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Afl þeirra hluta, sem gera skal 

I. 

Skortur á fjármagni er eitt erfiðasta 
vandamál sem nú er við að etja í 

efnahagsmálum Íslendinga, enda hefur 
þegar verið ráðizt í miklar framkvæmd-
ir og aðrar eru fyrirhugaðar, jafnskjótt 
og aðstæður leyfa. Til þess að leysa úr 
þessum vanda hefur verið leitað eftir 
lánsfé erlendis, og hefur þegar fengizt 
fé til nokkurra mikilvægra fram-
kvæmda. En þótt þessi leið kunni að 
leysa brýnustu þörf í bili, hlýtur 
flestum að vera ljóst, að það er hvorki 
hægt né æskilegt til lengdar að afla fjár 
til mikils hluta fjárfestingarinnar með 
erlendum lántökum. Þess vegna verður 
að hlúa að hinum innlenda sparnaði, sem 
er eina varanlega uppspretta fjármagns, 
sem þjóðin á völ á, en að lokum verður 
hann einnig að standa undir endur-
greiðslu þeirra lána, sem tekin eru er-
lendis. 

Það er því ekki að ástæðulausu, sem 
hin þverrandi myndun sparifjár í bönk-
unum að undanförnu hefur valdið mörg-
um áhyggjum. Hins vegar getur það 
haft í för með sér rangt mat á aðstæð-
um, ef menn einblína um of á spari-
fjársöfnunina og gleyma því, að hún er 
aðeins ein af mörgum uppsprettum fjár-
magns í hagkerfinu. Til sparnaðar telj-

ast allar þær tekjur einstaklinga, og fyr-
irtækja, ríkis og sveitarfélaga, sem ekki 
eru notaðar til neyzlu eða rekstrar á lið-
andi stund. Niðurgreiðsla skulda, kaup 
verðbréfa og hlutabréfa, myndun eftir-
launa- og tryggingarsjóða og sjóðs-
myndun hjá fyrirtækjum og einstakl-
ingum eru allt mismunandi tegundir 
fjármagnsmyndunar. Sama máli gegnir 
um beina notkun tekna og eigin vinnu 
til fjárfestingar. Bóndinn, sem leggur 
vinnu sína og tekjur í umbætur á jörð 
sinni, og bæjarbúinn, er reisir sér íbúð 
að miklu leyti með sjálfsafneitun og 
eigin vinnu, eru að spara og bæta efna-
hag sinn og þjóðarinnar, en mikill hluti 
sparnaðarins fer þannig beint í fjár-
munamyndun hjá eigandanum sjálfum. 

II. 

Ekki eru fyrir hendi nothæfar áætl-
anir um aðra þætti fjármagnsmyndun-
arinnar en þá, sem kanna má af reikn-
ingum peningastofnana og opinberra 
aðila. Nokkra hugmynd má þó gera sér 
um það, hversu mikil er sú elfur fjár-
magns, sem upp sprettur í hagkerfinu, 
út frá áætlunum, sem gerðar hafa verið 
um fjárfestinguna í heild. Á árinu 1956 
er líklegt, að hinn innlendi sparnaður 



4 

hafi numið yfir 1.000 milljónum króna, 
eða ef til vill ekki fjarri þriðjungi heild-
artekna þjóðarbúsins. Enda þótt hér sé 
ekki á traustum tölum að byggja, er 
óhætt að fullyrða, að raunverulegur 
sparnaður hefur ekki aðeins orðið mik-
ill hér á landi á undanförnum árum, 
heldur meiri en með flestum þjóðum 
öðrum. 

Ekki má missa sjónar af þessari stað-
reynd, enda þótt nú sé við verulegan 
fjárskort að etja. Vegna þess, hve mikið 
af tekjum þjóðarinnar er þegar sparað, 
er hætt við, að ráðstafanir til að knýja 
fram aukna fjármagnsmyndun með 
skattlagningu hafi í för með sér þeim 
mun minni sparnað annars staðar í hag-
kerfinu. 

Því er einatt slegið fram hugsunar-
lítið, að Íslendingar séu úr hófi eyðslu-
samir og fyrirhyggjulausir um eiginn 
hag. Þetta er fjarri sanni. Ef borið er 
saman við nágrannaþjóðirnar, er ís-
lenzkur almenningur bæði til sjávar og 
sveita óvenju fús að leggja hart að sér 
til að öðlast efnahagslegt öryggi. Hið 
mikla átak, sem þúsundir manna hafa 
gert á síðustu árum til að koma sér upp 
þaki yfir höfuðið er eitt hið ljósasta 
dæmi þess. 

Því skal að sjálfsögðu ekki neitað, að 
enn sé full ástæða til að brýna menn 
til aukinnar ráðdeildar. Hins vegar er 
lækningar á fjármagnsskortinum vissu-
lega ekki eingöngu að leita á því sviði. 
Orsakir vandræðanna liggja miklu 
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fremur annars staðar: í togstreitu um 
fjármagnið milli þeirra, sem skapa það, 
og hinna, sem telja sig þurfa á því að 
halda. Þetta krefst nánari skýringar, og 
verður nú reynt að gera grein fyrir 
nokkrum hliðum þessa vandamáls. 

III. 

Misræmi milli framboðs og eftir-
spurnar eftir lánsfé getur átt sér ýmsar 
rætur. Almennur skilningur er nú vakn-
aður á því, hver áhrif vantrú manna á 
framtíðarverðgildi peninganna hefur í 
þessu efni. Um það má að vísu deila, 
hversu mikið hún dragi úr heildar-
sparnaði þjóðarinnar, en á hinu er eng-
inn vafi, að hún hefur þau áhrif, að 
minna af sparnaðinum á sér stað í pen-
ingaformi, en jafnframt eykst stórlega 
ásókn í lán. Ýmsar tillögur hafa komið 
fram um aðgerðir, er vegið gætu upp á 
móti áhrifum verðbólguhugsunarháttar-
ins, svo sem verðtrygging í peninga-
samningum, en ekki skal fjölyrt um þær 
að sinni. 

Allir munu þó sammála um, að eina 
varanlega lausnin felst í efnahagsmála-
stefnu, sem dregur úr ótta manna við 
verðhækkanir. Full ástæða er til að 
benda á, að það sem hér skiptir máli 
eru skoðanir manna á framtiðarþróun-
inni, en ekki reynsla líðandi stundar. 
Af þeim sökum hefur þráfaldlega mis-
tekizt að endurvekja trú manna á verð-
gildi peninganna, enda þótt tekizt hafi 
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með ýmsum ráðum að halda verðlagi um 
skeið nokkurn veginn stöðugu. Orsökin 
hefur þá oftast verið sú, að menn hafa 
almennt talið, að jafnvægisleysi væri 
engu að síður svo mikið í þjóðarbú-
skapnum, að stíflan gæti brostið, hve-
nær sem væri. Hins vegar sýndi reynsl-
an hér á landi eftir gengislækkunina, að 
trú manna á stöðugt verðlag getur auk-
izt furðu fljótt eftir róttækar aðgerðir 
í efnahagsmálum, enda þótt þær hafi í 
bili haft í för með sér miklar verðhækk-
anir. 

IV. 

Önnur meginorsök misræmis í dreif-
ingu fjármagns er hinn mikli mismunur 
á afkomu og áhættu atvinnuveganna. 
Mikilvægar atvinnugreinar, svo sem 
meginhluti útflutningsframleiðslunnar 
hafa lengi búið við rekstrarörðugleika, 
sem bæta hefur orðið úr með styrkjum 
og alls konar fríðindum. En jafnvel þótt 
tekizt hafi um stund að tryggja þessum 
greinum sæmilega afkomu, hefur það 
ekki nægt til þess, að fjármagn einstakl-
inga leitaði þangað sem skyldi. Af þessu 
hefur leitt, að ríkisvaldið hefur orðið að 
hlaupa í skarðið til þess að auka fram-
leiðslugetu og tækni þeirra framleiðslu-
greina, sem taldar hafa verið afskiptar. 
Fjár til þessa hefur svo orðið að afla 
með sköttum og lánum, sem enn hafa 
aukið á jafnvægisleysið á lánsfjármark-
aðinum. Jafnframt hefur fjármagn ein-
staklinga leitað í aðrar greinar, sem 

hafa skilað þeimi betri arði. Til þess að 
þessi straumur yrði ekki of striður, hef-
ur venð reynt að hamla á móti á marga 
vegu, t. d. með takmörkunum fjárfest-
ingar- og gjaldeyrisleyfa, lánsfjár-
skömmtun og sköttum. Árangurinn hef-
ur sjaldan orðið svo sem til hefur verið 
ætlazt, en með þessu hefur hins vegar 
verið lagður steinn í götu margrar 
starfsemi, sem hefur verið þjóðarbúinu 
hagkvæm. 

Í þessu efni er komið inn á hættulega 
braut. Þegar menn hætta að geta treyst 
því, að afkoma fyrirtækja sé mælikvarði 
á hagkvæmni þeirra, verður brátt ekk-
ert raunhæft við að styðjast. Svo fer að 
lokum, að verðmyndunarkerfinu er al-
gerlega snúið við. Höfuðatvinnuvegirnir 
verða reknir með halla og styrkjum, en 
litið með tortryggni, ef ekki beinum 
fjandskap, á allt, sem ber sig vel. 

Úr þessari sjálfheldu verður að brjót-
ast. Atvinnuvegirnir, sem eru undir-
staða þjóðarbúskaparins, verða að fá 
heilbrigð afkomuskilyrði, svo að nægi-
legt fjármagn leiti til þeirra á eðlilegan 
hátt og án meðalgöngu ríkisvaldsins. 

V. 

Það er ekki aðeins nauðsynlegt, að af-
koma atvinnuveganna sé svo góð, að 
menn verði fúsir að leggja í þá nýtt 
fjármagn. Hitt skiptir ekki minna máli, 
að fyrirtæki fái aðstöðu til að safnasjóð-
um, svo að þau geti sjálf greitt veru-
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legan hluta af nýjum framkvæmdum og 
endurbóhum. Heilbrigður vöxtur getur 
vart átt sér stað í framleiðslugrein, ef 
ekhi er á annað að treysta en lánsfé. 

Ríkisvaldið hefur mikil áhrif á mögu-
leika fyrirtækja til sjóðsmyndunar. Það 
er t.d. mjög undir skattlagningu at-
vinnurekstrar komið, hvort fyrirtækjum 
er kleift að auka fjármagn sitt með því 
að halda eftir verulegum hluta ágóðans. 
Ef skattar eru mjög þungir, má búast 
við því, að þeir verði að miklu leyti til 
þess að rýra þá fjármagnsmyndun, sem 
ella hefði átt sér stað. Svipuð áhrif geta 
verðlagsákvæði haft, ef þau koma í veg 
fyrir, að ágóði myndist, sem siðar gæti 
staðið undir fjárþörf fyrirtækisins. 
Þetta á ekki eingöngu við um einkafyr-
irtæki. Ýmis opinber fyrirtæki eru ein-
mitt ágæt dæmi um óhagstæð áhrif of 
lágrar verðlagningar. Raforkuverin eru 
vafalaust einhver traustustu og hag-
kvæmustu fyrirtæki hér á landi. Verð-
lagning á þjónustu þeirra hefur hins 
vegar verið þannig, að þau eiga enga 
sjóði aflögu til að leggja í nýjar virkj-
anir. Fyrirtæki, sem ættu að réttu lagi 
að geta séð sjálf fyrir miklum hluta 
fjárþarfar sinnar, gera þannig óeðlilega 
miklar kröfur til þess fjármagns, sem 
þjóðin hefur yfir að ráða. 

VI. 

Aðeins hefur verið unnt að benda hér 
á nokkur atriði þessa máls, sem ekki er 
ætið nægilegur gaumur gefinn. Það ætti 

að vera augljóst mál, að ekkert eitt með-
al dugir til að lækna þann fjármagns-
skort, sem hér ríkir. Hann er afleiðing 
viðtæks jafnvægisleysis, sem birtist í 
ýmsum myndum í rekstri þjóðarbúsins. 

Einna mikilvægast er, að menn skilji, 
að sparnaður þjóðarinnar á sér ótelj-
andi uppsprettur hjá einstaklingum og 
félögum, en aflgjafar hans eru einkum 
tveir: ágóðavonin og leit einstakling-
anna að öryggi og efnahagslegu sjálf-
stæði fyrir sig og afkomendur sína. 

Þessu má ekki gleyma, þegar mörkuð 
er stefna í efnahagsmálum. Menn spara 
ekki, ef verðmæti eignar þeirra rennur 
út í sandinn og þeir leggja ekki fé í á-
hættusaman rekstur, ef ágóði er eng-
inn eða strax af þeim tekinn. 

En það er ekki nóg, að mikið fjár-
magn myndist í þjóðfélaginu, ef það 
leitar að mestu leyti í allt aðrar áttir en 
,æskilegt er talið. Ef samræmi vantar 
á milli hagsmuna einstaklinganna og 
heildarinnar, svo að ríkisvaldið leitast 
við að veita fjármagninu í eina átt, en 
sparendur í aðra, er hætt við því, að 
afleiðingin verði verðþensla og lánsfjár-
skortur. 

Vatn rennur ekki upp í móti, og fjár-
magnið leitar ekki þangað, sem hvorki 
er von ágóða né öryggis. Það ætti að 
vera eitt meginmarkmið í efnahagsmál-
um að skapa því eðlilegan farveg inn í 
þær greinar framleiðslunnar, sem hag-
kvæmastar eru fyrir þjóðarbúið. 

J. N. 



E. M. Bernstein: 

Stefna smáþjóða í efnahagsmálum 

E. M. Bernstein, forstjóri hagdeildar Alþjóðagjaldeyrissjóðs-
ins, hefur leyft Fjármálatíðindum að birta eftirfarandi fyrir-
lestur, er hann flutti í háskólanum í Ísrael. Kæðir hann um 
hin sérstöku vandamál, sem smáþjóðir eiga við að etja í 
efnahagsmálum. Orð hans eiga mjög erindi til Íslendinga, 
enda þótt þau séu upphaflega ætluð annarri smáþjóð, sem 
er oss ólík um margt. 

Grundvallarvandamál efnahagslífsins 
eru mjög svipuð hjá stórum þjóð-

um og smáum. Alls staðar eru mark-
miðin hin sömu í meginatriðum: að 
stuðla. að öflugri framleiðslu og afla 
nægjanlegs fjármagns til efnahagslegr-
ar framþróunar í því skyni að bæta 
lífskjörin. Þessum markmiðum verður 
aðeins náð með eflingu framtaks, sparn-
aðar og fjárfestingar, þ. e. a. s. við 
efnahagsaðstæður, sem mótast af fram-
þróun og jafnvægi. Stefnumiðin í efna-
hagsmálum munu af eðlilegum ástæð-
um vera nokkuð mismunandi eftir 
löndum og aðstæðum. í þessari ritgerð 
er rætt um nokkrar hliðar efnahags-
mála, sem smáþjóðir þurfa að leggja 
sérstaka áherzlu á. 

Hagkvæmni stærðarinnar. 

Mörg efnahagsvandamál eru miklu 
erfiðari viðfangs hjá smáríkjum (þ. e. 
a. s. ríkjum, sem eru fámenn, en víð-
áttumikil að flatarmáli) en meðal 
stærri þjóða. Eitt hið fyrsta þessara 
vandamála er hinn mikli kostnaður á 

íbúa við æðstu stjórn landsins. Hvað 
sem öðru líður, verður lítið ríki að 
halda uppi her til landvarna og utan-
ríkisþjónustu, það verður að halda uppi 
lögum og reglu innan lands og veita 
ýmsa þjónustu, sem nú er ætlazt til 
af ríkinu. Það er staðreynd, að hið 
flókna stjórnarkerfi getur verið mjög 
dýrt í litlu landi með fáa íbúa, jafnvel 
þótt allrar hagsýni sé gætt. 

Það reynast oft þungar byrðar fyrir 
smáþjóðir, hve mikið fé þarf að festa 
í þjónustufyrirtækjum. Það kostar mun 
meira á íbúa að sjá 2 milljónum manna 
fyrir rafmagni heldur en 20 milljón-
um. í rauninni er ein helzta ástæðan 
fyrir þeim efnahagsörðugleikum, sem 
einkenna lítil ríki, hve allar fram-
kvæmdir eru smáar í sniðum. Því mið-
ur er engin leið fyrir smáþjóð að 
tryggja sér þá hagkvæmni, sem leiðir 
af því, þegar margvísleg stórfram-
leiðsla hópast saman í iðnaðarhéruð-
um stórþjóðanna. 

Stærðin er mikilvæg, en þó ekki 
nauðsynleg fyrir öfluga efnahagsstarf-
semi. Meðaltekjur, — en þær eru mæli-
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kvarði á framleiðni, -— eru hærri í 
Sviss, Belgíu, Hollandi, Danmörku og 
Noregi heldur en í Bretlandi, Frakk-
landi, Þýzkalandi og taliu. Takmörkuð 
stærð heimamarkaðsins i smárikjum 
kemur í veg fyrir, að hægt sé að koma 
þar upp iðnaði, sem þarf að vera mjög 
stór til að ná hagkvæmustu stærð. Á 
hinn bóginn geta þau tekið upp marg-
víslegan iðnað, þar sem fullri hag-
kvæmni er náð með minni fyrirtækjum. 
Svo er þess að gæta, að hagkvæmasta 
stærð iðnfyrirtækja er ekki hin sama 
í öllum löndum — sérstaklega ekki, 
ef mikill mismunur er á kaupgjaldi 
meðal þeirra. Sumt, sem verður að 
framleiða í stórum stíl í Bandaríkjun-
um, getur vel verið hægt að framleiða 
í smáum stíl, en jafn ódýrt í öðrum 
löndum. 

Það er staðreynd, að smáþjóðir geta 
tryggt sér hagkvæmni stórframleiðslu 
með því að sérhæfa sig í fáum iðn-
greinum. En þetta er aðeins unnt með 
því að byggja mjög á utanríkisviðskipt-
um. Í öllum smáríkjum, sem komin eru 
langt í efnahagsþróuninni, eru margar 
atvinnugreinar, sem miða framleiðslu 
sína að verulegu leyti við útflutnings-
markaði. Þannig er hægt að tryggja 
mörgum af útflutningsatvinnuvegum 
smáþjóðanna heppilega framleiðslu-
stærð. Og með því að kaupa innflutn-
ingsvörur á hagkvæmustu mörkuðunum 
er hægit að tryggja ódýra framleiðslu 
á neyzlu- og fjárfestingarvörum, sem 
notaðar eru í landinu sjálfu. 

Hátekjulönd, sem eru lítil og hafa 
lága íbúatölu, hafa ávallt mikil utan-
ríkisviðskipti. Í Evrópu t. d. nam inn-
flutningur til Danmerkur, Belgíu og 
Hollands á árinu 1954 frá 34—51% 
af þjóðartekjum þessara landa. Á hinn 
bóginn nam innflutningur til Bretlands, 
Frakklands, Þýzkalands og Ítalíu á 
sama ári 14,3—18,9% af þjóðartekj-

unum. Ríki, sem eru stór að flatarmáli, 
en hafa- tiltölulega fáa íbúa, eins og 
Ástralía og Kanada fluttu inn á árinu 
1954, sem samsvaraði um 22% af þjóð-
artekjum þeirra. Á hinn bóginn námu 
utanríkisviðskipti Bandaríkjanna, sem 
er stórt land með miklum íbúafjölda, 
minna en 5% af þjóðartekjunum. 

Takmarkaðar náttúruauðlindir. 

Það er varla nokkur efi á því, að 
utanríkisviðskipti eru tiltölulega mikil 
í tekjuháum ríkjum, sem eru lítil og 
fámenn. Ein af ástæðunum fyrir þessu 
er, að slík lönd geta aðeins með utan-
ríkisviðskiptum notið hagkvæmni stór-
framleiðslu, bæði sem framleiðendur 
og neytendur. Önnur ástæða er sú þörf, 
sem þau oftast hafa fyrir innflutt hrá-
efni. Blómlegur þjóðarbúskapur í litlu 
landi, — sérstaklega ef það er þéttbýlt, 
— mun nær alltaf fela í sér mikilvæg-
an iðnað. Ef ekki er hægt að fá hrá-
efni til iðnaðarframleiðslu í landinu 
sjálfu, verður að flytja þau inn. 

Í stóru landi eru eðlilega meiri líkur 
til að finna og nýta mörg hráefni á 
hagkvæman hátt. Auðvitað geta nokk-
ur hráefni fundizt jafnvel í mjög litlum 
löndum. Samt sem áður er mjög ólík-
legt, að mörg þeirra hráefna, sem nota 
þarf í nútíma iðnaði, finnist á tiltölu-
lega litlu landsvæði. Það er engin til-
viljun, að fjölbreytni, magn og gæði 
auðlindanna eru mest í löndum, sem eru 
hálfgerð meginlönd eins og Bandarík-
in, Sovétríkin, Kanada og Brazilía. Ef 
land er stórt, má búast við, að það hafi 
innan landamæra sinna nægjanlegt 
magn margra hráefnistegunda af þeim 
gæðum, sem þarf til að nota í þjóðar-
búskap hátekjulands. 

Gæði hráefnanna skipta miklu máli, 
þar sem háar tekjur geta aðeins byggzt 
á mikilli framleiðni, og þar koma ekki 
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aðeins til greina mikil framleiðsluaf-
köst í iðnaði og landbúnaði, heldur einn-
ig aðgangur að ódýrum hráefnum. 
Notkun dýrra hráefna, hvort sem þau 
eru unnin innan lands eða flutt inn, 
hefur sömu áhrif til takmörkunar á 
raunverulegum tekjum eins og hár 
framleiðslukostnaður í iðnaði og land-
búnaði. Mikilvægi þess að geta náð til 
hráefna innan lands, ef ekki er hugs-
að um hernaðarsjónarmið, liggur ein-
göngu í hugsanlegum ágóða við að 
vinna þau. Ef hráefnalindir eru ekki 
auðugar í hlutfalli við afkastagetu á 
öðrum framleiðslusviðum, munu þær á 
engan hátt bæta efnahag viðkomandi 
þjóðar. 

Hagfræðingar, sem fylgja kenning-
um hinnar klassísku hagfræði, hafa 
gefið vandamálum þeirra ríkja, sem 
ekki hafa hráefni framleidd innan 
lands, tiltölulega lítinn gaum. Yfirleitt 
gerðu þeir ráð fyrir, að skortur á slík-
um auðlindum myndi breyta litlu um 
afkomu þjóða. Þeir álitu, að lítið ríki 
myndi ekki eiga í neinum örðugleikum 
við að kaupa þau hráefni, sem það 
þarfnaðist, þar sem það gæti greitt þau 
með útflutningi sínum. Þó að þetta sé 
rétt í aðalatriðum, þá er raunveruleik-
inn ekki alveg svona einfaldur. Eitt er 
það, að hinir klassísku hagfræðingar 
tóku ekki nægilegt tillit til verndartolla 
og hafta, sem valda útflutningsverzlun 
annarra landa erfiðleikum. Og annað 
hitt, að þessum hagfræðingum datt ekki 
í hug, að nokkur þjóð myndi baka út-
flutningsframleiðslu sinni tjón með því 
að halda uppi vinnulaunum og gengis-
skráningu, sem eyðilegði samkeppnis-
aðstöðu hennar. Þeir gerðu ráð fyrir, 
að verðlag og gengi þróaðist á eðlilegan 
hátt, svo að sérhverju landi yrði fært 
að flytja út hæfilegt vörumagn. 

Ekki er hægt að stunda iðnað eða 
landbúnað án hráefna, en þau hráefni 

þurfa ekki að vera innlend. Ef hægt 
er að flytja þau inn, þá munu þau koma 
að eins miklum notum við framleiðsl-
una og ef þau hefðu verið unnin innan 
lands. Og sú staðreynd að flytja þurfi 
inn hráefni þarf ekki að koma í veg 
fyrir, að ákveðin þjóð njóti hárra 
tekna. Margt skiptir meira máli en að 
hráefni fyrirfinnist í landinu. Bret-
land hefur t. d. nær enga hráefnafram-
leiðslu nema kolavinnslu. Þetta kemur 
ekki í veg fyrir, að í Bretlandi búi fólk 
við góð lífskjör, sem byggjast á hárri 
framleiðni iðnaðarins. Norðmenn, sem 
ráða yfir takmörkuðum auðlindum, 
hafa byggt upp afkastamikinn þjóðar-
búskap með því að nota mannafl og 
fjármagn við nýtingu á auðæfum hafs-
ins. 

Mikilvægustu auðlindir sérhvers rík-
is, sem eru undirstaða mikilla fram-
leiðsluafkasta og hárra raunverulegra 
tekna, eru ekki hráefnin í iðrum jarð-
ar, — kol, járnol ía ,— heldur heilbrigði, 
kunnátta og framtakssemi þjóðarinnar. 
Með öðrum orðum: mesti auður Noregs 
eru Norðmenn. Heppilegustu aðstæð-
urnar til að byggja upp ríkt þjóðfélag 
er að finna, þar sem saman fer magn 
og gæði allra framleiðsluþáttanna, — 
mannfólksins, framleiðslutækjanna og 
hráefnanna. Að vissu leyti er auðveld-
ast að bæta úr hráefnaskortinum af 
þessu þrennu. 

Verndartollar og innflutningshöft. 

Lítil ríki verða að vera mikil við-
skiptalönd, ef þau eiga að geta haldið 
uppi hárri framleiðni. Framleiðsluskil-
yrðin eru þar mun takmarkaðri en með-
al stórþjóða, og mismunurinn á fram-
leiðni í þeim iðngreinum, sem bezt 
henta framleiðslugetu þeirra, og í öðr-
um iðngreinum getur verið verulegur. 
Af þessari ástæðu er hinn raunverulegi 
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kostnaður við verndartolla meiri í litl-
um löndum, þar sem verndartollar eru 
dragbítur á afkastamestu framleiðslu-
greinarnar, þ. e. þær, sem flytja út af-
urðir sínar. Það geta verið sérstakar 
undantekningar, þar sem hægt er að 
réttlæta tollvernd um stundarsakir til 
að vernda ungan iðnað, en smáþjóðir 
hafa ekki efni á slíkri styrkjastefnu 
lengi eða í stórum stíl. 

Það, sem hefur verið sagt um vernd-
artolla, á jafnt við um verzlunarhöft, 
sem sett eru með innflutnings- eða 
gjaldeyrishömlum. Jafnvel þótt slíkum 
takmörkunum sé komið á vegna 
greiðslujafnaðarins, má búast við, að 
hinn raunverulegi kostnaður við þær 
verði mjög mikill fyrir smáþjóðir. Þeg-
ar gengisskráningin er slík, að hún 
dregur úr áhuganum fyrir útflutningi 
og hvetur til innflutnings, getur svo 
virzt sem innflutningshöft séu nauð-
synleg til að koma í veg fyrir halla 
á greiðslujöfnuðinum, sem yrði landinu 
ofviða. Það er samt sem áður staðreynd, 
ef halcla á jafnvægi í greiðslujöfnuði 
með slíkum aðferðum, að fjármagn og 
vinnuafl mun flytjast úr afkastameiri 
atvinnugreinum í hinar afkastaminni. 
Slíkt hlýtur að leiða til lækkunar á 
raunverulegum tekjum þjóðarinnar. 

Verzlunarhöft valda smáþjóðum 
tjóni, sem óhugsandi er að vinnist upp 
með bættum viðskiptakjörum. Þetta á 
þó ekki fyrirvaralaust við um lönd eins 
og Belgíu og Holland, sem hvort um sig 
hafa svo mikil utanríkisviðskipti, að 
nemur 3% af hinni 90 þús. milljón 
dollara heimsverzlun. En þetta á skil-
yrðislaust við um land eins og Ísrael, 
sem flytur út aðeins 0,1% af heildar-
útflutningi í heiminum og flytur inn 
minna en 0,5% af innflutningnum. Ríki, 
sem er svona lítilvægt í heimsviðskipt-
unum, verður að sæta því verði, sem 
myndast á hinum miklu heimsmörkuð-

um. Smáþjóð getur ekki haft nein telj-
andi áhrif á verðlag út- og innflutn-
ingsvara sinna, hvorki með því að 
draga úr útflutningi eða hefta innflutn-
ing. 

Af þessu leiðir, að smáþjóð getur ekki 
haldið uppi verðlagi og launakjörum, 
sem eru í miklu ósamræmi við það, sem 
er annars staðar í heiminum. Banda-
ríkin geta að verulegu leyti ráðið verð-
lagi í heiminum, af því að þau eru svo 
stór aðili á heimsmarkaðinum og í 
gjaldeyrisviðskiptum. Og Sovétríkin 
geta verið óháð verðlagi í heiminum, 
annað hvort vegna þess, að utanríkis-
viðskipti skipta litlu máli í hagkerfi 
þeirra, eða vegna þess, að þau eru reiðu-
búin að skipta við útlönd án verulegs 
tillits til verðhlutfalla á heimsmörk-
uðum. Smáþjóð, sem verður að flytja 
mikið út og inn í hlutfalli við innan-
landsframleiðslu, verður að laga sig 
eftir verðlagi á heimsmörkuðunum. Sér-
hvert frávik frá þessu, allt misræmi í 
launamálum, mun auka erfiðleika á að 
halda uppi nægilegri útflutningsverzl-
un. Þegar öllu er á botninn hvolft, er 
það í þessu, sem vandkvæðin á að halda 
uppi góðum kjörum í smáríki liggja. 

Nauðsyn á að laga sig eftir verðlag-
inu á heimsmarkaðinum dregur mjög 
úr skilyrðum smáþjóðar til að halda 
uppi sjálfstæðri kaupgjaldsstefnu, — 
og á þetta ekki aðeins við um hið al-
menna launastig, heldur einnig hlut-
fallið milli launa í hinum ýmsu atvinnu-
greinum. Verðhlutföll vöruflokka á 
heimsmörkuðunum myndast af hlut-
fallslegum afköstum og launum við 
framleiðslu þeirra í löndum, sem fram-
leiða til útflutnings. Ekkert land get-
ur haldið hlut sínum í heildarútflutn-
ingsverzluninni, nema hlutfallið á milli 
kaupgjalds í landinu og framleiðni at-
vinnuveganna sé í samræmi við það, 
sem er í helztu útflutningslöndunum. 
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Lánastefna og verðþensla. 

Sú staðreynd, að smáþjóð getur lítil 
áhrif haft á heimsmarkaðsverðlag, leið-
ir af sér, að lítið frjálsræði er fyrir 
hendi til að halda uppi sjálfstæðri 
stefnu í peningamálum. Markmiðið í 
peningamálum hlýtur að vera að halda 
uppi hagstæðum greiðslujöfnuði jafn-
framt blómlegu atvinnulífi. Þeir, sem 
ráða fyrir peningamálum, mega ekki 
auka útlán umfram það, sem óhætt er 
miðað við þessi sjónarmið, til þess eins 
að auka fjármagn í höndum ríkisstjórna 
og framleiðenda. Ef það er gert, mun 
fljótlega myndast verðþensla. 

Jafnvel meðal stórþjóða getur það 
hagræði, sem fylgir verðþenslustefnu, 
ekki vegið upp á móti því tjóni, sem 
verðbólgan hefur í för með sér. Hjá 
smáþjóð eru lítil líkindi til þess, að 
þessari stefnu fylgi nokkur ávinning-
ur. Ef stórveldi eins og Bandaríkin 
rekur hóflausa útlánastefnu til að 
standa undir útgjöldum ríkisins eða til 
að auka fjárfestingu einkaaðila, gæti 
slíkt gengið stórslysalaust, a. m. k. um 

nokkurt skeið. Hin auknu útlán til f jár-
festingar mundu valda flutningi raun-
verulegra tekna frá einum hóp til ann-
ars. Gera má ráð fyrir, að þeir, sern 
fá slíka tekjuaukningu, muni spara. Og 
ef hinir, sem orðið hafa fyrir raun-
verulegri tekjurýrnun, geta ekki fljót-
lega bætt aðstöðu sína á ný, verður nið-
urstaðan aukin fjárfestingarstarfsemi, 
a. m. k. fyrst í stað. 

Í smáríki, þar sem innflutningur er 
mjög hár í samanburði við þjóðartekj-
urnar, mun útgjaldaaukningin að veru-
legu leyti koma fram í vörukaupum frá 
útlöndum. Enn fremur munu verðhækk-
anirnar fljótt hafa áhrif á útflutning-
inn og eftirspurn eftir innfluttum vör-
um, þar sem smáþjóðir eru sérstaklega 
næmar fyrir verðsveiflum í milliríkja-
verzlun. Í stuttu máli sagt, þá mun smá-
þjóð, sem reynir að auka fjárfestingu 
með peningaþenslu, komast nær sam-
stundis í óhagstæðan greiðslujöfnuð, 
sem verður jafn mikill og umfram-
lánin, sem veitt hafa verið. Af þess-
ari ástæðu er ekki auðvelt að flytja 
kaupmátt frá einum hóp til annars með 
útlánaaukningu. Slíkar tilfærslur með 
peningaþenslu geta aðeins átt sér stað, 
ef komið er á innflutningshöftum, sem 
fljótlega grafa undan framleiðni og 
lífskjörum smáþjóða. 

Takist að flytja tekjur frá einum hóp 
til annars með verðbólgufjármögnun, 
hefur það í för með sér röskun á venju-
legum verðlagshlutföllum. Því miður 
hefur lítið land ekki efni á slikri rösk-
un. Framleiðsluþættir munu flytjast 
frá afkastamestu atvinnugreinunum, 
miðað við eðlilegar aðstæður, til þeirra, 
sem gefa stundargróða vegna verð-
bólguaðstæðna. Þegar skortur er á f jár-
magni, geta slík mistök í fjárfestingu 
haft alvarlegar afleiðingar og dregið 
úr efnahagslegum framförum. Haldist 
misræmið í verðlagshlutföllum áfram, 
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mun þjóðin ekki geta tekið þátt í milli-
rikjaviðskiptum í hæfilegum mæli. 

Hlutverk stefnunnar í efnahagsmálum. 

Það er án efa erfiðara fyrir smá-
þjóð að byggja upp afkastamikið efna-
hagskerfi. Þetta stafar af því, að hún 
getur ekki notið tæknilegs ávinnings 
stórframleiðslu og þeirrar hagkvæmni, 
sem fylgir samdrætti fjölmargra iðn-
greina í stóriðnaðarhéruðum heimsins. 

Sigrast má á þessum erfiðleikum að 
verulegu leyti, ef smáþjóðir sérhæfa 
sig í afkastamestu iðngreinunum, en 
með miklum utanríkisviðskiptum geta 
þær tryggt víðari markað fyrir fram-
leiðsluvörur sínar og flutt inn ódýrar 
vörur til notkunar innan lands. Ef þeim 
á að takast að halda uppi tekjuháu 
þjóðfélagi, verða allar hliðar stefnunn-
ar í efnahagsmálum að miðast við sem 
mesta þátttöku í heimsverzluninni á 
samkeppnisgrundvelli. 

Þrátt fyrir þetta er ekki hægt að 
komast hjá öllum ókostum smæðarinn-
ar. Lítið land, sem er langt frá mið-
stöðvum heimsverzlunarinnar, verður 
sjálft að bera kostnaðinn af að flytja 
útflutnings- og innflutningsvörur sín-
ar til og frá þessum mörkuðum. Verð-
lag útflutningsafurða er að verulegu 
leyti ákveðið í Bandaríkjunum, Bret-
landi og Vestur-Evrópu. Þjóð, sem er 
langt frá þessum mörkuðum, finnur, 
að hún fær minna fyrir útflutninginn 
og innflutningurinn kostar meira held-
ur en ef hún byggi nær hinum stóru 
mörkuðum. Raunverulegar tekjur verða 
minni í hlutfalli við tæknilega afkasta-
getu heldur en hjá þjóðum, sem eru 
nær helztu mörkuðunum. 

Að svo miklu leyti sem landið getur 
flutt inn frá öðrum stöðum og fundið 
aðra markaði fyrir útflutning, þá er 
að nokkru hægt að draga úr þeim óhag 
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að vera langt frá stóru mörkuðunum. 
Í slíkum viðskiptum mun hinn hái flutn-
ingskostnaður mynda sjálfkrafa vernd 
fyrir innlenda framleiðslu og verða til 
þess, að þjóðin byggi frekar á notkun 
innlendra vara heldur en á útflutningi 
og innflutningi. Takmörkun viðskipta 
vegna hás flutningskostnaðar er í sjálfu 
sér ábending um hið raunverulega tap, 
sem þjóðir verða fyrir vegna fjarlægð-
ar frá heimsmörkuðunum. 

Enn fremur er nauðsynlegt fyrir 
smáþjóð, sem er langt frá aðalmörk-
uðunum, að hafa tiltölulega miklar 
vörubirgðir, — hráefni, hálfunnar vör-
ur og vörur í flutningum. Fjárfesting 
á þessu sviði táknar notkun raunveru-
legra gæða engu síður en fjárfesting 
framleiðslufyrirtækjanna. Heildarfjár-
festingin verður því hærri en í löndum 
nær heimsmörkuðunum. En þetta veld-
ur því, að raunverulegar tekjur verða 
lægri í hlutfalli við tæknilega afkasta-
getu. 

Þetta eru hindranir, sem efnahags-
starfsemin verður að laga sig eftir. Þær 
gefa enn frekari ástæðu til þess, að 
efnahagsstefnan sé miðuð við sérhæf-
ingu í afkastamestu framleiðslugrein-
unum og að sem mest kapp sé lagt á 
utanríkisviðskipti. Stefnan í efnahags-
málum er alltaf hin mikilvægasta, hver 
sem stærð þjóðarinnar er. Hjá smáþjóð 
munu þó afleiðingar rangrar stefnu 
koma fyrr í ljós og koma enn meir fram 
í lífskjörum almennings. Hér er ekki 
við það átt, að smáþjóðir hafi yfirleitt 
valið ranga stefnu. Það er staðreynd, 
að hinar tekjuháu smáþjóðir hafa stað-
ið sig mjög vel í þessum efnum. Það 
er undravert, hve vel þeim hefur tek-
izt að halda aðstöðu sinni í viðskipt-
um og að laga stefnu sína eftir þörf-
um sínum. Þetta er ein af ástæðunum 
fyrir því, að þær eru hátekjuþjóðir 
þrátt fyrir það, að þær eru litlar. 



Pétur Benediktsson: 

Undanfarna mánuði hefir í blöðum og 
útvarpi alloft verið minnzt á funda-

höld og samþykktir um „sameiginlegan 
Evrópumarkað" og „fríverzlunarsvæði". 
-— Því má segja, að nú sé sérstakt til-
efni til þess að rif ja upp fyrir sér það, 
sem gerzt hefir síðasta áratuginn um 
aukna samvinnu Evrópuríkja í efna-
hagsmálum. Viðfangsefnið er ærið tyrf-
ið, ef farið er út í einstök atriði, og 
mega lesendur því hrósa happi, að ekki 
vinnst tími til annars en að stikla á 
stóru. 

Hugmyndin um að gera Evrópu að 
einu allsherjarríki eða að koma á ein-
hverju öðru formi fyrir nánu samstarfi 
Evrópuríkja er engan veginn ný og hef-
ir tekið á sig ýmsar myndir. Hún hefir 
jöfnum höndum verið draumur friðar-
postula og skálkaskjól herkonunga fyrir 
landvinningum þeirra. En hér er hvorki 
ástæða til að tala um „hið heilaga róm-
verska ríki", Napoleon né Hitler. Ég 
mun láta mér nægja að ræða um við-
burði síðustu tíu ára. Það er náttúrlega 
rétt, að skylt er skeggið hökunni um 
stjórnmál og efnahagsmál, en ég mun 

samt gera mér far um að sneiða hjá 
stjórnmálum og reyna að halda mér að 
efnahagsmálunum. 

Upphaf efnahagssamvinnu-
stofnunarinnar. 

Það er því upphaf þessa máls, að 
snemma sumars 1947 hélt Marshall 
hershöfðingi, sem þá var utanríkisráð-
herra Bandaríkjanna, ræðu í háskóla 
einum í Ameríku, þar sem hann skýrði 
frá því, að Bandaríkjastjórn myndi fús 
til að veita Evrópu ríflega fjárhagsað-
stoð og setti ekki annað skilyrði en það, 
að Evrópuríkin sýndu jafnframt við-
leitni til þess að styðja hvert annað. 

Ástandið var þannig þá, að hvert land 
hafði reist um sig haftamúra, og ekki 
var unnt að selja snuddu eða snefil frá 
einu landi til annars, nema fyrst hefðu 
verið gerðir um það samningar milli 
ríkisstjórnanna. Svo að segja hvert land 
var í fjárhagsöngþveiti, og allt stefndi 
niður á við. 

Tilboð Marshalls tók jafnt til vest-
rænna sem austrænna Evrópulanda, að 
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Sovétríkjunum meðtöldum. Eftir að 
Molotov hafði tekið þátt í undirbúnings-
fundi í París, ákváðu þeir félagi Stalin 
þó að banda hinni framréttu hönd Mar-
shalls frá sér, -— öruggir í trúnni á það, 
að nú væri að koma kreppa í Bandaríkj-
unum og allt auðvaldsskipulagið að 
hrynja, svo sem því bar að gera sam-
kvæmt þeim kenningum, sem þá voru 
opinber túlkun á boðskap og spádómum 
Karls Marx. Flest ef ekki öll Evrópu-
ríki á áhrifasvæði Rússa ætluðu að taka 
þátt í samstarfinu og verða aðstoðar 
Bandarikjamanna aðnjótandi. Sérstak-
lega var mér þetta kunnugt um Tékka, 
sem höfðu tekið boðinu í samráði við 
Pólverja. Mér tókst ekki að fá flugfar 
frá Prag til Parísar á stofnfundinn, 
vegna þess að tékkneska sendinefndin 
hafði pantað hvert sæti. En þegar ég 
kom á áfangastað með lestinni, frétti 
ég, að flugvélin hefði komið tóm. Stalin 
hafði sjálfur gripið í taumana og harð-
bannað öllumf sínum „vinum" að vera í 
svo vondum félagsskap. 

Þetta var upphafið að því, að Efna-
hagssamvinnustofnun Evrópu komst á 
laggirnar vorið 1948 eftir margra mán-
aða undirbúningsstarf. Hún heitir á 
ensku Organisation for European Eco-
nomic Co-operation, skammst. OEEC. 

Stalin sá fyrir því, að OEEC var frá 
upphafi bundið við vestræn lönd, og 
með því að herða tökin á nágrannaríkj-
um sínum í vestri og gera þau að algerð-
um leppríkjum, sá hann og fyrir því, að 
samvinna Vestur-Evrópu annars vegar 
og Bandaríkjanna og Kanada hins veg-
ar varð þessum aðilum lífsskilyrði og 
kom fram á æ fleiri sviðum. Í NATO 
og Evrópuráðinu eru flest sömu þátt-
tökuríki og í OEEC, en þó ekki alger-
lega. Sérstaklega er vert að nefna, að 
Svíþjóð, Sviss og Austurríki eru ekki 
í NATO, þótt af mismunandi ástæðum 
sé. 

FJÁRMÁLATÍÐINDI 

Aðalstarf OEEC var í fyrstu að 
skipta styrknum frá Bandaríkjunum, 
jafna honum niður milli þátttökuríkj-
anna. Stofnunin var því upphaflega eins 
konar niðurjöfnunarnefnd, þótt hlut-
verkið væri næsta ólíkt því, sem tíðkast 
hjá þeim niðurjöfnunarnefndum, sem 
okkur eru kunnastar. En smám saman 
varð önnur hlið samvinnunnar meira 
áberandi, sú að reyna að greiða fyrir 
viðskiptum þátttökuríkja sín á milli. 
Hinn beini styrkur frá Bandaríkjunum 
er löngu hættur, en OEEC hefir orðið 
mikið ágengt í því að koma á frjálsari 
viðskiptum en áður milli þátttökuríkj-
anna. 

Helztu verkefni til þessa. 
Hér er einkum tvennt, sem ber að 

nefna. Annað er Code of Liberalization, 
lögbókin um verzlunarfrelsið, en þar 
eru skráðar skuldbindingar þátttöku-
rikja um að afnema sín á milli verzlun-
arhöft, svo sem kvóta eða innflutnings-
leyfi, svo og ýmis önnur viðskiptahöft. 
Er nú svo komið, að sum þátttökuríkin 
hafa afnumið öll slík höft eða því nær, 
svo sem Ítalía og Sviss. Almennt má svo 
að orði kveða, að hvert ríki sé skylt að 
leysa 90% af innflutningnum undan 
höftum, og eru flest ríkin nærri því 
marki. Sé frá þessu brugðið, verður 
sökudólgurinn að réttlæta- öll frávik fyr-
ir stofnuninni, og geta það verið all-
harðar yfirheyrslur. Því er ekki að 
leyna, að oft hafa fulltrúar Íslands þurft 
að biðja ættjörðinni miskunnar fyrir 
brot okkar á lögmálinu. Sérstaða lands-
ins og þeir erfiðleikar, sem af henni 
stafa, hafa mætt fullum skilningi, en 
oft hefir okkur verið bent á ýmislegt, 
sem betur mætti fara í efnahagsmálum 
Islands. Ekki höfum við ávallt farið að 
þeim ráðum. 

Hitt meginatriðið, sem ég vildi nefna, 
er Greiðslubandalag Evrópu, European 
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Payments Union eða EPU. Í þeirri 
stofnun fer mánaðarlega fram jöfnuður 
á greiðslum þátttökuríkjanna sín á 
milli, þannig að nú er ekki lengur nauð-
syn að hafa greiðslujöfnuð við hvert 
einstakt ríki, ef jöfnuður næst við þátt-
tökuríkin í heild. Nokkur gjaldfrestur 
fæst í Greiðslubandalaginu, en fari hall-
inn fram úr vissu marki, verður hann 
að greiðast í gulli eða dollurum. Þótt 
þessi stofnun sé aðeins sæluhús á leið-
inni frá Svínahrauni jafnkeypisvið-
skiptanna til hins fyrirheitna lands, þar 
sem gjaldeyrisviðskiptin eru algerlega 
frjáls, þá leikur það ekki á tveim tung-
um, að Greiðslubandalagið hefir verið 
mikil lyftistöng viðskiptanna innan Ev-
rópu. Íslandi hefir stofnun þessi verið 
sérlega gagnleg, þar sem svo mjög hall-
ast á í viðskiptum þess við einstök lönd. 

Þriðja þáttinn í starfsemi OEEC vil 
ég aðeins nefna, þótt hann komi ekki 
beinlínis verzlunarviðskiptunum við. 
Það er European Productivity Agency, 
sem hefir það hlutverk að leiðbeina 
mönnum í þátttökuríkjunum til betri 
verknýtingar. Orðið „verknýting" nær, 
að því er mér er sagt, ekki alveg merk-
ingu orðsins Productivity, og því hafa 
spekingarnir fundið upp orðið „fram-
leiðni". Fyrir mitt leyti er ég ekki sér-
lega hrifinn af því orði, en hvað sem 
því líður, þá hefir þessi „Framleiðni"-
stofnun gert mikið gagn. Bandaríkin 
hafa þar lagt fram digra sjóði til styrkt-
ar, fjöldi námskeiða hefir verið haldinn 
víða um lönd, kennarar verið sendir og 
kvikmyndir, m. a. hingað til Íslands, til 
þess að leiðbeina mönnum um réttar 
vinnuaðferðir og mönnum boðið utan í 
kynnisferðir í sama skyni. 

Um tvær höfuðstefnur að velja. 

Þótt OEEC hafi unnið þarft verk og 
miklu góðu fengið framgengt, hafa ýms-

ir forgöngumanna stofnunarinnar og 
aðrir hugsjónamenn um nánara sam-
starf Vesturlanda ekki legið á lárberj-
unum né látið sér nægja að dást að þeim 
árangri, sem þeir höfðu náð. Fjöldi til-
lagna hefir komið fram um nánara sam-
starf. Má einkum greina tvær megin-
stefnur í því efni. Annars vegar eru 
þeir, sem vilja halda áfram á nokkuð 
svipuðum grundvelli og verið hefir í 
OEEC til þessa, þar sem hvert land — 
Ísland eins og önnur — hefir fullt neit-
unarvald um svo að segja hvert einasta 
atriði; hins vegar þeir, sem stefna að 
Bandaríkjum Evrópu, ríkjasambandi, 
sem sé svo nátengt, að það komi á fót 
sameiginlegum stofnunum, sem í vissum 
efnum hafi úrskurðarvald, — taki þetta 
úrskurðarvald úr höndum hinna ein-
stöku ríkisstjórna og geti innan síns 
verkahrings bundið þær allar, ef nægur 
meirihluti hinnar sameiginlegu stjórn-
arnefndar vill svo vera láta. 

Driffjöðrin í þessari síðari stefnu 
hefir verið Frakki einn, Monnet að 
nafni, en hún hefir átt sér fjölda ann-
arra frægra talsmanna. Einkum eru það 
sex ríki, sem gerzt hafa frumkvöðlar 
þessa nána sambands: Beneluxlöndin 
þrjú, — Belgía, Holland og Luxemburg, 
—- Ítalía, Frakkland og Þýzkaland. Hef-
ir þó oltið á ýmsu um stuðning Frakk-
lands. Hugmyndin um sameiginlegan 
Evrópuher, þ. e. að herir þessara sex 
landa væru sameinaðir í einn her, 
European Defense Community, undir 
sameiginlegri stjórn, var borin fram af 
frönsku stjórninni, en illu heilli kæfð 
síðar í franska þinginu, þegar hin lönd-
in fimm höfðu samþykkt sáttmálann. 

Á hinu leitinu hafa Bretar og Skand-
ínavar staðið fremstir í flokki, en nú 
hefir tekizt að ná því marki, að allir eru 
ásáttir um, að hin nánari samvinna 
ríkjanna sex, sem ég nefndi, — „litlu 
Evrópu", eins og það er stundum kallað, 
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— megi gjarnan koma til framkvæmda 
jafnhliða þeirri starfsemi, sem heldur 
áfram á öðrum vettvangi, einkum í 
NATO og OEEC. 

Fyrsta skrefið var „Schumanns-plan-
ið" svonefnda. Samningurinn um það 
var undirritaður í París 1951. Kola- og 
stálframleiðsla þátttökuríkjanna sex var 
sett undir stjórn sameiginlegrar stjórn-
arnefndar, sem situr í Luxemburg. Á-
formað var að fylgja málinu eftir með 
miklu nánari samvinnu, Evrópuhernum 
og pólitísku samstarfsráði, European 
Political Community, með úrslitavaldi í 
ýrasum efnum, en það strandaði sem 
fyrr segir á Frökkum. 

Þótt kola- og stálráðið í Luxemburg 
lifði eitt eftir af þessari þrenningu í 
bili, dafnaði það betur en menn höfðu 
gert sér vonir um. Monnet fékk nú öfl-
ugan liðsmann í Spaak, áður utanríkis-
ráðherra í Belgíu, en nú framkvæmda-
stjóra NATO. Í júní 1955 héldu þátt-
tökuríkin fund með sér. Hann var háð-
ur í Messína á Sikiley, vegna þess að sá 
ráðherra á Ítalíu, sem einkum átti hlut 
að máli, átti í harðri kosningabaráttu 
þar á eynni og þóttist ekki mega fara 
þaðan. Benelux-löndin báru þar frarn 
tillögu um miklu nánari viðskiptasam-
vinnu en áður. Varð þetta til þess, að 
ákveðið var að vinna að tvennu: að 
koma upp samvinnu þessara 6 landa um 
friðsamlega notkun atómorku, — Eur-
atom, eins og það er kallað, — og að 
koma á „sameiginlegum Evrópumark-
aði", og er „Evrópa" þar sýnilega. notað 
í þrengstu merkingu um „litlu Evrópu" 
þessara 6 ríkja. 

Æ síðan hefir verið unnið að lausn 
þessara mála. Euratom varð fyrir nokk-
urri tortryggni í fyrstu meðal annarra 
þátttökuríkja OEEC, sem óttuðust, að 
þarna væri á ferðinni tilraun til einok-
unar á kjarnorku á meginlandi Vestur-
Evrópu. Ég hygg mig þó fara rétt með 

það, að ekki eigi lengur að þurfa að 
óttast árekstra við Euratom í sambandi 
við þá samvinnu um friðsama hagnýt-
ingu kjarnorku, sem verið er að vinna 
að innan OEEC. (Íslendingar hafa sent 
menn á nokkra fundi í því sambandi). 

Sameiginlegur Evrópumarkaður. 

Hitt atriðið, hinn sameiginlegi Ev-
rópumarkaður, hefir mjög verið á dag-
skrá síðustu mánuði, eins og ég gat um 
í upphafi máls míns. Undirrituðu utan-
ríkisráðherrar þátttökuríkjanna sex 
sáttmála þessa efnis í Róm hinn 25.marz 
þ. á. Samninginn þarf að leggja fyrir 
þing aðildarríkjanna til staðfestingar. 
Grundvöllurinn að aðgerðum í málinu 
er í skýrslu ráðherranefndar undir for-
sæti Spaaks, sem birtist í fyrrasumar. 

Margs konar erfiðleikar eru á fram-
kvæmd málsins. Hinn fyrsti stafar af 
samningsskuldbindingum þátttökuríkja. 
Almennir beztu-kjarasamningar geta 
valdið örðugleikum. Einkum þarf þó að 
hafa í huga, að flest OEEC-lönd (þó ekki 
Ísland) taka þátt í GATT (General 
Agreement on Trade and Tariffs), sem 
mjög bindur hendur þeirra í tollamál-
um, þ. á. m. einkum um að mismuna 
erlendum ríkjum um toll á innfluttum 
vörum. Til þess að það sé leyft í GATT, 
þarf annað hvort að vera um beint 
tollabandalag (Customs Union) eða 
„fríverzlunarsvæði" (Free Trade Area) 
að ræða. Ég kem fljótlega að því, hvað 
átt er við með síðara hugtakinu. 

Í tollabandalagi koma öll þátttökurík-
in fram sem einn aðili gagnvart öðrum 
ríkjum. Tollurinn af erlendum vörum er 
hinn sami, hvaðan sem þær eru fluttar 
inn til þessara landa. Hins vegar eru öll 
verzlunarhöft, þ. á. m. tollar, afnumin 
þeirra á milli. Nú hafa tollarnir verið 
mjög mismunandi í þátttökuríkjum 
tollabandalagsins, sem verið er að 
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stofna. Ef of hratt væri farið að afnema 
þá inn á við og jafna þá út á við, gæti 
það haft hinar alvarlegustu afleiðingar 
fyrir atvinnuvegina. Því er sú leið val-
in að koma breytingunum á smám sam-
an. Sín á milli eiga þátttökuríkin að 
lækka tollana um 30% — í 3 áföngum 
— fyrstu f jögur árin, síðan að sama 
skapi á næstu f jórum árum og loks um 
þau 40%, sem þá eru eftir, á fjórum 
eða hugsanlega sjö árum. 

Út á við er almennt tekið meðaltal 
af núgildandi tollum fyrir hverja vöru-
tegund hjá þátttökuríkjunum, og eiga 
þeir smám saman að færast að því með-
altali á 12—15 ára tíma. Þó ganga með-
altalsákvæðin strax í gildi, ef ekki mun-
ar meiru en 15% of eða van á þeim og 
núverandi tollum á einhverri vöruteg-
und. 

Það er ljóst, að þetta ákvæði um tolla-
jöfnunina getur komið sér illa fyrir 
verzlunarviðskiptin út á við í ýmsum til-
fellum. Á Beneluxsvæðinu hafa tollar 
yfirleitt verið lágir, en hljóta að hækka 
smám saman, einkum vegna hinna háu 
tolla, sem verið hafa í Frakklandi. Hefi 
ég í norskum blöðum séð, að menn kviðu 
þessu atriði. 

Samningurinn, sem gerður var í Róm, 
er fyrst og fremst um það að koma á 
tollabandalagi ríkjanna í „litlu Evrópu", 
en jafnframt er gert ráð fyrir mlarg-
háttaðri annarri samvinnu og samræm-
ingu á löggjöf um efnahagsmál. Ýmis 
ákvæði samningsins bera þess merki, að 
lokamarkið er pólitísks eðlis, hér er vit-
andi vits verið að stíga nýtt skref í átt-
ina að Bandaríkjum Evrópu. Þótt margt 
sé í óvissu í stjórnmálum sumra þátt-
tökuríkjanna, gera menn sér vonir um, 
að þjóðþing þeirra staðfesti sáttmálann 
á næstu mánuðum. Þar með er hinn sam-
eiginlegi markaður þó engan veginn 
kominn á. Um ýmíslegt þarf enn að gera 
nánari samninga, og eins og að framan 

greinir, er gert ráð fyrir, að það taki 
mörg ár að fella allt í skorður. 

Sitja önnur þátttökuríki OEEC að-
gerðarlaus hjá, þegar þetta mikla tolla-
bandalag er stofnað? Engan veginn, en 
eins og áður markast afstaða þeirra af 
sérstökum viðhorfum. Bretar verða að 
minnast þess, að þeir eru enn forystu-
þjóð brezka samveldisins, Danir verða 
að hugsa um landbúnaðarafurðir sínar, 
en þær vörur skapa ýmis sérstök vanda-
mál o. s. frv. 

Fríverzlunarsvæði. 

Engar horfur virðast vera á því, að 
önnur lönd en þau, sem talin eru, gangi 
í tollabandalagið í bili. Leiðin, sem hin-
ar þjóðirnar — eða a. m. k. allmargar 
þeirra -— virðast ætla að velja, er að 
koma á „fríverzlunarsvæði" jafnhliða 
tollabandalaginu. Munurinn er fyrst og 
fremst sá, að hér heldur hvert land toll-
um sínum gagnvart þeim löndum, sem 
utan við standa, og er frjálst að hækka 
þá eða lækka, ef ekki koma aðrar skuld-
bindingar til (sem raunar oft getur átt 
sér stað vegna GATT um tollahækkan-
ir). 

Sín á milli myndu þessi lönd hins veg-
ar afnema tolla smám saman og af hent-
ugleikaástæðum væntanlega fylgja tolla-
bandalaginu um það, en þátttökuríki 
bandalagsins yrðu jafnframt í hinum 
samtökunum. 

Hér kemur þó ný takmörkun til 
greina. Þar eð tollar hinna einstöku 
vörutegunda yrðu einatt mismunandi — 
jafnvel mjög ólíkir —- í einstökum lönd-
um „fríverzlunarsvæðisins", væri ber-
sýnilega ekki unnt að leyfa tollfrjálsa 
verzlun þeirra á milli með vörur landa 
utan svæðisins. Tollfrelsið væri því að-
eins fyrir eigin framleiðslu þátttöku-
ríkjanna. 

Þarna kemur enn einn vandi, sem er 
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óleystur. Hvenær er vara orðin eigin 
framleiðsla einhvers lands? Íslenzkur 
þorskur er íslenzk vara, og danskt svíns-
læri er dönsk vara, það er greinilegt. 
Jafngreinilegt er það, að indverskur 
hampur eða kinverskt te verður ekki 
ensk vara, þótt það væri keypt frá 
London. Vandinn kemur, þegar vörunni 
hefir verið lyft á æðra þróunarstig. Eru 
„danskir vindlar" danskir eða halda þeir 
þjóðerni tóbaksins? Hvað um enskan 
baðmullardúk, ofinn úr egypzkri bómull 
(ef slík samvinna á sér enn stað) ? Ó-
endanlegan sæg af slíkum vandamálum 
þyrfti að leysa — og að leysa þau á 
sama hátt eða mjög svipaðan í öllum 
löndum innan svæðisins. 

Enn eitt vandamál er það, hvað gera 
skuli við þau lönd, sem viðurkennt er 
að séu á slíku þróunarstigi í efnahags-
málum, að þeim væri ókleift að taka á 
sig skuldbindingarnar að fullu, a. m. k. 
í bili. Eiga þau þá að njóta fríðindanna, 
án þess að nokkur greiðsla komi á móti, 
eða eiga þau ekki að njóta þeirra, fyrr 
en jafnótt og þau geta bætt ráð sitt? 
Hér getur enn orðið árekstur við GATT. 

Sama máli gegnir um eittalvarlegasta 
sérstöðuatriði Breta. Þeir þurfa ævin-
lega að taka tillit til samveldisins. Inn-
an þess eru gagnkvæmar tollaívilnanir 
mjög algengar. Bretar veita þær einkum 
fyrir landbúnaðarvörur og vissar hrá-
vörur. Staða þeirra í samveldinu gerir 
þeim næsta erfitt að breyta um stefnu 
og veita þessum vörum tollfrelsi, er þær 
koma frá öðrum löndum. 

Einna líklegast er, að þessi vandi 
verði leystur með því að sleppa vissum 
vöruflokkum úr samningnum um toll-
frelsi innan svæðisins og þá einkum 
landbúnaðarvörum. 

Enda þótt margur vandi sé enn ó-
leystur, má gera ráð fyrir því, að þess 
þurfi ekki mjög lengi að bíða, að árang-
ur náist af hinni miklu vinnu, sem unn-

in hefir verið til undirbúnings þessu 
máli. Þrjár nefndir starfa nú að mál-
inu í OEEC. Ein þeirra fjallar um mál-
ið almennt, og þarf hún m. a. að leysa 
ýmis vandamál í sambandi við þátttöku 
tollabandalagsríkjanna í samtökunum. 
Önnur nefnd leitar að lausn á þeim 
deiluatriðum, sem upp hafa komið um 
landbúnaðarvörur. Þriðja nefndin fjall-
ar um sérstök vandamál í sambandi við 
þátttöku þeirra landa, sem skemmra eru 
á veg komin í efnahagsþróun en almiennt 
gerist innan OEEC. Í þessum hópi eru 
Ísland, Grikkland, Tyrkland, Portúgal 
og að nokkru leyti Írland. Er unnið 
markvisst að því að leita að leiðum til 
þess, að öll þátttökuríki geti orðið aðilar 
að fríverzlunarsamningnum frá önd-
verðu, þótt e. t. v. verði ekki um fulla 
þátttöku allra að ræða í fyrstu. Nýverið 
hafa fulltrúar OEEC verið á ferðinni í 
Reykjavík til þess að kynna íslenzkum 
stjórnarvöldum viðhorfin í málinu og 
til þess að fá betri kynni af ástandinu 
hér. 

Innan OEEC vonast menn til að geta 
haldið upp á 10 ára afmælið næsta vor 
með því að koma á samningum um frí-
verzlun þátttökuríkjanna sín á milli. 

Það á að geta valdið byltingu um 
framleiðsluhætti Evrópu, ef hinn mikli 
sameiginlegi markaður og fríverzlunar-
svæðið komast á. Tollabandalagið nær 
til 160 milljón manna í Evrópu, en frí-
verzlunarsvæðið gæti náð til nálægt 
285 milljóna. 

Forvígismenn þessara hugmynda, sem 
ég hefi verið að ræða um, halda þvi 
fram, að þarna skapist algerlega ný af-
staða til skynsamlegrar verkaskipting-
ar og að skynsamleg verkaskipting sé 
einn af hornsteinunum undir velmegun 
einstaklinga og þjóða. Þeir sjá örðug-
leikana við það að hverfa frá einu kerfi 
til annars, og margvíslegar ráðstafanir 
eru fyrirhugaðar til þess að gera um-
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skiptin auðveldari. En þeir benda á það, 
hvernig dæmi Bandaríkjanna hafi sýnt 
kosti stórframleiðslunnar — „mass pro-
duction" — í iðnaði og segja, að þar 
megi sjá, hvernig iðnfyrirtæki, sem fái 
markaðssvæði sitt margfaldað við það, 
sem nú er, hindranalaust af öðru en 
heilbrigðri samkeppni, geti veitt al-
menningi margfalt betri þjónustu en nú 
gerist uml verndaðan iðnað víðast í Ev-
rópu — og geti samt fengið meira fyrir 
snúð sinn en áður. 

Ráðandi menn erlendis sýnast aftur 
vera að aðhyllast kenningu, sem menn 
höfðu um hríð horfið frá í Evrópu, 
kenninguna um lögmál hinnar frjálsu 
verzlunar, — að sá sé látinn vinna verk-
ið, sem gerir það bezt og ódýrast. 

Aðstaða Íslendinga. 

En hvar stendur Ísland í þessari nýju 
þróun? Viljum við vera með í aðgerð-
unum til frjálsari verzlunarhátta ? 0 g 
gehom við verið þátttakendur í þessari 
samvinnu ? Ég get ekki gert þessu atriði 
skil í fáum orðum, en vil þó benda á 
fáein atriði til umhugsunar. 

Ég hefi vikið að því áður, að Ísland 
hefir oft orðið að sækja um leyfi til 
undanþágu frá hinum almennu reglum 
um verzlunarfrelsi, sem OEEC-löndin 
hafa verið að koma á sín á milli með 
góðum árangri. Til þessa hafa legið 
mörg rök, og oft heilbrigð rök, eftir því 
sem aðstæður hafa verið á hverjum 
tíma. En við verðum að horfast í augu 
við það, að við erum nú að færast æ 
f jær því kerfi, sem hin Evrópuríkin eru 
að reyna að koma á. 

Okkur veitist mjög auðvelt að sjá, að 
það að hverri erlendri þjóð fyrir beztu 
að leyfa innflutning á fiski án tolla eða 
annarra hafta. Þannig fá neytendur er-
lendis fiskinn beztan og ódýrastan. 

Þetta er augljóst mál hverjum Íslend-
ingi. 

En hvernig fer nú með tolla og inn-
flutningshömlur fyrir fisk í hinu nýja 
kerfi? Þess er að vænta, að ríkisstjórn-
in fylgist vel með því. Þarna er nefni-
lega nokkur hætta á ferðum. Talað er 
um, að landbúnaðarvörur verði e. t. v. 
undanþegnar, þegar fríverzlunarsvæðið 
kemst á laggirnar. Þetta atriði er, svo 
sem ég gat um áður, til athugunar í 
sérstakri nefnd innan OEEC, og athug-
ar hún jafnframt, hvort fiskafurðir 
skuli sæta sérstakri meðferð. Fulltrúar 
héðan að heiman hafa sótt fundi þess-
arar nefndar. 

Þarna ríður á, að við séum vel á verði. 
Afstaða okkar hlýtur að mótast af hags-
munum landsins. Eigum við að leggja 
lóð okkar í vogarskálina þeim megin, að 
fiskafurðir séu undanþegnar fríverzlun-
inni, eða eigum við að vinna að því, að 
þær verði með í kerfinu? Enn þá eru 
miklar hömlur á innflutningi fiskafurða 
víða í Evrópu, og okkur væri að sjálf-
sögðu hagur að því að fá þær afnumd-
ar, ef við verðum ekki dæmdir úr leik 
um að njóta hlunnindanna. Á hinn bóg-
inn gæti aðstaða okkar hugsanlega stór-
versnað frá því, sem nú er, ef við stönd-
um utan fríverzlunarsvæðisins og tollar 
og aðrar innflutningshömlur á fiskaf-
urðum er afnumið innan þess. 

En höfum við nokkra von um að njóta 
þessara fríðinda, ef heimtað er quid pro 
quo, — að menn gjaldi líku líkt? 

Innflutningstollar, sem eingöngu mið-
ast við að vera tekjulind fyrir ríkissjóð, 
verða væntanlega viðurkenndir, hins 
vegar ekki verndartollar. Getum við 
fallizt á það? 

Takmörkun á innflutningi, hvort sem 
er af hálfu innflutningsskrifstofu eða 
millibankanefnda, má ekki haldast uppi. 
Er nokkurt vit í slíku fyrir Ísland? 
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Margs konar gengi peninganna gagn-
vart erlendum gjaldeyri verður á svört-
um lista. Gætu Íslendingar sætt sig við 
það? 

Útflutningsuppbætur verða útskúfun-
aratriði, jafnt þótt þær væru færðar í 
dularklæði framleiðslustyrkja. Hvar 
stæðum við, ef við ættum að sjá af þeim 
fríðindum? 

Ég er ekki að þessu sinni að bera 
fram neinar tillögur um það, hvernig 
svara beri þessum spurningum og vafa-
laust mörgum öðrum, sem upp hljóta að 
koma í sambandi við þátttöku okkar í 
hinum frjálsa markaði. Ég nefni þetta 
aðeins til umhugsunar, því að Íslending-
ar verða að hafa hugfast, að um það 
getur orðið að velja, annað hvort að 

fylgja leikreglunum, ef þeir vilja njóta 
fríðindanna, eða að vera dæmdir úr 
leik. 

Erum við nú á þeirri leið, sem gerir 
auðveldara að fá að vera með í leiknum 
og koma okkar sjónarmiðum að um leik-
reglurnar sjálfar? 

Þetta var síðasta spurningin, og nú 
hætti ég. Aðeins ein smásaga að lokum. 
Ég minnist ágætrar skopmyndar eftir 
hinn danska teiknara Storm-Petersen. 
Svangur hundur var að sníkja af herra 
sínum, sem sat við matborðið. Karlinn 
tók hníf, skar rófuna af hundinum og 
gaf honum. 

Ég veit ekki, hvort þessi mynd getur 
minnt aðra en mig á neitt, sem er að 
gerast á Íslandi í dag. 



Peningamálin 1956 

Þróun peningamála árið 1956 varð allfrá-
brugðin því, sem verið hafði árið áður. 

Verðhækkunaröldu þeirri, sem hófst árið 
1955, var samfara stóraukin peningaþensla, 
útán bankanna jukust mjög og gjaldeyris-
staðan versnaði. Miklu meira jafnvægi var 
í þessum efnum á árinu 1956, að minnsta 
kosti fljótt á litið. Útlánaaukningin var 
mun minni en áður, og gjaldeyrisstaða 
bankanna versnaði ekki. Við mikla erfið-
leika var þó að etja, þar sem lánsfjárskort-
ur fór vaxandi vegna minni innlánaaukn-
ingar, en í gjaldeyrismálunum tókst að 
jafna metin með erlendum lántökum. 

Í þessari grein verður skýrt frá viðskipt-
um seðlabankans, starfsemi annarra banka 
og lánveitingum fjárfestingarlánastofnana. 
Ekki eru enn fyrirliggjandi endanlegar upp-
lýsingar um starfsemi allra þeirra aðila, 
sem við lánastarfsemi fást. Þegar þær eru 
fyrir hendi, mun í Fjármálatíðindum verða 
nánari grein gerð fyrir heildarlánveiting-
um á árinu 1956. 

Seðlabankinn. 

Viðskipti seðlabankans innan lands eru 
eingöngu bundin við ríkissjóð, ríkisstofn-
anir, banka og sparisjóði. Enn fremur á 
hann skipti við erlenda banka, en það er 
eitt meginhlutverk hans að varðveita gjald-
eyrisforða þjóðarinnar. 

Samkvæmt þessu yfirliti námu útgreiðsl-
ur úr bankanum 34,6 millj. kr. meira en 
inngreiðslur, og kemur það fram sem aukn-
ing seðlaveltunnar um sömu upphæð. Mikil-
vægasta breytingin á viðskiptum seðlabank-
ans innan lands á árinu var í stöðu banka 
og annarra peningastofnana. Árið 1955 
juku þessir aðilar skuldir sínar við seðla-
bankann að frádregnum innstæðum um 177 
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millj. kr., en á árinu 1956 nam aukningin 
aðeins 19 millj. kr. Að nokkru leyti stafaði 
þetta af því, að endurkaup afurðavíxla 
hækkuðu aðeins um 39 millj. kr. á móti 102 
millj. kr. árið áður, enda hafði þá verið um 
óvenjumikla birgðaaukningu að ræða. Hitt 
er þó ekki síður mikilvægt, að á árinu 1956 
tókst að koma að mestu í veg fyrir frekari 
lausaskuldasöfnun viðskiptabankanna við 
seðlabankann. Voru snemma á árinu settar 
mun strangari reglur en áður höfðu gilt um 
lánveitingar seðlabankans til banka og 
sparisjóða, en samkvæmt þeim verða þessir 
aðilar að greiða mjög háa vexti, ef skuldir 
þeirra fara fram úr því hámarki, sem um 
hefur verið samið. Þrátt fyrir þetta tókst 
ekki að bæta stöðu viðskiptabankanna á 
árinu, en nettóskuldir þeirra við seðlabank-
ann að endurkaupum frátöldum jukust þó 
aðeins um 2 millj. kr., en árið 1955 höfðu 
þær aukizt um 75 millj. kr. 

Bankaviðskipti ríkissjóðs 
og erlendar lántökur. 

Aðstaða ríkissjóðs og ríkisstofnana gagn-
vart seðlabankanum á hlaupareikningi 
batnaði um 2 millj. kr. á árinu 1956, og 
lækkuðu bæði inneignir og skuldir allveru-
lega. Þess ber nú að gæta, að í árslok 
keypti seðlabankinn stóreignaskattsbréf, 
sem gefin voru út samkvæmt lögum um 
gengisbreytingu nr. 22/1950, alls að upp-
hæð 14,6 millj. kr., en samkvæmt lögunum 
var bankinn skyldaður til að taka bréf þessi 
til niðurgreiðslu á lausaskuldum ríkissjóðs 
í seðlabankanum. Rekstrarafkoma ríkis-
sjóðs varð sæmileg á árinu. 

Enginn greiðsluafgangur varð hjá ríkis-
sjóði á árinu, er staðið gæti undir frekari 
lánveitingu Fiskveiðasjóðs og Ræktunar-
sjóðs eins og undanfarin ár. Ríkissjóður 
varð því að hlaupa undir bagga, og hafði 
það í för með sér allmikla skuldasöfnun við 
seðlabankann. Undir áramót tókst svo að 
fá erlend lán til vörukaupa hjá Export-
Import bankanum að upphæð 65 millj. kr. 
Allt þetta lánsfé var talið til innkomins 
gjaldeyris um áramótin, og hafði það gagn-
ger áhrif á reikninga seðlabankans: gjald-

eyrisstaðan batnaði, sem lánsupphæðinni 
nam, en jafnframt kom andvirði lánsins til 
lækkunar á skuldum ríkissjóðs við seðla-
bankann og til aukningar á innstæðum 
Framkvæmdabankans, sem var lántakandi. 
Það var þessari lántöku að þakka, að ekki 
varð verulegt jafnvægisleysi í viðskiptum 
seðlabankans á síðasta ári. 

Viðskiptabankarnir. 
Innlán og útlán. 

Þess hefur þegar verið getið, að á árinu 
1956 tók að mestu fyrir þá lausaskulda-
söfnun viðskiptabankanna við seðlabank-
ann, sem einkennt hafði þróunina árið áður. 
Jafnframt var þróun innlána miklu óhag-
stæðari en árið áður. Spariinnlán í bönk-
unum jukust að vísu um svipaða upphæð 
og árið áður, eða 74,3 millj. kr. á móti 
73,9 millj. kr. árið áður, en hins vegar lækk-
uðu veltiinnlánin um 16,4 millj. kr., en árið 
1955 hækkuðu þau um 104,9 millj. kr. Alls 
hækkuðu því innlán í öllum bönkunum að-
eins um 57,9 millj. kr. á móti 178,8 millj. 
kr. árið áður. (Töflur um seðlaveltu, inn-
lán og útlán o. fl. er að finna á 37.—40. 
bls. hér að aftan.) 

Af þessu leiddi, að aðeins var hægt að 
koma í veg fyrir enn vaxandi skuldasöfnun 
viðskiptabankanna með miklum samdrætti 
útlána, enda varð útlánaaukning bankanna 
á árinu tæplega helmingur þess, sem hún 
var árið áður, eða 176,9 millj. kr. á móti 
381,4 millj. kr. árið 1955. Af útlánaaukning-
unni fóru 62 millj. kr. til landbúnaðar, 37 
millj. kr. til sjávarútvegs, 31 millj. kr. til 
iðnaðar, 28 millj. kr. til kaupa á íbúðalána-
bréfum og 25 millj. kr. til raforkufram-
kvæmda. Flestar aðrar greinar atvinnulífs 
urðu að sætta sig við stöðnun eða jafnvel 
samdrátt lánveitinga þrátt fyrir aukna 
rekstrarfjárþörf vegna hærra verðlags og 
kaupgjalds. 

Afleiðingar hins aukna aðhalds bankanna 
um lánveitingar komu fram í vaxandi lausa-
fjárskorti fyrirtækja, einkum er á árið leið. 
Á þetta vafalaust nokkurn þátt í þeim sam-
drætti veltiinnlána, sem þegar hefur verið 
getið. Þetta þýðir með öðrum orðum, að 
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bankarnir hafa haft nokkur áhrif til sam-
dráttar í efnahagslífinu, án þess að sagt 
verði, að þau hafi verið djúptæk, þegar á 
heildina er litið. Hitt er þó mikilvægt, að 
ekki sé kynt undir verðþenslunni með 
gegndarlausri útlánaaukningu bankanna. 

Sá árangur, sem segja má, að náðst hafi 
á síðasta ári í peningamálum, er fyrst og 
fremst að þakka mjög strangri lánsfjár-
skömmtun. Hann er því ekki merki þess, að 
jafnvægi hafi náðst í peningamálum. Þvert 
á móti var vaxandi misræmi á milli fram-
boðs og eftirspurnar á lánsfé á árinu, svo 
að fjármagnsskortur var eitt helzta 
áhyggjuefni einstaklinga og opinberra að-
ila. Úr honum verður ekki bætt með að-
gerðum í peningamálum einum saman, þar 
sem hann bendir til alvarlegs jafnvægis-
leysis í þjóðarbúskapnum í heild, sem m. a. 
kemur fram í gífurlegri fjárfestingu, sem 
er langt umfram það, sem sparnaður þjóð-
arinnar rís undir. 

Enn liggja ekki fyrir endanlegar tölur 
um aðrar innlánsstofnanir en bankana, en 
áætlað er, að spariinnlán í sparisjóðum hafi 
aukizt um 62,5 millj. kr. árið 1956 á móti 
25,3 millj. kr. árið áður. Þessi mikla aukn-
ing stafar að verulegu leyti af stofnsetn-
ingu nýrra sparisjóða, sem valdið hefur 

flutningi f jár úr bönkunum. Er þetta dæmi 
hinnar vaxandi samkeppni um spariféð, 
sem orðið er eitt af erfiðustu vandamálum 
þeirra lánsstofnana, sem mestar kröfur eru 
gerðar til um lán til höfuðatvinnuvega 
þjóðarinnar. 

Fjárfestingarlánastofnanir. 
Á undanförnum árum hefur mikilvægi 

þeirra stofnana, sem hafa það hlutverk að 
veita löng lán til fjárfestingar, farið mjög 
vaxandi, enda hefur ríkissjóður séð sumum 
þeirra fyrir stórauknu fjármagni. Lang-
stærst þessara stofnana er Framkvæmda-
bankinn, en meginfjármagn hans er mót-
virðisfé. 

Lánveitingar þessara stofnana voru mjög 
miklar á árinu 1956, eins og sjá má af 1. 
töflu. Alls voru þá ný lán 302 millj. kr. 
á móti 192,3 millj. kr. árið áður. Aukning 
útistandandi lána nam hins vegar 260,6 
millj. kr., sem er 47% hærri upphæð en 
útlánaaukning bankanna á sama tímabili. 
Mestar urðu lánveitingar Framkvæmda-
bankans á árinu, 71,7 millj. kr., og er það 
með talið erlent lán vegna sementsverk-
smiðjunnar, sem bankinn tók og endurlán-
aði verksmiðjunni, en 13,7 millj. kr. af 



1. tafla. 
Lánveitingar og heiláarútlán fjárfestingarlánastofnana 1955—1956. 

þeirri upphæð voru ónotaðar í árslok. Næst 
koma lánveitingar veðdeildar Landsbank-
ans, sem urðu 68,0 millj. kr., eða 40 millj. 
kr. meira en árið áður. Var hér um að ræða 
lánveitingar hins almenna veðlánakerfis til 
húsbygginga. Lánveitingar Fiskveiðasjóðs 
hækkuðu einnig mjög, úr 28,8 millj. kr. í 
52,0 millj. kr., og Raforkusjóðs úr 34,3 
millj. kr. í 45,7 millj. kr. Litlar breytingar 
urðu hins vegar á lánveitingum Ræktunar-
sjóðs og Byggingarsjóðs Búnaðarbankans. 

Nokkuð var um lánveitingar innbyrðis 
milli þessara stofnana á árinu, sem drag-
ast ættu frá heildarlánveitingum á árinu. 
Er það gert á 2. töflu, þar sem lánveitingar 
þessara stofnana eru lauslega flokkaðar á 
atvinnuvegi. Samkvæmt henni námu ný lán 
árið 1956 278,8 millj. kr. Mest af þessum 
lánum fór til íbúðabygginga, 75,3 millj. kr. 
Til sjávarútvegs og fiskiðnaðar voru veitt-



Um útflutningssjóð 

Inngangur. 

Verðlag og framleiðslukostnaður hækkaði 
enn að mun á árinu 1956, svo að ljóst 

varð þegar um mitt sumar, að ekki yrði 
komizt hjá róttækum ráðstöfunum til þess 
að tryggja afkomu útflutningsframleiðsl-
unnar. Á meðan þessi mál voru í rannsókn, 
setti hin nýja ríkisstjórn bráðabirgðalög 
um bindingu kaupgjalds og verðlags frá 1. 
september til áramóta. Árangur athugana 
þeirra, sem ríkisstjórnin lét framkvæma, 
var mjög víðtækt frumvarp um útflutnings-
sjóð o. fl., sem lagt var fyrir Alþingi 19. 
desember og varð að lögum 22. desember. 

Með hinum nýju lögum var bátagjald-
eyriskerfið afnumið og löggjöfin um fram-
leiðslusjóð felld úr gildi, en í stað þess 
settur upp nýr sjóður, útflutningssjóður, 
sem einn mun annast allar greiðslur upp-
bóta og styrkja til útflutningsframleiðsl-
unnar. Gert er ráð fyrir, að uppbætur til 
útflutningsframleiðslunnar aukist mjög 
verulega. Enn þá liggja ekki fyrir endan-
legar tölur um útgjöld framleiðslusjóðs 
vegna framleiðslu ársins 1956, en þau verða 
væntanlega 180—190 millj. kr. Þar við bæt-
ast svo tekjur af innflutningsréttindum 
bátaútvegsins vegna framleiðslu sama árs, 
en áætla má, að þær muni nema 110—120 
millj. kr., þegar öll kurl koma til grafar. 
Heildarútgjöld úr útflutningssjóði eru hins 
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fyrirkomulag er nýtt að hafa greiðsl-
urnar misháar. Áður var ein föst upp-
hæð greidd fyrir hvern úthaldsdag án 
tillits til þess, hvaða veiðar væru stund-
aðar. Greiðslur þessar hófust í ágúst 
1954 með hinum svonefndu togara-
styrkjum, sem héldust til ársloka 1955. 
Þá tók framleiðslusjóður við þessum 
greiðslum, og voru þær jafnframt hækk-
aðar úr 2 þús. kr. í 5 þús. kr. á dag. 
Útgjöld framleiðslusjóðs vegna togara-
styrkja voru á s.l. ári tæplega 73 millj. 
kr. 

2) Bátaútvegsmönnum eru greiddar úr 
sjóðnum útflutningsuppbætur, sem nema 
24,45% af fob.-verði framleidds freð-
fisks, saltfisks og skreiðar og útfluttra 
hrogna. 

Bátagjaldeyriskerfið, sem gilt hafði 
frá því í ársbyrjun 1951, var jafnframt 
fellt niður, eins og síðar verður vikið að. 
Kerfið var í því fólgið, að útflytjendur 
bátaafurða gáfu út svonefnd A-skírteini, 
sem voru að upphæð 50% af útflutn-
ingsandvirði afurða þeirra. Skírteinin 
gáfu þeim rétt til að ráðstafa innflutn-
ingi ákveðinna vörutegunda. Í því skyni 
gáfu þeir út innflutningsskírteini, B-
skírteini, sem þeir seldu síðan innflytj-
endum með ákveðnu álagi. Þetta kerfi 
gilti með nokkrum breytingum til síð-
ustu áramóta. Með löggjöfinni um fram-
leiðslusjóð var ákveðið að verja 26 millj. 
kr. úr sjóðnum áriS 1956 til kaupa á B-
skírteinum, þar sem þau seldust ekki 
eins ört og A-skírteini voru gefin út. 

Af söluandvirði skírteina runnu 45% 
til útvegsmanna sjálfra, en 55% til 
verkunarstöðva. Þannig fengu útvegs-
menn um 14% uppbót á afurðir sínar, 
svo að hér er um allmikla hækkun að 
ræða. 

Enda þótt bátagjaldeyriskerfið væri 
fellt úr gildi um áramótin, var þó ákveð-
ið í lögunum um útflutningssjóð, að gef-
in skyldu út áfram A-skírteini fyrir 
1956 og árin þar á undan samkvæmt 
sömu reglum og áður. Sjóðurinn skyldi 
síðan kaupa B-skírteini, sem gefin væru 
út samkvæmt þessum A-skírteinum, og 

önnur ónotuð A-skírteini. B-skírteinin 
giltu þannig ekki lengur sem innflutn-
ingsheimild. Í febrúarlok s.l. höfðu verið 
gefin út A-skírteini sem hér segir, en 
þá var enn mikið óútgefið af skírteinum 
vegna framleiðslu ársins 1956: 

3) Fiskvinnslustöðvar fá greiddar úr út-
flutningssjóði verðuppbætur fyrir út-
fluttan fisk, sem hér segir. Miðað er við 
fob.-verð. 
a) Fyrir bátafisk undir 57 cm að stærð 

34 aura á hvert kg, og er þá miðað 
við slægðan fisk með haus. 

b) Af bátafiski, að undanskilinni ýsu 
og steinbít, 19,37%. 

c) Af togarafiski: 
a) af karfa 22,5% 
b) af öðrum fiski 15,82%. 

d) Af ýsu úr togurumogbátum40,07%. 
e) Af steinbít úr togurum og bátum 

34,03%. 
f ) Af þunnildum, fiskimjöli og fiskroði 

úr bátafiski 27,74%. 
g) Af hrognum 20,33%. 
h) Af saltfiski, sem fluttur er með tog-

urum til sölu erlendis, 15,82%. 
Þær prósentutölur, sem hér eru lagð-

ar til grundvallar styrkgreiðslunum, 
geta breytzt nokkuð, þar sem um er að 
ræða meðaltalsprósentur. Til saman-
burðar má geta þess, að samkvæmt 
bátagjaldeyriskerfinu fengu fiskvinnslu-
stöSvar um 17% uppbætur á verkaðan 
bátafisk. Varðandi samanburð við upp-
bætur úr framleiðslusjóði vísast til 
greinar á 22. bls. 1. heftis Fjármálatíð-
inda 1956. 

Það skilyrði er sett fyrir þessum 
greiðslum sjóðsins, að vinnslustöðvarn-
ar greiði bátaútvegsmönnum ekki lægra 
verð en 1,15 kr. fyrir hvert kg, en það 
er sama og á síðasta ári, af þorski, 
slægðum með haus, og samsvarandi fyr-
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ir aðrar fisktegundir og útgerðarmönn-
um togara 1,07 kr. fyrir þorsk, slægðan 
með haus, í stað 0,85 kr. áður, 0,98 kr. 
fyrir karfa óslægðan í stað 0,75 kr. og 
0,82 kr. í stað 0,60 kr. fyrir ufsa, slægð-
an með haus. Enn fremur er ákveðið, 
að fiskvinnslustöðvarnar greiði sama 
verð fyrir ýsu úr togurum og bátum. 

Samkvæmt lögunum um framleiðslu-
sjóð var vinnslustöðvunum greidd á-
kveðin upphæð pr. kg af útfluttum fiski. 
Nam hún frá 5 aurum til 26 aura pr. 
kg, og var greiðslan flokkuð niður é. 
svipaðan hátt og nú er, en þó ekki í jafn 
marga flokka. Hefur styrkurinn verið 
allmikið hækkaður frá því, sem hann var 
í fyrra. 

4) Heimild er veitt til að greiða niður úr 
útflutningssjóði verð brennsluolíu til 
báta, togara og fiskvinnslustöðva. Þessi 
styrkur er nýr, og er orsaka hans að 
leita í hækkandi verðlagi á olíu. 

5) Framleiðsluráði landbúnaðarins skulu 
greiddar uppbætur á fob.-verð útfluttra 
landbúnaðarafurða, sem séu sambæri-
legar við beztu kjör, sem sjávarútvegur-
inn fær. Ætlazt er til, að framleiðslu-
ráðið noti fé þetta til að bæta upp verð 
þeirra landbúnaðarvara, sem eru seldar 
við lægra verði á erlendum markaði en 
nemur söluverði þeirra innan lands. 
Hliðstæð ákvæði voru í lögunum um 
framleiðslusjóð, og námu útgjöld hans 
vegna þeirra á s.l. ári um 16,7 millj. kr. 

6) Auk þessara beinu styrkja er veittur 
eins árs greiðslufrestur á afborgun lána, 
sem stofnlánadeild sjávarútvegsins við 
Landsbanka Íslands hefur veitt til kaupa 
á togurum. Sama gildir um afborganir 
af lánum, sem ríkissjóður veitti til 
kaupa á togurum, sem komu til lands-
ins eftir 1949. 

Gert er ráð fyrir, að útgjöld útflutn-
ingssjóðs vegna verðuppbóta og niður-
greiðslna á vöruverði verði á árinu sem 
hér segir: verðuppbætur vegna útfluttra 
sjávarafurða 304,2 millj. kr., niður-
greiðsla á verði brennsluolíu til fiski-
skipa og fiskvinnslu 22,5 millj. kr., upp-
bætur á saltsíld 33,5 millj. kr., uppbæt-

ur á landbúnaðarvörur 36,5 millj. kr. 
Heildarupphæð framleiðslubóta er því 
áætluð 396,7 millj. kr. Auk þessara 
greiðslna er gert ráð fyrir, að sjóðurinn 
greiði halla framleiðslusjóðs frá 1956 
að upphæð 20,7 millj. kr. og eftirstöðvar 
innflutningsréttinda, 15 millj. kr. Heild-
arupphæð útgjalda útflutningssjóðs 
1957 verður þá 432,4 millj. kr. Hafa 
verður í huga, að sumar tölurnar hér að 
ofan hafa aðeins verið áætlaðar til 
bráðabirgða og geta því breytzt veru-
lega, auk þess sem ógerlegt er að segja 
nákvæmlega fyrir um aflabrögð og aðr-
ar aðstæður. 

Tekjuöflun. 
Við tekjuöflun til útflutningssjóðs hefur 

verið hlífzt við að skattleggja brýnar nauð-
synjavörur og hráefni og rekstrarvörur 
sjávarútvegs og landbúnaðar. Háir skattar 
voru aftur á móti lagðir á ýmsar vörur, 
sem ekki teljast til brýnna nauðsynja. 
Helztu tekjuliðir sjóðsins verða raktir hér 
á eftir, og er ýmist um að ræða nýja skatta 
eða hækkun á sköttum, sem áður voru lagð-
ir á vegna framleiðslusjóðs (sjá 1. hefti 
Fjármálatíðinda 1956, 22. bls.). 
1) Gjaldeyrisbankarnir greiða í útflutn-

ingssjóð 16% yfirfærslugjald, sem þeir 
leggja á erlendan gjaldeyri, sem þeir 
selja eða nota til eigin þarfa. Þó eru 
nokkrar undantekningar, þar sem gjald-
inu er sleppt. T. d. eru ýmsar rekstrar-
vörur til útgerðar og fiskumbúðir gjald-
frjálsar, auk þess yfirfærslur vegna 
námskostnaðar og sjúkrakostnaðar. 

2) Einnig greiða gjaldeyrisbankarnir í 
sjóðinn 50% tekna sinna af yfirfærslu-
þóknunum og gengismun. 

3) Lagt er sérstakt gjald á sölu farmiða 
til og frá útlöndum, og nemur það 10% 
af verði miðanna. 

4) Tryggingarfélögin greiða 10% gjald af 
tryggingariðgjöldum. — Undanþegnar 
þessu gjaldi eru þó líftryggingar, bruna-
tryggingar á húsum, tryggingar skipa 
og búfjártryggingar. 

Skattar hliðstæðir þeim, sem taldir 
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hafa verið hér að framan, hafa ekki 
verið lagðir á áður. 

5) Greitt er 6% gjald af þeirri sölu og 
veltu, sem skattskyld er samkvæmt gild-
andi lögum um söluskatt. Undanþegnar 
gjaldinu eru því innlendar landbúnaðar-
afurðir, veiðarfæri, olíur, benzín o. fl. 
Ákvæði þessi eru hliðstæð ákvæðum um 
greiðslu söluskatts til framleiðslusjóðs, 
en gjaldið hefur verið hækkað úr 3% 
í 6%. 

6) Skattur af innlendum tollvörutegundum, 
en þær eru m. a. sælgæti, öl, gosdrykk-
ir o. fl., er innheimtur með 80% álagi, 
en þar er um helmingshækkun að ræða 
frá því, sem var greitt til framleiðslu-
sjóðs. 

7) Leyfisgjöld af bifreiðum hækka úr 
100% í 125% af fob.-verði bifreiðanna. 

8) Gjald, sem innheimt hefur verið síðan 
1950 af gjaldeyrisleyfum til utanferða, 
að upphæð 25% af leyfisfjárhæð, hefur 
verið hækkað í 40%. 

9) Innflutningsgjöld eru lögð á um það bil 
2/3 af innflutningnum, og eru þau miðuð 

við tollverð vöru að viðbættu yfirfærslu-
gjaldi, aðflutningsgjöldum og 10% á-
ætlaðri álagningu. Hæstu innflutnings-
gjöldin eru 80%, en aðeins um 4 % af 
innflutningnum falla undir þann flokk. 
Til hans heyra m. a. alls konar krydd, 
ljósatæki, reiðhjól, útvarpstæki, úr og 
klukkur. 70% gjald er greitt af nýjum 
ávöxtum og hnetum. Heimild er til þess 
að setja ýmsar vörur, sem tilheyra fyrri 
flokknum, á sérstakan innflutningslista, 
og er þá greitt af þeim 55% gjald, og 
hefur hún verið notuð, en á hinum sér-
staka innflutningslista, sem bundinn er 
við vöruskiptalönd, eru m. a. niðursoðn-
ir ávextir, gólfábreiður og mottur og 
skrifstofuvélar. 

55% innflutningsgjald er greitt af 
flestum þeim vörum, sem áður tilheyrðu 
bátalistanum, og auk þess ýmsum skyld-
um vörum. Ýmsar vörur í þessum flokki 
hafa skv. heimild í lögunum verið sett-
ar á hinn sérstaka innflutningslista með 
35% gjaldi. T. d. má nefna alls konar 
pappa og pappír, ýmsar leðurvörur, op-
tiskar vörur og hljóðfæri. 

Af búsáhöldum, smíðatólum og verk-
færum er greitt 35% innflutningsgjald, 
en 8% af sementi, ýmiss konar viði, 
miðstöðvarofnum o. fl. 11% innflutn-
ingsgjald er algengast, og fellur um það 
bil þriðjungur innflutningsins undir 
þann flokk. 

Rúmlega % hluti innflutningsins er 
hins vegar gjaldfrjáls, en í þeim flokki 
eru m. a. ýmsar helztu nauðsynjavörur, 
rekstrarvörur til útgerðar og fiskum-
búðir. 

Hér hefur aðeins verið drepið á örfáar 
vörutegundir til að gefa nokkra hugmynd 
um, hvernig innflutningsgjöldin skiptast, 
og verður það að nægja. Til samanburðar 
má nefna, að samkvæmt lögunum um fram-
leiðslusjóð var greitt í hann 9% fram-
leiðslusjóðsgjald af tollverði allrar inn-
fluttrar vöru að viðbættum aðflutnings-
gjöldum og 10% áætlaðri álagningu. Und-
anþegnar þessum skatti voru útgerðarvör-
ur, kol, salt, olíur og benzín o. fl. 

Áætlað er, að skattar til útflutningssjóðs 
muni nema á árinu um 540 millj. kr. Þessu 
fé er skipt þannig, að útflutningssjóður fær 
80% af því til umráða, en ríkissjóður 20%. 
Falla þannig í hlut útflutningssjóð um 432 
millj. kr. Þar sem útgjöld sjóðsins eru á-
ætluð 432,4 millj. kr., er gert ráð fyrir, að 
hann verði nokkurn veginn hallalaus í árs-
lok, en eins og áður er tekið fram eru þess-
ar tölur háðar ýmsum ytri aðstæðum og 
geta því breytzt allverulega á árinu. 



Fréttaþættir 

Utanríkisviðskipti og gjaldeyrisstaða. 

Verzlunarjöfnuðurinn var óhagstæður ura 
437 millj. kr. árið 1956, og er það enn 

verri afkoma en árið áður, en þá varð verzl-
unarhallinn óhagstæður um 416 millj. kr. 
Hinn aukni halli stafaði eingöngu af slcipa-
innflutningi, sem nam 86,7 millj. kr. á móti 
24,4 millj. kr. árið áður. Á árinu 1954 nam 
verzlunarhallinn hins vegar 284 millj. kr. 

Útflutningsverðmætið jókst um 183 millj. 
kr. á árinu 1956 miðað við árið áður, en 
innflutningurinn jókst um 204 millj. kr. 
Verzlunarviðskiptin við útlönd voru því í 
heild allmiklu meiri en nokkru sinni fyrr. 
Línuritið neðst á þessari síðu sýnir greini-
lega hinar miklu sveiflur í utanríkisvið-
skiptum frá einum mánuði til annars. 

Helztu breytingar á útflutningsverzlun-
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inni á árinu 1956 eru þær, að útflutningur 
saltfisks minnkaði lítils háttar, en aukning 
varð á flestum öðrum afurðum, einkum 
síldarafurðum, skreið og freðfiski. Litlar 
breytingar urðu á skiptingu útflutnings á 
greiðslusvæði, en hlutdeild vöruskiptalanda 
í innflutningi jókst nokkuð, en hlutdeild 
dollaralanda lækkaði. (Töflur I—IV aftast 
í heftinu sýna inn- og útflutning undanfar-
in ár.) 

Gjaldeyrisafkoman á árinu 1956 var mjög 
slæm, enda þótt hún væri miklu betri en 
tölur um inn- og útflutning gefa til kynna. 
Er það vegna hinna miklu duldu gjaldeyris-
tekna, einkum af Keflavíkurflugvelli. Yfir-
færslur á vegum varnarliðsins og verktaka 
þess námu 190 millj. kr. á árinu auk tekna 
af olíusölu o. fl. á Keflavíkurflugvelli. 
Lækkuðu þessar tekjur þó um 30,1 millj. 
kr. frá árinu áður. Samkvæmt meðfylgj-
andi töflu voru greiðsluviðskipti bankanna 
óhagstæð um 13,4 millj. kr. á árinu 1956, 
og er þá búið að jafna greiðsluhalla með 
lántöku hjá Export-Import bankanum að 
upphæð 65 millj. kr. Eins og áður hefur 
verið gerð grein fyrir í þessum fréttaþætti, 
var frá ársbyrjun 1956 hætt að telja víxla 
og aðrar kröfur á útlönd til innkomins 
gjaldeyris, þangað til þær höfðu verið 
greiddar erlendis. Í árslok 1956 námu slíkar 
kröfur á útlönd 29.8 millj. kr. Ef þessi upp-
hæð hefði verið talin með innkomnum 
gjaldeyri, hefðu. gjaldeyrisviðskipti bank-
anna verið hagstæð um 16,4 millj. kr. á ár-
inu 1956, sem er sambærilegt við tölur und-
anfarinna ára. Árið 1955 voru greiðsluvið-
skipti bankanna óhagstæð um 119,5 millj. 
kr. Birgðir af útflutningsvörum voru áætl-
aðar 45 millj. kr. lægri í árslok en í árs-

byrjun, og gjaldeyrisskuldbindingar bank-
anna voru 35 millj. kr. hærri. 

Það, sem af er þessu ári, hefur gjaldeyr-
isþróunin enn verið óhagstæð. Á fyrstu 
þremur mánuðum ársins hefur gjaldeyris-
eignin (nettó) að meðtöldum erlendum inn-
heimtum minnkað um 24,1 millj. kr., en um 
12,0 millj. kr. á sama tíma í fyrra. Gjald-
eyrisstaðan að frádregnum skuldbindingum 
versnaði um 48,6 millj. kr., en um 39,4 
millj. kr. á sama tíma í fyrra. Hefur þró-
unin verið sérstaklega óhagstæð í frjálsum 
gjaldeyri. 

Í lok marzmánaðar var nettóskuld bank-
anna við útlönd um 16 millj. kr., en að við-
bættum kröfum á útlönd og frádregnum er-
lendum skuldbindingum var staðan óhag-
stæð um 186 millj. kr. 

Útlit er fyrir, að gjaldeyrisafkoman fari 
enn versnandi á þessu ári þrátt fyrir góðar 
markaðshorfur. Kemur þar margt til: 
birgðir útflutningsafurða voru nokkru 
minni í árslok 1956 en byrjun ársins, afla-
brögð hafa verið slæm á vetrarvertíð og 
horfur eru á, að gjaldeyristekjur af fram-
kvæmdum á vegum varnarliðsins verði stór-
um minni en undanfarin ár. 

Útgerð og aflabrögð. 
H e i l d a r f i s k a f l i n n árið 1956 varð 

444 þúsund tonn. Árið áður var hann 409 
þús. tonn, þannig að aflamagnið óx á árinu 
um 8,5%. Þessi aukning á rót sína að rekja 
til síldveiðinnar á árinu, en hún var 101 
þús. tonn, en árið 1955 aðeins 54 þús. tonn. 
Hins vegar minnkaði þorskaflinn á árinu 
um 15 þús. tonn, eða úr 249 þús. tonnum 
í 234 þús. tonn (5,9%). Karfaaflinn minnk-
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aði einnig verulega á árinu, eða um 18,7%. 
Hagnýting aílans tók nokkrum breyting-

um. Framleiðsla saltsíldar og önnur síldar-
vinnsla óx eðlilega mjög. Skreiðarfram-
leiðslan minnkaði verulega, eða um 20,7%. 
enda voru töluverðar birgðir í landinu af 
skreið í ársbyrjun og verð á henni hækk-
andi á árinu. Til mjölvinnslu fór 59,3% 
meira fiskmagn en árið áður, en orsök þess 
er einkum ufsaafli síldveiðiflotans síðast-
liðið sumar. 

V e t r a r v e r t í ð . Fiskaflinn á bátaflot-
anum tvo fyrstu mánuði þessa árs var mjög 
lélegur og nokkru lægri en aflinn á sama 
tíma í fyrra, enda þótt róðrar hæfust þá 
ekki fyrr en seint í janúar. Gæftir í marz-
mánuði voru hins vegar góðar og aflinn 
heldur meiri en í marz 1956. Togaraaflinn 
hefur verið mjög rýr, það sem af er árinu, 
og var í marzlok fimmtungi minni en á 
sama tíma í fyrra. í V. töflu aftast í heft-
inu eru tölur um heildaraílann í hverjum 
mánuði 1955 — marz 1957. 

Landbúnaðurinn 1956. 
Tíðarfar 1956 var landbúnaðinum yfir-

leitt hagstætt, sérstaklega á Suður- og 
Vesturlandi. Norðan lands og austan var 
nokkuð kalt framan af sumri og gerði erf-
iðara fyrir um heyskap. Töðufengur á ár-
inu varð töluvert meiri en 1955. Það ár 

heyjuðust 2.318 þús. hestar, en áætlun 
fyrir 1956 gerir ráð fyrir 2.600—2.700 
þús. hestum. Er það meiri heyfengur en 
nokkru sinni áður og á rót sína að rekja 
til stækkunar túna og aukinnar áburðar-
notkunar. 

Veðurfar var fremur hagstætt fyrir garð-
rækt fyrra hluta sumars, en í ágústlok 
gerði næturfrost, sem drógu allmjög úr 
kartöflusprettunni, sérstaklega í norðaust-
urhluta landsins. Gert er ráð fyrir, að kart-
öfluuppskeran á öllu landinu muni nema 
um 75 þús. tunnum. Árið 1955 var upp-
skeran 51.487 tunnur. 

Mjólkurbúin tóku á árinu á móti rúm-
lega 59 þús. tonnum af mjólk, en það er 
9,3% meira en árið áður. Seld nýmjólk 
nam 5,8% meira en árið áður. Framleiðsla 
smjörs óx um 8,5% á árinu, en sala þess 
minnkaði um 2,7%, þannig að birgðir uxu 
töluvert á árinu, eða nánar tiltekið úr 
93,8 tonnum í 139,3 tonn (48,5%). Upp-
lýsingar um framleiðslu og sölu þessara 
og annarra mjólkurafurða á árunum 1954 
—56 er að finna í töflu VIII aftast í heft-
inu. 

S.l. ár var slátrað um 500 þús. f jár i 
sláturhúsum. Kindakjöt var alls 7.658 
tonn, en árið áður 7.050 tonn. 

Vegna mæðiveikinnar, sem kom upp aft-
ur 1955, var fellt fé á árinu í nokkrum 
hreppum í Dalasýslu og á nokkrum bæjum 
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í Strandasýslu. Á þessu svæði var slátrað 
um 15 þús. f jár. 

Tala sauðfjár á landinu er talin vera 
í árslok um 700 þús., eða um 40 þús. fleira 
en 1955. Nautgripum hefur fjölgað á ár-
inu og eru nú líklega u.m 2000 fleiri en 
árið áður. Af þessari tölu eru um 500—600 
kýr. Geldneytum hefur hins vegar fækkað 
nokkuð. 

Áburðarnotkun óx á árinu og var sem 
hér segir. Tölur innan sviga eru frá 1955. 
Köfnunarefni 5.550 (4.835) tonn, fosfórsýra 
2.760 (2.480) tonn og kalí 1.935 (1.838) 
tonn. Miðað er við hrein efni. 

Tölur liggja ekki fyrir um nýrækt 1956, 
en álitið er, að hún hafi verið svipuð og 
1955. Þá taldist nýræktin vera 2.422 ha, 
en túnasléttur 739 ha. 

Erlendar lántökur. 
Erlend lán, sem samið var um árið 1956, 

námu alls 220,6 millj. kr. Af þessu fé komu 
inn á árinu 155,6 millj. kr., þar af voru 
97,9 millj. kr. lán opinberra aðila, en 57,7 
millj. kr. lán einkaaðila. Stærsta opinbera 
lánið var tekið í desember hjá Export-Im-
port bankanum í Washington og var að 
upphæð rúmlega 65 millj.kr. Stærstu einka-
lánin voru tekin á vegum Sambands ís-
lenzkra samvinnufélaga vegna kaupa á olíu-
skipinu Hamrafelli. Voru þau tvö, samtals 
að upphæð 45,7 millj. kr. 

Í næsta hefti Fjármálatíðinda verður 
væntanlega gerð fyllri grein fyrir þessum 
og öðrum erlendum lántökum árið 1956. 

Það, sem af er þessu ári, hafa verið tekin 
tvö opinber lán erlendis og tvö einkalán. 
Bæði opinberu lánin voru tekin í Bandaríkj-
unum. Samningur um vörukaup var undir-
ritaður 11. apríl, en samkvæmt honum 
leggur Bandaríkjastjórn fram fé til kaupa 
á landbúnaðarafurðum þar í landi, og getur 
það numið allt að 2.785 þús. dollurum. Þær 
vörur, sem einkum munu verða fluttar inn 
samkvæmt samningnum, eru hveiti, fóður-
vörur, hrísgrjón, tóbak, ávextir og baðmull. 
Af andvirði varanna verða 20% greidd 
Bandaríkjamönnum út í hönd í íslenzkri 
mynt, og munu þeir nota það fé til eigin 
þarfa hér á landi. Hins vegar lána Banda-

ríkjamenn samkvæmt sérstökum lánssamn-
ingi frá 30. apríl 80% af andvirði varanna 
til framkvæmda hérlendis, og mun ákveðið, 
að sú upphæð verði nær eingöngu notuð til 
greiðslu á innlendum kostnaði vegna virkj-
unar Efra-Sogsins. Það gætu því orðið um 
36 millj. kr., sem lánaðar væru til virkjun-
arinnar á þennan hátt, en þó því aðeins, að 
hagkvæmt þyki að nota vörukaupaheimild-
ina að fullu á samningstímanum, en hann 
er til ársloka. Lánið er til 20 ára, og má 
endurgreiða það hvort heldur sem er í doll-
urum eða íslenzkum krónum. Sé það endur-
greitt í dollurum, verða vextir 3%, en 4%, 
ef endurgreiðslan fer fram í íslenzkum 
krónum. Engin afborgun verður af láninu 
fyrstu 4 árin og engir vextir fyrstu 3 árin. 
Lánið er gengistryggt, sé það greitt í ís-
lenzkum krónum. 

Ríkistjórnin tók annað lán í Bandaríkj-
unum hinn 10. maí. Lánið, sem er tekið hjá 
Export-Import bankanum, er að upphæð 5 
millj. dollara, eða 81,6 millj. kr., og á að 
nota það til að greiða erlendan kostnað 
vegna virkjunarframkvæmda við Efra-Sog 
og lagningu háspennulínu um Reykjanes. 
Lánið er greitt að nokkru leyti í dollurum 
og að nokkru leyti í Evrópu-gjaldeyri, og 
er lántakandinn frjáls að því, hvaðan hann 
kaupir vörur til framkvæmdanna. Lánið er 
til 20 ára og afborgunarlaust fyrstu 3 árin. 
Endurgreiðsla á dollarahluta lánsins verður 
í dollurum og vextir 3%, en þann hluta, 
sem veittur er í Evrópu-gjaldeyri, má end-
urgreiða hvort sem er í dollurum eða ís-
lenzkum krónum. Vextir verða 3%, ef greitt 
er í dollurum, en annars 4%. 

Einkalánin tvö eru tekin af Flugfélagi 
Íslands vegna kaupa á tveimur millilanda-
flugvélum. Annað lánið var tekið í Banda-
ríkjunum í febrúarlok og er að upphæð 600 
þús. dollarar (tæpar 9,8 millj. kr.). Það á 
að greiðast í einu lagi að ári liðnu. Vextir 
eru 5 1/2%. Hitt lánið var tekið 19. marz í 
Bretlandi og er að upphæð 507 þús. ster-
lingspund, eða tæpar 23,2 millj. kr. Lánið 
á að endurgreiðast með átta jöfnumgreiðsl-
um, sem inntar eru af hendi hálfsárslega, 
í fyrsta sinn 19. september 1957. Vextir af 
láninu eru 5 1/2%. 



FRÉTTA ÞÆTTIR 33 

Verðlag og kaupgjald. 
Með bráðabirgðalögum frá 28. ágúst 1956 

(sjá 3. hefti Fjármálatíðinda 1956, 157. 
bls.) var kaupgjald og verðlag bundið í 
landinu til áramóta. Rétt fyrir áramót, eða 
22. desember, var afgreiddur frá Alþingi 
lagabálkur um útflutningssjóð, en í IV. og 
V. kafla hans eru nokkur ákvæði, sem lúta 
að kaupgjalds- og verðlagsmálum, og verða 
þau rakin hér í aðaldráttum. 

Bannað var að hækka söluverð á öllum 
vörum, sem fluttar voru til landsins eða 
framleiddar innan lands fyrir gildistöku 
laganna, og fyrstu þrjá mánuði eftir gildis-
töku þeirra voru bannaðar allar hækkanir 
á vörum og þjónustu, nema samþykki Inn-
flutningsskrifstofunnar kæmi til. Þessi sein-
ustu ákvæði tóku þó ekki til vöru, sem seld 
var úr landi, eða launahækkana, sem kynnu 
að verða samkvæmt samningum stéttarfé-
laga. Bann við verðhækkunum á innlendum 
iðnaðarvörum og hvers konar þjónustu var 
framlengt 1. apríl, og eru hækkanir aðeins 
leyfðar, ef stjórn Innflutningsskrifstofunn-
ar telur þær óhjákvæmilegar. 

Embætti verðgæzlustjóra var lagt niður, 
en í hans stað skipaður verðlagsstjóri. Sér 
hann um verðlagseftirlit og á að hafa sam-
vinnu við hagsmunasamtök neytenda víðs 
vegar um landið. Eru allir innflytjendur 
skyldir að senda honum eða trúnaðar-
mönnum hans verðútreikninga yfir vörur, 
sem fluttar eru til landsins. Í samráði við 
verðlagsstjóra fer stjórn Innflutningsskrif-
stofunnar með verðlagsákvarðanir, og voru 
ákvæði um hámarksálagningu sett í febrúar 
á eftirtalda vöruflokka í heildsölu og smá-
sölu: matvörur, nýlenduvörur, fóðurvörur, 
hreinlætisvörur, skófatnað, búsáhöld, vefn-
aðarvörur, fatnað, benzín og gasolíu. 

Í lögunum voru einnig ákvæði um greiðslu 
verðlagsuppbótar á kaupgjald og laun. Skal 
kaupgjaldsvisitala reiknuð út f jórum sinn-
um á ári, eða 1. marz, 1. júní, 1. september 
og 1. desember. Er þá verðlagsuppbót 
greidd samkvæmt kaupgjaldsvísitölu 178 að 
viðbættri eða frádreginni þeirri stigatölu, 
sem framfærsluvísitalan er hærri eða lægri 
en 186 stig mánuðinn á undan. Til loka 

febrúarmánaðar var kaupgjaldsvísitalan 
ákveðin 178 stig. Hinn 1. marz skyldi vísi-
talan í fyrsta skipti reiknuð út samkvæmt 
þessum nýju reglum, en þar sem vísitala 
framfærslukostnaðar fyrir febrúar var 186 
stig, verður kaupgjaldsvísitalan 178 stig til 
31. maí. Síðan í febrúar hefur framfærslu-
vísitalan hækkað, m. a. vegna beinna er-
lendra verðhækkana og verðhækkana af 
völdum útflutningssjóðsálaga. Var hún í 
maí 190 stig, og verður því kaupgjaldsvísi-
talan fyrir tímabilið 1. júní — 31. ágúst 
182 stig. 

Lögin ákváðu þannig, að þau 6 stig, sem 
kaupgjaldsvísitalan hefði hækkað um 
haustið 1956, ef bráðabirgðalögin hefðu 
ekki komið til, yrðu endanlega afnumin. í 
samræmi við þetta eru þessi 6 vísitölustig 
einnig felld niður við útreikning á verð-
grundvelli landbúnaðarafurða, og verður 
afurðaverðið óbreytt til ágústloka n.k. 

Nýr frílisti, 
Hinn 5. febrúar s.l. gaf viðskiptamála-

ráðuneytið út reglugerð um frjálsan inn-
flutning og gjaldeyrissölu. Jafnframt féll 
úr gildi eldri reglugerð um þessi efni frá 
28. desember 1953 og reglugerð um inn-
flutningsréttindi bátaútvegsmanna frá 11. 
febrúar 1954. Þær vörur, sem reglugerð-
in nær yfir, má tollafgreiða án innflutn-
ingsleyfis, og bankarnir mega selja gjald-
eyri til kaupa á þeim án gjaldeyrisleyfis. 
Verða hér á eftir taldar ýmsar vöruteg-
undir, sem heyra undir hinn nýja frílista, 
og gerð grein fyrir helztu breytingum, sem. 
orðið hafa frá eldri frílistanum og báta-
listanum. 

Innflutningur samkvæmt frílistanum er 
ýmist frjáls frá öllum löndum eða bundinn 
við vöruskiptalönd. Helztu vörur, sem 
heyra undir fyrri flokkinn, eru te, korn 
og mjöl, jurtaolíur, sykur, kakóvörur, kol, 
olíur og benzín, trétunnur, erlendar bæk-
ur og blöð, ullar- og baðmullargarn og 
vefnaður úr því. hampur, kaðlar, netja-
garn, málmar og vörur úr þeim og ýmiss 
konar mælitæki, en innflutningur á þess-
um vörum var einnig frjáls frá öllum 
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löndum samkvæmt frílistanum frá 1953. 
Vörur, sem áður voru á bátalistanum, en 
eru nú á þessum hluta frílistans, eru t. d. 
nýtt og þurrkað grænmeti, krydd alls kon-
ar, þvottaefni, vefnaður úr gerviefnum, raf-
magnsvörur, útvarpstæki, varahlutir í bif-
reiðir, úr og klukkur og ýmiss konar úti-
íþróttatæki. 

Síðari hluti frílistans nær yfir vörur, sem 
fluttar eru inn á vöruskiptagrundvelli, en 
með því er átt við vörur, sem keyptar eru 
frá Austur-Þýzkalandi, Brazilíu, Finnlandi, 
Ísrael, Póllandi, Rúmeníu, Sovétríkjunum, 
Spáni, Tékkó-Slóvakíu og Ungverjalandi. 
Innflutningur á allmörgum vörum, sem 
frjáls var frá öllum löndum samkvæmt frí-
listanum frá 1953, hefur nú verið bundinn 
við vöruskiptalöndin, t. d. má nefna inn-
flutning á kaffi, tjöru og optiskum vör-
um. Sama gildir um hreinlætistæki og 
hljóðfæri, sem áður voru á bátalistanum. 
Helztu vörur, þar sem ákvæðin gilda 
óbreytt um innflutning frá vöruskiptalönd-
unum, eru t. d. hvers konar málning og 
korkvörur og af bátalistavörum t. d. ný-
ir, þurrkaðir og niðursoðnir ávextir, nið-
ursoðið grænmeti, eldspýtur, handsápa, 
ýmsar leðurvörur og gólfábreiður og 
-mottur. 

Ýmsar vörur, sem áður þurfti innflutn-
ingsleyfi fyrir, hafa nú verið settar á frí-
lista. T. d. má flytja alls konar plastvörur 
inn frá öllum löndum, og frá vöruskipta-
löndum er frjáls innflutningur á alls kon-
ar pappa og pappír og vörum úr honum, en 
fátt af því var áður á frílista. 

Rétt er að taka fram, að hér er alls ekki 
um tæmandi upptalningu á frílistavörum 
að ræða, en aðeins getið helztu vöruteg-
unda, sem þar er að finna. 

Samningurinn um sameiginlegan markað 
Evrópuríkja. 

Hinn 25. marz s.l. var undirritaður í 
Rómaborg samningur um sameiginlegan 
markað sex Evrópuríkja, þ. e. Frakklands, 
Þýzkalands, Ítalíu, Belgíu, Hollands og 
Lúxemborgar. Verður samningurinn vænt-

anlega staðfestur af þingum þessara ríkja 
nú í sumar. 

Í framhaldi af samningnum um hinn sam-
eiginlega markað hefur verið hafizt handa 
um undirbúning að því að koma á fót frí-
verzlunarsvæði, er nái til sem flestra af 
aðildarríkjum Efnahagssamvinnustofnunar 
Evrópu. Frá þessum hugmyndum er nánar 
sagt í grein Péturs Benediktssonar framar 
í þessu hefti. Hér verður hins vegar reynt 
að skýra í stuttu máli frá helztu atriðum 
í samningi hinna sex ríkja, er standa að 
hinum sameiginlega markaði, en margt í 
því efni er flókið og sumt enn óljóst. 

Með Rómaborgarsamningnum er komið á 
fót nýjum samtökum, sem nefnd eru Efna-
hagsbandalag Evrópu (European Economic 
Community), en innan þess starfa sjö 
stofnanir: 
a) Ráðherranefnd, sem mun starfa í um-

boði ríkisstjórna viðkomandi landa. 
Munu fulltrúarnir hafa jafnan atkvæð-
isrétt í sumum málum, en í öðrum munu 
Frakkland, Þýzkaland og Ítalia hafa 
f jögur atkvæði hvert, Belgía og Holland 
tvö atkvæði hvort og Luxemborg eitt 
atkvæði. 

b) Framkvæmdaráð níu embættismanna, 
sem kosið er af ráðherranefndinni. 

c ) Þingmannaráð, sem kosið verður til 
f imm ára af þingum viðkomandi landa. 

d) Sjö manna dómstóll, sem mun skera úr 
um deiluatriði. 

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

f ) Peningamálaráð, sem mun gefa ráð um 
samræmda stefnu í peningamálum 
þátttökuþjóðanna. 

g) Framkvæmdabanki Evrópu og uppbygg-
ingarlánasjóður. 

Eftir 12 ár (til vara er gert ráð fyrir 
15 árum) á að vera búið að leggja niður 
alla tolla af viðskiptum milli þessara 6 
landa. Breytingar, sem af því leiða, eiga 
að komast í framkvæmd í þremur fjögurra 
ára áföngum. 

Á fyrsta ári á að lækka alla tolla um 
10% og á næstu fjórum 18 mánaða tíma-
bilum og einu 12 mánaða á að lækka tolla 
um 10% á hverju (tollalækkunin getur ver-
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ið mismunandi mikil á hinum ýmsu vöru-
tegundum, en þó aldrei lægri en 5% á 
hverri einstakri hverju sinni). Við lok 
fyrsta stigsins mun tollalækkunin því nema 
a. m. k. 30% og 60% við' lok annars stigs. 
Tollar, sem hafa numið meiru en 30% af 
innkaupsverði vöru, mega þó aldrei lækka 
um minna en 10% á hverju tímabili. Tolla-
lækkunin skal miðuð við þá tolla, sem voru 
í gildi í ársbyrjun 1957. 

Það, sem rætt hefur verið um tolla, á 
fyrst og fremst við um verndartolla; ekki 
hefur enn þá verið gengið frá samkomu-
lagi um þá tekjuöflunartolla, sem í gildi 
eru, en hugmyndin mun vera sú, að þeim 
verði að einhverju leyti breytt í söluskatta. 

Inn- og útflutningshömlur á að leggja 
niður á sama hátt og tolla. Og þegar breyt-
ingatímabilinu er lokið, munu allar verzlun-
arhömlur hafa verið lagðar niður milli þess-
ara landa nema þær, sem falla undir und-
antekningarákvæði samningsins. 

Þegar hinu 12—15 ára tímabili er lokið, 
munu aðildarríkin taka upp sameiginlega 
tollastefnu gagnvart öðrum löndum, sem 
mun byggð á meðaltali þeirra tolla, sem nú 
eru í gildi í þessum löndum. Ákveðið hefur 
verið hámark þessara tolla fyrir ýmsa 
vöruflokka, t. d. 3% fyrir hráefni og 10% 
fyrir hálfunnar iðnaðarvörur. Enn þá hefur 
ekki verið tekin ákvörðun um fullunnar 
vörur. Áður en til framkvæmda kemur, 
þarf að semja um margt í þessum tolla-
málum við Alþjóðasamtökin um tollamál 
(GATT). 

Landbúnaðarafurðir eru ekki undanþegn-
ar tollalækkunum, en um þær munu gilda 
sérstakar reglur, ákveðið lágmarksverð, og 
framleiðsla og sala á sumum vöruflokkum 
verður skipulögð. 

Af hinum sameiginlega markaði mun 
einnig leiða, að f jármagn og vinnuafl getur 
flutzt óhindrað milli landanna. Lánamark-
aðirnir í hverju landanna eiga jafnt að vera 
opnir öllum aðilum á samningssvæðinu. 
Náin samvinna verður höfð um samgöngu-
mál. 

Öll ríkisaðstoð, sem hefur í för með sér 
breytingar á eðlilegri verðmyndun á mark-
aði, verður lögð niður, svo sem framleiðslu-

styrkir, útflutningsuppbætur og annað þess 
háttar. Framleiðslustyrkir verða aðeins 
leyfðir vegna ófyrirsjáanlegra og alvar-
legra atburða eins og náttúruhamfara og 
til hjálpar landshlutum, sem dregizt hafa 
aftur úr efnahagslega, ef aðstoðin er talin 
muni verða markaðssvæðinu í heild til 
góðs. 

Til að draga úr þeim erfiðleikum, sem 
samningurinn í heild hefur í för með sér, 
verður stofnaður aðlögunarsjóður með 
framlögum allra landanna. Sjóður þessi 
mun að hálfu bera kostnað við endurþjálf-
un starfsmanna vegna breyttra atvinnu-
greina þeirra sem afleiðing af samningnum. 

Stofna á Framkvæmdabanka Evrópu, 
sem mun einkum aðstoða við uppbyggingu 
landsvæða, sem dregizt hafa aftur úr efna-
hagslega. Mun bankinn að mörgu leyti 
starfa eins og Alþjóðabankinn. Stofnféð 
mun nema einum milljarð dollara, og verður 
fyrst um sinn greiddur inn fjórðungur af 
þeirri upphæð. Annars er bankanum aðal-
lega ætlað að afla fjármagns á hinum 
almenna peningamarkaði. 

Útgjöld bandalagsins munu borin þannig, 
að Þýzkaland, Ítalía og Frakkland greiða 
28% hvert, Holland og Belgía 7,9% hvort 
og Lúxemborg 0,2%. 

Nokkur orð um fólksfjölgun. 
Lengi hefur verið rætt um hættuna, sem 

mannkyninu stafaði af offjölgun, en aldrei 
hefur mannfjölgunin verið meiri en á síð-
ari árum. Mjög mismunandi er þó ástandið 
í hinum ýmsu heimshlutum. Með nokkrum 
undantekningum er fjölgunin langmest í 
Asíu og Mið- og Suður-Ameríkuríkjum. 
Aftur á móti f jölgar lítið í flestum Evrópu-
ríkjum. Hófst sú þróun eftir heimsstyrj-
öldina fyrri og var sérstaklega áberandi í 
Frakklandi. Árið 1936 voru Frakkar 41.183 
þús. og hafði aðeins fjölgað um 2.732 þús. 
frá árinu 1901, og höfðu þeir þó fengið 
Elsass-Lothringen á tímabilinu. 

Meðan á heimsstyrjöldinni síðari stóð og 
á fyrstu árunum á eftir, jókst fjölgunin á 
ný í ýmsum löndum, en síðan hefur aftur 
dregið úr henni nema helzt í Frakklandi, 
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þar sem fæðingar eru nú tiltölulega fleiri 
en í nágrannalöndunum, — en aftur á móti 
eru dauðsföll einnig hlutfallslega mörg í 
Frakklandi. 

Víða í Evrópu er dánartala orðin það 
lág, að ekki er búizt við teljandi breyting-
um á henni. Og í flestum öðrum löndum 
hefur hún lækkað eitthvað. Í Suður-Ame-
ríku hefur meðalævi þannig lengzt töluvert, 
en ekki hefur dregið þar úr fæðingum eins 
og í Evrópu. 

Síðasta áratug hefur orðið tiltölulega 
meiri eðlileg fólksfjölgun (fæddir umfram 
dána) á Íslandi en í nær öllum öðrum lönd-
um (hærri hafa verið Mauritius í Indlands-
hafi og eitt eða tvö Mið-Ameríkuríki). Fer 
hér saman há fæðingartala og eitthvert 
lægsta manndauðahlutfall, sem um getur. 
Einkum hefur dauði barna innan eins árs 
verið lágur undanfarið. Sum árin hefur 
ungbarnadauði verið lægstur á Íslandi, en 
keppnin um það sæti hefur verið hörð við 
Holland, Nýja Sjáland og Svíþjóð. Er þetta 
staðreynd, sem Íslendingar geta verið 
hreyknir af, þar sem lítill ungbarnadauði 
þykir einn bezti mælikvarðinn á félagslega 
menningu, svo og mataræði, húsakynni og 
heilbrigðisháttu. 

Eftirfarandi tafla sýnir fædda umfram 
dána af hverju þúsundi íbúa í nokkrum 
löndum Evrópu. Þrjú mismunandi timabil 
eru tekin til samanburðar. 

um. Mismunur á eðlilegri fjölgun og raun-
verulegri stafar af flutningi fólks milli 
landa. Á Íslandi munu flutningar til og frá 
landinu vega hvor annan upp að mestu. 
Þannig fluttu 112 einstaklingar til landsins 
umfram þá, sem fluttu frá því á árunum 
1946—1955. 

Viðskiptasamningar. 
1. Í t a l í a . Hinn 10. desember 1956 var 

undirritaður samningur um viðskipti milli 
Ítalíu og Íslands. Samkomulagið gildir í 
eitt ár frá 1. nóvember 1956 að telja. Sam-
kvæmt því heimilar íslenzka ríkisstjórnin 
innflutning á ýmsum ítölskum vörum fyrir 
tilteknar upphæðir. Er þar einkum um að 
ræða epli, vefnaðarvörur, vélar, alls konar 
rafmagnsvörur, hjólbarða, bifreiðir og 
gólfdúk. Ekki þurfti að semja um innflutn-
ingsheimild ítölsku ríkisstjórnarinnar fvrir 
íslenzkar afurðir, þar sem innflutningur á 
þeim er frjáls, en Ítalir munu flytja inn 
héðan saltfisk, skreið og aðrar sjávaraf-
urðir. 

2. R ú m e n í a . Hinn 20. nóvember var 
undirritaður viðauki við viðskipta- og 
greiðslusamning Íslands og Rúmeníu um 
framlengingu á gildistíma samningsins til 
ársloka 1957. Helztu ákvæði samningsins 
eru birt í 1. hefti Fjármálatíðinda 1954, 
39. bls. 

3. U n g v e r j a l a n d . Hinn 30. desember 
var viðskipta- og greiðslusamningur Íslands 
og Ungverjalands, sem falla átti úr gildi 
um áramótin, framlengdur óbreyttur til 
ársloka 1957. Samkvæmt samningnum, sem 
gerður er í marz 1953, kaupa Íslendingar 
ýmiss konar iðnaðar- og veínaðarvöru o. fl., 
en Ungverjar kaupa í staðinn hraðfrystan 
fisk, fiskmjöl o. fl. 

4. F i n n l a n d . Viðskiptasamningurmilli 
Íslands og Finnlands framlengdist sjálf-
krafa um eitt ár frá 31. janúar 1957 að 
telja. Samkvæmt honum eru helztu út-
flutningsvörur frá Íslandi saltsíld, síldar-
og fiskmjöl, þorskalýsi, skreið, freðfiskur, 
freðsíld, gærur og garnir. Helztu vörur, 
sem fluttar eru inn frá Finnlandi, eru timb-
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ur, staurar, þilplötur, pappírsvörur, gúmmí-
skófatnaður, vélar og fleira. 

5. S p á n n . Viðskiptasamkomulag við 
Spán var hinn 13 febrúar framlengt óbreytt 
með gildistíma frá 10. jan. 1957 til jafn-
lengdar næsta ár. Spánverjar flytja inn 
héðan verkaðan og óverkaðan saltfisk, 
þorskalýsi o. fl., en selja hingað ávexti, salt, 
skófatnað o. fl. 

6. D a n m ö r k . Hinn 2. apríl var undir-
ritað samkomulag um viðskipti milli Ís-
lands og Danmerkur, og gildir það frá 15. 
marz 1957 til 14. marz 1958. Samkvæmt 
samningnum verða viðskipti milli þjóðanna 
svipuð og ákveðið var í samkomulagi þeirra 
frá 11. júní 1954 (sjá 1. hefti Fjármála-
tíðinda 1954, 38. bls.). 

7. F r a k k l a n d . Samningur um viðskipti 
milli Íslendinga og Frakka var undirritaður 
10. apríl s.l., en hann er gerður á sama 
grundvelli og viðskiptasamningar þessara 
þjóða í nokkur undanfarin ár. Samkvæmt 
samkomulaginu, sem gildir frá 1. apríl 1957 
til 31. marz 1958, flytja Frakkar aðallega 
inn frá Íslandi fisk og fiskafurðir, en selja 
til Íslands iðnaðarvörur. 

Gullgengi íslenzkrar krónu. Pappírs-
krónan er nú 13,5328% af upphaflegu verð-
gildi sinu. Ein pappírskróna samsvarar nú 
0,0545675 gr af skíru gulli. Samkvæmt því 
jafngilda 100 gullkrónur 738,95 pappírs-
krónum. 

Engar breytingar hafa orðið á skráningu 
erlends gjaldeyris, siðan gengið var síðast 
birt í Fjármálatíðindum. 
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Peningamarkaðurinn. 
Þróun peningamála, það sem af er þessu 

ári, hefur verið að ýmsu leyti óhagstæð. 
Gjaldeyrisstaðan var að vísu óbreytt fyrstu 
f j óra mánuði ársins, en hins vegar versn-
aði staðan í frjálsum gjaldeyri mjög, og 
eru horfur í því efni þunglegar. Útlánin 
hafa aukizt um 92 millj. kr. á móti 86 rnillj. 
kr. á sama tíma í fyrra, og stafar það ein-
göngu af auknum lánum til olíuinnflutnings 
vegna hærra verðlags. Að öðru leyti er um 

venjulega útlánaaukningu að ræða vegna 
vertíðar og f járþarfar ríkissjóðs fyrra 
helming ársins. 

Samdráttur hefur orðið á útlánum seðla-
bankans, enda hefur seðlaveltan minnkað 
um 25 millj. kr. til aprílloka, og er það 
óvenjumikil lækkun. Staða banka og pen-
ingastofnana gagnvart seðlabankanum hef-
ur batnað á þessu tímabili um 99 millj. kr., 
ef frá eru talin endurkaup afurðavíxla, sem 
hækkuðu um 41 millj. kr. Er þetta hagstæð-
ari þróun en í fyrra. Hins vegar versnaði 

Aðstaða bankanna gagnvart útlöndum. 

Endurkeyptir víxlar í seðlabankanum. 
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staða ríkissjóðs og ríkisstofnana um 37 
millj. kr. á móti 24 millj. kr. á sama tíma 
á síðasta ári. 

Um innlánin er það að segja, að veltiinn-
lán hækkuðu um 64 millj. kr., en fyrstu 
f j ó ra mánuðina í fyrra lækkuðu þau um 14 
millj. kr. Reynslan er sú, að veltiinnlánin 
eru háð geysimiklum sveiflum, svo að hætt 
er við, að þessi þróun geti snúizt við mjög 
skyndilega. 

Miklu jafnari er þróunin í spariinnlánum, 

en í þeim efnum eru horfur nú allþungleg-
ar. Aukning spariinnlána í bönkunum frá 
áramótum til aprílloka nam aðeins 23 millj. 
kr. á móti 54 millj. kr. á sama tíma í fyrra. 
Í apríllok vantaði enn tvær milljónir til að 
spariinnlánin væru orðin jafnhá og síðast-
liðin ágústlok. Með tilliti til venjulegrar 
árstíðalækkunar sparifjár haustmánuðina 
eru litlar líkur til annars en að sparifjár-
aukningin verði mun minni en á undan-
förnu ári. 

Aðstaða banka og annarra peningastofnana gagnvart seðlabankanum. 
(Að undanskildum endurkaupum víxla, lokuðum reikn. Framkvæmdabankans og reikningi 

stofnlánadeildarinnar.) 
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Veltiinnlán í bönkunum að frádregnu mótvirðisfé. 

Spariinnlán í bönkunum. 



Töflur 
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III. tafla. 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 1955 til marz 1957. 

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 195h—1956. 

Aflinn talinn eins og i 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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