
sþ. 152. Tillaga til þingsályktunar [117. mál]
um aðild Íslands að Fríverzlunarsamtökum Evrópu.

(Lagt fyrir Alþingi á 90. löggjafarþingi, 1969.)

Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að gcrast fyrir Íslands hönd aðili að
Fríverzlunarsamtökum Evrópu, þ. e. European Free Trade Association.

Greinargerð.
Hinn 12. nóvember 1968 samþykkti Alþingi tillögu til þingsályktunar um heimild

rikisstjórnarinnar til að sækja um aðild Islands að Friverzlunarsamtökum Evrópu,
EFTA.

Í desember 1967 stakk ríkisstjórnin upp á því við þingflokkana. að þeir kæmu
á fót nefnd til þess að ræða hugsanlega aðild Íslands að Eríverzlunarsamtökum
Evrópu. Féllust þingflokkarnir á þessa tillögu. Voru skipaðir í nefndina Gylfi Þ.
Gíslason, viðskiptamálaráðherra, formaður, Magnús Jónsson, fjármálaráðherra, Helgi
Bergs, framkvæmdastjóri, Pétur Benediktsson, bankastjóri og Lúðvík Jósepsson,
alþingismaður. Síðan var Jóni Baldvini Hannibalssyni, hagfræðingi, bætt í nefndina.
Að Pétri Benediktssyni látnum tók Jóhann Hafstein, iðnaðarmálaráðherra, sæti í
nefndinni. Varamaður Helga Bergs var Tómas Árnason, hæstaréttarlögmaður og
varamaður Lúðvíks Jósepssonar, Haukur Helgason, bankafulltrúi. Ritarar nefndar-
innar voru Þórhallur Ásgeirsson, ráðuneytisstjóri og Einar Benediktsson, deildar-
stjóri.

Nefndin hefur haldið 30 fundi og fylgzt með öllum samningaviðræðum, sem
farið hafa fram innanlands og utan. Á vegum hennar sömdu embættismenn skýrslu,
þar sem raktar voru helztu upplýsingar, sem tiltækar voru varðandi Frfverzlunar-
samtökin og hugsanlega aðild Íslands. Í október 1968 fengu þingflokkarnir og fjöl-
margir aðilar aðrir þessa skýrslu. Þar er rakinn aðdragandinn að stofnun Friverzl-
unarsamtakanna, skýrt frá ákvæðum stofnsamnings þeirra, Stokkhólmssamningsíns,
og framkvæmd þeirra ákvæða, gerð grein fyrir áhrifum Frfverzlunarsamtakanna á
efnahag og viðskipti aðildarríkjanna og loks fjallað um Island og Fríverzlunarsam-
tökin. Hér verða þessi atriði því ekki rakin að nýju. Nefndin átti einnig viðræður
við fulltrúa útvegsmanna og útflutnings samtaka, landbúnaðar, iðnaðar, verzlunar og
við fulltrúa Alþýðusambands íslands og Vinnuveitendasambands Íslands, Þá átti
nefndin einnig fundi með norskum sérfræðingum um starfsemi Frfverzlunarsam-
takanna. en þeir komu hingað á vegum ríkisstjórnarinnar og Félags íslenzkra iðn-
rekenda.

Þegar eftir að Alþingi hafði samþykkt fyrrnefnda þingsályktun, sendi ríkis-
stjórnin ráði Fríverzlunarsamtakanna í Genf beiðni um viðræður um aðild að
Frfverzlunarsamtökunum til þess að fá úr því skorið, með hvaða kjörum Ísland gæti
gerzt aðili. Var beiðnin lögð fram 12. nóvember 1968 og síðan rædd á ráðherrafundi
Fríverzlunarsamtakanna í Vínarborg 21. og 22. nóvember. Var þvi vel tekið, að Ís-
lendingar óskuðu slíkra viðræðna. Fólu ráðherrarnir ráði fastafulltrúanna í Genf
frekari meðferð málsins. Fyrir hönd ráðsins bauð aðalframkvæmdastjóri Fríverzl-
unarsamtakanna fulltrúa íslenzku ríkisstjórnarinnar til fyrstu viðræðna i janúar 1969.



Samningarnir við ráð Fríverzlunarsamtnknnnn hófust með ræðu viðskiptamála-
ráðherra, Gylfa Þ. Gíslasonar, á fundi ráðsins hinn 23. janúar 1969. Er ræðan prentuð
með þessari greinargerð, sem fylgiskjal IlT. Aðrir fundir með EFTA-ráðinu voru
haldnir 26. febrúar, 21. marz, 3. júlí og 27. október 1969, og sátu þá fundi fyrir
Íslands hönd þeir Þórhallur Ásgeirsson, ráðuneytisstjóri og Einar Benediktsson,
deildarstjóri. AðiIdarviðræðurnar hafa greinzt í tvo meginþætti, þ. e. viðræður um
ýmis atriði, sem snerta samtökin í heild og rædd voru við ráð Fríverzlunarsamtakanna
í Genf, og önnur atriði, sem snertu einstök aðildarríki og rædd voru beint við full-
trúa þeirra. Niðurstöður viðræðnanna við ráðið er að finna í frumvarpi því að
samningi um aðild Íslands að Frfverzlunarsamtökunum, sem fylgir hér með sem
fylgiskjalI., en i því eru þýðingar á drögum að samþykkt um aðild Íslands, bókun
um samkomulag, sem gert var í samningaviðræðum um aðild íslands, og samþykkt
sameiginlega ráðsins. Í fylgiskjali II eru þýðingar á samningnum um stofnun Frí-
verzlunarsamtaka Evrópu og sáttmála um stofnun samtaka milli aðildarríkja Frí-
verzlunarsamtaka Evrópu og lýðveldisins Finnlands, en ísland samþykkir þessa
samninga við inngöngu í samtökin, með þeim breytingum, sem getið er í fylgiskjali I.

Samningar við ráð Fríverzlunarsamtakanna.
Flokka má samningsatriðin í þrennt: 1. tollamál, 2. inuflutningsmál og 3. önnur

atriði. Helztu niðurstöður samningaviðræðnanna eru þessar:

Tollamál.
Fallizt var á þá ósk, að Íslendingar njóti þegar við inngöngu Í samtökin þess

tollfrelsis, sem þau hafa komið á í viðskiptum sín í milli, en Íslendingar þurfi hins
vegar ekki að afnema verndartolla sína nema Í áföngum á tíu ára tímabili. Gert er
ráð fyrir því, að verndartollar verði lækkaðir um 30% við inngöngu í Fríverzlunar-
samtökin. Tollar höfðu ekki verið lækkaðir eftir gengisbreytinguna 1968 og raun-
veruleg tollvernd þess vegna farið vaxandi. Í kjölfar þess, að fyrsta tollalækkunin
er svona mikil, var hægt að ná samkomulagi um, að engin frekari tollalækkun ætti
sér stað næstu fjögur árin. En frá 1. janúar 1974 er gert ráð fyrir 10% tollalækkun
á ári, þangað til verndartollar hafa verið felldir niður að fullu 1. janúar 1980. Ákvæði
um þessi atriði er að finna í 1. og 2. lið aðildarsamþykktar'innar.

Þótt aðild að EFTA skyldi ekki til lækkunar á öðrum tollum en verndartollum.
er engu að siður augljóst, að lækka verður tolla á hráefnum og vélum, sem notað
er eða yrði i íslenzkri iðnaðarframleiðslu, svo að hún verði ekki að þessu leyti
verr sett en iðnaðarframlciðsla í öðrum aðildarríkjum Friverzlunarsamtakanna. Er
gert ráð fyrir, að tollar á hráefnum lækki yfirleitt um 50% við inngöngu í Frí-
verzlunarsamtökin og tollar á vélum verði yfirleitt 7'1c. Þetta veldur því, að tollvernd
íslensks iðnaðar sem heildar muni ekki minnka fyrstu fjögur árin eftir inngöngu i
Friverzlunarsamtökin. Áætlað er, að þessar tollalækkanir jafngildi nálægt 500 millj.
króna tekjumissi hjá ríkissjóði. Er gert ráð fyrir hækkun á söluskatti sem þessu
svarar. Áhrif tollalækkananna til lækkunar vísitölu framfærslukostnaðar eru mjög
svipuð áhrifum söluskattshækkunarinnar til hækkunar á vísitölunni, þannig að þessi
breyting á tekjuöflunaraðferðum ríkissjóðs hefur ekki áhrif á framfærslukostnað.

f 4. lið aðildarsamþykktarinnar eru ákvæði, sem heimila Íslandi að hækka
gildandi tolla eða leggja á nýja tolla á fyrstu fimm árunum eftir inngöngu, ef slíkt
er talið æskilegt eða nauðsynlegt til að stuðla að þróun nýrra iðngreina. t 5. lið
aðildarsamþykktarinnar eru ákvæði um afnám verndar, sem falizt getur í fjáröflunar-
tollum. Í 3. lið aðildarsamþykktarinnar er kveðið svo á, að sá grunntollur, sem
lækkanir íslenzkra tolla miðist við, sé sá tollur, sem Í gildi er 1. janúar 1970.

Hvað tollamálin snertir, má telja niðurstöður samningaviðræðnanna Íslendingum
mjög hagstæðar.
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Innfl utningshöft.
Aðildarríkjum Fr íverzlunarsamtakanna er skylt að hafa frjálsan, þ. e. hafta-

lausan innflutning á þeim vörum, sem samningurinn tekur til. A undanförnum árum,
hefur þeirri stefnu verið fylgt hér á landi, að hafa innflutning sem frjálsastan. A siðast
liðnu ári var um 90% alls innflutnings til landsins frjáls. Verulegur hluti þeirra vöru-
tegunda, sem innflutningur er nú ekki frjáls á, eru landbúnaðarvörur. Í viðauka D
við stofnsamning Fríverzlunarsamtakanna, er listi yfir landbúnaðarvörur, sem fr i-
verzlunarákvæði stofnsamningsins taka ekki til. Má því takmarka innflutning þessara
vörutegunda eftir sem áður.

Af Íslands hálfu var þess óskað, að heimilað yrði að halda núverandi inn-
flutningsleyfakerfi á olíum og benzíni, og var it það fallizt. Er orðalag þessarar
heimildar eins og á tilsvarandi heimild Finnum til handa um að mega halda við-
skiptahöftum vegna viðskipta við lönd í Austur-Evrópu. Astæða þess, að óskað var
heimildar til þess að halda núverandi innflutningsleyfakerfi it olíum og benzíni,
var sú, að með því móti verður hægt að beina áfram kaupum á þessum vörum til
Austur-Evrópulanda og þá fyrst og fremst Sovétríkjanna. Verður þá hægt að halda
áfram þeim jafnkeypisviðskiptum, sem um. langt skeið undanfarið hafa átt sér stað
milli Íslands og Sovétríkjanna, en þau viðskipti hafa verið mikilvæg fyrir útflutn-
ing tiltekinna sjávarafurða til Austur-Evrópulanda og þá fyrst og fremst til Sovét-
ríkjanna.

Þá var þess óskað, að vernda megi hér burstagerð blindra með því að takmarka
innflutning it þeim burstategundum. sem blindir framleiða hér. A þetta var einnig
fallizt. Aðrar vörur, sem innflutningur á að vera frjáls it samkvæmt aðildarsamkom,u-
laginu, en eru nú háðar leyfum hér, verða ~'mist settar á frílista strax eða innflutn-
ingur á þeim rýmkaður smám saman it fimm árum. Á eftirfarandi lista eru þær
vörur, sem settar yrðu á frílista strax við inngöngu í EFT A:

Vörutegund
Hvalkjöt og hvalrengi.
Brenndar síkoríurætur og annað brennt kaffilíki ; extraktar, kjarnar
(essensar ) og seyði úr þessum vörum.
Límonaði, gosdrykkir. einnig með bragðefnum, og aðrar óáíengar
drykkjarvörur, þó ekki ávaxta- og grænmetissafi, er telst til nr. 20.07.
Steinkol.
Koks og hálfkoks úr steinkolum.
Gaskoks,
Gervitrjáviður úr spónum, sagi, viðarmjöli eða öðrum viðarkenndum
úrgangi haldið saman með náttúrlegum harpix, gerviharpix eða öðru
lifrænu bindiefni í plötum, bitum eða þess háttar, þó ekki plasthúðaðar
plötur.
Amur, tunnur, ker, balar, fötur og aðrar slíkar heykísvörur úr trjáviði,
hlutar í þessar vörur, þó ekki tunnustafir þeir, sem teljast til nr. 44.08.
Byggingarplötur úr viðartrefjum eða öðrum jurtatrefjum, einnig límdar
með náttúrlegum harpix, gerviharpix eða öðrum þess háttar bindiefn-
um, þó ekki plasthúðaðar plötur.
Pappakassar og öskjur.
Pappakassar utan um fisk til útflutnings, enda sé á þeim viðeigandi
áletrun.

60.03 01 Heilsokkar kvenna úr silki eða gerviþráðum.
73.23 01 Tunnur lll' járn- eða stálþynnum eða plötum.
87.02 12-
87.02 32

Tollskrárnúmer
02.04 01
21.01 00

22.02 00

27.01 10
27.04 00
27.05 00

ex 44.18 00

44.22 00

ex 48.09 00

48.16 01
48.16 06

87.02 35-
87.02 39

Notaðar fólksflutningabifreiðar, sjúkrabifreiðar, snjóbifreiðar og
-sleðar.

Notaðar bifreiðar, að hurðarmagni minna en 3 tonn.
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Tollskrárnúmer Vörutegund

93.01 00 Vopn og skotfæri og hlutar til þeirra, þó ekki línubyssur, hvalveiði-
byssur og skutlar og skot í hvalveiðibyssur og línubyssur.

99.01 00---
99.06 00 Listaverk, safnmunir og forngripir.

Höftin á þeim vörum, sem hér er Hm að ræða, eiga að litlu leyti rót sína að
rekja til verndarsjónarmiða gagnvart íslenzkum iðnaði. Engu máli á að skipta fyrir
innlenda framleiðslu, þótt gosdrykkir séu settir ú Irílista, þar eð tollvörugjald og
tappagjald verður einnig látið ná til innflutnings og auk þess greiddur tollur af
gosdrykkjum á aðlögunartímabilinu. Fyrirhugað hefur verið að setja kaffibæti á
frflista og þykir ekki ástæða til þess að fresta þvi lengur. Pappakassar og öskjur
voru áður á frílista. Eftir síðustu gengisbreytingu mun innflutningur á þessum
vörum væntanlega reynast óhagkvæmur, Síldarútflutningsnefnd hefur einkaleyfi til
innflutnings á síldartunnum og ættu engin vandamál að geta hlotizt af því, að tunnur
séu teknar á frílista. Íslenzkar tunnur yrðu keyptar eftir sem áður af Síldarútvegs-
nefnd eftir því, sem heppilegt þykir. Innflutningshöftum á vopnum og skotfærum
hefur verið haldið til þess að hafa hemil á sölu og dreifingu þessara vörutegunda.
Dómsmálaráðuneytið telur, að hafa megi viðunandi eftirlit á þessu sviði með öðrum
hætti en veitingu innflutningsleyfa, og mun það verða gert.

Um nokkrar vörur, sem nú þarf leyfi til innflutnings á, en innflutningur á að
verða frjáls á, varð samkomulag, að halda mætti leyfakerfi í allt að fimm ár. Verður
leyfður innflutningur á þessum vörutegundum upp að vissu marki, sem ýmist er
miðað við krónutölu eða magn, og eru það nefndir globalkvótar.

Í eftirfarandi töflu eru glóbalkvótar þeirra vörutegunda, sem þessar reglur munu
gilda um fyrir árið 1970:
Tollskrárnúmer

59.04 01
ex 59.04 02
ex 85.01 00

94.01 00I
94.03 09J94.04 00

96.01 00)
96.02 01 ~
96.02 09

J96.04 00

Vörutegund

Færi og línur til fiskveiða .
Kaðlar, þó ekki gras lóg og vírmanilla .
Spennar (transf'ormatorar ), þó ekki spennar (ballasts)
fyrir fluorescenUjós .
Húsgögn og hlutar til þeirra, rúmbotnar, dýnur, púðar
og þess háttar stoppaður húsbúnaður. þó ekki eldhús-
innréttingar til múr- og naglfestingar, sæti í bifreiðar
og aðrar vörur, sem eru á frílista .

Magn/Verðmæti

84 tonn
200 tonn

7.2 millj. kr.

24 millj. kr.

Burstagerðarvörur. þó ekki burstar, sem eru hlutar af
vélum, málningarrúllur, gúmmíþurrkur Ú skafti (aðrar
en rúllur), skaftþvögur, listmálunarpenslar, tannburstar 3 millj. kr.

Að því er varðar færi og línur til fiskveiða, spenna og húsgögn, felur samkomu-
lagið við Fríverzlunarsamtökin það í sér, að innflutningskvótar þessara vörutegunda
hækki um 20% árið 1970 frá því, sem er á þessu ári. Síðan yrðu kvótarnir stækkaðir
árlega, þangað til innflutningur þessara vörutegunda yrði orðinn frjáls frá og með
1. janúar 1975. Ekki er gert ráð fyrir hækkun glóbalkvótans fyrir burstavörur. Mun
burstaframleiðsla blindra því áfram njóta verndar.

Þær leyfisvörur, sem þá eru ónefndar, eru sælgæti, öl og sement. Þar eð talið
var, að framleiðendur þessara vörutegunda þyrftu nokkurn tíma til þess að búa sig
undir samkeppni vegna innflutnings, var þess óskað, að ekki þyrfti að leyfa inn-
flutning á þessum vörum fyrr en 1. janúar 1972. En fullu innflutningsfrelsi yrði
komið á í árslok 1974. Var fallizt á þessi sjónarmið, og eru ákvæði um þetta í bókun-
inni í fylgiskjali I.

Niðurstaða samningaviðræðnanna varðandi innflutningsmál verða að teljast að-
gengileg. Er hér um að ræða ráðstafanir, sem líklegt má telja, að gerðar hefðu verið
hvort eð er, hvort sem um aðild að EFT A hefði verið að ræða eða ekki.
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Önnur atriði.
(a) Samkeppnisreqlur,

Hér að framan hefur verið fjallað um viðskiptaákvæði stofnsamningsins. að
svo miklu leyti sem þau snerta Ísland, þ. e. reglurnar um afnám tolla og hafta í
viðskiptum með iðnaðarvörur. Auk þessara ákvæða eru i 13.-17. greinum stofn-
samningsins ákvæði, sem ætlað er að koma í veg fyrir, að óbeinum viðskipta-
hömlum sé beitt, og eru þessar reglur yfirleitt nefndar samkeppnisreglur. Tilgang-
ur ákvæðanna er að koma í veg fyrir ráðstafanir, sem gætu spillt því viðskipta-
frelsi, sem efnt er til með niðurfellingu tolla og hafta. 13. greinin fjallar um ríkis-
styrki og 14. greinin um starfsemi opinberra fyrirtækja. Athugun hefur leitt í ljós,
að framkvæmd mála hér á þessum sviðum brýtur ekki í bága við þessi ákvæði
sáttmálans. Í 15. grein eru ákvæði um samkeppnishömlur. Ákvæði frumvarps um
verðgæslu og samkeppnishömlur, sem lagt verður fyrir þetta þing, eru í fullu sam-
ræmi við ákvæði þessarar greinar. Í 17. grein stofnsamningsins eru ákvæði um inn-
flutning undirboðsvöru. Eru þessi ákvæði sams konar og ákvæði GATT-sáttmálans
um þessi efni, en Ísland er aðili að GATT.

Af ákvæðum þessara greina eru það aðeins ákvæði 16. greinarinnar, sem
telja má til nýmæla að því er Ísland snertir. Er því rétt að athuga þau nánar.

Hugmyndin, sem liggur að baki 16. greininni, er sú, að óeðlilegt sé, að einstök
aðildarríki geti komið í veg fyrir eða torveldað, að aðilar i einu aðildarríki geti
stofnsett fyrirtæki í öðrum aðildarríkjum, ef það brýtur i bága við megintilgang
samtakanna, sem er aukning milliríkjaviðskipta. Með þessu er þó ekki það sagt,
að fyrirtæki í aðildarríkjum Fríverzlunarsamtakanna eigi til dæmis að fá að njóta
hér sömu aðstöðu og islenzk fyrirtæki, heldur mega hömlur á stofnsetningu fyrir-
tækja, sem framleiða eða verzla með þær vörur, sem samstarfið tekur til, ekki vera
þannig, að dregið sé úr þeim ávinningi, sem vænzt sé að ná með afnámi tolla og
hafta. Þessum ákvæðum hefur þó aldrei verið ætlað að vera hliðstæð atvinnu-
rekstrarákvæðum i stofnsamningi Efnahagsbandalags Evrópu. t þeim ákvæðum er
gert ráð fyrir frjálsum hreyfingum fjármagns og vinnuafls og frelsis til atvinnu-
rekstrar hvarvetna innan aðildarsvæðisins, en þetta á ekki við um Fríverzlunar-
samtökin.

Ákvæði 16. greinar taka ekki til landbúnaðar eða fiskveiða eða framleiðslu
um borð í fiskiskipum, og þau taka ekki heldur til almennrar þjónustustarfsemi,
svo sem starfsemi banka og vátryggingafélaga, gistihúsarekstrar og flutningastarf-
semi. 16. greinin tekur því til verzlunar og iðnaðar, en einungis til verzlunar með þær
vörur og framleiðslu á þeim vörum, sem stofnsamningur Friverzlunarsamtakanna
tekur til, og verða þær hér á eftir nefndar EFTA-vörur. Er hér um að ræða þær
vörur, sem eru venjulega nefndar iðnaðarvörur. Af sjávarafurðum, sem eru EFTA-
vörur, eru þessar helztar: Freðfiskflök, lýsi, fiskimjöl, loðnumjöl, hvalkjöt, rækjur
og niðursuðuvörur. Af hérlendum landbúnaðarvörum eru skinn og ull EFTA-vörur.

Á fyrstu starfsárum Fríverzlunarsamtakanna var oftsinnis um það rætt, að
ekki væri nógu ljóst, hvað ákvæði greinarinnar fælu í sér í raun og veru, þótt ekki
sé um þa'tS vitað, að mismunandi skoðanir á efni hennar hafi valdið nokkrum
deilum á milli aðildarríkjanna eða einstakra fyrirtækja eða borgara í aðildarríkj-
unum. Engu að síður þótti rétt að túlka greinina nánar en gert hafði verið í upp-
hafi, og gerðu ráðherrar aðildarrfkjanna með sér samkomulag í Bergen um það
efni i mai 1966. Það, sem sagt verður hér á eftir, er byggt á orðalagi greinarinnar og
fyrrnefndri Bergen-samþykkt. Meginatriði hennar er, að 16. gr. taki til eftirtalinna
fyrirtækja:
(a) Fyrirtæki til verzlunar með vörur framleiddar innan samtakanna, þar á meðal

1. umboðsfyrirtæki, 2. útibú og dótturfyrirtæki og 3. sjálfstæð fyrirtæki, sem
stuðla að vöruviðskiptum milli aðildarrikja.
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(b) Fyrirtæki til samsetningar eða fullvinnslu á vörum, sem eru framleiddar innan
samtakanna og fluttar út frá einu aðildarríki til annars eða til að inna af hendi
þjónustu varðandi slíkar vörur.

(e) Fyrirtæki til framleiðslu á vörum, sem eru framleiddar innan samtakanna og
eiga mestmegnis að flytjast út til annarra aðildarrikja.

Hvað a-liðinn snertir skal það tekið fram, að smásöluverzlun hefur ekki verið
talin heyra undir ákvæðin í öllum aðildarríkjum Fríverzlunarsamtakanna. Mundu
íslenzk stjórnarvöld fylgja þeirri túlkun og telja ákvæðin ná til heildsölustigsins
einvörðungu.

16. greinin tekur þannig til eftirtalinnar atvinnustarfsemi:
~+''-'
1. Heildverzlunar og umboðsverzlunar með EFTA-vörur.
2. Fyrirtækja, sem starfa að samsetningu á EFT A-vörum úr einstökum hlutum.
3. Fyrirtækja, sem framleiða EFTA-vörur, sem mestmegnis á að flytja út til

annarra aðildarríkja.-Takmarkanir eru þó it því, að ákvæðin eigi við framleiðslufyrirtæki, sem nefnd
eru í 3. lið, ef:

1. Stofnun fyrirtækisins hefur í för með sér eignarrétt á innlendum náttúrugæð-
um, og verður að líta svo á, að hér sé einnig átt við hagnýtingu slíkra náttúru-
gæða, svo sem fiskistofna.

2. Stofnun fyrirtækisins veldur nauðsyn á aðgangi að fjármagnsmarkaði lands-
ins. :'.~r- r:~

3. Ef um er að ræða fjárfestingu í starfandi fyrirtæki, og þýðir þetta, að ákvæðin
taka aðeins til nýrra fyrirtækja, ef um framleiðslufyrirtæki er að ræða.

Þá er þess að geta, að slík fyrirtæld yrðu að sjálfsögðu við stofnun og í rekstri
háð öllum reglum um gjaldeyrisviðskipti, skattamál, verðlagsmál, leyfi til verzlunar-
rekstrar og iðju- og iðnrekstrar og svo framvegis. Það er að sjálfsögðu mjög mikil-
væg takmörkun á atvinnurekstri erlendra aðila, ef gjaldeyrisyfirfærslur eru háðar
leyfi eða opinberu eftirliti, en svo er hér á landi, og er það ekki að neinu leyti i
ósamræmi við reglur Frfverzlunarsamtakanna.

Við þessar takmarkanir bætist það, að innan FrÍverzlunarsamtakanna eru engar
brigður á það bornar, að sérhvert aðildarriki getur sett löggjöf, sem geri stofnun
nýrra fyrirtækja háða sérstöku opinberu leyfi. Ekkert aðildarríkjanna setti að
vísu slíka löggjöf í framhaldi af stofnun FrÍverzlunarsamtakanna, og virðist það
benda til þess, að ekkert þeirra hafi óttazt óeðlileg eða skaðleg áhrif ákvæða 16.
greinarinnar. Þegar hugsanleg aðild að Efnahagsbandlaginu komst á dagskrá Í
Noregi, settu Norðmenn hins vegar nýja löggjöf um leyfi til stofnunar fyrirtækja
í fiskiðnaði. Slík löggjöf hafði áður verið Í gildi um aðrar atvinnugreinar Í Noregi.
Með slíkri löggjöf væri hér hægt að gera stofnun hvers konar fyrirtækja háða leyfi
stjórnvalda, erlendra fyrirtækja og innlendra. Heimilt væri að setja hvers konar
skilyrði fyrir leyfinu. Neita mætti um leyfið, ef stjórnvöld teldu ekki þörf á nýju
fyrirtæki i þeirri grein, sem um er að ræða, annaðhvort Í landinu öllu eða á þeim
stað, sem um er að ræða, ef vinnuafl er ekki talið fyrir hendi, ef það er talið hafa
truflandi áhrif á atvinnulíf eða viðskipti o. s. frv. Þess ber þó að geta, að ekki
mætti samtímis neita um stofnun fyrirtækis, sem. ákvæði 16. greinar taka til, en leyfa
stofnun nákvæmlega sams konar íslenzks fyrirtækis á sama stað. Ef íslenzk yfirvöld
vilja ekki leyfa stofnun erlends fyrirtækis, sem 16. greinin tekur til, væri þó und-
antekningarlaust hægt að finna rökstuðning fyrir neitun, sem hinn erlendi aðili
yrði að taka gilda. Hann gæti ekki kært neitunina fyrir neinum dómstóli. Hann gæti
beðið ríkisstjórn sína að taka málið upp við íslenzku ríkisstjórnina eða við ráð sam-
takanna Í Genf. Hann gæti þó ekki vænzt neins jákvæðs árangurs af sliku. Og hann
gæti ekkert við þvi sagt, þótt islenzk stjórnvöld veittu innlendum aðila slikt leyfi
siðar, enda gætu aðstæður þá verið orðnar breyttar.
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Þótt ákvæði 16. greinarinnar taki til heildverzlunar, umboðsverzlunar og sam-
setningarfyrirtækja, bæði að því er snertir stofnun fyrirtækja og hlutdeildaröfl-
unar í gömlum fyrirtækjum, á það að geta verið á valdi íslenzkra stjórnarvalda að
koma í veg fyrir þá erlenda starfsemi, sem þau vilja koma í veg fyrir. Að þvi er
snertir stofnun slíkra fyrirtækja væri hægt að beita lögheimildunum til að leyfa
ekki stofnun nýrra fyrirtækja. Að því er snertir hlutdeildaröflun mætti beita gjald-
eyrislöggjöf til þess að gera óæskilega hlutdeild algerlega óeftirsóknarverða. Á það
verður þó að benda í þessu sambandi, að núgildandi löggjöf heimilar allt að helm-
ings aðild erlendra aðila að islenzkri heildverzlun, iðju og iðnaði, en nær engin
brögð hafa verið að því, að sú heimild hafi verið hagnýtt.

Þótt það sé meginhugsun 16. greinar, að aðildarríki eigi ekki að koma í veg
fyrir það eða spilla fyrir því, að tilgangur samtakanna náist, með því að skerða það
jafnræði, sem afnám verndartoUa og hafta á að búa fyrirtækjum á Fríverzlunar-
samtakasvæðinu, þá er það ekki tilgangur 16. greinar að skylda ríki til þess að
leyfa atvinnurekstur í landi sínu, sem það er á móti. Framkvæmd Fríverzlunar-
samtaka-samningsins hefur og staðfest þessa skoðun. Ekki er vitað um neitt dæmi
þess, að aðilar hafi stofnað fyrirtæki í öðru aðildarríki gegn vilja stjórnarvalda þar
í landi. Með hliðsjón af þeim skilningi á 16. gr., að íslenzk stjórnarvöld geti eftir
sem áður haft algjör yfirráð yfir því, hvort erlendu fyrirtæki er leyfð starfsemi í
landinu og þá hvernig, má segja, að ákvæði hennar veiti erlendum fyrirtækjum
engan nýjan rétt til atvinnurekstrar hér, ef núgildandi lögum um iðju og iðnað og
verzlunaratvinnu yrði breytt þannig, að leyfi þurfi til stofnunar allra nýrra fyrir-
tækja á þessum sviðum. Verða frumvörp um þetta efni lögð fyrir Alþingi. Sérstök
lög um eftirlit með fjárfestingu erlendra aðila í Íslenzkum fiskiðnaði eru óþörf. Í
fyrsta lagi er fiskistofninn innan fiskveiðitakmarkanna að sjálfsögðu ein af náttúru-
auðlindum landsins. Þess vegna hafa erlendir aðilar engan rétt til að stofna til fram-
leiðslu til hagnýtingar á honum. í öðru lagi er freðfiskur ekki skilyrðislaus EFT A-
vara í sama skilningi og iðnaðarvörur, þar eð sérreglur hafa gilt og gilda enn um
hann í Bretlandi. Þá eru nýr fiskur og síld ekki EFTA-vörur, og EFTA-samkomu-
lagið fjallar ekki um rétt til löndunar úr erlendum fiskiskipum. 10 ára reynsla af
starfsemi Fríverzlunarsamtakanna staðfestir, að þessi túlkun varðandi sjávarútveg
og fiskiðnað er rétt. _

Þá skulu að síðustu nefndar þær helztu tegundir fyrirtækja, sem hugsanlegt
væri, að erlendir aðilar settu hér á fót, og nefnt, hvernig koma mætti í veg fyrir það,
ef það væri talið nauðsynlegt.

1. Fyrirtæki, sem framleiða EFTA-iðnaðarvörur fyrst og fremst til útflutnings.
Hér þyrfti leyfi og mætti neita um slíkt leyfi t. d. á þeim grundvelli, að ekki væri

þörf fyrir ný fyrirtæki í þessum greinum.
Rétt er að vekja athygli á því, að þar eð Fríverzlunarsamtaka-sam,ningurinn

tekur ekki til fiskveiða almennt né landbúnaðar, kæmi aldrei til greina, að erlendir
aðilar gætu óskað þess að fá að stunda hér fiskveiðar eða landbúnað. Vinnsla um
borð í skipum er einnig talin til fiskveiða, svo að hið sama mundi t. d. gilda um
vinnslu um borð í fiskiskipum. Erlend fyrirtæki gætu ekki heldur sótt um leyfi til
þess að fá að hefja hér iðnaðarframleiðslu fyrir innanlandsmarkað, þar eð ákvæði
16. gr. taka eingöngu til fyrirtækja, sem fyrst og fremst ætla að flytja út.

2. Fyrirtæki, sem verzla með EFTA-vörur í heildsölu og umboðssölu, og fyrir-
tæki til samsetningar á EFT A-vörum.

Þetta eru þau fyrirtæki, sem Bergen-samkomulagið gerir ráð fyrir, að aðildar-
ríki leyfi stofnun á, þótt erlend séu. Engu að síður getur löggjöf um atvinnurekstr-
arleyfi tekið til slíkra fyrirtækja, þannig að beita má sö~u ráðum til þess að koma
í veg fyrir stofnun þeirra, ef það er talið nauðsynlegt. A það má þó benda í þessu
sambandi, að eins og nú háttar, væri vandalaust fyrir erlenda aðila að koma hér
á fót slíkum fyrirtækjum með löglegri aðstoð innlendra aðila. og á það raunar við um
fleiri tegundir fyrirtækja.

7



(b ) Stjórn samtakanna.
Ísland sótti um fulla aðild að Fríverzlunarsamtökunum, og er gert ráð fyrir

slíkri aðild í samningnum. Ísland mundi því eins og aðildarríkin 7 fara með 1 atkvæði
í ráði Fríverzlunarsamtakanna, en það er æðsta stofnun samtakanna. Aðild að Frí-
verzlunarsamtökunum felur ekki í sér neins konar afsal sjálfsforræðis i hendur
samtakanna sem sjálfstæðrar stofnunar. Allar ákvarðanir, sem leggja aðildarríkjum
nýjar skyldur á herðar, verður að taka með samhljóða atkvæðum. Meiri hluti atkvæða
getur þó ráðið, þegar um er að ræða ákvarðanir um kærur, en ákvæðin um þetta hafa
litla þýðingu og hefur örsjaldan verið beitt í minni háttar málum. Samstarf aðildar-
ríkja að Friverzlunarsamtökunum er með svipuðum hætti og í öðrum alþjóðastofn-
unum á viðskiptasviðinu. sem Ísland er þegar aðili að, svo sem OECD og GATT.

(e) Gildistaka og úrsögn.
Ísland verður aðili að Fríverzlunarsamtökunum, þegar aðildar samningurinn hef-

ur verið fullgiltur af Íslandi og aðildarríkjunum. Er gert ráð fyrir, að það geti orðið
1. marz 1970. Aðildarsamningurinn yrði ekki lagður fram til staðfestingar í ríkjum
Fríverzlunarsamtakanna fyrr en Alþingi hefði samþykkt ályktun um aðild Íslands.
Samkvæmt 42. gr. samningsins geta aðildarríkin sagt sig úr samtökunum með 12
mánaða fyrirvara.

(d) Önnur atriði.
Ýmis framkvæmdaratriði voru rædd í viðræðunum við ráð Fríverzlunarsamtak-

anna, og er þeirra helztu getið í aðildargögnunum. Víðtæk endurgreiðsla á fjár-
öflunartollum við iðnaðarútflutning gæti valdið óeðliIegri þróun viðskipta, svo-
nefndum viðskiptafrávikum. Í 2. lið bókunarinnar um samkomulag er gert ráð fyrir,
að viðræður eigi sér stað, ef um slíkt yrði að ræða. Viðurkennt er í 3. lið bókunar-
innar, að útflutningsgjöld okkar renni til sjávarútvegsins og er fullt samkomulag
um, að það brjóti ekki í bága við reglur samtakanna. Í 5. gr. bókunarinnar er stað-
fest, að útflutningsleyfakerfi Íslands sé í samræmi við reglur Fríverzlunarsamtak-
anna. Í 1. og 6. lið bókunarinnar er gert ráð fyrir, að Ísland gerist aðili að öllum
formlegum samþykktum Fríverzlunarsamtakanna, sem í gildi eru, en athugun hef-
ur leitt í ljós, að á því eru engin vandkvæði. Rætt var sérstaklega um þær reglur,
sem hér gilda um duldar greiðslur og fjármagnshreyfingar milli Íslands og ann-
arra landa. Voru engar athugasemdir gerðar við þessar reglur. Í 10. lið aðildar-
samþykktarinnar eru ákvæði wm, að Ísland gerist aðili að samningnum um auka-
aðild Finnlands að Frtverzlunarsamtökunum. Fullgiltir textar aðildargagnanna yrðu
fengnir rikisstjórn Svíþjóðar til vörzlu, svo sem aðrar samþykktir Friverzlunar-
samtakanna.

Samningar við einstök ríki Fríverzlunarsamtakanna.

Auk samningaviðræðnanna við ráð Fríverzlunarsamtakanna í Genf hafa átt.
sér stað viðræður við einstök aðildarríki um þrjú mál, sem miklu skipta í sambandi
við aðild íslands að Privcrzlunarsamtðkunum. Er hér um að ræða tilhögun á inn-
flutningi á freðfiskflökum til Bretlands, stofnun norræns iðnþróunarsjóðs á Ís-
landi og aukna sölu á íslenzku kindakjöti til hinna Norðurlandanna.

Innflutningur á freðfiskflökum til Bretlands.

Í sambandi við hugsanlega aðild Íslands að Fr ivetzlunarsamtökunum hefur
það verið talið mjög mikilvægt, að Íslendingar fengju rétt á tollfrjálsum og hafta-
lausum innflutningi á frystum fiskflökum til Bretlands. Var þetta sjónarmið þegar
sett fram í ræðu viðskiptamálaráðherra í EFTA-ráðinu, og í tveim viðtölum, sem
viðskiptamálaráðherra átti við viðskiptamálaráðherra Breta, Anthony Crosland.
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Miðað við það flakamagn. sem selt hefur verið til Bretlands á undanförnum árum,
skiptir þetta ekki miklu máli, en þýðing þess mun þó eflaust vaxa framvegis, bæði
vegna þess, að þá verður um að ræða jafna samkeppnisáðstöðu á brezka markaðn-
um við Norðmenn og Dani og ekki síður vegna hins, að samkomulag hefur náðst
um hækkun fiskverðs á brezka markaðnum.

Um svipað leyti og ákvörðun var tekin um að sækja um aðild að Friverzlunar-
samtökunum, afnam brezka ríkisstjórnin þau tollfríðindi, sem Norðmenn, Danir og
Svíar höfðu fengið á brezka markaðnum við stofnun Fríverzlunarsamtakanna, Hafa
Norðurlandaþjóðirnar síðan unnið að því að fá tollinn afnuminn, en brezk stjórn-
arvöld vildu lengi vel ekki fallast á það nema innflutningur freðfiskflaka frá þess-
um löndum yrði jafnframt takmarkaður. Stungu brezk stjórnarvöld upp á, að
Norðurlöndin fengju árlega rétt til þess að flytja inn tiltekið f'lakamagn, og ákvæðu
sjálf, hvernig það skiptist milli landanna. Norðurlöndin gátu ekki fallizt á þessa
tillögu. Þess í stað lögðu þau fram tillögu um, að tekið væri upp lágmarksverðs-
kerfi við innflutning á freðfiskflökum til Bretlands. Er því ætlað að leiða til hækk-
unar á freðfiskverðinu, en Bretar höfðu haldið fram, að vaxandi flakainnflutningur,
sérstaklega á niðurgreiddum fiskflökum frá Noregi, hefði átt verulegan þátt í verð-
lækkun á brezka markaðnum og erfiðleikum brezkrar útgerðar.

A fundi í London 20.-21. maí 1969 samþykktu Bretar að athuga tillögur Norð-
urlandanna nánar. Annar fundur var haldinn í Oslo 12.-13. júní, og var Íslend-
ingum boðið að senda fulltrúa á þann fund. Var ákveðið að taka þvi boði, enda
hafði viðskiptamálaráðherra lýst því yfir í viðtali við viðskiptamálaráðherra Breta
í marz, að íslendingar væru hlynntir hugmyndinni um lágmarksverðskerfi, en gætu
alls ekki sætt sig við hugmynd Breta um, að Norðurlöndin, að íslandi meðtöldu,
skyldu hafa rétt til að flytja tiltekið magn af fr eðfiskflökum til Bretlands og skipta
því magni sín i milli. Fjórir aðrir fundir voru haldnir um lágmarksverðskerf'ið, og
voru þeir Þórhallur Ásgeirsson, ráðuneytisstjóri, og Einar Benediktsson, deildar-
stjóri, fulltrúar Íslands í þessum viðræðum. Á síðasta fundinum í Oslo dagana
21.-24. október náðist samkomulag um útflutning Norðurlanda á frystum fisk-
flökum til Bretlands. Samningsaðilarnir eru ríkisstjórnir Danmerkur, Noregs, Sví-
þjóðar og Bretlands, en ríkisstjórn Íslands verður aðili að samkomulaginu um
leið og Island gengur í Fríverzlunarsamtökin. Samkomulagið gengur í gildi 1.
janúar 1970 og gildir til 3ja ára.

Þetta samkomulag, sem fylgir hér með sem fylgiskjal IV, felur það í sér, að
10% tollurinn á freðfiskflökum frá öðrum aðildarríkjum FrÍverzlunarsamtakanna
verður felldur niður, og verða engar takmarkanir á innflutningsmagnínu. En á
þetta tvennt hafði verið lögð megináherzla af Íslands hálfu í viðræðum við Breta.
Samkomulagið kemur til framkvæmda 1. janúar 1970. Verður þá lágmarksverðið
cif brezkri höfn 25 sh. miðað við stone (14 lhs.) fyrir þorskflök með roði í stofn-
anaumbúðum ("catering"). Árið eftir að samkomulagið gengur í gildi, 1. janúar 1971,
mun lágmarksverðið hækka upp í 27 sh. pr. stone. Stefnt er að því, að lágmarks-
verðið hækki svo enn upp í 28/6 d eigi síðar en Í árslok 1971.

Verðhækkanirnár eru háðar því skilyrði, að ekki hafi orðið óvænt þróun á
markaðnum og innflutningur frá öðrum aðildarríkjum Fríverzlunarsamtakanna
orðið fyrir truflunum af þeim sökum. Kerfið er byggt á þeirri forsendu, að hlutur
brezks freðfisks aukist ekki óeðlilega mikið á kostnað innílutts freðfisks frá hin-
um aðildarríkjum F'ríverzlunarsamtakanna og að innflutningur frá Norðurlönd-
unum valdi ekki vandræðum á brezka markaðnum. Enn fremur verður reynt að
sjá fyrir því, að lönd utan Fríverzlunarsamtakanna fái ekki aðstöðu til þess að
spilla markaðnum fyrir hinum að'ildarrfkjum Fríverzlunarsamtakanna. Gert er ráð
fyrir viðræðum milli samníngsaðilanna, ef samkomulagið reynist ekki vel í fram-
kvæmd. Enn fremur áskilja Bretar sér rétt til þess að ræða við hina samningsað-
Bana, ef innflutningur fr eðfiskflaka frá Norðurlöndunum fer fram úr 33000 tonn-
um á árunum 1971 og 1972, ef i ljós kemur, að sá innflutningur virðist hafa valdið
verulegum truflunum á brezka markaðnum.
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Lágmarksverðskerfi er ekki framkvæmanlegt nema haft sé strangt og ná-
kvæmt opinbert eftirlit með því, að settum reglum sé fylgt. Með útflutningsleyf-
um og gjaldeyriseftirliti telja Norðurlöndin mögulegt að tryggja, að ekki verði selt
til Bretlands á lægra verði en samið er um, enda verði viðurlög þung, ef sett skil-
yrði um verð og annað eru brotin.

Frá sjónarmiði Íslendinga er þessi lausn á freðfiskvandamálinu hagstæð. Toll-
urinn verður felldur niður og engin takmörk á magni þvi, sem selja má til Bret-
lands, en auk þess mun þorskflakaverðið hækka um 10% þegar í stað og enn frekar
síðar, þannig að verðið getur orðið tæpum 27% hærra eftir 2 ár en það er nú. Vegna
tollsins geta framleiðendur vænzt þess að fá þegar í stað 20% verðhækkun. Það
er álit þeirra, sem bezt þekkja til, að brezki markaðurinn muni þola þessar hækk-
anir án þess að það hafi áhrif á fiskneyzluna. Þessar verðhækkanir verða væntan-
lega til þess að vekja áhuga íslenzkra útflutningssamtaka fyrir brezka markaðin-
um á ný. því fylgir aukið öryggi, að hægt sé að selja þorskflök á hagkvæmu verði
til fleiri landa en þeirra, sem við nú seljum þau til fyrst og fremst. Fyrsta lág-
marksverðið er svipað núverandi blokkaverði i Bandaríkjunum, ef tekið er tillit
til mismunandi framleiðslukostnaðar á pakkningunum. Samkomulagið um lág-
marksverðið mun vafalaust styrkja freðfiskmarkað í fleiri löndum en Bretlandi.
Má búast við, að auðveldara verði að semja um hagkvæmt verð við aðra kaupend-
ur, þegar hægt er að benda á hækkandi freðfiskverð á brezka markaðnum. Þá má
benda á, að samkomulagið gæti orðið til þess, að frystihús taki að flaka kola fyrir
brezkan markað i stað þess að frysta hann, þar eð fryst kolaflök verða tollfrjáls.
Mundi þetta auka verðmæti útflutningsins, auk þess sem það eykur atvinnu.

Það hlýtur að teljast mikilvægt fyrir fiskframleiðsluþjóð eins og íslendinga,
að nú hefur náðst milliríkjasamkomulag um stöðugt og hækkandi verðlag á helztu
útflutningsafurð landsins og það á stærsta fiskmarkaði Evrópu. Er ekki ósenni-
legt, að samkomulagið verði til þess, að dregið verði úr niðurgreiðslum á fiskverði
í Noregi, en þær niðurgreiðslur hafa haft áhrif til verðlækkunar á heimsmarkaðn-
um og valdið öðrum fiskútflytjendum þannig tjóni. Auk þessara viðskiptafrið-
inda fyrir freðfisk má í þessu sambandi benda á, að í Friverzlunarsamtökunum
mundi íslenzkur sjávarútvegur njóta tollfrelsis við útflutning á mjöli og lýsi, hval-
afurðum, niðursoðnu og niðurlögðu fiskmeti og frystum rækjum en þessar vörur
eru taldar til iðnaðarframleiðslu.

Norrænn Iðnþróunarsjóður á íslandi.

Eins og þegar kom fram í ræðu viðskiptamálaráðherra í ráði Fríverzlunar-
samtakanna i Genf var ljóst, að eitt höfuðvandamálið i sambandi við hugsanlega
aðild Íslands að Príverzlunarsamtðkunum væri, hvernig tryggja mætti gagnkvæmni
í viðskiptum íslands og hinna Norðurlandanna fjögurra. Viðskiptajðfnuðurinn milli
Íslands og hinna Norðurlandanna sem heildar hefur verið íslandi óhagstæður. Af-
nám tollverndar í viðskiptum með iðnaðarvörur hlýtur að verða hinum Norður-
löndunum hagstæðara en Íslandi, miðað við óbreytta samsetningu útflutningsins.
Margar verndarvörur eru hér hátt tollaðar. en mikið af núverandi útflutningi ís-
lendinga til hinna Norðurlandanna er litið tollaður þar. Til þess að jafna þessi met
taldi ríkisstjórnin rétt að hreyfa þeirri hugmynd við ríkisstjórnir hinna Norðurland-
anna, að þær auðvelduðu íslendingum aðlögun að markaðsaðstæðum í Fríverzlunar-
samtökunum með því að efla iðnþróun á íslandi og gerðu íslendingum kleift að auka
sölu á kindakjöti til hinna Norðurlandanna. í sambandi við aðlögun iðnaðarins að
markaði Frfverzlunarsamtakanna og elfingu iðnþróunarinnar þurfa íslendingar á
verulegu fjármagni að halda. Ákvað ríkisstjórnin að stinga upp á þVÍ við ríkisstjórnir
hinna Norðurlandanna, að öll Norðurlöndin kæmu upp Iðnþróunarsjóðí á íslandi t
þessu skyni. Var þessi hugmynd fyrst borin fram af forsætisráðherra, Bjarna Bene-
diktssyni, á forsætisráðherrafundi Norðurlanda i Stokkhólmi i febrúar 1969 og
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síðan rædd frekar af viðskiptamálaráðherra, Gylfa Þ. Gíslasyni, við norræna ráðherra
á ársfundi OECD í París síðar í sama mánuði.

Ríkisstjórnir hinna Norðurlandanna tóku þessari málaleitan mjög vel. Á fundi
norrænna em,bættismanna í Reykjavík 22. ágúst s. I. voru samin drög að stofnsamn-
ingi fyrir sjóðinn. Var samkomulag um, að stofnfé þessa sjóðs yrði 14 milljónir
dollara eða 1232 millj. kr. og skuli stofna sjóðinn um leið og Ísland gerist aðili að
Fríverzlunarsamtökunum. Frekari viðræður fóru fram í sambandi við fund norrænu
fjármálanefndarinnar í Reykjavík dagana 16.-Ul. september s. 1. og var þá gengið
frá orðalagi samningsins, en hann fylgir hér sem fylgiskjal V. Áður höfðu fjár-
málaráðherrar Norðurlanda á fundi sínum í Helsingfors 2R. ágúst ákveðið að framlag
landanna til sjóðsins yrði sem hér segir:

Danmörk 2.7 millj. dollara.
Finnland 2.7 millj. dollara.
Ísland 0.5 millj. dollara.
Noregur 2.7 millj. dollara.
Svíþjóð 5.4 millj. dollara.

Önnur aðalatriði samningsins eru þau, að framlögin á að greiða með jöfnum
árlegum upphæðum á fyrstu 4 árunum eftir að Ísland gerist aðili að Fríverzlunar-
samtökunum. A 10. ári frá stofnun sjóðsins skal sjóðurinn hefja endurgreiðslu á
framlögum hinna Norðurlandanna, en þau eru vaxtalaus, og skal endurgreiðslum
þeirra lokið í lok 25. starfsárs sjóðsins. Þá verður sjóðurinn eign íslenzka ríkisins
og fellur samningurinn þar með úr gildi.

Sjóðurinn mundi veita lán til íslenzkra iðnfyrirtækja og lánastofnana, sem vinna
að sama markmiði og sjóðurinn, svo sem iðnlánasjóður. Sjóðnum er ætlað að örva
þróun útflutningsiðnaðar og jafnframt að styrkja samkeppnisaðstöðu þeirra iðn-
greina, sem keppa við innfluttar iðnaðarvörur. Sjóðurinn getur ábyrgzt lán, sem aðrar
stofnanir veita iðnfyrirtækjum. Hann getur einnig veitt hagstæð lán eða framlög
vegna tækniaðstoðar, rannsókna og til markaðsöflunar.

Gert er ráð fyrir, að stjórn sjóðsins skipi 5 menn, einn frá hverju landi, og
hefur hún með höndum yfirstjórn sjóðsins. Sérstök framkvæmdastjórn tekur ákvörð-
un um lánveitingar og aðra starfsemi sjóðsins. í henni yrðu auk framkvæmdastjóra
5 fulltrúar íslenzku bankanna. Framkvæmdastjórinn annast mannaráðningar og
daglegan rekstur. Stofnsamningurinn tekur gildi, þegar hin Norðurlöndin hafa full-
gilt aðildarsamning Íslands við Fríverzlunarsamtökin.

Samningar um sölu á kindakjöti til hinna Norðurlandanna.
Stofnsamningur Frfverzlunarsamtakanna tekur ekki til landbúnaðarafurða. Að-

staða ís)enzks landbúnaðar á innanlandsmarkaði mun því ekkert breytast vegna
aðildar Islands að samtökunum. Hins vegar mun landbúnaðurinn hafa nokkurn hag
af því, að verð á gærum, skinnum og ull hækki við það, að unnar vörur úr þessum
afurðum verða tollfrjálsar í EFT A-löndunum, og hætt verði að flytja þær út að
miklu leyti óunnar eins og hingað til. Mun meira máli fyrir landbúnaðinn skiptir
þó hitt, að samningar hafa tekizt við hin Norðurlöndin fjögur um verulega aukn-
ingu á innflutningi kindakjöts, en söluverð til þessara landa er yfirleitt miklu hærra
en til Bretlands, sem nú er aðal markaðslandið. Samningarnir fjórir gera ráð fyrir
1700 tonna lítflutningi á ári til Norðurlandanna, en meðalútflutningur þangað síðustu
3 ár hefur verið 455 tonn. Aðalatriði samninganna eru þessi:

Danmörk leyfir að flytja inn árlega tollfrjálst 500 tonn af íslenzku dilkakjöti.
Þegar tekið er tillit til þess, að Danir eru miklir kjötútflytjendur og hafa átt í vaxandi
erfiðleikum með þann útflutning, er ljóst, að Danir hafa gengið mjög til móts við
óskir Íslendinga. Sá velvilji, sem dönsk stjórnarvöld hafa sýnt í þessu máli, hefur
eflaust einnig stuðlað að því, að hin Norðurlöndin reyndust jafn jákvæð og raun
ber vitni.
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Finnar hafa samþykkt að heimila árlega innflutning á 100 tonnum næstu 3 árin,
en þá yrði þessi innflutningur tekinn til nýrrar athugunar. Tollur verður ekki
felldur niður, en það skiptir litlu máli, þar eð markaðsverð er hagstætt.

Noregur hefur samþykkt 600 tonna árlegan innflutning, en tollur verður ekki
felldur niður. A undanförnum árum hefur innflutningur á Íslenzku kindakjöti sætt
mikilli og vaxandi mótspyrnu norskra bænda og samtaka þeirra. Fengizt hafa þó
innflutningsleyfi fyrir nokkru magni árlega. Var það 300 tonn í ár, en 108 tonn i
fyrra. Kindakjötsverð í Noregi er mjög hagstætt, og er því mikill ávinningur að
samkomulaginu.

Svíþjóð hefur fallizt á að heimila innflutning á 500 tonnum árlega og fella
niður innflutningsgjald á því magni. Innflutningsgjald hefur venjulega verið svo hátt,
að það hefur komið í veg fyrir sölu á kindakjöti til Svíþjóðar. Til skamms tíma
var gjaldið s.kr. 4.5!l eða 7R ísl. kr. á kg., en var í haust lækkað um s.kr, 2.00. Vegna
þessarar lækkunar og afskipta landbúnaðarráðherra beggja landanna hefur tekizt
að selja 330 tonn af lambakjöti til Svíþjóðar til afgreiðslu í haust. Ef þessi viðskipti
eiga að geta haldið áfram, er nauðsynlegt, að innflutningsgjaldið verði fellt alveg
niður á íslenzku lambakjöti einu. Að öðrum kosti má búast við, að lambakjöt frá
Nýja Sjálandi leggi sænska markaðinn að verulegu leyti undir sig. En sænsk stjórn-
arvöld geta, vegna skuldbindinga sinna í GATT, því aðeins fellt innflutningsgjaldið
á íslenzku dilkakjöti einu alveg niður, að ísland verði aðili að Fríverzlunarsamtök-
unum" Að forminu til yrði niðurfellingin að gilda um innflutning frá öllum öðrum
aðildarríkjum Fr iverzlunarsamtakanna, en sænsk stjórnarvöld mundu geta tryggt það,
að Í reynd yrði aðeins leyfður innflutningur frá Íslandi án greiðslu innfIutnings-
gjalds.

Það magn, sem selja má til Svíþjóðar, verður að flytja þangað á tímabilinu
1. febrúar-30. júní ár hvert, en það er aðalsölutíminn fyrir innflutt fryst kindakjöt.
Telur útflytjandinn, Samband ísl. samvinnufélaga, að þessi tímatakmörkun komi
ekki að sök. Á öðrum tíma má flytja inn kindakjöt ótakmarkað til Svíþjóðar, en
af þVÍ magni þarf að greiða innflutningsgjald.

Sænsk stjórnarvöld töldu sig ekki geta samþykkt meira innflutningsmagn en
500 tonn, af því að þau sögðu, að ekki væri markaður fyrir meira magn. Þau hafa
hins vegar lofað, að sú ákvörðun muni vera tekin til vinsamlegrar endurskoðunar,
ef í ljós komi, að hægt sé að selja meira magn af íslenzku kindakjöti í Svíþjóð.

Allir þessir samningar eru háðir því skilyrði, að ísland gerist aðili að Frfverzl-
unarsamtökunum. Þeir eru því einn þáttur samningsgerðarinnar um aðild Íslands
að samtökunum. Fyrirmynd þeirra eru tvíhliða samningar, sem Danmörk gerði við
ýmis önnur aðildarríki Priverzlunarsamtakanna til þess að greiða fyrir sölu land-
búnaðarafurða sinna, þegar Fr lverzlunarsamtökunum var kornið á fót.

í þessari greinargerð hefur málflutningur af Íslands hálfu gagnvart ráði Frí-
verzlunarsamtakanna í Genf og einstökum aðildarríkjum þeirra verið rakinn, sem
og niðurstöður þeirra samningaviðræðna, sem fram hafa farið. Er nú algjörlega ljóst,
með hvaða skilyrðum ísland getur gerzt aðili að Fr iverzlnnarsamtökunum 1. marz
1970.

Í sérstökum fylgiskjölum er fjallað um athuganir, sem gerðar hafa verið á áhrif-
um aðildar Íslands að Fr-íverzlunarsamtðkunum ii ýmsum sviðum innanlands.

Jafnhliða þessari tillögu til þingsályktunar verða lögð fyrir Alþingi frumvarp
til laga um tollskrá og frumvörp til laga um breyting á lögum um verzlunaratvínnu
og iðju og iðnað.
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Fylgiskjal I.

UPPKAST

SAMÞYKKT RÁÐSINS NR. 1969

AÐILD íSLANDS
RÁÐIÐ,

vísar til umsóknar íslands um aðild frá 12. nóvember 1968,

hefur í huga þýðingu þess að afnema viðskiptahömlur á eins víðtæku
svæði og kleift er,

æskir þess að auðvelda þróun og fjölbreytni íslenzks efnahagslífs,

vísar til 1. málsgreinar 41. greinar og 6. málsgreinar 32. greinar samn-
ingsins,

vísar til 1. málsgreinar 8. greinar sáttmálans,

ÁLYKTAR:
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I. Aðild að samningnum.

Aðild Íslands að samningnum um stofnun Fríverzlunarsamtaka
Evrópu (sem annars staðar í þessari samþykkt er nefndur samningurinn)
er samþykkt með eftirtöldum kjörum og skilyrðum:

(8. !fr.. 1. Að því er Ísland snertir, skal liður (a) í 2. málsgrein 3. greinar samn-
máJogr. 2 (a» ingsins hljóða svo:

"Frá og með eftirfarandi tímamörkum skal Ísland ekki leggja innflutn-
ingstolla á nokkra vöru, sem er hærri en sú hundraðstala grunntollsins,
sem ákvörðuð hefur verið frá þessum tímamörkum, en hér á eftir eru
hinir ýmsu grunntollar taldir upp:

Grunntollar.

2 4 5 10 12 15 20 25 30 35 40 50 60 65 70 75 80 90 100 af hundraði

Gildistökudagur
samningsins
fyrir Ígiand: 2 .1·t 7 8 II H 18 21 25 30 35 40 45 50 55 55 65 70 af hundraði

1. janúar
1974: o 3:~ 6 7 9 12 15 18 21 24 30 35 40 40 45 50 55 60 af hundraði

1. janúar
1975: o 3:~ 5 6 7 10 13 15 17 20 25 30 30 35 35 40 45 50 af hundraði

1. janúar
1976: o 2 2 ·L 5 6 8 10 12 14 16 20 24 25 30 30 30 35 40 af hundraði

I. janúar
1977: o 2 2 3 4 6 7 9 10 12 15 18 20 21 22 25 25 30 af hundraði

1. janúar
1978: o 0 0 2 2 3 4 5 6 7 8 10 12 13 14 15 16 18 20 af hundraði

1. janúar
1979: o 0 0 2 2 2 2 2 3 3 4 5 6 6 7 7 8 9 10 lif hundraði

(3. !fr., 2. Að því er Ísland snertir skulu tímamörk þau, sem vísað er til i h-lið 2.
máb!fr. I(b» málsgreinar 3. greinar samningsins vera "1. janúar 1980".

(3. !fr., 3. Að því er Island snertir skulu tímamörk þau, sem vísað er til i 3.
3. mál.!fr.) málsgrein 3. greinar samningsins vera "1. janúar 1970".

4. (a) Þrátt fyrir ákvæði 2. málsgreinar 3. greinar samningsins, svo sem
þeim er beitt gagnvart Íslandi samkvæmt 1. og 2. lið þessarar
samþykktar, getur Ísland hvenær sem er fyrir 1. janúar 1975,
hækkað gildandi innflutningstoll á vöru, sem á þeim tíma er ekki
framleidd í verulegu magni á Íslandi, eða sett nýjan innflutnings-
toll á vöru, sem framleiðsla á Íslandi hófst á eftir 1. janúar 1970,
svo fremi að slíkur innflutningstollur
(i) sé nauðsynlegur til að stuðla að þróun ákveðinnar fram-

leiðslu;
(ii) sé að verðtollsígildi ekki hærri en venjulega er um inn-

flutningstolla, sem Island leggur á beztu-kjara grundvelli á
þeim tíma á svipaðar vörur framleiddar á íslandi.

(b) Ísland skal tilkynna ráðinu um alla tolla, sem lagðir eru á í sam-
ræmi við lið 4 (a) þessarar samþykktar ekki siðar en 30 dögum,
áður en þeir koma til framkvæmda. Ef aðildarríki óskar þess,
skal ráðið athuga, hvort skilyrði þessarar málsgreinar eru uppfyllt.
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5.
(6. gr., (a)
málsgr. 3 (a»

(6. gr., (h)
málsgr. 3(b»

(6. gr., Ce)
málsgr. 3(e»

6.
(10. er., Ca)
2. málser.)

(10. gr., Cb)
3. mál.er.)

(10. er., Ce)
5. málsgr.)

(10. er., Cd)
5. málser.)

(10. er., (e)
6. máIRer.)

(10. er.,
7. málllll'r.)

(10. er.,
11. mál.er.
(bl)

(Viðauki A,
2. málsgr.)

Ce) Fyrir 1. janúar 1980 skal Ísland afnema nyja og hækkaða inn-
flutningstolla, sem lagðir eru á í samræmi við lið 4 (a) þessarar
samþykktar. Innflutningstollarnir skulu lækkaðir jafnt og í
stigum. Ísland skal tilkynna ráðinu um, hvaða áætlun skal beitt
í lækkun unum. Að beiðni aðildarríkis skal ráðið taka áætlun
þá, sem tilkynnt hefur verið, til athugunar, og getur það ákveðið
að breyta henni.

(d) Að beiðni aðildarríkis getur ráðið tekið til árlegrar athugunar
aukningu útflutnings frú Íslandi ft vöru, sem nýr eða hækkaður
tollur hefur verið lagður ft, í samræmi við lið 4 (a) þessarar
samþykktar, og getur með hliðsjón af þeirri athugun ákveðið, að
slíkur tollur sé afnuminn samkvæmt hraðari áætlun en áætlun
þeirri, sem ákveðin var í samræmi við lið 4 (e) þessarar sam-
þykktar.

Að því er Island varðar

skulu tímamörk þau, sem vísað CI' til Í a-lið :l. málsgreinar 6. greinar
samningsins vera "1. janúar 1972";

skulu tímamörk þau, sem vísað er til í (ii) í b-lið þessarar sömu
3. málsgreinar vera "1. janúar 1975" og

skulu tímamörk þau, sem vísað er til, í e-lið þessarar sömu 3. máls-
greinar vera "1. júlí 1970".

Að því er Ísland varðar

skulu tímamörk þau, sem vísað er til i 2. málsgrein 10. greinar samn-
ingsins vera "31. desember 1974";

skulu tímamörk þau, sem vísað er til í 3. málsgrein greinarinnar
vera "1. janúar 1975";

orðin "Þann 1. júlí 1960 skulu aðildarríkin ... ", sem koma fyrir í
byrjun 5. málsgreinar greinarinnar, skulu hljóða "Á gildistökudegi
samningsins fyrir Ísland, skal Ísland ... ";

almanaksárið, sem getið er í lok þessarar sömu málsgreinar, skal vera
"1969";

orðin "skulu aðildarríkin sjá svo um, að sá kvóti, sem tekinn verður
upp 1. júlí 1960, ... ", sem koma fyrir í fyrstu setningu 6. málsgreinar
greinarinnar, skulu hljóða "skal Ísland sjá svo um, að sá kvóti, sem
tekinn verður upp á gildistökudegi samningsins fyrir Island ... ";

(f) orðin "Þann 1. júlí 1961, og síðan árlega þann 1. júlí skulu Aðildar-
ríkin ... ", sem koma fyrir í byrjun 7. málsgreinar greinarinnar, skulu
hljóða "Þann 1. janúar 1971 og síðan árlega þann 1. janúar, skal
Ísland ... "; og

(g) almanaksárið, sem tvívegis er getið í h-lið 11. málsgreinar greinar-
innar, skal vera "1969".

7. Að því er Ísland varðar

Ca) skulu tímamörk þau, sem vísað cr til í 2. málsgrein Viðauka A í
samningnum vera "1. janúar 1970" og 31. desember 1974" í þeirri
röð og
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(Villauki A,
4. málsgr.)

(Vi3auki B.
12. reala
4. málsgr.)

eb) skulu tímatakmörk þau, sem vísað er til í 4. málsgrein í þessum Við-
auka, vera "1. janúar 1970".

8. Tollendurgreiðsla, sem krafizt er, eða notuð er, við útflutning vara
fyrir gildistökudag samningsins við Ísland, frá íslenzku landssvæði til eða
frá landssvæði annars aðildarríkis til Íslands, skal ekki hafa áhrif á
svæðistollmeðferðarhæfni þeirra, ef þær eru ekki endurútfluttar frá lands-
svæði einhvers annars aðildarríkis eftir þann dag.

II. Breyting á samningnum.

9. Í stað orðsins "fjögurra", sem kemur fyrir í þriðju setningu 5. máls-
greinar 32. greinar samningsins, skal koma "fimm".

III. Aðild að sáttmálanum.

10. Ísland skal gerast aðili að sáttmálanum um stofnun samtaka milli
Aðildarríkja Fríverzlunarsamtaka Evrópu og lýðveldisins Finnlands e sem
annars staðar í þessari samþykkt er nefndur sáttmálinn).

IV. Gildistaka samningsins og sáttmálans.

11. Svo framarlega sem Ísland hefur afhent ríkisstjórn Svíþjóðar full-
gildingarskjöl um aðild sína að samningum og sáttmálanum, samkvæmt
þeim kjörum og skilyrðum, sem getið er í þessari samþykkt, skal samning-
urinn og sáttmálinn taka gildi að því er Island varðar

þann 1. marz 1970 eða
þrjátíu dögum eftir gildistöku þessarar samþykktar,

hvorn daginn, sem reynist vera seinni.

V. Gildistaka þessarar samþykktar.

12. Þessi samþykkt skal taka gildi, þegar öll aðildarríkin hafa annað-
hvort samþykkt hana fyrirvaralaust eða tilkynnt, að jákvætt atkvæði
þeirra hafi verið staðfest í samræmi við stjórnarskrárlög þeirra.
13. Breytingin á samningnum, sem kveðið er á um í 9. lið þessarar sam-
þykktar, skal hins vegar því aðeins taka gildi, að samningurinn taki gildi
að því er Ísland varðar.

VI. Varzla þessarar samþykktar.

14. Aðalframkvæmdastjórinn skal afhenda samþykkt þessa ríkisstjórn
Svíþjóðar til vörzlu.
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Uppkast.

BÓKUN

um samkomulag, sem gert var í samningaviðræðum um aðild Íslands að samningi

um stofnun Fríverzlunarsamtaka Evrópu.

1. Þegar orðin "samningur" og "sáttmáli" eru notuð í sambandi við aðild Íslands,
ná þau einnig til allra breytinga, túlkana og bókana. sem gerðar hafa verið fram
til 1. janúar 1970.

2. Varðandi 5. grein samningsins: Með tilliti til þess, hve íslenzkir fjáröflunar-
tollar eru margir og Ísland óskar að byggja upp útflutningsiðngreinar og endur-
greiða þann hluta fjáröflunartolla, sem ekki felur í sér vernd, en jafnframt fara
fram á EFTA-meðferð, er samkomulag um það, að ef aðildarriki staðhæfir að
endurgreiðsla af Íslands hálfu af þeim hluta fjáröflunartolls, sem ekki felur í sér
vernd, og lagður er á hráefni og hálfunnar vörur, valdi viðskiptafráviki, skuli
ríkisstjórn Islands vera reiðubúin að eiga viðræður um málið með það fyrir augum
að leita úrræða. Náist ekki samkomulag, skal málinu vísað til ráðsins í þeim
tilgangi að finna á þvi lausn.

3. Varðandi 8. grein samningsins: Ljóst er, að á útflutning íslenzkra sjávar-
afurða eru lögð gjöld til að afla tekna fyrir ýmsa sjóði og til að standast straum
af kostnaði, sem einvörðungu koma þessari atvinnugrein sjálfri til góða, og að
ráðið muni taka málið til athugunar sé þess óskað af einhverju aðildarriki.

4. Varðandi 10. grein samningsins:
"(a) Um það er samkomulag, að Íslandi sé heimilt að hafa áfram höft á innflutn-

ingi eftirtalinna vara frá landssvæði annarra aðildarríkja:
Bruæelles-
tollskrár.
númer

27.09 Jarðolíur og olíur fengnar úr tjörukenndum steinefnum, óhreins-
aðar;
Jarðolía hreinsuð að nokkru, þar með talið "topped crude" ;
Benzín, þó ekki flugvélabenzín;
Gasolía (distillate fuel);
Brennsluolía (residual fuel oil).

ex 27.10
ex 27.10
ex 27.10
ex 27.10

Þessum innflutningshöftum skal beitt á þann hátt, að seljendur í aðildarríkj-
um fái tækifæri til að keppa við aðra seljendur á eðlilegan og jafnan hátt um
sanngjarnan hluta íslenzka markaðsins fyrir þessar vörur, enda sé tekið tillit
til eðlilegrar þróunar viðskiptanna.

(b) Um það er samkomulag, að Islandi sé heimilt að hafa áfram höft á innflutn-
ingi á:
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Bruæelles-
tollskrár-
númer

96.01 og Burstagerðarvörur. þó ekki burstar. sem eru hlutar af vélum,
ex 96.02 málningarrúllur, gúmmíþurrkur á skafti (aðrar en rúllur) og

skaftþvögur, listmálunarpenslar og tannburstar
frá landssvæði annarra aðildarríkja á þeim forsendum, að slíkar burstagerðar-
vörur séu framleiðsla blindra á Íslandi.
ex 18.06 Súkkulaði og aðrar neyzluvörur, sem í er kakaó, þó ekki möndlu-

massi í 10 kg blokkum og stærri;

(e) Um það er samkomulag, að hvað varðar:
Bruæelles-
tollskrár-
númer
ex 17.04 Lakkrís sykraður og lakkrísvörur ;
ex 17.04 Sykurvörur, sem kakaó er ekki í, þó ekki möndlumassi í 10 kg.

blokkum og stærri;
ex 18.06 Súkkulaði og aðrar neyzluvörur, sem í er kakaó, þó ekki möndlu-

massi í 10 kg. blokkum og stærri;
22.03 Öl gert úr maltí ;
25.23 Portlandssement, alumínatsement, slaggsement og annað hydrólískt

sement, einnig litað eða sem sementsgjall;
skuli ekki settir glóbalkvótar fyrir innflutningi til Íslands fyrr en 1. janúar
1972. Eftir þann tíma skal slakað hraðar á innflutningshöftum á þessum vörum
og þau afnumin ekki síðar en 31. desember 1974."

5. Varðandi 11. grein samningsins: Ljóst er, að útflutningsleyfakerfi Íslands. sam-
kvæmt lögum nr. 30 frá 27. maí 1960. felur ekki í sér nein höft á, eða bann við,
útflutningi íslands til aðildarríkjanna.

H. Um það er samkomulag:

að bókun um samkomulag, sem gerð var í samningaviðræðum, sem leiddu til
samnings um stofnun Fríverzlunarsmntaka Evrópu, en eintak af henni fylgir hér
með, ásamt breytingu á henni, sem einnig fylgir hér með, skuli gilda í samskiptum
núverandi aðildarríkja og Íslands, og

að bókun um samkomulag, sem gerð var í samningaviðræðum, sem leiddu til
sáttmála um stofnun samtaka milli aðildarríkja Fríverzlunarsam.taka Evrópu og
lýðveldisins Finnlands, en eintakið af henni fylgir hér með, skuli gilda í samskiptum
íslands og Finnlands.

Fyrir hönd sendinefndar

Fyrir hönd sendinefndar
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UPPKAST AÐ SAMÞYKKT SAMEIGINLEGA RÁÐSINS NR. 1969.

SAMEIGINLEGA RÁÐIÐ,

hefur hliðsjón af samþykkt ráðsins nr. H)69, þar sem staðfest er aðild
Íslands að samningnum og sáttmálanum og l~'st kjörum og skilyrðum aðildarinnar,

vísar til 5. málsgreinar 6. greinar sáttmálans og

ÁLYKTAR:

Í stað orðsins "fjögurra", sem kemur fyrir annarri setningu 7. málsgreinar
6. greinar sáttmálans skal koma "fimm".

VIÐURKENNIR:

að orðin "þrátt fyrir ákvæði 4. málsgreinar þessarar greinar", sem koma fyrir
sömu setningu, hafa þar af leiðandi ekki gildi eins og stendur.

ÁLYKTAR ENN FREMUR:

samþykkt þessi tekur gildi á sama degi og sáttmálinn tekur gildi fyrir ísland.

Aðalframkvæmdastjóri Fríverzlunarsamtaka Evrópu skal fá ríkisstjórn Svíþjóðar
texta samþykktar þessarar til vörzlu,
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Fylgiskjal II.

SAMNINGUR UM STOFNUN

FRÍVERZLUN ARSAMTAKA EVRÓPU

Lýðveldið Austurríki, konungsríkið Danmörk, konungsríkið Noregur, lýðveld-
ið Portúgal, konungsríkið Svíþjóð, Svissneska ríkjasambandið, og hið sameinaða
konungsríki Stóra-Bretland og Norður-írland;

sem hafa hliðsjón af samningnum um Efnahagssamvinnu Evrópu frá 16. apríl
1948, er grundvallaði Efnahagssamvinnustofnun Evrópu (OEEC);

og hafa ákveðið að halda áfram og efla þá samvinnu, er sú stofnun kom á fót;

og eru einhuga um að stuðla sem fyrst að stofnun samtaka margra aðila til að
afnema viðskiptahömlur og efla nánari efnahagssamvinnu milli aðila Efnahagssam-
vinnustofnunar Evrópu, þar með taldir aðilar Efnahagsbandalags Evrópu;

sem hafa hliðsjón af Hinu Almenna Samkomulagi um Tolla og Viðskipti
(GATT) ;

og eru einhuga um að stuðla að þVÍ, að markmið þess samkomulags náist

eru sammála um eftirfarandi:

1. gr.
Samtökin.

1. Hér með eru stofnuð alþjóðleg samtök, sem bera skulu heitíð Fríverzlunarsam-
tök Evrópu, hér á eftir nefnd "samtökin".

2. Aðilar samtakanna, sem hér á eftir verða nefndir "aðildarríki", skulu teljast
þau ríki, sem fullgilda samning þennan og þau önnur ríki, sem aðilar gerast.

3. Svæði samtakanna skulu vera þau landssvæði, sem samningurinn tekur til.

4. Stofnanir samtakanna skulu vera ráð þess, og þær aðrar stofnanir, sem ráðið
kann að koma á fót.

2. gr.
Mar'kmið.

Markmið samtakanna skulu vera þessi:
(a) að stuðla að stöðugum hagvexti, fullri atvinnu, aukinni framleiðni og hag-

kvæmri nýtingu framleiðsluþáUanna, fjármálalegu jafnvægi og stöðugt batnandi lífs-
kjörum á svæði samtakanna og í hverju aðildarríki,

(b) að tryggja það, að viðskipti milli aðildarríkjanna eigi sér stað á grundve1li
sanngjarnrar samkeppni,
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(e) að komast hjá verulegum aðstöðumun milli aðildarríkjanna við öflun hrá-
efna, sem unnin eru á svæði samtakanna, og

(d) að vinna að farsælli þróun og aukningu alþjóðaviðskipta, og fjarlægja stig
af stigi hindranir á vegi þeirra.

3. gr.
Innflutningstollar

1. Aðildarríkin skulu lækka, og að lokum afnema, í samræmi við þessa grein, tolla
og hver þau önnur gjöld, sem sömu áhrif hafa, er lögð eru á vegna, eða í sambandi
við, innflutning þeirra vara, sem geta notið svæðistollmeðferðar samkvæmt 4. grein,
nema þá tolla, sem tilkynntir eru samkvæmt 6. grein og önnur gjöld, sem falla undir
þá grein. Hvers kyns slíkir tollar eða önnur gjöld verða hér á eftir nefndir "inn-
flutníngstollar" .

2. Ca) Frá og með eftirfarandi tímamörkum skulu aðildarríkin ekki leggja inn-
flutningstolla á nokkra vöru, sem hærri eru en sú hundraðstala grunntollsins, sem
ákvörðuð hefur verið frá þessum tímamörkum:

1. júlí
1. júlí
1. marz

31. október
31. desember
31. desember
31. desember

1960 80 af hundraði
19611) 70 af hundraði
19622) 60 af hundraði
19623) 50 af hundraði
19634) 40 af hundraði
19644) 30 af hundraði
19654) 20 af hundraði

(b) Frá og með 31. desember 19664) skulu aðildarríkin ekki leggja á neina
innfl utningstolla.

3. Með þeim undantekningum, sem gerðar eru í Viðauka A, er sá grunntollur, sem
vitnað er til í 2. málsgrein þessarar greinar, að því er hvert aðildarríki varðar og sér-
hverja vöru, innflutningstollurinn, sem aðildarríkið lagði á innflutning þeirrar Vöru
frá öðrum aðildarríkjum þann 1. janúar 1960.

4. Sérhvert aðildarríki lýsir sig reiðubúið til þess að leggja á lægri innflutnings-
tolla en getið er um i 2. málsgrein þessarar greinar, ef það telur, að efnahags- og
fjárhagsstaða þess, og hlutaðeigandi atvinnugreinar, leyfi það.

5. Ráðið getur, hvenær sem er, ákveðið, að innflutningstollar skuli lækkaðir hraðar
eða afnumdir fyrr en ákveðið er í 2. málsgrein þessarar greinar. Milli 1. júlí 1960 og
31. desember 1961 skal ráðið kanna, hvort unnt er að ákvarða slíkt að því er tekur
til innflutningstolla, sem lagðir eru á vissar eða allar vörur af hálfu sumra eða allra
aðildarríkjanna.

4. gr.
Svæðistollmeðferð.

1. Að því er varðar 3.-7. grein þá skulu vörur, með tilliti til ákvæða Viðauka B,
hafa rétt á að hljóta svæðistollmeðferð, ef þær hafa verið sendar til landssvæðis þess
aðildarríkis, sem flytur þær inn frá landssvæði annars aðildarríkis, og ef þær eru
upprunnar á svæðinu i samræmi við eitthvert af eftirtöldum skilyrðum:

1) Skv. breytingum með ráðssamþykkt nr. 4, 1961 (16. febrúar 1961).
2) Skv. breytingum með ráðssamþykkt nr. 22, 1961 (21. nóvember 1961).
3) Skv. breytingum með ráðssamþykkt nr. 11, 1962 (22. júni 1962).
4) Skv. breytingum með ráðssamþykkt nr. 6, 1963 (10. mai 1963).
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(a) að þær hafi að öllu leyti verið framleiddar á svæði samtakanna;
eb) að þær falli undir þá vörulýsingu, sem greind er í framleiðslu skránum á

vörulista I og II í Viðauka B og hafi verið framleiddar á svæði samtakanna á þann
viðeigandi hátt, sem lýst er í þessum framleiðsluskrám;

(e) þegar um er að ræða aðrar vörur en þær, sem getið er á vörulista I í Við-
auka B, að þær hafi verið framleiddar á svæði samtakanna, og að verðmæti efna,
sem notuð eru á hvaða vinnslustigi varanna sem er, og innflutt eru utan svæðisins
eða af óþekktum uppruna, sé ekki hærra en 50% af útflutningsverðmæti varanna.

2. Að því er varðar liði (a), (b) og (e) í 1. málsgrein þessarar greinar, þá skulu
hráefni, sem nefnd eru á hráefnaskránni á vörulista III í Viðauka B, ekki talin
innihalda nein efni, sem flutt hafa verið inn utan svæðisins, þegar þau hafa verið
notuð, svo sem greint er í hráefnaskránni í framleiðslu innan svæðis samtakanna.

3. Ekkert í samningi þessum skal koma í veg fyrir, að aðildarríki geti veitt vörum
svæðistollmeðferð, sem fluttar eru inn frá landssvæði annars aðildarríkis, svo fram-
arlega sem sams konar vörur, sem fluttar eru inn frá landssvæði annarra aðildar-
ríkja, hljóti sömu meðferð.

4. Ákvæði, sem lúta að stjórnsýslu og framkvæmd þessarar greinar, er að finna
í Viðauka B.

5. Ráðið getur ákveðið að breyta ákvæðum þessarar greinar og Viðauka B.

6. Ráðið skal öðru hvoru kanna, að hvaða leyti unnt er að breyta samningnum, svo
að tryggt sé, að reglurnar um uppruna gegni hindrunarlaust hlutverki sinu, sér i
lagi á þann veg, að þær verði gerðar einfaldari og rýmri.

5. gr.

Viðskiptafrávik.
1. Að því er varðar þessa grein er það nefnt viðskiptafrávik. þegar

(a) innflutningur ákveðinnar vörutegundar frá landssvæði eins aðildarríkis til
annars fer vaxandi,

(i) sem afleiðing lækkunar eða afnáms tolla eða gjalda af þessari vöru í inn-
flutningslandinu, vegna ákvæða 3. eða 6. greinar, og

(ii) vegna þess að tollar eða gjöld, sem útflutningsríkið leggur á innflutt hrá-
efni eða hálfunna vöru, sem notuð eru við framleiðslu umræddrar vöru,
eru verulega lægri en hliðstæðir tollar eða gjöld, sem innflutningsríkið
beitir, og

(b) þessi aukning innflutnings valdi, eða myndi valda, þeirri framleiðslu, sem
á sér stað á landssvæði innflutningslandsins. alvarlegum skaða.

2. Ráðið skal jafnan hafa til athugunar viðskiptafrávik og orsakir þeirra. Það skal
taka þær ákvarðanir, sem nauðsynlegar eru, til þess að hafa áhrif á orsakir viðskipta-
frávika með því að breyta reglunum um uppruna, samkvæmt 5. málsgrein 4. greinar,
eða á annan þann hátt, sem því þykir hæfa.

3. Ef viðskiptafrávik á sér stað, sem krefst skjótra aðgjörða, þá getur hvaða aðild-
arríki sem, er skotið málinu til ráðsins. Ráðið skal taka ákvörðun í málinu svo fljótt
sem unnt er og að jafnaði, innan eins mánaðar. Ráðið getur, með meirihlutaákvörð-
un, heimilað bráðabirgðaaðgjörðir, sem miða að því að tryggja stöðu þess ríkis, sem
um er að ræða. Slíkar ráðstafanir skulu ekki vera í gildi lengur en þar til það fyrir-
komulag, sem um er rætt í 2. málsgrein hér að ofan, nær fram að ganga og ekki
lengur en í tvo mánuði, nema ráðið í undantekningartilfellum heimili, með meiri-
hlutasamþykkt, framlengingu þessa tímabils í mesta lagi tvo mánuði.

22



4. Aðildarríki, sem hyggur á lækkun á gildandi toll- eða gjaldstiga á hverri þeirri
vöru, sem ekki getur komið undir svæðistollmeðferð, skal eftir því sem fram-
kvæmanlegt er, tilkynna það ráðinu ekki síðar en þrjátíu dögum áður en slík lækk-
un tekur gildi, og skal taka til athugunar allar ábendingar annarra aðildarríkja um,
að lækkunin sé líkleg til að leiða til viðskiptafrávika. Upplýsingar, sem fengnar
eru samkvæmt þessari málsgrein, skulu ekki látnar í té nokkrum aðila utan starfs-
liðs samtakanna eða opinberrar þjónustu aðildarríkjanna.

5. Þegar aðildarríkin ráðgera breytingar á tollum sínum eða gjöldum á hverri
þeirri vöru, sem ekki getur komið undir svæðistollmeðferð, skulu þau taka tillit
til þess, að æskilegt er að forðast þau frávik í viðskiptum, sem af slíkum breyting-
um gætu leitt. Í slíkum tilvikum getur sérhvert aðildarríki, sem telur, að viðskipta-
frávik eigi sér stað, skotið málinu til ráðsins samkvæmt 31. grein.

6. Ef vitnað er til mismunar á toll- eða gjaldstigum á einhverri þeirri vöru, sem
ekki getur komið undir svæðistollmeðferð, þegar í athugun er kæra samkvæmt 31.
grein, þá skal einungis vera tekið tillit til þess mismunar, ef meirihlutasamþykkt
ráðsins liggur fyrir um það, að um viðskiptafrávik sé að ræða.

7. Ráðið skal öðru hvoru endurskoða ákvæði þessarar greinar og getur ákveðið
að breyta ákvæðum þessum.

6. gr.
Fjáröflunartollar og innlendar álögur.

1. Aðildarríkin skulu ekki
(a) leggja beint eða óbeint á innfluttar vörur nein fjáröflunargjöld, sem hærri

eru en þau, sem lögð eru beint eða óbeint á sams konar innlendar vörur, eða beita
slíkum gjöldum, svo að sams konar innlendum vörum sé veitt raunveruleg vernd,
eða

(b) leggja fjáröflunargjöld á innfluttar vörur, þegar sams konar vörur eru
ekki framleiddar Í landinu sjálfu, eða aðeins framleiddar í takmörkuðum mæli, á
þann hátt, að veitt sé raunveruleg vernd innlendri framleiðslu á vörum annarrar
tegundar, sem þó geta komið Í stað innfluttu varanna, og sem veita þeim beina sam-
keppni og ekki bera beint eða óbeint tilsvarandi fjáröflunargjöld í innflutnings-
landinu,
og skulu láta þessar skuldbindingar taka gildi á þann hátt, sem fyrir er mælt um
í 2. og 3. málsgrein þessarar greinar.

2. Aðildarríkin skulu ekki leggja á ný fjáröflunargjöld, sem brjóta í bága við 1.
málsgrein þessarar greinar, og skulu ekki breyta fjáröflunargjaldi, sem í gildi er,
á þann hátt, að sú raunverulega vernd, sem í fjáröflunargjaldinu felst, aukist upp
fyrir það mark, sem í gildi er á þeim mánaðardegi, sem grunntollurinn miðast við,
samkvæmt 3. málsgrein 3. greinar, það er að segja að því leyti, sem það fjáröflunar-
gjald er í ósamræmi við 1. málsgrein þessarar greinar.

3. (a) Aðildarríkin skulu í síðasta lagi þann 1. janúar 1962 afnema alla raunhæfa
vernd, sem felst í sérhverjum innanlandsskatti eða öðrum innanlandsgjöldum.

(b ) Að því er varðar fjáröflunartolla skulu aðildarríkin annaðhvort
(i) afnema smám saman alla raunhæfa vernd, sem felst í tollinum, með

því að lækka hann stig af stigi í samræmi við ákvæðin um lækkun inn-
flutningstolla í 3. grein, eða

(ii) afnema alla raunhæfa vernd, sem felst í tollinum, í síðasta lagi 1. janú-
ar 1965.

Ce) Sérhvert aðildarríki skal, í siðasta lagi 1. júlí 1966, tilkynna ráðinu gagn-
vart hvaða tollum það hyggst beita ákvæðum liðar (b) (ii) í þessari málsgrein.
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4. Sérhvert aðildarríki skal tilkynna ráðinu um öll fjáröflunargjöld, sem það hef-
ur á lagt, þar sem álagningarstiginn, eða ákvæðin um álagningu eða innheimtu
gjaldsins eru ekki þau sömu á innfluttum vörum og samskonar innlendum vörum,
jafnskjótt og það telur að gjaldið samræmist eða hafi breytzt til samræmis við
lið Ca) í 1. málsgrein þessarar greinar. Sérhvert aðildarríki skal, samkvæmt ósk
hvers annars aðildarríkis, veita upplýsingar um beitingu 1., 2. og 3. málsgreinar
þessarar greinar.

5. Sérhvert aðildarríki skal tilkynna ráðinu um það til hvaða fjáröflunartolla það
hyggist láta ákvæði þessarar greinar ná.

6. Að því er varðar þessa grein skulu:
Ca) "fjáröflunargjöld" þýða fjáröflunartollar, innanlandsskattar og aðrar inn-

lendar álögur á vörur;

Cb) "fjáröflunartollar" þýða tollar og aðrar svipaðar álögur, sem lagðar eru á
í þeim megin tilgangi að afla tekna;

Ce) "innfluttar vörur" þýða vörur, sem samþykki er um að gætu notið svæðis-
tollmeðferðar samkvæmt ákvæðum 4. greinar.

7. gr.")
End urgreiðsIa.

1. Ef annað leiðir ekki af ákvæðum þessarar greinar og Viðauka B, þá getur sér-
hvert aðildarríki, frá og með 31. desember 1966, neitað að heimila að svæðistollmeð-
ferð nái til vara, sem tollendurgreiðslu er krafizt af, eða slík endurgreiðsla er veitt
af, í sambandi við útflutning þeirra frá því aðildarríki, þar sem síðasta hönd hefur
verið lögð á framleiðslu varanna.

2. Ákvæði, sem lúta að stjórnsýslu og framkvæmd þessarar greinar, er að finna
í Viðauka B.

3. Ráðið getur ákveðið að breyta ákvæðum þessarar greinar eða Viðauka R, og
getur og ákveðið, að fleiri eða annars kyns reglur um endurgreiðslu tolla skuli
gilda, annaðhvort almennt eða um ákveðnar vörur eða í vissum tilfellum.

4. Varðandi framkvæmd ákvæða þessarar greinar skal sérhvert aðildarríki veita
innflutningi frá landssvæðum allra bandalagslandanna sömu meðferð.

5. Að því er varðar þessa grein og Viðauka B skal þess getið að:

Ca) "endurgreiðsla" þýðir hvers kyns fyrirkomulag, þar á meðal tímabundið
tollfrelsi, er miðar að endurgreiðslu eða eftirgjöf allra eða hluta þeirra tolla, sem
lagðir eru á innflutt efni, svo framarlega sem fyrirkomulagið, leynt eða ljóst,
heimilar slíka endurgreiðslu eða eftirgjöf, ef vörur eru fluttar út, en ekki, ef þær
eru notaðar innanlands.

(b) "eftirgjöf" þýðir m. a. undanþága frá tollum á efnum, sem flutt eru inn
i fríhafnir, frísvæði eða til annarra staða, sem njóta sams konar tollfríðinda; og

Ce) "tollar" þýðir tollar og öll þau önnur gjöld, sem hafa sömu áhrif og lögð
eru á innflutt efni, nema sá þáttur í slíkum tollum og gjöldum, sem hefur ekki
verndaráhrif.

1) Skv. breytingum með ráðssamþykkt nr. 6, 1966 (22. april 1966).
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8. gr.

Bann við útflutningstollum.

1. Aðildarríkin skulu ekki taka upp eða hækka útflutningstolla, og skulu ekki
leggja á neina slíka tolla frá og með 1. janúar 1962.

2. Ákvæði þessarar greinar skulu ekki vera því til hindrunar, að sérhvert aðildar-
ríki geti gert þær ráðstafanir, sem nauðsynlegar eru til þess að koma í veg fyrir
að komizt verði hjá tollgreiðslum þeim, sem það leggur á útflutning til landssvæða
utan svæðis samtakanna með endurútflutningi.

3. Að því er varðar þessa grein skulu "útflutningstollar" þýða sérhverja tolla
eða gjöld, sem sömu áhrif hafa, sem lögð eru á vöruútflutning eða stofnað til i
sambandi við hann, frá landssvæði sérhvers aðildarrikis til annars.

9. gr.
Samvinna um tollaframkvæmd.

Aðildarríkin skulu gera viðeigandi ráðstafanir, þar á meðal um stjórnunar-
samvinnu, til að tryggja, að ákvæði 3.-7. greinar og Viðauka A og B, séu fram-
kvæmd til hlítar og á sem samræmdastan hátt. Við þá framkvæmd sé höfð i huga
nauðsyn þess að draga, svo sem unnt er, úr þeim formkröfum, sem gerðar eru i
viðskiptum, og einnig nauðsyn þess að finna lausn sérhverra þeirra vandamála,
sem spretta af framkvæmd þessara ákvæða, og allir geti vel við unað.

10. gr.
Magntakmarkanir á innflutningi.

1. Aðildarríkin skulu ekki taka upp eða auka magntakmarkanir á innflutningi
vara frá landssvæði annarra aðildarríkja.

2. Aðildarríkin skulu afnema slíkar magntakmarkanir svo fljótt sem auðið er, og
ekki síðar en 31. desember 1966.1)

3. Sérhvert aðildarríki skal draga úr magntakmörkunum stig af stigi og á þann
hátt, að ekki sé komið í veg fyrir eðlilega viðskiptaaukningu, sem leiðir af áhrifum
3. og 6. greinar, og að jafnframt skapist ekki nein erfið vandamál fyrir það aðildar-
ríki, sem í hlut á, árin næstu á undan 1. janúar 1967.

4. Sérhvert aðildarríki skal beita ákvæðum þessarar greinar á þann hátt, að i
engu sé gert upp á milli allra hinna aðildarríkjanna.

5. Þann 1. júlí 1960 skulu aðildarríkin koma á glóbalkvótum fyrir allar þær vörur,
sem magntakmarkanir gilda um, og skulu þeir ekki vera minni en 20% hærri en
tilsvarandi grunnkvótar. Að því er varðar kvóta, sem einnig geta gilt fyrir riki,
sem ekki eru aðildarriki, skulu glóbalkvótarnir, i viðbót við a. m. k. 20% hækkun
grunnkvótanna. hafa að geyma upphæð, sem ekki sé minni en heiJdarinnflutnings-
magnið frá slíkum ríkjum árið 1959.

6. Ef grunnkvóti er enginn eða sáralítill, skulu aðildarríkin sjá svo um, að sá
kvóti, sem verður tekinn upp 1. júlí 1960, sé hæfilega stór. Sérhvert aðildarriki
getur átt frumkvæðið að viðræðum um hver sé hæfileg stærð einhvers sliks kvóta,
fyrir eða eftir að hann er tekinn upp.

1) Skv. breytingum með ráðs samþykkt nr. 7, 1963 (10. mai 1963).
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7. Þann 1. júlí 1961, og síðan árlega þann 1. júlí, skulu aðildarríkin auka sér-
hvern þann kvóta, sem stofnað hefur verið til í samræmi við 5. og 6. málsgrein
þessarar greinar, um að lágmarki 20% af upphæð, sem er jafnhá og grunnkvótinn,
aukinn i samræmi við þessa grein.

8. Ef eitthvert aðildarríkjanna telur, að beiting 5. til 7. málsgreinar þessarar grein-
ar um vöru myndi valda alvarlegum erfiðleikum, þá er því aðildarríki heimilt að
leggja til við ráðið, að aðrar ráðstafanir verði látnar gilda um þá vöru. Ráðið getur,
með meirihlutasamþykkt, heimilað þessu aðildarríki að taka upp þær aðrar ráðstaf-
anir, sem ráðið telur hæfa.

9. Aðildarríkin skulu tilkynna ráðinu UIll nánari atriði þeirra kvóta, sem stofnað
er til samkvæmt ákvæðum þessarar greinar.

10. Ráðið skal, ekki síðar en 31. desember 1961, og öðru hvoru að þeim tíma liðnum,
endurskoða ákvæði þessarar greinar og þau skref, sem aðildarríkin hafa tekið varð-
andi framkvæmd ákvæða hennar, og getur ákveðið, að frekari eða öðrum ákvæðum
skuli beita.

11. Að þvi er varðar þessa grein þýðir:
(a) "magntakmarkanir" bann við eða takmarkanir á innflutningi frá landssvæði

annarra aðildarríkja, hvort sem þeim er komið á með kvótum, innflutningsleyfum
eða öðrum ráðstöfunum, sem hafa sömu áhrif, þar á meðal með stjórnsýsluaðgerð-
um og skilyrðum, sem hefta innflutning;

(b) "grunnkvóti" þýðir sérhver sá kvóti eða þeir kvótar samanlagðir, sem kom-
ið hefur verið á, ásamt samanlögðu magni þess innflutnings, sem er ella bundinn
magntakmörkunum, að því er varðar vörur, sem fluttar eru inn frá landssvæði ann-
arra aðildarríkja árið 1959; eða, að því er varðar glóbalkvóta, sem eru opnir ríkjum,
sem ekki eru aðilar, samanlagður innflutningurinn, sem átt hefur sér stað í samræmi
við slíka kvóta frá aðildarríkjunum árið 1959.

(e) "glóbalkvótí" þýðir kvóti, sem heimilar þeim, sem hafa innflutningsleyfi
eða aðrar heimildir, að flytja inn allar þær vörur, sem kvótinn nær til, frá öllum
aðildarríkjunum og frá þeim öðrum ríkjum, sem kvótinn nær til.

11. gr.
Magntakmarkanir á útflutningi.

1. Aðildarríkin skulu ekki taka upp eða auka bönn eða takmarkanir á útflutningi
til annarra aðildarríkja, hvort sem þeim er komið á með kvótum eða útflutningsleyf-
um eða öðrum ráðstöfunum, sem hafa sömu áhrif, og skulu afnema sérhver slik
bönn eða takmarkanir ekki síðar en 31. desember 1961.

2. Ákvæði þessarar greinar skulu ekki hindra neitt aðildarríki í því að gera þær
ráðstafanir, sem eru nauðsynlegar, til þess að koma í veg fyrir að unnt sé, með endur-
útflutningi, að sniðganga höftin, sem það setur á útflutning til landssvæða utan
svæðis samtakanna.

12. gr.
Undanþágur.

Svo framarlega, sem slíkar ráðstafanir eru ekki notaðar til þess að koma á óval-
kvæðri eða óréttlætanlegri mismunun milli aðildarríkja, eða notaðar sem dulbúin
höft á viðskipti milli aðildarríkjanna, þá skal ekkert í 10. og 11. grein hindra það,
nð sérhvert aðildarríki geti samþykkt eða framkvæmt ráðstafanir, sem eru:

Ca) nauðsynlegar í því skyni að vernda almennt siðgæði;
(b) nauðsynlegar til að hindra óeirðir eða glæpi;
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(e) nauðsynlegar til að vernda líf eða heilsu manna, málleysingja og gróðurs;
Cd) nauðsynlegar til að tryggja, að farið sé eftir lögum eða reglum um fram-

kvæmd tollmála eða varðandi flokkun, greiningu eða sölu vara, eða varðandi rekst-
ur einkasölu ríkisfyrirtækja eða fyrirtækja, sem hlotið hafa einka- eða sérréttindi;

Ce) nauðsynlegar til að vernda eignir fyrirtækja eða höfundarrétt eða til þess
að koma í veg fyrir sviksamlegt atferli;

(f) varða gull eða silfur;
(g) varða vörur, sem unnar eru af föngum;
(h) gerðar til þess að vernda þjóðardýrgripi, sem hafa listrænt, sögulegt eða

fornfræðilegt gildi.

13. gr.

Ríkisstyrkir.

1. Aðildarríkin skulu ekki beita eða taka upp:
(a) Þá hætti aðstoðar við útflutning vara til annarra aðildarríkja, sem lýst er

í Viðauka e, eða
(b) nokkurs konar aðra aðstoð, sem hefur það að meginmarkmiði að spilla þeim

hagsbótum, sem búizt er við, að leiði af afnámi tolla og magntakmarkana í viðskipt-
um milli aðildarríkjanna.

2. Ef beiting aðildarríkis á hvers kyns aðstoð, sem ekki brýtur þó í bága við 1.
málsgrein þessarar greinar, spillir þeim hagsbótum. sem búizt er við að leiði af af-
námi tolla og magntakmarkana í viðskiptum milli aðildarríkjanna, eða því að slikir
tollar eða magntakmarkanir eru ekki fyrir hendi, og með því skilyrði að þeirri fram-
kvæmd, sem lýst er í 1.-3. málsgrein 31. greinar, hafi verið fylgt, þá getur ráðið,
með meirihlutaákvörðun, heimilað hvaða aðildarríki sem er að fella úr gildi gagnvart
aðildarríldnu, sem aðstoðina veitir, þær skyldur skv. samningnum, sem ráðið telur
hæfa.

:1. Ráðið getur ákveðið að breyta ákvæðum þessarar greinar og Viðauka C.

14. gr.

Opinber fyrirtæ'ki.
1. Aðildarríkin skulu tryggja það, að opinber fyrirtæki afnemi í starfsemi sinni,
stig af stigi, á tímabilinu 1. júlí 1960 til 31. desember 19661) eftirfarandi:

(a) ráðstafanir, sem hafa í för með sér vernd fyrir innlenda framleiðslu, sem
væri andstæð samningnum, ef hún væri framkvæmd með tollum eða gjöldum, sem
sömu áhrif hafa, magntakmörkunum eða ríkisstyrkjum, eða

(b) misrétti í viðskiptum vegna þjóðernisástæðna að því leyti sem það spillir
þeim hagsbótum. sem búizt er við að leiði af afnámi tolla og magntakmarkana í við-
skiptum milli aðildarr ikjanna, eða því, að slíkir tollar eða magntakmarkanir eru
ekki fyrir hendi.

2. Að svo miklu leyti, sem ákvæði 15. greinar varða störf opinberra fyrirtækja, þá
skal sú grein gilda um þau á sama hátt og hún gildir um önnur fyrirtæki.

3. Aðildarríkin skulu tryggja, að ekki sé hafin sú nýja framkvæmd, sem lýst er í 1.
málsgrein þessarar greinar.

1) Skv. breytingum með ráðssamþykkt nr. 10, 1963 (10. mai 1963).
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4. Þar sem aðildarríkin hafa ekki nægilegt lagalegt vald til þess að segja fyrir í
þessu efni um starfsemi héraðs- eða sveitarstjórna eða fyrirtækja í umráðum þeirra,
skulu þau engu að síður reyna að tryggja, að þessar stjórnir eða fyrirtæki hlíti.
ákvæðum þessarar greinar.

5. Ráðið skal jafnan hafa ákvæði þessarar greinar í endurskoðun og getur ákveðið
að breyta þeim.

6. Að því er þessa grein varðar þýðir "opinbert fyrirtæki" ríkisstofnanir, héraðs
eða sveitarstjórnir, opinber fyrirtæki og hver önnur sú stofnun, þar sem aðildarríki
stjórnar eða hefur áhrif á innflutning frá eða útflutning til landssvæðis aðildarríkis,
samkvæmt lögum eða venju.

15. gr.
Samkeppnishömlur.

1. Aðildarríkin eru þeirrar skoðunar, að eftirfarandi viðskiptahættir séu ósamrým-
anlegir samningi þessum, að svo miklu leyti, sem þeir spilla þeim hagsbótum. sem
búizt er við að leiði af afnámi tolla og magntakmarkana í viðskiptum milli aðildar-
ríkjanna, eða þVÍ að slíkir tollar eða magntakmarkanir eru ekki fyrir hendi:

(a) Samningar milli fyrirtækja, ákvarðanir samtaka fyrirtækja og samhæfðir
viðskiptahættir félaga, sem hafa það að markmiði, eða afleiðingu, að útiloka, hamla
eða spilla samkeppni innan svæðis samtakanna;

(b) aðgjörðir, sem stafa af þVÍ að eitt eða fleiri fyrirtæki misnota aðstöðu sína
sem ráðandi markaðsaðilar á svæði samtakanna eða á verulegum hluta þess.

2. Ef einhvers konar viðskiptaháttum, sem lýst er í 1. málsgrein þessarar greinar,
er skotið til ráðsins Í samræmi við 31. grein, getur ráðið, með tillögu samkvæmt 3.
málsgrein eða með ákvörðun samkvæmt 4. málsgrein þeirrar greinar, gert ráðstafanir
til útgáfu skýrslu um málsatriði.

3. (a) Ráðið skal, í ljósi fenginnar reynslu, taka til athugunar. ekki síðar en 31.
desember 1964, og hvenær sem er síðar, ef það kýs, hvort frekari eða annarra ákvæða
er þörf til þess að bæta úr áhrifum sarnkeppnishamla eða ráðandi markaðsaðila á
viðskipti aðildarríkjanna.

(b) Slík athugun skal meðal annars fjalla um eftirtalin atriði:
(i) lýsingu á þeim samkeppnishömlum eða ráðandi markaðsaðilum, sem

ráðinu ber að láta sig varða;
(ii) aðferðir til þess að afla upplýsinga um samkeppnishömlur eða ráðandi

markaðsaðila ;
(iii) á hvaða hátt rannsóknir skuli fara fram;
(iv) hvort fá eigi ráðinu rétt til þess að hefja kannanir.

(e) Ráðið getur ákveðið að samþykkja þau ákvæði, sem nauðsynleg þykja vegna
þeirrar endurskoðunar, sem gert er ráð fyrir Í lið Ca) og (b) Í þessari málsgrein.

16. gr.
Stofnsetning.

1. Aðildarríkin eru þeirrar skoðunar, að ekki eigi á landssvæði þeirra að beita höft-
um gegn stofnsetningu og rekstri fyrirtækja, sem ríkisborgarar annarra aðildar-
ríkja reka, með þVÍ að veita slíkum ríkisborgurum lakari kjör en eigin ríkisborgur-
um og spilla á þann hátt þeim hagsbótum. sem búizt er við að leiði af afnámi tolla
og magntakmarkana í viðskiptum milli aðildarríkjanna eða þVÍ, að slíkir tollar eða
magntakmarkanir eru ekki fyrir hendi.
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2. Aðildarríkin skulu ekki beita nýjum höftum á þann hátt, að þau brjóti bága
við þá grundvallarreglu, sem skráð er í 1. málsgrein þessarar greinar.

3. Aðildarríkin skulu tilkynna ráðinu, innan þess frests, sem ráðið ákveður, efnis-
atriði sérhverra þeirra hafta, sem þau beita á þann hátt, að ríkisborgurum annarra
aðildarríkja eru veitt lakari kjör á landssvæði þeirra en þeirra eigin ríkisborgurum,
að því er þau atriði varðar, sem getið er í 1. málsgrein þessarar greinar.

4. Ráðið skal taka til athugunar, ekki síðar en 31. desember 1964, og getur tekið til
athugunar hvenær sem er síðar, hvort frekari eða önnur ákvæði séu nauðsynleg til
að gefa þeim grundvallarreglum gildi, sem skráðar eru í 1. málsgrein þessarar greinar,
og getur ákveðið að samþykkja þau ákvæði, sem nauðsynleg eru.

5. Engin ákvæði þessarar greinar skulu vera því til fyrirstöðu, að aðildarríki geti
samþykkt og framkvæmt ráðstafanir til þess að hafa stjórn á komu, búsetu, athöfn-
um eða brottför útlendinga, þegar slíkar ráðstafanir eru réttlætanlegar vegna al-
mannareglu, heilsufars almennings eða velsæmis eða öryggis landsins eða til þess að
hindra alvarlegt jafnvægisleysi í þjóðfélags- eða búsetuskipan aðildarríkisins.

6. Að því er þessa grein varðar þýðir:
(a) "ríkisborgarar", þegar aðildarríki á í hlut,

Ci) fólk, sem hefur ríkisborgararétt þess aðildarríkis,
og

Cii) félög og aðrar persónur að lögum, sem stofnuð eru á landssvæði þess
aðildarríkis samkvæmt lögum þess ríkis og sem það telur að séu þar-
lend, svo framarlega sem þau hafa verið stofnuð í ágóðaskyni og hafi
skrásetta skrifstofu og aðalstjórn innan svæðis samtakanna, og reki þar
verulega starfsemi;

(b) "fyrirtæki" þýðir hvers kyns fyrirtæki, sem framleiða eða verzla með vörur,
sem uppruna sinn eiga á svæði samtakanna, hvort sem þeim er stjórnað af starfs-
mönnum eða af hálfu umboða, útibúa eða félaga eða annarra persóna að lögum.

17. gr.

Innflutningur undirboðsvara og niðurgreiddra vara.

1. Engin ákvæði þessa samnings skulu vera því til hindrunar, að aðildarríki
geri ráðstafanir gegn innflutningi undirboðsvara eða niðurgreiddra vara, í sam-
ræmi við aðrar alþjóðlegar skuldbindingar sínar.

2. Sérhverri framleiðsluvöru, sem hefur verið flutt út frá landssvæði eins aðildar-
ríkis til annars og hefur ekki verið frekar unnin eftir útflutning, skal, þegar hún
er flutt inn á landssvæði útflutningslands síns, heimill innflutningur án magn-
takmarkana og annarra hliðstæðra kvaða, sem hafa sams konar áhrif. Slíkar vörur
skulu einnig undanþegnar tollum og gjöldum, sem sams konar áhrif hafa, nema
hvað endurheimta má hvers konar ívilnanir í mynd tollendurgreiðslna, tollaundan-
þágu eða annars, sem. veitt hefur verið vegna útflutnings frá landssvæði fyrrnefnda
aðildarríkisins.

3. Ef einhver atvinnugrein á landssvæði einhvers aðildarríkis verður fyrir áfalli
eða yfir henni vofir verulegt tjón vegna innflutnings undirboðs- eða niðurgreiddra
vara til landssvæðis annars aðildarríkis, þá skal síðarnefnda aðildarríkið, að beiðni
hins fyrrnefnda, kanna horfur á því að gripa til þeirra aðgjörða, sem eru í samræmi
við alþjóðlegar skuldbindingar þess, til þess að bæta úr tjóninu eða hindra hið
yfirvofandi tjón.

29



18. gr.

Undanþágur vegna öryggisástæðna.

1. Engin ákvæði þessa samnings skulu vera því til hindrunar, að aðildarríki geri
þær ráðstafanir, sem það telur nauðsynlegar, til verndar helztu öryggishagsmunum
sínum, þegar slikar ráðstafanir

Ca) eru gerðar til þess að hindra uppljóstrun upplýsinga,
(b) varða kaup og sölu vopna, skotfæra eða hergagna eða rannsóknir, vinnslu

eða framleiðslu, sem bráðnauðsynleg er af varnarástæðum, svo framarlega sem
slíkar ráðstafanir hafa ekki í för með sér notkun innflutningstolla eða magntakmark-
ana á innflutningi, nema að því leyti, sem slík höft eru heimiluð samkvæmt 12.
grein eða með ákvörðun ráðsins,

(e) eru gerðar til þess að tryggja, að kjarnorkuefni og búnaður, sem ætluð
eru til friðsamlegra nota séu ekki nýtt í hernaðarþágu, eða

(d) eru gerðar á styrjaldartímum eða ú öðrum hættutímum í alþjóðamálum.

2. Engin ákvæði samnings þessa skulu vera þvi til hindrunar, að aðildarríki geri
ráðstafanir til þess að rækja þær skyldur, sem það aðildarríki hefur tekizt á herðar
i þvi skyni að tryggja frið og öryggi í veröldinni.

19. gr.

Greiðslujafnaðarvandkvæði.

1. Þrátt fyrir ákvæði 10. greinar getur sérhvert aðildarríki, í samræmi við aðrar
alþjóðlegar skuldbindingar sínar, tekið upp magntakmarkanir á innflutningi til þess
að vernda greiðslujöfnuð sinn.

2. Sérhvert aðildarríki, sem gerir ráðstafanir samkvæmt 1. málsgrein þessarar
greinar, skal skýra ráðinu frá þeim, ef unnt er, áður en þær taka gildi. Ráðið skal
kanna málið og hafa það til athugunar og getur hvenær sem er gert tillögur með
meirihluta samþykkt , sem miða að því að draga úr tjónáhrifum þessara hafta, eða
að því að hjálpa aðildarríkinu til þess að komast yfir erfiðleikana. Ef greiðslu-
jafnaðarvandkvæðin haldast í meir en átján mánuði og þær ráðstafanir, sem gerðar
hafa verið, valda alvarlegum truflunum á starfi samtakanna, skal ráðið kanna
málið og getur, eftir að hafa tekið tillit til hagsmuna allra aðildarríkjanna, innleitt
sérstakt fyrirkomulag, með meirihluta samþykkt til þess að draga úr eða bæta upp
áhrif slíkra ráðstafana.

3. Aðildarríki, sem hefur gert ráðstafanir samkvæmt 1. málsgrein þessarar greinar,
skal virða þá skyldu sína að láta ákvæði ]0. greinar koma á ný óskorað til fram-
kvæmda og skal gera tillögur um það til ráðsins strax og greiðslujöfnuður þess
batnar, á hvern hátt það skuli gert. Ráðið getur með meirihlutasamþykkt lagt til
við aðildarrikið, að aðrar ráðstafanir verði gerðar i sama skyni, ef það telur þessar
tillögur ekki fullnægjandi.

20. gr.

Vandkvæði í einstökum atvinnugreinum.

1. Ef, á landssvæði aðildarríkis
(a) greinileg aukning atvinnuleysis í ákveðinni atvinnugrein eða landshluta

orsakast vegna verulegrar eftirspurnarminnkunar innanlands eftir vöru, sem fram-
leidd er í landinu, og

(b) þessi eftirspurnarminnkun stafar af aukningu innflutnings frá landssvæði
annarra aðildarrikja vegna afnáms tolla, gjalda og magntakmarkana stig af stigi
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samkvæmt 3., 6. og 10. grein, þá má það aðildarríki, þrátt fyrir önnur ákvæði þessa
samnings,

(i) takmarka þennan innflutning með magntakmörkunum þannig, að hann
sé ekki minni en slíkur innflutningur á einhverju tólf mánaða skeiði,
sem lauk innan tólf mánaða, áður en höftin tóku gildi; höftin skulu
ekki vera lengur í gildi en átján mánuði, nema ráðið með meiri-
hlutasamþykkt heimili framlengingu í þann tíma, og með þeim skil-
yrðum, sem ráðið telur hæfa; og

(ii) gera þær ráðstafanir, annaðhvort í staðinn fyrir eða í viðbót við inn-
flutningshöft samkvæmt lið ci) í þessari málsgrein, sem ráðið kann að
heimila, með meirihlutasamþykkt.

2. Þegar aðildarríki gerir ráðstafanir, samkvæmt 1. málsgrein þessarar greinar,
skal það láta innflutning frá landssvæði allra aðildarríkjanna sæta sömu kjörum.

3. Aðildarríki, sem stofnar til hafta samkvæmt lið (i) í 1. málsgrein þessarar
greinar, skal skýra ráðinu frá þeim, og ef unnt er, áður en þau taka gildi. Ráðið
getur jafnan tekið höft þessi til athugunar og getur með meirihlutasamþykkt gert
tillögur, sem miða að því að draga úr sérhverjum skaðleguni áhrifum þessara hafta
eða að því að hjálpa aðildarríkinu til þess að bæta úr vandkvæðum sínum.

4. Ef aðildarríki telur einhvern tímann eftir 1. júlí 1960, að beiting ákvæða liðs
(a) í 2. málsgrein 3. greinar og 3. málsgrein 6. greinar um einhverja vöru myndi
valdi því ástandi, sem lýst er í 1. málsgrein þessarar greinar, þá getur aðildarríkið
lagt til við ráðið. að lækkun þess innflutningstolls eða verndarákvæðis, sem um er
að ræða, skuli miðast við önnur tímamörk. Ef ráðið kemst að þeirri niðurstöðu,
að tillagan sé réttmæt, getur það með meirihlutasamþykkt heimilað þessu aðildarríki
að beita öðrum lækkunartimamörknm, svo framarlega sem orðið er við þeim skyld-
um um lokaafnám innflutningstolIsins eða verndarákvæðis, sem felast í lið (b) i 2.
málsgrein 3. greinar og 3. málsgrein 6. greinar.

5. Ef ráðið fyrir 1. janúar 1970 telur, að þörf sé á einhverju ákvæði svipuðu
þeim, sem er að finna í 1. til 3. málsgrein þessarar greinar, eftir þann tíma, getur
það ákveðið, að slík ákvæði skuli vera Í gildi hvaða tímabil, sem vera skal, eftir
þann mánaðardag.

21. gr.

Landbúnaðarvörur.

1. Vegna þeirra sérstöku aðstæðna, sem landbúnað varða, skulu engin ákvæði
undanfarandi greina þessa samnings nema 1. og 17. grein, gilda um þær landbúnaðar-
vörur, sem skráðar eru í Viðauka D. Ráðið getur ákveðið að breyta ákvæðum þessarar
málsgreinar og Viðauka D.

2. Sérákvæði þau, sem skulu gilda um þessar landbúnaðarvörur, eru skráð í
22.-25. grein.

22. gr.
Landbúnaðarstefna og markmið.

1. Aðildarríkin eru sammála um, að sú stefna, sem þau fylgja í landbúnaðarmál-
um, miðist við það

(a) að stuðla að aukinni framleiðni og hagkvæmri og hagrænni framleiðslu-
þróun.

(b) að koma á sæmilegu markaðsjafnvægi og nægilegu framboði vara fyrir
neytendur á sanngjörnu verði, og

(e) að tryggja viðhlítandi lífskjör þeirra, sem við landbúnað starfa.
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Við framkvæmd þessarar landbúnaðarstefnu skulu aðildarríkin taka sanngjarnt
tillit til hagsmuna annarra aðildarríkja varðandi útflutning landbúnaðarvara, og
skulu taka tillit til hefðbundinna viðskiptatengsla.
2. Með tilliti til þessarar stefnu skal markmið samtakanna vera það að auðvelda
aukningu viðskipta, sem hafi í för með sér sanngjarna hagkvæmni fyrir þau aðildar-
ríki, sem byggja efnabag sinn að miklu leyti á útflutningi landbúnaðarvara.

23. gr.

Landbúnaðarsamningar milli aðildarríkja.

1. Til þess að ná því markmiði, sem skráð er í 2. málsgrein 22. greinar, og sem
grundvöll samvinnu þeirra í landbúnaðarefnum, hafa ákveðin aðildarríki gert samn-
inga sín á milli, þar sem ákvarðað er hvaða ráðstafanir skuli gerðar, þ. á m, afnám
tolla á nokkrum landbúnaðarvörum, til þess að auðvelda aukningu landbúnaðar-
vöruviðskipta. Ef einhver tvö eða fleiri aðildarríki gera síðar slíka samninga, skulu
þau tilkynna það hinum aðildarríkjunum, áður en samningarnir taka gildi.

2. Samningar, sem gerðir eru samkvæmt 1. málsgrein þessarar greinar, og sér-
hvert samkomulag, sem gert er milli samningsaðilanna og breytir þeim, skal gilda
jafnlengi og þessi samningur. Eftirrit slíkra samninga skulu, strax eftir undirritun
sendast hinum aðildarríkjunum, og staðfestu eftirriti skal komið í vörzlu ríkis-
stjórnar Svíþjóðar.

3. Sérhver ákvæði í slíkum samningum, sem varða tolla, skulu gilda til hagsbóta
fyrir öll hin aðildarríkin og aðildarríkin skulu ekki verða svipt þeim hagsbótum.
sem í slíkum ákvæðum felast, vegna takmörkunar á samningunum, án samþykkis
allra þeirra.

24. gr.

Niðurgreiðslur vegna útflutnings landbúnaðarvara.

1. Aðildarríki skal ekki valda hagsmunum annarra aðildarríkja tjóni með því að
greiða niður, beint eða óbeint, neina þá vöru, sem skráð er í Viðauka D, og sem
veldur aukningu útflutnings þess aðildarríkis á þeirri vöru, miðað við útflutning
ríkisins á vörunni, sem um ræðir, á nýliðnu eðlilegu viðmiðunartímabili.

2. Það skal vera markmið ráðsins fyrir 1. janúar 1962 að ákvarða reglur um
afnám niðurgreiðslna stig af stigi á útflutningi, sem veldur ððrum aðildarríkjum
tjóni.

3. Það skal ekki talin niðurgreiðsla í merkingu þessarar greinar, þegar útfluttri
vöru er veitt undanþága frá tollum, sköttum eða öðrum gjöldum, sem lögð eru
á sömu vöruna á innanlandsmarkaði, eða þegar endurgreiðsla slikra tolla, skatta
eða annarra gjalda nemur ekki hærri upphæð, en á vöruna hefur verið lögð.

25. gr.
Viðræður um landbúnaðarvöruviðskipti.

Ráðið skal jafnan hafa ákvæði 21.-25. greinar til athugunar og skal árlega
fjalla um þróun landbúnaðarvöruviðskipta á svæði samtakanna. Ráðið skal kanna
hvaða frekari ráðstafanir skuli gera til þess að vinna að markmiði því, sem skráð
er í 22. grein.

26. gr.

Fiskur og aðrar sjávarafurðir.

1. Engin ákvæði framangreindra greina þessa samnings, nema 1. og 17. grein,
skulu gilda að því er varðar fisk og aðrar þær sjávarafurðir, sem skráðar eru í
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Viðauka E. Sérákvæði þau, sem skulu gilda um þann fisk og þær aðrar sjávarafurðir,
er að finna í 27. og 28. grein.

2. Ráðið getur ákveðið að taka afurðir af listanum í Viðauka E.

27. gr.

Markmið viðskipta með fisk og aðrar sjávarafurðir.

Með hliðsjón af stefnu hvers aðildarríkis og þeirra sérstöku aðstæðna, sem
ríkja i sjávarútvegi, skal það vera markmið samtakanna að stuðla að auknum við-
skiptum með fisk og aðrar sjávarafurðir, þannig að þau aðildarríki, sem að miklu
leyti byggja efnahag sinn á slíkum útflutningi, hljóti hæfileg gagnkvæm fríðindi.

28. gr.

Viðskipti með fisk og aðrar sjávarafurðir.

Ráðið skal, fyrir 1. janúar 1961, hefja athugun á því fyrirkomulagi, sem lýtur
að viðskiptum með afurðir þær, sem skráðar eru i Viðauka E, og sé þá tillit tekið
til þess markmiðs, sem skráð er í 27. grein. Þessari athugun skal ljúka fyrir 1.
janúar 1962.

29. gr.

Ósýnilegar greiðslur og yfirfærslur.

Aðildarríkin gera sér ljóst mildivægi ósýnilegra greiðslna og yfirfærslna að
því er varðar misfellulausa starfsemi samtakanna. Þau telja að þær skuldbindingar,
sem þau hafa tekizt á hendur varðandi frjálsræði í slíkum greiðsluviðskiptum og
yfirfærslum í öðrum alþjóðastofnunum, séu fullnægjandi, eins og sakir standa.
Ráðið getur tekið ákvarðanir um þau frekari ákvæði varðandi slíkar greiðslur og
yfirfærslur, sem æskileg verða talin, með fullu tilliti þó til víðtækari alþjóðlegra
skuldbindinga aðildarríkjanna.

30. gr.

Efnahags- og fjármálastefna.

Aðildarríkin gera sér ljóst, að efnahags- og fjármálastefna hvers þeirra hefur
áhrif á efnahagslíf annarra aðildarríkja og hafa ákveðið að móta stefnuna í þessum
efnum á þann hátt, sem stuðlað getur að því, að markmið samtakanna náist. Þau
skulu öðru hvoru skiptast á skoðunum um alla þætti stefnunnar i þessum efnum.
Í þeim skoðanaskiptum skulu þau taka til greina hliðstæða starfsemi innan Efna-
hagssamvinnustofnunar Evrópu og annarra alþjóðastofnana. Ráðið getur vísað
tillögum til aðildarríkjanna um atriði, sem varða stefnuna í þessum málum, að svo
miklu leyti, sem það er nauðsynlegt til að tryggja það, að markmið samtakanna náist
og starfsemi þeirra gangi snurðulaust.

31. gr.

Almennar reglur um viðræður og kærur.

1. Ef eitthvert aðildarríki telur, að einhverjum hagsbótum, sem samningur þessi
veitir því, eða einhverjum markmiðum bandalagsins sé, eða kunni að verða spillt
og, ef ekki næst neitt viðunandi samkomulag milli þeirra aðildarríkja, sem hér
eiga hlut að máli, getur sérhvert þessara aðildarríkja skotið málinu til ráðsins.

2. Ráðið skal, með meirihlutasamþykkt. gera þegar í stað ráðstafanir til þess að
rannsaka málið. Meðal þeirra ráðstafana getur verið vísan málsins til rannsóknar-
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nefndar, sem stofnuð er samkvæmt 33. grein. Aður en ráðið tekur ákvörðun, sam-
kvæmt 3. málsgrein þessarar greinar, skal það vísa málinu til nefndarinnar, ef eitt-
hvert aðildarríkjanna, sem hlut á að máli, óskar þess. Aðildarríkin skulu láta af
hendi allar þær upplýsingar, sem þeim eru tiltækar, og skulu veita liðsinni sitt til
þess að skýra staðreyndir málsins.

3. Í málsathugun sinni skal ráðið taka tillit til þess, hvort staðreynt hefur verið,
að skuldbinding, samkv. samningnum, hafi ekki verið efnd og hvort, og þá í hve
miklum mæli, einhverri þeirri hagsbót, sem af samningnum leiðir, eða einhverju
markmiði bandalagsins, hefur verið eða kunni að vera spillt, Í ljósi þessarar athug-
unar og skýrslu rannsóknarnefndar, sem skipuð kann að hafa verið, getur ráðið,
með meirihlutasamþykkt, beint þeim tillögum til sérhvers aðildarríkis, sem því
þykir hæfa.

4. Ef aðildarríki verður ekki við, eða getur ekki orðið við, tillögu, sem beint er
til þess samkvæmt 3. málsgrein þessarar greinar, og ráðið kemst að þeirri niður-
stöðu, með meirihluta atkvæða, að samningsskuldbinding hafi ekki verið efnd, þá
getur það, með meirihlutasamþykkt, heimilað sérhverju aðildarríki að fella úr
gildi, gagnvart því aðildarríki, sem hefur ekki orðið við tillögunni, framkvæmd
þeirra samningsskuldbindinga, sem ráðinu þykir hæfa.

5. Sérhvert aðildarríki getur, jafnan meðan málið er í athugun, beðið ráðið um
að heimila því að gera án tafar bráðabirgðaráðstafanir til að tryggja aðstöðu sína.
Ef ráðið kemst að þeirri niðurstöðu, að málsatvikin séu svo alvarlegs eðlis, að þau
réttlæti bráðabirgðaaðgerðir, sem þó hafi ekki áhrif á hverja þá ráðstöfun, sem
það kann síðar að gera sarnkvæmt fyrri málsgreinum þessarar greinar, getur það,
með meirihlutasamþykkt, heimilað aðildarríki að fella úr gildi þær skuldbindingar,
sem á því hvíla samkvæmt þessum samningi í þeim mæli og svo lengi, sem ráðinu
þykir hæfa.

32. gr.

Ráðið.
1. Það skal vera skylda ráðsins

(a) að fara með þau völd og störf, sem því eru fengin samkvæmt samningi
þessum.

(b) að hafa eftirlit með beitingu þessa samnings og fylgjast með framkvæmd
hans, og

(e) að kanna, hvort frekari ráðstafanir skuli gerðar af hálfu aðildarríkjanna
til þess að koma í framkvæmd markmiðum samtakanna og til þess að auðvelda
eflingu nánari tengsla við önnur ríki, ríkjasambönd eða alþjóðastofnanir.

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

3. Ráðið getur ákveðið að setja á laggirnar þær stofnanir, nefndir og önnur ráð,
sem það telur nauðsynleg til þess að aðstoða það við að framkvæma hlutverk sitt.

4. Er ráðið rækir skyldustörf sín samkvæmt 1. málsgrein þessarar greinar, getur
það tekið ákvarðanir, sem skulu vera bindandi fyrir öll aðildarríkin og það getur
gert tillögur til aðildarríkjanna.

5. Ákvarðanir og tillögur ráðsins skulu gerðar samhljóða, nema að því leyti, sem
öðruvísi er ákveðið í samningi þessum. Ákvarðanir og tillögur skulu taldar sam-
þykktar samhljóða, nema eitthvert aðildarríkið greiði þeim mótatkvæði. Ákvarðanir
og tillögur, sem afgreiða þarf með meirihlutasamþykkt, þarfnast samþykkis fjögurra
aðildarrikja.
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6. Ef fjöldi aðildarríkjanna breytist, getur ráðið ákveðið að breyta fjölda þeirra
atkvæða, sem þarf til þeirra ákvarðana og tillagna, sem afgreiða þarf með meiri-
hlutasamþykkt.

33. gr.

Rannsóknarnefndir.

Rannsóknarnefndir þær, sem vikið er að í 31. grein, skulu skipaðar mönnum,
sem valdir eru vegna hæfni þeirra og heiðarleika, og skulu í framkvæmd skyldu-
starfa sinna hvorki óska eftir né taka við fyrirmælum frá nokkru ríki, eða frá
nokkurri yfirstjórn eða stofnun, öðrum en samtökunum. Þeir skulu vera tilnefndir
af ráðinu með þeim kjörum og skilyrðum, sem það ákveður.

34. gr.

Fyrirkomulag á stjórn samtakanna.
Ráðið skal taka ákvarðanir í þeim tilgangi, sem hér segir:
(a) að ákveða fundarsköp ráðsins og sérhverra annarra stofnana samtakanna,

og geta í þeim falizt ákvæði um, að atriði, sem varða fundarsköp, megi ákvarða
með meirihlutasamþykkt,

(b) að gera ráðstafanir um starfsmannaþjónustu þá, sem samtökin þarfnast,
(e) að gera þær fjárhagslegu ráðstafanir, sem nauðsynlegar eru vegna kostn-

aðar við stjórn samtakanna, ákveða eftir hvaða reglum fjárhagsáætlun skuli samin,
og á hvaða hátt þessum kostnaði skuli skipt niður á aðildarríkin.

35. gr.

Löghæfi, sérréttindi og undanþágur.

1. Það löghæfi og þau sérréttindi og undanþágur, sem aðildarríkin viðurkenna
og veita vegna samtakanna, skulu skráð í bókun við þennan samning.

2. Ráðið getur, fyrir hönd samtakanna, gert samning við ríkisstjórn þess ríkis þar
sem aðalstöðvarnar verða staðsettar, um löghæfi, sérréttindi og undanþágur þær,
sem viðurkenndar verða og veittar samtökunum.

36. gr.

Samskipti við alþjóðastofnanir.

Ráðið skal, fyrir hönd samtakanna, leitast við að stofna til þeirra samskipta
við aðrar alþjóðastofnanir, sem stuðlað geta að því, að náð verði markmiðum sam-
takanna. Það skal sér í lagi leitast við að koma á nánu samstarfi við Efnahags-
samvinnustofnun Evrópu.

37. gr.

Skuldbindingar samkvæmt öðrum alþjóðasamningum.
Engin ákvæði þessa samnings skulu talin undanþiggja nokkurt aðildarríki frá

skuldbindingum, sem það hefur tekizt á hendur samkvæmt samningnum um Efna-
hagssamvinnustofnun Evrópu, samkomulagi um samþykktir Alþjóðagjaldeyrissjóðs-
ins, Hins Almenna Samkomulags um Tolla og Viðskipti og annarra alþjóðasamninga,
sem það er aðili að.

38. gr.

Viðaukar.

Viðaukarnir við samning þennan eru óaðskiljanlegur hluti hans, og eru þeir,
sem hér segir:
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Viðauki A
B
e
D

"
Grunntollar .
Reglur um svæðisuppruna við tollafgreiðslu").
Skrá yfir ríkisstyrki, sem vitnað er til í 1. málsgrein 13. greinar.
Skrá yfir landbúnaðarvörur, sem vitnað er til í 1. málsgrein 21.
greinar.

E Skrá yfir fisk og aðrar sjávarafurðir, sem vitnað er til í 1. máls-
grein 26. greinar.

F Skrá yfir landssvæði, sem 2. málsgrein 43. greinar gildir um.
G Sérfyrirkomulag fyrir Portúgal vegna innflutningstolla og magn-

takmarkana á útflutningi.

"

39. gr.
Fullgilding.

Samningur þessi skal fullgiltur af þeim ríkjum, sem undir hann rita. Full-
gildingarskjölunum skal komið í vörzlu ríkisstjórnar Svíþjóðar, sem skal tilkynna
þar um öllum öðrum undirritunarríkjum.

40. gr.

Gildistaka.

Samningur þessi skal taka gildi þegar öll undirritunarríkin hafa afhent full-
gildingarskjöl.

41. gr.
Aðild og aukaaðild.

1. Sérhvert ríki getur gerzt aðili að samningi þessum, svo framarlega sem ráðið
ákveður að samþykkja aðild þess, með þeim kjörum og skilyrðum, sem sett kunna
að verða í þeirri ákvörðun. Aðildarskjölunum skal koma í vörzlu ríkisstjórnar
Svíþjóðar, sem skal tilkynna þar um öllum öðrum aðildarríkjum. Að því er varðar
ríki, sem aðili gerist, skal samningurinn taka gildi á þeim degi, sem tilgreindur
er í ofangreindri ákvörðun.

2. Ráðinu er heimilt að gera samning milli aðildarríkjanna og sérhvers annars
ríkis, ríkjasambands eða alþjóðastofnana, sem stofnar til samtaka, sem um gilda þau
gagnkvæmu réttindi og skyldur, sameiginlegar aðgjörðir og sérreglur, sem hæfa
þykir. Leggja skal slíkan samning undir samþykki aðildarríkjanna og skal hann
taka gildi, svo framarlega sem hann hlýtur samþykki allra aðildarríkjanna. Aðildar-
skjölunum skal koma í vörzlu ríkisstjórnar Svíþjóðar, sem skal tilkynna þar um
öllum öðrum aðildarríkjum.

42. gr.

Úrsögn.

Sérhvert aðildarríki getur dregið til baka aðild sína að þessum samningi, svo
framarlega sem það skýrir ríkisstjórn Svíþjóðar skriflega frá því með tólf mánaða
fyrirvara, sem skal tilkynna öllum öðrum aðildarríkjunum þar um.

43. gr.
Gildissvæði.

1. Að því er varðar aðildarríki, sem undirrituðu samninginn, skal samningurinn
gilda um. landssvæði aðildarríkjanna í Evrópu og þau landssvæði í Evrópu, sem
aðildarríki fer með utanríkismál fyrir, önnur en þau, sem skráð eru í Viðauka F.

1) Nýtt heiti, ákveðið með ráðssamþykkt nr. 6 (22. april 1966).
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2. Samningur þessi skal gilda um þau landssvæði, sem skráð eru í Viðauka F,
ef aðildarríkið, sem fer með utanríkismál þeirra gefur um það yfirlýsingu, þegar
það fullgildir samninginn, eða hvenær sem er síðar.

3. Að því er varðar aðildarríki, sem gerist aðili að samningi þessum samkvæmt
1. málsgrein 41. greinar, skal samningurinn ná til þeirra landssvæða, sem greind
eru í samþykktinni um, að þetta ríki skuli hljóta aðild.

4. Aðildarríkin gera sér ljóst, að ákveðin aðildarríki kunna að vilja leggja það
til síðar, að samningur þessi skuli einnig ná til þeirra landssvæða þessara ríkja og
landssvæða þeirra, sem þau annast utanríkismál fyrir, sem samningurinn nær ekki
þegar til,enda verði það með þeim kjörum og skilyrðum, sem þá verði ákveðin og
að gerðar verði ráðstafanir, sem skapa gagnkvæm réttindi og skyldur að því, er
þessi landssvæði varðar.

5. Ef svo fer, þá skulu, þegar tímabært er, eiga sér stað viðræður milli allra
aðildarríkjanna, til þess að 4. málsgrein verði gerð virk. Ráðið getur ákveðið að
samþykkja þau kjör og skilyrði fyrir því, að samningurinn geti náð til þessara
landssvæða og getur ákveðið að samþykkja hin sérstöku kjör og skilyrði, sem í
slíkum ráðstöfunum felast.

6. Ef landssvæði, sem aðildarríki hefur farið með utanríkismál fyrir og samning-
urinn hefur gilt á, verður sjálfstætt ríki, skulu ákvæði þessa samnings, sem gilda
um landssvæði þetta, halda gildi sínu þar, ef hið nýja ríki óskar þess. Nýja ríkið
skal hafa rétt á að taka þátt í störfum stofnana samtakanna og ráðið skal, með
samþykki nýja ríkisins, taka þær ákvarðanir, sem nauðsynlegar eru til þess að
gera ráðstafanir til að slík þátttaka verði virk. Samningurinn skal halda áfram að
gilda að því er varðar nýja ríkið á þessum grundvelli, annaðhvort þar til þátt-
töku þess lýkur á sama hátt og gert er ráð fyrir um aðildarríki eða, ef aðild þess
er samþykkt samkvæmt 1. málsgrein 41. greinar, þar til sú aðild verður virk.

7. Það aðildarríki, sem hlut á að máli, getur fellt úr gildi þennan samning á hvaða
landssvæði sem er, í samræmi við 2., 3. eða 5. málsgrein þessarar greinar, svo framar-
lega sem það tilkynnir um það skriflega með tólf mánaða fyrirvara.

8. Yfirlýsingar og tilkynningar, sem gefnar eru samkvæmt þessari grein, skulu
kunngjörðar ríkisstjórn Svíþjóðar, sem skal tilkynna þar um öllum öðrum aðildar-
ríkjum.

44. gr.
Breytingar.

Breyting á ákvæðum þessa samnings skal borin undir aðildarríkin til sam-
þykktar, ef hún hefur verið samþykkt með ákvörðun ráðsins, nema þegar ákvæði
um breytingu er að finna annars staðar í þessum samningi, þar á meðal í Viðaukum
hans, og skal breytingin taka gildi svo framarlega sem hún er samþykkt af öllum
aðildarríkjunum. Samþykktarskjölunum skal komið í vörzIu ríkisstjórnar Svíþjóðar,
sem skal tilkynna öllum öðrum aðildarríkjum þar um.

Þessu til staðfestu hafa undi ritaðir, með fullu umboði, undirritað samning
þennan.

Gert í Stokkhólmi hinn 4. dag janúarmánaðar 1960 í einu eintaki á ensku og
frönsku, og skulu báðir textarnir jafngildir, og þeir fengnir í vörzlu ríkisstjórnar
Svíþjóðar, sem skal senda öllum öðrum ríkjum, sem undirrita samninginn og
aðilar gerast, staðfest eftirrit.
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VIÐAUKI A

Grunntollar.
1. í 3. málsgrein 3. greinar, og í þessum Viðauka, þú þýðir innflutningstollur sá,
sem lagður er á innflutning vöru hvenær sem er, sá tollur, sem gildir í raun og lagður
er á innflutning þeirrar vöru á þeim tíma. Þegar heimilað er, samt sem áður, að
flytja inn tilgreint magn eða ákveðna vörusendingu samkvæmt sérstöku leyfis- eða
eftirlitsfyrirkomulagi með lægri tolli en ella er lagður á innflutning þeirrar vöru,
þá skal þessi lægri tollur ekki talinn sá tollur, sem gildir um vöru þessa. En þegar
lægri tollur er lagður á án skilyrða og án magntakmarkana á innflutning vöru, vegna
þeirrar ástæðu, sem að baki innflutningi hennar liggur, skal sá tollur vera talinn
tollur sá, sem gildir um þessa vöru, þegar hún er innflutt vegna þeirrar ástæðu.

2. Þegar innflutningstollurinn á vöru í aðildarrild er afnuminn um hríð eða lækk-
aður 1. janúar 1960, getur það aðildarríki, hvenær sem, er fyrir 31. desember 1964,
lagt aftur innflutningstoll á þá vöru, svo framarlega sem,

(a) iðnaður á landssvæði þess hefur afráðið að leggja í verulegan kostnað við
að þróa upp framleiðslu þeirrar vöru, sem um er að ræða fyrir undrrttunardag
þessa samnings; og

(b) kringumstæðum ar eru slíkar, að sanngjarnt er að ætla að samkeppni frá
öðrum aðildarríkjum varðandi vöruna, hafi verið verulegur þáttur i útreikningum
iðnaðarins þegar fjárfestingin var afráðin; og

(e) Varan er annaðhvort skráð á lista, sem hefur verið tilkynntur öðrum undir-
skriftarríkjum þessa samnings, áður en hann var undirritaður, eða ráðið hefur
heimilað slíka endurálagningu með meirihlutasamþykkt.

3. Aðildarríki er heimilt að leggja aftur á innflutningstollinn á vöru á annan hátt
en í samræmi við 2. málsgrein þessa Viðauka, svo framarlega sem það hefur tilkynnt
þar um öllum öðrum aðildarr-íkjunum að minnsta kosti mánuði áður en leggja á
tollinn á aftur. Ef, samt sem áður, á þeim tíma eða síðar, eitthvert annað aðildar-
ríki á raunhæfra hagsmuna að gæta varðandi vöru þessa, þ. e. það framleiðir og
flytur út þessa vöru í verulegu magni og tilkynnir þar um aðildarríki því, sem
hefur í hyggju að leggja aftur á tollinn, eða hefur gert það, þá skal það aðildarríki
ekki leggja aftur á tollinn eða það skal afnema hann. Ráðinu er heimilt að ákveða,
með meiríhlutasamþykkt, að aðildarríki hafi ekki raunhæfra hagsmuna að gæta
varðandi vöruna.

4. Frá þeim degi að tollur er endurálagður í samræmi við 2. eða 3. málsgrein
þessa Viðauka, skal tollurinn ekki fara fram úr því marki, sem heimilað er í 3.
grein, á grundvelli þess að grunntollurinn sé tollur sá, sem lagður hefði verið á 1.
janúar 1960, ef tollurinn hefði ekki verið afnuminn um hríð eða lækkaður á þeim
mánaðardegi.

5. Að því er Danmörku varðar skal grunntollurinn varðandi sérhverja vöru vera
sá tollur, sem gilti um innflutning vörunnar frá öðrum aðildarríkjum 1. marz 1960.

6. Að því er Noreg varðar skal grunntollurinn it sérhverri eftirfarandi vöru vera
sá tollur, sem skráður er um vöruna eða sá lægri tollur, sem skráður kann að vera
síðar á tilteknum tíma í Lista XIV við Hið almenna samkomulag um tolla og
viðskipti:

38



Norskt
tollskrárnúmer

24.02 B
24.02 e

ex 32.09 e
69.12 Al

69.12 A2

ex 70.13 B

ex 73.17 B
ex 73.20

85.03 A

ex 92.11

Vara

Vindlar
Vindlingar
Fernis og lökk
Leir- eða postulínsvörur,
hvítar eða einlitar
Leir- eða postulínsvörur,
aðrar
Skreyttar glervörur til borð-
húnaðar
Pípur úr steypujárni
Pípuhlutar ("fittings")
Galvanisk rafhlöðuelement að
þunga innan við 180 g
Segulbandstæki

Tollur
Norskar krónur
pr. kg eða
ad valorem
20,--
20,----
12V2%
22%%, en ekki
undir 0.80
22Yz%, en ekki
undir 1,20
20%, en ekki
undir 2,40
15%
15%
15%, en ekki
undir 0,55
15%

7. Að því er varðar Stóra-Bretland skal grunntollurinn vera 33% % ad valorem
á eftirgreindum vörum:

Bruxelles
tollnafnaskrár-
númer
ex 32.05 Tilbúin lífræn litarefni (þar með talin pigmentlitarefni ) önnur en þau

slík litarefni, sem leyst eru sundur eða leyst eru upp í cellulósanítrati
(hvort sem er í plastástandi eða ekki), tilbúin lífræn litarefni, sem
notuð eru til lýsingar, önnur en þau efni, sem innihalda tilbúin lífræn
litarefni (þar með talin pigmentlitarefni), sem leyst eru sundur eða leyst
eru upp með gerviplastefnum; og efni, sem þekkt eru sem optisk þráð-
litunarefni.

ex 32.09 Tilbúin lífræn litarefni í ástandi eða í innpökkun, sem notað er í
smásölu.

Ákvæði þessarar málsgreinar skulu gilda með þeirri forsendu, að tollurinn
að upphæð 33% % ad valorem taki gildi ekki síðar en 1. júlí 1960.

8. Ráðið getur ákveðið að heimila aðildarríki að nota hvaða toll upphæð sem er
sem grunntoll fyrir vöru.

9. Ákvæði þessa Viðauka gilda einungis um tolla á innflutningi vara, sem geta
notið svæðistollmeðferðar.

VIÐAUKI B

Reglur varðandi svæðistollmeðferð.

Að því er varðar ákvörðun um svæðistollmeðferð vara samkvæmt 4. og 7.
grein, skulu eftirfarandi reglur gilda. Vörulistarnir, sem fylgja þessum Viðauka
eru einungis á ensku.

1. regla. Skýringarákvæði.

1. "S.væðið" þýðir svæði samtakanna.

2. Við ákvörðun framleiðslustaðar sjávarafurða og vara, sem framleiddar eru
úr þeim, skal skip aðildarríkis vera talið hluti lands svæðis þess ríkis. Við ákvörðun
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þess frá hvaða stað vörur hafa verið sendar skulu sjávarafurðir, sem aflað hefur
verið, eða vörur, sem, framleiddar eru úr þeim á hafi úti, taldar hafa verið sendar
frá landssvæði aðildarríkis, ef þeirra var aflað eða þær framleiddar um borð í skipi
aðildarríkis og þær hafa verið fluttar beint inn á svæðið.

3. Skrásett skip skal talið vera skip frá því ríki, þar sem það er skrásett, og frá
því ríki, sem fáni þess er þjóðfáni.

4. "Efni" þýðir hráefni, hlutir og einingar, sem notaðar eru við framleiðslu
varanna.

5. Orka, eldsneyti, verksmiðjuhús. vélar og verkfæri, sem notuð eru við fram-
leiðslu vara innan svæðisins, og efni, sem notuð eru til viðhalds slíkra verksmiðju-
húsa, véla og verkfæra, skulu talin framleidd að öllu leyti á svæðinu, þegar um
er að ræða upprunaákvörðun varanna.

6. "Framleidd" og "framleiðsla" ná til allra framleiðsluframkvæmda, að frátal-
inni sérhverri þeirri framleiðsluframkvæmd, sem felur aðeins í sér einn eða fleiri
eftirtalinna þátta:

(a) pökkun, hvar svo sem unibúðarefnin kunna að hafa verið framleidd;
(b) skipting í hluta;
Ce) aðgreining og flokkun;
(d) merking;
(e) röðun í vörusett.

7. "Framleiðandi" þýðir m. a. sá, sem stundar ræktun, iðnrekandi og einnig sá,
sem afhendir vörur sínar öðrum, án þess að um, sölu sé að ræða, sem framkvæmir
síðasta framleiðsluþáttinn í gerð varanna, á kostnað hins fyrrnefnda.

2. regla. Vörur, sem eru að öllu leyti framleiddar innan svæðisins.

Að því er varðar lið (a) í 1. málsgrein 4. greinar eru eftirtaldar framleiðslu-
vörur meðal þeirra, sem skulu taldar framleiddar að öllu leyti innan svæðisins:

Ca) jarðefni, sem unnin eru úr jörðu á svæðinu;
(b) grænmeti, sem ræktað er á svæðinu;
Ce) lifandi dýr, sem borin eru og alin á svæðinu;
(d) framleiðsluvörur, sem falla til á svæðinu frá lifandi dýrum;
(e) framleiðsluvörur, sem stafa frá veiðum á landi og sjó á svæðinu;
(f) sjávarafurðir, sem aflað er af skipi aðildarríkis;
(g) notaðar vörur, sem einungis má nýta vegna efnismagns þeirra, svo framar-

lega sem vörunum hefur verið safnað hjá neytendum á svæðinu;
(h) brotahlutir og úrgangur, sem stafar frá iðnaðarframleiðslu á svæðinu;
(i) Vörur framleiddar á svæðinu, eingöngu úr öðrum eða báðum eftirfar-

andi þáttum:

(1) framleiðsluvörum, sem, falla undir lið Ca) til (h)

(2) efnum, sem ekki innihalda neina eðlisþætti, sem fluttir eru inn á
svæðið utanaðfrá eða eru af óþekkt um uppruna.
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3. regla. Notkun hundraðshlutamælikvarðans.

Að Því er varðar lið Ce) í 1. málsgrein 4. greinar:

Ca) hver þau efni, sem uppfylla þau skilyrði, sem sett eru í lið Ca) eða (b)
í 1. málsgrein þeirrar greinar, skulu ekki talin innihalda neina eðlisþætti, sem
fluttir eru inn á svæðið;

(b) virði hverra þeirra efna, sem unnt er að staðreyna að hafa verið flutt
inn utan svæðisins, skal vera c.i.f, virði þeirra, sem samþykkt er af tollyfirvöldum
við afgreiðslu fyrir innanlandsnotkun, eða við tímabundinn innflutning, þegar þau
voru síðast flutt inn á landssvæði aðildarríkis þess, þar sem þau voru notuð við
framleiðslu, að frádregnum sérhverjum þeim flutningskostnaði, sem skapaðist vegna
sendingar þeirra yfir landssvæði annarra aðildarríkja;

(e) ef ekki er unnt að ákvarða virði sérhverra þeirra efna, sem flutt eru inn
utan svæðisins í samræmi við (b ) lið þessarar reglu, skal virði þeirra talið það
verð, sem fyrst er staðreynt að var greitt fyrir þau á landssvæði þess aðildar-
ríkis, þar sem þau voru notuð við framleiðslu;

Cd) ef ekki er unnt að ákvarða uppruna einhverra efna, skulu slík efni talin
hafa verið flutt inn utan svæðisins og virði þeirra talið það verð. sem fyrst er
staðreynt að var greitt fyrir þau á landssvæði þess aðildarríkis, þar sem þau voru
notuð við framleiðslu;

(e) útflutningsverð varanna skal vera það verð, sem er greitt eða ber að
greiða fyrir þær til útflytjandans á landssvæði þess aðildarríkis, þar sem þær voru
notaðar við framleiðslu, en það verð skal vera leiðrétt, þar sem nauðsyn krefur, miðað
við f.o.b., eða "frítt við landamæri" grundvöll, á því landssvæði;

(f) Virðið, svo sem það er ákveðið í samræmi við liði (b), Ce) eða Cd) eða út-
flutningsverðið, ákvarðað í samræmi við lið Ce) þessarar reglu, er heimilt að leið-
rétta, svo það samrýmist þeirri upphæð, sem gæti hafa fengizt við sölu á frjálsum
markaði milli sjálfstæðra kaupenda og seljenda. Þessi upphæð skal einnig vera
talin vera útflutningsverðið, þegar vörurnar eru ekki til sölu.

4. regla. Akvörðunareining.

1. Hver einstök vara í vörusendingu skal meðhöndluð sérstaklega.

2. Að Því er varðar 1. málsgrein þessarar reglu:

(a) þar sem Bruxelles-tollnafnaskráin tilgreinir að hópur, sett eða safn vara
skuli ákvarðað undir eitt og sama heitið, skal slíkur hópur, sett eða safn meðhöndlað
sem ein vara:

(b) verkfæri, hlutir og annað tilheyrandi, sem er flutt inn með vöru, og þegar
verð þess er innifalið í verði vörunnar eða ekkert sérstakt gjald er tekið fyrir þau,
skulu talin tilheyra vörunni, svo framarlega sem slíkir hlutir eru þeir, sem venju-
lega fylgja með í slfkum vörukaupum;

Ce) í þeim tilvikum, sem ekki falla undir liði (a) og eb) skulu fleiri vörur taldar
sem ein vara, ef innflutningslandið fer með þær þannig við álagningu tolls;

3. Ösamsett vara eða vara, sem tekin hefur verið í sundur, sem er flutt inn í fleiri
en einni vörusendingu vegna þess að ókleift er vegna flutnings eða framleiðslu-
ástæðna að flytja hana inn i einni vörusendingu, skal, ef innflytjandinn óskar þess,
talin ein vara.
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5. regla. Sundurgreining efna.

1. Að því er varðar þær framleiðsluvörur eða iðngreinar, þar sem það væri
óhentugt fyrir framleiðandann að sundurgreina í verki efni, sem eru svipaðs eðlis,
en af ólíkum uppruna, og notuð eru við framleiðslu vara, er unnt að láta í stað
slikrar sundurgreiningar koma bókhaldskerfi, sem hentar, og sem tryggir að ekki
njóti aðrar vörur svæðistollmeðferðar en verið hefði, ef framleiðandanum hefði í
verki verið unnt að sundurgreina efnin.

2. Sérhvert slíkt bókhaldskerfi skal vera í samræmi við þau skilyrði, sem aðildar-
ríkin kunna að koma sér saman um til þess að tryggja, að nægilegt eftirlit eigi
sér stað.

6. regla. Meðferð blanda.

1. Þegar um er að ræða blöndur, sem ekki eru hópar, sett eða safn vara, sem um
er rætt í 4. reglu, getur aðildarríki neitað að viðurkenna svæðisuppruna sérhverrar
framleiðsluvöru, sem búin er til með því að blanda saman vörum, sem teljast upp-
runnar á svæðinu og þeim, sem ekki eru það, ef eðliseinkenni framleiðsluvörunnar
í heild eru ekki að neinu verulegu leyti frábrugðin eðliseinkennum vara þeirra, sem
blandað hefur verið saman.

2. Þegar um er að ræða sérstakar framleiðsluvörur, þar sem það er, samt sem
áður, viðurkennt af aðildarríkjunum, sem hlut eiga að máli, að æskilegt væri að leyfa
þær blöndur, sem lýst er í 1. lið þessarar reglu, skulu slíkar framleiðsluvörur, með
þeim skilyrðum" sem samkomulag verður um, taldar vera upprunnar á svæðinu að
því er tekur til þess hluta þeirra, sem unnt er að sýna að samsvarar því magni vara,
sem uppruna sinn eiga á svæðinu og notaðar eru í blönduna.

7. regla. Meðferð umbúða.

1. Þegar aðildarríki, við tollákvörðun, fjallar um vörur sér og umbúðir þeirra
sér, þá er því einnig heimilt, að því er varðar innflutning þess frá landssvæði annars
aðildarríkis, að ákveða sérstaklega svæðistollmeðferðarhæfi slíkra umbúða.

2. Þegar 1. liður þessar reglu er ekki látinn gilda. skulu umbúðir vera taldar
mynda eina heild með vörunum og

(a) enginn hluti umbúða, sem nauðsynlegar eru við flutning þeirra eða geymslu,
skal talinn hafa verið fluttur inn á svæðið, þegar uppruni varanna er ákvarðaður; og

(b) tollendurgreiðsla fyrir innfluttar umbúðir þær, sem nauðsynlegar eru vegna
flutnings eða geymslu varanna, eða fyrir innflutt efni til framleiðslu slíkra um-
búða, skal ekki hafa áhrif á svæðistollmeðferðarhæfi varanna.

3. Að því er varðar 2. lið þessarar reglu, skulu umbúðir þær, sem vörur eru venju-
lega seldar í smásölu í, ekki taldar umbúðir, sem nauðsynlegar eru vegna flutnings
eða geymslu vara.

8. regla. Sönnunargögn um llpprllna.

1. Krafa um að vörur séu samþykktar sem hæfar til svæðistollmeðferðar skal
rökstudd með þar til heyrandi sönnunargögnum um uppruna, sendingu og tolI-
endurgreiðslu. Sönnunargögn um. uppruna skulu vera yfirlýsing eða skírteini i því
formi, sem fyrir er mælt um í IV. vörulista i þessum Viðauka.
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2. Útflytjandi varanna getur valið á milli yfirlýsingar eða skírteinis. Samt sem
áður geta yfirvöld í útflutningslandinu krafizt þess, að sönnun um uppruna sé
veitt með skírteini, að því er varðar ákveðnar tegundir vara. Aðildarríki getur
krafizt þess að sönnun, sem veitt er á landssvæði þess um tollendurgreiðslu, skuli
staðfest af yfirvöldum þess, og skal það tilkynnt öðrum aðildarríkjum fyrirfram
um þá ætlun sína að krefjast slíkrar staðfestingar, ekki síðar en þrjátíu dögum áður
en slíkt skilyrði tekur gildi. Þegar aðildarríki hefur sett fram slíka kröfu, geta önnur
aðildarríki neitað að samþykkja sönnunargögn um uppruna, sem ekki hafa verið
staðfest í samræmi við kröfu útflutningslandsins.

3. Að því er varðar 12. reglu og IV. vörulista þýðir "endurútflutningur" vörur,
sem eru fluttar út án þess að hafa verið framleiddar að neinu leyti (svo sem það
er skilgreint í 6. lið 1. reglu) í útflutningslandinu.

4. Hinum aðildarríkjunum skal tilkynnt um sérhvert það ríkisyfirvald eða aðila
sérstaklega löggiltan að aðildarríki, sem falin er útgáfa skírteina. Slíkt ríkisyfir-
vald eða löggiltur aðili skal staðreyna raungildi þeirra sannana, sem það fær i
hendur; það skal krefjast þess að ítarlegar upplýsingar séu látnar í té, þegar nauð-
syn krefur, og framkvæma það eftirlit, sem við á. Ef yfirvöld innflutningslands-
ins krefjast þess, skal í trúnaði veitt vitneskja um hver er framleiðandi varanna.

5. Skipun löggiltra aðila getur útflutningslandið afturkallað, ef nauðsyn krefur.
Að því er varðar innflutning þess ríkis, þá hefur sérhvert aðildarríki rétt til þess
að neita að samþykkja skírteini frá hverjum þeim löggiltum aðila, sem kunnugt er
að hefur ítrekað gefið út skírteini á rangan hátt, en ekki skal stíga slíkt skref, nema
útflutningslandinu hafi með nægum fyrirvara verið tilkynnt um ástæður óánægj-
unnar.

6. Í þeim tilvikum, þegar þau aðildarríki, sem hlut eiga að máli, gera sér ljóst
að það er óhentugt fyrir framleiðandann að gefa þá yfirlýsingu, sem um er rætt í
IV. vörulista í þessum Viðauka, getur útflytjandinn í því aðildarríki, þar sem loka-
þáttur framleiðslunnar fór fram, gefið þá yfirlýsingu í því formi, sem þessi aðildar-
ríki ákvarða, miðað við þessar aðstæður.

7. Ráðið getur ákveðið að ítarlegri eða önnur ákvæði, varðandi uppruna, send-
ingu eða tollendurgreiðslu. skuli gilda um sérstakar vörur eða viðskipti.

,fl. regla. Staðreyning.

1. Innflutningslandið getur, svo sem nauðsyn býður, krafizt frekari sannana til
stuðnings sérhverri yfirlýsingu eða skírteini, sem gefin er út í samræmi við 8. reglu.

2. Innflutningslandið skal ekki koma í veg fyrir það, að innflytjandinn taki á móti
vörunum, einungis vegna þess að það þarfnist slíkra frekari sannana, en það getur
krafizt tryggingar fyrir sérhvern þann toll eða annað gjald, sem þarf e. t. v. að greiða.

3. Þegar aðildarriki hefur, samkv. 1. lið þessarar reglu, krafizt frekari sannana,
skal þeim, sem hlut eiga að máli, á landssvæði annars aðildarríkis, vera frjálst að
leggja slíkar sannanir fyrir ríkisyfirvald eða löggiltan aðila síðarnefnda ríkisins, sem
skal, eftir gagngera staðreyningu sönnunargagnanna, senda skýrslu til innflutnings-
landsins.

4. Þegar nauðsynlegt er, vegna innanlandslöggiaf'ar, getur aðildarríki mælt svo
fyrir, að óskum yfirvalda innflutningsríkja um frekari sannanir frá þeim, sem hlut
eiga að máli á landssvæði þess, skuli beint til ákveðins ríkisyfirvalds, sem skal, eftir
gagngera staðreyningu sönnunargagnanna. senda skýrslu til innflutningslandsins.
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5. Ef innflutningslandið óskar þess að rannsókn sé framkvæmd á raungildi sönn-
unargagna þeirra, sem því hafa borizt, getur það borið fram ósk um það við hitt
aðildarrlkið, eða aðildarríkin, sem hlut eiga að máli.

6. Upplýsingar, sem innflutningslandið fær, samkvæmt ákvæðum þessarar reglu,
skal farið með sem trúnaðarmál.

10. regla. Refsiaðgjörðir.

1. Aðildarríkin skuldbinda sig til þess að setja þau ákvæði með löggjöf, sem nauð-
synleg eru um refsingar þeirra manna, sem, á landssvæði þeirra, láta í té, eða valda
því að í té er látið, skjal, sem er rangt í mikilvægum atriðum varðandi stuðning við
kröfu í öðru aðildarríki um að vörur skuli viðurkenndar sem svæðistollmeðferðar-
hæfar. Refsingar þær, sem við þessu liggja, skulu vera samsvarandi þeim, sem beitt
er i þeim tilfellum að gefnar séu rangar yfirlýsingar varðandi greiðslu innflutnings-
tolls.
2. Aðildarríki getur afgreitt málið utan réttar, ef hagstæðara er að ljúka því með
sektargreiðslu við sáttagjörð eða á annan slíkan stjórnsýslumáta.

3. Aðildarríki er ekki skyldugt til þess að hefja, eða halda áfram, réttarhaldi eða
málssókn samkvæmt 2. lið þessarar reglu.

(a) ef innflutningslandið, sem móttók hina röngu kröfu, hefur ekki óskað þess
af þess hálfu; eða

(b) ef málssóknin reynist ekki réttmæt, á grundvelli þeirra sönnunargagna, sem
fyrir liggja.

11. regla. Innanríkisákvæði varðandi tolleruiurqreitisln,

1. Sérhvert aðildarríki tekst á hendur að setja þau ákvæði, sem nauðsynleg kunna
að reynast, til þess að gera yfirvöldum sínum kleift annaðhvort

(a) (i) að gefa út opinber skírteini um það að tollendurgreiðslu hafi ekki verið
krafizt eða hún notuð, að því er varðar útflutning frá landssvæði þeirra
á vörum, sem lýst er yfir að séu svæðistollmeðferðarhæfar, enda hafi
síðasti framleiðsluþátturinn farið þar fram, og

(ii) að tryggja að endurgreiðsla tolla sé ekki siðar veitt, eða notuð, að því
er varðar slíkar vörur, og

(iii) að verða við ósk annars aðildarr-íkis um staðreyningu slíkra skírteina ;
eða

(b) (i) að verða við ósk annars aðildarríkis um staðreyningu yfirlýsinga, sem
gefnar eru á landsvæði þeirra, um að tollendurgreiðslu hafi ekki verið
krafizt, eða notuð, að því er varðar ákveðnar vörur, og

(ii) að tryggja að tollendurgreiðsla sé ekki síðar veitt, eða notuð, að því er
varðar vörur, sem slíkar yfirlýsingar hafa verið staðreyndar um.

12. regla. Undantekninga!' oarttandi tollendurqreíðslu,

Þrátt fyrir ákvæði 7. og 21. greinar, eða allra annarra reglna í þessum Viðauka
gilda eftirtalin ákvæði:

1. Tollendurgreiðsla, sem krafizt er, eða notuð er, í sambandi við útflutning vara
frá aðildarríki, í eftirtöldum flokkum, skal ekki hafa áhrif á svæðistollmeðferðarhæfi
þeirra, þegar þær eru fluttar inn í annað aðildarríki. Þessir flokkar eru:
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(a) Vörur, sem ferðamenn flytja inn til persónulegra nota og ekki til sölu, hvort
sem ferðamaðurinn kemur með þær, eða þær eru sendar sérstaklega. (Ákvæði þessi
gilda einnig um landamæraumferð) ;

(b) vörur, sem ekki er um getið í lið (a) hér að framan, sem hafa, við innflutn-
ing til rikis, sem talið er upp hér á eftir, f.o.b. útflutningsvirði í útflutningslandinu,
sem ekki fer fram úr eftirfarandi upphæðum, sem skráðar eru við hlutaðeigandi
aðildarríki - sem vörurnar eru fluttar inn i:

Austurríki Ö.S. 2,000
Danmörk D.kr. 500

[Finnland F.mk 250] 1)
Noregur N.kr. 500
Portúgal Esc. 2,500
Svíþjóð S.kr. 400
Svissland S.fr. 350
Bretland t 25

2. Tollendurgreiðsla við útflutning vara, sem krafizt er, eða notuð er, vegna efna,
sem upprunnin eru á svæðinu, og við innflutning inn í aðalríki frá og með 31. des-
ember 1966, tollast eftir EFTA reglum, og sem hafa verið notuð við framleiðslu i því
aðildarríki, sem vörurnar flytur út, skal ekki hafa áhrif á svæðistollmeðferðarhæfi
varanna, þegar þær eru fluttar inn í annað aðildarríki.

:~. Ákvæði 7. greinar, og þegar nauðsyn krefur ákvæði Viðauka B, skulu gilda um
tollendurgreiðslu varðandi vörur, sem búnar eru til úr þeim efnum, sem nefnd eru i
Viðauka D eða E. Tollendurgreiðsla. sem krafizt er, eða notuð er, varðandi einhver
þau efni, sem greind eru hér á eftir og notuð eru við framleiðslu vara, skal samt sem
áður ekki hafa áhrif á svæðistollmeðferðarhæfi þeirra vara. Efnin, sem hér um
ræðir, eru:

Bruxelles
follnafnaskrár-
númer

Vörzzlýsing

ex 04.02

ex 11.01
ex 15.07

17.01
ex 17.02
ex 17.05

Mjólk (önnur en súrmjólk, mysa, hephir, yogurt og svipuð gerjuð
mjólk), niðursoðin, í samþjöppuðu formi eða með sykri
Mjöl úr korn (annað en haframjöl)
Feitar olíur úr jurtaríkinu, fljótandi eða í föstu formi, hráar, hreins-
aðar eða hreinunnar nema olíur, sem unnar eru efnalega úr olívuúr-
gangs efnum
Rófu- og reyrsykur í föstu formi
Glúkósi
Glúkósi, sem bragð- eða litarefni hafa verið látin í

4. Tollendurgreiðsla. sem krafizt er, eða notuð er, við útflutning vara fyrir 31.
desember 1966, frá landssvæði aðildarríkis, skal ekki hafa áhrif á svæðistollmeð-
ferðarhæfi þeirra, þó þær séu, eftir þann mánaðardag, endurútfluttar frá lands-
svæði annars aðildarríkis. Þessi undantekning gildir til 31. desember 1968.

VÖRULISTI I
Skrá yfir ákvarðandi framleiðsluaðferðir, þar sem einnig má nota hundraðs-

hlutamælikvarðann.

1) Textinn innan hornklofa var samþykktur með ályktun sameiginlega ráðsins, nr. 4, 1966.
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VÖRULISTI II
Skrá yfir ákvarðandi framleiðsluaðferðir, án hundraðshlutamælikvarða.

VÖRULISTI III
Hráefnaskrá.

VÖRUUSTI IV
Eyðublöð fyrir sannanir um uppruna.

VIÐAUKI C.!)
Listi yfir ríkisstyrki, sem vísað er til í 1. málsgrein 13. greinar.

(a) Fyrirkomulag um að útflytjendur fái að halda hluta af gjaldeyri, sem þeir
hafa aflað, og því um líkt, sem leiðir til uppbótar við útflutning eða endurút-
flutning.

(b) Beinar ríkisuppbætur við útflytjendur.
(e) Fyrirkomulag um að iðnaðar- eða viðskiptafyrirtæki fái undanþágu frá bein-

um sköttum eða félagslegum útgjöldum í sambandi við útflutning.
Cd) Undanþága við útflutningsvörur fyrir álögur og skatta nema innflutningsálög-

ur og óbeina skatta, sem lagðir eru á einu eða fleiri stigum á sömu vörur, ef
þær eru seldar til innanlandsneyzlu, eða
greiðsla við útfluttar vörur, á upphæðum, sem eru hærri en þær, sem lagðar
hafa verið á vöruna á einu eða fleiri stigum, sem óbeinir skattar og/eða álögur
lagðar á í sambandi við innflutning vörunnar.

(e) Það, að reiknað sé með lægra verði, en heimsmarkaðsverði, þegar innflutt hrá-
efni eru seld útflutningsfyrirtækjum af hinu opinbera eða rikisfyrirtækjum á
öðrum kjörum en fyrirtækjum, sem framleiða fyrir heimamarkað.

(f) Það, að reiknað sé með gjöldum í sambandi við rikisábyrgðir við útflutning,
sem greinilega nægja ekki til að standa undir kostnaði og tapi ábyrgðastofnan-
anna til langs tíma.

(g) Veiting ríkisútflutningsábyrgða (eða slíkra ábyrgða af stofnunum, sem hið op-
inbera ræður yfir) við gjöldum, sem eru lægri en það, sem þarf til að afla
fj ármagnsins.

(h ) Fyrirkomulag þar sem hið opinbera að öllu eða einhverju leyti stendur undir
kostnaði útflytjendaunn við að afla sér lánsfjár.

VIÐAUKI D.2)

Listi yfir landbúnaðarvörur, sem vÍlSaðer til í 1. málsgrein 21. greinar.
Bruæelles
tollnafnaskrér-
nlÍmer IIörlllýsing

1. kafli
2. kafli
4. kafli

Lifandi dýr.

Kjöt og ætir hlutar af dýrum nema hvalkjöt (ex 02.04)

Mjólkurafurðir; fuglaegg; býflugnahunang

1) Skv. breytingu með ráðssamþykkt nr. 8, 1961 (15. marz 1961).
2) Skv. breytingum með ráðssamþykktum nr. 3, 1960 (ll. mai 1960), nr. 23, 1960 (17. nóvember

1960), nr. 10, 1961 (26. apríl 1961), nr. 23, 1961 (7. desember 1961), nr. 16, 1963 (25. júH 1963), nr.
17, 1963 (12. september 1963), nr. 1, 1964 (3. marz 1964), nr. 11. 1964 (30. jóH 1964), nr. 12.
1964 (27. október 1964) og nr 1, 1967 (19. janúar 1967).
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Bruxelles
tollnainaskrár-
nlÍmer

5. kafli
ex 05.04

ex 05.15

6. kafli

7. kafli
ex 07.01

07.02
07.03

ex 07.04

07.05
07.06

8. kafli
08.01

08.02
ex 08.03

08.04
ex 08.05

08.06
08.07
08.08

ex 08.09

08.10
08.11

08.12
08.13

9. kafli

Vörulýsing

Þarmar, blöðrur og magar, heilt eða í stykkjum, úr öðrum dýrum en
fiskum, nema

(i) svínsþarmar til pylsu gerðar, sem séu að c.i.f. innflutningsverð-
mæti yfir f: 10 pr. cwt, (50.8 kg.) eða jafnvirði þeirrar upphæðar
í annarri mynt; og

(ii) ætir þarmar, blöðrur og magar, heilt eða í stykkjum, úr kindum,
svínum eða nautpeningi, aðrir en þarmar til pylsugerðar

Afurðir 1'11' dýraríkinu, ót. a. eða meðt. nema blóðduft, blóðplasma. söltuð
hrogn, óhæf til manneldis, dauð dýr þeirra tegunda, sem 1. og 3. kafli
tekur til, óhæf til manneldis.

Lifandi trjáplöntur og aðrar jurtir; blómlaukar, rætur og þess háttar;
afskorin blóm og blöð til skrauts

Grænmeti, nýtt eða kælt, nema hvítlaukur
Grænmeti (einnig soðið) fryst
Grænmeti lagt í saltlög, brennisteinssýrling eða önnur efni til varnar
skemmdum um stundarsakir, en tilbúið til neyzlu strax
Grænmeti þurrkað eða eímað, einnig sundurskorið. mulið eða steytt
duft, en ekki frekar unnið, nema hvítlaukur
Belgávextir, þurrkaðir og afhýddir, einnig flysjaðir eða klofnir
Maníókarót, arrowrót, salop, jarðartískokka, bataður og þess háttar
rætur og rótarhýði, sem innihalda mikið af sterkju eða inúlíni, nýtt
eða þurrkað, heilt eða skorið sundur; mergur sagópálmans

Ðöðlur, bananar, kókoshnetur, parahnetur, akajahnetur, ananas, avokat-
hnetur, mangóaldin, guavaber, nýtt eða þurrkað, einnig afhýtt
Sítrusávextir, nýir eða þurrkaðir
Fíkjur, þurrkaðar
Vínber, ný eða þurrkuð
Hnetur aðrar en þær, sem teljast til nr. 08.01, nýjar eða þurrkaðar með
eða án hnotskurnar nema möndlur og kastanjettur
Epli, perur eða kveður, nýtt
Steinaldin, ný
Ber, ný
Aðrir ávextir, nýir nema "honeydew" melónur (Cucumis melo L. var
inodorus eða maltensis) og "ogen" melónur (Cucumis melo L. var
cantalupensis Ser)
Ávextir (einnig soðnir), frystir, en ekki sykraðir
Ávextir lagðir í saltlög, brennisteinssýrling eða önnur efni til varnar
skemmdum um stundarsakir, en ekki tilbúið til neyzlu strax
Aðrir þurrkaðir ávextir en þeir, sem teljast til nr. 08.01-08.05
Hýði af mel ónum eða sítrusávöxtum, nýtt, fryst, þurrkað eða lagt í
saltlög, brennisteinssýrling eða í önnur efni til varnar skemmdum um
stundarsakir

Kaffi, te, maté og krydd nema maté (09.03)
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Bruxelles
tollnafnaskrár-
númer

10. kafli

11. kafli

12. kafli
12.01
12.02

ex 12.03
12.04

12.05
12.06

ex 12.07

-- 12.08

12.09
12.10

15. kafli
15.01
15.02

15.03

ex 15.06

ex 15.07

ex 15.12

-- 15.13

16. kafli
16.01

16.02

ex 16.03

17. kafli
17.01

- 17.02

Vörulýsing

Korn, ómalað

Malaðar afurðir; malt; sterkja ; glúten; inúlín

Olíufræ og olíurík aldin, heil eða sundurskorin
Mjöl ófitusneytt, úr olíufræum eða olíuríkum aldinum, þó ekki mustarðs-
mjöl
Fræ, aldin og sporar til sáningar nema fræ af barrtrjám
Sykurrófur, heilar eða sundurskornar, nýjar, þurrkaðar eða malaðar;
sykurreyr
Síkorírætur, nýjar eða þurrkaðar. heilar eða sundurskornar, óbrenndar
Humall og humalmjöl (lúpúlín)
Basellíka (Ocimum basilicum), hjólkróna (Borago officinalis), mynta
(að undantekinni þurrkaðri piparmyntu og poleimyntu), rósmarinlyng
(rosmarinus officinalis) og salvia (salvia officinalis)
Jóhannesarbrauð, nýtt eða þurrkað, einnig mulið eða malað, en ekki
frekar unnið; aldinkjarnar og önnur jurtaefni, sem aðallega eru notuð
til manneldis, ót. a.
Hálmur og hýði af korni, óunnið eða saxað, en ekki frekar unnið
Beðjur, kálrófur og aðrar fóðurrófur, hey, lucerne, smári, esparsettur,
fóðurkál, úlfabaunir, umfeðmingsgras og þess háttar fóðurefni

Feiti af svínum og fuglum, brædd eða pressuð
Feiti af nautgripum, sauðfé og geitum, óbrædd; tólg, framleidd úr slíkri
feiti (þar með talinn "premier jus")
Svínafeitisterín (lardsterín), oleostrín (pressutólg ), svínafleitiolía (ole-
margarín), tólgarolía, hvorki jafnblönduð, blönduð né unnin á annan
hátt
Önnur feiti og olía úr dýraríkinu (hér með talin klaufolía. beinafeiti,
úrgangsefnafeiti) nema klaufolía til tæknilegrar notkunar
Feiti og feit olía úr jurtaríkinu, hrá, hreinsuð eða hreinunnin nema
olíur unnar á kemiskan hátt úr olívuúrgangsefnum til tæknilegrar
notkunar
Feiti og olía úr jurta- og dýraríkinu, hert, einnig hreinsuð, en ekki
frekar unnin nema olíur og feiti algjörlega unnar lll' fiski eða sjávar-
spendýrum
Smjörlíki, tilbúin svínafeiti (imitation lard) og önnur tilbúin matarfeiti

Pylsur eða þess háttar vörur úr kjöti eða öðrum sláturafurðum eða
dýrablóði
Aðrar vörur úr kjöti eða öðrum sláturafurðum, tilreiddar eða niður-
soðnar
Kjötextrakt og annað kjötseyði nema hvalkjötsextrakt

Rófu- og reyrsykur í föstu formi
Annar sykur, síróp, hunangslíki, einnig blandað náttúrlegu hunangi;
brenndur sykur
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Bruaelles
tollnafnaskrár-
nnmer

17.03
ex 17.04

17.05

18. kafli
-- 18.01
- 18.02

19. kafli
- 19.02

19.03
19.04

ex 19.07

ex 19.08

20. kafli
20.01

ex 20.02

- 20.03
20.04

20.05

ex 20.06

20.07

21. kafli
ex 21.06
ex 21.07

Vörulýsing

Melassi, einnig aflitaður
Fondant, deig, krem og svipaðar hálfunnar vörur, í stórum umbúðum,
með viðbættu sæti efnainnihaldi að lágmarki 80 % af þunga
Sykur. síróp og melassi, sem bragð- eða litarefni hafa verið látin í, þó
ekki ávaxtasafi, sem sykur hefur verið látinn í að einhverju leyti

Kakaóbaunir, heilar eða muldar, einnig brenndar
Kakaóhýði og kakaóúrgangur

Vörur úr mjöli, sterkju eða maltextrakti, tilreidda r sem fæða fvrir
börn, fyrir sjúka eða til matargerðar, ef í þeim er minna en 500/; af
kakaói miðað við þyngd
Makkarónur, spaghetti og þess konar vörur
Tapíokagrjón og sagógrjón, tapíóka- og sagólíki unnin úr kartöf'lumjölí
eða annarri sterkju
Brauð og aðrar algengar brauðvörur nema hart, ósætt kex ("ships'
biscuits"), brauðmylsna C'crumbs") og tvíbökur ("rusks")
Kökur, kex og aðrar íburðarmeiri brauðvörur nema kex, ískex, tvíbökur
("rusks"), kökur-) og vínarbrauð-)

Grænmeti og ávextir, tilreitt eða niðursoðið í ediki eða ediksýru. einnig
með sykri, salti, sinnepi eða öðru kryddi
Grænmeti, tilreitt eða varið skemmdum með öðru en ediki eða edik-
sýru, nema

ci) tómatpuré (þ. m. t. tómatpulpa) algjörlega unnið úr tómati og
vatni, með eða án salts eða annarra efna til varnar skemmdum
eða bragðbætis, í loftþéttum lokuðum ílátum að þurrviktarinni-
haldi ekki minna en 25 % tómatur; og

(ii) olívur
Ávextir frystir, með sykri
Ávextir, ávaxtahýði og plöntuhlutar varið skemmdum með sykri (húðað,
gljásykrað eða sykrað á annan hátt)
Aldinsulta, aldinhlaup. aldinmauk, ávaxtapulpa og ávaxtadeig, soðið,
einnig með sykri
Ávextir, niðursoðnir eða tilreiddi!' á annan hátt, einnig með sykri eða
vínanda nema hnetur
Ávaxta- og grænmetissafi (þar með drúfusafi), ógerjaður, einnig með
sykri, en án vínanda

Pressuger
Rjómaís (sem inniheldur fitu) en ekki rjómaísduft; kaffipasta, smjör-
krem ("sweetfat") ; emulgeruð fita og svipuð efni, sem notuð eru til

1) Mei'l köku er átt við bakaðar vörur ím fyllingar eða gljásykurs, úr mjöli (þ. m. t. mals-
mjöl og sterkja) og fitu en án gers og, sem m. a. hefur inni ati halda tvennt etia fleira af eftir-
farandi: sykri, hunangi, eggjum, mjólk, osti,ávöxtum, hnetum, bragðbætandi eða litandi efnum.

2) með vinarhrauði er átt við blaðiaga bakaða vöru með geri óg feitiinnihaldi, sem minnst
er 25% af þyngd fullunnu vörunnar.
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Bruæelles
lollnafnaskrár-
númer

22. kafli
22.04

22.05
22.06
22.07

ex 22.09

- 22.10

23. kafli
23.02

23.03

23.04

23.06
ex 23.07

24. kafli
- 24.01

35. kafli
ex 35.01

Vörulýsing

framleiðslu á bökuðum vörum, og sem innihalda minnst 10% fitu; soðið
ravioli, makkaróni, spaghetti og því um líkt

Drúfusafi Í gerjun og drúf'usaf'i, sem í er stöðvuð gerjun með öðru
en etanóli
Vín úr nýjum drúfum og drúfusafi, sem í er stöðvuð gerjun með etanóli
Vermút og annað vín úr nýjum drúfum, með bragðefnum
Aðrar gerjaðar drykkjarvörur, t. d. eplavin. peruvín og mjöður (hunangs-
vin)
Etanói ómengað, með minna en 80 % etanóimagni að rúmmáli; áfengir
drykkir nema whisky og annað áfengi unnið úr korni, romm og annað
áfengi unnið úr melössum ; aquavitae, genever, gin, eftirlfkingar af
rommi og vodka; áfengir drykkir tíl' vínþrugu- og fíkjubrennivíni;
likjörar og ávaxtalíkjörar ("cordials"); samansettar vínandablöndur
(s. k. "concentrated extraxts") til framleiðslu á drykkjarvörum
Edik og edíkslíki

Klið og annað úrgangsefni, sem fellur til við möl un, sáldun eða aðra
vinnslu korns eða belgávaxta
Sykurmelassi og annar úrgangur, sem fellur til við framleiðslu á sykri;
hrat og önnur úrgangsefni frá öl- og áfengisgerð ; úrgangsefni frá
sterkjugerð og önnur áþekk úrgangsefni
Olíukökur og aðrar leifar, sem falla til við framleiðslu á jurtaolium, að
undanskildu botnfalli
Jurtaefni hæf til skepnufóðurs, ót. a.
Skepnufóður blandað sykri eða melassa og annað tilreitt skepnufóður
nema soðkjarní fisks ("fish solubles")

Tóbak óunnið; tóbaksúrgangur

Kasein, kaseinöt og aðrir kaseinderivatar

VIÐAUKI El)

Listi yfir fisk og aðrar sjávarafurðir. sem vísað er til Í 1. málsgrein 26. greinar.
Bruæelles
tollnafnaskrár-
númer
ex 03.01

03.02
ex 03.03

Vörulýsing

Fiskur, nýr (lifandi eða dauður), ísvarinn, kældur eða frystur nema
hraðfryst flök
Fiskur, saltaður. Í saltlegi, þurrkaður eða reyktur
Krabbadýr og lindýr, með eða án skeljar, ný (lifandi eða dauð) kæld,
fryst. söltuð, í saltlegi eða þurrkuð; krabbadýr með skel, aðeins soðin
í vatni, nema frystar, afskeljaðar rækjur aðrar en "Dublin Bay prawns"
("Nephrops norvegicius")

1) Skv. breytingu met! ráðssamþykkt nr. 17, 1963 (12. september 1963) og nr. 11, 1964 (30.
júl! 1964).
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VIÐAUKI F

Listi yfir landssvæði, sem vísað er til 2. málsgrein 43. greinar.

Færeyjar")
Grænland- )
Gíbraltar
Malta3)

VIÐAUKI G4)

Sérákvæði vegna Portúgal hvað snertir innflutningstolla og magntakmarkanir
á útflutningi.

1. Í þessum Viðauka eru sett sérákvæði um minnkun og afnám innflutnings-
tolla á ákveðnum vörum, sem samningurinn nær til, er þær flytjast inn á portúgalskt
landssvæði, og sérákvæði vegna Portúgal um beitingu magntakmarkana á útflutningi.

I
Innflutningstollar.

2. Ákvæðin í 4. og 6. málsgrein þessa Viðauka skulu koma í stað 2. málsgreinar
3. greinar hvað snertir nokkrar þær vörur, sem framleiddar eru 1. janúar 1960
á portúgölsku landssvæði og samningurinn nær til, og, sem ekki er vísað til í 3.
málsgrein þessa Viðauka.

3. (a) Vörurnar, sem undanþegnar eru 2. málsgrein þessa Viðauka eru
(i) vörur, þar sem útflutningur nemur 15% eða meir af framleiðslunni

á portúgölsku landssvæði, sem samningurinn nær til, að meðaltali á
þriggja ára tímabilinu, sem lauk 31. desember 1958; eða

(ii) aðrar vörur, sem Portúgal tilkynnir jafnvel þótt viðkomandi iðn-
greinar séu ekki útflutningsgreinar, sem ákvæði liðs (i) Í þessari
málsgrein taka til.

(b) Fyrir 1. júlí 1960 skal Portúgal tilkynna ráðinu til hvaða vara liðir (i)
og (ii) í þessari málsgrein taka til.

4. (a) Frá og með eftirgreindum dögum, skal Portúgal ekki leggja innflutnings-
toll á neina vöru, er vísað er til í 2. málsgrein þessa Viðauka, sem er hærri en sá
hundraðshluti grunntollsins, sem ákveðinn er fyrir viðkomandi dag:

1. júlí 1960 80%
1. janúar 1963 70%
1. janúar 1967 60%
1. janúar 1970 50%

(b) Fyrir þann 1. janúar 1970 skal ráðið ákveða tímasetningu fyrir lækkun
innflutningstolla í áföngum á þeim vörum, sem tollar eru lagðir á eftir þann tíma,
þó þannig að þessir tollar séu felldir niður fyrir 1. janúar 1980.

---~~------- ~--~~~~--- _ .. ~~-_.~---_._--~-~-~~----_.-~..~-~.~-----~~-~~~--~

1) Samningurinn tók til Færeyja frá og með 1. janúar 1968 með yfirlýsingu Danmerkur skv.
2. málsgr, 43. greinar.

2) Samningurinn tók til Grænlands frá og með 1. júlí 1961 með yfirlýsingu Danmerkur-
skv. 2. málsgr. 43. greinar.

3) Malta varð sjálfstætt ríki 21. september 1964. Tilvitnunin 1 Möltu á ekki lengur við.
4) Skv. breytingu með ráðs samþykkt nr. 4, 1961 (16. febrúar 1961).
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5. Ef útflutningur vöru framleiddri á portúgölsku landssvæði, sem samningurinn
tekur til, nær 15% eða meir af meðaltali þriggja ára tímabils, sem lauk 31.
desember 1959 eða einhvers síðari þriggja ára tímabils fyrir 1. janúar 1970, og
með þVÍ að þetta útflutningsmagn á ekki rætur sínar að rekja til séraðstæðna.
skal niðurfellingin á þeim tolli, sem eftir er, framkvæmd með árlegum 10% lækk-
unum grunntollsins, nema ráðið ákvarði annað.

6. (a) Hvenær sem er fyrir 1. júlí 1972 getur Portúgal hækkað innflutningstoll
á vöru eða sett nýjan innflutningstoll á vöru, sem á þeim tíma er ekki framleidd
í verulegu magni á portúgölsku landssvæði, sem samningurinn nær til, svo fremi
að slíkur innflutningstollur

(i) sé nauðsynlegur til að stuðla að þróun ákveðinnar framleiðslu; og
(ii) sé að verðtollsígildi ekki hærri en venjulega er um innflutningstolla,

sem Portúgal leggur á beztu-kjara grundvelli á þeim tíma á svipaðar
vörur framleiddar á portúgölsku landssvæði, sem samningurinn
nær til.

(b) Portúgal skal tilkynna ráðinu um alla tolla, sem lagðir eru á í samræmi
við a-lið þessarar málsgreinar ekki síðar en 30 dögum áður en þeir koma til fram-
kvæmda. Ef aðildarríki óskar þess, skal ráðið athuga hvort skilyrði þessarar
málsgreinar eru uppfyllt.

(e) Fyrir þann 1. janúar 1980 skal Portúgal afnema innflutningstolla, sem
lagðir eru á í samræmi við a-lið þessarar málsgreinar. Innflutningstollarnir skulu
lækkaðir jafnt og í stigum. Portúgal skal tilkynna ráðinu um hvaða áætlun skal
beitt í lækkununum. Að beiðni aðildarríkisins skal ráðið taka áætlun þá, sem
tilkynnt hefur verið til athugunar, og getur það ákveðið að breyta henni.

II

Magntakmarkanir á útflutningi.

7. Ákvæði ll. greinar skulu ekki hindra Portúgal í að beita magntakmörkunum
við útflutning á forgengilegum námuvinnsluvörum. ef nauðsynlegu framboði til
heimaiðnaðarins er stofnað í hættu með útflutningi vörunnar til landssvæða annarra
aðildarríkja, þegar tekið er tillit til þess magns vörunnar, sem fyrir hendi er. Ef
Portúgal beitir höftum í samræmi við þessa málsgrein, skulu þau tilkynnt ráðinu,
áður en þau taka gildi, ef það er hægt, og skulu þau rædd við hvaða annað aðildar-
ríki sem er.
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BÓKUN
um beitingu Samningsins um stofnun Fríverzlunarsamtaka Evrópu

gagnvart furstadæminu Liechtenstein.
Þau ríki, sem undirritað hafa samninginn um stofnun Eríverzlunarsamtaka

Evrópu og furstadæmið Liechtenstein.
sem taka tillit til þess, að furstadæmið Liechtenstein er í tollabandalagi við

Sviss samkvæmt samningnum frá 29. marz 1923 og að samkvæmt þeim samningi
geta ekki öll ákvæði Samningsins haft gildi gagnvart Liechtenstein án þess að
frekari heimildir komi til, og

sem taka tillit til þess, að furstadæmið Liechtenstein hefur látið í ljósi þá
ósk, að öll ákvæði Samningsins hafi gildi gagnvart því, og til að svo geti orðið,
gerir þá tillögu, að svo miklu leyti, sem það er nauðsynlegt, að gefa Sviss sér-
stakt umboð,

eru sammála um eftirfarandi:

1. Samningnum skal beitt gagnvart furstadæminu Liechtenstein meðan það er
í tollabandalagi við Sviss og Sviss er meðlimur i samtökunum.

2. Sviss skal koma fram sem fulltrúi Liechtenstein vegna samnings þessa.

3. Bókun þessi skal fullgildast af ríkjum þeim, sem undir rita. Fullgildingar-
skjölin skulu vera í vörzlu ríkisstjórnar Svíþjóðar, sem skal tilkynna þar um öllum
öðrum ríkjum, sem undir rita.

4. Gildistaka bókunar þessarar skal vera þegar fullgildingarskjöl allra ríkja, sem
undirrita, hafa verið lögð fram.

Þessu til staðfestingar hafa undirritaðir, með fullu umboði, undirritað bók-
un þessa.

Gert í Stokkhólmi hinn 4. dag janúarmánaðar 1960, í einu eintaki á ensku
og frönsku, og skulu báðir textarnir jafngildir, og þeir fengnir í vörzlu ríkis-
stjórnar Svíþjóðar, sem skal senda öllum öðrum ríkjum, sem undirrita samninginn
og aðilar gerast, staðfest eftirrit.
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SÁTTMÁLI

um stofnun samtaka milli aðildarríkja Fríverzlunarsamtaka Evrópu
og lýðveldisins Finnlands.

Lýðveldið Austurríki, konungsríkið Danmörk, konungsríkið Noregur, lýðveldið
Portúgal, konungsríkið Svíþjóð, Svissneska ríkjasambandið og hið sameinaða
konungsríki Stóra-Bretlands og Norður-Írlands annars vegar, og lýðveldið Finn-
land hins vegar

sem hafa hliðsjón af samningnum um stofnun Fríverzlunarsamtaka Evrópu
frá 4. janúar 1960;

sem æskja þess að koma á fót fríverxlunarsamtökum milli aðildarríkja Frí-
verzlunarsamtaka Evrópu og lýðveldisins Finnlands;

sem eru einhuga um að vinna að markmiðum 2. greinar í samningnum um
stofnun Príverzlnnarsamtaka Evrópu;

sem hafa hliðsjón af þegar gerðum alþjóðlegum samningum, sem þau eru
aðilar að;

eru sammála um eftirfarandi:
1. gr.

Hér með eru stofnuð samtök (hér á eftir nefnd "samtökin, sem stofnuð eru
með þessum sáttmála") milli aðildarríkja Fríverzlunarsamtaka Evrópu (hér á
eftir nefnd "aðildarríkin") og lýðveldisins Finnlands (hér á eftir nefnt "Finnland"),
samkvæmt 2. málsgrein 41. greinar í samningnum um stofnun Fríverzlunarsamtaka
Evrópu (hér á eftir nefndur "samningurinn").

2. gr.
1. Með skírskotun til ákvæða þessa sáttmála, skulu ákvæði samningsins gilda í
samskiptum Finnlands og aðildarríkjanna, að undanteknum þó greinum 1, 32,
34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43 og 44. Tilvitnanir hér á eftir í sáttmálann skal þvi
skilja sem tilvitnanir í sáttmálann í samhengi við ákvæði samningsins að undan-
teknum fyrrnefndum greinum.

2. Ef tilvitnanir í þessum sáttmála í ákvæði samningsins fá gildi í samræmi við
1. málsgrein þessarar greinar, skulu þær skildar sem tilvitnanir í texta samnings-
ins að meðtöldum öllum breytingum, sem gerðar hafa verið fyrir undirskrift
sáttmálans.

3. Svæði Fríverzlunarsarntaka Evrópu með þeim breytingum sem við á í 1., 2.
og 4.-8. og 43. grein samningsins skal einnig taka til landssvæðis Finnlands.

4. Með tilliti til sáttmála þessa skulu í stað orðanna "ráð", "samningur", "sam-
tök" og "aðildarríki", sem er að finna í ákvæðum samningsins og sem fá gildi
í samræmi við 1. málsgrein þessarar greinar, koma orðin "sameiginlegt ráð",
"sáttmáli", "samtök", sem stofnuð eru með þessum "sáttmála" og "aðilar að þessum
sáttmála" .

5. Hvarvetna í samningnum þar sem getið er hins 1. júlí HI60 skal, með tilliti
til þessa sáttmála, koma hinn 1. júlí 1961.

3. gr.
I. Að því er varðar framkvæmd 3. greinar samningsins, skal í stað töflu þeirrar,
sem er að finna í a-lið 2. málsgreinar þeirrar greinar, koma eftirfarandi tafla,
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sem á við um allar vörur í Viðauka I við þennan sáttmála og sem fluttar eru inn
til Finnlands:

1. júlí 1961 80%
1. maí 1964 60%
1. marz 1965 50%

31. desember 1965 40%
31. desember 1966 30 %
31. desember 1967 20%
31. desember 1968 10%

Frá og með 31. desember 196~l, skal Finnland ekki leggja innflutningstoll á neinar
þær vörur, sem er að finna í Viðauka I við sáttmála þennan.

2. Frá 1. júlí 1961 til 1. júlí 1963 getur sameiginlega ráðið ákveðið, að inn flutn-
ingstollur sé lækkaður hraðar en ákveðið er í 1. málsgrein þessarar greinar á öllum
eða sumum þeirra vara, sem tilgreindar eru í Viðauka I. Við slíka ákvörðun skal
þróun viðskipta með þessar vörur milli Finnlands og aðildarríkjanna höfð til hlið-
sjónar og sameiginlega ráðið skal taka tilhlýðilegt tillit til hinnar raunverulegu
atvinnuaðstæðna í viðkomandi iðngreinum í Finnlandi og aðildarríkjunum.

3. Grunntollurinn á hvaða vöru sem er fyrir Finnland, skal vera sá tollur, sem
lagður var á við innflutning viðkomandi vöru, frá aðildarr-íkjunum þann 1. júlí 1961.

4. gr.
1. 10. grein samningsins tekur ekki til neinna þeirra vara, sem taldar eru upp í
Viðauka II við þennan sáttmála, þegar þær eru fluttar inn til Finnlands.

2. Hvað snertir vörur þær, sem taldar eru upp í Viðauka II, þá skal magntak-
mörkunum þeim, sem Finnland kann að viðhalda með tilliti til 1. málsgreinar
þessarar greinar, beitt á þann hátt, að seljendur í aðildarríkjum fái tækifæri til
að keppa við aðra seljendur á eðlilegan og jafnan hátt um sanngjarnan hluta
finnska markaðsins. enda sé tekið tillit til eðlilegrar þróunar viðskiptanna.

3. Hvað snertir vörur, sem taldar eru upp í Viðauka II og fluttar inn til Finn-
lands, þá skal 13. og 16. grein samningsins beitt þannig, að í stað tilvitnana um
afnám magntakmarkana eða það, að þær séu ekki fyrir hendi, koma tilvitnanir
í 2. málsgrein þessarar greinar.

4. Að beiðni hvaða aðila að þessum sáttmála sem er, skal sameiginlega ráðið
taka til athugunar ákvæði þessarar greinar.

5. gr.
1. Hvað snertir ósýnilegar greiðslur og yfirfærslur, skulu aðildarríkin veita
Finnlandi kjör, sem ekki eru óhagstæðari en þau, sem veitt eru öðrum aðildar-
ríkjum í samræmi við samþykktahálka þá um afnám hafta, sem tilheyra skyld-
um þeim, sem vísað er til í 29. grein samningsins og Finnland skal, þó með þeim
fyrirvörum, sem greinir í Viðauka II við þennan sáttmála, veita aðildarríkj-
unum kjör, sem ekki eru lakari en þau, sem þeim voru veitt þann 1. mai 1960.

2. Sameiginlega ráðið skal við og við taka þessi mál til athugunar, og getur það
gert þær tillögur eða tekið.þær ákvarðanir um að breyta ákvæðum þessarar grein-
ar, eða Viðauka III, sem það álítur viðeigandi.

6. gr.
1. Sameiginlegt ráð er hér með stofnað. Sérhver aðili að þessum sáttmála skal
hafa fulltrúa í sameiginlega ráðinu og skal fara með eitt atkvæði.
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2. Það skal vera skylda sameiginlega ráðsins:
Ca) að fara með þau völd og störf, sem því eru fengin samkvæmt sáttmála

þessum;
eb) að hafa eftirlit með beitingu þessa sáttmála og fylgjast með framkvæmd

hans, og,
Ce) að kanna, hvort frekari ráðstafanir skuli gerðar af aðilunum að þessum

sáttmála til að koma i framkvæmd markmiðum sáttmálans.

3. Er sameiginlega ráðið rækir skyldustörf sín samkvæmt 2. málsgrein þessar-
ar greinar, getur það tekið ákvarðanir, sem skulu vera bindandi fyrir aðilana að
þessum sáttmála og það getur gert tillögur til aðilanna að þessum sáttmála.

4. Ákvarðanir og tillögur sameiginlega ráðsins skulu gerðar samhljóða, nema
að því leyti, sem öðruvísi er ákveðið í sáttmála þessum. Ávarðanir og tillögur
skulu taldar samþykktar samhljóða, nema einhver aðilanna að þessum sáttmála
greiði þeim mótatkvæði. Ákvarðanir og tillögur, sem afgreiða þarf með meiri-
hlutasamþykkt. þarfnast samþykkis fimm aðila að þessum sáttmála.

5. Ef fjöldi aðilanna að þessum sáttmála breytist, getur sameiginlega ráðið
ákveðið að breyta fjölda þeirra atkvæða, sem þarf til þeirra ákvarðana og til-
lagna, sem afgreiða þarf með meirihlutasamþykkt.

6. Ákvörðunum ráðsins, sem stofnsett er með samningnum (hér á eftir nefnt
"ráðið"), sem teknar cru samhljóða samkvæmt ákvæðum samningsins og gildi
hafa samkvæmt 2. grein þessa sáttmála, skal, nema ráðið ákveði annað, vísað til
sameiginlega ráðsins og séu þær samþykktar án fyrirvara af Finnlandi, skulu þær
bindandi einnig fyrir Finnland og koma til framkvæmda í samskiptum Finnlands
og aðildarríkjanna.

7. Ef ákvörðunum ráðsins, sem teknar eru með meirihluta atkvæða samkvæmt
ákvæðum samningsins og hafa gildi samkvæmt 2. grein þessa sáttmála er vísað
til sameiginlega ráðsins að beiðni einhvers aðila að þessum sáttmála, getur sam-
eiginlega ráðið ákveðið að ákvörðun ráðsins sé bindandi einnig fyrir Finnland
og komi til framkvæma i samskiptum Finnlands og aðildarríkjanna. Þrátt fyrir
ákvæði 4. málsgreinar þessarar greinar, skal jákvætt atkvæði fjögurra aðila að
þessum sáttmála nægja til slíkrar ákvörðunar sameiginlega ráðsins.

8. Sameiginlega ráðið skal taka ákvarðanir:
(a) til að ákveða eigin fundarsköp, sem geta tekið til ákvæða um meðferð

mála, sem ákveðin cru með meirihluta atkvæða:
(b ) til að ákveða fjárhagslegt framlag Finnlands til samtakanna.

7. gr.
Sáttmáli þessi er háður samþykki ríkja þeirra, sem undir hann rita, og skal

taka gildi, þegar öll þau ríki hafa afhent fullgildingarskjölin. Fullgildarskjölin
skulu afhent ríkisstjórn Svíþjóðar, sem skal tilkynna það öllum öðrum ríkjum,
sem undir rita.

8. gr.
1. Sérhvert ríki, sem gerist aðili að samningnum, skal einnig gerast aðili að
þessum sáttmála, ef ráðið ákveður svo.

2. Sérhvert ríki, sem stofnar til samtaka við aðildarríkin í samræmi við 2.
málsgrein 41. greinar samningsins, getur gerzt aðili að þessum sáttmála með þeim
skilyrðum, sem sameiginlega ráðið ákveður.
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9. gr.
1. Finnland, eða aðildarríkin í samræmi við ákvörðun ráðsins, geta sagt sáttmála
þessum upp með þriggja mánaða skriflegum fyrirvara við ríkisstjórn Svíþjóðar,
sem skal tilkynna það öllum aðilum að þessum sáttmála.

2. Ef sáttmála þessum er sagt upp í samræmi við 1. málsgrein þessarar greinar,
getur sameiginlega ráðið ákveðið, að ákvæði samningsins, sem beitt er samkvæmt
2. grein þessa sáttmála, skuli áfram halda gildi, að fullu eða nokkru leyti, milli
aðildarríkjanna og Finnlands um ekki lengri tíma en níu mánuði frá þeim degi
að uppsögn tekur gildi.

a. Aðildarríki, sem segir upp aðild að samningnum. skal þar með frá sama degi
lj úka aðild sinni að þessum sáttmála.

4. Sérhvert aðildarríki getur sagt sáttmála þessum upp með þriggja mánaða fyr-
irvara, sem gefinn sé ríkisstjórn Svíþjóðar, en hún tilkynnir það öllum öðrum
aðilum að þessum sáttmála.

10. gr.
Að undanskildum þeim tilvikum þar sem ráð er gert fyrir breytingum annars

staðar í þessum sáttmála, skulu breytingar á ákvæðum sáttmála þessa lagðar fyrir
aðilana að honum til samþykkis, og ef samþykki sameiginlega ráðsins liggur fyrir,
taka gildi ef samþykki allra aðilanna að þessum sáttmála fæst. Samþykktarskjöl-
um skal komið í vörzlu ríkisstjórnar Svíþjóðar, sem skal tilkynna það öllum að-
ilunum að þessum sáttmála. '

Þessu til staðfestu hafa undirritaðir, með fullu umboði undirritað sáttmála
þennan.

Gert í Helsingfors 27. marz 1961 í einu eintaki á ensku og frönsku, og skulu
báðir textar jafngildir, og þeir fengnir í vörzlu ríkisstjórnar Svíþjóðar, sem skal
senda öllum öðrum ríkjum, sem undirrita sáttmálann og aðilar gerast, staðfest
eftirrit.

Viðauki I
Listi yfir vörur, sem vísað er til i 1. málsgrein 3. greinar.

Viðauki II
Listi yfir vörur, sem vísað er til í 4. grein.

Viðauki III
Fyrirvarar Finnlands, sem vísað er til í 5. grein.
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Fylgiskjal III.

RÆÐA VIÐSKIPTAMÁLARÁÐHERB.A, DR. GYLFA Þ. GÍSLASONAR,
Í EFTA-RÁÐINU ÞANN 23. JANÚAR 1969

Ég byrja þessi orð mín með því að láta í ljós þakklæti mitt og ríkisstjórnar
íslands til ráðsins fyrir að veita mér þetta tækifæri til þess að setja fram sjónarmið
lands míns í sambandi við umsókn þess um aðild að EFTA. Jafnframt langar
mig til þess að biðja ykkur, meðlimi ráðsins, að færa ráðherrum ykkar og ríkis-
stjórnum einlægar þakkir íslenzku ríkisstjórnarinnar fyrir hinar jákvæðu undir-
tektir, sem umsókn okkar hlaut á fundinum í Vínarborg 21. og 22. nóvember
1968. Þær urðu okkur til mikillar uppörvun ar og voru mjög mikils metnar i landi
mínu. Við höfum leyft okkur að draga af þeim þær ályktanir, að þær spái góðu um
þær viðræður, sem nú eru að hefjast og framundan eru. Það er einlæg ósk okkar,
að niðurstaða þeirra verði jákvæð, og við munum leggja okkur alla fram um, fyrir
okkar leyti, að svo geti orðið.

Ráðinu hefur verið afhent greinargerð íslenzku ríkisstjórnarinnar um helztu
staðreyndir, sem við teljum máli skipta í sambandi við umsókn íslands um aðild
að EFTA. Innan skamms munum við einnig afhenda greinargerð um þróun og fram-
tiðarhorfur íslenzkra efnahagsmála. Ég mun í þessum orðum mínum ekki endur-
taka það, sem í þessum skýrslum segir. Mig langar hins vegar til þess að víkja að
nokkrum grundvallar sjónarmiðum, sem eru ástæða þess, að Íslendingar æskja
þess, að vera aðilar að EFT A, ástæða þess, að þeir æskja þess einmitt nú, en hafa
ekki gert það fyrr.

Þótt ykkur sé áreiðanlega öllum ljós sú staðreynd, að ísland hefur að mörgu
leyti við mj ög sérstök vandamál að glíma vegna landfræðilegrar legu, smæðar
þjóðarinnar og einhæfni atvinnuveganna, finnst mér ég verða að byrja þessar
hugleiðingar á að minna enn einu sinni á þessar staðreyndir, af þvi að margt, ef
ekki flest af því, sem ég segi hér á eftir, stendur í beinu eða óbeinu sambandi við
þetta. Ísland er eitt af fámennustu fullvalda ríkjum í veröldinni. Skömmu eftir
aldamótin, þegar Íslendingar fengu heimastjórn og urðu í raun og veru sjálfstæðir,
voru þeir þjóð bláfátækra bænda og fiskimanna og ekki fjölmennari en 80000. Nú
hefur þeim fjölgað upp í 200000, og i raun og veru er það efnahagsundur. sem gerzt
hefur á Íslandi á þessari öld. Þessi örfámenna þjóð hefur ekki aðeins treyst sjálf-
stæði sitt, heldur hefur hún einnig byggt upp nútimaiðnaðarþjóðfélag og velferð-
arrfkí, þar sem lífskjör eru svipuð og þjóðfélagshættir sams konar og á hinum
Norðurlöndunum, þótt landið sé að ýmsu leyti erfitt og liggi beinlinis á norður-
landamærum þess heimshluta, þar sem menn búa við vestræna lifnaðarhætti.

íslendingar eru fyrst og fremst norræn þjóð. Þeir hafa alltaf lagt og munu
alltaf leggja sérstaka rækt við tengsl sín við hin Norðurlöndin. Jafnframt hafa ís-
lendingar ávallt talið og munu ávallt telja sig Evrópuþjóð. Í næstum 1100 ára
sögu sinni hafa íslendingar ávallt haft náin tengsl, bæði á sviði viðskipta og menn-
ingar. við Evrópuþjóðir, einkum þjóðirnar Í Norðvestur-Evrópu. Öldum saman
hefur Bretland verið einn stærsti viðskiptavinur íslendinga. Það er ekki fyrr en á
allra síðustu árum, að aðrar þjóðir, þ. e. a. s, Bandaríkin, Sovétríkin og Þýzkaland
hafa komizt í svipaða aðstöðu, þótt viðskipta- og menningartengsl við Þýzkaland
séu að vísu aldagömul. Og tvær heimsstyrjaldir þessarar aldar hafa leitt i ljós, að
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lega landsins hefur mikla þýðingu fyrir varnarmál Evrópu og ekki aðeins henn-
ar, heldur Norður-Ameríku einnig. Menningarlega séð, eru Íslendingar Norður-
landaþjóð. Í viðskiptatilliti eru þeir fyrst og fremst Vestur-Evrópuþjóð, sem þó
hefur mikilla viðskiptahagsmuna að gæta í bæði Bandaríkjunum og Austur-Ev-
rópu. En frá landfræðilegu sjónarmiði er Ísland Atlantshafsríki, nokkurs konar
tengiliður milli Evrópu og Norður-Ameríku. Hefur þetta að sjálfsögðu haft þýð-
ingu fyrir stjórnmálastöðu landsins, og einnig verið mikilvægt fyrir hagsmuni
nálægra ríkja, beggja megin Atlantshafs.

Þetta langaði mig til að segja í upphafi. En eðlilegt áframhald af þessu væri
spurning um, hvers vegna Ísland hafi ekki fyrr leitað eftir aðild að EFTA.

Ísland hafði á sínum tíma mikinn áhuga á myndun fríverzlunarsvæðis Evrópu,
tók þátt í þeim viðræðum, sem um það fóru fram í OEEC, og harmaði, að þær
skyldu ekki bera árangur. Um það leyti, sem EFTA var stofnað, var Ísland hins
vegar önnum kafið við miklar umbætur á skipan efnahagsmála sinna, en þessar
umbætur voru forsenda að frekari þátttöku í alþjóðlegu viðskiptasamstarfi. Auk
þess stóðu þá einnig yfir alvarlegar milliríkjadeilur um stærð fiskveiðilögsögunn-
ar. Þegar þessi tvö vandamál höfðu verið leyst á árinu 1961, tók Ísland þegar í stað
til athugunar hugsanlega aðilda að EFTA. Eins og kunnugt er, voru þá hins vegar
að myndast ný viðhorf í viðskiptamálum álfunnar vegna tilrauna Breta og margra
annarra EFTA-þjóða til þess að gerast aðilar að Efnahagsbandalagi Evrópu. ís-
lendingar fylgdust náið með þessum málum á árunum 1961 til 1963 og bjuggu sig
undir að ná tengslum, við stækkað Efnahagsbandalag, sem þá virtist vera í fæðingu.
Þegar ljóst var, að af þessari stækkun yrði ekki að sinni, byrjuðu Íslendingar að
nýju að hugsa um aðild að EFTA. Á árunum 1962 til 1966 voru miklir uppgangs-
tímar í efnahagsmálum á íslandi. Olli þetta því, að Íslendingar urðu lítið varir við
það óhagræði í viðskiptamálum, sem það hafði í för með sér að standa utan mark-
aðsbandalaganna í Evrópu. Hugsanleg aðild að EFT A hefur þó í vaxandi mæli
verið á dagskrá. Það tókst að koma á samstarfi allra stjórnmálaflokka um at-
hugun þessa máls, og hefur undirbúningur að aðildarumsókn nú staðið yfir í meira
en ár. r nóvember s, I. heimilaði Alþingi ríkisstjórninni að leggja fram aðilarum-
sókn.

ÞÓ að Íslendingar hafi nú, að vandlega athuguð máli, komizt að þeirri niður-
stöðu, að aðild að EFT A skipti miklu fyrir efnahagsþróun þeirra, er engu að síður
ljóst, að slík aðild er margvíslegum vandkvæðum bundin. Í fyrsta lagi er þess að
geta, að EFTA-samningurinn tekur ekki til nema nokkurs hluta af útflutnings-
vörum Íslendinga, en meira en 90% útflutningsins eru sjávarafurðir. Tollalækkanir,
sem framkvæmdar verða á Íslandi hinum EFTA-ríkjunum i hag, verða þvi miklu
meiri en nemur tollaívilnunum, sem íslendingar hljóta hjá öðrum aðildarríkjum.
Í öðru lagi hefur Island hæstan meðaltoll allra Vestur-Evrópulanda, og hefur því
verulegur hluti íslenzks iðnaðar, sem fyrst og fremst er í höndum mjög lítilla fyrir-
tækja, vaxið upp í skjóli verulegrar tollverndar. Þótt íslendingar geri sér ljósa
grein fyrir kostum EFTA-aðildar er augljóst, að fríverzlun með iðnaðarvörur, sem
kornið yrði á í einu vetfangi, yrði miklum vandkvæðum bundin fyrir íslendinga.
I þriðja lagi veldur aðild að EFTA því, að gerbreyta þarf rikisfjármálum á Ís-
landi. Hér er auðvitað um íslenzkt innanríkisvandamál að ræða, en það verður ekki
auðleystara fyrir þá sök. Í fjórða lagi hafa íslendingar átt veruleg viðskipti við lönd
í Austur-Evrópu til þess að tryggja markað þar fyrir sjávarafurðir sínar. Þau við-
skipti hefur orðið að vernda með tvíhliða viðskiptasamningum og jafnvel hömlum
fl innflutningi.

Þrátt fyrir alla þessa erfiðleika hafa Íslendingar tekið ákvörðun um að æskja
aðildar að EFTA. Við erum þeirrar skoðunar, að ekki sé hægt að tryggja áfram-
haldandi og stöðugan hagvöxt og jafnvægi í efnahagsmálum á íslandi með þvi að
byggja í jafnríkum mæli og hingað til á mikilli hagkvæmni í sjávarútvegi. Hér
þurfi að koma til iðnþróun á breiðari grundvelli en nú á sér stað á íslandi, og eigi
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hún ekki aðeins að vera miðuð við innanlandsmarkað. heldur einnig útflutning. Ís-
lendingum er ljóst, að þetta getur ekki orðið án tengsla við stórt markaðssvæði
og nánari efnahagssamvinnu við aðrar þjóðir en hingað til hefur átt sér stað. Í
þessu sambandi hlýtur hugur Íslendinga fyrst og fremst að beinast að EFTA, þar
sem eru þær þjóðir, sem Íslendingar hafa fyrr og nú sótt mest til á sviði menningar,
félagsmála og stjórnmála og öldum saman hafa verið nánustu viðskiptaþjóðir þeirra.
Þess vegna leitum við nú til EFT A, þegar ljóst er, að eðlilegt verður að teljast, að
Íslendingar, eins og aðrar þjóðir, treysti samskipti sín við umheiminn.

En öllum, sem málið skoða ofan í kjölinn, verður ljóst, að það er ekki ein-
falt, og ýmis vandamál verður að leysa eins og ég hef þegar rætt. Islendingar vona
hins vegar, að í samningaviðræðum megi takast að leysa þessi vandamál og tryggja
framkvæmd þess gagnkvæmnissjónarmiðs, sem er traustasti hornsteinn EFTA-samn-
ingsins og EFTA-samstarfsins. En ef tryggja á framkvæmd gagnkvæmíssjónar-
miðsíns. telja Íslendingar, að taka þurfi sérstakt tillit til nokkurra óska þeirra.
Skal ég nú geta þeirra helztu:

Í fyrsta lagi óska Íslendingar þess, að EFTA taki tillit til, að Íslendingar
muni fyrst um sinn njóta takmarkaðs ávinnings fyrir útflutning sinn til EFT A-
landanna. Gæti það orðið með ýmsu móti. Mikilvægast í þessu sambandi er, að
íslendingar sem fiskveiðiþjóð hljóti sem fyrst hliðstæðan hagnað af aðild að EFTA
og EFTA-löndin hafa nú sem iðnaðarþjóðir. t reynd jafngildir þetta ósk um frí-
verzlun með sjávarafurðir til jafns við iðnaðarvörur. Við gerum okkur ljóst, að
á þessu eru í bráð verulegir annmarkar. En við hljótum að óska þess að öðlast
þegar í stað skilyrði til verulega aukins útflutnings á sjávarafurðum til EFTA-
landanna og þá fyrst og fremst á frystum fiskflökum til Bretlands, sem áður fyrr
var miklu stærri viðskiptavinur Íslendinga á þessu sviði en nú á sér stað. Án ráð-
stafana Í þessa átt gæti ekki orðið gagnkvæmni í viðskiptum Íslands og EFTA-
landanna.

Þá mundi það stuðla verulega að Því að skapa nauðsynlega gagnkvæmni, ef
þau EFT A-lönd, sem hafa innflutningstakmarkanir á lamba- og kindakjöti, gætu
leyft frjálsari innflutning frá Íslandi en nú er á þeim afurðum, og á þetta ekki
hvað sízt við um hin Norðurlöndin.

Enn fremur má nefna, - og það skiptir ef til vill mestu fyrir framtiðina, --
að mikilvægt væri fyrir Ísland, að samstarf tækist við EFT A-löndin um að stuðla
að þVÍ, að nýjum iðngreinum til útflutnings verði komið á fót á Íslandi, og sam-
vinna tækist með Íslenzkum iðnfyrirtækjum og iðnfyrirtækjum Í EFT A-löndun-
um í þessu skyni.

Í öðru lagi óska Íslendingar þess, að þeir njóti frá upphafi til fulls þess toll-
frelsis, er þegar ríkir meðal EFTA-þjóðanna, en fái sjálfir 10 ára aðlögunartíma
til lækkunar á verndartollum á Íslandi, og gæti þá fyrsta lækkunin væntanlega orðið
mikil. Jafnframt, fara Íslendingar fram á, að það megi taka nokkur ár að afnema
þau innflutningshöft, sem enn eru í gildi, enda er það í samræmi við þær reglur,
sem giltu í upphafi. Þessi ósk er rökstudd með því, að EFTA-löndin mundu að
öðru~l kosti þegar í stað hljóta miklu meiri viðskiptafríðindi en Íslendingar við
inngöngu Íslands í EFT A og verulegur hluti islenzks iðnaðar myndi ekki fá tæki-
færi til nauðsynlegrar aðlögunar.

Í þriðja lagi óska Íslendingar eftir aðstöðu til þess að halda viðskiptum með
olíur og benzín við Sovétríkin í óbreyttu formi. Rök íslendinga fyrir þessari ósk
eru þau, að kaup þeirra á þessum vörum frá Sovétríkjunum eru eina leiðin til að
tryggja þangað sölu sjávarafurða, sem eru að magni til svo miklar, að ógjörn-
ingur væri að selja þær með stuttum fyrirvara á öðrum mörkuðum, án þess að
valda þar mikilli truflun.

Þessar eru aðalóskir okkar í sambandi við þá samninga, sem nú hefjast. Er
sumpart um að ræða óskir gagnvart EFTA sjálfu, en sumpart óskir, er lúta að tví-
hliða samkomulagi Íslands við einstök EFT A-lönd. Ríkisstjórn Íslands gerir sér auð-
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vitað ljóst, að hér er um vandamál að ræða. En okkur öllum hlýtur einnig að veru
ljóst, að ef ekki væri tekið tillit til þessara atriða, yrði aðild að EFT A Íslendingum
óhagstæð, að minnsta kosti í upphafi, og tryggði þeim ekki þá gagnkvæmni í viðskipta-
hlunnindum, sem er þó kjarni samningsins. Það er þess vegna, sem íslendingar
setja fram þessar óskir sínar. Sem betur fer er hér í tölum talað um mjög litlar
fjárhæðir að ræða fyrir aðra. Heildarútflutningur Íslands nam á síðast liðnu ári
36 millj. sterlingspunda. Heildarútflutningur til EFTA-landanna nam ekki meira en
16 millj. sterlingspundum, og útflutningur Íslands til Stóra Bretlands, sem er mesta
viðskiptaland íslands innan EFTA, nam 7.5 millj. sterlingspunda. Þótt utanríkis-
viðskipti íslendinga séu mjög mikil í hlutfalli við þjóðartekjur þeirra sjálfra, eru
þau sáralítil, ef miðað er við heildarviðskipti EFT A-landanna innbyrðis eða við
umheiminn. Þetta auðveldar vonandi að leysa vandamálin.

Að síðustu langar mig til að segja þetta:
Viðskipti íslands beinast í þrjár áttir, til Vestur-Evrópu og þá fyrst og fremst

til EFTA-landanna, til Norður-Ameríku og til Austur-Evrópu. Okkur er áreiðanlega
öllum ljóst, að þegar yfir langan tíma er litið, sigla tengsl á öðrum sviðum í kjöl-
far viðskiptatengsla. Ef viðskiptatengsl minnka, minnka smám saman menningar-
tengsl og stjórnmálatengsl. Það er eindregin skoðun mín og íslenzku ríkisstjórn-
arinnar, að í raun og veru séu efnahagsvandamálin, sem leysa þarf i sambandi vits
aðild Íslands að EFTA, smávægileg í sambandi við vandamálin á sviði stjórnmála
og varnarmála, sem hætt er við, að smám saman komi upp, ef efnahagsvandamálin
verða látin óleyst og ísland verður áfram utan viðskiptasamvinnu í Vestur-Evrópu.
Ef Íslendingar eiga að vera traustir meðlimir þeirrar þjóðafjöldskyldu, sem nú hefur
náið samstarf á fjölmörgum sviðum, og það vill yfirgnæfandi meirihluti Íslend-
inga af alhug vera, þá verða þeir einnig að eiga þess kost að vera meðlimir þeirrar
viðskiptafjölskyldu, sem þeir með eðlilegustum hætti eiga heima i. t raun og veru
CI' hér ekki aðeins - og kannski ekki einu sinni fyrst og fremst - um viðskipta-
mál og efnahagsmál að ræða, hér er spurning um vináttu og samstarf, vaxandi
kynni og vaxandi samstarf eða minnkandi kynni og minnkandi samstarf. Ég bið
ykkur um að trúa mér, þegar ég segi sem siðustu orð min við þetta tækifæri, að
íslendingar óska þess af alhug að eiga nágrannaþjóðir sínar beggja megin Atlants-
ála og þá ekki sízt EFTA-þjóðirnar að vinum og meira segja síbatnandi vinum. Og
þeir vita, að eina ráðið til þess að eiga vin er að vera vinur.
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Fylgiskjal IV.

BÓKUN UM SAMKOMULAGUM ÚTFLUTNING FRYSTRA
FISKFLAKA TIL BRETLANDS

1. Ríldsstjórnir Danmerkur, Noregs, Svíþjóðar og Bretlands hafa átt viðræður í
samræmi við málsgr. 19 (e) í bókuninni um samkomulag, sem gerð var i viðræðun-
um, sem leiddu til EFTA-samningsins, og orðið ásáttar um, að samkomulag þetta
skuli gilda um útflutning Norðurlandanna á frystum fiskflökum til brezka mark-
aðsins eftir 1. janúar 1970.

Ríkisstjórn íslands verður aðili að þessu samkomulagi við aðild að EFTA-
samningnum.

2. Samkomulag þetta skal gilda um þriggja ára tímabil frá 1. janúar 1970 og verð-
ur framlengt til þriggja ára í senn, sé andmælum ekki hreyft.

3. Hið sameiginlega markmið er að bæta ástand brezka markaðsins með því að
tryggja stöðugt og fullnægjandi verðlag yfirleitt, sem er öllum aðilum i hag.

Brezka ríkisstjórnin fellst á, að fryst fiskflök séu áfram utan Viðauka E við
EFTA-samninginn og, að þau séu flutt inn tollfrjáls með því skilyrði, að sett sé
og haldið því lágmarksverðkerfi, sem samkomulag þetta gerir ráð fyrir.

4. Frá 1. janúar 1970 munu ríkisstjórnir Norðurlandanna sjá um að lágmarks-
verðum þeim, sem gert er ráð fyrir í samkomulagi þessu, verði framfylgt í sölum
á flökum frá löndum þeirra til Bretlands. Viðurlög samkvæmt löggjöf landanna
liggja við því, að lágmarksverðin séu ekki virt.

5. Lágmarksverðunum verður komið á Í eftirgreindum þrem áföngum:
a) Byrjunarverð koma til framkvæmda þann 1. janúar 1970.
b) Þann 1. janúar 1971 verða byrjunarverðin hækkuð í millibilsverð.
e) Ekki síðar en í árslok 1971 verða millibilsverð hækkuð í viðmiðunarverð.

Þær tegundir flaka, sem kerfið nær til í byrjun, svo og byrjunarverðin. sem
samkomulag er um, eru talin upp í Viðauka við þetta samkomulag. Millibils- og
viðmiðunarverð eru sömuleiðis ákveðin fyrir þorskflök með roði i stofnanaumbúð-
um ("eatering"). Í árlegum viðræðum munu samningsaðilarnir ákveða hvaða sam-
bærileg verð skuli gilda fyrir aðrar flakategundir, sem taldar eru upp i Viðauk-
anum. Með samkomulagi má taka undir þetta kerfi enn aðrar tegundir.

Samningsaðilar eru ásáttir um, að hækka byrjunarverð á þorski í millibilsverð
og millibilsverð í viðmiðunarverð á þeim tímamörkum, sem að ofan er getið, nema
það liggi sannanlega fyrir, að lágmarksverðkerfið hafi verulega spillt markaðs-
ástandinu útflytjendum á Norðurlöndum til tjóns. Að beiðni sérhvers þeirra, skulu
samningsaðilar athuga hvort slíkar sannanir séu nægilega gildar til þess að rétt-
læta frestun á verðhækkun.

6. Samningsaðilar skulu úr hvert athuga framkvæmd þessa samkomulags sérstak-
lega með tilliti til þróunar verðlags svo og magns og samsetningu framboðs á brezka
markaðnum.
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Eitt þeirra atriða, sem tillit skal tekið til við athuganir á lágmarksverðunum,
er, ef verulegar almennar verðlagsbreytingar hafa átt sér stað í Bretlandi.

Brezka ríkisstjórnin skal sjá hinum ríkisstjórnunum reglulega fyrir slíkum
upplýsingum, er máli skipta og unnt er að láta í té, um þróun ferskfiskverðs og
verð á frystum flökum á brezka markaðnum og um framleiðslu og sölur á fr eð-
fiskflökum, sem Bretar framleiða, SYO og um innflutning freðfiskflaka frá þriðju
löndum á brezka markaðinn.

Ríkisstjórnir Norðurlandanna munu láta brezku ríkisstjórninni reglulega í té
þær sambærilegu upplýsingar, sem unnt er að láta í té um útflutning flaka til Bret-
lands með sérstöku tilliti til þeirra tegunda, sem getið er í Viðaukanum.

7. Viðræður skulu fara fram hið fyrsta sé þess óskað af samningsaðila, sem er
óánægður með, hvernig framkvæmd kerfisins gengur og telur þörf fyrir ráðstaf-
anir til úrbóta.

Enn fremur getur sérhver ríkisstjórn með tilliti til allra aðstæðna, sem máli
skipta á þeim tíma, og þá sérstaklega markaðsástandsins. farið fram á viðræður hið
allra fyrsta.

a) ef innflutningur Norðurlandanna virðist valda markaðsspjöllum, hrezkum
framleiðendum til tjóns

b) ef innflutningur freðfiskflaka frá löndum utan EFTA virðist valda mark-
aðsspjöllum, útflytjendum á Norðurlöndum til tjóns

e) ef hrezk framleiðsla þróast svo að virðist að verulega sé spillt fyrir eðli-
legum EFTA~viðskiptum

d) ef ástæða er til að ætla, að verið sé að eyðileggja lágmarksverðkerfið með
þvi að hin ákveðnu verð séu ekki virt.

Markmið slíkra viðræðna skal vera að ná samkomulagi um gagnaðgerðir við
markaðsspjöllunum.

Ef innflutningur á flökum frá Norðurlöndum fer fram úr 33000 tonnum ár-
lega árin 1971 eða 1972 og það markaðsástand ríkir, sem lýst er í a-lið hér að ofan,
áskilur brezka ríkisstjórnin sér rétt til að æskja viðræðna.

Í tilviki því, sem lýst er í b-lið hér að ofan, mun brezka rikisstjórnin gera sitt
bezta til að tryggja samvinnu viðkomandi landa eða gera aðrar ráðstafanir til úr-
bóta.

8. Leiði viðræður, sem gert er ráð fyrir í ofangreindum málsgreinum ekki til ár-
angurs, getur sérhver samningsaðili hætt þátttöku í kerfinu um stundarsakir og
getur, ef hann óskar þess, sagt upp samkomulaginu með þriggja mánaða fyrirvara og
mun það þá ekki lengur ná til hans.

Fari svo, að aðili að samkomulagi þessu hætti þátttöku í því um stundarsakir
eðl). segi því upp, hafa allir samningsaðilar rétt á að skoða sig leysta undan sam-
bærilegum kvöðum, sem þeir hafa undírgengízt.

Sé hætt þátttöku um stundarsakir í samkomulaginu eða því sagt upp, hefur
hrezka ríkisstjórnin rétt á þvi að leggja aftur á, að öllu eða einhverju leyti, 10%
toll á freðfiskflök, þar til annað fyrirkomulag hefur verið ákveðið.

9. Ef samkomulag þetta fellur úr gildi, skulu samningsaðilarnir fara þess á leit
yið EFTA-ráðið, að það eigi frumkvæði um ný'jar viðræður um innflutning freð-
f'iskf'laka til Bretlands.

10. Samkomulag þetta skal tekið til endurskoðunar, ef einhver aðilanna gerist aðili
að Efnahagsbandalagi Evrópu.

Osló, 24. október 1969.
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Fyigiskjal V. Uppkast.

SAMNINGURUM NORRÆNAN IÐNÞRÚUNARSJÚÐ
FYRIR íSLAND

Ríkisstjórnir Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar hafa ákveð-
ið í sambandi við aðild Íslands að Fríverzlunarsamtökum Evrópu (EFTA) að stofna
norrænan iðnþróunarsjóð fyrir ísland og hafa komið sér saman um eftirfarandi:

1. Tilgangur.
Tilgangur sjóðsins er að stuðla að tækni- og iðnþróun íslands við aðild Íslands

að EFTA og auðvelda aðlögun iðnaðarins í því sambandi. Sjóðurinn skal stuðla að
þróun útflutningsiðnaðar á Islandi og leggja áherzlu á aukna samvinnu á sviði
iðnaðar og viðskipta milli Íslands og hinna Norðurlandanna. Enn fremur skal sjófS-
urinn notaður til að efla samkeppnishæfni íslenzka heimamarkaðsiðnaðarins.

2. Stofnfé.
Stofnfé sjóðsíns skal vera jafnvirði 14 milljóna Bandarikjadollara. Af stofn-

fénu skal hvert Norðurlandanna leggja fram eftirfarandi hluta:
MilUónir

BandarfkjadoIlara
Danmörk 2.7
Finnland , .. .. .. 2.7
ísland 0.5
Noregur 2.7
Sviþjóð 5.4

Stofnféð skal lagt fram vaxtalaust til ráðstöfunar í jafnstórum fjárhæðum á
4 ára tímabili frá gildistökudegi samningsins.

Sjóðurinn skal innheimta framlögin hjá hinum norrænu ríkjum i samræmi við
áðurgreinda skiptingu eftir því sem starfsemi hans krefur.

Frá og með 10. ári frá stofnunskai sjóðurinn eftir nánari ákvörðun sjóðs-
stjórnarinnar endurgreiða vaxtalaust þá hluta stofnfjárins, sem Finnland, Dan-
mörk, Noregur og Svíþjóð hafa lagt fram. Skal endurgreiðsla þessa hluta stofnfjár-
ins fara fram í áföngum í samræmi við ofangreinda skiptingu og vera að fullu lokið
í lok 25. árs frá stofnun sjóðsins.

Skuldbindingar Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar vegna sjóðsins eru
takmarkaðar við hlutdeild þeirra í stofnfénu á hverjum tíma. ísland er á sama hátt
ábyrgt fyrir skuldbindingum sjóðsins með sínum hluta stofnfjársins og ber auk þess
eitt ábyrgð á þeim skuldbindingum umfram stofnféð, sem sjóðurinn kann að taka
á sig vegna ábyrgða sbr. 4. grein.

Þegar þeir hlutar stofnfjárins, sem Danmörk, Finnland, Noregur og Svíþjóð
hafa lagt fram, eru endurgreiddir. fellur samningur þessi úr gildi, og sjóðurinn
verður í eigu og undir stjórn íslenzka ríkisins.
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3. Gengisákvæ3i.

Reikningseining sjóðsins skal vera jöfn einum Bandarikjadollar. Öll útlán
sjóðsins skulu miðuð við þessa einingu.

4. Starfshættir.

Sjóðurinn starfar að verkefni sínu með þvi:
a) Að veita lán til ákveðinna verkefna, annaðhvort einn eða samvinnu við

aðra aðila.
b) Að ábyrgjast lán, sem veitt eru af öðrum aðilum.

Fé til lánveitinga fær sjóðurinn af stofnfé sinu og tekjum og skulu lánveit-
ingar ákveðnar í samræmi við viðurkennd bankaleg og efnahagsleg sjónarmið.
Sjóðurinn skal stefna að því að tryggja eðlilega ávöxtun stofnfjár.ins og forðast
ónauðsynlega áhættu.

Í sérstökum tilvikum er heimilt að veita lán með óvenjulega hagstæðum kjör-
um eða framlög m. a. til tækniaðstoðar, rannsókna og markaðsathugana. Slik lán
eða framlög mega samtals ekki nema meiru en 10% af stofnfénu.

Lán, framlög eðA ábyrgðir má veita til fyrirtækja i einkaeign eða Í eigu opin-
berra aðila og til fjárfestingarlánasjóða, sem hafa sama tilgang og sjóðurinn. Sjóð-
urinn skal hafa náið samstarf við islenzkar lánastofnanir, sem veita lán til iðn-
aðar.

5 Stj6rn.

Sjóðurinn skal hafa stjórn, framkvæmdastjóra og framkvæmdastjórn. Stjórn
sjóðsins skal skipuð fimm mönnum, einum frá hverju landi. Varamaður skal skip-
aður fyrir hvern stjórnarmann. Stjórnin kýs sér formann til eins árs í senn. Hver
stjórnarmaður fer með eitt atkvæði. Til ákvörðunar þarf meirihluta atkvæða og
skal atkvæði íslenzka stjórnarmannsins vera þar með.

Stjórnin tekur ákvarðanir um málefni sjóðsins. Stjórnin getur, eftir því sem
hún telur heppilegt, falið framkvæmdastjórninni að taka ákvarðanir um starfsemi
sjóðsins.

Framkvæmdastjórn skipa framkvæmdastjóri sjóðsins og fimm fulltrúar is-
lenzka bankakerfisins.

Framkvæmdastjórt sjóðsins ber ábyrgð á ráðningu starfsfólks og daglegum
rekstri.

Aðsetur sjóðsins er í Reykjavik. Seðlabanki Íslands skal veita sjóðnum nauð-
synlega fyrirgreiðslu og starfsaðstöðu.

6. Sj6&!slit.

Ef aðstæður skapast, sem að verulegu leyti raska forsendum þessa samnings,
skulu ríkisstjórnir Norðurlanda ráðgast hver við aðra um áframhaldandi starf-
semi sjóðsins. Ef ákveðið er að leggja sjóðinn niður, skulu rfkisstjórnirnar að
fengnum tillögum sjóðsstjórnar, taka ákvörðun um, hvernig farið skuli með fjár.
hagslagar skuldbindingar samkvæmt samningnum.

7. Gildistaka.

Samningurinn tekur gildi samtímis samningi um aðild Islands að Friverzl-
unar samtökum Evrópu (EFTA). þó í fyrsta lagi. þegar sá samningur hefur hlotið
fullgildingu Norðurlandanna.
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Fylgiskjal VI.

IÐNAÐARRÁÐUNEYTIÐ Nóvember 1969

tSLENZKUR IÐNAÐUR OG EFTA

Þróun íslenzks iðnaðar frá 1960, ástand og horfur,
einkum með tilliti til aðildar Islands að

Fríverzlunarsamtökum Evrópu.

Formáli.

Hæstvirlur iðnaðarráðherra, Jóhann Hafstein. fól mér á síðast-
liðnu vori að kanna ástand og horfur í íslenzkum iðnaði, einkum með
tilliti til hugsanlegrar aðildar Íslands að Frtverzlunarsamtökum Evrópu,
EFTA.

Um leið og ég læt þessa skýrslu frá mér fara, langar mig til þess að
koma því á framfæri, að án þess starfs og rannsókna, sem fyrir liggja
af hálfu Efnahagsstofnunarinnar og Hagstofu íslands, hefði verið ógern-
ingur að ljúka þessari skýrslugerð á tilsettum tima. Vil ég þakka for-
stöðumönnum þessara stofnana, svo og öðrum starfsmönnum þeirra
fyrir margvíslega aðstoð.

Sumt af þvi, sem hér er til meðferðar, hefur veriðftarlégarætt á
fundum með fulltrúum iðnaðarins i sérstökum nefndum, er höfðu
það verkefni að fjalla um þessi mál, en þær voru 18 að. tölu. Um ein-
stök atriði hefur verið haft samband við ýmsa aðila, einkum Félag Is-
lenzkra iðnrekenda, ráðuneytisstarfsmenn og fleiri.

Kann ég öllum, sem hlut hafa átt að máli, beztu þakkir.
Fyrir mér hefur fyrst og fremst vakað, að takast mætti að leggja

hlutlaust mat á aðstöðu iðnaðarins og þau nýju viðhorf, sem kynnu að
skapast við aðild að EFTA.

Reykjavik, 15. nóvember 1969.

Guðmundur Magn,ússon
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1. Útdráttur og helztu niðurstöður 2.-10. kafla'.

Inngangur.
(Kafli 2).

1. Ekki er unnt með góðu móti að tiltaka eina ákveðna tölu um hagræði eða
óhagræði hugsanlegrar EFTA-aðildar. Byggist þetta á þvi, að um fjölmargar
stærðir er að ræða, sem oft á tíðum eru illmælanlegar og ósambærilegar.

2. Í þessari skýrslu er í grófum dráttum hafður sá háttur á,
a) að huga að þróun íslenzks iðnaðar á undanförnum árum,
h) að athuga áhrif fríverzlunar og tolla almennt, og að síðustu,
e) að ræða sérstaklega ástand og horfur í einstökum iðngreinum með tilliti
til hugsanlegrar EFT A-aðildar.

Efnahagssamvinna í Vestur-Evrópu eftir heimsstyrjöldina síðari.
(Kafli 3).

3. ÞÓ að reynsla þeirra ríkja, sem mynda EFTA taki ekki af öll tvímæli um,
hvernig takast mundi til hjá íslendingum við inngöngu í EFTA, er framvinda
efnahagsmála í EFTA-ríkjunum eigi að síður forvitnilegt og lærdómsríkt
íhugunarefni. Efnahagssamvinnu í Vestur-Evrópu var forðað frá strandi með
stofnun EEC og EFTA. Stofnskrá EFT A er lausari í reipunum en stofnsamn-
ingur EEC (Rómarsáttmálinn). Eigi að síður hefur samvinna innan EFTA
tekizt betur en búizt var við og náð tilgangi sínum Í flestu tilliti, enda þótt
hún hafi ekki verið alveg snurðulaus.

4. Gagnstætt þvi, sem gert var ráð fyrir, eru það ekki stóru iðnríkin (Bretland
og Svíþjóð), sem mest hafa eflzt vegna fríverzlunar innan EFTA, heldur
minili rikin (Austurríki, Sviss, Noregur, Portúgal). Eins og gera má ráð fyrir,
hefur samvinnan byggzt á því, að bæði innflutningur og útflutningur land-
anna hefur aukizt, enda er það forsenda þess, aðgagnlivæmur ávinningur
verði af samstarfinu.

5. Athyglisvert er, að viðskipti EFTA-landanna eru um 15% alheimsviðskipta,
enda þótt þessi lönd telji aðeins um 3% mannkyns. Sömuleiðis eru utanríkis-
viðskipti hinna minni EFTA-ríkja mjög mikil, bæði í heild og miðað við
fólksfjölda. Einnig eru þjóðartekjur á mann tiltölulega mjög háar.

Þetta gerir það að verkum, að mikill grundvöllur er fyrir fríverzlun.

Almennt um atvinnurekstur og breytta samkeppnisaðstöðu íslenzkra iðnfyrirtækja.
(Kafli 4).

6. Ef aukning þjóðarframleiðslu á mann er höfð sem mælikvarði á velgengni,
má einkum auka þjóðarframleiðsluna með eftirfarandi hætti:
a) Aukinni framleiðni með aðstoð fjármagns, menntunar og tækni.
b) Meiri verðmætasköpun með því að auka sérhæfingu og leggja áherzlu á

þá framleiðslu, þar sem hlutfallslegir yfirburðir okkar eru einna mestir.
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7. Ef raunveruleg framleiðniaukning og meiri verðmætasköpun á að koma til,
verða fyrirtækin að sjá sér hag í því að koma þessu til leiðar. Verða þá ýmis
skilyrði að vera fyrir hendi: greiður aðgangur að markaði, góð stjórnun o. fl.
Ef mikilvægur kostnaðarliður er tiltölulega hár, verður einhver annar, eða
aðrir, að vera tiltölulega lágur: hér koma einmitt hlutfallslegir yfirburðir
til greina. Eitt land getur haft hlutfallslega yfirburði á einu sviði, en ekki
öðru (ódýrt vinnuafl, en dýrt fjármagn, eða öfugt).

8. Það vill oft gleymast, að mismunandi háir tollar þýða í rauninni mismunandi
gengi fyrir viðkomandi vörur. Væru allir tollar felldir niður, kæmi eitt gengi
til með að ráða. Væri þá eftir sem áður hægt að veita atvinnuvegunum gengis-
vernd -- eða réttara sagt, gengið yrði að vera rétt skráð, svo að atvinnu-
vegirnir væru samkeppnisfærir. því stærri hluti heildarinnar, sem iðnaðar-
framleiðsia verður, þeim mun meira verður gengið að miðast við afkomu
iðnaðarins. Það eru því fráleitar staðhæfingar, að iðnaður leggist í rúst við
aðild að EFTA. Hollt er að minnast þess, að enda þótt tollverndaður Tðnaður
hafi átt í erfiðleikum 1966, þegar "gengisverndin" var orðin það lág, að hún
"át" í sumum tilfellum upp tollverndina (t. d. í innréttingasmíði og i f'ata-
iðnaði), þá sýndi iðnaðurinn mikla aðlögunarhæfni.

9. Ég tel, að hið aukna innflutningsfrelsi síðan 1960 og tollalækkanir þær, sem
urðu 1963 og síðar, kunni jafnvel Í sumum tilfellum að hafa haft meiri áhrif á
samkeppnisaðstöðu íslenzkra fyrirtækja en hugsanleg EFT A-aðild kæmi til
með að hafa. Fyrirtækin eru í senn reynslunni ríkari og tollar yrðu felldir
niður í áföngum.

10. Nú er fyrirhugað að fella niður verndartolla, en ekki fjáröflunartolla á iðnað-
arvörum, og nær niðurfelling verndartolla til EFTA-landa eingöngu, Hins
vegar er gert ráð fyrir því, að tollar á hráefni, vélum og tækjum lækki sam-
kvæmt "beztukjaraákvæðum", þ. e. jafnt gagnvart öllum löndum. t sumum
tilfellum er vara framleidd innanlands, sem er "hráefni" annarrar greinar,
t. d. ullargarn til prjónaiðnaðar, dúkur til fatagerðar og áklæði til húsgagna-
framleiðslu. Er fyrirhugað, að slíkar vörur verði í verndartollflokki, þ. e.
tollur lækkar eins og um afurð væri að ræða. Sú röskun á verðhlutföllum, er
verður, getur m. a. haft eftirfarandi breytingar í för með sér:

a) Þeir, sem áður hafa flutt inn fullunnar vörur í verndartollflokki,gætu séð
sér hag í að flytja tillandsins framleiðslu EFTA-landa í ríkara mæli en áður,
t. d. húsgögn frá Noregi í stað Frakklandi.

b) Hagkvæmara gæti orðið að flytja inn ,;hráefni" í verndartollflokki frá
EFTA-landi en landi utan EFTA, t. d. dúk frá Englandi og 'Danmörku,
í staðinn fyrir frá Hollandi og Vestur-Þýzkalandi.

e) Einnig gæti orðið hagkvæmara að kaupa "hráefni" i verndartollflokki
erlendis í staðinn fyrir innanlands, t. d. kaupa flestir teppaframleíðendur
íslenzkt ullarband, og í plastumbúðaframleiðslu er keypt innlent "hráefni",
Cmillistigsafurð). Hvort - og í hvaða mæli -- þessi áhrif koma til greina,
fer að sjálfsögðu mikið eftir viðbrögðum þeirra "hráefnisframleiðenda",
sem eiga á hættu að tapa viðskiptum: þeir gætu séð sér hag . í því að
lækka verðið til að standast samkeppni. .Jafnframt má gera ráð fyrir auk-
inni eftirspurn frá prjónaiðnaði eftir ul1arbandi, o. s. frv.

d ) Eðlilegt væri að reyna að vega með framleiðsluverðmæti viðkomandi
greina, þegar ákveða á, hvort vara, sem á einu framleiðslustigi er afurð, en á
öðru aðfang, skuli teljast "hráefni" eða "fullunnin vara". Væri þar hægt
að miða tollalækkun við vegið meðaltal.
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11. Þar sem fjáröflunartollar eiga að standa eftir sem áður og sökum þess, sem
sagt er i 10. d), er nauðsynlegt að endurskoða tollskrá þá, sem nú gildir. Að
mínum dómi raskast tollprósentur innbyrðis við niðurfellingu tolla á vissum
vörum, en ekki öðrum. Iðnaðurinn notar einnig ýmsar vörur sem ekki eru
framleiddar innanlands og lenda í fjáröflunartolli, t. d. bíla.

12. Sú stefna, sem við fylgjum í landbúnaðarmálum, veldur iðnaðinum i sumum
tilfellum óhagræði. Vegna þess innflutningsbanns, sem ríkir á landbúnaðar-
afurðum - en EFT A-samstarfið nær ekki til þeirra - geta innlendir iðnrek-
endur ekki valið á milli innlends og erlends hráefnis í slikum tilfellum, þótt
um gæða- eða verðmismun gæti verið að ræða. Væri eðlilegt að endurskoða
a. m. k. viss svið landbúnaðarstefnu okkar með tilliti til þess, hvort hún
valdi iðnaðinum óhagræði.

13. Íslenzkur iðnaður er ekki mikið "samofinn", þannig að ekki er hægt að gera
ráð fyrir þvi, að um smitandi keðjuáhrif eða "margfeldisáhrif" yrði að ræða
til hins verra (sbr. þó dæmin í 8. e)), þótt illa kynni að takast til í einni iðn-
grein.

14. Ástæðulaust er að vanrækja Ameríkumarkað, þótt gengið yrði í EFTA. Þar
er stór markaður og kaupgeta mikil. T. d. virðist einkum um Ameríkumarkað
að ræða fyrir útflutning á skínnavöru og húsgagnaframleiðslu.

15. Aukin samkeppni gerir auknar kröfur til stjórnhæfni. Leiðtogar iðnaðarins
verða að vera opnir fyrir öllum framförum á sviði stjórnunar, skipulagningar,
tæknibreytinga og sölustarfsemi.

16. Það er auðveldara að sjá, hverju við sleppum en hvað við hreppum á mörgum
sviðum, þvi að það er ekki á eins manns færi að kveða upp úr með, hvaða
útflutning við getum stundað. Hvernig til tekst á stærri markaði er undir okkur
sjálfum komið - við verðum að standa í stykkinu.

Þróun íslensks iðnaðar 1960-1968.
(Kafli 5)

17. Ef litið er á rekstraryfirlit iðnaðar 1964-1968, sem Efnahagsstofnunin hefur
tekið saman og byggt er á úrtaki, kemur m. a. i ljós, að ágóði eftir skatt
minnkaði í iðnaði (öðrum en fiskiðnaði) 1964-1967, en jókst síðan aftur
1968. Þá minnkun, er varð 1964-1967, má rekja til afkomu einstakra iðn-
greina. Mínnkunina 1964-1965 má rekja til ágóðarýrnunar í tollvernduðum
iðngreinum. Skýring þessarar ágóðarýrnunar virðist hins vegar ekki vera hið
aukna innflutningsfrelsi, er varð 1963 (og áður). Hér virðist um launahækkanir
að ræða. 1966 og 1967 má rekja ágóðaminnkunina til afkomu i málm-, skipa-
smiða- og bifvélaiðnaði.

18. Ágóði eftir skatt lækkaði í tollvernduðum iðnaði 1964-1965 en hækkaði
nokkuð 1966, en verulega 1967 og 1968. Greinilegt er, þegar á heildina er litið,
að hin mikla aukning ágóðans 1967 og 1968 varð vegna þess, að fyrirtækin
hafa minnkað framleiðslumagnið, en hækkað verðið. Eins og áður er getið,
var gengið orðið það rangt skráð fyrir 2 síðustu gengisbreytingar, að gengis-
verndin át upp tollverndina í sumum tilfellum. Hins vegar væri ákaflega erfitt
að hækka verð og minnka sölu í harðri samkeppni, sem bendir til þess, að
gengisvernd plús tollvernd sé "of" há í sumum tollvernduðum iðngreinum,
þannig að lækkun tolla yrði heilbrigður samkeppnishvati. Enda er varla hægt
að tala um frjálsa verðmyndun innanlands, nema miðað sé að einhverju leyti
vHS heimsmarkaðsverð.
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19. Í lítt eða ekki tollvernduðum iðngreinum fellur ágóðinn 1964-19681). Ber
þá að minnast þess, að í þessum flokki er veiðarfæragerð og umbúðaiðnaður.
sem byggir afkomu sina á aflabrögðum. Agóðarýrnunina 1967-1968 má rekja
til halla af rekstri Kísiliðjunnar, sem tók til starfa á árinu 1968. Lítt eða ekki
tollverndaðar greinar virðast ætla að taka seinna við sér en tollverndaðar
eftir gengisbreytingarnar, sem sennilega stafar af því, að fyrirtæki i þessum
flokki eru meira háð almennu efnahagsástandi þjóðarinnar, og einnig að
nokkru af ástæðum, sem ekki koma tollamálum eða efnahagssamvinnu við.

20. Meðaltal hlutfallslegrar hækkunar magnvísitölu frá fyrra ári í iðnaði (öðrum
en fiskiðnaði) er samkvæmt útreikningi 3.6% á tímabilinu 1960-1967. Í

tollvernduðum greinum hefur meðalaukningin orðið mest í plastiðnaði (26.6%),
framleiðslu á fullunnum vefnaðarvörum (22.3%), vefjariðnaði (5.7%), sæl-
gætisgerð (5.4%) og matarefnagerð (4.5%). Tölur um framleiðsluaukningu
í húsgagna- og innréttingasmíði eru fengnar eftir krókaleiðum. en þær benda
til mjög hagstæðrar þróunar (meðalaukning 1965-1967 áætluð um 9%).
1 lítt eða ekki tollvernduðum greinum má sjá, að meðalaukningin er 7.2%
í veiðarfæraiðnaði, en þróun þó mjög sveiflugjörn, 1960-1967. Um mikla
minnkun að meðaltali er einungis að ræða í skóiðnaði (-;-13.7%) og kexgerð
(-;-5%). Ber þó að hafa þann fyrirvara á, að erfitt er að flokka iðngreinar,
svo að öllum líki, og má raunar flokka á ýmsa vegu, eftir því hver tilgangur-
inn er hverju sinni. Sömuleiðis eru þau vandkvæði við magnvísitöluútreikninga,
að t. d. eitt tonn af þvottaefni er ekki það sama árið 1960 og 1968, því að
gæðabreytingar koma til sögunnar. Að öðru jöfnu er því ástæða til að ætla,
að þær tölur, sem hér koma fram um framleiðsluaukningu, vanmeti þróunina,
með því að taka einungis "magnvídd" en ekki "gæðavídd".

21. Varðandi vinnuaflsnotkun í iðnaði, hefur hún verið stöðugri í iðnaði öðrum
en fiskiðnaði. Mannárum-) fjölgar í iðnaði 1960--1966, en fækkar 1967.

22. Að sjálfsögðu er ekki nóg að rýna í atvinnumagnstölur og framleiðslumagns-
tölur sitt í hvoru lagi. Það verður einnig að taka tillit til framleiðni. Áætlað
er, að framleiðni, þ. e. hlutfall framleiðslumagnsvisitölu og atvinnumagns-
visitölu hafi aukizt um 7.8% í iðnaði (öðrum en fiskiðnaði) 1960-1963,
en um 2.3% 1964--1966 og lækkað um 0.8% 1967. Vísitala framleiðni hefur
einkum aukizt 1964-1967 í veiðarfæraiðnaði, skóiðnaði. trjávöruiðnaði,
prjónaiðnaði og sælgætisgerð. Allar þessar greinar, að sælgætisgerð undan-
skilinni, hafa átt í harðri samkeppni.

23. Til að fá nokkra hugmynd um verðmætasköpun eða framlag til vergra
(brúttó) þjóðartekna, hefur vergt vinnsluvirði á mannár verið áætlað í
mismunandi iðngreinum. Kemur þá í ljós, að vergt vinnsluvirði á mannár
(á verðlagi hvers árs) er hærra í lítt eða ekki tollvernduðum iðnaði en í
tollvernduðum iðngreinum 1964-1968, en þessi munur hefur minnkað veru-
lega 1967 og 1968. Er skýringin á þessu eflaust að verulegu leyti sú, að til-
tölulega miklu fleiri konur starfa í tollvernduðum iðngreinum. Varðandi ein-
stakar iðngreinar má greina, að sumar hafa gegnumgangandi tiltölulega lágt
vinnsluvirði, aðrar hátt. Stórkostlegt stökk verður í sútun og verkun skinna
1968: verga vinnsluvirðið á mann ár eykst um 269 þús. kr., eða úr 165 þús.
kr. í 434 þús. kr., um 163%.

1) Þessir tveir flokkar, tollverndaður iðnaður og lftt eða ekki tollverndaður iðnaður, eru
einungis 2 undirflokkar af 5 i iðnaði alls (sbr. 5. kafla).

2) Mannár = 52 slysatryggðar vinnuvikur skv. tryggingarskýrslum.
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24. Mikill munur kemur fram á launagreiðslum á mannár 1964-1967 í toll-
vernduðum iðnaði annars vegar og lítt eða ekki tollvernduðum iðnaði hins
vegar. Úr þessum mun dregur verulega 1968. Gæti hér aðallega komið til
greina mismunandi mikil eftir- og nætur- og helgidagavinna, mismunandi
hlutfall karla og kvenna og mismunandi mikil notkun sérmenntaðs vinnuafls.

25. Um einkaneyzlu má það segja, að hlutfall einstakra útgjaldaliða og (vergrar)
þjóðarframleiðslu er tiltölulega stöðugt HJ60-1966. Sökum þess, að ekki hafa
legið fyrir tölur fyrir árin 1967 og 1968, hafa allar spár um neyzluna fram í
tímann verið látnar lönd og leið.

Í samanburði við neyzlu annarra Norðurlandaþjóða verja íslendingar hlut-
fallslega miklum mun meiru til húsnæðisþarfa, en minna í m. a. drykkjar-
vörur, skemmtanir og liðinn "aðra þjónustu".

26. Markaðshlutdeild íslenzkrar framleiðslu minnkaði m. a. í skóiðnaði, fata-
gerð og varanlegum búsmunum 1960-1966, þó að sala fyrirtækja í þessum
greinum hafi aukizt í krónutölu, nema einstök ár í skófatnaði.

27. Til að fá hugmynd um samkeppnisaðstöðu íslenzkra fyrirtækja innbyrðis,
hafa svokölluð "þjöppunarhlutföll" (concentration ratios) verið áætluð, þ. e.
hversu mikinn hluta sölunnar stærsta fyrirtækið í hverri iðngrein hefur.
Mest er samþjöppun í framleiðslu úr olíu og kolum (sem er lítil grein), sem-
entsframleiðslu, skógerð, pappírsvörugerð, sútun, leirsmíði og kernískum und-
irstöðuiðnaði (Áburðarverksmiðjan). Einna minnst er samþjöppunin· sam-
kvæmt þessum mælikvarða í fatagerð, húsgagnagerð, innréttingasmíði, gúm-
iðnaði og viðgerðum raftækja.

28. Samanburður á verðlagsþróun islenzkrar og erlendrar neyzluvöru sýnir, að f
öllum tilvikum nema einu (drykkjarvörum), hefur verðvísitala mikilvægra
innlendra neyzluliða aukizt meira en hin erlenda.

29. Greina má, að verð hefur ekki hækkað eins ört í þeim greinum, sem átt hafa
i samkeppni við erlenda framleiðendur t. d. í skógerð og teppaframleiðslu.

30. Þeir greiðsluskilmálar, sem Íslenzk iðnfyrirtæki veita viðskiptavinum sinum,
eru yfirleitt 2-3 mánaða víxlar. Lán til lengri tíma eru einkum veitt í gólf-
teppagerö, húsgagnagerð og málmsmíði (3 mán.-3 ár), enda má segja, að
um fjárfestingarvörur sé þá að ræða.

31. Ýmsar upplýsingar hafa verið unnar af fyrirspurnablaði, sem sent var til
iðnfyrirtækja í júlí 1969. M. a. var reiknaður út veginn meðaltollur hráefna
og umbúða, sem keyptar voru erlendis 1968.

Þessi tala er háð innkauparnynstrinu á hverjum tíma, að hve miklu leyti
illnlendirhráefnis- og umbúðaframleiðendur notfæra sér tollverndina o. s.
frv. Veginn meðaltollur hráefna og umbúða er frá 0% í kaffibrennslu og allt
að 37% í húsgagnagerð.

32. Hlutfall innlendra og erlendra hráefna (og umbúða) er einnig mjög mismun-
andi eftir iðngreinum.

1 öllum þeim tollvernduðum greinum, sem svör bárust frá, var er-
lendi hlutinn 50% eða meir, nema Í prjónaiðnaði (25%).

33. Mismunur afurða- og aðfangatolla gefur nokkra hugmynd um tollvernd, en
til að fá hreina tollvernd þarf að vita hlutdeild erlendra hráefna, véla, umbúða
og orkugjafa í framleiðsluverði, o. fl. Sumir hafa reynt að reikna þetta út.
Er því sleppt hér, þar sem nægilegar upplýsingar eru ekki fyrir hendi.

Í grófum dráttum má sjá, að tollvernd er ekki ýkjahá í t. d. plastiðn-
aði, málningar- og lakkframleiðslu og fatagerð.
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34.

37.

Meðalbirgðir fyrirtækja af hráefnum og hálfunnum vörum annars vegar og
fullunnum "örum hins vegar, ættu að gefa til kynna, hversu langur tilkynn-
ingarfrestur þyrfti að vera við EFT A-inngöngu, ef til kæmi. Einnig ættu upp-
lýsingar um meðalbirgðir, fremur en þær birgðir, sem eru í skattframtölum
og miðast við árslok, að verða til hagræðis, ef sá kostur yrði valinn, að end-
urgreiða tolla aftur í tímann. Upplýsingarnar voru ekki nægilega traustar til
að draga neinar ályktanir um þetta atriði.

Tölur um starfsmannahald tollverndaðra iðngreina eru merkilegar fyrir
margra hluta sakir, ekki sízt vegna þess, að unnt er að gera þær að tilfinn-
ingamáli. Áætlað er, að í vernduðum iðnaði (að skinna- og leðuriðnaði og
innréttingasmíði frátaldri) starfi 3500-3600 manns, eða um 4.8% alls starf-
andi fólks í landinu.

Fjölmennustu vernduðu iðngreinarnar eru fatagerð og húsgagnagerð, en við
þær vinna um 40% starfandi fólks í vernduðum greinum. Ullarþvottur, spuni
og vefnaður er þriðja fjölmennasta greinin, en þar eru um 11% starfandi
fólks í vernduðum greinum.

Hluti starfsmanna, sem unnið hefur a. lll. k. 5 ár hjá sama fyrirtæki, gefur
m. a. til kynna stöðugleika atvinnu í viðkomandi grein. Þessi hluti er áætl-
aður um það bil 50% Í tollvernduðum greinum. Segir þetta líka nokkuð um
örðugleika á að skipta um atvinnu, ef í óefni horfði í greininni.

Mjög er eftirtektarvert, að áætlaður hluti kvenna af vinnandi fólki í vernduð-
um greinum er um 65- -70%. Þessi hái .Jcvenstuðull" bendir til þess, að vernd-
aðar iðngreinar hafi yfirleitt ósérhæfðu fólki á að skipa og eigi því tiltölu-
lega hægt um vik að aðlaga mannaflann breyttum aðstæðum.

39. Fjárbinding -- og er þá miðað við bókfært verð - á mannár er allbreytileg
meðal verndaðra iðngreina, eða lægst 211 þús. kr. í kexgerð. en langhæst í
matvælaiðnaði 948 þús. kr. Tölurnar eru fyrir 1968.

40. Mjög merkilegur mismunur kemur fram á tollvernduðum og lítt eða ekki
tollvernduðum iðngreinum, hvað fjárbindingu snertir. Fjárbinding it mau nár
er áætluð 417 þús. kr. í þeirri fyrri, en 835 þús. kr. Í þeirri síðari 1968, eða
100% hærri. Ljóst er, að miðað við fjölda starfandi fólks i vernduðum iðn-
greinum er fjárbinding í þeim lítil. Bendir þetta einnig til þess, að ekki geti
orðið verulegt umrót í íslenzku efnahagslífi, jafnvel þótt illa tæk izt til við
EFT A-inngöngu.

41. Samkvæmt svörum þeim, sem bárust við fyrirspurnum, virðast markmið
íslenzkra iðnfyrirtækja nokkuð óljós.

3-o.

36.

38.

Efnahagur og fjáröflun íslenzkra iðnfyrirtækja.
(Kafli 6).

42. Allvel virðist séð fyrir stuttum lánum til iðnaðarins sem stendur.

43. Lánsform stuttra lána eru nokkuð einhref (víxlar) og að öllum líkindum úrelt.
44. Aðstaða er nú miklu betri en var til skamms tíma til öflunar lengri lána Í iðn-

aði, en nokkuð skortir í sveigjanleik og valkosti.

45. Lög þau, sem til eru um bankamál. eru af sumum lalin valda stöðnun í banka-
kerfinu með tilliti til sveigjanleika.

46. Sterkar líkur benda til þess, að skattalögin valdi að nokkru smæð fyrirtækja
og fyrirbyggi þátttöku almennings í þeim.
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47. Skortur er mikill á stofnunum, er veiti iðnfyrirtækjum aðstoð við eigin fjár-
öflun. Eigið fé er mjög litið í íslenzkum iðnfyrirtækjum.

48. Vaxtahöft á íslandi ýta undir óarðbæra fjárfestingu, og vextir án áhættuálags
stuðla að ábyrgðarleysi í rekstri fyrirtækja. íslenzka bankakerfið tekur á sig
mikla áhættu án endurgjalds, sem ástæða væri til að flytja yfir á frjálsan
verðbréfamarkað.

49. Frjálsleg peningapólitík (óhóflegt peningamagn ) getur valdið auknu öryggis-
leysi í öllum rekstri atvinnufyrirtækja.

50. Lögbundið fjármagn við ákveðnar greinar atvinnulífsins viðheldur kyrrstöðu
í atvinnulífinu.

51. Afskipti löggjafarvaldsins af fjármagnskerfinu dregur úr sveigjanleik þess
til þess að aðlagast þörfum atvinnulífsins hverju sinni.

52. Stutt lán virðast "ofnotuð" í flestum þeim fyrirtækjum, sem athuguð voru,
en þær tölur, sem stuðzt er við, eru fyrir árið 1968 (þ. e. samkvæmt efnahags-
reikningi þann 1/1, 1969).

53. Augljóst er, að "flöskuhálsinn" í fjármögnun iðnfyrirtækja er ekki stutt lán,
heldur fjármagn til langs Uma.

54. Vanmetnar afskriftir skerða eigið fé fyrirtækja. Afskriftalögin Íslenzku eru
ósveigjanlegri en almennt gerist erlendis. Þetta vanmat leiðir til hærri skatta
en ella og rýrnunar eigin fjár.

55. Íslenzkum atvinnuvegum er mjög mismunað í skattalögunum, bæði hvað af-
skriftir og aðstöðugjald snertir, og er hlutur iðnaðar þar lakastur.

56. Tekjuskattur á fyrirtækjum eru hér lægri en í mörgum nágrannalöndum.

57. Skattalöggjöfin hamlar á móti sameiningu hlutafélaga (samruna) og dregur
að auki óhóflega úr hlutabréfaviðskiptum.

Verzlun milli landa og áhrif tolla.
(Kafli 7).

58. Ef könnuð eru áhrif verzlunar milli tveggja landa, er ekki hægt að setja frum
algilda reglu um það, hvort vöruverð muni hækka eða lækka í því landi, sem
flytur út. Ef jaðarkostnaður er stígandi, má gera ráð fyrir því, að verðið i út-
flutningslandinu hækki ( og þar með verð framleiðsluþátta, sem notaðir eru
við útflutningsframleiðsluna) .

59. Skipta má áhrifum tolla á hagkerfið almennt í eftirfarandi atriði:
a) Verndaráhrif.
b) Neyzluáhrif.
e) Fjáröflunaráhrif.
d) Tekjuskiptingaráhrif.
e) Viðskiptakjaraáhrif.
f) Samkeppnisáhrif.
g) Þjóðarteknaáhrif.
h) Greiðslujafnaðaráhrif.

Nú er um illmælanleg áhrif að ræða í mörgum tilfellum, þ. e. erfitt er
að mæla "styrkleika" þeirra, enda þótt "áttin" sé vituð. Þess vegna er ógern-
ingur að tiltaka eina ákveðna tölu um áhrifin í heild, sem eitthvað mark væri
á takandi. Eigi að síður er nauðsynlegt að gera sér í hugarlund, hvers konar
áhrif um er að ræða. Um áhrifin vísast að öðru leyti til 7. kafla.
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60. tmis rök hafa komið fram með og móti tollvernd. Meðal hæpinna raka eru:

a) "Látum ekki vörurnar og framleiðslutekjurnar renna út úr landinu".
b) "Tollur jafnar kostnað milli landa".

Meðal haldbetri raka fyrir tollvernd eru:

a) "Hvitvoðungsvernd" ("infant industry").
b) Trygging fullrar atvinnu.

ÞÓ hefur enginn, hvorki fyrr nl' síðar komið með nægileg rök, sem koll-
varpa grundvallaratriðum frjálsrar verzlunar, þ. e. að auka þjóðartekjur með
betri nýtingu framleiðsluþátta.

Markmið og hagstjórnartæki í opnu þjóðfélagi.
(Kafli 8).

61. Til að gera sér grein fyrir sambandinu milli markmiða og hagstjórnartækja
(leiða), er sett fram líkan af "opnu" þjóðfélagi, þ. e. þjóðfélagi, sem hefur
mikil utanrikisviðskipti. Markmið og leiðir geta verið ósamrýmanleg, en það
er nokkuð haldgóð regla, að það þarf a. m. le jafnmörg hagstjórnartæki og
markmiðin eru.

62. Áhrifasvið hagstjórnartækja getur verið mismunandi. Með áhrifasvæði er átt
við, hversu stóran hluta (eða fjölda stærða ) þjóðfélagsins (Iíkansins) viðkom-
andi tæki hefur áhrif á.

63. Ef tollprósentur falla niður sem hagstjórnartæki. reynir meira á gengið í þeim
skilningi, að því verður e. t. v. að breyta oftar, ef ná á tilteknu markmiði (eða
markmiðum) .

64. Innlend verðlagsmyndun verður háðari heimsmarkaðsverði i opnu þjóðfélagi
en lokuðu.

65. Almennur söluskattur hefur ekki sömu áhrif og framleiðsluskattur i "heima-
landinu". Framleiðsluskattur lendir aðeins á innlendum framleiðendum. Þess
vegna er, að öðru jöfnu, réttlátara. hvað samkeppnisaðstöðu snertir, að hafa
almennan söluskatt en sérskatta.

66. Grundvöllur fyrir opinberum verðlagsákvæðum (ef einhver hefur verið) ætti
að hverfa á "samkeppnisvörum", þegar innlent verðlag er gert háðara heims-
markaðsverðlagi.

67. Unnt er að beita lánatakmörkunum og lánapólitik yfirleitt til að stýra inn-
flutningi og innlendri framleiðslu. Gæti hér verið um dulhúna mismunun eða
samkeppnisaðstöðu að ræða, sem erfitt er að henda reiður á.

68. "Alþjóðlegt svigrúm" hagstjórnartækja getur verið mismunandi.

Útflutningsábyrgðir og tryggingar.
(Kafli 9).

69. Samkvæmt stofnsamningi EFTA eru útflutningsuppbætur bannaðar, en ekki
útflutningsábyrgðir, svo framarlega sem iðgjöld eru látin standa undir kostn-
aði. Verður að teljast nauðsynlegt að koma upp ábyrgðakerfi hér fyrir út-
flutning á iðnaðarvörum, m. a. til að mæta samkeppni frá öðrum EFTA-lönd-
um i þessum efnum, eins og t. d. Danmörku og Noregi.
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70. Skipulag útflutningsábyrgðatrygginga getur verið mismunandi. Í 9. kafla
er gerð grein fyrir skipulaginu í Danmörku, Noregi og Kanada. Einnig er
gerð grein fyrir svokölluðum almennum ábyrgðum og sérstökum ábyrgðum.
Verða útflutningsábyrgðir í einu eða öðru formi að teljast nauðsyn til efl-
ingar útflutningi íslenzks iðnaðarvarnings.

Horfur í einstökum iðngreinum með tilliti til hugsanlegrar EFTA.aðildar.
(Kafli 10).

71. t kafla 10 er yfirlit yfir þróun í einstökum iðngreinum, einkum þeim, sem
mestrar tollverndar njóta. Er í því sambandi reynt að vega og meta eitt og
annað með tilliti til hugsanlegrar EFTA-aðildar. Ber þá að bafa í huga, að lítið
er um, að ein tollvernduð iðngrein byggi á annarri, sem þýðir, að ekki þarf
að taka verulegt tillit til einstakra annarra iðngreina, þegar úttekt er gerð á
einni iðngrein. Hins vegar liggur það í hlutarins eðli, að allar iðngreinar eru
háðar almennu efnahagsástandi, að meira eða minna leyti.

72. Neikvæða þróun í brauð- og kökugerð með tilliti til ágóða eftir skatt ú síð-
ustu árum má að öllum líkindum rekja til

a) versnandi efnahagsafkomu alls almennings,
b ) neikvæðra áhrifa verðlagsákvæða og rangra viðhragða framleiðenda við

þeim.

Greinin er allvel bilin vélum og tækjum, en markaðshlutdeild hefur
hrakað.

Að öllu samanlögðu tel ég, að EFTA-aðilrl muni hafa litil áhrif á afkomu
Í brauð- og kökugerð.

73. Kexgerð virðist afar illa undir harðari samkeppni búin, enda þótt greina megi
nokkra ljósa punkta. Er lagt til, að kcxf'ramleiðendum verði veitt tæknileg
aðstoð til að gera markaðsrannsókn og ákveða val framleiðslutegunda.
Verður að fá úr því skorið, hver sé heppilegasta framleiðslutilhögun í fram-
tíðinni og ákveða vélbúnað og sjálfvirkni í samræmi við það.

74. f sælgætisgerð eru vandamálin að smTIU leyti allt önnur en í brauð- og köku-
gerð og kexgerð. Vélakostur virðist eldri en í brauð- og kökugerð. en sjálf-
virkni meiri í kexgerð. Ágóði eftir skatt var nokkuð stöðugur 1964- Hl68,
nema 1968. Framleiðslumagn, framleiðni og vergt vinnsluvirði á mannár
jókst 1964-1967. Hins vegar hefur svo til algert innflutninqsbann ríkt á
sælgæti (sem jafngildir óendanlega hárri tollvernd ). þannig að ómögulegt er
að vita, hvers virði þessar tölur eru. Fvrirtæld virðast óeðlilega mörg miðað
við aðrar NorðurJandaþjóðir. Mun nokkur grundvöllur vera fyrir samvinnu
Í greininni og kynni þegar að hafa átt sér stað, ef skattalögin stæðu honum
ekki fyrir þrifum. Er torvelt að meta, hvar iðngrein stendur. sem notið hefur
innfJutningsverndar, og tel ég mjög misráðið að fresta þVÍ að setja sælgæti
á fríIista, eins og fyrirhugað er, og verið hefur eindregin ósk framleiðenda.
Virðist mél' skynsamlegra að hleypa samkeppnisvörum inn í landið ft háum
tolli til að sjá, á hvaða sviðum beri að sérhæfa sig. Fyrr el' vart hægt að vél-
væðast. Hins vegar mætti nota frest á innflutningsfrelsi til að leysa þau
gæðavandamál, sem fyrir hendi eru.

Að því er ég bezt fæ séð, felast aðlögunarvandamál sælgætisgerðar að frí-
verzlun einkum í því að koma til leiðar samruna fyrirtækja samfara endur-
nýjun á vélakosti. En til nð auðvelda samruna, þarf að breyta skattalögunum.
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75. ÖI- og gosdrykkjagerð nýtur þvílíkrar fjarlægðarverndar, að útilokað er að
EFTA-aðild hefði bein áhrif á framleiðsluna. Um óbein áhrif gæti orðið að
ræða vegna innflutnings á samkeppnisvörum, eins og drykkjarsölum. Hins
vegar hafa ströng verðlagsákvæði verið á framleiðslunni og skattaálagning
einkennilegur hrærigrautur, sem ekki væri vanþörf ti. að endurskoða, einkum
með tilliti til áhrifa sér skatta it framleiðslutilhögun.

76. Í ullarþvotti, spuna og vefnaði fylgja kostir stærra markaði ekki síður en
gallar.

77. t skógerð getur vart orðið öllu meiri samdráttur en orðinn var 1968. Þróun
undanfarinna ára gefur til kynna, að framleiðni hafi stóraukizt, einkum vegna
fækkunar starfsliðs. Einnig batnar afkoman í greininni á síðustu tímum.

78. Fatagerð hefur sýnt þvílíka aðlögunarhæfni, að ástæða er til að ætla, að hún
standist samkeppni á flestum sviðum. Höfuðvandamál þessarar iðngreinar
er ekki tollar, heldur menntun og þjálfun starfsfólks, sem mestmegnis er
konur.

79. Húsgagnagerð hefur einnig staðizt erlenda samkeppni, jafnvel á tímabilinu
1964-1966, en húsgögn eru þó á "glóbalkvóta". Markaðshlutdeild fór að vísu
minnkandi, en sölutekjur jukust eigi að síður. Arðsemi á fjármagnseiningu
hefur verið lág og ágóði eftir skatt neikvæður 1968, einkum vegna mikillar
fjárfestingar á næstu árum þar á undan, og þar af leiðandi mikilla afskrifta,
mikillar vaxtabyrði og sennilega aðhalds í verðlagi frá innflutningi og harðri
verðsamkeppni innlendra fyrirtækja.

Vegna fjölda fyrirtækja dreifist fjármagnið að likindum "illa", enda þótt
hér sé um iðngrein að ræða, sem ætti að geta borið bæði smá og "allstór"
fyrirtæki. Hagræði vegna hugsanlegrar EFTA-aðildar er fyrst og fremst minni
fjármagnskostnaðar vegna hráefnakaupa. Útflutningsmöguleikar virðast einna
mestir í Bandaríkjunum og Englandi.

80. Þrátt fyrir sveiflur i byggingastarfsemi og aukið innflutningsfrelsi, var af-
koma i innréttingasmíði nokkuð stöðug 1964--1968. Virðist ekki þurfa að
bera kviðboga fyrir framtið greinarinnar. Væri æskilegt að kanna nánar, hvort
ekki mætti virkja þá reynslu og þekkingu, sem safnazt hefur upp i grein-
inni, til útflutnings. Munu þegar nokkur áform vera á döfinni í þessu efni.

81. Skinn a- og leðuriðnaður er útflutningsatvínnuvegur. Enda þótt Amerikumark-
aður sé langvænlegastur um þessar mundir, ætti hagræði af tollfrjálsum
markaði EFTA-landanna að geta orðið greininni til mikils hagræðis seinna
meir. Sama gildir um fyrirhugað minkaeldi.

82. Málningar- og lakkgerð virðist fyllilega samkeppnisfær. Útflutningsmögu-
leikar hafa ekki verið kannaðir til hlítar.

S:t Hreinlætisvöruframleiðendur eru einnig að því er virðist, samkeppnisfærir.
Einn stærsti erlendi keppinauturinn er, sennilega, utan EFTA (sbr. reglur
um "svæðisuppruna" vöru). Harðnandi samkeppni gæti tekið á sig mynd
enn harðara auglýsingastriðs.

84. Er minnzt á þá hugmynd, að viðhafa mætti dulbúna verðmismunun á aug-
lýsingum í Íslenzka sjónvarpinu, i þvi formi, að myndir gerðar innanlands
yrðu sýndar gegn lægra gjaldi en þær, sem gerðar eru erlendis, ef æskilegt
þykir.

85. t málmiðnaði hefur safnazt mikið forðabúr þekkingar og reynslu, sem von-
andi er unnt að virkja. Málmsmíði er mestmegnis þjónustuiðngrein og nýtur
staðarverndar að verulegu leyti. Sá samdráttur er varð vegna hrakandi af-
komu þjóðarbúsins varð því meiri, þar sem allt var hér i toppi, en nokkur
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afturkippur á erlendum markaði, þegar Búrfellsframkvæmdir voru boðnar
út, og því tekið hagstæðari tilboðum erlendis frá.

86. Tollvernd í smíði rafmagnstækja er ekki sérlega há. Er framleiðsla það lítil
orðin eftir í landinu, að vart getur orðið um meiri samdrátt að ræða (ef gengið
er "rétt" skráð).

87. Tæplega geta orðið nokkrar breytingar í plastiðnaði af eða á. Einangrunar-
plast nýtur staðarverndar og umbúðagerð nýtur tiltölulega lágrar tollverndar
(sem og iðnaðurinn í heild). Eins og er kaupir iðngreinin að nokkru inn-
lent "hráefni" (millistigsafurð) , sem yrði að fylgja tollalækkununum eftir
í verði til að vera samkeppníshæft,

Umbúðirnar keppa meðal annars við pappírspoka í lágum tollflokki.
Þegar verndartollar falla niður, hverfur þessi mismunur. Og þróun erlendis
sýnir mikla aukningu i hvers kyns plastframleiðslu.

88. Veiðarfæraiðnaður og pappírsvörugerð er ekki rædd sérstaklega, þar sem
hugsanleg EFTA-aðild skiptir vart máli fyrir þá framleiðslu, sem nú er stund-
uð í þessum greinum. Hins vegar gæti komið til greina að veita "ljósmóður-
hjálp" við að koma á laggirnar nýrri framleiðslu, þegar fram liða stundir, t. d.
þórskaneta- og síldarnótagerð. Að því er virðist, el' ekki bannað i stofnsamningi
EFTA, að hafa .Jrvítvoðungstoll" um skeið.

89. Í stofnsamningi EFTA er einkasöluréttur viðurkenndur, með vissum skilyrð-
um. Er talið, að staða Áburðarverksmiðjunnar muni ekki breytast við hugs-
anlega EFTA-aðild.

90. Af þeim greinum, sem teljast til byggingavöru- og byggingarhluta-iðnaðar,
samkvæmt flokkun eftir markaðsaðstöðu, hefur þegar verið gerð grein fyrir
Innréttingasmíði.
Af öðrum greinum er einungis minnzt litillega á sementsframleiðslu, Sements-
verksmiðjan á í miklum örðugleikum að stríða um þessar mundir. Samkvæmt
stofnsamningi EFTA er heimilt að gera sérstakar ráðstafanir í atvinnu-
jöfnunarskyni milli landssvæða. Ef verksmiðjan þarfnast stuðnings, virðist
mega gera það með ýmsum hætti, án þess nð brotið yrði i bága við stofn-
samninginn.

91. Ástæða er til að gefa góðan gaum að framtið íslenzks niðursuðuiðnaðar úr
sjávarafurðum og þeim möguleikum, sem skapast á erlendum markaði við
EFTA-aðild. Markaðurinn er fyrir hendi, t. d. í Svíþjóð, svo framarlega sem
gæðin standa fyrir sinu. Búast má við harðnandi keppni um hráefni. Reynsl-
an sýnir, að erlendir kaupendur koma með gyllitilhoð, þegar taka á upp
vinnslu lll' innlendu hráefni í landinu sjálfu. Er fyllsta ástæða til að athuga,
hvernig tryggja megi innlendum framleiðendum hráefni og stuðla að verð-
jöfnun, þar eð sveiflur geta orðið miklnr ft erlendum markaði.

92. Af þeim greinum, sem einkum má búast við, að setji vörur sinar á erlendan
markað við EFTA-inngöngu, má nefna niðursuðuiðnað, Innréttingasmíði,
prjónaíðnað og skinna- og leðuriðnað. Af nýjum greinum, sem hugsanlega
mætti koma á fót má einkum nefna efnaiðju og rafeindaiðnað.

93. Niðurstöður rannsóknar minnar hníga að þvi, að iðnþróun mundi eflast með
aðild að EFT A með þeirri samninqsqerð, sem mí er kostur á.
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2. Inngangur.
2.1 ísland og EFTA.

Sameining landssvæða eða samvinna milli ríkja i Evrópu í Því skyni að koma á
fríverzlun eða nánara efnahagssamstarfP) er ekki nýtt fyrirbrigði. En þróunin á
sviði frjálsrar verzlunar hefur verið æði skrykkjótt.

Lesa má af sögunni, að byr frjálsræðis í viðskiptum blés í Evrópu nokkru eftir
lok Napóleonsstyrjaldanna. Sem dæmi má nefna sameiningu smáríkja Þýzkalands
í tollabandalag árið 1834 og afnám tolla á korni í Englandi árið 1846. Svo að við
tökum stórt stökk í sögunni, hafa umræður á síðari árum einkum beinzt að Efna-
hagsbandalagi Evrópu (EEC) og Fríverzlunarsamtökum Evrópu (EFTA).

ísland stendur nú eitt utan f'ríverzlunar- eða nánara efnahags samstarfs af þeim
ríkjum í Evrópu, sem voru aðilar að Efnahags- og samvinnustofnun Evrópu (OEEC)
á sinum tíma.

Eins og fram kemur í skýrslu þeirri, sem Íslenzka EFT A-nefndin hefur látið
frá sér fara''), hafa íslenzk stjórnvöld fylgzt með framvindu mála í EEC og EFTA
frá upphafi. Og sem kunnugt er, samþykkti Alþingi hinn 12. nóvember 1968 tillögu
til þingsályktunar um heimild ríkisstjórnarinnar að sækja um aðild íslands að
EFTA. Formlegar samningaviðræður við EFT A-ráðið hófust 23. janúar 1969. Og
þann 6. nóvember s. l. staðfesti ráðherrafundur EFTA það samkomulag með hvaða
kjörum ísland gæti orðið aðili að EFTA, og var EFTA-ráðinu falið að ganga endan-
lega frá samkomulaginu. Kjörin eru Íl.ðalatriðum þau, að fsland geti orðið full-
gildur meðlimur EFTA 1. marz 1970 og fái 10 ára aðlögunartimabil til að fella niður
verndartolla .. Jafnframt fái Íslendingar tollfrjálsan aðgang að mörkuðum EFTA
(fyrir "verndarvörur") þegar í upphafi.

Af hálfu íslendinga er fyrirhugað að fella niður íslenzka verndartolla um 30%
í upphafi aðlögunartimabilsins, gera síðan hlé í 4 ár, en fella niður þau 70%, sem
eftir eru, í jöfnum áföngum 1974-1980, eða um 10% í byrjun hvers árs. Sótt er
nm að fá meira hægfara aðlögunartíma Í byrjun fyrir sælgæti, sement og öl- og
gosdrykkjaframleiðslu. Einnig er farið fram á undanþágu á olíu og benzini frá
fríverzlunarákvæðum vegna Rússlandsviðskipta.

Til verndarvara teljast þær vörur, sem framleiddar eru innanlands eða þeim
hliðstæðar vörur. Enda þótt það sé ekki skilyrði fyrir EFTA-aðild, að fjáröflunar-
tollar lækki, er miðað við, að tollar á hráefnum, vélum og orkugjöfum lækki örar
en afurðatollar (eða um meira en 30%), ef til aðildar kæmi, til að létta erfiðari
samkeppnísaðstððu íslenzks iðnaðar á heimamarkaði. Verndartollalækkanir á afurð-
um yrðu eingöngu gagnvart EFT A-löndum, en tollalækkanir á hráefnum, vélum
og orkugjöfum samkvæmt "beztukjaraákvæðum", þ. e. gilda jafnt gagnvart öllum
löndum.

Stofnsamningur EFT A felur í sér fríverzlun á iðnaðarvörum og nokkrum. tegund-
um sjávarafurða. Ber þá að hafa í huga, að vara telst því aðeins "EFTA-vara", að
hún falli undir sérstök fríverzlunarákvæði, sem m. a. gera ráð fyrir, að verðmæti efna

1) I þessari skýrslu er ekki alltaf skýrt tekið fram, hvernig efnahags samstarf um er ati ræða,
en vonandi skilst það af samhenginu. Er einkum um þrenns konar samvinnu að ræða:
a) Friverzlun á tilteknum vörum (sbr. EFTA).
b) Tollabandalag, og er þá átt við sameiginlegt tollsvæði á öllum vörum, en án neins samstarfs

i efnahagsmálum, menningarmálum o, s. frv.
e) VIðtækt samstarf í tollamálum, efnahagsmálum, menningarmálum o. fl. (sbr. EEC og væntan-

lega NORD'EK).
2) Skýrsla um Friverzlunarsamtök Evrópu (EFTA), EFTA-nefndin október 1968.
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á ýmsum vinnslustigum vörunnar sé a. m. k. að 50 hundraðshlutum af svæðis-
uppruna.

Það hefur talsvert verið skrifað og skrafað um það, hvort við íslendingar ættum
að taka þátt í Fríverzlunarsamtökum Evrópu. Efnahagsbandalag Evrópu liggur okkur
fjær, bæði viðskiptalega og hvað skuldbindingar snertir. Um 40% af vöruviðskipt-
um íslands hafa verið við EFTA-löndin, en um 20% við EEC. Þátttaka í Efnahags-
bandalaginu mundi hafa víðtækari skuldbindingar í för með sér, enda er hún ekki
til umræðu á þessu stigi málsins. Það ber þó engan veginn að líta á þátttöku Íslands
i EFTA sem endanlega lausn á viðskiptamálum okkar Íslendinga um alla framtið.
Bæði eigum við talsverð viðskipti við lönd utan EFTA, einkum Bandaríkin, EEC-
löndin og Austur-Evrópu, og afstaða Íslendinga hlýtur að fara eftir framtíðarþróun
mála á sviði efnahagssamvinnu í Evrópu og Ameríku.

Kjarni efnahagssamvinnu er útrýming á tollsvæðum, eða viðskiptalegum landa-
mærum. ef svo mætti að orði komast. Efnahagsleg landamæri eru oft tilviljana-
kennd og hafa alið af sér margt illt, bæði haftastefnu, einokun og ekki hvað sízt
styrjaldir.

Það er ástæða til að ætla, að öðru jöfnu, að efnahagsleg samvinna milli þjóða
leiði til hagkvæmari framleiðslu vegna sérhæfingar og betri nýtingar framleiðslu-
þátta, þ. e. a. s. hagkvæmari skiptingu vinnuafls, fjármagns og hráefna niður á
framleiðslu í hinum ýmsu löndum, er að samvinnunni standa. Sú umskipan fram-
leiðsluþátta, sem hér kemur til greina, getur haft "fórnarkostnað" eða tap í för
með sér á sumum sviðum. Þetta tap verður að sjálfsögðu að vinna upp á öðrum
sviðum, ef efnahagssamvinnan á að vera hagstæð.

Nú kann sumum að finnast það ákaflega einfalt mál að reikna út, hvort við
eigum að ganga i EFTA eður ei. Vega beri óhagræði á móti hagræði og sjá, hvort
útkoman verði jákvæð eða neikvæð. Þetta er rétt svo langt sem það nær. Vandinn
er sá, að þau "hagræði" og "óhagræði", sem um er að ræða, eru ekki alltaf mælarileg
með áreiðanlegum hætti og að ekki er alltaf um sambærilegar stærðir að ræða.
Enn fremur er hér um ákvarðanir við óvissu að ræða, svo að mismunandi áhættu-
viðhorf geta gefið mismunandi niðurstöður. Af þessu leiðir, að ekki er unnt að til-
taka eina ákveðna tölu fyrir þjóðarbúið í heild um það, hvernig fer. Það. sem
kleift væri að gera, væri að útbúa eins konar framkvæmdaáætlun, sem byggðist á
skilyrðisbundnum ákvörðunum. Á hverjum einstökum tíma er um marga möguleika
að ræða með mismunandi miklum líkum. Aðeins einn þessara möguleika verður
að veruleika, og verður að taka ákvarðanir samkvæmt því. Þetta væri "fræðilega
rétt" lausn, svo að segja, en hætt er við, að málið yrði það yfirgripsmikið og flókið,
að smáatriðin og óvissan bæru hugsunina ofurliði, a. m. k. ef slíkir útreikningar
ættu að vera grundvöllur raunhæfra ákvarðana.

Það væri öllu árennilegra að reikna út, hvert væri væntanlegt tap eða gróði fyrir
einstakt fyrirtæki, ef af EFT A-aðild yrði. Helzt mætti reyna að reikna þetta út fyrir
tiltekna iðngrein, þótt það sé vissum örðugleikum háð. Hvernig á t. d. að bera saman
eftirfarandi breytingar og fá fram eina ákveðna tölu um hag eða óhag? Hjá tilteknu
fyrirtæki er salan á fyrsta misseri eftir inngöngu í EFT A (ef til kemur) við
ákveðna framleiðslutilhögun áætluð 1000 einingar, hvort sem gengið yrði í EFTA
eða ekki, Þetta er meðaltal og því óvissu háð, sem framleiðandinn verður að reyna
að meta. Jafnframt er áætlað að segja þurfi upp 5 starfsmönnum. Allir geta starfs-
mennirnir fengið vinnu annars staðar að loknu þjálfunarnámskeiði þeim að kostn-
aðarlausu. Jafnframt eykst framleiðni fyrirtældsins vegna aukinnar sjálfvirkni, verð
vörunnar hækkar ekki eins ört og ella og meiri áherzla er lögð á gæði vegna
harðari samkeppni, sem kemur bæði innlendum og erlendum neytendum til góða.
Svona mætti lengi telja, en hvernig á að gera þetta samanburðarhæft?

Í vestrænum þjóðfélögum er markaðsskipulag ríkjandi á flestum sviðum efna-
hagslífsins. ·Þetta á að minnsta kosti við um þær afurðir. sem friverzlun innan
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EFTA nær til. Þetta þýðir í höfuðatriðum, að vöruverð það, sem myndast á hinum
frjálsa markaði, er vísbending um framleiðslutilhögun. Ef ísland gerist aðili að fri-
verzlunarsamtökum, er í rauninni verið að gera innlenda verðmyndun háðari þvi
verðlagi, sem ríkir á alþjóðamarkaði, eða a. m. k. í nánara samræmi við verðlags-
þróun í þeim löndum, sem samvinna er höfð við. Þess vegna mætti rannsaka, hvaða
afleiðingar innganga í Fríverzlunarsamtök Eorðpu hefur með því að athuga, hvaða
áhrif breytt verðhlutföll og aukin stærð markaðarins hefur á þjóðarbúskapinn. En
erfiðleikarnir á að mæla áhrif yrðll hinir sðmu eftir sem áður.

2.2. Tilhögun þessarar rannsóknar.
1 skýrslu þeirri, sem hér fel' á eftir, er ekki gerð allsherjarúttekt á áhrifum

oæntanleqrar EFT A-aðildar á islenzkt efnahagslíf. Tilgangur þessarar rannsóknar
er að kanna, hvaða áhrif hugsanleg EFT A-aðild kunni að hafa á íslenzkan iðnað,
einkum þann, sem nú er stundaður,

Það gefur auga leið, að fyrsta skrefið í slíkri rannsókn er að huga að þróun
islenzks iðnaðar á tuulaniðrnum árum og stððn hans í dag.

Ég vil leggja á það áherzlu, að áreiðanleiki þeirra niðurstaðna, sem hér verða
dregnar af ýmsum tölulegum upplýsingllm, hlýtlll' að fara eftir áreiðanleika
heimildanna. Vísað er til heimilda eftir því, sem tilefni gefst til.

Þar sem EFTA-nefndin hefur samið skýrslu um EFTA-málefni og efnahagslega
þróun innan EFTA-ríkjanna, er ekki ástæða til að rekja það hér, sem þar kemur
fram, nema að nokkru leyti.

Stefnt var að því að ljúka þessari rannsókn á tiltölulega skömmum tíma. Þar
af leiðir, að ógjörningur var að leggja út í mikla söfnun frumgagna. Verður skýrslan
ekki eins heil steypt fyrir bragðið.

Rannsóknin hefur að verulegu leyti stuðzt við þær tölulegu upplýsingar, sem
fyrir hendi voru. Þó eru undantekningar hér á, t. d. um könnun á fjárhagsstöðu
fyrirtæka árið 1968. Einnig var sent fyrirspurnarblað til þeirra fyrirtækja, sem eru
í úrtaki Efnahagsstofnunar (sbr. Viðauka 1). Það kom fljótlega í ljós, að ekki væri
ráðlegt að líta eingöngu á tollverndaðar iðngreinar, heldur væri einmitt ástæða til
að athuga, hvort unnt væri að finna einhvern mismun, í einu eða öðru tilliti. á
þróun í tollvernduðum iðngreinum annars vegar og lítt eða ekki tollvernduðum iðn-
greinum hins vegar.

Sömuleiðis var það afráðið að einskorða ekki rannsóknina við tollamál. Það
verður að lita á allar mikilvægar stærðir, sem hafa áhrif á afkomu fyrirtækjanna,
einfaldlega vegna þess að meira reynir á ýmsa rekstrarliði, þegar samkeppni harðnar.
Þess vegna er hér ekki einungis vikið að tollamálum, heldur einnig stefnu í lána-
málum, afskríftarreglum, samruna, útflutningsábyrgðum o. fl.

Til að fá betri hugmynd um áhrif tolla á hagkerfið og samband á milli markaða
og leiða (hagstjórnartækja) eru tveir kaflar almenns eðlis um þessi atriði.

Þar á eftir eru flestar þær tollverndaðar iðngreinar - og nokkrar aðrar -,
sem gætu lent í aðlögunarðrðugleíkurn, ef af EFTA-aðild yrði, ræddar hver fyrir sig.

Helztu niðurstöður 2.-10. kafla þessarar skýrslu hafa verið dregnar saman i
1. kafla, til hagræðis fyrir lesandann. Einnig hefur verið valinn sá kostur að skipa
ýmsum töflum og línuritum aftast í viðauka til að gera skýrsluna læsilegri, þótt það
kosti nokkrar uppflettingar fyrir þá. sem vilja rannsaka niðurstöður og heimildir
nánar.
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3. Efnahagssamvinna í Vestur-Evrópu eftir
heimsstyrjöldina síðari.

3.1 GATT
í síðustu heimsstyrjöld voru meðal bandamanna uppi áform um víðtæka efna-

hags- og viðskiptasamvinnu að stríði loknu. Árangur þeirra viðræðna var m. a.
stofnun Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og Alþjóðabankans. Ekkert varð af stofnun sam-
bærilegrar albeimsviðskiptastofnunar, en úrið 1947 gerðu 23 lönd með sér samning
um að koma á fót alþjóðasamkomulagi um viðskiptamál: Hið almenna samkomulag
um tolla og viðskipti eða GATT (The General Agreement on Tariffs and Trade). Nú
hafa alls 74 lönd gerzt aðilar að GATT, 9 lönd hafa önnur tengsl, en utanríktsvið-
skipti GATT-aðilanna nema um 80% alþjóðaviðskipta.

Samstarfið í GATT grundvallast á almennri beztakjarameðferð í viðskiptum,
viðleitni til afnáms á innflutningshöftum og einstökum innlendum gjöldum, sem
kynnu að valda mismunun. Undantekningar frá beztukjarameðferð um tolla er að
finna í sérstökum ákvæðum um tollabandalög og fríverzlunarsvæði

Aðalmarkmið GATT-samstarfsins hefur verið að efla alþjóðaviðskipti og þá
einkum í formi tollalækkana. Margar viðræður hafa átt sér stað á milli aðildarríkj-
anna. Þær fyrstu áttu sér stað í Genf 1947. Árið 1949 var þingað í Frakklandi, þá í
Torquay á Englandi árið 1951, síðan aftur í Genf 1961, 1961-1962 (Dillon-viðræð-
urnar) og 1964-1967 (Kennedy-viðræðurnar). Var Íslandi ásamt nokkrum öðrum
löndum boðin þátttaka í Kennedy-viðræðunum, og gerðumst við aðilar að GATT í
þeim samningum.

Árangur af þessum viðræðum hefur að mestu leyti farið eftir því umboði, sem
bandaríska þingið hefur veitt Bandaríkjastjórn til tollalækkana. Allar viðræðurnar,
að Kennedy-viðræðunum undanskildum, voru skipulagðar þannig, að tvö lönd sömdu
i senn um tollalækkanir á einstökum vörutegundum.

3.2 Efnahagsbandalag Evrópu og FrÍverzlunarsamtök Evrópu.
Segja má, að allverulegur árangur hafi orðið af þessum viðræðum. Fljót-

lega varð ljóst, að með þeim yrði ekki stofnað til frjálsra viðskipta. Innan Vestur-
Evrópu náði OEEC mikilvægum árangri um afnám viðskiptahafta, en ekki miðaði
að sama skapi í GATT á sviði tolla. Myndun Efnahagsbandalagsins og EFT A varð
til þess, að skriður komst á tolla- o~ efnahagssamvinnumálin.

Árið 1955 hófu sex lönd, Frakkland, Vestur-Þýzkaland, ítalía og Benelux-löndin
viðræður með það fyrir augum að mynda efnahagsbandalag. Lönd þessi höfðu síðan
1952 haft samvinnu á sviði kola- og stáliðnaðar, en hugðu nú, sumpart af stjórn-
málalegum ástæðum, til nánara samstarfs. Viðræður þessara landa leiddu til þess,
að þau gerðu með sér sérstakan samning árið 1957, Rómarsáttmálann.

Rómarsáttmálinn kveður svo á, að aðildarrikjunum beri að fylgja sömu við-
skiptastefnu út á við, en það þýðir 111. u., að þau verða að semja sameiginlega við
lönd utan bandalagsins, sem óska inngöngu. Það er kunnara en frá þurfi að segja,
hver samskipti Efnahagsbandalagsins og Englands hafa verið. Tvisvar hefur slitnað
upp úr viðræðum, og gangur mála hefur einkum farið eftir aðstöðu Frakka. Þótt
stjórnarskipti hafi orðið í Frakklandi, virðist allt í óvissu um inngöngu Breta og
hinna umsækjendanna þriggja, Dana, Norðmanna og fra, a. m. k. i náinni framtíð.

Sjö Evrópulönd, sem reynt höfðu árangurslaust að nú fríverzlunarsamningi við
Efnahagsbandalagið innan OEEC, héldu með sér fund í Genf 1958 og Osló 1959 í
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þeim tilgangi að hafa samráð um viðbrögð við stofnun Efnahagsbandalagsins. Þessi
lönd voru Austurríki, Bretland, Danmörk, Noregur, Portúgal, Sviss og Svíþjóð.
Myndun fríverzlunarsamtaka var talin raunhæfasta lausnin, og gengið var frá stofn-
samningi Fríverzlunarsamtaka Evrópu í Stokkhólmi í ársbyrjun 1960. Finnar fengu
aukaaðild að samtökunum um það bil ári síðar, en ekki hafa aðrir hætzt í hópinn
fyrr en nú, að íslendingar sóttu um aðild.

Upphaflega var ákveðið í EFTA, að tollar skyldu vera að fullu afnumdir-- á
þeim vörum, sem Iriverzlunin náði til--- í síðasta lagi hinn 1. janúar 1970. Þessari
áætlun var flýtt, og höfðu tollar verið felldir niður að fullu í árslok 1H66, nema í
Finnlandi, þar sem niðurfellingunni lauk ár i seinna, og í Portúgal, sem hafði samið
um lengra aðlögunartímabil.

Gagnstætt Rómarsáttmálanum inniheldur stofnsamningur EFT A-ríkjanna fáar
ákveðnar samkeppnisreglur. ákvæði um ríkisstyrki, opinber innkaup, samkeppnis-
hömlur, atvinnurekstrarréttindi og undirboð og niðurgreiðslur. Þess i stað hefur
verið valin sú leið að setja ákvæði um samkeppnishegðun, eftir því sem tilefni
gefst til. Er sá háttur hafður á, að aðildarríki, sem finnst sér mismunað eða á hlut
sinn gengið ii einhvern hátt, getur tekið slíkt upp við EFTA-ráðið.

3.3 Reynslan af EFT A
Þegar á heildina er litið, hefur samvinnan innan EFTA tekizt vel, þrátt fyrir

miklu óljósari reglugerð en Rómarsáttmálann. Þau brot á samkomulaginu, sem orðið
hafa, hafa ekki leitt til almenns virðingarleysis ástofnsamningnum. Alvarlegasta
brotið á samningnum var, þegar Bretar lögðu gjald á allan innflutning. Senni-
lega hefur öðrum EFT A-ríkjum gengið betur að sætta sig við innflutningsgjald
en innflutningstakmörkun, af tvennu illu. Þess má geta í þessu sambandi, að Frakkar
takmörkuðu innflutning frá félagsríkjunum í Efnahagsbandalaginu árið 1968, en
bæði markaðsbandalögin hafa áskilið sér rétt í GATT til að vernda greiðslujöfnuð
sinn með takmörkunum á innflutningi frá þriðja aðila, ef nauðsyn krefur.

Hin jákvæða reynsla af EFTA er athyglisverð, m. a. vegna þess, að hún sýnir,
að unnt er að afnema tolla og aðrar viðskiptahömlur, án þess að stofna til tolla-
bandalags eða efnahagsbandalags. En það liggur einmitt til grundvallar Rómarsátt-
málanum, að aðildarríkin taki upp í áföngum sömu stefnu í tollamálum, viðskiptum,
landbúnaði og ríkisrekstri og stofni til frjálsra fjármagns- og vinnuaflsflutninga sín
á milli. Vafalaust er, að þessi ákvæði Rónuu-súttmálans hafn haft hagstæð áhrif ú
þróun mála innan Efnabagsbandalagsins. Ógerningur er þó að skera úr UIIl, hvor!
tollabandalag eða fríverzlunarsamtök séu heppilegri leið til efnahagssamvinnu. Hvorn
kostinn ber að velja, fer m. a. eftir menningu og sögu viðkomandi þjóða, viðhorf-
um þeirra til frjálsrar verzlunar, á hvaða stigi þau eru efnahagslega o. s. frv. Séu
samtök ekki sérlega bindandi, geta einstök ríki skákað í skjóli stærðar sinnar og
efnahagsstyrkleika. Einhliða ákvarðanir Englendinga um innfl utningsgjaldið 1HH4
eru gott dæmi þess.

Það má með nokkrum sanni segja, að hugmyndin um norrænt efnahagsbanda-
lag, NORDEK (Nordisk ekonomísk union), hafi fengið betri hljómgrunn, þegar ljóst
varð, að Norðurlöndin gætu orðið sterk sem heild, þó að hvert þeirra um sig væri
tiltölulega lítils megnugt. Norðurlönd eiga og margt það sameiginlegt frá fornu fari,
sem ríki Efnahagsbandalagsins eru að leitast við að koma á.

Svo að við vikjum aftur að EFT A, var markmiðið með stofnun þess þríþætt. Í
fyrsta lagi v~r stefnt að því að verða aðnjótandi þess ábata, sem fríverzlun hefur í
för með sér. I öðru lagi var það takmark Í sjálfu sér að sýna fram á, að Fr iverzlunar-
samtökin gætu stuðlað að efnahagslegum framförum. Þetta hefur hvort tveggja tek-
izt. Í þriðja lagi var tilgangurinn með stofnun EFT A sá að gjalda Efnahagsbanda-
laginu líku líkt. Af ýmsum ástæðum hefur þetta tekizt miður en skyldi, ÞÓ er ástæða
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til að ætla, að tilvera EFTA hafi gert Efnahagsbandalagið samningsliprara i
Kennedy-viðræðunum í GATT og valdið þvi, að nokkur árangur náðist yfirleitt.

Ekki eru allir sammála um, hversu mikið stofnun EEC eða EFT A beri að þakka
þá aukningu viðskipta, sem orðið hefur. En eins og gefur að skilja, hefði óhjá-
kvæmilega orðið talsverð aukning á viðskiptum, að öðru jöfnu, vegna aukinnar vel-
megunar og fólksfjölgunar, enda þótt þessi samtök hefðu ekki verið stofnuð. Hins
vegar hef ég ekki séð því haldið fram, að heildaráhrifin hafi verið neikvæð, enda
væri það ekki staðreyndunum samkvæmt. Án þess að valda talnaflóði. er það at-
hyglisvert, að útflutningsaukningin hefur ekki orðið mest í Englandi og Svíþjóð,
eins og e. t. v. var gert ráð fyrir, heldur í hinum minni ríkjum samtakanna, Austur-
ríki, Sviss og Noregi. Mest hefur útflutningur Portúgals aukizt, en það er sumpart
vegna þess, að önnur EFT A-ríki hafa sett á stofn verksmiðjur þar í landi til útflutn-
ingsframleiðslu.

Vísitölu útflutnings og innflutnings er að sjá í töflu 1.
Það ber þó ekki að rýna í útflutninginn eingöngu. Eins og sjá má í töflu 1,

hefur innflutningur að sjálfsögðu einnig aukizt. Enda er það forsenda þess, að frí-
verzlun verði gagnkvæmur ávinningur fyrir aðildarríkin.

Ef við lítum á málin frá annarri hlið, má segja, að iðnþróun eins lands geti orðið þeim
mun örari, sem það hefur - eða fær -~ auðveldari aðgang að nálægum og traustum mark-
aði. Þannig flýtti það fyrir iðnvæðingu Noregs og Svíþjóðar ú sínum tíma, að sterk
eftirspurn var í Bretlandi eftir framleiðslu þessara landa. Það er því athyglisvert,
hversu þróunin í viðskiptum EFTA-landanna hefur orðið hagstæð, þrátt fyrir veika
stöðu Bretlands it efnahagssviðinu. Er því ástæða til að ætla, að fyrir hendi sé nýr
vaxtarbroddur í viðskiptum EFT A, ef Englendingar ná sér it strik aftur.

EFTA er markaður um 100 milljóna manna. íbúatalan segir þó ekki allt. Þótt
EFTA telji aðeins um 3% mannkyns, nema viðskipti þess rúmlega 15% af alheims-
viðskiptum. Áberandi er, hversu mikil utanríkisviðskipti hinna minni ríkja EFTA
eru. Fáa mundi gruna, að þau Norðurlönd, sem eru í EFTA, flytja meira inn en
Frakkland, sem hefur 2.5 sinnum fleiri íbúa; að meira er flutt út frá Bretlandi til
Noregs en til Indlands; meira til Svíþjóðar en Kanada eða Frakklands, næstum jafn-
mikið til Danmerkur og ítalíu og meira til Finnlands en Japans.

Í töflu 2 er að finna nokkrar tölur um íbúafjölda, fjölskyldnafjölda, tekjur á
mann og inn- og útflutning á mann Í hinum ýmsu löndum EFTA og á Íslandi til
samanburðar. Tölurnar eru fyrir árið 1967 og tala sínu máli.

Tafla 1.
Innbyrðis viðskipti EFTA-landanna í visitöluformi 1965 og 1967: 1950 = 100.

Lönd

EFTA

Útflutningur
1965 1967

Innflutningur
1965 1967

194
251
172
186
188
197
301
213
207

233
348
158
221
234
249
477
271
243

Austurríki .
Bretland .
Danmörk .
Finnland .
Noregur .
Portúgal .
Sviss .
Svíþjóð .

196
232
166
192
235
191
19H
222
234

222
299
178
218
245
246
237
277
262

Heimild: Skýrsla um FriverzIunarsamtök Evrópu.
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Tafla 2.
Fólksfjöldi, fjölskyldnafjöldi, tekjur á mann og innflutningur á mann

í EFT A-löndum og á Íslandi árið 1967.

Fjöl- Innflutn-
Fólks- skyldna- Tekjur á ingur
fjöldi í fjöldil) mann i á mann
millj. í millj. U. S. $ í U. S. $

Austurríki ................... 7.32 2.3 1110 396
Bretland ..................... j5.10 16.0 1361 331
Danmörk .................... 4.84 1.6 1819 694
Finnland ••••••• 0·0 •••••••••••• 4.66 1.3 1212 347
Noregur ..................... 3.78 1.1 1698 941
Portúgal ..................... 9.38 2.2 424 140
Sviss ........................ 6.07 1.8 2194 771
Svíþjóð ...................... 7.87 2.6 2534 660
Island ...................... 0.199 0.0432) 1532 866

1) Ekki er sagt fyrir hvaða ár tölurnar eru i heimildinni: Usíng EFTA. Sennilega eru þær
fyrir árið 1966

2) Fjöldi fjölskyldnakjarna, samkv. skýrgr. í Hagtíðindum.
Heimildir: IMF. International Financial Statistics, Oct., 1969. Using EFTA. The EFTA

Secretariat, 1968. Hagtíðindi nr. 1, 1968. Fjármálatiðindi nr. 1,1969.
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4. Almennt um atvinnurekstur og breytta samkeppnis-
aðstöðu Íslenzkra iðnfyrirtækja.

4.1 Skilyrði efnahagslegra framfara.

Við Íslendingar stöndum á tímamótum. Eftir velgengnisár fengum við að
kenna á aflabresti og um tíma einnig á verðhruni á mörgum veigamiklum út-
flutningsafurðum. Stærsta iðjuver landsins er nýtekið til starfa, og aldrei hefur
verið rætt um iðnvæðingu landsins af jafnmikilli alvöru.

Það er því eðlilegt, að við Íslendingar spyrjum okkur að því, hvaða skilyrði
séu fyrir framtiðariðnþróun á landi voru.

Ef við höfum aukningu þjóðarframleiðslu á mann sem mælikvarða á velgengni.
má einkum auka hana með eftirfarandi hætti:

1. Aukinni framleiðni með aðstoð fjármagns, menntunar og tækni.
2. Meiri verðmætasköpun. með því að leggja áherzlu á sérhæfingu framleiðslu-

þátta og þá framleiðslu, þar sem hlutfallslegir yfirburðir okkar eru hvað mestir
í samanburði við aðrar þjóðir.

Þegar öllu er á botninn hvolft, CI' ókleift að koma þessu til leiðar, nema fyrir-
tækin sjái sér hag í því. Það er ekki nóg að framleiða vörur. Það þarf einnig að
selja þær. Og til þess að salan gangi vel, verða eftirfarandi skilyrði að vera fyrir
hendi:
3. Iðnaðurinn verður að hafa aðgang að markaði - eða mörkuðum - fyrir

framleiðslu sína.
4. Iðnaðurinn verður að geta framleitt og selt vöru sína á verði, sem er bæði

samkeppnishæft og gefur nægilegan arð, til að hann geti staðið straum af nýrri
fjárfestingu; fjárfestingu, sem felur í sér endurnýjun, útvíkkun og rannsókn-
ir - og þar með aukna framleiðslu og framleiðni.

5. Iðnaðurinn verður auðvitað að standa sig og leggja eitthvað i sölurnar. ef
góður árangur á að nást. Leiðtogar hans verða að vera vakandi fyrir öllum
framförum á sviði stjórnunar, skipulagningar, tæknibreytinga og sölustarf-
semi.

6. Heildarkostnaður fyrirtækja hér á landi má ekki vera í of miklu ósamræmi við
heildarkostnað keppinaut a þeirra í öðrum löndum. Einn liður kann að vera
hærri og annar lægri, en þau atriði. sem vega þyngst á metunum, eru launa-
greiðslur, afskriftarreglur, lánafyrirgreiðslur og skattar.

Það væri takmarkaður grundvöllur fyrir sérhæfingu og viðskiptum, ef allir
kostnaðarliðir væru svipaðir hjá innlendum og erlendum fyrirtækjum. Það er
grundvallarkenning frjálsrar verzlunar, að hún geti verið báðum til ávinnings, enda
þótt annar aðilinn hafi algera kostnaðaryfirburði á öllum sviðum. Það eru hlut-
[ollsleqir yfirburðir sem koma til greína.t)

Vonandi finnst öllum þau atriði. sem hér hafa verið talin upp, svo sjálfsögð og
eðlileg, að þeim finnist þeir hafa heyrt þau oft áður.

1) Langar mig i þessu sambandi að vísa til greinarinnar .Lslenzkur iðjurekstur" frá 1943
eftir Klemens Tryggvason og Torfa Ásgeirsson, i Iðnsögu Islands, siðara bindi, bls. 336-363.
Þau rök, sem þar eru færð fyrir verkaskiptingu, eru sigIld sannindi.
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4.2 Markaðsmál.
Einn liður í framangreindri upptalningu er greiður aðgangur að markaði. Sé

markaðurinn fyrir hendi, er unnt að koma við sérgreiningu og fjöldaframleiðslu.
Nú er afar erfitt að finna jafngóða viðmiðun um framleiðslutilhögun i lýðræðis-
þjóðfélagi og það verðlag, sem myndast á frjálsum markaði. Í jafnlitlu landi og ís-
landi er tæplega hægt að tala um frjálsan markað fyrir þær vörur, sem eru vernd-
aðar með tollum eða innflutningstakmörkunum -- jafnvel innflutningsbanni. Það
verður því að hafa heimsmarkaðsverð að leiðarljósi, hvað hagstæðustu framleiðslu-
tilhögun snertir. Það má auðvitað ryðja þeim innflutningstálmunum, sem fyrir eru,
úr vegi með einhliða ákvörðun valdhafanna. Hitt hlýtur þó að vera skynsamlegra
að leitast við að verða aðnjótandi sömu réttinda hjá öðrum þjóðum og við veitum
þeim. Og að sjálfsögðu hugsa þær einnig á sama hátt. Af þessu leiðir, að við verð-
um að semja við aðrar þjóðir um gagnkvæm réttindi, ef við eigum að öðlast stærri
markað fyrir framleiðslu okkar. Jafnframt verður, ef um semst, verðmyndun inn-
anlands háðari heimsmarkaðsverði - ekki einungis vöruverð. heldur einnig gengið,
verðið á gjaldmiðli þjóðarinnar, og laun, verðið á vinnuafli.

En við höfum ekki stjórn mála algerlega í okkar höndum. Myndi nágranna-
þjóðir okkar og viðskiptalönd samtök sín á milli, t. d. með því að fella niður inn-
byrðis tolla, veldur þetta okkur greinilega óhagræði. Sá tollur, sem íslenzkir út-
flytjendur verða að greiða, er kostnaður, sem fyrirtækin i samtökunum sleppa við.
Þetta hlýtur annaðhvort að draga úr þeim útflutningi, sem átti sér stað, eða draga
úr þeim útflutningi, sem annars hefði orðið. Þetta leiðir til minni gjaldeyristekna
en ella, sem að minnsta kosti til skamms tíma er erfitt að bæta sér upp með sölu
til annarra landa (utan samtakanna). Minna verður um gjaldeyri til að greiða með
innflutning, svo að einnig hann verður minni en áður.

því hefur verið haldið fram, að við höfum takmörkuð not fyrir EFTA, vegna
þess að hagkvæmara sé að selja aðalútflutningsafurðir okkar í Bandaríkjunum og
Rússlandi. Ég held einmitt, að markaðsmálin hafi legið í láginni hjá okkur vegna
þess, að sjávarútvegurinn var ekki undir því kominn, að tollfrjáls markaður feng-
ist í Evrópu, og Íslendingum var ekki jafnhugað um að auka fjölbreytni atvinnu-
veganna á meðan allt lék í lyndi.

Það hlýtur einnig að verða hagkvæmt, eftir sem áður, að selja ýmsar vörur til
Bandaríkjanna og Rússlands, þótt Ísland gangi Í EFTA. Þetta er einfaldlega vegna
þess, að t. d. í Bandaríkjunum er það stór og sterkur markaður, að framleiðsla okk-
ar á ýmsum varningi verður aldrei með stærri stíl en svo, að ekki þarf að ná nema
til lítils geira af markaðnum til að selja hana alla - og það á góðu verði. Og það
væri hrapallegt að vanrækja þá möguleika, sem þar eru fyrir hendi, við inngöngu í
EFTA.

Sumir íslenzkir framleiðendur eru svo svartsýnir að álita, að með inngöngu
í Frfverzlunarsamtök Evrópu mundu þeir ekki rá aðgang að ]00 milljón manna
heldur glata 200 þúsund manna markaði.

Þetta hlýtur að þýða annaðhvort,
a) að átt sé við framleiðslu, sem við erum óhæfir til að stunda, og framleiðsla á

viðkomandi vöru mundi leggjast niður, eða,
b) að við - að framleiðandanum meðtöldum -- stöndum ekki í stykkinu.

Varðandi a) hef ég það að segja, að það er einlæg skoðun mín - og styðst hún
við nokkur rök - að eitt af frum skilyrðum fyrir framförum sé, að einstakling-
urinn gangi ekki að því vísu, að sumar þjóðir -- þar á meðal hans eigin - séu
dæmdar til fátæktar um alla eilífð vegna auðlindaskorts, en aðrar blómstri í skjóli
náttúrugæða sinna.

Það vill oft gleymast, að mismunandi háir tollar þýða í rauninni mismunandi
gengi fyrir viðkomandi vörur. Séu tollar felldir niður, kemur eitt raunverulegt
gengi til með að ráða, og það er eftir sem áður hægt að veita atvinnuvegunum
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gengisvernd - eða réttara sagt, gengið verður að vera rétt skráð, svo að atvinnu-
vegirnir verði samkeppnisfærir, bæði heima og erlendis. Það hlýtur einnig að vera
svo, að þeim mun veigameiri þáttur atvinnulífsins, sem iðnaðurinn verður, því
meir verður gengi Íslenzku krónunnar að miðast við afkomu hans. Það er því
útilokað, að allur sá iðnaður, sem nú er tollverndaður. leggist Í rúst. Einnig ber
að minnast þess, að ekki fór allt í kalda kol fyrir síðustu tvær gengísbreytingar,
en tímabilið frá 1964 til 1966 - og fram Í september 1967 - er einkar lærdóms-
ríkt með tilliti til þess, hvaða áhrif aukið innflutningsfrelsi og tollalækkanir kunni
að hafa á íslenzkan iðnað.

Þetta er nánast það samanburðartímahil, sem við höfum, en 1963 var inn-
flutningsfrelsi aukið umfram það er varð 1960, og tollar lækkaðir og samræmdir
innbyrðis.

Einnig má segja, að 1966-1967 (í sept.) hafi "gengisverndin" verið orðin það
lág, að tollverndin vó ekki upp á móti henni. Léttir það talsvert fyrir aðlögun að
EFTA, ef til kemur, að gengið er "nokkurn veginn" rétt skráð, en líta verður á
summuna af gengisvernd og tollvernd til að sjá, hvað íslenzkur iðnaður muni þola
af lækkun um. Að sjálfsögðu var tími til kominn að lagfæra skráningu íslenzku
krónunnar 1967 og 1968, en tölur um afkomu tollverndaðs iðnaðar fyrir 1968 gefa
til kynna, að summan af gengisvernd og tollvernd sé orðin það mikil, að hann mundi
vel þola þó nokkrar tollalækkanir (eða gengishækkun). Enda mun gengið fyrst
og fremst miðað við afkomu sjávarútvegsins. Einnig eru fyrirtæki í tollvernduð-
um greinum lítt samrásuð, þ. e. eitt fyrirtæki byggir ekki afkomu sína á öðru, þannig
að til neikvæðra keðjuverkana ætti ekki að koma. Dæmi þess, að fyrirtæki vinni úr
innlendu hráefni, er að finna, m. a. í teppagerð, sem framleiðir úr íslenzku ullar-
bandi, og húsgagnagerð. sem notar íslenzk áklæði að nokkru leyti.

Nú verður allmikil röskun á tollskránni og vandkvæði í sumum tilvikum að
flokka vörur í verndarflokk annars vegar og fjáröflunarflokk hins vegar. Mun 1.
d. ullarbandið lenda í verndartolli og því ekki fylgja lækkunum á hráefnistollum,
þar sem þessi vörutegund er framleidd innanlands. Veldur þetta þá prjónaiðn-
aði óhagræði, sem notar þetta hráefni - eða mundi sennilega nota í ríkara mæli
en nú. Væri ráðlegt að finna veginn meðaltoll í slíkum tilvikum með því að nota
framleiðsluverðmæti viðkomandi iðngreina fyrir vogtölur.

Sömuleiðis veldur stefna okkar í landbúnaðarmálum iðnaðinum óhagræði í
sumum tilvikum. Sumir framleiðendur telja sig ekki alltaf fá jafn gæðamikil hrá-
efni og erlendir keppinautar þeirra og þurfa í sumum tilfellum að greiða hærra
verð fyrir hráefni, eins og t. d. mjólkurduft. sem er veigamikill þáttur aðfanga í
sælgætisgerð.

Með tilliti til þessa væri ráðlegt að taka tollskrána til gagngerrar endurskoðunar
og sömuleiðis stefnu okkar Í landbúnaðarmálum á a. m. k. vissum sviðum.

Borið hefur á þVÍ, að íslenzkir atvinnurekendur óttist m. a. tvennt, ef EFTA-
aðild verður: Ásælni útlendinga Í Íslenzk fyrirtæki og undirboð eða dumpun.

Varðandi möguleika útlendinga til að kaupa eða setja á stofn íslenzk fyrir-
tæki, er réttur þeirra bundinn við þrenns konar rekstur:

1. Dreifingu EFTA-vöru á heildsölustigi.
2. Fyrirtæki til samsetningar, þjónustu og vinnslu, sem tekur til EFTA-vöru.
3. Framleiðslu á vöru, sem aðallega er til útflutnings til annars EFTA-lands.

Í fyrsta lagi er hér um þröngt svið að ræða. Í öðru lagi er í undirbúningi lög-
gjöf Í samræmi við svokallaða .Jconsesjonslöggjöt" Norðmanna. Viðkomandi ráð-
herra fengi þá heimild til að banna stofnsetningu fyrirtækja, sem talin eru ósæki-
leg, ef hið sama er látið ganga yfir heimamenn og aðra EFTA-menn. 1 þriðja
lagi minnka tollalækkanir líkur á því, að erlendir framleiðendur setji hér á stofn
fyrirtæki til framleiðslu á vöru fyrir íslenzkan markað, vegna þess að ekkert er
arðvænlegra en setjast að fyrir innan tollmúrinn til að sleppa við tollana. Við höf-
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um sloppið við þetta vegna smæðar markaðarins og óhagkvæmni á framleiðslu í
of smáum stíl. Við ættum varla að amast við því, að einhverjir kæmu hér á fót
fyrirtækjum til útflutnings. Í fjórða lagi höfum við algera stjórn á fjármagns-
straumum til og frá landinu. Þetta þýðir, að við getum neitað um "yfirfærslu",
ef ástæða þykir til. í fimmta lagi ætti ásóknin í að kaupa upp íslenzk fyrirtæki
- ekki sízt verzlunarfyrirtæki - ekki að vera mikil, ef hagur þeirra er jafn bág-
borginn og af er látið. Í sjötta lagi erum við hvorki að gera hrossakaup né selja
okkur. Úrsögn úr EFTA er alltaf fyrir hendi og ekki er bannað að grípa til að-
gerða til að vernda greiðslujöfnuð eða til að tryggja jafnvægi í byggð landsins, ef
æskilegt er talið. Það er hagur nágranna okkar jafnt sem okkar sjálfra, að efna-
hagslíf blómgist á Íslandi - jafnvel frá beinhörðu peningasjónarmiði - til að geta
selt sem mest af hvers kyns varningi. Og síðast en ekki sízt ættu íslenzkir atvinnu-
rekendur að gera sér glögga grein fyrir því, að aðild að fríverzlunarbandalagi er
bezta trygging þess, að ekki verði horfið aftur til þeirrar haftastefnu, sem ríkti i
viðskiptamálum á Íslandi ekki alls fyrir löngu.

Varðandi þann möguleika, að flest EFTA-ríkja gangi í Efnahagsbandalagið,
má benda á, að allt bendir til, að slíkt kæmi ekki til framkvæmda á næstu 5 árum,
sem þýðir, að íslenzkir atvinnurekendur verða búnir að afskrifa þær vélar, sem þeir
kaupa á næstunni, og því tilbúnir undir næstu atrennu.

4.3 Stjórnun.
Að því er b) viðkemur, stöndum við þar frammi fyrir mikilvægu vandamáli.

Hvert einasta fyrirtæki verður sífellt að aðlaga sig þeim ytri aðstæðum, sem það
býr við. Tæknin er stöðugum breytingum háð, og það verður sífellt að vera að taka
upp nýjar framleiðsluaðferðir til að heItast ekki úr lestinni. Neyzluvenjur fólks
breytast með tímanum vegna betri efnahags, áhrifa frá umhverfinu, o. s. frv. Sú
breyting á eftirspurn, sem verður, útheimtir nýjar eða endurbættar vörur og þar
með framleiðsluaðferðir. Samkeppnisaðstaðan getur skyndilega breytzt, ef nýir
keppinautar koma til sögunnar, eða uppbygging iðngreinarinnar verður önnur .._-
vegna samruna einstakra fyrirtækja, sölusamninga þeirra í milli eða samvinnu með
öðrum hætti.

Myndun efnahagsbandalaga gerir ekki hvað sízt kröfu til dugandi stjórnenda.
Og eitt aðaleinkenni góðs stjórnanda er að kunna að notfæra sér þekkingu annarra.

Mannlausar verksmiðjur með hljóðnuðum vélum ættu að færa mönnum heim
sanninn um, að fyrirtæki er annað og meira en húskofinn einn og vélarkramið.
Það er hugvit stjórnandans og hæfileiki hans til að beita þekkingu á skipulagðan
hátt, sem setur svip sinn á fyrirtækið.

Þetta hefur okkur ekki öllum lærzt enn. Tiltölulega fáir tæknilærðir menn
starfa hjá íslenzkum fyrirtækjum, svo að ekki sé minnzt á viðskiptafræðinga. Það
er ekki hægt að loka augunum fyrir þessari staðreynd með því að segja, að fyrir-
tækin séu svo lítil, að þau þurfi ekki á sérhæfðum mannafla að halda. Eru þau
ekki einmitt lítil vegna þess arna? Hversu mörg fyrirtæki hér á landi geta
sagt til um það daginn eftir gengisfellingu eða verðhækkanir með nokkurri ná-
kvæmni, hvaða áhrif þetta hafi á afkomu þeirra? Af hverju stofna ekki fleiri
viðskiptafræðingar og tæknimenntaðir menn fyrirtæki á Íslandi?

I tveimur næstu köflum verða ýmsar upplýsingar um íslenzkan iðnað dregnar
fram, einkum með tilliti til þess, hvar íslenzkur iðnaður er á vegi staddur.
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5. Þróun íslensks iðnaðar 1960-1968.

5.1 Rekstraryfirlit íslensks iðnaðar 1964-1968.
Efnahagsstofnunin hefur tekið saman rekstraryfirlit iðnaðar 1964-1968.

Er hér um að ræða áætlaðar tölur út frá úrtaki.
Efnahagsstofnunin hefur einnig greint iðnað í eftirfarandi undirflokka:

1. Tollverndaðar iðngreinar.
2. Lift eða ekki tollverndaðar iðngreinar.
3. Byggingarvöru- og byggingarhlutaiðnaður.
4. Málm-, skipasmiða- og bifvélaiðnaður.
5. Ýmis viðgerða- og smáiðnaður.

1 töflu 381) sjáum við nokkrar rekstrarstærðir í öllum iðnaði, öðrum en fisk-
iðnaði.

Við munum von bráðar ræða tvo fyrstu flokkana, en iðngreinar í flokki 3-5
njóta "fjarlægðarverndar" að meira eða minna leyti.

Rétt er að gera strax nokkrar athugasemdir um flokkunina, úrtakið og at-
vinnugreinaskiptinguna.

Varðandi flokkunina ber að hafa í huga, að hún getur orkað tvímælis í sum-
um tilfellum. Þannig er innréttingasmiði talin til byggingarvöru- og byggingar-
hlutaiðnaðar, en ætti e. t. v. að flokkast undir tollverndaðan iðnað.

Að því er snertir lift eða ekki tollverndaðar iðngreinar, er vafasamt að telja
mjólkuriðnað og Áburðarverbmiðjuna (kemiskur undirstöðuiðnaður) til þessa
flokks: önnur greinin nýtur innflutningsbanns, en hin einkaleyfisverndar. Bmuð-
og kökugerð er í þessum flokki, en kexgerð i tollverndaða [lokknum, Þessu hefur
ekki verið breytt hér, en er haft í huga, þegar gerð er grein fyrir horfum i mis-
munandi iðngreinum í 10.kafla. Sömuleiðis mætti segja, að "prentiðngreinar" nytu
málverndar að nokkru leyti og að leirkerasmiði ætti að teljast til tollverndaðs iðn-
aðar. Verður þá fátt eftir af óvernduðum greinum, nema veiðarfæragerð og papp-
irsoðruqertt,

Viðvíkjandi úrtakinu er það að segja, að það tekur fyrst og fremst til stærstu
fyrirtækjanna i hverri iðngrein, sem getur verið bæði kostur og galli. Miðað við
vinnuaflsnotkun tekur úrtakið til í flestum tilfellum 30-100% allra fyrirtækja i
viðkomandi iðngrein, sbr. viðauka II.

Varðandi þau atvinnugreinanúmer, sem tilgreind eru í töflum, er farið
eftir atvinnuvegaflokkun Hagstofu íslands. Getur verið erfitt að flokka sum fyrir-
tæki, er stunda margs konar starfsemi, og hefur þá starfsemi þessi stundum verið
klofin og skipt niður í flokka. Eftir sem áður er nauðsynlegt að hafa fyrirtæki
með allólíka starfsemi í sama atvinnugreinanúmeri, til þess að þau verði ekki allt
of mörg. Atvinnugreinanúmer þau, sem máli skipta i þessari skýrslu, er einnig að
finna i viðauka III, töflu 44, en þar sem mikið mun rætt um annars vegar 1011-
verndaðar iðngreinar og litt eða ekki tollverndaðar iðngreinar, eru iðngreinar í
þessum flokkum taldar upp hér sérstaklega:

1) Tafla 38 og töflur með hærra númeri eru í viðauka III.
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Skilgreining á atvinnugreinanúmerum samkvæmt atvinnuvegaflokkun
Hagstofu Íslands.

J. Tollverndaður iðnaður,'
207 Kexgerð.
208 Sælgætisgerð.
209 Matvælaiðnaður, annar en gosdrykkjaiðnaður, ót. a.
211 Framleiðsla áfengis.
213 Öl- og gosdrykkjagerð.
220 Tóbaksiðnaður.
231 Ullarþvottur, spuni, vefnaður o. fl.
232 Prjónastofur og prjónlesverksmiðjur,
241 Skógerð, önnur en gúmmískógerð.
243 Fatagerð.
244 Framleiðsla á fullunnum vefnaðarvörum.
261 Húsgagnagerð.
291 Sútun og verkun skínna.
293 Leðuriðnaður, annar en skó- og fatagerð, (hanzkagerð þó meðtalin).
315 Málningar- og lakkgerð.
319 Önnur kemisk framleiðsla (m. a. hreinlætisvörur).
370 Smíði og viðgerðir rafmagnstækja.
394 Skartgripagerð og góðmálmasmíði.
397 Burstagerð.
398 Plastiðnaður.

II. Lítt eða ekki follverndaðar iðngreinar,'
202 Mjólkuriðnaður.
206 Brauð- og kökugerð.
233 Kaðla-, færa-, línu-, tauma-, neta- og nótagerð,
252 Trétunnu-, trékassa- og körfugerð.
272 Pappírsvörugerð.
281 Prentun.
282 Prentmyndagerð.
283 Bókband.
284 Blaða- og bókaútgáfa.
311 Kemiskur undirstöðuiðnaður.
333 Leirsmiði og postulinsiðnaður.

Ef við hugum nánar að rekstraryfirliti alls iðnaðar, og þá fyrst ágóða eftir
skalt, gefur yfirlit áranna 1964-1967 til kynna, að ágóðinn fer minnkandi ár frá
ári, (sbr. línurit 1 og töflu 38). Er ekki úr vegi að leita skýringa á þessu:
1. Minnkun ágóðans milli 1964 og 1965, eða um 33390 þús. kr., má skýra með

lélegri afkomu tollverndaðs iðnaðar, en ágóðinn minnkaði þar um 40 005
þús. kr. frá 1964-1965. Sé kafað enn dýpra, börðust þeir einkum í bökkum,
sem stunduðu ullarþvott, spuna og vefnað. Skógerð var á hraðri leið niður á
við, og það blés á móti í fatagerð, sælgætisgerð, húsgagnagerð, hreinlætis-
vöruframleil1s1u.
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Línurit I.
Áætlaður ágóði eftir skatt
í iðnaði 1964 -1968

Ætla mætti, að þessir örðugleikar í tollvernduðum iðnaði stöfuðu af því,
að tollar hefðu verið lækkaðir og innflutningsfrelsi aukið, en árið 1960 var
innflutningsfrelsi aukið og hámarkstollar lækkaðir, og árið 1963 samræmdir
innbyrðis. Tollarnir voru þó háir eftir sem áður, en 4 tollalækkanir hafa orðið
síðan. En skýringuna á ágóðarýrnun tollvcrndaðs iðnaðar má finna annars
staðar.

Liðurinn laun og tengd g,;öld jókst um rúmlega 66 milljónir í tollvernd-
uðum iðnaði 1964--1965 (sbr. töflu 39).

Vitaskuld gætu launagreiðslur aukizt vegna þess, að meira væri unnið
en áður. En því er ekki fyrir að fara í þessu tilfelli: vinnuvikur voru heldur
færri í toll vernduðum iðnaði 1965 en 1964. Einnig bendir það til þess, nð
framleiðsla hafi ekki aukizt 1964---1965, að útgjöld vegna aðfanga, annarra
en vinnuafls, eru svipuð bæði árin.

2. Ágóðar~Tnunina 1965--1966 má rekja til rekstrarafkomu í flokknum Málm-,
skipasmiða- og bitnélaiðtutður, Ágóðinn minnkaði um 29263 þús. kr. í þess-
um flokki iðnaðar á þessu tímabili, cn í öllum iðnaði um 30626 þús. kr.,
sbr. Línurit 1 og Töflu 42). (Áætlað er, að ágóði eftir skatt hafi minnkað (ll'
16.8 millj. í 9.5 millj. í málmsmíði 1965--1966, í skipasmíði úr 0.75 millj.
í -7-- 4.6 millj., og í bifnélaiðnaði iu 10.3 millj. í --7- 5.3 millj.).

3. Sömu sögu er að segja um þróunina 1965-1966 og 1966--1967: hér virðist
málm-, skipasmiða- og biioélaiðnatiur valda mestu um þróun ágóðans á verri
veg. Heildarminnkun ágóðaris var tæpar 17 milljónir, en minnkun hans í
áðurgreindum flokki nam rúmlega 21 millj. kr. Af þessari upphæð má hins
vegar rekja um 17 millj. til málsmíði einnar (sbr. Töflu 44).
Það er hvað fróðlegast að athuga, hvaða áhrif gengisbreytingarnar 1967 og

1968 hafa haft á afkomu fyrirtækja í einstökum iðngreinum og iðnaði i heild.
Kemur í ljós, að ágóði eftir skatt í iðnaði sem heild (öðrum en fiskiðnaði) eykst
um rúmlega 30 milljónir 1968. Í tollnertuluðum iðnaði eykst ágóðinn um tæpar 39
milljónir 1968, en minnkar um tæpar 13 milljónir í litt eða ekki tolluernduðum
iðngreinum, sbr. línurit 1 og töflu 40. .
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Greinilegt er, að gengisbreytingarnar 1967 og 1968 hafa haft veruleg áhrif á
afkomu fyrirtækja í tollvernduðum iðngreinum. Einkum hefur afkoman batnað,
sbr. töflu 44, í matvælaiðnaði, ullarþuotta-, spllna- og oeinaiiaruerkstnitijum,
prjónastofllm og prjðtumerksmiðjum; fatagerð, súttin og oerkun ekinna, málning-
ar- og lakkframleiðslu og hreinlætisnðrniramleiðsln, Ágóði eftir skatt hefur þó
minnkað í nokkrum vernduðum iðngreinum 1968, einkum í sælgætisgerð og hús-
gagnaframleiðslll (bæði 1967 og 1968). Innréttinqasmiði, sem a..ð réttu lagi ætti
að tilheyra þessum flokki, hefur sýnt svipaða afkomu 1966-1968.

Er ekki úr vegi að leita nánari skýi-inga á því, hvers vegna ágóði eftir skatt
minnkar í lítt eða ekki tollvernduðum greinum 1967 og 1968.

Ef litið er á ágóða eftir skatt í veiðarfæraiðnaði, minnkar hann 1967, en eykst
1968 - eða réttara sagt tapið eykst 1967, en ágóða er skilað 1968. 1 pappirsnðru-
gerð (lImbúðaiðnaði) er tap 1967, en gróði 1968. Ástæðunnar til þess, að hagur
óverndaðra iðngreina í heild hefur ekki vænkazt 1968, er því ekki að leita i af-
komu þessara tveggja greina. Afkoman hefur einnig batnað stórlega í mjólkur-
iðnaði, sem er í þessum flokki, þótt vafamál sé á réttmæti þess.

Ástæðuna fyrir ágóðarýrnun í lítt eða ekki tollvernduðum greinum 1967
er einkum að finna í afkomu brauð- og kðlcuqerðar, pappirsuðruqertiar, prentun-
ar og bóka- og blaðaútgáfll.

Blandast vart hugur um, að hér kemur fyrst og fremst versnandi efnahags-
ástand ti] greina (og sennilega einnig verðlagsákvæði í brauð- og kökugerð. sbr.
10. kafla). Árið 1968 kemur Kísiliðjan til sögunnar og veldur því, að ágóðinn fer
ekki upp á við þetta ár.

Ef við víkjum aftur að tollvernduðum iðnaði, er greinilegt, að gengisbreyt-
ingarnar hafa breytt afkomu hans mjög til batnaðar. Athyglisvert er, að fram-
leiðslutekjur eru þar svo til hinar sömu 1966 o~ 1967, sbr. linurit 2 og töflu 3f1,
jafnframt því sem ágóðinn er hærri 1967, shr. línurit 1 og töflu 39.

Eigi að síður eru aðföng frá öðrum fyrirtækjum og innflutningi og launa-
greiðslur lægri 1967 en 1966. Hér hlýtur einkum tvennt að koma til greina:

1. Fyrirtækin framleiddu minna 1967, en hækkuðu vöruverðið. (Ekki er hægt
að gera ráð fyrir frjálsri samkeppni i þessum greinum, þ. e. að fyrirtækin
hafi engin áhrif á verðmyndun).

2. Fyrirtækin drógu úr framleiðslu 1967. en seldu af gömlum birgðum, á svip-
uðu verði og áður. (Ósennilegt er, að aðfangaverð (og laun) hafi lækkað).

Fyrri skýringin er miklu líklegri: má reyndar sjá í töflu 45 (aftar í þessari
skýrslu), að magnvísitala lækkar í flestum tollvernduðum greinum 1967. (Aðal-
undantekning er plostiðnotiur ),

Magnvísitölur fyrir árið 1968 eru ekki fyrir hendi, en slysatryggðar vinnu-
vikur eru færri 1968 en 1967 og 1966, þannig að svipaða sögu virðist að segja
um ágóða-þróunina 1967-1698 og 196(j--1967. Ágóðinn virðist fyrst og fremst
hækka vegna þess, að fvrirtækin hafa getað hækkað verð framleiðslunnar meira
en sem nemur hækkun hráefna og launa. Þetta væri ákaflega erfitt í harðri sam-
keppni, þar ræður hvert einstakt fyrirtæld litlu um vöruverð.

Ástæða er því til að ætla, að summan af gengisvernd og tollvernd sé orðin
allhá og að samkeppni milli innlendra fyrirtækja innbyrðis sé af skornum skammti
í a. m, k. sumum hinna tollvernduðu iðngreina. Hið síðara má að nokkru leyti skýra
með smæð markaðarins og samkeppni við innflutning: ekki er unnt að starf-
rækja mörg fyrirtæki í sumum iðngreinum (t. d. hreinlætisvöruframleiðslu)
við slíkar aðstæður.

Einnig munu fulltrúar launþega í Verðlagsnefnd hafa tekið frjálslegri af-
stöðu til verðálagningar í sumum tollvernduðum iðngreinum 196i.

Við munum huga nánar að sambandinu milli fjölda fyrirtækja og verðlags-
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þróunar annars vegar og innflutningsverndar og verðlagsþróunar hins vegar siðar
í þessum kafla.

Þess má einnig geta i þessu sambandi, að í málmsmiði breytist tap 1967 í
tæplega 13 milljón króna ágóða 1968. Afkoma batnar einnig í greininni smiði
og viðgerðir rafmagnstækja 1968. Bifvélaviðgerðir sýna hins vegar rúmlega 13
milljóna króna tap árið 1968 (sbr. töflu 44).

Byggingavöru- og byggingahlutaiðnaður skilar af sér sífellt minni ágóða ár
frá ári, og árið 1968 er tap (sjá töflu 41).
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Línurit 2
Hlutfallsbreylingar framleiðslutekna og aðfanga
frá fyrra ári í tollvernduðumiðnaði 1965- 1968

5.2 Þróun framleiðslumagns 1960--1967.

Framleiðslu- eða sölutekjur fyrirtækis eru margfeldi framleiðslu magns og verðs.
Nú kann fyrirtæki að framleiða margar vörutegundir og verðið að vera breyt-
ingum undirorpið.

Það væri ærið verkefni út af fyrir sig að skýra þá framleiðslu- og verð-
lagsþróun. sem orðið hefur. Hjá þessu CI' þó sneitt hér að mestu.
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Línurit 3
Hlutfallsbreytingar framleiðslumagnsvísitölu f.f. ári í nokkrum
tollvernduðum iðngreinum 1960 - 1967

Það er nokkuð erfitt að átta sig á töflu 45, eins og hún er. Frá frtverzlunar-
sjónarmiði er forvitnilegt að bera saman þróun í annars vegar tollverndul1um il1n-
greiðnum og hins vegar ðnemduðuni iðngreinum. Tafla 46 sýnir breytingu magn-
vísitölu frá ári til árs í % í nokkrum tollvernduðum iðngreinum, en tafla 47
sýnir sams konar tölur fyrir 2 "óverndaðar" iðngreinar, veil1arfæragerð og um-
búl1aiðnal1.

Um töflu 46 má m. a. þetta segja:

1. 7 iðngreinar af 14 sýna fram á meðaltalsbreytingu, sem er undir samtölu iðn-
aðar (= 3.6 % ); þar af er þróunin allneikvæð að meðaltali i 2 greinum,
kexgerð og skóiðnaði. Fataiðnaðllr stendur nokkurn veginn í stað, (hvað
framleiðslumagn snertir).

2. 6 iðngreinar (samkvæmt flokkuninni í töflu 46) eru fyrir ofan meðaltal:
sælgætisgerð, kaffibrennsia og matarefnagerð, lrjávöruil1nal1ur, vefjaril1nal1-
ur, framleiðsla á öðrum fullunnum vefnal1arvörum og plastil1naður. Ein tala
er jöfn meðaltalinu, eða fyrir málningarvörur og kem isk undirstöðuefni.
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Línurit 4
Hlutfall sbreytingar framleiðslumagnsvísitölu f. f.óri
í tveimur lítt tollvernduðum iðngreinum 1960-1967

Hlutfallsbreytingar nokkurra tollverndaðra iðngreina eru sýndar í línuriti
3, og hinna tveggja óvernduðu í línuriti 4.

Meðalaukning framleiðslumagnsvísitölu í % er talsvert fyrir ofan meðallag
í veiðarfæraiðnaði, eða 7.2%. Umbuðuiðruið ur (pappírsvörugerð) sýnir hins veg-
ar öfuga þróun, eða meðalminnkun um 0.4%, þ. e. stendur nokkurn veginn í stað.
Athyglisvert er, að aðeins 3 iðngreinar í tollvernduðum iðnaði sýna hlutfallslega
framleiðsluaukningu, sem er meiri en 7.2% að meðaltali, eða framleiðsla á full-
unnum vefnaðarvörum, trjávöruiðnaður og plastiðnaður. Fyrst talda greinin er
lítil (tjöld, svefnpokar o. s. frv.), og magnið hefur verið afar sveiflukennt, sbr.
línurit 2, sem sýnir hlutfallsbreytingar magnvísitölu í nokkrum iðngreinum. Töl-
ur um trjávöruiðnað ber að taka með fyrirvara, þ. e. þær eru fengnar eftir króka-
leiðum, sbr. skýringu við töflu 45. Hvort um vanmat eða ofmat er að ræða, er
óvitað. Þróunin í plastiðnaði er í samræmi við þróun með öðrum þjóðum: ör
vöxtur. því miður eru "óvernduðu" greinarnar aðeins 2, sem hér eru til saman-
burðar, og hann því hæpinn. Mér segir þó svo hugur um, að þær hafi verið látnar
keppa við frjálsan innflutning án umtalsverðrar tollverndar vegna hagsmuna
sjávarútvegsins, fremur en vegna þess, að við séum betur til þess fallnir að stunda
þessar iðngreinar en aðrar. Verður því að telja, að "óvernduðu" greinarnar hafi
staðið sig vel eftir atvikum.

Nýjustu upplýsingar um framleiðslumagnsþróun er að finna í Hagsveiflu-
vog iðnaðarins í júlí 1969 (svo og í dagblöðum). Samkvæmt henni er einkum búízt
við aukningu framleiðslumagns, miðað við 1968, í brauð- og kiikuqerð, ullariðn-
aði, veiðarfæraiðnaði, húsgagnagel'ð, sútun, hreinlætisuðrum. og skipasmíði (og
er þá ekki talið eftir röð skv. aukningu).

Áður en viðyfirgefum magntölurnar, er rétt að benda á, að þær "ná" i raun-
inni alls ekki framleiðsluþJ:'óuninni algerlega, því að talsverður munur getur verið á
t.d. 1 kg af þvottaefni árið 1960 og 1967, þar sem gæðabreytingar koma til greina.
Þess vegna er ástæða til að ætla, að vísitölur framleiðslumagns vanmeti þróunina:
rétt væri að gefa magni mismunandi vogtölur mismunandi ár.

95



5.3 Vísitölur atvinnumagns 1960-1968.

Við skulum næst huga að vinnuaflsnotkun iðnaðarins á undanförum árum.
Tölur atvinnumagns má síðan bera saman við framleiðslumagn, en framleiðsla

á mann, eða framleiðni, er í mörgum tilvikum góður mælikvarði á aðlögunar-
hæfni viðkomandi iðngreinar. Frumleiðniþróun verður rædd í næsta undirkafla
(5.4 ).

Vísitölur atvinnumagns í iðnaði 1960---1968 (þó aðeins til 1967 í sumum)
er að finna í töflu 48 í viðauka III.

Án þess að ræða töflu 48 náið, má benda á eftirfarandi.
1. Vinnuaflsnotkun er ekki eins stöðug í fiskiðnaði og öðrum iðnaði.
2. Vinnuaflsnotkun hefur einkum farið minnkandi (miðað við vísitölu) í kexgerð,

sk6iðnaði og fatagerð. Vísitala atvinnumagns hefur einkum aukizt i plast-
iðnaði og við sementsframleiðslu.

5.4 Framleiðniþróun i Íslenzkum iðnaði 1960-1967.

Vegna þess að breytt var um fyrirkomulag slysatryggðra vinnuvikna 1963,
-- en vinnuaflsnotkun er reiknuð samkvæmt þeim -- eru tölur um atvinnumagn
og framleiðni ekki eins áreiðanlegar fyrir 1960--1962 og 1963--1967. Framleiðni-
vísitölu er að finna í töflu 3 fvrir tímabilið 1963--1967, en í töflu 49 (í viðauka IV)
fyrir árin 1960--1962. En eins og áður er getið, má einkum læra af tímabilinu
1964----1967 um aukið innflutningsfrelsi og tollalækkanir.

Tafla 3. Vísitölur framleiðni í iðnaði (öðrum en fiskiðnaði) 1963-1967.

Iðngrein
1. Mjólkuriðnaður .
2. Brauð- og kökugerð .
3. Kexgerð .
4. Sælgætisgerð .
5. KaffibrennsIa og matarefnagerð .
6. ÖI- og gosdrykkjagerð .
7. Vef.jariðnaður .
R. Veiðarfæraiðnaður .
9. Skóiðnaður .

1fl. Fatagerð .
11. Húsgagna- og innréttingasmíði .
12. Pappírsvörugerð (urnbúðaiðnaður )
13. Skinna- og leðuriðnaður .
14. Kemískur undirst.iðn., máln. og lðkk
15. Hreinlætisvörur .
16. Sementsframleiðsla 98.3
17. Málmiðnaður } 109 (j
18. Smíði og viðgerðir rafmagnstækja ..)
19. Plastiðnaður 80.2
20. Samtala iðnaðar (annars en fiskiðn. ) 98.5

1963
87.5
98.3
94.6

104.4
106.3
118.8
94.1

165.4
96.6

106.5
1)
93.2

166.4
85.8

1964
93.3

110.6
94.3
98.3
91.9

117.0
85.6

106.8
112.1
92.3

101.9
101.3
135.3
98.7
88.6
95.4

1965
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

1966
92.5
98.5
98.5

115.0
83.0

103.4
115.1
152.3
119.3
116.2
113.4
105.2
103.2
98.1
90.9
81.9

Met!aI-
breyting2)

1967 i %

89.1
97.6

104.1
112.8
107.8
117.4
108.3
173.2
144.9
123.8
123.8
89.7

117.2
94.1
86.8
69.0

0.65
0.13
2.48
2.25
2.05
0.23
4.25
6.05

11.50
4.,4:3
6.90

-;- 0.53
-;- 7.00

2.58
-;- 0.23
-7- 8.00

105.3 100.0 87.6 105.4 -7- 0.25
97.5 100.0 102.2 90.2 3.69
98.5 100.0 101.0 100.3 0.45

Heimildir: Sjá töflu 45 og töflu 48.

Framleiðni getur einkum aukizt með þrennum hætti:
1. Til skamms tíma getur framleiðni aukizt, ef framleiðsluaukningin er meiri

en vinnuaflsaukningin.

1) Óvitað.
2) Frá fyrra ári 1964-1967.
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2. Framleiðni getur einnig aukizt til skamms tima með þeim hætti, að framleiðslu-
magn minnki, en vinnuaflsnotkun minnkar enn meir. Samkvæmt lögmálinu
um minnkandi jaðarafköst vinnuaflsins, eykur hver nýr maður framleiðsl-
una minna, en sá næsti á undan. Þar af leiðir, að framleiðnin ætti að aukast,
ef afkastamestu starfsmönnum er sagt siðast upp.

3. Til langs tíma er unnt að endurnýja vélakost, þjálfa starfsfólk eða jafnvel
reisa nýja verksmiðju. Við þetta kunna framleiðsluaðferðir að gerbreytast.
Það er tilhneiging til að styðjast æ meir við sjálfvirkni. Slikt kostar fé, en
sparar oft á tíðum vinnuafl. Þar sem hver einstakur starfsmaður öðlast þann-
ig fleiri fjármagnseiningar til að starfa með, ef svo mætti að orði komast,
má vænta þess, að afköst hans (á einhverja tímaeiningu) aukist. Það er
einkum í þessu tilfelli, sem búast má "ið framleiðniaukningu með þeim hætti,
að framleiðsla aukist, en vinnuaflsnotkun minnki.
Tölurnar í töflu 3 ná yfir tiltölulega skammt tímabil. Tæknibreytingar eru

hins vegar orðnar svo örar, að þar ætti að vera unnt að greina, hvert stefnir.
Öruggar skýringar á framleiðniþróuninni verða þó ekki fundnar, nema með ná-
kvæmari rannsókn á fjárfestingarákvörðunum einstakra fyrirtækja í viðkom-
andi iðngreinum. Ekki hefur unnizt tími til að sinna slíkri rannsókn, svo að við
skulum ræða töflu 3, eins og hún er.

Það er áberandi, hversu óregluleg framleiðniþróun er bæði frá einni iðn-
grein til annarrar og einum tíma til annars. Ber að hafa fastlega í huga við túlkun
á þeim framleiðnitölum. sem hér koma fram, 'að þær ná eingöngu til magnbreytinga
en ekki til gæðabreytinga á framleiðslu og mannafla.

Fram leiðn iþroun 1963-1967.
1. Mjólkuriðnaður : Framleiðni er einna mest, þegar framleiðsla er mest. Visi-

tala atvinnumagns hefur haldizt nokkuð óbreytt, Þetta bendir til þess, að
umframafkastageta sé fyrir hendi.

2. Brauð- og kökugerð: Framleiðni er nokkuð stöðug, nema 1964. Framleiðslu-
aukningin og vinnnuaflsaukning virðast haldast í hendur .

•1. Kexgerð: Framleiðnin er svo til óbreytt 1963-1964, en hefur verið hærri
1965-1967.

4. Sælgætisgerð: Framleiðslan á mann fer talsvert vaxandi (að meðaltali).
Framleiðslan hefur aukizt hraðar en vinnuaflið.

5. Kaffibrennsia og malarefnagerð: Framleiðni sveiflast upp og niður frá einu
ári til annars. Hún er nokkurn veginn hin sama 1967 og 1963.

6. (JIJ og gosdrykkjagerð: Einnig hér eru sveiflur, fyrst niður á við 1963-,-
1965, en síðan upp á við svo til jafnmikið.

7. Vefjariðnaður : Hér er um athyglisverða framleiðniþróun að ræða. Meðal-
aukningin er 4.25% á ári. Framleiðslan eykst og atvinnumagnið minnkar
fram til 1966. 1967 kemur afturkippur.

8. Veiðarfæraiðnaður: Hér eru breytingar framleiðnivisitölunnar mestar frá
einu ári til annars. Hún lækkar úr 165.4 árið 1963 i 100 árið 1965, en hækkar
síðan í 152.3 árið 1966 og 173.2 árið 1967. Meðalaukningin er rúmlega 6% á
ári. Þessi þróun sýnir siður en svo fylgni við aflabrögð frá einu ári til ann-
ars. (Er ekki fjarri lagi, að framleiðslumagnið sé mikið árið eftir fiskiár).
Þær sveifur, sem hér um ræðir, má rekja til þess, að árið 1964 verður ger-
bylting í veiðarfæragerð. Var þá farið að framleiða úr gerviefnum. Jókst þá
innflutningur gífurlega, en með endurnýjun Hampiðjuunar 1966, samfara
aukinni sjálfvirkni, verður innlend framleiðsla aftur samkeppnishæf.

9. Skógerð: Framleiðni eykst, en það er m. a. vegna minnkandi framleiðslu og
minni mannaflanotkunar (sbr. kenninguna um minnkandi jaðarafköst, sem
áður er minnzt á).
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10. Fatagerð: Magnvísitala er nokkuð stöðug 1964--1967. Vinnuaflsnotkun hef-
ur hins vegar minnkað ár frá ári. Þetta hefur hins vegar leitt til mjög hag-
stæðrar framleiðniþróunar, eða um 4.43% að meðaltali á ári.

11. Húsgagna- og innréttingasmíði: Hér eykst framleiðni 1964--1967 um að með-
altali 6.9% á ári. Þessi tala er fengin eftir krókaleiðum. Ef hún er rétt
átti samtala iðnaðar (3.6%) að hækka nokkuð. Ef talan er rétt, er um mjög
athyglisverða þróun að ræða.

12. Pappírsvörugerð: Framleiðni eykst nokkuð til 1966, en minnkar verulega 1967,
sem bendir til þess, að afkastageta hafi þá verið illa nýtt.

13. Skinna- og leðuriðnaður: Framleiðniþróun fremur óhagstæð. Hún fer að
vísu vaxandi 1966 og 1967, en vex ekki nógu hratt til að halda í horfinu.

14.-15. Kemiskur undirstððuiðnaöur, málning og lökk, og hreinlætisvörur: l
þessum iðngreinum sveiflast framleiðnin upp og síðan niður. Hámark er 1965.

16. Sementsframleiðsla: Hagstæð framleiðniþróun fram til 1965, en þá snýst
þróunin við samkvæmt þeim tölum, sem fyrir liggja. En skýring á þessum
umskiptum kann að vera sú, að mannafli við sementsframleiðsluna sjálfa
hafi verið látinn vinna byggingavinnu í þágu verksmiðjunnar, þegar fram-
leiðslan dróst saman. Auk þess hefur flutninga- og viðgerðastarfsemi aukizt
á þessum tíma vegna breyttra starfshátta. A árinu 1966 hófst einnig verzlun
með innflutt gjall, sem selt var sem fullunnið sement til Búrfellsframkvæmda.
Er þetta einnig skýring á aukningu slysatryggðra vinnuvikna í sementsfram-
leiðslu.

17.--18. Málmiðnaðllr og smíði og viðgerðir rafmagnstækja: Framleiðnin er
mest 1963, lækkar 1964--1966, en hækkar aftur upp í 1964-töluna 1967.

19. Plastiðnaður: Framleiðni fer vaxandi fram til 1966, minnkar 1967. Meðal-
aukning á ári er talsverð, eða 3.69%.

20. Samtala iðnaðar (annars en fiskiðnaðar) sýnir, að framleiðnin hefur svo
til staðið í stað 1963-1965, þó stígur hún heldur upp á við. Er þetta þeim
mun merkilegra sem þróunin í einstökum greinum er í flestum tilfellum
óreglubundin : iðngreinarnar virðast bæta hver aðra upp, hvað framleiðni
snertir.

Eins og áður er getið, eru framleiðnitölur fyrir árin 1960-1962 ekki sér-
lega áreiðanlegar, en áætlað er, að framleiðni hafi aukizt um 4.9% 1960-1962
og um 1.8% 1963-1967.

5.5 Vergt vinnsluvirði á mannár í iðnaði 1964--1968.

Tafla 4. Vergt vinnsluvirði á mannár í iðnaði 1964-1968, tekjuvirði á verðlagi hvers
árs. Áætlaðar tölur skv. úrtaki. Þúsundir króna.

Meðal-
auku.

196-1 1965 1966 1967 1968 i %
1. Iðnaður alls (annar en fiskiðnaður) .. 168 194 232 245 268

Breyt. frá fyrra ári í % ............ 15.5 19.6 5.6 9.4 12.5
2. Tollverndaður iðnaður ............. 152 169 202 223 264

Breyt. frá fyrra ári í % ............ 11.2 19.5 10.4 18.4 14.9
3. Lítt eða ekki tollverndaðar iðngreinar 189 218 263 264 279

Breyt. frá fyrra ári í % ............ 15.3 20.6 0.4 5.7 10.5

Heimild: Sjá töflur 38-40.

Tölur um vergt vinnsluvirði gefa hugmynd um verðmætasköpun eða fram-
lag til vergra þjóðartekna. Ég hef kosið að nota vergt vinnsluvirði sem saman-
burðargrundvöll fremur en hreint vinnsluvirði.
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Vergt vinnsluvirði er skilgreint sem framleiðslutekjur skv. markaðsvirði, að
frádregnum óbeinum sköttum (plús framleiðslustyrkjum), aðföngum frá öðrum
fyrirtækjum og innflutningi og viðhaldi (sbr. töflu 38-43). Hreint vinnsluvirði
fæst með þvi að draga afskriftir (slit og úreldingu fjármuna) og leigur frá vergu
vinnsluvirði.

Afskriftir eru stærð, sem bæði fer eftir aldri fjárfestingar og fyrirtækin
geta ráðið henni nokkuð innan þeirra marka, sem lög gera ráð fyrir. Þær gætu
því brenglað samanburðinn. Hins vegar eru afskriftir og vaxtagreiðslur tiltölu-
lega meiri í fjárfrekum iðnaði, þannig að vergt vinnsluvirði ætti að vera þar til-
tölulega hátt, að öðru jöfnu.

Nú getur vergt vinnsluvirði aukizt, annaðhvort með því að auka framleiðslu-
tekjur eða minnka aðfangakostnað, eða bvort tveggja (ef gert er ráð fyrir, að óbeinir
skattar og framleiðslustyrkir séu óbreyttir). Í þeim tilfellum, sem vinnsluvirði
eykst með því að auka framleiðsluna meira en aðföngin, miðað við óbreytt verð-
lag, ætti vinnsluvirðisþróunin að sýna fylgni við framleiðniþróunina. Þar sem
hins vegar bæði verð afurða og aðfanga kann að breytast, hefur það áhrif á
vinnsluvirðið. Þar sem verðvísitala aðfanga er ekki fyrir hendi, hefur ekki reynzt
kleift að reikna út vergt vinnsluvirði á föstu verðlagi, þótt það hefði verið æski-
legt.

Með tilliti til ráðlegginga í sambandi við, hvaða iðngreinar beri helzt að
styðja við bakið á, ef svo ber undir, er erfitt að finna betri mælikvarða en ágóða,
framleiðni og/eða vinnsluvirði (verðmætasköpun). Ástæðurnar til þess að miða
ekki við ágóðan einan eru einkum:
a) Unnt er t. d. að sýna fram á dálaglegan ágóða í skjóli einokunar, fákeppni

(oligopoly), tollverndar eða innflutningsverndar .
b) Ef tvö fyrirtæki eru borin saman; annað leggur áherzlu á að framleiða

sem mest og notar aðföng ósparlega; hitt framleiðir minna en nýtir betur
aðföng, getur ágóði þeirra verið hinn sami. (Hér er gert ráð fyrir óbreyttu
verði á afurðum og aðföngum).

MiIIj. kr.

100
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Iðnaður alls
Lí tt eða ekki tollverndaður iðnaður
Tollverndaður
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Línurit 5
Vergt vinnsluvirði á mannár
í iðnaði 1964 -1968
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Það kemur fram í töflu 4 og línuriti 5, að vergt vinnsluvirði á mann ár er
talsvert hærra í lítt eða ekki tollvernduðum iðngreinum en tollvernduðum iðn-
aði, en mismunurinn fer minnkandi. Það er auðvitað ekki útilokað, að við séum
betur fallnir til að stunda þær iðngreinar, sem eru lítt eða ekki tollverndaðar. en
ég á bágt með að sjá það. Og enda þótt svo væri hafa óvernduðu iðngreinarnar
orðið að standa í meiri samkeppni um vöruverð en hinar vernduðu, og ósenni-
legt er, að fyrirtækin í óvernduðu greinunum hafi notið sérstakra ívilnana um
hráefniskaup. (Það kann hins vegar að vera, að þau séu skynsamlegar rekin með
tilliti til birgðahalds og hráefnisinnkaupa ). Ekki má heldur útiloka áhrif verð-
lagsákvæða.

Ætla mætti, að launagreiðslur á mann væru svipaðar í vernduðum og óvernd-
uðum greinum. Það á hins vegar eftir að koma í ljós í þessari skýrslu, að svo
er ekki. Laun á mannár voru mun hærri í lítt eða ekki tollvernduðum iðngreinum
1964-1967. Gerir þetta - og sitthvað fleira -- frammistöðu í þessum iðngrein-
um mjög athyglisverða.

Tafla 5. Vergt vinnsluvirði á mann ár í iðnaði (öðrum en fiskiðnaði) 1964-1968
á verðlagi hvers árs, tekjuvirði. Áætlaðar tölur skv. úrtaki. Þúsundir króna.

Mjólkuriðnaður .
Kexgerð .
Sælgætisgerð .
Öl- og gosdrykkjagerð .
Ullarþvottur, spuni og vefnaður .
Veiðarfæraiðnaður .
Skógerð .
Fatagerð .
Húsgagnaframleiðsla .
Innréttingasmíði .
Pappírsvörugerð .
Sútun og verkun skinn a .
Leðurgerð .
Kenriskur undirstöðuiðnaður .
Málning og lökk .
Annar kemiskur iðnaður (m, a. hreinlætisvörur )
Sement .
Málmsmíði .
Smíði og viðgerðir rafmagnstækja .
Iðnaður alls (annar en fiskiðnaður) .

1964 1965 1966 1967 1968
269 300 363 354 387
94 147 140 156 169

149 163 201 232 221
220 216 245 252 285
166 121 180 238 178
163 181 233 240 256
161 151 161 217 209
112 138 162 183 199
161 182 227 239 242
159 211 241 241 252
220 237 291 295 312
162 121 177 165 434
123 139 160 194 209
316 309 326 379 399
208 238 266 309 390
236 222 262 312 397
589 581 520 434 544
148 189 229 233265
147 182··ise 209 248
168 194 232 245 ~d8

Heimild: Unnið úr tölum frá Efnahagsstofnuninni.

Ef við lítum á vergt vinnsluvirði á mannár í einstökum iðngreinum i töflu
5, sjáum við, að innbyrðis hlutföll iðngreina milli ára hafa haldizt til óbreytt
1964-1967.
1. Iðngreinar með vinnsluvirði undir 200 þús. kr. 1964-1967.1) Þær iðngrein-

ar, sem sýna lægst vinnsluvirði á mann 1964--1967 og það undir 200 þús.
kr. á ári, eru kexgerð, sútun og verkun ekinna, fatagerð og leðurgerð, en allt
eru þetta verndaðar greinar.

1) Þeim, sem áhuga hafa á samanburði við árið 1960, er vísað til Fjármálatiðinda nr. 1 1964,
bls. 26.
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2. Iðngreinar með vinnsluvirði milli 200 og 300 þús. kr. 1967. Telja verður skó-
gerð og smíði og viðgerðir rafmagnstækja á mörkun um, þar eð 1967 er
fyrsta árið, sem vergt vinnsluvirði á mann ár er yfir 200 þúsund krónum í
þessum greinum.

Húsgagnasmíði og innréttingagerð ná markinu 1965 og hafa verið nær
250 þús. kr. síðan.

Sælgætisgerð kemst naumlega i þennan flokk 1966, en veiðarfæragerð
vel, og öl- og gosdrykkjagerð og pappírsvörugerð hafa verið yfir 200 þús.
kr. markinu 1964-1967. Málmsmíði fór vel yfir 200 þús. kr. vinnsluvirði
1966 og æ siðan.

3. Iðngreinar með vinnsluvirði yfir 300 þús. kl'. 1967. t þessum flokki eru mjólk-
uriðnaður, svo og efnaiðngreinarnar kemisleur undirstóðuiðnaður, sements-
framleiðsla og árið 1967 bætast málning og lðkk: og hreinlætisvörur í hópinn.
Aburðarverksmiðjan tilheyrir flokknum "kemiskur undirstöðuiðnaður". Bæði
áburðar- og sementsframleíðsla er fjárfrek, svo að eðlilegt er, að þær greinar
séu í þessum flokki, þar eð ekki er tekið tillit til afskrifta og vaxta i vergu
vinnsluvirði. Um fjármagnsnotkun og fjármögnun fyrirtækja er rætt siðar
i þessum kafla.

4. Ef við lítum á árið 1968, eykst vergt vinnsluvirði á mannár í öllum þeim
greinum, sem hér eru taldar, nema í sælgætisgerð og skógerð. Aukningin er
áberandi mest i einni iðngrein: sútun og verkun ekinna. Vinnsluvirðið hækkar
úr 165 þús. kr., árið 1967, í 434 þús. kr. árið 1968, eða um 163%. Hljóta hér
bæðigerbreyUar framleiðsluaðferðir, sem byggjast á verðmætari framleiðslu,
áhrif gengisfellingarinnar og e. t. v. hækkun á heimsmarkaðsverði að komu
til greina. Í kernískum undirstöðuiðnaði má einnig rekja ábatann að nokkru
til gengísbreytíngarínnar, en einnig til verðmætasköpunar Kisiliðjunnar, sem
tók til starfa á árinu.

5.6 Launagreiðslur á .mannár í iðnaði 1964-1968.

Tafla 6. Launagrei&lur1) á mannár-) í iðnaði (öðrum en fiskiðnaði) 1964-1968.
Áætlaðar tölur skv. úrtaki. Þúsundir króna.

1964
1. Iðnaður alls 123

J3reyting frá fyrra ári í % .
Breyting á meðalbrúttótekjum frá fyrra ári
f % skv. framt. einstakl. .

2. Tollverndaður iðnaður. " ., " " .. .. .. 111
Breyting frá fyrra ári i % .

3. Lítt eða ekki tollverndaður iðnaður 132
Breyting frá fyrra ári i % .

4. Munur á 3 og 2 I % 18.9

1965
147
19.5

20.3
130
17.1

158
19.7
21.5

1966
182
23.8

22.7
156
20.0

196
24.1
25.6

1967 1968
192 177

5.5 --;-7.8

2.0
162 183

3.8 13.0
201 201

2.6 0.0
24.1 9.8

Heimildir: Sjá töflu 38-40, nema um breytingu á meðalbrúttótekjum, sjá Hagtiðindi, 1;1'.
2, 1967, nr. 2, 1968 og nr. 4, 1969.

1) Hér er um að ræða liðinn "laun og tengd gjöld".
2) Mannár eru reiknuð sem 52 slysatryggðar vinnuvikur. Um nánari skilgreiningu sjá Hag-

tíðindi, nr. 6, 1965, bls. 121~123.

101



Það kemur nokkuð á óvart, að jafnmikill munur skuli vera á launum i toll-
vernduðum iðnaði og lítt eða ekki tollvernduðum og hér kemur fram á árunum
1964-1967. Eins og sjá má í töflu 6, voru launin á mann ár 18.9% hærri i litt
eða ekki tollvernduðum iðnaði árið 1964 og mismunurinn jókst 1965 og 1966,
minnkaði nokkuð 1967, en minnkar verulega 1968. Er ekki úr vegi að íhuga þetta
mál nánar. Viðvíkjandi heimildum og flokkun iðngreina er rétt að athuga,
a) hvort upplýsingasöfnun kunni að vera þannig, að hún kunni að valda þessum

mismun að einhverju leyti, og
h) hvort flokkun iðngreina sé þannig úr garði gerð, að útilokun einstakra greina

dragi úr launamismun þeim sem fram kemur.
Viðvíkjandi a) er það að segja, að tilhneiging er til að taka stærstu fyrirtækin

í hverri iðngrein í úrtakið, sem byggt er á. Gera má ráð fyrir, að "stóru" fyrir-
tækin séu flest rekin í hlutafélagsformi, en þau "litlu" kunna að vera að einhverju
leyti í öðru félagsformi. Kann þetta að valda einhverri hneigð (kerfisbundinni
skekkju) í niðurstöðum.

Varðandi flokkun iðngreina, eru lll. a. mjólkuriðnaður og "prentiðngreinar"
taldar til lítt eða ekki tollverndaðs iðnaðar. Eru laun í þessum iðngreinum mun
hærri en meðallaun í öllum iðnaði (öðrum en fiskiðnaði) skv. úrtakinu.

Mjólkuriðnaðurinn nýtur bæði innflutningsbanns og fjarlægðarverndar. Auk
þess mundu næstulll engar mjólkurafurðir teljast EFTA-vörur. "Prentiðngrein-
arnar" njóta hins vegar málverndar að nokkru leyti. .

Sá launamismunur, er fram kemur, verður þó ekki allur skýrður með því,
að úrtaksaðferð og flokkun valdi kerfisbundinni skekkju í þá átt að auka hann.
Munurinn er þeim mun athyglisverðari sem hann eykst 1964--1966, og halda
mætti í fljótu bragði, að unnt væri að greiða tiltölulega há laun í skjóli toll-
verndar.

Sennilega kemur hér margt til greina, en e. t. v. er hægt að rekja launamis-
muninn 1964--1967 til einhvers eftirtalinna atriða, eða samblands af þeim:
1. Að lítt eða ekki tollverndaður iðnaður hafi notað tiltölulega meira af sér-

menntuðu fólki.
2. Að meiri ef'tir-, nætur- og helgidagavinna hafi verið í þessum iðngreinum.
3. Að tiltölulega stór hluti starfsliðs í tollvernduðum greinum er kvenfólk,

en jafnrétti kauptaxta karla og kvenna varð algert 1. jan. 1967, eftir fjög-
urra ára útjöfnunartímabil.
Laun á mannár eru tiltölulega há í mjðlkuritmaði 1964-1968 og í pappírs-

vörugerð 1965-1967. Gæti þetta bent til þess, að um sérmenntað fólk væri að
ræða að einhverju leyti, en ekki hefur gefizt ráðrúm til að kanna þetta atriði
til hlítar.

Sú staðreynd, að mismunurinn minnkar verulega 1968, bendir til þess, að um
samband af 2. og 3. sé að ræða. Skortur var á karlmönnum á vinnumarkaðnum
1965--1966 og fram á árið 1967, sem gæti hafa leitt til þess, að þeir hafi verið
"yfirborgaðir" með eftir-, nætur- og helgidagavinnu.

Nokkur mismunur er eftir sem áður fyrir hendi, eða 9.8% árið 1968.

5.7 Neyzla, hlutdeild íslenzkra framleiðenda í markaðnum og skipting markaðsins
á milli Íslenzkra fyrirtækja innbyrðist).
Tafla 50 sýnir, að útgJöld neytenda alls eru hlutfallslega mest 1960 og 1966,

og mynda "boga" niður á við yfir tímabilið 1960---1966. Neyzlumynstrið virðist
allstöðugt. ÞÓ má merkja nokkra minnkun nauðsynjavarnings og hækkun á út-

1) Við samningu þessa undirkafla og athuganir i sambandi við hann, hefur höfundur notið
aðstoðar Vals Valssonar, stud. oeeon.
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gjöldum vegna varanlegra búsmuna og samgangna, einkum síðustu ár tímabilsins.
Er þetta í samræmi við svokallað "Engelslögmál", sem gerir ráð fyrir, að útgjöld
vegna óbreyttra neyzluvörutegunda, sem oft á tíðum er nauðsynjavarningur. minnki
hlutfallslega með auknum tekjum, og öfugt, að eftirspurn eftir "æðri" fæðutegund-
um og varanlegri munum aukist tiltölulega meir en tekjurnar. En gera verður ráð
fyrir tekjuaukningu hjá öllum almenningi á þessu tímabili.

Sjö ár eru ekki sérlega langur tími: að öðru jöfnu væri kannski ekki að vænta
verulegra breytinga á útgjaldaliðum neytenda á svo skömmum tíma. En miðað
við hina miklu aukningu þjóðartekna 19()5 og 1966 og hið aukna innflutnings-
frelsi, sem komið hefur verið á síðan 1960, er merkilegt, hversu hlutfallstala ein-
stakra útgjaldaliða hefur haldizt stöðug síðan 1960.

Það er ætlun mín að gera spá um neyzluna á næstu árum. Með því að áætla
neyzluna má fá hugmynd um stærð þess markaðar, sem innlendir og erlendir fram-
leiðendur verða að keppa um (hér á landi). Þar sem ekki eru til tölulegar upp-
lýsingar um útgjöld neytenda í einstökum liðum fyrir 1967 og 1968, virðist hæpið
að gera slíka spá. Bæði hafa gengisfellingarnar 1967 og 1968 haft gífurleg áhrif
á neyzluna og skiptingu markaðarins milli innlendrar og erlendrar framleiðslu,
að minnsta kosti í sumum tilvikum. Auk þess er engin rannsókn til, svo að ég
viti, um það, hverju neyzluvenjur íslendinga eru aðallega háðar, um "verðteygni"
og "tekjuteygni" einstakra vörutegunda o. s. frv.

Ef litið er á töflu 51, sem sýnir hlutfall einstakra útgjalda neytenda og heildar-
neyzlu þeirra árin 1965 og 1966, kemur í ljós, að við verjum hlutfallslega um
helmingi meiru til húsnæðis en hinar Norðurlandaþjóðirnar (að meðaltali). Hlýtur
þetta að koma niður á öðrum hlutfallstölum töflunnar fyrir ísland: við eyðum
tiltölulega minnstu í drykkjarvörur, tóbak, skemmtanir og aðra þjónustu. Aðeins
Danir verja minna í mat, aðeins Finnar eyða minna í varanlega búsmuni og aðeins
útgjöld Norðmanna eru minni vegna samgangna, að hlutfallstölu til. Hins vegar
eyða aðeins Norðmenn meiru í fatnað og einkamuni en við: Þessi útgjaldaliður
virðist fara að nokkru eftir veðurfari - eða kannski réttara sagt veðurfarsbreyt-
ingum - landanna. Athyglisvert er, að í Finnlandi og á íslandi, þar sem húsnæðis-
útgjöldin! ) eru tiltölulega hæst, eru útgjöld vegna varanlegra búsmuna (þ. e. hús-
gagna og heimilisáhalda) tiltölulega lægst. Þetta gæti bent til þess, að byggingar-
kostnaður sé tiltölulega hár í þessum löndum, því að varla býr fólk í tómum
húsum. Það væri að fara of langt út fyrir efnið að leita skýringa á hinum ýmsu
útgjaldaliðum. Það gefur auga leið, að breytingar á mikilvægum neyzluliðum, eins
og húsnæði, geta haft veruleg áhrif á eftirspurn eftir framleiðslu einstakra fyrir-
tækja.

Rétt er að gera þá athugasemd strax, að í raun og veru segir tafla 7 ekki allan
sannleikann um markaðsskiptinguna. Ef notaðar væru magneiningar sem viðmiðun
í stað sölutekna. yrði hlutdeild íslenzks varnings í markaðnum minni, þar eð ís-
lenzka framleiðslan hefur hækkað meira í verði en sú erlenda (sbr. síðar í þessum
kafla). T. d. féll skóframleiðslan úr 87000 pörum 1961 í 43000 pör 1966. Sömu
sögu er að segja af tilbúnum fatnaði, þótt minnkunin sé þar minni.

- - - - --------- - - ---

1) Húsnæðisliðurinn fyrir ísland er ekki hinn sami fyrir ísland í töflu 50 og töflu 51, þar
eð hann hefur ný legn verið endurskoðaður af Efnahagsstofnuninni.
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Tafla 7. Skipting markaðarins milli innlendra og erlendra framleiðenda fyrir
nokkrar vörutegundir, miðað við sölutekjur og verðlag hvers árs,

1963-1966.

1963 1964 1965 1966
Vörutegund <þús. k r.) (þús. kr.) (þús. kr.) (þús. kr.)

1. Skófatnaður alls ................. 203711 261163 286381 315717
a) Innfluttir skór ................ 170739 231993 263628 279387
b) Innlend framleiðsla ........... 32972 29170 22753 36330

Hlutdeild ísl. framI. í % ...... 16.2 11.2 7.9 11.5
2. Tilbúinn fatnaður alls ........... 791052 1023389 1148780 1320512

a) Innfluttur fatnaður ............ 321172 492711 592444 738052
b) Innlend framleiðsla ........... 469880 530678 556336 582460

Hlutdeild isl. framl. í % ...... 59.4 51.9 48.4 44.1
3. Varanlegir búsmunir alls ........ 571680 792100 931200 1206 219

a) Innfluttar vörur .............. 342384 472468 606346 851858
b) Innlend framleiðsla ........... 229296 319632 324854 354361

Hlutdeild isl. framl. í % ...... 40.1 40.4 34.9 29.4

Heimild: Efnahagsstofnunin.

Það er greinilegt í töflu 7, að Íslenzkir framleiðendur hafa ekki haldið hlut-
deild sinni Í markaðnum, jafnvel þótt miðað sé við sölutekjur og verðlag hvers
árs, sbr. einnig línurit 6. Athyglisvert er þó, að sölutekjur hafa farið vaxandi öll
árin á tilbúnum fatnaði og varanlegum húsmunum, þrátt fyrir minni markaðs-
hlutdeild, sem sýnir öran vöxt markaðarins - jafnvel þótt tekið sé tillit til rýrn-
unar Íslenzku krónunnar.

Ekki eru til tölur um þróunina 1967----1968, en ástæða er til að ætla, að mikil
breyting hafi orðið á markaðshlutdeild íslenzkum fyrirtækjum Í hag með nýrri
skráningu gengisins, enda mun óhætt að fullyrða, að í sumum tilfellum hafi
gengið verið það rangt fyrir gengisbreytingarnar 1967 og 1968, að tollverndin
hafi ekki vegið upp á móti því.

Hvað skiptingu markaðarins milli innlendra fyrirtækja innbyrðis viðvíkur, er
hentugt að athuga hana með því að reikna Ilt svokölluð "þjöppunarhlutföll"
(concentration ratíos). Er þá athugað, hver sé stærð stærsta fyrirtækis í tiltekinni
iðngrein í hundruðustuhlutum. miðað við alla iðngreinina í einhverju tilliti. Sem
viðmiðun eða mælieiningu má nota t. d. framleiðslutekjur, framleiðslumagn eða
fjölda starfsmanna. Sé aðeins eitt fyrirtæld starfandi í iðngreininni, verður þjöppun-
arhlutfallið 100%. En jafnframt því, sem hlutfallstala stærsta fyrirtækisins og
allra fyrirtækja í iðngreininni er kannað, er oftast athugaður hundraðshluti tveggja
stærstu, fjögurra stærstu fyrirtækjanna o. s. frv.

Þjöppunarhlutföllin ættu að gefa nokkra mynd af samkeppni fyrirtækjanna,
a. m. k. innbyrðis. Í lokuðu eða hálflokuðu hagkerfi, þar sem innflutningur er
enginn eða litill sem enginn, í samanburði við innlenda framleiðslu á tiltekinni
vöru, má gera ráð fyrir, að áhrif innflutnings á efnahagslífið séu óveruleg. Þjöpp-
unarhlutföll ættu því að gefa góða mynd uf markaðsaðstæðum í slíkum tilvikum.
Að vísu taka þjöppunarhlutföll ekki tillit til hugsanlegra samtaka framleiðenda á
markaðnum um verðmyndun, sölu, framleiðslutilhögun o. s. frv., en gera má ráð
fyrir, að likurnar á öflugum samtökum framleiðenda séu minni, þVÍ minna sem
þjöppunarhlutfallið er. Þar sem innflutningur er mikill í hlutfalli við þjóðarfram-
leiðslu á Islandi, segja þjöppunarhlutfðllin ekki eins mikið og ella. Eigi að siður
gefa þjöppunarhlutföll nokkrar upplýsingar um markaðinn, eins og hann er.
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Tafla 8. Þjöppunarhlutföll í nokkrum völdum iðngreinum 1968, með tilliti til
stærsta fyrirtækisins í hverri iðngrein og með framleiðslutekjur á

tekjuvirði sem mælieiningu. Áætlað samkvæmt úrtaki.

Hlutdeild stærsta
fyrirtækis i %

91-100:

1- 15:

Iðngrein

Framleiðsla úr olíu og kolum
Sem,entsframleiðsla
Skógerð (önnur en gúmmískógerö)
Pappírsvörugerð
Sútun
Leirsmíði og postuUnsiðnaður
Kemískur undirstöðuiðnaður
Kexgerð
Kaðla-, færa-, línu-, tauma-, neta og

nótagerð (veiðarfæragerð)
Matvælaiðnaður
Gosdrykkjagerð
Prjónaverksmiðjur
Málningar- og lakkgerð
Sælgætisgerð
Ullarþvottur, spuni og vefnaður
Framleiðsla á öðrum fullunnum

vefnaðarvörum, ót. a.
Leðuriðnaður
Ýmisleg kemisk framleiðsla
Skartgripagerð og góðmálmasmíði
Burstagerð
Plastiðnaður
Fatagerð
Hilsgagnagerð
Innréttingasmíði
Gúmmíiðnaður
Raftækjasmiði og viðgerðir

76- 90:
61- 75:

46- 60:

31- 45:

16- 30:

Heimild: Úrtak Efnahagsstofnunar varðandi framleiðslutekjur samkvæmt skattframtölum
fyrirtækja 1968. Skipting iðngreina er samkvæmt atvinnuvegaflokkun Hagstofu Islands.

Samkvæmt töflu 8 er þjöppunarhlutfallið hæst í framleiðslu úr olíu og kolum
og sementsframleiðslu. Þá er og mikil samþjöppun í skógerð, pappírsoðruqertt,
sútun og kemiskum undil'stöðlliðnaði, en þar munar mest um Áburðarverksmiðjuna.
Minnst virðist samþjöppunin vera í m. a. fatagerð, húsgagnagel'ð og innréttinga-
smíði. Rétt er að gera nokkrar athugasemdir við tölur þær, sem notaðar voru, svo
og flokkunina.

Í fyrsta lagi er nauðsynlegt, að öllum fyrirtækjum, sem framleiða margar
vörutegundir eða hafa mörg framleiðslu stig, sé nákvæmlega skipt niður í rekstrar-
eindir, til þess að unnt sé að fá nákvæmar tölur yfir hina mismunandi iðnaðar-
framleiðslu. Á þessu vill verða nokkur misbrestur hjá fyrirtækjum, sérstaklega
þeim minni. Þetta veldur því svo, að í sumum iðngreinum eru tölur yfir heildar-
framleiðslutekjur of lágar og þjöppunarhlutfallið of hátt. t slíkum tilvikum eru
það þó tölur yfir allra minnstu fyrirtækin, sem ekki eru nákvæmar, og veldur
það þvi ekki alvarlegum skekkjum. Í annan stað er atvinnuvegaflokkun Hagstof-
unnar þannig upp byggð, að Í mörgum tilvikum er ekki gerður greinarmunur á
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beinni framleiðslustarfsemi annars vegar og þjónustustarfsemi hins vegar. Þannig
er undirgrein nr. 233 bæði ætluð veiðarfæragerð og veiðarfæraviðgerðum auk annars,
og grein 300 rúmar auk framleiðslu úr gúmmí, hjólbarðaviðgerðir. Fleiri slík dæmi
mætti nefna. Þessi flokkun veldur því, að í sumum greinum er þjöppunarhlut-
fallið of lágt, ef einungis ætti að taka tillit til beinnar framleiðslustarfsemi. Rétt
er því að leggja áherzlu á, að í sumum tilvikum sýnir taflan þjöppunarhlutföll
iðngreina, sem eru skilgreindar á mjög breiðum grunni. Til frekari skýringa á
einstökum iðngreinum vísast til áðurnefndrar atvinnuvegaflokkunar Hagstofunnar
í Viðauka I.

Vegna þess, að flokkunin í úrtaki því, sem stuðzt er við, er ekki nægilega
tæmandi, hefur aðeins hlutdeild stærsta fyrirtækis verið reiknuð út í töflu 8, en
ekki fjögurra stærstu, átta stærstu, o. s. frv., eins og æskilegt hefði verið.

Þær tölur um þjöppunarhlutföll, sem mér er kunnugt um frá öðrum löndum,
eru frá löndum á hærra iðnþróunarstigi en ísland. Þess vegna má gera ráð fyrir,
að um litla fylgni sé að ræða milli íslenzkra hlutfalla og hinna erlendu. Enda er
greinilegt, að samþjöppun er mest í allt öðrum greinum hér á landi en í Banda-
ríkjunum, Kanada, Bretlandi, Vestur-Þýzkalandi og Svíþjóð. Hins vegar er það
allmerkilegt, að í þessum ríkjum er mikil fylgni milli þjöppunarhlutfalIa eftir
atvinnugreinum. Það bendir til þess, að það sé ekki tilviljun háð, hversu mörg
fyrirtæki þrífast í hverri iðngrein, heldur komi þar til greina hagkvæmni á fram-
leiðslu í stórum stíl, ódeilanleiki eininga eða annað"),

5.8 Samanburður á verðlagsþróun íslenzkrar og erlendrar neyzluvöru.

Vert er í upphafi að geta, hverjir séu helztir ákvörðunarliðir verðlagsþróunar-
innar, eins og hún hefur verið hér á landi síðustu árin, en þeir eru erlend sam-
keppni, verðlagseftirlit, þáttur erlendra aðfanga á kostnaðarverði, tollvernd, gengis-
skráning, þáttur innlendra kaupgreiðslna á kostnaðarverði, fjöldi innlendra fyrir-
tækja á markaðnum, fjöldi framleiðslutegunda, sem einstök fyrirtæki framleiða,
sérstaklega með tilliti til verðlagseftirlits, o. fl. Áhrif þessara liða eru eðlilega mjög
misjöfn að mikilvægi og stöðugleika. Áhrif flestra þessara liða eru næsta augljós
og þarfnast ekki frekari útskýringa, þótt vandkvæðum sé bundið að mæla þau.

Tafla 9. Verðvísitala nokkurra neyzluvörutegunda 1960-1966.

1. Skófatnaður alls .
Kvenskór .

2. Tilbúinn fatnaður alls .
Karlmannaföt .
Kvenkjólar o. þ. h .
Karlmannaskyrtur .
Nylonsokkar kvenna .
Náttfatnaður kvenna .

3. Varanlegir búsmuni r .
Teppi .
Þvottavélar o. fl. .
Húsgögn .

íslenzk framleiðsla
1960 1966
100 148
100 150
100 185
100 187
100 168
100 178
100 73
100 141
100 185
100 190
100 163
100 184

Innfluttar vörur
1960 1966
100 121
100 117
100 110
100 117
100 106
100 116
100 73
100 124
100 125
100 190
100 111
100 125

Heimild: Efnahagsstofnunin.

1) Varðandi þessi mál vísast til Richard Caves: American Industrg : Structure, Conduct,
Performance, og Alf Carling : Industriens struktur och konkurrenstörbðllanden, Stoekholm 1968.
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Helzt eru það áhrif verðlagseftirlits, sem ekki eru einhlít, svo sem kemur
fram í 10. kafla, þar sem athuguð eru áhrif verðlagsákvæða á afkomu einstakra
iðngreina.

Tafla 9 og einnig tafla 52 (í Viðauka Ill) sýna verðlagsþróun nokkurra vöru-
tegunda síðustu árin, sem bæði fluttust til landsins og voru framleiddar innan-
lands, á tímabilinu 1960-1966.
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lslenzk framleiðsla
Erlend framleiðsla

Vísitala

190

180

160
150

140
130

110

1960
Línurit 7
Verðvísitala nokkurra
neyzluvörutegunda

1966

Verðlagsþróun nokkurra neyzluvörutegunda er einnig sýnd í línuriti 7.
Undantekningalítið virðist íslenzka varan hafa hækkað mun meira á þessu

tímabili en sú erlenda. Í tveimur tilvikum hafa verðbreytingarnar verið þær sömu,
þ. e. teppum og nylonsokkum kvenna. Hins vegar hefur erlenda varan aldrei
hækkað meira en sú innlenda miðað við þær vörutegundir, sem taflan greinir frá.
Erlenda varan í töflu 9 hækkar í einungis einu tilviki um meira en 25%, en
íslenzka varan hefur hækkað í öllum tilfellum utan einu um meira en 40%.

Erfitt er mjög að ákvarða, hvað mestu hefur ráðið um þróunina í einstökum
greinum, en þó er vert að ræða það nokkuð. Í þeim greinum, þar sem erlend sam-
keppni hefur verið hvað minnst, hafa verðhækkanir verið hvað mestar. Sérstak-
lega á þetta við um greinar, þar sem staðarvernd er mikil. Greinilegast verður
þetta, þar sem vinnuaflskostnaður er að auki hlutfallslega mikill, eins og í þjón-
ustugreinunum. Áhrif verðlagseftirlits til að halda niður verðlagi í einstökum
greinum, verða ekki greind, enda erfitt að einangra þau áhrif. Fróðlegt er að
bera saman þróunina í 2 greinum, sem undir verðlagseftirliti eru og tölur eru
fyrir hendi um, fatagerð og matargerð. Önnur greinin, fatagerð, býr við erlenda
samkeppni, en hin, matvælagerð, við algera vernd. Því er það, að verðlagsþróun
matvæla er miklu brattari en verðlagsþróun fatnaðar. Þar, sem verndin er minnst
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og erlenda samkeppnin mest, hefur verðlag yfirleitt ekki hækkað eins ört og
verið í meira samræmi við erlenda verðlagsþróun. Má í þessu tilviki benda á
sköframleíðslu, nylonsokkaframleíðslu, og - en síður þó - framleiðslu teppa.

Verðlagsþróun í innlendum drykkjarvörum er heldur torræð, þar sem hún nær
ekki að halda í við þróun verðlags erlendra drykkjarvara á íslenzkum markaði.
Nokkuð er erfitt að bera þessar tvær stærðir saman, þar sem önnur á nær ein-
göngu við um erlent áfengi, en hin um innlenda gosdrykki ásamt áfengum drykkj-
um. Verðlagning gosdrykkja er undir verðlagseftirliti, en áfengir drykkir munu
yfirleitt verðlagðir islenzkri framleiðslu til framdráttar.

Tafla 53 í Viðauka III á að gefa nokkra mynd af verðþróun íslenzkra fram-
leiðsluvara fyrir og eftir gengisbreytingarnar 1967 og 1968, skv. upplýsingum frá
verðlags st jóra. Á þeim vörutegundum, sem sýndar eru i töflunni, hefur verð
hækkað um 22-90% á timabilinu frá miðju ári 1966 eða síðar til loka árs 1968
eða miðs árs 1969. Ekki var unnt að finna nákvæmlega sama tímabil fyrir allar
verðbreytingarnar úr skýrslunum frá verðlagsstjóra. Ætti það þó tæpast að koma
að sök. Hækkanirnar eru mismiklar og munar þar eflaust mestu um hækkanir á
erlendu hráefni. Að öðru jöfnu ætti sú vara, sem mest er framleidd úr erlendu
hráefni, að hækka mest, sbr. kaffi.

Er ekki lagt í að túlka hækkanir þessar nánar hér, því að varhugavert er að
gera sIikt, nema upplýsingar séu jafnframt fyrir hendi um álagningu á öðrum
vörutegundum hlutaðeigandi fyrirtækis, svo og verðhækkanir á afurðum þess og
þróun heimsmarkaðsverðs nokkuð aftur í timann.

5.9 Upplýsingar unnar af fyrirspurnarblaði.

Eftirfarandi upplýsingar eru einkum unnar af fyrirspurnarblaði, sem sent var
til fyrirtækja i úrtaki Efnahagsstofnunarinnar (sbr. Viðauka J) Í júlí 196!'l. Fyrir-
spurnarblaðið og svarpr-ósenta er birt í Viðauka II.

1. Greiðsluskilmálar.
Þeir greiðsluskilmálar, sem íslenzk iðnfyrirtæki setja viðskiptamönnum sinum,

eru yfirleitt 2-3 mánaða víxlar (kexgerð, sælgætisgerð, matvælaiðnaður, ullar-
þvottur, spuni og vefnaður, prjónastofur og prjónlesverksmiðjur, fatagerð, plast-
og umbúðagerð). I málningar og lakkgerð, annarri kemíslert framleiðslu, smiði og
viðgerð rafmagnstækja, heyrir það til undantekninga, að viðskiptamönnum séu
veitt lán til lengri tíma en tveggja mánaða. Lánsform er hér, eins og fyrr, víxlar.
Helmingur greiðslna í öðrum steinefnaiðnaði er staðgreiðslur. en hinn helmingur-
inn er gegn þriggja mánaða vixli. Semeritskostnaður mun vera um helmingur alls
kostnaðar i greininni, og má segja, að lánveitingar samsvari honum. Lán til lengri
tíma en þriggja mánaða (3 mán.-3 ár) eru einkum veitt í gölfteppagerð, hús-
gagnagerð og málmsmíði, enda má segja, að um fjárfestingarvörur sé að ræða.

2. Tollur á afurðum og hráefnum og hlutdeild erlendra aðfanga
í heildaraðföngum 1968.
Meðaltollur þeirra erlendra afurða, sem keppa við verndaðan iðnvarning á

Islandi, er mjög misjöfn eða 10% á kaffi til 100% á sælgæti, því litla, sem leyft er
að flytja inn. Nokkuð hafa tollar verið lækkaðir hin allra síðustu ár.

Veginn meðaltollur hráefna og umbúða i hverri iðngrein, er unninn úr svör-
um þeim, sem bárust á fyrirspurnarblöðum EFTA-rannsöknar iðnaðarmálaráðu-
neytisins. 1 þessu tilviki er byggt á raunverulegum tollgreiðslum iðnfyrirtækja.
Endurspeglar Þvi sú tilhögun núverandi innkaupavenjur, hvað innlend og erlend
innkaup snertir. Sagan er þó ekki þar með ön sögð. því að nokkuð er Um innlenda
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Tafla 10. Tölur varðandi tollvernd nokkurra íslenskra iðngreina 1968.

Iðngrein

Veginn meðal- Hlutdeild erl.
Meðaltollur tollur hráefna hráefna og

afurða og umbúða umbúða

Kex................ 80
Sælgæti 100
Matvælaiðnaður:

a) Smjörlfki 70
b) Kaffi 10

Gosdrykkir 100
Prjónastofur 65
Skór............................... 65
Fatnaður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Húsgögn........................... 90
Málning og lökk 60
Sápa............................... 80
Smiði og viðgerðir rafmagnstækja .. 40
Plastiðnaður 38
Burstagerð 70

5
34

23
o

28
12
20
32
37
28
32
19
35
35

66
50
80

100
100
25
1)
52
80
63
70
99
60
1)

Heimildir: ToUskráin og Fyrirspurnarblað.

framleiðslu, sem keppir við erlend hráefni. Eðlilega mótast verð slíkrar framleiðslu
innlendrar vöru af cif.-verði hinnar erlendu vöru, að viðbættum tollgreiðslum
hverju sinni. því mætti segja, að verð innlenda framleiðandans, umfram hið er-
lenda cif.-verð, feli í sér toll, sem renni að vísu ekki til rikisins, heldur til innlenda
framleiðandans. Hins vegar er allsendis ómögulegt að gera slíkum "tollum" skil
vegna skorts upplýsinga. Vert er þó að benda á, að verndaðir framleiðendur inn-
lendra hráefna yrðu að fylgja í verðlagi hvers kyns tollalækkunum, sem drægi úr
tollvernd þeirra, ef þeir vilja ekki eiga á hættu að verða af viðskiptum. Veginn
meðaltollur er allsmisjafn í einstökum greinum eða 0% á kaffi og allt að 37% i
húsgagnaframleiðslu.

Hlutdeild erlendra hráefna og umbúða í heildaraðföngum verndaðra iðngreina
er sömuleiðis unnin úr svörum við fyrirspurnum í EFT A-rannsókn iðnaðarmála-
ráðuneytisins. Sama er að segja um útkomutölur hér og hér að ofan, að þær endur-
spegla Innkaupavenjur. eins og þær eru 1969. Verndaðar iðngreinar virðast mjög
háðar erlendum framleiðendum um öll aðföng og í sumum tilfellum eru þau að
öllu leyti útlend, t. d. í smiði og oinqerttum raimaqnst æk ja, gosdrykkjaframleiðslll,
og kaiiibrennslu, Minnst er hlutdeild erlendra hráefna og hvað það snertir sér />
parti hjá prjónaiðnaði, en hann fær 25% hráefnis erlendis frá.

Þær þrjár stærðir, sem hafa að nokkru verið ræddar hér að framan, gefa að
hluta til kynna þá tollvernd, sem einstakar iðngreinar njóta. Ekki er þó mögulegt
að byggja mat sitt á þeim eingöngu við mat tollverndar. Nauðsynlegt er t. d. að
miða við kostnaðarverð vöru, en það er óþekkt og ófáanlegt. Taka verður og tillit
til vélanotkunar. t því tilviki er nauðsynlegt að vita fjármunamagn, svo og slit
þess og úreldingu. Ógerningur er hins vegar að afla sér upplýsinga um allt þetta.
Sumir, t. d. Arne Haar, hafa freistazt til að reikna út tollvernd, en með mjög
vafasömum árangri.

1) Óvitað.
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Tollabreytingar hafa eðlilega áhrif á tollverndina. Skiptir þar bæði tímasetn-
ing og háttur breytinganna miklu máli. Tímasetning er mikilvæg, þar sem öll fram-
leiðsla tekur tíma. Setjum svo, að tilkynnt sé, að eftir viku verði allir tollar lækk-
aðir um t. d. 40%. Innan ör skamms tíma eru erlendar fullunnar vörur komnar á
markaðinn á ódýrara verði, sérstaklega þó þegar um velti vörur er að ræða. Sé gert
ráð fyrir, að öflun hráefnanna taki jafn langan tíma og fullunnu varanna, þá yrðu
innlendir framleiðendur því lengur að ná á markaðinn með hinar "ódýru" vörur
sínar, þeim mun lengri tíma, sem framleiðslan tæki. Slíkur tímamunur getur numið
vikum og jafnvel mánuðum. Tímasetning tollalækkana, séu þær verulegar, getur
verið jafnvel enn mikilvægari, ef hún hefur áhrif á kaup véla til framleiðslu. Í til-
vikum eins og þeim, sem hér hefur verið greint frá, getur orðið mikil röskun toll-
verndar í nokkurn tíma og e. t. v. með allt öðrum hætti en til var ætlazt í upphafi.

Tollbreyting getur og haft mismunandi áhrif á tollvernd, eftir því með hverj-
um hætti breytingin er framkvæmd. Fyrst og fremst verða áhrif á tollvernd greind
eftir því, hvernig háttað er breytingum annars vegar á fullunnum afurðum og hins
vegar á hráefnum. Augljóst er t. d., að séu allir tollar lækkaðir jafn mikið, þá
verður tollvernd minni, ef afurðatollar eru upprunalega hærri en hráefnatollar.
svo sem nú er hér á landi. í öðru lagi gætir áhrifa tollabreytinga á tollvernd, þegar
breytt er vélatollum og tollum á öðrum fjárfestingarvörum. í þriðja lagi breytist
tollvernd við áhrif tollbreytinga á innlent verðlag.

tl. Birgðahald.
Ætlunin var í upphafi að fá sem gleggsta mynd af birgðahaldi íslenzkra iðn-

fyrirtækja og þó sérstaklega meðal birgðum. Athugun þessi var fyrst og fremst
miðuð við, að, ef yrði úr inngöngu í EFTA, þá væri mögulegt að ákvarða tilkynn-
ingarfrest með tilliti til endingartíma meðalbirgða. Handhægt hefði verið að reikna
slíkan tilkynningarfrest með því að deila ársframleiðslu í meðalbirgðirnar. Einnig
mundu upplýsingar um meðalbirgðir verða mjög til hagræðis, ef tollendurgreiðsl-
um yrði beitt við EFT A-inngöngu. Vegna slæmrar heimtu og ónothæfra svara var
horfið frá þessu ráði. Liggur því næst við að afla birgðatalna úr skattframtölum,
ef áætla skal tilkynningarfrest eða tollendurgreiðslur. Sá galli er þó á fram-
töldum birgðum, að nokkuð munu þær vantaldar. Framtaldar birgðir eru einnig
yfirleitt áramótabirgðir, en þá munu birgðir yfirleitt í lágmarki. Augljóst er þvi,
að mjög takmarkað gagn er af framtöldum birgðum til áætlunar meðalbirgða.

4. Starfsmannahald.
Samkvæmt töflu 11 um starfandi fólk í vernduðum iðnaði (innréttingasmíði og

leður- og skinnaiðnaður ekki meðtalinn) er það nú áætlað vera 3.564 manns eða um
4.8% alls starfandi fólks í landinu 1). Fjölmennustu vernduðu iðngreinarnar eru
fatagerð og húsgagnagerð, en við þær vinna 40% starfandi fólks í vernduðum iðn-
aði (20% í hvorri grein). Ullarþuottur, spuni og vefnaður er þriðja fjölmennasta
greinin, en þar eru um 11% starfandi fólks í vernduðum iðngreinum.
I Hluti starfsmanna, sem unnið hefur a. m. k. 5 ár hjá sama fyrirtækinu, gefur
ýmislegt til kynna, svo sem stöðugleika atvinnu í viðkomandi grein, getu einstakra
greina til að greiða "gott" kaup og í þriðja lagi aldur greinanna. f töflu 11 má sjá,
að í vernduðum iðngreinum er þessi hluti starfsmanna um það bil helmingur. þetta
gefur nokkra hugmynd um, hve rótfast starfsfólk er orðið í einstökum vernduðum
greinum og um leið, hve miklu raski þetta fólk yrði fyrir, ef einhver þessara iðn-
greina legðist af að einhverju eða öllu leyti.

1) Arne Haar áætlar starfsfólk i tollvernduðum greinum um 4% alls vinnandi fólks i landinu
1962-1963, sbr. tollvernd islenzks iðnaðar i Úr þjólJarbúskapnum, nr. 15 1965. Þessi tala er
áætluð tæp 5% fyrir árið 1966 i Skýrslu um Fríverzlunarsamfðk Evrópu, 1968.
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Tafla 11. Tölur um starfsfólk og fjármagn á mannár í vernduðum Iðngreínumv),

Iðngrein

Hluti starfsmanna,
Mannár í sem unnið hafa

hverri grein hjá sama fyrirt.
1968 a. m. k, 5 ár

67 50%
257 49%

Kven-
stuðull-)

75%
75%

Kex .
Sælgæti .
Matvælaiðnaður :

a) smjörlíki .
b) kaffi .

Gosdrykkir .
UIlarþv., spuni og vefn. . .
Prjónastofur .
Skógerð .
Fatnaður .
FramI. á öðrum fullunnum

vefnaðarvörum .
Húsgögn .
Málning og lökk .
Hreinlætisvörur .
Smíði og viðg. rafm.t. . .
Burstagerð .
Plastiðnaður .

} 13H (iO%
72%

216 53%
402 40%
215 35%

69 4)
709 41%

36
695 60%
102 50%
116 50%
334 80%

26 4)
181 27%

70%
85%
50%
85%

85%

40-50%
50%

Fjármagn
á mannár i
þús. kr.a)

211
400

} H48

582
596
442
490
245

222
312
607
610
392
636
502

Alls 3564 Meðalt. 457

Mjög er athyglisvert, að samkvæmt töflu ll, þá er áætlaður hluti kvenna, af
vinnandi fólki í vernduðum iðngreinum (fyrir utan innréttingasmíði), um 65-
70%. Þessi hái kvenstuðull bendir til þess, að verndaðar iðngreinar hafi yfirleitt
ósérhæfðu starfsfólki á að skipa og eigi þvi hægt um vik að aðlaga slíkt fólk hreytt-
um starfsskilyrðum.

Nokkuð er fjárbinding á mannár breytileg meðal verndaðra iðngreina eða lægst
211 þús. kr. i kexgerð, en langhæst í matvælaiðnaði 948 þús. kr. Mjög er athyglis-
vert að bera saman fjárhindingu á mannári i vernduðum og óvernduðum iðnaði")
en fjárbinding er 457 þús. kr. á mannári í þeirri fyrri, en 867 þús. kr. i þeirri seinni.
Fjárbinding á mannár í óvernduðum iðngreinum er þannig 90% hærri en í vernd-
uðum (miðað við bókfærð verð). Ljóst er því, að miðað við fjölda starfandi fólks í
vernduðum iðngreinum, þá er fjárfesting í þeim lítil. Þegar á allt er litið varðandi
starfsfólk og fjárbindingu í vernduðum iðnaði, virðist ástæða til bjartsýni. Verði
verulegt umrót í verndaðri iðngrein, t. d. vegna EFTA-aðildar, má ætla að verka-
fólk, sem yrði fyrir barðinu á slíku, ætti tiltölulega auðvelt með að aðhæfast breytt-
um aðstæðum. Mikill fjöldi kvenna meðal starfsfólks bendir einkum til þessa.

Erfitt er hins vegar að segja nokkuð um aðlögunarhæfni fjármuna í vernduð-
um iðnaði, en þó má ætla, að ekki sé um mjög "sérhæfða" fjármuni að ræða. Fjár-
hinding í vernduðum iðngreinum er og minni en ætla mætti að óreyndu. Mjög at-

- ------------- -.------- -- ---

1) Skinna- og leðuriðnaði er sleppt, þar sem um útflutningsiðnað er að ræða.
2) Áætlaður hluti kvenna af vinnandi fólki i hverri grein:
3) Upplýsingar fengnar úr skattframtölum (sbr. töflu 54).
4) Óvitað.
5) Töflur 52-54.
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hyglisvert er í þessu sambandi, að 40% alls starfsfólks í vernduðum iðnaði starfar
í 2 iðngreinum, fatnaði og húsgögnum (20% í hvorri). Áföll í einungis 2 eða ;{
fólksfrekustu iðngreinunum gætu því svipt mikinn hluta starfandi fólks í tollvernd-
uðum iðnaði atvinnunni. Allar líkur eru á því, að þar yrðu konur verst úti, en þar
yrði mikil aðlögunarhæfni til bjargar, ef önnur vinna byði st. En eins og betur mun
koma í ljós í 10. kafla, er ekki ástæða til svartsýni, og gera má ráðstafanir í tíma,
til þess að engin stóráföll komi til greina, t. d. með markvissri stefnu í mannafla-
málum.

tL Markmið iðnfyrirtækja.

1 kennslubókum er venjulega gengið að því sem vísu, að höfuðmarkmið alls
rekstrar sé hámarkságóði. Segja má, að hlutverk rekstrarmarkmiðs, eins og há-
markságóða, sé tvíþætt. Í fyrsta lagi má líta á það sem þann áfanga, er allt skipu-
lag og öll áætlanagerð fyrirtækisins stefnir að, og í öðru lagi þann mælikvarða,
sem eigendur fyrirtækisins hafa á frammistöðu stjórnenda þess. Ljóst er t. d.,
að stj órnandi fyrirtækis, sem ekki er sett skýrt afmarkað takmark, á i erfið-
leikum með að marka viðkomandi fyrirtæki stefnu. Ákaflega erfitt hlýtur og að
vera að mæla frammistöðu þess konar stjórnanda.

Svör forráðamanna íslenzkra iðnfyrirtækja við þeirri spurningu, hvert væri
höfuðmarkmið fyrirtækja þeirra, reyndust næsta sundur leit. Helmingur eða um
það bil, sem svaraði með einni eða annarri útgáfu af hámarkságóða eða ákveðinni
arðgjöf. Eðli svarsins endurspeglar oft aðstæður á hverjum stað og tíma. Fyrir-
tæki í harðri samkeppni virðast t. d. mjög oft ætla sér sem stærsta veltu eða mark-
aðshluta miðað við tiltekna arðgjöf. Tíðast annarra svara var "að framleiða",
en lítið leiðarljós virðist það í rekstrinum. Jafnvel kom fyrir, að nefnd voru ger-
samlega ósamrýmanleg markmið, svo sem bæði hámarkságóði og hámarksvelta.
Þegar á heildina er litið, virðist nokkur fjöldi stjórnenda islenzkra iðnfyrirtækja
gera sér litla grein fyrir, hver sé tilgangur með rekstrinum, en hér sem annars
staðar er ekki unnt að koma með almennar staðhæfingar. Fyrirtækin geta haft
jafn ólíkan svip og mennirnir, sem stjórna þeim.
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6. Efnahagur og fjáröflun íslenskra iðnfyrirtækja. 1
)

6.1 Inngangur.
Kafli þessi um efnahag og fjáröflun iðnaðarins er að nokkru unninn úr úr-

taksrannsóknum á afkomu iðnaðarins. Sá hluti úrtaksins, sem hér verður notaður,
tekur til 29 iðngreina eða allra þeirra iðngreina, sem Efnahagsstofnunin flokkar,
sem a) tollverndaðar b) litt eða ekki tollverndaðar iðngreinar. Efnahagsreikningur
hverrar iðngreinar er fenginn úr skattaframtölum einstakra fyrirtækja. Munu yfir-
leitt flest iðnfyrirtæki í hverri grein tekin með, en fremur hin stærri. Flokkun
fjármuna i efnahagsreikningi er nokkuð óhentug til úrvinnslu, það er varðar flokk-
inn "annað", sem settur var upp fyrir illflokkanlega fjármuni. Mun hér gert ráð
fyrir, að "annað" skiptist hlutfallslega á hina flokkana tvo, en sleppt að öðru leyti
í útreikningum, enda yfir höfuð svo smátt, að ekki skiptir máli.

Ástæða er til að undirstrika, að einn þeirra undirkafla, sem hér fer á eftir,
fjármagnsskipulag iðnfyrirtækja, er byggður á bókfærðum eigna- og skuldaliðum
einstakra fyrirtækja. Verður því að umgangast tölur, sem þar koma fram sem slíkar.
Sem dæmi má nefna, að sé einhver hluti eigna skattsvikinn. þá benda allar líkur til
þess, að það séu lausafjármunirnir. Lausafjárstaða iðnfyrirtækja kann því að vera
nokkru betri en fram kemur í útreikningum, sem hér fara á eftir. Eigið fé væri og
þeim mun vantaldara sem lausafjármunir hafa ekki komið fram í skattframtölum.

6.2 Markaðurinn.
Niðurstöður.

1. Vaxtahöft á Islandi ýta undir óarðbæra fjárfestingu.
2. Vextir án áhættu álags ýta undir áhyrgðarlausan rekstur fyrirtækja.
3. Frjálsleg peningapólitík (óhóflegt peningamagn ) getur valdið auknu öryggisleysi

í öllum rekstri atvinnufyrirtækja.
4. Lögbundið fjármagn við ákveðnar greinar atvinnulífsins viðheldur kyrrstöðu

í atvinnulífinu.
5. Afskipti löggjafarvaldsins af fjármagnskerfinu dregur úr sveigjanleika þess til

þess að aðlagast þörfum atvinnulífsins hverju sinni.

Markaðslýsing.

Ljóst er, að ekki fær ein þjóð fjárfest umfram það, sem hún sparar, nema
erlent fjármagn komi þar til. Fjármagnsþörfin á hverjum tíma er háð fjárfesting-
unni. Fjármagn er ávísun á takmörkuð gæði, vörur og þjónustu. Samkvæmt skýr-
greiningu hlýtur það að vera takmarkað að magni, þar sem fjármagnið er ígildi
takmarkaðra gæða, lýtur það sömu lögmálum á frjálsum markaði og hin takmörkuðu
gæði. Afnot fjármagns eiga sér því (jafnvægis-) verð, vextir, sem myndast við fram-
boð og eftirspurn. Verð það, er myndast við samspil framboðs og eftirspurnar á
hverjum tíma, stjórnar fjárfestingunni að því marki, að það skilur sjálfkrafa
milJi arðbærra og óarðbærra fjárfestinga. Verðið tryggir, að ekki er lagt i fjár-

1) Þessi kafli er saminn af Sigurði R. Helgasyni, M.B. A., i samráði við skýrsluhöfund. Tölur
þær af efnahagsreikningi i tollvernduðum iðngreinum, sem stuðzt er við I útreikningum (sbr.
viðauka III, töflu 54), hafa verið teknar úr skattframtölum fyrirtækja i úrtaki Efnahagsstofnunar-
innar, og hefur Krist jón Kolbeins, cand. oecon., annazt .þá samantekt.
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festingar, sem talið er að gefi lægri arð en markaðsvextir. Sveiflur markaðs-
vaxta valda því, að fjárfestingar, sem áður voru óarðbærar, verða arðbærar og
öfugt. Við stöðugt fjármagnsframboð merkja sveiflur vaxta, að fjárfestingartæki-
færi séu í heild mismunandi hagstæð á hverjum tíma, sem lýsir sér í breytilegri
eftirspurn. Vaxtahreyfingar hafa því andsveifluáhrif á hagkerfið, þ. e. lækka í
kreppu en hækka í góðæri.

Hin svokallaða klassíska hagfræði felur í sér þá kenningu, að vextir, þ. e. verðið,
sem greitt er fyrir afnot fjármagns á hverjum markaði, leiti jafnvægis, þannig að
heildareftirspurn fjármagns á viðkomandi lllarkaði sé jöfn heildarframboði við þá
vexti, er ríkja"), Klassíska kenningin var yfirleitt viðurkennd fram á fjórða tug 20.
aldar. Mikil umskipti urðu í viðhorfi manna til vaxtamyndunar Í kjölfar skrifa
Keynes, sérstaklega vegna hugmynda, sem komu fram í "The General Theory of
Employment, Interest and Money", sem gefin var út 1936. Keynes mótmælti þar
hinni klassísku staðhæfingu, að vextir aðlöguðust hverju sinni breyttum efnahags-
aðstæðum eftir því, sem hagkvæmast væri þjóðfélaginu. Skoðanir Keynes urðu til
þess, að íhlutan ríkisvaldsins í vaxtamyndun jókst mjög um og eftir síðari heims-
styrjöld. Smám saman gróf þó undan vaxta- og peningakenningu Keynes. Kenningar
hinna svokölluðu Radcliff-nefndar urðu meðal annars til þess, að vaxtamyndun var
gerð æ frjálsari. Kenningar klassískrar hagfræði um vaxta- og peningamál njóta nú
sívaxandi fylgis. Má segja, að vaxtamyndun sé nú að mestu frjáls með þróuðum
þjóðum.

Á íslandi er þessu nokkuð á annan veg farið, þar sem segja má, að fjármagns-
markaðurinn (skamm- og langUmafé) sé tvískiptur: 1) Hinn frjálsi markaður og
2) hinn opinberi markaður (bankar og aðrar peningastofnanir).

1. Hinn frjálsi markaður.
Varðandi frjálsa markaðinn er erfitt að fá tölulegar upplýsingar um

stærð hans og verðlag. Markaðurinn skiptist gróft í vörukaupalán, neytendalán,
verðbréfalán og "okurvíxla". Munu vextir í þessum flokkum vera mjög mismun-
andi og oftast hærri en bankavextir.

Óhætt mun vera að ætla, að frjálsi markaðurinn sé allmiklu minni en sá opin-
beri. því er eðlilegt að telja frjálsa markaðinn háðan þeim opinbera, bæði hvað
magn og vaxtabreytingar snertir. Mun samband fjármagnsmarkaðanna vafalaust
mjðg Í samræmi við eftirfarandi teikningu, sem er að vísu nokkuð gróf, en gagnleg
til skýringar. (Sjá línurit á næstu síðu).

Tröppurnar tákna framboð hvers markaðshluta við gefna opinbera vexti p. Dýpt
neðstu ströppunnar táknar framboð lánsfjár á opinberum markaði, en hinar efri
á frjálsum markaði. Línan EE táknar eftirspurn. Punkturinn v táknar markaðsvexti
á frjálsum markaði (jafnvægi framboðs og eftirspurnar). Sé dregið úr útlánum á
opinberum markaði (trappa 1 styttist) færist stiginn nær lóðrétta ásnum og jafn-
vægisvextir hækka á frjálsum markaði. Gera má einnig ráð fyrir, að séu vextir hækk-
aðir á opinberum markaði, þá hækki vextir á frjálsum markaði hlutfallslega, (sem
mundi þýða, að tvö efstu þrepin í teikningunni hækkuðu, jafnframt því, sem þau
styttust).

2. Hinn opinberi markaður.
Þær stofnanir, sem Islenzkur fjármagnsmarkaður samanstendur af, eru að mestu

í eigu hins opinbera. Nýstofnun fésýslufyrirtækja mun og mjög háð löggjafar-
valdinu. Auk þessa er vaxtamyndun lögum samkvæmt í höndum Seðlabankans,
sem á íslandi er nátengdur ríkisvaldinu. Ljóst er því, að mótun og stjórn opinbers
fjármagnsmarkaðar er að mestu forsjá ríkisvaldsins falið.

1) Marshall, A., "Principles of Economics", bls. 186.
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Línurit 8
Samband milli opinbers og frjóls
lánsfjórmarkaðar

Myndun vaxta á frjálsum markaði við gefið framboð og eftirspurn mótast
annars vegar af tíma og hins vegar af áhættu, sem lánveitandi tekur á sig vegna
veitts láns. Lögboðnir vextir eru að vísu mismunandi á lánum til langs eða skemmri
tíma, en af öðrum ástæðum en vextir á frjálsum markaði. ÁhæUumunur við lán-
veitingu hefur hins vegar verið látinn liggja milli hluta í íslenzkum vaxtareglum.
en geta má þess, að verulegur vaxtamunur er á erlendum mörkuðum vegna áhættu-
mismunar.

Augljós afleiðing meðalvaxta er sú, að í rauninni er verið að skattleggja áhættu-
lítinn atvinnurekstur og fyrirtæki, áhættumiklum rekstri til góða. Skyldi ekki við-
horf íslenzkra stjórnenda til nauðsynjar trausts gjaldhæfis og eiginfjárstöðu breyt-
ast, ef ódýrara lánsfé fengist fyrir vikið? Má sem dæmi nefna, að það kom fram við
heildarathugun á rekstri ákveðinnar atvinnugreinar, að þeim eigendum, sem stjórnað
höfðu fyrirtækjum sínum vel og voru sæmilega stæðir, var ósárt um, að bækur
þeirra litu sem verst út, til þess að fá sömu fyrirgreiðslu í bönkunum og skuss-
arnir.

Þar sem vaxtakjör eru óháð áhættu, verður tilhneiging til þess, að banki geri
sér lítt far um að komast fyrir áhættuna, sem einstök lán fela í sér. Mun slík af-
staða að líkindum leiða til lélegri heimtu en ella.

Ekki verður sagt, að Íslenzkum atvinnuvegum hafi verið íþyngt með óhóf-
legum vöxtum síðustu 20 árin. Vaxtakostnaður er og hefur verið frádráttarbær
til skatts, þannig að raunverulegur kostnaður skattgreiðandi fyrirtækis er allmiklu
lægri en bankavextir gefa til kynna. Sé t. d. gert ráð fyrir, að útlánsvextir til at-
vinnuveganna hafi verið um 7% á ári að meðaltali, nemur vaxtakostnaður 4.6%
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(þ. e. 7% - (34% ·7%) = 4.6%) miðað við núverandi skattalöggjöf. Verðbólga
mun hins vegar hafa numið um 10% á ári síðustu tvo áratugi. Gerlega verður af
þessu greint, að fjármunir í lánakerfinu hafa rýrnað að sama skapi og hrein eign
þeirra, er aðstöðu hafa haft til lántöku, hefur aukizt.

Ærin ástæða er til að leggja áherzlu á, að arðsemisjónarmið draga lítt úr mönn-
um að leita lána, sem þeir búast við, að borgað sé með, - þ. e. kosti minna en ekki
neitt. Við frjálsa vaxtamyndun eru það vextirnir, sem skera úr, hvaða fjárfesting
sé arðbær og hver ekki. Eins og áður var sagt, má því líta svo á, að vextir, sem
myndast á frjálsum markaði, stjórni fjárfestingunni. Á Íslandi hafa vextir ekki
þjónað þessu hlutverki, þar sem segja má, að þeir hafi ekki skipt máli við fjárfest-
ingarákvarðanir. Umframeftirspurn hefur því verið mikil. Augljóst er af þessum
ástæðum, að bankar hafa í raun og veru stjórnað fjárfestingu, svo lengi sem þetta
ástand hefur ríkt. Ekki munu bankarnir hafa haft annað að leiðarljósi í "stjórn"
fjárfestinga en lögboðnar lánveitingar til ákveðinna atvinnugreina. Bönkunum hef-
ur þannig hlotnazt mikið vald. Hins vegar hvílir engin ábyrgð á íslenzkum út-
lánastofnunum, er vegur upp svo mikið vald.

Nú væri það nokkur lausn á þessu öngþveiti lánamála, að óbreyttu kerfinu, að
starfslið bankanna reiknaði út arðsemi þeirra fjárfestinga, sem einstakir lánsum-
sækjendur hyggðu á, og veittu lán í samræmi við það. Er skemmst að minnast ræðu
dr. Jóhannesar Nordal, Seðlabankastjóra, á aðalfundi bankans 2. apríl 1969: "Ef aukin
útlán Seðlabankans og aðrar ráðstafanir í lánamálum, þar á meðal útlán á vegum
Atvinnumálanefndar ríkisins, eiga að koma að tilætluðum notum, skiptir heilbrigð
notkun lánsfjársins ekki minna máli en upphæð þess. Aðeins með því að beita hinum
ströngustu arðsemisjónarmiðum við lánveitingar í hvaða tilgangi sem er, er unnt að
tryggja, að fjármagnið komi að fullu gagni og verði til lengdar til þess að auka
framleiðslu og atvinnu. Tilraunir til að halda uppi atvinnu með því að veita láns-
fé til óarðbærra fyrirtækja eða framleiðslugreina hljóta að vera dæmdar til að
mistakast" .1)

Augljóst er, að myndi "ströngustu arðsemisjónarmiðum" beitt við útlán, væri
veruleg bót unnin á núverandi ástandi. Ugglaust þyrfti þó að leggja í allmikinn
kostnað, ef auka skyldi allt eftirlit með fyrirtækjum, sem mætti spara að mestu,
væru vextir látnir ráðast á tiltölulega frjálsum markaði, svo sem er í nágranna-
löndunum.

Starfsemi frjáls fjármagnsmarkaðar hlýtur að miðast við, hve snurðulaust
jafnvægi helzt á framboði og eftirspurn. Hæfni markaðarins til þessa er einna mest
háð teygni (elasticity) viðkomandi markaðar, en hana má marka af því, hve greið-
lega fjármagnið bregzt við breyttri eftirspurn eða framboði, og leitar frá einni at-
vinnugrein til annarrar í samræmi við vaxtabreytingar eða aðrar markaðshreyfing-
ar, sem gefa ójafnvægi til kynna. Mikil markaðsteygni krefst alls kyns fésýslu-
stofnana og stöðugrar aðlögunar þeirra að aðstæðum.

"Sjá má tregðu (rigidity) markaðs (þ. e. óhóf'legar hindranir fjármagnsflæðis
milli atvinnusviða) á þvi, hve lengi verulegur vaxtamunur ríkir milli nærliggjandi
atvinnugreina. Slíkar hindranir eru oft afleiðing ríkisaðgerða til tryggingar óbreyttu
ástandi i einhverri atvínnugrein",»)

Hinn íslenzki fjármagnsmarkaður er mjög óteyginn. Líta má til samanburðar
á fjármagnsmarkaði OECD-landa. Við það kemur í ljós, að ríkisvald OECD-landa
hefur að vísu í flestum eða öllum tilvikum dregið nokkuð úr teygni viðkomandi
fjármagnsmarkaða. Yfirleitt er hér um að ræða aðgerðir til að vernda sparifjár-
eigendur, tryggja jafnvægi markaðarins og beina fjármagni til tiltekinna atvinnu-
greina. Ekki er ástæða til að ræða hér höft á lánastofnunum vegna sparifjáreig-

1) Jóhannes Nordal: Fjármálatiðindi. Jan.-apríl 1969, bls. 12.
2) Committee for Invisible Transactions - OECD, "Capital Markets Study - General

Heport", bls. 219.
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enda. Opinberar aðgerðir til að ákveða vexti eru misjafnlega miklar í OECD-lönd-
um, en þó eru beinar ákvarðanir opinberra aðila, þ. e. lögboðið vaxtakerfi, næsta
fágætar. Vaxtaákvarðanir á Spáni, í Grikklandi, Noregi og sérstaklega á íslandi
munu komast næst því að vera fullkomlega í höndum hins opinbera.

Helzta orsök óteygni fjármagnsmarkaða er skipting þeirra af hendi viðkom-
andi ríkisvalds í fjölda sviða, sem njóta meiri eða minni forréttinda. Þessa skipan
mála, að vísu á mismunandi stigi, er að finna í öllum OECD-löndum. Í langflestum
tilvikum er það lántakandi, sem forréttinda nýtur. Helztu aðferðir til lánamismun-
unar eru:
1. Niðurgreiðslur úr opinberum sjóðum á lánum eða til lánastofnana, sem veita

lán. Þessi aðferð hefur minnst áhrif á markaðinn og hefur þann kost að sýna ger-
lega kostnaðinn af þessari fyrirgreiðslu ríkissjóðs.

2. Undanþága vaxtatekna undan skatti af vissum lánum og vaxtabréfum ríkisins.
Gallar eru nokkrir á þessari aðferð vegna skattamisræmis og truflunar á fjár-
magnsmarkaði, sem hún veldur.

3. Mörkun fjármagns lögum samkvæmt til ákveðinna nota í hagkerfinu, svo sem
algengt er hér á landi.
Svo segir í nýútkominni skýrslu OECD um fjármagnsmarkaði: "Þessi ýmsu

kerfi" (sjá 1-3 að ofan) "eru oft notuð til þess að beina fjármagni til nota, sem
opinberir aðilar telja, að beri að hlúa að umfram annað í hagkerfinu. Það er ekki
vegna þessa, að við gagnrýnum þær hér, heldur vegna þess, að þær skapa greini-
lega vandamál vegna þeirra óhagstæðu áhrifa, sem þær hafa.

- Þeim mun erfiðara er að vega og meta kosti og galla slíkra aðgerða sem þær
verða fleiri. Endanlega mynda þær ótölulegar tilfærslur framleiðsluþátta milli at-
vinnugreina, sem ekki verða mældar og eru vafalaust án alls samhengis.

-- Þar sem fleiri og fleiri mismunandi hagsmunahópar meðal lánþega fá aðgang
að fjármagni með forréttindavöxtum, stundum fast skorðuðum, missa vextirnir
smám saman hlutverk sitt sem stjórntæki eftirspurnar framlelðsluþáttanna.r")

Án efa mun Ísland vera það OECD-land, sem lengst hefur gengið í mismunun
í lána- og skattamálum atvinnuveganna. Virðist fyllilega tímabært að snúa þessari
þróun við og gefa markaðsöflunum meira svigrúm á þessu sviði.

6.3 Fjármagnsskipulag iðnfyrirtækja.

Niðurstöður.

1. Stutt lán eru ofnotuð miðað við fasta fjárbindingu af íslenzkum iðnfyrir-
tækjum.

2. Augljóst er því, að "flöskuhálsinn" í fjármögnun iðnfyrirtækja er ekki stutt lán,
heldur fjármagn til langs tíma.

3. Íslenzka bankakerfið tekur á sig mikla áhættu án endurgjalds, sem fyllsta
ástæða væri að flytja yfir á frjálsan verðbréfamarkað.

4. Vanmetnar afskriftir skerða eigið fé iðnfyrirtækja.
5. Eigið fé er mjög lítið Í Íslenzkum iðnfyrirtækjum.

a) Skammtimalán.

Vert er að leitast við að gera sér nokkra grein fyrir. hvað sé rekstrarfé nú, þegar
mest er rætt um rekstrarfjárskort íslenzkra atvinnuvega. Segja má, að allt það
fjármagn. sem eitt fyrirtæld bindur Í veltufjármunum. sé rekstrarfé þess. Rekstrar-
fé samanstendur yfirleitt af stuttum lánum og föstu fjármagni, lánsfé eða eigin fé.
Binding fastafjár í veltufjármunum er háð stöðugleika greiðslna til og frá fyrirtækinu,

1) Committee for InvisibIe Transactions "Capital Markets Study - General Report" OECD,
bls. 227.
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þ. e. eðlilegt er, að þeim mun stöðugri sem greiðslur eru þeim mun meiri verður
hluti langtímafjármagns í fjárbindingu veltufjármuna. Stutt lán eru erlendis að
miklu leyti "sveiflulán" vegna greiðslusveiflna.

Það er hverjum manni auðsætt, að binding fastafjár að hluta í lausafjármunum
er skilyrði fyrir viðunandi greiðsluhæfni fyrirtækis, sé um stöðugan rekstur að
ræða. Ljóst er, að þeim mun meiri sem binding langtímafjármagns verður í lausa-
fjármunum þeim mun minni verður hætta greiðsluvandræða. Líta má þetta frá ann-
arri hlið til frekara hagræðis, þ. e., að óeðlilegt hlýtur að teljast að fjármagna fasta-
fjármuni með lánum til skamms tíma. Allt að einu er svo um nokkurn fjölda ís-
lenzkra iðngreina og fyrirtækja.

Þegar horft er til töflu 56 og hlaupatölurl ) iðnaðarins skoðaðar, er augljóst,
að skammtímalán eru mjög ótæpilega notuð í íslenzkum iðnaðis). Satt að segja
er greiðsluhæfni iðnaðarins mjög hætt komið vegna ofnotkunar skammtímalána
miðað við bindingu langtímafjármagns. Erfitt er að gera sér grein fyrir, hvort
ástand þetta hafi lengi haldizt, en síðustu gengisfellingar munu að líkindum eiga
sinn þátt í því, hvernig komið er. Áhrif gengisfellinganna voru þau, að fyrirtækj-
um var bannað að hækka birgðir innfluttra vara sem gengismun nam. Þegar fyrir-
tæki þessi höfðu selt sínar gömlu birgðir og hugðust endurnýja þær, var það fjár-
magn, sem fékkst fyrir hinar gömlu birgðir ekki nema hluti af andvirði sama birgða-
magns og fyrir gengislækkun. Jafngildir þessi hækkun eignaupptökugjaldi á iðn-
að inum neytendum til góða, enda er verzlun sjaldan meiri hér á landi en um og
eftir gengisfellingar. Höfuðgalli þessa gengisfyrirkomulags er, hve misjafnt afleið-
ingar þess lenda á iðnfyrirtækjum og reyndar öllum rekstri. Ræður þar mestu,
hve miklar birgðir eru rekstrinum nauðsynlegar og að hve miklu leyti erlend
lán hafa verið notuð.

Sé litið á verndaðar iðngreinar annars vegar og lítt eða ekki verndaðar hins
vegar, tafla 54 og 55, kemur í ljós nokkur munur á greiðsluhæfni þessara hópa,
eins og hún er mæld með hlaupatölu. Í fyrsta lagi er þessi munur ljós, þegar litið
er á heildarhlaupatölur og í öðru lagi við athugun hlaupatölu einstakra greina. Í
vernduðum iðnaði er hlaupatalan 1.3, þ. e. a. s. nokkur hluti veltufjármuna er fjár-
magnaður með fastafé, en í óvernduðum iðngreinum er hlaupatalan 1.05, sem
verður að teljast óhóflega lágt. Sé litið á einstakar greinar innar hvors flokks
fyrir sig, verður munur greiðsluhæfni flokkanna enn l] ósari. Í vernduðum iðnaði
er hlaupatala 16 iðngreina af 18 yfir 1.0, en í 5 óvernduðum greinum af 11 er hún
yfir 1.0. Munur á eðli rekstrar iðngreina er oft skýring mismunar á hlaupatölu
þeirra. Tæplega hefur slíkt þó áhrif, þegar um hópa ólíkra greina er að ræða, eins
og í þessu tilviki. Leita ber því skýringa í fyrsta lagi á almennri ofnotkun skamm-
tímalána og í öðru lagi þeim mun, sem komið hefur hér fram á vernduðum og
óvernduðum iðnaði í þessu tilliti. Augljóst er þó, að í báðum tilvikum er binding
langtímafjármagns of lítil miðað við það skammtímafjármagn, sem fyrir hendi er.
Snúum okkur þá að langtímafjárbindingu (föst lán + eigið fé) í íslenzkum iðn-
fyrirtækjum.

Löng lán.

Það kemur í ljós við athugun langra lána Í fjármögnun iðnfyrirtækja í töflu
56, að hún nemur 25% að meðaltali. Þetta hlutfall er þó ærið misjafnt fyrir einstakar
iðngreinar og fyrirtæki. Verður það rætt sérstaklega síðar. Verulegur munur er á
vernduðum og lítt eða ekki vernduðum iðngreinum, hvað löng lán snertir. Verndað-
ar iðngreinar eru að 28.9% fjármagnaðar með löngum lánum, en óverndaðar eða lítt
verndaðar að 22.3 %, og sé þremur iðngreinum, þar sem samvinnu- og ríkisrekstur

Veltufjármunir1)-- ----~-- -= Hlaupa tala.
Stutt lán

2) Úrtakið nær til 29 iðngreina.
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er stundaður, sleppt, verður talan 17.8%. Skýra má þennan mun annaðhvort með
meiri notkun stuttra lána eða meiri eiginfjárnotkun í óvernduðum iðnaði. Aug-
ljóst er af framanskráðum kafla um skammtímalán, að fyrri skýringin kemur
heim og saman við staðreyndir. Athuga verður þó hluta eigin fjár iðnaðarins til
þess að sjá, hvort mismunandi magn skammtímalána gefi fullnaðar skýringu á
þessum mismun.

Eigið fé.
Hluti eigin {jáI' í fjármögnun iðnfyrirtækja úrtaksins er 26% að meðaltali --

tafla 56. Mikill munur er í þessu tilliti á einstökum greinum og fyrirtækjum, svo
sem var um hlutfall langra og skammra lána. Geta ber þess, að eigið fé, eins og það
er bókfært, mun verulega vanmetið, þar sem verðbólga hefur verið mikil í áratugi,
en eignir eru bókfærðar á upprunalegu kostnaðarverði. Fasteignir eru og metnar
eftir þar til gerðum reglum, mjög lágt í bókun fyrirtækja. Arðsemi jafnlágt met-
inna eigna hlýtur því að vera ofmetin. Í fyrsta lagi er svo, þegar arðurinn er skoð-
aður í hlutfalli við hinar lágt metnu eignir, og í öðru lagi til skatts vegna vanmet-
inna afskrifta.

Lítill munur er á vernduðum og lítt eða ekki vernduðum iðnaði, hvað hlutdeild
cigin fjár snertir. Bendir það til þess, að sá munur, sem er á afrakstri fjármagnsein-
ingar í þessum 2 flokkum (sjá töflur 54, 55, 56), hafi ekki staðið lengi. Mun það
vafalítið stafa af meiri áhrifum gengissveiflna á hinn verndaða iðnað. Ekki eru
tölur fyrir hendi um efnahag iðnfyrirtækja frá öðrum árum en 1968.

Eigið fé íslenzkra iðnfyrirtækja hlýtur að teljast mjög lágt. Ýmsar skýringar
eru tiltækar á eiginfjárskortinum, en erfitt er að sannprófa þær að gagni. Helztar
eru: a) Verðbólgu áhrif, þ. e. bókfært verð eigna er að meira eða minna leyti undir
endurkaupsverði. b) Lágir vextir. Fyrirtæki hafa leitazt við að nota sem mest af
ódýru lánsfé sér að kostnaðarlausu síðast liðin 20 ár. e) Vextir eru ekki miðaðir
við mismunandi áhættuþóknun. þ. c. hlutafjáreigendur leggja jafnvel meginið af
áhættunni af rekstri fyrirtækisins yfir á bankakerfið, en fá niðurgreitt lánsfé í
staðinn (sjá A hluta). því er ljóst, að það er eiganda fyrirtækis mjög í hag að hafa
sem minnst eigið fé. d) Háir skattar. Ólíklegt er, að sú skýring sé rétt, eins og skatta-
lögum er nú háttað. Hins vegar má vera, að enn cim i eftir af áhrifum skattabyrð-
arinnar, eins og hún var verst. e) Enginn opinber ciginfjármarkaður né fyrirgreiðslu-
stofnanir í sambandi við öflun eigin fjár.

Athugunarvert er, hve áhrif vanmetinna afskrifta er á fjármagnsflæði fyrir-
tækja, þ. e. það fé, sem losnar á hverjum tíma í fyrirtækjum. Má segja, að fjármagns-
flæðið sé notað til þrenns, eða til viðhalds, vaxtar og arðgreiðslna. Tvennt er það,
sem ræður upphæð flæðisins : afskriftir og ágóði eftir skatta. Séu bókfærðar af-
skriftir jafnar raunverulegu sliti og úreldingu, má segja, að afskriftir valdi því,
að eigið fé viðhaldist fullkomlega í fyrirtækinu burt séð frá ágóða. Ágóði segir þá
til um, hvort möguleiki er til vaxtar og arðsútborgunar eða ekki. Vanmetnar af-
skriftir, t. d. vegna ósveigjanleika afskriftalaganna eða sakir verðbólgu, leiða til
sífellt minnkandi eigin fjár. Vanmat afskrifta leiðir til samsvarandi hækkunar
skattskylds ágóða.

Hvað áhrærir áðurnefndan mismun á hluta langra lána af fjármagni bundnu
í vernduðum iðnaði annars vegar og lítt eða ekki vernduðum hins vegar, verður
hann ekki skýrður með mun á eiginfjárhluta, heldur einungis með mun stuttra
lána. því miður er einungis gerlegt að rekja muninn til stuttra lána, en ekki, eins
og æskilegt væri, að finna grundvallarástæðuna. Það er meðal annars sökum þess,
að tölur um fjárfestingu einstakra iðngreina eru ófáanlegar. Ljóst er hins vegar,
að verndaðar iðngreinar hafa fengið meiri fyrirgreiðslu lánastofnana, hvað löng
lán snertir.
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6.4 Fjáröflun iðnfyrirtækja.

Niðurstöður.
."-)

1. Allvel virðist séð fyrir stuttum lánum til iðnaðarins sem stendur, en fyrir-
greiðslu langra lána er nokkuð ábótavant.

2. Lánsform stuttra lána eru nokkuð einhæf (víxlar) og úrelt að öllum líkindum.
3. Aðstaða er nú miklu betri en var til skamms tíma til öflunar lengri lána i iðn-

aði, en nokkuð skortir á sveigjanleik og valkosti.
4. Lög þau, sem til eru um bankamál, eru af ýmsum talin valda stöðnun í þeim

efnum.
5. Sterkar líkur benda til þess, að skattalögin valdi smæð fyrirtækja og fyrirbyggi

þátttöku almennings í þeim.
6. Skortur er mikill, að því er virðist, it stofnunum, er veiti iðnfyrirtækjum að-

stoð við eiginfjáröflun.

a) Stutt lán.
Flestir íslenzkir bankar munu veita iðnfyrirtækjum einhverja fyrirgreiðslu

um lánsfé til skamms tíma. Slík lán eru yfirleitt í víxilformi og lánstími mest 3-6
mánuðir. Reikningslán til skamms tíma munu einnig notuð að hluta. Eins og sagt
var í kaflanum um fjármagnsskipulag iðnfyrirtækja, virðist þörfinni fyrir lánsfé
til skamms tíma allvel borgið, eins og málum er nú háttað. Helzt má þó finna að
cinhæfni og fastheldni lánastofnana á ákveðin lánsform, samanber víxillánin. Svo
mun yfirleitt vera erlendis, að notkun víxla til almennrar lánastarfsemi mun að
mestu hafa lagzt af fyrir alllöngu. Afnám víxils sem lánsforms erlendis mun eink-
um hafa orðið vegna þess, að aðrar tryggar leiðir til lánveitinga voru fyrir hendi,
sem reyndust viðskiptavinum og starfsliði banka miklu einfaldari og auðveld-
ari í allri meðferð. Hafa yfirleitt verið telmar upp ýmsar gerðir reikningslána i
stað víxlanna. Fjöldi lánsforma stuttra lána, sem erlendar lánastofnanir veita,
mun og vera allmiklu meiri en hér tíðkast. Nokkuð mun það valdandi um út-
breidda notkun víxillána á Íslandi, að réttarfarslega er meðferð víxillána mjög af-
mörkuð og veitir visst öryggi. Hins vegar er það álit ýmissa bankamanna, að önnur
sambærileg lánsform standi víxlinum langt að baki í þvi tilliti. Bendir þetta til
þess, að þörf sé endurskoðunar laga um þessi efni, ef þau hamla framförum á
þessu sviði. Segja má, að stutt lán til islenzkra iðnfyrirtækja séu tvenns konar,
annars vegar þau, sem bundin eru í lágmarksveltufjármunum viðkomandi fyrir-
tækis, og hins vegar afgangurinn, sem notaður er til þess að fjármagna þær sveifl-
ur, sem í veltufjármunum verða. f nágrannalöndunum mun á hinn bóginn yfirleitt
langtímafjármagn notað til bindingar í lágmarksveltufjármunum að miklu leyti.

b) Löng lán.
Iðnaðurinn á innangengt í öllu færri lánastofnanir til töku lengri lúna. Mun

Iðnlánasjóður að mestu einn um þær lánveitingar, en Framkvæmdasjóður að nokkru.
Iðnlánasjóður var stofnaður með lögum 1935, en hóf fyrst veruleg útlán 1961 og
einkum eftir 1963.Athyglisvert er, að sjóðurinn veitir einungis stofnlán, þ. e. lán til
nýrra fjárfestinga. Lán þessi eru tvenns konar: Vélalán. sem veitt eru til 5 ára, og
byggingalán til 10 ára. Nokkuð mun og vera um, að innlend fyrirtæki taki erlend
lán til vélakaupa.

Í þróuðu löndunum munu iðnfyrirtæki yfirleitt afla sér lána til langs tíma it
almennum verðbréfamörkuðum eða með beinu sku ldabr-éf'aláni til tryggingastofnana
og sjóða. Segja má, að slíkir sjóðir kaupi einna mest af skuldabréfum iðnaðarins.
Sjóðir þessir munu almennt vera umsvifamestir þeirra aðila, sem viðskipti eiga ii
erlendum verðbréfamörkuðum. Iðnfyrirtæki geta þvi með sölu veðskuldabréfa á verð-
bréfamörkuðum tryggt sér, að langtímalán séu tiltölulega stöðugur hluti fjármagnsupp-
byggingarinnar, enda eru slík lán að sjálfsögðu ekki bundin fjárfestingu. í þessu tilviki
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og reyndar oft áður í þessum kafla, um efnahag iðnaðarins, kemur í ljós, að fjármagns-
kerfið er mjög ófullkomið, að því er snertir valkosti fjármögnunar. Er hér bæði átt
við skort á stofnunum og fjölbreytni í fyrirgreiðslu þeirra stofnana, sem nú eru
fyrir hendi. Í þessu sambandi er vert að benda á þann, að því er virðist, óeðlilega
mikla mun á þætti langra lána í fjárbindingu einstakra iðngreina, iðngreinahópa
(verndað og óverndað) og fyrirtækja, sem kom fram í ll-hluta þessa kafla. Nærtæk-
asta skýringin er einmitt sú, að markaðurinn sé næsta ófullkominn. Hins vegar er
allsendis ómögulegt að ganga út frá því sem vísu sakir upplýsingaskorts.

e) Eigið fé.
íslenzk fyrirtæki í hlutafélagsformi eru yfirleitt fremur lokuð og hlutafé á fárra

manna höndum. Hvað eigendafjölda snertir, er þVÍ ekki mikill munur á sameignarfélög-
um og hlutafélögum. Mun oft hafa verið söðlað yfir úr sameignarfélagi í hluta-
félag vegna skatta og áhættu, en að öðru leyti litlar breytingar orðið. Nokkur hluta-
félög munu að vísu vera eða hafa verið opin og Í almenningseign, en reglur þessara
félaga hafa hins vegar oft tryggt þröngum hópi völdin til langframa. Sjaldgæft mun
og, að lítil félög og fámenn hafi leitað til almennings í hlutafjárútboði. né heldur
hefur almenningur sýnt sérlegan áhuga it slíkri þátttöku. Ekki er að undra þessa af-
stöðu, þegar ákvæði skattalöggjafarinnar, um tekjur og eign hlutabréfa, eru höfð í
huga. Ljóst er, að almenn sala hlutabréfa keppir við sparifjárinnlán bankanna. Sam-
kvæmt skattalögum eru vaxtatekjur hart nær skattfrjálsar, en skattar lagðir ii
tekjur af hlutabréfum. Arður af hlutabréfum er skattlagður eins og tekjur
almennt, eða allt upp i 57%. Eignaskattur og eignaútsvar munu og lö~ð á hluta-
bréfaeign, en ekki sparifé, en skattar þessir geta numið allt að 2.2% af hluta-
fjáreign, eða 22% af útborguðum arði. Þannig getur skattprósenta af hlutabréfa-
tekjum numið 7g% af fengnum arði. Líkur eru því sterkar fyrir því, að þessi háa
skattprósenta valdi smæð íslenzkra hlutafélaga. Bæði er, að hin mikla skattamis-
munun á hlutafjártekjum og sparifjártekjum fælir allan almenning frá hlutafjár-
eign, og hitt, að eigendur fúmennra hlutafélaga eiga auðveldar með öll skattsvik.
séu hlutabréf fyrirtækisins it fárra manna höndum.

Efalaust er, að þátttaka Í rekstri atvinnufyrirtækja yrði almennari, væri hlutafé
og spariinnlánum gert jafnhátt undir höfði fyrir Íslenzkum skattalögum. Ekki yrði
þó fullt jafnræði með hlutafjáreigendum og eigendum sparifjárinnstæðna, fyrr en
komið yrði á fót stofnun, sem sæi um samræmingu á kaupum og sölu verðbréfa -
kaupþingi. Væri það efalaust iðnaðinum til mikils hagræðis að hafa aðgang að kaup-
þingi. bæði til útvegunar eiginfjármagns og jafnvel enn frekar til sölu verðbréfa-
lána. Kaupþing mundi einnig vera almenningi til hagræðis við sparnað sinn. Efa-
laust yxi og sparnaðarhneigð almennings. ef völ væri á fleiru en einu sparnaðar-
formi.

Kaupþing hefur hér verið starfrækt a. m. k. tvívegis, en lagzt af í bæði skiptin.
Komið hefur berlega í ljós, að kaupþing fær ekki staðizt við þá peninga- og vaxta-
pólitík, sem rekin hefur verið siðastliðna áratugi. Skuldabréfasala, sem er megin-
hluti veltu á kaupþingum. á mjög örðugt uppdráttar, nema við frjálsa vaxtamyndun.
Ef mikil afföll verðbréfa yrðu sökum verðbólgu, er við búið, að markaðurinn leggist
niður.

6.5 Skattamál.
Niðurstöður.

1. Afskriftalögin íslenzku eru ósveigjanlegri en almennt gerist erlendis.
2. íslenzkum atvinnuvegum er mjög mismunað í skattalögunum, bæði hvað nf-

skriftir og aðstöðugjald snertir, og er hlutur iðnaðar þar lakastur.
3. Afskriftir eru oft mjög vanmetnar. sem leiðir til hærri skatta en ella og rýrnunnr

eiginfjár.
4. Tekjuskattar á fyrirtækjum eru hér lægri en í mörgum nágrannalöndum.
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5. Aðstöðugjald fellur þyngra á fjöldaframleiðslu- og stórfyrirtæki en smáfyrir-
tækin - mjög neikvætt allri stóriðju.

(j. Skattalöggjöfin er mjög óheppileg sameiningu hlutafélaga og dregur að auki
óhóflega úr hlutabréfaviðskiptum.

a) Afskriftir.
Eignir eru afskrifaðar samkvæmt Íslenzkum afskriftalögum af upprunalegu

verði að frádregnu 10% áætluðu hrakvirði viðkomandi eignar. Á þetta við um allar
eignir utan verzlunar- og skrifstofubyggingar, svo og íbúðarhús, en þar er fasteigna-
mat lagt til grundvallar. Nokkur er munur eftir atvinnugreinum, hvaða afskrifta-
hraði er leyfilegur lögum samkvæmt, og el" hlutur iðnaðar þar lakastur. Mestur af-
skriftahraði er leyfður í Iiskvinnslu, útgerð, landbúnaði og flugi.

Hluti eignar, sem afskrifaður er árlega, er alltaf hinn sami samkvæmt islenzk-
um lögum. Í þessu tilviki er íslenzk löggjöf allmiklu ósveigjanlegri en almennt
gerist erlendis. Algengt er í Evrópulöndum t. d., að leyft sé að afskrifa mest hin
fyrstu notkunarár viðkomandi eignar, en sífellt minna eftir því sem líður á endingar-
tímann (accelerated depreciation).

íslenzkir atvinnurekendur kvarta almennt sáran undan því ákvæði afskrifta-
laganna, að upprunalegt kaupverð utan bygginga sé sú upphæð, sem lögð er afskrift-
um til grundvallar, svo sem að ofan er sagt. Ástæða þessara umkvartana er sú, að
verðbólga síðustu áratuga hefur í raun lækkað afskriftir og dregið úr varðveitingu
eiginfjár Í fyrirtækjum. Segja má, að það slit og sú úrelding fastafjármuna, sem
hefur verið færð til kostnaðar í rekstri íslenzkra atvinnuvega, sé vanmetin að veru-
legu leyti. Slíkt vanmat kostnaðar leiðir eðlilega til ofrnats tekna og hærri skatta en
ella, svo að ekki sé minnzt á rýrnun eiginfjár fyrirtækjanna. Má segja, að vanmat af-
skrifta hafi leitt af sér slcöttun eigna að nokkru leyti með tekjuskattaprósentu, eða
u. þ. b. 16 sinnum hærri en eignir eru skattlagðar nú. Einkum verða smærri fyrir-
tæki, er skipta sjaldan um vélar, fyrir barðinu á þessari þróun. Lík áhrif hefur það
ákvæði laganna, að afskriftir bygginga skuli miðast við fasteignamat, sem mun yfir-
leitt vera um lA" af markaðsvirði. Hve mikil áhrif afskriftalögin hafa haft í þessu
tilliti í þá átt að draga úr fjárfestingu í atvinnutækjum og auka fjárbindingu í alls
konar skyndiviðskiptum. er ógerningur að komast fyrir um.

Oft er bent á afskriftir byggðar á endurkaupsvirði sem lausn á ástandi, eins og
því, sem að ofan er lýst. Erfiðleikar í skattastjórn og eftirliti munu þó gera fram-
kvæmd slíkra breytinga ófýsilega. Í annan stað hefur verið bent á að tengja af-
skriftir gengisskráningu eða einhverri viðurkenndr-i kostnaðarvisltölu. Virðast þær
leiðir öllu greiðfærari.

b) Tekjuskattar.
Ýmislegt bendir til þess, að skattabyrði á íslenzkum iðnfyrirtækjum vegna tekju-

skatta sé sizt hærri en í nágrannalöndunum. Raunveruleg skattprósenta islenzkra
tekjuskatta á hlutafélögum mun vera um 34%, en þá hefur verið gert ráð fyrir
10% arðsúthlutun og 25% skattfrjálsu varasjóðstillagi.t ) Tekjuskattabyrði iðnfyrir-
tækja verður því að teljast í léttara lagi, sé miðað við alþjóðlegan mælikvarða. Sé
á hinn bóginn gert ráð fyrir því verðhólguástnndi, sem verið hefur hér á landi síðast
liðna 2 áratugi, er ljóst, að ofmetnar skattskyldar tekjur vegna vanmetinna af-
skrifta hljóta að hækka allnokkuð hina raunverulegu skattprósentu tekjuskatta.

c ) Aðstöðugjald.
Aðstöðugjald er skattur, álagður af bæjarfélagi, á heildarkostnað fyrirtækja að

afskriftum meðtöldum. Skattstofn skal aldrei nema hærri upphæð en sem nemur
"vergum tekjum" viðkomandí fyrirtækis. Frjálst er hverju bæjarfélagi að leggja ú

1) Tax Policy Issues in Iceland "IMF", bls. 53.
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aðstöðugjald innan þeirra marka, sem sett eru í lögum, þ. e. 1% it kaupskip og fisk-
vinnslu, 0.5% á fiskiskip og flugvélar, 1.5% á iðnað og 2% á annan atvinnurekstur.

Vart mun óvinsælli skattur á Íslandi en aðstöðugjaldið og kemur margt til. Erfitt
er að flytja skattbyrði þess yfir it neytandann. Aðstöðugjald er að auki ótengt
ágóðastærð eða öðrum þáttum, sem til kynna gæfu greiðslugetu skattgreiðenda. Fellur
gjaldið t. d. miklu þyngra it veltumikil fyrirtæki með lága álagningu en veltusmú
með háa. Skattbyrði aðstöðugjalds fellur og almennt þyngra it hin stærri fyrirtæki.
Ljóst er, hve skaðvænleg áhrif slík sköttun hefur ú viðgang fjöldaframleiðslu og
stóriðju á Íslandi. Bæjarfélög krefja gjaldið með misjöfnum ákafa og sum láta það
alveg vera. Verða því einstök fyrirtæki, sem gjaldið greiða, stundum að keppa við
fyrirtæki, sem ekkert gjald greiða, svo að ekki sé talað um erlend fyrirtæki, sem eru
að sjálfsögðu gjaldfrjáls. Ekki er vitað um gjöld sambærileg aðstöðugjaldi Í ná-
grannalöndunum.

d) Sameining hllltafélaga og sala hlutabréfa.
Nokkuð sníða íslenzk skattalög sameiningu hlutafélaga þröngan stakk. Í fyrsta

lagi er svo, þegar sameining fer fram með þeim hætti, að hlutabréf annars félagsins
eru seld öðru í einu lagi. Dómstólar hafa kveðið upp úr um, að í þessu tilviki sé um
slit hins seljandi hlutafélags að ræða. Leiðir slík túlkun laganna til skattskyldu
söluhagnaðar umfram nafnvirði hlutabréfa. Viðhorf þetta hefur valdið því, að fátítt
er mjög, að slitið sé hlutafélögum að formi til, þótt starfsemi þeirra leggist niður
með öllu. í öðru lagi má og sameina hlutafélög á þann hátt, að skipt sé á bréfum
eingöngu eða að hluta. Fróðir menn telja, að sú leið hafi aldrei verið farin til sam-
einingar hlutafélaga á Íslandi. Nokkuð munu íslenzk lög óskýr um alla meðferð
slíkra mála gagnvart sköttum. Virðist þó, sem skattskyldur yrði sá mismunur, sem
væri á nafnvirði bréfa kaupenda og seljenda. Jöfnunarhlutabréf mætti gefa út til
þess að jafna þann mismun, sem kann að verða, en þó aðeins ef útgáfufyrirtækið
hefur a. m. k. starfað í 3 ár. f þessu tilviki gætu hluthafar t. d. farið þá leið að
kaupa aukningarhluti sjálfir og eiga Í a. m. k. 3 úr. Astæða er til að ætla, að svo
óljóst og flókið fyrirkomulag valdi nokkurri tregðu í sameiningu hlutafélaga.

Ein er Síl lausn á ofangreindu, að hluthafar selji ekki öll bréf sín eða gangi
svo frá, að kaupandi slíti ekki keyptu félagi. Sá mikli ókostur getur hins vegar
fylgt þessari lausn, að arðtekjur af hlutabréfum eru skattskyldar hjá móttakanda
án tillits til þess, hvort móttakandi er einstaklingur eða félag. Arðtekjur geta þannig
verið skattlagðar oftar en einu sinni ii leið sinni til hinna eiginlegu eigenda.

Í Noregi munu tekjur félags af arði frá öðrum félögum vera undanþegnar tekju-
skatti og í Bandaríkjunum eru a. m. k. 85% slíkra tekna undanþegnar tekjuskatti,
en algjörlega undanþegnar, ef viðkomandi félag á fl. m. k. RO%hlutabréfa í hinu arð-
gefandi félagi.") Athygli er hér vakin it IWÍ, að það fyrirkomulag, að ekki sé gerður
munur á í sköttun arðs samkvæmt því, hvort viðtakandi sé einstaklingur eða félag,
hefur mjög neikvæð áhrif ú þátttðku almennings í f'jáfesfingarsjóðum og fjárfest-
Ingarfélögum. auk þess sem það dregur úr sameiningu einstakra hlutafélaga.

Hvað sölu hlutabréfa almennt snertir, þá gilda um hana sömu reglur og um sölu
lausafjármuna yfirleitt. Verðhækkanir lausafjármuna eru ekki skattskyldar til tekju-
skatts, hafi eigandi fjármuna átt þá i a. m. k, 3 úr. Augljóst er, að reglur sem þessar
eru öllum verðbréfaviðskiptum til mikils óhagræðis. Líkur henda til þess, að fé-
sýslustofnanir. svo sem kaupþing og fjárfestingarfélög, ættu óhægt um vik að nú
hér fótfestu við óbreytt ástand. Verðhækkanagróði af verðbréfum er svo skattlagður
t. d. í Bandaríkjunum, að hafi liðið 6 mánuðir milli sölu og kaupa er skattprósenta
hæst 25%. en annars helmingur tekjuskattsprósentu viðkomandi aðila. Verðhækk-
unartekjur hlutabréfa munu yfirleitt einungis skattskyldar að hluta í flestum
löndum.

1) Árni Vilhjálmsson: "Fjárhagsleg vandamál við sameiningu fyrirtækja". Erindi flutt :í
ráðstefnu SFf í ágúst 1967.
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7. Verzlun milli landa og áhrif tolla.
7.1 Inngangur.

Áður en við reynum að meta, hvaða áhrif niðurfelling - eða lækkun - tolla,
hefur á einstakar iðngreinar og þjóðarbúskapinn, skulum við gera okkur ljóst, hvaða
áhrif tollar hafa á viðskipti milli tveggja ímyndaðra ríkja og ýmsar hliðarverkanir
þeirra"). Athuga má áhrif tolls á tiltekna iðngrein, landsvæði, framleiðsluþátt, land,
eða þá á alþjóðaviðskipti. Verður að gera sér glögga grein fyrir, við hvaða þolanda
er átt hverju sinni, því að ekki er víst, að áhrifin séu hin sömu í öllum tilfellum.
Það, sem hér verður sagt, er útskýrt með teikningum í viðauka III.

7.2 Verzlun milli tveggja landa.

Ef tvö ímynduð lönd búa við markaðsskipulag fyrir tiltekna vöru og skipta
ekki við hvort annað, myndast jafnvægisverðlag í hvoru landi fyrir sig samkvæmt
lögmáli framboðs ogeftirspurnar, (sbr. skurðpunkt milli EA og FA í landi A og
milli EB og FB í landi B í línuriti 9). Við gerum ráð fyrir því, að annaðhvort séu
ekki fleiri lönd í "heiminum" eða þá, að ekki þurfi að taka tillit til þeirra.

Land A Land B
FA

FA EB
PA EF PBEA , ~~ ,,"~ ,,",

~ ,,", ,,", ,,", ,,"

Verðh.í B

EA ,
EBF ,

B
0 ---.....J OA 0 '-v-' OBInntI. I

Utf I.

Línurit 9
Viðskipti mi Ili tveggja landa
án tillits til tolls

--------------------_._--------_. __ ._- ----_._--_._--_.- _._------------------

1) Þeir, sem vilja kynna sér áhrif tolla nánar en gert er Í þessum kafla, ættu að kynna sér
eftirfarandi rit, sem stuðzt er við í þessum kafla: C. P. Kindleberger: International Economies,
Richard D. Irwin 1968, og P. T. EIlsworth: The International Economy, Macmillan 1967. -
Varðandi markaðsbandalög vísast til Bela Balassa : The Theory of Economic Integration, Allen &
Unwin, London 1961.
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Land 8
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.r-~-- Utflutningur

við toll

Sé nú verzlun á hinni tilteknu vöru gefin frjáls og við sleppum öllum flutnings-
gjöldum og tollum, myndast nýtt jafnvægisverð í löndunum, sem hlýtur að verða
hið sama í báðum. Framleiðendur í því landi, þar sem jafnvægisverðið var lægra,
áður en verzlun kom til - landi B í línuriti 9 -, sjá hag sinn í því að bjóða út á
hverju einstöku verði í "útlandinu" - landi A - það magn, sem þeir ekki geta
selt á heimamarkaðnum, en telja sig geta framleitt á arðbæran hátt

I línuriti 9 er útflutningur frá B, sem jafnframt er innflutningur í A, gefinn
til kynna. Línan Finnfl, í A sýnir það "umframboð" (UB-FB) í B, sem boðið er
út á erlendum markaði (A). Heildarframboð í A verður þá eigin framleiðsla A-lands
(FA) plús innflutningsframboð í A (Finnfl.) eða l': F i línuriti 9. Einnig sést, að
verðlækkun verður í A, en verðhækkun í B, en viðskipti hafa yfirleitt þau áhrif
að jafna út verð milli landa.

Sé tekið tillit til tolla og flutningsgjalda. hefur það áhrif á jafnvægislausnina :
hér er um að ræða kostnað, sem framleiðendurnir verða að fá greiddan í hærra
vöruverði til að tapa ekki á sölunni. Hversu miklu hærra verði þetta veldur í því
landi, sem flutt er út til, fer eftir halla framboðs- og eftirspurnarlinanna i lönd-
unum. Sama gildir um útflutningslandið. en verð er ekki lengur hið sama í báðum
löndunum: jafnvægisverð i útflutningslandinu fæst með Því að draga flutningsgjald,
að viðbættum tolli, á einingu frá jafnvægisverðinu í innflutningslandinu. Þessi lausn
er útskýrð í línuriti 10.

Ekki er unnt að setja fram algilda reglu um það, hvort markaðsverð vörunnar
mun hækka eða lækka í "heimalandinu", þegar til útflutnings kemur. f teikningu
30g 4 í viðauka III er gert ráð fyrir því, að "heimalandið" sé tiltölulega lítið og að
"útlandið" sé svo stór markaður, að þar ráði eitt ákveðið (heimsmarkaðs- )verð,
hversu mikið sem framboðið er. f slíkum tilfellum hækkar verð í "heimalandinu"
ef jaðarkostnaðurinnt, þ. e. a. s. framboðslínan, er stígandi. Verðlag i "heimaland-

1) Með jalJarkosfnalJi (marginal cost) er i grófum dráttum átt við það, hvernig heildar-
kostnaður fyrirtækisins breytist, ef framleiðslan eykst um "eina einingu".

~~~-~------- ..•
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inu" kann að lækka, ef jaðarkostnaðurinn fellur til að byrja með, en stígur eftir
ákveðið framleiðslumagn.

10 EH

Q

Línurit "
Durnpun

1 línuriti 11 er sýnt, hvernig fyrirtæki, sem hefur einokunar- eða fákeppnis-
aðstöðu á heimamarkaði, getur séð sér hag í að selja á lægra verði á erlendum
markaði. Samkvæmt íslenzkum lögum, er um dumpun (dumping) að ræða. Eftir-
spurnin í heimalandinu er EH og jaðartekjurnar þá MIH•Ef eingöngu er selt á heima-
markaði, fæst hagstæðasta framleiðslumagn, þar sem jaðarkostnaður (MK) og E'D
skerast. Framleiðsla (= sala) verður = QH og verð = 7.20.

t upphafi er verði erlendis E'D (= 4). Það hlýtur að vera skilyrði fyrir hag-
stæðustu lausn, að jaðartekjur séu hinar sömu á báðum mörkuðum og jafnar jaðar-
kostnaði. Að öðrum kosti mætti auka ágóðann með annarri skiptingu sölunnar á
markaði eða með því að framleiða meira eða minna magn. Fyrirtækið selur síðan
á heimamarkaði á meðan jaðartekjur eru þar hærri en erlendis (þ. e. MIH > E'D),
en afganginn erlendis. Heimamarkaðsverðið lækkar (PH = 7.00), og sölumagnið
heima = Q'H' en erlendis = QD (=Q'H + Q'D - Q'H) í línuriti 11.

Ef verðið lækkar niður í E"D' er erfiðara að sjá, hvort það borgar sig að dumpa
áfram. Það, sem ræður úrslitum er, hvort tapssvæðið b er stærra eða minna (eða
jafnt og) ágóðasvæðið e, en á svæði a er jaðarágóðinn jákvæður (jaðartekjur hærri
en jaðarkostnaður), á svæði b er jaðarágóðinn neikvæður (jaðartekjur lægri en
jaðarkostnaður), en á svæði e verður [aðarágóðinn jákvæður. Það, sem veldur því,
að dumpun-) geti borgað sig, er að fyri.rtækið hefur fallandi jaðarkostnað og mögu-
leikar þess á framleiðslu í stórum stilnýtast ekki á heimamarkaði.

---~._-------~
1) Sumir leggja þann skilning i dumpun, að hún sé fyrir hendi, þegar selt er undir kostnaðar-

verði auk sanngjarnrar álagningar. Bæði þetta tilfelli og það, sem hér er einkum rætt, telst til
dumpunar, skv. islenzkum lögum.
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Það væri ekki svo ákaflega erfitt að gera þessi viðskipti raunhæfari með þvi að
taka tillit til umboðslauna. birgðahalds o. fl., en ekki virðist ástæða til þess á þessum
vettvangi. (Hins vegar er sá hængur á, að við höfum enga vissu fyrir því, að jafn-
vægislausn myndist, eins og gert hefur verið ráð fyrir hér að framan).

7.3 Áhrif tolla.
Hentugt er að skipta áhrifum tolla niður í eftirfarandi atriði:

1. Verndaráhrif .
2. Neyzluáhrif.
3. Fjáröflunaráhrif.
4. Tekjuskiptingaráhrif.
5. Viðskiptakjaraáhrif.
6. Samkeppnisáhrif.
7. Þjóðarteknaáhrif.
8. Greiðslujafnaðaráhrif.

1. Verndaráhrif.
Sé tollur lagður á, eða hækkun, á vöru, sem er framleidd í báðum löndunum,

veldur það því í flestum tilfellum, að meira verður framleitt af vörunni í því landi,
sem leggur á tollinn, en áður. Til þess að gera þessa framJeiðsluaukningu mögulega,
þarf að nota fjármagn, vinnuafl og aðra framleiðsluþætti, sem beitt hefur verið i

Verð

o Magn

Línurit 12
Verndar -neyzlu - fjóröflunar 09
tekjuskiptingaróhrif tQllQ
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öðrum iðngreinum. Hversu miklu tapi þjóðfélagið verður fyrir vegna tollverndar-
innar, fer eftir því, hversu mikið framleiðsluþættirnir hefðu fengið í "laun" í öðrum
iðngreinum og því, hversu hár tollurinn er og hve teygið framboðið er, þ. e. hversu
ört framleiðslumagnið eykst við hærra markaðsverð. Þjóðhagslegt tap vegna toll-
verndarinnar er því mun meira, sem greiða verður framleiðsluþáttunum hærri laun
til að ná þeim !Ír öðrum iðngreinum, þeim mun teygnara sem framboðið er og
þeim mun hærri, sem tollurinn er, sbr.Iinurit 12. Tollprósentan er P' ...;-P, og verndar-
áhrifin koma fram í framlelðsluaukningu frá Q til Ql og í kostnaðaraukanum b,

Verndartollur hlýtur í flestum tilfellum að vera hagkvæmur - a. m. k. til
skamms tíma - fyrir þá iðngrein, sem getur aukið framleiðslu sína í skjóli hans,
enda þótt landið sem heild kunni að tapa á því að leggja hann á. Það er ekki
ólíklegt, að það hefði mátt nýta framleiðsluþættina betur i öðrum iðngreinum.

Af þessu leiðir, að sé verndartollur felldur niður, ætti verndaða iðngreinin að
geta lent í örðugleikum, a. m. k. um stundarsakir. Er þá gert ráð fyrir því, að
fyrirtækin séu vel rekin miðað við aðstæður. Hafi þau látið undir höfuð leggjast
að auka framleiðni og innleiða nýjar framleiðsluaðferðir, gæti aukin samkeppni
stjakað við þeim.

Það er þó ætíð erfitt í hverju einstöku tilfelli að skera úr um, hvort tap, er
kann að verða, stafi af því, að fyrirtæki geti ekki staðizt aukna samkeppni, eða
af því að því sé illa stjórnað.

2. Neijzluáhrl],
Ef litið er á verndartoll frá sjónarhóli neytandans, er greinilegt, að hann veldur

að öðru jöfnu hærra vöruverði. Neytendur sem heild verða fyrir tapi. Þetta tap
má við vissar forsendur mæla sem þá minnkun á "neytendaábata" (consumers'
surplus), sem á sér stað. "Neytendaábati" er skilgreindur sem sú upphæð, sem
neytendur hefðu heldur viljað greiða í viðbót fyrir allar keyptar einingar vörunn-
ar, fremur en verða af þeim. Hversu mikið neqtendatapið verður, fer eftir því,
hversu "teugin" eitirs pnrnin er og hversu hár tollurinn er, (sbr. línurit 12). Neyt-
endatapið kemur fram í minnkun neyzlunnar frá Q3 til Q2 og minnkun "neytenda-
ábatans" d.

Nú er ekki allt neytendatapið ÞJóðfélagslegt tap. Sumt af því er bætt upp með
hærri tekjum framleiðenda eða tekjuskiptinqaráhritum, og auknum tekjum ríkis-
sjóðs eða Dáröfllznaráhritum. Eftir verður þó í flestum tilfellum minnkun "neyt-
endabotans" og verndaráhrif, sem fyrr er getið.

Helztu dæmi um, að neyzluáhrifin kunni að vera jákvæð, eru .Jrvítvoöungs-
greinar" (infant índustry). Þau rök, sem færð eru fyrir því, að neyzluáhrifin geti
verið jákvæð, byggjast á ófullkomnun Í samkeppni eða ytri aðstæðum, sem ekki
leyfi frjálsa samkeppni. Við munum víkja nánar að .Jrvítvoðungsvínnu" síðar í
þessum kafla.

3. Fjáröflunaráhrif.
Ríkissjóður fer að sjálfsöaðu ekki varhluta af tollatekjunum. Árið 1968 var

áætlað, að tollatekjur ríkissjóðs mundu nema um 2.300 milljónum króna, eða
fjórðungi allra skattatekna ríkisins.

Ástæðan fyrir því, að sú leið að afla tekna af innflutningi er oft valin, er ein-
faldlega sú, að það er oft einfalt í framkvæmd, og má beita henni til að takmarka
innflutning af einni eða annarri ástæðu.

Um hreinan fiáröflunartoll er að ræða eingöngu í því tilfelli, þegar sú vara,
er í hlut á, er ekki framleidd í landinu. Í öllum öðrum tilfellum er um bæði
oerndar- og fjáröflunaráhrif að ræða, og er ógerningur að draga skýr mörk á milli
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þeirra"). Fjáröflunaráhrifin eru tolltekjur ríkissjóðs og í línuriti 12 jafngilda þau
svæðinu e.

4. Tekjuskiptinqaráhrii.
Aukin innanlandsframleiðsla á sér stað í skjóli tollsins. Vöruverð hækkar og

ágóði framleiðendanna eykst. Þeir hafa því í mörgum tilvikum hagsmuna að gæta.
Með tekjuskiptingaráhrifum er fyrst og fremst átt við það, að neytendur verða að
greiða meira fyrir vöru sína en áður og að ágóðinn, sem þar með skapast, rennur
til innlendra framleiðenda, þ. e. um tekjutilfærslu milli þegna þjóðfélagsins er
að ræða (sbr. viðauka III). Vitaskuld getur þessi tilfærsla tekna haft óbein áhrif,
sem raska tekjuskiptingunni enn frekar, þegar á heildina er litið. Auk þess hefur
þetta áhrif á umboðslaun o. fl. Almennt séð eykur frjáls verzlun verðgildi fram-
leiðsluþáttar, sem mikið er til af í landinu, en minnkar verðgildi hins, sem er
knappur. Og öfugt hafa frávik frá frjálsri verzlun þau áhrif, að verðlag knappra
framleiðsluþátta eykst, en hinna minnkar. Hefur þetta bersýnilega áhrif á tekju-
skiptinguna í þjóðfélaginu. Tekjuskiptingaráhrifin jafngilda a í línuriti 12.

5. Viðskiplakjaraáhrif.
Tollar geta haft áhrif á viðskiptakjör. Jafnvel þótt viðskiptakjör tiltekins

lands batni þarf þjóðin ekki að verða betur sett: sala kann að minnka það mikið,
að heildarágóði verði minni en áður. En hvorugt landið vill, að viðskiptakjör
þess versni vegna tollaálagninga. Þess vegna geta þau gripið til mótaðgerða. Við-
skiptakjarastríð með tolla að vopni mun hvorugu gagna. Hins vegar getur það
verið ávinningur beggja að fækka eða fella niður tolla.

6. Samkeppnisáhrif.
Tollar draga einatt úr samkeppni milli innlendra og erlendra framleiðenda.

Í skjóli þeirra geta bæði örfá fyrirtæki ráðið markaðnum og fjöldi smáfyrirtækja
þrifizt, sem ella ættu erfitt uppdráttar. Þetta kann að virðast mótsagnar-
kennt, en svo þarf ekki að vera, enda getur ýmislegt orðið uppi á teningnum,
þegar samkeppni er úr leik. Örfá "stórfyrirtæki" geta ráðið markaðsverði og/eða
mörg smá fyrirtæki með illa nýtt a afkastagetu þrifizt í skjóli hás verðs.

Mest er hættan á minnkandi samkeppni í litlu landi, því að sé stór markaður
fyrir hendi er ekkert arðvænlegra fyrir erlendu framleiðendurna en að setja á
stofn fyrirtæki fyrir innan tollmúrana. Ættu öll "dótturfyrirtækin" innan Efnahags-
bandalagsins að vera gott dæmi þess.

Þeirra áhrifa, sem nú hafa verið talin, kann að gæta á öllum sviðum hag-
kerfisins. Þau áhrif, sem næst verða rædd, hafa einkum áhrif á þjóðarbúið
í heild.

7. Þjóðarteknaáhrif.
Þegar á þjóðarheildina er litið, fara áhrif tollahækkana eða nýrra tollaálagn-

inga einkum eftir því, hvaða atvinnuástand ríkir á hverjum tíma og hvaða út-
flutnings fyrirtæki spillast. Þótt gripið væri til tolla öðru hvoru, þegar atvinnu-
leysi væri yfirvofandi, ætti slíkt ekki að hafa mikil skaðleg áhrif til skamms tíma.
Reynslan er hins vegar sú, að það vill teygjast úr tímanum og tollarnir eru orðnir
"þjóðarnauðsyn", fyrr en varir.

1) Viðskiptamálaráðuneytið hefur að beiðni EFTA-ráðsins flokkað alla tolla landsins i annars
vegar verndartolla og hins vegar fjáröflunartolla. Hefur þá verið talið um verndartoll að ræða,
ef varan er famIeidd innanlands, eða þá mjög skyld vara (t. d. önnur tegund af garni), en fjár-
öflunartoll að öðrum kosti.
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8. GreiðslujaflUltJaráhrif.
Áhrif "toIlV'æðingar" á greiðslujöfnuðinn eru tíl skamms tíma þau, að minna

:af þjóðartekjunum rennur úr landi. Hvort þjóðartekjurnar aukast, fer m. a. eftir
atvinnuástandi og opinberum aðgerðum. Til langs tíma er ómögulegt að spá um
útkomuna, nema vita stærðarhlutföll landanna og vörustreymi. Það getur hæglega
farið svo, að óbein neikvæð áhrif verði svo mikil, að hagstæð þróun greiðslu-
jafnaðar breytist í óhagstæða.

7.4 ~ök með og móti vernd.

Rök á móti tollvernd hafa skinið í gegnum lýsingu áhrifa tolla i þessum
kafla. 1þessum undirkafla mun ég þvi einkum ræða rök, sem færð eru fyrir toll-
vernd, enda þótt mishaldgóð séu.

1. Léleg rök fyrir tollvernd.
a) "Látum ekki vörurnar og framleiðslutekjurnar renna út úr landinu."

Ein elztu og jafnframt skammsýtiustu rök fyrir tollvernd eru, að viðskipti
við önnur lönd leiði til þess að vörur og fjármagn streymi úr landinu. Hér
er um algert skammhlaup í hugsun að ræða í flestum tilfellum. Það gleym-
ist, að frjáls verzlun leiðir til betri starfshæfingar framleiðsluþátta og að
þeir aðilar, sem viðskiptin eiga, geta báðir bætt afkomu sína, ef rétt er á
málunum haldið. Unnt er að láta berast til bættra lífskjara með stríð ara
vöru- og þjónustustreymi landa í milli. Þar að auki liggur það i augum
uppi, að aukin kaup af einni þjóð gera henni auðveldara að efla viðskipti
sín við aðrar þjóðir.

Vissulega eru til undantekningar frá þeirri reglu, að viðskipti milli
landa bæti hag beggja. Er þá yfirleitt um annaðhvort óskynsamlega sölu-
mennsku að ræða eða þá innflutning undirboðsvara (dumpun) eða niður-
greiddra vara, sem reynt er að fyrirbyggja með sérstökum ákvæðum (sbr.
17. grein stofnsamnings EFTA 1). Það virðist því alger rökleysa, að tollar
bæti þjóðarhag með þvi að "halda vörum og tekjum heima".

b) "Láglaunalöndin eyðilegg ja alla samkeppni".
því er stundum haldið fram af þeim, sem vilja tollvernd í hálaunalöndum.
að frjáls innflutningur stofnii landinu i fátækt, vegna þess að ekki sé
hægt að keppa við lág laun erlendis. Hér er í fyrsta lagi um þá yfirsjón
að ræða, að fleiri þætti en vinnuafl þarf til framleiðslunnar og i öðru
lagi þann grundvallarmísskilnlng, að lág laun veiti einu landi algera
framleiðsluyfirburði. Þar sem hálaunaland getur framleitt fjármagnsfrekan
varning tiltölulega ódýrt, en láglaunaland vinnuaflsfrekan varning við til-
tölulega lágum kostnaði, er a~eins um hlutfallslega yfirburði að ræða: hér
er einmitt ástæða til sérhæfingar. Í þriðja lagi er um rökvillu að ræða,
þvi að jafnvel þótt vinnuafl væri eini framleiðsluþátturinn, gæti hálauna-
land keppt við láglaunaland, ef framleiðni væri nægilega há i hálauna-
landinu.

e) "Tollur jafnar kostnað milli landa."
Forsvarsmenn tolla benda stundum á, að til sé "visindalegur" tollur, sem
jafni kostnað milli landa. Þetta jafngildir því að sjálfsögðu að verðlauna
skussana, eða hverjum dytti í hug, að það væri vísindalegt að jafna út
hagnað fyrirtækja með þvi að leggja sérstakt gjald á þá, sem standa sig vel?

~~----------_.

1) Skýrsla um Friverzlunarsamtðk Evrópu.
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2. Alvarleg rök fyrir tollvernd.
a) "Hvítvoðungar".

því er oft haldið fram - og það með réttu í sumum tilfellum - að yfir-
burðir annarra þjóða stafi af því, að þær hafi orðið fyrri til og þannig
náð betri fótfestu á mörkuðum og betri tækniþekkingu í framleiðslu. Með
því að veita nýrri iðngrein skjól líkt og jurt, sem á sér erfitt uppdráttar
í veðurhörkunni, mætti koma framleiðslunni á góðan rekspöl. Eða - til
að taka aðra líkingu - verður að styðja iðngreinina eins og hvítvoðung.
þangað til hún kemst á legg. Gallinn er hins vegar sá, að oft er stutt við
bakið á hvítvoðungnum, án tillits til lifhæfni hans. Hann er oft merkilega
lengi að taka út þroskann og getur orðið vandræðabarn.

b) Aukin fjölbreytni atvinnuveganna.
Í þjóðfélagi, eins og því íslenzka, þar sem útflutningur er mjög einhæfur
og þar að auki mikilli óvissu háður, hvað magn og verð snertir, getur verið
æskilegt að auka fjölbreytni atvinnuveganna, ef áhættuandúð er ríkjandi
meðal þegnanna. Þar með er ekki sagt, að æskilegt sé að gera það í skjóli
tolla, vegna þess að í slíkum þjóðfélögum byggist iðnaðarframleiðslan yfir-
leitt að miklu leyti á innfluttum hráefnum. Allt öðru máli gegnir um ríki
eins og Bandaríkin, þar sem utanríkisviðskipti nema 5-6% þjóðarfram-
leiðslunnar. Að öðru jöfnu er hvítvoðungsvernd ráðlegri til að koma nýrri
iðngrein á laggirnar en almenn tollvernd. Fjölbreytni í skjóli tollverndar
hefur í för með sér slæma nýtingu framleiðsluþátta.

e) Trygging fullrar atvinnu.
Vafalaust má nota tollvernd í þvi skyni að tryggja atvinnu innanlands,
sérstaklega í litlu landi, þar sem minni líkur eru til, að umheimurinn gripi
til mótaðgerða. Hins vegar ber einnig að hafa í huga, að einnig er unnt að
minnka sveiflur á atvinnumarkaðinum með því að selja framleiðsluna í
ríkara mæli erlendis, þegar verr gengur heima fyrir, ef hægt er að
koma því við. Sé reynt að tryggja fulla atvinnu með tollvernd, er ekki horft
í kostnaðinn við það. Að öðru jöfnu ætti að mega ná markmiðinu með gengis-
breytingu í stað tollahækkana.
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8. Markmið og hagstjórnartæki í opnu þjóðfélagi.
8.1 Inngangur.

Tilgangurinn með þessum kafla er að sýna fram á, hvaða hagstjórnartækjum
er einkum hægt að beita í þjóðfélagi, sem hefur mikil viðskipti við umheiminn,
þ. e. a. s. er tiltölulega opið, og hvernig markmið þjóðfélagsins hafa áhrif á áhrifa-
svið hagstj órnartækj anna. Það á eftir að koma betur í ljós, hvað átt er við með
þessum hugtökum.

8.2 Markmið og tæki almennt.
Markmið geta verið mismunandi eftir mönnum, þjóðfélögum, eða frá einum

tíma til annars. Jafnvel þótt menn séu sammála um markmiðin, eru þeir ekki
alltaf á eitt sáttir um, hvaða leiðir beri að fara til þess að ná þeim. Ástæður þessa
ágreinings geta verið margs konar og af ýmsum toga spunnar. Þó er ekki ólíklegt,
að hér komi einkum eitt eða fleiri eftirfarandi atriða til greina:
1. Unnt er að ná tilteknum markmiðum eftir mismunandi leiðum, en einhverju

hliðarskilyrði er ekki fullnægt. Þetta hliðarskilyrði er þá oft eitt markmið
enn. Hin tilteknu markmið gætu verið full atvinna og stöðugt verðlag, en sumir
teldu, að tekjuskiptingin væri undanskilin. Stundum væri unnt að sameina
menn um tiltekið markmið og þá leið, sem fara á í því skyni að ná því, ef ekki
væri samtímis verið að raska öðrum stærðum í efnahagslífinu. Dæmin eru
mýmörg. Sennilega væri hægt að fá meiri samstöðu um að vinna á móti hag-
sveiflum, ef ekki væri verið að róta allt of mikið í tekjuskiptingunni með þeim
leiðum, sem valdar eru, eða þá að blanda í þetta auknum ríkisafskiptum 1).

2. Unnt er að ná tilteknum markmiðum með mismunandi tækjum, eins og í 1,
en þau tæki, sem sumum finnst leyfileg, finnst öðrum óleyfileg. Þjóðnýting er
gott dæmi þess.

3. Markmiðin eru svo óljóst skýrgreind, að það gefur tilefni til misklíðar. Þau
kunna jafnvel að vera ósamrýmanleg. sbr. síðar.

4. Menn geta haft mismunandi trúarviðhorf og áhættuviðhorf.
5. Einnig geta mismunandi stjórnmálaskoðanir komið til greina, eða illkvittni.

Hvernig má það vera, að markmið séu ósamrýmanleg? Markmið er hér skýr-
greint sem ákveðið gildi á tiltekinni breyti stærð í hagkerfinu (eða ákveðið gildi á
breytistærð í stærðfræðilegu jöfnukerfi) .
a) Markmið geta verið ósamrýmanleg, ef settar eru takmarkanir, sem mynda

mótsögn.
b) Markmið og tæki, sem heild kunna að vera ósamrýmanleg í ákveðnu kerfi,

en samrýmanleg í öðru. Séu markmiðin t. d. þau, að þjóðartekjur verði 25
milljarðar árið 1970, neyzla 20 milljarðar og fjárfesting 10 milljarðar, stang-
ast markmiðin ekki á í opnu þjóðfélagi. Sé hins vegar gert ráð fyrir lokuðu
þjóðfélagi, er um þversögn að ræða, vegna þess, að þar jafngilda þjóðar-
tekjur neyzlu og fjárfestingu. Í opnu þjóðfélagi kemur mismunurinn fram sem
erlent lán. Þar með hverfur þversögnin.

e) Hvort markmið er samrýmanlegt eða ekki, er oft háð því, hvort sum tæki eru
leyfileg. Það, sem ekki er hægt í dag, er e. t. v. hægt á morgun.

1) Um þessi atriði sjá R. A. Musgrave: The Theory of Public Finance. McGraw-Hill 1959.
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Það er nokkuð haldgóð regla, að yfirleitt þarf a. m. k. jafnmörg (hagstjórnar-)
tæki og markmið.

Með hagstjórnartæki er t. d. átt við gengi og skattprósentur. (Hins vegar
eru stærðir eins og upphæð skatta og viðskiptajöfnuður ekki hagstjórnartækí ) .

8.3. Áh'l'ifasvið tækja í opnu þjóðfélagi!).

Í því skyni að fá yfirlit yfir, hversu víðtæk áhrif ýmis hagstjórnartæki hafa
á hagkerfið, eða áhrifasvið þeirra, skulum við athuga fremur einfalt líkan af opnu
þjóðfélagi. Jafnframt skulum við huga að því, hvort unnt sé að raða tækjunum
með tilliti til orsakasambands þeirra.

Innri stærðir Ytri stærðir

I.

2.

3.

4.

5. [ill---- -

6.
1---------

qM

---- ---~~--
IV~IV~1--- -- -----07.

Tafla 12.
Örvarit yfir I íkcn af opnu þjóðfélagi

1) Hér, sem annars staðar í þessum kafla, er stuðzt við Bent Hansen: Finanspolitikens
ekonomiska teori. Stockholm 1955.
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Almennt mætti segja um líkanið, að það er ekki hið eina, sem kemur til
greina. Jafnframt er það einföldun og lýsir ekki hagkerfi á stöðugri hreyfingu.
Þetta kemur m. a. fram í því, að stærðirnar eru ekki tímasettar. Ekki er nauðsyn-
legt að gera ráð fyrir jafnvægi á öðrum mörkuðum líkallsins en gjaldeyrismarkaði
og peningamarkaði. Annars væri hvorki gengið né vextirnir raunhæfir. Hins vegar
þarf hvorki innlend eftirspurn og framleiðsla að standast á né vöruskiptajöfnuður
eða vinnumarkaður að vera í jafnvægi (í venjulegum skilningi).

Til útskýringar og einföldunar er gert ráð fyrir, að landið, sem í hlut á -
heimalandið - flytji inn neyzluvörur, en flytji út fjárfestingarvörur.

I teikningunni er talað um innri og ytri stærðir (exogenous and endogenous
varíables) . Ytri stærðir eru gefnar stærðir í líkaninu utan í frá eða þá stærðir,
sem unnt er að stjórna (parameters). Ef við lítum á orsakaröðina. sést, að örvar
liggja á milli stærðanna í örvaritinu á ákveðinn hátt. (A móti hverri ör svarar
ákveðin jafna í jöfnukerfi, en ekki öfugt).

Efst til vinstri í örvaritinu sést, að neyzluvöruverðlag (= VN) heima fyrir
ákveðst af þremur stærðum: tollprósentunni (=tMN) á innfluttum neyzluvörum,
genginu (= g) og heimsmarkaðsverði neyzluvara (= VMN)'

Óþarfi er að þekkja aðrar ytri stærðir í kerfinu til að ákveða VN' A sama
hátt má ákveða fjárfestingavöruverðlag innanlands, ef vitneskja um útflutnings-
uppbótaprósentuna (= tXF), gengið (= g) og heimsmarkaðsverð fjárfestingar-
vara (= VXF) er fyrir hendi. Aftur á móti eru engar aðrar innri stærðir en VN
og VF þess eðlis, að unnt sé að ákveða gildi þeirra, án þess að þekkja gildi einnar
eða fleiri annarra innri stærða. VN og VF mynda því "breytistærðahóp" í 1. röð -
samkvæmt skilgreiningu Simons"). Þessi tæki hafa því áhrif á allt kerfið, en tæki,
sem eru aftar í orsakaröðinni, hafa það hins vegar ekki.

12. röð eru 3 tæki (auk áhrifa frá 1. röð), launin (= 1) og söluskattsprósentan
á neyzluvörum (= tN) og fjárfestingarvörum (=tF), sem hafa áhrif á atvinnu-
magnið i neyzluvöruframleiðslu (= AN) og fjárfestingarvöruframleiðslu (= AF)'
AN og AF mynda breytistærðahóp í 2. röð. Þar sem þessi tæki eru í 2. röð, hafa
þau ekki áhrif á VN og VF, heldur innri stærðir í sömu röð eða neðar.

1 3. röð mynda neyzluvöruframleiðslumagn (= qN), fjárfestingarvöru-
framleiðslumagn (= qF), atvinnumagn (= A) og ráðstöfunartekj ur launþega
(= Ld) "breytistærðahóp". Þau tæki, sem fyrst koma við sögu í þessari röð, eru
styrkir til launþega (=SL), tekjuskattsprósenta launþega (= tL)' atvinnumagn hjá
hinu opinbera (= Ao) og laun opinberra starfsmanna (= 10),

Í 4. röð mynda ráðstöfunartekjur atvinnurekenda (= Gd) og heildareftirspurn
eftir fjárfestingarvörum (= CF) "breytistærðahóp". Ný tæki eru styrkir til fram-
leiðenda (SG), tekjuskattsprósenta framleiðenda (= tG), vextirnir = r) og fjár-
festingarvörukaup hins opinbera (qOF) í magneiningum. Heildareftirspurn eftir
neyzluvörum (= CN) myndar "breytistærðahóp" í 5. röð, og í 6. röð kemur mis-
munur viðskiptajafnaðar við útlönd (= J), reiknaður í erlendum gjaldeyri.

Það ætti að vera til glöggvunar að telja upp þau hagstjórnartæki, sem hið
opinbera ræður yfir í þessu líkani (allt ytri stærðir).

Hagstjórnartæki hins opinbera eru 12:
1. tN = söluskattsprósenta neyzluvarnings (reiknuð "ofan á" skattinn),
2. tF = söluskattsprósenta fjárfestingarvarnings (reiknuð "ofan á" skattinn),
3. tMN = einingartollur innflutts neyzluvarnings,
4. tXF = útflutningsuppbætur á einingu fjárfestingarvara,
5. tL - tekjuskattsprósenta launþega,
6. tG = tekjuskattsprósenta atvinnurekenda,

1) H. A. Simon: "Causal Ordering and Identifiability". t bókinni Models of Man, 1957.
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7. Ao
8. 10
9. qON

10. qOF
11. SL
12. SG

= atvinnumagn hjá hinu opinbera,
= laun opinberra starfsmanna, reiknuð á mann og fyrir tíltekinn Uma,
= magn neyzluvörukaupa hins opinbera,
= magn fjárfestingarvörukaupa hins opinbera,
= styrkir til launþega (ákveðin upphæð),
= styrkir til atvinnurekenda (ákveðin upphæð).

Auk þess teljast vinnulaunin á almennum markaði (= 1) til ytri stærða, en
þó ekki til yfirráðastærða ríkisins. Virðist þetta raunhæft, miðað við aðstæður
hér á landi.

Í öðrum kafla er fjallað um útflutningsábyrgðir, sem telja má til hagstjórnar-
tækja, þótt ekki sé tekið tillit til þeirra hér.

Sé örvaritið kannað nánar, kemur í ljós, að ákveða má hverja einstaka breyti-
stærð (innri stærð) í tilteknum "breytistærðahópi", án vitneskju um gildi annarra
breytistærða í sama hópi. Þetta þýðir, að líkanið er "afturhverft" (recursive), en
ekki "samhverft" (interdependent). Þetta gerir líkanið einfaldara og byggist á
forsendum þess.

Hringur hefur verið settur um þær stærðir, sem eiga að hafa ákveðin gildi,
þ. e. markmið: neyzluvöruverðlag (= VN), atvinnumagn (= A) og viðskiptajöfnuð-
inn (= J).

Það er greinilegt, að verðmyndun í "heimalandinu" er mjög háð heimsmarkaðs-
verði. Er þá gert ráð fyrir frjálsri samkeppni. Er ekki farið út í þá sálma að lýsa
hér áhrifum ófullkominnar samkeppni eða hvaða áhrif þessi tengsl hafa á ein-
angraða innanlandsmarkaði (eins og fasteignamarkað og landbúnaðarafurðamarkað,
o. fl., sem eru utan við EFTA).

Ætla mætti, að um "verðaðlögun" yrði að ræða hjá íslenzkum framleiðendum
á erlendum markaði sökum smæðar þeirra, þ. e. þeir verða að ganga út frá markaðs-
verði, sem stærð utan þeirra ákvörðunarsviðs, en ákveða hagkvæmasta framleiðslu-
magn miðað við þetta verð.

Í likaninu hafa hin nánu tengsl milli innlends og erlends verðlags (heim-
markaðsverðs) það m. a. í för með sér, að hvorki atvinnumagn i neyzluvörufram-
leiðslu né fjárfestingarvöruframleiðslu hefur áhrif á verðlagið: breytingar á mann-
aflanotkun eru slitnar úr tengslum við verðlagsþróun (í þessu líkani).

Vextirnir tilheyra 4. röð. Þess vegna hafa þeir eingöngu áhrif á viðskipta-
jöfnuðinn, af markmiðunum (í þessu líkani). Eins og áður er getið, er gert ráð
fyrir því, að vextirnir gegni jafnvægishlutverki sínu, en slíkt er ekki raunhæft,
hvað Islandi viðkemur (sbr. 6. kafla).

Gera má eftirfarandi töflu yfir áhrifa svið hagstjórnartækjanna:

Tafla 13. Áhrifasvið hagstjórnartækja í töflu 12.

Áhrifasvið

Gengi
Neyzluvöruverðlag
Atvinna
Viðskiptajöfnuður

Fjármál eða launamál Lánamál

Atvinna
Viðskiptajöfnuður Viðskiptajöfnuður

Enn einu sinni: Þessi niðurstaða byggist á forsendum líkansins, bæði með
tilliti til markmiða og sambands milli stærða. Væri t. d. eina markmiðið að hafa
tiltekinn mismun á viðskiptajöfnuði, mætti ná þvi markmiði með hvaða eina tæki,
sem er, að því tilskyldu, að það gæti haft tilætluð áhrif.
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8.4 Breytingar á heimsmarkaðsverði.
Breytist heimsmarkaðsverð bæði á neyzlu- og fjárfestingarvörum, er einfaldast

að þurrka út áhrifin á markmiðin með því að breyta genginu. Sé gengið óhaggan-
legt (t. d. vegna alþjóðlegs samkomulags) má ná sömu niðurstöðu með því að
breyta tollum og útflutningsuppbótum. Með tilliti til EFTA-aðildar hverfur síðari
möguleikinn úr sögunni. Þess vegna verður að breyta genginu, ef vinna á á móti
áhrifum breytinga á heimsmarkaðsverði á hagþróunina innanlands. Að öðrum
kosti mundi verðgildi peninga sveiflast öfugt við heimsmarkaðsverð. Það væri
eftir sem áður hægt að tryggja fulla atvinnu og ákveðinn mismun á viðskipta-
jöfnuði. Við hækkað heimsmarkaðsverð yrði þá að hækka óbeina skatta og lækka
tekjuskatta eða vextina.

Sömuleiðis má vinna á móti áhrifum hækkaðs heimsmarkaðsverðs á annað-
hvort neyzluvörum eða fjárfestingarvörum með ýmsum hagstj órnartækj um.

Gengið hefur stærst áhrifasvið af hagstjórnartækjum. Það reynir þvi á það i
likaninu. Má beita því við t. d. launabreytingar eigi síður en breytingu á heims-
markaðsverði, en i flestum tilfellum þarf þá að grípa jafnframt til hliðarráðstafana
til að tryggja, að öll markmiðin náist.

8.5 Framleiðsluskattur eða söluskattur.
Útflutningur og innflutningur brúa bilið milli framleiðslu og sölu. Almennur

söluskattur hefur því ekki sömu áhrif og framleiðsluskattur í "heimalandinu":
hinn síðarnefndi lendir aðeins á framleiðendum í landinu sjálfu. Þess vegna er,
að öðru jöfnu, réttlátara, hvað samkeppnisaðstöðu snertir, að hafa almennan
söluskatt en sérstaka framleiðsluskatta (sbr. tappagjald í gosdrykkjaframleiðslu,
o. fl.). Hins vegar má sýna fram á, að unnt er að velta hluta af söluskattinum yfir
i verðlagið, en ekki framleiðsluskattinum. (Aðstöðugjald mundi hafa svipaða
stöðu og framleiðsluskattur að þessu leyti. Hins vegar er líkanið ekki til þess
fallið að kanna virðisaukaskatt). Frá neytendasjónarmiði ætti því söluskattur að
vera óhagstæðari. Þó ber þess að gæta, að sérskattar geta einnig valdið neytendum
"umframbyrði " (excess burden )1) .

Þetta er enn önnur afleiðing þess, hversu verðmyndun innanlands er háð
heimsmarkaðsverði. Enn fremur má sýna fram á, að söluskattur verkar eins og
samsetning af tolli og framleiðsluskaUi (miðað við sama einingargjald) .

Í þessari skýrslu er gert ráð fyrir, að ríkissjóður bæti sér upp tekjumissi vegna
tollalækkana með einum eða öðrum hætti, þannig að ráðstöfunartekjur þegnanna
verði nokkurn veginn óbreyttar.

8.6 Vaxtabreytingar og lánsfjárlakmarkanir.
Vöxtum og lánsfjármörkuðum eru gerð skil í öðrum kafla, en ekki er úr

vegi að kanna, hvaða áhrif vextir og lánshömlur hafa í líkaninu. Í líkaninu hafa
vextir áhrif á eftirspurn, en ekki framleiðslu. Þessu mætti hæglega breyta, enda
er raunhæft, að stefna í lánamálum hafi áhrif á framleiðsluna með tvennu móti:
annars vegar með upphæð vaxta, en hins vegar með lánatakmörkunum.

Taki framleiðslan verulegan tíma, hafa vextirnir áhrif á framleiðsluna, rétt
eins og verð annarra framleiðsluþátta. Jafnvel þótt framleiðslan taki skamman
tíma, er þörf fyrir rekstrarfé. Með mismunandi ströngum lánaákvæðum má hafa
áhrif á framleiðslu- og atvinnumagn og ýta undir eða hamla á móti framleiðslu í
fyrirtækjum með mismunandi gjaldhæfi. því heyrist stundum haldið fram - og
með réttu i aðalatriðum - að mismunurinn á áhrifum vaxta og lánatakmarkana
sé sá, að vextirnir verki almennt, en lánatakmarkanirnar verki á sérstökum (til-

1) Sjá t. d. R. A. Musgrave: The Theory of Public Finance, 1959.
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ætluðum) sviðum. Í líkaninu virðist aðalmunurinn þó felast í því, að lánatak-
markanir hafa djúpstæðari áhrif en vextirnir: þær mundu hafa áhrif á atvinnu og
framleiðslu, sem tilheyra 2. röð í örvaritinu. Vextirnir koma við sögu fyrst i 4.
röð og hafa áhrif á eftirspurn.

Auk þess er ekki útilokað, að stefna í lánamálum hafi áhrif á neyzluvöru-
verðlag heima fyrir, enda þótt engin innanlandsframleiðsla á neyzluvörum sé
stunduð (í líkaninu) . Er þetta einfaldlega vegna þess, að jafnvel þótt ekki sé
tekið tillit til þess, að flestar innfluttar vörur fara í gegnum ýmis framleiðslustig
(t. d. flutninga), þá líður altént talsverður tími frá því, að innfluttur varningur
er keyptur, þangað til hann selst: Það þarf að fjármagna innflutning og þetta
krefst lánsfjár. Hér er því leið til að hafa áhrif á innflutning (og útflutning) og
þar með á verðlagið - svo ekki sé minnzt á verðlagsákvæði, sem hafa bein áhrif
á verðlagið. Hins vegar ætti grundvöllur fyrir verðlagsákvæðum á samkeppnis-
vörum að hverfa að mestu leyti, þegar innlent verðlag er gert háð heimsmarkaðs-
verði : Það verða þá litlir möguleikar fyrir fyrirtæki að halda uppi "of" hárri
álagningu, a. m. k. um langt skeið.

Sá möguleiki er auðvitað fyrir hendi, að innflutningur (og útflutningur) sé
fjármagnaður með erlendu fé, eins og tíðkast hérlendis að meira eða minna leyti.
En því er þessarar hliðar málsins getið hér, að hafa má áhrif á innflutning og
samkeppnisaðstöðu milli innlendra og erlendra framleiðenda með mismunun í lán-
um eða með lánatakmörkunum. Bæði getur ýmislegt furðulegt orðið uppi á teningn-
um, þegar vextirnir gegna ekki jafnvægishlutverki sínu, og einnig vill það oft
gleymast, að ýmis dulbúin tæki standa til boða, ef tollarnir hverfa - og það tæki,
sem erfitt er að fá rétta hugmynd um. Hvernig er t. d. hægt að segja til um, hvort
heldur íslenzkir framleiðendur eða innflytjendur hafa farið varhluta af rekstrar-
lánum, og hvernig er unnt að mæla það "viðskiptavildartap" (goodwill loss), er
innflytjandi eða íslenzkur framleiðandi verður fyrir, ef dráttur verður á afhend-
ingu vöru sökum fjármagnsskorts eða mismununar í lánveitingum.

Að síðustu ber að hafa það í huga, að "alþjóðlegt svigrúm" hagstjórnartækja
getur verið mismunandi. Einmitt þetta ákveðst af því, hversu náið efnahagsstarf
á sér stað milli ríkja. Þannig er t. d. ísland skuldbundið í Alþjóðagjaldeyrissjóðnum
til að breyta ekki genginu, nema um "grundvallarjafnvægisleysi" (fundamental
disequilibrium) sé að ræða. Ef af EFTA-aðild verður, er bannað að taka upp eða
hækka útflutningstolla (þ. e. neikvæðar útflutningsuppbætur), skv. 8. gr. stofn-
samnings EFTA, og skv. 13. grein (og Viðauka C), eru útflutningsuppbætur
bannaðar, svo og niðurgreiðsla lána f einhverri myndi).

Um útflutningsábyrgðir er fjallað í næsta kafla.

1) Skúrela um Frfverzlunarsamfök Evrópu. EFTA-nefndin 1968.
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9. Útflutningsábyrgðir og tryggingar.
9.1 Inngangur"),

Í stofnsamningi Fríverzlunarbandalagsins, sem gerður var í Stokkhólmi 4.
janúar 1960, er einmitt getið opinberra útflutningsábyrgða og þær taldar fyllilega
samningnum samkvæmar, en þó innan ákveðinna marka. Takmarkanir samnings-
ins á rikisábyrgðum til útflutnings, eru þannig, að slik starfsemi sé ekki niðurgreidd
af opinberum aðilum. Ábyrgðir eru veittar í samræmi við þessi ákvæði t. d. i Noregi
og Danmörku, samanber það, sem hér fer á eftir.

9.2 Skipulag útflutningsábyrgðartrygginga í Noregi, Danmörku og Kanada.

Noregur.
Skipulagið í Noregi byggist á lögum norska Stórþingsins, sem veita "Garanti-

Instituttet for Exportkredit" (GIE) heimild eftir nánari reglum til að veita ábyrgðir
og tryggingar vegna útflutnings, en upp að ákveðinni upphæð. Þessar heimildir eru
veittar til þriggja ára í senn, nú síðast 1.7. 1968 til 30.6. 1971.

Auk hinnar almennu ábyrgðarheimildar, sem gefur umboð til hinnar almennu
starfsemi Tryggingarstofnunarinnar GIE, og ákveður i einu lagi takmörkin fyrir
þeirri hámarksupphæð, sem borin er ábyrgð á, við eitt þúsund milljónir N.kr., þá
er og sérstök samþykkt, sem veitir Tryggingarstofnuninni heimild til að veita
ríkisábyrgðir með sérstökum kjörum vegna útflutnings og fjárfestingar í þróunar-
löndunum með takmörkun við heildarupphæðina þrjú hundruð milljónir N.kr.

Hvað stjórnun snertir, heyrir stofnunin undir Viðskiptamálaráðuneytið, sem
hefur sett nánari reglugerð um framkvæmdir við veitingu lánanna. Ráðuneytið
skipar og stjórn stofnunarinnar og ráð.

Danmörk.
Lögin um Exportkreditfond Danmerkur eru frá 4.4. 1960. Þau taka til tveggja

höfuðforma ábyrgðartrygginga, einkum til tryggingar útistandandi skuldum er-
lendis og til veitingar ábyrgðar til bankalána. Ábyrgðirnar eru nú veittar af Export-
kreditráðinu, en í því eiga sæti fulltrúar frá atvinnugreínasamtökum, þar á meðal
einkabankanna, ásamt fulltrúa Seðlabankans og viðkomandi ráðuneyta. Viðskipta-
ráðuneytið setti nánari starfsreglur fyrir ráðið. Veittar eru ábyrgðir fyrir ákveðinni
upphæð allt að 2% milljarði D.kr. Sem baktrygging fyrir veittum ábyrgðum sjóðs-
ins er eksportkreditsjóður Danmerkur, sem fær fé að hluta frá hinum gamla ek.s-
portkreditsjóði og að hluta frá dollaramótvirðissjóðnum. Heildarupphæð sjóðsins,
þegar dollaramótvirðissjóðurinn befur náð fullri stærð, mun verða um tvö hundruð
milljónir danskra króna. Ef fé sjóðsins nægir ekki til að mæta áfallandi töpum,
gengur ríkissjóður i ábyrgð.

Kanada.
Lög um tryggingastofnun vegna útflutrringslánaábyrgða voru samþykkt árið

1944 og tók stofnunin til starfa á árinu 1945. Stofnunin nefnist á ensku Export
Credits Insurance Corp. (ECIC). Hún er persóna skv. lögum, sem má lögsækja og

1) Þessi kafli er saminn af Júlíust Sæberg Ólafssyni, cand. oecon., i samráði við skýrslll-
höfund.
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verður sjálf lögsótt. Í stjórn hennar sitja ýmsir háttsettir embættismenn, þ. á m.
aðstoðarviðskiptamálaráðherra og aðstoðarfjármálaráðherra. Í sambandi við stofn-
unina starfar ráðgefandi ráð, þar sem sitja ýmsir framámenn úr atvinnulífi Kanada,
sem fulltrúar landbúnaðar, banka, fiskveiða, skógariðnaðarins o. fl. o. fl.

Stofnunin hefur bæði með ábyrgðaveitingar og veitingu langærra lána að gera.

Hér á eftir verður einkum stuðzt við frásögn af starfsemi norsku ábyrgðar-
tryggingarstofnunarinnar og einnig þeirrar kanadisku að nokkru.

Norska tryggingastofnunin flokkar ábyrgðirnar í:

I. Almennar ábyrgðir.
II. Sérstakar ábyrgðir.

9.3 Almennar ábyrgðir.

Með þeim getur norskur útflytjandi, sem selur með skilyrðum, er valda þvi,
að hinn erlendi kaupandi verður þá fyrst að inna greiðslu af hendi, eftir að varan
hefur verið send af stað, tryggt útistandandi skuld sína hjá tryggingastofnuninni.
Þetta gerist þannig, að hann kaupir sér almennt ábyrgðartryggingaskfrteini eða
kaupir sér tryggingu vegna þessarar einstöku sölu. Ef um vöru er að ræða, sem
aðeins útheimtir skammæ lán, til dæmis til sex mánaða, þ. e. a. s. neyzluvörur, hálf-
unnar vörur og hráefni, er ábyrgðin veitt með svonefndu "almennu skírteini". Með
þessu skírteini er reynt að ná yfir allan útflutning viðkomandi fyrirtækis að frá-
dreginni sölu gegn beinni ábyrgð (kontantremburs) eða annarri fyrirframgreiðslu-
aðferð. Þar sem tryggingastofnunin æskir ekki afskipta af almennum viðskiptum
útflytjanda, og setur því hámarksupphæð í hvert skírteini, sem nota má fyrir
hvaða kaupanda sem er, í þeim löndum, sem skírteinið tiltekur. Útflytjandinn má
veita lán upp að þessari upphæð án þess að leita til stofnunarinnar, að því tilskildu,
að annaðhvort hafi hann áður átt hagstæð lánsviðskipti við þennan kaupanda eða
útvegað tvö traust lánshæfnisvoUorð frá traustum heimildum. sem réttlæti lán
hans. Ef útflytjandi óskar að veita lán. sem eru hærri en samníngsupphæðín,
verður hann að leita heimildar hjá stofnuninni. Almennu skírteinin eru gefin út
til eins árs í senn.

Í Kanada fær útflvtjandinn skírteinið með þeim hætti, að hann sendir um-
sókn sína á einföldu eyðublaði og tiltekur þar í heildartölu og eftir löndum útflutn-
íngssölur, sem hann gerir ráð fyrir á næstu tólf mánuðum. og veitir einnig upp-
lýsingar um sölur á undanförnum árum. Síðan sendir stofnunin útflytjandanum
hréf með lista yfir iðgjaldaprósentuna fyrir hvert land, sem hann hyggst flytja út
til. og skilmála. sem stofnunin vill tryggja með sölur útflytjandans. Umsókn út-
flytjandans er í raun og veru umsókn um slíkan lista og skapar enga skyldu fyrir
útflvtjandann, Hann er frjáls að ákveða sig eftir móttöku listans. hvort hann vill
notfæra sér þjónustu stofnunarinnar. Ef hann samþykkir tilboðið, þá borgar hann
um það bil 10% af áætlaðri iðgjaldaupphæð ársins. Þetta fé er endurgreitt, þegar
skírteinið rennur út eða flyzt áfram til næsta árs, ef skírteinið er endurnýjað. Eft-
irstöðvar iðgjaldsins greiðast Þannig, að fyrir 10. hvers mánaðar gerir útflytjandinn
skýrslu yfir samninga og útskipanir, sem hann hefur gert undanfarandi mánuð, að-
eins í heildartölu og eftir löndum. Ekki er nauðsynlegt að tilgreina einstakar sölur
til einstakra kaupenda. Síðan reiknar hann iðgjaldið út og sendir greiðsluna með
skýrslu sinni.

Stofnunin gefur út ábyrgðarskírteini, sem nl. a. tiltekur mörk heildarábyrgðar
og aðra skilmála. Þeir eru strangt trúnaðarmál útflvtjanda og stofnunarinnar,
einnig sú staðreynd, að skírteinið hafi verið gefið út. Þegar útflvtjandí gerir um-
sókn sína, samþykkir hann að ræða ekki um skilmála eða atriði skírteinisins við
nokkurn mann nema banka sinn í trúnaði.
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Almenna skírteinið er ekki notað vegna útflutnings fjármagnsfrekra vara, t. d.
véla og vélahluta, skipa o. þ. h. Fyrir slíkar vörur eru notuð skírteini, sem gefin
eru út fyrir einstakar sölur.

Sölur til erlendra rikisstjórna, ríkisfyrirtækja o, s. frv. heyra vanalega ekki
undir hið almenna skirteini.

Ábyrgðin tekur gildi frá útgáfudegi.
Þegar um fjármagnsfrekar vörur er að ræða, er stundum æskilegt fyrir út-

flytjandann að fá lánsábyrgð, sem er í gildi frá undirritunardegi sölusamnings. 1
undantekningartilfellum eru slíkar ábyrgðir veittar fyrir aðrar vörutegundir.

Helztu áhættur.

Helzt verður hætta á tapi vegna greiðsluvanskila ef:
a) Viðskiptavinur verður ógjaldhæfur (insolvent) skv. nánari skilgreiningu (við-

skiptalagar áhættur).
b) Settar eru á nýjar viðskipta- eða gjaldeyrishömlur í landi kaupandans (stjórn-

málalagar áhættur).
e) Greiðsluyfirfærslur eru stöðvaðar eða vöruskíptaverzlun tekur gildi milli Noregs

og lands kaupanda (stjórnmálalegar áhættur).

Með tryggingu samninga við erlend ríki eða ríkisfyrirtæki er ekki um ógjald-
hæfni að ræða i venjulegum skilningi. Í þessum tilfellum tekur tryggingin því ekki
til þess, að kaupandinn greiði ekki samkvæmt samnings skyldu sinni innan nánar
ákveðins tima.

Ekki er tryggt gegn gengistapi. Þar sem salan er gerð i erlendri mynt, er trygg-
ingarupphæðin greidd á hinu opinbera gengi, sem gilti á útskipunardegi eða þegar
endurgreiðsluskuldbindingin tók gildi, ef gengið var lægra þá.

Útflutningslánaábyrgðin verndar skírteinishafa gegn greiðsluvanskilum af
hálfu erlendra kaupenda, en tekur ekki til taps eða skemmda á viðkvæmum vörum.
t löndunum þrem, sem höfundur hefur upplýsingar frá, er tekið fram, að vörurnar
verða að vera framleiddar í viðkomandi landi að mestu eða öllu leyti, ef veita á
lánsábyrgð vegna sölu þeirra úr landinu.

Viðfeðmi ábyrgðar.
Ábyrgðin tekur aldrei til 100% áhættu, þar sem talið er nauðsynlegt, að trygg-

ingartaki beri sjálfur hluta af tapsáhættunni. Þetta er skv. einni grundvallarreglu
um útflutningslánaábyrgðir, þ. e. samábyrgðarreglunni. t Kanada greiðir ECIC-
stofnunin allt að 90% af tæpsupphæðinni skv. skilyrðum og skilmálum skirtein-
isins, en útflytjandinn ber þá 10% áhættu.

Þannig eru settar hömlur á gáleysislegar eða handahófskenndar lánveitingar
útflytjenda. Samábyrgðarhlutfallið er breytilegt eftir ástæðum.

Sérhver upphæð, sem næst inn með innheimtu, er skipt milli útflytjenda i
sömu hlutföllum og tjóninu var skipt eftir. Útflytjandinn hefur þvi hagsmuna að
gæta.

r Noregi eru tryggingaflokkar þannig:
75% af tapi vegna ögjaldhæfis.
85 % af tapi vegna annarrar áhættu, sem tryggingin nær til, en flokkarnir eru

settir lægra, ef ákveðnir markaðir eða samningar eiga í hlut. Þegar sérstaklega
stendur á, má hækka þá upp í 85% og 95%. Tryggingin er yflir~citt hlutfallsleg
(proratarisk) , ef ekki er annað tekið fram, en stundum fær útflytjandi fyrstu
eigináhættu.
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Ákoðrðun iðgjalda.

Við útreikning á iðgjöldum er tekið tillit til innflutningslands, lengdar láns-
tíma, hversu mikil veð eru sett fyrir láninu, t. d. bankatrygging, ásamt öðrum
atriðum, sem áhrif hafa á lánsáhættuna.

Fyrir almenn skírteini vegna skammærra lána gildir nú ákveðin skrá, þar
sem iðgjaldið er breytilegt frá 0.1 % (greitt strax vegna sölu á betri mörkuðum)
og upp í 1% (sex mánaða gjaldfrestur vegna verri markaða).

1Kanada miðast iðgjöldin við kostnaðarverð og eru aðeins ætluð til að mæta
rekstrarkostnaði og tjónabótum. Einnig er tekið fram, að erfitt sé að sýna, hvert
iðgjaldið sé á land fyrir hvern einstakan útflytjanda. Hver hefur sina markaði,
lánskjör, vandamál og erfiðleika, en öll þessi atriði verður að taka til greina, þegar
iðgjöldin eru ákveðin.

Unz tryggingastofnuninni hefur borizt umsókn útflytjanda, er útilokað að
segja um iðgjaldið fyrir sérhvert land. Einnig er það útilokað að auglýsa iðgjalda-
flokka eða gefa í skyn, hvernig þau breytast frá landi til lands af diplómatískum
ástæðum. Í Kanada eru iðgjöldin frádráttarbær til tekjuskatts.

Iðgjaldaflokkar fyrir almenn skírteini eru settir lágt með tilliti til þess, að
þetta tryggingarform hefur í för með sér mesta áhættudreifingu á einstakan kaup-
anda og innflutningsland. Vegna einstakra skírteina er iðgjaldið ákveðið sérstak-
lega í hvert sinn, en þar um gilda þó ákveðnar reglur.

1Noregi eru iðgjöld fyrir einstök skírteini gefin upp við loforð um tryggingu,
sem veitt er tryggingarumsækjanda, áður en skírteinið er gefið út. Fyrir lán lengri
en til tveggja ára er iðgjaldið reiknað í tvennu lagi, þ. e. grunniðgjald, sem
er greitt í eitt skipti fyrir öll og tímaiðgjald. sem reiknast á hverjum tíma af úti-
standandi upphæð.

Ýmsar aðrar samþykktir: Lánsábyrgðarskírteini inniheldur og ýmsa aðra skil-
mála, sem segja fyrir um afstöðu stofnunarinnar og tryggingartaka. t. d. upplýs-
inga- og varfærnisskylda, frestur til gerðar skaðabótakröfu og útborgunar skaða-
bóta, um innheimtu viðkomandi kröfu o. s. frv.

Áluettudreiiinqin,

Ein af grundvallarreglum trygginga er sú, að áhættudreifingin sé sem mest
og bezt. Þess vegna tryggir útflytjandi með skírteini sínu allan útflutning sinn til
allra útflutningslanda sinna, nema þær sölur eru undanskildar, sem gerðar eru
gegn óafturkallanlegum ábyrgðum og þær, sem greiddar eru fyrirfram.

ECIC-stofnunin í Kanada er ætíð reiðubúin til að sleppa úr nokkrum löndum,
svo lengi sem þau, sem eftir eru til tryggingar, veiti ECIC nægilega áhættudreif-
ingu. En landavalið getur orðið kostnaðarsamt. Sum af fyrstu tjónum ECIC
(vegna stjórnmálaáhættu) urðu í löndum, sem útflytjendur hefðu viljað sleppa úr,
vegna þess að þeim fannst áhættan engin. Reynsla ECIC-stofnunarinnar í Kanada
hefur sannað, að það er raunverulega hætta á tapi vegna útflutnings til hvaða lands
sem er í heiminum.

Notkun tryggingaskíl'feinis í fjáröflllnarskyni.
Útflytjandi, sem hefur tryggt kröfur sínar á erlenda kaupendur, mun geta

notað ábyrgðarskírteinið sem fjáröflunartæki. t mörgum tilfellum veitir banki
frekar lán eða víxillán, þegar hann veit, að lánsáhættunni vegna erlendra kaupenda
er mætt af tryggum aðila. Þegar útflytjandinn hefur móttekið skírteinið, getur
hann skriflega sótt um samþykki stofnunarinnar til að flytja réttinn til hugsan-
legrar endurgreiðslu til viðkomandi banka. Stofnunin getur þá Í almennu bréfi til
útflytiandans veitt leyfið, og um leið tilkynnt það til bankans.

Ef svo vill til, að skaðinn skeður og fellur innan ramma tryggingaskilmála
stofnunarinnar, þá greiðir hún bæturnar til bankans.
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9.4 Sérstakar ábyrgðir.
Fjármögnunarábyrgðir.

Þær hafa þann tilgang að auðvelda útflytjanda að fá nauðsynleg Ján, sem gera
útflutningsviðskipti möguleg. Þótt ástæðan fyrir lánsábyrgðinni sé lán eða gjald-
frestur útflytjanda til erlends kaupanda, þá er fjármögnunarábyrgðin bundin við
bankalán til útflytjanda. Hún mætir engri áhættu fyrir útflytjandann, sem sjálfur
er ábyrgur fyrir því, að lánið verði greitt. Tryggingastofnunin hefur þannig fulla
kröfu um endurgreiðslu (regres) gagnvart honum fyrir hugsanlegum greiðslum
vegna ábyrgðarinnar. Ábyrgðin getur tekið til lána, sem fara til að fjármagna
lager af útflutningsvörum erlendis eða vegna framleiðslu og sölu vegna fastra
samninga.

Lán til útvegun ar á vélum eða öðru þess háttar heyra ekki undir slíkar
ábyrgðir. Ábyrgðin tekur gildi við ábyrgðaryfirlýsingu til viðkomandi banka, þar
sem stofnunin tekur að sér að mæta 50%-75% af hugsanlegu tapi bankans vegna
nánar tiltekins láns bankans til útflytjandans.

Á byrgðir vegna oerktakastarisemi erlendis.
Samningur um framkvæmd verkefnis erlendis getur verið viðfangsefni fyrir

venjulega lánsábyrgð, sem taki til greiðsluskyldu semjarida. Í sambandi við slíka
samninga verður verktaki samt sem áður, hvað sig snertir, að setja ýmsar trygg-
ingar gagnvart verksala, til dæmis tilboðstryggingu "bid bonds", fulllúkningar-
tryggingu "performance bonds" og í komandi tilfellum fyrirframgreiðslutryggingu
"advance payments guaranties". Það er yfirleitt verkefni banka eða tryggingafélaga
að setja slíka tryggingu. Tryggingarstofnunin hefur í vissum tilfellum, t. d. ef um
mjög stóra samninga er að ræða, möguleika til að taka þátt í slíkri tryggingaveit-
ingu, ef slíkt væri nauðsynlegt, til að af gerð samnings gæti orðið. Þátttaka stofn-
unarinnar yrði veniulega endurtrygging (þó ekki meiri en 50% af ábyrgð bankans
eða trvgzingafélagsíns) .

Í alveg sérstökum tilfellum getur stofnunin einnig veitt slíkar ábyrgðir beint
gagnvart hinum erlenda verksala.

Ábyrgðir vegna útttutninqssðknar (eksport fremstöd)

Sem sérstakur stuðningur fyrir útflutningsstarfsemi á mörkuðum í Bandaríkj-
unum, Kanada og öðrum dollaramörkuðum, var í bvrjun sjötta áratugsins gefin
heimild til að veita sérstakar áhættutryggingar. Þessi tegund áhættutrygginga var
seinna látin taka til annarra markaða.

Meðan lánstrygging miðast alltaf við frágenginn sölusamning. hafa þessar
tryggingar eða ábyrgðir víðara notkunarsvið, að því marki, sem trygging getur náð
til áhættu í sambandi við útflutningssólm og ýmsa þætti hennar, t. d. auglý~inga-
útgjöld, kostnað vegna annarrar starfsemi, bir sðavörzlu o. s. frv.

Ábyrgðarskyldan takmarkast yfirleitt við 50% af hugsanlegu tapi viðkomandi
útf'lyt ianda. f framkvæmd hefur ábvrgðin það form, að gerður er samningur milli
tryggingarsala og viðkomandi útflytjanda, sem nær yfir ákveðið tímabil (3-5 ár).
Ábyrgðirnar, sem annars hafa verið lítið notaðar, er erfitt að staðla, hvað form
snertir, þar eð þær verður að sníða eftir þörfum einstakra útflytjenda.

Ríkisábyrgðir með sérstökum kjörum til þróunarlanda
og fjárfestingar í þrðunarlatuii.

Þessar ábyrgðir eru veittar til þess að örva tilfærslu fjármagnsfrekra vara og fjár-
festingar í þróunarlandi, sem liður í "viðskiptalegri aðstoð" við þessi lönd. Mál
þessi fá afgreiðslu í samráði við Norsk utviklingshjelp. Það er tryggingastofnunin,
sem tekur ákvörðun um ábyrgðina. en skv, meðmælum NU,
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Í samþykkt norska stórþingsins segir, að veita megi útflytjanda ábyrgð, ef
útflutningur eða fjárfesting "stuðlar að mikilsverðum hagvexti eða leggur grund-
völlinn að mikilsverðum hagvexti í viðkomandi landi." Hinir sérstöku skilmálar
eru þeir, að lánstíminn getur farið fram úr mörkum, sem gilda fyrir venjulegar
útflutningsábyrgðir og krafizt er stjórnunarþóknunar í stað iðgjalds!).

Samkvæmt tilgangi sínum eru það bara fjármagnsvörur, sem heyra undir
þessar reglur, og einnig verða viðskipti að vera af ákveðinni stærð, þótt ekki sé
ákveðið neitt lágmark.

Lánstími, sem samþykktur er vegna venjulegra útflutningsábyrgða, er almennt
takmarkaður við 5 ár (undantekning 6-7 ár), fyrir nýbyggingar skipa eru nokkuð
lengri frestir.

Fyrir þróunarland er oft spurning um lengri lánsfrest fyrir meiri háttar við-
skipti upp í 10 ár og í vissum tilfellum lengur.

9.5 íslenzk viðhorf.
Hér hefur nú verið greint að nokkru frá skipulagi þessara mála í Noregi

og Kanada. En hvað um ísland'? Í skemmstu máli er það að segja, að slíkt kerfi er
ekki við lýði hér á landi. Iðnaðurinn hefur farið fram á, að kerfi með þessu sniði
verði komið á hér, en ekki hefur orðið úr framkvæmdum enn.

Í lítilli könnun, er höfundur gerði í október s. l. á skoðunum islenzkra út-
flytjenda til ýmissa atriða útflutningsmála, var spurt um viðhorf þeirra til útf'lutn-
ingslánaábyrgða. Spurningin hljóðaði þannig: "Teljið þér, að ríkið eigi að veita
ríkisábyrgðir vegna sérlega áhættusams útflutnings? Já / nei". Af þeim 30, sem
fengu spurningalista, svöruðu 18, eða 18/30 = 60% úrtaksins, en þetta mun vera
um 45% útflytjenda í landinu. Af þeim 18, sem þátt tóku í könnuninni, svöruðu
13 eða 72% já, 2 eða 11% nei og 3 eða 17% tóku ekki afstöðu.

Þeir, sem svöruðu neitandi, gáfu þær skýringar, að hætta væri á, að þetta yrði
misnotað og gerði útflytjendur aðeins kærulausa við val kaupenda. Aðrir töldu
þetta vera mikið matsatriði, gæti komið sumum að gagni, eins og t. d. útflytjend-
um iðnaðarvara, en skipti ekki máli fyrir aðra.

Það er ekki vafamál, að aukist útflutningur íslenzkra iðnaðarvara á næstu
árum, sem við skulum vona, þá munu íslendingar þurfa að koma sliku kerfi á fót
til þess að vera samkeppnishæfir við t. d. Dani og Norðmenn. Sérstaklega geri ég
ráð fyrir, að slíkt kerfi verði nauðsynlegt, ef íslendingar hyggjast auka útflutn-
ing til hinna miður þróuðu ríkja, t. d. í Suður-Ameríku og Afríku.

1) Á fundi, sem n:tlega var haldinn f Amsterdam i Hollandi, að undirlagi Sameinuðu þj6ð-
anna, og fjallaði um fjárfestingu erlendra einkaaðila f þr6unarlöndunum, kom fram, að engin
þeirra þj6ða, sem veita þegnum sinum tryggingu gegn stj6rnmálaáhæUum vegna nýrrar fjár-
festingar i þr6unarlöndunum, hefur orðið fyrir alvarlegum skakkaföllum, þrátt fyrir al'! 52
byltingar hafi átt sér stað í þr6unarlöndunum á síðastliðnum 10 árum. Á meðal hinna "heppnu"
tryggingaþj6ða eru Bandaríkin, Þýzkaland. Japan, Ástralfa, Danmörk, Noregur, Holland og Sviss.

Einnig var rætt um það á fundinum, að margir kostir fylgdu þvi, að sérstök alþj6ðleg stofn-
un sæi um tryggingar vegna fjárfestingar i þr6unarlöndunum og smáar jafnt sem st6rþj6ðir ættu
aðild að. Meðal kostanna væri það, að viðkomandi þr6unarland yrði að verja þær p6litfsku að-
gerðir, sem stofnuðu hinni erlendu fjárfestingu i hættu. Alþj6ðabankinn gerði fyrir nokkrum
árum frumdrög að skipulagsskrá fyrir slika alþj6ðastofnun, en bankinn hefur ekki hrint máli
þessu i framkvæmd ennþá. (The Economist, i marz 1968).

Heimildir: Eksport Markedsföring, útg. Norges Eksportskole 1967. Den danske eksport kredit-
ordning, útg. Köb. 1961. Export Credits Insurances, útg. Viðskiptaráðuneyti Kanada, 1961.
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10. Horfur í einstökum iðngreinum með tilliti
til hugsanlegrar EFTA-aðildar.

10.1 Inngangur.

Hér verður ekki gerð grein fyrir hverri einstakri iðngrein. heldur fyrst og
fremst þeim, sem mestrar tollverndar njóta og falla undir fríverzlunarákvæði
stofnsamnings EFT A, og þá jafnframt þeim, sem búast má við, að lendi í erfiðari
samkeppni en áður. Þær tölur, sem tilfærðar eru i yfirlltstöflum, er flestar að
f'inna í 5. kafla. Ekki verður þó farið nákvæmlega eftir flokkuninni samkvæmt
markaðsaðstöðu í fyrri köflum. Rétt er að undirstrika einu sinni enn, að niður-
stöðurnar eru ekki áreiðanlegri en þær upplýsingar, sem unnið er úr.

10.2 Brauð- og kökugerð.

Tafla 14. Yfirlit þróunar í brauð- og kökugerð.

1968
1. Ágóði eftir skatt (þús. kr.) +4043
2. Mannár 414

Þróuu 1964--1968
Niður á við
Hækkun '64--'66, síðan
lækkun

3. Fjöldi fyrirtækja .
4. Vísitala framleiðslumagns (1965 - 100)
5. Vísitala framleiðni (1965 = 100) .
6. Vergt vinnsluvirði á mannár (þús. kr.) ..
7. Tollur á fullunnum vörum (i %) .

71
1)105.4

1)97.6
Sveif'lukennds)
Niður á við2)

80 Á frilista og tollur úr
125% í 100% 1964, og
100% í 80% árið 1968.

8. Veginn meða It. hráefna og umbúða ci %) 3)3-5

Það virðist vera hefð að telja brauð- og kökugerð til lítt eða ekki tollverndaðs
iðnaðar, en aftur á móti kexgerð til toIlverndaðs iðnaðar (sbr. skýrslu Haars
1963 og skýrslu um Fríverzlunarsamtök Evrópu 1968). Er þetta sennilega komið
til af þvi, að aðalhráefni í brauð- og kökugerð eru hveiti og sykur, sem nú eru
tollfrjáls. Hins vegar hefur þess ekki verið gætt, að hið sama gildir um kexgerð,
og er veginn meðaltollur þar um 5%, sbr. töflu 16 hér á eftir. Þessi "mismunur"
á brauð- og köku gerð og kexgerð virðist því óraunhæfur.

Áður en lengra er haldið, er rétt að líta á töflu 15. Í Verzlunarskýrslum eru
"kökur, kex og aðrar iburðarmeiri brauðvörur" saman í flokki. Þess vegna er
erfitt að gera sér nákvæma grein fyrir þróun innflutnings f kökum og kexi, sitt f
hvoru lagi. Sömuleiðis eru "vélar til brauð- og kexgerðar" flokkaðar saman. Tafla
15 gefur eigi að síður nokkra hugmynd um þróun mála. Þar sést, að innlend fram-
leiðsla á "brauðum, skoriroki og öðrum brauðvörum" hefur aukizt að magni til, og
markaðshlutdeild Islenzkrar framleiðslu haldizt svo til óbreytt 1964-1967. Hins

------ ---
1) Talan er fyrir 1967.
2) 1964-1967.
3) Talan er ágizkun. f flestum öðrum iðngreinum er st~ðzt við upplýslngar af fyrirsprn-

arblaði.
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vegar hefur innlend framleiðsla á kökum verið nokkuð skrykkjótt. Svo til sama
magn var framleitt 1964 og 1966 annars vegar, og 1965 og 1967 hins vegar. Jafn-
framt hefur innflutningur á kökum minnkað síðan 1965, en 1964-1965 jókst
innflutningur verulega (sbr. hinar heitu umræður um danska tertubotna, sem
áttu sér stað).

Markaðshlutdeild islenzkrar kökuframleiðslu hefur aukizt síðan 1965, enda
þótt heildarneyzla hafi minnkað. Söluhorfur eru tiltölulega góðar fyrir 1969.

Það kemur einnig fram í töflu 15, að innflutningur á vélum og tækjum hefur
verið verulegur 1964-1967, t. d. miðað við skyldar iðngreinar, sbr. siðar. (Hag-
sveifluvog iðnaðarins gefur hér einna mest útslag).

Tafla 15. Innflutningur og innlend framleiðsla á brauði, kökum og kexi, svo og
innflutningur á vélum og tækjum til brauð- og kökugerðar 1964-1967.

19.07.00
Brauð, skonrok og aðrar algengar brauð-
vörur (tonn)

a) Innflutningur .
b) Innlend framleiðsla .

1964

108.1
5580.0

1965

89.0
5559.0

1966

94.8
6203.0

1967

95.1
6385.0

e) Samtals .
d) Hlutdeild Ísl. framleiðslu í % .

19.08.00
Kökur, kex og aðrar iburðarmeiri brauð-
vörur (tonn)1)

a) Innflutningur .
b) Innlend kökuframleiðsla .
e) Innlend kexframleiðsla .

5688.1
98.1

465.3
847.0
828.0

5648.0
98.4

929.0
794.0
644.0

6297.8
98.5

705.0
849.0
548.0

6480.1
98.5

636.0
796.0
510.0

d) Samtals .
e) Hlutdeild isl. framleiðslu í % .

84.30.01
Innflutningur á vélum, tækjum til brauð- og
kexgerðir, cif-verðmæti (þús. kr.) á verðlagi
hvers árs .

2140.3
78.3

2308

2367.0
60.8

2224

2102.0
67.5

3397

1942.0
67.3

2030

Hver er þá ástæða hinnar óhagstæðu þróunar ágóða eftir skatt, sem fram
kemur i töflu 14?

Hér held ég, að um sé að ræða áhrif verðlagsákvæða ásamt viðbrögðum fram-
leiðenda við þeim. Sem kunnugt er, gilda hámarksákvæði um verð á brauði, en
ekki kökum (nema vínarbrauðum). Er því ekki ósennilegt, að framleiðendur hafi
hækkað kökuverð (m. a. vegna aukins kostnaðar) tiltölulega meira en ella, því að þá
hefðu þeir jafnað verðhækkununum niður á allar framleiddar tegundir. Þar sem gera
má ráð fyrir, að kökur séu "verðteygnari" en brauðvörur, dregur þetta úr eftir-
spurðu magni, að öðru jöfnu. Þar á ofan bætist, að kökur eru "tekjuteygnari",
svo að efnahagsleg áföll alls almennings hafa sennilega gert köku kaup almennings
minni en ella. Þetta er einnig reynsla Brauðs h.f., sem má segja, að sé eina
brauðverksmiðjan hér á landi. Fyrirtækinu fannst brauðmarkaðurinn of litill og
hóf kökuframleiðslu.

1) Súkkulaðikex ("Prince Polo" og þess háttar) telst til tollskr. nr. 18.06.09 og er þvi ekki
meðtalið hér.
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þrátt fyrir þá óhagstæðu þróun, sem raun ber vitni, er ekki ástæða til að
ætla, að þátttaka i EFT A hefði veruleg áhrif á brauð- og kökugerð. Aðalástæðurnar
fyrir þvi eru þessar:
a) Ekki allar vörutegundir falla undir fríverzlunarákvæði EFTA.
b) Talsverður hluti framleiðslunnar nýtur fjarlægðarverndar.
e) Það er almenn reynsla, að með bættum efnahag fólks minnkar heimabakstur

og kaup á tilbúnum (brauð- og) kökutegundum aukast. Neyzla tilbúinna
kökutegunda á mann ætti þvi að fara vaxandi. Auk þess eykst heildarneyzlan
vegna fólksfjölgunar. Hins vegar gæti öfug þróun átt sér stað með brauðneyzlu.
Þetta er hvort tveggja óskylt EFTA.

d) Smekk fólks verður ekki breytt í einni svipan, og innlendir framleiðendur
hafa betri möguleika til að aðhæfa framleiðsluna smekk fólks hér á landi en
erlendir framleiðendur. Hér verður þó að benda á, að bakarar telja sig í sumum
tilfellum fá lélegra hráefni en starfsbræður þeirra erlendis. T. d, telja þeir
Íslenzkt smjörlíki gæðaminna en danskt og innflutningur á sumum hráefnis-
tegundum ekki tryggður, t. d. möndlum-). Smjörlíki fellur undir landbúnaðar-
vörur (sbr. tollur 15.13 í viðauka D í EFTA-skýrslunni) og verður því ekki
fríverzlunarvara við inngöngu í EFTA. Þetta vandamál stafar af innflutnings-
banni okkar á landbúnaðarafurðum"), og væri ráðlegt, að íslenzkir hráefnis-
kaupendur, islenzkir hráefnisframleiðendur og yfirvöld ræddu slik mál sam-
eiginlega til að finna viðunandi lausn á þeim.

Hins vegar ættu bakarar að geta notað heildarsamtök sér meira til fram-
dráttar en verið hefur, t. d. að gera sameiginleg innkaup, og auglýsa sameigin-
lega, tryggja innflutning á vissum hráefnum o. s. frv. Bakarar höfðu með sér
innkaupasamband áður fyrr, sem lagðist niður, en auðvitað fer akkur að slík-
um samtökum eftir því, hvernig er á málum haldið.

e) Þrátt fyrir talsverða vélvæðingu, er fjármagn á mann ár tiltölulega lágt (var
167 þúsund 1968). Bendir þetta til þess, að vélarnar dreifist á marga aðila og
nýtist þvi illa. Af þessu leiðir lága arðsemi á fjármagnseiningu (eða 3.76%
1968). Virðist því betri nýting æskileg, hvort sem gengið verður í EFTA
eða ekki.
Ég tel vandamál brauð- og kökugerðar innlent og óskylt EFTA, a. m. k. i

öllum aðalatriðum.

10.3 Kexgero.
Tafla 16. Yfirlit þróunar í kexgerð.

1. Ágóði eftir skatt (þús. kr.) .
2. Mannár .
3. Fjöldi fyrirtækja .
4. Vísitala framleiðslumagns (1965 = 100)
5. Vísitala framleiðni (1965 = 100) .
6. Vergt vinnsluvirði á mannár (þús. kr.) ..
7. Tollur á fullunnum vörum ci %) .

1968
258

67
3

8)79.2
3)104.1

169
80

Þróun 1964--1968
Neikvæður 1964-1966
Fækkandi
Fækkandi
Lækkandí+)
Vaxandí+)
Vex ört
A frílista, og tollur úr
125% í 100% árið 1964,
og úr 100% í 80% 1968.

8. Veginn meðalt. hráefna og umbúða (í %) 5

1) Þetta kom fram á fundi með fulltrúum framleiðenda í starfsnefndum vegna EFTA, 30.
okt. 1969.

2) Sbr. einnig það, sem sagt verður um mjólkurduft í sælgætisframleiðslu.
3) Talan er fyrir 1967.
4) 1964-1967.
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Eins og tafla 16 ber með sér, hefur þróun ágóða eftir skatt verið í rétta átt,
en tap var á árunum 1964--1966. Horfur eru allgóðar fyrir árið 1969, miðað við
síðustu ár. Kexgerð hefur orðið að horfast í augu við frjálsan innflutning síðan
1964. Þrátt fyrir háa tollvernd (en 80% tollur er á fullunnum vörum, og veginn
meðaltollur hráefna og umbúða er um 5% árið 1968), hefur innlend framleiðsla
dregizt saman, starfsfólki og fyrirtækjum fækkað síðan 1961 (fyrirtækjum úr 5
árið 1960 í 3 árið 1968). Einkum hefur þessi neikvæða þróun verið ör síðan 1964.
Framleiðni hefur hins vegar aukizt, og vergt vinnsluvirði á mann hefur aukizt
stórlega og það t. d. mun meira en í sælgætisgerð og öl- og gosdrykkjagerð, sem
hafa notið algerrar innflutningsverndar. Þetta ásamt nýju gengi íslenzku krón-
unnar, er eflaust orsök bættrar afkomu 1967 og 1968. Eigi að síður hefur vergt
vinnsluvirði á mannár verið með því lægsta í íslenzkum iðnaði 1964-1968.

Í Verzlunarskýrslum er kex flokkað með brauði og kökum. Tafla 15 sýnir
þær tölur, sem fyrir hendi eru.

Um 66% hráefna og umbúða eru innfluttar (en allar umbúðir sennilega inn-
lendar). Hveiti og sykur eru þau erlend aðföng, sem vega þyngst á metunum.
Þessi hráefni eru tollfrjáls (og koma frá löndum utan EFTA). Þess vegna er
ógerningur að halda "hreinni tollvernd" (skv. skýrgreiningu Haars) óbreyttri við
inngöngu í EFTA. Um 50% starfsmanna hafa starfað lengur en 5 ár og talsverður
hluti starfsliðsins eru konur, eða um 75%.

Athyglisvert er, að þrátt fyrir fækkun starfsliðs (mannára) á undanförnum
árum, er fjármagn á mannár aðeins 211 þús. kr. árið 1968, sem er líkt og Í "hand-
verksgreinum", eins og leðurgerð og skartgripasmíði. Jafnframt er afkastageta
ekki fullnýtt.

Af því, sem hér hefur verið sagt, er ljóst, að kexgerð á erfiða daga, ef af
EFTA-aðild verður, enda þótt nokkuð hafi lærzt í samkeppni á undanförnum árum
(sbr. hina miklu aukningu vinnsluvirðis á mannár). Aðstaðan til að mæta harðri
samkeppni er öllu erfiðari fyrir þá sök, að það tap, er varð 1964-66 hefur ekki
unnizt upp aftur, að sjálfvirkni er ekki nægileg og að meðal-hráefnistollur er það
lágur, að ómögulegt er að halda tollvernd óskertri í fyrsta áfanga tollalækkana,
ef afurðatollur lækkar um 30%.

Ef markaðshlutdeild íslenzkrar kexframleiðslu á að haldast óbreytt frá því,
sem nú er - hvað þá heldur að aukast - verður talsvert átak að koma til. Hef
ég hvorki aðstöðu né kunnáttu til að segja nákvæmlega til um, hvað til bragðs
skuli taka. ÞÓ eru nokkur atriði, sem gefa ástæðu til nokkurrar bjartsýni:

a) Tvær kexverksmiðjur - af þeim þremur, sem starfandi eru - sjá um meginið
að innlendri framleiðslu (eða um 93.9%). Nokkurn veginn sömu eigendur
munu og vera að þessum tveimur verksmiðjum. Ætti því að vera hægt um
vik að hagræða framleiðslunni sem bezt og erlend tækniaðstoð ætti að nýt-
ast vel.

b) Framleiðslan virðist samkeppnishæf, hvað verð snertir (í dag).
e) Búast má við, að með auknum tekjum minnki heimabakstur. og að þetta leiði,

að öðru jöfnu, til tiltölulega vaxandi kaupa á tilbúnum kökum og kexi.
Í mörgum tilfellum má nota sömu vélar til kex- og köku gerðar, þannig

að ýmsir möguleikar eru fyrir hendi, enda þótt keppa verði við innlenda
kökuframleiðslu.

d) Hluti framleiðslunnar er þess eðlis, að um takmarkað geymsluþol er að ræða
og skammur afhendingarfrestur til verzlana er einnig samkeppnistæki.

e) Með því að gera markaðskannanir, m. a. með tilliti til útlits umbúða og gæða
vörunnar, og með talsverðum auglýsingum, virðist mega fá talsverðu áorkað.
Er ráðlegt að veita fyrirtækjunum tækniaðstoð þegar í upphafi aðlögunartíma-
bilsins til að kanna heppilegan framleiðslugrundvöll og söluaðferðir.

148



f) Stærsta verksmiðjan hefur kaup á nýjum vélum í huga 1969 til að auka sjálf-
virkni, sem ætti að bæta samkeppnisaðstöðu og bera vott um, að stjórnendur
fyrirtækisins eru ekki svo svartsýnir á framtíðina, þrátt fyrir allt.

g) Þegar talað er um, að vissar iðngreinar leggist í rúst við inngöngu í EFTA,
er hollt að hafa í huga, að ekki lagðist allt i rúst 1966, en segja má, að rétt
fyrir síðustu tvær gengisbreytingar hafi gengisverndin verið orðin það lág, að
hún hafi "etið upp" tollverndina í sumum tilfellum. Vissulega var afkoma
slæm i kexgerð 1966. Mér er ekki grunlaust um, að innflutningsfrelsið 1964
hafi haft meiri áhrif á innlenda kexframleiðslu en EFTA-aðild kæmi til með
að hafa. Hvort tveggja er, að framleiðendur eru reynslunni ríkari og vita betur,
hvernig bregðast skuli við aukinni samkeppni.

Að öllu samanlögðu tel ég mjög athugandi að veita kexframleiðendum tækni-
leqa aðstoð sem fyrst til að gera markaðsrannsðkti til að ákveða val framleiðslu-
tegunda og til að ákveða vélbúnað og sjálfvirkni i samræmi við heppilegustu fram-
leiðslutilhögun i fram liðinni.

10.( Sælgætisgerð.
Tafla 17. Yfirlit þróunar í sælgætisgerð.

1. Ágóði eftir skatt (þús. kr.) .
1968
1955

Þróun 1964--1968
Nokkuð stöðugur nema
1968

2. Mannár .
3. Fjöldi fyrirtækja .
4. Vísitala framleiðslumagns (1965 = 100)
5. Vísitala framleiðni (1965 = 100) .
6. Vergt vinnsluvirði á mannár (þús. kr.) ..
7. Tollur á fullunnum vörum í % .
8. Veginn meðalt. hráefna og umbúða (í %)

257 Fjölgar nema 1968
32 Stöðugur frá 1965

1)121.1 Vaxandí- )
1)112.8 Vaxandí-)

221 Vaxandi nema 1968
Inntlutníngsbarms)
34 Óbreyttur

Af töflu 17 má ráða, að um fremur hagstæða þróun er að ræða 1964--1967.
Það er þó erfitt að meta, hvers virði tölur um afkomu sælgætisgerðar eru, þar
sem svo til algert innflutningsbann hefur ríkt. Versnandi afkoma 1968 hlýtur
einkum að stafa af versnandi afkomu þjóðarinnar í heild 1967 og 1968.

Einnig er erlendur hluti hráefna og umbúða verulegur (eða um 50% 1968),
þannig að talsverðar verðhækkanir hafa orðið á framleiðslunni, en hærra verð
dregur úr eftirspurn að öðru jöfnu.

Samkvæmt siðustu Hagsveifluvog iðnaðarins (í júlí 1969) er búizt við betri
nýtingu afkastagetu en áður, og talsvert er um fyrirhugaðar fjárfestingar á árinu.

Þar sem áætlað er lengra aðlögunartímabil fyrir sælgæti en flestar aðrar vörur,
ef gengið verður í EFTA, er lítil ástæða til að bera kvíðboga fyrir þróuninni næstu
5 árin. Hins vegar hlýtur að draga að þvi, að til harðrar samkeppni komi, og
blandast þar engum hugur um, að til vandræða geti horft í iðngreininni, ef róttækar
breytingar verða ekki á uppbyggingu hennar. Má búast við, að fyrirtækjum fækki
og að koma verði á hagræðingu með sem mestum vinnuaflssparnaði til að standast
samkeppni.

1) Talan er fyrir 1967.
2) 1964--1967.
3) Súkkulaðikex er þó flutt inn, en á þvi er 100% tollur (sbr. tollskrnr. 18.06.09).
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Tafla 18. Verðmismunur á erlendu og innlendu sælgæti og mjólkurdufti.

I. Sælgæti.
Súkkulaði í 100 gr pakkningum.
a) Fob-verð/kg .
b) Cif-verð/kg .
e) 35% heildsöluálag .
d) Heildsöluverð/kg .
e) Verðmismunur miðað við íslenzkt í

kr. og % . 95.41 (40%)

Enskt Islenakt
109.60
116.00 (áætlað)
40.60

156.60 1)239.00

82.40 (34%)

Norskt

106.36
37.23

143.59

II. Mjólkurduft'').
Nýmjólkurduft, heildsöluverð á tonn í kr .
Undanrennuduft, heildsöluverð á tonn í kr .
lslenzkt nýmjólkurduft er 205% dýrara en erlent.
lslenzkt undanrennuduft er 255% dýrara en erlent.

ísland
106500
40700

HeimsmarkatJur
34943
11453

Heimild: Sælgætisframleiðendur.

Verðsamanburður á innlendri og erlendri framleiðslu virðist mjög óhagstæður
Íslenzkri framleiðslu í dag. Kemur þar ekki eingöngu til framleiðsluvanhæfni fyrir-
tækjanna í sumum tilfellum (miðað við frjálsa samkeppni), heldur einnig hátt
verð á íslenzkri þurrmjólk (nýmjólkurdufti) , sem er talsverður hluti aðfanga, eða
um 17% af verðmæti allra hráefna og umbúða. (Hins vegar eru hráefni og um-
búðir (samtals) jöfnum höndum innlend og erlend).

Innflutningur á vélum og tækjum síðan 1960 hefur verið sem hér segir:

Tafla 19. Innflutningur á vélum og tækjum til súkkulaði- og sykurvörugerfJar
1960-1967. Cif.verðmæti (þús. kr.), á verðlagi hvers árs.

Ár Innflutnínguré)
1960 368
1961 625
1962 1089
1963 2020

Ár Innflutningur')
1964 553
1965 1028
1966 402
1967 1926

Heimild: Verzlunarskýrslur.

Ef þessar tölur eru bornar saman við innflutning "véla og tækja til brauð- og
kexgerðar" í töflu 15, kemur nokkuð ólík mynd í ljós. Endurnýjun á vélakosti
virðist hafa verið mun meiri í brauð- og kex gerð 1964-1967 en i sælgætísgerð,
jafnvel miðað við framleiðsluverðmæti iðngreinanna, en innflutningur á vélum
og tækjum til brauð- og kexgerða nemur nálægt 10 milljónum, eða 156% meiru
en innflutningur á vélum og tækjum til sælgætisgerðar á þessu tímabili, sem nam
3.9 milljónum króna. Framleiðslutekjur voru hins vegar áætlaðar um 32% hærri i
brauð-, köku- og kexgerð en í sælgætisgerð árið 1968. Véla- og tækjakaup voru
einnig meiri í brauð-, köku- og kexgerð 1960-1963 en í sælgætisgerð, skv. Verzl-

1) Án framleiðslugjalds.
2) Sbr. verðupplýsingar 29. maí 1969.
3) Vélar til brjóstsykurs-, súkkulaði- og lakkrísgerðar (711), skv. Verzlunarskýrslum 1960-1963.
4) Verzlunarskýrslur 1964-1967 (tollskrárnr. 84.30.02).
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unarskýrslum. ÞÓ varð talsverð endurnýjun á vélakosti í sælgætisgerð 1961-1963
(sbr. töflu 19) og meiri en í hrauð-, köku- og kexgerð (samtals) einstök ár, eða
1961 og 1962. Þar sem vélar afskrifast lögum samkvæmt um 90% af innkaupsverði
á 5 árum (þ. e. um 18% á ári), ættu að réttu lagi véla- og tækjakaup að vera
afskrifuð i sælgætisgerð (sbr. þó það, sem sagt er um áhrif verðbólgunnar á af-
skriftir skv. bókfærðu verði í 6. kafla).

Sá mismunur, sem fram kemur í vélvæðingunni, kann að eiga sér margar
orsakir. Dettur mér í hug, að þetta sé einkum vegna þess, að vélar og tæki dreifast
á fleiri fyrirtæki í brauð- og kökugerð. Þessi skoðun fær stuðning i því, að fjár-
magn á mannár var meira í sælgætisgerð 1968, eða 400 þús. kr. á móti 167 þús. kr.
Sömuleiðis var arðsemi í sælgætisgerð meiri, eða 11.07% á móti 3.76% í brauð- og
kökugerð. Samanborið við kexgerð virðist sjálfvirkni vera meiri í sælgætisgerð og
álika mikill hluti starfsliðs konur, eða um 75%.

Í samanburði við Norðurlönd starfa hér tiltölulega margir sælgætisframleið-
endur, og af innflutningi véla og tækja virðist mega ráða, að um mikla endur-
nýjunarþörf sé að ræða í greininni. Jafnframt er raunhæft að gera ráð fyrir, að
með nýjum vélbúnaði fylgi aukin sjálfvirkni. Bæði í kex- og sælgætisgerð gæti
þetta leitt til fólksfækkunar, en varla er hægt að telja slíkt óæskilegt, ef unnt er
að útvega fólkinu vinnu í öðrum iðnaði og framleiðni eykst.

Af því, sem hér hefur verið rakið, virðist mega draga þá ályktun, að aðlögunar-
vandamál sælgætisgerðar beri einkum að leysa með endurnýjun á vélakosti sam-
fara samruna einstakra fyrirtækja. En til að auðvelda slíkan samruna verður að
breyta skattalögunum (sbr. 6. kafla). Jafnframt verður að athuga, hvort samstarf
við erlenda framleiðendur komi ekki til greina, og lækka innlent þurrmjólkurverð
til samræmis við heimsmarkað.

Ef að líkum lætur, þyrfti iðngreinin tíma til að aðlaga sig innflutningsfrelsi,
enda þótt tollvernd væri óbreytt. Að vísu er íslenzkt sælgæti selt á Keflavíkur-
flugvelli og í flugvélum, en tæplega hefur fengizt varanleg reynsla fyrir sam-
keppnisaðstöðu með því móti.

Ég tel það því vel ráðið að veita sælgætisframleiðendum lengri aðlögunarfrest
en flestum öðrum greinum. Hins vegar er ég ekki viss um, að jafnskynsamlegt
sé að setja sælgæti á fríIista fyrst 1972. Væri ekki bezt fyrir framleiðendur að
víta talsvert, áður en til tollalækkana kæmi, hvaða framleiðslu þeir þurfa einkum
að keppa við? En um slíkt er erfitt að spá fyrirfram, og eru þar viðbrögð neytenda
bezti mælikvarðinn. Er ekki ólíklegt, að reynsla fengist þá fyrir því, á hvaða sviðum
bæri að sérhæfa sig, en slíkt væri að sjálfsögðu hagkvæmt að vita, áður en valinn
er nýr vélakostur. Sömuleiðis gæti frestur valdið því, að framleiðendur streittust
á móti samruna og vélvæddust hver í sínu lagi, sem svo aftur gæti haft vannýtingu
afkastagetu i för með sér og meiri "fjárfestingarskekkju".

Á hinn bóginn má segja, að 1975 verða þær vélar, sem keyptar yrðu 1970, að
mestu afskrifaðar og því kostnaður vegna hugsanlegrar rangrar fjárfestingar minni.

Einnig má velta því fyrir sér, hvort framleiðendur mundu yfirleitt sjá sér
hag i því að endurnýja vélakost, hver í sínu lagi, fyrr en til kastanna kemur, því
að það "kostar" auðvitað talsvert að sitja uppi með vannýtt ar vélar i 5 ár og óvissa
nýtingu eftir þann tíma. Hugsi framleiðendur þannig, er innflutningsbann gálga-
frestur".

Að' siðustu má ekki gleyma því, að um gæðavandamál er að ræða, sem tæki-
færi væri til að leysa á því tímabili, sem innflutningsvernd verður við lýði.
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10.5 Öl. og gosdrykkjagerð.

Tafla 20. Yfirlit þróunar í er. og gosdrykkjagerð.

1. Ágóði eftir skatt (þús. kr.) .
1968
+332

2. Mannár . 216

Þróun 1964--1968
Sveiflukenndur, en þó
niður á við (Sana h.f.)
Fjölgar jafnt og þétt,
nema 1968
Stöðugur frá 19652)

Vaxandi-)
Sveiflukennd (milli 100
og 117)
Vex hægt, nema lækkar
1965

3. Fjöldi fyrirtækja 1)5
4. Vísitala framleiðslumagns (1965 = 100) 1)124.6
5. Vísitala framleiðni (1965 = 100) 117.4

6. Vergt vinnsluvirði á mannár (þús. kr.) .. 285

7. Tollur á fullunnum vörum (í %) .
8. Veginn meðalt. hráefna og umbúða ci %)

Innfl utningsbann
28

Fyrirhugað er, að gosdrykkir, nema óáfengt öl, fari á frílista í upphafi aðlög-
unartímabiIsins.

ÖI- og gosdrykkjagerð er tekin með í þessu yfirliti um einstakar iðngreinar,
enda þótt ég sjái ekki ástæðu til að óttast, að EFTA-aðild kynni að hafa veruleg
áhrif á afkomu þessarar iðngreinar. Ástæðan er einfaldlega sú, að sú framleiðsla,
sem hér um ræðir, nýtur mikillar fjarlægðarverndar.

Miðað við núverandi flutningsgjöld, nemur flutningskostnaður á hverja (tóma)
flösku 3 kr. frá Kaupmannahöfn og 2.55 kr. frá Bretlandi (Hull og Leith). Er þá
reiknað með pappaöskjum og engri rýrnun. Einnig er gert ráð fyrir, að gler yrði
ekki flutt út aftur, enda óraunhæft. Ef til ódýrra "einu sinni umbúða" kæmi, gæti
verið ráðlegt að banna slíkt til verndar náttúrufegurð landsins, en brögð eru að því
með öðrum þjóðum, að slíkum umbúðum sé hent út um holt og hæðir. Mundi þetta
vart brjóta í bága við stofnsamning EFTA, þar eð innlendum og erlendum fram-
leiðendum yrði gert jafnhátt undir höfði.

Sá möguleiki er auðvitað alltaf fyrir hendi, að innlendir og/eða erlendir aðiljar
flytji inn öl- og gosdrykki í tunnum eða belgjum og setji upp átöppunarverk-
smiðjur. Hins vegar hljóta þær verksmiðjur, sem fyrir eru, að hafa mjög góða að-
stöðu til að taka átöppunina að sér, ef þörf krefur. Sömuleiðis er íslenzki mark-
aðurinn það lítill, að erlend fyrirtæki sæju sér vart hagræði í því að setja hér upp
gosdrykkjaverk smiðjur - ekki sízt, ef þau fá spurnir af þeirri vannýttu afkasta-
getu, sem fyrir hendi er. Einnig tekur verulegan tíma að venja fólk við nýja gos-
drykki, nema miklar auglýsingar komi til og margar þekktustu erlendar tegundir
eru þegar framleiddar hérlendis.

Þessar tegundir munu framleiddar með einkaleyfi til framleiðslu og sölu á
viðkomandi vöru á íslenzka markaðinum, og útilokar það atriði eitt að verulegu
leyti erlenda samkeppnie) .

Talsverðar fjárfestingar eru fyrirhugaðar á árinu skv. hagsveifluvog iðnaðar-
ins í júlí 1969.

Hin neikvæða þróun ágóða eftir skatt á sér innlendar orsakir. í fyrsta lagi
hefur allt fram á síðustu tíma gengið erfiðlega fyrir Sana hf. á Akureyri. Auk þess
er álagning opinberra gjalda og verðlagsákvæði með þeim hætti, að þörf er gagn-

1) Talan er fyrir 1967.
2) 1964--1967.
3) E. t. v. má flytja inn eftir krókaleiðum, en hæpið er, að mikil brögð verði að þvi.
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gerrar endurskoðunar. Eins og getið er annars staðar i þessari skýrslu (sbr. 8.
kafla), er æskilegra frá framleiðendasjónarmiði að hafa heldur almenna skatta en
sérskatta, eins og tappagjald og framleiðslugjald i gosdrykkjagerð. Liklegt er, að
verðlagsákvæðin valdi hinni hægfara aukningu vinnsluvirðisins, sbr. töflu 20.

Þrátt fyrir aukin véla- og tækjakaup, hefur sennilega annaðhvort sjálfvirkni
ekki aukizt verulega, eða vannýtt afkastageta er fyrir hendi, þar sem framleiðni
hefur ekki aukizt verulega, þrátt fyrir talsverða framleiðsluaukningu (sem þýðir
að atvinnu magn hefur aukizt að svo til sama skapi).

Hins vegar segir mér svo hugur um, að samkeppni við innlenda gosdrykki
komi úr annarri átt en frá erlendum gosdrykkjum. Ef að likum lætur, eru drykkjar-
safar samkeppnisvörur við gosdrykki ("staðkvæmdarvörur"). Eins og er, eru er-
lendir safar dýrir, en innlendir safar vart finnanlegir. Niðurfelling á tollum á þess-
um samkeppni svörum gæti dregið úr sölu á innlendum gosdrykkjum, bæði vegna
ódýrari innflutnings og gæðameiri innlendrar framleiðslu. Hins vegar sé ég ekkert
því til fyrirstöðu, að innlendir gosdrykkjaframleiðendur verði jafnframt safafram-
leiðendur í ríkara mæli en nú er (sbr. Sanitas) (þó ekki niðursoðna ávaxtasafa).

ÞÓ að það komi ekki EFTA beinlinis við, er ekki óIiklegt, að ódýrari safar
dragi einnig úr mjólkurneyzlu. Ef borið er saman við aðrar Norðurlandaþjóðir. er
mjólkurdrykkja og gosdrykkjaneyzla á mann einmitt tiltölulega mikil hér á landi 1).

Aðalatriðið er, að gosdrykkjaframleiðsla nýtur þvílikrar fjarlægðarverndar, að
fríverzlun skiptir þar litlu máli um fyrirsjáanlega framtíð. Vandamál iðngreinar-
innar eru sérskattar og verðlagsákvæði.

10.6 Ullarþvottur, spuni og vefnaC'Sur.

Tafla 21. Yfirlit þróunar í ullarþvotti, spuna og vefnaði 1964-1968.

1. Ágóði eftir skatt (þús. kr.) .
2. Mannár .

1968
4252

402

Þrðun 1964--1968
Tap 1964-'67, mest 1965
Fækkandi '64-'67, aukn.
1968
Stöðugur frá 1965
Hækkandi3)

Hækkandi3)

Hækandi, nema 1965
Á frílista 1964

3. Fjöldi fyrirtækja .
4. Visitala framleiðslumagns+) (1965 = 100)
5. Vísitala framleíðní+) (1965 = 100) .....
6. Vergt vinnsluvirði á mannár (þús. kr.) ..
7. Tollur á fullunnum vörum (i %) .
8. Veginn meðalt. hráefna og umhúða (i %)

15
2)105.8
2)110.3

278
4)90

II)

I þessum flokki er um mjog sundurleita framleiðslu að ræða, eins og ullar-
þvott og gólfdreglagerð. Fer sumt af ullinni til útflutningsframleiðslu og getur
EFTA-aðild ekki orðið þar nema til góðs. Annað er eingöngu selt innanlands, og
er þar gólfdreglagerð þyngst á metunum.

Iðngreinar í þessum flokki hafa nokkra sérstöðu, vegna þess að sum fyrirtæki
eru háð öðrum innlendum fyrirtækjum. Þannig framleiða t. d. flest teppafyrirtæki
úr islenzku ullarbandi, og Íslenzk áklæði eru notuð að nokkru leyti í húsgagnagerð.

1) Um mjólkurdrykkju annarra Norðurlandaþjóða 1963, sjá OECD: Agricultural Pro,iections
for 1975 and 1985. Paris 1968, bls. 86.

2) Talan er fyrir 1967.
3) 1964-1967.
4) Eingöngu gólfdreglagert'l. Garn 35% og dúkar 40%
5) Óvitað.
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Yrðu ullarbandsframleiðendur ekki samkeppnisfærir um verð, ef til tollalækk-
ana kæmi, gætu teppagerðarmenn farið út í að kaupa erlent band. Eitthvað mun
framleitt-af teppum úr gerviefnum, en tollur á innfluttu ullarbandi hefur verið
25% og 10% á gervíefnum, i og með til að vernda íslenzka ullarbands- og ullar-
garnsframleiðslu. Þessi tollamismunur hefur lítil áhrif haft á hráefnisval teppa-
framleiðenda, einkum sökum óska kaupenda. Tollamismunurinn hefur hins vegar
valdið því, að prjónaiðnaðurinn hefur mestmegnis snúið sér að framleiðslu úr
gerviefnum, sbr. siðar. því er ekki óeðlilegt að ætla, að eftirspurn eftir ull ykist
úr þeirri átt við niðurfellingu tolla. Virðist mega eygja talsverða útflutningsmögu-
leika á íslenzkum vörum (sbr. Álafoss). ÞÓ hef ég enga trú á útflutningi á tepp-
um, nema framleiðslan verði aðhæfð kröfum neytenda á erlendum markaði. Teppa-
markaður Norðurlanda er t. d. gerólíkur okkar. Menn kaupa þar síður teppi horn
i horn, sennilega vegna þess, að húsnæðismarkaðurinn er þar með öðru sniði:
flestir búa i leiguhúsnæði og kaupa frekar "snepla". Og auðvitað kemur hér vana-
bundinn smekkur til greina, sem getur kostað tíma og fé að breyta.

Salan innanlands fer áreiðanlega hjá flestum fyrirtækjanna meira eftir al-
mennu efnahagsástandi og byggingarframkvæmdum. Talsverð umframafkastageta
mun vera fyrir hendi, t. d. i teppagerð, og meiri möguleikar á runuframleiðslu
(seriuframleiðslu) en nú er. Er þetta algerlega óskylt EFTA. Allverulegur hluti
starfsliðs eru konur.

1!:gfæ ekki annað séð en EFTA-inngöngu fylgi bæði kostir og gallar í þessari
grein. Vegna sérkenna islenzks teppamarkaðar virðist ástæða til bjartsýni og sömu-
leiðis vegna útflutningsmöguleika á vefnaðarvörum o. fl.

10.7 Prjónastofur og prjónlesverksmiðjur.

Tafla 22. Yfirlit um þróun í prjónaiðnaði.

1. Ágóði eftir skatt (þús. kr.) .
2. Mannár .
3. Fjöldi fyrirtækja .
4. Visitala framleiðslumagns (1965 = 100)
5. Vísitala framleiðni (1965 = 100) .
6. Vergt vinnsluvirði á mannár (þús. kr.) ..
7. Tollur á fullunnum vörum (í %) .

1968
15154

215
19

1) 121.5
127.9

283
65

Þróun 1964--1968
Mjög batnandi frá 1967
Lægð 1965 og 1966
Fækkandi
Eyksts)
Eykst ört 1964-'661)

Vex ört
Allt komið á frilista 1966
og tollur úr 90% i 65%
árið 1968

8. Veginn meðalt. hráefna og umbúða (i %) 12

Í prjónaiðnaði er um mjög athyglisverða þróun að ræða, og blandast engum
hugur um, að hún sé bein afleiðing annars vegar aukins viðskiptafrelsis 1960 og
hins vegar gengisbreytinganna : Framleiðni eykst stórlega og vergt vinnsluvirði á
mannár eykst ört.

Um tvenns konar ólika framleiðslustarfsemi er að ræða: annars vegar fram-
leiðsla úr íslenzkri ull fyrir Rússlandsmarkað og hins vegar framleiðsla úr erlend-
um gerviefnum fyrir innanlands markað. Um val gerviefna mun nokkru hafa ráðið
hærri tollur á erlendu ullargarni. Þetta gæti hins vegar breytzt við niðurfellingu
tolla. ÞÓ mun ullargarnið lenda i verndartoIIi, sem þýðir, að það fylgir afurðum í

------------- -"----

1) Talan er fyrir 1967.
2) 1964-1966.
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tollalækkunum en ekki hráefnum, þannig að áhrifa tollalækkana mun ekki gæta
eins fljótt (þ. e. fyrirhugað er að fellia hráefnistolla niður hraðar). A vörusýningu í
Kaupmannahöfn kom í ljós, að eindregið var óskað eftir framleiðslu úr ullargarni
í stað gerviefna-). Gætu hér verið möguleikar á útflutningi. Og um Rússlandsvið-
skiptin þarf ekki að fjölyrða. Þau byggjast aðallega á miklu sölumagni. EFTA-
aðild kynni að hafa þau hagstæðu áhrif, að hærra verð fengist fyrir hluta fram-
leiðslunnar. Hins vegar verða fyrirtækin í þessari grein að keppa við erlend risa-
fyrirtæki meira en áður, einkum frá Englandi, ef gengið verður í EFTA. Er erfitt
að segja fyrirfram, hvort áhrifin á iðngreinina í heild yrðu jákvæð eða neikvæð,
en hún hefur sýnt mikla aðlðgunarhæf'ni á undanförnum árum, svo að nokkur
ástæða er til bjartsýni. Um 75-85% starfsliðs mun vera konur.

Hins vegar skulum við ekki gleyma því, að vefjariðnaður hefur átt í ö:rðug-
leikum á Norðurlöndum, vegna þess að samkeppni hefur aukizt frá láglaunalönd-
um. Einnig eru "útibúin" i Portúgal fræg (sbr. Melkaskyrtur). Við þurfum þó ekki
að óttast þetta í augnablikinu, vegna þess að launin eru hér tiltölulega lág. Þess
hefur meira að segja orðið vart, að Norðurlandafirmu hafa alvarlegan áhuga á því
að hefja hér framleiðslu í vefjariðnaði til útflutnings.

Hér er ein af tækifærisgreinunum, en auðveldara er að sjá, hverju "ið slepp-
um en hvað við hreppum. Ástæða er til bjartsýni.

10.8 Skógerð.
Tafla 23. Yfirlit þróunar skógerðar.

1. Ágóði eftir skatt (þús. kr.) .
2. Mannár .
3. Fjöldi fyrirtækja .
4. Vísitala framleiðslumagns (1965 = 100)
5. Vísitala framleiðni (1965 = 100) .
6. Vergt vinnsluvirði á mannár (þús. kr.) ..
7. Tollur á fullunnum vörum (í %) .

1968
128
69

2)2
79.4

2)144.9
209
65

Þróun 1964--1968
Var neikvæður '65-'67
Lægst 1967, en nú vaxandi
Fækkandi
Minnkandi verulega
Vaxandi
Vaxandi
Á frílista 1964, nema
gúmmískór 1966. Tolla-
lækkun.

8. Veginn meðalt. hráefna og umbúða (í %) 20

Tölurnar um skógerð tala sínu máli. Þrátt fyrir tollvernd hefur hallað undan
ár frá ári í flestu tilliti. Nokkur huggun er í mjög jákvæðri þróun framleiðnivisi-
tölu og vergs vinnsluvirðis. Um 50% starfsliðs eru konur. Rekstrargrundvöllur
hefur skapazt (aftur) við gengisbreytingarnar, sbr. ágóðaþróunina. Greinilegt er,
að ekki er grundvöllur fyrir fjölgun fyrirtækja í greininni, ef til fríverzlunar kemur
-enda þótt tollur á utan-EFTA-skóm (t, d. ítölskum skóm) verði óbreyttur. Með
því að endurnýja uélakost, eins og Iliunn reyndar gerði nýlega - þótt ekki sé um
nýjar vélar að ræða að öllu leyti - og sérhæfa framleiðsluna, ætti að uera hæglf:
að stunda hér framleiðslu t smáum stil. Samdráttur i greininni qetur vart orðið
öllu meiri frá því, er var 1968, einkum þar sem farið hefur verið inn á þá braut
að fækka framleiðslutegundum og þá jafnframt auka sérhæfingu. Nýlega hefur
verið samið um sölu á skóm til Rússlands, en vara ber við offjölgzln furirfækja i
greininni.

-----------------_ ... _---------------- ... _----------_._-_ .... _------------

1 Þetta kom fram og sitthvað fleira á fundi með fulltrúum f samstarfsnefndum vegna EFTA,
3. okt. 1969.

2) Talan er fyrir 1967.
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10.9 Fatagerð.
Tafla 24. Yfirlit um þróun í fatagerð.

1968
1. Ágóði eftir skatt (þús. kr.) 3829

2. Mannár 709

3. Fjöldi fyrirtækja....................... 1)149
4. Vísitala framleiðslumagns (1965 -- 100) 1)100
5. Vísitala framleiðni (1965 = 100) 1)123.8

6. Vergt vinnsluvirði á mannár (þús. kr.) ..
7. Tollur á fullunnum vörum ci %) .

R. Veginn meðalt. hráefna og umbúða ci %)

199
65

Þróun 1964--1968
Lægð 1965-'66, nú á
uppleið
Verulegur samdráttur frá
1964
Fækkar
Óbreytt")
Verulega hækkandi-) frá
1964
Vaxandi
Lækkar úr 90%-65%
1968
Lækkandi32

Þróunin í fatagerð er merkileg margra hluta vegna.
a) Iðngreinin á í örðugleikum 1965 og 1966, en þá varð tap á rekstrinum. Af-

koman batnaði 1967 og 1968. Greinilegt er, að fataiðnaður nýtur ekki mik-
illar hreinnar tollverndar. f fyrsta lagi er meðaltollur hráefna og umbúða
nokkuð hár, eða um 32%, en tollur :í fullunnum vörum 65%. Á þá eftir að
draga frá skerðingu á tollvernd, sem stafar frá notkun véla, sem tollur er
greiddur af, sömuleiðis fasteignum, bifreiðum, o. s. frv.. Ég held, að það
liggi alveg ljóst fyrir. að gengisverndin var orðin það lág 1966, að hún meira
en át upp tollverndina.

b) Þrátt fyrir ágóðalægð 1965-66, hefur framleiðni aukizt verulega. Hið sama
gildir fyrir árið 1967: framleiðnin eykst verulega. Framleiðniaukningin nemur
34% 1964-1967 (en var svo til óbreytt í öðrum iðnaði á tímabilinu). Skýringin
er auðsæ: framleiðslumagn er óbreytt, en atvinnumagn minnkar, sem einkum
hlýtur að stafa af aukinni sjálfvirkni.

A meðan ekki annað sannara reynist, verður að álíta, að þessi hagstæða
framleiðniþróun sé afleiðing aukinnar samkeppni. ÞÓ er fjármagn á mannár
ekki sérlega mikið (eða 245 þúsund 1968). Arðsemishlutfall er áætlað um
10%, sem er fyrir neðan meðaltal í tollvernduðum iðnaði (11.24%). Hlaupatala
er áætluð 2.05 og hluti langra lána af fjármagni 42.25%, sem verður að teljast
gott eftir atvikum (meðaltölín í tollvernduðum iðnaði eru 1.30 og 28.90%).

Vergt vinnsluvirði á mannár hefur farið vaxandi, en er nokkuð lágt. Ber
þá að hafa í huga, að kvenfólk er um 85--90 % alls starfsliðs í þessari iðngreina).
Talsverð umframafkastageta mun og vera fyrir hendi (eða nýting afkastagetu

um 75%)3).
Upplýsingar um kaup á vélum og tækjum til fatagerðar er ógerningur að fá

úr Verzlunarskýrslum, þar sem t. d. allar saumavélar eru flokkaðar saman,
hvort heldur er til iðnaðar eða heimilisþarfa. Hefur því verið gripið til þess
ráðs að spyrja helztu innflytjendur um sölu til iðnfyrirtækja.

1) Talan er fyrir 1967.
2) 1964-1967.
3) Þetta kom fram á fundi með fulltrúum í samstarfsnefndum I iðnaði vegna EFTA, 3.

okt. 1969.Þar kom og sitthvað fleira fram, sem hér verður rakið.
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Tafla 25. Innflutningur Pfaff h.f. á iðnaðarsaumavélum 1961 - 1. nóv. 1969.

Ár
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969

Magn (stk.)
............................ 93
............................ 73
............................ 77
............................ 73
............................ 25
............................ 28
............................ 23
............................ 7
............................ 39

Cif.-verð (kr.)
1280699
1250943
1462367
1500064

729259
465861
762809
211462

1314159

Heimild: Pfaff-umboðið.

Upplýsingar fengust hjá stærsta seljandanum, Pfaff-umboðinu, og mun lítið
um aðrar sölur, nema nokkuð hjá SÍS (Singervélar). Eins og sjá má, var talsverður
innflutningar á saumavélum til iðnaðarþarfa 1961--1964. Á timabilinu 1965-1968
dregst innflutningur saman, sennilega vegna þess, að fyrirtækjum fækkar í grein-
inni af einni eða annarri ástæðu, og gengu vélar þessara fyrirtækja kaupum og
sölum. Salan eykst síðan aftur 1969, sennilega vegna gengislækkananna, bjartsýni
atvinnurekenda í greininni, og endurnýjunarþarfar.

Að' þvi leyti, sem ég hef kynnt mér stöðu fatagerðar og að því er fróðustll
menn eru flestir sammála um, er to~lverndin ekki það, sem ræður þvi, hvort hægt
verð'i að' stunda fatagerð á Íslandi. ayggist þessi skoðun mín á eftirfarandi:

a) Fatagerð hefur þegar horizt i auqn. við samkeppni og sýnt ótrúlega aðlögunar-
hæfni.

b) Laun eru tiltölulega lág hér Og veitir þetta hlutfallslega yfirburði. Þessir yfir-
burðir gætu auðvitað horfið me'ð of miklum launahækkunum.

e) Eitt að'alframleið'sluvandamálið er skðlun starfsfólks. Hér ættu framleiðendur.
menntakerfið og aðilar, sem sjá Um mannaflamál, eins og Atvinnumálanefndir,
að geta lagzt á eitt og séð fyrir fræðslu starfsfólks. Má þar margt af nágranna-
þjóðum okkar læra. Litill jarðvegur virðist vera fyrir samruna fyrirtækja,
eins og er, sem út af fyrir sig gæti verið góðs viti, en i mannaflamálum ættu
fyrirtækin að geta séð sér hag I að starfa saman.

d) Sumar [ramleiðsluiequndir byqrJJast á mikilli þjónustu við við.~kiptavini, t. d.
karlmannaföt, sem innlendir framleiðendur standa betur að vígi til að veita
en erlendir.

e) Kæmi ekki á óvart, þótt fleiri fyrirtæki í greininni færu i ríkara mæli inn á
þá braut (hér innanlands) að "mka að sér" dreifingu og sölu framleiðslunnar,
þ. e. auka "lárétta samrásun",

f) Sökum þess, hve lág tollverndin er og meðaltollur hráefna og umbúða tiltölu-
lega hár, ætti að' vera hægt að búa þannig um hnútana, að hrein tollvernd héld-
ist nokkurn neqinn óbreytt til I'lð buria með. Til þess þyrfti tollur á dúk og
garni að lækka verulega. Hér stangast þó hagsmunir fatagerð ar á við hags-
muni innlendra framleiðenda á garni og dúk. Að því er ég bezt veit, mun garn
og dúkur teljast til verndarvara og því tollar lækka um 30% (eins og á full-
unnum vörum) gagnvart EFTA-löndum eingöngu, ef af inngöngu verður. Væri
ekki óeðlilegt að athuga, hvort ekki ætti að lækka tolla samkvæmt beztnkjara-
ákvæðum i tilfellum eins og þessu, þar sem um veigamikil hráefni í einni iðn-
grein er að ræða, enda þótt þau kunni að vera afurðir annarra innlendra iðn-
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greina. Er þá skynsamlegt að vega saman mikilvægi iðngreinanna, t. d. með
tilliti til framleiðsluverðmæta og finna þannig málamíðlunarlausn.

g) Talsverður vélakostur virðist vera fyrir hendi, þótt hann sé ekki nýr og
jafnvel illa nýttur. Sömuleiðis ættu framleiðendur að athuga, hvort ekki borg-
aði sig að leigja vélar i ríkara mæli en hingað til, fremur en kaupa þær (sbr.
"Ieasing" 1) •

10.10 Húsgagnagerð og innréttingasmíði.

Tafla 26. Yfirlit þróunar húsgagnagerðar og innréttingasmíði.

1968

1. Ágóði eftir skatt (þús. kr.) -;.-15010
2. Mannár 1 340

3. Fjöldi fyrirtækja 323
4. Vísitala framleiðslumagns (1965 - 100) 2)129.4
5. Vísitala framleiðni (1965 = 100) 2)123.8
6. Vergt vinnsluvirði á mannár (þús. kr.) .. 247
7. Tollur á fullunnum vörum ci %) 4)60-90
R. Veginn meðalt. hráefna og umbúða (í %) 37

Þróun 1964-1968

Versnandi
Minnkun smávægileg frá
hámarki 1966
Fækkar frá hámarki 1966
Vaxandi8)
Vaxandís)
Vaxandi
4)

Tafla 27. Yfirlit þróunar í húsgagnagerð.

1968

1. Ágóði eftir skatt (þús. kr.) -;.-20394

2. Mannár .
3. Fjöldi fyrirtækja .
4. Vísitala framleiðslumagns (1965 = 100)
5. Vísitala framleiðni (1965 = 100) .
6. Vergt vinnsluvirði á mannár (þús. kr.) ..
7. Tollur á fullunnum vörum ci %) .
R. Veginn meðalt. hráefna og umbúða (í %)

695
143

5)123
5)130

242
90
37

Þróun 1964-1968

Jákvæður 1964-'66, nei-
kvæður 1967-'68
731-747 árin 1964-'67

Aukning6)
Mikil aukning")
Hækkandi
Glóbalkvóti

Mjög er athyglisvert að bera saman ágöðaþróunina í báðum greinum trésmíða-
iðnaðarins, smiði innréttinga og húsgagna. Mætti ætla að óreyndu, að báðar væru
sveiflugreinar og færi afkoma þeirra beggja mjög eftir almennum efnahag á hverj-
um tíma. Ágóðaþróunin sýnir allt annað. Afkoman í húsgagnagerð versnaði um
allan helming 1967 og 1968 samfara ört lækkandi þjóðartekjum. Innréttingasmíði
skilaði hins vegar góðum afrakstri á þessum 2 árum. 1966 var aftur á móti lægð í
greininni, en þá var innflutningur gefinn frjáls á eldhúsinnréUingum. Var sá inn-

1) Sbr. J. C. Van Horne: Financial Management and Policy. Prentíee-Hall, 1968.
2) Talan er fyrir 1967.
3) Þessar tölur eru byggðar á staðvirðingu sölutekna 1964-1968, sbr. 5. kafla, 0' ber að

taka með fyrirvara.
4) Sjá töflur 27 og 28.
5) Talan er fyrir árið 1967 og fengin með staðvirðingu framleiðslutekna og ber að taka

hana með fyrirvara.
6) 1964-1967 með sama fyrirvara og i 5).
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Tafla 28. Yfirlit Þ óunar í innréttingasmiði.

Þróun 1964--1968
1. Ágóði, eftir skatt (þús. kr.) j .
2. Mannár t ...••••
3. Fjöldi fyrirtækja t .
4. Vísitala framleiðslumagns (1965 != 100)
5. Vísitala framleiðni (1965 = 100)1
6. Vergt vinnsluvirði á mannár (þús kr.) ..
7. Tollur á fullunnum vörum (í %
8. Veginn meðalt. hráefna og umhú a ci %)

1968
5384

645
l77

1)
1)

252
2)60

37
Á frílista 1966

flutningur á 60% tolli eða 33.3% læjri tolli en húsgögn. Erlendu innréttingarnar
boluðu íslenzku framleiðslunni að n kkru af markaðinum Í rúmt hálft ár, en þá
náðu íslenzkir framleiðendur aftur y irhöndinni. Nú er staðan í greininni slík, að
framleiðendur hafa mikinn hug á út lutningi og hafa þegar sent út eitthvað inn-
réttinga. Húsgagnaframleiðslan hefur] eins og áður er sagt, verið mjög illa stödd
síðustu 2 árin, t. d. nam tapið 1968 ~úmum 20 milljónum, að því er ætlað er, eða
um tvöföldum afskriftum. Ekki virðist fjarri lagi að kenna slæmum efnahag al-
mennings þær breytingar til hins ver a, sem urðu 1967. Virðist í þessu sambandi
mikil nauðsyn á að gera greinina sa keppnishæfu á erlendum mörkuðum, þannig
að íslenzkir framleiðendur geti dregi úr áhrifum innlendra sveiflna með mismun-
andi miklum útflutningi. Stofnun, se 1 sæi um útflutningsábyrgðir og fjármögnun
gæti í þessu tilviki og öðrum svipuð m gegnt mikilvægu hagstjórnarhlutverki.

Margir vilja kenna erlendri sam eppni um ófarir húsgagnaiðnaðarins 1967-
'68. Framleiðsla á innlendum húsgög um mun nokkuð hafa aukizt á þessum árum,
jafnhliða smásamdrætti í innflutni gi. Framleiðendur munu hafa lagt mjög i
miklar fjárfestingar fram til 1967. 0 ætt mun að fullyrða, sbr. að ofan, að eftir-
spurn hafi dregizt eitthvað saman 19 7 og 1968. Framleiðendur bjuggu hins vegar
við verulega umframafkastagetu, og því lá verðsamkeppni beinast við. Verðlags-
ákvæði á innfluttum húsgögnum (17% álagning) munu sízt hafa dregið úr verð-
samkeppninni. Erlend samkeppnisfyr rtæki íslenzkra húsgagnaframleiðenda munu
helzt hafa það umfram innlenda ke pínauta, að þau miða sína framleiðslu við
milIjónamarkaði; framleiða í fjöld framleiðslu. Stærð fyrirtækja skiptir ekki
megin máli í þessu tilviki, heldur hv lengi hver einstakur hlutur er framleiddur.
Algengt mun í erlendum smíðaverk tæðum, að eini og sami hluturinn sé fram-
leiddur mánuðum saman. Þó eru þa yfirleitt húsgögn af dýrasta tagi, sem flutt
eru til landsins.

Skipulagsvandamál í íslenzkri h 'sgagnaframleiðslu munu vera nokkur eins og
kemur fram í skýrslu Niels Högh u trésmíðaiðnaðinné). Athyglisvert er t. d., að
Högh taldi, að í einungis einu þeirr fyrirtækja, sem hann heimsótti, væri hægt
að tala um kerfisbundna áætlun og tjórnun á framleiðslunni. Mikill fjöldi smá-
fyrirtækja hefur mikla dreifingu fjár una í för með sér og lakari nýtingu en ella.
Smáfyrirtækjum nýtist og verr öll a staða til birgðahalds og trjáþurrkunar. Inn-
kaup og markaðseftirlit verður einni örðugra smáframleiðendum en þeim stóru.
Við inngöngu í EFTA myndu áhrifin vafalaust fyrst segja til sín í skipulagningu,
bæði einstakra fyrirtækja og svo í sk pulagi greinarinnar sjálfrar. Stærri markaðir
myndu gera kröfu til algerrar endu skipulagningar í rekstri stærri fyrirtækja í

1) Óvitað. t2) Tollnr. 39.05.02plastefni 35%
3) N. A. Högh "Ábendingar um trés iðaiðnaðinn í Reykjavík og nágrenni". Rannsókna-

stofnun iðnaðarins, 2. júní 1969.
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átt til fjöldaframleiðslu. Óhagræði minni fyrirtækja yrði meira en nú er, sem lík-
lega myndi neyða smæstu framleiðendur til samruna eða samvinnu á sviði inn-
kaupa og sölu. Þess ber þó að gæta, að fyrst við inngöngu í EFT A væru allar líkur
á, að tollvernd héldist að mestu, en erlendir markaðir opnuðust íslenzkri fram-
leiðslu. Aukin tækifæri segðu því fyrr til sín en samkeppnin. Gæfist þar með 4 ára
forskot til að nýta sér þann aðstöðumun. Astæða virðist til bjarisúni um afkomu
húsagagnagerðar við EFTA-aðild, en áherzla skal lögð á nauðsyn þess að aðstoða
framleiðendur um baqnútinqu. þeirra skipulaqshátta og tækni, sem el' forsenda
þess, að þeir standi sig í erlendri samkeppni. Ekki þykir ástæða til að óttast um
gæði islenzlcrar [ramleiðslu á þessu sviði. Innréttingasmíði mun á allan hátt vel
undir EFTA-aðild búin, enda tollvernd þar lítil. Við hðjnm hlutfallslega yfirbllrði
í launum.

10.11 Skinna- og leðuriðnaður.

Tafla 29. Yfirlit um þróun í skinna- og leðuriðnaði.

1. Ágóði eftir skatt (þús. kr.) .
2. Mannár .
3. Fjöldi fyrirtækja .
4. Vísitala framleiðslumagns (1965 - 100)
5. Vísitala framleiðni (1965 - 100) .

1968
9300

95

Þróun 1964-1968
Mjög upp á við 1968

6. Vergt vinnsluvirði á mann ár (þús. kr.) .. 356

Nokkuð stöðugt nema '67
Hrapar úr 166.41963 i 100
1965 - nú á uppleið.
Snarhækkar '68, nær ein-
göngu þó í skinnum
Loðskinn á frílista 1964.

1)92.7
1)117.2

7. Tollur á fullunnum vörum ci %) .
R. Veginn meðalt. hráefna og umbúða (í %)

20-50
2)

Afkoma sútunariðnaðar hefur verið mjog misjöfn á síðustu 5 árum, svo sem
annarra útflutningsgreina. Árin 1964-'65 var afkoman skapi eg, en 1966 seig mjög
á ógæfuhlið, og enn verra varð ástandið rétt fyrir gengisfellingu 1967, en það árið
nam tapið tæpum 7 milljónum. 1968 jókst vinnsluvirði á mann Í sútun um 163%,
sem verður ekki skýrt með gengisbreytingunum einum saman, heldur með verð-
hækkunum á heimsmarkaði og bættum framleiðsluháUum. Afkomu- og vinnslu-
virðisþróun í leðuriðnaði hefur verið all stöðug öll 5 árin.

Sútunar- og leðuriðnaður á Islandi byggir að mestu á sauðfjárgærum í fram-
leiðslu sinni. Einungis er unnið úr litlum hluta þess hráefnis, sem fyrir hendi hefur
verið innanlands. Níl munu áætlaðar nokkrar breytingar á þessu, þar sem 300 000
skinna verksmiðja mun verða reist á Akureyri og önnur stórverksmiðja (200000
gærur) er að rísa á Sauðárkróki. Allar líkur eru á, að hráefna grundvöllur sútunar-
iðnaðarins muni breikka nokkuð með endurreisn minkaræktar á íslandi.

Vafamál er, hvort hægt er að líta á sútun sem tollverndaða iðngrein. Sútun er
að mestu ætluð til útflutnings og því höfuðmarkaður afurðanna alls ekki toll-
vernaður. því verður ekki séð, að EFTA-aðild gæti orðið þessari grein til skaða.
Aðstaða sútunariðnaðarins ætti þvert á móti að verða enn blómlegrí en nú er vegna
Jækkaðra tolla erlendis. Öunnín, eða söltuð skinn, eru tollfrjáls erlendis, en á sút-
uðum skinnum er talsverður tollur. Ennþá hærri tollur CI' á pelsum og annarri
unninni skinnavöru.

1) Talan er fyrir 1967.
2) Óvitað. Raunar skiptir heimamarkaður vart máli i þessari grein.
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10.12 Málningar- og lakkgerð.

Tafla 30. Yfirlit um þróun í málningar- og lakkgerð.

5. Vísitala framleiðni (1965 = 100) .
6. Vergt vinnsluvirði á mannár (þús. kr.) ..
7. Tollur á fullunnum vörum (í %) .
8. Veginn meðalt. hráefna og umbúða ci %)

1968
10084

102
5

1)94.2

1)86.5
390
60
28

Stöðugt frá 1965
Hækkandi til 1966 síðan
Iækkandi")
Stöðugt Iækkandís)
Vex nema 1968
Óbreyttur

1. Ágóði eftir skatt (þús. kr.) .
2. Mannár .
3. Fjöldi fyrirtækja , .
4. Vísitala framleiðslumagns (1965 = 100)

Þróun 1964--1968
Vaxandi

Athyglisvert er, að ágóði eftir skatt vex ár frá ári, og virðist, þegar borið er
saman við hreinlætisvörur hér á eftir, um mjög svipaða þróun að ræða í mörgu.
Það hefði mátt halda að óreyndu, uð málningar- og lakkgerð væri sveiflugrein,
i nánum tengslum við byggingariðnaðinn og efnahagsástandið á hverjum tíma.
Mjög seig á ógæfuhlið í byggingastarfsemi og síldveiðum 1968, en litlar urðu breyt-
ingar á málningarsölu. Helzt er sú skýring, að aðeins hluti sölunnar fer til ný-
bygginga, eða 15-16%, en megnið ti] viðhalds á húsum og skipum"). Mun hér bæði
koma til, að erfitt var að fá málara til viðhaldsstarfa, meðan allt lék í lyndi, og
betri tími gafst til að dytta að einu og öðru, þegar ekki er unnið allan sólarhring-
inn. Nokkuð hefur þó dregið úr framleiðslu málníngar og lakks síðustu 2 árin og
var 196894.2% af framleiðslunni 1966. .Jafnframt hefur aukizt starfsfólk allnokkuð
í greininni, og er því framleiðni nokkuð lækkandi. Allt þetta bendir til umfram-
afkastagetu í greininni.

Tafla 31. Markaðsþróun í málningu og lakki 1960-1967.

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967
Innfl. (tonn) ........ 173 236 274 277 275
Innt framt (tonn) 2078 1888 2064 2094 2492 2581 2721 2432

~-----.--- .•..~~~~~-----.---,-----~-.-_._- ..--------.---_ .._-----
2078 1888 2064 2267 2728 2855 2998 2707

Hluti innI. framI. í % 100 100 100 92 91 90 91 90

Eins og sjá má í töflu 30, virðih markaðshluti innlendra framleiðenda mjög
traustur. Hann hefur haldizt að mestu óbreyttur síðustu 5 ár. Tollvernd íslenzkra
framleiðenda virðist fremur lág og 'vara þeirra fyllilega sambærileg við erlenda,
enda mikil samvinna við erlenda fralllleiðendur um rannsóknarstarfsemi og annað
slikt. Allverulegt magn af málningu] hefur verið selt til Sovétrfkjanna á síðustu
árum. Allt þetta bendir til styrkleika greinarinnar til að standast aukna sam-
keppni, ef úr EFTA-aðild yrði. Má ætla, að íslenzkir framleiðendur gætu aukið
framleiðslu sína talsvert án fjárfestinga vegna þeirrar umframafkastagetu, sem
nefnd var hér að framan.

1) Talan er fyrir 1967.
2) 1964--1967.
3) Þessar upplýsingar eru fengnar l1já fulltrúum I samstarfsnefndum vegna EFTA, t1.

október 1969.
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10.13 Hreinlætisvörur (önnur kemisk framleiðsla).

Tafla 32. Yfirlit um þróun í hreinlætisvörum.

1. Ágóði eftir skatt (þús. kr.) .
2. Mannár .
3. Fjöldi fyrirtækja .
4. Vísitala framleiðslumagns (1965 = 100)
5. Vísitala framleiðni (1965 = 100) .

1968
13785

116
14

1)91.9
1)86.8

Þróun 1964--1968
Vaxandi frá 1965
Minnkandi
Stöðugt frá 19652)

Lækkar frá 19652)

Lækkar frá 1965, sem var
hámark
Vaxandi nema 1965
Tollur úr 110% 80% 1968

6. Vergt vinnsluvirði á Illannár (þús. kr.) ..
7. Tollur á fullunnum vörum ci %) .
8. Veginn meðalt. hráefna og umbúða ci %)

397
80
32

Áberandi er, hve þróunin í þessari iðngrein er í flestu svipuð þróuninni í
málníngar- og lakkgerð, enda eru aðstæður svipaðar í báðum greinum. Afkoma í
hreinlætisvörum verður að teljast góð miðað við þá samkeppni, sem hún hefur
átt við að etja: Ágóði eftir skatt hækkar síðan 1965 og þróun verðmætasköpunar
er hagstæð. Hins vegar sígur framleiðni þróunin :í verri veg.

Tafla 33. Markaðsþróun í hreinlætisvörum 1960-1967.

Þvottad uft: 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967
InnfI. (tonn) ............ 213 196 194 103 153 230 295 382
InnI. framI. (tonn) ...... 430 541 557 634 587 553 477 473

" "_._---_ ...... _-- - •• ___ • ______ 'o ------- _.'------- ---_ .. -----_. --_ .._------ ----------_ ..- -------------

Alls 643 737 751 737 740 783 772 855
Hluti innI. framI. í % .... 67 73 74 84 79 71 62 55
Þvottaefni :
Innfl. (tonn) ............ 55 156 184 231 234
InnI. framI. (tonn) ....... 283 275 360 450 537 620 598 612

-------.'-_.- _______ •• _0 ___ ---. ---------------------,---~--_._ .._---

Alls 283 275 360 505 793 804 829 846
Hluti innI. framI. í % .... 100 100 100 89 68 77 72 72

Þegar litið er á markaðsþróunina verður svipað upp á teningnum.
Árið 1963 framleiða íslenzkir framleiðendur fyrir yfir 80% markaðsins bæði
af þvotta dufti og þvottaefni. 1967 héldu íslenzkir framleiðendur einungis 55%
þvottaduftsmarkaðsins og 72% þvottaefnamarkaðsins. Allar líkur eru samt á, að
aðstaða innlendra framleiðenda hafi vænkazt mjög eftir síðustu gengisbreytingar.
Markaðsþróun áranna 1960-1967 bendir til þess, að íslenzkir framleiðendur eigi
fyrst og fremst í vök að verjast gagnvart erlendri samkeppni í sölu þvottadufts.
Þvottaefnin njóta vafalaust meiri fjarlægðarverndar, og að auki mun íslenzkt vatn
öðru vatni hagkvæmara til framleiðslu þvottaefna.

Íslenzkir hreinlætisvöruframleiðendur kvarta mjög undan yfirgengilegri aug-
lýsingasamkeppni erlendra aðila Í íslenzka sjónvarpinu. Telja þeir hina erlendu
keppinauta sin a njóta verulegs aðstöðumunar, þar sem umboðsmenn erlendra

1) Talan er fyrir 1967.
2) 1914--1967.
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framleiðenda fá ókeypis Sjónvar~sefni að utan til auglýsingahernaðar. Virðist
ástæða til að athuga þessar umk artanir nokkru nánar, einkum þegar haft er í
huga, að ríkisstjórn stórþjóðar ein og Frakka lét sér sæma að loka franska sjón-
varpinu fyrir erlendum auglýsend m í svipuðu máli. Einnig má benda á, að engar
auglýsingar eru leyfðar í danska o~ sænska sjónvarpinu, en það mun gera aðstöðu
erlendra stórframleiðenda á marka num mun veikari en ella.

Nefna má sem dæmi eftirfar ndi lausnir á sjónvarpsauglýsingavandamálinu.
íslenzka sjónvarpið gæti boðizt ti að láta gera auglýsingamyndir fyrir framleið-
endur og senda þær að auki á ák~eðnum tíma gegn fyrirfram ákveðinni upphæð.
Með þessari aðferð væri unnt að þnismuna erlendum framleiðendum, án þess að
brjóta samkeppnisreglur EFT A, þar eð erlendum framleiðendum væri auðvitað
frjálst að láta gera auglýsingamyndir innanlands. Önnur lausn væri að sjónvarpið
tæki tiltölulega hátt gjald fyrir auglýsingar gerðar erlendis. Væri þá um dulbúna
verðmismunun að ræða. í þriðja lagi mætti svo banna allar auglýsingar í sjón-
varpi yfirleitt.

Augljóst er, að stórum kepPin~. utum erlendum mundi fækka nokkuð, ef ísland
gengi í EFT A, t. d. myndi Henkel að öllum líkindum falla út með sitt mjög selda
"Dixan". Hins vegar mun t. d. isaframleiðandínn Unilever (OMO) vera innan
EFTA. Erfitt er því að spá um sa keppnina.

Útflutningsmöguleikar hafa e ki verið kannaðir til hlítar. Ýmsar líkur benda
til þess, að íslenzkir framleiðendur myndu standa sig betur í sölu þvottaefna en
þvottadufts.

10.14 Málmsmíði.

Tafla 34. Yfirlit þróunar málmsmíði 1964-1968.

1. Ágóði eftir skatt (þús. kr.) .
2'. Mannár .
:3. Fjöldi fyrirtækja .
4. Vísitala framleiðslumagns (1965 = 100)
5. Vísitala framleiðni (1965 = 100) .
6. Vergt vinnsluvirði á mann ár (þús. kr.) ..
7. Tollur á fullunnum vörum ci %) .
8. Veginn meðalt. hráefna og umbúða (í %)

1968
12878
1 730

1)
1)

105.4
265

1)
1)

Þróun 1964--1968
Í lágmarki 1967
Fækkar

Í lágmarki 1967
Stöðugt vaxandi

Agóðaþróun í málmsmíði var mjog niður á við árin 1966-1967, en snögg-
batnaði 1968. Miklar sveiflur hafa verið á innanlandsmarkaði síðustu árin, einkum
vegna Búrfells og Straumsvíkur. Allt að einu mun markaðurinn hafa verið um
3% stærri 1968 en 1963. A þessu tímabili mun markaðshluti íslenzkra framleiðenda
hafa gengið mjög saman, eða frá 81 % árið 1963 til 46%, það sem af er 1969. (Skipa-
smíðar eru ekki meðtaldar). Innflutningsaukning hefur orðið hvað mest í þeim
framleiðslutegundum, sem auðveldast ætti að vera að framleiða hér á landi. Nokkuð
villir það fyrir, að vörur til Búrfalls koma hér inn í, en öll útboð í sambandi við
Búrfell voru gerð, þegar allt lék í lyndi, og því hirtu íslenzkir framleiðendur ekki
um að undirbjóða útlendinga. .

Málmsmíði er mjög háð útghð, og afkoma því mjög sveiflukennd. Þar við
bætist, að sú grein, sem skyldu st er málmsmíðinni hvað vinnuafl og tækjakost
snertir, skipasmíðarnar, er einnig Íslenzkri útgerð mjög háð. Gæti það orðið af-

1) Óvitað.
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komu starfsfólks og fyrirtækja mjög til framdráttar, ef skipasmíðastöðvar tengdust
frekar erlendum mörkuðum en nú er.

Málmsmíði er fyrst og fremst þjónustugrein og nýtur því verulegrar fjarlægðar-
verndar. Ekki el' þvi ástæða til að ætla, að EFTA-aðild hefði teljandi áhrif á
afkomu í greininni.

Ýmis ný tæki hafa verið smíðuð hér á landi, og standa vonir til, að unnt verði
að selja þau á erlendum markaði. Sömuleiðis eru vonir tengdar við að komast
inn á "kaupþing undirverktaka" (underleverandörbörs) á Norðurlöndum.

10.15 Smíði og viðgerðir rafmagnstækja.

Tafla 35. Yfirlit þróunar í smíði og viðgerð rafmagnstækja 1964-1968.

1. Ágóði eftir skatt (þús. kr.) .
2. Mannár .
3. Fjöldi fyrirtækja .
4. Vísitala framleiðslumagns (1965 = 100)
5. Vísitala framleiðni (1965 = 100) .
6. Vcrgt vinnsluvirði á mannár (þús. kr.) ..
7. Tollur á fullunnum vörum ci %) .
8. Veginn meðalt. hráefna og umbúða (í %)

1968
4704

334
76
1)

105.4
248

40-80
19

Þróun 1964--1968
Vaxandi frá 1967

Vaxandi frá 1967
Stöðugt vaxandi
80% á eldavélum og slíku

Þessi flokkur samanstendur af 2 höfuðþáttum, framleiðslu annars vegar og
viðgerðum hins vegar. Þar sem ekki verður séð, að EFTA-aðild breyti nokkru um
afkomu viðgerðanna verður þeim sleppt, en einungis fjallað um framleiðsluna.

Starfandi menn í nýsmíði rafmagnstækja munu hafa verið um 72 árið 1967
og fer fækkandi. Fjöldi fyrirtækja er ókunnur, en mun vera a. m. k. 5. Framleiðslu
má skipta í 3 höfuðflokka : heimilistæki, rafgeyma og rafmótora.

Ágóðaþróun í raftækjasmíði hefur verið allóhagstæð síðustu ár. og nám tap
789000 kr. 1967. Vísitala framleiðslumagns í smíði raftækja hefur ekki verið unnin.
Tölur um framleiðslu í einstökum vöruflokkum, sem ná yfir síðastliðin 9 ár, er
hins vegar að finna i Hagtiðindum. Þar kemur fram, að smiði hvers konar heimiIis-
véla hefur gengið mjög saman, en framleiðsla rafgeyma og rafmótora mun aftur
á móti hafa aukizt eða staðið í stað. '

Hvað EFT A-aðild snertir, þá virðist rafgeymaframleiðslan standa vel að vígi.
Tollvernd er fremur lítil, en fjarlægðarvernd þó nokkur. Framleiðsla rafmótora og
spennubreyta virðist einnig njóta lágrar tollverndar, og ekki er álitið, að röskun
yrði þar veruleg. Rafknúnar heimilisvélar eru hins vegar mjög hætt komnar og
við búið, að þar dragist framleiðsla saman eða leggist af með öllu.

1) Óvitað.
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10.16 Plastiðnað ur.

Tafla 36. Yfirlit þróunar í plastiðnað i 1964-1968.

1. Ágóði eftir skatt (þús. kr.) .
2. Mannár .
3. Fjöldi fyrirtækja .
4. Vísitala framleiðslumagns (1965 = 100)
5. Vísitala framleiðni (1965 = 100) .
6. Vergt vinnsluvirði á mannár (þús. kr.) ..
7. Tollur á fullunnum vörum ci %) .

1968
6881

181
21

1) 119.4
1)90.2

318
38

Þróun 1964--1968
Stöðugt vaxandi

Stöðugt vaxandi
Lækkar frá 1966

Búsáhöld 100%
(óbreyttur)

8. Veginn meðalt. hráefna og umbúða (í %) 3ó

Ágóðaþróun í plastiðnaði síðustu ár bendir til mjög batnandi afkomu í grein-
inni. Gegnir það nokkurri furðu, þar sem ein helzta viðskiptagrein plastiðnaðar.
byggingariðnaðurinn, hefur orðið fyrir verulegum skakkafðllum á síðustu árum.
Visitala framleiðslumagns hækkar hins vegar jafnt og þétt allt fram til 1967. Tölur
um framleiðslu 1968 eru ófáanlegar. Verðlagsþróun plasts hefur hins vegar verið
mjög niður á við og plastið því stöðugt unnið á við samkeppnisvörur sínar. Vísi-
tala atvinnumagns í plastframleiðslu hefur verið enn brattstígari en vísitala fram-
leiðslu. Afleiðing þessa birtist í lækkandi framleiðni frá 1966. Ætla má, að um-
framafkastageta sé nokkur í greininni, en þó verður ekki sýnt fram á það með
neinum tölum.

Íslenzkur plastiðnaður er harla sundurleitur, og seljast fullunnar plastvörur
bæði til ýmissa atvinnugreina og beint til neytenda. Helztu afurðir eru: einangr-
unarplast, slöngur og rör, baujur og flot, umbúðir, búsáhöld o. fl. Augljóst er þvi,
að plastiðnaðurinn er ekki háður neinni einni atvinnugrein eða hinum almenna
neytanda nema að hluta. Ætti þetta að leiða til tiltölulega stöðugrar afkomu meðal
plastframleiðenda.

Tollvernd mun yfirleitt hverfandi í plastiðnaði nema í búsáhöldum. Fjar-
lægðarvernd mun hins vegar mikil, einkum í einangrunarplasti, svo sem sjá má
á dreifðri starfsemi slíkra fyrirtækja hér innanlands. Ekki verður séð, að EFTA-
aðild hafi hér nokkur áhrif, hvorki til hins betra né verra nema e. t. v. í húsáhalda-
framleiðslu.

10.17 Nokkrar greinar í lítt eða ekki tollvernduðum iðnaði.
Ekki eru gerðar hér töflur yfir þróun fleiri greina. Vísast um þær til 5. og 6.

kafla.
Veiðarfæraiðnaður og pappírsvörugerð njóta óverulegrar tollverndar, reynd-

ar voru pappaöskjur teknar af frílista 1968, en af sérstökum ástæðum.
EFTA-aðild getur ekki haft neikvæð áhrif á rekstur þessara greina, eins og þær

nú eru starfræktar. Aðildin ætti að auðvelda þeim að ryðja sér til rúms á erlendum
markaði (umfram það, sem nú er).

Gæti orðið hagkvæmt að framleiða fleiri tegundir, þegar fram líða tímar, t. d.
þorskanet og síldarnætur. Kæmi þá "hvítvoðungsvernd" til greina (sbr. 7. kafla).
t umsókn Islands að EFTA eru einmitt sérákvæði þess efnis, að heimilt sé að taka
upp tolla til að vernda nýjar framleiðslugreinar fyrstu 5 árin, ef þeir væru síðan
felldir niður á næstu 5 árum. Og sennilega má túlka stofnsamning EFTA þannig,
-----_._-_._----------- .------- --_._. __ ._----------

1) Talan er fyrir 1967.
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að þessi heimild komi til með að gilda áfram (sbr. 20. gr. stofnsamningsins). Varð-
andi Aburðarverksmiðju ríkisins, sem tilheyrir flokknum kerniskur undirstöðu-
iðnaður, er réttur einkasölu viðurkenndur í stofnsamningi EFTA - með vissum
skilyrðum. Mun aðild að EFTA ekki hafa áhrif á rekstur og afkomu Áburðarverk-
smiðjunnar.

10.18 Niðursuðuiðnaður.
Landbúnaðarafurðir eru ekki Irtverzlunarvðrur samkvæmt stofnsamningi

EFTA. Verður því hér eingöngu fjallað um niðursuðu sjávarafurða. Ekki er fyrir
hendi rekstraryfirlit niðursuðuiðnaðar. Og þar sem væntanleg er í lok nóvember
1969 athugun á stöðu niðursuðuiðnaðarins"), er eftirfarandi einungis Iauslegar
hugleiðingar um nokkur atriði, sem skipta iðngreinina málís).

EFTA-aðild opnar stórkostlega möguleika fyrir niðursoðnar íslenzkar sjávar-
afurðir. ísland hefur stóran hluta þess hráefnis, sem fáanlegt er í Vestur-Evrópu.
Sala er trygg, ef gæðin eru fullnægjandi. Má í því sambandi nefna rækjusölu til
Svíþjóðar að undanförnu, en Svíar flytja jafnvel inn rækjur með flugvélum frá
Kanada. Sömu sögu er að segja af öðrum tegundum afurða. Sænski markaðurinn
einn gæti tekið við bróðurparti framleiðslunnar. íslenzk síld er aðalhráefni niður-
suðuiðnaðarins á vesturströnd Svíþjóðar, og væri ekki óeðlilegt, að þessi vinnsla
færðist inn í landið Í ríkari mæli en verið hefur. Bæði skapast meiri verðmæti og
tollalækkanir erlendis jafngilda verðhækkun Íslenzkum framleiðendum í vil. Tollur
á rækjum mun vera um 5-10% í Svíþjóð og 7lj2% í Bretlandi. Tollur á hrognum
er 5% í Bretlandi. Líklegt er, að samkeppni aukist um innlend hráefni (saltsíld,
þorskhrogn og grásleppuhrogn), þegar vinnsla eykst innanlands. Hefur þegar
borið á, að erlendir kaupendur hafa komið með hærri tilboð en áður. Það er þvi
fyllsta ástæða til að gefa því gaum, með hvaða hætti megi tryggja innlendum fram-
leiðendum hráefni og jafnvel, hvort ekki beri að koma á verðjöfnun með einum
eða öðrum hætti, þar eð sveiflur á erlendum markaði geta valdið miklum sveiflum
á innlendu hráefnisverði. Væri hér starfssvið fyrir Verðjöfnunarsjóð þann, sem
lögfestur hefur verið, en ekki er tekinn til starfa. Innanlandsmarkaðurinn skiptir
litlu máli í þessu sambandi, en innflutningur var gefinn frjáls 1960, og er á honum
100% tollur. Mun einungis hafa verið flutt inn að ráði, þegar íslenzka varan var
ó!áanleg (sardínur og smásíld ). Enda er hér keppt tl heimavelli.

10.19 Aukinn útflutningur vegna EFTA.
Það er ekki á eins manns færi að segja til um, hvað hugsanlega megi flytja út,

annaðhvort af nýjum vörum eða vörum, sem þegar eru framleiddar í landinu. Þar
sem dvalið hefur verið af ásettu ráði næstum eingöngu við innanlandsmarkaðinn
og harðnandi samkeppni þar í þessari skýrslu, er ekki úr vegi að telja upp sérstak-
lega þær afurðir, sem líklegt er að fluttar verði út í ríkara mæli en áður, ef ísland
gengur í EFTA.

1) Athugunin er gerð af kanadiskn fyrirtæki með stuðningi frá Iðnþróunarstofnun Sam-
einuðu þjóðanna (UNIDO) i Vín.

2) Það, sem hér kemur fram, er að mestu leyti byggt á samtölum við fulltrúa iðnaðarins
i samslarfsnefndum vegna EFTA. 11. nóv. 1969.
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Af þeim iðnvarningi, sem nú er framleiddur, vænti ég einkum útflutnings
eftirtöldum greinum,'
a) spuna og vefnaði,
b) prjónaiðnaði,
e) húsgagnagerð,
d) innréttingasmíði
e) sk.inna- og leðuriðnaði,
f) málm- og skipasmíði.
g) niðursuðuiðnaði.

Af nýrri framleiðslu virðist einkum um að ræða:
a) efnaiðju hvers konar,
b) rafeindaiðnað,
e) framleiðslu á nýjum tegundum í veiðarfæraiðnaði, málmsmíði o. fl.

Reyndar er óhætt að gera ráð fyrir, að aðgangur að stórum tollfrjálsum mark-
aði eins og EFTA sé verulegt skilyrði stóriðju á flestum sviðum. Hefur það m. a.
komið fram í áliti erlendra fyrirtækja á efnaiðju á Islandi, að EFT A-aðild skipti
þar höfuðmáli.

Ef unnt er að koma upp "samsetningariðnaði", eins og rafeindaiðnaði, gæti
hann skapað aukin atvinnutækifæri, einkum fyrir konur. Mætti þá m. a. beina
konum, sem þyrftu að skipta um vinnu vegna aukinnar sjálfvirkni í tollvernduðum
iðnaði, yfir í slíka starfsemi. Þá þekkingu, sem við búum yfir í fiskveiðum og allri
tækni í sambandi við hana, ætti einnig að vera unnt að virkja til útflutnings, bæði
hvað fiskleitartæki, veiðarfæri og fiskverkunarvélar snertir, sem og fiskiskip eða
einstök tæki og búnað þeim tilheyrandi.
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Viðauki I.

Listi yfir fyrirtæki í úrtaki Efnahagsstofnunarinnar.

Listinn nær til þeirra fyrirtækja, sem fyrirspurnablað var sent til.

Er jafnframt um þau fyrirtæki að ræða, sem rekstraryfirlit iðnaðar
38-43 er byggt á, fyrir þær iðngreinar, sem hér eru taldar.

Matvælaiðnaður, annar en drykkjarvörur.
Smjör-líkísgerð KEA, Akureyri.
Smjörlíki h.f.
Sultu- og efna gerð bakara.
Kafffhrennsla Akureyrar.
Kaffibrennsia O. Johnson & Kanber h.f.
Kaffibætisverksm. O. Johnson & Kaaber h.f.
Efnagerðin Flóru, Akureyri.
Efnagerðin Valur.

Kexgerð.
Kexverksmiðjan Frón h.f.
Kexverksmiðjan Esja h.f.

Sælgætisgerð.
Súkkulaðiverksmiðjan Linda h.f., Akureyri.
Sælgætisgerðln Freyja h.f.
Sælgætísgerðin Opal h.f.
Nói h.f. - Síríus h.f.

ÖI- og gosdrykkjagerð.
Verksmiðjan Vífilfell h.f.
Sanitas h.f.
Sana h.f., Akureyr-i,
ÖIgerðin Egill Skallagrfmsson h.f.

Ullarþvottur, spuni og vefnaður.
Alafoss h.f.
Dúkaverksmiðjan.
Ullarverksmiðjan Framtiðin.
Vefarinn h.f.
Ullarverksmiðjan Gef'jun, Akureyri.
Teppagerðin h.f.
Verksmiðjan Axminster.

Prjónastofur og prjónlesverksmiðjur.
Prjónastof'an Iðunn h.f.
Prjónastofan Snældan.
Prjónastofun Peysan s.f.
Fa taverksmlðjan Hekla, Akureyri.
Pr.iónastofu Önnu Þórðar h.f.

Veiðarfæragerð.
Harnpiðjan h.f.

Skóger3.
Skóverksmiðjan Iðunn, Akureyri.

töflu

Fatagerð.
Vinuufatagerð Íslands h.f.
ÚItíma h.f.
Skjólfatagerðln h.f.
Verksmiðjan Föt h.f.
Verksmiðjan Dúkur h.f.
Sport ver h.f.
L. H. MuIler - Fatagerð.
Lífstykkjabúðin h.f.
Fatagerð Ara & Co., h.f.
Nærfatagerðin Ceres h.f.
Sjóklæðagerðin h.f. Verksmiðjan Max h.f.

.Fatuverksmíðjan Gefjun.
Skinfaxi h.f.
Solido s.f.
Lady h.f.
Artemis - Nærfatagerð.
Vinnufatagerð Suðurlands, Hellu
Lokbrá h.f.
Fatagerðln h.f.,Akranesi.
Fataverksmiðjan Hekla, Akureyri.

Húsgagnagerð.
Trésmiðjan Víðir h.f.
Kristján Siggeirsson h.f.
Hansa h.f.
Nývirki h.f.
Gamla Kompaníið h.f',
Dúna h.f.
Húsgagnahölltn s.f.
Vogafell h.f.

Innréttingasmíði.
Trésmiðja Sveins M. Sveinssonar s.f'.
Timburverzlun Arna Jónssonar & Co. h.f.
Húsgagnaverksmiðja Jóns Péturssonar.
Hurðir h.f.
Spönn h.f.

Trétunnugerð.
Tunnuverksmíðja ríkisins, Siglufirði og Ak.

PappÍrsvörugerð.
Kassagerð Reykjavíkur h.f.
Pappírsver h.f',

Prentun.
Offsetprentsmiðjan Litbrá.
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Sútun og verkun skínna,
Sláturfé lag Suðurlands.
Sútunarverksmiðjan h.f.
SIdnnaverksmiðjan Iðunn, Akureyri.
Sútun h.f., Akranesi.

GÚmUlnaður.
Hjólbarðinn h.f.

Kemiskur undirstöðuiðnaður.
Ísaga h.f',
Áburðarverksmiðjan h.f.

Málnlngar- og lakkgerð.
Málning h.f.
Slippfélagið í Reykjavíli h.f.
Efnaverksmiðjan Sjöfn. Akureyri.
Harpa h.f.

Önnur kemfsk framleiðsla.
Mjöll h.f.
Hreinn h.f.
Sápu gerðin Frigg.
Hydrol h.f.
Efnaverksmiðjan Söfn, Akureyri.
Halldór Jónsson h.f.

Annar steinefnaiðnaður.
Hörsteypan h.f.
Steypustöðin h.f.
Pípugerð Reykjavíkurborgar.
Verk h.f.
Steypustöð Suðurnesja h.f., Ytri-Njarðvík.

Gleriðnaður.
Cudogler h.f.

Leirsmíði og postulínsiðnaður.
Glit h.f.

Sementsframlelðsla.
Sementsverksmiðja rikisins.

Málmsmíði.
Vírnet h.f.
Vélsmiðjan Héðinn h.f.
J, B. Pétursson s.f.
Etna h.f.
Dósagerðin.
Huntal-ofnar h.f.
Stáliðjan.

Smíði og viðgerðir rafmagnstækja.
Ljósvirki h.f.
Hafgcymaverksmiðjan Pólar h.f.
Stál umbúðir h.f.
Haftækjaverksmiðja Hafnarfjarðar h.f.
Rafgeymir h.f.

Skartgripagerð og góðmálmasmíði.
Gull- og silfursmiðjan Erna h.f.

Plastiðnaður.
Plastprent h.f.
Sigurplast h.f.
Heyplast h.f.
Vinnuheimilið að Heykjalundi.
Nylon-plast h.f.
Börkur h.f.
Plastiðjan h.f'., Eyrarbakka.
~IÍllalundur.
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Viðauki II.

Fyrirspurnablað I: Fyrirtæki.

Próf'.: GUÐMUNDUR MAGNÚSSON:

EFTA-rannsókn á vegum
iðnaðarmálaráðuneytisins 1969.

Nafn fyrirtækis

Iðngrein

Flokkur A: Sala.
A. 1. Sölu leiðir (þ. e. hvort selt er beint til neytenda eða notaðir milliliðir og þá

hvers konar) og fjöldi sölustaða 1968:

A. 2. Greiðsluskilmálar kaupenda 1968:

A.3. Sölustarfsemi (vörukynningar, auglýsingar og önnur söluörvandi starfsemi
önnur en umboðslaun, sölumenn og þess háttar) á undanförnum 5 árum og
kostnaður i þvi sambandi:

•i ..........,..

A.4. Hversu marga sölumenn hafði fyrirtækið í þjónustu sinni 1968:

Flokkur B: Framleiðsla.
B. 1. Innflutt aðföng (þ. e. hráefni og þess háttar) 1968:

(Leiðbeining: Ef ekki eru tölur fyrir hendi um þetta atriði, má finna þær
með þvi að áætla meðalhráefnisnotkun á einingu og margfalda með fram-
leiðslumagninu. )
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Vörutegund
Uppruna-

land
Tollskrár-

númer
Tollur

i%
Verðmæti
með tolliMagn

1.

2.
il. . .
4.
5.

Hundraðshluti ofantaldra 5 tegunda af öllum innfluttum aðföngum 1968:

B. 2. Innflutt aðföng 1966:

Vörutegund
Uppruna-

land
Verðmæti
með tolli

Tollskrár-
númer 0'

IQMagn

1.

2.
3.
4.
5.

Hundraðshluti ofantaldra 5 tegunda af öllum innfluttum aðföngum 1966:

B. 3. Innflutt aðföng 1964:

Tollur

Vörutegund
Uppruna-

land
Tollskrár-

númer
Tollur
í %

Verðmæti
með tolliMagn

1.

2.
3.
4.
5.
Hundraðshluti ofantaldra 5 tegunda af öllum innfluttum aðföngum 1964:

ll. 4. Innlend aðföng (önnur en vinnuafl) 1968:

Vörutegund Magn Verðmæti

1.

2.
:3.

Hundraðshluti ofantaldra 3 tegunda af öllum innlendum aðföngum (öðrum en
vinnuafli) 1968:
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B.5. Innlend aðföng (önnur en vinnuafl) 1966:

Vörutegund Magn Verðmæti

1.

2.
3.

Hundraðshluti ofantaldra 3 tegunda af öllum innlendum aðföngum 1966:

B.6. Innlend aðföng (önnur en vinnuafl) 1964:

Vörutegund Magn Verðmæti

1.

2.
3.

Hundraðshluti ofantaldra 3 tegunda af öllum innlendum aðföngum 1964:

B. 7. Fjöldi framleiddra vörutegunda. (Vörutegund telst hér vara, sem er eðli
sínu sams konar og ber sama vörumerki.)

1968

1966

1964

B.8. Meðalbirgðir.

1968 .
1966
1964

Flokkur e: Starfsli~ og verksmiðja.

C.1. Fjöldi starfsmanna 1968:

C.2. Hversu margir starfsmenn hafa unnið hjá fyrirtækinu 5 ár eða lengur?

C.3. Staðsetning verksmiðju eða verksmiðja:

C.4. Er endurnýjun eða útvíkkun í vændum og þá hvers konar?
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Flokkur D: Almennt.

E. 1. Aldur fyrirtækis 1968:

E. 2. Rannsóknarstarfsemi (mannfjöldi og kostnaður):
1968 .
1966
1964

E. 3. Markmið fyrirtækisins (hámarkságóði, hámarksvelta, ákveðin arðgjöf eða
eitthvað annað):

E. 4. Hefur fyrirtækið athugað samkeppnisaðstöðu sína, ef af EFTA-aðild verður?

E. 5. Ef fyrirtækið hefur athugað samkeppnisaðstöðu sína, hver verða viðbrögð
þess við fríverzlun (að sjá, hvernig fer; verðsamkeppni; lánakjarasamkeppni ;
auglýsingaherferð; samvinna við erlenda aðila; tramleiðslustöðvun, o. f'l.) :

.........................................................................................................

Flokkur E: Sérstakar athugasemdir.

1969
(dagsetning)

(nafn)
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11.2. Hlutdeild úrtaks í safni og svarsprósenta við fyrirspurnablaði.

Með svarsprósentu er átt við nokkurn veginn nothæf svör. Þar sem úrtakið nær
til stærstu fyrirtækja í viðkomandi iðngreinum, yrði svarsprósentan hærri, ef miðað
væri við stærð fyrirtækja, t. d. samkvæmt vinnuaflsnotkun.

Tafla 37. Stærð úrtaks miðað við vinnuaflsnotkun og svarsprósenta
við fyrirspurnablaði.

Atv.gr.
nr. Iðngrein

Hlutd. úrtaks i safni
miðað við fjölda Svars-
vinnuvikna, % prósenta

207
208
2(}9
213
231
232
233
241
243
252
261
262
272
281
291
300
311
315
319
332
333
334
339
350
370
394
398

Kexgerð .
Sælgætísgerð .
Matvælaiðnaður, annar en drykkjarvöruiðn.
ÖI- og gosdrykkjagerð .
Ullarþvottur, spuni, vefnaður o. fl .
Prjónastofur og prjónlesverksmiðjur .
Veiðarfæri .
Skógerð .
Fatagerð .
Trétunnur .
Húsgagnagerð 1
Innréttingar \
Pappírsvörugerð .
Prentun .
Sútun og verkun skinna .
Gámiðnaður .
Kenriskur undirstöðuiðnaður .
Málningar- og lakkgerð .
Önnur kemisk framleiðsla .
Gleriðnaður .
Leirsmiði og postulínsíðnaður .
Sementsframleiðsla .
Annar steinefnaiðnaður .
Málmsmfði .
Smíði og viðgerðir á rafmagnstækjum .
Skartgripa- og góðmálmasmíði .
Plastiðnaður .

92
58
58
53
64
48
34

(87)1 )
58

100
30
*)
19
58
10
95
58
65
*)
*)

100
27
30
33
*)
14

50
100

75
25
29
60

100
o

40
100
37
60
o
o
o
o

100
75
50

o
o
o

60
43
40

o
12

*) Óvitað.
1) Þessi tala er ónAkvæm.

Heimild um hlutdeild úrtaks i safni (nema fyrir skógerð) : Hagsveiflllvog iðnaðarins, jú111969.
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Viðauki III.

Tafla 38. Rekstraryfirlit iðnaðar (annars en fiskiðnaðar) 1964-1968.
Áætlaðar tölur samkvæmt úrtaki. Flokkun samkvæmt markaðsaðstöðu.

Þúsundir króna (nema mannár),

Rekstrarstærðir 1964 1965 1966 1967 1968

Reiknuð mannár-) ............................ 12.228 12.429 12.709 12.163 11.962
1. Framleiðslutekjur, markaðsvirði ............ 5.394.061 6.147.255 7.145.180 7.027.501 3)
2. Óbeinir skattar að frádregnum styrkjum 1) .. 205.344 218.940 268.232 315.798 3)
3. Framleiðslutekjur, tekjuvirði ............... 5.188.717 5.928.315 6.876.948 6.711.712 7.676.264
4. Aðföng frá öðrum fyrirtækjum og innflutningi 3.134.361 3.516.654 3.928.480 3.728.412 4.469.466
5. Viðhald ................................. 107.582 116.410 133.688 113.499 138.231
6. Vinnsluvirði vergt, tekjuvirði (= 3-:--4) ..... 2.054.356 2.411.661 2.948.468 2.983.300 3.206.798
7. Slit og úrelding fjármuna (afskriftir) ........ 174.539 189.571 208.693 227.764 265.853
8. Leigur .................................. 40.831 49.641 55.562 62.692 72.402
9. Vinnsluvirði, hreint, tekjuvirði (= 6-:--7-:--8)

(= framlag til hreinna þjóðartekna, tekjuvirði) 1.838.986 2.172.449 2.684.213 2.692.844 2.868.543
10. Laun og tengd gjöld ...................... 1.498.816 1.831.294 2.314.881 2.333.615 2.123.128
ll. Ágóði eftir skatt .......................... 131.276 97.986 67.366 40.620 71.253

1) Áætl. 1964, 1965 og 1966 samkv. reynslu 1967.
2) Mannár er reiknað sem 52 slysatryggðar vinnuvikur. Um nánari skýrgreiningu sjá Hagtíðindi nr. 6 1965,

bls. 121-123.
3) Niðurstöðutölur liggja ekki fyrir.

Heimild: Efnahagsstofnunin.

Tafla 39. Rekstraryfirlit tollverndaðs iðnaðar 1964-1968.
Þúsundir króna (nema mannár),

Rekstrarstærðir 1964 1965 1966 1967 1968

Reiknuð mannár skv. tryggingaskýrslum ., ...... 4.320 4.187 4.178 3.933 3.765
1. Framleiðslutekjur, markaðsvirði ............ 1.924.405 2.014.570 2.288.704 2.285.851 2.580.186
2. Óbeinir skattar að frádregnum styrkjum-) .. 130.439 127.414 142.554 197.977 228.394
3. Framleiðslutekjur, tekjuvirði (= 1-:--2) ...... 1.793.966 1.887.156 2.146.150 2.087.874 2.351.792
4. Aðföng frá öðrum fyrirtækjum og innflutningi 1.136.910 1.178.855 1.303.819 1.212.016 1.356.137
5. Viðhald ................................ , 27.169 25.047 31.212 29.425 37.145
6. Vinnsluvirði vergt, tekjuvirði (= 3-;-4) ..... 657.056 708.301 842.331 875.858 995.655
7. Slit og úrelding fjármuna (afskriftir) ........ 41.842 47.571 54.974 65.945 72.333
8. Leigur .................................. 12.131 15.232 17.634 27.493 29.776
9. Vinnsluvirði, hreint, tekjuvirði (= 6-:--7-:--8)

(= framlag til hreinna þjóðartekna, tekjuvirði) 603.083 645.498 769.723 782.420 893.546
10. Laun og tengd gjöld ...................... 479.074 545.516 653.700 635.663 689.347
ll. Ágóði eftir skatt ... , ...................... 46.375 6.370 9.593 27.425 66.261

1) Áætl. 1964, 1965 og 1966 samkv. reynslu 1967.

Atv.gr.nr. 207,208, 209, 211, 213, 220, 231, 232, 241, 243, 244, 261, 291, 293, 315, 319, 370, 394, 397, 398.

Heimild: Efnahagsstofnunin.
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Tafla 40. Rekstraryfirlit lítt eða ekki tollverndaðra iðngreina 1964-1968.
Þúsundir króna (nema mannár).

Rekstrarstærðir 19681964 19671965 1966

Reiknuð mannár skv. tryggingaskýrslum ..•..... 2.724 2.695 2.717 2.639 2.670
1. Framleiðslutekjur, markaðsvirði .......•.... 1.692.414 1.925.268 2.202.127 2.160.129 ll)

2. Óbeinir skattar að frádregnum styrkjum') ., 17.070 19.154 21.337 16.486 ')
3. Framleiðslutekjur, tekjuvirði ., ............. 1.675.344 1.906.114 2.180.790 2.143.643 2.815.652
4. Aðföng frá öðrum fyrirtækjum og innflutningi 1.159.975 1.317.542 1.467.166 1.448.235 2.071.150
5. Viðhald ................................. 30.430 34.731 41.231 32.644 45.234
6. Vinnsluvirði vergt, tekjuvirði (= 3+4) ..... 515.369 588.572 713.624 695.408 744.502
7. Slit og úrelding fjármuna (afskriftir) ........ 58.833 59.603 64.401 60.109 91.435
8. Leigur .................................. 11.022 13.073 13.827 12.265 17.950
9. Vinnsluvirði, hreint, tekjuvirði (= 6+7-;-8)

(= framlag til hreinna þjóðartekna, tekjuvirði) 445.514 515.896 635.396 623.034 635.117
10. Laun og tengd gjöld ...................... 358.225 425.760 533.594 531.663 535.912
ll. Ágóði eftir skatt .......................... 38.061 36.183 35.732 19.508 6.644

1) Áætl. 1964, 1965 og 1966 samkv. reynslu 1967.
Atv.gr.nr. 202, 206, 233, 252, 272, 281, 282, 283, 284, 311, 333.
2) Niðurstöðutölur liggja ekki fyrir.

Heimild: Efnahagsstofnunin.

Tafla 41. Rekstraryfirlit byggingavöru- og byggingahiutaiðnaðar 1964-1968.
Þúsundir króna (nema mannár).

Rekstrarstærðir 1964 1965 1966 1967 1968

1.100 1.232 1.190 1.180
603.276 759.509 787.226 826.871

23.785 31.766 32.926 30.394
579.491 727.743 754.300 796.477
295.137 373.318 406.129 428.945
27.887 28,Ol4 25.564 26.852

284.354 354.425 348.171 367.532
48.904 49.318 55.004 56.852
7.744 7.513 6.713 5.674

227.706 297.594 286.454 305.006
182.721 247.277 236.250 256.002

14.554 8.461 4.984 -;-2.196

Reiknuð mannár skv. tryggingaskýrslum .
1. Framleiðslutekjur, markaðsvirði .
2. Óbeinir skattar að frádregnum framleiðslu-

styrkjum') .
3. Framleiðslutekjur, tekjuvirði (= 1+2) .
4. Aðföng frá öðrum fyrirtækjum og innflutningi
5. Viðhald .
6. Vinnsluvirði vergt, tekjuvirði (= 3+4) .
7. Slit og úrelding fjármuna (afskriftir) .
8. Leigur .
9. Vinnsluvirði, hreint, tekjuvirði (= 6+7+8)

(= framlag til hreinna þjóðartekna, tekjuvirði)
10. Laun og tengd gjöld .
ll. Ágóði eftir skatt .

940
528.866

19.446
509.420
282.046
22,Ol9

227.374
46.277
7.363

173.734
137.387

10.825

1) Áætlaður 1964-1965 og 1966 samkvæmt reynslu 1967

Atv.gr.nr. 262, 329, 332, 334, 335, 339.

Heimild: Efnahagsstofnunin.
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Tafla 42. Rekstraryfirlit málm-, skipasmíða- og bifvélaiðnaðar 1964-1968.
Þúsundir króna (nema mannár).

Rekstraretærðir 1964

Reiknuð mannár skv. tryggingaskýrslum " .
1. Framleiðslutekjur, markaðsvirði .
2. Óbeinir skattar að frádregnum framleiðslu-

styrkjum") .
3. Framleiðslutekjur, tekjuvirði (= 1-:-2) .
4. Aðföng frá öðrum fyrirtækjum og innflutningi
5. Viðhald _ .
6. Vinnsluvirði vergt, tekjuvirði (= 3-:-4) .
7. Slit og úrelding fjármuna (afskriftir) .
8. Leigur .
9. Vinnsluvirði, hreint, tekjuvirði (= 6-:-7-:-8)

(= framlag til hreinna þjóðartekna, tekjuvirði)
10. Laun og tengd gjöld .
ll. Ágóði eftir skatt .

3.946
1.141.303

31.364
1.109.939

494.574
27.459

615.365
25.447

7.783

582.135
505.860
23.613

1965 1966 1967 1968

4.169 4.267 4.147 4.071
1.474.374 1.744.638 1.668.097 1.670.595

41.076 63.791 61.019 66.130
1.433.298 1.680.847 1.607.078 1.604.465

646.608 701.733 600.246 566.991
2-7.738 32.583 24.891 28.581

786.690 979.114 1.006.832 1.037.474
30.820 37.797 44.371 44.019
12.031 14.681 14.549 13.756

743.839 926.636 947.912 979.699
654.295 848.134 895.141 895.142

29.180 -:-83 -:-21.263 -~3.557

1) Áætlaður 1964-1965 og 1966 samkvæmt reynslu 1967.

Atv.gr.nr. 350, 381, 383, 386.

Heimild: Efnahagsstofnunin.

Tafla 43. Rekstraryfirlit ýmiss viðgerða- og smáiðnaðar 1964-1968.
Þúsundir króna (nema mannár).

Rekstrarstærðir 1964 1965 1966 1967 1968

Reiknuð mannár skv. tryggingaskýrslum ........ 298 278 315 254 276
1. Framleiðslutekjur, markaðsvirði ............ 107.073 129.767 150.202 126.198 112.920
2. Óbeinir skattar að frádregnum framleiðslu-

styrkjum') .............................. 7.025 7.511 8.784 7.381 5.042
3. Framleiðslutekjur, tekjuvirði (= 1-:- 2) ...... 100.048 122.256 141.418 118.817 107.878
4. Aðföng frá öðrum fyrirtækjum og innflutningi 60.856 78.512 82.444 61. 786 46.243
5. Viðhald ................................. 505 1.007 648 925 419
6. Vinnsluvirði vergt, tekjuvirði (= 3-:-4) ..... 39.192 43.744 58.974 57.031 61.635
7. Slit og úrelding fjármuna (afskriftir) ........ 2.140 2.673 2.203 2.335 1.214
8. Leigur .................................. 2.532 1.561 1.907 1.672 5.246
9. Vinnsluvirði, hreint, tekjuvirði (= 6-:-7-:-8)

(= framlag til hreinna þjóðartekna, tekjuvirði) 34.520 39.510 54.864 53.024 55.175
10. Laun og tengd gjöld ...................... 18.270 23.002 32.176 34.898 46.725
ll. Ágóði eftir skatt .......................... 12.402 11.699 15.663 9.966 4.101

I) Áætlaður 1964-1965 og 1966 samkvæmt reynslu 1967

Atv.gr.nr. 239, 242, 259, 300, 385, 391, 393, 395, 399.

Heimild: Efnahagsstofnunin.
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Tafla 44. Áætlaður ágóði eftir skatt í iðnaði (öðrum en fiskiðnaði) 1964-1968.
Þúsundir króna.

Atv.-
gr.nr, Iðngrein 19681964 1965 1966 1967

Iðnaður all •.............................

I. ToUverndaður iðnaðnr .
207 Kexgerð .
208 Sælgætisgerð ................•...........
209 Matvælaiðnaður, annar en drykkjarvöru-

iðnaður .
211 Framleiðsla áfengis .
213 Gosdrykkjagerð .
220 Tóbaksiðnaður .
231 Ullarþvottur, spuni, vefnaður o. fl. . .
232 Prjónastofur og prjónlesverksmiðjur .
243 Fatagerð .........••....................
241 Skógerð önnur en gúmmískógerð .
244 Framleiðsla á öðrum fullunnum vefnaðar-

vörum .................••..............
261 Húsgagnagerð .
291 Sútun og verkun skinna .
293 Leðuriðnaður, annar en skó- og fatagerð ..
315 Málni~ar- og lakkgerð .
319 Önnur kemisk framleiðsla .
370 Smíði og viðgerð rafmagnstækja .
394 Skartgripagerð og góðmálmasmíði .
397 Burstagerð .
398 Plastiðnaður .

n. Litt eða ekki toUv. iðnaðnr .
202 Mjólkuriðnaður .
206 Brauð og kökugerð .
233 Kaðla-, færa-, línu-, neta- og nótagerð .
252 Trétunnur, kassa o~ körfugerð .
272 Pappírsvörugerð .
281 Prentun-) .
282 Prentmyndagerð-) .
283 Bökbandt) .
284 Blaða- og bökaútgáfa-) .
311 Kemiskur undirstöðuiðnaður .
333 Leirsmíði og postulínsiðnaður .

m. BY88ÍD8avöru- 08 bY8sin8ahlutaiðnaðnr .
262 Clugga-, hurða- og innréttingasmíði .
329 Ýmís framI. úr olíu og kolum .
332 Gleriðnaður .
334 Sementsframleiðsla .
335 Grjót- malar og sandnám .
339 Annar steinefnaiðnaður .

IV. Málm-, akipa. 08 bifvélaiðnaður .
350 Málmsmíði önnur en flutningstækja- og raf-

magnstækjagerð .
381 Skipasmíði og viðgerðir .
383 Bifreiðasmíði og viðhald .
386 Flugvélasmíði og viðgerðir .

V. Ýmis viðgerða- og smáiðnaður .
239 Annar vefjariðnaður .
242 Skóviðgerðir .
259 Annar trjávöruiðnaður .
300 Gúmmíiðnaður .
385 Reiðhjólaviðgerðir .
391 Vísindatækjasmíði .
393 Viðgerðir á ldukkum og úrum .
395 Smíði og viðgerðir hljóðfæra ......•.......
399 Iðnaður ótalin annars staðar .

1) Talan er mjög óáreiðanleg.
Heimild: EtilahagsstoÚllUlin.

131.276

46.375
+124
7.033

4.908
-;.-602
6.095

177
-0-618
+471
1.786
3.339

25
6.733
1.258

546
4.317
9.524
1.598

912
4

..0-5

38.061
6.522
6.062
1.324
1.216
3.136
7.748

524
1.361
5.088
4.819

261

10.825
7.075

60
1.024
6.734

+4.279
211

23.613

13.770
8.224
1.015

604

12.402
116

6.940
1.869

451
1.903

187
640
312

-;-16

178

97.986

6.370
-.;.-159
3.190

4.321
-:-4.791

3.233
56

~-18.648
-;.-158

-:-4.190
+22

132
2.634
2.748

311
3.695
3.764
4.709
4.519

40
986

36.l83
8.581
5.064
1.413

959
846

7.402
410

4.734
547

6.247
+20

14.554
10.316

116
1.966
2.314

-:-4.286
4.128

29.180

16.818
750

10.315
1.297

11.699
140

5.769
2.389

105
1.112

760
830
414
180

67.366

9.593
+615
7.573

3.480
151

+40
53

-0-13.416
147

+4.326
-:-2.607

154
6.214

+3.129
990

4.119
8.365

+4.866
5.996
+209
1.559

35.732
7.766
2.306
1.182
1.057
2.423
6.599

963
1.117
6.258
6.022

39

8.461
551
89

+345
592

3.653
3.921

+83

9.594
+4.614
+5.327

264

15.663
153

6.044
5.733

639
1.333

722
697
281
61

40.620

27.425
206

8.252

2.345
+443

906
188

+2.865
4.297
2.121

-:-1.932

175
+6.963
+6.623

580
7.546

11.205
1.517
4.369

214
2.330

19.508
12.304

+1.068
1.176

+1.010
+2.325

2.694
872
345
268

6.202
50

4.984
6.765
..0-164

559
236

1.986
+4.398

+21.263

+7.857
+14.267

2.887
+2.026

9•.966

2.054
7.751

+3.045
1.006
1.058

718
208
216

71.253

66.261
258

1.955

6.393
10.160
+332

-;-2.531
4.252

15.154
3.829

128

491
-0-20.394

8.222
1.078

10.084
13.785
4.704
2.014

130
6.881

6.644
6.833

+4.043
186

-;-1.231
1.940
9.673
-:-228
1.105

-.02.782
+5.118

309

+2.196
5.384
+17
203

+10.052
+ 356
2.642

+3.557

12.878
+2.588

+13.'463
+384

4.101

-.0·680
2.569
1.442
+271

499
310

+.222
454



Tafla 45. Magnvísitölur iðnaðarframleiðslu 1960-1967.
1965 _ 100.

Iðngrein 19671960 1961 1962 1963 1964 1965 1966

Mjólkuriðnaður .
Niðursuðuiðnaður .
Brauð- og kökugerð .
Kexgerð .
Sælgætisgerð .
Kaffibrennsia og matarefnagerð ..
Drykkjarvöru- og tóbaksiðnaður
Vefjariðnaður .
Veiðarfæraiðnaður .
Skóiðnaður .
Fatagerð .
Framleiðsla á öðrum fullunnum
vefnaðarvörum .

fTrjávöruiðnaður-) \

Umbúðaiðnaður .
Skinna- og leðuriðnaður .
Framleiðsla málningarvara og
kemískra undirstöðu efna .
Hreinlætisvöruframleiðsla .
Sementsframleiðsla .
Málmiðnaður og raftækjasmíði .
Plastiðnaður .
Annar iðnaður .
Samtala iðnaðar2) ••••••••••••••

55.2
58.2
91.0

130.9
78.5
79.8
87.6
78.8

126.3
245.9
100.4

34.6
(62.9)

84.5
99.7

64.5
61.9
95.9

137.6
75.9
86.2
86.3
75.3

136.7
236.0
98.4

42.8
(61.7)

81.0
80.6

81.6
75.5
63.5
85.7
30.4
46.2
78.7

71.0
57.7
94.6

137.4
87.4
90.5
95.2
93.7

101.9
218.7
111.4

50.0
(68.5)

91.4
93.8

80.8
81.4
65.8
89.4
32.6
50.7
79.4

79.0
65.3
93.6

135.3
98.1
93.8
97.9
90.3

137.8
171.3
109.4

66.6
(83.6)

104.3
108.5

81.7
87.0
84.7
92.1
46.3
67.9
87.8

83.5
99.6
95.9

101.4
71.4
71.4
93.8

89.8
94.8

105.4
128.6
99.5
97.8
99.6
91.4
99.3

138.7
105.0

35.5
100.3
(93.8)
113.4
101.5

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

100.0
100.0

(100.0)
100.0
100.0

92.6
99.8
94.8
99.9
88.4
90.9
97.7

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

92.8
113.0
108.7
85.1

117.7
98.5

108.6
111.3
138.7
89.8

106.8

114.5
122.2

(104.8)
101.5
103.2

101.7
90.9
97.7
88.0

109.6
92.8

103.4

86.2
126.4
105.4
79.2

121.1
101.1
113.3
98.0

132.0
79.4

100.0

88.6
129.4
(95.7)
82.8
92.7

96.5
91.9
93.6
88.5

119.4
127.0
99.0

1) Áætlað samkvæmt vinnuaflsnotkun í tölum innan sviga, en með staðvirðingu sölutekna 1964-1967.
2) Er þá gert ráð fyrir svigatölum í trjávöruiðnaði.

Heimildir: Efnahagsstofnunin og Hagtíðindi, nr. 1, 1965, nr. 11,1968.

Tafla 46. Hlutfallsbreytingar magnvísitölu frá fyrra ári nokkrum
tollvernduðum iðngreinum, sbr. töflu 45.

Iðngrein 19601) 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 Meðaltal

Kexgerð .
Sælgætisgerð -i- 3.3
Kaffibrennsia og matar-
efnagerð + ll. 9
Drykkjarvöru- og tóbaks-
iðnaður .
Vefjariðnaður .
Skóiðnaður .
Fatagerð .
Framleiðsla á öðrum full-
unnum vefnaðarvömm .. ..,..22.6

T 'á ö 'ð ð {(..,.. 5.6)l'Jvrul.naur .

Skinna- og leðuriðnaður +24.5
Framleiðsla málningar-
vara og kemískra undir-
stöðuefna +10.7
Hreinlætisvöruframleiðsla -i- 3.9
Málmiðnaður og raf tækja-
smíði .
Plastiðnaður .
Samtala iðnaðar2) ••••••

..,.. 3.1
+31.3
..,.. 8.6
..,.. 4.7

-i- 8.4
+54.3
+ 4.9

+ 5.1
3.3

+ 8.0

..,.. 1.5
-i- 4.4
..,.. 4.0
-i- 2.0

..,.. 0.1
+15.2

+ 5.0

+10.3
+24.4
-i- 7.3
+13.2

-i- 1.5
+12.2

+ 3.6

+ 2.8
-i- 3.6
..,..21.7

1.8

-i- 5.0
+ 1.4

+ 4.3

+ 1.7
+ 1.2
..,..19.0
-i- 4.0

22.2
+ 0.5

+ 2.2

+ 0.4
+ 9.1

27.9
4.8

+23.7 +16.8 +33.2 ..,..46.7
(..,.. 1.9) (+11.0) (+22.0) (+10.2)

(..,..
..,..19.2

1.0
+ 7.8

+ 4.3
+ 7.2
+ 0.9

+16.4

+1.1
+ 6.9

+ 3.0
+42.0
+10.6

+15.7

+ 2.2
+14.5

+10.1
+54.2
+ 6.8

.s: 6.5

+10.9
+ 0.2

1.5
+23.8
+ 4.2

+181.7
0.3
6.2)
1.5

+ 8.0
+ 0.2

+ 0.1
+ 13.1+ 2.4

..,..14.9
+17.7

+ 8.6
+11.3
..,..10.2
+ 6.8

+14.5
+22.2

(+ 1.6)
+ 3.2

+ 1.7
-i- 9.1

..,..12.0
+ 9.6+ 3.4

..,.. 0.7
+ 2.9

1.5 + 2.6

+ 4.3
..,..11.9
..,..11.6
..,.. 6.4

..,.. 5.0
+ 5.4

+ 4.5

+ 2.9
+ 5.7
..,..13.7
..,.. 0.5

..,..22.6 +22.3
+ 5.9 + 9.2

(..,.. 9.1) (+ 3.6)
..,..10.2 + 2.8

+ 3.6
+ 2.2

+ 0.9
+26.6
+ 3.6

1) Tölur fyrir 1960 er ekki hægt að reikna út úr töflu 45.
I) Ef þá gert ráð fyrir svigatölum í trjávöruiðnaði.
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5.1
+1.1

+ 0.6
+ 8.9
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Tafla 47. Hlutfallsbreytingar magnvísítölu frá fyrra ári
í 2 "óvernduðum" iðngreinum.

Iðngrein 1961 1962 1963 1964. 1965 1966 1967 Meðaltal

Veiðarfæraiðnaður ...... +33.2 + 8.2 +25.5 +35.2 +27.9 + 0.7 +38.7 4.8 + 7.2
Umbúðaiðnaður (pappírs-
vörugerð) ........... " + 0.7 4.l +12.8 +14.1 + 8.7 11.8 + 1.5 ·~18.4 0.4
Samtala iðnaðar ....... + 4.9 + 0.9 +10.6 -I- 6.8 + 4.2 + 2.4 + 3.4 4.3 + 3.6

Heimild: Sjá töflu 45.

I) Tölur fyrir 1960 er ekki unnt að reikna út úr töflu 45.

Tafla 48. Vísitölur atvinnumagns í iðnaði 1) 1960-1968.
1965 _ 100.

Iðngrein 19681960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967

Mjólkuriðnaður
Brauð- og kökugerð .
Kexgerð .
Sælgætisgerð .
Kaffihrennsla og matar-
efnagerð .
ÖI- og gosdrykkjagerð .,
Vefjariðnaður .
Veiðarfæraiðnaður .
Skóiðnaður .
Fatagerð .
Hú.s~agna- og innréttinga-
smíði .
Pappírsvörugerð (umbúða-
iðnaður) .
Skinna- og leðuriðnaður .
Kemískur undirstöðuiðn-
aður, málning og lökk .,
Hreinlætisvörur .
Sementsframleiðsla .
Málmsmíði .
Smiði og viðgerð raf-
magnstækja .
Plastiðnaður .
Samtala iðnaðar (annars
en fiskiðnaðar) .
Fiskiðnaður .
AJUuriðnaður .

136.4

76.8
70.3
98.9

206.5
99.3

79.9

61.3
74.1

87.5

67.0

86.1
83.3
85.2

143.2

193.5
98.2

145.5

81.3
65.8
96.3

158.1
99.1

82.6

71.8
71.5

79.5

63.7

84.0
83.6
83.9

90.3
95.2

143.0
93.9

70.0
68.8
95.7

88.2
82.4
96.0
83.3

177.3
102.6

96.2
95.3

136.4
101.2

106.4
85.1

106.8
93.0

123.7
113.7

90.0

112.0
75.0

97.3 93.8
112.6
99.4
95.2

100.0
100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

98.4 100.0

100.3
110.3
86.4

102.3

118.7
105.0
96.7
91.1
75.3
91.9

107.8

96.5
100.0

103.7
100.0
119.3
101.4

94.5
107.2

102.4
90.4
98.1

96.7
108.0
76.1

107.4

93.8
117.8
90.5
76.2
54.8
80.8

104.5

92.3
79.1

102.5
105.9
135.6
83.6

86.4
132.4

97.2
103.5
76.1
99.6

106.9

59.5
74.2
79.8

104.3

101.4

121.3
97.5

130.5
80.7

92.5
129.3

98.7
78.5
91.5

93.4

77.5
87.5

111.9
65.2

97.6
96.2

78.5
89.0

95.2
93.5
94.6

100.0
100.0

100.0
100.0
100.0
100.0

93.4
90.7

100.0
100.0

1) Tölur þessar byggjast á upplýsingum um slysatryggðar vinnuvikur alls starfsfólks 1963-1968, en verkafólks
1960-1962 ásamt áætlaðri skiptingu starfsfólks annars en verkafólks á þessu tímabili. Þessum tölum ber ekki saman
við mannár í töflum um rekstraryfirlit iðnaðar, og töflum, sem á því byggist, þ. e. nokkuð vantar á, að þar sé allt
meðtalið. Sömuleiðis ber ekki heimildum alls staðar saman innbyrðis. Er þó ekki um verulegan mun að ræða í þessum
tilfellum.

95.6

69.5

91.6
88.3
90.5

99.2
98.8
99.1

100.0
100.0
100.0

Heimildir: Efnahagsstofnunin og Hagtíðindi, nr. 5, 1965, nr. 6, 1965, nr. 10, 1965, nr. 4, 1966, nr. 10, 1967, nr.
4, 1968, nr. 3, 1969. Fjánnálatíðindi, nr. 3, 1968. Skýrsla um FríverzIunarsamtök Evrópu, 1968.
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Tafla 49. Vísitölur framleiðni í iðnaði (öðrum en fiskiðnaði) 1960-1962.
1965 = 100.

Iðngrein 1960 1961 1962

96.0 96.1 94.t
103.9 106.0 129.3
124.6 131.2 138.4
79.7 78.2 97.9

119.1 122.0 138.3
101.1 100.2 112.4
137.8 112.8 117.9
134.5 112.7 107.2
110.9 124.9 111.5

91.4 94.5 95.9

Kexgerð .
Kaffibrennsia og mataefnagerð .
ÖI- og gosdrykkjagerð ..............•......
Vefjariðnaður .
Skóiðnaður .
Fatagerð .
Pappírsvörugerð (umbúðaiðnaður) .
Skinna- og leðuriðnaður .
Málmsmíði, smíði og viðgerð rafmagnstækja .
Samtala iðnaðar (annars en fiskiðnaðar)

Heimildir: Sjá töflu 45 og 48.

Tafla 50. Hlutfallstala nokkurra einkaneyzluliða og vergrar þjóðarframleiðslu
skv. markaðsvirði, á verðlagi hvers árs 1960-1966.

Neyzluliðir 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966

Útgjöld neytenda alls .................... 70.0 65.9 65.4 66.3 65.8 64.7 68.5
Matur .................................. 17.2 16.5 15.5 16.1 16.6 15.3 15.7
Drykkjarvörur ........................... 3.5 3.0 3.2 3.1 2.8 2.9 3.1
Tóbak .................................. 2.4 2.3 2.3 2.4 1.9 2.0 2.0
Fatnaður og einkam. ..................... 8.2 7.5 7.7 8.0 8.1 7.8 7.7
Húsnæði ................................ 12.3 11.9 10.9 10.1 9.8 10.3 10.9
Ljós og hiti ............................. 3.0 3.3 3.2 2.6 2.3 2.1 2.1
Var~~egi~ ..búsm~n~~ ..................•... 4.7 3.9 4.4 4.2 4.6 4.6 s.i
ÝmIs utgJold heimilis ..................... 2.1 1.7 1.5 1.7 1.7 1.7 1.7
Snyrting og læknisþjónusta ................ 1.3 1.2 1.6 1.7 1.8 1.7 1.9
S~gön$"r, . '............................. 6.1 5.8 6.4 7.6 6.9 6.8 7.9
Postur og smn ........•.................. 0.7 0.7 0.9 0.9 0.8 0.7 0.7
Skemmtanir ............................. 4.1 3.7 3.5 3.3 3.4 3.7 4.2
Menntun ........ ; ....................... 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3
Onnur þjónusta .......................... 0.3 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3

Heimildir: Efnahagsstofnun um útgjöld neytenda. Fjármálatíðindi, I. tafla hvers heftis um "þjóðarframleiðslu
og verðmætaráðstöfun".
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Tafla 51. Einkaneyzla á Norðurlöndum hlutfallstölum 1965 og 1966.

Danmörk Finnland') Ísland") Noregur Svíþjóð
Neyzluliðir 1965 1966 1965 1966 1965 1966 1965 1966 1965 1966

Matur ................ 21.4 21.2 29.6 29.2 24.3 22.8 29.3 28.6 4)25.2 4)24.8
Drykkjarvörur ......... \ 10.3 10.7 4.6 4.9 4..6 4.5 4.9 5.0 6.2 6.6
Tóbak ................ ( 3.2 3.2 .U 3.0 3.0 3.1 3.1 3.2
Fatnaður og einkamunir 9.5 9.1 8.9 9.2 12.1 11.2 IU 13.4 10.3 9.9
Húsnæði .............. 8.3 8.4 10.9 11.1 18.7 19.5 7.9 7.9 9.6 9.8
Ljós og hiti ........... 2.2 2.2 4.1 4.0 33 3.1 3.4 3.5 4.0 4.1
Varanlegir búsmunir .... 10.9 10.5 5.6 5.3 6.6 7.3 7.5 7.7 7.9 7.7
Ýmis útgj. vegna heimili. 3) 3) 1.9 2.0 2.8 2.5 3.3 3.3 0.7 0.7
Snyrting og Iæknisþj, .. 3) 3) 3.7 3.8 3.7 3.6 ,i.6 4.7 4.9 4.8
Samgöngur ............ 11.7 12.3 14.1 13.5 11.3 12.8 10.7 11.0 14.6 14.2
Skemmtanir ........... 3) 3) 6.4 6.7 5.8 6.1 7.7 8.0 6.4 6.6
Önnur þjónusta ........ 22.4 22.3 6.3 6.6 2.0 1.8 2.8 2.8 6.2 6.4
Neyzla erlendis ........ 3.3 3.3 1.5 IA 2.8 2.8 3.7 3.6 1.8 2.0
Neyzla útlendinga í viðk.
landi dregst frá e-0.8 -:-0.9 -:-l.l -,-1.0 -:2.4 -:-2.6 -c-0.8 -:-0.8

~-~--
Alls 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

1) Nær einnig til samneyzlu.
2) Byggist á upplýsingum úr mismunandi áttum.
3) Þessir liðir eru taldir með liðnum "önnur þjónusta".
4) Samneyzla hefur verið dregin frá heildarneyzlu,

Heimild: Nordisk Statistisk Ársbok 1968.
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Tafla 52. Verðvísitölur útgjalda neytenda á Íslandi 1963-1966.
1960 _ 100.

Vísitölur einstakra liða 19661963 1964 1965

Útgjöld neytenda .
Innfluttar vörur og þjónusta'} .
Innlendar vörur og þjénusta-) .

alls
alls
alls

130
117
138

149
127
165

163
136
188

176
141
214

1. Vörur og þjónusta .
Sama .
Sama .

alls
innfI.
innI.

131
120
143

150
131
171

159
136
191

172
143
213

Matur .
Sama .
Sama .
Drykkjarvörur .
Sama .
Sama .
Tóhak .
Sama .
Sama .

Fatnaður og einkamunir .
Sama .
Sama .
Ljós og hiti .
Sama .
Sama .
Varanlegir húsmunir .
Sama .
Sama .
Ýmis rekstrarútgjöld til heimilishalds .
Sama .
Sama .
Snyrtivörur, snyrtiþjónusta, lyf og greiðslur til

Iækna .
Sama .
Sama .

Samgöngur .
Sama .
Sama .
Póstur og sími .
Sama .
Sama .
Skemmtanir .
Sama .
Sama .
Menntun .
Sama .
Sama .
Aðrar þjónustur .
Sama .
Sama .

alls
innfl.
innI.
alls
innfl.
innI.
alls
innfl.
innI.

alls
innfI.
innl,
alls
innfl,
innI.
alls
innfI.
innI.
alls
innfI.
innI.

alls
innfI.
innl.

alls
innfl.
inni.
alls
innfI.
innI.
alls
innfI.
innI.
alls
innfl.
innI.
alls
innfI.
innl.

151
129
159
115
114
119
128
128

116
107
128
133
142
125
123
113
142
126
126
126

131
124
142
122
119
130
131
131
139
123
145
128"
128
159"
159

184
153
197
127
124
134
143
143

122
113
139
143
151
137
134
121
160
139
136
145

152
138
178
143
134
162
149

149
160
126
178
154*

154
215*
215

196
153
219
137
138
136
153
153

129
114
166
149
154
145
139
125
176
151
145
164

164
148
196
157
143
189
149

149
173
133
201
181"
181
231*
231

217
161
245
153
155
149
167
167

133
116
179
170
153
181
139
125
185
165
151
186

177
155
226
169
157
200
179

179
195
154
230
200
200"
295*
295

2. Húsnæðí'') . 213alls 125 149 178

3. Önnur útgjöld alls 127 139 146 153

114
Frádregst:

Útgjöld útlendinga til kaupa á vörum og þjónustu hérlendis 113 113 113

1) Öllum vöruflokkum er skipt í innfluttar vörur, sem fara til endanlegrar notkunar efnislega óbreyttar, og í inn-
lendar vörur, þ. e. vörur framleiddar eða að einhverju leyti unnar hérlendis, þótt úr erlendu hráefni séu.

2) Húsnæði reiknað sem leiguígildi.

SKfRINGARI Áætlaðar tölur eru merktar •.

Heimild: Efnahag&stofpun.
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Tafla 53. Verðhækkanir í heildsölu á nokkrum vörutegundum íslenskra framleiðenda
eftir gengisbreytingar 1967 og 1968.

Hækkun
Tegund Eining 1967 eða fyrr 1969 í%

Smjörlíki (hámarksverð) ......... .. III kg kr . 26.30 (sept. '67) kr. 48.00 (feb. '69) 82.51
Kaffi (hámarksverð) ............... III kg kr. 66.20 (júlí '67) kr. 125.40 (maí '69) 89.42
Sulta ............................ III glös kr . 40.00 (sept. '66) kr. 67.00 (febr. '69) 67.50
Tómatsósa . ...................... III fl. kr . 45.00 (sept. '66) kr. 60.00 (febr. '69) 33.33
Plastdósir ........................ 10 ml kr. 0.80 (ágúst '66) kr. 1.15 (nóv. '68) 43.75
Einangrunarplast ................. 5" per m' kr . 133.25 (okt. '65) kr. 192.00 (nóv. '68) 44.09
Þvottaefni ....................... 1/2 kg kr . 7.55 (ágúst '66) kr. 11.50 (jan. '69) 52.31
Þvottalögur ...................... 3/4 kg kr . 20.50 (sept. '66) kr. 28.00 (jan. '69) 36.58
Plastbón ......................... 1/4 kg kr. 15.00 (ágúst '66) kr. 22.80 (jan. '69) 52.00
Suðusúkkulaði .................... 50 gr kr. 6.85 (jÚJÚ'66) kr. 11.80 (júní '69) 72.26
Súkkulaðikex ..................... kr. 3.65 (júní '66) kr. 5.60 (júlí '69) 53.42
AppeIsín gosdr. (hámarksverð) ...... 19 el kr . 3.60 (maí '66) kr. 4.93 (des. '68) 36.94
Tekex ........................... 1/4 kg kr . 14.30 (sept. '66) kr. 17.50 (júní '69) 22.38
Fiskbollur (niðursoðnar) ........... III dós kr . 19.70 (okt. '66) kr. 28.00 (marz '69) 42.13
Sardínur (niðursoðnar) ............. 1/4 dós kr. 10.65 (okt. '66) kr. 15.00 (marz '69) 40.84
Gulrætur ......................... III dó. kr. 20.50 (okt. '66) kr. 32.80 (marz '69 60.00

Heimild: Gögn frá verðlags stjóra.
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Tafla 56. Samanlagður efnahagsreikningur verndaðra og lítt eða ekki verndaðra
iðngreina 1. janúar 1969. Úrvinnsluhlutföll fylgja. Áætl. skv. úrtaki.

Fjármunir (þús. kr.) .
Veltufjármunir .
Fastafjármunir .
Annað .
Höfuðstóll .

Fjármagn (þús. kr.) .
Stutt lán .
Löng lán .
Hlutafé .
Höfuðstóll .

Hlaupatala .
Skuld - eiginfjérhlutfall-) .
Hluti langra lána af fjármagni .
Arðsemihlutfalls} .
Fjármagn á mannár .

3.198.433
2.136.416
1.550.071

98.434
13.462

3.198.433
1.86I.lOl

951.311
218.560
767.461

1.15
2.85

25.04%
7.36%
5.90

1) Skuldir/Eigið fé.
2) Ágóði fyrir vexti og skatta:Fjármagn.
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Fylgiskjal VII.

VIÐSKIPTARÁÐUNEYTIÐ Nóvember 1969

EFTA-aðild og aukning iðnaðarvöruútflutnings.

Greinargerð samin á vegum viðskiptaráðuneytisins af:
Jóni Sigurðssyni, hagfræðingi,
Pétri Eiríkssyni, hagfræðingi og
dr. Vilhjálmi Lúðvíkssyni, efnaverkfræðingi.

EFNISYFIRLIT
1. kafli.
Almenn áhrif EFTA-aðildar á útflutning.

1.0 Áhrif fríverzlunar á utanríkisviðsldpti.
1.1 Áhrif á útflutningsverð.
1.2 Samvinna um útflutning við erlend fyrirtæki.
1.3 Framleiðsla einkaleyfisvöru.
1.4 Reynsla annarra EFTA-landa.
1.5 EFTA og leiðir til aukningar útflutnings.

2. kafli.
Áhrif EFTA-aðildar á útflutningsmöguleika
einstakra iðngreina.

2.0 Inngangur.
2.1 Niðursuðuiðnaður.
2.2 Spuna- og vefjariðnaður.
2.3 Prjónlesiðnaður.
2.4 Veiðarfæragerð.
2.5 Fataiðnaður.
2.6 Húsgagna- og Innréttingasmíði.
2.7 Umbúðaiðnaður.
2.8 Skinnaiðnaður, leðuriðnaður og feldskurður.
2.9 Steiniðnaður og leirmunagerð.
2.10 Raftækja- og rafeindaiðnaður.
2.11 Málm- og skipasmíði.
2.12 Ýmsar vörur.
2.13 Jarðefna- og námaframleiðsla.
2.14 Þörungar og efni úr þeim.
2.15 Ölífræn efni.
2.16 Oliu- og oliuefnaiðnaður.
2.17 Málmar og málmblöndur.
2.18 Almennt um stóriðjumöguleika.

Skrá yfir helztu heimildir.
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I. KAFLI
ALMENN ÁHRIF EFTA-AÐILDAR Á ÚTFLUTNING

1.0 Áhrif fríverzlunar á utanríkisviðskipti.

Þegar nokkur ríki taka upp fr íverzlun sín á milli, en halda innflutningstollum
gagnvart löndum utan fríverzlunarsvæðisins, má greina tvenns konar áhrif á utan-
rfkisverzlun þeirra, og þar með útflutning. f fyrsta lagi beinast utanríkisvit5skipti
fríverzlunarlandanna inn á svæðið, þar sem eftir að innbyrðis tollar þeirra hafa
verið felldir niður, reynist að öðru jöfnu ódýrara að kaupa tollfrjálsan varning
framleiddan innan svæðis en tollaðan varning frá löndum utan þess. Niðurfelling
innbyrðis tolla getur valdið því, að fremur verði keypt tollfrjáls innansvæðisvara
en tolluð vara frá seljendum utan svæðis, jafnvel þótt verð án tolla sé þar lægra.
Í öðru lagi munu innbyrðis viðskipti f'ríverzlunarlandanna aukast, vegna þess að
verkaskipting og sérhæfing innan svæðisins vex í átt til aukinnar hagkvæmni Í
framleiðslu. Frá heildarsjónarmiði svæðisins eru síðari áhrifin ótvírætt jákvæð,
en tvímælis kann að orka, hvernig meta skuli hin fyrri. Sé hins vegar litið á málið
frá sjónarmiði einstaks lands, sem er utan fríverzlunarsamtakanna og keppir á
mörkuðum þess, eru þessi fyrri áhrif, þ. e. að viðskiptin beinast inn á svæðið, al-
varlegs eðlis, og út af fyrir sig ótvíræð röksemd fyrir því að sækja um aðild. (Þessi úti-
lokunaráhrif eru ein aðalskýring þess, að Bretar hafa lengi sótt fast að komast Í
Efnahagsbandalag Evrópu).

Þegar lýsing tvenns konar áhrifa fríverzlunar er í eðli sinu kyrr stæð og sýnir
ekki, hvernig breytingarnar gerast í tíma. Þannig gefur hún aðeins mynd af ástand-
inu áður en innbyrðis tollar eru afnumdir samanborið við myndina, þegar öll áhrif
þeirra breytinga í verðhlutföllum, sem tollabreytingunum fylgja, eru komin fram. En
þátttaka í fríverzlunarsamtökum veldur ýmsum öðrum breytingum í framleiðslu og
markaðsaðstöðu en þeim, sem felast í mynd .Jcyrrstæðrar" aðlögunar að breyttum
verðafstöðum. Aðgangur að stórum markaði gerir fyrirtækjum kleift að færa sér í
nyt hagkvæmni stórrekstrar. eða, sem e. t. Y. skiptir ekki minna máli, hagkvæmni
langra framleíðsluruna, þótt rekstrareiningar kunni að vera smáar. Áhrif af þessu
tagi munu án efa hafa mikla þýðingu fyrir íslendinga, ef af EFTA-aðild verður, þar
sem hér eru þau takmörk, sem. heimamarkaðurinn setur stærð framleiðslustarfsemi,
sérstaklega knöpp, Aukin erlend samkeppni getur knúið fram framleiðniaukningu
og nýsköpun í iðngreinum, sem áður gátu haft hægt um sig i skjóli verndar. Sú
sérhæfing, sem leiðir af fríverzlun og fylgiáhrifum hennar, gerist ekki endilega þannig,
að framleiðslu og framleiðsluþáttum sé nmskipað í heilum iðngreinum (greinasér-
hæfing), heldur getur sérhæfing allt að einu orðið innan greina, þannig að færri
sérhæfðar vörutegundir verði framleiddar í löngum hagkvæmum runum. Þróunin
Í EFTA-löndunum frá stofnun EFTA bendir til þess, að sérhæfing af þessu tagi
hafi einmitt reynzt mikilvæg.

1.1 Áhrif á útflutningsverð.

Aðild að EFTA mun hafa áhrif á útflutningsverð. Er þá átt við hrein verð án
tolla og annarra álaga.

Þar sem íslenzkar afurðir þurfa nú að keppa við tollfrjálsan innflutning innan
EFTA-landanna, mun óhætt að slá þvi föstu, að meginhluti tolla, sem nú er á is-
lenzkan útflutning á EFTA-vörum til EFTA-landanna, sé greiddur af íslenzkum út-
flytjendum á þann hátt, að þeir fá lægra verð fyrir afurðir sínar en keppinautar
þeirra innan EFTA-svæðisins. Má því búast við hækkuðu útflutningsverði fyrir þær
EFTA-vörur, sem fram að þessu hafa verið fluttar til EFTA-landanna. Þessi hækkun
er líkleg til að nema meginhluta tollsins. Í öðru Iagí má búast við hagstæðum. áhrifum
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á útflutningsverð af þeirri tilfærsln, sem verður á útflutningi, þ. e. a. s. EFTA-aðild
gefur útflytjendum tækifæri til að flytja út til þess EFTA-lands, þar sem útflutnings-
verð er raunverulega hæst. Gerum t. d. ráð fyrir, að markaðsverð einhverrar útflutn-
ingsvöru sé 1000 kr.jtonn í Bretlandi og 950 kr./tonn í Danmörku og á vöruna sé
lagður 15% tollur i Bretlandi en 5% i Danmörku. Útflytjandi verður þá að bjóða
vöruna á 870kr./tonn í Bretlandi og 905 kr.Ztonn í Danmörku til að vera samkeppnis-
fær á viðkomandi markaði. Hann mun vitaskuld reyna að selja vöruna í Danmörku,
þótt markaðsverð þar sé lægra. Við niðurfellingu tolla mundi hann hins vegar snúa
sér að brezka markaðnum. Sams konar áhrifa er líklegt að gæti i jafnvel enn ríkara
mæli í tilflutningi útflutnings frá utansvæðis löndum til innansvæðis landa. Hér er
gert ráð fyrir, að íslenzka framboðið sé það lítill hluti heildarmarkaðarins, að áhrif
þess á markaðsverðið séu hverfandi.

1.2 Samvinna um útflutning við erlend fyrirtæki.
Í 16. grein EFTA-samningsins eru ákvæði um stofnsetningu framleiðslufyrir-

tækja til útflutnings á EFTA-vörum innan EFTA-svæðisins. Slík stofnsetning verður
þó algjörlega háð ákvörðun íslenzkra stjórnvalda. Er nánar fjallað um þetta atriði í
greinargerð fyrir þingályktunartillögunni. Þetta ákvæði hefur leitt til stofn setningar
fyrirtækja í einstökum EFT A-löndum, sem ýmist hafa verið hrein erlend fyrirtæki
eða innlend fyrirtæki með erlendu fjármagni að hluta. Einnig hefur þetta ákvæði
stuðlað að víðtækri samvinnu erlendra og innlendra fyrirtækja innan EFTA-svæðisins.
Með samvinnu fyrirtækja innan EFTA-svæðisins - skv. ákvæðum 16. greinar eða
með öðrum hætti - opnast nýir möguleikar til útflutnings, sem ekki þyrftu langan
aðdraganda, þannig t. d., að íslenzk fyrirtæki tækju að sér að framleiða hluti i sam-
stæður eða tæki, sem framleidd eru í löngum framleiðslurunum fyrir stóran markað.
Án afnáms tolltálma er slíkri samvinnu þröngur stakkur skorinn.

1.3 Framleiðsla einkaleyfisvöru.
Handhafar einka leyfa, sem staðsettir eru utan markaðssvæðis, hafa af eðlileg-

um ástæðum áhuga á að láta framleiða tiltekna vöru innan svæðisins til þess að
spara tollamismuninn. Við EFT A-aðild ættu því íslenzk fyrirtæki að fá aðstöðu
til að geta náð samningum við fyrirtæki utan EFTA-svæðisins um framleiðslu á
tilteknum einkaleyfisvörum. Þess háttar samningar gætu orðið íslenzkum iðnaði og
útflutningi mikil lyftistöng. Hér gæti margs konar framleiðsla komið til greina, sér-
staklega á vörum, þar sem verð er hátt i hlutfalli við þyngd. Ef af EFTA-aðild verður,
virðist ástæða til að kanna möguleika á þessu sviði, sérstaklega í Bandaríkjunum
og Japan.

1.4 Reynsla annarra EFT A-landa.
Þegar hefur verið gerð grein fyrir þessu atriði á öðrum vettvangi, þ. e. i skýrslu

EFT A-nefndarinnar. Hér verður þvi stiklað á stóru og einungis drepið á helztu
niðurstöður. Samdóma niðurstaða þeirra athugana, sem gerðar hafa verið á áhrif-
um EFTA á efnahag aðildarríkjanna, er að samtökin hafi stuðlað að auknum við-
skiptum innan svæðisins. Að nokkru leyti sé um tilfærslu á viðskiptum að ræða,
en einnig hafi orðið veruleg hrein aukning viðskipta. Á sviði iðnaðar hafi
EFTA haft áhrif til aukinnar sérhæfingar og á þann hátt stuðlað að aukinni
framleiðni. (Sem dæmi um þetta má nefna hjólbarðaframleiðslu í Austurríki.
Eftir að Austurríki gerðist aðili að EFT A, hafa hjólbarðaframleiðendur i Austur-
ríki dregið úr fjölda framleiðslutegunda, með þeim áhrifum, að útflutningur vissra
tegunda hjólbarða hefur aukizt, jafnhliða innflutningi annarra tegunda). Augljóst
er af þeim athugunum, sem gerðar hafa verið, að EFT A hefur stuðlað að vexti
þjóðarframleiðslu í aðildarlöndunum. Er það eðlileg afleiðing þess, að þjóðirnar
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hafa hver um sig lagt áherzlu á framleiðslu þeirra gæða, sem hlutfallslega er hag-
stæðast að framleiða í hverju landi.

því fer fjarri, að Ísland sé eina landið, sem haldið hefur uppi háum verndar-
tollum, en síðar tekið upp tollalækkunarstefnu og gerzt aðili að frtverzlunarsam-
tökum. Dæmi þessa finnast bæði meðal þróaðra og vanþróaðra ríkja. Gott dæmi um
slíkt ríki er Finnland. Finnland hélt uppi háum verndartollum ásamt hráefnis-
tollum, samfara hárri gengisskráningu og innflutningshöftum. Afleiðingin varð,
að öflun erlendra hráefna var erfið fyrir finnskan iðnað, og samkeppni skorti
á innanlandsmarkaði. Framleiðendur þurftu heldur ekki að bæta sér upp mark-
aðstap innanlands með útflutningi. Gengislækkunin árið 1957 og aðild Finnlands
að EFTA árið 1961breyttu algjörlega forsendunum fyrir útflutningsiðnað. Finnskir
framleiðendur reyndust á mörgum sviðum fyllilega samkeppnisfærir eftir tolla-
lækkanirnar. Finnskum framleiðendum hefur tekizt að keppa á sviði langra fram-
leiðsluraða við stórfyrirtæki annarra landa, sérstaklega i staðlaðri framleiðslu.
Útflutningur hinna svokölluðu nýju iðngreina hefur aukizt siðasta áratuginn mun
hraðar en útflutningur hinna hefðbundnu greina. t heild er talið, að aðild Finn-
lands að EFTA hafi haft ótvíræð hagstæð áhrif á iðnað og viðskipti landsins, og
á þann hátt stuðlað að meiri almennri hagsæld.

1.5 EFTA og leiðir til aukningar útflutnings.
Hér að framan hefur verið fjallað almennt um áhrif EFTA-aðildar á útflutn-

ing og utanríkisverzlun og skyggnzt í reynslu annarra af EFTA-samstarfinu. Nið-
urstaða þessarar almennu athugunar er sú, að í kjölfar EFTA-aðildar muni fylgja
aukning útflutnings.

Samtímis þessu er ljóst, að aukning útflutnings er forsenda þess, að hér verði
tryggð sambærileg lífskjör og gerast með þeim þjóðum, sem við höfum nánast
samband og samanburð við. Það er þ~í eðlilegt, að sú spurning vakni, hver séu
nærtækustu tækifæri okkar til aukningar útflutnings og hver áhrif EFTA-aðildar
séu í þessu efni.

Þegar könnuð eru þau tækifæri, sem framundan eru til aukningar útflutnings,
ber ótvírætt fyrst að telja aukningu í útflutningi sjávarafurða, sem byggist á frekari
vinnslu aflans hérlendis, betri nýtingu aflans og nýtingu fiskstofna, sem nú eru
lítt eða ekki veiddir. t þessari greinargerð verður þó ekki fjallað um útflutning
sjávarafurða, nema niðursuðuafurða. Næst sjávarvöruiðnaði má svo telja annars
konar útflutningsstarfsemi, sem nýtur hagstæðra ytri skilyrða hér á landi. Þannig
er um stóriðju, sem byggist á ódýrri vatnsorku og jarðhita, ullariðnað. sútun og
skinnaiðnað og annan iðnað, sem byggist á aðgangi að sérstæðum innlendum hrá-
efnum. Einnig mætti nefna minkarækt vegna ódýrs fóðurs, og aukningu ferða-
mannasíraums verrna sérkenna landsins og náttúrufegurðar.

Aðild að EFTA hefur hagstæð áhrif á mörg þau útflutningstækifæri, sem hér
eru talin. Sérstaklega á þetta við um iðnað, sem byggist á skinnum og ull, en
EFTA-löndin hafa verulega tolla bæði á hálfunnum vörum úr þessum hráefnum
(þar sem nærtækustu útflutningstækifærin er e. t. v. að finna, m. a. vegna þess að
verðteygni á hálfunnum vörum er oftast mikil) og á fullunnum neyzluvörum, sem
hér mætti þróa (Ir þessum efnum. t sumum greinum stóriðju má segja, að tollfrjáls
aðgangur að stórum markaði sé algjör forsenda þess, að okkur nýtist orkukostnað-
aryfirburðir .

Þær greinar, sem nefndar eru hér að framan, byggjast allar einkum á gæðum
landsins og sjávarins umhverfis það. Til þess að tryggja efnalegt og atvinnulegt
öryggi þurfum við að leita viðar fanga, og efla útflutningsiðnað, sem ekki nýtur
slikrar séraðstöðu, heldur byggist fyrst og fremst á hugkvæmni og verkkunnáttu þjóð-
arinnar, og vinnur úr erlendum jafnt sem innlendum hráefnum. Hér virðast helzt
koma til greina iðngreinar, þar sem flutningskostnaður er ekki þungur á metunum,
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og greinar, þar sem innanlandsmarkaður er fremur stór miðað við stærð hag-
kvæmra framleiðslueininga. Það er einmitt i þessum greinum, sem líklegt er, að
aðild að EFTA geti skipt mestu máli. En hér er einnig örðugast að ráða í, hvaða
greinar - eða vörur - koma til með að reynast lífvænlegar útflutningsgreinar.

Eðli málsins samkvæmt er örðugt að sjá fyrir í einstökum atriðum áhrif
EFTA-aðildar á framtiðarútflutningsstarfsemi i landinu, þótt hin almennu áhrif
séu ljós. Hinir raunverulegu útflutningsmöguleikar hljóta að þróast vegna náinnar
þekkingar einstakra iðnframleiðenda á tækifærum framleiðslu sinnar. t kaflanum
hér á eftir verður engu að siður gerð tilraun til að varpa nokkru ljósi á mikilvægi
tolla í EFTA-löndum á hugsanlegum útflutningsvörum iðnaðarins, og getur leiddar
að áhrifum EFT A-aðildar á útflutningstækifæri nokkurra greina úr hópi þeirra,
sem oft eru nefndar hérlendis: "Iðnaður annar en fiskiðnaður", (auk niðursuðu-
iðnaðarins).

2. KAFLI
ÁHRIF EFTA-AÐILDAR Á ÚTFLUTNINGSMÖGULEIKA

EINSTAKRA IÐNGREINA

2.0 Inngangur.
Hér á eftir verður rætt í nánari atriðum um hugsanleg áhrif EFTA-aðildar á

útflutningsmöguleikaeinstakra iðngreina. Er fyrst fjallað um útflutningsmöguleika
iðngreina, sem hefðbundnar má telja i landinu, en síðan um nýjar iðngreinar, einkum
á sviði stóriðju, sem flestar eru enn á athugunarstígi.

Yfirlitinu um hverja iðngrein fylgir tafla, sem sýnir ytri tolla í EFTA-löndun-
um á nokkrum vörum, sem telja má dæmigerðar fyrir viðkomandi grein, eða á vör-
um, sem helzt hafa verið nefndar sem hugsanlegar útflutningsvörur. EFTA-lönd-
unum er raðað eftir heildarupphæð þjóðartekna, þannig að ætla má að öðru jöfnu,
að mikilvægustu markaðirnir séu fremstir í dálkaröð. Til samanburðar er aftast í
hverri töflu getið um ytri toll í löndum Efnahagsbandalags Evrópu (EBE). Í töflun-
um er sleppt yfirliti um tolla í Portúgal, þar sem Portúgal hefur aðlögunartíma að
EFTA til ársins 1980. Flestir tollar i EFTA-löndunum eru verðtollar í % af c.i.f.-
verðmæti. Undantekning er Sviss, þar sem allir tollar eru vörumagnstollar, en i hinum
löndunum koma slikir tollar einnig fyrir á einstökum vörutegundum. Ef Island
gerist aðili að EFT A, féllu þessir ytri tollar niður gagnvart islenzkum útflutningi.
Töflunum fylgir stutt greinargerð um hugsanleg áhrif EFTA-aðildar á útflutnings-
möguleika viðkomandi iðngreinar.

Í þessu yfirliti eru taldar þær iðngreinar og þeir vöruflokkar, sem um hefur
verið rætt opinberlega í þessu sambandi, og sem af ýmsum ástæðum þykja liklegir
til að. hafa möguleika til útflutnings. Ber ekki að taka þessa upptalningu sem tæm-
andi -'- eða útilokandi - heldur sem ágrip þeirra hugmynda, sem fram hafa komið,
og tilraun til að leggja mat á áhrif EFT A-aðildar á framgang þeirra.
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2.1 Niðursuðuiðnaður, niðursoðið eða niðurlagt fiskmeti.

Ytri tellur af c.i.f.-verðmæti

Sviss Austurríki Finnland
Toll- Bretland Svíþjóð SFr/kg Danmörk % eða % eða Noregur EBE
nr. Vöruheiti: % Skr/kg brúttó Dkr/kg A.S./kg F.M./kg Nkr/kg %

16.04 Síld ...................... 10 0.61 0.10-0.20 0.64 4.30 S/kg 24% 0.19 18.8-2J.2
16.04 Silungur .................. 10 0.61 0.20 0.64 4.30 S/kg 24% 0.19 lt,·.~
16.04 Annar fiskur .............. 10 0.61 0.20 0.64 4.30 S/kg 24% 0.19 21'
16.04 Grásleppuhrogn ........... 30 1.01 0.80 0.64 10 S/kg 4.60M/kg 0.19 21.
16.04 Önnur hrogn .............. 5 1.01 0.80 0.64 10 S/kg 4.60M/kg 0.19 211
16.05 Humar .................. 7.5 0.61 1.20 0.64 20% 24% 0.60 20
16.05 Rækja ................... 7.5 0.61 1.20 0.80 20% 24% 2.40 18.·1
16.05 Skelfiskur ................ 7.5 0.61 1.20 0.80 20% 24% 2.40 20

Niðursoðið og niðurlagt fiskmeti hefur verið flutt út um langan aldur. Þessi verk-
unaraðferð hefur þó greinilega staðið í skugga annarra verkunaraðferða, þ. e. fryst-
ingar og söltunar. Á s. l. ári var niðursoðið og niðurlagt fiskmeti flutt út fyrir rúmar
90 m.kr., miðað við núgildandi gengi, en á fyrstu 9 mánuðum þessa árs fyrir 83 m.kr.
Stærsti hluti þessa útflutnings er síld, en að öðru leyti er um þorskhrogn, grásleppu-
hrogn og rækju að ræða. Síldin er nú flutt svo til eingöngu til Sovétríkjanna og Banda-
ríkjanna. Þorskhrognin eru eingöngu flutt út til Bretlands. Grásleppuhrognin fara
til Danmerkur og Frakklands og niður soðna rækjan mest til Finnlands. Eins og
sést í töflunni hér að ofan eru tollar verulegir í sumum EFT A-landanna á þessum
vörum. EFTA-aðild ætti því að stuðla að verulegri framleiðslu og útflutningsaukn-
ingu í niðursuðuiðnaði. Verulegur hluti þeirrar saltsíldar, sem árlega er flutt út,
mun vera lagður niður eða soðinn niður á Norðurlöndum, sérstaklega í Svíþjóð.
Sænski magntollurinn á niðursoðnum, eða niðurlögðum síldarafurðum samsvarar nú
um 10% verðmætistolli. Á fyrstu 9 mánuðum þessa árs hafa verið flutt út 18 tonn
af niðurlögðum grásleppuhrognum og hefur meðalútflutningsverð á kg numið 172 kr.
Á sama tíma hafa verið flutt út 1001 tn. af söltuðum grásleppuhrognum á 55 kr. kílóið.
Gæti verðmætisaukningin i þessari einu afurð Því hæglega numið 100 m.kr. Sú hindrun
er ef til vill ekki óyfirstíganleg, en samkeppni á sænskum markaði yrði erfið, þar
sem magntollurinn nemur ca. 10% verðmætisins, að ekki sé minnzt á brezka og
finnska markaðinn. Til viðbótar við þau áhrif, sem EFTA-aðild mun hafa til að
glæða sölu á þeim afurðum, sem nú þegar eru framleiddar, opnast með aðildinni
auknir möguleikar fyrir nýjar afurðir. Má sem dæmi nefna niðursoðin ufsaflök
("sjólax"), sem víða er eftirsótt vara. Einnig má minnast á hrogn og fiskmauk í
túbum, sem notast sem álegg. Í raun réttri má segja, að þessum iðnaði verða lítil
takmörk sett, svo framarlega sem gæðin standist ströngustu kröfur, framleiðslukostn-
aðurinn haldist innan hóflegra marka og öflun góðs hráefnis sé trygg. Í sambandi
við síðast talda atriðið ætti að taka til ítarlegrar athugunar, á hvern hátt megi
tryggja innlendum framleiðendum hráefni án þess að hráefnisverð til þeirra sé
undirorpið tímabundnum sveiflum á erlendum mörkuðum.
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2.2 Spuna- og vefjariðnaður.

Ytri tollur af c.i.f.-verðmæti

Sviss Austurriki
Toll- Bretland Svíþjóð SFr/kg Danmörk %og Finnland Noregur EBE
nr. Vöruheiti: % ogd/lb % brúttó % A.S./kg % % %

53.10 Lopi (í smásöluumbúðum) .. 7.5% 6 1.60 5 17 % 12 8 II
53.07 Kamgam ................. 7.5% 6 0.60-1.10 5 8 % 6 8 5
53.06 Kardgarn ................. 7.5% 5 0.40-0.75 5 8 % 6 8 5
53.05 Samspunnið garn .......... 14.5%+ 7 0.38-1.37 5 7-9 % 7 8 10.3-13.4

10 d/lb
53.11 Álnavara úr ull og gerviefnum 17.5%+ 14-18.4 1.80-5.50 12.5-18.4 13-16%+ 24-30 18-25 13-18

5 d/lb 10.40S/kg
58.02 Gólfteppi úr ull ........... 19 % 12 1.15-1.71 12.5 28 % 35 16-18 21.8
62.01 Ullarteppi ................ 20 % 13 2.40-2.88 12.5 18%+ 31 18 17

11.50S/kg

Af spunavörum hefur nær eingöngu verið um lopaútflutning að ræða. Árið
1967 var fluttur út lopi fyrir tæpar 4 m.kr., árið 1968 fyrir rúmar 6 m.kr., og á
fyrstu 9 mánuðum þessa árs fyrir um 7.5 m.kr. (allar verðmætistöflur m, v. núgild-
andi gengi). Aðalmarkaðslönd fyrir hespulopann eru Bandaríkin, Júgóslavía og
Danmörk. Þar sem spunaiðnaðurinn er að töluverðu leyti undirstaða vef jar- og
prjónaiðnaðarins, hefur hagstæð þróun hans mikil áhrif á aðrar iðngreinar. Meðan
innlendur iðnaður getur ekki tekið við öllu framleiðslumagni spunaiðnaðarins, er
aðgangur að erlendum mörkuðum því mikilvægur til nýtingar afkastagetu og auk-
innar verðmætasköpunar. Raunar er þrátt svo komið, að núverandi ullarfram-
leiðsla dugi ekki til og auka þurfi hráefnisöflun. Má þó benda á, að á þessu ári
hafa verið flutt út um 300 tonn af þveginni ull á 63 kr.jkg að meðaltali, en sú ull
mun að mestu leyti hafa verið í svo lágum gæðaflokki, að innlend i iðnaðurinn treysti
sér ekki til að nýta hana. Þegar haft er í huga, að meðalútflutningsverð á lopa á
þessu ári nemur um 380 kr ./kg sést, að til nokkurs er að vinna að bæta gæði
ullarinnar .

Ullarteppi (værðarvoðir) er eina framleiðsla vefjariðnaðarins, sem flutt hefur
verið út að nokkru marki. Árið 1967 voru flutt út 69800 teppi fyrir 38 m.kr, þar af
69200 teppi til Sovétríkjanna. Árið 1968 voru flutt út 30000 teppi fyrir 20 m.kr., þar
af 29700 teppi til Sovétríkjanna. Fyrstu 9 mánuði þessa árs hafa verið flutt út
36000 teppi fyrir 14.3 m.kr., þar af 33700 teppi til Sovétríkjanna (allar verðmætis-
tölur m. v. núverandi gengi). Eins og sést á ofan sögðu hefur teppaútflutningur verið
sáralítill til annarra landa en Sovétríkjanna. Verulegir tollar eru lagðir á þessa vöru
í EFTA-löndunum eða frá 12.5% í Danmörku upp í 31% í Finnlandi. Er athyglisvert
í því sambandi, að tekizt hefur á þessu ári að selja, að vísu örlítið magn af teppum
til Finnlands á hliðstæðu verði og til Sovétríkjanna. Virðist ástæða til að ætla, að
útflutningur geti orðið töluverður til EFTA-landanna, ef við fáum tollfrjálsan að-
gang að þeim mörkuðum. Af öðrum vefjarvörum má minnast á húsgagnaáklæði, en á
þeirri vöru eru verulegir tollar í EFT A-löndunum, sbr. töfluna hér að ofan. Tæplega
er unnt að reikna með útflutningi gólfteppa í bráð. Þyrfti að framkvæma Ítarlega
markaðsrannsókn. til þess að kanna smekk neytenda. Engan veginn er óhugsandi
að unnt reynist að flytja út gólfteppi í framtíðinni, ef af EFT A-aðild verður. Hins
vegar má telja útilokað að keppa á tollvernduðum mörkuðum i þessari grein.

194



2.3 Prjónlesiðnaður.

Ytri tonur af c.i.f.-verðmæti
----- .. ----

Sviss
Toll- Bretland Svíþjóð SFr/kg Danmörk Austurríki Finnland Noregur EBE
nr. Vöruheiti: Ol % brúttó % % % % %10

60.05 Ytri prjónafatnaður úr ull ., 20.0 15.0 6.72-7.98 20.0 25.0 27.0 17.0 16.8-19.8
60.04 Ullamærfatnaður úr prjónlesi 20.0 15.0 6.42 15.0 28.0 27.0 17.0 19.4
60.03 Ullarsokkar ............... 20.0 14.2 6.30 15.0 29.0 27.0 17.0 18.4-
60.02 Ullarvettlingar ............ 20.0 15.0 7.12 22.5 30.0 27.0 20.0 22.4
60.05 Ytri prjónafatnaður úr ull

og/eða gerviefnum ........ 20.0-28.0 13.0-15.0 6.72-8.60 20.0-22.5 25.0-27.0 27.0-35.0 17.0-20.0 16.8-19.8

Útflutningur á prjónavörum (aðallega úr ull) hefur á síðustu árum að lang
mestu leyti farið til Sovétríkjanna, en nokkuð til Bandaríkjanna. Útflutningur til
annarra landa hefur verið lítill. Útflutningsverðmætið árið 1967 og 1968 var um
45-50 m.kr., m. v. núgildandi gengi. Fyrstu þrjá ársfjórðunga ársins 1969 er út-
flutningur prjónavarnings um 66 m.kr., þannig að um verulega aukningu er að ræða.

Yfirlitið hér að framan yfir ytri tolla EFTA á prjónavörum sýnir, að
um verulega tolla er að ræða, eða verðtolla á bilinu 13-35%, að þvi er varðar
ytri prjónafatnað (vörumagnstollur Sviss liggur sennilega á þessu bili neðanverðu
sem hlutfall). Við markaðsathuganir islenzkra iðnrekenda á þessu ári virtist vera
vænlegur markaður fyrir tízkufatnað úr ullarprjónlesi (vélprjónlesi ) i EFTA-löndum
og er greinilegt, að samkeppnisáðstaða íslenzkrar vöru af þessu tagi verður öll
önnur, ef aflétt er tollum, sem víða eru um eða yfir 20%. Sama gildir að marki um
handprjónaðar, hefðbundnar peysur.

Ef vel tekst til með vöruval, er næg afkastageta til að nýta fljótlega útflutnings-
tækifæri, sem kynnu að opnast. Íslenzkur iðnaður á þessu sviði sýnist hafa ýmis
hagstæð sérskilyrði. þar sem er hvort tveggja, sérstætt ullarhráefni, sem að verulegu
leyti var flutt óunnið úr landi fram til ársins 1969, og rík prjónleshefð. Til þess að
tryggja framgang þessarar greinar þarf að leggja mikla áherzlu á ullarkynbætur og
markaðsrannsóknir og síðan vöruþróun í nánu sambandi við niðurstöður markaðs-
athugana.

2.4 Veiðarfæragerð.

Ytri tollur af c.i.f.-verðmæti

Toll-
nr. Vöruheiti:

Svíþjóð
Bretland % eða

% Skr/kg

Noregur
Danmörk Finnland % eða

% % Nkr/kg
EBE
%

59.05 Uppsett neta- eða nótaveiðarfæri úr gerviefnum
(til atvinnunota) .

59.04 Önnur veiðarfæri úr gerviefnum (til atvinnunota) ..
-06

37.0 Skr. 0.45 6.0

20.0 15.0-20.0 % 0.0-10.0

20.0

20.0

5.0

Nkr. 3.60

16.8

16.8

Til þessa hefur nær enginn útflutningur verið á uppsettum veiðarfærum frá
íslandi, en lítilsháttar útflutningur á fiskilínu og kaðli til Færeyja. Hér er því ekki
um neina verulega útflutningsreynslu eða fótfestu að ræða. íslendingar ættu hins
vegar að hafa ýmsar forsendur til þess að setja upp sérhæfð neta- eða nótaveiðarfæri
og vörpur betur en annars staðar gerist. Hér eru margir kunnáttu samir neta-
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gerðarmenn, sem í samvinnu við skipstjórnarmenn og verkfræðinga gætu e. t. v.
þróað útflutningshæf veiðarfæri, þótt úr erlendum netasíöngum væru. En til þess, að
svo megi verða, er óhjákvæmilegt að hafa tollfrjálsan aðgang að stórum markaði.
Eins og yfirlitið hér að framan sýnir, eru umtalsverðir tollar á veiðarfærum í EFTA-
löndum, þó einkum í Bretlandi, þar sem tollurinn er 20-37%. Nú kann að virðast
fjarlægt, að við flytjum út veiðarfæri til landa með gróinn veiðarfæraiðnað, eins og
til Bretlands eða Norðurlanda, en i því sambandi er vert að hafa hugfast, að sú
sérhæfing og verkaskipting, sem leiðir af fríverzlun, gerist ekki nauðsynlega þannig,
að skipt sé á heilum greinum, heldur er sérhæfing innan greina ekki síður þýðingar-
mikil. Auk þess er vert að leggja áherzlu á það, að veiðarfæraiðnaður hér á landi
hefur tiltölulega stóran heimamarkað að bakhjarli. Heima fyrir hefur greinin ætíð
keppt án teljandi verndar.

2.5 Fataiðnaður.

Ytri tollur af e.í.C.-verðmæti

Sviss Noregur
reu- Bretland Svíþjóð SFr/kg Danmörk Austurríki Finnland % eða EBE
Ir. Vöruheiti: % % brúttó % 0' % Nkr/kg %ío

~3.03 Gærufóðraðar úlpur ........ 23 8.8 11.20 21 27.6 24 48 Kr/kg 15.2
i1.01 KarImannafatnaður úr ullar-

efnum .................... 20 13 6.30 20 28 38 25-30 % 18
1.02 Kvenfatnaður úr ullarefnum 20-26 15 6.50-9.00 20 28 38 25-30 % 18

Vetrarsportfatnaður:
í1.01-02 a) Stakkar og úlpur ..... 20-26 15 6.30-11.20 22.5 32-35 38 20-30 % 18
íl.lO b) Hanzkar ............. 20-28 11.8-16.6 1.99 9.6 30 38 12.84. Kr/kg 18.4
51.10 e) Sokkar .............. 20-28 11.8-16.6 1.99 7.3 30 38 24.2 % 18.4

Nokkuð hefur verið flutt út af tilbúnum fatnaði, öðrum en prjónafatnaði, á
undanförnum árum. Árið 1967nam þessi útflutningur 4.5 m.kr., árið 19683 m.kr, og
fyrstu 9 mánuði þessa árs 2.5 m.kr, (allar tölur umreiknaðar til núverandi gengis).
Meginhluti þessa útflutnings hefur farið til Færeyja, sérstaklega 1967 og 1968. Á
þessu ári hafa þó verið sendar nokkrar litlar sendingar til Danmerkur, Bandaríkj-
anna, V-Þýzkalands, Noregs og nokkurra annarra landa. Ekki er við því að búast, að
við getum hafið fjöldaframleiðslu til útflutnings á tilbúnum fatnaði í bráð. Hlýtur
hér eins og víða annars staðar að koma til sérhæfing með mikilli áherzlu á einstakar
vörur. Útflutningsmöguleikarnir liggja einkum í hugmyndaflugi, smekkvísi og verk-
lagni þeirra, sem að fatagerð vinna. Má benda á í því sambandi, að Danir flytja
inn fataefni frá Bretlandi, en flytja tilbúinn fatnað úr sömu efnum út til Bretlands.
Þar sem flutningskostnaður er mjög lágur í. hlutfalli við verðmæti þessara vöru-
tegunda, ætti hann ekki að standa í vegi fyrir útflutningi. Ytri tollar EFTA-landanna
eru verulegir á þessum vörum eða um 20% í flestum landanna, en allt upp í 38%
i Finnlandi. Í heild verður að ætla, að talsverðir útflutningsmöguleikar séu fyrir
hendi, ef saman fer smekkvísi, verklagni og nýting séríslenzkra hráefna.
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2.6 Húsgagna- og innréttingasmíði.

Ytri tollur af c.i.f.-verðmæti
-----------,._--- .

Sviss Austurríki Noregur
ToII- Bretland Svíþjóð SFr/kg Danmörk % eða Finnland %cða EBE
nr. Vöruheiti: % % brúttó Ol A.S./kg % Nkr/kg %/0

94,01 Sethúsgögn, bólstruð eða
skinnklædd ............... 16 8 1.63 9.6 28-30 % 20 16 % 13.6

94.03 Borð og stólar úr tré ....... 16 8 0.57-0.97 9.6 5.60 S/kg 12 0.96 kr/kg 13.6
94.03 Skrifstofuhúsgögn ......... 16 8 0.57-0.97 9.6 22.4-30 % 12 12 % 13.6
94.03 ~tálhúsgögn, krómuð ...... 13 8 0.90 9.6 22.4% 12 1.60 kr/kg 13.6
94.03 Alhúsgögn ................ 13 8 0.90 9.6 22.4% 12 12 % 13.6
94.03 Innréttingar .............. 16 8 0.52-0.93 9.6 22.4% 12 12 % 13.6

Útflutningur húsgagna hefur verið lítill sem enginn. Einungis hefur verið um
litlar tilraunasendingar að ræða. Húsgagnaiðnaðurinn mun að mörgu leyti illa undir
samkeppni á erlendum mörkuðum búinn. Rekstrareiningarnar eru smáar, fjármagn
er illa nýtt og sérhæfing fyrirfinnst varla. Ljóst er, að endurskipulagning verður að
fara fram í þessum iðnaði, bæði innan fyrirtækjanna og innan greinarinnar í heild.
Með sérhæfingu einstakra fyrirtækja og samræmingu í framleiðslu og sölu er ekki
ástæða til annars en að ætla, að íslenzk húsgögn geti keppt innan EFT A-markaðarins
a. m. k. Einnig er hugsanlegt, að íslenzkir húsgagnaframleiðendur geti tekið upp
samvinnu við húsgagnaframleiðendur eða verzlunarkeðjur á Norðurlöndum, þannig
að íslenzku fyrirtækin framleiddu vissa hluti í samstæður. Að síðustu má gera ráð
fyrir, að útflutningur á vissri sérhæfðri framleiðslu geti hafizt, t. d. á stólum með
áklæði úr íslenzkum gærum. Á þessu ári var í fyrsta sinn gerð tilraun til útflutnings
á innréttingum. Hafa verið fluttar út innréttingar fyrir 0.5 m.kr, til Færeyja. Athug-
aðir hafa verið útflutningsmöguleikar til Bretlands, en 16% innflutningstollur í
Bretlandi gerir alla samkeppni við framleiðendur á Norðurlöndum, erfiða.

Þessi grein hefur sýnt mikla aðlögunarhæfni á innlendum markaði og brást
hraustlega við, þegar innflutningur innréttinga var gefinn frjáls og teknir upp
glóbalkvótar fyrir húsgögn árið 1966, þannig að fyllsta ástæða er til að ætla, að
útflutningsmöguleikar verði töluverðir. ef af EFTA-aðild verður. Að síðustu má á
það benda, að hráefnis- og umbúðatollar eru nú áætlaðir um 37% í húsgagna- og
innréttingasmíði. Niðurfelling þessara tolla mundi bæta samkeppnisaðstöðu iðnaðar-
ins, einnig á erlendum mörkuðum, því að þótt gert sé ráð fyrir endurgreiðslu þessara
tolla við útflutning, er mikið rekstrarfé bundið þar til að útflutningi kemur og
mikið umstang og skriffinnska tengd endurgreiðslum eins og er.

2.7 Umbúðaiðnaður.

Ytri tollur af c.i.f.-verðmæti

Sviss
Toll- Bretland Svíþjóð SFr/kg Danmörk Austurríki Finnland Noregur EBE
nr. Vöruheiti: % Ol brúttó % % 0/ Nkrjkg %10 /0

48.16 Bylgjupappakassar 16.5 6.4 0.32 13.8 23.4 20.0 2.24 18.6

48.16 Aðrir pappakassar og öskjur 16.5 6.4 0.32 13.8 23.4 20.0 2.24 18.0

Undanfarin þrjú ár hefur beinn útflutningur á pappaöskjum (fiskumbúðum)
aukizt að mun. Árið 1967 náði útflutningurinn ekki 1 m.kr., :'eiknað á núverandi
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gengi. Árið 1968 var hann 6.8 m.kr., reiknað með sama hætti. Bæði árin voru Færeyjar
helzti móttakandinn. Fyrstu þrjá ársfjórðunga 1969 var útflutningurinn 9.8 m.kr., þar
af 5.8 m.kr. til Færeyja, 1.8 m.kr. til Danmerkur og 2.2 m.kr. til Noregs. Þessi út-
flutningur er enn á tilraunastigi. Hafa verður í huga, að þessar tölur um beinan
útflutning segja fjarri því alla sögu um útflutningshæfni umbúðaiðnaðarins, sem
er sérhæfður við pappaumbúðir um útflutningsafurðir, aðallega freðfisk. Greinin
er þannig óbeinlínis veruleg útflutningsgrein, en þá oftast inn á tollfrjálsan markað.
Greinin hefur einnig notið þeirrar sérstöðu að byggja upp vélakost sinn tollfrjálst
að verulegu leyti. Eins og fram kemur í tollatöflunni hér að ofan eru verulegir
tollar i EFTA-löndum á pappaumbúðum. Verðtollar EFTA-landa eru á bilinu
6.4-23.4%, t. d. 16.5% i Bretlandi, en þar munu vera sölumöguleikar á fiskumbúðum,
einkum ef þessi tollur hverfur. Vörumagnstollarnir virðast vera miklu hæstir sem
hlutfall af verðmæti miðað við þær afurðir, sem héðan hafa verið seldar til útlanda. Auk
hugsanlegrar aukningar beins útflutnings umbúða í kjölfar EFT A-aðildar er ljóst,
að umbúðaiðnaðurinn mun njóta góðs af útflutningsvexti annarra greina. Greinin
ætti að hafa mikla vaxtarmöguleika, m. a. með því að hagnýta fleiri efni en hingað
til í ríkara mæli til umbúðaframleiðslu, eins og t. d. plast.

2.8 Skinnaiðnaður, leðuriðnaður og feldskurður.

Ytri tollur af c.i.f ••vcrðmæti
--~--------_._---~-~~~~~~_._-~_. __ ._---- ._._._----~-_._---

Sviss Noregur
Toll· Bretland Svíþjóð SFr/kg Danmörk Austurríki Finnland Nkrjkg EBE
nr. Vöruheiti: % % brúttó % % % eða % %

41.02 Fullsútaðar stórgr .húðir 13.5 6.6 0.80-0.86 9.0 11.2 17.0 2.88 Nkr 8.6
42.03 Hanzkar úr leðri ...... 28,0 11,6 2.76-7.90 24.5 16.8-18.0 12.0 17.2-23.8 % 13.4

til 15.6
42.02 Töskur o. þ. h. úr leðri 13.0-16.0 11.8 2.52-4.76 19.5 20.0 12.0-24.0 27.6 % 12.0
43.02 Loðsútaðar gærur ...... 9.5 4.8 0.39 12.0 8.0-12.2 24.0 12.80 Nkr 6.0
43.02 Mokkasútaðar gærur ... 9.5 4.8 0.39 12.0 8.0-12.2 24.0 12.80 Nkr 6,0
43.02 Verkuð minkaskinn .... 9.5 4.8 0.39 12.0 8.0-12.2 24.0 80.00 Nkr 6.0
43.03 Loðfeldir og flíkur úr

gærum ............... 23.0 8.8 11.20 21.0 27.6 24.0 48.00 Nkr 15.2
43.03 Loðfeldir og flíkur úr

minka skinni .......... 23.0 8.8 11.20 21.0 27.6 24.0 240.00 Nkr 15.2
43.03 Hanzkar úr loðskinnnm 23.0 8.8 11.20 21.0 27.6 24.0 48-240,00 Nkr 15,2
43.03 Töskur o. þ. h. úr loð-

skinnum ............. 23.0 8.8 11.20 21.0 27.6 24.0 48-240.00 Nkr 15.2

Útflutningur sútaðra skinn a og skinnavöru hefur verið óverulegur til þessa.
Árið 1967 voru fluttar út 45 þúsund loðsútaðar gærur að verðmæti 24 m.kr., árið
1968 voru fluttar út 48 þúsund loðsútaðar gærur að verðmæti 27 m.kr., fyrstu þrjá
ársfjórðunga ársins 1969 voru fluttar (It 55 þúsund loðsútaðar gærur að verðmæti
33 m.kr. (allar verðmætistölur m. v. núgildandi gengi). Útflutningurinn hefur mestur
verið til Bandaríkjanna, en einnig nokkur til EFT A-landa. Vöxtur útflutningsins
árin 1968 og 1969 sýnir samkeppnishæfni greinarinnar. Þegar þess er gætt, að árleg
framleiðsla á gærum er um 900 þúsund, er ljóst, að vaxtarmöguleikar sútunar eru
miklir, enda eru nú ákveðnar áætlanir um nýjar loðsútunarverksmiðjur með samtals
500 þúsund skínna ársafköstum. Þar við bætist, að minkarækt, sem nú er að hefjast
á ný hérlendis, víkkar hráefnagrundvöll loðskinnaverkunar, Eftirspurn eftir sútuðum
~ bæði loðsútuðum og mokkasútuðum - gæruskinnum virðist nú mikil. Sé litið
yfir tollayfirlitið hér að framan, kemur í ljós, að tollar EFTA-landanna á loðsútuðum
gærum eru verulegir, nema í Sviss. Verðtollar hinna EFTA-landanna eru frá 4.8%
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i Svíþjóð til 24% í Finnlandi (sennilega eru norsku vörumagnstollarnir enn hærri
hlutfallslega). EFT A-aðild fylgir niðurfelling þessara tolla þegar í stað, og ætti það
að styrkja stöðu þessarar vænlegu greinar að mun. Ef vel tekst til, getur sútunar-
iðnaðurinn orðið undirstaða frekari framleiðslu úr skinnum, þar sem hægt væri að
þróa sérstæðar íslenzkar vörur úr gæruskinnum, kálfskinnum, hrossháðum eða
jafnvel fiskroði eða hákarlsskrápi. Mikilvæg forsenda þessa er tollfrjáls aðgangur
að stórum markaði, en ytri tollar á unnum vörum úr skinnum og leðri eru nú
verulegir hjá EFTA-löndum, eins og yfirlitið hér að framan ber með sér. Á það
má einnig benda, að slíkur frekari iðnaður úr skinnum kann að þróast fremur
hægt, m. a. þar sem þjálfun kunnáttumanna i feldskurði tekur langan tíma. Greiður
aðgangur að stórum markaði með hina hálfunnu vöru (sútuðu gærurnar ) er nauð-
synlegur, meðan slíkar framfarir í frekari vinnslu eru að komast á skrið. Sem dæmi
um hugsanlegt framtíðar mikilvægi þessarar greinar sem útflutningsgreinar má
nefna, að væru fluttar út árlega 900 þúsund lóðsútaðar gærur i stað 900 þúsund
saltaðra, þýðir þetta við núverandi verðlag aukningu vergra útflutningstekna um
u. þ. b. 300 m.kr. á ári. Þessi aukning ætti að geta orðið tiltölulega fljótt, þar sem
framkvæmdir við verksmiðjubyggingar eru að hefjast eða eru hafnar.

2.9 Steiniðnaður og leirmunagerð.

Ytri tollur af e.i.f.-verðmæti

Bretland Sviss Austurríki Finnland Noregur
Toll- % eða Svíþjóð SFr/tonn Danmörk % eða % eða % eða EBE
nr. Vöruheiti: f,/cwt % brúttó % A.S·ltonn F.M·/m2 NKr/kg %

25.17 Tilskorið grjót ............ 8 % 0 0.8 0 8 % 0 0 0
68.02 Grjótmunir ............... 8 % 8 46-96 4 30 % 4% 9.6-16 % 10.4-11.2
68.07 Steinull, blásið einangrunar-

efni ...................... 8 % 6.4 96 6.4 5 % 12% 24 % 8
69.01 Eldfastir kísilsteinar 6 % 0 28 0 14.4% 12% 0 8

Leirvörur:
69.05 Þakplötur ................ 9.5% 4 16 4 9.6% 12% 3.2% 5.6
69.05 Útiflísar .................. 16 % 4 64 4 12.2% 12% 3.2% 8
69.06 Leir og basaltrör .......... 16 % 4 80-88 4 8 % 12% 0 12.8
69.08 Veggflísar neð glerungi ..... 15-24 % 14.2 83-150 10.8 735-1120S/t 2.25FMjm· 4.8% 14.4
69.09 Leirílát ............. , ..... 16 % 0-4 126 0 14.4% 9% 6.4% 10.8
69.12 Borðbúnaður .............. U/cwt 11.8 130 19.5 28 % 32% 0.24Krjkg 12-14
69.14 Ýmsir leirmunir ........... 16 % 11.8 130-440 13.8 25 % 25% 0.48Kr/kg 12

Í þessari grein hefur lítið eitt verið flutt út. Samkvæmt útflutnings skýrslum nam
verðmæti útfluttra leirmuna til skrauts og húsbúnaðar 1967 56 þús. kr., árið 1968
71 þús. kr. og á fyrstu þrem ársfjórðungum 1969 hefur útflutningsverðmætið numið
um 167þús. kr. Þetta getur þó ekki talizt annað en sölutilraunir i markaðskönnunar-
skyni. Sú reynsla virðist þó hafa fengizt, að eitt fyrirtæki hefur ráðgert mjög verulega
aukningu starfsemi sinnar og hefur notið aðstoðar erlendra aðila við að kanna innlend
hráefni, sem gætu orðið undirstaða aukinnar og fjölbreyttari framleiðslu. Ytri tollar
i EFTA-löndunum eru viðast hvar nokkuð háir á þeim leirmunum, sem hér eru
framleiddir nú og liggja á bilinu 12-25 % af verðmæti.

Flestar aðrar stein- og leíriðnaðarvörur, sem, til greina gæti komið að framleiða
hér, eru einnig nokkuð tollaðar. Sérstaklega má benda á 16% toll i Bretlandi á sýru-
heldum steinrörum (basaltrörum), en framleiðsla þeirra mun vera i athugun, þótt
ekki sé vitað, hver eru hin áætluðu markaðslönd.
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Framleiðsla á munum úr slipuðu náttúrugrjóti (borðplötur, öskubakkar o. fl.),
hefur verið reynd hér og útflutningsmöguleikar munu vera í athugun. Nokkur tollur
er á slíkum munum, víðast frá 4-16%.

Aðrar vörur eins og eldfastir kísilsteinar, steinull og annað blásið einangrunar-
efni, kunna að eiga sér nokkra möguleika hér, þar sem hráefnagrundvöllurinn er
fyrir hendi. Ytri tollar EFTA-landa á þessum vörum eru einnig nokkrir, eða 5-24%.

Þar sem þegar bólar á tilraunum til útflutnings hjá nokkrum aðilum i þessum
flokki, virðist EFT A-aðild geta haft hagstæð áhrif á þróun þessa iðnaðar, enda býr
hann ekki við tollvernd hérlendis nú. Ef slíkur iðnaður finnur rekstrarmöguleika
á annað borð, er fátt Því til fyrirstöðu, að hann risi upp all fljótlega, enda munu
stækkunaráform vera á döfinni hjá a. m. k. einum aðila, eins og áður er sagt.

2.10 Raftækja- og rafeindaiðnaður.

Ytri tollur af e.i.f.-verðmæti
--_._-----------------------

Sviss
Toll- Bretland Svíþjóð SFr/tonn Danmörk Austurríki Finnlaud Noregur EBE
nr. Vöruheiti: % % brúttó % % % % %

85.oI Rafmótorar ............... 13.5 8 160-720 11.6 11.2-22 12 8 8-10
85.06 Heimilistæki .............. 12-13.5 8.4 680 13.8 22 12 16 12
85.15 Útvarpsviðtæki ........... 18 14.6 1600 20.7 38 21 23.8 18.8
90.14 Jarðvísindatæki ........... 17-20 8 900 0 16 8 14 11.8
90.28 Ýmis mælitæki ........... 14.5-20 0-8.8 1200 0-9 16.4 16 9.6-15.7 13

Enginn umtalsverður útflutningur á raf tækjum eða rafeindatækjum hefur átt
sér stað að undanförnu. ÞÓ mun eitthvað hafa verið selt af rafhitunartækjum. Í

þessum iðnaði er þó sá möguleiki, að setja megi upp samsetningaverksmiðju fyrir
rafeindatæki og hefur verið bent á samvinnu við ameríska aðila, sem vilja framleiða
fyrir EFTA-markað, ef af aðild íslands verður.

Hér myndi framleiðslan byggjast á nægu vinnuafli með verklega hæfileika og
almenna menntun á háu stigi. Einnig er til staðar nokkur reynsla í hönnun og smiði
rafeindatækja til jarðvísindarannsókna og fiskiIeitar. Tollar af slikum tækjum eru
viðást allháir og myndi EFTA-aðild hafa veruleg áhrif á möguleikana i samsetningar-
iðnaði (útvarpstæki, magnarakerfi o. þ. h.), en hins vegar tiltölulega lítil áhrif á
markaðsmöguleikana fyrir sérsmíðuð visindatæki.

200



2.11 Málm- og skipasmíði.

Ytri tollur af e.i.f.-verðmæti

Sviss Noregur
Bretland Svíþjóð SFr/kg Danmörk Austurríki Finnland % eða EBE

Tollnr. Vöruheiti: % % brúttó % % % Nkr/kg %

89.01 Fiskiskip ............... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 % 0.0
89.01 Skemmtibátar ........... 8.0 8.0 1.28 12.0 21.8-22.4 8.0-20.0 24.0 % 4.8-8.0
84.15/.17 Frystivélar og frystibúnaður 10.5-11.0 8.0 0.24-1.22 8.4-9.6 8.0-16.4 12.0 5.6-18.0 % 8.0
84.01/.17 Þurrkarar, katlar ........ 11.0 8.0 0.08-0.20 6.4~8.4 16.0-17.6 10.0-12.0 0-18.0 % 8.8
84.30 Fiskvinnsluvélar (flokkun-

arv., hreinsunarv. o. s, frv.) 11.0 8.0 0.12-0.48 7.2 14.4 16.0 % 8.0
84.22 Vindur (í fiskiskip) ...... 10.0 8.0 0.12-0.48 10.8 16.0 15.0 16.0 % 8.8

Ymsir (steyptir) munir til
heimilisnota úr:

73.38 a) járni .............. 17.5 7.2 0.17 9.0-13.8 22.0 12.0 0.20Nkr 13.6
74.18 b) kopar ............. 16.0 6.4 0,48-1.00 9.0-18.0 30.0 12.0 4.0-8.0 % 11.2
76.15 e) áli ................ 16.0 6.4 1.60 0-15.0 27.6 12.0 13.6 % 12.8

Málm- og skipasmíði er meðal þeirra greina, sem ættu í framtíðinni að geta
orðið útflutníngsgreinar. Málmsmíðin hefur til þessa fyrst og fremst verið þjónustu-
grein sjávarútvegsins og skipasmíðar hafa nær eingöngu verið fyrir innlendan
markað.

Íslendingar hafa ýmsar forsendur til þess að verða samkeppnisfærir að þvi er
varðar sérhæfðar fískískípasmíðar, þrátt fyrir það, að legu landsins fylgi óhagræði
vegna flutningskostnaðar smíðaefnis (en á móti þessu vegur að nokkru, að landið
er ekki bundið neinum sérstökum stálframleiðendum með innkaup, og getur þvi
beint innkaupum sínum þangað, sem bezt hentar hverju sinni).

Þau rök, sem til þess hníga, að við getum flutt út fiskiskip með árangri, eru
fyrst og fremst tengd innlendri sérþekkingu á fiskveiðum og búnaði og verkkunnáttu.
Þessi atriði eru þó ekki einhlít; til þess að skipasmíðaiðnaðurinn verði samkeppnis-
fær þurfa smíðalán og fjármagnsfyrirgreiðsla að vera a. m. k. jafnhagstæð og annars
staðar gerist. Aðild að EFTA breytir litlu um samkeppnishæfni fiskiskipasmíða,
þar sem engir tollar eru á slíkum skipum, hins vegar eru verulegir tollar á skemmti-
bátum ýmiss konar (sjá töflu), sem einnig koma til greina sem útflutningsvara, auk
þess sem lækkun tolla á vélum og efnivörum, sem jöfnum höndum eru notaðar til
smíða fyrir heimamarkað og útflutning, hefur ótvírætt hagræði í för með sér. Með
svipuðum rökum má halda því fram, að útflutingur ýmiss konar véla og tækja, sem
notuð eru við fiskveiðar og vinnslu, komi til greina. Eins og sjá má af tollayfirlitinu
hér að framan, eru verulegir tollar á slíkum vörum i EFTA-löndum eða verðtollar
oftast á bilinu 8-12%. Á þessum vörum munar þannig verulega um niðurfellingu
tolla. í þremur neðstu línum tollatöflunnar eru sýndir tollar á ýmsum steyptum
málmmunum til heimilisnota. Þessir tollar eru nokkuð breytilegir, en i sumum land-
anna háir. Ekki virðist ósennilegt, að finna mætti málmsteypuvörur, sem hægt væri
að framleiða hér til útflutnings, t. d. úr áli. 1 þessu sambandi gæti verið mikilvægt
að hafa samvinnu við erlend fyrirtæki og framleiða hér einstaka hluti í stærri tæki
eða samstæður. sem framleiddar eru í löngum runum fyrir stóran markað. Slikt
alþjóðlegt samstarf er mun auðveldara, ef engir tolltálmar eru milli landanna. Sama
gildir um möguleika íslenzkra vélsmiðja til þess að taka að sér hluta úr verkum
útboðnum erlendis, en nú munu vonir við það tengdar, að íslenzk fyrirtæki geti
tekið þátt í "kaupþingi undirverktaka" (underleverandörbörs) á Norðurlöndum.
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2.12 'Ýmsar vörur.

Ytri tollur af c.i.f.-verðmæti

Bretland Sviss Finnland Noregur EBE
% eða Svíþjóð SFr/kg Danmörk Austurríki % eða % eða % eða

Tollnr. Vöruheiti: Sh/cwt % brúttó % % FM/kg NKr/kg DM/kg

Skartgripir:
71.12/.13 Gullmunir ............. 16-24 % 8 30.00-50.00 18 16-20 8% 12 % 7.2-8.4%
71.12/13 Silfurmunir ............ 16-24 % 8 2.00-9.00 18 22 16% 64-192 7.2-8,4%

Kr/kg
71.15 Munir úr Ísl. steinum .... 17-20 % 0 44.00 18 16 9% 64 Kr/kg 8.4-11.2%

Málningarvörur:
32.09 Málning og lökk ........ 7.5-10 % II 0.47 12 26.8 24% 12.5-15% 12.8%
32.12 Fylliefni o. þ. h. . ....... 8 % 5.2 0.12 8 14.4 12% 12 % 7.2%

Plastvörur:
39.02 Slöngur, rör, flísar ...... 10 0' 13.4 0.45 11.1 21.2 16% 15-26 % 18.4%/0
39.07 Ýmsir hlutir úr plasti ... 16-17.5% 13.4 0.68-1.20 13.4 24.5 21% ]0-26 % 17.6%
42.02 Hlutir úr 1eðurlíki ...... 13-16 % 11.8 1.26-3.55 19.5 20 24% 27.6% 16.2%
97.03 Leikföng .............. 20 % 9.6 0.82 14.4 28 12% 24 % 20.8%

Ýmsar vörur:
18.06 Súkkulaði ............. 4 Sh/cwt 8-20 0.50 15 32 1.15 M/kg 1 Kr/kg 22,3 %

+10 % +0.50
DM/kg

19.08 Kex .................. 10 % 8-20 0.55 15 36 1.85 M/kg 2 Kr/kg 29.2 +
0.35-1.00

DM/kg
96.02 Málningarrúllur ........ 16 % 9.2 1.34 15 24 15% 16.8% 18.6%
96.02 Burstar ............... 28 % 9.2 1.06 12 24 15% 9.6% 18.6%

Í töflunni hér að ofan er yfirlit yfir ytri tolla EFTA-landanna á nokkrum vörum,
sem hafa verið orðaðar við útflutning. Sú skrá er hvergi nærri tæmandi, enda ill-
kleift að gera öllum útflutningsmöguleikum skil í þessari skýrslu:

Skartgripir: Vaknaður er áhugi á athugun á útflutningsmöguleikum fyrir
skartgripi. Hefur verið prentaður upplýsingabæklingur um Íslenzka skartgripi. Þar
sem grein þessi stendur föstum rótum hér á landi, kostir fjöldaframleiðslu eru mjög
takmarkaðir, og smekkvísi ótvíræð, ætti aðild að EFTA að auka útflutningsmöguleika
töluvert. Mætti búast mjög fljótlega við hagstæðum áhrifum af EFTA í þessari grein.

Málningarvörur: Málning hefur verið flutt út til Sovétríkjanna og Færeyja.
Nemur útflutningurinn það sem af er þessu ári 10.5m.kr. Ekki er að búast við, að
EFTA-aðild geti haft veruleg áhrif til aukningar útflutnings, þar sem flutningskostn-
aður er hár í hlutfalli við verðmæti. Kæmu helzt dýrustu tegundir málníngar til
greina.

Plastvörur: Möguleikar til útflutnings plastvara liggja einkum i, að framleiddar
verði einkaleyfisvörur, þar sem handhafar einkaleyfis eru utan EFTA-landanna.
Kæmi þetta einkum til greina með bandarisk og japönsk einkaleyfi. Má segja, að
lítil takmörk séu slíkri framleiðslu sett, ef hún kemst einu sinni á. Frumskilyrði
fyrir þess háttar framleiðslu er EFTA-aðild, þar sem enginn áhugi yrði hjá hand-
höfum einkaleyfa að öðrum kosti.

'Ýmsar vörur: Aðrar vörur, sem eru á ofanritaðri töflu, eru þar fyrst og fremst
til þess að gefa hugmynd um ytri tolla í EFTA-löndunum. Útflutningsaðstaða þeirra
vörutegunda, sem þar eru taldar, er svo óljós, að ekki er ástæða til að fjalla frekar
þar um að sinni.
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2.13 Jarðefna- og námaframleiðsla.

Ytri tollur af c.i.f.-verðmæti

Sviss
Toll- Bretland Svíþjóð SFr/tonn Danmörk Austurríki Finnland Noregur EBE
nr. Vöruheiti: % % brúttó % % % % %

25.12 Klsilgúr, ósekkjaður 0 0 0.30 0 0 0 0 0
25.12 Klsilgúr, sekkjaður ........ 6 0 0.30 0 0 0 0 0
25.13 Vikur .................... 0 0 0.30 0 0 0 0 0
25.32 Biksteinn ................. 0 0 0.30 0 5 0 0 0
26.01 Málmgrýti, hvers konar .... 0 0 0 0 0 0 0 0

Þar sem litlir eða engir tollar eru yfirleitt á vörum i þessum flokki, hefur
EFTA-aðild engin bein áhrif á þróunarmöguleika þessara útflutningsgreina.

2.14 Þörungar og efni úr þeim.

ytri tollur af c.i.f.-verðmæti

Sviss
Toll- Bretland Svíþjóð SFr/tonn Danmörk Austurríki Finnland Noregur EBE
nr. Vöruheiti: % % brúttó % % % % %

14.05 Þörungamjöl .............. 0 0 5 0 0 0 0 0

39.06 Alginsýra og alginöt ....... S 0 40 11.1 0 0 24 7.2

Enginn tollur er af þaramjöli. svo að EFT A-aðild hefur engin bein áhrif á mögu-
leika þaravinnslu. Hins vegar eru viða nokkrir tollar af alginsýru, sem. unnin er úr
sæþörungum. Ekki verður þó séð, að EFT A-aðild hafi nein veruleg áhrif á möguleik-
ana til algínatvínnslu hér á landi, enda önnur atriði, sem ráða, svo sem þróun öflunar-
aðferða fyrir hráefni og framleiðsluaðferðar fyrir alginatvínnsluna.
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2.15 Ólífræn efni.

Ytri tollur af c.i.f.-verðmæti
-_.__ .-

Sviss Austurriki
Toll- Bretland Svíþjóð SFrftonn Danmörk % eða Finnland Noregur EBE
nr. Vöruheiti: % % brúttó DKrftonn A.S·ftonn % % %

25.01 Salt ...................... 0 0 6.00 0 0 0 0 0
28.01 Klór ..................... 8 5,6 16.00 80 570 Sft 0 0 11.2
28.01 Bróm .................... 0 0 24.00 0 0 0 0 12.0
28.04 Fo.fór ................... 8 0 24.00 0 0 0 0 9.6
28.17 Vítissódi ................. 10 5 27.80 0 700Sft 9 0 12.8
28.25 Tltanoxíð ................. 12 0 16.00 0 8.4 %1) 4 0 9.6
28.30 Kalsíumklðríð ............. 16 0 8.00 0 0 0 0 6.4
28.30 Magnesíumklóríð .......... 0 0 2.40 0 0 0 0 6.4
28.32 Natríum- og kalíkóröt ...... 8 0 35.80 0 0-16 % 0 0 6.4-8.0
28.33 Brómíð og brómöt ........ 25 0 40.00 0 0 0 0 12.0
28.42 Natríumkarbónat .......... 8 0 12.00 0 137 Sft 0 0 10.4
28.42 Natríumbíkarbónat ........ 8 0 12.00 0 378Sft 0 0 8.8
31.04 Kalíumklóríð ............. 0 0 0.80 0 0 0 0 0

1) Með undanþágum til sérstakra nota.

Í sambandi við hugsanlega sjóefnavinnslu á Reykjanesi er fróðlegt að lita á
nokkur undirstöðuefni, sem hugsanlega fengjust á fyrsta stigi hennar. Salt, kalí-
klöríð og kalsíumklóríð eru öll tollfrjáls á Norðurlöndum, en þar eru jafnframt
taldir aðalmarkaðir fyrir þau efni. Sama máli gegnir um flest önnur ólifræn efni
nema vítissóda, sem tollað ur er í Svíþjóð og Finnlandi, svo og klör, sem tollað er i
Svíþjóð og Danmörku. Bröm er aðeins tollað i Sviss. Í Bretlandi, sem yrði væntan-
lega annað aðalmarkaðislandið fyrir br óm, er enginn tollur. Einna mest væru áhrif
tollabreytingar af vörum eins og ólífrænum br ómsamböndum (brómíð og brómöt)
og sóda (natríum karbónati) f Bretlandi. Þá er eftirtektarvert, að magnesíumklóríð
er i fáum löndum tollað.

Bent hefur verið á framleiðslumöguleikana fyrir hreinan fosfór. Markaðsverð
á fosfór mun vera nálægt $ 420 á tonn. Með 8% tolli i Bretlandi leggst þvi á auka-
kostnaður, sem nemur um $ 33 á tonn. Hins vegar er talið, að spara megi nálægt
$ 60 á tonn i orkukostnaði, ef verksmiðja er staðsett á íslandi (orkuverð 2.5 mills/
kwst), samanborið við staðsetningu í Bretlandi eða Þýzkalandi (orkuverð 8 millsj
kwst). Þannig fer um helmingur orkuforskots okkar i tolla, ef við stöndum utan
EFT A, en seljum fosfór þangað. A það má einnig benda, að innflutningur á fosfór
til Bretlands er tollfrjáls frá samveldislöndunum, en fosfórinn kemur nú þangað
aðallega frá Nýfundnalandi.

Hér gæti verið nokkurt hagræði að þvi, að ísland gengi í EFTA, þótt ekki sé
fyllilega ljóst, hvert markaðssvæðið fyrir fosfór yrði á endanum.

Í heild má segja, að EFTA-aðild hafi ekki úrslitaáhrif á möguleikana fyrir
framleiðslu á ólífrænum undirstöðuefnum, en hins vegar yrðu áhrifin hagstæð i
nokkrum einstökum greinum, og færðu aukið svigrúm í vali á markaðslöndum og
framleiðsluvörum.
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2.16 Olíu- og olíuefnaiðnaður.

Ytri tollur af c.i.f.-verðmæti
~_._._._----------

Bretland Sviss Austurríki
Toll· % eða Svíþjóð SFr/tonn Danmörk % eða Finnland Noregur EBE
nr. Vöruheiti: shjgallon % brúttó % A.S·ltonn % % %

27.10 Hreinsaðar olíur ........... 4.5s/g 0 10 0 112S/t 0 0 0
27.14 Petroleum coke ........... 0 0 1 0 8 % 0 0 0
27.15 Asfalt .................... 8 % 0 6 0 0 0 0 0
27.16 Bikolíur .................. 4.5s/g 0 32 0 16 % 0 0 3
29,Ol "Ýmisfljótandi kolvetni ..... 4.5s/g II 8 0 8-14.4% 0 0 6.4-12.8
29.02 Vínylkloríð ............... 25 % II 10 0 20 % 0 0 15.2
29.02 Klór og brómsambönd af kol.

vetnum .................. 25 % 11-12 55-320 0 16-20 % 0 0 12.8-15.2
39.02 Polyvinylklóríð ............ 10 % 10 104 8.8 18 % 0 26 16
85.24 Rafskaut til rafgreininga .. 9-12.5% 8 1 0 18 % 0 0 9

Hreinsaðar olíur frá olíuhreinsunarstöðvum eru ekki hátt tollaðar á Norður-
löndum, þar sem vitað er um talsverða markaði fyrir olíuvörur. Ýmis fljótandi
kolvetni eru einnig lágt tolluð á Norðurlöndum nema í Svíþjóð.

Bent hefur verið á, að nota megi klór úr salti eða frá magnesíumvínnslu til
framleiðslu á klórsamböndum af kolvetnum, Þetta gildir sérstaklega, ef hér rís upp
nægilega stór olíuhreinsunarstöð, sem getur framleitt efni til olíuefnaiðnaðar. Helztu
erfiðleikarnir hafa verið taldir háir tollar í hugsanlegum markaðslöndum, sérstak-
lega Bretlandi. Afnám 25% tolls af þessum vörum í Bretlandi gæti haft hagstæð
áhrif fyrir þessa möguleika. Hér gæti þá komið til greina að framleiða klórsamband
af kolvetnum, svo sem leysivökva, hreinsivökva, vinylklóríð, etylendiklórið og jafn-
vel polyvinylklóríð plast.

Þannig hefði EFT A-aðild lítil bein áhrif á möguleika stærri olíuhreinsunar-
stöðva. Hins vegar gæti hún auðveldað mjög þróun efnaiðnaðar, sem byggist á oliu-
efnum og klóri.

2.17 Málmar og málm blöndur.

Ytri tollur af c.i.f.-verðmæti
.--------------- -,----

Svíþjóð Sviss Austurríki
reu. Bretland % eða SFr/tonn Danmörk % eða Finnland Noregur EBE
nr. Vöruheiti: % SKr/tonn brúttó % A.S·/tonn % % %

28.04 Silisíum málmur ......... 0 62 Kr/t 48 0 0 0 24 8
28.05 Natríum málmur ........ 8 0 24 0 0 0 0 5.6
73.02 Silisíum járnblöndur ..... 0 56 Kr/t 5-15 0 0 0 0 10
76,Ol -4-1, óunnið .............. 0 0 570 0 1400S/t 0 0 9
76.01 Alblöndur 8 0 570 0 1400S/t 0 0 9
76.02/.03 Álprofilar o~·.~iö~~;.::::: 10.5 3% 644-770 0-7 11-15 % 2 9 13.8
76.09/.16 "Ýmsar vörur úr áli ...... 14,5-16 6.4% 252-1720 0-15 16-28.8% 2-12 10-13.5 11.8-16.2
77.01 Magnesíum, óunnið ...... 6 0 590 0 0 0 0 9.2
77.01 Magneeíum-blöndur ...... 8 0 590 0 0 0 0 9.2
77.03 Hlutir úr magnesíum ..... 16 6.4% 690-1600 4 13-15.6% 4 24 11-12.8
81.04 'I'ítanium ............... 10 0 50 0 0 0 0 6
81.04 Hlutir úr tÍtanium ....... 10 0 600-2000 0 0 0 24 8
28.04 Fosfór ................. 8 0 24 0 0 0 0 9.6

Í þessum flokki eru margar hinar raforkufreku stóriðjugreinar, sem til greina
koma við íslenzkar aðstæður. Hreint ál í stöngum er hvergi tollað í EFTA-löndum
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nema í Sviss og Austurríki. Í Sviss er tollunin veruleg og jafngildir um 20% verð-
toll un. Álblöndur er hins vegar verulega tollaðar í Bretlandi, þar sem aðalmark-
aður íslenzku álframleiðslunnar er talinn liggja. Þessi tollun í Bretlandi, 8%,
jafngildir hækkun orkukostnaðar um rúmlega 3 milljkwh og dregur þannig veru-
lega úr samkeppnishæfni orkulinda okkar í þeirri framleiðslu. Það borgar sig því
t. d. ekki sérstaklega að framleiða álblöndur af magnesíum eða siIisíum, þótt slíkir
möguleikar kunni annars að opnast.

Magnesíum og magnesíumblöndur eru verulega tollaðar í Bretlandi og enn meira
í Sviss. Þar sem hið fyrrnefnda hlýtur að vera þýðingarmikið markaðsland fyrir
hugsanlega magnesíum framleiðslu, þá getur EFT A-aðild aukið verulega á sam-
keppnishæfni þeirrar vinnslu hér.

Unnar vörur, t. d. málmsteypur úr áli, magnesíum og blöndum af þeim málm-
um, eru alls staðar allhátt tollaðar. Það væri því frumskilyrði fyrir útflutnings-
iðnað á þessu sviði, að stór tollfrjáls markaður opnaðist.

Í heild verður að líta á, að EFT A-aðild geti haft verulega hagstæð áhrif á
þróunina innan þessara orkufreku iðngreina, sérstaklega með tilliti til markaða fyrir
magnesíum og málmblöndur af áli og magnesíum á Bretlandsmarkaði. svo og mögu-
leika smærri iðnaðar, sem byggir á málmsteypum úr þeim léttmálmum, sem hér
kunna að fást.

2.18 Almennt um stóriðjumöguleika.,
Í framanskráðu hefur einungis verið reynt að draga fram, hvaða tollalegar breyt-

ingar muni verða á aðstöðu hinna svonefndu stóriðjugreina við hugsanlega inngöngu
Íslands í EFTA. Það er eðli málsins, að erfitt er að segja, hver verði markaðssvæðin
og þróunin fyrir þessar framtíðarvörur okkar. Það er háð markaðs- og framleiðslu-
aðstæðum á hverjum tíma. Ýmis atriði takmarka áhrif tollalækkana á einstakar
vörutegundir í stóriðjugreinum. Sérstaklega er það háð þátttakendum i framleiðslu-
fyrirtækjunum, markaðssamböndum þeirra erlendis, verðsamþykktum á alþjóða-
markaði, svo og tæknilegum leyfisveitingum, sem framleiðslufyrirtækin byggjast á.
Ekkert af þessum atriðum eru enn þekktar stærðir.

Hinar almennu niðurstöður má þó setja fram lauslega þannig, að beinu áhrifin
séu lítil á möguleika fyrsta stigs sjóefnavinnslunnar, svo og áliðjuna, meiri á vaxtar-
möguleika i framleiðslu á álblöndum og allmikil í framleiðslu steyptra eða formaðra
hluta úr áli, magnesíum og léttmálmblöndum, þ. e. a. s. því meiri úrvinnsla sem
ris hér upp, byggð á undirstöðuþrepum sjóefnavinnslu og málmhræðslu. þeim mun
meiri yrðu hin hagstæðu áhrif aðildar að EFTA.
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