 
þurfa ckki að greiða verð fyrir fiskinn í 
sjónum, eins og húsgagnaframleiðandinn 
varð ao greiða verð fyrir timbrið. Auðlindin 

í sjónum, fiskurinn, er sameign allra, sem 
reynast vilja hagnýta þessa auðlind, þ. e. 
stunda fiskveiðar. Aðgangur að hagnýtingu 
þessarar auðlindar er frjáls og óhindraður. 
Sérstaða sjávarútvegs eða fiskveiða miðað 
við aðrar atvinnugreinar er fólgin í því, að 
undirstaða þessarar atvinnugreinar er 
nokkurs konar auðlindasjóður, sem annars 
vegar endurnýjar sig sjálfkrafa, þar eð 
fiskurinn eignast afkvæmi, en á hinn bóg-
inn er hann skertur með hagnýtingu eða 
veiðum, og geta veiðarnar að sjálfsögðu 
orðið svo miklar, að þessi sjóður eða þessi 
auðlind endurnýist ekki, þ. e. að hún skerð-
ist. 

Áhrif þau, sem hagnýting fiskistofna 
hefur á stofninn, eru auðvitað komin undir 
líffræðilegum aðstæðum og þá fyrst og 
fremst viðkomu fisksins í stofninum og 
dánartölu hans. Athugað hefur verið, hvað 
gerist, þegar veiðar eru hafnar á fiskistofni. 
Aðalreglan virðist jafnan vera sú, að var-
anlegur afli, þ. e. sá afli, sem hægt er að 
fá úr stofninum án þess að skerða hann 
og þá urn leið afrakstur veiðanna, vex fyrst 
i stað mjög ört, en eftir því sem meir geng-
ur á stofninn, fer vöxtur aflans minnkandi 
og nær að lokum hámarki, þannig að auk-
in sókn eða aukinn fjöldi fiskimanna veld-
ur minnkun heildaraflans. Heildarfram-
leiðslukostnaðurinn vex hins vegar í kjöl-
far aukinnar tölu fiskimanna eða aukinnar 
sóknar. Þegar heildarkostnaður er orðinn 
jafnmikill og aflaverðmætið eða afrakstur-
inn, er ekki lengur um neinn hreinan af-
rakstur að ræða, og þá stöðvast þróunin. 

Fiskifræðingar geta í mörgum tilvikum 
sagt til um, hversu mikil sókn skili hag-
stæðustu aflamagni. Á undanförnum árum 
hefur í þessu sambandi verið stuðzt við 
hugtak, sem á ensku hefur verið nefnt 
„maximus sustainable yield" og nefna mætti 
„hámark varanlegs afla" á íslenzku. Sökum 
erfiðleika á því að ákvarða þetta magn af 
nákvæmni, og þá ekki síður hins, að yfir-
leitt, er ekki talið um eina, fasta aflamagns-
tölu að ræða, heldur tölubil, hafa líffræð-
ingar á siðari árum tekið að nota hugtak, 
sem þeir nefna „optimum yield", og mætti 
þá tala um „hagstæðastan afla" á íslenzku, 
en þetta hugtak er skýrgreint þannig, að 
þegar sókn er aukin um eina sóknareiningu 
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og aflaaukning í kjölfar hennar nemur 10% 
af afla fyrstu sóknareiningar, þá sé um 
,,optimum yield" eða „hagstæðastan afla" 
að ræða, þ. e. þegar markaafrakstur viðbót-
areiningarinnar er 10% af markaafrakstri 
fyrstu sóknareiningarinnar. Alþjóðahaf-
rannsóknarráðið ákvað á síðasta fundi sín-
um að nota framvegis þetta hugtak í álits-
gerðum sínum. 

Auðvitað eru hagsmunir þjóðar, sem 
stundar sjávarútveg og þá um leið hags-
munir allra þjóða, sem það gera, að vernda 
fiskistofnana, þ. e. koma í veg fyrir ofveiði, 
því að í kjölfar ofveiði siglir skerðing á 
auðlind, þ. e. sóun. En auðvitað hlýtur það 
að eiga við um sjávarútveg, eins og allar 
aðrar atvinnugreinar, að það þarf einnig að 
hagnýta þá vinnu og þau framleiðslutæki, 
sem notuð eru við fiskveiðarnar á sem hag-
kvæmastan hátt. Það er yfirleitt talið meg-
inmarkmið í rekstri, að afrakstur sé meiri 
en kostnaður, að tekjur séu meiri en gjöld, 
þ. e. að um hagnað sé að ræða. Þetta hlýtur 
að eiga við um sjávarútveginn sem heild, 
eins og iðnað, landbúnað og aðrar atvinnu-
greinar. Þess var getið að framan, að í 
kjölfar aukinnar sóknar í fiskistofn sigli 
fyrst í stað hlutfallslega meiri aflaaukning 
en nemur sóknaraukningunni. Síðan nái 
aflaaukningin hámarki við vissa sókn, en 
viðbótarsókn hafi hins vegar í för með sér 
hlutfallslega minni aflaaukningu. Sókn get-
ur orðið svo mikil, að aflinn hætti að vaxa 
hlutfallslega. Og aukin sókn getur beinlinis 
orðið til þess, að heildaraflinn minnki. Þá 
er orðið um ofveiði að ræða. 

Fram að aldamótum 1900 er talið, að 
veiði helztu fiskistofna hafi yfirleitt verið 
undir hámarki varanlegs afla eða því, sem 
nú er nefnt hagstæðastur afli. En þegar 
um aldamótin 1900 er álitið, að t. d. ýmsir 
fiskistofnar í Norðursjó, og þá einkum og 
sér í lagi skarkoli, hafi verið hagnýttur 
umfram það mark. Ekki virðist ágreiningur 
um, að þorskstofnar í Norðaustur-Atlants-
hafi séu nú ofveiddir, og hefur það haft 
mjög neikvæð áhrif á afkomu þeirra botn-
vörpuskipa, sem þangað sækja langan veg 
frá heimahöfn. Þessi staðreynd hefur aukið 
sókn á þorskstofnana við Ísland, Grænland, 
Nýfundnaland og Labrador, og sömuleiðis 
á stofna karfa, ýsu og skarkola í Norður-

höfum, svo að afkomumöguleikum ekki að-
eins þorskveiða hefur verið stofnað í hættu, 
heldur einnig afkomumöguleikum annarra 
fiskveiða. Almennt er viðurkennt, að bæði 
ýsustofnar og skarkolastofnar í Norður-
sjónum séu ofveiddir, og sömuleiðis síld-
arstofnar, en það hefur leitt til aukinnar 
sóknar í aðra fiskistofna. Þá er og nýleg 
reynsla Perúmanna af ansjósuveiðum sín-
um skýrt dæmi um ofveiði. 

Í huga hagfræðingsins vaknar í þessu 
sambandi sú grundvallarspurning, hver á-
stæða kunni að liggja til þess, að ótvíræð 
tilhneiging hefur verið til ofveiði á þessari 
öld, og þá einkum á siðustu áratugum, 
hvort einhver tengsl séu á milli þessarar 
skaðlegu tilhneigingar og einkenna sjávar-
útvegsins sem atvinnuvegar og livort hægt 
kynni að vera að grípa til einhverra ráð-
stafana, sem. komi í veg fyrir þessa þróun. 

Ef um væri að ræða tvö bændabýli, sem 
væru í eign einstaklings, samvinnufélags, 
sveitarfélags eða ríkissjóðs, þau væru mis-
jafnlega góðar bújarðir og eigandinn, hver 
sem hann væri, byggði þær ekki, heldur 
vildi leigja þær, mundu tilboð væntanlegra 
leigjenda eflaust ekki verða jafnhá. Þeir 
myndu bjóða, misjafnlega hátt jarðaraf-
gjald, hærra í þá jörðina, sem talin væri 
betri bújörð, en lægra í hina. Ef jarðirnar 
væru jafnstórar og sams konar búskapur 
fyrirhugaður, má búast við, að tilhneiging 
verði til þess, að afgjaldið af betri jörð-
inni yrði þeim mun hærra, sem til þess 
svarar, að afrakstur hennar yrði hærri 
vegna þess, að hún er betri bújörð. Afkoma 
ábúendanna yrði hliðstæð. En eigandi betri 
bújarðarinnar fengi af henni hærra af-
gjald. Hér er um að ræða það hugtak, sem 
hagfræðingar hafa nefnt jarðrentu. 

Hliðstætt á sér stað um t. d. námur og 
olíulindir. Þær eru misjafnlega gjöfular. 
Þess vegna eru þær misjafnlega verðmæt-
ar. Allar námur og allar olíulindir eru í 
eign einhvers aðila. Ef hann leigir þessar 
auðlindir öðrum, fær hann misjafnlega hátt 
gjald fyrir þær eftir gæðum auðlindarinn-
ar. Hafi sá, sem hagnýtir þær, þurft að 
kaupa þær, hefur hann eflaust orðið að 
greiða fyrir þær mishátt verð eftir gæðum 
þeirra. Rýr kolanáma er ekki jafndýr og 
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auðug kolanáma, einfaldlega vegna þess, 
að þá mundi enginn vilja kaupa hana og 
hagnýta. Verð hennar eða leiga er háð 
gæðum hennar. 

Þessar einföldu grundvallarstaðreyndir 
eiga ekki við í sjávarútvegi. Fiskimiðin eða 
réttara sagt fiskurinn í sjónum á hinum 
ýmsu miðum er ekki í eign nokkurs aðila, 
hvorki einstaklinga, félaga eða ríkisvalds. 
Hann er sameign þeirra, sem áhuga hafa á 
því að hagnýta hann, og kemur það fyrst 
og fremst fram í því, að öllum er frjálst að 
sækja miðin og veiða þar eins og þeim sýn-
ist, án þess að þurfa að greiða nokkrum 
aðiia fyrir það. Þetta á þó að sjálfsögðu 
ekki við, ef ríkisvald hefur sett sérstakar 
reglur um veiðar innan fiskveiðilögsögu 
sinnar, sem t. d. takmarka veiðar á vissum 
fisktegundum eða á ákveðnum tímum, og að 
sjálfsögðu ekki heldur, ef gerðir hafa verið 
alþjóðasamningar um slíkar takmarkanir. 
En grundvallarreglan í sjávarútvegi er sú, 
að aðgangur að fiskimiðum er öllum frjáls 
og fyrir veiðarnar þarf ekkert gjald að 
greiða, sem sé hliðstætt jarðarafgjaldinu, 
sem ábúandi jarðar þarf að greiða eiganda 
hennar, eða leigu fyrir námu eða olíulind. 
Fiskimið verða ekki heldur keypt eins og 
bújarðir, námur eða olíulindir, einfaldlega 
vegna þess, að enginn hefur slegið eign 
sinni á þau, þannig að hann hafi rétt til 
þess að selja þau. Þegar landnám átti sér 
stað fyrr á tímum, gátu landnemar eignazt 
jarðnæði fyrir ekki neitt, þ. e. án þess að 
greiða nokkuð fyrir það, og hið sama hefur 
átt við t. d. um námur og olíulindir. Enn 
ríkir nokkur óvissa, bæði hér og annars 
staðar, um eignarrétt á svo kölluðum al-
menningi, sem hagnýttur er sameiginlega 
af mörgum aðilum. En langt er síðan allar 
verðmætar auðlindir, svo sem námur, olíu-
lindir og bújarðir, urðu eign einhvers að-
ila, sem síðan hefur tekjur af þessari eign 
sinni, af því að hún á aðild að verðmæta 
sköpun, framleiðslu, — misháar eftir því, 
hversu gjöful auðlindin er. 

En hvaða áhrif hefur það, að fiskimiðin 
eru sameign, að öllum er frjálst að sækja 
sjóinn án þess að þurfa að greiða nokkuð 
fyrir það? 

Til þess að gera málið sem einfaldast, má 
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gera ráð fyrir því, að útgerðarkostnaður 
breytist í réttu hlutfalli við fjölda þeirra 
fiskimanna, sem sjóinn sækja, eða í réttu 
hlutfalli við aukna sókn. Þess var áður 
getið, að reynsla hafi sýnt, að yfirleitt 
vaxi afli í fyrstunni meir en svarar til 
aukinnar sóknar, en síðan dragi úr afla-
aukningunni, þar til hún nái vissu hámarki. 
Þótt vitað sé, að aflaaukning sé orðin 
hlutfallslega minni en hlutfallsleg aukning 
sóknar, dregur ekki úr sókninni, ef heild-
arafrakstur af veiðunum er meiri en heild-
arkostnaður vegna þeirra. Jafnvel þótt hag-
stæðasta afla sé náð og fiskifræðingar geti 
sýnt fram á, að afli fari beinlínis minnk-
andi í kjölfar aukinnar sóknar, getur vel 
verið, að sóknin sé enn aukin, ef heildar-
afraksturinn er meiri en heildarkostnað-
urinn. Það er einmitt þetta, sem átt er við, 
þegar talað er um ofveiði. Búast má við, 
að aukning sóknarinnar haldi áfram, þang-
að til heildarafraksturinn er orðinn jafn 
heildarkostnaðinum við veiðarnar, að ó-
breyttum aðstæðum. Þá er augljóslega ekki 
hagkvæmt að auka sóknina. En þá getur 
verið búið að skerða hlutaðeigandi fiski-
stofn vendega. 

Hins vegar er ekki ósennilegt, að áður 
en slíkt gerist á mikilvægum sviðum sjáv-
arútvegs, — eða að minnsta kosti þegar 
þannig er komið, að um augljósa ofveiði 
sé að ræða á þýðingarmiklum fiskistofnum 
og versnandi afkomu útgerðar, — þá grípi 
ríkisvaldið til gagnráðstafana, þar eð í ljós 
kemur, að vissir hlutar veiðiflotans búa 
við taprekstur, sem þá er reynt að jafna 
með ýmsum hætti, svo sem hinu svo nefnda 
„sjóðakerfi" hér á landi á undanförnum ár-
um, ýmiss konar tekjutilfærslu, t. d. í formi 
niðurgreiðslna á kostnaðarliðum, útflutn-
ingsbótakerfi eða jafnvel gengislækkun. 
En þetta raskar ekki þeirri staðreynd, að 
án stjórnunar á fiskveiðunum er tilhneiging 
til ofveiði og versnandi afkomu, sjávarút-
vegsins, burtséð frá þeim áhrifum, sem 
breyting á líffræðilegum og haffræðilegum 
aðstæðum hefur á stærð fiskistofna. 

Sú grundvallarregla gildir varðandi 
rekstur fyrirtækja, að þau auka framleiðslu 
sína meðan tekjuauki vegna framleiðslu-
aukningarinnar er meiri en kostnaðarauk-
inn, sem hún hefur í för með sér. Hagfræð-
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ingar tala um markaafrakstur annars veg-
ar og markakostnað hins vegar, og eiga 
þá við þær breytingar, sem verða á kostn-
aði og afrakstri við framleiðslubreytingu. 
Afkoma fyrirtækis er bezt, þegar markaaf-
rakstur er jafn markakostnaði. Á því fram-
leiðslustigi er hvorki hagkvæmt að auka 
framleiðsluna né minnka hana. Það er 
hins vegar ekki slíkar aðstæður, sem ráða 
sókn útgerðarfyrirtækja á tiltekin fiski-
mið. Sóknin er aukin, meðan heildaraf-
raksturinn af veiðunum er meiri en heild-
arkostnaðurinn af þeim, eða m. ö. o. með-
an meðalafrakstur hvers fiskimanns eða 
hvers fiskiskips er meiri en meðalkostnað-
ur þess, og þá getur sóknin verið orðin 
miklu meiri en svarar til þeirrar sóknar, 
þar sem markaafrakstur fiskimanns eða 
fiskiskips er jafn markakostnaði þess. 

Það eru orðin meira en 60 ár síðan dansk-
ur hagfræðiprófessor Jens Varming, ritaði 
um þessi vandamál. Skrif hans urðu ekki 
mjög kunn, hvorki meðal hagfræðinga, 
forustumanna í sjávarútvegi né stjórn-
málamanna. Á sjötta áratugnum eða fyrir 
um það bil 20 árum tóku tveir hagfræðing-
ar í Kanada, Scott Gordon og Anthony 
Scott, að rita um þessi mál út frá svipuð-
um grundvallarsjónarmiðum, en þó miklu 
itarlegar en Jens Warming hafði gert, og 
hafa skrif þeirra, og raunar fjölmargra 
annarra hagfræðinga og fiskifræðinga, um 
þessi efni síðan vakið sívaxandi athygli. 
Grundvallaratriði þeirra sjónarmiða, sem 
hér er um að ræða, er, að hið svo nefnda 
,,ofveiðivandamál" eigi rót sína að rekja 
til efnahagsskipidags sjávarútvegsins, þ. e. 
til þeirrar staðreyndar, að fiskimiðin séu 
sameign, að aðgangur að þeim sé frjáls og 
að ekkert þurfi að greiða fyrir hagnýtingu 
þeirra, eins og auðlinda í landi. 

Einfaldast er að skýra aðalatriði þessara 
sjónarmiða með því að bera saman tvö 
fiskimið, sem eru misjafnlega gjöful. Ger-
um ráð fyrir, að á ákveðnum tíma megi 
veiða fisk fyrir tuttugu milljónir á hvorum 
miðunum um sig, án þess að fiskistofnarnir 
rýrni. Fyrri fiskimiðin eru auðugri. Ger-
um ráð fyrir, að það þurfi 100 fiskimenn 
til þess að veiða afla, sem er tuttugu mill-
jóna króna virði. Meðaltekjur hvers fiski-
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manns verða þá 200 þúsund krónur. Hin 
fiskimiðin eru ekki. eins gjöful. Þar þarf 
133 fiskimenn til þess að veiða sama afla. 
Meðaltekjurnar þar verða um 150 þús-
und krónur. 

Þar eð fiskimennirnir taka sjálfir á-
kvörðun um, hvar þeir veiða, er augljóst, 
að ekki munu nákvæmlega 100 fiskimenn 
stunda veiðar á fyrri fiskimiðunum og 133 
á hinum síðari. Hagkvæmara er að sækja 
fyrir miðin. Sumir þeirra, sem veitt hafa 
á síðari miðunum, munu því leita yfir á 
hin fyrri. Þá lækka meðaltekjurnar þar. 
Fiskimenn af síðari miðunum leita yfir á 
hin fyrri, meðan það er hagkvæmara að 
stunda veiðar þar. Tilhneiging verður til 
þess, að þessi þróun haldi áfram, þangað 
til meðaltekjur á báðum fiskimiðunum eru 
orðnar hinar sömu. Ef 14 fiskimenn leit-
uðu af síðari miðunum yfir á gjöfulli mið-
in, þ. e. ef þar veiddu 114 fiskimenn, gæti 
niðurstaðan orðið sú, að þeir veiddu fyrir 
18,6 milljón krónur, og yrðu þá meðaltekjur 
þeirra um 160 þúsund. Á síðari miðunum 
yrðu þá eftir 119 fiskimenn, sem hefðu 
sömu meðaltekjur eða um 160 þúsund krón-
ur og veiddu samtals fyrir 19 milljónir. 
Af þessum staðreyndum er augljóst, að 
fyrri fiskimiðin væru hagnýtt um of. Þar 
er orðið um ofveiði að ræða. Fjölgun fiski-
mannanna hefur beinlínis rýrt aflaverð-
mætið úr 20 milljónum í 18,6 milljónir og 
lækkað meðaltekjur fiskimannanna úr 200 
þúsundum í 160 þúsund, en áður var búið 
að skýra, hvernig á því stendur að slíkt 
getur átt sér stað. Hins vegar eru síðari 
fiskimiðin ekki hagnýtt nóg, til þess að 
þar náist hámarksafli. Þar átti að vera 
hægt að veiða fyrir 20 milljónir, en þar er 
nú aðeins veitt fyrir 19 milljónir, enda eru 
það ekki nema 119 fiskimenn, sem stunda 
þar veiðar, í stað þeirra 133, sem þurft 
hefði til þess að aflinn næmi 20 milijónum 
króna. Þessi fiskimið eru þannig ekki hag-
nýtt nóg til þess, að þar náist hámarksafli. 

Hér hefur það gerzt, að fiskimenn hafa 
sótt af lélegri miðum yfir á betri mið, og 
afleiðingin orðið sú, að verðmæti heild-
araflans hefur orðið minna en meðaltekjur 
allra fiskimannanna lægri en ella. Skýr-
inguna á því, hvers vegna slíkt getur gerzt, 
var ég áður búinn að nefna. Ef sókn í 
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fiskistofn er aukin umfram hagstæðastan 
afla, rýrnar aflinn og þar með aflaverð-
mætið. Þessir viðbótarfiskimenn, sem 
skerða- aflann á betri miðunum, valda þvi 
einnig, að aflaverðmætið minnkar á lélegri 
miðunum. 

Því, sem gerist, má lýsa með dálítið öðr-
um orðum. Fiskimenn flytja sig af rýrari 
miðum á gjöfulli mið í því skyni að öðlast 
hlutdeild í þeim, umframtekjum fiskimann-
anna á gjöfulli miðunum, sem eiga rót sína 
að rekja til þess, að þau eru gjöfulli. Fiski-
mennirnir af lakari miðunum fá auknar 
tekjur, en þeir rýra tekjur hinna, sem áður 
stunduðu veiðar á gjöfulli miðunum, um 
meira en til tekjuauka þeirra sjálfra svar-
ar. Þess vegna minnka tekjur þeirra allra. 
Það er afleiðing þess, að heildaraflaverð-
mætið minnkar. 

Það, sem hér þarf auðsjáanlega að koma 
í veg fyrir, er, að sókn sé aukin á auðugri 
miðin. Í því skyni þurfa að vera skilyrði til 
stjórnunar á málefnum sjávarútvegsins. 
Innan fiskveiðilögsögu er það að sjálf-
sögðu verkefni ríkisvaldsins að annast 
slíka stjórnun. En einnig mætti hugsa sér, 
að samtök á sviði sjávarútvegs gerðu með 
sér frjálst samkomulag um tilteknar ráð-
stafanir á sviði slíkrar stjórnunar. Varð-
andi veiðar á úthafinu er slík stjórnun á 
sjávarútvegsmálum einvörðungu möguleg á 
grundvelli alþjóðasamninga. 

Þær aðferðir, sem beita má og fyrst og 
fremst er beitt til þess að takmarka afla 
eða sókn, eru margvíslegar. Setja má regl-
ur um, hvaða veiðarfæri megi nota. Vissum 
veiðisvæðum má loka. Setja má ákvæði um 
veiðibann á ákveðnum tímabilum. Kveða má 
á um hámark þess afla, sem leyfilegt sé 
að veiða. Setja má reglur um takmörkun á 
sókn, t. d. takmörkun á fjölda veiðidaga. 
Og gera má veiðar háðar veiðileyfum og þá 
taka gjald fyrir leyfin, mishátt eftir því, 
hversu verðmæt þau eru talin. Öllum þess-
um aðferður hefur verið beitt og er beitt. 
Langminnst hefur þó kveðið að því, að 
veiðileyfi séu gefin út og enn minna að 
hinu, að gjald sé tekið fyrir þau. 

Veiðileyfaaðferðinni er þó víða beitt í 
einstökum greinum sjávarútvegs, og þess 
eru einnig dæmi, að gjald sé innheimt fyr-
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ir slík veiðileyfi. Á siðari árum hefur þeirri 
skoðvn vaxið mjög fylgi, að einmitt hér sé 
um að ræða þá aðferð, sem árangursrikust 
sé og hagkvæmust til þess að takmarka 
afla, ef nauðsyn er á sliku, og koma í veg 
fyrir of mikla afkastagetu, þ. e. óarðbæra 
fjárfestingu í fiskiskipum og fiskvinnslu-
tækjum. Hér er einmitt um að ræða þá 
stjórnunaraðferð, sem danski prófessorinn 
Jens Warming benti á fyrir meira en 60 
árum og kanadísku hagfræðingarnir, sem 
ég nefndi áðan, hafa fjallað ýtarlega um 
með þeim hætti, að vakið hefur athygli um 
allan heim. 

Víkjum aftur að dæminu um fiskimiðin 
tvö. Á betri miðunum gátu 100 fiskimenn 
veitt fyrir 20 milljónir króna, en á hinum 
lakari þurfti 133 til þess að ná þeim afla. 
Reynslan varð hins vegar sú, að 114 fiski-
menn sóttu betri miðin, en aðeins 119 hin 
lakari með þeirri afleiðingu, að heildarafl-
inn og heildaraflaverðmætið minnkaði og 
tekjur hvers fiskimanns lækkuðu. Viðfangs-
efnið er hér það, hvernig koma mætti þvi 
til leiðar, að aðeins 100 fiskimenn stunduðu 
veiðar á betri miðunum, en 133 á þeim lak-
ari. Þá væri hagstæðasti aflinn tryggður. 
Ef settar væru reglur, annað hvort með 
lagaboði eða samkomulagi, um, að veiðileyfi 
þyrfti til að stunda veiðar á hvorum mið-
unum um sig, mætti reikna út, hvað slik 
veiðileyfi þyrftu að kosta til þess að ekki 
væri hagkvæmt fyrir fleiri en 100 fiski-
menn að veiða á gjöfulli miðunum, en 133 
fiskimenn hefðu jafnmiklar tekjur af að 
stunda veiðar á lakari miðunum. Þarf þá 
auðvitað að hafa hliðsjón af launum í öðr-
um atvinnugreinum og kostnað við útgerð-
ina. Ef laun í landi að viðbættum útgerð-
arkostnaði væri t.d. 140.000 kr., þyrfti 
að tryggja fiskimönnum á báðum miðun-
um þær tekjur. Ef 100 fiskimenn á betri 
miðunum veiða fyrir 20 milljónir og hafa 
þannig 200 þúsund krónur í meðaltekjur, 
gætu tekjur þeirra orðið 140 þúsund krón-
ur, þótt hver um sig greiddi 60 þúsund 
króna gjald fyrir leyfi til að veiða á þess-
um miðum. Á lakari miðunum, þar sem 133 
fiskimenn afla aðeins fyrir 150 þúsund 
krónur hver, mætti leyfið ekki kosta nema 
10.000 kr. til þess að tekjur þessara fiski-
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manna yrðu 140 þúsund krónur. Með þessu 
móti yrðu tekjur allra fiskimannanna jafn-
ar. Það væri ekki hagkvæmt fyrir fleiri 
en 100 fiskimenn að kaupa veiðileyfi á 
betri miðunum, þá lækkuðu tekjur þeirra. 
Og það væri hagkvæmt fyrir allt að 133 
fiskimenn að kaupa veiðileyfi á lakari mið-
unum. Alls myndu fiskimennirnir greiða 
7,3 milljónir króna fyrir veiðileyfin. En 
með þessu móti hefði verið komið í veg 
fyrir ofveiði á gjöfulli miðunum, og lakari 
miðin yrðu fullnýtt. 

Miðað við 140.000 króna laun í öðrum 
atvinnugreinum að viðbættum kostnaði, 
má sýna fram á, að miðað við þær grund-
vallar forsendur varðandi samband sóknar 
og afla, sem lýst hefur verið, og að engar 
takmarkanir væri á sókn á miðin, gætu 
aðstæður orðið þær, að 121 fiskimaður 
mundi sækja, betri miðin og afla þar fyrir 
17 milljónir króna, en 140 fiskimenn lakari 
miðin og veiða þar fyrir 19,6 milljónir. 
Veiðileyfin valda því, að 28 fiskimenn verða 
að leita yfir í aðrar atvinnugreinar. Þar 
framleiða þeir fyrir 140.000 krónur hver 
eða samtals fyrir 3,9 milljónir. í kjölfar 
veiðileyfanna hefði heildarframleiðslan 
þannig vaxið um 7,3 milljónir, þ. e. afla-
aukningin hefði numið 3,4 milljónum og 
viðbótarframleiðsla í öðrum greinum 3,9 
milljónum. En það er nákvæmlega sama upp-
hæðin og greitt var fyrir veiðileyfin. Sú 
greiðsla hefði getað runnið í ríkissjóð, sem 
gæti síðan notað tekjurnar með einhverjum 
hætti í þágu sjávarútvegsins, eða til sam-
taka sjávarútvegsins sjálfs. Það er auka-
atriði í þessu sambandi. Hitt er aðalatriðið, 
að veiðileyfakerfið og mishátt verð á veiði-
leyfunum eftir því, hversu g j ö f u l miðin 
eru, hefur komið í veg fyrir ofveiði á 
góðu miðunum og vannýtingu hinna. Heild-
arþjóðarframleiðslan hefur vaxið við það, 
að með stjórnunaraðgerðum hefur sókn á 
miðin verið skipulögð. Jafnframt hafa tekj-
ur í þjóðfélaginu aukizt um nákvæmlega 
sömu upphæð og heildarframleiðslan jókst, 
þannig að unnt er að kaupa þessa fram-
leiðslu. Hagur þjóðarheildarinnar hefur 
batnað. Það kemur öllum að gagni, einnig 
fiskimönnunum. 

Skýringin á þessu er einfaldlega sú, að 
við takmörkun sóknarinnar á fiskimiðin 

hefur einhver aðili, ríkið eða samtök sjáv-
arútvegsins, fengið í sínar hendur gjalcl 
eða rentu af þeirri auðlind, sem fiskimiðin 
eru, sem annars hefðu tapazt vegna rangrar 
hagnýtingar á vinnuafli. Í raun og veru 
væri hér farið eins að og á sér stað í 
landbúnaði. Ef hagnýting góðs jarðnæðis 
kostaði ekki meira en lélegs, mundu allir 
vilja hagnýta góða jarðnæðið. En mismun-
andi hátt jarðarafgjald, eftir gæðum jarð-
næðisins, jafnar aðstöðuna, þannig að það 
verði jafnhagkvæmt að hagnýta mismun-
andi gott jarðnæði. 

Það, sem nú hefur verið sagt, hefur átt 
við það, hvernig beita megi veiðileyfum 
og verðlagningu þeirra til þess að tryggja 
hagstæðastan afla á mismunandi gjöfulum 
miðum. En nú er það auðvitað ekki höfuð-
markmið í atvinnurekstri, að heildarverð-
mæti framleiðslunnar sé sem mest. Ef ekki 
er um að ræða sérstakar, félagslegar að-
stæður, er yfirleitt gert ráð fyrir því, að 
meginmarkmið í rekstri fyrirtækja sé að 
tekjur séu sem mestar umfram gjöld, — 
að afrakstur sé sem mestur umfram kostn-
að, eða m. ö. o., að hreinar tekjur séu sem 
hæstar. Þetta hlýtur að eiga við um sjáv-
arútveg eins og allar aðrar atvinnugrein-
ar. En sé það markmið fiskveiða, að hrein-
ar tekjur af þeim séu sem mestar, er ekki 
víst, að það eigi sér stað við þá sókn, sem 
skilar hagstæðustum afla. 

Hér verður viðfangsefnið það að finna 
við hvaða sókn markaafrakstur viðbótar-
fiskimanns verður jafn þeim kostnaði, sem 
hann veldur með því að auka sóknina á 
miðin. Stundum er í þessu sambandi talað 
um sóknareiningar, og er þá átt við sam-
starf allra þeirra framleiðsluafla, sem út-
gerð grundvallast á. Er það auðvitað rétt-
ara en að nefna aðeins fiskimanninn, eins 
og ég hef gert hér til þess að gera mál mitt 
einfaldara. Viðfangsefnið væri þá að 
finna, við hvaða sókn markaafrakstur 
sóknareiningarinnar væri jafn markakostn-
aði hennar. 

Vegna þeirrar staðreyndar, sem áður 
var getið, að afli vex fyrst hlutfallslega 
örar en sókn í tiltekinn fiskistofn, en tek-
ur síðan að minnka í hlutfalli við sókn-
araukninguna, hefur verið sýnt fram á, að 
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markaafrakstur verði jafn markatekjum við 
minni sókn en skilar hagstæðustum afla. 
Þegar fiskifræðingar hafa sýnt fram á, 
að um ofveiði sé að ræða, er því ekki nóg að 
draga úr sókninni, þangað til um hagstæð-
astan afla er að ræða, heldur þarf að draga 
úr henni, þangað til hreinar tekjur hlutað-
eigandi fiskveiða eru orðnar mestar, þ.e., 
það þarf að takmarka sóknina við það stig, 
þar sem markakostnaður og markaafrakst-
ur eru jafnar stærðir. 

Ef enn er miðað við hið einfalda dæmi, 
sem tekið var að framan, væri hægt að sýna 
fram á, miðað við tilteknar forsendur, 
sem grundvallast á þeim meginstaðreynd-
um varðandi samband sóknar og afla, sem 
lýst hefur verið, að afli 70. fiskimannsins 
á gjöfulli miðunum væri jafnverðmætur 
og laun í landi að viðbættum kostnaði, en 
verðmæti afla 71. fiskimannsins yrði hins 
vegar minni. Hann ætti því að hverfa að 
annarri atvinnu. Ef 70 fiskimenn stunduðu 
veiðar á fyrri miðunum, mundi afli þeirra 
geta numið 17.780.000 kr., og yrðu meðal-
tekjur þeirra þá 254.000 krónur. Yrði þá 
verðið á veiðileyfunum að breytast, ef tekj-
ur þeirra ættu að verða hliðstæðar 
tekjum í landi, sem voru taldar 140.000 
krónur. Þeir ættu því að greiða 114.000 
krónur fyrir hvert veiðileyfi. Nú selur ríkið 
eða samtök sjávarútvegsins þess vegna 
70 veiðileyfi á 114.000 krónur hvert 
í stað 100 leyfa á 60.000 krónur hvert. 
Er því greitt 1.980.000 krónum meira 
fyrir veiðileyfin en þegar markmiðið 
var að takmarka sóknina við hagstæð-
astan afla. 30 fiskimenn hverfa að ann-
arri vinnu og framleiða þar fyrir 4.200.000 
krónur. Hins vegar minnkar aflinn um 
2.220.00 krónur. Mismunurinn er 1.980.000 
krónur eða nákvæmlega sú upphæð, sem 
greidd hafði verið i viðbót fyrir veiðileyfin. 
Kaupmáttur hefur skapazt við sölu veiði-
leyfanna til þess að kaupa þessa framleiðslu-
aukningu. 

Í ljós kemur, að heildaraukning þjóð-
arteknanna hefur numið 7.980.000 krónum. 
Meðan sókn á miðin var frjáls, veiddu þar 
121 fiskimaður og var aflaverðmætið 16.9 
milljónir króna. Nú veiða þar aðeins 70 
fiskimenn, en aflaverðmætið hefur vaxið 
í 17.8 milljónir eða um tæpar 0.9 milljónir. 

51 fiskimaður starfar nú í landi og fram-
leiðir þar fyrir rúma 7.1 milljón. Aukning 
þjóðarteknanna er því tæpar 8 milljónir eða 
nánar tiltekið 7.980.000 krónur eða nákvæm-
lega sama upphæðin og greidd hefur verið 
fyrir veiðileyfin. Aukning þjóðarteknanna 
er til ráðstöfunar fyrir ríkisvaldið eða 
samtök sjávarútvegsins, ef löggjafarvaldið 
ákveður, að það skuli fá tekjurnar af veiði-
leyfunum, sem eru jafnar aukningu þjóð-
arteknanna. Hagur þjóðarheildarinnar verð-
ur hér enn betri en þegar tala fiskimann-
anna var takmörkuð við 100 á þessum mið-
um, til þess að tryggja hagstæðastan afla. 
Hliðstæða útreikninga mætti að sjálfsögðu 
framkvæma varðandi hin miðin. 

Útgáfa veiðileyfa er ávallt bundin mikl-
um og margvíslegum framkvæmdaörðug-
leikum. Einkum og sér í lagi yrði þó ef-
laust miklum vandkvæðum bundið að á-
kveða verð veiðileyfanna réttilega þannig, 
að það markmið næðist, að sókn yrði ein-
mitt sú, sem skilar mestum hreinum tekj-
um af ákveðnum miðum eða við ákveðnar 
veiðar. Auk þess verður að hafa í huga, 
að forsenda fyrir þeirri röksemdafærslu, 
sem hér er um að ræða, er sú, að þeir fiski-
menn, sem hætta veiðum til þess að sókn-
in í fiskistofnana minnki, eigi kost á öðr-
um störfum í landi. 

Til skýringar á því, hvernig beita má 
sölu veiðileyfa sem stjórnunaraðferð í sjáv-
arútvegi, má nefna, að Kanadamenn tóku 
árið 1968 upp veiðileyfakerfi í sambandi 
við laxveiðar í Kyrrahafi. Þeim, sem stund-
að höfðu veiðarnar, var skipt í tvo hópa. 
í hinum fyrri voru þeir, sem vildu halda 
veiðunum áfram og greiða tilskilið gjald 
fyrir veiðileyfin. En í hinum siðari voru 
þeir, sem treystu sér ekki til þess að halda 
veiðum áfram. Verðið, sem greiða skyldi 
fyrir veiðileyfin, hefur farið stighækkandi 
ár frá ári, og á hækkunin að halda áfram 
í vissan tíma. Tekjurnar af veiðileyfunum, 
sem fyrri hópurinn kaupir og greiðir fyrir, 
eru notaðar til þess að bæta hinum hópnum 
það tjón, sem hann verður fyrir við það 
að hætta veiðum. 

Það er tvímælalaust rétt, að sé þeirri 
stjórnunaraðferð beitt í sjávarútvegi, að 
fiskveiðar verði háðar veiðileyfum og sé 
innheimt fyrir þær gjald, er nauðsynlegt 
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að gera það smám saman, þ. e. framkvæma 
slíka stjórnunaraðferð í áföngum. Ef t. d. 
skyndilega væri tekin ákvörðun um að 
selja veiðileyfi á öllum þeim sviðum fisk-
veiða, þar sem talið er, að um ofveiði sé 
að ræða innan íslenzkrar fiskveiðilögsögu, 
— að ekki sé talað um, þegar líkur benda 
til, að sókn sé meiri en tryggir hámark 
hreinna tekna í hlutaðeigandi grein fisk-
veiðanna, -— þá mundi það valda óeðlilegri 
og eflaust skaðlegri röskun. En stjórnun-
arráðstafanir í sjávarútvegi eru orðnar 
brýn nauðsyn. Framhjá því verður ekki 
horft, að hér á landi — og víða annars stað-
ar — er sókn í fiskistofna orðin svo mikil, 
að takmörkun hennar mundi auka heildar-
tekjur einstakra greina fiskveiðanna og 
sjávarútvegsins í heild og þó einkum hrein-
ar tekjur á hverja sóknareiningu. Undir 
mörgum kringumstæðum gæti verið hag-
stætt fyrir heildina að greiða mönnum 
fyrir að hætta þátttöku í veiðum, eins og 
sannazt hefur með reynslu annarra þjóða. 

Það væri að sjálfsögðu byggt á misskiln-
ingi, ef einhver héldi því fram, að sú stjórn-
unaraðferð í sjávarútvegi, að selja veiði-
leyfi væri skattur á sjávarútveginn í heild, 
því að hann gæti fengið allar tekjurnar af 
sölu leyfanna. Það, sem gerðist, væri, að 
fluttar væru til tekjur innan sjávarútvegs-
ins. En miklu mikilvægara — og raunar 
aðalatriði — er hitt, að með þessu móti 
tækist væntanlega að draga úr sókninni, 
þar sem hún er talin orðin óhagkvæm. Það 
ylli aukningu þjóðartekna, sem stjórnvöld 
yrðu að ákveða, hvernig skyldi ráðstafa. 

Sú grundvallarstaðreynd, sem ætlunin 
var að vekja athygli á hér, er, að allt bend-
ir til þess, að sókn í fiskistofna í íslenzku 
fiskveiðilögsögunni sé orðin svo mikil, að 
um ofveiði sé að ræða á ýmsum sviðum, og 
sömuleiðis, að hún sé mun meiri en til þess 
svarar, að hreinar tekjur af ýmsum grein-
um sjávarútvegs og jafnvel honum í heild 
séu eins miklar og þær gætu verið. Þó að 
útgáfa veiðileyfa og sala þeirra sé eflaust 
mjög vandmeðfarið tæki til stjórnunar í 
sjávarútvegsmálum, er hér tvímælalaust um 
hugmynd að ræða, sem á það skilið, að 
henni sé miklu ríkari gaumur gefinn en átt 
hefur sér stað. Og sú meginniðurstaða nú-
tíma fiskihagfræðinga er tvímælalaust rétt, 

að tengsl séu milli ofveiðivandamálsins og 
efnahagsskipulags sjávarútvegsins, þ.e. 
þeirrar staðreyndar, að fiskimiðin eru sam-
eign og aðgangur að þeim frjáls og ótak-
markaður. 

III. SJÁVARÚTVEGUR Í EVRÓPU 
Fiskveiðar hafa verið stundaðar í Evr-

ópu í þúsundir ára, og fiskur er talinn 
hafa verið veiddur til manneldis áður en 
tekið var að stunda landbúnað. Fyrst og 
fremst er talið hafa verið um að ræða 
fiskveiði í vötnum, en einnig í sjó. Eiztu 
skráðar heimildir um fiskveiðar í Evrópu, 
eru um fiskveiðar Miðjarðarhafsþjóða. Til 
eru heimildir um fiskveiðar Mesópótamíu-
manna og Egypta, en fyrstu heimildir um 
fiskveiðar í stórum stíl eru fiskveiðar Föni-
kíumanna. Grikkir stunduðu einnig fisk-
veiðar og sömuleiðis Rómverjar. Túnfiskur 
var verðmætasta og eftirsóttasta fiskteg-
undin. 

Þótt fiskimið væru gjöfulli í Atlants-
hafi en Miðjarðarhafi, var hagnýting þeirra 
fyrr á öldum erfiðari vegna þess, að miðin 
voru fjær ströndu. Hagnýting miða á At-
lantshafi hefst því ekki að ráði fyrr en 
snemma á miðöldum. Frá 6. öld eru til 
frásagnir um fiskverzlun í strandríkjum 
Atlantshafs, svo sem Bretlandi, Frakklandi 
og Hollandi. Frá 10. öld eru til frásagnir urn 
fiskveiðar víkinga og Normanna fjarri 
ströndu. Englendingar tóku einnig að veiða 
síld á úthafi. Á miðöldum voru það fyrst 
og fremst þorskur og síld, sem þær þjóðir 
veiddu, er veiðar stunduðu í Atlantshafi. 

Aukning viðskipta með fisk var nátengd 
vexti bæja og borga. Ýmsar borgir í Þýzka-
landi, Frakklandi og Bretlandi urðu mikil-
vægar fiskihafnir. Brezkir fiskkaupmenn 
stofnuðu með sér gildi um miðja 12. öld. í 
kjölfar aukinna fiskveiða sigldu einnig auk-
in viðskipti með salt til þess að varðveita 
fiskinn, veiðarfæri og báta. 

Heimildir eru til um fiskveiðar á Íslands-
miðum frá 12. öld, en það er fyrst á 15. 
öld, sem farið er að hagnýta þau að ráði, 
og var þar fyrst og fremst um að ræða 
Baska, Englendinga og Frakka. Þegar 
miðin við Nýfundnaland, sem á ensku eru 
nefnd Grand Banks, fundust á 16. öld í 
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kjölfar landafundanna, var svo komið, að 
fiskveiðar voru stundaðar um allt Atlants-
haf. 

Öldum saman stunduðu Rússar fyrst og 
fremst veiðar í Kaspíahafi, og veiddu þar 
styrju, síld og annan fisk. Fyrir fyrri 
heimsstyrjöldina veiddu Rússar enn um 
65% af sjávarafla sínum í Kaspíahafi. Þá 
hefur einnig ávallt verið mikið um fisk-
veiðar vötnum og ám, ekki sízt í Rúss-
landi og öðrum hlutum Austur-Evrópu. Hér 
hefur fyrst og fremst verið um að ræða 
ýmsar tegundir vatna- og fljótafiska, svo 
sem lax, silung og styrju. 

Mikill vöxtur hefur orðið í fiskveiðum 
Evrópuþjóða á þessari öld, og þó einkum og 
sér í lagi á tímabilinu eftir síðari heims-
styrjöldina. Nýting fiskimiða hefur stór-
aukizt, og sjósókn hefur tekið yfir miklu 
stærra svæði en áður. Árið 1973 mun heild-
arfiskafli í heiminum öllum hafa numið um 
66 milljónum lesta. Sjávarafli Evrópuríkja, 
að Sovétríkjunum meðtöldum, nam 21 
milljón smálesta eða tæplega þriðjungi af 
heildarafla heimsins. Samhliða hinum 
mikla vexti sjávaraflans hafa orðið miklar 
tækniframfarir í sjávarútvegi og markaðs-
svæði stækkað. Enn er sjávarútvegur samt 
stundaður í grundvallaratriðum frá sömu 
útgerðarsvæðum og átt hefur sér stað um 
langan aldur. Helzta breytingin, sem orð-
ið hefur, er sú, að útgerðarstaðir á Evrópu-
strönd Sovétríkjanna hafa eflzt mjög í kjöl-
far aukinna fiskveiða Sovétríkjanna. Veiði-
aðferðir hafa að sjálfsögðu breytzt mjög 
frá því sem áður var, fyrst og fremst í kjöl-
far vélknúinna skipa, notkun vélaafls við 
stjóm veiðarfæra og margs konar nýrrar 
fiskleitartækni. Vinnsluaðferðir hafa og 
breytzt mjög, sem og flutningatækni, 
þannig að hægt hefur verið að selja fisk til 
neytenda á mun stærra svæði en áður. 
Þessar breytingar eiga bæði við að því er 
varðar botnfisk og uppsjávarfisk og á síð-
ari árum einnig að því er varðar veiðar á 
skelfiski. 

Iðnþróunin, sem hófst í Evrópu fyrir 
150—200 árum, hafði að sjálfsögðu áhrif 
á sjávarútveginn. Fyrst í stað var þróun 
síldveiða í löndunum við Norðursjó einna 
mikilvægust. Veiðisvæði og veiðitækni 

breyttist að vísu ekki, en viðskiptahættirn-
ir breyttust mjög og viðskipti með síld og 
síldarafurður stórjukust. Meginbreytingin 
við veiðar botnfisks sigldi í kjölfar þess, 
að tekið var að veiða með botnvörpu. Hún 
gerbreytti aostæðum til þess að stunda 
veiðar á fjarlægari miðum en áður hafði 
tíðkazt. Þó að veiðarfæri af þessari gerð 
virðist hafa verið notuð a. m. k. frá 14. öld, 
var ekki um verulega notkun botnvörpu að 
ræða fyrr en á 17. öld, af hálfu Hollend-
inga, Belgíumanna og Frakka í Norðursjó. 
En það voru fyrst og fremst Bretar, sem 
tóku að hagnýta botnvörpu við veiðar í 
stórum stíl. Eftir því sem fjarlægð miðanna 
frá neyzlustað varð meiri, varð nauðsyn-
legra, sérstaklega á sumrin, að slægja fisk-
inn um borð og verja hann í ís. Á síðari 
hluta 19. aldar varð þessi veiðiaðferð mjög 
algeng og skapaði skilyrði til sölu fersk-
fisks á markaði, en söltun og þurrkun hafði 
krafizt verulegs vinnuafls og tíma. Veiðar 
í ís komu í vaxandi mæli í stað veiða í 
salt á síðari hluta 19. aldar, og á þessari 
öld hefur sala fersks fisks farið mjög 
vaxandi í flestum Evrópulöndum. Í kjölfar 
botnvörpuveiða í ís sigldi og framboð fleiri 
fisktegunda á ferskfisksmarkaði. 

Járnbrautakerfið á meginlandi Evrópu, 
sem byggt var upp á síðari hluta 19. aldar, 
gerði það og miklu kleifara en áður var 
unnt að dreifa ferskum fiski ís frá strönd-
inni. Þegar farið var að knýja botnvörpu-
skip gufuvélum eftir 1880 og dreifikerfi í 
landi var orðið fullkomið, jókst veiðigeta 
og dreifingarskilyrði bötnuðu. Fiskupp-
boðsmörkuðum var komið á fót, og fisk-
verzlun stórjókst. Þessi þróun átti sér fyrst 
stað í Bretlandi, en síðar í Þýzkalandi og 
í öðrum Evrópulöndum. 

Frá miðöldum og þangað til í byrjun 20. 
aldar voru síldveiðar höfuðgrein sjávarút-
vegs í Evrópu. Aðalútgerðarstaðirnir hafa 
ávallt verið við strendur Norðvestur-Evr-
ópu. Hansaborgirnar voru höfuðsetur síld-
arverzlunar á miðöldum. Frá 16. öld og til 
fyrri hluta 18. aldar var miðstöð síldar-
verzlunarinnar í Hollandi. Á siðari hluta 
18. aldar var síldarverzlun mjög mikilvæg 
í Svíþjóð, og á 19. öld í Noregi og Bret-
landi. Nú stunda allar strandþjóðir í Norð-
vestur-Evrópu síldveiðar að meira eða 
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minna leyti, en mest þó Sovétríkin og Nor-
egur. Hins vegar hafa síldarstofnarnir 
skerzt mjög. 

Á árunum eftir síðari heimsstyrjöldina 
hefur neyzla verkaðrar síldar farið mjög 
minnkandi í kjölfar batnandi lífskjara. En 
hins vegar hefur veiði síldar til bræðslu 
orðið mikilvæg. Lengstum var síld fyrst 
og fremst veidd í herpinót, jafnframt því, 
sem veitt var í reknet. En um 1950 var í 
vaxandi mæli tekið að veiða í hringnót. Á 
sjöunda áratugnum var farið að veiða í nót 
með kraftblökk og á miklu stærri stálskip-
um en áður höfðu verið notuð, og olli þetta 
mikilli byltingu í síldveiðum. 

Í Evrópu hefur Þorskur ávallt verið 
langmikilvægasta botnfisktegundin, sem 
veidd hefur verið. Á það rót sína að rekja 
til þess, hversu mikið er af honum í sjón-
um, hversu næringargildi hans er mikið og 
hversu auðvelt er að varðveita hann. Hann 
hefur verið veiddur af öllum strandríkjum 
í Vestur-Evrópu. Hins vegar finnst hann 
ekki í Miðjarðarhafinu. Þorskveiðar virð-
ast hafa verið stundaðar frá því að sögur 
hófust. Í margar aldir hafa þær að sjálf-
sögðu fyrst og fremst verið stundaðar á 
opnum bátum. Á víkingaöld munu þorsk-
veiðar hafa verið orðnar mikilvægur at-
vinnuvegur á Noregsströnd. Á 12. öld tóku 
Baskar að sækja út á opið haf á stærri þil-
skipum en áður höfðu tíðkazt. Þorskinn, 
sem þeir veiddu, tóku þeir að salta. Þorsk-
urinn er vel hæfur til varðveizlu vegna 
þess, hversu stór hann verður og hversu til-
tölulega lítil vinna er fólgin í því að fletja 
hann og salta. Hægt var að vinna þetta 
verk um borð í veiðiskipunum, en þurrkun 
fór hins vegar fram í landi. Ekki þurfti 
að setja hann í tunnur, eins og nauðsyn-
legt var varðandi feitan uppsjávarfisk eins 
og síldina. Saltfiskur og skreið urðu mikil-
vægar verzlunarvörur í Evrópu snemma á 
öldum. 

Baskar virðast hafa verið brautryðjend-
ur í fiskveiðum á úthafinu, en aðrar þjóð-
ir, svo sem Norðmenn, sigldu í kjölfarið. 
Að vísu eru dæmi um úthafsveiðar ýmissa 
þjóða frá miðöldum, og þegar á 12. öld voru 
t. d. ýmsar þjóðir farnar að sækja á Ís-
landsmið, þótt ekki kvæði mikið að því 
fyrr en síðar. En á 15. öld voru fiskiskip 

frá ströndum umhverfis suðurhluta Norð-
ursjávar farin að stunda reglulegar veiðar 
bæði við Ísland og Lófóten. Þegar Ný-
fundnalandsmiðin fundust í kjölfar landa-
fundanna, þ. e. í byrjun 16. aldar, voru þau 
sótt af fjölmörgum Evrópuþjóðum. Auð-
legð þeirra var svo gífurleg, að framboð á 
fiski i Evrópu stórjókst, en í kjölfar þess 
fylgdi mikið verðfall á fiski. Þetta hlaut að 
sjálfsögðu að hafa stórkostleg áhrif á utan-
ríkisverzlun og viðskiptakjör Íslendinga, en 
sjávarafurðir voru þá fyrir löngu orðin að-
alútflutningsvara þjóðarinnar. Hefur þetta 
verðfall á fiski á 16. öld í kjölfar veið-
anna á Nýfundnalandsmiðum eflaust haft 
djúpstæð áhrif á afkomu landsmanna og 
miklu meiri en sagnfræðingar hafa gefið 
gaum til þessa. 

Lengst af í sögu þorskveiðanna var þorsk-
urinn þurrkaður eða saltaður og fyrst og 
fremst neytt af efnaminni stéttum. En þeg-
ar á 17. öld hófu Hollendingar að veiða 
þorsk í Norðursjó og selja hann ferskan á 
meginlandinu. Þetta tóku Bretar einnig að 
gera á 18. öld. Það fór mjög vaxandi á 19. 
öld og varð þess valdandi, að neyzla á 
þorski og öðrum skyldum fisktegundum 
varð miklu stærri þáttur í matvælaneyzlu 
en áður hafði átt sér stað, og varð fiskur-
inn smám saman æ verðmeiri vara, sem 
nevtt var af efnaðri stéttum en áður höfðu 
neytt síldar, saltfisks og skreiðar. 

Á undanförnum áratugum hefur ný 
vinnslutækni og þá fyrst og fremst fryst-
ing, ásamt bættum geymslu- og flutninga-
skilyroum, gerbreytt allri aðstöðu í sjáv-
arútvegi Evrópu. Auk þess hefur sívax-
andi veiði verðmætra tegunda, svo sem 
krabbadýra, stóraukið verðgildi aflans. 

Árið 1973 birti Efnahags- og framfara-
stofnunin i París skýrslu, sem lengi og 
vandlega hafði verið unnið að, um þróun 
fiskframleiðslu í heiminum. í henni kom 
m. a. fram, að meira en helmingur alls 
fiskafla, sem veiddur er af aðildarríkjum 
Efnahags- og framfarastofnunarinnar, er 
veiddur í Norður-Atlantshafi, þ.e. þeim 
hluta Atlantshafs, sem liggur fyrir norðan 
35. breiddargráðu, og í nálægum höfum. 
En hafa verður í huga, að Bandaríkin, 
Kanada og Japan eru aðildarríki Efnahags-



FJÁRMÁLATÍÐINDI 

og framfarastofnunarinnar í París, auk nær 
allra ríkja í Norður-, Vestur- og Suður-
Evrópu. Á árunum 1966—1970 reyndist afli 
þessara ríkja að meðaltali á ári nema um 
13 milljónum lesta af fiski, að skelfiski 
frátöldum, og verðmæti þessa afla var þá 
talið tæplega 300 milljarðar íslenzkra 
króna, Þetta á við um aflamagnið. Hlut-
fallstala aflaverðmætisins í Atlantshafi af 
heildaraflaverðmætinu er hins vegar miklu 
lægri vegna þess, hversu mikill hluti afl-
ans er uppsjávarfiskur, sem einkum er not-
aður til vinnslu, þ. e. til framleiðslu fiski-
mjöls og lýsis. Landanir slíkra fisktegunda, 
námu nm 5 millj lesta árlega og verðmæti 
aflans aðeins um 40 milljarðar króna. Verð-
mæti 8 milljóna lesta afla af öðrum fisk-
tegundum var hins vegar að verðmæti til 
um 250 milljarðar króna við fyrstu sölu. 

Í umræðum og skýrslugerð um fiskveiðar 
á Atlantshafi, er því venjulega skipt í 
Norðaustur-Atlantshaf og Norðvestur-At-
lantshaf. Norðaustur-Atlantshaf er mun 
gjöfulla, og er fiskveiði þar miklu meiri en 
í Norðvestur-Atlantshafi. Hins vegar eru 
aðstæður mjög ólíkar á einstökum svæðum 
Norðaustur-Atlantshafsins. Þess vegna er 
því gjarnan skipt í minni svæði, þar sem 
um sérstakar aðstæður er að ræða. Eru 
þau norðaustur-svæðið, þ. e. Barentshaf, 
Spitzbergen, Bjarnareyjar og Noregshaf, 
norðvestur-svæðið, þ.e. Ísland og Færeyj-
ar. hafið umhverfis Bretlandseyjar, þ.e. 
fyrst og fremst Norðursjórinn og Eystra-
salt. 

Norðaustur-svæðið er aðalveiðisvæði 
þorsks fyrir þrjú lönd, Noreg, Bretland og 
Sovétríkin, en aðrar þjóðir taka einnig þátt 
í þessum veiðum. Á árunum 1968—1970, 
þegar afli var mikill og reyndist um 1 
milljón smálesta á ári, veiddu Sovétríkin 
um 50%, Norðmenn 3 0 % og Bretar 10%. 
Á síðari árum hefur ýsa veiðzt í miklu 
minna mæli á þessu svæði en áður. 

Samfara aukinni sókn hefur afli hverr-
ar sóknareiningar farið minnkandi á þessu 
svæði á undanförnum árum. Þess vegna 
hafa fiskifræðingar lagt það til við þá al-
þjóðanefnd á sviði sjávarútvegsmála, sem 
fjallar um fiskveiðar á þessu svæði, Norð-
austur-Atlantshafsnefndina, að þorskveiðar 
á þessu svæði verði takmarkaðar. Þeir halda 

því fram, að veiðarnar á undanförnum 20 
árum geti vel haft það í för með sér, að 
þorskstofninn verði orðinn mjög rýr undir 
lok aldarinnar. 

Ef vikið er að norðvestur-svæðinu, þ. e. 
miðunum við Ísland og Færeyjar, er það að 
segja, að aðstæður eru þar að ýmsu leyti 
breytilegar. Á Íslandsmiðum hefur á síðari 
árum einkum verið veiddur botnfiskur, 
eins og á norðaustur-svæðinu, af þrem 
þjóðum, en þær eru Íslendingar, Bretar og 
Þjóðverjar. Íslendingar hafa veitt um 
60—70% af heildaraflanum og hærra hlut-
fall á þeim árum, þegar um mikla síldar-
eða loðnuveiði hefur verið að ræða. Íslend-
ingar, Bretar og Þjóðverjar hafa veitt um 
9 0 — 9 5 % af heildaraflanum. Þorskur hefur 
verið aðalfisktegundin, og hefur þorskafl-
inn á undanförnum áratug numið um 
400.000 lestum að meðaltali, en nam 1975 
tæpum 370.000 lestum, áætlað var að hann 
yrði um 340—345.000 lestir 1976. Fyrir 
Íslendinga hefur síldveiði á vissum tíma-
bilum skipt miklu máli, svo sem á árunum 
1961—1966. Auk þess veiðast á Íslands-
miðum ýsa, karfi, skarkoli og fleiri fisk-
tegundir. Ýsuaflinn hefur reynzt mjög 
breytilegur. Á árunum 1961—65 reyndist 
hann um 100.000 lestir á ári að meðaltali, 
en var á árunum 1970—74 ekki helmingur 
þess magns eða rúmlega 40.000 lestir að 
meðaltali. Skarkolaaflinn nam um miðjan 
síðasta áratug um 10 þús. lestum, en hefur 
farið mjög minnkandi og nam í fyrra að-
eins helmingi þess magns eða um 5000 lest-
um. Karfaveiði á Íslandsmiðum var um 
nokkurt árabil allt að 100 þúsund lestir, en 
um það bil % þess afla hefur verið veiddur 
af erlendum togurum, fyrst og fremst þýzk-
um. 

Sildveiði á Íslandsmiðum hefur verið 
mjög breytileg. Á árunum 1950—1967 
sveiflaðist hún um 20% yfir eða undir 1 
milljón lesta, að meðaltali. Árið 1968 var 
síld hins vegar nær alveg horfin af Íslands-
miðum. Þá veiddust aðeins 250 þúsund lest-
ir. Engin fullnægjandi skýring hefur feng-
izt á þessum miklu sveiflum. Talið er þó 
yfirleitt, að þær eigi sér bæði líffræðilegar 
og umhverfislegar skýringar, en jafnframt 
eigi mikil veiði þátt í skerðingu stofnanna. 

Um Norðursjóinn er það að segja, að þar 
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eru einhver gjöfulustu fiskimið i Norðaust-
ur-Atlantshafi. Þótt Norðursjórinn sé að 
stærð aðeins um 2% af heildarhaffleti 
Norðaustur-Atlantshafs, veiðist þar um 
20—30% af heildaraflamagninu á svæðinu. 
Fjölmargar þjóðir stunda þar veiðar. Aðal-
fisktegundirnar, sem þar eru veiddar, eru 
síld, makríl, ýsa og þorskur, og fjórfald-
aðist veiði botnfisks í Norðursjó á áratugn-
um 1960—1970. Danir, Hollendingar og 
Bretar stunda mikla flatfiskveiði í Norð-
ursjó, og veiða þessar þjóðir um 85—90% 
af öllum flatfiski, sem þar er veiddur. Að-
altegundirnar eru skarkoli og sólflúra. 

Í Norðvestur-Atlantshafi eru miðin við 
Vestur-Grænland, Labradormið, Nýfundna-
landsmið og miðin við Novia Scotia og 
Nýja-England. Fiskafli á þessu svæði hefur 
aukizt mjög á undanförnum árum, t.d. 
nær tvöfaldaðist hann á áratugnum 1958-
1968 og nam árið 1973 4,5 milljónum 
tonna. Aðalfisktegundirnar, sem eru veidd-
ar, eru þorskur, ýsa, karfi og lúða. Þar eru 
einnig veiddir uppsjávarfiskar, svo sem 
síld, makríll og loðna, og hefur veiði þeirra 
farið mjög vaxandi. Um það bil helming-
ur af botnfiskveiðinni er þorskur. Næst-
mikilvægasta fisktegundin hefur verið síld 
og þriðja mikilvægasta tegundin lúða. 

Með tilkomu frystitogara jukust skilyrði 
til veiða fjarri heimahöfn. Aukin bygging 
frystitogara hefur valdið því, að sókn hef-
ur aukizt á þessi mið. Eru það einkum 
vestur-þýzkir frystitogarar og frystitogar-
ar frá Austur-Evrópulöndum, sem þangað 
hafa sótt. Fiskiskipin frá Spáni, Portúgal, 
Frakklandi, Noregi og Færeyjum, sem veiða 
á Norðvestur-Atlantshafi, salta fiskinn 
fyrst og fremst. 

Margar fisktegundir eru ekki veiddar til 
manneldis, heldur til þess að vinna úr þeim 
mjöl og lýsi. Aðalfiskimjölsframleiðendur 
heimsins eru Perú, Sovétríkin og Suður-
Afríka. Perú er lang mikilvægasti fiski-
mjölsframleiðandinn og framleiðir um það 
bil helming allrar heimsframleiðslunnar. Á 
Norðaustur-Atlantshafssvæðinu var til 
skamms tíma mjöl fyrst og fremst unnið 
úr síld, en síðan hefur hlutdeild loðnu í 
mjölframleiðslunni farið vaxandi, og er nú 
mjölframleiðsla úr loðnu orðin meiri heldur 
en úr síld. 

Grundvallarmunur er á þeim veiðum, sem 
stundaðar eru á fiski til manneldis og fiski 
til vinnslu. Sá fiskur, sern veiddur er til 
þess að vinna úr honum mjöl og lýsi, verð-
ur að vera ódýrari. Þess vegna verður að 
vera mikið magn af honum í sjónum. Þá 
hlýtur og að vera verulegur gæðamunur á 
þeim fiski, sem veiddur er til manneldis, og 
þeim, sem veiddur er til vinnslu. Vinnslu-
fiskurinn þarf ekki að vera jafnnýr, og 
ekki þarf að vanda meðferð hans með sama 
hætti. 

Þá er ástæða til þess að ræða sérstak-
lega veiðar Evrópuþjóða á krabbadýrum. 
Eftirspurn eftir þessum sjávarafurðum 
hefur farið mjög vaxandi um allan heim 
á undanförnum árum og leitt til mjög auk-
innar veiði á krabbadýrum. Á síðasta ára-
tug jókst heimsframleiðslan á afurðum úr 
krabbadýrum um 75%. Um það bil helm-
ingur heildarveiðinnar er rækja, fjórðung-
ur eru ýmsar krabbategundir, og 5—6% 
humar. Langmestur hluta krabbadýraafl-
ans er veiddur af öðrum þjóðum en Evr-
ópuþjóðum. Um það bil helmingur heims-
framleiðslunnar mun vera veiddur af lönd-
um í Austur-Asíu og um það bil fjórðung-
ur í löndum Norður-Ameríku og Mið-Ame-
ríku. Evrópulönd veiða aðeins um 10% af 
heildarveiðinni. Hins vegar neyta Evrópu-
þjóðir mjög mikils af þessum afla, og eru 
Evrópuþjóðir, Bandaríkjamenn og Japanir 
höfuðneytendur afurða úr krabbadýrum. 
Humarveiði er sú grein sjávarútvegs, sem 
talin er skila mestu verðmæti á einingu 
allra fiskteguncla. Á síðasta áratug er hum-
arveiði talin hafa nær fjórfaldast. Um það 
bil þriðjungur humaraflans fer á heims-
markað, og eru Bandaríkin og iðnríkin í 
Evrópu aðalinnflytjendur. Bandaríkin ein 
flytja inn meir en tíunda hluta allrar 
heimsframleiðslunnar. 

Á síðari árum hefur verið lögð vaxandi 
áherzla á fiskirækt, en hún hefur verið 
stunduð í ýmsum löndum öldum saman. 
Árið 1970 reyndist afli, sem veiddur var í 
vötnum, vera um það bil tíundi hluti heims-
framleiðslunnar á fiski. Aðalfisktegundirn-
ar, sem ræktaðar eru, eru karpar og sil-
ungur. 

Ástæða er til þess að fara nokkrum orð-
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um um fiskveiðar Sovétríkjanna. Markmið 
sjávarútvegs Sovétríkjanna er að veiða eins 
mikið fiskmagn til manneldis og mögulegt 
er, þar sem fisk er að fá. Markmiðið er 
ekki fyrst og fremst að veiða þær fiskteg-
undir, sem mest eftirspurn er eftir á heims-
markaði, heldur að skapa sem mest fram-
boð heima fyrir á eggjahvítu úr fiski. Þess 
vegna veiða Sovétmenn hvaða fisk sem er, 
hvar sem hann er að finna í heimshöfun-
um. Að sjálfsögðu verða þeir að taka tillit 
til þess, þegar aðstæður versna, t. d. vegna 
útfærslu fiskveiðilögsögu eða vegna þess 
að fiskistofn rýrnar, en þeir hafa hins veg-
ar reynzt mjög fljótir að hagnýta sér batn-
andi aðstæður á öðrum veiðisvæðum. Í 
þessu sambandi er athyglisvert, að Sovét-
ríkin stunda næstum engar túnfiskveiðar, 
þótt þær séu stundaðar af öllum öðrum 
þjóðum, sem sækja mið fjarri heimahöfn. 
Sovétríkin stunda þó einnig veiðar á fiski, 
sem fer á heimsmarkað. Þessar sjávaraf-
urðir eru fyrst og fremst styrjuhrogn, 
krabbar og lax. 

Auknar fiskveiðar Sovétríkjanna eiga 
verulegan þátt í þeirri aukningu fiskveiða 
í heiminum, sem átt hefur sér stað undan-
farið. Veiðifloti Sovétríkjanna er svo stór 
og svo hreyfanlegur, að hann keppir við 
sjávarútveg annarra ríkja á öllum heims-
höfum og gerir Sovétríkjunum kleift að 
hagnýta aukna fiskigengd, hvar og hvenær 
sem hennar verður vart. Þessi mikla sókn 
krefst mikillar fjárfestingar, þar eð fiski-
skipin verða að geta verið lengi fjarri 
heimahöfn. Sóknarárangurinn verður því að 
vera mikill. Þetta er skýring þess, að sovézk 
fiskiskip stunda ekki veiðar á miðum, sem 
eru nálægt ýmsum sovézkum höfnum. Sókn-
arárangurinn er þar of lítill. Skipin halda 
á fjarlægari mið, þar sem aflinn er meiri. 

Fiskveiðar Evrópuþjóða mótast annars 
vegar af því, hversu gjöful þau mið eru, 
sem veitt er á, og hins vegar hinu, hversu 
fjarri þau eru útgerðarstað. Gjöfulasta haf-
svæði í Norður-Atlantshafi er Skagerak og 
Kattegat, þar sem aflinn hefur verið um 
4400 kíló á ferkílómetra. Hann hefur verið 
um 3300 kíló á ferkílómetra í Norður-
sjó og um 3000 kíló á ferkílómetra á Ís~ 
landsmiðum. Ef miðað er við það land-

grunn, sem veitt er á, er veiðin eða afla-
magnið um 5000 kiló á ferkílómetra á Ís-
landsmiðum. í Noregshafi og á hafsvæðinu 
við Portúgal er miklu meiri hluti veiði-
svæðisins djúpsvæði. Á Portúgalssvæðinu 
er aflinn hvorki meiri né minni en 6000 
kíló á ferkílómetra, og er það mesta afla-
magn á ferkílómetra, sem um er að ræða 
á úthafi. 

Í Norðvestur-Atlantshafi er aflinn yfir-
leitt minni á ferkílómetra en í Norðaustur-
Atlantshafi. 

Fjarlægðin frá útgerðarstað eða heima-
höfn skiptir að sjálfsögðu miklu máli fyrir 
útgei'ðina. Fjarlægðin frá útgerðarstöðum 
við sunnanverðan Norðursjó til Íslands-
miða er um það bil 1500 kílómetrar, og tek-
ur veiðiferð 7—8 daga. Til miða á Barents-
hafi er fjarlægðin 2200—2300 kílómetrar, 
og veiðiferðin tekur 10 daga. Veiðiferð til 
Vestur-Grænlands og Nýfundnalands tek-
ur meira en hálfan mánuð, enda er fjar-
lægðin 3000—4500 kilómetrar. Sovézk 
botnvörpuskip, sem gerð eru út frá Mur-
mansk, eyða heilum mánuði í veiðiferð á 
Nýfundnalandsmið. 

Fisklandanir í Evrópuríkjum eru að 
sjálfsögðu háðar legu þeirra. í níu Evrópu-
löndum, sem eiga strönd að Atlantshafi, 
fara fisklandanir fram úr 500 þúsund lest-
um á ári. Sovétríkin, sem eru orðin aðal-
fiskveiðiþjóð Evrópu, veiða nú árlega um 
9 milljónir lesta, og landa tveim þriðju 
hluta afla síns í Evrópuhöfnum. 

Verðmæti aflans breytist að sjálfsögðu 
ekki í hlutfalli við aflamagnið. Aflaverð-
mætið er háð því, um hvaða fisk er að 
ræða, hversu mikill hluti aflans fer til 
vinnslu, samkeppnisaðstöðu við fyrstu sölu 
og áhrifum kostnaðar við útflutning. 
Hvað varðar aflaverðmætið er Spánn það 
ríki í Vestur-Evrópu, þar sem verðmæti 
aflans er mest. Ef miðað er við verðmæti 
aflaeiningar, er verðmæti aflans í Frakk-
landi þó meira. Skýringin er fólgin í því, 
að krabbafiskar og nýr fiskur er miklu 
meiri hluti af afla Frakka en Spánverja. 
Þó að aflamagn t. d. Norðmanna sé um 
það bil helmingi meira en Spánverja, er 
verðmæti á einingu miklu lægra. 

Í næstum öllum Evrópulöndum er þorsk-
ur mikilvægasta fisktegundin og að minnsta 
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kosti fjórðungur af öilum lönduðum fiski. 
Næstmikilvægasta fisktegundin er síld. 
Flatfiskur er hvarvetna mjög verðmætur, 
en í fáum löndum er hann verulegur hluti 
af aflanum. Karfi hefur ekki verulega þýð-
ingu nema í tiltölulega fáum tilvikum. Mak-
rill er veiddur af nær öllum Evrópuþjóðum, 
en skiptir aðeins verulegu máli í Noregi, 
Svíþjóð, Danmörku og á Miðjarðarhafs-
svæðinu. Þótt túnfiskur sé veiddur bæði í 
Miðjarðarhafi og Atlantshafi, skiptir hann 
ekki verulegu máli fyrir Evrópuþjóðir. 
Krabbar eru mjög verðmætir, en magn 
veidds krabba er tiltölulega lítið. 

Sjávarútvegur einstakra Evrópulanda er 
mjög ólíkur hvað varðar stærð veiði-
flotans, veiðiaðferðir og það vinnuafl, sem 
starfar að sjávarútvegi. Fjármagn, sem 
notað er í sjávarútvegi, er bundið í skipi og 
veiðarfærum. Í mörgum greinum sjávarút-
vegs er þetta fjármagn mjög lítið. Vinnu-
aflið er aðalframleiðsluþátturinn. Sjávarút-
vegur er víða stundaður á litlum, opnum bát-
um. Í Suður-Evrópu eru stundaðar fisk-
veiðar á tiltölulega stórum opnum bátum, 
en í Norður-Evrópu eru yfirleitt allir bátar, 
sem eru stærri en 30 fet, þilskip. Sums 
staðar eru fiskveiðar stundaðar með fjöl-
mörgum gerðum af gildrum, línu og netum, 
og veitt er í margar tegundir af nót og 
vörpu með handafli. Á þetta sér einkum 
stað við veiði í vötnnm og í Miðjarðarhafs-
löndum, en í minna mæli í Norður-Evrópu. 
í hinum þróaðri ríkjum hefur sjávarútveg-
ur vélvæðzt í vaxandi mæli á undanförnum 
áratugum. 

Fyrstu vélarnar voru settar í fiskiskip um 
1880. Hér var um gufuvélar að ræða, sem 
brenndu kolum. Bretar og Þjóðverjar urðu 
fyrstir til þess að byggja gufuskip til fisk-
veiða. Eftir aldamótin var einnig farið að 
setja vélar i báta. Á árunum milli heims-
styrjaldanna var svo komið, að langmestur 
hluti aflans í Norðvestur-Evrópu var veidd-
ur af vélskipum, og eftir síðari heimsstyrj-
öldina nota langflest veiðiskip dieselvélar. 

Stærð veiðiskipanna er mjög misjöfn, 
frá smábátum upp í verksmiðjutogara, sem 
geta verið meira en 10 þúsund smálestir 
að stærð. Fiskiskip, sem eru allt að 70— 
100 fet að stærð, eru yfirleitt tréskip, en 

stærri skip yfirleitt stálskip. Á skipum. 
sem eru stærri en 30 fet, eru oftast notuð 
veiðarfæri, sern stjórnað er með vindu með 
handafli. Stærri fiskiskip veiða í einhvers 
konar nót eða botnvörpu og hagnýta þá 
vélaafl. Á síðutogurum skiptir hagnýting 
handafls enn miklu máli, en á skuttogurum 
er vélvæðing mun meiri. 

Á fyrri hluta aldarinnar voru togveiðar 
fyrst og fremst stundaðar af Bretum og 
Þjóðverjum, en Austur-Evrópulöndin eiga 
nú stóran togaraflota, og togveiðar eru 
stundaðar í allri Vestur-Evrópu. Nótaveiði 
með kraftblökk var hafin á sjötta áratugn-
um, fyrst og fremst af Íslendingum og 
Norðmönnum, en hefur síðan verið tekin 
í notkun af mörgum öðrum þjóðum. Stór 
skip veiða einnig á línu, og eru það einkum 
Norðmenn og Færeyingar, sem stunda slík-
ar veiðar. 

Miklar breytingar hafa orðið á því efni, 
sem notað er í veiðarfæri. Gerviefni og þá 
fyrst og fremst nælon er nú notað í vax-
andi mæli. 

Miklar framfarir hafa orðið í tækni varð-
andi fiskileit, og eru nú einhvers konar 
fiskileitartæki í svo að segja hverju fiski-
skipi. 

Fiskihafnirnar eða löndunarhafnirnar 
eru eins konar miðstöðvar sjávarútvegsins 
í hverju landi. Þar hefur flotinn aðsetur og 
þau fyrirtæki, sem veita honum þjónustu. 
Viðast hvar á ströndum Vestur-Evrópu 
hefjast viðskipti með veiddan sjávarafla á 
uppboðsmörkuðum. í Norðvestur-Evrópu og 
í Austur-Evrópu eru uppboðsmarkaðir 
hins vegar sjaldgæfir. í Noregi, á Íslandi 
og í Færeyjum hefur kveðið miklu minna 
að því en annars staðar í Evrópu, að land-
anir séu sameinaðar á tiltekna staði. Þótt 
fiskveiðar séu stundaðar í stórum stíl og 
sjávarútvegur hafi verulega þýðingu, er 
ekki um uppboðsmarkaði að ræða. í þess-
um löndum hefur yfirleitt verið komið á 
kerfi fasts fiskverðs, sem gildir í ákveðinn 
tíma. Í Noregi hafa samtök sjómanna veru-
leg áhrif á fiskverðið, og á Íslandi og í 
Færeyjum er fiskverðið ákveðið af opinber-
um nefndum, þar sem fiskseljendur og fisk-
kaupendur eiga fulltrúa, en fulltrúi ríkis-
valdsins er yfirleitt oddamaður. 
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Þýðing fiskvinnslu í sjávarútvegi er 
þrenns konar. Í fyrsta lagi er það hlutverk 
hennar að varðveita afurð, sem er hætt 
við skemmdum. Í öðru lagi dregur vinnslan 
úr þyngd aflans og lækkar þannig raun-
verulegan flutningskostnað. Í þriðja lagi 
evkur vinnslan verðmæti afurðarinnar. 

Verulegur hluti fiskafla Evrópuþjóða er 
seldur ferskur og óunninn. Ef hann er 
unninn, getur vinnslan hæði farið fram 
í landi og á veiðiskipum. Botnfiskur er yf-
irleitt slægður á sjó, og síld kann einnig að 
vera slægð og söltuð eða krydduð, þegar 
veitt er alllangt frá höfn. Ef krabbadýr eru 
veidd allfjarri heimahöfn, er fyrsta stig 
vinnslunnar a. m. k. framkvæmt um borð. 
Algengt er og að vinna lýsi úr lifur um 
borð í veiðiskipum, en eigi að fullvinna fisk 
um borð í veiðiskipi, verður að hafa í huga, 
að vinnslutækin skerða mjög burðarþol 
skipsins á afla, og þar með veiðigetu þess. 
Þegar fiskur er unninn á sjó, er fyrst og 
fremst um að ræða söltun eða frystingu. 
Margar þjóðir, sem veiða fjarri strönd og 
á fjarlægum miðum, flytja aflann til heima-
hafna óvnninn á ís. Á undanförnum ára-
tugum hefur það færst mjög í vöxt, að fisk-
urinn sé flakaður, annað hvort um borð eða 
í löndunarhöfn, og seldur á markað sem 
fiskflök. 

Fiskveiðar til bræðslu eru hornsteinar 
sjávarútvegs hjá ýmsum miklum fiskveiði-
þióðum í Vestur-Evrópu, en efling sjávar-
útvegs í Austur-Evrópu hefur fyrst og 
fremst beinzt að því að auka fæðuöflun, og 
skiptir bræðsla þar þess vegna tiltölulega 
litlu máli. Elzta aðferðin við að varðveita 
fisk er að verka hann. þ. e. hurrka hann, 
salta, eða reykja. Í flestum Evrópulöndum 
hafa, þessar vinnsluaðferðir minnkandi þýð-
ingu. Hagnýttar eru nýrri aðferðir, og þá 
fyrst og fremst frysting. Fiskur er nú fryst-
ur í öllum Evrópulöndum. Mest kveður að 
frystingu í löndum Norðvestur-Evrópu, en 
hún hefur einnig aukizt mjög í suðlægum 
löndum. í flestum löndum fer frysting 
fram í frystihúsum nálægt löndunarstað, 
og er hráefnið þá nýveiddur gæðafiskur. 
Íslendingar oa Danir eru meðal helztu fram-
leiðenda freðfisks í Evrópu, veiða fiskinn 
nálægt ströndu og frysta hann nýveiddan. 
Þetta á og að nokkru levti við um Noreg, 

en vaxandi hluti freðfisksframleiðslu Norð-
manna er þó frystur um borð í verksmiðju-
skipum. 

Með niðursuðu eru einnig framleiddar 
mjög verðmætar sjávarafurðir. Niðursuða 
er eldri vinnsluaðferð en frysting og hefur 
þann kost, að hún þarfnast ekki sérstaks 
kælikerfis í dreifingu. Niðursuða eflaist 
mjög í Evrópu á árunum fyrir fyrri heims-
styrjöldina. Eftir síðari heimsstyrjöldina 
hefur niðursuða stóraukizt í Austur-Evr-
ópu, og eru Sovétríkin nú það ríki, þar sem 
mest er soðið niður af fiski, næst á eftir 
Bandaríkjunum. Í Vestur-Evrópu kveður 
mest að niðursuðu í Vestur-Þýzkalandi og 
Frakklandi, en Spánverjar og Portúgalar 
sjóða einnig mikið niður, einkum sardínur 
og túnfisk. 

ÖIl lönd í Evrópu eru bæði innflytjend-
ur og útflytjendur sjávarafurða. Evrópu-
lönd flytja inn meiri fisk og fiskafurðir en 
þau flytja út, sérstaklega vegna mikillar 
aukningar innflutnings á fiskimjöli og lýsi 
síðan á miðjum sjötta áratugnum, en þess-
ar afurðir eru langstærsti þáttur viðskipt-
anna, mælt í tonnum. Fiskimjöl og Iýsi eru 
nú rúmlega helmingur heildar heimsvið-
skiptanna með fisk og fiskafurðir. Evrópu-
þjóðir flytja inn um það bil 60% af öllum 
innflutningi mjöls og lýsis. Í öðrum inn-
flutningi Evrópulanda skipta hins vegar 
mestu máli verðmætar sjávarafurðir, sem 
hægt er að flytja á hagkvæman hátt í litlu 
magni. Einingarverðmæti slíkra afurða 
getur verið fimmtán til tuttugufalt á við 
einingarverðmæti fiskimjöls og lýsis. 

Í útflutningi sjávarafurða frá Evrópu til 
annarra heimshluta gætir einnig tveggja 
strauma. Annars vegar er um að ræða 
ódýrar sjávarafurðir, og hins vegar mjög 
dýrar afurðir, þó að verðmunurinn sé hér 
miklu minni en á sér stað á innflutnings-
sviðinu. Verðmætustu sjávarafurðir, sem 
fluttar eru frá Evrópu, eru ýmsar skel-
fisktegundir, sem fluttar eru út frystar eða 
niðursoðnar. Í verðlægri flokknum eru 
sjávarafurðir eins og þurrkaður þorskur 
og saltsíld, ásamt frystum fiski, svo sem 
þorskflökum og lúðuflökum, sem eru verð-
mætustu afurðirnar í þessum flokki, þótt 
verðmæti þeirra sé ekki nema 10—20% af 
verðmæti skelfisktegunda. Í þessu sambandi 
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verður að hafa í huga, að t. d. þurrkaður 
fiskur er tiltölulega samþjöppuð fæða, þar 
sem þyngd fisksins minnkar um allt að 
80% við þurrkun, en í flökunum er 30— 
50% af bolfisknum. 

Hinar dýrari sjávarafurðir eru einkum 
fluttar út til Bandaríkjanna, sem nú flytja 
inn um það bil helming þess fisks, sem þar 
er neytt. Þau flytja einkum inn frosin flök 
og skelfisk, ásamt niðursoðnum sardinum, 
ansjósum og síld. Útflutningur verðminni 
sjávarafurða frá Evrópu á sér einkum 
stað til þróunarlanda. Hann er fyrst og 
fremst fólginn í útflutningi þorsks, sem er 
annað hvort þurrkaður eða saltaður. Norð-
menn, Íslendingar og Færeyingar flytja fisk 
til Suður-Ameríku, og það gera einnig 
Frakkar. Um mikilvægan markað fyrir 
skreið er einnig að ræða í Vestur-Afríku, 
einkum í Nígeríu. 

Viðskipti með fisk milli landa innan 
Evrópu eru þó mun meiri en viðskipti Evr-
ópu við aðra heimshluta, a. m. k. að því er 
verðmæti snertir. 

Að frátöldum bræðsluafurðum er nýr 
fiskur, kældur fiskur og freðfiskur stærstu 
þættir fiskverzlunarinnar í Evrópu, bæði 
að því er magn og verðmæti snertir. Danir, 
Hollendingar, Norðmenn og Íslendingar eru 
mikilvægir útflytjendur á þessum fiskteg-
undum. Útflytjendur á þurrkuðum, söltuð-
um og reyktum fiski eru fyrst og fremst 
framleiðendur í Norður-Evrópu, Norðmenn, 
Íslendingar og Færeyingar, en Spánverjar 
eru einnig mikilvægur útflytjandi. Við-
skipti með krabbadýr eru ekki mikil að 
magni til, en verðmætið er mjög hátt. 
Hvað varðar niðursoðinn fisk, flytja Evr-
ópulönd meira inn en út. Verðmætasta sjáv-
arafurðin í þessum flokki eru styrjuhrogn 
frá Sovétríkjunum. 

Hvað varðar bræðsluafurðir, er lýsi 
aðalverzlunarvaran, og flytja Evrópuþjóð-
ir inn þrisvar sinnum meira af lýsi en þær 
flytja út. Megininnflutningsþjóðirnar eru 
Bretar, Vestur-Þjóðverjar og Hollenclingar. 
Evrópuþjóðir flytja einnig inn um það bil 
þrisvar sinnum meira af fiskimjöli en þær 
flytja út. Norðmenn, Danir og Íslendingar 
eru aðalútflutningsþjóðirnar, en Vestur-
Þjóðverjar og Bretar eru aðalkaupendur 
mjölsins. 

Fram að síðari heimsstyrjöldinni voru 
síldarviðskiptin í Evrópu mikilvægari en 
þorskviðskiptin. En nú er þorskur orðinn 
aðalverzlunaravaran. Þorskurinn er enn 
fyrst og fremst seldur sem saltfiskur, en 
freðfiskur er nú orðinn verulegur keppi-
nautur og orðinn langmikilvægasta vöru-
tegundin á þeim mörkuðum, þar sem kaup-
geta er mikil. Aðalútflytjendur á freðfiski 
eru Noregur og Ísland, ásamt Vestur-
Þýzkalandi og Danmörku. 

Verzlun með nýjan fisk skiptir og veru-
legu máli. Þá framleiða Norðmenn og Ís-
lendingar einnig skreið. Ekki kveður mikið 
að þorskalýsisframleiðslu, en Íslendingar 
og Norðmenn eru þar aðalframleiðendur. 

IV. ÍSLENZKUR SJÁVARÚTVEGUR 

Náttúruskilyrðin í hafinu umhverfis Ís-
land eru skýring þess, að við landið eru 
auðug fiskimið. Vegna straumamóta við 
landið og yfir landgrunninu eru lífsskil-
yrði þar mjög góð og landgrunnið því á-
kjósanlegar hrygningarstöðvar og uppeld-
isstöðvar fyrir verðmæta fiskistofna. Þetta 
er undirstaða þess, að sjávarútvegur á Ís-
landi er mjög arðbær fyrir þjóðarbúið. 
Afli er hlutfallslega mjög mikill, hvort sem 
miðað er við fiskimann, veiðitíma eða stærð 
fiskiskipa. Auk þess eru gæði fisksins, 
þegar hann berst á land, mjög mikil vegna 
nálægðar fiskimiðanna við landið. Afla-
magn íslenzks fiskimanns er meira en nokk-
urs starfsbróður hans í öðrum löndum, og 
er um 150 lestir á ári. Til samanburð-
ar má geta þess, að aflamagn norsks fiski-
manns er um 75 lestir á ári, og er þá 
miðað við tölu þeirra, sem stunda sjó-
mennsku sem aðalatvinnu í meira en sex 
mánuði á ári. 

Um 130 fisktegundir hafa verið veiddar 
við Ísland. Aðeins 13 þeirra skipta þó máli 
frá efnahagssjónarmiði. Íslenzkur sjávar-
útvegur grundvallast í raun og veru á veiði 
aðeins 7—8 tegunda, fyrst og fremst þorsks. 

Vafasamt er, að sjávarútvegur sé frá 
þjóðhagssjónarmiði arðsamari í nokkru 
öðru ríki en Íslandi. Hlutdeild hans í þjóð-



arframleiðslunni er nú meiri en hjá nokk-
urri annarri þjóð, og hið sama á í enn 
ríkara mæli við um hlutdeild sjávarafurða 
í útflutningi. 

Þjóðhagsstofnunin hefur gert lauslega á-
ætlun um skiptingu þjóðarframleiðslunn-
ar á atvinnugreinar árið 1975. Með þjóð-
arframleiðslu er átt við samanlagðar tekjur 
allra aðila, sem stunda framleiðslustörf í 
víðustu merkingu orðsins, að viðhættu sliti 
og fyrningu fjármuna. Á árinu 1975 var 
verðmæti þjóðarframleiðslunnar í þessum 
skilningi talið um 146 milljarðar króna. 
Hlutdeild fiskveiða og fiskvinnslu í þjóð-
arframleiðslunni nam 15.4%, iðnaðar 
16.3%, byggingarstarfsemi 13.5% og land-
búnaðar 6.1%. Ýmiss konar þjónusta og 
viðskipti, sem erfitt er að sundurliða, voru 
talin nema um 31.1%, opinber þjónusta 
11.3% og íbúðarnot 6.3%. Þessi hlutfalls-
tala fiskveiða og fiskvinnslu veitir þó ekki 
rétta mynd af þýðingu fiskveiðanna og fisk-
vinnslunnar í þjóðarbúskapnum. Margvís-
leg iðnaðar-, byggingar- og þjónustustarf-
semi og ýmis viðskiptastörf eru nátengd 
fiskveiðunum og fiskvinnshmni, þannig að 
telja má þau störf til sjávarútvegs. En sé 
hu.gtakið sjdvarútvegur notað í þannig 
víkkaðri merkingu, má tvímælalaust segja, 
að 25—30% af þjóðartekjum Íslendinga 
eigi rót sína að rekja til sjávarútvegs. 

Þá kemur þýðing sjávarútvegsins fyrir 
íslenzkan þjóðarbúskap ekki síður fram í 
þeirri staðreynd, hversu sjávarafurðir eru 
mikill hluti útflutningsverðmæti Íslend-
inga. Um langt skeið voru sjávarafurðir 
90—95% af útflutningsverðmætinu, en eft-
ir að kveða fór að útflutningi iðnaðarvöru 
í vaxandi mæli á undanförnum árum, hefur 
hlutdeild sjávarafurða í útflutningnum 
verið um 75—80%. Mikilvægi þessarar 
staðreyndar verður ljóst, þegar það er haft 
í huga, að Íslendingar stunda hlutfallslega 
meiri utanríkisviðskipti en flestar aðrar ná-
lægar þjóðir. Íslendingar flytja út um það 
bil 40% af því, sem þeir framleiða, og flvtja 
inn svipaða hlutfallstölu af því, sem þeir 
nota. Í Vestur-Evrópu er það einvörðungu 
Holland, þar sem utanríkisviðskipti skipta 
hlutfallslega jafnmiklu máli, en hvergi í 
Evrópu á ein atvinnugrein jafnmikinn þátt 

í utanríkisviðskiptunum og sjávarútvegur-
inn á í utanríkisviðskiptum Íslendinga. 

Fisktegundir þær, sem veiddar eru við 
Ísland, eru þessar helztar: Þorskur, ýsa, 
ufsi, skarkoli, langa, keila, karfi, síld, loðnai, 
humar og rækja. Við Íslandsstrendur veið-
ast einnig steinbitur, grálúða, skötuselur, 
spærlingur og kolmunni. 

Til svo nefndrar þorskfiskaættar teljast 
um 100 fiskategundir, sumar þeirra mjög 
mikilvægir nytjafiskar, og er mjög mikið til 
af þeim. Heildarafli fisks of þorskfiskaætt-
inni í heiminum öllum nemur um 12 mill-
jónum lesta á ári eða tæplega fimmtungi af 
fiskveiði heimsins. Meira magn veiðist þó 
af síldarfiskum, en verðmæti þess afla er 
mun minna. Aðalþorskveiðiþjóðirnar eru 
Sovétrikin, Stóra-Bretland, Noregur, Ís-
land, Japan og Kanada. 

Við Ísland er þorskurinn algengastur á 
5—200 metra dýpi, en finnst þó á meira 
dýpi, allt niður á rúmlega 500 metra. Hann 
er botnfiskur, en eltir þó æti langt upp í 
sjó og heldur sig einnig miðsævis eða ná-
lægt yfirborði, þar sem mikið dýpi er und-
ir. Hér við land hrygnir þorskurinn seinni 
hluta vetrar. Hrygningin byrjar í marz við 
suðurströndina og er að mestu lokið í byrj-
un maí. Við Vestfirði hefst hrvgningin 
seinna og við norðurströndina enn síðar. 

Þorskur er verkaður á margan hátt. 
Hann er frystur, saltaður, isaður til út-
flutnings, hertur í skreið og harðfisk, reykt-
ur og soðinn niður. Á undanförnum árum 
hefur um helmingur þorskaflans farið til 
frystingar, en um 40% til söltunar. 

Ýsan heldur sig mest á leir- og sand-
botni og er meira á grunnsævi en þorsk-
urinn. Hún hentar betur til frystingar en 
söltunar, og er verðmeiri til vissrar fryst-
ingar en þorskur. Á undanförnum árum 
hefur um 80% ýsuaflans verið fryst, en 
10% farið til neyzlu innanlands. 

Langan er með stærstu þorskfiskum. Hún 
er aðallega djúpsævisfiskur. Mestur hluti 
aflans er frystur. Keilan er mjög algengur 
fiskur við Ísland. Hún er einnig djúpfiskur. 
Til skamms tíma var hún aðallega hengd 
upp í skreið, en á síðustu árum hefur hún 
einkum verið heilfryst. Spærlingurinn, sem 
lítið hefur verið veiddur hér við land, en 
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nú er rætt um að veiða í auknum mæli, er 
í útliti áþekkur smáýsu og er lítill fiskur, 
15—20 cm, en hann er mikilsverð fæða ým-
issa fiska, svo sem þorsks. 

Steinbítur heyrir til þeirri fisktegund, 
sem nefnd er makrílar, en þar er um upp-
sjávarfisk að ræða, frábæra sundfiska, og 
hafa hinir stærri þeirra heitara blóð en 
umhverfið. Þeir ganga víða í torfum, og 
eru mikilvægir nytjafiskar. Steinbíturinn 
er nær eingöngu frystur. 

Karfinn heyrir til þeirri fisktegund, sem 
nefnd er kittlingar. Þeir eru flestir botn-
fiskar og lifa á grunnsævi. Karfinn fæðir 
lifandi unga. Hér við land verður hann 
stór og getur orðið 15—25 ára gamall. 
Langmestur hluti aflans er frystur. 

Lúðan eða flyðran er ein tegund svo 
nefndra flatfiska, og er hún stærst þeirra 
allra, getur orðið 3—4 metrar að lengd, allt 
að 200 kg að þyngd og náð 40—50 ára aldri. 
Sjaldgæft er þó, að lúðan verði lengri en 2 
metrar. Hún þykir ljúffeng til matar. Um 
80% aflans hefur verið frystur, en 10—15% 
farið til innanlandsneyzlu. Skarkoli, ein fjöl-
margra kolategunda, er einnig flatfiskur og 
stærsta kolategundin hér við land. Hann 
er grunnsævisfiskur og heldur sig einkum 
á sandbotni. Skarkoli er mjög góður til 
neyzlu. Aflinn er að mestu leyti frystur. 
Grálúða er nær eingöngu fryst. Skötuselur 
er ljúffengur flatfiskur, sem nýlega er far-
ið að veiða dálítið af hér við land og er 
eingöngu frystur. 

Til eru ýmsar skötutegundir. Sú skata, 
sem veiðist við Ísland, er einna stærst af 
skötutegundunum í Norður-Atlantshafi. 
Hún er aðallega fryst og söltuð. 

Fiskar af síldarættinni eru yfirleitt nokk-
uð þunnvaxnir miðsævisfiskar. Þeir ganga 
í torfum, sem geta orðið mjög stórar, og 
lifa á svifdýrum, sem þeir sía úr sjónum 
með þéttri tálknagrind í kokinu. Fiskar af 
síldarættinni eru þýðingarmiklir sem fæða 
ýmissa annarra fiska, t. d. þorsks. Þeir eru 
yfirleitt feitir, og því gott að salta þá eða 
reykja. Auk þess er mikilvægt, að beinin 
eru mjúk. Til eru margir stofnar eða af-
brigði af síld, sem eru frábrugðnir að því 
er snertir stærð, vöxt og hrygningartíma 
og göngu. Við Ísland eru þrír síldarstofnar, 
og eru tveir þeirra íslenzkrar ættar, en sá 

þriðji er af norskum uppruna og kemur 
hingað í ætisleit. Síldveiði er nú mjög lítil 
við Ísland, en síldin er góður neyzlufisk-
ur og verðmætt hráefni til söltunar, fryst-
ingar og við lagmetisframleiðslu. Auk þess 
er hún eftirsótt beita fyrir línubáta. Sá 
afli, sem er ekki hagnýttur með þessu móti, 
er bræddur til framleiðslu á lýsi og mjöli. 

Loðnan er ekki síldartegund, heldur er 
hún skyld laxi og heyrir til þeim ættbálki 
fiska, sem nefndur er augnasíld. Hún er 
nær eingöngu hagnýtt til bræðslu, en lítið 
eitt af loðnuaflinum er þó fryst. 

Humarinn eða leturhumarinn lifir á 
mjúkum botni á 40—250 metra dýpi. Hum-
ar er verðmætasta sjávarafurð, sem fram-
ieidd er á Íslandi, og er nær allur aflinn 
frystur. Rækjan lifir einnig á mjúkum 
botni. Hún skiptir um kyn, er karlkyns 
fyrstu 2—3 árin og því lengur, sem sjórinn 
er kaldari, en kvenkyns eftir það. Fyrst 
eftir að rækjuveiðar hófust hér við land, 
en það var ekki fyrr en á fjórða áratug 
aldarinnar, var hún soðin niður, en nú er 
hún nær eingöngu fryst. 

Það var ekki fyrr en 1968, að farið var 
að veiða hér hörpudisk, en hann er eftirsótt 
matvara, einkum í Norður-Ameríku. Afl-
inn hér er allur frystur. 

Kolmunni, sem nú er rætt um að hag-
nýta í vaxandi mæli, er þorskfiskur, skyld-
ur spærlingi, en talsvert stærri, á stærð við 
síld. Þá hefur einnig verið rætt um hag-
nýtingu kúfisks og kræklings, en hvort 
tveggja eru þetta skeldýr, sem eru víða 
vinsæl til matar. 

Fiskveiðar eru stundaðar með margs kon-
ar veiðarfærum, og má skipta þeim í þrjá 
meginflokka: öngulveiðarfæri, fasta eða 
fljótandi gildru og netveiðarfæri. Veiðar-
færin, sem notuð eru við fiskveiðar hér 
við land, eru mjög margs konar. Gilda 
strangar reglur um meðferð þeirra og bann 
við notkun sumra veiðarfæra. Fram undir 
lok 15. aldar notuðu Íslendingar eingöngu 
handfæri við að afla fisks úr sjó. Enn í 
dag er handfæri vinsælt veiðarfæri, og 
mun um 5 — 1 0 % þorskafla bátaflotans 
aflað með handfærum. Engar takmarkanir 
eru á notkun þessa veiðarfæris. 

Fyrst er getið um línur eða öðru nafni 
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en 100 brúttólestir, eru tæplega 20 þúsund 
öld hefur lína verið mikilvægt veiðarfæri 
fyrir minni báta. Um það bil 15—20% 
þorskafla bátaflotans er nú veiddur á línu. 
Sérstök veiðisvæði hafa verið afmörkuð 
fyrir línuveiðar á vissum tímum árs. 

Net hafa verið notuð hér við land síðan 
upp úr miðri 18. öld. Að ráði voru þau 
ekki notuð fyrr en á síðustu árum 19. ald-
ar. Á þessari öld hafa þorskanet verið mik-
ið notuð á bátaflotanum hér við land, mest 
fyrir Suður- og Vesturlandi. Um það bil 
35—55% þorskaflans hefur verið aflað með 
netum. Sérstök veiðisvæði eru afmörkuð til 
netaveiða á vissum árstímum. 

Íslendingar hófu togaraútgerð í upphafi 
þessarar aldar. Hinir stærri togarar nota 
eingöngu botnvörpu við bolfiskveiðar, en 
botnvarpa er einnig notuð af minni fiski-
skipum. Árið 1889 voru fyrst sett lög um 
notkun veiðarfæra við fiskveiðar, og bönn-
uðu þau fiskveiðar með botnvörpu í fisk-
veiðilandhelginni við Ísland. Slíkt bann var 
í gildi alveg til ársins 1958, þegar fiskveiði-
lögsagan var færð út í 12 mílur. Þá voru 
botnvörpuveiðar heimilaðar innan fisk-
veiðilögsögunnar á ákveðnum veiðisvæðum 
og ákveðnum veiðitíma milli fjögurra og 12 
mílna markanna. Í gildandi lögum um fisk-
veiðar innan 200 mílna fiskveiðilögsögunn-
ar, sem samþykkt voru á síðasta Alþingi, 
eru settar reglur um notkun botnvörpu. 

Veiðifloti Íslendinga er um 100 þúsuncl 
brúttólestir að stærð. Hann hefur stækkað 
gífurlega frá lokum heimsstyrjaldarinnar 
síðari eða um það bil fjórfaldazt. Árið 1975 
var verðmæti fiskveiðiflotans talið tæpir 46 
milljarðar króna. Bátar, stærri en 100 
rúmlestir, eru stærstur hluti fiskveiðiflot-
ans, miðað við rúmlestatölu, eða um 43 
þúsund rúmlestir. Næststærsti hlutinn eru 
skuttogarar, tæplega 30 þúsund rúmlestir, 
og hefur þessum skuttogaraflota verið kom-
ið upp á einum áratug. Árið 1965 var rúm-
lestatala skuttogara 275 lestir. 1973 
hafði hún vaxið upp í 16 þúsund rúmlestir 
og er nú, eins og áður segir, komin upp 
undir 30 þúsund rúmlestir. Stærð síðutog-
araflotans er nú aftur á móti aðeins um 6 
þúsund rúmlestir, og hefur minnkað úr 33 
þúsund rúmlestum síðan 1960. Bátar, minni 
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en 100 brúttólestir, eru tæplega 20 þúsund 
rúmlestir. Rúmlestatala báta minni en 100 
brúttólestir hefur haldist nokkurn veginn 
stöðug á undanförnum árum. Hins vegar 
hefur heildarrúmlestatala báta stærri en 
100 lestir nær sexfaldast frá því sem var 
á árunum 1950—1955. 

Á undanförnum árum hefur átt sér stað 
mikil breyting á öllum tæknibúnaði fiski-
skipanna og gerð þeirra. Tilhneiging hefur 
verið til þess að smíða sérhæfð skip til á-
kveðinna veiða, og sömuleiðis hefur orðið 
gerbreyting á öllum tækjabúnaði um borð 
í skipum. Er þar t.d. um að ræða raf-
eindabúnað til fiskleitar og margs konar 
véltækni, sem auðveldar störfin um borð í 
skipinu og eykur afköst. Jafnframt hefur 
aðbúnaður skipverja á veiðiskipum batnað 
mjög. 

Breytingin, sem hefur orðið á samsetn-
ingu flotans og gerð fiskiskipanna, hefur 
valdið þvi, að hver rúmlest er nú miklu 
dýrari en áður var. 1974 var talið, að fjár-
festing í hverri rúmlest næmi tæpum 290 
þúsund krónum, en hafði aðeins numið 
helmingi þeirrar upphæðar eða 150 þús-
und krónum 1950 á sambærilegu verðlagi. 

Aflinn, sem þessi stóri fiskiskipafloti 
dregur á land, er mikill og margvíslegur. 
Heildaraflinn nam 1975 989 þúsund lestum. 
Af þessum afla hafði bátaflotinn veitt 808 
þúsund lestir, en togarar 181 þúsund lestir. 
Mest var aflað af þorski, 265 þúsund lestir. 
Af ufsa veiddust 61 þúsund lestir, af karfa 
38 þúsund og af ýsu 36 þúsund. Loðnuafl-
inn nam 501 þúsuncl lestum. Síldaraflinn 
nam 33 þúsund lestum og afli humars og 
rækju 7 þúsund lestum. 

Þorskaflinn var hagnýttur þannig, að 
272 þúsund lestir voru frystar, 133 þús-
und lestir saltaðar, 9 þúsund lestir hertar 
og 7 þúsund lestir ísaðar. Til annarrar 
vinnslu fóru 11 þúsund lestir. Nær öll 
loðnan fór í bræðslu. Síldaraflinn var hag-
nýttur þannig, að 20 þúsund tonn voru ís-
uð, 8 þúsund tonn voru söltuð og 2 þúsund 
tonn voru fryst. Humar- og rækjuaflinn 
var allur frystur. 

Heildaraflinn hefur að vísu farið vax-
ancli á undanförnum árum. Hann nam 734 
þúsundum lesta 1970, en nam 1975, eins og 
áður segir, 989 þúsund lestum. En þessi 
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aflaaukning á einvörðungu rót sína að rekja 
til þess, að loðnuaflinn hefur á þessu ára-
bili vaxið úr 192 þúsund lestum í 501 þús-
und lestir. Hins vegar hefur þorskfiskaafl-
inn minnkað úr 476 þúsund lestum 1970 í 
432 þúsund lestir 1975. Afli þorsks hefur 
minnkað úr 308 þúsund lestum í 265 þús-
und lestir, afli ýsu hefur hins vegar aukizt 
lítils háttar og karfaaflinn verulega. Ufsa-
aflinn hefur haldizt svipaður. Síldaraflinn 
hefur hins vegar minnkað úr 51 þúsund 
lestum 1970 í 33 þúsund lestir 1975, og 
humar- og rækjuaflinn hefur líka minnkað 
úr 8,5 þúsund lestum 1970 í 7,3 þúsund 
lestir 1975. 

Þar eð loðnan er miklu verðminni fiskur 
en þorskfiskategundirnar og síldin, að ekki 
sé talað um humar og rækju, og aukning 
heildaraflans á svo að segja eingöngu rót 
sína að rekja til aukins loðnuafla, en afli 
nær allra annarra fisktegunda hefur minnk-
að, er hér um hina alvarlegustu þróun að 
ræða, og verður síðar vikið nánar að þessu 
vandamáli. 

Þess var áður getið, hversu mikilvæg 
utanríkisviðskiptin eru í þjóðarbúskap Ís-
lendinga og að 75—80% útflutningsfram-
leiðslunnar væru sjávarafurðir. 1975 fluttu 
Íslendingar út fyrir 47 milljarða. Þar af 
var verðmæti útfluttra sjávarafurða 37 
milljarðar. Útflutningur iðnaðarvöru nam 
8 milljörðum, og var útflutningur áls 
stærsti þátturinn í þeim útflutningi. Var 
ál flutt út fyrir 5 milljarða. Útflutningur 
landbúnaðarvöru nam 2 milljörðum. 

Langmestur hluti verðmætis útfluttra 
sjávarafurða voru afurðir þorskfiska eða 
29 milljarðar. Útflutningsverðmæti síldar 
og loðnu var aðeins 5 milljarðar, og út-
flutningsverðmæti humars, rækju og hörpu-
disks 1% milljarður, en niðursoðnar sjáv-
arafurðir voru fluttar út fyrir hálfan mill-
jarð. Meira en helmingur þorskfiskaflans 
var fluttur út frystur, og nam verðmæti 
þess útflutnings í fyrra 16 milljörðum. Út-
flutningur saltaðra þorskfiskaafurða nam 
10 milljörðum og fiskimjöls 1,2 milljörðum. 
Um það bil helmingur afurðanna, sem unn-
ar voru úr síld eða loðnu, var mjöl, og var 
útflutningsverðmæti þess 2,7 milljarðar, en 
lýsis 1,2 milljarðar. 

Langstærsti kaupandi íslenzkra sjávar-
afurða eru Bandaríkin. Þangað var í fyrra 
flutt út fyrir 14 milljarða, og er það meira 
en þriðjungur alls sjávarafurðaútflutn-
ingsins. Næststærsti kaupandi íslenzkra 
sjávarafurða reyndist í fyrra Portúgal, en 
útflutningur þangað hefur aukizt mjög á 
undanförnum árum. Þriðji stærsti kaupand-
inn voru Sovétríkin og nam útflutningur 
þangað í fyrra 5 milljörðum. Fjórði stærsti 
viðskiptaaðilinn var Bretland, og var flutt 
út þangað fyrir 4,7 milljarða, en þar er 
um að ræða fleiri afurðir en sjávarafurðir. 

Þjóðhagsstofnunin hefur á undanförnum 
árum safnað stórmerkum skýrslum um ís-
lenzkan sjávarútveg og einstaka þætti hans, 
sem og um afkomu hans. Samkvæmt skýrsl-
um Þjóðhagsstofnunarinnar nam fram-
leiðsluverðmæti íslenzkra sjávarafurða árið 
1975 samtals tæpum 39 milljörðum króna. 
Ef athugað er, hvernig þetta framleiðslu-
verðmæti sundurliðast eftir vinnslugrein-
um, er niðurstaðan sú, að framleiðsluverð-
mæti nýs og ísaðs fisks var 1,5 milljarður 
króna, frystra fiskafurða 17,8 milljarðar, 
söltunar 10,8 milljarðar, skreiðarverkunar 
og herzlu 1,0 milljarður, niðursuðu og nið-
urlagningar 0,6 milljarðar, og mjöl og lýs-
isvinnslu 4,8 milljarðar. Frystingin er 
þannig augljóslega langmikilvægasta 
vinnslugreinin. Af 17,8 milljarða fram-
leiðsluverðmæti frystiiðnaðarins, eru af-
urðir unnar úr þorskfiskum 16,3 milljarð-
ar og þannig langstærsti þátturinn. 

Um afkomu sjávarútvegsins samkvæmt 
skýrslum Þjóðhagsstofnunarinnar er það 
að segja, að árið 1974 reyndust heildartekj-
ur af veiðum 15,3 milljarðar, og voru þar 
af rúmir 11 milljarðar tekjur af bátaveið-
um og hvalveiðum, en 4,2 milljarðar af 
togurum. Laun við veiðarnar og gjöld 
tengd þeim, voru talin tæpir 7 milljarðar, 
annar kostnaður, veiðarfæri, viðhald, trygg-
ingar, olíur og fleira aðrir 7 milljarðar og 
afskriftir og vextir 3 milljarðar. Á veiðun-
um þetta ár var talið tap, sem nam tæpum 
1300 milljónum króna áður en skattur væri 
greiddur, og var mestur hluti þess á veið-
um báta og hvalveiðiskipa eða 876 milljón-
ir, en tæplega 412 milljóna tap á togveiðun-
um. 
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Ef skýrslur Þjóðhagsstofnunarinnar um 
afkomu vinnslugreinanna eru athugaðar, 
kemur í ljós, að á þeim hefur einnig verið 
tap þetta ár, 237 milljónir króna. Á fryst-
ingu varð rúmlega 760 milljón króna tap, 
en rúmlega 700 milljón króna hagnaður á 
saltfisk- og skreiðarverkun og hrognasölt-
un. Hins vegar varð rúmlega 225 millj. kr. 
tap á síldar- og fiskimjölsvinnslu en 43 
millj. kr. hagnaður á ýmissi annarri vinnslu. 
Á veiðum og vinnslu í heild var samkvæmt 
skýrslunni talið rúmlega 1500 milljón 
króna tap. 

Í nóvember 1975 sendi Rannsóknaráð rík-
isins frá sér skýrslu, sem það nefndi „Þró-
un sjávarútvegs, yfirlit yfir stöðu íslenzks 
sjávarútvegs og fiskiðnaðar og spá um þró-
un hans fram til 1980." Er hér um að ræða 
mjög vandlega unna og merka álitsgerð, sem 
undirbúin hafði verið af starfshópi, sem 
Rannsóknaráð ríkisins hafði myndað í feb-
rúar 1974. Formaður hans var Jónas Blön-
dal viðskiptafræðingur, sem er starfsmað-
ur Fiskifélags Íslands. Í honum átti enn 
fremur sæti Jakob Jakobsson fiskifræðing-
ur, tveir efnaverkfræðingar, þeir Jónas 
Bjarnason og Hjalti Einarsson, Reynir 
Hugason verkfræðingur, Jón Ingvarsson 
lögfræðingur og Gylfi Þórðarson viðskipta-
fræðingur. Auk þess vann Kristján Ragn-
arsson nokkuð með hópnum í upphafi starfs-
ins. 

Í skýrslunni er fjallað um niðurstöður 
rannsókna Hafrannsóknastofnunarinnar á 
stöðu fiskistofnanna á Íslandsmiðum. Vak-
in er athygli á því, að heildarafli botnfisks 
á Íslandsmiðum hafi aukizt mjög ört á 
fyrsta áratugnum eftir síðari heimsstyrj-
öldina og náð hámarki árið 1955, en þá 
nam hann 880 þúsund lestum. Síðan 1958 
hefur botnfiskafli hins vegar minnkað að 
meðaltali um 8 þúsund lestir á ári. Minnk-
un þorskaflans, sem er langþýðingarmesta 
botnfisktegundin, hefur hins vegar numið 
meiru eða 8800 lestum að meðaltali á ári. 
Þorskafli á Íslandsmiðum hefur undanfar-
in ár numið um U00 000 lestum, en fiski-
fræðingar telja, að með réttri nýtingu geti 
þorskstofninn gefið af sér allt að 500 000 
lestir. Ýsuadlinn hefur minnkað um 70% 
frá miðjum siðasta áratug. Ýsuaflinn hef-

ur undanfarin ár numið 40—50 þúsund lest-
um, en stofninn er talinn geta gefið af sér 
um 80 þúsund lestir. 

Hér er um alvarlegar staðreyndir að 
ræða, ekki hvað sízt, þegar menn leiða hug-
ann að þeirri staðreynd, sem bent er á 
í skýrslunni, að verðmæti íslenzka fiski-
skipaflotans jókst á árunum 1962—1974 
um 133%. Á þessum sama tíma óx verð-
mæti afians hins vegar aðeins um tæplega 
30%. Á árinu 1974 gaf hver króna, sem var-
ið hafði verið til hess að kaupa fiskiskip, 
einungis af sér 55% af því, sem hún hafði 
gert árið 1962. 

Í skýrslunni er afkastageta bátaflotans 
talin vera allt að 560 þúsund lestir á ári og 
afkastageta togaraflotans um 350 þúsund 
lestir á ári. Fiskiskipafloti Íslendinga er 
því talinn geta veitt um 900 þúsund lestir 
af botnfiski á ári. Á síðast liðnu ári var 
botnfiskafli Íslendinga hins vegar tæplega 
U50 þúsund lestir eða ekki helmingur þess, 
sem veiðiflotinn gæti aflað frá tæknilegu 
sjónarmiði. Í skýrslunni er sagt, að út-
gerðarkostnaður, vegna þess, að botnfisk-
veiðiflotinn er óþarflega stór, nemi allt að 
7 milljörðum króna umfram það, sem vera 
þyrfti. Þá er afkastageta fiskvinnslustöðv-
anna einnig talin mun meiri en nauðsyn-
legt er til þess að vinna úr þeim afla, sem 
nú er veiddur. 

Öllum hugsandi Íslendingum hlýtur að 
sjálfsögðu að vera ljóst, að hér er um alvar-
legar staðreyndir að ræða, sem miklu máli 
skipta fyrir þjóðarbúskapinn og framtíð 
hans. Enn alvarlegri verða þó þessar stað-
reyndir, þegar það er athugað, að þessi auð-
lind, fiskurinn i sjónum, sem framfarir og 
aukin hagsæld Íslendinga á þessari öld hef-
ur fyrst og fremst byggzt á, hefur verið að 
skerðast. Fiskistofnarnir á Íslandsmiðum, 
og þá fyrst og fremst þorskstofnarnir, eru 
í tvímælalausri hættu. Fiskifræðingar hafa 
gert spár um þróun fiskistofnanna á næstu 
árum. Þó að enginn vafi sé á því, að ís-
lenzkir fiskifræðingar séu í hópi hinna 
færustu fræðimanna, sem til eru í heimin-
um á þessu sviði, er þeim að sjálfsögðu 
mikill vandi á höndum við slíkar spár sök-
um erfiðleika á því, að meta l í f fræðilegar 
og haffræðilegar forsendur, og þá ekki 
síður stjórnmálalegar forsendur, sem lúta 
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að stærð fiskveiðilögsögu og réttindum til 
þess að hagnýta fiskistofna innan tiltekinn-
ar fiskveiðilögsögu. í skýrslu Rannsókna-
ráðsins er gerð grein fyrir tveimur megin-
spám um þróun þorskaflans á Íslandsmið-
um á næstu árum. Í annarri spánni er við 
það miðað, að 1976 verði þorskaflinn 310-
330 þúsund lestir. Þá er aflinn talinn munu 
minnka niður í 210—230 þúsund lestir til 
ársins 1979. Ef aflinn væri hins vegar 
takmarkaður við rúmlega 200 þúsund lest-
ir, er í skýrslunni talið, að hann gæti verið 
orðinn 280 þúsund lestir 1979. 

Engum blöðum getur verið um það að 
fletta, að það má ekki gerast á næstu ár-
um að þorskafli fari minnkandi, heldur 
verða Íslendingar að gera allt, sem í þeirra 
valdi stendur, til þess að skilyrði verði til 
aukins þorskafla. Auðvitað skiptir megin-
máli í þessu sambandi, hver yfirráðaréttur 
Íslendinga er yfir fiskimiðunum við ís-
land, þ.e. hver stærð fiskveiðilögsögunnar 
er og hversu alger réttur þjóðarinnar sjálfr-
ar er til veiða á því svæði. Það er eðlilegt, 
að sú erfiða og öiiagaríka barátta, sem Ís-
lendingar hafa þurft að heyja fyrir yfir-
ráðarétti sínum yfir fiskimiðunum um-
hverfis landið, hafi bundið hug þeirra mjög 
við mikilvægi þessa réttar. Hins vegar hef-
ur þessi barátta valdið því, að þjóðin 
hefur ekki sem skyldi veitt því viðfangsefni 
athygli, að ekki er allt fengið með algerum 
yfirráðum hennar sjálfrar yfir öllum mik-
ilvægum miðum við landið. Vandamál ís-
lenzks sjávarútvegs og þá um leið íslenzks 
þjóðarbúskapar verða ekki leyst með því 
einu, að Íslendingar öðlist óskoraðan rétt 
yfir öllum fiskimiðum við landið. Við það 
þarf að bætast skynsamleg hagnýting á 
miðunum, og um hana verður ekki að ræða, 
fyrr en tekin er upp skynsamleg stjórnun 
á fiskveiðum og fiskvinnslu, þ. e. skynsam-
leg stjórnun í sjávarútvegsmálum, sem tek-
ur ekki aðeins til fiskverndunarsjónarmiða 
heldur einnig efnahagssjónarmiða miðað við 
hag þjóðarheildarinnar. Eitt hið merkasta 
í skýrslu Rannsóknaráðsins er tvímælalaust, 
að þar er þetta atriði sterklega undirstrik-
að. Henni til grundvallar liggja í aðalatrið-
um sömu sjónarmið og ég reyndi að lýsa 
í kaflanum um hagfræði sjávarútvegsins. Í 
skýrslunni segir orðrétt: 

,,Virk stjórnun er fyrst og fremst fólg-
in í því, að flotinn sé takmarkaður, m. ö. o. 
að stærð ílotans verði haldið innan þeirra 
marka sem afrakstursgeta fiskistofnanna 
leyfir. Við þau skilyrði, sem skapast í fisk-
veiðilögsögumálum á næstu árum, er hægt 
að framkvæma þessa stefnu á sársauka-
minni hátt en ella, og því er tíminn nú 
hentugur til þess að innleiða þessa stefnu. 

Til viðbótar þessari meginstefnu, þarf 
að grípa til aðgerða til virkrar verndunar 
einstakra stofna eða hluta þeirra, svo sem 
ungfisks. 

Augljóst er, að ýmis vandkvæði eru á því 
að innleiða stefnu, sem tekur mið af því, 
sem að framan er rakið. Litið er á rétt 
manna til þátttöku í veiðum sem sjálfsagð-
an hlut. Eigi að koma til stjórnun á sókn 
og þar með fjárfestingu með velferð heild-
arinnar fyrir augum, verður því að skerða 
þennan rétt einstaklingsins. Á því kunna 
að vera m. a. lagaleg vandkvæði". Nokkru 
síðar segir, að fyrst um sinn mætti ná þess-
um markmiðum með breytingum á fyrir-
komulagi millifærslna og fyrirgreiðslna op-
inberra aðila varðandi fjárfestingarákvarð-
anir. En síðan segir, að „sköttun í einu 
formi eða öðru" virðist „eina, raunhæfa 
leiðin, þegar til lengri tíma er litið til að 
koma í veg fyrir ofvöxt skipastólsins. Með 
því móti einu er hægt að koma í veg fyrir 
óæskileg hliðaráhrif." En kaflanum, sem 
um þessi atriði fjallar, lýkur með þessum 
orðum: „Vænta má, að talsverðan tíma taki 
að breyta viðhorfum til þessara mála". 

Að framan hefur verið leitazt við að gera 
grein fyrir sérkennum sjávarútvegs sem 
atvinnuvegai' og mikilvægi hans fyrir ís-
lenzkan þjóðarbúskap. Jafnframt hefur 
verið leitazt við að vekja athygli á því, að 
við Íslendingar stöndum nú um þessar 
mundir á vegamótum varðandi þann at-
vinnuveg, sem verið hefur undirstaða vax-
andi hagsældar þjóðarinnar á þessari öld. 
Ekkert er Íslendingum nú mikilvægara en 
það, að rétt og skynsamlega sé brugðizt við 
þeim vanda, sem um er að ræða á sviði 
íslenzks sjávarútvegs. Allir Íslendingar 
fagna að sjálfsögðu þeim ómetanlegu sigr-
um, sem þjóðin hefur unnið í baráttunni 
fyrir aukinni fiskveiðilögsögu. Þá baráttu 
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höfum við háð við aðrar þjóðir. En loka-
sigurinn í baráttu okkar fyrir skilyrðum 
til áframhaids vaxandi framfara og auk-
innar hagsældar er ekki unninn. Hann 
vinnst þá fyrst, þegar við Íslendingar sjálf-

ir öðlumst fullan skilning á því, hvernig 
skynsamlegast og bezt verði haldið á mál-
efnum aðalatvinnuvegar okkar, íslenzks 
sjávarótvegs. 



Stutt yfirlii um kQslnaðar-nyijagreiningu 
(Cost-Benefit Analysis). 

Eftirfaraiidi grein er prófritgerð við viðskiptafræðipróf 
frá Háskóla íslands vorið 1976. 

1.0. Inngangur. 
Eins og heiti ritgerðarinnar ber með sér 

verður reynt að gefa stutt yfirlit um hug-
takið kostnaðar-nytjagreining. Hugtak 
þetta er mjög yfirgripsmikið, þannig að í 
stuttri ritgerð verða ekki öllum þáttum þess 
gerð fullkomin skil. Samt sem áður er það 
von mín, að takast megi að benda á þau 
atriði sem e.t.v. skipta máli, þegar fjallað er 
um hugtakið og hvernig þvi má beita. 

Í framkvæmd þykir kostnaðar-nytja-
greining vandasöm og má rekja það til 
þess að taka verður tillit til fjölmargra at-
riða, m.a. velferðarsjónarmiða. Ekki eru 
allir á einu máli um hvað telja beri al-
menna velferð, hvernig hana beri að meta 
og hvort almennt sé hægt að meta velferð 
til peninga. En það er einmitt grundvöllur 
kostnaðar-nytjagreiningar, að hægt sé að 
finna verð (markaðsverð) á þann kostnað 
og þær nytjar, sem um ræðir hverju sinni. 

Í lok þessa inngangs skal vikið stuttlega 
að því hvernig efni ritgerðarinnar skiptist 
í einstaka kafla. 

Í 2. kafla eru skilgreind ýmis hugtök og 
reynt að gefa almenna hugmynd um, hvað 
felst í hugtakinu kostnaðar-nytjagreining. 
Þau hagfræðilegu hugtök, sem þar er fjall-
að um, hafa í raun sjálfstætt gildi, en reynt 
er að sýna fram á hvernig þau geta tengst 
kostnaðar-nytjagreiningu. Í því skyni eru 

tekin almenn dæmi. Þá er í 2. kafla fjallað 
um svo kölluð ytri áhrif, en það er mál 
manna, að mat þeirra sé e.t.v. erfiðast af 
öllu við kostnaðar-nytjagreiningu. Hefur í 
því sambandi verið varpað fram, bæði í 
gamni og alvöru, þeirri spurningu, út frá 
hvaða sjónarmiðum meta beri fegurð sól-
arlagsins og það að eiga þess kost að njóta 
þess. 

Í 3. kafla er fjallað um notkunarmögu-
leika kostnaðar-nytjagreiningar. Þar er af 
mörgu að taka, en valin sú leið að fjalla 
ítarlegast um samgönguáætlanir (vega-
gerð). Það er ekki af tilviljun, heldur 
vegna þess, að á því sviði er beiting kostn-
aðar-nytjagreiningar einna lengst á veg 
komin. 

Í 4. kafla er greint frá kostnaðar-nytja-
greiningu á Íslandi. Þar er engan veginn 
um tæmandi umfjöllun að ræða, en eftir 
því sem undirritaður kemst næst, er fjall-
að um þá aðila, er helst beita kostnaðar-
nytjagreiningu hérlendis. 

Að lokum er svo í 5. kafla reynt að 
gefa almenna hugmynd um gildi og hlut-
verk kostnaðar-nytjagreiningar. 

2.0. Skilgreining hugtaksins. 
2.1. Almenn skilgreining. 

Þegar flett er upp í orðabók í hagfræði 
og leitað skýringa á því, hvað orðin „kostn-



aðar-nytjagreining" í þessu samhengi 
merkja í skilningi hagfræðinnar, verður 
fyrir skilgreining eitthvað á þessa leið: 
„Ákveðin aðferð við að vega og meta þjóð-
félagslegan kostnað og nytjar tiltekinnar 
fjárfestingaráætlunar, sem jafnframt auð-
veldar ákvörðunartöku um. hvort fjárfest-
ingaráætlun skuli hrint í framkvæmd eða 
ekki".1) Þessi framsetning er grundvallar-
skilgreining hugtaksins, en segir hins vegar 
ekkert um, hvað telja beri kostnað og nytj-
ar. En það er einmitt viðfangsefni þeirra, 
sem um kostnaðar-nytjagreiningu fjalla að 
draga fram þau atriði og þær stærðir, sem 
taka verður tillit til, þannig að raunhæf 
niðurstaða fáist miðað við þær forsendur, 
sem gengið er út frá hverju sinni. 

Hagfræðingur, sem fæst við kostnaðar-
nytjagreiningu, spyr ekki svo mjög frá-
brugðið því, sem fjármálastjóri fyrirtækis 
gerir. Fjármálastjóri veltir fyrir sér, hvaða 
áhrif ákveðin fjárfestingaráform hafa á 
hag fyrirtækis, og þá um leið afkomu eig-
andanna. Munurinn er sá, að spurning 
hagfræðingsins á við stærri hóp af fólki. 
í stað þess að spyrja, hvort hagur eigand-
anna verði betri eftir fjárfestingu eða ekki, 
spyr hagfræðingurinn hvort hagur þjóðfé-
lagsþegnanna allra verði betri eftir að á-
ætlun hefur verið framkvæmd. 

Í grófum dráttum má segja, að markmið 
í fyrirtækjarekstri sé, að tekjur verði meiri 
en gjöld. Í flestum tilvikum er ekki erfitt 
að skilgreina þau hugtök. Hins vegar er 
erfiðara að skilgreina kostnað og nytjar 
fyrir þjóðfélagsheildina. Í stað hagnaðar 
einkafyrirtækis talar hagfræðingurinn um 
þjóðfélagslegar nytjar. Fórnarkostnaður er 
látinn koma í stað kostnaðar einkafyrir-
tækis. Hagnaður þjóðfélagsins er þá þjóð-
félagslegar nytjar fram vfir kostnað í skiln-
ingi hagfræðingsins. 

Til að gera betur grein fyrir á hverju 
kostnaður-nytjagreining byggir, er vert að 

1 A Dictionary of Economics. Penguin Books Ltd. 
1972. 

kanna nokkur hugtök hagfræðinnar og 
gæta að, á hvern hátt þau skipta máli fyrir 
viðfangsefnið. 

2.2. Hagfrœðileg hugtök. 
2.2.1. Ávinningur neytandans 

(consumer's surplus). 

Í hugtakinu felst munurinn á þeirri 
upphæð, sem einstaklingur er tilbúinn að 
greiða fyrir ákveðna vöru eða þjónustu og 
þeirri upphæð sem hann raunverulega þarf 
að inna af hendi. Í mörgum tilfellum kem-
ur í ljós, að einstaklingar eru í raun fús-
ari að greiða meira fyrir vörur og þjónustu 
en þeir þurfa að gera. 

Ef þekktar væru eftirspurnarkúrfur allra 
einstaklinga, mætti hugsa sér að slá þeim 
öllum saman og fá eftirspurnarkúrfu fyrir 
allt þjóðfélagið. 

Hæðin MB á myndinni, sem samsvarar 
magninu OM, sýnir þá upphæð, sem á-
kveðnir einstaklingar eru tilbúnir að 
greiða fyrir vöru eða þjónustu, hvort sem 
það er fyrsta, annað eða ótiltekið magn 
eininga, nánar tiltekið sú hámarksupphæð, 
sem látin er af hendi fyrir síðustu eining-
una, sem sóst er eftir. Fyrir sérhvert magn, 
sem keypt er, samsvarar skoðun einhvers 
um hámarks virði. Allt svæðið undir eftir-
spurnarkúrfunni gefur til kynna virðis-
sjónarmið þjóðfélagsins fyrir tiltekið magn. 
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Ef keypt er magnið OM, þá er hámarks-
virði OM eininga fyrir þjóðfélagið markað 
af punktunum OABM. Útgjöld neytand-
ans eru OVBM, þ.e. OV margjaldað með 
OM. Með því að draga útgjöldin OVBM frá 
hámarks virði OABM, fæst heildarávinn-
ingur neytandans, sem markast af ABV. 

Í því tilviki, þegar vara eða þjónusta er 
ókeypis, markast ávinningur neytandans 
af öllu svæðinu undir eftirspurnarkúrf-
unni, þ.e. OAC. Slíkt ætti sér stað t.d. þeg-
ar ný brú væri byggð eða nýjum 
skemmtigarði væri komið á fót, sem allir 
gætu notað/notið endurgjaldslaust. Mat á 
ávinningi neytandans er einn af þeim 
þáttum, sem taka verður með við útreikn-
ing í kostnaðar-nytjagreiningu. 

Til frekari skilgreiningar á hugtakinu er 
rétt að kanna áhrif fjárfestingar. Í þvi 
skyni má athuga fjárfestingu í nýrri hrað-
braut. Sérhver fjárfesting, sem verður til 
þess að minnka kostnað af vöru eða þjón-
ustu (þ.e. það endurgjald sem kemur fyrir 
vöru og þjónustu), má líta á sem nytjar 
(ábata) fyrir samfélagið. Nvtjar vegna 
nýrrar hraðbrautar má mæla með tilliti 
til varanlegs timasparnaðar vegfarenda, 
minni eldneytis- og viðlialdskostnaðar. 
Þannig sparaðan kostnað má telja ávinning 
neytandans. Nú verður reynt að skýra 
þetta nánar með linuriti. 

Í línuritinu eru athuguð áhrif þess, þegar 

2.2.2. Renta eða afgjald (leiga). 

Afgjald er í almennum skilningi oftast 
skilgreint sem sú leiga, sem þarf að inna 
af hendi fyrir þjónustu varanlegra gæða og 
þá sérstaklega greiðsla fyrir notkun lands 
eða bygginga. Í hagfræðinni er þessu hug-
taki gefin öllu sérgreindari merking. Þar 
er afgjald skilgreint, sem heildargreiðslur 
til framleiðsluþátta (jarðnæðis, vinnuafls 
eða framleiðslufjármagns) umfram til-
færðar tekjur. Til frekari skýringar má 



taka einstakling, sem vegna sérstakra 
hæfileika getur átt möguleika á miklum 
tekjum. Til viðmiðunar hefur hann starf, 
sem hann gæti valið, ef honum nýttust ekld 
hinir sérstöku hæfileikar. Laun hans í því 
starfi væru 1.000.000 kr. á ári, en í hinu 
gæfist færi á 4.500.000 kr, ef vel tækist til. 
Ef þessi störf væru einu valkostir hlutað-
eiganda, myndi hann hafna hinu lakara 
um leið og laun í hinu síðara færu fram úr 
1.000.000 kr. Hagrænt afgjald hans (eco-
nomic rent) væri þá mismunurinn á 
4.500.000 kr. og 1.000.000 kr., þ.e. 
3.500.000 kr. 

Í samanburði við ávinning neytandans, 
sem verður vegna lækkunar kostnaðar, 
eykst afgjald og þar með velferð einstakl-
ings, þegar verðgildi framlags hans, hvort 
sem það er í formi vinnu eða eigna, eykst. 
Sú spurning vaknar, hversu miklu einstakl-
ingar vilja fórna til þess að halda ákveðnu 
starfi. Við mat á áætlun má reyna að 
finna þá stærð, sem einstaklingar eru til-
búnir að fórna í launum af einhverjum 
ástæðum. Einnig er hugsanlegt að ráða 
menn á lægri launum en eru almennt í 
gildi. Ef hægt er að gera grein fyrir því, 
sem menn vilja til fórna, má setja slika 
stærð inn sem nytjar við kostnaðar-nytja-
greiningu. 

2.23. Fórnarkostnaður. 

Að mati hagfræðinga er fórnarkostnaður 
eitt af lykilhugtökum hagfræðinnar. 

Í kennslubók sinni „Economics" tekur 
Samuelson dæmi um Robinson Cruso til 
þess að skilgreina fórnarkostnað. Cruso 
þarf ekki að borga peninga fyrir eitt eða 
neitt, en honum má vera ljóst, að fyrir-
höfn hans eða kostnaður við að tina jarðar-
ber má líta á sem það fórnaða magn, sem 
hann hefði getað tínt af hindberjum á 
sama tíma og með sömu fyrirhöfn eða sú 
hvíldarstund, sem hann hefði getað veitt 
sér, en fórnað fyrir tínsluna. Þessi fórn, þ. 
e. að gera eitthvað annað er kölluð fórn-

arkostnaður. Með öðrum orðum hið fórn-
aða magn af hindberjum eða hvíldartima 
er fórnarkostnaður jarðarberjatínslunnar. 

Í „Driftsökonomi I" eftir þá Bjarke Fog 
og Arne Rasmussen er fórnarkostnaður 
skilgreindur sem sú upphæð er þarf að 
inna af hendi (eða þær tekjur sem farið er 
á mis við) við að framkvæma ákveðna at-
höfn í stað þess að nota þau framleiðsluöfl, 
sem menn hafa yfir að ráða til einhvers 
annars eða yfir höfuð gera ekki neitt. 

Í bók E. J. Mishan „Cost-Benefit Analys-
is" er fórnarkostnaður skilgreindur á svip-
aðan hátt og að framan greinir. Mishan 
reynir auk þess að tengja fórnarkostnað 
kostnaðar-nytjagreiningu. Verður nú vikið 
að því. 

Fórnarkostnaðarhugtakið lýsir vel þvi 
gildi, sem hinir mismunandi framleiðslu-
þættir hafa fyrir þjóðfélagið. Ef vinnuaflið 
er athugað og tekið mið af verkamanni, þá 
má gefa sér þær forsendur til að byrja 
með, að viðkomandi verkamaður taki ekki 
eitt starf fram yfir annað, þ.e. hann hefur 
ekki meira dálæti á einu starfi en öðru og 
það kostar hann ekkert að skipta um starf. 

Í núverandi starfi framleiðir hann vör-
una x hjá fyrirtæki x fyrir launin 3.000 kr. 
á dag, en virði jaðarframleiðslu hans er 
4.500. Ef verkamaðurinn er tilbúinn að 
fara til fyrirtækis y fyrir 3.000 kr. á clag 
er fórnarkostnaður fyrirtækis y vegna 
verkamannsins ekki launin 3.000 heldur 
4.500, sem er su verðmætasköpun, sem af 
honum leiddi, héldi hann kyrru fyrir hjá 
x. Ef nú væri gefið, að verkamaðurinn færi 
fram á 3.750 á dag til að ráða sig til fyrir-
tækis y, þar sem viðbótin 750 væri til þess 
að standa undir kostnaði vegna tilflutn-
ingsins eða að öðru leyti hvetja hann til 
þess að skipta um starf, þá yrði fórnar-
kostnaður y 5.250. Það þarf að bæta við 
virði jaðarframleiðslunnar 4.500 þeim 750, 
sem verkamaðurinn vill fá fyrir að vinna 
hjá y frekar en x. 

Til að tengja þetta dæmi frekar við 
kostnaðar-nytjagreiningu má gefa sem for-
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að hafa í huga þau hliðaráhrif, sem fram-
kvæmd getur haft. Þá er átt við, að með til-
komu t.d. bættra samgangna eða nýrra 
samgönguleiða geta opnast möguleilcar til 
að nytja jarðnæði, sem áður hafði enga 
þýðingu, vegna þess að það lá afskekkt, 
sem gæti átt við það jarðnæði, sern áður 
var getið um í dæminu að framan. 

Til viðbótar því, sem hér er sagt, má 
geta þess, að hagfræðingar standa oft 
frammi fyrir ákveðnu vandamáli, þegar 
fyrir hendi eru margir möguleikar á þvi að 
nota framleiðsluöflin í þágu mismunandi 
fjárfestingaráætlana. Í slíku tilviki má 
ætla, að reynt sé að finna þá leið, sem eyk-
ur velferð þjóðfélagsþegnanna í skilningi 
Pareto. Samkvæmt kenningu Pareto er 
aukning heildarvelferðar bundin því skil-
yrði, að ef hagur ákveðins hóps batnar, 
verður það að gerast án þess að hagur 
annarra versni á sama tíma. 

2.2.4. Millifœrslur og tvítalning. 

Millifærslur (transfer pajmients) eru 
greiðslur, sem ekki koma vegna framlags 
til framleiðslustarfseminnar, t.d. greiðslur 
frá hinu opinbera til þurfandi einstaklinga. 
Í raun eru millifærslur tilfærslur á tekj-
um frá binum betur stæða til hinna, sem 
minna mega sín. Dæmi um slíkar greiðsl-
ur er atvinnuleysisstyrkur. Hvort sem at-
vinnleysisstyrkur á rót sína að rekja til 
einhvers konar tryggingafyrirkomulags eða 
er að hluta eða öllu leyti kominn frá hinu 
opinbera, ber að líta á hann í kostnaðar-
nytjagreiningu sem tilfærslu frá hinum 
tekjuaflandi aðilum þjóðfélagsins til hinna, 
sem ekki afla tekna. Gildir þá einu, hvort 
uppruni styrksins er skattur, lán eða að 
prentaðir hafi verið nýir seðlar í þessu 
skyni. 

Ef tekið er dæmi af verkamanni, sem 
nýtur 3.750 í atvinnuleysisstyrk á viku, 
þyrfti e.t.v. 6.000 til þess að hann vildi 
frekar vinna heldur en að njóta 3.750 fyrir 
enga vinnu. í þessu tilviki er fórnarkostn-
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aður vinnuframlags verkamannsins 2.250, 
þ.e. sú upphæð fram yfir 3.750, sem þarf 
til að hann fáist í vinnu. Ef virði jaðar-
framleiðslu verkamannsins væri meira en 
2.250 t.d. 2.550, væri vert að fá honum 
vinnu. Fái hann 6.000 er hann jafn vel 
settur og áður, og hagur annarra þjóðfé-
lagsþegna hefur batnað um 300. Þjóðfé-
lagið þarf ekki lengur að greiða 3.750 í at-
vinnuleysisstyrk heldur 3.450, sem er 
munurinn á 2.250, sem er verðmæti jað-
arframleiðslunnar og því kaupi, sem 
verkamaðurinn fær, þ.e. 6.000. 

Ef hið opinbera lætur framlag renna til 
byggingar sjúkrahúss eða vegagerðar í á-
kveðnu héraði og gera má ráð fyrir, að 
þessar framkvæmdir komi að mestu leyti 
til góða fyrir íbúa viðkomandi héraðs, en 
séu ekki til sérlegs ávinnings fyrir heildina, 
verður slíkt að teljast vafasamt út frá skil-
greiningu Pareto. Framlagið eða styrkur-
inn gerir það að verkum, að ráðist er til 
framkvæmda og yrði framlagið reiknað 
sem nytjar eða upp í kostnað við kostnað-
ar-nytjagreiningu. Til að réttlæta þær 
framkvæmdir, sem nú er getið, verður oft 
að leita langsóttra raka. Sjúkrahúsið kann 
að vera með neðanjarðarbyrgi, þar sem 
hægt er að leita skjóls í styrjöldum. En þá 
vaknar sú spurning, hvort slikt byrgi 
mætti ekki byggja með minni tilkostnaði, 
og með því væri öryggi þjóðarirmar jafn 
vel borgið . 

Framkvæmd byggð á styrkjum, sem gera 
hana hagkvæma, verður að skoða sem 
stjórnmálalega ákvörðun, því án styrksins 
er hún ekki hagkvæm. Hagfræðingur, 
sem framkvæmir kostnaðar-nytjagreiningu 
miðað við þessar aðstæður, verður að geta 
þess með niðurstöðum sínum, hver hin 
stjórnmálalegu áhrif eru. 

Við mat áætlana verður að gæta þess 
sérstaklega, að hinir ýmsu þættir kostn-
aðar og nytja séu ekki tvítaldir, og í fram-
haldi af þvi má ætla, að slíku sé öllu hætt-
ara varðandi nytjar. Sem dæmi má hugsa 
sér vegalagningu frá einum stað til ann-

ars. Vegna bættra samgangna er hugsan-
legt, að verð á fasteignum hækki meðfram 
umræddri leið. Slíkri hækkun skal þó hald-
ið utan við kostnaðar-nytjagreiningu. All-
ur ávinningur íbúa umrædds svæðis á 
þegar að liggja fyrir, þannig að um tví-
talningu yrði að ræða ef virðisaukningu 
fasteignanna er bætt við. 

2.2.5. Skuggaverð. 

Skuggaverð (shadow pricing) er það 
verð ,sem hagfræðingar meta vöru og/eða 
þjónustu á, í stað þess markaðsverðs sem 
fyrir hendi er. Þetta er gert á þeirri for-
sendu, að markaðsverðið gefi ekki rétta 
mynd og þurfi þvi að lagfæra það .Við mat 
hvers konar áætlana kann að vera nauð-
synlegt að leiðrétta markaðsverð, og verð-
leggja þætti, sem áður voru ekki verð-
lagðir. Þau atriði, sem hafa áhrif á hina 
nýju verðlagningu, eru m.a. áhrif ytra 
óhagræðis vegna framkvæmda, leiðrétting 
vegna millifærslna, fórnarkostnaður not-
aður í stað raunverulegra laun o.s.frv. 

Í framhaldi af því, sem hér er sagt um 
skuggaverðið, er rétt að geta kostnaðar, 
sem oft reynist nauðsynlegt að leiðrétta 
við hagrænt mat. 

2.2.5.1 Erlendur gjaldeyrir. 

Ef til vill eru mikilvægustu leiðrétting-
arnar vegna mats á innflutningi, þar eð 
hið opinbera skráða gengi gefur ekki rétta 
mynd af verðmæti hins innlenda gjald-
miðils gagnvart hinum erlenda, en þetta 
vandamál á sérstaklega við um þróunar-
löndin. Vegna rangrar gengisskráningar er 
kostnaði af innflutningi haldið tiltölulega 
lágum, og eftirspurn er þar af leiðandi 
hærri en ella. Þess vegna er nauðsynlegt 
að gera leiðréttingu til þess að nálgast jafn-
vægi í framboði og eftirspurn eftir erlend-
um gjaldeyri. Við kostnaðar-nytjagrein-
ingu ber að margfalda hið skráða gengi 
með einhverju ákveðnu hlutfalli t.d. á bil-
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inu frá 1.5—2.0, allt eftir þeim hugmynd-
um sem menn hafa um, hver hin raun-
verulega gengisskráning á að vera. Með 
þessu móti fæst kostnaður, sem er nær 
sanni. Þá er og hugsanlegt að margfalda 
með mismunandi hlutföllum, og kanna á-
hrif þess á niðurstöður. Hér er átt við 
innflutning sem er vegna ákveðirmar á-
ætlunar, sem verið er að meta . 

2.2.5.2. Skattar. 

Hér er átt við söluskatt og aðra óbeina 
skatta. Skattur af eldsneyti t.d. er að sjálf-
sögðu kostnaður fyrir þá sem á þvi þurfa 
að halda, en þarf ekki að skoðast sem 
kostnaður fyrir þjóðfélagið í heild í þeim 
skilningi, að aukning skattsins hefur ekki 
í för með sér, að meiru þurfi að kosta 
til að framleiða jafn mikið magn af elds-
neyti og áður. Af þessu leiðir að slíka 
skatta á ekki að reikna með við kostnaðar-
nytjagreiningu. 

2.2.5.3. Laun. 

Í mörgum löndum eru reglur um lág-
markslaun og launastiga, en þær þurfa 
ekki að gefa til kynna hin raunverulegu 
laun, sem greidd eru og þ.a.l. hinn raun-
verulega kostnað af vinnuafli. Þegar hag-
kerfi ber þau einkenni, að þar ríki mikið 
atvinnuleysi, kann svo að fara, að launa-
kostnaður þess vinnuafls, sem þarf til að 
framkvæma ákveðið verkefni, sé minni en 
launakostnaður miðað við launataxta. Ef 
slíkar aðstæður eru langvarandi, þarf að 
leiðrétta kostnað af vinnuafli og þá sér-
staklega ófaglærðs vinnuafls. Þá er hins 
og að geta, að laun faglærðs verkafólks 
kann að vera hærra, en laun samkvæmt 
launatöxtum. 

Í stuttu mál, þá er hér átt við, að ekki 
er nóg að hafa í höndum gildandi launa-
taxta samkvæmt samningum í hinum 
ýmsu greinum, heldur verður hið raun-
verulega ástand að vera þekkt. Þess verð-

ur þó að gæta, að allar leiðréttingar vegna 
launa verða að vera háðar nákvæmri at-
hugun á því ástandi, sem ríkir á þeim 
vinnumarkaði, þar sem framkvæmdir eiga 
sér stað. Einnig verður að hafa i huga, að 
vegna lítils tilflutnings á ófaglærðu vinnu-
afli, getur of mikið framboð á einum stað 
haldist í hendur við umframeftirspurn á 
öðrum. Ef framkvæmd á sér stað á hinum 
síðari, er notkun skuggaverðs ekki réttlæt-
anleg. Ennfremur, ef ónógu framboði af 
faglærðu vinnuafli er mætt með ráðningu 
ófaglærðs og það þjálfað í starfi, er óþarfi 
að gera leiðréttingu vegna launanna, ef því 
skilyrði er fullnægt að taka tillit til þjálf-
unarkostnaðar og minni framleiðni til að 
byrja með í kostnaðar-nytjagreiningu (af-
kastamati). 

2.2.5.4. Vextir. 

Vextir, sem eru raunverulega greiddir, 
kallast fjármagnskostnaður, en þeir eru 
oft á tiðum í engu samræmi við hinn hag-
ræna kostnað, þ.e. fórnarkostnað fjár-
niagns. Hinn hagræna kostnað er oft erf-
itt að finna, þegar ekki ríkir frjáls mark-
aður, sérstaklega þar sem ríkjandi vextir 
gefa til kynna atriði eins og verðbólgu og 
áhættu. Hitt er þó ljóst, að fórnarkostnað-
ur fjármagns í mörgum þróunarlöndum t. 
d. er mjög hár, allt að 12% eða jafnvel 
meira. Það er þvi oft miðað við þá Vexti 
við mat á fjárfestingaráætlunum. 

2.2.6. Val milli möguleika. 

Mat á nytjum vegna áætlunar er oftast 
meiri vandkvæðum háð heldur en mat 
kostnaðar. Og mestu erfiðleikarnir stafa af 
þeirri staðreynd, að mat nytja er háð sam-
anburði við næstbesta möguleika, sem fyr-
ir hendi er. Ef ekki er borið saman við 
næstbesta möguleika, heldur t.d. þriðja 
eða fjórða besta, kann áætlun, sem um er 
fjallað að sýnast betri en ella. Hitt er svo 
annað, að ekki liggur alltaf í augum 
uppi, hvað er næstbest. 
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Hin fræðilega skilgreining á hugtakinu 
(The Problem of Seconcl Best) byggist á 
athugunum á, hvort fullkomin samkeppni 
ríkir í hagkerfinu, eða hvort jafnvægi náist 
við fullkomna samkeppni. Ef einhver geiri 
hagkerfisins nær ekki hámörkum (bestun), 
t.d. vegna einkasölu, er ekki þar með sagt, 
að geirar sem búa við fullkomna sam-
keppni nái bestun. Jafnvel kann að vera 
nauðsynlegt að víkja frá fullkominni sam-
keppni að einhverju leyti til þess að best-
un náist. Varðandi þetta hagfræðiatriði 
sem önnur, er hér hafa verið nefnd, er 
vandinn sá að mæla kostnað og nytjar á 
raunsæjan hátt. Kostnaðar-nytjagreining-
araðferðin er einmitt fólgin í þvi að finna 
rétt verð á þá þætti, sem skipta máli. Hug-
takið „næstbesti möguleiki" reynir að 
skýra áhrif þess, ef takmarkanir ýmiss kon-
ar eru ríkjandi t.d. einkasala, einkaleyfi og 
áhrif þess á hámörkun (optimal eondition) 
og velferð. 

Með þessum undirkafla er lokið sér-
stakri umfjöllun um hagfræðileg hugtök 
og gildi þeirra fyrir kostnaðar-nytjagrein-
ingu. Þau eru þó ekki þar með úr sögunni, 
og koma til með að skjóta upp kollinum á 
nýjan leik í þessu verkeíni. í næstu tveim 
köflum. verður vikið að ytri áhrifum á-
ætlana og fjárfestingarsjónarmiðum. 

23. Ytri áhrif. 

Algeng dæmi um ytri áhrif eru þau, 
hvernig væntanleg vegagerð eða bygging 
verksmiðju t.d. hafa á lífríki þess umhverf-
is, þar sem framkvæmd á sér stað. Í þessu 
tilviki er gjarnan rætt um mengun vegna 
aukinnar umferðar, meiri hávaða og þar 
eiturgufur, sem stafa af farartækjum og 
koma frá verksmiðjum. Þessi hliðaráhrif 
eru í flestum tilvikum ekki tekin með við 
mat áætlana, en hafa engu að síður áhrif 
á velferð þeirra, sem búa á umræddum 
svæðum. Þegar verksmiðja er byggð, er 
megintilgangur með henni framleiðsla á-
kveðinnar afurðar, sem metin verður til 

markaðsverðs en enginn hefur jafnframt 
áhuga á að framleiða reyk. Ef hins vegar 
reykurinn hefur ekki áhrif á hina eigin-
legu framleiðslu og eigendur verksmiðj-
unnar eru á engan hátt gerðir ábyrgir fyr-
ir menguninni, er litið á hana sem leiða 
en óhjákvæmilega afleiðingu framleiðsl-
unnar. 

Í raun má ætla, að hin ýmsu ytri áhrif 
séu óteljandi og þau séu ýmist jákvæð eða 
neikvæð. Í stuttu máli má segja, að nei-
kvæð áhrif séu mengun, þ.e. hávaðameng-
un, mengun lofts og láðs, spilling náttúru-
fegurðar og lífrikis. Þá eru önnur ytri á-
hrif jákvæð, s.s. þegar áætlun eða fram-
kvæmd hleypir nýju blóði í athafnalíf 
þeirra svæða, þar sem staðið er að fram-
kvæmd, og efla skilyrði til búsetu að öðru 
leyti. Það, sem e.t.v. gerir mat á ytri á-
hrifum hvað erfiðast, er sú staðreynd, að 
þau er ekki hægt að tengja við raunveru-
legt markaðsverð. 

Í stað þess að reyna að gefa tæmandi 
lýsingu á hinum ýmsu ytri áhrifum, verð-
ur nú reynt að meta þau, þ.e. áhrif þeirra 
í kostnaðar-nytjagreiningu. 

2.3.1. Mat ytri áhrifa. 

Áður var vikið að þvi í þessu verkefni, 
að ekki skuli tekið tillit til þeirra áhrifa, 
sem vegagerð hefur á verð þeirra fasteigna, 
sem við hinn nýja veg standa. Það skal 
undirstrikað, að hið nýja verð eða breytta 
á ekki að reiknast með sem nytjar við 
mat á vegagerðinni. Mat áætlana verður 
að beinast að þeim verðmætum, sem ný 
fjárfesting skapar, en ekki að því, hvort 
eignir, sem þegar eru fyrir hendi, aukast 
að verðgildi. 

Ytra hagræði eða óhagræði, sem er sam-
fara ákveðnu verkefni, er einn af þeim 
þáttum, sem hafa áhrif á velferð mismun-
andi einstaklinga í þjóðfélaginu. Það 
verður þvi að kanna þau áhrif, sem vtri 
áhrif hafa á velferð einstaklinga, þ.e. 
hvaða mismunur verður á velferð þeirra. 
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un er sniðinn stakkur af tækni, verð-
ur ákvörðun um, hvort henni skal hrint 
í framkvæmd að miðast við niður-
stöður, sem fást með því að athuga öll þau 
áhrif, sem verða vegna byggingar og rekst-
urs fyrirhugaðrar áætlunar (mannvirkis), 
athugunar á kostnaði, nytjum og 
ytri áhrifum. Ef hyggð er stífla til 
vatnsmiðlunar, geta ytri áhrif orðið meðal 
annars: 1) Það myndast lón, sem hægt er 
að nota til sundiðkana fyrir almenning. 2) 
Fiskgengd minnkar eða hverfur. 3) Vegna 
kyrrstöðu vatnsins í lóninu, kann það að 
verða gróðrarstia fyrir óæskileg eða jafn-
vel hættuleg skordýr og/'eða sýkla. 

Fyrsta atriðið, sem hér er nefnt, má 
flokka undir jákvæð áhrif, en hin síðari 
neikvæð. Til að kanna þessi áhrif á áætl-
unina, sem gera má ráð fyrir að hafi um-
framnytjar ein sér, verður að bæta þeim 
við það mat, sem fyrir liggur (með nei-
kvæðum eða jákvæðum formerkjum), með 
þeirri aðferð, sem að framan greinir. Með 
því fæst raunhæfara mat á ágæti þeirrar 
áætlunar, sem hér um ræðir. Þess verður 
að geta og leggja áherslu á, að mjög erfitt 
kann að reynast að meta þessi ytri áhrif, 
og það eitt ætti að nægja til að undir-
strika slíkan vanda, að fólk leggur t.d. mis-
jafnt mat á gildi sundiðkana. Hér verður 
að taka tillit til, hvernig aðstaða er fyrir 
hendi, áður en ráðist er til framkvæmda. 
Ef möguleiki til sundiðkana væri góður 
fvrir, þá hefði stíflan lítið gildi í þeim 
skilningi, þ.e. viðbótarnytsemin væri lítil, 
og þau jákvæðu áhrif, sem um var rætt, 
væru lítils metin. 

Í Ijósi þess, hversu erfitt er að meta hin 
ytri áhrif áætlana, hlýtur sú spurning að 
vakna, hvað hagfræðingur geti gert í þeim 
efnum varðandi kostnaðar-nytjagreiningu. 
Hugsanlega getur hann eftir að hafa metið 
til verðs þau atriði og þá þætti, sem með 
nokkurri sanngirni verða metin til verðs 
gefið skriflega lýsingu á þeim ytri áhrif-
um, jákvæðum og neikvæðum, sem ætla 
má, að komi í kjölfar áætlunar (fram-
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kvæmdar). Slíkt verður að vísu oftast 
byggt á getgátum, en gefur þó væntan-
lega einhverjar hugmyndir, sein vert er 
að styðjast við og mundu sjaldnast, ef vel 
er að staðið, spilla fyrir niðurstöðum, sem 
fengnar eru með nákvæmum útreikning-
um. 

'2.4. Fj árfestingarsjónarmið. 
2.4.1. Almenn viðhorf. 

Á hverjum tíma hefur ákveðið þjóðfé-
lag yfir að ráða takmörkuðum gæðum. 
Heppileg ráðstöfun þeirra hlýtur því ávallt 
að vera vandkvæðum bundin og háð þeim 
möguleikum, sem fyrir hendi eru hverju 
sinni. Raunhæfast virðist að miða áætlanir 
þjóðfélagsins við að ná hámörkun velferð-
ar og þá á þann hátt, sem fram kemur í 
kenningu Pareto. Viðfangsefnið og vand-
inn, sem við er að etja, er að velja á milli 
þess að neyta gæðanna í dag eða ráðstafa 
hluta þeirra til fjárfestingar í því skyni að 
vera aðnjótandi meiri neyslu í framtíð-
inni. Þá vaknar sú spurning út frá hvaða 
sjónarmiðum valið er og ákvörðun tekin. 

Fjárfestingarsjónarmið, hvort sem þau 
eru byggð á núvirði fjárfestinga eða af-
kastavöxtum (þessum aðferðum verða gerð 
nánari skil síðar), eru til þess fallin að 
gera okkur fært að ákvarða, hvernig þvi 
fjármagni er varið, sem fyrir hendi er. 
Ef um er að ræða tvo eða fleiri mögu-
leika til fjárfestingar, verður að bera þá 
saman. Ef einungis er um að ræða eina 
fjárfestingaráætlun, kann annar mögu-
leiki að vera sá að nota fjármagnið til 
einkaafnota eða til kaupa á ríkisskulda-
bréfum. Tökum lítið dæmi, þar sem ríkj-
andi vextir á frjálsum markaði eru 5%, 
og þeir gefa jafnframt til kynna ávöxtun-
arkröfu þjóðfélagsins með tilliti til tíma 
(social time-preference rate) þá ætti þjóð-
félagsþegnana að gilda einu, hvort þeir fá 
100 krónur í dag eða 105 krónur eftir eitt 
ár. Ef neyslu, sem samsvaraði 100 krónum, 
er frestað um eitt ár og þeim varið til fjár-

festingar, sem skilaði 106 krónum eftir 
þetta eina ár, væri þjóðfélagið betur statt 
en ella. Væri afraksturinn aftur á móti 104 
krónur, hefði frestun neyslunnar ekki 
borgað sig. 

Ágæti fjárfestingaráætlana er metið eft-
ir arðsemi þeirra. Þjóðfélagslegar nytjar 
fjárfestingaráætlana dreifast oft og tíðum 
yfir ókomin ár (sérhverri fjárfestingu er 
þó ætlaður ákveðinn líftími). Kostnaður 
vegna fjárfestingar fellur til við upphaf 
framkvæmda og við framtíðarnot. Á tíma-
skeiði fjárfestingar falla þvi kostnaður og 
nvtjar á mismunandi tíma, og með ein-
hverjum hætti verður að gera þessar stærð-
ir sambærilegar. Þegar bornar eru saman 
mismunandi fjárfestingaráætlanir, er hægt 
að varpa fram eftirfarandi spurningum. 
a) Hvert er þjóðfélagslegt núvirði nytja-

strauma og kostnaðarstrauma næstu 
ára, eða mismunarins milli kostnaðar 
og nytja? 

b) Hvernig á að velja á milli áætlun 1, 2 
eða 3. Á að velja 2 og 3 og hafna 1? 

c) Ef fyrir hendi er nægilegt fjármagn til 
fjármögnunar einnar eða fleiri áætlana, 
hvaða áætlun ætti samfélagið þá að 
velja, eða ætti e.t.v. að hafna öllum? 

Síðasta spurningin vegur þyngst og 
krefst athugunar á þjóðfélagslegum fórnar-
kostnaði, þegar ákveðið er, hvort hrinda 
eigi í framkvæmd ákveðinni fjárfestingar-
áætlun. 

Þegar fjallað er um fjárfestingaráætlan-
ir, verður eðli kostnaðar og nytja að vera 
þekkt. Fjárfesting í brúargerð t.d. hefur í 
för með sér, að fjármagni er varið til bygg-
ingarframkvæmdanna eitt eða tvö ár, eft-
ir lengd byggingartíma. Slík fjármagns-
ráðstöfun er greinilega kostnaður. Þannig 
er einnig um allar framtíðargreiðslur s.s. 
viðhald og viðgerðir, þó þær fjárhæðir séu 
oftast lægri en hinar upphaflegu. Nytjar 
telst það, sem eykur við þjóðfélagslega vel-
ferð, og rnælt verður með peningagildi, 
þó að sú þjónusta, sem brú veitir, sé seld 
undir kostnaðarverði eða sé jafnvel ó-
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lagsins með tilliti til tíma. Einnig ber hér 
að hafa í huga fórnarkostnað þess fjár-
magns, sein notað er . 
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2.4.4. Hvernig ber að velja? 

Þegar ekki eru fyrirsjáanlegar neinar 
hömlur eða takmarkanir og fjárfestingar-
áætlanir eru ekki gagnkvæmt útlykar 
(mutually exclusive) og allir tímaþættir 
þekktir, má með nokkurri einföldun segja 
að eftirfarandi gildi: 
1) Velja ber allar áætlanir, þar sem nú-

virði nytja er hærra en núvirði kostn-
aðar. 

2) Velja ber allar áætlanir, þar sem hlut-
fallið milli núvirðis nytja og núvirðis 
kostnaðar er hærra en 1 (unity). 

3) Velja ber allar áætlanir, þar sem af-
kastavextir eru hærri en viðmiðunar-
vextir, þ.e. að ávöxtunarkröfu er mætt. 

3.0. Almenn notkun, möguleikar á notkun. 

Eins og fram hefur komið er kostnaðar-
nytjagreiningaraðferðin leið til að meta 
gildi efnahagslegra ráðstafana og áhrif 
þeirra á velferð þjóðfélagsins. Aðferðinni 
hefur til þessa mest verið beitt við að 
kanna fjárfestingaráætlanir og þá, hvort á-
kveðin áætlun er þess virði, að henni só 
hrundið í framkvæmd, hvaða áætlun sé 
best af nokkrum mismunandi og hvenær 
ráðist skuli í að framkvæma ákveðna áætl-
un. Hugtakið áætlun má þó víkka út, 
þannig að það taki til fleiri athugana en 
sem beint verði kallaðar afmarkaðar áætl-
anir um fjárfestingu í t.d. vegagerð, flug-
vallargerð, hafnargerð eða byggingu verk-
smiðju. Aðferðina má einnig nota til að 
kanna áhrif lagabreytinga og setningu 
reglugerða. Þá má einnig vísa til þess, sem 
fram hefur komið fyrr í þessu verkefni, þar 
sem fjallað var um fórnarkostnað, og tekið 
var dæmi um verkamann, og kannað var 
þjóðfélagslegt gildi þess að láta hann vinna 
hjá mismunandi fyrirtækjum. Þá má einn-
ig benda á þau dæmi, þar sem fjallað var 
um millifærslur. 

Ef gerð er hrá upptalning á því hvar 
kostnaðar-nytjagreiningaraðferðinni verð-
ur beitt, gæti hún orðið eitthvað á þessa 

leið (hún er engan veginn tæmandi): hag-
kvæmismat á vatnsveitukerfi, í orkumál-
um, samgöngum (t.d. samanburður á mis-
munandi leiðum til að leysa vandamál 
samgangna í þéttbýli), notkun lands, 
hvernig staðið skuli að heilbrigðismálum, 
mismunandi leiðum til að þróa mennta-
kerfi, hvað kostar menntun o.s.frv. Það 
var sagt í upphafi þessa kafla, að aðferðin 
væri til þess fallin að meta gildi efnahags-
ráðstafana. Óhætt er að bæta við, að henni 
má einnig beita við mat á ráðstöfunum 
hins opinbera í félagsmálum. 

Það er ógjörningur að reyna í þessu 
verkefni að fjalla sérstaklega um öll þau 
atriði, sem hér hafa verið talin upp, Þess 
í stað verður reynt að rekja hvernig kostn-
aðar-nytjagreiningu er beitt við tvö óskyld 
verkefni, annars vegar við samgöngur (að-
allega verður miðað við vegagerð) og hins 
vegar við heilsugæslu. Samgönguáætlun-
um verða gerð ítarlegri skil, ekki vegna 
þess að þær séu merkari eða mikilvægari 
en bætt heilsugæsla, heldur vegna þess að 
könnun þeirra er lengra á veg komin og 
heimildir uin þær þar af leiðandi meiri. 

3.1. Samgönguáœtlanir. 
3.1.1. Almenn viðhorf. 

Mat samgönguáætlana krefst samræm-
ingar verkfræðilegra, stjórnunarlegra, 
fjármálalegra og hagfræðilegra sjónarmiða. 
Verkfræðilegi þátturinn fæst við tækni-
lega hönnun og byggingu og rekstur mann-
virkis, þegar það hefur verið tekið í notk-
un, jafnframt því sem metinn er fjár-
magns- og reksturskostnaður. Stjórnunar-
þátturinn felst í alhliða stjórnun og mönn-
un vegna byggingar og reksturs mannvirk-
is. Fjármálaathugun (stjórnun) felst í því 
að kanna, hvort mannvirki er fjárhagslega 
réttlætanlegt. Í henni felast hinir eigin-
legu arðsemisútreikningar, þar sem kostn-
aður og nytjar eru færð til sambærilegs 
gildis. Í hinu hagræna mati áætlunar felst 
samanburður á kostnaði og nytjum með 
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tilliti til þjóðfélagsins sem heildar. Kann-
að er, hvort hreinar nytjar áætlunar eru 
jafnar eða meiri en annarra fjárfestingar-
möguleika. Hér vega velferðarsjónarmið 
þungt á metunum. Þessum fjórum þáttum, 
sem hér eru raktir, verður að beita á sam-
ræmdan hátt. Vanmat eða léleg vinnu-
brögð .innan hinna mismunandi þátca hafa 
áhrif á heildarniðurstöður urn ágæti mis-
munandi samgönguáætlana. Þetta á við um 
allan undirbúning, sjálfa hagkvæmnisat-
hugunina, byggingu og rekstur mannvirk-
is. 

Þegar fjallað er um samgönguáætlanir 
verður að gæta að eftirfarandi atriðum: 
Skilgreina áætlun, meta samgönguþarfir 
miðað við aðrar þarfir þjóðfélags, kanna 
nauðsynlegt umfang áætlunar til að mæta 
væntanlegri þörf. Meta kostnað og nytjar 
og gera samanburð. 

3.1.2. Skilgreining áætlunar. 

Áætlanir (mannvirki) eru mismunandi 
að því leyti, hver áhrif þær hafa. Sumar 
fela í sér endurbætur eða viðbót á mann-
virkjum, sem þegar eru fyrir hendi. Aðrar 
ganga í þá átt að skapa nýja möguleika, 
veita nýja aðstöðu. Munur er á gerð þjóð-
vegar annars vegar og gerð járnbrautar-
línu hins vegar. Gerð nýs vegar með var-
anlegu slitlagi eykur og flýtir fyrir um-
ferð og ætti að minnka slysahættu. Slíkt 
kynni á hinn bóginn að auka á slysatíðni 
annarra vega, sem verða afskiptir vegna 
þess nýja. Hér er átt við að gerð nýs 
vegar er fjármagnsfrek, þannig að minna 
er til skiptanna til viðhalds eldri vega. 
Ekki þarf í raun að líta á vegagerð frá 
einum stað til annars sem eina áætlun, að 
því leyti að mismunandi umferðarþungi 
kann að vera á honum eftir legu hans. 
Þessi niðurstaða er í samræmi við það, að 
ætla má að út frá hinum fyrirhugaða vegi 
liggi hliðarvegir, sem hafi áhrif á umferð-
arþunga. Öðru máli gegnir um járnbraut-
arlagningu. Umferð um línuna hlýtur að 

vera bundin meira eftirliti og henni má 
stjórna. 

Í fáeinum orðum má skilgreina áætlun 
á þá leið, að hún sé sú lágmarksfjárfest-
ing, sem er fjárhagslega og tæknilega fram-
kvæmanleg. Þá ber að hafa í huga, að 
ekki svarar kostnaði að meta gildi mjög 
lítilla áætlana. Kostnaður vegna matsins 
færi að öllum líkindum fram úr væntan-
legum nytjum. 

3.13. Þörfin fyrir samgöngur 
(bættar samgöngur). 

Þörf fyrir bættar samgöngur verður að 
skoða í ljósi annarra þarfa þjóðfélagsins. 
Til að kanna þetta verður að gera allsherj-
ar úttekt á hinum mismunandi þörfum. 
Slík könnun gæti leitt í ljós, að frekari þró-
un menntakerfis eða bætt heilbrigðisþjón-
usta ætti að hafa forgang. Að öðru leyti 
mætti reyna að meta heildarþörf samfélags 
fyrir samgöngur með hliðsjón af hagvexti 
og hvata hans til aukinnar umferðar. Þá 
gætu slikar athuganir leitt í ljós, að með 
breyttri staðsetningu t.d. iðnaðarsvæða, þ. 
e. með því að flytja iðnað til svæða, þar 
sem góðar samgöngur eru fyrir hendi, má 
draga úr heildareftirspurn eftir samgöng-
um. Slíkt veltur auðvitað á kostnaðar-
hliðinni. 

Þegar fyrir liggja heildarniðurstöður 
um þörfina fyrir samgöngur, verður í 
framhaldi af því að meta forgangsröð 
framkvæmda innan samgöngugeirans. Í 
þessu felst að gera verður heildaráætlun, 
sem miðast við að mæta samgönguþörfum 
í forgangsröð. 

3.1.4. Væntanleg umferð. 

Þegar fyrir liggur ákvörðun um ákveðna 
samgönguáætlun, t.d. lagningu vegar, 
verður að meta væntanlegan umferðar-
þunga. Slíkt mat er miklum vandkvæðum 
bundið, því að með varanlegri vegagerð 
er ekki tjaldað til einnar nætur. Algengt 
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er, að fjárfesting í samgöngumannvirkjum 
sé miðuð við 20—30 ár (arðsemisútreikn-
ingar eru oftast miðaðir við þann ára-
fjölda). Það er því ljóst, að mat umferðar-
þunga krefst söfnunar upplýsinga um nú-
verandi og framtíðarfjölda þeirra farar-
tækja, sem fara um væntanlegan veg. Þá 
verður einnig að hafa hliðsjón af þróun 
fólksfjölda og búsetu. 

Yfirleitt eru litlar upplýsingar til um 
umferð og þær, sem til eru, byggja þá á 
spurningum um, hvaðan vegfarendur 
koma og hvert ferð þeirra er heitið. Þá 
er einnig mikil vöntun á upplýsingum um 
gerð ökutækja, tilgang ferðar og hvað flutt 
er. Einnig er lítil vitneskja um viðhalds-
kostnað farartækja miðað við mismunandi 
slitlag vega. Kerfisbundin athugun á sam-
göuguáætlunum er því háð því skilyrði, að 
til komi meiri og betri tölfræðilegar upp-
lýsingar. 

3.1.5. Mat á kostnaði og nytjum og 
samanburður. 

3.1.5:1. Kostnaður. 

Þess er áður getið, að mat á kostnaði er 
öllu auðveldara viðfangs en mat nytja. 
Kostnaður mannvirkis felst m.a. í undir-
búningskostnaði, kostnaði vegna bygg-
ingaframkvæmda, viðhaldskostnaði og fjár-
magnskostnaði. Þá verður einnig að hafa 
í huga þann kostnað, sem felst í notkun 
mannvirkis. Dæmi um slíkan kostnað er 
viðhaldskostnaður farartækja á vegum, og 
má ætla, að hann sé í samræmi við gerð 
vegar, þ.e. hvort vegur hefur varanlegt 
slitlag eða ekki. Þótt allar kostnaðarteg-
undir og stærðir séu þekktar, þá er ekki 
vist, að þær gefi rétta mynd af hinum 
raunverulega eða „rétta" kostnaði. Til 
þess að leiðrétta kostnað, er gripið til 
skuggaverðs, sem felst í því, að leiðrétt-
ingar eru gerðar með tilliti til erlends 
gjaldeyris, launa, vaxta og skatta. Um 
skuggaverð hefur verið rætt fyrr í þessu 
verkefni, og verður það látið nægja. 

3.1.5.2. Nytjar. 

Helstu nytjar bættra samgangna eru: 
1) Minni rekstrarkostnaður 
2) Hvati til hagþróunar 
3) Tímaspörun farþega og vöruflutninga 
4) Minni slysatíðni og skemmdir farar-

tækja og flutnings. 
5) Aukin þægindi. 

Þáttur þessara nytja vegur misjafnt eft-
ir áætlunum (verkefnum), mælanleiki 
þeirra er misjafnlega erfiður og í sumum 
áætlunmn gætir þeirra ekki allra í senn. 

Þær nytjar, sem beinast liggur við að 
mæla vegna bættra samgangna, eru minni 
rekstrar- og flutningskostnaður. Þessar 
nytjar eru jafnframt með minnstri fyrir-
höfn hægt að meta til peningagildis. 
Heppilegasta leiðin til að meta gildi þess-
ara nytja og þá um leið gildi fjárfest-
inga í samgöngum almennt, er annars veg-
ar að kanna kostnað án þess að fjárfest-
ing komi til og hins vegar, ef af fjárfest-
ingu verður. 

Áður en hægt er að fullyrða, að ákveðin 
samgöngubót hafi jákvæð áhrif á hagþró-
un, verður vissum skilyrðum að vera full-
nægt. Mikilvægasta skilyrðið er að gera 
grein fyrir, hvort hin jákvæða hagþróun 
er bein afleiðing samgöngubótar. Gæti hún 
hafa átt sér stað án þess að ráðist hefði 
verið í viðkomandi fjárfestingu? Í öðru lagi 
verður að gæta að því, hvort þau fram-
leiðsluöfl, sem notuð eru til framkvæmd-
anna, hefðu annars verið ónotuð eða þeim 
beitt við aðrar framkvæmdir óarðbærari. 
Að lokum er það skilyrði, að sá hvati sem 
verður, komi ekki i stað annars, sem orðið 
hefði án framkvæmda til bættra sam-
gangna. 

Minni slysatíðni og nytjar henni sam-
fara eru mældar með tilliti til færri manns-
skaða (slys og dauðsföll á fólki) og minni 
skemmda á farartækjum og vörum. Ætla 
má, að auðveldara reynist að meta 
skemmdir á farartækjum og vörum en 
skaða á fólki. Hér hlýtur að vakna sú 
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spurning, hvernig meta skuli fólk til fjár. 
Þá verður í þessu tilviki einnig að taka 
með í reikninginn, að fullkomnara vega-
kerfi eykur hraða umferðar og slíkt getur 
aukið slysatíðni, ef ekki eru jafnframt 
gerðar nauðsynlegar varúðarráðstafanir. 

Til viðbótar þeim nytjum, sem hér er 
getið að framan, fellur einnig oft til svo 
kallaður óbeinn hagnaður vegna sam-
göngubóta. Mat hans er yfirleitt vand-
kvæðum bundið og þess verður að gæta, 
að ekki eigi sér stað tvítalning eins og 
minnst hefur verið á í sambandi við virð-
isaukningu fasteigna vegna bættra sam-
gangna. 

3.1.5.3. Samanburður. 

Við samanburð á kostnaði og nytjum er 
nauðsynlegt að færa þær stærðir, sem um 
ræðir, til sama tíina, þar sem óliklegt er, 
að kostnaður og nytjar falli til um leið. Al-
gengast er, að kostnaður verði til að mikl-
um hluta við upphaf áætlunar og við 
byggingarframkvæmdir, sem eru mismun-
andi langar eftir atvikum. Nytjar koma 
síðan til við framtíðarnotkun mannvirkis. 
Heppilegast er talið að færa útstreymi 
kostnaðar og innstreymi nytja til núvirðis 
og miða þá við ákveðna vexti. Algengustu 
aðferðir til þess að gera samanburð og 
meta arðsemi fjárfestinga eru núvirðis-
aðferð og afkastavaxtaaðferð. Þá verður og 
að hafa í huga, að áætlanir eru bundnar 
mismunandi áhættu og óvissu, og sú stað-
reynd hefur auk arðsemi áhrif á endanlegt 
val. 

3.2. Áætlanir um heilsugæslu 
(heilbrigðisþjónustu). 

Með þessum kafla er ekki ætlunin að 
gera ítarlega úttekt á heilsugæslu eða heil-
brigðisþjónustu og þeim áætlunum sem 
lúta í þá áttina, heldur einungis að huga 
að fáeinum atriðum, sem varpa kynnu ljósi 
á, hvaða vanda er við að etja. 

Megintilgangur aukinnar heilsugæslu er 
að draga úr veikindum (efla heilbrigði) 
og koma í veg fyrir óeðlileg dauðsföll. Hér 
er sem fyrr mat nytja meiri vandkvæðum 
bundið en mat kostnaðar. Hvernig ber að 
meta þær nytjar, sem verða, þegar komið 
er í veg fyrir dauðsföll og heilsu manna er 
betur komið almennt? Ef dregið er úr 
dauðsföllmn þýðir það, að dregið er úr 
tapaðri framleiðni, sem meta má til nytja 
við heilsugæsluáætlanir. Framleiðslugeta 
einstaklinga, þ.e. framlag þeirra til þjóð-
arbúsins, er mismunandi eftir aldri þeirra. 
Hún er lítil eða engin framan af aldri, 
fer vaxandi þegar liða tekur á unglingsár, 
nær hámarki upp úr miðjum aldri og 
minnkar er nær dregur skapadægri. Hér 
er ekki um mjög vísindalega upptalningu 
að ræða eða niðurstöður. Það er þó Ijóst, 
að einhvern viðmiðunargrundvöll verður 
að finna til þess að meta framleiðsluaf-
köst einstaklinga. Kanna verður meðalald-
ur og gæta að, hver sé atvinnuþátttaka 
hinna ýmsu aldurshópa. Þá vaknar sú 
spurning, hvernig meta beri framlag hús-
mæðra. Einn möguleiki er að meta fórnar-
kostnað þeirra, þ.e. hvað þær myndu bera 
úr býtum ef þær ynnu utan heimilis. Ann-
ar gæti verið sá að kanna hvað aðkeypt 
heimilisþjónusta kostar. Önnur spurning 
sem vaknar, lýtur að neyslu. Ef samfélag-
ið fer á mis við framleiðslugetu einstakl-
ings, sem fellur frá, er þá ekki einhver 
ávinningur að sleppa við að sjá viðkom-
andi fyrir neyslumöguleika, þ.e. framleiða 
handa honum? 

Við spurningum þeim, sem hér hefur 
verið varpað fram, er í reynd erfitt að 
gefa einhlít svör. Kostnaðar-nytjagreining-
araðferðin kemur hér ekki að notum frem-
ur en við önnur verkefni, nema að gengið 
sé út frá ákveðnum raunhæfum sjónar-
miðum. Sjónarmið þjóðfélagsins um vel-
ferð og öryggi þegnanna hlýtur á hverjum 
tima að skipta mestu máli hvernig stað-
ið skuli að heilbrigðisþjónustu. Gera verð-
ur í upphafi ákveðnar lágmarkskröfur um 
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heilsugæslu og byggja siðan ofan á í sam-
ræmi við eðlilegar þarfir á hverjum tima. 
Kostnaðar-nytjagreiningaraðferðin getur 
þá dæmt um ágæti mismunandi heilsu-
gæsluáætlana, þar sem reynt er að mæta 
almennum velferðarsjónarmiðum. 

4.0. Kostnaðar-nytjagreining á Íslandi. 
Sá aðili innlendur, sem einna mest fæst 

við kostnaðar-nytjagreiningu hérlendis, er 
Framkvæmdastofnun ríkisins — Áætlana-
deild. Þá má og nefna Orkustofnun og 
Vegagerð ríkisins. Orkustofnun og Vega-
gerðin gera þá kostnaðar-nytjagreiningu á 
þeim verkefnum, sem undir þau heyra, en 
Framkvæmdastofnunin sér almennt um 
kostnaðar-nytjagreiningu í opinberum 
framkvæmdum í samgöngumálum, jafn-
framt þvi sem raforkumál fara að ein-
hverju leyti um hennar hendur. 

Á vegum Orkustofnunar hafa erlendir 
aðilar tekið að sér athuganir einstakra 
virkjana að hluta eða öllu leyti. Þá hafa 
innlendar verkfræðiskrifstofur haft með 
höndum slík verkefni. Orkustofnun sjálf 
hefur komið sér upp líkani, sem reynir að 
meta arðsemi einstakra virkjana og gefa 
í framhaldi af því hugmynd um forgangs-
röð verkefna. Athyglisvert er, að hingað til 
hefur ekki þótt raunhæft að reikna með 
fjármagnskostnaði, og munu vera skiptar 
skoðanir um það atriði. Það, sem gerir 
kostnaðar-nytjagreiningu á þessu sviði 
hvað erfiðasta, er sú staðreynd, að mjög 
erfitt er að meta greiðsluraðir og sjá fyrir 
hvenær þær falla til. 

Vegagerð ríkisins hefur gert kostnaðar-
nytjagreiningu á einstökum afmörkuðum 
vegarköflum, en hefur þó að mestu unnið 
upplýsingar í hendur Áætlunardeildar 
Framkvæmdastofnunar ríkisins. Þannig 
koma frá Vegagerðinni allar mælingar og 
upplýsingar um kostnaðarliði, en Fram-
kvæmdastofnunin gerir síðan hina eigin-
legu kostnaðar-nytjagreiningu. Hjá Fram-
kvæmdastofnun eru eftirfarandi nytjar 
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hafðar í huga við kostnaðar-nytjagrein-
ingu.1 

1 Heimild: Nafnlaus lausblöðungur frá Fram-
kvæmdastofnun ríkisins — Áætlanadeild. 

Þær nytjar, sem teknar hafa verið með 
við kostnaðar-nytjagreiningu hér á landi, 
eru l.a., l.b., 2.a., og 3. a., en fyrst og 
fremst er lögð óhersla á l.a. og l.b., þar 
sem ljóst er, að þáttur vetrarófærðar veg-
ur mismunandi eftir áætlunum. 

Við mat nytja eru sett upp líkön, og fer 
fjöldi þeirra eftir þeim valkostum sem 
fyrir hendi eru. Lágmarksfjöldi likana 
verður að vera að minnsta kosti tvö, þar 
sem litið er á vegarkafla og umferð um 
hann án endurbóta og svo hins vegar, ef 
af endurbótum verður. Ef framkvæmd á 
einum vegarkafla hefur áhrif á umferð á 
öðrum vegarköflum, þarf einnig að gera 
líkön fyrir þá. 
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Við mat á spöruðum reksturskostnaði 
bifreiða er aðallega stuðst við handbók Al-
þjóðabankans „Quantification of Road Us-
er Savings" (Q.R.U.S.). Gert er ráð fyrir 
„meðal fólksbíl og meðal vörubíl" og reikn-
aður út reksturskostnaður af eldsneyti, 
smuroliu, hjólbörðum, viðhaldi og af-
skriftum. Þá eru fastir liðir eins og vextir 
og trygging reiknaðir miðað við árlegan 
áætlaðan akstur. Í ljós hefur komið, að við-
haldskostnaður bifreiða hér á landi (athug-
anir Kampsax) virðist vera nær tvöfalt 
hærri en Q.R.U.S. gefur tilefni til. Álitið 
er, að það megi rekja til óstöðugs veður-
fars, lélegra vega og lélegrar viðgerðar-
og varahlutaþjónustu. Einnig verður hér 
á landi að gera ráð fyrir hærri afskriftum 
vegna minni árlegs aksturs. 

Þá segir eftirfarandi í fyrrnefndum laus-
blöðungi (sjá neðanmáls bls. 50): „Þau 
atriði, sem þörf er á að vita um hvern 
þann vegarkafla, sem athuga skal, eru 
þessi: Árleg umferð og hlutdeild vörubíla, 
tegund og ástand slitlags, meðaltal lóðrétts 
halla (heildarbreytingar á hæð, upp og 
niður sem % af lengd viðkomandi vegar-
kafla), meðalbeygjur (samanlagður 
gráðufjöldi allra beygja á viðkomandi kafla 
deilt með lengd hans í hundruðum feta), 
lengd vegarkaflans og vegbreidd. Upplýs-
ingar um þessi atriði þurfa að vera fyrir 
hendi um viðkomandi vegarkafla bæði 
fyrir og eftir framkvæmd og einnig, hvort 
einhverjar aðstæður, s.s. blindhæðir, eru 
fyrir hendi, sem takmarka hraða bíla meir 
en þau atriði, sem þegar hafa verið nefnd". 
Það er ljóst af þessari upptalningu, að öll 
atriði varðandi uppbyggingu og gerð vegar 
hafa áhrif á niðurstöður kostnaðar-nytja-
greiningar. 

Þegar metmn er tímasparnaður öku-
manns og farþega, er annars vegar miðað 
við kaup vörubílstjóra ásamt launatengd-
um kostnaði og hins vegar eru laun öku-
manns og farþega í fólksbílum miðuð við 
22.—23. launaflokk opinberra starfs-

manna.11 Ferðir vegna vinnu eru miðað-
ar við full laun, en aðrar ferðir við 1/4 
hluta launa. 

Mat á spöruðum snjómokstri byggir á 
bókhaldi Vegagerðarinnar um snjómokst-
urskostnað með skiptingu á einstaka veg-
arkafla. 

Um aukið notagildi vegna minni vetrar-
ófærðar eru ekki til upplýsingar i þvi les-
efni, sem fjallar um kostnaðar-nytjagrein-
ingu (slíkar upplýsingar fundust alla vega 
ekki). Í samgönguáætlun Austurlands var 
reynt að nota óbeina aðferð við mat á 
þessu atriði. En hún byggist á eftirfar-
andi heimild (sjá neðanmáls á bls. 50): 
„Líklegt er að vegfarendur telji sér hag af 
hverri ferð, sem farin er, sem nemur a.m.k. 
þeim kostnaði, sem af ferðinni leiðir, þ.e. 
heildarkostnaði við ferðina að meðtöldum 
óbeinum sköttum. Kostnaður þjóðfélagsins 
af viðkomandi ferð yrði hins vegar sá sami 
að frátöldum óbeinum sköttum. Hreinn 
þjóðfélagslegur hagnaður yrði þvi a.m.k. 
óbeinu skattarnir. Þar sem þessi hagnaður 
er lágmark, en oft um að ræða miklu meiri 
ávinning af hverri ferð (stundum jafnvel 
spurning um líf eða dauða), var siðan 
gripið til þess ráðs að tvöfalda þenn-
an þátt, sem nemur óbeinu sköttun-
um, og síðan margfalda með áætlaðri um-
ferð á þeim tíma, sem nýtingartími við-
komandi vegarkafla lengist, og meðallengd 
ferða". 

Þeir liðir aðrir, sem nefndir eru hér að 
framan undir nytjum, eru sjaldan teknir 
með við kostnaðar-nytjagreiningu vega-
gerðar hér á landi, nema þvi aðeins að þeir 
séu þvi meira áberandi. Í flestum tilvikum 
eru heldur ekki til haldbærar upplýsingar 
um þá. 

Við mat umferðar hefur verið stuðst 
við umferðarspá Kampsax frá 1969. Þörf 
hefur verið talin á smábreytingum, þar eð 
reynslan hefur sýnt, að hún er full lág. 

1 Hér mun átt við 13.—14. launaflokk samkvæmt 
núgildandi launaflokkum. Þ.V. 
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Spáin er mismunandi eftir svæðum og eft-
ir því, hvort um er að ræða fólksbila eða 
vörubila. Þá er í niðurstöðum yfirleitt mið-
að við afkastavexti og gert ráð fyrir 30 ára 
afskriftatíma . 

Hér verður að lokum í þessum kafla get-
ið helstu kostnaðar-nytjagreiningar, sem 
gerðar hafa verið í samgöngumálum hér á 
landi (heimild, sjá bls. 29 neðanmáls). 

1. Lokaframkvæmdir á Reykjanesbraut. 
Samanburður á steypu og malbikun. 
Efnahagsstofnunin 1964. Þar sem eng-
inn munur er talinn á reksturskostnaði 
bíla á malbiki eða steypu, byggðist 
þessi athugun eingöngu á samanburði á 
stofnkostnaðarmun og sparnaði hins 
opinbera, ef í dýrari framkvæmdina 
yrði ráðist. Var þar um að ræða við-
haldskostnað vegarins vegna mismun-
andi endingar malbiks og steypu. Nið-
urstaðan var sú, að aukakostnaður vegna 
steypu skilaði tæplega 1% vöxtum og 
því sjálfsagt að nota malbik. 

2. Kampsax „Iceland Transport Survey" 
1968—1969. Heildarúttekt á innan-
landssamgöngukerfi Íslands og kostnað-
ar-nytjagreining á aðalvegleiðum. Var 
aðeins byggt á sparnaði vegfarenda, þ.e. 
spöruðum reksturskostnaði og tíma-
sparnaði. Sýndi háa afkastavexti hrað-
brautaframkvæmda í nágrenni Reykja-
víkur. 

3. Hraðbrautaframkvæmdir með Alþjóða-
bankaláni. Kostnaðar-nytjagreining í 
samvinnu Alþjóðabankans og Efnahags-
stofnunarinnar, gerð 1970. Hér var 
einnig eingöngu miðað við sparnað veg-
farenda, og niðurstöður reyndar gefn-
ar, bæði með og án tímasparnaðar. 
Niðurstöður sömu og í 2. 

4. Samgönguáætlun Austurlands. Kostn-
aðar-nytjagreining gerð 1970 í Efna-
hagsstofnuninni. Byggð á sparnaði veg-
farenda, sparnaði í snjómokstri og opn-
un að vetri, þar sem við átti. Til athug-
unar var aðalvegakerfi Austurlands og 

lengingar við þéttbýlisstaði. Sýndi lága 
afkastavexti, nema á einstaka leiðum. 

5. Samgönguáætlun Norðurlands. Kostn-
aðar-nytjagreining gerð 1972—1973. 
Áætlunardeild Framkvæmdastofnunar-
innar. Athugun á einstökum valkosta-
vandamálum, ekki að fullu lokið. Til at-
hugunar voru framkvæmdir fyrir rúm-
lega 2.000 millj. kr. á verðlagi 1973 
og stóðust framkvæmdir fyrir 1060 
millj. kr. kröfu um 12% afkastavexti m. 
v. 1978 (lok 5 ára tímabils), og kann 
sú tala að hækka ,þegar unnt verður að 
ljúka athuguninni. Miðað var við sparn-
að vegfarenda, sparaðan snjómokstur, 
opnun (minni vetrarófærð) og í vissum 
tilvikum sparnað í almennu viðhaldi, 
þar sem því var við komið. 

6. Vaðlaheiðarnefnd 1972. Hér var um að 
ræða leit að hentugustu leið austur frá 
Akureyri og yfir Vaðlaheiði. Var á 
grundvelli kostnaðar-nytjagreiningar 
o. fl. atriða mælt með vegi yfir leirur 
Eyjafjarðar, norðan flugvallar og yfir 
Vaðlaheiði, um Víkurskarð (i stað 
Steinsskarðs, sem nú er). Miðað var við 
sparnað vegfarenda, sparaðan snjó-
mokstur, almennt viðhald, opnun og 
að einhverju leyti minni slysahættu. 

7. Hvalfjarðarnefnd. Leit að hentugustu 
leið um Hvalfjörð, 1971—1972. Hér var 
um að ræða kostnaðar-nytjagreiningu á 
vegagerð, hafnargerð og rekstri bílferja 
og samanburður líkana, sem byggðust á 
mismunandi blöndun þessara hluta. 
Niðurstaðan varð sú, að stefnt skyldi 
að fullnaðaruppbyggingu hraðbrautar 
fyrir Hvalfjörð með þeim styttingum, 
sem hagkvæmar eru, en þær eru veru-
legar. Sérstaklega veldur vegagerð á 
uppfyllingu (og brúm) yfir Brynju-
dalsvog og Botnsvog mikilli styttingu. 
Kom í ljós að fullnaðaruppbygging leið-
arinnar frá Brautarholti á Kjalarnesi 
að Hafnarfjalli skilar um 15% afkasta-
vöxtum m.v. framkvæmd 1975. Hvað 
vegagerð snerti var hér aðeins miðað 
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við sparnað vegfarenda, enda aðrir þætt-
ir óverulegir, nema e.t.v. almennt við-
hald sumsstaðar. 

8. Suðurlandsáætlun. Kostnaðar-nytja-
greining gerð í Áætlanadeild Fram-
kvæmdastofnunar fyrir Samband sveit-
arfélaga á Suðurlandi. Helsta niður-
staða var sú, að framkvæmdir fyrir 413 
millj. kr. náðu 10% afkastavöxtum m.v. 
framkvæmd 1973, og var í þeim öllum 
miðað við varanlegt slitlag. Mjög háir 
afkastavextir komu fram á nokkrum 
leiðanna. Stuðst var við sparnað veg-
farenda eingöngu, enda snjómokstur og 
ófærð varla fyrir hendi. 

9. Borgarfjarðarbrú. Kostnaðar-nytja-
greining gerð 1973 sem prófverkefni 
viðskiptafræðistúdents (Karl M. Krist-
jánsson) með aðstoð Áætlanadeildar 
Framkvæmdastofnunar ríkisins. Var að-
eins tekinn með sparnaður vegfarenda, 
sem gaf um 12% afkastavexti m.v. 
framkvæmd 1974. Þar sem almennt við-
hald skiptir hér miklu máli, er í undir-
búningi að bæta því við, og gera má 
ráð fyrir, að það hækki útkomuna veru-
lega. 

Kostnaðar-nytjagreiningar í undirbúningi. 
1. Fullnaðarúttekt aðalvegakerfisins, sér-

staklega með tilliti til Vestfjarða og 
Vesturlands. 

2. Hafnarframkvæmdir. 
Hér er mjög erfitt um vik, þar sem út-
tektir, sem gerðar hafa verið á þörfum 
og möguleikum einstakra hafna, eru 
mjög ófullkomuar. 

3. Flugmálaframkvæmclir. 
Þörf er á könnun flutninga með tilliti 
til ýmissa atriða, s.s. ferðatilgangs, áður 
en í kostnaðar-nytjagreiningar verður 
ráðist. 

4. Brú og vegur yfir Ölfusárósa. 

Til viðbótar þessu er rétt að geta, að út-
tekt með tilliti til Vestfjarða er í athugun, 
en búin fyrir Vesturland. Þá hefur hag-

kvæmnisathugun verið gerð á brú yfir Ölf-
usárósa, og er það kandidatsritgerð í Við-
skiptadeild frá september 1975 (Guðjón 
Skúlason). Í henni er kannað hvaða um-
ferðarmagn er nauðsynlegt til að fjárfest-
ingin skili arði miðað við 10% ávöxtunar-
kröfu á 30 ára tímabili. Helstu nytjar brú-
arinnar eru taldar sparaður reksturskostn-
aður bifreiða, tímasparnaður og leitt er 
likum að lækkuðum viðhaldskostnaði vega, 
vegna þess að umferð dreifist á fleiri vegi. 

5.0. Gildi og hlutverk kostnaðar-
nytjagreiningar. 

Því er haldið fram, að kostnaðarnytja-
greiningaraðferðin sé allt frá því að vera 
bylting á sviði ákvörðunartöku og stefnu-
mótunar, og til þess að vera tímaeyðsla 
og sóun á starfskröftum við að reyna að 
mæla hið ómælanlega. Ætla má, að sann-
leikurinn í þessum efnum liggi mitt á milli 
öfganna eins og svo oft, þegar deilt er um 
ágæti hugtaka og kennisetninga. Það er þó 
ljóst, að gildi kostnaðar-nytjagreiningar er 
mismunandi eftir verkefnum og áætlun-
um. Sem dæmi má nefna, að samanburð-
ur ámóta samgönguáætlana er væntanlega 
auðveldari en samanburður samgöngu-
áætlunar við áætlun um bætta heilbrigðis-
þjónustu eða áætlun í orkumálum. 

Megingildi kostnaðar-nytjagreiningar 
liggur ekki í því, að hún gefi endanlegt 
og rétt svar við vandamálum ákvörð-
unartöku og stefnumótun, heldur 
er kostnaðar-nytjagreining rétt leið 
til þess að fást við þann vanda, 
sem við er að etja í þessum efnum. Að-
ferðin felur í sér samanburð valkosta, en 
við þann samanburð kunna augu manna 
að opnast fyrir nýjum möguleikum og val-
kostum, en slík niðurstaða skýtur styrkari 
stoðum undir gildi kostnaðar-nytjagrein-
ingar. Það dregur hins vegar úr gildi 
áreiðanleika kostnaðar-nytjagreiningar, að 
einstaklingar hafa mismunandi gildismat, 
þannig að erfitt kann að reynast að segja 
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til um, hvað sé rétt mat á kostnaði og nytj-
um. Í þeim efnum verða þeir, sem fást við 
Kostnaðar-nytjagreiningu að treysta að 
einhverju leyti á dómgreind sína. Dóm-
greind er hins vegar ekki óskeikul og það 
rýrir gildi kostnaðar-nytjagreiningar. En 
hafi menn á annað borð fundið „rétt." verð 
á kostnað og nytjar, sem ætla má að 
hljóti almenna viðurkenningu, og í fram-
haldi af því fundið út „rétta" vexti, þá má 
með nokkurri sanngirni segja, að kostnað-
ar-nytjagreiningin, þ. e. samanburður 
kostnaðar og nytja og þær aðferðir, sem 
notaðar eru til að finna arðsemi fjárfest-
inga, verði ekki véfengd (þ. e. niðurstöður 
hennar). 

5.1. Lokaorð. 

Það segir svo um hagfræðina m.a. að 
hlutverk hennar sé ekki að segja til um, 
hvað beri að gera, heldur fyrst og fremst 
að veita upplýsingar um, hvað gerist og 
hverjar verði afleiðingar þess, þegar gripið 
er til mismunandi efnahagsráðstafana. 
Sama má segja um kostnaðar-nytjagrein-
ingu. Hvernig sem hugtakið er skilgreint, 
getur kostnaðar-nytjagreining aldrei gefið 
endanlegt svar við hvað beri að gera eða 
hvað sé hið eina rétta val á hverjum tíma. 
Í lýðræðisríki eru ákvarðanir um opinber-
ar framkvæmdir í höndum stjórnmálaleið-
toga, og þeir setja á oddinn margvísleg 
sjónarmið, misvel ígrunduð, sem þeir 
byggja ákvarðanir sínar á. Hlutverk kostn-
aðar-nytjagreiningar er að varpa skýrara 
ljósi á hin hagrænu sjónarmið og vanda-
mál. Kostnaðar-nytjagreining gefur svar 
við, hver verði afrakstur þess að beina 
fjármagni til ákveðinna framkvæmda í stað 

þess að veita þessu sama fjármagni í ann-
an farveg. Hvort sem farið er eftir þeim 
niðurstöðum, sem kostnaðar-nytjagreining 
veitir, er ljóst, að þeir valkostir, sem fyrir 
hendi eru hverju sinni, eru metnir á raun-
hæfari hátt en ella. 



Bjarni Reynarsson: 

Hið félagslega landslag í Reykjavík 

Þáttagreining á félags- og efnahagslegum einkennum íbúa 
Reykjavíkur eftir búsetu þeirra í borginni. 

Bjarni Reynarsson lauk B Sc prófi í landafræði frá HÍ 
1973 og- MA prófi í landafræði og- skipulagsfræði frá 
Univ. of Illinois 1976. Hann stundar nú framhaldsnám 
í sömu greinum í Bandaríkjunum. 

INNGANGUR 

Undanfarna áratugi hafa félags- og 
landfræðingar rannsakað hvernig einstakl-
ingar, fjölskyldur og félagshópar velja sér 
ákveðin hverfi í borgum til búsetu. Í 
bandarískum borgum, sem mest hafa veríð 
rannsakaðr í þessu tilliti, virðist vera lítil 
blöndun félagshópa í íbúðarhverfum. Íbúar 
við ákveðna götu eða borgarhverfi hafa 
svipuð félagseinkenni, svo sem aldur, 
menntun, tekjur og lifnaðarhætti.5) 9 ) 8 ) * 

Með þvi að safna saman meðaltalstöl-
um um félagseinkenni íbúa smæstu borg-
arreita, sem tölfræðilegar upplýsingar eru 
til fyrir, hafa félagsvísindamenn reynt að 
gera sér grein fyrir dreifingu félagshóp-
anna eða einstakra félagseinkenna. 

Áður en stórar tölvur komu til sögunnar 
var tölfræðileg úrvinnsla allra þessara upp-
lýsinga erfið og tímafrek. Almennt var 
ekki farið að nota tölvur við þessa útreikn-

*Sjá tilvitnanir að aftan. 

inga fyrr en eftir 1960. Hugtökin „Facto-
rial Analysis" og „Factorial Ecology" eru 
mest notuð yfir þessi tölvuprógrömm. Ég 
mun nota orðið þáttagreining sem íslenska 
þýðingu á „Factorial Analysis". Þátta-
greining byggist á fylgnireikningi (correla-
tion analysis). Talvan flokkar þær breytur 
(variables) saman í þætti (factors) sem 
mest fylgni er á milli. Þannig fást fram 
örfáir þættir, sem lýsa félagseinkennum 
ibua hvers borgarreits á einfaldari og skýr-
ari hátt en hinn mikli fjöldi breytna er 
safnað var.7) 

Við þáttagreiningu félagseinkenna íbua 
bandarískra borga hafa þrír þættir verið 
ráðandi í flestum rannsóknum.3) 4) 
1. Efnahagsþáttur. Helstu breytur með 
jákvæða fylgni við þennan þátt hafa verið 
miðtekjur, menntun, einbýlishúsnæði, þ. 
e. breytur er mæla efnahagslega velmegun. 
Dreifing efnahagsþáttarins hefur verið 
þannig, að íbúðarhverfi með háa, meðal og 
lága efnahagslega velmegun mynda geira 
hlið við hlið út frá miðborginni. Borgin 



Evrópskar borgir, sem rannsakaðar hafa 
verið með þáttagreiningu, hafa al-
mennt fengið svipaða útkomu og banda-
rískar borgir, að undanskildum minni-
hlutahópsþættinum. Sérkenni hverrar 
evrópskar borgar hafa yfirleitt komið skýr-
ar fram en sérkermi bandarískra borga.11) 
P.O. Pedersen notaði 14 félags- og efna-
hagslegar breytur fyrir 76 borgarreiti í 
þáttagreiningarkönnun á Kaupmannahöfn 
1950 og 1960.6) Hann fékk þrjá megin-
þætti, er hann kallaði, fjölskylduþátt, fé-
lags- og efnahagsþátt og þátt íbúabreyt-
inga (fólksflutninga). Fjölskylduþátturinn 
hafði hringdreifingu og félags- og efna-
hagsþátturinn geiradreifingu í samræmi 
við dreifingu sömu þátta í bandarískum 
borgum. Miðborg Kaupmannahafnar var 
með lága félags- og efnahagslega stöðu. F. 
L. Sweetser gerði þáttagreiningarkönnuri 
á Helsinki 1960.10) Hann fékk fram sex 
þætti: Félags- og efnahagsþátt, borgvæð-
ingarþátt (hlutfall vinnandi konur) og 
þrjá fjölskylduþætti, ungar, miðaldra og 
eldri fjölskyldur (life cycle). Þessar þátta-
greiningarkannanir á Kaupmannahöfn og 
Helsinki hafa komið fram með tvo af 
þremur meginþáttum, er einkennt hafa hið 
félagslega landslag í bandarískum borgum: 
fjölskylduþátt og félags- og efnahagsþátt. 
í breskum borgum hafa þáttagreiningar-
kannanir komið fram með alla þrjá þætt-
ina.2) Þó er minnihlutahópsþátturinn yf-
irleitt ekki jafn skýr og í bandarískum 
borgum og áhrif sveitastjórnar á húsnæð-
ismarkaðinn breytir myndinni nokkuð. 

Íslendingar vilja gjarnan trúa þvi, að 
minni stéttaskipting sé á Íslandi en í mörg-
um öðrum löndum. Þessi skoðun á senni-
lega rætur að rekja til þess, að Íslendingar 
lifðu í nokkuð stéttlausu bændasamfélagi 
allt fram á þessa öld. Mikil breyting hefur 
orðið á íslensku samfélagi samhliða borg-
væðingu þjóðarinnar. Nú býr um helm-
ingur Íslendinga á höfuðborgarsvæðinu, 
sem alltaf er að taka á sig meiri stór-
borgarsvip. Líf í borg krefst nýrrar starfs-

lítur því út eins og terta er skorin hefur 
verið niður í sneiðar (mynd 1 að ofan). 
2. Fjölskylduþáttur. Dæmi um helstu 
breytur eru meðalaldur í reit, fólksfjölgun, 
fjölskyldustærð, íbúar á íbúð o.s.frv. Fjöl-
skylduþátturinn breytist jafnt í allar átt-
ir út frá miðborginni þ.e. myndar stærri 
og stærri hringi út frá miðju borgarinnar. 
Barnmargar efri- og millistéttar fjölskyld-
ur búa í einbýlishúsum í úthverfum borg-
anna, en efnaminni fjölskyldur, ungt, ó-
gift fólk og eldri barnlaus hjón búa í 
eldri hverfum nær miðborginni (mynd 1). 
3. Minnihlutahópsþátiur. Þessi þáttur 
byggist á fjölda fólks af ólíkum kynþætti 
eða þjóðerni í borgarreitum. Minnihluta-
hópar eins og t.d. svertingjar og Puerto 
Ricanar búa í skýrt afmörkuðum borgar-
hverfum í eldri hlutum bandarískra borga, 
þar sem þeir mynda yfirleitt meirihluta 
íbúa. Í þeim borgum, er hafa ólíka trúar-
bragðahópa, mynda meðlimir hinna ein-
stöku trúarhópa skýrt afmörkuð íbúða-
hverfi. (mynd 1). Í borgum eins og 
Reykjavík, er hafa aðeins örfáa íbúa af 
öðru þjóðerni, er ekki um þennan þátt 
að ræða. 

FJÁRMÁLATÍÐINDI 
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skiptingar og sérhæfingar, sem getur leitt 
til meiri stéttaskiptingar. Þáttagreining 
á félagseinkennum íbúa Reykjavikur, eftir 
búsetu þeirra í borginni, ætti að varpa 
nokkru ljósi á, hvort skoðunin um litla 
stéttaskiptingu á við rök að styðjast eða 
ekki. 

UPPLÝSINGASÖFNUN 

Sumarið 1975 safnaði höfundur þessarar 
greinar upplýsingum um félags- og efna-
hagsleg einkenni íbúa Reykjavíkur í þeim 
tilgangi að þáttagreina þær og kortleggja. 
Uppskeran af þessari gagnasöfnun varð 
ekki eins mikil og vonir stóðu til, vegna 
þess að opinberar upplýsingar um íbúa 

Reykjavíkur, eftir búsetu þeirra í borg-
inni, eru fátæklegar. Í flestum tilfellum 
er aðeins um meðaltalstölur að ræða, þrátt 
fyrir að íbúar Reykjavíkur séu um 40% 
landsmanna. Margar tölulegar upplýsing-
ar miðast við ólika reitaskiptingu, eins og 
prestaköll og skólahverfi, og eru þvi ekki 
sambærilegar. Reykjavíkurborg og Fast-
eignamat ríkisins nota nú ágætt staðgreini-
kerfi, er býður upp á mismunandi grófa 
reitaskiptingu, en gallinn við kerfið er sá, 
að afmörkun reita var ekki miðuð við fé-
lagseinkenni íbúa né gerð húsnæðis. 

Fyrir þáttagreiningarrannsóknina skipti 
ég íbúðahverfum Reykjavíkur niður í 32 
reiti. Afmörkun reitanna var byggð á 
staðgreinikerfinu, en reynt var að hafa 
svipaðan ibúafjölda og svipaðar húsagerðir 

M y n d 2 
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N O R M A L K Ú R F A N 

Í töflu 2 eru breytur, sem notaðar voru 
við rannsóknina, skráðar og gefið er up}) 
hvaðan upplýsingarnar eru fengnar. Valið 
á breytunum er byggt á hliðstæðum rann-
sóknum í erlendum borgum, og einnig 
sneið takmörkun fáanlegra upplýsinga ver-
efninu stakk. Efnislega má skipta breytun-
unum í þrjá flokka. 
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DREIFING NOKKURRA FÉLAGS-
ÞÁTTA Í REYKJAVÍK 1974 

Áður en fjallað verður um sjálfa þátta-
greininguna er mikilvægt að kynna hvern-
ig nokkrar breytur dreifast á hina 32 reiti. 
Ég mun fyrst í örstuttu máli fjalla um 
dreifingu aldurshópa og húsnæðiseinkenna, 
en of langt mál er að fara út í dreifingu 
hverrar einstakrar breytu. Breytum 10-
14 (félagsleg staða) verða gerð betri skil, 
enda hafa þessir þættir ekki verið kort-
lagðir áður. 

Aldur 
Aldursdreifing íbúa Reykjavíkur er ein-

föld, hún fylgir í megindráttum aldri íbúð-

arhúsa. Eldra fólk með uppkomin börn 
býr í vesturhluta borgarinnar, en ungar 
fjölskyldur með mörg börn á skólaskyldu-
aldri búa í eystrihluta borgarinnar. Mynd 
3 er sýnir prósentdreifingu barna og ungl-
inga yngri en 16 ára eftir borgarreitum 
1974 staðfestir þetta. Sem dæmi má 
nefna að í reit 2 voru aðeins 16% íbúa 
yngri en 16 ára 1974, en 49,5% í reit 32. 
Meðaltal fyrir alla reiti var um 30%. Eft-
irtektarvert er, að aldursdreifing í Reykja-
vík virðist vera hringdreifing út frá mið-
borginni líkt og í bandarískum borgum 
með barnafjölskyldur i úthverfunum, en 
eldra fólk og einstaklingar nær miðborg-
inni. 
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Mynd 4 undirstrikar enn frekar þennan 
aldursflokkamun milli eldri og nýrri 
borgarhverfa. Myndin sýnir aldurspýra-
mida fyrir jafn stór úrtök úr reit 18, Mel-
arnir og 30, Bakkarnir í Breiðholti. 

Pýramídinn fyrir reit 30 hefur 2 aldurs-
hópa langfjölmennasta, 0—15 ára og 25— 
40 ára, en pýramidinn fyrir reit 18 er all-
ur mun jafnari og hefur tiltölulega marga 
ibúa eldri en 60 ára. 

Húsnæði 
Í eldri hverfum borgarinnar eru aðal-

lega einbýlishús og smærri sambýlishús, 
en í nýrri ibúðahverfum er mun meira um 
fjölbýlishús (blokkir með meira en 8 
íbúðir). Mynd 5 sýnir prósentdreifingu 
fjölbýlishúsa eftir borgarreitum, þ.e. hve 
mörg prósent íbúða í hverjum reit er í 
fjölbýlishúsum. 

Lítið er um lélegt húsnæði í Reykjavík 
miðað við flestar borgir erlendis. Árið 
1974 voru aðeins fjórir reitir með yfir 1% 
af íbúðum í „lélegu" ástandi samkvæmt 
skrám borgarlæknis, og enginn þessara 
reita fór yfir 5%. Reitirnir voru 1, 3, 4, 5. 

Tekjur 

Tekjudreifing í Reykjavík var fundin 
með tilviljanaúrtaki (random) úr skatt-
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skrá Reykjavíkur 1975.* Útsvör 25-60 ein-
staklinga í hverjum reit voru fundin miðað 
við íbúafjölda reitsins, samtals 1200 manns 
fyrir alla borgina. Síðan var miðtala (me-
dian) tekna hvers reits reiknuð út. Mynd 
6 sýnir tekjudreifingu í Reykjavík 1974. 

Meðal árstekjur í Reykjavík 1974 reynd-
ust samkvæmt úrtakinu vera 1.300 þús-
und. Hæstu meðaltekjur voru í reit 12 
(Laugarásnum) 1.900 þúsund, en næst 
á eftir komu fjórir reitir 31, 29, 21 og 17 
með 1.600 til 1.700 þúsund. Lægstu meðal-
tekjur voru í reit 3, 650 þúsund, en tveir 
aðrir reitir voru neðan við 1 milljón með-
altekjur, reitur 6 með 800 þúsund og reitur 
5 með 995 þúsund. Aðrir reitir voru með 
meðaltekjur á bilinu ein milljón til 1.600 
þúsund. Reitir númer 26 og 1 voru með 
rétt undir 1.600 þúsund meðaltekjur og 
reitir 2 og 15 voru rétt ofan við eina mill-
jón meðaltekjur. 

*Úrtakið var tekið úr Götuskrá símaskrár Reykja-
víkur, til þess að fá hæfilegan úrtaksfjölda í hvern 
reit. Tekjudreifingin sýnir því frekar fjölskyldu-
tekjur en meðaltekjur allra framteljenda. 

Íbúar í eldri hverfum borgarinnar eru 
yfirleitt með lægri tekjur en íbúar nýrri 
hverfa. Tekjudreifingin er nær því að vera 
geira- eða línudreifing en hringdreifing 
og er því ekki ósvipuð dreifingu efnahags-
þáttarins í bandarískum borgum. Allir 
reitir meðfram norðurströndinni hafa lág-
ar tekjur, sérstaklega reitir 3 og 6. 

Benda má á, að innan sama reits fannst 
oft mikill munur á tekjum einstaklinga, 
fáir reitir reyndust vera hreinir hátekju-
eða lágtekjureitir. Önnur og smærri reita-
skipting er byggði meira á félagseinkenn-
um íbúa og verðmæti íbúðarhúsnæðis, gæfi 
án efa skarpari tekjumun milli reita, 

Háskólamenn og verkakonur 

Mynd 7 sýnir dreifingu meðlima i 
Bandalagi háskólamanna eftir búsetu 
þeirra í borginni 1974. Meðaldreifing var 
3.0% fyrir alla reiti, en spönnun (range) 
reitanna 0.8% í reit 23 til 5% í reit 25. 
Reitir með yfir 4% af háskólamönnum 
voru í lækkandi röð, 25, 18, 21, 26 og 31. 
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Reitir með færri en 2% háskólamanna 
voru reitir 23, 6, 24, 32 og 30. Dreifingin 
virðist vera frekar óregluleg, þó eru heldur 
fleiri háskólamenn í nýrri hverfum en 
eldri. Úr hópi háskólamanna var dreifing 

lækna og verkfræðinga könnuð sórstaklega. 
Flestir læknar bjuggu í reitum 22, 25, 

21, 20 og 19. Engir læknar bjuggu i eftir-
töldum reitum, 23, 27 og 32. Samkvæmt 
þessu virðast læknar hópast saman í til-



HIÐ FÉLAGSLEGA LANDSLAG í REYKJAVÍK 63 

Mynd 8 

tölulega fáum íbúðahverfum í nánd við 
stærstu sjúkrahúsin, Landspítalann og 
Borgarspítalann. 

Verkfræðingar eru fjölmennastir í 
nokkrum nýrri hverfum borgarinnar, reit-
um 29, 31 og 12. Fæstir verkfræðingar eru 
í reitum 4, 2, 23, 1, 6, 27 og 28. Fáir 
verkfræðingar eru því í eldri hverfum 
borgarinnar, en langfjölmennastir eru 
þeir í nýjustu hverfum borgarinnar. 

Í sveitarfélögunum umhverfis Reykja-
vík eru Garðabær og Mosfellshreppur með 
meiri fjölda lækna en meðaltal reita í 
Reykjavík. Verkfræðingar eru fjölmenn-
astir í Garðabæ og Seltjarnarnesi. Garða-
bær og Seltjarnarnes virðast skera sig úr 
frá hinum sveitarfélögunum hvað fjölda 
háskólamenntaðra manna snertir. 

Meðlimir í verkakvennafélaginu Fram-
sókn eru fjölmennastir í þeim reitum sem 
meðlimir í Bandalagi háskólamanna eru 
fæstir og þar sem meðaltekjur eru lægstar. 
Mynd 8 sýnir að fjölmennastar eru verka-
konurnar í reitum 6, 3, 7, 29, 23 og 24. 
Fæstar verkakonur eru í reitum 25, 12, 

27, 28 og 21, en það eru einmitt sömu 
reitir og hafa mestan fjölda háskólamennt-
aðra einstaklinga. 

Þetta stutta yfirlit yfir dreifingu nokk-
urra félagsþátta í Reykjavík gefur greini-
lega til kynna, að nokkuð mikill mismunur 
er á félagseinkennum íbúa R.eykjavíkur 
eftir búsetu þeirra í borginni. Hugmyndin 
um stéttlaust samfélag i Reykjavik stendur 
því höllum fæti. 

ÞÁTTAGREINING 
Hinar 14 breytur, sem skráðar eru í 

töflu 1, voru prentaðar inn á tölvukort. 
Einn reitur með 14 breytur inn á hvert 
kort þannig, að út fékkst 14x32 tafla (mat-
rixa). Endanleg útkoma úr þáttagreining-
unni12) eru staðalfrávik (factor scores) 
hvers reits frá þeim þáttum er tölvupró-
grammið skapar. Prógrammið gefur líka 
fylgnitölu milli allra breytna. Hér að neð-
an eru skráðar fimm hæstu og þrjár lægstu 
fylgnitölur er fengust. 
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Mynd 9 

Þetta eru ekki mjög háar fylgnitölur 
(1.00 er 100% fylgni), en gefa þó skýrt til 
kynna tengsl ákveðinna félagseinkenna. 
Fimm hæstu jákvæðu fylgnitölurnar má 
útskýra á eftirfarandi hátt: Reitir með 
marga íbúa hafa oftast þétta byggð. Dreif-
ing verkfræðinga í borginni fylgir dreif-
ingu annarra háskólamennaðra manna. 
Barnmargar fjölskyldur búa oft í fjölbýl-
ishúsum, en eldri borgarar búa í eldri hús-
um, sem sum eru í lélegu ástandi. Hin til-
tölulega lága fylgni milli íbúa- og íbúða-

fjölda í reit gefur til kynna mismunandi 
íbúafjölda á íbúð eftir hverfum í borginni 
(meiri íbúafjöldi á íbúð í nýrri hverfum 
borgarinnar). 

Neikvæðu fylgnitölurnar gefa eftirfar-
andi til kynna: Börn á skólaskyldualdri og 
eldra fólk býr yfirleitt ekki í sömu reit-
um. Tiltölulega fáar konur búa í reitum 
þar sem margar lélegar íbúðir eru. Verka-
konur og háskólamenntað fólk býr yfirleitt 
ekld í sömu reitum. Neikvæð fylgni 
(—.50) var á milli fjölda verkakvenna í 
reit og meðaltekna í reit, en lág jákvæð 
fylgni (.30) milli meðaltekna í reit og 
fjölda háskólamanna. 

Þáttagreiningin flokkaði breyturnar nið-
ur í fjóra þætti er útskýra 74% af dreifi-
tölu (variance) allra breytnanna. Fyrsti 
þátturinn útskýrði 27%, annar 19%, þriðji 
16% og sá fjórði 12%. Hverjum þætti 
verður nú lýst hér að neðan og staðalfrávik 
reitanna á hvern þátt sýnd á kortum 
(myndir 9—12). 
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fjölbýlishúsum, þar sem ungar fjölskyldur 
með mörg börn búa, sýna jákvæða fylgni 
við þáttinn. 

Á mynd 11 hafa Breiðholts- og Árbæjar-
hverfi hæstu fylgni við þennan þátt. Reit-
ur 29 er þó undantekning enda eru engin 
fjölbýlishús í þeim reit. Aðrir reitir með 
háa fylgni eru reitir 11 og 13, en báðir 
hafa mörg nýleg fjölbýlishús og mörg 
börn á skólaskyldualdri. Reitir með lægstu 
fylgni við þátt II eru 2, 5, 10, 19 og 22. 
Þessir reitir hafa allir háan miðaldur og 
tiltölulega fá fjölbýlishús. Mynd 11 er 
mjög sambærileg við mynd 3, sem sýnir 
prósentfjölda íbúa í reit, sem eru yngri en 
16 ára. 

Þættir II og III eru mjög svipaðir og 
hefðu getað myndað einn sameiginlegan 
fjölskyldu- og húsnæðisþátt. Þáttur III er 
þó skýrari og betri til túlkunar en þáttur 
II. 

Þáttur IV. Félags- og efnahagsleg staða 

Hæstu fylgni höfðu eftirtaldir þættir. 
Breyta 12: Prósentufjöldi verkakvenna af 
konum í reit eldri en 16 ára —.89 
Breyta 11: Prósentufjöldi af háskólamennt-
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Mynd 12 

uðum mönnum af íbúafjölda reits eldri en 
16 ára .79 
Breyta 10: Miðtekjur í reit .59 
Breyta 12: Fjöldi lækna í reit miðað við 
hverja þúsund íbúa í reit .53 

Þáttur IV er hreinn stöðuþáttur. Fjöldi 
háskólamenntaðs fólks og miðtekjur í reit 
hafa jákvæða fylgni, en fjöldi verkakvenna 
hefur neikvæða fylgni við aðrar breytur. 
Á mynd 12 hefur reitur 25 hæstu fygni 
við þennan þátt (1.5z). Í reitnum er margt 
háskólamenntað fólk, sérstaklega margir 
læknar en mjög fáar verkakonur búa þar. 
Auk þess eru miðtekjur reitsins nokkuð 
háar. Reitir í næsta hópnum eru dreifðir 
um alla borgina. Reitir 1 og 18 hafa götur 
og húsaþyrpingar sem lengi hafa haft á sér 
heldri manna svip, Reitir 12, 21 og 22 hafa 
allir háar miðtekjur. Reitir 27, 28 og 31 
virðast hafa fólk með hærri stöðu en aðrir 
reitir austan Seltjarnarness. 

Reitir með neikvæða fylgni við þátt IV, 
3, 6, 7, 9, 15, 23, 24 og 32 eru sömu reit-
irnir sem hafa flestar verkakonur, fæst 
háskólamenntað fólk og lægstar miðtekjur, 

eða með öðrum orðum hafa íbúar þessara 
reita lægri félagsstöðu en aðrir reitir í 
borginni, samkvæmt þessari könnun. 

TÚLKUN ÞÁTTAGREININGARINNAR 
Þættir III og IV hafa ekki jafn reglu-

lega landfræðilega dreifingu og fjöl-
skyldu- og efnahagsþættimir í bandarísk 
um borgum (mynd 1), en efnislega eru 
þetta líkir þættir. Þar sem þættir III og 
IV gefa besta mynd af landfræðilegri dreif-
ingu félags- og efnahagsþátta íbúa Reykja-
víkur, verða þeir því kannaðir nánar. Á 
skýringarmynd 13 er þáttur III lóðrétti ás-
inn (y ás) og þáttur IV lárétti ásinn (x 
ás) í hnitalínuriti (coordination graph). 
Reitirnir eru merktir inn á myndina i 
samræmi við hver fylgni þeirra var við 
þessa þætti. Reitir meðfram y ásnum 
(þáttur III) hafa fleira ungt fólk, er býr 
í fjölbýlishúsum, þvi hærra sem þeir eru 
yfir miðju ássins. Reitir neðan miðju sama 
áss hafa aftur á móti fleira gamalt fólk í 
eldri og minni húsum því neðar sem þeir 
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eru staðsettir. Reitir hægra megin við y 
ásinn hafa íbúa er hafa meira en meðal-
tekjur og tiltölulega marga háskólamennt-
aða einstaklinga. Því lengra til vinstri sem 
reitir eru staðsettir þvi lægri eru meðal-
tekjurnar og tiltölulega fleiri verkakonur 
búa í reitunum. 

Ef við hugsum okkur að þáttur III hafi 
N—S stefnu og þáttur IV hafi V—A 
stefnu, munu reitir, sem staðsettir eru í 
N—A fjórðungnum, einkennast af ungum 
barnmörgum fjölskyldum með tekjur yfir 
meðaltal og háskólaborgurum, er búa í fjöl-
býlishúsum. Reitir í S—A fjórðungnum 
hafa eldri íbúa og svipaðan fjölda af há-
skólafólki og svipaðar tekjur og N—A reit-
irnir, en búa í0 eldra húsnæði og yfirleitt 
ekki í fjölbýlishúsum. Reitir í S—V fjórð-
ungnum hafa einnig eldra fólk í eldri hús-
um en ekki öll í sama gæðaflokki og í 
reitunum í S—A fjórðungnum. Fáir íbúar 
þessara reita hafa háskólamenntun og með-
altekjur reitanna eru neðan við meðaltal 
borgarinnar. Reitirnir í N—V fjórðungn-
um hafa ungar barnmargar fjölskyldur, er 

flestar búa í fjölbýlishúsum, eins og í N— 
A reitunum, en mismunurinn er sá, að 
íbúar reita í N—-V fjórðungnum hafa 
minna en meðaltekjur og fáir hafa há-
skólamenntun. 

Reitir staðsettir næst hver öðrum, og 
hafa íbúa með svipuð félags- og efnahags-
leg einkenni, er skipt niður í þrjá hópa, A, 
B og C og dreifing hópanna er kortlögð, 
sjá mynd 14. 

Hópur A hefur einkenni N—V hópsins 
lýst hér að ofan. Flestir íbúar reitanna búa 
í nýlegum fjölbýlishúsum (byggðum eft-
ir 1965), margir þeirra eru með háskóla-
menntun, og hafa háar tekjur. Flestar fjöl-
skyldur eru ungar og eiga mörg börn á 
skólaskyldualdri. Reitir 25 og 12 skera sig 
nokkuð úr þ.e. hafa bæði háar meðaltekj-
ur og mikinn fjölda háskólamenntaðra 
manna. Reitum 30 og 32 er erfitt að skipa 
í hópa. Þeir hafa nær eingöngu fjölbýlis-
hús og ungar fjölskyldur, sem gæfi þeim 
sæti i hóp A, en íbúar reitanna hafa lægri 
tekjur og færra háskólamenntað fólk en 
aðrir reitir í hóp A, sérstaklega reitur 32. 
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Mynd 14 

Ég hef hér skipað reit 30 í hóp A en reit 
32 í hóp C. 

Hópur B er nokkuð skýrt afmarkaður frá 
hinum hópunum. Íbúar reitanna eru eldri 
en í A hópnum og búa í eldra húsnæði og 
yfirleitt ekki í fjölbýlishúsum. Þeir hafa 
svipaðar tekjur og menntun (háskólafólk) 
og A hópurinn. Flestir íbúar reitanna eru 
miðaldra fólk er eiga fá börn á skóla-
skyldualdri. Allir reitirnir höfðu hærri 
tekjur en meðaltekjur borgarinnar og mik-
inn fjölda háskólamanna, sérstaklega reitir 
1, 18, 21 og 22. Íbúðarhús flestra reitanna 
hafa verið byggð fyrir 1965. Reitir 19, 20, 
21 og 22 hafa marga lækna. Íbúar reita 
12 og 25 eru nokkuð svipaðar íbúum B 
hópsins í félags- og efnahagslegu tilliti en 
staðsetning þeirra í línuritinu skipar þeim 
í A hópinn. Reitir 2, 4 og 5 eru mjög nærri 
reitum B hópsins, sérstaklega reitur 4, en 
þessir reitir hafa bæði lægri tekjur og færri 
háskólamenntaða menn en reitirnir í B 
hópnum og því var þeim skipað í C hópinn. 

Hópur C hefur flesta reiti og er því 
fjölbreyttastur allra hópanna. Allir reitir 

í hópnum eru neðan við meðaltal þáttar 
IV í menntun og tekjum, og hafa því með-
limir hóps C því heldur lægri þjóðfélags-
stöðu en meðlimir hinna hópanna sam-
kvæmt þeim upplýsingum, sem þessi 
könnun er byggð á. Margir reitir í þessum 
hóp hafa eldri íbúa (reitir 2, 3, 4, 5 og 7) 
og í sumum tilfellum ekki jafn gott hús-
næði og í hópum A og B. Reitir 3, 6, 7, 23 
og 24 hafa lægstu tekjur og fæsta háskóla-
menntaða menn, en flestar verkakonur af 
öllum reitum, sérstaklega reitir 3 og 6. 
Reitir 2, 4, 5, 9, 11, 17 og 29 eru rétt 
neðan við meðaltal þáttar IV, og geta því 
ásamt næstu reitum úr hópnum A og B 
kallast „miðstéttar reitir". 

Þrír meginþættir, tekjur, virðing og 
völd, eru taldir ákvarða félagsstétt manna. 
Þar sem erfitt er að henda reiður á upp-
lýsingum um völd og virðingu, er starf, 
menntun og tekjur oftast notað sem mæli-
einingar við rannsóknir á félagslegri lag-
skiptingu samfélaga.1) 

Íbúar reita í hóp C mætti samkvæmt 
þessu kalla mið- til lágstéttarfólk. Íbúar 
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reita í B hópnum eru mið- til efristéttar-
fólk. Íbúar hóps A eru tilvonandi og nú-
verandi mið- til efristéttarfólk. Þessar hug-
myndir mínar byggi ég á því, að margir 
íbúar nýjustu fjölbýlishúsahverfa Reykja-
víkur, sérstaklega íbúar Breiðholtshverfis, 
virðast samkvæmt almannarómi líta á dvöl 
sína í fjölbýlishúsum Breiðholts aðeins sem 
tímabundið ástand, þar til þeir hafa efni 
á betra húsnæði í einbýlis- eða raðhúsum 
annars staðar á höfuðborgarsvæðinu. Því 
má líta á meðlimi A hópsins sem einstakl-
inga, sem eru að vinna sig upp metorða-
stiga þjóðfélagsins til viðeigandi húsnæðis 
(frá A til B). Meðlimir C hópsins eru álitn-
ir stöðugri bæði landfræðilega og þjóðfé-
lagslega. 

NIÐURSTÖÐUR 
Þáttagreiningin hefur tengt saman og 

skýrt nánar einstaka félagsþætti. Einangr-
un ákveðinna aldurs-, menntunar- og 
tekjuhópa í borginni fellur ekki vel við 
hugmyndir um stéttlaust samfélag, sem 
verða því að dæmast ómerkar og úreltar. 
Landfræðileg dreifing hinna tveggja meg-
infélagsþátta, fjölskyldu- og efnahagsþátt-
ar í Reykjavík, er ekki jafn regluleg eins 
og í mörgum vestrænum borgum, en virð-
ist samt fylgja sömu grundvallarlögmálum. 
Ekki er jafn mikill munur á einstökum 
íbúareitum í Reykjavík og í mörgum 
bandarískum borgum, sérstaklega er tekju-
munur milli reita í Reykjavík mun minni. 

Allar þær tölur sem unnið var með 
voru meðaltalstölur, og því felast frávik 
frá ríkjandi einkennum reita iðulega í 
talnafjöldanum. Ný rannsókn með víðtæk-
ari upplýsingum byggð á fíngreindari 
reitaskiptingu myndi án efa koma fram 
með meiri mun á Reykvíkingum eftir bú-
setu í borginni, en þessi rannsókn leiddi í 
ljós. Hugmynclir um hvernig ungt fólk 
færir sig frá fjölbýlishúsum til einbýlis-
húsa (frá A til B hópsins) um leið og 
það klifrar upp virðingarstíga þjóðfélags-

ins er verðugt rannsóknarefni. Eins væri 
fróðlegt að kanna hvaða gildismat Reyk-
víkingar leggja á hin ýmsu íbúðahverfi 
borgarinnar og bera það saman við þessar 
tölfræðilegu niðurstöður. Sveitarfélögun-
um í nágrenni Reykjavíkur þyrfti að bæta 
við þessa félagskönnun því höfuðborgar-
svæðið* er ein félagsheild. 

Ég tel að þrátt fyrir að þessi könnun 
sé byggð á fremur takmörkuðum upplýs-
ingum gefi hún nokkuð sanna heildar-
mynd af hinu „félagslega landslagi" í 
Reykjavík. Það er von mín að rannsókn 
þessi ýti undir það, að tölfræðilegar upp-
lýsingar er byggi á reitaskiptingu borgar-
innar verði gefnar út. Án áreiðanlegra töl-
fræðilegra upplýsinga, er ekki hægt að 
staðsetja, greina og finna úrlausnir á þeim 
félagslegu vandamálum, sem íbúar Reykja-
víkur eiga við að glíma. 
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Ingvar A. Sigfússon: 

Utanríkisviðskipti 1975 

Inngangur 
Hér á eftir er fjallað um utanríkisvið-

skipti Íslendinga árið 1975. Þar sem gengi 
íslensku krónunnar hefur mikil áhrif á 
utanrikisviðskipti er tilhlýðilegt að gera 
nokkra grein fyrir þeim hreytingum sem 
urðu á gengi krónunnar 1975. Til þess að 
sýna sem réttasta mynd af gengisbreyt-
ingunum er best að nota gengisvísitölu þar 
sem gengi íslensku króunnar er vegið með 
hlutdeild landa í inn- og útflutningi og 
hlutdeild mynta í gjaldeyriskaupum, til 
dæmis hlutdeild innfluttrar vöru frá 
Bandaríkjunum í heildarinnflutningi svo 
og hlutdeild útflutnings til Bandaríkjanna 
í heildarútflutningi, einnig hlutdeild 
Bandarikjadollars í heildargjaldeyriskaup-
um og sölu. 

Eftirfarandi tafla sýnir samvegna stöðu 
erlendra gjaldmiðla gagnvart íslenskri 
krónu (1972=100). 

Eins og sést á töflunni hefur verð er-
lends gjaldeyris rúmlega tvöfaldast í verði 
miðað við meðalverð 1972 og meðalverð í 
desember 1975. Í febrúar 1975 var gengi 
íslensku krónunnar lækkað um 20% sem 
þýddi 25 % hækkun á verði erlends gjald-
eyris. Lækkun á gengi íslensku krónunn-
ar frá meðalgengi janúar- til meðalgengis 
desembermánaðar nam 25,8% sem hafði 
í för með sér 34,8% hækkun á verði er-
lends gjaldeyris. 

Í töflunum hér á eftir, þar sem saman-
burður er gerður milli ára, er verðgildi 
talna fyrra árs breytt yfir á verðgildi árs-
ins 1975. Þannig eru tölur frá 1974 hækk-
aðar um 56,5% og frá 1973 um 73,8%. 

Vöruskiptajöfnuðurinn 
Vöruskiptajöfnuðurinn sýnir mismun á 

verðmæti inn- og útflutnings. Til þess að 
vöruskiptajöfnuðurinn gefi rétta mynd 
verður að meta innflutningstölur og út-
flutningstölur á sama hátt. Utflutnings-
tölur eru yfirleitt metnar á f.o.b.-verði en 
innflutningstölur á c.i.f.-verði. Greiðslu-
jafnaðardeild Seðlabanka Íslands birtir ár-
lega innflutningstölur reiknaðar á f.o.b.-
verði, og verður notast við þær tölur. Tafl-
an sem hér fer á eftir, sýnir inrr- og út-
flutningstölur á því verðlagi sem í gildi var 
á hverjum tíma. 
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Eins og sjá má i töflunni var vöruskipta-
jöfnuðurinn óhagstæður um 20,6 milljarða 
1975, en var óhagstæður um 14,7 milljarða 
1974. Vöruskiptajöfnuðurinn er því 5,9 
milljörðum lakari 1975 en 1974. Ef inn-
flutningi á skipum og flugvélum, innflutn-
ingi v/Þjórsárvirkjana, Kröflu og ái-
bræðslu er sleppt úr innflutningstölum, svo 
og útflutningi á áli úr útflutningstölum, fá-
um við vöruskiptajöfnuð sem er óhagstæð-
ur um 10,7 milljarða. Þó svo að nokkur 
samanburður sé hér gerður við 1974 hefur 
slíkur samanburður lítið raunhæft gildi 
þar sem miklar gengisbreytingar hafa orð-
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sig. Þess ber að geta, að samkvæmt venju 
Hagstofunnar er innflutningur skipa og 
ílugvéla tekinn á skýrslu tvisvar á ári, í 
júni og desember. Innflutningur á skipum 
og flugvélum í janúar-júni kemur fram 
í júnítölum, og innflutningur í júlí-des-
ember kemur fram í desembertölum. 

Viðskiptakjörin 
Árið 1975 héldu viðskiptakjörin áfram 

að versna. Var það framhald þeirrar þró-
unar sem hófst á öðrum ársfjórðungi 1973. 
Verðbólgan sem verið hefur í flestum 
löndum heims og hefur valdið hvað mestri 
hækkun á verðlagi innflutnings virðist nú 

ið á þessu tímabili. Því gefur næsta tafla, 
þar sem inn og útflutningstölum 1973 og 
1974 hefur verið breytt yfir í meðalgengi 
1975 skv. gengisvísitölu, betri mynd af 
þeirri breytingu sem orðið hefur á vöru-
skiptum Íslendinga. 

Samkvæmt þessu yfirliti er vöruskipta-
jöfnuðurinn 2,4 milljörðum hagstæðari 
1975 en 1974. Það sem einkum veldur 
þessu er, að almennur innflutningur, þ.e. 
annar innflutningur hefur minnkað um 
10,1%. En heildarinnflutningur dróst sam-
an um 8,6%. Það er athyglisvert að inn-
flutningur til álbræðslu er 1.430 m. kr. 
meiri heldur en útflutningur 1975 og hef-
ur innflutningurinn aukist frá 1974 um 
27 % meðan álútflutningur hefur dregist 
saman um 32,7%. Innflutningur skipa og 
flugvéla minnkaði um 2.398 m. kr. eða 
25,6%. Útflutningur minnkaði um 7,8% 
frá 1974 eða 4.011 m. kr. Eins og áður er 
getið nam halli á vöruskiptajöfnuði 20,6 
milljörðum 1975 en 23 milljörðum 1974. 
Ef einungis væri miðað við almennan inn-
flutning og útflutning án áls, væri halli á 
vöruskiptajöfnuði 10,7 milljarðar 1975 en 
15,2 milljarðar 1974. 

Meðfylgjandi línurit sýnir þróun vöru-
skiptajafnaðar samkvæmt mánaðartölum 
inn og útflutnings 1975. Miðað er 
við skráð gengi hvers mánaðar fyrir 
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vera í rénum þó ekki sé skjóts bata að 
vænta. Hækkunin á innflutningsverðlagi 
milli áranna 1974 og 1975 nam skv. út-
reikningum Þjóðhagsstofnunar 64% miðað 
við 47% hækkun milli 1973 og 1974. Verð 
innflutnings er hér reiknað í íslenskum 
krónum. Gengi íslensku krónunnar var 
lækkað tvisvar á þessu tímabili, fyrst 2. 
september 1974 og síðan 14. febrúar 1975. 
Sé miðað við verð í erlendri mynt nemur 
hækkun á verðlagi innflutnings um 5% 
milli 1975 og 1974 en um 34% milli 1973 
og 1974, þannig að ljóst er að mjög hefur 
dregið úr hækkun á innflutningsverðlagi. 
Útflutningsverðlag hækkaði um 39,2% skv. 
verði í isl. kr. frá 1974 til 1975 en ef á-
hrif gengisbreytingar ísl. kr. eru tekin út 
úr, kemur i ljós að útflutningsverðlag hef-
ur lækkað um 11%. Meðalgengi ísl. kr. 
1975 lækkaði um sem næst 36% miðað við 
meðalgengi 1974. Hækkun innflutnings-
verðlags um 64% og útflutningsverðlags 
um aðeins 39,2% orsakaði að viðskipta-
kjörin rýrnuðu um 15%. 

Á eftirfarandi töflu má sjá verðvísitölur 
inn- og útflutnings auk viðskiptakjaranna 
og eru tölur byggðar á útreikningum Þjóð-
hagsstofnunar. Bæði eru birt ársmeðaltöl 
og ársfjórðungsmeðaltöl. 

VerðvLsiiölur ViSskipia- Vísilala 

Í ofangreindum verð- og magnvísitölum 
er innflutningi á skipum og flugvélum 
sleppt, enda þykja vísitölur sem þannig 
eru reiknaðar veita betri upplýsingar, þeg-
ar samanburður við fleiri ár er hafður í 
huga. 

Til þess að auðvelda samanburð milli 
ára, er nauðsynlegt að eyða verðbreyting-
aráhrifum vegna gengisbreytingu, þannig 
að miðað sé við sama gengi allt tímabilið. 
í næstu töflu hefur slik leiðrétting verið 
gerð á verðvísitölum innflutnings og út-
flutnings, sem Hagstofan hefur gefið 
(1963 = 100). 

Eins og sjá má á ofangreindu yfirliti 
lrafa viðskiptakjörin ekki verið verri síðan 
1969. Á tíu ára tímabili hefur innflutn-
ingsverðlag hækkað um 72,8% en útflutn-
ingsverðlag um 78,8%. Frá 1971 hefur 

Eins og sjá má á töflunni hafa viðskipta-
kjörin halclið áfram að versna jafnt og 
þétt 1975. Heldur virðist þó, að rýrnun 
viðskiptakjara sé ekki orðin eins hröð i árs-
lok 1975 og hún var í byrjun árs. 

Eftirfarandi tafla sýnir verð- og magn-
vísitölur undanfarinna fimm ára sam-
kvæmt útreikningum Hagstofunnar 
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innflutningsverðlag hækkað um 69% en 
útflutningsverðlag ekki nema um 47%. 

Til samanburðar er hér birt tafla, sem 
sýnir hvernig viðskiptakjör helstu við-
skiptalanda okkar hafa þróast. Í þessari 
töflu er miðað við gengi erlendrar myntar 
(1970 = 100). 

Á töflunni má sjá að rýrnun viðskipta-
kjara náði hámarki 1974 en á árinu 1975 
hafa þau batnað mjög þó að þau hafi ekki 
komist á sama stig og 1973. Undantekning-
arnar frá þessu eru tvær. Í fyrsta lagi Nor-
egur, en viðskiptakjör þar bötnuðu 1974 
um 4% og 8,7% 1975. Í öðru lagi Ísland, 
þar sem rýrnun viðskiptakjara var rneiri 
1975 heldur en 1974. 

Viðskiptakjörin sýna hlutfallið á milli 
innflutningsverðlags og útflutningsverð-
lags. Ef viðskiptakjörin eru yfir 100, þá 
hefur útflutningsverðlagið hækkað meira 
heldur en innflutningsverðlagið, en ef þau 
eru undir 100, þá hefur innflutningsverð-
lagið hækkað meira og viðskiptakjörin 
versnað. 

Samkvæmt magnvísitölu minnkaði inn-
flutningur um 15% frá 1974 en útflutning-
ur jókst um 7,9%. Miðað við innflutning 
og útflutning 1966 hefur innflutningur 
aukist um 45,3% og útflutningur um 
13,9%. Þess ber að geta til skýringar, að 
magnvísitölur endurspegla ekki einungis 
magnbreytingar heldur einnig gæðabreyt-
ingar, þ.e. flutning milli vörudeilda eftir 
vinnslustigi viðkomandi vöru, t.d. ísfisks 
og freðfisks, bræddrar loðnu og frystrar 
loðnu. Útreikningur þeirra fer fram á 
þann hátt, að magn tveggja ára 1974 og 
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Ef borið er saman við 1974, kemur í 
ljós að hlutur sjávarafurða hefur aukist 
mjög en hlutur iðnaðarvara minnkað. 
Stafar þetta einkum af því að á árinu 1975 
var heimsmarkaðsverð á áli mjög óhag-
stætt, og því dróst útflutningur áls saman. 

Nú verður gerð nánari grein fyrir út-
flutningi, sölu og verðlagsþróun helstu 
vöruflokka 1975. 

Útflutningur freðfisks var mestur af 
einstökum útflutningsvörum 1975. Jókst 
útflutningur freðfisks um tæp 26 þús. tonn 
frá 1974 eða um 40%. Þessi magnaukning 
skilaði sér ekki sem samsvarandi verð-
mætaaukning þar sem meðalverð pr. tonn 
lækkaði frá 1974 um 12%. Stærsti mark-
aðurinn fyrir freðfisk voru Bandaríkin. 

Þau keyptu 65% af útfluttum freðfiski. 
Verð á freðfiski var hæst í Bandaríkjun-
um, 54% hærra en verð á útfluttum freð-
fiski til Sovétríkjanna, en þau eru næst 
stærstu kaupendurnir rneð um 26% af út-
fluttum freðfiski. Framleiðsla freðfisks 
1975 nam 84.312 tonnum en var 73.850 
tonn 1974. Birgðir minnkuðu um 5.195 
tonn á árinu 1975 og námu í árslok 16.346 
tonnum. 

Veruleg magnaukning varð á útflutn-
ingi saltfisks eða um 9% en meðalverð 
lækkaði um 9,3%. Verðmæti útflutts salt-
fisks minnkaði um 1,5%. Það er vert að 
geta þess að 1974 varð mikil verðhækkun 
á saltfiski bæði verkuðum og óverkuðum. 
Helsti kaupandi saltfisks er Portúgal, en 
þangað fer um 50% af útfluttum saltfiski. 
Útflutningsbirgðir saltfisks námu 7.500 
tonnum í árslok 1975 og höfðu þá minnk-
að um 500 tonn á árinu. Framleiðsla salt-
fisks nam 43.202 tonnum 1975 og er það 
svipað og árið áður. 
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1. tafla. Útflutningur 1973—1975 eftir vöruflokkum. 

(Verð í millj. kr. og magn í tonnum). 
(Á gengi hvers tíma). 
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2. tafla. Útflutningur ísfisks og frysts humars og hrogna 1973—1975. 

Útflutningur á skreið jókst um 608 tonn 
1975 eða um 51%. Þetta kom út sem 36% 
verðmætaaukning miðað við 1974 þar sem 
meðalv. pr. tonn lækkaði um 10%. Mikil 
aukning varð á skreiðarútflutningi til Ní-
geríu og nam útflutningur þangað 74% af 
heildarskreiðarútflutningi. Í árslok 1975 
námu birgðir 135 tonnum og höfðu minnk-
að mn 365 tonn á árinu. Framleiðsla 1975 
var 1.440 tonn, en var 1.113 tonn 1974. 

Meðalverð á fiskimjöli lækkaði um 43% 
1975 miðað við 1974. Útflutningur í tonn-
um jókst um 46%. Birgðir í árslok 1975 

voru 1.724 tonn en voru 9.796 tonn í árs-
lok 1974. Framleiðslan 1975 var 25.238 
tonn en var 29.772 tonn 1974. 

Útflutningur á loðnulýsi jókst um 10% 
1975 miðað við 1974, verðmætaaukningin 
nemur 11%. Meðalverð pr. tonn hækkaði 
um 0,3%. Á árinu 1975 voru framleidd 
21.803 tonn af loðnulýsi en 19.817 tonn 
1974. 

Framleiðsla á loðnumjöli nam 72.507 
tonnum og er um 13% aukning frá 1974 
að ræða. Meðalverð lækkaði um 46% en 
útflutningsverðmæti loðnumjöls um aðeins 

79 
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3. tofla. Útflutningur freðfisks og frystrar rœkju, 1973—1975. 

27%, þar sem um 34% magnaulmiiigu var 
að ræða. 

Útflutningur á isvarinni sild nam um 
19 þús. tonnum 1975. Sem fyrr er svo til 
eingöngu um útflutning til Danmerkur að 
ræða. Meðalverð lækkaði um 4% og magn 
minnkaði um 51%. 

Útflutningur ísfisks var svipaður 1975 
og 1974 hvað magn snertir. En verðmæti 
útflutts ísfisks lækkaði um 56%. Stafar 
þetta af meiri útflutningi á verðlitlum 
fiski í samhandi við veiði á loðnu um borð 
í norsk móðurskip, svo og að útflutningur 
til V-Þýskalands var aðeins 1.600 tonn 
1975 miðað við 9.200 tonn 1974 og út-

flutningur til Bretlands minnkaði um 1.947 
tonn. 

Útflutningur á frystri rækju minnkaði 
um 366 tonn 1975 og meðalverð lækkaði 
um 11%. 

Útflutningur á frystum humar var að-
eins minni 1975 en 1974 eða 75 tonnum, 
meðalverð hækkaði um tæp 4%. 

Útflutningur á söltuðum matarhrogn-
um jókst um 18% að magni, en verð-
mætaaukningin nam 96%. Meðalverð hef-
ur því hækkað um 65%. 

Útflutningur niðurlagðra sjávarafurða 
var 1.094 tonn 1975 og hafði minnkað um 
32% frá 1974 og 37% frá 1973. Meðalverð 
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4. tafla. Útflutningur á saltfiski, söltuðum 
þunnildum og söltuðum matarhrognum 1973—1975. 

lækkaði um 10% frá 1974. Mestur útflutn-
ingur var til Sovétríkjanna og Bretlands. 

Útflutningur á landbúnaðarafurðum 
nam 1,7% af magni heildarútflutnings en 
2,9% af heildarverðmæti. Útflutningur á 
frystu kindakjöti dróst aðeins saman á ár-
inu eða um 359 tonn. Meðalverð pr. kg. 
hækkaði um 2,5% eða í 176,72 kr. á kg. 

Útflutningur á söltuðum gærum jókst 
um 78% að magni og 57% að verðmætum. 
Í heild dróst útflutningur á landbúnaðar-
afurðum saman um 14% hvað magn snert-
ir en 7,1% að verðmætum. 

Útflutningur iðnaðarvara dróst saman 
um 25% að magni 1975, en verðmæti 
minnkaði um 21%. Meðalverð á útflutn-
ingi hefur því hækkað um 5%. Mikill sam-
dráttur varð á útflutningi áls á árinu, út-
flutningur varð 19.435 tonnum minni en 
1974 eða 31 %. Hefur útflutningur á áli 
minnkað um 45% frá 1973. Meðalverð á 
áli lækkaði um 2,6% frá 1974. Hlutdeild 
áls í útflutningi iðnaðarvara nam 63% 
miðað við 73% 1974, en hlutdeild iðnaðar-
vara í heildarútflutningi nam 17% 1975. 

Útflutningur á kísilgúr jókst að verð-
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mæti um 11% 1975, en minnkaði að 
magni til um 16%. Meðalverð hækk-
aði um 32%. Stærsti markaðurinn fyrir 
kisilgúr var Vestur-Þýskaland með 39% 
að magni og 42% að verðmæti. 

Útflutningur á loðsútuðum skinnum og 
húðum var svipaður 1975 og 1974. Með-
alverð lækkaði um 7,4%. Stærstu kaup-
endur voru Finnar og Pólverjar. 

Mikil aukning varð á útflutningi prjóna-
vöru eða um 25%. Meðalverð var svo til 
það sama 1975 og 1974. 

Hér að framan hefur verið gefið yfirlit 
yfir útflutning helstu framleiðsluvara Ís-
lendinga á árinu 1975. Frekari sundurliðun 
er að finna í meðfylgjandi töflum, en þá 
samkvæmt skráðu gengi á hverjum tíma. 

Innflutningsverslunin 

Samdráttur varð í innflutningi 1975. 
Var innflutningur 9% minni en 1974. 
Þessi samanburður svo og allur samanburð-
ur í texta hér á eftir er miðaður við fast 
gengi. Sé innflutningur skipa og flugvéla 
dreginn frá svo og innflutningur vegna 

Landsvirkjunar og álbræðslu, hefur inn-
flutningur minnkað um 10%. 

Í 20. töflu er skipting innflutnings eftir 
vörudeildum, en í 18. töflu er hlutfallsleg 
skipting innflutnings eftir notkun 1973— 
1975. 

Innflutningur á neysluvörum minnkaði 
um 15% frá 1974 og nam 21.216 m.kr. 
Hlutdeild neysluvara í heildarinnflutningi 
nam 28,3% og er það minni hlutur en 
1974. Mestur varð samdráttur á innflutn-
ingi fólksbifreiða og bifhjóla um 62% eða 
2.100 m. kr. Hlutur fólksbifreiða og bif-
hjóla i heildarinnflutningi nam 1,7% 1975 
en var 4,1% 1974. 

Innflutningur rekstrarvara var svipaður 
1975 og 1974 eða 27.946 m. kr., en hlutur 
þeirra í heildarinnflutningi 1975 var 
37,2% en var 33,1% 1974. Innfluttar 
rekstrarvörur til álbræðslu nániu 7.041 m. 
kr. 1975 og jukust um 12% frá 1974. 
Rekstrarvörur til landbúnaðar 1975 námu 
3.369 m. kr. og jukust um 21% frá 1974. 
Rekstrarvörur til sjávarútvegs námu 3.265 
m. kr. og er um 5% minnkun að ræða frá 
1974. Innflutningur á eldsneyti og smurn-
ingsolíum nam 9.167 m. kr. og hafði 
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10. tafla. Niðursoðnar og niðurlagðar sjávarafurðir 1973—1975. 

11. tafla. Útflutningur á frystu kindakjöti. 1973—1975. 
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12. tafla. Útfluttningur á söltuðum gœrum og ull 1973—1975. 

13. tafla. Útflutningur á loðsútuðum skinnum og húðum 1973—1975. 

1973 1974 1975 

minnkað um rúm 5% frá 1974. Annar 
innflumingur rekstrarvara nam 5.104 m. 
kr. 1975, þar er einkum um að ræða hrá-
vörur og rekstrarvörur til notkunar í plast-

iðnaði svo og efnivörur og rekstrarvörur 
til notkunar í öðrum iðngreinum. 

Innflutningur fjárfestingarvara nam 
25.911 m. kr. 1975 og er um 13,5% minnk-

14. tafla. Útflutningur á ullarteppum 1973—1975. 
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16. tafla. Útflutningur á kísilgúr 1973—1975. 

un á innflutningi frá 1974 að ræða. Inn-
flutningur á skipum hefur minnkað um 
32,5 % og nam 1975 5.756 m. kr. Innflutn-
ingur á öðrum flutningatækjum minnkaði 

um 65% og var 572 rn. kr. 1975. Smá-
vægileg aukning var á innflutningi véla 
og verkfæra, en innflutningur flugvéla þre-
faldaðist og nam 1.230 m. kr. 1975. Flutt 
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var inn efni í byggingar og til mannvirkja-
gerðar fyrir 6.135 m. kr. og er um 16% 
minnkun frá 1974 að ræða. Flutt var inn 
efni til framleiðslu á öðrum fjárfestingar-
vörum fyrir 1.679 m. kr. 

Sú flokkun vara sem hér hefur verið 
gerð og unniu er úr skýrslum Hagstof-
unnar er nokkrum vandkvæðum bundin 
og ekki alveg nákværn. Þessu veldur, að 
erfitt er að skipa vörutegundum í einstaka 
flokka, og er sú leið farin að skipa vörum 
í þann flokk, þar sem notkun þeirra er 
mest. 

ViÖskipti viÖ einstök lönd 

Helstu viðskiptalönd Islendinga á árinu 
1975 að þvi er varðar innflutning voru: 
Bandarikin, Pvússland, Vestur-Þýskaland, 
Holland, Danmörk, Bretland, Sviþjóð og 
Noregur. Nam innflutningur frá þessum 
löndum 74% af heildarinnflutningi. 

Innflutningur frá Friverslunarbandalagi 
Evrópu nam 20,8% af heildarinnflutningi, 
er þar einkum um innflutning frá Svíþjóð 
og Noregi að ræða, en hann nam tæpum 
17% af heildarinnflutningi. Innflutningur 
frá löndum Efnahagsbandalags Evrópu 
minnkaði um 8,5% og nam um 45% af 
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20. tafla. Innfluttar vörur eftir vörudeildum 1972—1975. 

(Flokkað samkvœmt vöruflokkum Sameinuðu þjóðanna. Upphœðir í millj. kr. á gengi hvers árs) 
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21. tafla. Viðskipti við einstök lönd ímillj. kr. 1973—1975 1) 
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heildarinnflutningi. Mest breyting varð á 
innflutningi frá Vestur-Þýskalandi, en 
hann minnkaði um 19% frá 1974. Inn-
flutningur frá Póllandi nam 705 m. kr. 
1975 en var 2.148 m. kr. 1974. Þessi háa 
tala 1974 stafar af skuttogarakaupum, en 
þá voru keyptir 5 skuttogarar en enginn 
1975. Innflutningur frá Rússlandi var 
svipaður 1975 og 1974 og nam 1975 7.781 
m. kr. og nam 10,4% af heildarinnflutn-
ingi. Af öðrum Evrópulöndum er helst að 
nefna innflutning frá Spáni sem nam 702 
m. kr. 1975. Innflutningur frá Bandaríkj-
unum nam 9,3% af heildarinnflutningi 
1975, er um 6,6% aukningu frá arinu að-
ur að ræða. Af öðrum löndum ber helst að 
geta innflutnings frá Ástralíu sem var 6% 
af heildarinnflutningi 1975. 

Útflutningur til EFTA-landa dróst sam-
an um 23% 1975. Einkum er það, að út-
flutningur til Noregs og Sviss hefur 
minnkað eða til Noregs um 47% og til 
Sviss um 13%. Af EFTA-löndum fer mest-
ur útflutningur til Portúgals eða um 11,8% 
af heildarútflutningi Útflutningur til 
EFTA-landa nam 19% 1975 og er það um 

3% minni hlutur en 1974. Útflutningur til 
landa Efnahagsbandalagsins minnkaði um 
21% 1975. Stafar þessi samdráttur af 
minni útflutningi til Danmerkur, minnk-
aði hann um 38%, og Vestur-Þýskalands, 
minnkaði um 33%. Útflutningur til Bret-
lands jókst hins vegar um 7%. Útflutn-
ingur til Rússlands jókst um 29% frá 
1974 og var 5.051 m. kr. 1975. Nam út-
flutningur til Rússlands 10,8% af heildar-
útflutningi. Útflutningur til Póllands 
minnkaði um 66% eða um 1.127 m. kr. 
Útflutningur til Spánar nam 2.053 m. kr. 
1975. Útflutningur til Bandaríkjanna jókst 
um 22% og nam 29,2% af heildarútflutn-
ingi. 

Rússland er eina landið, sem enn var í 
gildi við samningur um gagnkvæm við-
skipti á jafnvirðiskaupagrundvelli. Auk 
þess eru í gildi almennir viðskiptasamning-
ar við nokkur lönd og eru slikir samning-
ar einkum gerðir til að tryggja innflutn-
ingsleyfi fyrir þeim afurðum Íslendinga, 
sem háðar eru slíkum leyfum og eru þau 
nánast formsatriði. 





Hagræn koriagerð VI og VII 
Kortaröð VI fjallar um utanríkisvið-

skipti þjóðarinnar og er því í beinum 
tengslum við utanrikisviðskiptagreinina í 
þessu hefti. Kortin og línuritin eru í frum-
gerð eftir Guðmund Sigvaldason, er stund-
ar nám í landafræði við Háskóla Íslands. 
Er þetta í fyrsta skipti, sem samvinna hef-
ur verið milli „landafræðideildarinnar" og 
Fjármálatíðinda um kortagerð, en vonir 
standa til að svo verði áfram. Síðan voru 
kortin uiinin af J.P. Biard, landa- og 
kortafræðingi. 

Fyrsta blaðsíða sýnir hlutfallslega 
skiptingu innflutnings frá helstu við-
skiptalöndum síðan fyrir aldamót, en 
fjórða blaðsíða sýnir útflutninginn á sama 
hátt. 

Önnur og þriðja blaðsíða sýna aftur á 
móti inn- og útflutning til og frá einstök-
um viðskiptalöndum árið 1975. Gefur kort-
ið grófa mynd af vöruskiptajöfnuðinum 
við hin ýmsu lönd þetta ár. Lítið súlurit á 
bls. 2 sýnir vöruskiptajöfnuðinn í heild 
allt frá 1880. 

Kortaröð VII fjallar um kjördæmamál 
allt frá endurreisn alþingis 1845. Eru kort-
in gerð af Jóni Rafni Jóhannssyni, land-
mælingamanni. 

Efra kortið á bls. 1 sýnir fyrstu kjör-
dæmaskipunina, en ömtin eru aðgreind 
með litastyrk. Næstu fjögur kort sýna sið-
an einmennings- og tvimenningskjördæmi, 
auk Reykjavíkur (eftir 1920), frá 1874— 
1959. Breytingar á tímabilinu eru auð-
kenndar með skálínum. Sjötta kortið (á bls. 
3) sýnir svo núverandi kjördæmaskipt-
ingu. 

Kortið á fjórðu og fimmtu blaðsíðu (sem 
ættu að snúa eins) sýna vægi atkvæða i 
einstökum kjördæmum frá 1874—1959. 
A sama timabili er sýnd hlutfallsleg skipt-
ing mannfjöldans milli Reykjavíkur, ann-
arra bæja og sveita. Vegna kjördæma-
breytingar voru tvennar kosningar 1942. 

Línuritið á sjöttu blaðsíðu endurspeglar 
að nokkru, auk kosningaréttar og kjörsókn-
ar, aldursskiptinguna síðustu áratugi. Sjö-
unda síða sýnir svo skiptinguna milli 
stjórnmálaflokka í 40 ár, en á bls. átta er 
að lokum sýnt vægi atkvæða í hinum ein-
stöku kjördæmum við síðustu alþingiskosn-
ingar (1974). Radius hringanna sýnir hlut-
föllin innbyrðis og hins vegar sýnir hœð 
„karlanna" (sem gildir jafnt fyrir kjósend-
ur af báðum kynjum) einnig hlutföllin 
milli vægis atkvæða í kjördæmunum. 

V. K. 
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