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Hlutverk seðlabanka 

Í þessari grein er drepið á nokkur almenn atriði varðandi 
seðlabanka og verkefni þeirra. Meffal annars er rætt um 
valdsvið þeirra og affstöðu gagnvart framkvæmdavaldi þjóð-
félagsins. 

I. 

Nýlega hefur verið ákveðið að taka 
bankamálin til almennrar athugunar. 
Verður þá vafalaust fyrst fyrir skipu-
lag og starfshættir seðlabankans, sem 
er í raun réttri höfuð bankakerfisins. 
Siðan Landsbanki Íslands var gerður 
að seðlabanka, hafa við og við verið 
umræður um hugsanlegar breytingar 
á þeirri skipan, sem þá var ákveðin, og 
er það ekki óeðlilegt, þar sem um svo 
mikilvægan þátt i skipulagi fjármála-
lifsins er að ræða. Sömu sögu er einnig 
að segja frá öðrum löndum. Má segja, 
að sífelldar umræður séu um þessi mál 
meðal helztu þjóða heims, og hafa all-
miklar breytingar orðið á skoðunum 
manna á þeim frá einu tímabili til ann-
ars. í þessari grein verður stuttlega 
rætt um hlutverk seðlabanka og stöðu 
þeirra í efnahagskerfinu. 

II. 

Seðlabankar með nútímasniði urðu 
fyrst til á Englandi og meðal annarra 
helztu verzlunar- og iðnaðarþjóða Ev-
rópu. Það er þó ekki fyrr en á þessari 
öld, sem þetta skipulag dreifist um allan 
heim, en nú má heita, að seðlabankar 
séu taldir ómissandi hlekkir í fjármála-
kerfi hvers lands. 

Þótt þróunin hafi þannig stefntísvip-
aða átt um allan heim, er enn mjög mik-
ill mismunur á skipulagi seðlabanka í 
hinum ýmsu löndum, og er varla útlit 
fyrir, að hann hverfi í náinni framtíð. 
Margt hefur valdið, ekki aðeins ólíkar 
skoðanir á peningamálum, heldur ýmsar 
sögulegar aðstæður og þá ekki sízt eðli 
og venjur í peningamálum. Yfirleitt má 
þó segja, að flestir seðlabankar gegni 
eftirfarandi þremur meginhlutverkum. 

Í fyrsta lagi á seðlabanki með áhrif-
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um sínum á peningamagnið og útlána-
getu bankanna að stuðla að jafnvægi í 
peningamálum og varðveita verðgildi 
gjaldmiðilsins. Í öðru lagi varðveitir 
hann gjaldeyrisvarasjóð landsins og 
miðar stefnu sína við að forðast gjald-
eyrisskort og að sjá um, að þjóðin geti 
staðið við erlendar skuldbindingar sínar 
og varðveitt lánstraust sitt erlendis. Að 
lokum er seðlabankinn viðskiptabanki 
ríkissjóðs og er ríkisstjórninni til að-
stoðar og ráðuneytis um allt, er varðar 
gjaldeyris- og peningamál. 

III. 

Áhrifavald seðlabanka byggist á því, 
að hann er uppspretta peninga og banki 
hinna bankanna, og getur hann með 
aðgerðum sínum haft áhrif á peninga-
magnið í landinu og þar með útlánagetu 
annarra peningastofnana. Breytingar á 
þessu geta síðan valdið verðlagshreyf-
ingum og haft áhrif á framboð og eftir-
spurn erlends gjaldeyris. Helztu tæki, 
sem seðlabönkum eru fengin í hendur 
til þess að ná þessum tilgangi, eru þessi. 

Í fyrsta lagi geta seðlabankar með 
þvi að breyta forvöxtum sínum og regl-
um um útlán til annarra banka haft 
áhrif á vaxtafótinn í landinu og þar með 
á framboð og eftirspurn lánsfjár. Er 
þetta eitt helzta tæki seðlabanka, en 
gagnsemi þess fer mjög eftir aðstæðum 
á hverjum stað. 

Í öðru lagi geta þeir haft bein áhrif 

á peningamagnið með því að kaupa 
verðbréf á markaði og veita þannig út 
nýjum peningum eða selja verðbréf og 
draga þannig inn fé. Þar sem verðbréfa-
og peningamarkaðir eru fullkomnir, er 
þetta sú aðferð, sem mest er notuð af 
seðlabönkunum til þess að hafa áhrif á 
dagleg peningaviðskipti. Í þriðja lagi er 
ýmsum seðlabönkum gefið vald til þess 
að ákveða, hversu mikla varasjóði við-
skiptabankarnir skuli eiga á hverjum 
tíma í reiðu fé eða innstæðum í seðla-
banka í hlutfalli við skuldbindingar sín-
ar. Með því að breyta þessu hlutfalli 
getur seðlabanki haft bein áhrif á út-
lánsgetu viðskiptabankanna. Sé hlut-
fallið hækkað, neyðast þeir til að draga 
inn lán til þess að auka sjóðseign sina, 
en sé hlutfallið lækkað, fá þeir þar með 
meira fé til ráðstöfunar. Loks hafa 
breytingar á gjaldeyrisforðanum mikil 
áhrif á peningamagnið. Þannig getur 
seðlabankinn með því að selja gjaldeyri 
dregið inn peninga, ef honum tekst jafn-
framt að halda útlánum sínum í skefj-
um. Yfirleitt má segja, að álitlegur 
gjaldeyrisforði sé ein mikilvægasta for-
senda þess, að seðlabankinn hafi svig-
rúm til þess að vinna bug á verðþenslu-
áhrifum án þess að grípa þurfi til 
beinna hafta. 

Seðlabanka Landsbankans er með 
lögum gefið svipað vald og öðrum seðla-
bönkum. Þó hefur hann ekki, frekar en 
ýmsir aðrir seðlabankar, vald til að 
breyta lausafjárhlutfalli viðskiptabank-
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anna, en mjög æskilegt væri, að honum 
yrði fengið það í hendur, sérstaklega 
vegna þess, að hér á landi er enginn 
peninga- og verðbréfamarkadur, sem 
gerir seðlabankanum kleift að hafa bein 
áhrif á peningamagnið. 

IV. 

Á meðan flestar myntir heimsins voru 
á gullfæti, það er að segja framundir 
1930, var litið svo á, að það væri höfuð-
verkefni seðlabanka að vernda gullforða 
lands sins með viðeigandi ráðstöfunum 
í peningamálum, og voru þeir yfirleitt 
mjög óháðir Ríkisvaldinu í þeim efnum. 
Eftir heimskreppuna miklu breyttust 
mjög viðhorf til þessara mála, og minnk-
aði þá verulega trú manna á gagnsemi 
þeirra aðgerða í peningamálum, sem eru 
hlutverk seðlabanka, en höfuðáherzla 
var hins vegar lögð á fjármálalegar að-
gerðir ríkisvaldsins. Víða um lönd var 
þá tekin upp óvirk lágvaxtastefna og 
dregið úr áhrifavaldi seðlabankanna á 
ýmsan hátt. Hélzt sú stefna fram yfir 
lok síðasta stríðs. 

með vaxtahækkunum og öðrum ráðstöf-
unum til að draga úr peningaþenslu. 
Hafa þessar aðgerðir víða um heim bor-
ið mjög mikinn árangur, en jafnframt 
orðið til þess að auka áhrifavald seðla-
bankanna og opna augu manna fyrir 
nauðsyn þess, að þeir hafi nokkurt sjálf-
stæði til að ráða stefnu sinni. 

V. 

Sterkur seðlabanki og óháður ríkis-
valdinu getur átt miklu hlutverki að 
gegna. Undir starfi hans er að allmikl-
um hluta komið, hve vel tekst að varð-
veita gjaldmiðil þjóðarinnar og traust 
hennar út á við. Með þessu er ekki sagt, 
að æskilegt sé, að seðlabankinn starfi 
án tillits til stefnu ríkisstjórnarinnar. 
Hin endanlega ábyrgð á stefnunni í 
efnahagsmálum hlýtur ætíð að vera hjá 
ríkisvaldinu, og leiðir það aðeins til 
glundroða, ef aðgerðir seðlabankans 
ganga í þveröfuga átt. Það er því frum-
skilyrði, að hin nánasta samvinna sé á 
milli þessara aðila, og hlýtur seðlabank-
inn að lokum að fylgja þeirri megin-
stefnu, sem ríkisvaklið markar, en jafn-
framt ber honum skylda til að láta ótvi-
rætt í ljós, ef hann álítur þá stefnu ekki 
samrýmast þeim meginsjónarmiðum, 
sem honum ber að fylgja. 

Hins vegar er mikilvægt, að menn við-
urkenni, að á ýmsum sviðum er heppi-
legt, að vald sé sett í hendur hlutlausra 
og sérfróðra stofnana. Í raun og veru er 
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aðstaða seðlabankans í peningamálum 
að nokkru leyti sambærileg við aðstöðu 
dómsvaldsins í málum, er varða lög og 
rétt. Það er grundvallaratriði lýðræðis-
þjóðskipulags, að dómsvaldið sé ríkis-
valdinu óháð. Hins vegar verður það að 
hlita þeim lögum, sem löggjafinn setur. 

Seðlabankanum berast til úrlausnar 
fjöldamörg mál, sem eru fyrst og fremst 
tæknilegs eðlis, en ætla má að fái rétt-
asta úrlausn á þann hátt, að um þau 
fjalli hlutlaus og sérfróður aðili. Til 
þessa á seðlabankinn að vera hæfastur 
á sama hátt og hæstiréttur er um með-
ferð dómsmála. Sums staðar, t. d. í Sví-
þjóð, eru ákvæði í stjórnarskrá, sem 
tryggja sjálfstæði og marka megin-
stefnu seðlabankans. 

Einnig eru mörg þau mál, sem ríkis-
valdið á erfitt með að taka ákvarðanir 
um vegna þess, hve háðir stjórnmála-
menn hljóta ætið að vera kjósendum 

sínum. Að þessu leyti er seðlabankinn 
frjálsari í gerðum sínum, þar sem hann 
þarf eingöngu að taka tillit til þess, sem 
hann álitur sannast og réttast í hverju 
máli. Reynsla margra þjóða sýnir, að 
seðlabankinn getur innt af hendi mikil-
væga þjónustu með því að taka á sinar 
herðar óvinsælar ákvarðanir, sem óvil-
hallir og sérfróðir menn telja nauðsyn-
legar. 

Loks er ómetanlegt, að til sé í hverju 
landi stofnun, sem óháð sé sviftibyljum 
stjórnmálanna og annist helztu fjár-
málaviðskipti þjóðarinnar út á við. Hið 
gagnkvæma traust seðlabanka heimsins 
sín á milli er ein af meginundirstöðum 
heilbrigðra og öruggra alþjóðaviðskipta. 
Er i þvi sambandi ekki úr vegi að minna 
á það, hve mikilvægt Íslendingum hefur 
þráfaldlega reynzt traust það, sem 
Landsbankinn hefur áunnið sér erlendis. 

J. N. 



Max Kjær-Hansen: 

Markaðsþróun framtíðarinnar 

Inngangur. 

Ávallt er áhættusamt að láta í ljós 
skoðanir um framtíðarþróunina, 

ekki sízt þegar efnahagsmál eiga í hlut. 
Sérhver hagfræðingur veit, hversu erfitt 
er að lýsa efnahagsstarfseminni og gefa 
viðunandi skýringu á því, hvernig 
ákveðið ástand hefur skapazt. Enn fjöl-
þættara og vandasamara verður málið, 
ef segja á fyrir um óorðna hluti, enda 
hafa hagfræðingar sjaldnast fengið lof 
fyrir spádóma sína. Ætti þetta að vera 
nægjanlegt víti til varnaðar sérhverjum 
hagfræðingi, sem hefur einhverja sjálfs-
virðingu til að bera, að takast ekki á 
hendur svo vandasamt verk að reyna að 
segja fyrir um framtíðarþróun mark-
aðsins. 

Þegar ég samt sem áður tekst þetta 
verk á hendur, þá er það af því, að enda 
þótt hvergi sé eins erfitt og innan rekst-
urshagfræðinnar að spá, þá er ekki held-
ur á neinu sviði eins mikilvægt að gera 
sér grein fyrir framtíðarþróun mála, 
þar sem um er að ræða undirstöðuna 

undir þjóðarbúskapnum. Í atvinnulífinu 
geta menn ekki eingöngu stuðzt við fyrri 
reynslu, ef reka á það á skynsömum og 
hagkvæmum grundvelli. Það verður að 
reyna að miða við þær aðstæður, sem 
verða munu í framtíðinni. Ef reksturs-
hagfræðingar eiga að miðla atvinnulíf-
inu af þekkingu sinni, komast þeir ekki 
hjá því að fjalla um þær stefnur, sem 
hafa munu úrslitaáhrif á framtíðarþró-
un markaðsins. 

Eins og að líkum lætur, er ekki unnt 
að segja nákvæmlega fyrir um markaðs-
þróunina í framtíðinni. Ný viðhorf 
myndast, sem ekki er unnt að sjá fyrir. 
En ég mun reyna að benda á mikilvæg-
ustu þættina, sem munu móta markaðs-
þróunina, eftir því sem unnt er að gera 
sér grein fyrir þeim nú. 

Vaxandi markaður. 

Sérhver markaður er háður eftir-
spurn, en hún ákvarðast einkum af 
fjölda neytendanna og tekjum þeirra. Í 
fyrstu getum við litið á þessa þætti sam-
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an, þar sem þeir ásamt öðru ákvarða 
magn þjóðarframleiðslunnar, sem jafn-
framt er grundvöllur eftirspurnarinnar. 
En þegar rætt er um markaðinn, verður 
einnig að taka tillit til annarra þátta, og 
koma þar í fyrsta lagi til greina sjálfar 
vörurnar og í öðru lagi sölustarfsemin. 

Að því er vörurnar varðar, þá skiptir 
miklu að gera sér grein bæði fyrir heild-
arveltunni og tegund varanna, sem 
spurt verður eftir. Veltan, sem er marg-
feldi af verði og magni, er, eins og þeg-
ar hefur verið skýrt frá, háð upphæð 
þjóðarframleiðslunnar. Þegar gera á sér 
grein fyrir markaði í framtíðinni, þarf 
fyrst að athuga, hvaða breytingar munu 
verða á þjóðarframleiðslunni og hvernig 
þær munu eiga sér stað. Frá því á 
kreppuárunum um og eftir 1930 hefur 
þjóðarframleiðslan stöðugt farið vax-
andi í löndum Vestur-Evrópu. Og mest 
hefur aukningin orðið síðustu árin. Þetta 
er orsök hinnar geysilegu stækkunar 
markaðsins að undanförnu. Haldi þessi 
þróun áfram, svo sem vonir eru til, mun 
veltan á markaðinum stöðugt fara vax-
andi. 

Þó að markaðir og efnahagsástand sé 
nokkuð misjafnt á Norðurlöndum, hefur 
þróunin í aðalatriðum verið hin sama í 
hverju landanna um sig. Mér er ekki 
unnt að ræða um íslenzkar aðstæður. Ég 
mun aðeins ræða um aðalatriði og not-
ast við danskar tölur til skýringar, en 
þær gefa jafnframt hugmynd um þró-
unina á öðrum Norðurlöndum. 

Af þjóðhagsreikningum sést, að vöru-
veltan á markaðinum hefur farið vax-
andi. Hér fara á eftir nokkrar tölur úr 
þjóðartekjureikningum Dana árin 1870 
—1952. Um er að ræða ráðstöfunarupp-
hæðina (að frádregnum sköttum o. þ. 
h.) og neyzlu á íbúa, og er hvort tveggj a 
reiknað með verðlagi ársins 1929. 

Á þessari töflu má sjá, að heildarráð-
stöfunarupphæðin hefur meira en tvö-
faldazt síðan 1920 og neyzla á íbúa hef-
ur tvöfaldazt frá því, sem var árið 1910. 
Ef gert er ráð fyrir, að þessi þróun haldi 
áfram og jafnvel aukist verulega, eins 
og orðið hefur eftir stríðið, bendir það 
til, að markaður næstu ára muni ein-
kennast af stöðugt vaxandi veltu. Þessi 
aukna velta er þó ekki eingöngu afleið-
ing af vaxandi þjóðarframleiðslu, held-
ur hefur tekjujöfnunin, sem orðið hef-
ur milli einstaklinga og stétta, einnig 
haft sín áhrif. Ekki eru fyrir hendi nein-
ar nákvæmar tölur um tekjujöfnunina 
í Danmörku, en þó hafa nokkrir útreikn-
ingar verið gerðir í því sambandi. Sam-
kvæmt þeim er heildartekjunum skipt í 
f jóra jafna hluta og skattgreiðendunum 
raðað niður eftir hæð tekna. Síðan er 
reiknað út, hve stór hluti hinna tekju-
hæstu fái fjórðung heildarteknanna í 
sinn hlut o. s. frv. Ef miðað er við þrjá 
flokka, þ. e. fyrsta, annan og þriðja og 
fjórða fjórðung, fæst eftirfarandi 
skipting í hundraðshlutum: 
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þegnunum fjórðung heildarteknanna úr 
býtum, en 1946 var þessi hluti orðinn 
7 %. Annar fjórðungur heildarteknanna 
fórti l 7% af skattþegnum árið 1870, en 
16% þeirra árið 1946. Árið 1870 öfluðu 
um 91% skattþegnanna helmings heild-
arteknanna, en 1946 var þessi hundraðs-
tala komin niður í 77. Það skal tekið 
fram, að tekjujöfnunin hefur orðið enn 
meiri en þessar tölur bera með sér. Töl-
urnar leiða aðeins í ljós peningatekjur 
einstakra borgara. En ef tekið er tillit 
til aukinnar þátttöku hins opinbera á 
flestum sviðum þjóðarbúskaparins, hef-
ur orðið enn víðtækari tekjujöfnun. Í 
þessu sambandi má minna á stighækk-
andi skattgreiðslur og ýmis nýmæli í 
menningar- og félagsmálum. 

Breyttar neyzluvenjur. 

Næst er þá að athuga, hvort unnt sé að 
gera sér nokkra grein fyrir, hvaða vöru-
tegundir muni seljast í framtíðinni. Að 
því er vörurnar varðar, mun ég byrja á 
að gera greinarmun á varanlegum og 
óvaranlegum vörum. Innan sölufræðinn-
ar hefur vörum hingað til einkum verið 
skipt í nauðsynjavörur og munaðarvörur 
(luksusvarer). Hefur mikil áherzla verið 
lögð á nauðsynjavörurnar, og í raun og 
veru hafa að heita má allar sölufræðileg-
ar skýringar verið gerðar með tilliti til 
nauðsynjavara á skyndivörumarkaðin-
um. (Skyndivörur eru neyzluvörur, sem 
eru keyptar, strax og þörfin fyrir þær 
vaknar hjá neytendum. Kaupin eru gerð 
án yfirvegunar eða samanburðar við 
önnur merki.) Þetta á rót sína að rekja 
til þess, að þessar vörur hafa verið 
mikilvægastar, bæði að því er varðar 
veltu og sölustarf. Gera má fastlega ráð 
fyrir, að á þessu verði stórkostleg breyt-
ing á næstu árum, og á það ekki hvað 

sízt við um Ísland. Varanlegu „munað-
arvörurnar" munu margfaldast að 
magni og munu hafa enn meiri áhrif á 
heildarveltuna en hinar óvaranlegu 
nauðsynjavörur. 

Áður en lengra er haldið, er rétt að 
gera nánari grein fyrir því, hvað hér er 
átt við með varanlegum og óvaranleg-
um vörum (gæðum). Skýrgreiningin 
er einföld. Með óvaranlegum vörum 
eða gæðum er hér átt við þau gæði, sem 
neytt er einu sinni. Gagnstætt þessu eru 
varanlegar vörur, sem nota má oft, áður 
en þær eru notaðar að fullu. En vörur 
ganga úr sér og eyðast við notkunina, 
og það getur verið misjafnt, hve lengi 
þær endast. Sem dæmi má nefna bækur 
og húsgögn annars vegar og kvensokka 
og hálsbindi hins vegar. Varanlegu vör-
urnar munu því hafa mjög mismunandi 
áhrif á markaðsaðstæður, svo að rétt er 
að skipta þeim í tvo flokka: fatnað ann-
ars vegar og enn varanlegri vörur hins 
vegar. (Hér á eftir, þegar rætt verður 
um varanlegar vörur, verður aðeins átt 
við síðari flokkinn.) Þetta er flokkun, 
sem danska hagstofan notar, þegar hún 
gerir upp þjóðarframleiðslu og þjóðar-
tekjur. Það eru hinar eiginlegu varan-
legu vörur, sem að mínu áliti munu 
verða mikilvægastar söluvörur í fram-
tíðinni. Áður en rætt verður nánar um 
þessar varanlegu vörur, er rétt að gera 
sér stuttlega grein fyrir hlutdeild varan-
legra gæða á markaðinum fram til 
þessa. Samkvæmt athugunum, sem gerð-
ar voru í Danmörku 1947, kom í ljós, 
að af 8 milljarða d. kr. veltu, verzlana 
var hlutur varanlegra gæða 2 milljarðar 
d. kr. 

Á grundvelli uppgjörs á þjóðar-
framleiðslunni má mynda sér skoðun um 
breytingar á veltu varanlegra gæða. 
Eftirfarandi tafla sýnir neyzlu á hinum 
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varanlegu gæðnm og fatnaði, bæði í 
raunverulegum tölum og einnig í hundr-
aðstölum af heildarneyzlunni. 

Það er eftirtektarvert, að fatakaup 
hafa að mestu haldizt óbreytt í hlutfalli 
við heildarneyzluna þessi ár. Á sama 
tíma hefur sala á varanlegum gæðum 
aukizt stórkostlega. Árið 1939 nam sala 
á fatnaði helmingi hærri upphæð en á 
varanlegum gæðum, en 1954 var svo 
komið, að velta á varanlegum gæðum 
var 40% meiri en á fatnaði. Miðað við 
heildarneyzluna meira en tvöfaldaðist 
sala á varanlegum gæðum frá 1939 til 
1954. Var hér um að ræða aukningu frá 
8% til 17,5% af heildarneyzlunni. 

Þessar tölur sýna undraverða aukn-
ingu, sem hefur sérstaka þýðingu fyrir 
framtíðina, því að hér er aðeins um upp-
haf þróunar að ræða. Einnig staðfestir 
alþjóðleg reynsla, að með vaxandi þjóð-
arframleiðslu verður mikil aukning á 
eftirspurn eftir varanlegum vörum. 

Áhrif vöruvalsins á markaðsaðstæður. 

Þessu næst er að athuga, hvort aukin 
sala á varanlegum gæðum muni hafa 
einhver áhrif á markaðsaðstæðurnar. 
Fastlega má búast við, að svo verði, þar 
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sem söluaðstæður á varanlegum vörum 
eru í grundvallaratriðum frábrugðnar 
þeim, sem tíðkast um óvaranlegar vör-
ur. Sala á óvaranlegum vörum er háð 
þarfafullnægingu neytendanna, sem 
þeir öðlast við innkaup í það og það 
skiptið. Að því er varanlegum vörum 
viðvikur, má gera greinarmun á ný-
kaupum og endurnýjunarkaupum. Ný-
kaup á varanlegum vörum eru gerð 
sumpart af neytendum, sem ekki hafa 
átt hlutaðeigandi vörur áður, eða af 
þeim, sem bætast í neytendahópinn ár-
lega, t. d. við nýstofnun heimila, Að 
þessu leyti munu aðstæðurnar á mark-
aðinum í aðalatriðum vera hinar sömu 
og þegar um óvaranlegar vörur er að 
ræða. 

Öðru máli gegnir, þegar um er að 
ræða endurnýjunarkaup á varanlegum 
gæðum, en einmitt þau munu verða 
mest, þegar fram líða stundir. Í fyrsta 
lagi munu sölumöguleikar á hverjum 
tíma verða háðir því, hve mikið neyt-
endurnir eiga af ákveðinni vöru og 
hvernig aldursskipting hennar er. Í 
öðru lagi er það mjög undir geðþótta 
neytendanna komið, hvenær þeir gera 
endurnýjunarkaupin, þar sem þau fara 
yfirleitt fram, áður en hlutaðeigandi 
gæði eru úrelt frá tæknilegu sjónar-
miði. 

Það, sem hér hefur verið drepið á, 
hefur valdið ýmsum vandamálum í bif-
reiða- og viðtækjasölu, svo að dæmi séu 
tekin, þar sem nú er víða langt komið 
að metta eftirspurnina á þessum mark-
aði, að því er nýkaup varðar, og hér á 
eftir verða endurnýjunarkaup umfangs-
mest. Það, sem unnt er að selja á ári 
hverju vegna endurnýjunarkaupa, er 
komið undir því, hve margar einingar 
af viðkomandi vöru hafa verið seldar 
svo og svo mörgum árum áður, eftir því 
hve langur endingartími þeirra er. 
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En nú vaknar einnig sú spurning, 
hvaða tegundir af varanlegum vörum 
muni seljast á markaði framtíðarinnar. 
Varla getur verið nokkur vafi á því, að 
vélar til þess að auðvelda heimilisstörf 
verða meðal þeirra vara, sem mest munu 
seljast. Er það bein afleiðing af vax-
andi þjóðartekjum og aukinni þátttöku 
kvenna í atvinnulífinu. En það hefur svo 
aftur í för með sér, að heimilisaðstoð 
mun heyra fortíðinni til og að giftar 
konur munu í sívaxandi mæli leita út í 
atvinnulífið. 

Þó að varanlegar vörur muni verða æ 
mikilvægari á markaðinum næstu árin, 
er engu að síður ærin ástæða að gera 
sér nánari grein fyrir eðli eftirspurn-
arinnar eftir óvaranlegum vörum. Mun 
hún án efa beinast mjög að nýjum teg-
undum af skyndivörum. Og aukin kaup-
geta almennings mun meðal annars 
koma fram í því, að aukin áherzla verð-
ur lögð á gæði varanna. Með þessu á 
ég við, að neytendurnir munu kaupa 
skyndivörur, sem nálgast að vera í því 
ástandi, að þeirra megi neyta strax, án 
þess að neytendurnir þurfi að umbreyta 
þeim að nokkru ráði. 

Þannig má gera ráð fyrir, að í stað-
inn fyrir kjöt, nýjan fisk og grænmeti 
muni að verulegu leyti koma tilreiddar, 
niðursoðnar matvörur. Þessi þróun mun 
halda áfram og hafa í för með sér skipu-
lagsbreytingar, bæði á þeim fyrirtækj-
um, sem framleiða þessar vörur, og 
og einnig þeim, sem annast dreifinguna. 

Sú mynd, sem hér hefur verið dregin 
upp af aðstæðum, sem búast má við, að 
hafi áhrif á vöruframboðið í framtíð-
inni, er miðuð við langan tíma. Ef litið 
er yfir skemmri tima, þá munu áhrifa-
miklar sveiflur verða á næstu árum 
vegna hinna stóru fæðingarárganga á 
Norðurlöndunum þremur á tímabilinu 
1942—48. Eftirfarandi línurit sýnir 

aldursskiptingu dönsku þjóðarinnar 
hinn 1. janúar 1954. Á þessu línuriti má 
greinilega sjá hina stóru árganga, sem 

þarna hafa náð 5 til 10 ára aldri. En 
þetta mun aftur hafa í för með sér tölu-
vert mikla breytingu á vöruveltu næstu 
ára. 

Dregnar eru upp á myndina þrjár lóð-
réttar punktalínur, sem sýna, hvenær 
hlutaðeigandi árgangar ná 14, 18 og 25 
ára aldri. En einmitt á þeim árum, sem 
kalla má fermingar-,, fullorðins- og gift-
ingaraldur, koma þessir aldurshópar 
fram sem eftirspyrjendur á markaðin-
um eftir mismunandi vörum, svo að eft-
irspurnin mun þá taka miklum breyt-
ingum. 

Nauðsyn nýrrar sölutækni. 

Ég hef hér að framan fjallað um 
vöruveltuna í heild og það, hvers konar 
vörur munu í framtíðinni einkenna 
markaðinn. En salan er einnig háð því 
starfi, sem unnið er til aukningar henni. 
Sé þess vegna reynt að segja fyrir um 
markaðsaðstæðurnar í framtíðinni og 
gildi þeirra fyrir atvinnulífið, verður 
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einnig að gera sér grein fyrir þvi, hverj-
ar breytingar á sölustefnu og sölutækni 
framþróunin muni leiða af sér. 

Um leið og leitað er svara við þessum 
mikilvægu spurningum, er eðlilegt að 
athuga nánar þátttöku kvenna í at-
vinnulífinu. Hin breytta þjóðfélags-
staða kvenna mun sennilega hafa enn 
meiri áhrif á sölustefnu fyrirtækjanna 
en á eftirspurn eftir vörum þeirra. 

Fyrst vil ég leggja áherzlu á áhrifa-
mikla breytingu, sem orðið hefur og enn 
stendur yfir. Árið 1931 höfðu 25% 
giftra kvenna í Kaupmannahöfn at-
vinnu utan heimilis, en 1940 var þessi 
tala orðin 40%, 1943 43%, og nú er 
samsvarandi tala komin yfir 50% og 
fer enn vaxandi. Við sams konar athug-
un fyrir alla Danmörku kemur í ljós, 
að yfir 250.000 giftar konur vinna fyrir 
um einum milljarði danskra króna á ári. 
Ljóst er, að sívaxandi þátttaka kvenna 
í atvinnulífinu hefur átt sinn þátt í vax-
andi þjóðartekjum. Á Íslandi hafa orðið 
svipaðar breytingar, þótt í minna mæli 
sé, enn sem komið er. Af þessu hlýtur 
að leiða mjög mikla breytingu á inn-
kaupavenjunum, eins og á hefur verið 
minnzt í sambandi við vaxandi eftir-
spurn eftir tilreiddum matvörum og 
heimilistækjum. 

Áður fyrr störfuðu húsmæður og að-
stoðarfólk þeirra nær eingöngu innan 
heimilanna. Þá skipti það meginmáli, að 
heimilishaldið yrði sem ódýrast. Verðið 
var svo mikilvægt, að jafnvel samkvæmt 
hagfræðikenningum hafði það eitt úr-
slitaáhrif á sölumagnið. Þannig hefur 
sölufræðin til skamms tíma nær ein-
göngu verið verðmyndunarfræði. En 
sannleikurinn er sá, að vöruverð skiptir 
æ minna máli í viðskiptalífinu. Nú þeg-
ar -— og þó enn frekar síðar — munu 
vörugæðin, þjónustan og önnur sölu-

starfsemi hafa megináhrif í samkeppn-
inni. 

Á komandi árum má gera ráð fyrir, 
að meiri skortur verði á tíma en pen-
ingum, þegar um innkaup til heimilanna 
verður að ræða. Það verður því hlut-
verk framleiðslunnar að framleiða vör-
ur, sem gera heimilisstörfin auðveldari, 
og hlutverk vörudreifingarinnar að 
dreifa þessum vörum, svo að sem mest-
ur tími sparist fyrir neytendur. 

Ef við lítum fyrst á framleiðendur, 
þá hefur hlutverk þeirra ávallt verið að 
framleiða vörur í sem mestu samræmi 
við þarfir neytendanna. En hingað til 
hefur aðaláherzlan verið lögð á að fram-
leiða vörur sem ódýrastar, þar sem verð-
ið hefur skipt mestu. Í framtíðinni verð-
ur breyting á þessu. Þá verða gæðin að-
alatriðið. 

Áður en lengra er haldið, er nauðsyn-
legt að skilgreina stuttlega hugtakið 
gæði. Merkingin í hugtakinu gæði á 
ekkert skylt við endingu eða aðra tækni-
lega eiginleika og kosti. Gæði í þessu 
sambandi eru eingöngu komin undir 
hæfni vörunnar til þess að fullnægja 
þörfum neytendanna. Þess vegna mun 
hið sölufræðilega gæðamat taka á sig 
nýja mynd í framtíðinni. Ekki verður 
unnt fyrir framleiðendur að ákveða 
gæðin með tæknilegum útreikningum, 
heldur munu gæðin ákvarðast eingöngu 
í samræmi við þarfir og óskir neytend-
anna. Einnig þarf að gera sér grein fyr-
ir því, að gæðavandamálið er tvíþætt. 
Fullnægja verður gæðakröfum neytend-
anna, bæði um notkunarhæfni og 
smekk. Það er skoðun mín, að framleið-
endur taki ekki ávallt sem skyldi nægi-
legt tillit til notkunarhæfni varanna. 
Þegar litið er á þær stórkostlegu fram-
farir, sem orðið hafa í framleiðslutækni, 
er með öllu óskiljanlegt, að vörur, sem 
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framleiddar eru, skuli oft vera svo ófull-
nægjandi frá sjónarmiði neytendanna 
sem raun ber vitni um. 

Nýjar tegundir verzlana 

Þátttaka kvenna í atvinnulífinu og 
stöðugt batnandi lífskjör munu ekki ein-
göngu hafa meginþýðingu fyrir vöru-
aðlögun framleiðendanna, heldur mun 
þetta einnig hafa áhrif á sölustefnuna 
og vörudreifinguna, sem þróast munu 
samhliða. Það er tillitið til óska neyt-
endanna, sem mest gildi hefur. Heildsal-
ar og smásalar hafa um mörg undan-
farin ár átt við mikla örðugleika að 
stríða, vegna þess að fyrirtæki þeirra 
hafa að nokkru staðnað í úreltu skipu-
lagi. Þó að reynt hafi verið í vaxandi 
mæli að hlaupa yfir heildsölustigið í 
vörudreifingunni, þá stafar það alls 
ekki af því, eins og sumir vilja halda 
fram, að heildverzluninni sé ofaukið, 
heldur er orsökin eingöngu sú, að nú-
verandi skipulag heildsölunnar er 
hvorki í samræmi við kröfur nútímans 
né framtíðarinnar. 

Í framtíðinni verður hlutverk heild-
sölunnar ekki að láta smásölunni í té 
birgða- og fjármagnsþjónustu. Hlut-
verk heildsölunnar verður hrein sölu- og 
dreifingarstarfsemi. Þetta mun svo aft-
ur hafa í för með sér, að gera verður 
þær breytingar á hinu venjubundna 
vöruvali heildverzlana, að seldar verði 
saman vörur, sem hafa samstöðu í sölu, 
en ekki vörur, sem hafa samstöðu í 
framleiðslu eða innkaupum, svo sem 
tíðkazt hefur til þessa. Það er deginum 
ljósara, að of dýrt er fyrir sérhvert iðn-
fyrirtæki af meðalstærð, — en slík fyr-
irtæki eru og munu verða mörg á Norð-
urlöndum, — að hafa fullkomna sölu-
deild. Sú staðreynd, að slík fyrirtæki 

hafa haft söludeildir, er bein afleiðing 
þess, að heildverzlunin, eins og hún hef-
ur verið rekin í flestum tilfellum, hefur 
ekki verið fær um að annast þetta starf. 
Á þessu mun verða breyting; ný tegund 
heildverzlunar mun koma fram og taka 
starfsemi sem þessa að sér og gegna 
með því mikilvægu hlutverki í dreifing-
arkerfi framtíðarinnar. 

Í mörg ár hefur smásöluverzlunin 
verið gagnrýnd. Ég er ekki þeirrar 
skoðunar, að sú stefna muni sigra, sem 
nú er hafin í smásölunni. Hún miðar að 
vísu að endurskipulagningu sölustarf-
seminnar, og það er verk, sem ég hef 
þegar bent á, að vinna þurfi á sviði 
heildsölunnar. En það er grundvallar-
mismunur á starfsemi heildverzlunar 
og á starfsemi smásöluverzlunar. Hin 
fyrrnefnda á að sjá um að dreifa vör-
um frá framleiðendum til verzlana á 
sem ódýrastan og hentugastan hátt. 
Hlutverk smásölunnar er hins vegar að 
sjá um endanlega sölu og dreifingu á 
vörunum til neytenda. Af þessu leiðir, 
að rekstur heildverzlunarinnar verður 
að vera í samræmi við skipulag smá-
sölunnar, en skipulag smásölunnar verð-
ur aftur á móti að miðast við kjör og 
þarfir neytendanna. Hvort verzlunin 
gegnir sínu þjóðfélagslega hlutverki, er 
algjörlega komið undir því, að hún láti 
í té nauðsynlega þjónustu á fullnægj-
andi hátt. Þjónusta heildverzlunarinnar 
er fólgin í að inna af hendi árangurs-
ríka sölustarfsemi fyrir framleiðendur. 
Hlutverk smásölu verður hins vegar að 
tryggja hagkvæm og afkastamikil 
vinnubrögð við endanlega sölu og af-
greiðslu vara til neytenda. 

Vandamálin við heimilishald í fram-
tíðinni verða að litlu leyti tengd pen-
ingasparnaði, heldur munu þau verða 
fólgin í því, hvernig spara megi tím-
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ann og auka þægindin. Þetta mun hafa 
það í för með sér, að hluti þess starfs, 
sem neytendur sjálfir inntu af hendi í 
sambandi við innkaup og heimsending-
ar, hlýtur nú að færast yfir á smásölu-
verzlanir. 

Það, sem um er að ræða, er að sjá 
neytendunum fyrir nauðsynjum í sem 
mestu samræmi við óskir þeirra og 
þarfir. Ég er þeirrar skoðunar, að það 
muni verða vafasamur hagnaður að 
minnka þjónustuna til þess að geta selt 
hverja vörueiningu nokkrum aurum 

ódýrar. Það er einungis til að velta störf-
unum yfir á neytendur. Þess vegna er 
það skoðun mín, að hrifningin af kjör-
búðunum, sem nú er mjög mikil, leiði 
inn á villigötur, framtíðarþróunin inn-
an smásölunnar muni stefna í aðra átt, 
þar sem þjónustan verði aukin, en ekki 
minnkuð frá því, sem nú er. Smásölu-
fyrirtæki munu þá í vaxandi mæli létta 
störfum af neytendum, svo að þau fái 
leyst af hendi skyldu sína í samfélagi 
framtíðarinnar. 

(Þýtt og stytt). 



Frá Alþjóðabankanum og gjaldeyrissjóðnum 
Hér fara á eftir nokkrir þættir um Alþjóðabankann og: Al-
þjóðagjaldeyrissjóðinn, sem Islendingar era þátttakendur í og 
hafa haft allmikil skipti við, svo og hina nýju Alþjóðalána-
stofnun. Meðal annars er birtur kafli úr ræðu, sem Eugene 
Black, aðalbankastjóri Alþjóðabankans, hélt á aðalfundi hans 
í september síðastliðnum. 

Tímamót. 

Í ár eru tíu ár liðin síðan Alþjóðabank-
inn og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn tóku 

til starfa. Þetta hefur verið viðburðaríkt 
tímabil í efnahagsmálum og þróunin orðið 
að mörgu leyti á annan veg en menn gerðu 
ráð fyrir, þegar þessar stofnanir voru sett-
ar á laggirnar í lok heimsstyrjaldarinnar 
síðustu. 

Það hefur tekið mun lengri tíma en ætlað 
var að koma á frelsi í gjaldeyrismálum og 
alþjóðaviðskiptum, og hefur það sérstaklega 
staðið starfsemi Alþjóðagjaldeyrissjóðsins 
fyrir þrifum. Alþjóðabankinn hefur hins 
vegar vaxið ört og unnið sér mikilvægan 
sess í fjármálum heimsins. Hefur lánastarf-
semi hans farið ört vaxandi ár frá ári og 
átt drjúgan þátt í því að auka fjármagns-
hreyfingar landa á milli. Frá upphafi og til 
loka síðasta reikningsárs í júní s.l. hafa 
lánveitingar bankans numið 2.720 milljón 
dollurum til 42 landa. Hafa lán bankans ver-
ið mjög vel undirbúin, enda hafa engin van-
skil orðið á þeim til þessa, og má það telja 
fádæmi. Einnig hefur bankinn unnið mikil-
vægt leiðbeiningarstarf fyrir ýmsar þjóðir, 
sem skammt eru á veg komnar í efnahags-
málum. 

Það hefur verið skoðun margra, að kröf-
ur bankans um ríkisábyrgð og önnur skil-
yrði væru of strangar, og m. a. gæti bank-

inn af þeim sökum ekki lánað eins mikið 
til einkafyrirtækja og æskilegt væri. Til 
þess að ráða bót á þessu hefur verið stofn-
að dótturfyrirtæki bankans, Alþjóðalána-
stofnun (International Finance Corpora-
tion), til þess að starfa að lánveitingum á 
þeim sviðum, sem starfsemi bankans nær 
ekki til. Verður nánar sagt frá þessari 
stofnun hér á eftir. 

Per Jacobsson verður forstjóri 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. 

Upphaflega var ráð fyrir því gert, að 
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn yrði mun 
mikilvægari stofnun en Alþjóðabankinn. 
Sjóðnum var ætlað það hlutverk að hafa 
yfirstjórn gjaldeyrismála í heiminum. Hon-
um er ætlað að vinna bug á greiðsluvand-
ræðum og viðskiptakreppum með lánveit-
ingum, eftirliti og ráðleggingum í gengis-
og gjaldeyrismálum. 

Ymsar orsakir hafa valdið því, að hlut-
verk sjóðsins hefur orðið minna en skyldi, 
og er ekki hægt að drepa nema lauslega á 
þær hér. Í fyrsta lagi voru gerðar þær kröf-
ur til þátttökuríkjanna, að þau kæmu á 
frjálsum gjaldeyrisviðskiptum, áður en þau 
gætu notið fullra réttinda í sjóðnum, og 
var gert ráð fyrir, að því marki yrði náð 
fimm árum eftir stríðslok. Reynslan hefur 
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þó orðið sú, að enn eiga flestar þjóðir langt 
í land í þessu efni þrátt fyrir það, sem 
áunnizt hefur að undanförnu. í öðru lagi 
var sú afdrifaríka ákvörðun tekin, að sjóð-
urinn tæki engan þátt í Greiðslubandalagi 
Evrópu og þeirri efnahagssamvinnu, sem 
þar hefur verið komið á fót undir forystu 
Efnahagssamvinnustofnunar Evrópu. Hefur 
því sjóðurinn staðið utan við þá mikilvægu 
þróun, sem orðið hefur í gjaldeyrismálum 
Evrópu á undanförnum árum. 

Þrátt fyrir þetta hefur Alþjóðagjaldeyr-
issjóðurinn unnið gott verk á ýmsum svið-
um, ekki sízt sem tæknifróð stofnun í efna-
hagsmálum. Hafa margar þjóðir notið að-
stoðar hans í þeim efnum. Þess er skemmst 
að minnast, að tveir sérfræðingar hans voru 
fengnir í haust til að vera ríkisstjórn Ís-
lands til ráðuneytis um efnahagsmál. 

Í haust hafa orðið forstjóraskipti við Al-
þjóðagjaldeyrissjóðinn. Hefur Ivar Rooth, 
fyrrum ríkisbankastjóri Svía, látið af störf-
um eftir fimm ára þjónustu, en hann hefur 
unnið sér miklar vinsældir og álit í þessu 
starfi. Við starfinu tekur dr. Per Jacobs-
son, sem Íslendingum er kunnur af fyrir-
lestraferð hans hingað til lands fyrir rúm-
um tveimur árum, en fyrirlestrar hans voru 
þá birtir í Fjármálatíðindum. Það má bú-
ast við því, að tilraun verði gerð til þess 
undir forystu Per Jacobsson að blása nýju 
lífi í Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og finna leið 
fram hjá þeim vanköntum, sem komið hafa 
í ljós á stofnskránni. Per Jacobsson hefur 
verið einn helzti leiðtoginn í fjármálalífi 
Evrópu um alllangt skeið, og má telja víst, 
að hann reyni að auka samvinnu Alþjóða-
gjaldeyrissjóðsins og Greiðslubandalags 
Evrópu. 

Alþjóðalánastofnunin. 

Síðastliðið sumar tók til starfa ný 
stofnun, er nefnist Alþjóðalánastofnunin 
(International Finance Corporation). Er 
hún dótturfyrirtæki Alþjóðabankans í 
Washington og mun starfa í nánum tengsl-
um við hann. Tilgangurinn er sá, að náin 
samvinna og verkaskipting verði milli þess-
ara tveggja stofnana á sviði lánveitinga. 

Alþjóðalánastofnuninni er ætlað að lána til 
þeirra hluta fyrst og fremst, sem Alþjóða-
bankinn er ekki fallinn til eða má ekki sinna 
vegna stofnskrár sinnar. Mun Alþjóðalána-
stofnunin eingöngu lána til einkafyrirtækja 
og án ríkisábyrgðar. Hins vegar er Alþjóða-
bankanum aðeins heimilt að lána gegn rík-
isábyrgð. Hlutafé Alþjóðalánastofnunarinn-
ar má vera allt að 100 millj. dollara, og í 
júlí s.l, þegar hún tók til starfa, námu 
hlutafjárloforð 78,4 milljónum frá 32 lönd-
um. Síðan hefur þátttökuríkjunum farið 
jafnt og þétt fjölgandi. Eingöngu þeim ríkj-
um er heimil þátttaka, sem hlut eiga að 
Alþjóðabankanum, enda hafa þessar stofn-
anir sameiginlegt bankaráð. Ísland gerðist 
þegar í upphafi þátttakandi í Alþjóðalána-
stofnuninni, og nam hlutafjárframlag þess 
11 þús. dollurum. Fyrst í stað verður hluta-
féð eina starfsfé stofnunarinnar, en með 
tímanum er í ráði að afla f jár með sölu 
verðbréfa á helztu peningamörkuðum 
heimsins. 

Hlutverk Alþjóðalánastofnunarinnar er 
að efla efnahagsþróun með því að styðja 
efnileg einkafyrirtæki í þátttökulöndunum, 
einkum meðal þeirra þjóða, sem skammt eru 
á veg komnar í efnahagsmálum. Jafnframt 
lánastarfsemi sinni mun stofnunin vinna að 
upplýsingum og athugunum í því skyni að 
greiða fyrir flutningi einkafjármagns milli 
landa. Mun nú verða nokkru nánar skýrt 
frá starfsháttum Alþjóðalánastofnunarinn-
ar. 

Skilyrði fyrir lánveitingu. 
Alþjóðalánastofnunin mun aðeins styðja 

einkafyrirtæki, það er að segja fyrirtæki, 
sem ekki eru í opinberri eign. Þó mun 
verða lánað til fyrirtækja, þótt þau hafi 
fengið nokkurt fjármagn af almannafé, ef 
opinberir aðilar hafa ekki meirihluta í 
stjórn þeirra. 

Stofnunin mun eingöngu lána til fram-
leiðslufyrirtækja, bæði á sviði iðnaðar, 
landbúnaðar, fjármála, viðskipta o. s. frv. 
Á næstu árum mun hún þó fyrst og fremst 
veita fjármagn til iðnfyrirtækja. Ekkert fé 
mun verða lagt í byggingu íbúðarhúsa, 
spítala, skóla eða til annarrar félagslegrar 
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þjónustu. Ekki verður heldur lánað til fram-
kvæmda, svo sem raforkuvera, samgöngu-
bóta, áveituframkvæmda eða annars, sem 
AljDjóðabankinn er vel fallinn til að sinna. 
Alþjóðalánastofnunin mun aðeins leggja 
fram fé að því tilskildu, að á móti komi 
einkafjármagn, sem sé að minnsta kosti 
helmingur heildarstofnfjár. Fyrst í stað 
mun stofnunin setja sér það mark að taka 
ekki þátt í fyrirtækjum, sem hafa yfir 
minna f jármagni að ráða en 500 þús. dollur-
um, og að hlutdeild hennar verði ekki minni 
en 100 þús. dollarar. Ekkert hámark hefur 
verið sett fyrir einstökum lánveitingum, en 
þó munu frekar verða studd mörg meðalstór 
fyrirtæki heldur en fá mjög stór. 

Framkvæmd og lánakjör. 
Tilgangur Alþjóðalánastofnunarinnar er 

að reyna ýmsar nýjar leiðir í lánveitingum, 
einkum vegna þess, að framlög hennar verða 
skoðuð sem áhættufjármagn og vonazt verð-
ur eftir hagnaði í samræmi við það. Ekki 
þykir þó fært að hafa framlögin í formi 
beinna hlutafjárkaupa, heldur verða þau í 
lánsformi. Hins vegar mun stofnunin ávallt 
æskja þess, að hægt verði að breyta lánun-
um hvenær sem er í hlutabréf á einn eða 
annan hátt. Sjálf mun Alþjóðalánastofnun-
in þó ekki nota sér þessi réttindi, en þau 
mundu gera henni kleift að selja kröfu sína 
á sama verði og um hlutafé væri að ræða, 
en á þann hátt nýtur hún hagnaðar í sam-
ræmi við það, hve ágóðavænlegt fyrirtækið 
er. Þannig ætti að vera hægt að fá nokkurn 
hagnað auk venjulegra vaxta, sem mundi 
vega upp á móti þeirri áhættu, sem þessum 
lánveitingum er samfara. Yfirleitt verður 
reynt að selja hlutdeild stofnunarinnar í 
fyrirtækjum strax og hægt er að fá gott 
verð fyrir hana, en á þann hátt verður fé 
losað sem fyrst til nýrra lánveitinga. 

Alþjóðalánastofnunin mun ekki miða 
framlög sín við ákveðinn vaxtafót. Mun 
samið um hann með hliðsjón af aðstæðum 
hverju sinni, og sama gildir um lánstíma, 
sem yfirleitt verður 5—15 ár. Lán verða 
veitt með eða án sérstakra trygginga, eftir 
því sem aðstæður segja til um, en þó verð-

ur aldrei krafizt ríkisábyrgðar eins og fyrr 
segir. 

Fyrst um sinn verða lán eingöngu veitt 
í dollurum, en í framtíðinni mun það sjón-
armið ráða mestu, að eignir stofnunarinnar 
verði ætíð í yfirfæranlegum gjaldeyri. 

Áherzla verður á það lögð, að fyrirtæki 
þau, sem lán fá hjá Alþjóðalánastofnuninni, 
hafi á að skipa reyndum stjórnendum, og 
stundum kann hún að æskja þess að eiga 
fulltrúa í stjórn fyrirtækja til að gæta 
hagsmuna sinna. Auk þess verður fylgzt 
vel með rekstri fyrirtækjanna af sérfræð-
ingum hennar. 

Ræða Blacks. 

Á undanförnum árum hefur Alþjóða-
bankinn átt drjúgan þátt í því að auka 
lánveitingar þjóða á milli. Einn mikilvæg-
asti þáttur þess hlutverks hefur verið að 
afla f jár á peningamarkaði Bandaríkjanna 
og hinna auðugri landa Evrópu og beina 
því til viðreisnarstarfa í þeim löndum, sem 
skammt eru á veg komin í iðnþróun og 
efnahagslegum framförum. Eins og vænta 
mátti í stofnun, sem um 60 þjóðir eru að-
ilar að, hefur ekki verið hægt að sneiða hjá 
ágreiningi um ýmis stefnumál bankans. 
Hafa sum þátttökuríkin deilt allhart á 
bankann fyrir hinar ströngu útlánareglur 
hans og ekki sízt varðandi mat hans á hinni 
almennu stefnu lántökuríkja í efnahags-
málum. Enn fremur hefur oft orðið ágrein-
ingur við bankann um eignarform þeirra 
fyrirtækja, sem hann hefur lánað til. 

Íslendingar hafa þegar fengið allmikil 
lán frá Alþjóðabankanum, og vafalaust 
munu þeir oft leita til hans í framtíðinni. 
Það er því ekki ófróðlegt fyrir menn að 
kynnast þeim skoðunum, sem ráðandi eru 
í bankanum. Má að nokkru kynnast þeim af 
eftirfarandi kafla úr ræðu þeirri, er Eugene 
Black, aðalbankastjóri Alþjóðabankans, 
flutti á ársþingi hans í september síðast-
liðnum: 

„Það, sem eftir er af ræðutima mínum, 
mun ég nota til að skyggnast fram á við. 
Ég ætla að tala um þau lönd, sem skammt 
eru komin í efnahagsþróuninni, ekki aðeins 
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vegna þess, að framtíð Alþjóðabankans er í 
þeirra höndum, heldur einnig vegna þess, að 
ég er sannfærður um, að þau munu hafa 
veruleg áhrif á framtíð mannkynsins. Ég 
hygg, að ljóst sé, að stórkostlegar breyt-
ingar eiga sér nú stað í þessum löndum, 
— breytingar, sem búast má við, að sagn-
fræðingar síðari tíma líti á sem hinar mik-
ilvægustu, er gerzt hafi á tuttugustu öld. 

Þessar breytingar hófust fyrir meir en 
tveimur öldum, þegar kaupmenn og land-
nemar frá Evrópu lögðu fyrst upp í leit að 
nýjum löndum og mörkuðum. Þessir kaup-
menn og landnemar höfðu með tímanum 
gífurleg áhrif á hin gömlu þjóðfélög í Asíu, 
Afríku og Suður-Ameríku og komu róti á 
þjóðir, sem höfðu staðið í stað um alda-
raðir. 

Þessi gömlu þjóðfélög voru auðug að 
erfðavenjum og ævafornum þjóðfélagshátt-
um. Meginhluti fólksins var fátækur í efna-
hagslegum skilningi, og hagkerfi landanna 
voru frumstæð og kyrrstæð. Þjóðernisstefn-
an var fjarlæg hugmynd í flestum þeirra, 
en stöðug samskipti við Vesturlönd og kynni 
af lífskjörum þar, auk sívaxandi aðdáunar 
á nútímatækni, hafa vakið áhuga milljóna 
á að bæta afkomu sína. 

Síðastliðin 15 ár hafa lönd með yfir 500 
millj. íbúa í Asíu og Afríku öðlazt sjálf-
stæði. En sjálfstæðið hefur ekki enn bætt 
lífskjörin í hinum vanþróuðu löndum þrátt 
fyrir mikla nauðsyn og einlæga ósk íbú-
anna. Sá vandi er enn óleystur, og efa ég, 
að nokkrir þjóðarleiðtogar í sögunni hafi 
átt við erfiðari þraut að glíma. 

Efnahagsþróunin er óútreiknanleg. Hún 
hefur í för með sér ný vandamál, um leið 
og hin eldri eru leyst. Um leið og eftirspurn 
líðandi stundar er fullnægt, kemur fram ný 
og aukin eftirspurn. Og það, sem mikilvæg-
ast er af öllu: Fyrri afstaða til lífs og 
starfs glatast, jafnframt því sem lífskjörin 
eru bætt. Gömlu og traustu samfélagi er 
raskað, um leið og milljónir manna eygja 
nýjar vonir og metnaður þeirra vex. Fram-
þróunin hefur — jafnframt hagnaðinum — 
haft í för með sér uppnám og óánægju, sem 
gæti hindrað frekari þróun eða jafnvel ógn-

að þeim undirstöðum, sem samfélag þjóð-
anna er reist á. 

Samt vitum við, að efnahagslegar fram-
farir eru nauðsyn í heiminum, ef allir eiga 
að lifa og dafna í friði. Við vitum einnig, 
að við þau vandamál, sem efnahagsþróun 
veldur, — óróa og óánægju, nýjar vonir og 
metnað, — er aðeins unnt að ráða með enn 
örari framförum. Þróunin verður að halda 
áfram. Hún verður að vera sem stöðugust 
í hinum fátækari löndum, þar til eitthvert 
nýtt jafnvægi hefur náðst, sem er sambæri-
legt við öryggi og velferð fólks annars stað-
ar. 

Við megum ekki misskilja þetta; efna-
hagsþróun í þessum löndum er ekki aðeins 
þróun, hún er einnig hugsjón, samstillt 
krafa vaxandi fjölda manna um lausn frá 
rótgróinni fátækt. Hér eru skilyrði til að 
láta mikið gott af sér leiða. Ef það tekst 
að nýta mannaflið í hinum fátækari lönd-
um til að koma af stað raunhæfum efna-
hagsframförum, geta þessi landssvæði þró-
azt með áður óþekktum hraða. 

Til þess að skilyrði til framþróunar í 
hinum fátækari löndum nýtist sem bezt, 
þarf að auka skilning á því, að til eru sann-
gjarnar og hlutlægar aðferðir við áætlanir, 
skipulagningu og framkvæmd efnahagsvið-
reisnar og þær aðferðir fela í sér verulega 
tryggingu fyrir því, að raunverulegur ár-
angur náist og að allur almenningur njóti 
hans. Ef tekst að lægja þjóðernistilfinn-
ingarnar nægjanlega, til að unnt sé að 
beita þessum aðferðum, má búast við ríku-
legri uppskeru velmegunar og friðar í heim-
inum. 

Ég hygg, að skilningur sé að vaxa á mik-
ilvægi þess að líta hlutlægt á mál, er varða 
efnahagslegar framfarir í þeim löndum, 
sem skammt eru á veg komin efnahagslega. 
En betur má, ef duga skal: Menn verða að 
losa sig við ýmsa fordóma, sem rugla stefn-
una í þessum málum. Mun ég ræða nokkra 
slíka fordóma sem dæmi. 

Í fyrsta lagi er sú skoðun almenn, að nú 
á tímum geti aðeins ríkisstjórnir eflt efna-
hagslegar framfarir, er séu nægilega örar 
og réttlátar. Ég vil þegar taka það fram, 
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að á mörgum sviðum getur ekkert komið í 
stað frumkvæðis ríkisstjórna. í flestum fá-
tækari löndum heims hafa ríkisstjórnir tek-
ið að sér — og verða sennilega að taka að 
sér í framtíðinni — að leggja þann grund-
völl, er áframhaldandi þróun verður að 
byggjast á. En það er hættuleg skoðun að 
halda, að efnahagsþróun sé eingöngu við-
fangsefni ríkisstjórna. Hin mikla og vax-
andi athafnaþrá einstaklinga í hinum fá-
tækari löndum mun nýtast illa, ef allar 
ákvarðanir varðandi þróun efnahagsmála 
eru gerðar af stjórnarvöldunum. Fram-
kvæmdavilja og getu sérhvers einstaklings 
verður að nýta, ef viðreisnaráætlun á að 
bera góðan árangur. Af því leiðir, að veita 
verður einstaklingunum frjálsræði, til að 
framkvæmdalöngun þeirra fái notið sín, og 
jafnframt þarf að hvetja þá til starfa. 

Næst vil ég minnast á þá þjóðtrú, að 
verðbólgu megi nota til að tryggja auðsótt-
ar framfarir. Mér þykir ánægjulegt að geta 
sagt, að þessi skoðun á sér nú fáa formæl-
endur. Skilningur hefur vaxið á því, hvernig 
verðbólga rýrir sparifé, eyðileggur skilyrðin 
til að dæma skynsamlega um gagnsemi f jár -
festingar og hefur skaðleg áhrif á greiðslu-
jöfnuð sérhvers lands. 

Samt eru enn fáir, er hugsa af raunsæi 
um þær leiðir, sem framkvæmanlegar eru 
til að vinna bug á verðþenslu. Sennilega 
er það erfiðasta ákvörðun, sem við hér í 
bankanum verðum að gera, þegar okkur 
finnst, að fresta þurfi lánveitingu til lands, 
sem er aðili að bankanum, vegna þess að 
okkur virðist, að verðbólga dragi úr láns-
trausti þess og skilyrðum til heilbrigðrar 
framþróunar. Ákvarðanir okkar hljóta 
stundum að hafa mikla óvild í för með sér. 
Samt vil ég leggja áherzlu á þá skyldu bank-
ans að styðja ekki þær ríkisstjórnir, sem 
tekst ekki að vinna gegn verðþenslu eða 
verðþensluhættu. Kenningin um skaðleysi 
verðbólgu er ekki lengur almenn, en lang-
ur tími mun líða, áður en hún verður út-
dauð með öllu. 

Að lokum vildi ég ræða þá kenningu, að 
fjármagnseigendur, sem festa fé sitt í öðr-
um löndum nú á tímum, séu aðeins hinir 

gömlu heimsveldissinnar, færðir í nýjan 
búning. Stundum held ég, að grundvallar-
skoðun manna á útlendingum sé yfirleitt 
mjög úrelt. Okkur hættir til að halda, að á 
meðan líf okkar sjálfra er sífellt að breyt-
ast, standi menn í stað hvarvetna annars 
staðar í heiminum. Þessi skoðun, sem oft 
veldur miklum misskilningi, er ekkert sér-
einkenni fyrir íbúa hinna fátækari landa. 

Það er staðreynd að mínu áliti, að nú eru 
ekki nægjanlega margir fjármagnseigend-
ur, sem fúsir eru til að festa fé sitt í hin-
um fátækari löndum. Þeir, sem hafa gert 
það eða vildu gera það, hafa breytta af-
stöðu og önnur sjónarmið en áður, alveg 
eins og fólkið í þeim löndum, sem skammt 
eru á veg komin efnahagslega. Vissulega 
vill hinn erlendi fjármagnseigandi fá og á 
rétt á að fá sanngjarnan hagnað af fram-
lagi sínu. En ég gæti nefnt þess fjölmörg 
dæmi, að hagnaður sá, sem vonazt er eftir 
nú, er ekkert svipaður þeim, sem erlendir 
fjármagnseigendur fengu fyrir 50 til 100 
árum. 

Hættan, sem nú steðjar að, er ekki sú, 
að hinir erlendu fjármagnseigendur ætlist 
til of mikils af þeim löndum, sem eru að 
vinna að efnahagslegri viðreisn. heldur hitt, 
að þessi lönd geri of lítið til að laða þá til 
sín. Nú á tímum getur erlendur fjármagns-
eigandi ekki hafið starfsemi í neinu landi, 
nema fólkið þar óski eftir því. Með því að 
ala á þeirri trú, að fjármagnseigendur muni 
nota aðstöðu sína til arðráns, spilla hin 
fátækari lönd tækifærum sínum til að fá 
heppilegustu aðstoð, sem völ er á til auk-
inna framfara. Fjármagn og þekking, sem 
stjórnendur einkafjármagns færa með sér, 
er oft ekki fáanlegt annars staðar. Sérstak-
lega láta þeir í té þekkingu á því, hvernig 
stjórna eigi í atvinnurekstri, þekkingu, sem 
þarf að kynnast af raun, til að hún lærist. 
Ef land hyggst iðnvæðast til alhliða hagn-
aðar fyrir íbúana, þá er ekkert hagkvæm-
ara en reyna að fá erlendan fjármagnseig-
anda til að hætta fé sínu í einhverja fram-
kvæmd í landinu í von um sanngjarnan 
ágóða. 

Með því að kveða niður fordóma eins og 
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þessa munu stjórnendur hinna fátækari 
landa taka stórt spor í átt til hlutlægs 
skilnings, sem nauðsynlegur er til að stuðla 
að stöðugum framförum. En þegar ég tala 
um raunhæfa afstöðu til framfaramála, á ég 
einnig við að leysa stefnuna á því sviði úr 
viðjum þröngra stjórnmálasjónarmiða. Allir 
verðum við að sætta okkur við stjórnmálin. 
Markmiðið er því ekki að skilja viðreisnar-
málin alveg frá stjórnmálum, heldur að gera 
sér sem ljósasta grein fyrir, hvaða stefnur 
muni leiða til góðs og hverjar til ills, þegar 
litið er yfir lengri tíma. Og á þetta jafnt 
við iðnaðarlöndin sem þau lönd, sem 
skemmra eru á veg komin í efnahagsmál-
um. 

Til dæmis getur enginn forystumaður í 
landi, sem er á þróunarbraut, leyft sér ann-
að en setja djörf markmið að keppa að í 
samræmi við vilja fólksins. Á hinn bóginn 
mega ekki forystumenn slíkra landa setja 
óraunsæ markmið og eyðileggja síðan hag-
kerfið með því að reyna að ná þeim. Slíkt 
leiðir til upplausnar. 

Á sama hátt hvílir mikil ábyrgð á stjórn-
málaleiðtogum iðnaðarþjóðanna að greina 
á milli stundarávinnings og hinna raun-
verulegu framtíðarhagsmuna, sem lönd 
þeirra hafa af efnahagsframförum í hinum 
fátækari hlutum heimsins. Þrátt fyrir meiri 
aðstoð iðnaðarþjóðanna til að auka fram-
farir í heiminum en dæmi eru til áður, 
skyggja stundarhagsmunir þeirra í stjórn-
málum og efnahagsmálum oft á hina raun-
verulegu hagsmuni þeirra í þessum málum. 
Of oft er hjálp aðeins veitt til að kaupa 
vináttu og hernaðarlega samstöðu. Afleið-
ing þessa er, að aðstoðin er oft óstöðug og 

leyfir ekki þá skipulagningu viðreisnar-
starfsins, sem nauðsynleg er fyrir fram. 

Mönnum hættir til að líta á viðreisnar-
aðstoð eingöngu sem tæki til að hjálpa inn-
lendum iðnrekendum, framleiðendum og út-
flytjendum í hlutaðeigandi landi til að auka 
starfsemi sína. Til dæmis hef ég oft við 
sams konar tækifæri og nú rætt um þá 
skammsýni, sem er einkenni hóflausrar lán-
veitingar til skamms tíma til að auðvelda 
útflutning. Viðskipti, sem vinnast við slík-
ar aðstæður, eru aldrei meira virði en þau 
viðskipti, sem glatast síðar, ef óeðlilegar 
lánveitingar draga úr getu viðtakenda til að 
standa við erlendar skuldbindingar í fram-
tíðinni. (Ég gæti einnig bætt því við, að það 
getur reynzt alvarlegt fyrir hin fátækari 
lönd að veðsetja framtíðargjaldeyristekjur 
sínar til þess að geta flutt inn vörur til 
vanhugsaðra framkvæmda, sem eingöngu er 
ráðizt í vegna þess, að lán eru í boði.) 

Ég hygg, að iðnaðarlöndin mundu gera 
mikið gagn með því að gera ljósan greinar-
mun á hreinni efnahagsaðstoð og aðstoð, 
sem hefur annan tilgang, svo sem hernaðar-
legan. Þetta mundi að minnsta kosti skýra 
hin raunverulegu afskipti þeirra af fram-
þróun í þeim löndum, sem skammt eru á 
veg komin. Það er einnig mikið hagsmuna-
mál iðnaðarþjóðanna sjálfra að gera afstöðu 
sína í þessum málum sem ljósasta, því að 
eins og ég hef áður sagt, þá er sameiginleg 
trú allra þjóða á gildi efnahagslegra fram-
fara vissulega helzta vonin, — ef ekki hin 
eina, — til að efla hina miklu þjóðfélags-
breytingu, sem nú fer fram í hinum fátæk-
ari löndum, svo að þróun þeirra verði í sam-
ræmi við framfarir og öryggi allra þjóða", 



Framleiðsla og fjárfesting 1955 

Inngangur — Framleiðsla landbúnaðarafurða — Fjárfesting 
í landbúnaði — Útgerð og- sjávarvöruiðnaður — Aukning 
skipastólsins — Iðnaðarframleiðsla — Heildarfjárfesting — 
Raforkumál — Opinberar framkvæmdir — Húsbyggingar. 

Inngangur 

Árið 1955 var allmikið umbrotaár í at-
vinnulífi Íslands. Afli á vetrarvertíð 

var með ágætum, og aukning heildarafla-
magns á árinu nam 5,5%. Vaxandi peninga-
tekjur höfðu í för með sér aukna eftir-
spurn á innanlandsmarkaði og vaxandi f jár-
festingu. Hins vegar var árferði tii sveita 
víða erfitt, og langvinnar kjaradeilur drógu 
allmikið úr framleiðslu í kaupstöðum. Að 
öllu samanlögðu virðist þó hafa orðið þó 
nokkur framleiðsluaukning í þjóðfélaginu 
á árinu, líklega allt að 7%, en endanlegar 
áætlanir um þjóðarframleiðsluna hafa enn 
ekki verið gerðar. 

Í eftirfarandi yfirliti verður grein gerð 
fyrir einstökum þáttum framleiðslu og 
fjárfestingar, eftir því sem upplýsingar 
hrökkva til. 

Framleiðsla landbúnaðarafurða. 

Árið 1955 var veðrátta mjög misjöfn eft-
ir landshlutum. Um aðalheyskapartímann 
voru þrálát votviðri um Suðurland og Suð-
vesturland, en mikið sólríki og blíða um 
Austurland. Heyskapurinn gekk að vonum 
illa um allt Suðurland og víða um Vestur-
land. Eigi skorti sprettu, en þrálátar rign-
ingar ollu því, að heyskapurinn sóttist seint 
og nýting varð víða hörmulega léleg. 

Sums staðar á óþurrkasvæðiuu varð hey-
skapur þó engu minni að magni en árið 
1954, og má þakka það því, hve mjög vot-
heysgerð, súgþurrkun og stóraukinn véla-
kostur hafa bætt aðstöðu fjölda bænda. 

Hér á eftir verður skýrt frá framleiðslu 
helztu landbúnaðarafurða á árinu 1955 og 
því næst rætt um fjárfestingu í landbún-
aðinum. 
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Sauðfjárstofninn í árslok og kjötframleiðsla í tonnum 1945—1955. 

Sauðfjárafurðir. Síðastliðið haust var 
slátrað 435.300 dilkum á móti 280.500 
haustið 1954. Nemur aukningin 55 af 
hundraði. Af fullorðnu fé var slátrað 31.000 
á móti 14.000 haustið 1954. Af fullorðna 
fénu var um 8.000 slátrað vegna niður-
skurðar í Dalasýslu, en þar kom mæðiveikin 
upp að nýju. Samsvarandi aukning varð í 
kjötframleiðslunni, enda var meðalþungi 
dilka svipaður og árið áður, eða 14,19 kg 
á móti 14,13 kg haustið 1954. Erfið veðrátta 
á síðasta ári hefur haft í för með sér til-
tölulega lágan meðalþunga; einnig er svo 
margt fé nú orðið í sumarhögum norðan 
og austan lands, að dilkarnir verða líklega 
rýrari þess vegna. 

Á 1. töflu sést, að framleiðsla allra sauð-
fjárafurða hefur aukizt verulega á árinu. 
Við tölurnar um kjötframleiðslu þarf að 
bæta heimaslátrun, en kjöt af heimaslátr-
uðu er talið hafa numið 1.400—1.500 tonn-
um. Alls hafa því um 8.500 tonn af kinda-
kjöti fallið til á árinu. 

Mjólkurafurðir. Innvegin mjólk í mjólk-
urbú var 54.227 tonn á árinu 1955, eða 
3,5% meiri en á árinu áður. (VIII. tafla 

að aftan sýnir framleiðslu mjólkurvara.) 
Tíðarfarið kom í veg fyrir frekari fram-
leiðsluaukningu mjólkurafurða, og síðasta 
ársfjórðunginn var beinlínis um minnkun 
að ræða frá árinu áður. Mest var aukn-
ingin hjá Mjólkursamlagi Þingeyinga 
(14,52%) og á Blönduósi (14,22%). 

Garðrækt og kornrækt. Hinar miklu úr-
komur sunnan lands og vestan háðu mjög 
kartöflurækt. Á Norður- og Austurlandi 
var veðurfar hagstætt garðyrkju, en þó of 
þurrt sums staðar. í heild var kartöflu-
uppskeran töluvert lakari en í meðallagi. 
Hefur hún verið áætluð allt að 80 þúsund 
tunnur, en sú áætlun er á engan hátt ná-
kvæm. Kartöfluuppskeran 1954 var áætluð 
um 100.000 tunnur. Lítið var ræktað af 
gulrófum á árinu. 

Uppskera af tómötum nam 196 tonnum 
og af gúrkum 22.000 kössum. Var þessi 
uppskera í betra lagi, og átti hið sama við 
um annað, sem ræktað var í gróðurhúsum. 
Aftur á móti varð verulegur samdráttur í 
framleiðslu hvítkáls, sem talin er hafa num-
ið um 45 tonnum á móti 82 tonnum árið 
áður. Einnig dró mjög úr blómkálsfram-
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leiðslu. Framleiðsla gulróta nam um 48 
tonnum. 

Á Sámsstöðum nam uppskeran 45 tunnum 
af byggi og 35 tunnum af höfrum, og er 
það miklu minni uppskera en verið hefur 
undanfarin ár. Uppskera af grasfræi nam 
aðeins um 75 kg, en var árið áður 350 kg. 

Aðrar lanclbúnaðarafurðir. Upplýsingar 
um framleiðslu annarra landbúnaðarafurða 
eru litlar og fremur ótryggar, en sam-
kvæmt áætlun nam framleiðsla ársins 1955 
af nautakjöti um 2.000 tonnum, af hrossa-
kjöti um 1.200 tonnum og af svína-, geita-
og alifuglakjöti um 550 tonnum. Svínarækt 
jókst nokkuð á árinu. 

Ekki eru fyrir hendi áreiðanlegar upp-
lýsingar um framleiðslu eggja á árinu 1955, 
en áætlað hefur verið, að framleiðslan hafi 
numið 1.000—1.100 tonnum, og er það álíka 
og árið áður. Alifuglar voru taldir vera 
80—100 þúsund í ársbyrjun 1955. Alifugl-
ar hér á landi eru nær einvörðungu hænsni. 

Fjárfesting í landbúnaði. 
Á árinu 1955 var enn mjög mikil f jár-

festing í landbúnaði og mun ekki hafa verið 
minni en árið áður, en talið er, að þá hafi 

fjárfestingin numið um 200 millj. króna. 
Er þá meðtalinn kostnaður við rafvæðingu 
sveitanna. Aukning bústofnsins var mun 
minni en árið áður, ræktunarframkvæmdir 
voru svipaðar, en mun meira fé fest í vél-
búnað og byggingu útihúsa. Verður nú rætt 
um helztu framkvæmdir á árinu. 

Jarðrækt. Öll jarðvinnsla hófst seint á 
árinu, enda var maímánuður kaldur og jarð-
klaki mikill. Einnig gerði votviðrið á Suð-
ur- og Suðvesturlandi framkvæmdir erfið-
ari. Þrátt fyrir þetta var mjög mikil ný-
rækt á árinu, eða allt að þvi eins mikil og 
árið 1954, eins og 2. tafla sýnir. Minna var 
um túnasléttur. Er það hvort tveggja, að 
túnasléttur voru óvenju miklar 1954, vegna 
þess að búizt var við, að það væri síðasta 
ár, sem jarðabótastyrkur yrði veittur til 
þeirra framkvæmda, þó að síðar væri ákveð-
ið, að styrkur skyldi greiddur á túnasléttur 
1955, og svo hitt, að víðast er langt komið 
að fullslétta tún eða því lokið með öllu. 
Önnur tafla sýnir einnig skurðgröft und-
anfarin fimm ár. 

Framkvæmdir á vegum Landnáms ríkis-
ins eru taldar með í töflunni. 

Á árinu 1955 voru 48 skurðgröfur í 
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notkun, 31 á vegum Vélasjóðs, 13 hjá Land-
námi ríkisins og 4 hjá ræktunarsamböndum. 

Alls var á árinu samþykkt stofnun 65 ný-
býla og endurbygging 15 eyðijarða, en bú-
skapur hafinn á 55 býlum. Frá því að Land-
nám ríkisins tók til starfa, hefur nýbýla-
stjórn samþykkt stofnun 540 nýbýla og end-
urbyggingu eyðijarða, en búskapur verið 
hafinn á 443 býlum. 

Framkvæmdir Landnáms ríkisins voru 
mun meiri en árið áður. Þriðja tafla sýnir, 
hve miklu kostnaður við þær hefur numið 
frá upphafi. 

Útgjöld ríkissjóðs vegna jarðræktarlag-
anna námu alls 14,1 millj. kr. á árinu 1955 
vegna jarðabóta, sem mældar voru árið áð-
ur. 

Búvélaeign. Vélvæðing landbúnaðarins 
jókst mjög á árinu, og af sumum landbún-
aðarvélum var flutt inn meira en nokkru 
sinni fyrr. Fjórða tafla sýnir innflutning-
inn árið 1955, en tölurnar um heildarbú-

vélaeign bænda eru ekki nákvæmar. Í sam-
bandi við landbúnaðarsýninguna 1947 voru 
teknar saman skýrslur um búvélaeignina, og 
síðan hefur verið bætt við innflutningi, en 
aðeins hefur verið hægt að áætla lauslega, 
hve mikið hefur verið tekið úr notkun ár-
lega af hinum ýmsu vélum. Árið 1955 voru 
einnig fluttir inn á fimmta hundrað jeppar 
til landbúnaðarstarfa. 

Bústofn. Bústofn Iandsmanna í árslok 
1951—1955 er sýndur á 5. töflu. Á töflunni 
sést, að sauðfé hefur fjölgað um 25 þúsund 
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á árinu 1955, en um rúmlega 90 þús. árið 
áður. Nautgripum fækkaði um rúmlega 
1.800, og mun þar aðallega hafa verið um 
að ræða geldneyti og kálfa, þannig að 
mjólkurkúaf jöldi hafi verið því nær óbreytt-
ur. 

Byggingar. Óhagstæð sumarveðrátta dró 
ekki úr húsbyggingum í sveitum, og voru 
þær meiri á árinu 1955 en nokkru sinni 
fyrr. Áætlað er, að varið hafi verið 52 millj. 
kr. til byggingar útihúsa, en lokið var við 
f jós yf ir 2,1 þús. kýr, fjárhús fyrir 15,2 
þús. f jár, hlöður að rúmmáli 167 þús. ten-
ingsmetrar og önnur útihús 27 þús. ten-
ingsmetrar. Íbúðarhúsabyggingar í sveitum 
voru í heild svipaðar og árið áður, þó var 
lokið við nokkru fleiri íbúðir, og verður 
nánar um þær rætt síðar í greininni í sam-
bandi við húsbyggingar. 

Útgerð og sjávarvöruiðnaður. 

Heildaraflinn á árinu 1955 var 5,5% 
meiri en árið áður, og hefur aflamagnið 

ekki verið jafnmikið síðan á árinu 1948. 
Togaraaflinn jókst um 4,5% miðað við 
fyrra ár, en bátaaflinn um 6,3%. Afkoma 
útgerðarinnar fór versnandi á árinu þrátt 
fyrir aukinn afla. Útgerðarkostnaður jókst 
að miklum mun, en fiskverð hækkaði ekki. 
Sex vikna almenn vinnustöðvun í tveimur 
meginverstöðvunum, — Reykjavík og Hafn-
arfirði, — olli verulegu aflatjóni, hefði 
mátt gera ráð fyrir verulegri aflaaukningu 
frá fyrra ári, ef ekki hefði komið til verk-
falls, þegar mest var aflavon á vertíðinni. 
Um sölu og útflutning fiskafurða er rætt 
ýtarlega í síðasta hefti Fjármálatíðinda í 
grein um utanríkisviðskipti árið 1955. 

Þátttaka í útgerð. Á 6. töflu sést fjöldi 
skipa og sjómanna, er þátt tóku í veiðum 
í mánuði hverjum árið 1955. Meðalskipa-
fjöldi við veiðar hvern mánuð var 418, sem 
er nokkru lægra en árið áður, en sama 
meðaltal og 1953. Þátttaka í sumarsíldveið-
um var mun minni en áður. 

Flokkun skipa eftir veiðiaðferðum er 
sýnd á 7. töflu. Lítið eitt færri skip stund-
uðu þorskveiðar með lóð og netum en árið 
áður. Dragnótaveiði hefur nú lagzt niður 
að mestu vegna stækkunar landhelginnar. 
Tala skipa við botnvörpuveiði í ís hefur 
aukizt, bæði karfaveiði og þorskveiði, en 
þó hefur tala skipa við botnvörpuveiði í 
salt aukizt enn meir. 

Aflabrögð. Heildaraflinn jókst, eins og 
áður segir, um 5,5% frá árinu áður. Þorsk-



130 26 F J Á R M Á L A T Í Ð I N D I 

aflinn jókst ekki, en aukning varð á ýms-
um öðrum fisktegundum, einkum karfan-
um, sem jókst um 20% frá fyrra ári, enda 
fundust ný karfamið á árinu. Ýsuaflinn, 
sem farið hafði vaxandi undanfarin ár, 
varð minni en árið 1954. Skiptingu aflans 
á fisktegundir má sjá á VI. töflu að aftan. 
Á 8. töflu má sjá skiptingu aflans eftir 
verkunaraðferðum síðastliðin fimm ár. 
Hafa orðið verulegar sveiflur í hagnýtingu 
fiskaflans á þessu tímabili, en þó ekki mjög 
miklar frá 1954—1955. 

Verkun aflans á þorskveiðum: Hlutfalls-
lega minna fór til frystingar en árið áður, 
og á það bæði við um báta- og togarafisk. 
Þrátt fyrir það fóru um 42% af heildarafl-
anum til frystingar. Á hinn bóginn jókst 
það magn, sem fór til herzlu og söltunar. 
Einkum var meira um, að bátafiskur færi 
til herzlu en árið áður og togarafiskur í 
salt. 

Ísfiskur. Framleiðsla á ísuðum fiski til 
útflutnings var svipuð og árið áður. Voru 
farnar 45 söluferðir til Vestur-Þýzkalands 
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og 2 ferðir til Austur-Þýzkalands. Tveir 
bátar lönduðu ísfiski í Bretlandi á árinu. 

Freðfisksframleiðslan. Framleiðsla freð-
fisks varð dálítið minni 1955 en árið áður. 
Á 10. töflu er sýnd freðfisksframleiðslan 
síðustu fimm árin. Á henni sést greini-
lega, hve framleiðsla á frystum bolfiski 
jókst mikið á árinu 1954. 

Saltfisksverkun. Framleiðsla saltfisks 

jókst verulega á árinu, og fór um það bil 
24% meira magn af fiski til söltunar en 
árið áður. Á 11. töflu má sjá framleiðslu 
bæði á verkuðum og óverkuðum saltfiski 
síðastliðin fimm ár. Á töflunni er öll fram-
íeiðslan einnig sýnd umreiknuð í óverkað-
an fisk, og gefur það nokkra hugmynd um 
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þróunina frá ári til árs, enda þótt slíkur 
umreikningur geti aldrei orðið mjög ná-
kvæmur. 

Harðfiskur. Harðfisksframleiðsla var 
mikil á árinu og nokkru meiri en árið áður, 
en þó mun minni en 1953, eins og 12. tafla 
sýnir. 

árum ekki verið eins mikil, að undanskildu 
árinu 1951, eins og sjá má á 13. töflu. 
Framleiðsla fiskimjöls var mikil á árinu, 
þótt hún væri nokkru minni en árið 1954, 
enda er nú meginhluti fiskúrgangs nýttur 
með framleiðslu fiskimjöls. Framleiðsla 
fiskimjöls, karfamjöls og ufsamjöls er sýnd 
á 13. töflu, en karfa- og ufsalýsi á 14. 
töflu. 

Þorskalýsisframleiðslan jókst lítið eitt á 
árinu 1955, eins og 15. tafla sýnir. Taflan 
sýnir enn fremur framleiðslu kaldhreins-
unarstöðvanna undanfarin fimm ár. Ekki 
eru til heildartölur um lifraraflann á árinu 
1955, en lifrarafli bátaflotans nam 10.949 
þús. lítrum og nýting hans 57,0%. Nýt-
ingin árið áður var 58,3%. 

Síldveiðar. Þátttaka í sumarsíldveiðum 
var mun minni en árið áður, og aflinn varð 
lítill. Meðalafli varð ekki mikill, þótt hann 
yrði töluvert meiri en 1954. Hins vegar var 
sildin venju fremur góð til söltunar og varð 
því verðmætari fyrir það en árið áður, þeg-
ar mestur hluti aflans fór til bræðslu. Á 16. 
töflu eru tölur, er sýna þátttöku í sumar-
síldveiðum og afla síðustu fimm árin. Rek-
netjaveiðar við Suðvesturland gengu all-
vel, þótt háhyrningur ylli miklu tjóni á 
veiðarfærum. 

Verkun síldaraflans er sýnd á 17. töflu. 
Síldarsöltun var í heild nær helmingi meiri 
en árið áður, og munaði mest um aukna 
síldarsöltun norðan lands. 

Bræðslusíldaraflinn varð svo til enginn, 
og flestar síldarverksmiðjurnar voru ónot-
aðar. Af bræðslusíldaraflanum komu 26 
þús. mál á land norðan lands og austan, en 
6 þús. mál. sunnan lands og vestan. 
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Heldur meira var fryst af síld en árið 
áður, og var mest af henni notað til beitu 
innan lands. 

Hvalveiðar. Árið 1955 voru veiddir fleiri 
hvalir en nokkru sinni fyrr, síðan hvalveið-
ar hófust á ný, og jókst framleiðsla hvalaf-
urða að sama skapi, eins og 18. tafla sýnir. 
Þrátt fyrir heildaraukninguna veiddust 
mun færri búrhvalir en tvö árin á undan. 
Meginhluti hvalkjötsins er nýttur, og er 
það selt bæði á innanlandsmarkaði og til 
útflutnings. Megnið af kjötinu er selt sem 
dýrafóður, eða 1.795 tonn á árinu móti 103 
tonnum, sem fóru til manneldis. 

Fjárfesting í útgerð. Upplýsingar um 
fjárfestingu í útgerð og sjávarvöruiðnaði 
eru mjög af skornum skammti, en sam-
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kvæmt þeim upplýsingum, sem fyrir liggja, 
virðist hún hafa verið allmiklu meiri en 
árið áður, enda var fjárfesting í sjávar-
vöruiðnaði þá lítil. Samkvæmt áætlun hefur 
rúmlega 30 millj. kr. verið varið til at-
vinnufyrirtækja, sem vinna í þágu sjávar-
útvegsins. Auk þess er svo aukning báta-
flotans, en frá henni verður greint nánar 
hér á eftir. Rúmmál nýrra fiskverkunar-
húsa, sem byggð voru í kaupstöðum og 
kauptúnum, nam alls 49 þús. m3. Mikill 
hluti þessara bygginga mun hafa verið 
þurrkhús, en þó er vitað, að á einum stað 
var byggt hraðfrystihús að rúmmáli um 
3.100 m3 og á öðrum stað viðbætur við 
frystihús. 

Aukning skipastólsins. 

Skipasmíðar. Starfsemi skipasmíðastöðva 
var svipuð 1955 og árið áður, að vísu var 
tala nýsmíðaðra skipa lægri og heildarrúm-
lestatala um það bil helmingi minni en árið 
áður, en í smíðum í árslok var tveimur skip-
um fleira en í árslok 1954, og var rúmlesta-
tala þeirra allmiklu meiri. 19. tafla sýnir 

smíði skipa og báta innan lands síðustu þrjú 
árin. Nær taflan yfir smíði allra skipa, 
stórra og smárra, og eru skipin þar talin 
fullsmíðuð, þegar þeim hefur verið hleypt 
af stokkunum. Á árinu 1955 unnu samtals 
462 skipasmiðir, iðnnemar og verkamenn 
við skipasmíðar. 

Fiskiskipaflotinn. Enginn nýr togari 
bættist í togaraflotann á árinu 1955, en 7 
togarar voru felldir niður af skipaskrá. 
Tveir þeirra, Egill rauði og Jón Baldvins-
son, sti'önduðu og ónýttust með öllu, en 

fimm gamlir togarar voru seldir úr landi 
til niðurrifs. Allmikil aukning varð á báta-
flotanum á árinu. Af nýsmíðuðum innlend-
um bátum voru 14 teknir á skipaskrá, að 
rúmlestatölu 246 rúmlestir samtals. Auk 
þess voru smíðaðir 9 bátar í Danmörku, 3 
bátar í Svíþjóð og 2 stálbátar í Hollandi. 
Þá voru enn fremur keyptir 8 notaðir bátar 
frá Danmörku. Eftirfarandi yfirlit sýnir 
breytinguna á bátaflotanum á árinu 1955: 
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20. tafla. Framleiðsla á innlendum tollvörutegundum 1951—1955. 

Áburðarverksmiðjanh.f. framleiddi 18.340 
smálestir af köfnunarefnisáburði á árinu 
1955. Miðað við söluverð var heildarverð-
mæti framleiðslu ársins 31,8 millj. kr., en 
áætlað er, að rekstur verksmiðjunnar frá 
því hún tók til starfa og til ársloka 1955 
hafi aflað eða sparað þjóðarbúinu um 40 
millj. kr. í erlendum gjaldeyri. 

Í ráði er nú að hefjast bráðlega handa 
um byggingu nýrrar verksmiðju í Gufu-
nesi, er framleiði fosfatáburð. Er áætlað, 
að stofnkostnaður hennar myndi vera um 
35 millj. kr. miðað við núverandi verðlag, 
þar af er um helmingurinn erlendur gjald-
eyrir. 

Heildarfjárfesting. 

Mikil aukning varð enn á fjárfestingu á 
árinu 1955, og hefur verið áætlað, að hún 
hafi aukizt um 11% miðað við árið áður, 
ef reiknað er á sama verðlagi bæði árin. 
Mest varð aukningin í íbúðarhúsabygging-
um, en þær jukust um 49% miðað við árið 
áður, og í samgöngum, en þar eru bifreiða-
kaup talin með fjárfestingunni, en þau voru 
óvenjulega mikil á árinu 1955. 

Raforkumál. 

Raforkuvinnsla hefur stöðugt farið vax-
andi, eins og 21. tafla sýnir. Á árinu 1955 
varð þó því nær engin aukning á uppsettu 
vélaafli í almenningsorkuverum. Eftirfar-
andi tölur sýna tekjur af raforkusölu beint 

21. tafla. Orkuvinnsla allra almennings-
rafveitna á landinu 1951—1955 

í milljónum kílówattsstunda. 
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Á Austfjörðum var hafin framkvæmd við 
Grímsárvirkjun með því að byrjað var á 
sprengingum fyrir neðanjarðarstöðvarhúsi 
og hafin bygging íbúðarhúsa. Lokið var við 
að leggja háspennulinu frá Egilsstöðum til 
Seyðisfjarðar og framkvæmdir hafnar á 
línu milli Eskifjarðar og Reyðarfjarðar. 
Unnið var að dreifikerfum á ýmsum stöð-
um á landinu og línur lagðar um sveitir 
landsins, og fengu 250 sveitabæir rafmagn 
á árinu frá héraðsveitunum. Tala býla, sem 
fengið hafa rafmagn frá héraðsveitunum, 
var í árslok 1955 komin upp í 1.090, en auk 
þess eru um 300 aðrir notendur í sveitum, 
þar á meðal skólar, félagsheimili, kirkjur 
o. fl. 

Helztu framkvæmdir á vegum bæjar- og 
sveitarfélaga var niðursetning nýrrar dísil-
vélar með 235 kw rafal á Flateyri og disil-
vélar með 30 kw rafal á Hofsósi. Auk þess 
voru svo venjulegar árlegar aukningar og 
endurbætur dreifikerfa rafveitna, og voru 
þær langmestar í Reykjavík, en þar nam 
kostnaðurinn 9,7 millj. kr. á árinu. 

Uppsett heildarafl allra orkustöðva lands-
ins, sem selja rafmagn til almenningsþarfa, 
er sýnt á 22. töflu. 

Opinberar framkvæmdir. 

Byggingarframkvæmdir ríkisins. Á ár-
inu 1955 var unnið að fjölmörgum bygg-
ingum á vegum ríkisins. Hér verður að-
eins getið nokkurra hinna helztu. Lokið 
var við heimavistarskóla að Varmalandi. 
Unnið var áfram að byggingu menntaskóla-
húss á Laugarvatni, stækkun Landsspítal-
ans og byggingu hjúkrunarkvennaskóla í 

Reykjavík. Haldið var áfram viðbyggingu 
við Landssímahús í Reykjavík, og var því 
því nær lokið á árinu. Auk þess, sem talið 
hefur verið, var unnið að mörgum smærri 
byggingum, svo sem barnaskólum, leikfimi-
húsum, sundlaugum og embættismannabú-
stöðum. 

Hér fer á eftir yfirlit um þær byggingar 
á vegum ríkisins, sem voru í byggingu á 
árinu 1955, flokkaðar eftir tegundum og 
tilgreindur heildarkostnaður við fram-
kvæmdir á árinu (í þús. kr.). 

Í liðnum ýmis kostnaður og orlofsfé er 
innifalið framlag til fjallvega, sem nam á 
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árinu 1955 1,0 millj. kr. Er það að miklu 
leyti vegna vegalagningar í Arnarfirði í 
sambandi við virkjunarframkvæmdir þar. 

Tala unninna dagsverka við vega- og 
brúargerð var 105 þús. miðað við 10 stunda 
vinnudag, en 104 þús. árið áður. 

Hafnargerð. Kostnaður við hafnarfram-
kvæmdir á árinu 1955 mun hafa numið 26,6 
millj. kr. Kostnaður við framkvæmdir á 
vegum vita- og hafnarmálastjórnarinnar 
nam 22.445 þús. kr., og voru framkvæmdir 
mestar á eftirtöldum stöðum (þús. kr.) : 
Vestmannaeyjar 4.760, Þorlákshöfn 2.000, 
Akureyri 1.700, Keflavík og Njarðvík 1.600, 
Rif á Snæfellsnesi 1.500, Grímsey 1.300, 
Ólafsvík 1.200, Sauðárkrókur 1.100, Stykk-
ishólmur 1.000. Auk þess var kostnaður við 
hafnarframkvæmdir í Reykjavík 4.160 þús. 
kr. 

Vatnsveitur. Ekki eru til neinar heildar-
tölur um vatnsveituframkvæmdir á árinu 
1955, en þær munu hafa numið að minnsta 
kosti rúmlega 4 millj. kr. Ríkissjóður 
ábyrgðist lán til vatnsveitugerðar að upp-
hæð 1.260 þús. kr., og auk þess veitti hann 
450 þús. kr. óafturkræfa styrki í sama 
skyni til sveitarfélaga. Að lokum var kostn-
aður við vatnsveituframkvæmdir Reykja-
víkurbæjar 2.400 þús. kr. 

Flugvallagerð. Fjárfesting í flugvalla-
framkvæmdum mun hafa numið um 2,1 millj. 
kr., en 4,5 millj. kr. árið áður. Framkvæmd-
ir á Keflavíkurflugvelli eru að sjálfsögðu 
ekki meðtaldar. Kostnaður af viðhaldi flug-
valla mun hafa numið um 3,3 millj. kr., eða 
svipaðri fjárhæð og árið áður. 

Framkvæmdir Reykjavíkurbæjar. Auk 
þeirra framkvæmda, sem þegar hefur verið 
getið, var ný fjárfesting á vegum Reykja-
víkurbæjar um 39 millj. kr. á árinu 1955. 
Helztu framkvæmdir voru þessar ásamt 
kostnaði á árinu 1955 í millj. kr.: gatna-
og holræsagerð 12,5, bygging bæjarsjúkra-
húss 4,3, heilsuverndarstöðvar 2,0, bygging 
ibúðarhúsa 7,6, hitaveituframkvæmdir 2,0, 
smíði dráttarbáts 1,7. Til viðhalds gatna 
í Reykjavík var varið 6,3 millj. kr. 

Húsbyggingar. 

Byggingarframkvæmdir jukust mjög mik-
ið á árinu 1955, bæði hvað við kemur tölu 
framkvæmda og verðmæti. Tala nýrra íbúð-
arhúsa, sem lokið var við á árina 1955, hef-
ur aukizt um 25% miðað við árið áður, en 
að rúmmáli nemur aukningin 26%. Í árs-
lok 1955 er talið, að 3.234 íbúðir væru í 
smíðum, en 2.312 í ársbyrjun. Rúmmáls-
aukning þeirra húsa, sem voru í smíðum í 
árslok 1955, nam um 42% miðað við árslok 
1954. 

Heildarverðmæti húsbyggingarfram-
kvæmda á árinu 1955 nam um 500 millj. 
kr., en um 400 millj. kr. árið áður. Sundur-
liðun á tegundir framkvæmda er sýnd á 23. 
töflu. 

Samkvæmt niðurstöðum af skýrslusöfnun 
hagfræðideildar Landsbankans var lokið við 
902 nýjar íbúðir í kaupstöðum landsins, og 
eru það fleiri íbúðir en hafa verið teknar 
í notkun á einu ári. Að árinu 1955 undan-
skildu hafa flestar íbúðir verið teknar í 
notkun árið 1946, en þá var lokið við 874 
íbúðir í kaupstöðum. Eftirfarandi yfirlit 
sýnir íbúðir, sem lokið var við í Reykjavík 
og öðrum kaupstöðum árin 1950—1955: 
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24- tafla. Byggingarframkvæmdir í kaupstöðum og kauptúnum 1955. 

Ibúöarhús 

staka kaupstaði og kauptún er sýnd á 26. 
töflu. Með nýbyggingum eru taldar allar 
viðbætur við eldri hús, sem hafa rúmmáls-
aukningar í för með sér, og einnig íbúðir 
í slíkum viðbyggingum. Eins og sjá má á 
24. töflu, nam heildarrúmmál þeirra íbúð-
arhúsa, sem lokið var við á árinu 1955, 
371.897 m3, og er það aukning um 26% frá 
árinu áður. Rúmmál annarra bygginga nam 
282. 191 m3, sem er aukning um 41% miðað 
við árið áður. 

Sundurliðun á íbúðum eftir stærð í kaup-
stöðum og kauptúnum er sýnd á 25. töflu. 

Ekki tókst að fá slíka sundurliðun frá öll-
um stöðum, sem skýrslur sendu; er því um 
að ræða áætlun um stærð íbúða hjá nokkr-
um kauptúnum. Hlutfallstölurnar sýna, að 
yfirleitt hafa verið byggðar stærstar íbúðir 
í Reykjavík, en smæstar í kauptúnum. 

Sundurliðun annarra bygginga. Aðrar 
byggingar en íbúðarhús eru flokkaðar á 27. 
töflu. Miðað við rúmmál ber mest á verk-
smiðjuhúsum og vöruskemmum. Þriðja í 
röðinni eru fiskverkunarhús, en árið áður 
voru þau í fyrsta sæti. 
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26. tafla. Nýbyggingar, sem lokið var við 
á árinu 1955 í kaupstöðum, kauptúnum og 

öðrum skipulagsskyldum stöðum. 

27. tafla. Nýbyggingar aðrar en íbúðarhús, 
sem fullgerðar voru 1955 í kaupstöðum 

og kauptúnum. 
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Byggingar í sveitum. Skýrslusöfnun hag-
fræðideildar Landsbankans, um bygging-
arframkvæmdir nær ekki til bygginga í 
sveitum landsins. Innflutningsskrifstofan 
hefur safnað upplýsingum um heildarfjár-
festingu á árinu 1955, og telur hún, að full-
gerðar hafi verið 147 íbúðir í sveitum lands-
ins á árinu 1955. 

Heildartala nýrra íbúða. Samkvæmt 24. 
töflu er tala nýrra íbúða á árinu 1955 í 
kaupstöðum og kauptúnum talin 1.078; að 
viðbættum hinum 147 íbúðum í sveitum 
ætti heildartala nýrra íbúða að hafa verið 
1.225. Er það 249 íbúðum fleira en árið 
áður og fleiri en nokkuð ár annað, sem 
skýrslur eru til um. 

140 



Um íbúðabyggingar og lán til þeirra 

Í grein þessari er sagt frá þróun byggingarmáia undanfarin 
ár. Meðal annars er rætt um fjölda nýrra íbúða og stærð 
þeirra, skipulag lánveitinga og heiidarlánveitingar til íbúða-
bygginga árið 1955. 

Yfirlit um byggingarstarfsemi. 

Miklar breytingar hafa átt sér stað í 
íbúðabyggingum ár frá ári undan-

farna tvo áratugi eins og í flestum öðrum 
greinum íslenzkra efnahagsmála. Hefur 
margt valdið þessum breytingum, svo sem 
áhrif síðustu heimsstyrjaldar, en þá dróg-
ust byggingar mjög saman fyrstu árin, og 
átti sá samdráttur síðan ásamt öðru þátt í 
geysilega miklum byggingarframkvæmdum, 
þegar stríðinu lauk. Margt annað hefur 
haft áhrif á þróun íbúðabygginga, svo sem 
breytingar á peningatekjum og fjármagns-
myndun, ástandið í gjaldeyrismálum og 
ráðstafanir ríkisvaldsins til að hafa áhrif 
á fjárfestinguna með leyfisveitingum. Loks 
hefur viðhorfið á lánsfjármarkaðinum og 
skipulagning lánveitinga til íbúðabygginga 
tekið allmiklum breytingum á þessu tíma-
bili. 

Skýrslur um byggingarframkvæmdir hér 
á landi ná skammt aftur í tímann og eru 
hvergi nærri fullnægjandi. Hafa ýmsir að-
ilar gert tilraun til þess að afla nokkurra 
gagna um þessi mál, en ekki hafa niður-
stöður þeirra athugana ætíð verið í fullu 
samræmi, enda mismunandi aðferðum 
beitt við öflun skýrslnanna. Á grundvelli 
talna frá fjárhagsráði, innflutningsskrif-
stofunni og hagfræðideild Landsbankans 
hafa verið teknar saman þær tölur, sem 
sýndar eru á 1. töflu um fjölda íbúða, sem 

lokið var við á ári hverju 1945—1955, og 
hefur þar verið reynt að samræma tölurn-
ar, eftir því sem kostur er. En línurit á 
næstu síðu sýnir íbúðabyggingar í kaup-
stöðum samkvæmt skýrslum hagfræðideild-
ar Landsbankans. Skýrslusöfnun um íbúða-
byggingar er nú fyrir atbeina innflutn-
ingsskrifstofunnar komin í mun betra horf 
en áður, og má vænta þess, að í framtíð-
inni verði fullkomnari skýrslur að hafa um 
þessi efni en hingað til. Viðvíkjandi bygg-
ingarstarfseminni árið 1955 vísast til síð-
asta kaflans í grein um framleiðslu og f jár-
festingu annars staðar í þessu hefti. 

Á 1. töflu sést greinilega, hve mjög bygg-
ingarstarfsemi jókst fyrstu árin eftir stríð-
ið, og náði fjöldi fullgerðra húsa hámarki 
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árið 1946. Eftir að fjárhagsráð kom til 
sögunnar 1947 og íbúðabyggingar urðu háð-
ar fjárfestingarleyfum, tók nokkuð að 
draga úr byggingarstarfseminni, enda voru 
þá fleiri öfl að verki, svo sem vaxandi gjald-
eyrisskortur og aðrir efnahagsörðugleikar. 

Minnst virðist byggingarstarfsemin hafa 
orðið eftir stríðið á árunum 1950—1951, 
en eftir það fer hún mjög að örvast á ný 
og hefur farið jafnt og þétt vaxandi allt 
fram á þetta ár. Ýmsar orsakir lágu til 
þessarar þróunar, einkum batnandi efna-
hagsástand og hækkandi peningatekjur síð-
an 1952 og jafnframt mun rýmri innflutn-
ingur byggingarefnis. Seint á árinu 1951 
var rýmkað um leyfisveitingar með því að 
gera mönnum frjálst að byggja svokölluð 
smáíbúðarhús án fjárfestingarleyfis. Voru 
ákvæði þessi smám saman rýmkuð, unz 
fjárhagsráð var afnumið í árslok 1953, en 
þá var gefin frjáls bygging íbúða allt að 
520 rúmmetrum. 

Tölurnar um íbúðir, sem lokið hefur ver-
ið við undanfarin 3—4 ár, gefa áreiðan-
lega ekki fyllilega til kynna hina geysilegu 
aukningu byggingarstarfseminnar, sem átt 
hefur sér stað. Enn meiri aukning kemur 
fram, ef litið er á tölur um íbúðarhús og 

íbúðir í smíðum um þrenn síðustu ára-
mót, en þær eru sem hér segir: 

Árslok 1953 1.700 
— 1954 2.300 
— 1955 3.200 

Meðal annars vegna þess, hve gífurleg 
eftirspurn hefur verið eftir vinnuafli í 
byggingariðnaðinum síðastliðin ár, virðist 
meðalbyggingartimi íbúða hafa lengzt all-
verulega, og hefur það átt þátt í því, hve 
seint hinar auknu byggingarframkvæmdir 
hafa komið fram sem aukinn fjöldi nýrra 
íbúða. Á því ári, sem nú er að liða, er lík-
legt, að þessi hlutföll breytist allmikið, það 
er að segja fleiri húsum verði lokið en á 
síðastliðnu ári, en hafin smíði mun færri 
húsa. Samkvæmt áætlunum jókst fjárfest-
ing í íbúðarhúsum úr 245 milljónum árið 
1954 í 365 milljónir árið 1955, en þá námu 
íbúðabyggingar þriðjungi af heildarfjár-
festingu þjóðarbúsins. 

Stærð íbúða. 

Samkvæmt skýrslum virðist engin önnur 
þjóð eyða jafnmiklum hluta þjóðarteknanna 
til íbúðabygginga sem Íslendingar. Stafar 
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þetta meira af því, að byggingarkostnað-
ur er hér tiltölulega hærri en annars stað-
ar en að íbúðafjöldi á íbúa sé hér meiri. 
Á eftirfarandi yfirliti er sýndur saman-
burður á fjölda nýrra íbúða á hvert þús-
und íbúa í nokkrum löndum árið 1950 og 
1955. 

Samkvæmt þessum tölum voru íbúðabygg-
ingar árið 1955 tiltölulega mun meiri í Nor-
egi en á Íslandi, en svipaðar í Svíþjóð og 
Bandaríkjunum. Er þó rétt að benda á það, 
að fólksfjölgun og stofnsetning nýrra heim-
ila er allmiklu meiri á Íslandi en í nokkru 
þessara landa, að Bandaríkjunum einum 
undanskildum. Ekki er af þessu að sjá, að 
fjöldi nýrra íbúða hér sé umfram það, sem 

þörf krefur, enda bendir húsnæðisskortur-
inn í Reykjavík og nágrenni sízt til þess. 
Hitt er athyglisvert, hve miklu dýrari 
íbúðabyggingar á Íslandi eru á hverja ein-
ingu en í flestum öðrum löndum. Ekki mun 
hér eingöngu um að kenna háu verðlagi og 
dýrari byggingaraðferðum, heldur einnig 
því, að Íslendingar virðast gera meiri kröf-
ur til húsa sinna, bæði um stærð og frá-
gang, en nágrannaþjóðirnar. Hins vegar 
verður ekki reynt að færa frekari rök að 
þessu máli að sinni, enda kemur hér vafa-
laust margt fleira til greina og þá ekki 
sízt rýrnandi kaupmáttur peninganna, sem 
hefur gert allan almenning áfjáðari í f jár-
festingu en ella. 

Tölur liggja ekki fyrir um breytingar á 
stærð íbúða undanfarna áratugi nema í 
Reykjavík, en þar hafa orðið allmiklar 
sveiflur í þessu efni sem öðrum. Sést það 
greinilega á línuriti á þessari síðu, sem 
sýnir hlutfallslega skiptingu íbúða eftir 
herbergjafjölda. Athyglisvert er, að fjöldi 
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lítilla íbúða, tvö herbergi og eldhús eða 
færri, hefur farið lækkandi á þessum ár-
um. Hins vegar var mjög mikil fjölgun 
stórra íbúða með fimm eða sex herbergjum 
og fleirum á árunum 1953 og 1954. Þótt 
einkennilegt kunni að virðast, er liklegt, 
að smáíbúðarhúsin hafi átt drýgstan þátt 
í þessari þróun, en í þeim hafa oft verið 
allmörg herbergi. Einnig eru líkindi til, að 
tala stórra íbúða sé of há, þar sem sumum 
þessum íbúðum hefur verið skipt án þess 
að fram komi á byggingarskýrslum. 
Minnstar breytingar hafa orðið á síðustu 
10 árum á fjölda 3—4 herbergja íbúða. 
Meðalrúmmál nýrra íbúða í Reykjavík, sem 
byggðar hafa verið á undanförnum 10 ár-
um, er sýnt á eftirfarandi töflu. 

Allmiklar breytingar hafa orðið á undan-
förnum tíu árum í lánveitingum til íbúða-
bygginga. Hefur þar bæði verið um að 
ræða sveiflur í framboði fjármagns, svo og 
skipulagsbreytingar á lánamarkaðinum. 
Verður hér minnzt á nokkur atriði þeirrar 
þróunar, án þess að nokkur tilraun verði 
gerð til að rekja þá sögu nákvæmlega. 

Á árunum fyrir styrjöldina og allt fram 
um stríðslok voru lánveitingar til íbúða-
bygginga í allföstum skorðum. Allmikið var 
um bein fasteignalán sparisjóða, banka og 
annarra peningastofnana, en mikilvægust 
var þó sú lánastarfsemi, sem var í höndum 
veðdeildar Landsbanka Íslands, sem gaf út 
bankavaxtabréf, sem seld voru á frjálsum 
markaði og meðal annars allmikið keypt af 
lánsstofnunum. Voru bankavaxtabréfin þá 
helztu verðbréf, sem í umferð voru, og 
höfðu áunnið sér mikið traust. Jafnframt 
hinni almennu lánastarfsemi peningastofn-
ana hafði ríkisvaldið gengizt fyrir stofn-
un Byggingarsjóðs verkamanna og Bygg-
ingarsjóðs bænda til að bæta úr félagslegri 

þörf þessara stétta fyrir íbúðalán. Einnig 
höfðu verið sett lög um byggingarsam-
vinnufélög. Árið 1946 var löggjöf um opin-
bera aðstoð við íbúðabyggingar stórlega 
aukin, og var ríkissjóði þá m. a. heimilað 
að ábyrgjast lán, tekin af byggingarsam-
vinnufélögum, er nemi allt að 80% bvgg-
ingarkostnaðar. Varð þetta til þess að stór-
auka starfsemi byggingarsamvinnufélaga, 
en þau hafa aflað sér f jár bæði með bein-
um lántökum og með útgáfu ríkistryggðra 
vaxtabréfa. 

Framboð á fjármagni var mjög mikið á 
stríðsárunum, og hélzt það um skeið, en árin 
1947—48 breyttist ástandið gersamlega, og 
meðal annars tók af ýmsum ástæðum, svo 
sem vegna eignakönnunar og þverrandi 
sparnaðar, algjörlega fyrir sölu verðbréfa 
á markaði. Dró þetta úr fjáröflunarmögu-
leikum byggingarsamvinnufélaga, og kippti 
einnig að mestu fótum undan starfsemi veð-
deildarinnar, enda hættu bankarnir bráð-
lega kaupum á bankavaxtabréfum vegna 
hins erfiða ástands í peningamálum. All-
verulegar lánveitingar voru þó áfram á 
vegum sparisjóðanna, og jafnframt jókst 
bein lánastarfsemi lífeyrissjóða, en þeir 
hafa mjög eflzt á síðari árum. 

Árið 1952 var Lánadeild smáíbúða stofn-
uð, og var tilgangur hennar að veita 2. 
veðréttarlán að upphæð allt að 30 þús. kr. 
á íbúð til byggingar smáíbúða í kaupstöð-
um og kauptúnum. Til hennar voru lagðar 
4 millj. kr. af rekstrarafgangi ríkissjóðs 
árið 1951, en síðar var tvívegis samið um 
lán úr seðlabankanum, hið fyrra 1953 var 
að upphæð 16 millj. kr. og hið síðara 1954 
að upphæð 20 millj. kr. Vegna þess, hve 
lengi mörg húsin, sem lán hafa verið veitt 
til, hafa verið í smíðum, er afgreiðslu 
lánanna enn ekki að fullu lokið, en starf-
semi Lánadeildar smáíbúða var lögð niður, 
er hin nýju lög um veðlán til íbúðabygg-
inga voru sett, og mun nú verða frá þeim 
skýrt. 

Hið almenna veðlánakerfi. 

Árið 1954 voru öll mál varðandi lánveit-
ingar til íbúðabygginga í kaupstöðum og 
kauptúnum tekin til athugunar af sérstakri 
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nefnd, og á grundvelli tillagna hennar og 
samninga milli ríkisstjórnarinnar og 
Landsbankans voru í maí 1955 sett ný lög 
um húsnæðismálastjórn, veðlán til ibúða-
bygginga o. fl. Hefur þeirrar lagasetning-
ar áður verið rækilega getið í Fjármála-
tíðindum, sjá 3. hefti 1955, 139. bls. 

Með lögum þessum var veðdeildinni 
heimilað að gefa út tvær nýjar tegundir 
bankavaxtabréfa: A-bréf, sem bera 7 % 
vexti og dregin eru út á 25 árum, og B-
bréf, sem eru 5 % % vaxtabréf, dregin út 
á 15 árum með fullri vísitöluuppbót sam-
kvæmt breytingum á vísitölu framfærslu-
kostnaðar. Lánveitingum er þannig hagað, 
að lán eru veitt í hlutföllunum 5 á móti 2, 
og hafa hámarkslán yfirleitt verið 50 þús. 
kr. A-lán að viðbættu 20 þús. kr. B-láni. 
Úthlutun lánanna er í höndum húsnæðis-
málastjórnar. 

Í sambandi við setningu laganna var 
samið við bankana um, að þeir keyptu 20 
millj. af A-bréfum hvort árið um sig 1955 
og 1956. Enn fremur var samið við trygg-
ingafélög um þátttöku í veðlánakerfinu og 
leitað eftir samvinnu við sparisjóði, líf-
eyrissjóði og aðrar lánsstofnanir. Til þess 
að tryggja það, að hægt væri að veita B-
lán á móti A-lánum í þeim hlutföllum, sem 
ákveðin höfðu verið, tók Landsbankinn að 
sér að ábyrgjast sölu vísitölubréfa allt að 
40 millj. kr. á þessum tveimur árum. 

Vegna þess, hve seint lögin voru sam-
þykkt á árinu 1955, gátu lánveitingar ekki 
hafizt fyrr en 1. nóvember sama ár. Hefur 
því veðlánakerfið verið starfandi í rúmlega 
ár, en á þeim tíma, það er að segja til 26. 
nóvember s.l., námu heildarlánveitingar 
veðdeildarinnar 60.145.000 kr. af A-lánum 
og 24.930.000 kr. af B-lánum, eða samtals 
85.075.000 krónu.m. Við þetta bætast bein 
A-lán annarra aðila að upphæð 4 millj. kr. 
Enn eru óafgreidd lán af því fé, sem til 
fellur siðasta ársfjórðung þessa árs, og 
má vænta þess, að heildarlánveitingar í 
formi A- og B-lána verði orðnar allt að 100 
millj. kr. í lok þessa árs. 

Upphæð lánveitinga. 

Engar heildarskýrslur liggja fyrir um 
lánveitingar til ibúðabygginga aftur í tím-
ann. Í 1. hefti Fjármálatíðinda 1954 á 16. 
bls. var birt lausleg áætlun, er sýndi, að 
um 70 millj. kr. höfðu verið lánaðar til 
íbúðabygginga á árinu 1953, og er þessi 
tala vafalaust fremur í lægra lagi. Engar 
áætlanir liggja fyrir um lánveitingar árið 
1954, en þær hafa líklega verið heldur 
meiri en árið áður. Í greinargerð fyrir 
frumvarpi ríkisstjórnarinnar til laga um 
húsnæðismálastjórn, veðlán til íbúðabygg-
inga o. fl., sem lagt var fram vorið 1955, 
var birt áætlun um lánveitingar til íbúða-
bygginga árið 1955 og 1956 á vegum allra 
stofnana, sem við slíkar lánveitingar fást. 
Gerði áætlunin ráð fyrir því, að heildar-
lánveitingar yrðu 100,5 millj. kr. hvort 
árið um sig. Svo sem við var að búast, 
hafa lánveitingar einstakra stofnana orð-
ið allfrábrugðnar því, sem ráð hafði ver-
ið fyrir gert, en samkvæmt þeim gögn-
um, sem nú liggja fyrir, lítur út fyrir, að 
lánveitingar til íbúðabygginga þessi tvö 
ár verði allmiklu meiri en áætlað hafði 
verið. 

Samkvæmt áætlun hagfræðideildar 
Landsbankans voru löng lán til íbúðabygg-
inga árið 1955 sem hér segir í millj. kr.: 

105,5 

Við þessa niðurstöðu er einkum eftirfar-
andi að athuga. Í fyrsta lagi eru innan 
hennar tvítalin lán veðdeildarinnar til 
Byggingarsjóðs að upphæð 7,8 millj. kr., 
og ber að draga þá tölu frá heildarniður-
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stöðunni. Hins vegar vantar áætlun um 
fjáröflun byggingarfélaga með sölu vaxta-
bréfa til annarra aðila en þeirra, sem teknir 
eru með á töflunni, en varla mun sú upp-
hæð nema meira en 2—3 millj. kr. Loks 
ber að gæta þess, að ekki eru meðtalin nein 
víxillán eða önnur skyndilán banka og 
sparisjóða til húsbygginga á árinu 1955, 
en þau voru mjög veruleg, eða líklega hátt 
í 40 millj. kr. Má búast við því, að nokkur 
hluti þessara lánveitinga festist sem lán 
til lengri tíma. 

Lánveitingar urðu svona miklar á árinu 
1955 þrátt fyrir það, að starfsemi hins al-
menna veðlánakerfis hófst í rauninni ekki 
fyrr en í nóvember það ár, og kom því 
mikið af því fé, sem aflað hafði verið til 
útlána á því ári, ekki til afgreiðslu fyrr en 
eftir áramót. Þetta verður til þess, að lán-
veitingar verða mjög miklar á því ári, sem 
nú er að líða, og hefur veðdeildin t. d. þeg-
ar afgreitt lán á þessu ári að upphæð um 
58 millj. kr. á móti aðeins 27 millj. kr. árið 
1955. Litlar aðrar tölulegar upplýsingar 
liggja fyrir um, hve miklar fastar lánveit-
ingar til íbúðabygginga muni verða á y f ir -
standandi ári, en ólíklegt verður að telja, 
að þær verði minni en 120 millj. kr. 

Þrátt fyrir þessar miklu lánveitingar fer 
því f jarri , að reynzt hafi unnt að fullnægja 
eftirspurn eftir lánum, og eru hátt á ann-
að þúsund lánsumsóknir fyrirliggjandi hjá 
húsnæðismálastjórn. 

Lokaorð. 

Hin mikla byggingaralda undanfarin tvö 
ár hefur reynzt þyngri en svo, að þjóðar-
búið fengi undir henni risið án þenslu á 
vinnumarkaðinum og of mikillar gjaldeyr-
isnotkunar. Allt of mikið hefur verið færzt 
í fang í einu, og hefur afleiðingin orðið 
hærri byggingarkostnaður vegna lengri 
byggingartíma og skorts á vinnuafli og 
fjármagni og nú upp á síðkastið á ýmsum 
innfluttum byggingarefnum. 

Það hlýtur að vera fyrsta markmiðið í 
þessum efnum að flýta fyrir því, að hinum 
fjölmörgu húsum, sem nú eru í smíðum, 

sé lokið, en jafnframt að reyna að koma í 
veg fyrir, að fjöldi húsa í byggingu sé 
meiri en eðlilegt er miðað við afkastagetu 
byggingariðnaðarins. Hinar miklu sveiflur, 
sem einatt hafa orðið í húsasmiðum á und-
anförnum árum, eru óhagkvæmar fyrir 
þjóðarbúið í heild og ekki til þess líklegar 
að leysa á heppilegan hátt úr húsnæðis-
vandræðunum. 

Með betri skipan lánveitinga má vafa-
laust ná allmiklum árangri í þessum efn-
um. Að vísu er ólíklegt, að hægt sé að 
auka lánveitingar til íbúðabygginga frá 
því, sem verið hefur í ár og í fyrra, nema 
með peningaþenslu eða samdrætti annarra 
áætlana um framkvæmdir. Hins vegar verð-
ur að hætta að gefa mönnum tyllivonir um, 
að allir geti fengið lán fyrir atbeina ríkis-
valdsins. En það hefur orðið til þess, að 
margir hafa ráðizt í byggingar án nokkurra 
annarra fyrirheita um lán og aukið þannig 
þensluna á þessu sviði geysilega. Á þessu 
má að nokkru ráða bót með því að gera 
það að skilyrði fyrir lánveitingum úr hinu 
almenna veðlánakerfi, að umsókn sé send 
inn og samþykkt, áður en í byggingar er 
ráðizt. Þessi regla getur að sjálfsögðu ekki 
komizt í framkvæmd gagnvart þeim hús-
um, sem nú er byrjað á, en hún mundi fl jótt 
hafa áhrif á nýbyggingar, ef hún væri upp 
tekin. 

Það er nauðsynlegt, að hinar almennu 
lánveitingar til íbúðabygginga séu í sam-
ræmi við ástandið á lánamarkaðinum og 
leitazt sé við að halda jafnvægi á milli 
framboðs og eftirspurnar eftir lánsfé á 
þessu sviði. Með því móti verður hægt að 
koma í veg fyrir, að húsbyggingum seinki 
stórlega eða stöðvist vegna fjárskorts. 
Reynslan bendir til þess, að vísitölulán séu 
heppilegt lánsform frá þessu sjónarmiði, 
þar sem markaður er mun betri fyrir vísi-
tölubréf en önnur verðbréf. Jafnframt yrði 
að leysa úr vanda þeirra stétta í þjóðfélag-
inu, sem ríkisvaldið telur að hafi sér-
staka félagslega þörf fyrir hagkvæm íbúða-
lán, svo sem verkamanna, bænda og þeirra, 
sem búa í heilsuspillandi húsnæði, með sér-
stökum aðgerðum ríkisvaldsins. 



Greiðslujöfnuður árið 1955 

Greiðslujöfnuður þjóðarinnar er bezti mælikvarðinn á af-
komu þjóðarinnar út á við. Í þessari grein er skýrt frá 
greiðslujöfnuði ársins 1955 og skiptingu á einstaka tekju- og 
gjaldaliði svo og á greiðslusvæði. Einnig er gerður saman-
burður við afkomu undanfarinna ára. 

Inngangur. 

Það er nú orðið flestum ljóst, að vöru-
skiptajöfnuðurinn, það er að segja mis-

munurinn á verðmæti innflutnings og út-
flutnings, er ófullkominn mælikvarði á við-
skipti þjóðarbúsins við umheiminn. Margt 
annað skiptir þar miklu máli, t. d. skipa-
gjöld, tryggingagjöld, vinnulaun, en allar 
slíkar greiðslur ganga undir nafninu duld-
ar tekjur og gjöld. Sé reiknaður mismunur 
á heildartekjum og gjöldum þjóðarbúsins 
út á við fyrir vörur og þjónustu, fæst 
greiðslujöfnuðurinn við útlönd, en bann er 
oft allfrábrugðinn verzlunarjöfnuðinum. Á 
undanförnum árum hafa Íslendingar haft 
allmiklar duldar gjaldeyristekjur, einkum 
af varnarliðsframkvæmdum, og hefur 
greiðslujöfnuðurinn því verið mun hag-
stæðari en verzlunarjöfnuðurinn. Á línuriti 
á þessari síðu er sýnt annars vegar, hve 
mikill hluti inn- og útflutnings hafi verið 
af heildargjaldeyristekjum og útgjöldum 
fyrir vörur og þjónustu síðustu fimm árin, 
en hins vegar, hver mismunur hefur ver-
ið á verzlunarjöfnuðinum og greiðslujöfn-
uðinum þessi ár. Þess ber að gæta, að inn-
flutningur er á þessu línuriti og öðrum 
töflum í þessari grein talinn fob, en ekki 
cif eins og í verzlunarskýrslum. Verður 
hann þvi lægri og verzlunarjöfnuðurinn ekki 
eins óhagstæður og hann er venjulega tal-
inn í verzlunarskýrslum. 

Fjármagnshreyfingar. 

Eins og línuritið sýnir, hefur orðið 
greiðsluhalli öll árin, og hefur hann verið 
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jafnaður með gjafafé og fjármagnshreyf-
ingum. Árin 1951—1953 skipti gjafafé 
mestu máli, en síðan hefur jöfnuður náðst 
með lántökum og breytingu á gjaldeyris-
stöðu bankanna. Á 1. töflu sést skipting 
fjármagnshreyfinga og gjafaf jár síðustu 
fimm árin. Þegar meta skal, hvort þróun 
gjaldeyrismála hafi verið hagstæð, er eink-
um litið á breytingar á aðstöðu bankanna 
gagnvart útlöndum, því að sá greiðsluhalli, 
sem er jafnaður með löngum lánum erlendis 
og gjafafé, má teljast eðlilegur. Hitt er 
alvarlegra, þegar bankarnir safna lausa-
skuldum erlendis eða þurfa að ganga á inn-
stæður sínar, eins og átti sér stað árið 
1955, eins og taflan sýnir. 

Skipting greiðslujafnaðar eftir löndum. 

Á 2. töflu má sjá greiðslujöfnuðinn fyrir 
vörur og þjónustu á árunum 1951—1955, 
skipt á landssvæði. Til sterlinggreiðslu-
svæðisins telst auk Bretlands, Írland, 
brezkar nýlendur og sambandslönd önnur 
en Kanada. Til annarra landa á E.P.U.-
greiðslusvæði teljast öll þátttökulönd í 
Greiðslubandalagi Evrópu önnur en Bret-
land og Írland, enn fremur nýlendur þátt-
tökurikjanna. Til annarra landa í Evrópu 
teljast Finnland, Spánn og Júgóslavía. 

Greiðslujöfnuðurinn við Bandaríkin og 
Kanada hefur verið hagstæður öll árin, sem 
taflan nær yfir. Það, sem því veldur, eru 
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hinar miklu duldu tekjur vegna bandaríska 
varnarliðsins. Hefur hinn hagstæði 
greiðslujöfnuður í dollurum verið notaður 
til jöfnunar á viðskiptum við sterling- og 
E.P.U.-greiðslusvæðin, sem verið hafa mjög 
óhagstæð öll árin, eins og taflan og með-
fylgjandi línurit sýna. 

Skýringar við greiðslujöfnuð. 

Þriðja tafla sýnir yfirlit um greiðslu-
jöfnuðinn við úttlönd árin 1951 til 1955. 
Árið 1955 er yfirlitið samið af hagfræði-
deild Landsbankans, en hin árin annaðist 
Hagstofa Íslands samningu greiðslujafn-
aðarskýrslna. Upplýsingar eru fengnar frá 
ýmsum fyrirtækjum og opinberum aðilum. 
Eru þær víða ófullnægjandi, þannig að gera 
hefur þurft áætlun á einstökum liðum, og 
gætir þá að sjálfsögðu víða töluverðrar 
ónákvæmni. Má t. d. benda á, að væru ná-

kvæmar upplýsingar fyrir hendi, ætti mis-
munur á fjármagnshreyfingum að viðbættu 
gjafafé að vera jafnhár greiðsluhallanum 
og vega þannig upp á móti honum. Í yfir-
litinu hefur hallinn hins vegar orðið 8,5 
millj. kr. lægri 1955, 9,9 millj. kr. lægri 
1954, 7,9 millj. kr. lægri 1953, 12,2 millj. 
kr. hærri 1952 og 10,1 millj. kr. hærri 1951. 

Vörwr og þjónusta. Innflutningur (1 og 
2) er talinn á fob.-verði, það er verði í út-
flutningslandinu, en ekki cif eins og venju-
lega í verzlunarskýrslum. Útflutningur er 
einnig talinn á fob.-verði, það er söluverði 
afurða, fluttra í skip í útflutningshöfn. Til 
þess að fá sambærilegt verð á ísfiski, sem 
fluttur er af fiskimiðum með íslenzkum 
skipum til sölu í erlendum höfnum, er dreg-
inn frá söluverði hans innflutningstollur og 
áætlaður sölukostnaður erlendis ásamt 
áætlaðri upphæð á tonn fyrir flutnings-
kostnaði, sem er 350 kr. fyrir ísfisk seld-
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an í Þýzkalandi. Flutningskostnaður þessi 
telst svo aftur til tekna í liðnum farmgjöld 
íslenzkra skipa í millilandaflutningum. 
Sama máli gegnir um saltfisk, sem fluttur 
er með íslenzkum skipum af miðum til sölu 
erlendis; frá söluverði hans er dreginn 
áætlaður sölu- og flutningskostnaður. 

Í liðnum ferða- og dvalarkostnaður (3) 
eru námskostnaðui' og almennur ferða- og 
dvalarkostnaður aðalþættirnir. Eru upp-
hæðirnar teknar samkvæmt gjaldeyrissölu 
gegn leyfum gjaldeyrisyfirvalda, og fer því 
að sjálfsögðu fjarri, að allt komi fram, að 
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Tekjur vegna varnarliðsins (26) eru 
gjaldeyristekjur af olíusölu til bandaríska 
varnarliðsins, tekjur vegna byggingarstarf-
semi og vegna annarra útgjalda þess hér á 
landi. Innflutningur byggingarefnis og 
olíu, sem selt er varnarliðinu, er færður til 
gjalda á 2. lið. 

Ýmisleg útgjöld og tekjur (12 og 28) eru 
einkum umboðslaun, afgreiðsluþóknun, 
greiðslur fyrir tækniþjónustu og fleira. 
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Gjafafé er framlag frá þeirri stofnun 
Bandaríkjastjórnar, er veitir öðrum ríkjum 
fjárhagsaðstoð. 

Fjármagnshreyfingar. Lántökur einkaað-
ila eru á árunum 1951—1955 aðallega vegna 
skipa- og flugvélakaupa, sömuleiðis er meg-
inhluti af liðnum afborganir af lánum 
einkaaðila afborganir vegna slíkra lána. Er-
lendar lántökur, bæði einkaaðila og opin-

berra aðila, eru hér taldar með þeirri f jár-
hæð, sem notuð hefur verið á viðkomandi 
ári. Er oft mikill munur á því á hverju 
einstöku ári, hvað samið hefur verið um af 
erlendum lántökum og hinu, hve mikið hef-
ur verið notað. 

Aðrir liðir á greiðslujafnaðaryfirlitinu 
en þeir, sem um hefur verið rætt, ættu 
ekki að þurfa sérstakra skýringa við. 



Fréttaþættir 

Utanríkisviðskipti og gjaldeyrisstaða. 

Verzlunarjöfnuðurinn var óhagstæður 
um 255 millj. kr. í lok októbermán-

aðar í ár, og er það 56 millj. kr. minna 
en á sama tíma á fyrra ári, en 59 millj. 
kr. meira en í októberlok 1954. Útflutning-
ur fyrstu tíu mánuði ársins var 138 millj. 
kr. meiri en á sama tíma í fyrra og inn-
flutningur 82 millj. kr. meiri. 

Helztu breytingar á útflutningsverzlun-

inni frá ársbyrjun til septemberloka 1956 
miðað við sama tíma í fyrra eru þær, að 
útflutningur freðfisks og skreiðar hefur 
aukizt, enda voru birgðir af þessum vörum 
venju fremur miklar um síðustu áramót. 
Þá hafa afskipanir gengið fremur greið-
lega, og hvað viðkemur freðfiski, hefur 
framleiðslan verið meiri í ár en í fyrra. 
Útflutningur saltfisks hefur verið nokkru 
minni fyrstu tíu mánuði þessa árs en á 
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sama tímabili í fyrra. Engar teljandi 
breytingar hafa orðið á skiptingu útflutn-
ingsins á greiðslusvæði, en innflutningur 
frá dollarasvæðinu hefur hins vegar 
minnkað verulega miðað við fyrra ár og 
að sama skapi aukizt frá vöruskiptalönd-
unum. (Töflur I—IV aftast í heftinu sýna 
inn- og útflutning, það sem af er árinu.) 

Meðfylgjandi tafla sýnir gjaldeyrisvið-
skipti bankanna ársf jórðungslega á s.l. ári 
og til loka þriðja ársfjórðungs í ár. Sam-
kvæmt töflunni hefur greiðslujöfnuður í 
gjaldeyrisviðskiptum bankanna verið óhag-
stæður um 44,7 millj. kr. á 1. ársfjórðungi 
1956, 47,2 millj. kr. á 3. ársfjórðungi, en 
á 2. ársfjórðungi var jöfnuðurinn hins veg-
ar hagstæður um 18,6 millj. kr. Við sam-
anburð ársins 1956 við fyrra ár þarf að 
hafa það í huga, að frá ársbyrjun 1956 
var hætt að telja víxla og aðrar kröfur á 
útlönd til innkomins gjaldeyris, þangað til 
þær höfðu verið greiddar erlendis. Hafði 
þessi breytta uppgjörsaðferð þau áhrif, að 
jöfnuðurinn á fyrsta ársfjórðungi var 
óhagstæður miðað við önnur tímabil. í lok 
októbermánaðar voru bankarnir í 99,8 millj. 
kr. nettógjaldeyrisskuld við útlönd, en að 
viðbættum kröfum á útlönd og að frá-
dregnum ábyrgðum og greiðsluskuldbind-
ingum í erlendum gjaldeyri var gjaldeyris-
staðan óhagstæð um 242 millj. kr., en um 
175 millj. kr. á sama tíma á síðasta ári. 

Útgerð og aflabrögð. 

Síldarvertíðin fyrir norðan og austan 
hófst að þessu sinni í lok júnímánaðar og 

stóð óvenju stutt, þar sem segja má, að 
henni hafi lokið 25. júlí, en þá spilltist 
veður á miðunum. Síldin var mjög feit frá 
upphafi vertíðar, og hófst söltun snemma. 
Alls tóku 188 skip þátt í veiðunum, en þar 
af voru tvö skip saman um nót sérstakrar 
tegundar. Síldveiðarnar gengu mjög sæmi-
lega þann stutta tíma, sem þær stóðu yfir, 
enda veiddust yfir 507 þúsund mál að verð-
mæti 62,3 millj. kr. upp úr sjó. í bræðslu 
fór 307.591 mál, í söltun 258.404 tunnur 
(uppsaltaðar) og í frystingu 9.569 tunn-
ur. Sé miðað við mörg undanfarin ár, er 
þetta óvenju góð veiði. Sumarið 1954 
veiddu 132 skip 205 þús. mál að verðmæti 
28,0 millj. kr. úr sjó. Þá var mestur hluti 
aflans saltaður, en einnig ber að taka tillit 
til hækkaðs verðs á síldinni við samanburð 
á verðmætinu. Á metárinu 1944 veiddust 
hins vegar 1.512 þús. mál. 

Síldveiðar með reknetum hófust óvenju 
snemma, eða um mánaðamótin júlí—ágúst. 
Síðan fór skipum smáf jölgandi, þegar menn 
þóttust sjá, að ekki yrði úr meiri veiði fyrir 
norðan. Framan af aflaðist vel út af Jökli 
og í Ísafjarðardjúpi, en í lok ágúst minnk-
aði veiðin. Síldveiðin varð yfirleitt einnig 
treg í september, og hættu margir bátar 
veiðum um stundarsakir. Viku af október 
tók veiði að glæðast að nýju og fyrri hluta 
nóvembermánaðar gerði góða aflahrotu, en 
síðan hefur ótið hamlað veiðum. Beitusíld-
arþörfin er áætluð um 80 þús. tunnur, og 
heildarsamningar, sem gilt geta um sölu 
Suðurlandssíldar, munu nema um 115 þús. 
tunnum (uppsaltaðar), auk nokkurs magns 
af frystri sild. 
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Hinn 24. nóv. var síldarsöltun sunnan 
lands komin í 98 þús. tunnur og er því eftir 
að salta í um það bil 17 þús. tunnur upp 
í gerða samninga um sölu saltsíldar, þegar 
þetta er ritað. Nokkuð skortir og á, að 
lokið sé að frysta síld til útflutnings, en 
það er gert jöfnum höndum. 

Athugaðir hafa verið möguleikar á sölu 
meira magns Suðurlandssíldar, ef veiði 
helzt góð. 

Reknetaveiði á Húnaflóa lauk fyrir miðj-
an september. Veiði var allgóð og sildin 
bæði feit og stór. Alls bárust á land 5.606 
tunnur í salt og 3.264 tunnur til frystingar. 

Í ágúst voru flestir togararnir á karfa-
veiðum, en nokkrir veiddu fyrir Þýzka-
landsmarkað, og fór þeim fjölgandi. Sein-
ast í júlí fundust ný karfamið við austur-
strönd Grænlands í leiðangri togarans 
Fylkis. Var afli þar góður um skeið, svo 
og á Jónsmiðum. Fjórir togarar seldu í 
Þýzkalandi í mánuðinum, en það er óvenju 
snemma. Á það rót sína að rekja til niður-
fellingar á innflutningstollum í Vestur-
Þýzkalandi frá 1. ágúst s.l. til áramóta. 
í september veiddi um helmingur togara-
flotans fyrir Þýzkalandsmarkað, og farnar 
voru 18 söluferðir þangað. Í október voru 
flestir togararnir að veiðum fyrir vestur-

þýzkan markað (tveir fyrir austur-þýzk-
an), átta veiddu aðallega fyrir frystihús 
og þrír í salt. Farnar voru alls 26 söluferðir 
til V-Þýzkalands í mánuðinum. Fiskverðið 
á þýzka markaðinum hefur verið í góðu 
meðallagi, eða að meðaltali um 44 pf. á kg 
í nóvember og um 55 pf. á kg í október. 
Flest skipin voru að veiðum fyrir Vestur-
landi í september og október, og var afli 
þar sæmilegur og gæftir yfirleitt góðar. 
Þar sem ríkisstjórnin hefur nú ákveðið, 
að fiskverð til togara, sem landa afla sín-
um hérlendis, hækki um 15 aura á kg gegn 
því, að 2/3 togaraflotans veiði fyrir inn-
lendan mai'kað, er lítil von til þess að 
hægt verði að fullnýta þennan markað. 
Einnig hefur nýlega verið samið um is-
fisksölur til Austur-Þýzkalands, og aukizt 
hafa líkurnar fyrir sölu til Bretlands eftir 
samninga brezkra og íslenzkra útgerðar-
manna um landanir íslenzkra togara þar í 
landi. 

Heildarfiskaflinn á þriðja ársfjórðungi 
þessa árs nam 136,7 þús. tonnum, sem er 
um 50 þús. tonnum meira en á sama tíma-
bili síðastliðið ár, en munurinn er einkum 
fólginn í auknum sildarafla. Heildarafli í 
septemberlok nam alls 376,9 þús. tonnum 
á móti 343,5 þús. tonnum á sama tíma í 

Fiskaflinn ársfjórðungslega, skipt á togara og báta i þúsundum tonna. 
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fyrra. Um nánari sundurliðun fiskaflans 
vísast til taflna aftast í heftinu. 

Hvalveiðarnar stóðu að þessu sinni yfir 
frá 22. maí til 20. september, og veiddust 
alls 440 hvalir, eða 40 fleiri en á síðasta 
ári. Framleiðsla hvalafurða varð sem hér 
segir, talið í tonnum: 

Afnám löndunarbannsins í Bretlandi. 

Á árinu 1952 urðu þáttaskil í íslenzkum 
landhelgismálum með stækkun landhelginn-
ar, en hinn 15. maí það ár gekk í gildi 
reglugerð um verndun fiskimiða umhverfis 
Ísland. 

Mikillar andstöðu gegn aðgerðum Íslend-
inga varð brátt vart hjá brezkum togara-
eigendum, og gripu þeir til þess ráðs að 
setja löndunarbann á íslenzkan fisk með þvi 
að banna íslenzkum togurum afnot af lönd-
unartækjum í Hull og Grimsby. Var þá 
stofnað fyrirtæki fyrir atbeina Íslendinga, 
sem keypti löndunartæki í Grimsby, og 
landaði einn íslenzkur togari hjá því í nóv-
ember 1952. Yfirmenn á enskum togurum 
svöruðu með því að hefja verkfall, og varð 
niðurstaða þess sú, að fiskkaupmenn hétu 
því að kaupa ekki fisk af Íslendingum. 
Landhelgisdeilan varð þannig til þess, að 
algerlega tók fyrir ísfiskssölu til Bretlands. 

Í október og nóvember 1953 voru farnar 
7 söluferðir til Bretlands, en þá var gerð 
tilraun til að rjúfa löndunarbannið, og var 
fiskurinn seldur fyrir fram brezkum kaup-
sýslumanni. Í fyrstu virtist allt ætla að 
ganga að óskum, en brátt komu örðugleikar 
í ljós, og varð að hætta söluferðunum. 

togaraeigenda og taldi sig ekki hafa að-
stöðu til að hafa áhrif á gerðir þeirra, 
ákvað íslenzka ríkisstjórnin að leggja málið 
fyrir Efnahagssamvinnustofnun Evrópu 
(O.E.E.C.). Á fjölmörgum fundum í nefnd-
um og ráði stofnunarinnar var rætt um 
málið, og í nóvember 1954 var svo komið, 
að ákveðið var að freista þess að finna 
endanlega lausn, er báðir aðilar mættu við 
una. 

Var nú skipuð óformleg nefnd undir for-
sæti svissneska fastafulltrúans í ráðinu. 
Eftir, miklar umræður varð um það sam-
komulag í janúar s.l., að teknar skyldu upp 
viðræður milli íslenzkra og brezkra togara-
eigenda um hugsanlegan löndunarsamning 
fyrir íslenzkan fisk í Bretlandi. 

Samningaviðræðurnar leiddu loks til 
þess, að löndunarbannið var látið niður falla 
frá 15. nóvember s.l. Á móti lýsti utanríkis-
ráðherra Íslands því yfir, að að hans dómi 
yrðu engin ný skref stigin til útfærslu á 
fiskveiðitakmörkum við Ísland, fyrr en um-
ræðum er lokið á næsta þingi Sameinuðu 
þjóðanna (það er að segja því þingi, sem 
nú situr) um skýrslu alþjóðalaganefndar-
innar. En skýrslan fjallar um rétt strand-
ríkja yfir landgrunni sínu og hafinu yfir 
því. Einnig lýsti utanríkisráðherra því yf-
ir, að enda þótt núgildandi íslenzk löggjöf 
mæli svo fyrir, að veiðarfærum sé búlkað 
innan fiskveiðitakmarkananna, munu þau 
lagaákvæði hér eftir sem hingað til ekki 
talin ná til erlendra fiskiskipa, sem orðið 
hafa að leita vars vegna illviðris eða ann-
arra óviðráðanlegra orsaka. 

Á hinn bóginn er rétt að vekja athygli á 
því, að í þessum samningum hefur ekki 
verið gerð nein formleg eða endanleg sam-
þykkt á núgildandi fiskveiðitakmörkum af 
ríkisstjórn Íslands eða Bretlands. 

Ekki er auðvelt að sjá fyrir, hve mikið 
Íslendingar muni á næstunni nota sér opn-
un ísfisksmarkaðsins í Bretlandi. Leyfi 
hefur þegar verið gefið til útflutnings ís-
fisks til Bretlands, og landaði fyrsti togar-
inn í Grimsby hinn 27. nóv. En með tilliti 
til löndunarsamningsins og breyttra að-
stæðna má gera ráð fyrir mun færri lönd-
unum en voru á árunum eftir stríð. 
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Landbúnaður. 

Það sem af er þessu ári, hefur veðráttan 
yfirleitt verið hagstæð landbúnaðinum. 
Einkum gekk heyskapur vel á Suður- og 
Vesturlandi, en kuldar gerðu heyskap erfið-
ari á Norður- og Austurlandi. Hefur þann-
ig skipt um frá sumrinu 1955, en að öðru 
leyti er ekki hægt að bera þau saman. 

Enn einu sinni hefur verið um niður-
skurð að ræða vegna mæðiveikinnar, sem 
kom upp á ný. Hefur um 30 þús. f jár ver-
ið slátrað í Dalasýslu og tveim hreppum 
Strandasýslu. Af þessu fé var rösklega 
helmingur fullorðinn. Samkvæmt bráða-
birgðatölum var slátrað í sláturhúsum um 
530 þús. f jár á móti 481.500 í fyrra. Áætl-
að er, að heildarkjötmagnið hafi numið um 
8.000 tonnum á móti 7.050 tonnum árið áð-
ur. Meðalþungi dilka (haustslátrun) mun 
hafa orðið nálægt 14,75 kg, eða verulega 
hærri en á síðasta hausti. 

Kartöflur og aðrir garðávextir spruttu 
yfirleitt vel sunnan lands í sumar, en norð-
an lands og austan var spretta hins vegar 
mjög léleg. Síðast í ágúst komu nætur-
frost, og féll kartöflugras víða, mun lítil 
spretta hafa orðið eftir það. Gera má ráð 
fyrir, að kartöfluuppskeran hafi a. m. k. 
numið 75 þús. tunnum, þar af um 25 þús. í 
Reykjavík, en það er góð meðaluppskera. 

Innvegin mjólk í mjólkurbú fyrra helm-
ing ársins nam 28.873 tonnum, og er það 
svipað magn og á árinu áður, en sala ný-
mjólkur varð nú nokkru meiri en þá, eða 
um 14.023 þús. lítrar, sem er 5,9% hækkun. 
Á þriðja ársfjórðungnum jókst framleiðsl-
an verulega frá sama tímabili árið 1955, 
eða um 16%, en heildarframleiðsla og sala 
mjólkur fyrstu þrjá ársfjórðungana er 
nokkru meiri en á sama tímabili 1955. Í 
VIII. töflu að aftan eru einnig tölur um 
framleiðslu og sölu annarra mjólkurafurða. 

Binding kaupgjalds og verðlags. 

Hinn 28. ágúst gaf ríkisstjórnin út 
bráðabirgðalög um festingu kaupgjalds og 
verðlags. Segir í inngangsorðum að lögun-
um, að vegna atvinnuöryggis í landinu sé 

nauðsynlegt að koma í veg fyrir áframhald-
andi hækkun verðlags og kaupgjalds, á 
meðan athugun fari fram á varanlegri lausn 
efnahagsmálanna. 

Samkvæmt gildandi lögum og kjarasamn-
ingum átti verðlagsuppbót eftir kaupgjalds-
vísitölu að hækka úr 78% í 84% (að við-
bættum 10 visitölustigum) frá 1. september 
1956. Jafnframt átti að miða vinnulið verð-
grundvallar landbúnaðarvara haustið 1956 
við þá vísitölu, er gilti við ákvörðun launa 
frá 1. september. 

Með bráðabirgðalögunum var ákveðið, að 
verðlagsuppbót á laun skyldi haldast 
óbreytt, þ. e. 78%, á tímabilinu frá 1. sept-
ember til ársloka 1956. Einnig skyldi vinnu-
liðurinn í verðgrundvelli fyrir verðlagningu 
landbúnaðarvara haustið 1956 miðaður við 
vísitölu 178. 

Jafnframt var með bráðabirgðalögunum 
lagt bann við hækkun á söluverði innan 
lands á öllum vörum í heildsölu og smásölu 
og á hvers konar verðmæti og þjónustu frá 
því, sem var 15. ágúst 1956 til ársloka. Þó 
getur innflutningsskrifstofan veitt undan-
þágu frá þessu banni, ef verðhækkun er 
óhjákvæmileg að hennar dómi. 

Þótt vísitalan hafi nú verið bundin og 
þar með vinnuliður verðgrundvallar land-
búnaðarvara, þá hefur vísitalan hækkað úr 
164 stigum í 178 stig frá haustinu 1955 
(þegar verðgrundvöllurinn var seinast 
reikningur út), sem með hækkun á öðrum 
liðum verðgrundvallarins veldur 8,2% 
hækkun. Smásöluverð landbúnaðarvara, 
byggt á verðgrundvelli reiknuðum eftir vísi-
tölu 184, myndi hafa hækkað um 15% að 
meðaltali frá haustinu 1955 og um 10,5% frá 
verðlagi 1. ágúst 1956, en hækkunin varð 
11,7% frá hausti 1955 og 7,2% frá 1. ágúst 
1956, aðallega vegna bráðabirgðalaganna. 

Þrátt fyrir þessa kaupbindingu varð all-
mikil hækkun á vinnulið verðgrundvallar 
landbúnaðarins frá haustinu 1955. Auk þess 
urðu ýmsar aðrar hækkanir, svo að grund-
völlurinn hækkaði alls um 8,2% í stað 10,5%, 
ef bráðabirgðalögin hefðu ekki verið sett. 
Smásöluverð landbúnaðarafurða hefði 
hækkað um 11,7% frá því haustið áður, 
en um 7,2% frá því verði, sem gilti 1. ágúst 
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þ. á. Þessar hækkanir á landbúnaðarvörum 
koma þó ekki fram á smásöluverði, þar sern 
þær eru greiddar niður samkvæmt bráða-
birgðalögunum. — Að öðru leyti skylda 
lögin ekki ríkisstjórnina til að halda fram-
færsluvísitölunni óbreyttri til ársloka 1956 
með niðurgreiðslum eða á annan hátt, en 
hins vegar er gert ráð fyrir, að engin eða 
mjög lítil breyting verði á henni þennan 
tíma. 

Frá 1. september 1956 er mjólkurverð 
greitt niður með 28 aurum á lítra til við-
bótar þeim 98 aurum, sem hafa verið 
greiddir. Jafnframt er nú hafin niður-
greiðsla á verði allra mjólkurafurða, svo að 
smásöluverð þeirra haldist óbreytt. 

Kostnaður ríkissjóðs við hinar nýju nið-
urgreiðslur er áætlaður 8,2 millj. kr. á 
tímabilinu september—desember 1956, en 
23,5 millj. kr. allt næsta ár, ef þeim verður 
haldið áfram. 

Lánveitingar 1955. 

Á eftirfarandi töflu er yfirlit um út-
lánaaukningu lánsstofnana, opinberra 
sjóða, tryggingafélaga og eftirlaunasjóða, 
svo og aukningu útlána ríkissjóðs og aukn-
ingu erlendra lána á árinu 1955. 

Tilsvarandi tölur, sem birzt hafa áður í 
Fjármálatíðindum, hafa ýmist sýnt útlána-
aukninguna eða nýjar lánveitingar. 

lánaaukningin það ár 390,8 millj. kr. Nettó-
útlánaaukningin árið 1955 hefur því orðið 
235,3 millj. kr. meiri en árið áður. (Séu 
lánveitingar ársins 1955 gerðar upp á sama 
hátt og áður var gert í Fjármálatíðindum, 
sjá 3. hefti 1955, 162. bls., nemur þessi mun-
ur 207,2 millj. kr.) Þessi mikla aukning á 
einkum rót sina að rekja til útlána bank-
anna, en þau jukust um tæplega 195 millj. 
kr. hærri upphæð en árið 1954. Einnig hef-
ur orðið mun meiri aukning á lánum f jár-
festingarsjóða og ríkissjóðs en á fyrra ári, 
en hins vegar hefur aukning erlendra lána 
og lána Framkvæmdabankans verið allmiklu 
minni en árið áður. Útlánaaukning ríkis-
sjóðs er fundin á þann hátt, að tekin er 
aukning á liðnum „Veitt lán" í ríkisreikn-
ingunum frá 31/12 1954 til 31/12 1955. 
Við þessar tölur er þó það að athuga, að 
ríkisstjórnin kann að fá heimild til að breyta 
sumum lánum, einkum lánum til ýmissa rík-
isstofnana, í óafturkræf framlög, og verður 
að hafa það í huga við samanburð útlán-
anna. 

Reynt hefur verið að taka saman allar 
helztu lánveitingar milli þessara stofnana, 
og heildarleiðrétting fyrir allar slíkar tví-
talningar á árinu 1955 er áætluð 90,0 millj. 
kr. Mikilvægustu lánin, sem þar er um að 
ræða, eru þessi: lán ríkissjóðs til Ræktun-
arsjóðs 9,0 millj. kr., til veðdeildar Búnað-
arbankans 5,0 millj. kr. og Fiskveiðasjóðs 
5,0 millj. kr.; lán bankanna til Raforkusjóðs 
24,8 millj. kr. og kaup þeirra á veðdeildar-
bréfum 19,0 millj. kr.; lán veðdeildar Lands-
bankans til Byggingarsjóðs 7,8 millj. kr. og 
lán Framkvæmdabankans til Ræktunar-
sjóðs 13,5 millj. kr. 

Raunveruleg ný lán þessara stofnana 
hafa að sjálfsögðu verið miklu hærri en út-
lánaaukningin, þar sem endurgreiðslur eldri 
lána fara að mestu til útlána á ný. Einnig 
ber að hafa í huga, að tölur þessar ná ekki 
til allra lánveitinga í landinu, þar sem mörg 
félög og einstaklingar reka lánastarfsemi, 
sem ekki eru tök á að afla áreiðanlegra upp-
lýsinga um. 

Útlánaaukning fjárfestingarlánastofnana 
annarra en Framkvæmdabankans varð 39,1 
millj. kr. meiri 1955 en árið áður. Tafla um 
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útlán þeirra birtist í fyrsta hefti þessa 
árgangs Fjármálatíðinda, 27. bls. Mest varð 
útlánaaukningin hjá Ræktunarsjóði, Raf-
orkusjóði, veðdeild Landsbankans og Fisk-
veiðasjóði, eða samtals um 108 millj. kr. 
hjá þessum f órum stofnunum. 

Erlendu lánin jukust lítið á árinu 1955. 
Notuð voru á árinu ný lán að upphæð 25,0 
millj. kr., en endurgreiðslur námu 22,4 
millj. kr., svo að nettóaukning erlendra 
lána varð aðeins 2,6 millj. kr. (sbr. 19. og 
20. töflu í síðasta hefti Fjármálatíðinda). 
Útlánaaukning tryggingastofnana og lif-
eyrissjóða varð tæpum 47 millj. kr. meiri 
1955 en árið áður. Aukningin varð mest hjá 
lífeyris- og eftirlaunasjóðum, en lán þeirra 
eru að langmestu leyti til húsbygginga, og 
einnig hjá tryggmgafélögum í einkaeign, 
sem veittu mikið af lánum til húsbygginga 
og einnig stutt lán til bifreiðakaupa o. fl. 

Töflur á þessari síðu sýna sundurliðaðar 
lánveitingar og skuldabréfaeign trygginga-
félaga og eftirlaunasjóða árið 1955 eftir 

ráðstöfun þeirra. Eftirlaunasjóðir og trygg-
ingafélög í einkaeign lánuðu mest til bygg-
ingarsamvinnufélaga og annarra aðila, en 
þar var einkum um lán til húsbygginga og 
stutt lán að ræða, svo sem áður getur. Al-
mannatryggingarnar og Brunabótafélag Ís-
lands kaupa hins vegar einkum skuldabréf 
opinberra aðila og peningastofnana. Sam-
svarandi töflur fyrir árið 1954 birtust á 
163. bls. Fjármálatíðinda 1955. 

Ríkisfjármálin. 

Ríkisreikningurinn fyrir árið 1955 hefur 
nú verið birtur, þannig að fyrir liggja end-
anlegar tölur um rekstur ríkissjóðs það ár. 
Hafa tekjur ríkissjóðs numið samtals 646 
millj. kr. og farið 132,2 millj. kr. fram ur 
áætlun, eða 25,7%. Gjöld ríkissjóðs námu 
samtals 512 millj. kr., og fóru þau 56,8 millj. 
kr. fram úr áætlun, eða 12,5%. Hér fer á 
eftir yfirlitstafla yfir tekju- og gjaldalið-
ina í millj. kr.: 
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Samkvæmt þessu hefur rekstrarafgangur 
ríkissjóðs fyrir árið 1955 orðið 133,5 millj. 
kr., og má því segja, að rekstrarafkoma rík-
isins síðastliðið ár hafi verið mjög góð. En 
þetta gefur þó ekki neina mynd af áhrifum 
fjármála ríkisins á hagkerfið, enda er oft 
á tíðum um verulegar greiðslur utan rekstr-
arreiknings að ræða. Þannig hefur svo til 
öllum rekstrarafgangi ársins verið ráðstaf-
að, og hefur þeirri upphæð að mestu verið 
veitt út í hagkerfið að nýju, þegar þetta 
er ritað. 

Sjóðsyfirlitið gefur til kynna batnandi 
hag ríkissjóðs gagnvart bönkunum á árinu, 
eða alls um 27,5 millj. kr., og jafnframt 
hækkun sjóðseignar um 8,8 millj. kr. Gagn-
vart seðlabankanum versnaði þó aðstaða 
ríkissjóðs og ríkisstofnana um 3,1 millj. kr. 
á árinu 1955, en þar eru innifaldir ýmsir 
reikningar, sem ekki eru taldir með á ríkis-
reikningunum. 

Á því ári, sem nú er að líða, hefur hagur 
ríkissjóðs verið mun lakari en á fyrra ári, 
og er nú varla búizt við, að nokkur greiðslu-
afgangur verði til ráðstöfunar um áramót. 
Nettóskuldir ríkissjóðs og ríkisstofnana við 
seðlabankann voru í septemberlok 57,9 millj. 
kr. hærri en um síðustu áramót. Þessi breyt-
ing stafar ekki eingöngu af verri afkomu á 
því ári, sem nú er að líða, heldur ekki síður 
hinu, að á árinu hafa verið greiddar út 
miklar upphæðir, sem ráðstafað var af 
rekstrarafgangi síðasta árs. 

Eftirfarandi tölur sýna rekstrarafkomu 
ríkissjóðs til septemberloka síðastliðin þrjú 
ár: 
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Skýrsla Efnahagssamvinnustofnunar 
Evrópu um Ísland. 

Efnahagssamvinnustofnunin (O.E.E.C.) í 
París hefur nýlega sent frá sér skýrslur 
um efnahagsástandið í þátttökuríkjunum. 
Skýrslur þessar eru byggðar á upplýsing-
um, sem ríkisstjórnir landanna hafa gefið, 
en skoðanir þær, sem þar eru fram settar, 
eru sameiginlegt álit allra þátttökuríkjanna. 

Í skýrslunni er sagt frá þróun mála á Ís-
landi að undanförnu og gerðar nokkrar 
áætlanir um framtíðina. Rætt er um hina 
alvarlegu verðlagsþróun, sem hafi verið af-
leiðing launahækkananna snemma á árinu 
1955, og versnandi greiðslujöfnuð, sem af 
þeim leiddi. 

Niðurlag skýrslunnar er á þessa leið: 
„Framleiðsla hefur haldið áfram að vaxa ört 
á Íslandi, og hin stórbætta nýting á nátt-
úruauðlindum landsins hefur reynzt auð-
veldari vegna mikillar fjárfestingar og vax-
andi framleiðni. Á hinn bóginn eru verð-
þensluáhrif enn þá sterk, og sívaxandi mis-
ræmi innlends og erlends verðlags hefur 
mjög aukið á erfiðleika útflutningsatvinnu-
veganna. Kaupgjalds- og verðlagsskrúfan, 
sem sett var af stað með hinum miklu kaup-
hækkunum á árinu 1955 og hert af hrað-
vaxandi eftirspurn á innanlandsmarkaði, 
hefur verið stöðvuð um tíma með festingu 
verðlags og kaupgjalds. En hin mjög mikla 
eftirspurn á innanlandsmarkaði hefur enn 
verðþensluáhrif, og það er mikilvægt, að 
fullnægjandi gagnráðstafanir séu gerðar 
án frekari tafa. Verðbólga hefur orsakazt 
bæði af aukinni eftirspurn og auknum 
framleiðslukostnaði, og þarf því að ráðast 
gegn hvoru tveggja. 

Núverandi erfiðleika má að nokkru kenna 
hinum stórauknu húsbyggingarframkvæmd-
um, sem virðast hafa aukizt meira en 
nauðsynlegt var talið samkvæmt fyrri áætl-
unum. Takmörkun byggingarframkvæmda 
er mjög mikilvæg, ef draga á úr heildar-
fjárfestingu, þannig að hún verði í meira 
samræmi við jafnvægi í efnahagsmálunum. 
Auka verður fjármálalegar aðgerðir, sem 

miði að því að hafa hemil á almennri neyzlu, 
sem hefur aukizt mjög á undanförnum 18 
mánuðum, þannig að allur þungi ráðstaf-
ana til að sigrast á dýrtíðinni komi ekki 
niður á fjárfestingunni. Æskilegt væri, að 
gerðar yrðu nýjar ráðstafanir eins fljótt 
og unnt er til að koma á jafnvægi út á við 
í stað aðflutningsgjalda og hins stóraukna 
styrkjakerfis, sem líklega hefur alvarleg 
verðþensluáhrif. 

Stjórnarvöldin hafa átt mjög erfitt um 
vik við að ráða bót á ástandinu, vegna þess 
að hagkerfi landsins hefur ekki verið nægi-
lega þjált á vissum sviðum. Mjög miklum 
vandkvæðum veldur, að lán eru veitt sjálf-
krafa samkvæmt ákveðnum reglum til 
sumra mikilvægra atvinnuvega. Einnig 
veldur það erfiðleikum, hve náin tengsl eru 
á milli vísitölu framfærslukostnaðar, launa 
og verðlags landbúnaðarvara, en það gerir 
íslenzka hagkerfið sérstaklega næmt fyrir 
verðbólguskrúfu. Ráðstafanir þær, sem 
gerðar voru nýlega til að stöðva hækkun 
launa og verðlags, geta reynzt mikilvægt 
spor í þá átt að endurskoða þetta kerfi, en 
slík endurskoðun virðist nauðsynleg, ef rík-
isstjórninni á að takast að vinna gegn þeim 
víxláhrifum, sem valda verðbólgu. 

Ef ekki verða gerðar ráðstafanir, sem 
nægja, má búast við, að hagkerfi landsins 
muni komast í enn meiri spennu, bæði inn 
á við og í gjaldeyrismálunum. Þar að auki 
mundi greiðslujöfnuðurinn verða enn óhag-
stæðari, ef ekki yrði lengur um gjaldeyris-
öflun að ræða vegna varnarliðsfram-
kvæmda, jafnvel þótt það myndi að nokkru 
draga úr umframeftirspurninni innan lands 
og valda auknum útflutningi. Sennilega 
mun reynast nauðsynlegt, að minnsta kosti 
um tíma, að draga úr hinum miklu fram-
kvæmdaáætlunum, sem Íslendingar hafa af 
skynsamlegum ástæðum ráðizt í til þess að 
auka fjölbreytni framleiðslunnar. En að-
eins, ef þeim er breytt skipulega nú, verð-
ur hægt að forðast alvarlegt strand hinna 
miklu uppbyggingaráætlana síðar vegna 
vaxandi gjaldeyrisvandræða". 
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Viðskiptasamningar. 

1. VESTUR-ÞÝZKALAND. Hinn 28. 
júni s.l. var undirrituð bókun um framleng-
ingu viðbótarsamkomulags frá 30. júní 
1955 á grundvelli viðskiptasamnings frá 
20. maí 1954. Gildir framlengingin til 30. 
júní 1957, og er samningurinn óbreyttur 
frá þvi, sem áður var, sjá 3. hefti Fjár-
málatíðinda 1955, 164. bls. 

2. TÉKKÓ-SLÓVAKÍA. Hinn 14. ágúst 
var undirrituð bókun um viðskipti milli Ís-
lands og Tékkó-Slóvakíu á tímabilinu 1. 
september 1956 til 31. ágúst 1957. Sam-
komulagið, sem gert er í samræmi við 
ákvæði gildandi vöruskiptasamnings milli 
þjóðanna, gerir ráð fyrir auknum viðskipt-
um frá síðasta tímabili. Gert er ráð fyrir, 
að Íslendingar afhendi á tímabilinu til 
Tékkó-Slóvakíu 700 tonn af freðfiski, 3500 
tonn af saltaðri og frystri síld, 2000 tonn 
af fiskimjöli, 500 tonn af lýsi og ýmsar 
vörur fyrir 1,5 millj. tékkneskar krónur. 
í staðinn fá Íslendingar m. a. vefnaðarvör-
ur fyrir 6,5 millj., skófatnað fyrir 3,8 
millj., ýmiss konar járn- og stálvörur fyrir 
11,6 millj. (tékkneskar krónur) auk margs 
konar annars varnings fyrir um 8,6 millj. 
tékkneskar krónur. 

3. FRAKKLAND. Hinn 7. september s.l. 
var undirritað samkomulag um framleng-
ingu viðskiptasamnings milli Íslands og 
Frakklands (frá 6. desember 1951). Er 
gildistími samningsins framlengdur um eitt 
ár frá 1. apríl 1956 til 31. marz 1957. í 
samkomulagi þessu er gert ráð fyrir út-
flutningi íslenzkra afurða til Frakklands 
fyrir allt að 130 millj. franka. íslenzk 
stjórnarvöld heita hins vegar að greiða fyr-
ir innflutningi franskra afurða, einkum 
vínfanga, og að reynt verði að halda jöfn-
uði á viðskiptum þjóðanna. 

4. SOVÉTRÍKIN. Hinn 27. september 
var undirritað samkomulag um vöruskipti 
milli Íslands og Sovétríkjanna á grundvelli 
samningsins um vöruskipti og greiðslur frá 
1. ágúst 1953. Samkomulag þetta gildir fyr-
ir tímabilið frá 1. janúar 1957 til 31. des-
ember 1959. Samkvæmt því er gert ráð fyrir, 

að árlega verði flutt út til Sovétríkjanna 
32.000 tonn af freðfiski, 15.000 tonn af salt-
síld, 1.000 tonn af freðsíld og aðrar vörur 
fyrir 2 millj. ísl. króna. Árlegur innflutn-
ingur frá Sovétrikjunum er ráðgerður svo 
sem hér segir: 

Þetta eru mun meiri vöruskipti en áður, 
enda óska báðar ríkisstjórnirnar að stuðla 
að áframhaldandi eflingu verzlunarvið-
skipta milli þjóðanna. Helzta breyting, sem 
gert er ráð fyrir á útflutningi til Sovét-
ríkjanna frá síðasta samningstimabili, er 
aukning á frystum fiskflökum úr 20 þúsund 
tonnum í 32 þús. tonn. Þó ber þess að gæta, 
að afgreidd verða á þessu ári 8 þús. tonn 
umfram upphaflegt samningsmagn, og er 
raunveruleg aukning samkvæmt hinu nýja 
samkomulagi því 4 þús. tonn. Samið var um 
útflutning á 1 þús. tonnum af freðsíld, og 
er það nýr liður, en útflutningur saltsíldar 
og annarra vara er ráðgerður óbreyttur frá 
gildandi samkomulagi. Að því er varðar 
innflutning frá Sovétríkjunum, verður mest 
aukning á brennsluolíum (30 þús. tonn), 
benzini (5 þús. tonn) og kornvörum (8 þús. 
tonn). Einnig er gert ráð fyrir tvöföldun 
á innflutningi rússneskra bifreiða. Inn-
flutningur sements er áætlaður 50 þús. tonn 
eins og áður, þar til lokið verður byggingu 
sementsverksmiðju, en þá mega aðrar vörur 
koma í staðinn. 

Sovétríkin eru nú stærsta einstaka við-
skiptaland Íslendinga, og hefur hlutdeild 
þess í út- og innflutningi farið mjög vax-
andi á þessu ári. Frá ársbyrjun til septem-
berloka nam innflutningur frá Sovétrikj-
unum 149,4 millj. kr., eða 16,2% af heildar-
innflutningi, og útflutningur þangað 128,7 
millj. kr., eða 18,8% af heildarútflutningi 
landsmanna. 
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Gullgengi íslenzkrar krónu. Pappírs-
krónan er nú 13,5328% af upphaflegu verð-
gildi sinu. Ein pappirskróna samsvarar nú 
0,0545675 gr af skíru gulli. Samkvæmt því 
jafngilda 100 gullkrónur 738,95 pappírs-
krónum. 

Einu breytingarnar, sem orðið hafa á 
skráningu erlends gjaldeyris, siðan gengið 
var síðast birt í Fjármálatíðindum, eru 
hækkanir á gengi Kanadadollars. Hinn 31. 
október hækkaði sölugengið úr 16,70 kr. i 
16,90 og aftur 30. nóvember í 17,06. Kaup-
gengið er 6 aurum lægra. 

Við síðustu birtingu á skráningu gengis í 
Fjármálatíðindum, sem miðuð var við 10. 
júlí 1956, féll niður að geta breytingar á 
gengi lírunnar hinn 12. mai s.l., en kaup-
og sölugengi hennar lækkaði þá um tíu aura. 

Peningamálin. 

Allmjög hefur þyngzt undir fæti í pen-
ingamálum síðustu mánuði, eins og töflur 
á næstu 4 síðum bera með sér. Hafa útlánin 
haldið áfram að vaxa, þrátt fyrir stöðnun 
í innlánaaukningunni. Áhrif þessarar þró-
unar hafa síðan komið fram í versnandi 
aðstöðu bankanna gagnvart útlöndum, og 
eru horfur mjög erfiðar í þeim efnum. 

Hið alvarlegasta við þróun peningamál-
anna er, hversu mikill hluti útlánaaukning-
arinnar á árinu hefur byggzt á auknum út-
lánum seðlabankans. Í fyrsta lagi hafa end-
urkaup afurðavíxla enn haldið áfram að 
aukast hröðum skrefum vegna aukinna 
birgða sjávarafurða og vaxandi landbún-
aðarframleiðslu. Er aukning endurkaup-
anna svo mikil, að full þörf væri að draga 
úr útlánum seðlabankans á öðrum sviðum, 
ef forðast á peningaþenslu og rýrnandi 
gjaldeyrisforða. Fjarri fer þó, að það hafi 
tekizt. 

Mikil aukning hefur orðið á árinu á 
nettóskuldum ríkissjóðs og ríkisstofnana í 
seðlabankanum vegna lakari rekstraraf-
komu ríkissjóðs á árinu og notkunar tekju-
afgangs frá fyrra ári. Í októberlok var að-
staða ríkissjóðs og ríkisstofnana gagnvart 
seðlabankanum 55 millj. kr. lakari en um 
síðustu áramót og 62 millj. kr. lakari en á 
sama tíma síðastliðið ár. Undanfarið hefur 
hagur ríkissjóðs farið batnandi, og vænt-
anlega fer svo fram, það sem eftir er þessa 
árs, vegna mikilla tekna af sköttum og toll-
um. 

Aðstaða banka og annarra peningastofn-
ana gagnvart seðlabankanum hefur tekið 
miklum sveiflum að undanförnu. Eftir hina 
miklu skuldasöfnun seinni hluta ársins 
1955 batnaði staða þeirra um 137 millj. kr. 
frá áramótum til júníloka, enda var innlána-
þróunin þá hagstæð. Átti hinn mikli pen-
ingastraumur úr seðlabankanum vegna 
endurkaupa og skuldasöfnunar ríkissjóðs 
auðsjáanlega mikinn þátt í að bæta um 
stund lausafjáraðstöðu viðskiptabankanna. 
Síðustu mánuði hefur þetta snúizt alger-
lega við, og versnaði staða banka og pen-
ingastofnana um 88 millj. kr. frá miðju ári 
til októberloka, enda hefur útlánaaukningin 
haldið áfram samfara stöðnun innlána. 

Það sem af er árinu, hafa útlán bank-
anna aukizt um 256 millj. kr., og er það 143 
millj. kr. minni aukning en á sama tíma á 
síðasta ári, en 3 millj. kr. minna en 1954. 
Útlánaaukningin hefur orðið langmest til 
sjávarútvegs og landbúnaðar. Einnig hefur 
orðið mikil aukning vegna skuldasöfnunar 
ríkissjóðs og ríkisstofnana og hinna samn-
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ingsbundnu lána bankanna til raforkufram-
kvæmda og íbúðalána. Hins vegar hafa lán 
til ýmissa annarra greina lækkað allveru-
lega. Útlánaaukningin hefur að mestu kom-
ið fram sem aukin útlán seðlabankans, enda 
hafa spariinnlán og veltiinnlán samanlögð 
aðeins aukizt um 52 millj. kr., en um 127 
millj. kr. á sama tímabili í fyrra og 193 
millj. kr. 1954. 

Breytingin frá fyrra ári hefur einkum 
orðið á veltiinnlánunum, sem lækkað hafa 
um 19,5 millj. kr. á þessu ári, en í fyrra 
jukust þau um 57,8 millj. kr. til október-
loka. Þessi lækkun innstæðna á hlaupareikn-
ingi er vafalaust að nokkru afleiðing af 
því, hve þrengt hefur að lausafjáraðstöðu 
fyrirtækja, einkum í verzlun og iðnaði, 
vegna mikillar takmörkunar bankalána. 
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Sparifjáraukningin hefur hins vegar orð-
ið heldur meiri en í fyrra, 72 millj. kr. á 
móti 69 millj. kr. Til júníloka var spari-
fjáraukningin mun meiri en á fyrra ári og 
náði þá hámarki 1.006 millj. kr. Síðan hef-

ur hallað undan fæti og innstæður lækkað 
um 26 millj. kr. Hér er vafalaust fyrst og 
fremst um árstíðabundna lækkun að ræða, 
en hún er þó allmiklu meiri en undanfarin 
tvö ár. 
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Aðstaða ríkissjóðs og ríkisstofnana gagnvart seðlabankanum. 

Heildarútlán bankanna. 
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Veltiinnlán í bönkunum að frádregnu mótvirðisfé. 

Spariinnlán í bönkunum. 
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1954—1956 í millj. kr. 

II. tafla. Útflutningur helztu vöruflokka í millj. kr. og hlutfallstölum (%). 
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III. tcbfla. Viðskipti við einstök lönd í millj. kr. 
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IV. tafla. Viðskipti við einstök lönd í hlutfallstölum (%). 
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V. tafla. Fiskafli, sundurliðaður á togara og báta, frá janúar 1954 til október 1956. 

VI. tafla. Fiskaflinn 1954 — 1956, skipt á fisktegundir. 
Miðað er við fiskinn slægðan með haus að öðru leyti en því, að síld og annar fiskur 

í verksmiðjur er talinn óslægður úr sjó. 
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VII. tafla. Hagnýting fiskaflans 1954.—1956. 
Aflinn talinn eins og á VI. töflu. 

VIII. tafla. Framleiðsla og sala mjólkurafurða 1954—1956. 
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XIV. tafla. Efnahagsreikningar seðlabankans. 
Í þús. kr. 
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