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Útflutningsverzlunin og 
vandamál hennar 

/ 

ú fyrir áramótin, eins og venja hef-
ur verið um alllangt skeið, hafa farið 

fram samningar um rekstrargrundvöll 
fyrir flestar greinar sjávarútvegs og 
fiskiðnaðar á árinu 1958. Ekki hefur 
verið komizt hjá því að hækka enn nokk-
uð framleiðsluuppbætur, enda þótt sú 
aukning sé nú mun minni en undanfarið 
vegna minni verðhækkana á árinu 1957 
en árin tvö þar á undan. Að nokkru leyti 
er þó hið stöðuga verðlag því að þakka, 
að niðurgreiðslur hafa verið auknar, en 
það hefur svo haft þær afleiðingar, að 
afkoma ríkissjóðs hefur versnað veru-
lega. Þegar fjárlög fyrir 1958 voru af-
greidd frá Alþingi fyrir jólin, var ekki 
séð fyrir nægilegum tekjum til að standa 
undir jafnháum niðurgreiðslum allt ár-
ið og verið hafa undanfarna mánuði. 
Það verkefni bíður því Alþingis, þegar 
það kemur saman á ný í febrúarmánuði, 
að finna nýja tekjustofna til þess að 
greiða auknar uppbætur til útflutnings-
framleiðslunnar og til að greiða niður 
vöruverð innan lands, nema farið verði 

inn á aðrar brautir í því skyni að leysa 
þau efnahagsvandamál, sem nú er við 
að etja. 

Við athugun og ákvarðanir í þessum 
málum er nauðsynlegt að varast þá 
hættu að einblína á það, hvernig skapa 
megi útflutningsatvinnuvegunum þolan-
lega afkomu. Fleiri sjónarmið koma til 
greincc. Eitt erfiðasta vandamálið, sem 
siglir í kjölfar misræmis á milli verð-
lags innan lands og utan, er jafnvægis-
leysi í gjaldeyrismálum, og hafa íslend-
ingar ekki farið varhluta af þvi að 
undanförnu. Útflutningsuppbætur ráða 
aldrei bót á þessu nema að nokkru leyti. 
Misræmi verðlagsins kemur ekki sízt 
fram í því, að eftirspurn eftir öllum er-
lendum vörum, sem ekki eru háðar 
hæstu aðflutningsgjöldum, verður langt 
umfram það, sem eðlilegt getur talizt. 
Einnig er á það að benda, að útflutn-
ingsuppbæturnar búa útveginum aldrei 
þau vaxtarskilyrði, sem heilbrigð og 
æskileg geta talizt. Í því, sem á eftir 
fer, verður drepið á nokkur atriði, sem 
varða þá hlið málsins. 
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II 

Hin óhagstæðu áhrif uppbótakerfis-
ins á útflutningsverzlunina koma eink-
um fram með tvennu móti. Í fyrsta lagi 
eru uppbæturnar oftast svo naumt 
skammtaðar, að útflytjendur eru ófúsir 
og jafnvel ófærir að taka á sig þá 
áhættu, sem því er samfara að vinna 
nýja markaði, þar sem um harða og 
frjálsa samkeppni er að ræða. Tilhneig-
ing verður því til að leita öryggis í skjóli 
hefðbundinna viðskiptasambanda eða 
vöruskiptasamninga. Í öðru lagi eru 
uppbótakerfi venjulega byggð á þeirri 
meginreglu, að allir framleiðendur skuli 
hafa nokkurn veginn sömu afkomu, en 
af því leiðir svo, að framleiðendum er 
engu meiri hagur í því að framleiða það, 
sem er þjóðarbúinu hagkvæmt, heldur 
en hitt, sem er dýrt í framleiðslu og 
erfitt í sölu. Eitt hið alvarlegasta er, að 
við þessar aðstæður er nærri því ókleift 
að byggja upp nýjar framleiðslugrein-
ar til útflutnings, þar sem náðarsól upp-
bótanna skín aðeins á þær greinar, sem 
verndaðar eru af sterkum og rótgrón-
um hagsmunum. Á meðan svo er, eru 
engin líkindi til þess, að nýjar útflutn-
ingsgreinar vaxi upp í landinu, enda 
þótt slíkir möguleikar væru fyrir hendi. 

Uppbótakerfið dregur þannig úr 
framtaki, nýjungum og hagkvæmni í 
útflutningsverzlun landsmanna, en 
stuðlar í þess stað að kyrrstöðu og 
íhaldsemi. Veruleg stefnubreyting þarf 
að eiga sér stað í þessu efni, ef Íslend-
ingar eiga ekki aðeins að varðveita lífs-
kjör sin óskert heldur sækja fram til 
meiri hagsældar með auknum og frjáls-
ari viðskiptum við aðrar þjóðir. 

III 

Litlar breytingar hafa orðið á verð-
mæti útflutningsframleiðslunnar sið-
ustu þrjú árin, enda þótt sveiflur hafi 
orðið á útflutningsverðmætinu, sem að 
mestu hafa átt rót sína að rekja til 
birgðabreytinga. Hins vegar jókst út-
flutningsframleiðslan mjög á árunum 
1951 til 1955. Heita má, að öll aukning, 
sem orðið hefur á útflutningi síðan 
1951, hafi farið á vöruskiptamarkaði. 

Hin auknu viðskipti á vöruskipta-
grundvelli hafa átt sér ýmsar orsakir, 
sem ekki er hægt að rekja hér. Ein hin 
mikilvægasta var, að nær samtímis 
brugðust markaðir í Vestur-Evrópu 
bæði fyrir freðfisk og ísfisk. Annars 
vegar var um að kenna löndunarbann-
inu í Bretlandi, er lokaði ísfisksmark-
aðinum þar fyrir Íslendingum, en hins 
vegar því, að ríkisstjórnir hættu opin-
berum matarkaupum, er markaðsað-
stæður urðu eðlilegar á ný. Kom þá í 
ljós, að mjög erfitt var um sölu og dreif-
ingu á freðfiski í Vestur-Evrópu. Á 
næstu árum opnuðust vaxandi markaðir 
fyrir freðfisk í vöruskiptalöndum, eink-
um Rússlandi, og var eðlilegt, að sótt 
væri á um sölu á þessa markaði, þar sem 
freðfiskur er verðmætastur þeirra af-
urða, sem framleiða má úr bolfiski. 

Þessi þróun utanrikisviðskipta mundi 
hafa haft í för með sér óviðráðanlegan 
skort á frjálsum gjaldeyri, ef ekki hefðu 
komið til miklar duldar tekjur í frjáls-
um gjaldeyri, einkum vegna varnarliðs-
ins, svo og lántökur og gjafafé. Undan-
farin þrjú ár hefur um það bil helming-
ur þess frjálsa gjaldeyris, sem þjóðar-
búið hefur þurft á að halda til að greiða 
vörur og þjónustu, verið andvirði út-
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flutnings, en hinn helmingurinn lánsfé 
og duldar tekjur. Þrátt fyrir þetta hef-
ur skortur á frjálsum gjaldeyri verið 
mikill og vaxandi og valdið margvísleg-
um erfiðleikum. 

Augljóst má vera, að ekki er hægt að 
treysta á duldar tekjur og lántökur til 
þess að brúa bilið í gjaldeyrisviðskipt-
unum til lengdar, sérstaklega hljóta 
áframhaldandi lántökur að krefjast 
aukinna gjaldeyrisútgjalda í framtíð-
inni. Það er því nauðsyn að auka út-
flutning gegn frjálsum gjaldeyri mjög 
vendega frá því, sem nú er. Slík útflutn-
ingsaukning getur ekki nema að litlu 
leyti orðið á kostnað þeirra viðskipta, 
sem nú fara fram á vöruskiptagrund-
velli, enda er mikill hluti þeirra hag-
kvæmur þjóðarbúinu, ekki sízt viðskipt-
in við Rússland. Að vísu er von til þess, 
að sum vöruskiptalandanna verði í 
framtíðinni fúsari en nú til að greiða 
innflutning að einhverju eða öllu leyti 
í frjálsum gjaldeyri, en á það geta Ís-
lendingar lítil áhrif haft. 

IV. 

Engin einföld lausn er til á því vanda-
máli, hvernig auka megi útflutning til 
Vestur-Evrópu, Bandaríkjanna og ann-
arra frjálsra markaða. Það er ekki nóg 
að auka framleiðsluna, það þarf líka að 
vinna að því að afla henni markaða. Á 
þetta ekki sízt við um frystan fisk, en 
margt bendir til þess, að hann sé sú teg-
und sjávarafurða, sem eigi mesta fram-
tið fyrir sér á erlendum mörkuðum. Þar 
að auki virðist freðfisksframleiðslan 
arðvænlegust fyrir þjóðarbúið. Íslend-
ingar hafa verið á undan flestum öðr-

um þjóðum að takct upp hraðfrystingu 
í stórum stíl, og er íslenzkur freðfiskur 
talin mjög góð vara. Engu að síður er 
nú svo komið, að mjög lítið selst af þess-
ari framleiðslu í Vestur-Evrópu, og sala 
til Bandaríkjanna hefur ekkert aukizt 
síðustu árin vegna harðnandi sam-
keppni. 

Allt önnur viðhorf ráða um sölu á 
frystum fiski á frjálsum mörkuðum en 
um aðrar útflutningsafurðir Íslendinga. 
Flestar íslenzkar vörur, sem fluttar eru 
út, eru lítt unnar og því einkum seldar 
sem hrávörur á heildsölumarkaði. Öðru 
máli gegnir um freðfisk, sem er fullunn-
in vara, seld í merktum umbúðum. Slík-
ar vörur er því aðeins hægt að selja að 
einhverju ráði, að þær séu kynntar neyt-
endum með auglýsingum og á annan 
hátt. Einnig getur verið æskilegt, að 
framleiðandinn eigi ítök í þeim fyrir-
tækjum, sem dreifa vörunni og selja 
hana til neytenda. Þessi söluvandamál 
eru þeim mun erfiðari varðandi freð-
fisk, að hann er enn víða óþekkt vara og 
allar aðstæður til dreifingar og sölu á 
honum á meginlandi Evrópu mjög ófull-
komnar, og er meðal annars á það drep-
ið í skýrslu Efnahagssamvinnustofn-
unarinnar, sem skýrt er frá síðar í þessu 
hefti. Í Bandaríkjunum hefur hins veg-
ar neyzla freðfisks aukizt mjög síðasta 
áratuginn. Dreifing og meðferð frystra 
matvæla er þar fullkomin, enda er þar 
nú allmikill markaður fyrir íslenzkan 
freðfisk. 

Íslendingum hættir við að láta sér 
vaxa í augum öll útgjöld, sem á útflutn-
ingsframleiðsluna leggjast vegna aug-
lýsinga, dreifingar og annars sölukostn-
aðar. Í það má þó ekki horfa, ef þeir 
eiga að verða samkeppnisfærir á þess-
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ari öld auglýsinga og gífurlegrar keppni 
um erlenda markaði. Á það er einnig að 
líta, að sölustarfið getur gefið mikið í 
aðra hönd. Með því að hafa áhrif á neyt-
endurna sjálfa og kenna þeim að meta 
gæði íslenzkra fiskafurða skapast ör-
yggi í sölu, sem aldrei fæst, á meðan 
framleiðslan er seld lítt unnin og ómerkt. 
Íslendingar hafa fengið að kenna á því, 
hve ótryggir þeir markaðir eru, sem 
háðir eru samningum við ríkisstjórnir 
eða heildsala án nokkurra ítaka hjá 
neytendum eða þeim fyrirtækjum, sem 
dreifa vörunum. 

V. 

Ekki er kleift að gera þessum vanda-
málum viðhlítancli skil í stuttu máli, en 
þörf er að vekja athygli manna á notuð-
syn þess, að unnið sé ötullega að því að 
vinna íslenzkum afurðum varanlega 

markaði erlendis. Til þess að svo geti 
orðið, þurfa útflutningsatvinnuvegirnir 
ekki aðeins að hafa betri afkomuskil-
yrði en verið hefur að undanförnu, helcl-
ur þarf skilningur manna almennt að 
vaxa á mikilvægi þessara mála. Þeim 
peningum, sem notaðir eru til að auka 
sölu, er oft ekki síður vel varið en þeim, 
sem fara til kaupa á nýjum framleiðslu-
tækjum. Framleiðsla, sem ekki selst með 
viðunandi kjörum, getur jafnvel orðið 
baggi á þjóðarbúinu. 

Það ber ekki að vanmeta það starf, 
sem þegar hefur verið unnið af útflytj-
endum á undanförnum árum, en þá hef-
ur oft skort bæði fé og aðstæður til cið 
keppa um verð og frágang vörunnar. 
Öll verðct þessi mál sérstaklega mikil-
væg, ef úr fríverzlun Evrópu verður, 
enda munu þá gefast stóraukin tæki-
færi til að vinna trygga og hagstæða 
markaði í Evrópu. 

J. N. 



B. R. von Fieandt: 

Vísitöluákvæði í peningasamningum 

Eftirfarandi grein er þýðing á ræðu, sem von Fieandt, aðal-
bankastjóri Finnlandsbanka, hélt á seðlabankafundi Norður-
landa s.l. ágúst. í greininni er rætt um reynslu Finna af 
vísitölubindingu í lánssamningum og á innlánsfé, en þeir 
hafa gengið þar lengra en aðrar þjóðir. Höfundurinn nýtur 
mjög mikils álits, enda jukust áhrif Finnlandsbanka. undir 
handleiðslu hans, en fyrir skömmu varð hann forsætisráð-
herra í embættismannastjórn þeirri, sem nú situr í Finn-
landi. Margt hefur verið líkt rneð þróun efnahagsmála á 
Íslandi og í Finnlandi, svo að reynsla Finna er vafalaust 
lærdómsrík fyrir Íslendinga. 

Inngangur. 

Varla munu vera skiptar skoðanir um 
nauðsyn þess að koma í veg fyrir 

gildisrýrnun á peningaskuldbindingum, 
sem gerðar eru til langs tíma. Þetta 
vandamál var ekki eins aðkallandi fyrir 
heimsstyrjöldina fyrri, þegar hægt var 
að verulegu leyti að halda uppi verðgildi 
peninganna þrátt fyrir nokkrar sveifl-
ur. En nú á tímum er það orðið eitt af 
meginvandamálum, sem við er að etja, 
því að um allan heim hefur orðið verð-
bólguþróun, enda þótt hún hafi verið 
misjafnlega mikil. í þeim löndum, sem 
vel hefur verið stjórnað, nemur hún 
nokkrum hundraðshlutum árlega, en 
þar sem stjórnin hefur verið lakari, hef-
ur jafnvel dregið til algers hruns gjald-
miðilsins. 

Þegar á öldinni sem leið voru þessi 
vandamál orðin eitt af viðfangsefnum 
hagfræðinnar, og gerðar voru tilraunir 
með gullbindingarákvæði í samningum 
og aðrar aðferðir til að koma í veg fyrir 

það óréttlæti, er skapast við verðrýrn-
un peninga. Samt sem áður fannst aldrei 
viðunandi lausn, og í Finnlandi varð 
hún jafnvel neikvæð, þar sem gulltrygg-
ingarákvæðum var hafnað af dómstól-
unum. 

Eftir síðari heimsstyrjöldina hefur 
þetta vandamál orðið sérstaklega alvar-
legt hér í Finnlandi, þar sem við höfum, 
okkur til skammar, farið svo illa með 
stjórn peningamálanna, að verðbólga 
hefur magnazt stórlega. Á hinn bóginn 
höfum við tekið upp aðferð, sem kemur 
að allmiklu leyti í veg fyrir áhrif verð-
bólgu, enda þótt hún sé enn þá hvorki 
fullmótuð né gallalaus. Sú reynsla, sem 
fengizt hefur, getur ef til vill orðið öðr-
um að liði. 

Með þessu á ég ekki við, að þessi að-
ferð, vísitölubindingin, sé eins konar út-
flutningsvara. Aðstæðurnar í hinum 
ýmsu löndum eru ólíkar, og verðþensl-
an er mismunandi mikil. Það kerfi, sem 
hæfir einu landi, getur verið ónothæft 



140 F J Á R M Á L A T Í Ð I N D I 

í öðru. Sérhvert land stýrir peninga-
málum sínum með aðferðum, sem eiga 
við aðstæður þess, og ég viðurkenni full-
komlega, að í sumum löndum er litið 
með grunsemd á tilkomu tvöfalds gjald-
miðils, en það hefur vísitölubindingin í 
rauninni í för með sér, enda er mönnum 
af sálrænum ástæðum gjarnara að líta 
á ókostina en kostina. En að því er mér 
virðist, er enginn efi á því, að tilraun 
okkar til að leysa þetta vandamál hefur 
orðið þjóðinni til hagsbóta, og ég er þess 
fullviss, að margar aðrar þjóðir myndu 
hafa hag af svipuðum ráðstöfunum. 

Upphaf verðtryggingar í Finnlandi. 

Í Finnlandi komst málið sérstaklega 
á dagskrá eftir vopnahléð 1944. Við 
höfðum misst Kyrjálahérað, en íbúar 
þess, sem voru meira en 10% af íbúum 
Finnlands, voru neyddir til að yfirgefa 
heimili sín og nær allar eignir innan 
nokkurra daga og urðu að koma sér 
fyrir á ný innan landamæra hins minnk-
aða Finnlands. Til að gera þetta kleift 
var nauðsynlegt fyrir þá, sem bjuggu í 
hinum hlutum Finnlands og höfðu kom-
izt hjá hinum illu örlögum landsmanna 
sinna, að skipta með þeim sinum eigin 
eignum. Þessi skipting gat auðvitað ekki 
gengið árekstralaust, og ekki var held-
ur hægt að greiða bæturnar í reiðufé án 
þess að valda alvarlegri verðbólgu. Þess 
vegna varð að verulegu leyti að borga 
bæturnar til hins brottflutta fólks í 
ríkisskuldabréfum, sem innleyst skyldu 
á allmörgum árum. Þessir erfiðleikar, 
sem land okkar átti við að stríða og voru 
nærri óviðráðanlegir, hlutu að leiða til 
nokkurrar rýrnunar á verðgildi gjald-
miðilsins. Úthlutun venjulegra rikis-
skuldabréfa í finnskum mörkum við 
þessar aðstæður leysti ekki vanda fólks-
ins, sem hafði orðið að yfirgefa heimili 
sín, og slík lausn hefði ekki borið vitni 

um mikla stjórnarhæfileika hjá ráða-
mönnum landsins. 

Við sáum því enga aðra lausn en þá 
að tengja verðmæti þeirra skuldabréfa, 
sem var skipt án endurgjalds milli hins 
brottflutta fólks, við vísitölu. Nafnverð 
þessara bréfa varð alls 18.400 millj. 
marka. Þau hafa nú öll verið innleyst 
með vísitöluuppbót, og hefur ríkið borg-
að út hvorki meira né minna en 61.700 
milljónir marka. Þessi geysilega upp-
hæð hefur eðlilega verið mikill baggi á 
fjárhagskerfi ríkisins. En ég tel, að við 
þurfum ekki að sjá eftir þessum útgjöld-
um, og ekki þurfum við heldur að óttast 
dóm sögunnar um það, hvernig við leyst-
um málið. 

Þegar á árinu 1946 hóf Eftirlauna-
stofnun ríkisins, sem aðallega lánar til 
langs tíma orkuverum, iðnaði og sveitar-
félögum, að veita lán, sem voru að hálfu 
leyti bundin vísitölu. Heildarútlán stofn-
unarinnar til einkaaðila og sveitarfélaga 
nema nú 6-3.000 milljónum marka. 
Nokkru siðar tóku tryggingafélögin að 
nota vísitöluákvæðið. Frá 1951 hafa 
nær öll lán líftryggingafélaga og 70% 
af lánum brunatryggingafélaga verið 
að hálfu leyti bundin vísitölu. Lánveit-
ingar tryggingafélaganna til einkaaðila 
og sveitarfélaga nema samtals um 
50.000 millj. marka. Að verulegu leyti 
eru tryggingasamningar líftrygginga-
félaganna bundnir vísitöluákvæðum. 

Verðtrygging sparifjár. 

Á árinu 1950 byrjuðum við í Sam-
vinnunefnd peningastofnana, —- félags-
skap stofnana, sem taka á móti innstæð-
um frá almenningi, — að ræða um vísi-
tölubindingu í sambandi við innlög í 
banka. Ástæðan fyrir þessum umræðum 
var, að sparifjáreigendur tapa meira á 
verðbólgu en nokkrir aðrir þjóðfélags-
þegnar. Á stríðsárunum og eftir heims-
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styrjöldina fyrri hafði verðmæti inn-
eigna þeirra minnkað niður í minna en 
tíunda hluta upphaflegs gildis, og í síð-
ari heimsstyrjöldinni og á árunum fyrst 
á eftir urðu þeir að þola álíka mikinn 
eignamissi hlutfallslega. Allir aðrir 
hagsmunahópar, — vinnuveitendur og 
launþegar í iðnaði, verzlun og fram-
leiðslu landbúnaðarvara, — voru sam-
einaðir í áhrifamiklum samtökum, sem 
oft notuðu vald sitt tillitslaust til að 
verja hagsmuni sína, jafnvel þótt það 
væri á kostnað þjóðfélagsins í heild. 
Ævinlega urðu hinar róttæku gerðir 
þeirra til þess, að fjármunir fluttust frá 
sparifjáreigendum til annarra þegna 
þjóðfélagsins. 

Þar sem enginn annar gætti hags-
muna þeirra, sem innstæður áttu, var 
það hlutverk bankanna að gera það. En 
samt sem áður var erfitt að ná einhug 
um málið, og hugmyndin um verðtrygg-
ingu sparifjár mætti mikilli mótspyrnu. 
Að nokkru leyti átti hún rætur að rekja 
til vantrúar á framkvæmd hugmyndar-
innar, og á hinn bóginn óttuðust menn, 
að hún legði þungar byrðar á lántak-
endur. Af þessu varð mikil togstreita, 
sem stóð yfir í nær 5 ár, en á þeim tíma 
reyndu andstæðingar hugmyndarinnar 
um vísitölubindingu að kollvarpa hug-
myndinni með öllum ráðum, stundum 
með aðstoð ríkisvaldsins. Að lokum sigr-
aði verðtryggingin, og á árinu 1955 var 
hún tekin upp af öllum stofnunum, sem 
standa að samvinnunefndinni: við-
skiptabönkum, sparisjóðum, sparisjóð-
um kaupfélaga, innlánsstofnun póst-
þjónustunnar og innlánsdeildum kaup-
félaga. 

Í ársbyrjun 1956 gerðu viðskipta-
bankarnir þá skyssu þrátt fyrir það, að 
verðbólgan fór vaxandi, að hætta við að 
taka á móti innlögum með vísitölutrygg-
ingu. Afleiðingin varð sú, að innlög hjá 

þeim minnkuðu á árinu, en jukust hjá 
öðrum peningastofnunum. Vegna skað-
ans, sem orðinn var, neyddust viðskipta-
bankarnir frá byrjun næsta árs til þess 
að taka aftur á móti innstæðufé með 
vísitölubindingu. Hálfu ári síðar höfðu 
heildarinnstæður í peningastofnunum 
vaxið upp í 327.000 milljónir, en þar af 
voru 53.000 millj. vísitölutryggðar. 
Vísitölutryggðar innstæður voru því 
16% af heildarinnstæðum. Hæst var 
hlutfallstalan hjá sparisjóðum sam-
vinnufélaga eða 23%, en lægst hjá inn-
lánsdeildum kaupfélaga eða 7°/o. Af 
verðtryggðu innstæðunum voru 65 °/o 
vísitölubundin að fullu, en afgangurinn 
að hálfu. 

Fjár til bótanna, sem greiddar eru 
innstæðueigendum vegna vísitölubind-
ingar, er auðvitað aflað með sams kon-
ar vísitöluákvæðum varðandi lánsfé. 

Um sama leyti og bankarnir ræddu 
um að taka upp verðtryggingu var far-
ið að bjóða út vísitölubundin skulda-
bréfalán. Á árinu 1952 bauð Helsing-
forsborg út skuldabréfalán, sem var 
visitölubundið að hálfu, og árið eftir 
fór ríkið sömu leið. Undanfarin ár hafa 
fleiri og fleiri skuldabréfalán verið 
tengd vísitölu eða erlendum gjaldmiðli. 
Jafnvel á árinu 1953 voru vísitölulán 
aðeins helmingur nýrra skuldabréfa-
lána, en á þessu ári hafa öll ný lán verið 
bundin, annað hvort erlendum gjaldeyri 
eða vísitölu í einhverri mynd. 

Tvöfaldur gjaldmiðill. 

Vísitölubundin lán eru yfirgnæfandi, 
að því er viðvíkur lánum til langs tíma. 
Segja má, að við séum á góðri leið með 
að mynda tvöfaldan gjaldmiðil. Annar 
er markið, sem er grundvöllur seðlanna, 
er Finnlandsbanki gefur út og notað 
er við allar greiðslur, sem ekki hefur 
verið samið um á annan hátt. Hinn er 
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vísitölu-markið, sem farið er að nota æ 
meira í skuldbindingum til langs tíma. 

Persónulega tel ég, að þessi þróun sé 
rétt. Það er ekki hægt að telja það rétt-
lætanlegt frá siðferðilegum eða efna-
hagslegum sjónarmiðum, að stöðug yfir-
færsla verðmæta frá lánveitendum til 
lántakenda eigi sér stað. Þó að lánveit-
endur séu þögulir og friðsamlegir í öll-
um löndum og hafi sýnt þolinmæði, sem 
nálgast það að vera ótrúleg, getur hin 
slæma meðferð á þeim, þegar til lengdar 
lætur, ekki haft önnur áhrif en þau að 
draga úr sparnaðarviljanum og þar með 
að setja úr skorðum eðlilega þróun þjóð-
félagsins. Á hinn bóginn er enginn efi, 
að það hefur óheppileg áhrif á fjárfest-
ingu og framkvæmdavilja, ef þeir, sem 
fyrir framkvæmdum standa, venjast á 
að geta greitt lánardrottnum sínum með 
verðminni peningum en þeir fengu að 
láni í upphafi. 

Vísitölubindingu skulda hefur verið 
fundið það til foráttu, að hún hefði sömu 
ágallana og vísitölubinding launa og 
verðlags nauðsynjavara. Það er alrangt 
að rugla þessum tveim hlutum saman. 
Verðbólguskrúfan er sett af stað, ef laun 
eru hækkuð í hvert skipti, sem fram-
færslukostnaður hefur hækkað, og ef til 
dæmis verð landbúnaðarvara er hækk-
að, þegar laun hækka. Þess vegna verð-
um við að standa móti þess konar vísi-
tölubindingu. En verðtrygging peninga-
innstæðna og lána er allt annað mál. 
Réttara er að líkja því við færanlega 
vexti, sem hækka sjálfkrafa á verð-
þenslutimum, en lækka, þegar samdrátt-
ur er í atvinnulífinu. Hvað er heilbrigð-
ara en þetta? 

Ég lét þess getið, að vísitölukerfi okk-
ar væri ekki fullmótað. Núna notum við 
að nokkru leyti vísitölu framfærslu-
kostnaðar og að nokkru leyti vísitölu 
heildsöluverðs. Hvorugri hefur verið 
ætlað að gegna þessu hlutverki. Við 
þörfnumst sérstakrar vísitölu vegna 
lána til langs tíma, en í henni þyrfti að 
taka tillit til verðlags eigna, — lands, 
bygginga og hlutabréfa, — sem er sú 
fjárfesting, er keppir við innstæðufé. 
Ríkisvaldið ætti að láta gera svona vísi-
tölu, og þar með myndum við losna frá 
þeirri ringulreið, sem nú ríkir um notk-
un okkar á vísitölum. 

Það hefur verið fullyrt, að mikilvæg-
ara væri að vinna gegn verðbólgu held-
ur en að draga úr áhrifum hennar með 
verðtryggingarákvæðum. Þetta er auð-
vitað rétt. En ef vel gengur að halda 
stöðugu verðgildi peninganna, þá er 
verðtryggingin eins konar öryggisvent-
ill, sem ekki þarf að nota. Ef baráttan 
gegn verðbólgunni á hinn bóginn tekst 
miður vel, eins og reyndin hefur orðið 
um allan heim, — það er ekki eitt ein-
asta land, sem er undantekning að þessu 
leyti, að því er mér sé kunnugt, — mun 
vísitölubinding í peningasamningum 
draga verulega úr hinum slæmu áhrif-
um hennar. 

Að lokum eitt atriði enn, sem reynd-
ar er svo augljóst, að varla þarf að 
minnast á það. Notkun á vísitölutrygg-
ingarákvæðum leysir ekki seðlabanka 
undan þeirri ábyrgð að berjast af öll-
um kröftum á móti þeim öflum, sem 
vinna að því að eyðileggja verðgildi 
peninganna. 



Hjálmar Finnsson: 

Fyrstu starfsár Áburðarverksmiðjunnar 

Í þessari grein ræðir Hjálmar Finnsson, framkvæmdastjóri 
Áburðarverksmiðjunnar, um starfsemi hennar fyrstu þrjú 
og hálft árið. Lýst er mikilvægi verksmiðjunnar fyrir þjóS-
arbúskapinn og rætt um áhrif orkunotkunar hennar á nýt-
ingu Sogsvirkjananna. Að lokum er vikið að framtíðarhorf-
um og hvatt til frekari framkvæmtla á sviði stóriðnaðar. 

Um mánaðamótin september/október 
1957 hafði Áburðarverksmiðjan í 

Gufunesi verið starfrækt í 3 1/2 ár, þar 
með talinn 9 mánaða reynslurekstur. 
Fyrir jafn fámennt þjóðfélag og Ísland 
er verður stofnun 130 millj. króna fyrir-
tækis, eins og Áburðarverksmiðjan kost-
aði, að skoðast sem stórátak. Eins og 
kunnugt er, naut Ísland til þess fram-
taks efnahagsaðstoðar Bandaríkjanna 
og láns frá Alþjóðabankanum, sem gerði 
þjóðinni kleift að ráðast í þessa fram-
kvæmd. Stofnun verksmiðjunnar var þó 
annað og meira en mikil fjárfesting. Hér 
var um að ræða fyrsta átak til stóriðn-
aðar, sem byggjast átti á einum mikil-
vægasta þætti náttúruauðæfa landsins, 
orku fallvatnanna, og var ákveðið, að til 
hans skyldi stofnað í þágu landbúnaðar-
ins, sem er elzti og var lengst af f jöl-
mennasti atvinnuvegur landsins. Fyrir 
þjóðina í heild þýddi þetta átak til auk-
innar fjölbreytni atvinnuhátta og fjölg-
un þeirra stoða, er undir efnahagslífinu 
standa. Það er því ekki úr vegi, að til-
raun sé gerð til að líta um öxl eftir 
árs starfsemi og hugleiða, hvernig fyrir-
tækið hefur uppfyllt þær vonir, sem við 
það voru tengdar í upphafi. 

Verksmiðjan og landbúnaðurinn. 

Eitt af þeim meginhlutverkum, sem 
verksmiðjunni voru ætluð, var að bæta 
öryggi landbúnaðarins, svo að hann 
þyrfti ekki að eiga það undir breytilegri 
rás heimsviðburða eða gjaldeyrisaðstöðu 
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landsins, hvort nægjanlegt magn þess 
áburðar, sem mest er notaður, væri fvrir 
hendi. Í kjölfar áætlana um stórfelldar 
framkvæmdir í ræktunarmálum var 
einnig gert ráð fyrir vaxandi áburðar-
notkun, og fyrir þessari aukningu þurfti 
að sjá. Nú hefur reynslan orðið sú, að 
aukning áburðarnotkunar hefur farið 
langt fram úr því, sem búizt var við. Ef 
köfnunarefnisnotkun ársins 1957 er bor-
in saman við notkunina árið 1953, eða 
árið áður en verksmiðjan tók til starfa, 
kemur í ljós, að aukningin á þessum 
4 árum nemur 74%. Um öryggi land-
búnaðinum til handa í sambandi við 
áburðarnotkun er vert að benda á, að 
svo virðist sem tíðarfar hafi veruleg 
áhrif á notkunina. Ef vel vorar og slátt-
ur hefst snemma með góðri nýtingu 
heyja, bera bændur talsvert á í annað 
sinn til að bæta afrakstur seinni sláttar. 
Sé vorið kalt og gróðurtíð óhagstæð, 
bera menn gjarnan meira magn áburð-
ar á en ella til að knýja fram gras-
sprettu. Þeir eru því hikandi að ákveða 
það heildarmagn, sem þeir ætla að 
kaupa, þar til líður á vorið og séð verð-
ur, hvernig tíðin reynist. Er þá jafnan 
orðinn of skammur tími til stefnu, ef 
panta og flytja þyrfti áburðinn inn frá 
útlöndum, Ekki verður gerð tilraun hér 
til þess að meta til fjármuna, hvers virði 
það hefur verið landbúnaðinum á þess-
um síðustu árum, að nægjanlegt magn 
var fyrir hendi til að mæta þörfum langt 
umfram upphaflegar pantanir, en óhætt 
mun að segja, að sunnlenzkir bænclur 
hafi notið góðs af þessu góðviðravorið 
og sumarið 1956 eigi síður en bændur 
í norðausturhluta landsins, sem á sama 
tíma áttu við vorhörkur að stríða. í 
hvorugt skiptið þurfti landbúnaðurinn 
að greiða sérstaklega fyrir hina bættu 
aðstöðu, þar sem verðlagi hins íslenzka 
áburðar miðað við áburðargildi hefur 

verið haldið innan þeirra takmarka, sem 
erlendur áburður hefði kostað, ef inn 
hefði verið fluttur. 

Skipastóll og flutningsþörf. 

Ef flytja hefði átt til landsins sömu 
tegund köfnunarefnisáburðar og notuð 
var hér áður en verksmiðjan tók til 
starfa, þá hefði eitt 2.000 smálesta skip 
þurft að vera í stöðugum flutningum í 
8 mánuði ársins til þess að flytja frá 
meginlandi Evrópu það áburðarmagn, 
sem verksmiðjan seldi til innanlands-
notkunar árið 1957, og er þá miðað við 
eina uppskipunarhöfn. 

Vera kann, að áhrif þessarar verk-
smiðju til minnkandi flutningsþarfar sé 
ekki stór þáttur í heildarflutningsþörf 
til landsins, en fyrir land, sem á við tak-
markaðan skipakost að búa og er háð 
skipaflutningi með allan sinn inn- og út-
flutning, skiptir miklu máli að geta 
dregið úr flutningaþörfinni. 

Gjaldeyrisaðstaða. 

Með stofnun verksmiðjunnar var ætl-
að, að hún gæti ekki aðeins létt af þeim 
gjaldeyrisútgjöldum, sem samfara voru 
kaupum á köfnunarefnisáburði, heldur 
einnig, að hún kæmi í veg fyrir stórauk-
in útgjöld í erlendum gjaldeyri vegna 
fyrirsjáanlegrar aukningar á áburðar-
þörf landsins. Einnig var gert ráð fyrir 
einhverjum útflutningi, er aflaði gjald-
eyris fyrstu árin, eftir að starfræksla 
byrjaði. Fyrir þjóð, sem á jafnan við 
erfiða gjaldeyrisaðstöðu að búa, hlýtur 
slíkt að skipta verulegu máli, þegar 
tryggt hefur verið um leið, að hinn inn-
lendi neytandi þarf ekki að greiða hærra 
verð fyrir framleiðsluvöruna en ef hún 
hefði verið flutt inn. 

Á umræddu 3 1/2 árs tímabili, sem 
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verksmiðjan hefur starfað, hefur hún 
aflað erlends gjaldeyris eða komið í veg 
fyrir gjaldeyrisútgjöld, er nema samtals 
113 milljónum króna umfram þær til-
tölulegu lágu upphæðir, sem rekstur 
hennar krefst í beinum gjaldeyrisút-
gjöldum. Nemur þessi upphæð að meðal-
tali 1.683,00 kr. á hverja framleidda 
smálest, og jafngildir það 2,7 milljónum 
króna á mánuði eða 88.350,00 kr. á dag. 

Ofangreindar tölur taka til rekstrar 
eingöngu, en ekki til endurgreiðslu 
þeirra erlendu lána, sem tekin voru til 
byggingar verksmiðjunnar. Séu afborg-
anir af hinum erlendu lánum, sem féllu 
til greiðslu á 3 1/2 árs tímabili samkvæmt 
lánssamningum, reiknaðar með, lækka 
ofangreindar 113 milljónir króna í 107,6 
milljónir króna, og samsvarar þá gjald-
eyrisöflun og sparnaður 1.603,00 kr. 
fyrir hverja framleidda smálest áburð-
ar, eða 2,6 milljónum króna á mánuði 
og 84.150,00 kr. á dag. 

Í umræðum um ýmis stórverk, sem 
æskilegt þætti, að framkvæmd yrðu í 
landinu, er jafnan út frá því gengið, að 
erlent lánsfé þurfi til, ef úr framkvæmd-
um eigi að verða. Þegar verksmiðjan 
var byggð, fékk hún innlend stofnlán 
hjá Mótvirðissjóði og Framkvæmda-
banka Íslands, sem samsvaraði því 
óafturkræfa framlagi, er Ísland fékk 
með Marshallaðstoðinni til byggingar 
verksmiðjunnar. Ef verksmiðjan hefði 
ekki fengið Iþetta fé sem innlent lán, 
heldur fengið erlent lán, sem þessu svar-
aði, eins og vænta mætti, að aðrar stór-
framkvæmdir, sem til væri stofnað nú, 
þyrftu að gera, og greiddi vexti og af-
borganir í erlendum gjaldeyri, þá hefði 
verksmiðjan á þessu fyrsta 3 1/2 árs 
tímabili aflað og sparað gjaldeyri, um-
fram afborganir af erlendum lánum og 
rekstrarkostnað í erlendum gjaldeyri, 
að upphæð 84,3 milljónir króna. Sam-

svarar það 1.256,00 kr. á hverja fram-
leidda smálest, sem jafngildir 2 milljón-
um króna á mánuði eða 66.000,00 kr. 
á dag. 

Mætti þá bera þessar tölur saman við 
gjaldeyrislega útkomu fyrirtækja, sem 
byggð væru upp með erlendu lánsfé. Hið 
óafturkræfa framlag Marshall-stofnun-
arinnar til handa Íslandi vegna verk-
smiðjunnar hefur því bætt gjaldeyris-
aðstöðu landsins á 3 1/2 ári um 23,3 
milljónir króna miðað við, að tilsvar-
andi upphæð hefði verið tekin að láni 
erlendis. 

Sá samanburður, sem hér hefur verið 
gerður, miðast einfaldlega við það, 
hverju hefði þurft að eyða í erlendum 
gjaldeyri, ef það áburðarmagn, sem not-
að hefur verið í landinu á þessum tíma, 
hefði verið flutt inn og enginn áburður 
verið fluttur út, sem aflaði gjaldeyris. 
Hitt er og augljóst, að það vinnuafl, 
sem notað er við framleiðsluna í Gufu-
nesi, hefði skapað einhverjar gjaldeyris-
tekjur, ef notað hefði verið til annarra 
starfa, og sama gildir, ef tilsvarandi 
fjárfesting hefði átt sér stað til annars 
atvinnurekstrar. 

Á þessum tímum markaðserfiðleika 
fyrir fiskafurðir og styrkjastefnu út-
veginum til handa verður vart séð, að 
það hefði verið þjóðhagslega heilbrigð-
ara að festa það fé í fiskiðnaðinum, sem 
til Áburðarverksmiðjunnar fór, en um 
það hafa stundum komið fram raddir. 

Raforka og stóriðnaður. 

Þegar rætt er um vaxandi stóriðnað 
á Íslandi, er jafnan út frá því gengið, 
að hann byggist á orkuvirkjun fallvatn-
anna. Áburðarverksmiðjan var reist á 
þeim grundvelli að nota í sem ríkustum 
mæli þá afgangsorku, sem til væri 
hverju sinni umfram orkuþörf almenn-
ings. Með þessu fyrirkomulagi var sköp-
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uð aðstaða fyrir Sogsvirkjunina til þess 
að selja tiltölulega mikið orkumagn án 
sérstaks tilkostnaðar og án þess að 
skerða hlut hinna almennu orkuneyt-
enda. Áburðarverksmiðjan kaupir raf-
orku sína frá Sogsvirkjuninni eins og 
Rafmagnsveita Reykjavíkur og aðrar 
bæjar- og ríkisveitur miðað við afhend-
ingu frá aðalspennistöðinni við Elliða-
ár, en þangað sækir verksmiðjan orkuna 
með eigin raforkulínu. Fyrir þá orku, 
sem afhent er allan sólarhringinn, greið-
ir verksmiðjan sama verð og rafveit-
urnar, en fyrir afgangsorkuna greiðir 
verksmiðjan l/6 hluta af verði forgangs-
orkunnar. Árið 1956 greiddi Áburðar-
verksmiðjan 3,8 milljónir króna til Sogs-
virkjunarinnar fyrir raforku. Veruleg-
ur hluti þessarar upphæðar, eða tæpar 
1,5 milljónir króna, var greiddur fyrir 
afgangsorku, og án ofangreinds fyrir-
komulags hefði Sogsvirkjunin farið var-
hluta af þeim tekjum. 

Þegar verið var að reisa verksmiðj-
una, voru uppi raddir og eru enn um 
það, að afgangsorkan væri betur nýtt 
á annan hátt, og hefur þá helzt verið 
bent á, að hagkvæmara væri að nota 
hana til næturhitunar húsa í Reykjavík. 
Hefur þetta gengið svo langt, að haldið 
hefur verið fram á opinberum vettvangi, 
að Áburðarverksmiðjan hafi beinlínis 
valdið hækkun rafmagnsverðs í Reykja-
vík. 

Ef afgangsorkan hefði verið betur 
nýtt með því að nota hana til upphitun-
ar, þá hefði þessi hagkvæmari nýtni átt 
að koma fram annað hvort í lækkuðum 
hitunarkostnaði orkuneytandans eða í 
spöruðum gjaldeyri til eldsneytiskaupa 
eða hvort tveggja. En hvernig horfir 
þetta nú við gagnvart neytandanum? 
Samkvæmt gildandi gjaldskrá Rafveitu 
Reykjavíkur kostar rafmagn til hitun-
ar, sem afgreitt er gegnum venjulegar 

heimtaugar lágspennukerfisins á sömu 
tímum sólarhringsins og Áburðarverk-
smiðjan fær sína afgangsorku, 0,14 kr. 
pr. kilowattstund. Ef reiknað er með, 
að hver kilowattstund jafngildi 860 kilo-
kalorium og að ein smálest gasolíu jafn-
gildi 10 milijón kilokalorium, þá sam-
svarar ein smálest olíu 11.600 kilowatt-
stundum, sem kosta samtals 1.633,00 kr. 
Verðið á hverri smálest gasolíu, þegar 
þetta er skrifað, er hins vegar 994,16 kr. 

Sé tekið lægsta fáanlegt verð, 0,09 kr. 
per kilowattstund, á raforku til hitunar, 
en það er fyrir orku, sem aðeins fæst á 
tímabilinu frá kl. 11 að kvöldi til kl. 8 
að morgni, þá kosta 11.600 kilowatt-
stundir 1.050,00 kr. Einnig með þessu 
verði er raforkan dýrari en olían. 

Ef litið er á málið frá gjaldeyrishlið 
þjóðarbúskaparins og reiknað er með, 
að greiða þurfi í erlendum gjaldeyri 
604,00 kr. fyrir hverja smálest oliu, og 
haft er í huga, að til framleiðslu á hverri 
smálest áburðar fari að meðaltali 4.533 
kilowattstundir af afgangsorku, þá sam-
svarar sú afgangsorka, sem notuð var 
til áburðarframleiðslu árið 1956, 8.281 
smálest af olíu. 

Gjaldeyrislega fær því þjóðarbúið 
7 sinnum meira fyrir þessa notkun af-
gangsorkunnar heldur en með því að 
nýta hana til hitunar, og neytandinn er 
sízt betur settur með því að kaupa raf-
orkuna til hitunar en olíu. Auk þessa er 
svo enn önnur hlið á þessu máli, en hún 
er sú, að ef nota hefði átt afgangsorku-
möguleika Sogsins til hitunar í Reykja-
vík, hefði það haft í för með sér stór-
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kostlega fjárfestingu til þess að breyta 
flutningskerfi raforkunnar um bæinn, 
sem er ófullnægjandi til þess að dreifa 
allri þeirri afgangsraforku, sem til fell-
ur, auk þess sem húseigendur hefðu 
þurft að leggja í verulegan kostnað við 
að breyta hitunarkerfum í húsum sín-
um. Að sjálfsögðu er svona samanburð-
ur ófullkominn vegna þess, að aðeins er 
litið á orkunotkunina, en ekki aðra þætti, 
sem bundnir eru í framleiðslunni, en 
hann ætti þó að glöggva menn nokkuð, 
að því er varðar eina hlið málsins. 

Með því fyrirkomulagi, sem nú er, get-
ur Sogsvirkjunin án sérstaks tilkostn-
aðar selt meginhluta allrar þeirrar af-
gangsorku, sem til fellur, hvenær sem 
hún er fyrir hendi. Tel ég því, að for-
vígismenn þessara mála eigi þakkir 
skildar fyrir þá stefnu, sem mörkuð 
hefur verið. 

Iðnaðarþjálfun. 

Eitt þeirra atriða, sem mikilsverð eru 
talin, þegar ákveða skal staðsetningu 
stórra verksmiðja eða iðngreina, er, 
hversu auðfengið sé sérhæft vinnuafl til 
þeirrar framleiðslu, sem stofnað skal til. 
Hinir sérfróðu menn, sem um skipulag 
og byggingu Áburðarverksmiðjunnar 
fjölluðu, höfðu af því nokkrar áhyggj-
ur, að ekki var fyrir hendi í landinu sér-
hæfður vinnukraftur, er unnið hefði við 
efnaiðnað, og óvíst var, hversu vel ís-
lenzkum iðnaðarmönnum og öðrum sér-
menntuðum mönnum færi úr hendi upp-
bygging verksmiðju sem þessarar. Á 
þessu sviði hefur stofnun verksmiðjunn-
ar veitt mikilsverða reynslu og sjálfs-
traust varðandi byggingu iðnvera, sem 
síðar kunna að verða reist hér á landi. 

Fólki hefur veitzt tækifæri, langt út 
fyrir raðir þeirra manna, sem við verk-
smiðjuna starfa, til að gera sér ljósa þá 
vinnuaðstöðu, sem samfara er samfelld-

um rekstri, nótt og dag, allt árið, og 
nokkur hópur manna hefur fengið þjálf-
un og reynslu um nákvæma meðferð 
stórvirkra véla og viðkvæmra mæli-
tækja. Mætti því úr slíkum hópi fá mik-
inn styrk, þegar til annarra fram-
kvæmda kæmi svipaðs eðlis. Í ljósi 
þeirra staðreynda, hversu vel innlendir 
iðnaðarmenn stóðu sig við byggingu og 
uppsetningu véla verksmiðjunnar, hefur 
skapazt ríkara sjálfstraust, þannig að 
líklegt verður að telja, að smíða mætti 
hérlendis margs konar tæki, sem vegna 
reynsluskorts mundu annars vera keypt 
fullsmíðuð erlendis, ef um stofnun á 
nýju iðjuveri væri að ræða. 

Rekstrarafkoma. 

Fram hefur stundum komið misskiln-
ingur þess efnis, að stóran hluta stofn-
kostnaðar verksmiðjunnar hefði hún 
fengið gefins, eða nánar tiltekið þá upp-
hæð, er nam hinu óafturkræfa framlagi, 
sem Ísland fékk með Marshallaðstoðinni 
til byggingar verksmiðjunnar. Af þess-
um sökum yrði vaxtakostnaður og stofn-
fé því sáralítið miðað við önnur fyrir-
tæki og rekstrarkostnaður tilsvarandi 
lægri. Hið rétta í þessu máli er, að til 
Áburðarverksmiðjunnar kom þetta 
stofnfé sem lán, er endurgreiða verður 
til Framkvæmdabankans og borga þarf 
af fulla lánsvexti eins og af öðrum lán-
um. Hið óafturkræfa framlag, sem að 
framan getur, var aftur á móti gjöf 
Bandaríkjanna til íslenzku þjóðarinnar 
í heild og í þeim tilgangi gefin, að til 
framdráttar yrði íslenzku athafnalífi. 

Með lögum nr. 40 23. maí 1949, um 
Áburðarverksmiðju,. eru fyrirmæli um, 
á hvern hátt eignir verksmiðjunnar 
skuli afskrifaðar, hvað leggja skuli í 
varasjóð, og heimila þau, að greiða megi 
allt að 6 % í arð af hlutafé. 

Á þessum byrjunarárum hefur verk-
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smiðjan selt áburð innan lands á sam-
bærilegu eða lægra verði en innfluttur 
áburður hefði kostað, án þess að njóta 
tollverndar, þar sem innfluttur áburður 
hefur verið og er tollfrjáls, og án 
styrkja, sem nú tíðkast svo mjög til at-
vinnuveganna. Samtímis þessu hefur 
verksmiðjan afskrifað eigur sínar, lagt 
í varasjóð samkvæmt fyrirmælum lag-
anna og staðið við allar vaxta- og af-
borgunarskuldbindingar sínar. Hins 
vegar hefur hluthöfum ekki enn verið 

greiddur arður af hlutafé sínu. Það mun 
þó ekki óvenjulegt, þegar um ný fyrir-
tæki er að ræða, að ekki sé greiddur arð-
ur fyrst í stað, á meðan verið er að yfir-
vinna ýmsar torfærur í byrjunarstarf-
semi. Væntanlega rætist úr þessu, þegar 
afköst aukast með aukinni orku síðar. 

Af einstökum liðum í rekstrarkostn-
aði verksmiðjunnar eru fyrningaaf-
skriftir hlutfallslega hæstar. Eftirfar-
andi hundraðstölur af heildarrekstrar-
kostnaði gefa til kynna hlutföll milli 
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helztu kostnaðarliða rekstrarins, eins 
og hann var 1956, og meðalkostnað á 
dag. 

KostnaSur 
% á dag 

Fyrningaafskriftir 24,1 kr. 24.600,00 
Launagreiðslur 20,3 — 21.700,00 
Vextir af stofn- og rekstrar-

lánum 16,6 — 17.000,00 
Raforka 10,2 — 10.400,00 
Umbúðir og framleiðsluefni . 8,9 — 9.100,00 
Flutningsgjöld, uppskipun . . . 5,5 — 5.600,00 

Síðasti liður hér að ofan er raunveru-
lega það gjaid, sem taka verður með i 
kostnað vegna verðjöfnunar áburðar-
ins, þar sem hann er seldur á sama verði 
kominn á bíl í Gufunesi og kominn á 
hafnir úti á landi, að meðtalinni þátt-
töku í uppskipunarkostnaði á hverjum 
stað. Að launakostnaður er lægri en 
fyrningaafskriftir, er afleiðing þeirrar 
stefnu að vélvæða verksmiðjuna sem 
bezt í þeim tilgangi, að sem fæstar hend-
ur þurfi til rekstrarins. Þar sem launa-
kostnaður er jafn hár og raun ber vitni 
um hér á landi, má segja, að full nauð-
syn hafi verið til þess frá rekstrarhags-
munalegu sjónarmiði. 

Framtíðarhorfur. 

Eins og málin standa nú, er fyrir-
sjáanlegt, að vegna aukinnar rafmagns-
notkunar almennings muni sú afgangs-
orka, sem Sogsvirkjunin getur látið af 
hendi, minnka stöðugt, þar til hin nýja 
virkjun, sem nú er unnið að, tekur til 
starfa. Fyrirsjáanlegt er þvi, að þar til 
hún kemst í notkun fari framleiðslu-

magn verksmiðjunnar lækkandi vegna 
minni afgangsorku. Þegar sköpuð hafa 
verið skilyrði til þess, að verksmiðjan 
geti starfað allan sólarhringinn án orku-
takmörkunar, á hún að geta framleitt 
um 24.000 smálestir áburðar á ári. Ef 
sama aukning áburðarnotkunar i land-
inu heldur áfram og verið hefur undan-
farin 2 ár, verður hin ýtrasta afkasta-
geta verksmiðjunnar að fullu nýtt fyrir 
innanlandsnotkun árið 1960. Það er því 
tímabært nú að hugleiða, hvernig þessi 
fyrsti stóriðjuvísir hefur ávaxtað sitt 
pund fyrir þjóðarbúið samtímis því, að 
horfzt er í augu við nauðsyn á stækkun 
verksmiðjunnar í náinni framtíð. 

Stækkun verksmiðjunnar til aukning-
ar sams konar framleiðslu og nú á sér 
stað eða til framleiðslu annarra áburðar-
tegunda til viðbótar þeirri, sem nú er 
framleidd, á að geta orðið hlutfallslega 
ódýrari en sú verksmiðja, sem nú starf-
ar, vegna ýmissar aðstöðu, sem skapa 
varð strax í upphafi og getur komið að 
fullum notum fyrir aukna starfsemi á 
sama stað. 

En því aðeins þýðir að tala um stækk-
un og áframhaldandi þróun í þessum 
málum, að sú braut, sem lagt var út á 
með stofnun þessarar verksmiðju, sé af 
dómbærustu mönnum talin rétt frá þjóð-
hagslegu sjónarmiði. Þær svipmyndir, 
sem tilraun hefur verið gerð til að draga 
upp hér að framan, virðast benda ein-
dregið i þá átt, að rétt hafi verið af stað 
farið og að áfram beri að halda á sviði 
stóriðnvæðingar, svo hratt sem aðstæð-
ur frekast leyfa. 



Úr ríkisreikningum 1955 og 1956 

Í þessari grein eru birtar helztu niðurstöðutölur ríkisreikn-
inga fyrir árin 1955 og 1956, þ. á. m. um sundurliðun á tekj-
um og gjöldum og eignum og skuldum ríkissjóðs. 

Inngangur. 

Íþessari grein verður skýrt frá fjármál-
um ríkisins árin 1955 og 1956, eins og 

þau koma fram í ríkisreikningunum þessi 
ár. Einnig verður greint frá helztu lögum, 
sem sett hafa verið til fjáröflunar í sam-
bandi við afgreiðslu fjárlaga. Ýmsir mikil-
vægir þættir í fjármálum ríkisstofnana eru 
utan við fjárhag ríkissjóðs sjálfs, og gefur 
þetta yfirlit því ekki fullkomna heildarmynd 
af fjármálum ríkisins. 

Fjárlög fyrir árið 1955 voru gefin út 27. 
des. 1954 sem lög nr. 112, en fjárlög ársins 
1956 voru gefin út sem lög nr. 7 2. febrúar 
1956. Heildarupphæð á rekstrarreikningi 
fjárlaganna var 513,9 millj. kr. fyrir árið 
1955, en 659,2 millj.kr.fyrir 1956. Rekstrar-
afgangur var áætlaður 58,1 millj. kr. 1955 
og 63,0 millj. kr. 1956. 

Lög um tekjuöflun. 

Í sambandi við afgreiðslu fjárlaga hafa 
ýmis lög verið sett um tekjuöflun, og verð-
ur þeirra helztu getið hér. 

Með lögum nr. 108/1954 var III. kafli 
laga nr. 100/1948 um tekjuöflun í dýrtíðar-
sjóð framlengdur til ársloka 1955, og með 
lögum nr. 79/1955 voru sömu ákvæði enn 
framlengd fyrir árið 1956. Þessi lög eru um 
álagningu söluskatts, en hann er einn helzti 
tekjustofn, sem ríkissjóður hefur yfir að 
ráða. Ríkisstjórninni var með lögum nr. 91/ 

1954 veitt heimild til að innheimta ýmis 
gjöld 1955 með viðauka. Þessi heimild, sem 
gilt hefur í nokkur ár, var einnig framlengd 
til ársloka 1956 með lögum nr. 91/1955. 
Meðal þessara gjalda eru vitagjöld, stimpil-
gjöld, lestagjöld og leyfisbréfagjöld. Með 
lögum nr. 92/1954 voru framlengd ákvæði 
um bráðabirgðabreytingu á lögum um toll-
skrá. Svipuð ákvæði voru enn framlengd 
með lögum nr. 93/1955 og lögum nr. 3/1956. 
Samkvæmt seinni lagasetningum var al-
mennt álag á vörumagnstoll hækkað úr 
250% í 340% og álag á verðtoll hækkað úr 
45% í 80%. Auk þess voru ákvæði um, að 
innheimtir skyldu 20 aurar af hverjum 
benzínlitra auk innflutningsgjalds og 6 kr. 
pr. kg af hjólbörðum og gúmmíslöngum. 
Með lögum nr. 110/1954 var heimilað að 
innheimta skemmtanaskatt með viðauka ár-
ið 1955, og með lögum nr. 77/1955 var þessi 
heimild látin ná til ársins 1956. Samkvæmt 
lögunum er skemmtanaskattur innheimtur 
með 200% álagi af kvikmyndasýningum og 
með 20% álagi af öðrum skemmtunum Með 
lögum nr. 4/1956 um Framleiðslusjóð voru 
ýmsir skattar lagðir á innflutning, en frá 
þeim er skýrt í 1. hefti Fjármálatíðinda 
1956, 22. bls. 

Afkoma ríkissjóðs. 

Á 1. töflu eru sýndir rekstrarreikningar 
ríkissjóðs fyrir árin 1955 og 1956. Rekstrar-
hagnaður fyrra árið varð alls 133,5 millj. kr. 
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eða 75,4 millj. kr. hærri en áætlað var í f jár-
lögum þess árs. Síðara árið varð rekstrar-
hagnaður 99,0 millj. kr. eða 36,0 millj. kr. 
hærri en ráð var fyrir gert í fjárlögum. 
Rekstrarafgangurinn þessi ár gefur þó ekki 
rétta hugmynd um afkomu ríkissjóðs, þar 
sem umframútgjöld á eignahreyfingareikn-
ingi hafa verið mikil, og hefur öllum 
rekstrarhagnaði bæði árin verið ráðstafað. 

Tekjur ríkissjóðs 1955 námu alls 646,0 
millj. kr. og hækkuðu frá 1954 um 94,9 
millj. kr. eða um 17,2%. Árið 1956 námu 
tekjurnar alls 752,5 millj. kr., en það er 
hækkun frá 1955 um 106,5 millj. kr. eða 
16,5%. Tekjur ríkissjóðs eru að % hlutum 
skattar og tollar, en 1/5 hluti er að mestu 

leyti tekjur ríkisstofnana. Hluti skatta og 
tolla af tekjunum hefur undanfarin ár held-
ur farið vaxandi, en tekjur af ríkisstofnun-
um hafa hins vegar lækkað hlutfallslega. 

Gjöld ríkissjóðs voru alls 512,5 millj. kr. 
árið 19-55 og hækkuðu frá 1954 um 59,9 
millj. kr. (13,2%). Árið 1956 voru gjöldin 
653,5 millj. kr. eða 141,0 millj. kr. hærri en 
árið áður, en það er hlutfallsleg hækkun um 
27,5%. Helztu gjaldaliðirnir eru til sam-
gangna, kennslumála, félagsmála og dýr-
tíðarráðstafana, en til þessara liða fer um 
helmingur ríkisútgjaldanna. 

Útgjöld á eignahreyfingareikningi námu 
94,3 millj. kr. árið 1955, en 120,6 millj. kr. 
1956. Útgjöldin höfðu verið áætluð 59,6 
millj. kr. fyrra árið, en 65,5 millj. kr. seinna 
árið. Til ýmiss konar framkvæmda og eigna-
aukningar hjá ríkisstofnunum var fyrra ár-
ið varið 52,0 millj. kr., en seinna árið 56,6 
millj. kr. Lánveitingar og skyldar greiðslur 
námu á árinu 1955 24,3 millj. kr., þar af 
voru lán til atvinnuaukningar á ýmsum 
stöðum 7,0 millj. kr. og greiðslur vegna 
ríkisábyrgðarlána í vanskilum 12,7 millj. kr. 
Fyrir árið 1956 voru heildargreiðslur vegna 
þessa liðs töluvert hærri eða 34,1 millj. kr. 
Lán til atvinnuaukningar námu 8,0 millj. kr. 
af þessari upphæð og greiðslur vegna ríkis-
ábyrgðarlána í vanskilum 18,3 millj. kr. Til 
útgjalda á eignahreyfingareikningi teljast 
auk þess, sem að framan er talið, ýmis óvirk 
útgjöld. T. d. voru afborganir af föstum 
lánum ríkissjóðs 13,7 millj. kr. árið 1955 og 
10,5 millj. kr. árið 1956. Fyrra árið voru 
greiddar lausaskuldir að upphæð 0,4 millj. 
kr., en seinna árið 1,9 millj. kr. Loks var 
greitt af geymdu fé 3,9 millj. kr. 1955 og 
17,5 millj. kr. 1956. 

Tekna megin á eignahreyfingareikningi 
var niðurstöðutalan árið 1955 32,6 millj. kr., 
en var áætluð 2,5 millj. kr. Árið 1956 voru 
áætlaðar tekjur einnig 2,5 millj. kr., en urðu 
hins vegar 38,0 millj. kr. Fyrningar og 
endurgreidd lán námu fyrra árið alls 10,9 
millj. kr., en seinna árið 8,1 millj. kr. Inn-
lendar fastar lántökur voru 3,4 millj. kr. 
árið 1955, en 2,5 millj. kr. 1956. Innborgað 
fé til geymslu, en það eru ónotaðar fjárveit-
ingar og annað geymt fé, var alls 11,9 millj. 
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kr. 1955, en 20,0 millj. kr. árið 1956. Inn-
lendar lausaskuldir 1955 voru 4,2 millj. kr., 
en 6,2 millj. kr. árið 1956, og loks voru er-
lendar lausaskuldir fyrra árið að upphæð 
0,5 millj. kr. og 0,3 millj. kr. seinna árið. 

Á 2. töflu, sem sýnir sjóðsyfirlit ríkis-
sjóðs þessi ár, sést, að hagur ríkissjóðs 

gagnvart bönkunum hefur batnað fyrra ár-
ið alls um 27,5 millj. kr., en versnað seinna 
árið um 42,4 millj. kr. Hins vegar versnaði 
aðstaða ríkissjóðs og ríkisstofnana gagn-
vart Seðlabankanum um 3,1 millj. kr. 1955, 
en árið 1956 batnaði staðan um 1,9 millj. kr. 
í þessari tölu eru ýmsir reikningar, sem 
ekki eru taldir með í ríkisreikningunum. 

Skuldir og ábyrgðir. 

Skuldir ríkissjóðs að frádregnu geymdu 
fé voru 411,4 millj. kr. árið 1955 og 383,3 
millj. kr. árið 1956, en efnahagsreikningar 
þessara tveggja ára eru sýndir á 3. töflu. 
Föst innlend lán námu 98,2 millj. kr. árið 
1955 og 92,8 millj. kr. árið 1956. Þessi liður 
hefur farið lækkandi mörg undanfarin ár 
og hefur lækkað frá 1950 um 26,4%. Upp-
hæð fastra erlendra lána var í árslok 1955 
208,2 millj. kr., en 199,0 millj. kr. 1956. í 
lok seinna ársins skiptast þau þannig á 
lönd: lán í Danmörku 1,5 millj. kr., lán hjá 
Alþjóðabankanum 66,8 millj. kr., ensk lán 
46,1 millj. kr., lán í Bandaríkjunum 84,5 
millj. kr. og erlend lán vegna ríkisfyrir-
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3. tafla. Efnahagsreikningar ríkissjóðs í árslok 1955 og 1956. 

19 5 5 1956 

Eignir: þús. kr. % þús. kr. % 
I. Sjóður hjá ríkisféhirði 21.209 1,6 39.791 2,9 

II. Innstæður í bönkum 69.743 5,3 29.274 2,1 
III. Aðrar innstæður 8.838 0,7 11.147 0,8 
IV. Sjóður 268.426 20,4 292.676 21,1 

V. Hlutafé og framlag til ýmissa félaga . . . . 54.705 4,2 56.185 4,1 
VI. Veitt lán 481.778 36,7 529.051 38,2 

VII. Ýmis verðbréf og kröfur 57.523 4,4 23.047 1,7 
VIII. Ríkisfyrirtæki 253.143 19,2 289.992 20,9 

IX. Fasteignir 97.379 7,4 112.961 8,1 
X. Fyrirframgreitt 1.054 0,1 1.054 0,1 

Samtals 1.313.798 100,0 1.385.178 100,0 

Skuldir: 

I. Innlend lán 98.236 7,5 92.813 6,7 
II. Erlend lán 208.165 15,8 199.002 14,4 

III. Lausaskuldir: 
a. innlendar 103.382 7,9 89.558 6,5 
b. erlendar 1.618 0,1 1.918 0,1 

IV. Geymt fé 99.362 7,6 63.220 4,6 
V. Eignir umfram skuldir 803.035 61,1 938.667 67,7 

Samtals 1.313.798 100,0 1.385.178 100,0 

t æ k j a 0,1 mi l l j . kr . Inn lendar lausaskuldir 
n á m u 103,4 mi l l j . kr . 1955 o g 89,6 mi l l j . kr . 
1956, en er lendar lausaskuld ir voru 1,6 mi l l j . 
kr . 1955 og 1,9 mi l l j . kr . 1956. 

L á n a á b y r g ð i r r í k i s s j ó ð s námu í árs lok 
1956 666,5 mi l l j . kr . , þar a f v o r u á b y r g ð -
i r v e g n a b y g g i n g a r s a m v i n n u f é l a g a 203,0 
mi l l j . kr . 



Skýrsla Efnahagssamvinnustofnunar 
Evrópu um Ísland 

Í eftirfarandi grein er rakiö efni hinnar árlegru skýrslu Efna-
hagssamvinnustofnunar Evrópu, OEEC, um þróun mála á 
Íslandi og horfur í íslenzkum efnahagsmálum. 

Inngangur. 

Efnahagssamvinnustofnun Evrópu sendi 
5. desember sl. frá sér hina árlegu 

skýrslu um efnahagsþróun á Íslandi. í 
skýrslunni kemur fram mat stofnunarinnar 
á íslenzkum efnahagsmálum, og látnar eru 
í ljós skoðanir á því, hvernig bregðast megi 
við þeim erfiðleikum, sem Íslendingar hafa 
átt við að etja að undanförnu. Er skýrslan 
um Ísland í ár nokkuð rækilegri en verið 
hefur að undanförnu og sérstaklega fjallað 
um örðugleika útflutningsverzlunarinnar. 
Upphaf skýrslunnar er á þessa leið: 

Þróun efnahagsstarfseminnar á Íslandi 
hefur verið mjög hröð undanfarin ár. Fjár-
festing og framkvæmdir hafa verið miklar, 
og lífskjör almennings hafa batnað ört, en 
samfara þessu hefur farið jafnvægisleysi í 
fjármálum, bæði innan lands og út á við. 
Verðlag og kaupgjald hefur aukizt hröðum 
skrefum, og framleiðslukostnaður innan 
lands hefur farið alllangt fram úr því, sem 
er í öðrum löndum. Greiðslujöfnuðurinn við 
útlönd hefur sífellt verið óhagstæður og 
gjaldeyrisforðinn fyrir neðan það mark, 
sem öruggt getur talizt fyrir þjóð, er á af-
komu sína undir útflutningi, sem er mjög 
sveiflum háður. Þessi mynd hefur ekki 
breytzt í neinum meginatriðum undanfarið 
ár. Þó að dregið hafi úr þenslunni, hefur 

ekki tekizt að stöðva verðbólguna, og að-
staðan út á við hefur orðið erfiðari. 

Í fyrsta hluta skýrslunnar er svo rakin 
þróun efnahagsmála á Íslandi undanfarið 
ár, og ætti að vera óþarfi að rekja þann þátt 
fyrir lesendum Fjármálatíðinda. Því næst 
er kafli, þar sem fjallað er um helztu vanda-
mál, sem Íslendingar hafa átt við að stríða 
undanfarinn áratug. Skal nú efni hans rak-
ið allýtarlega. 

Þróunin undanfarin ár. 

Hin öra útþensla íslenzkra atvinnuvega 
sést bezt á því, að heildarþjóðartekjur á 
mánuði hafa meira en tvöfaldazt síðan 1938. 
Lífskjörin hafa batnað í sama mæli, og 
á árunum eftir styrjöldina hefur heildar-
fjárfestingin numið milli 25—30% af fram-
leiðslu þjóðarbúsins. Á tímabilinu frá 1949-
1954 byggðust þrír fjórðu hlutar f jár -
munamyndunarinnar á innlendum sparn-
aði, 10% á Marshall-aðstoð og erlendum 
lántökum, en afgangurinn á rýrnun gjald-
eyrisforðans, sem safnazt hafði á styrjaldar-
árunum, þegar eftirspurn eftir útflutnings-
vörum Íslendinga var mjög mikil og við-
skiptakjörin hagstæð. Á árunum 1955 og 
1956 byggðust 90% fjárfestingarinnar á 
innlendum sparnaði. 

Aðgerðir ríkisvaldsins til þess að halda 
eftirspurninni innan lands í jafnvægi við 
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framboð á vörum og þjónustu hafa ekki ætíð 
verið fullnægjandi. Þeirri stefnu að halda 
jafnvægi í þjóðarbúskapnum hefur verið 
gert mjög erfitt fyrir með hinni nánu teng-
ingu milli vísitölu framfærslukostnaðar, 
kaupgjalds og verðlags landbúnaðarafurða. 
Árin 1950—1952 hækkaði verðlagið ört, en 
ríkisstjórninni tókst að ná meira jafnvægi 
á næstu þremur árum. Árið 1955, þegar 
eftirspurn eftir vinnuafli var mjög mikil, 
urðu verkföll til þess, að kaupgjald hækkaði 
verulega, og alvarlegar víxlhækkanir kaup-
gjalds og verðlags héldu áfram fram um 
mitt ár 1956, en þá var bæði kaupgjald og 
verðlag fest af ríkisstjórninni. 

Hinn óhagstæði greiðslujöfnuður er ná-
tengdur mikilli fjárfestingu og verðþenslu. 
Versnandi viðskiptakjör hafa einnig haft 
óhagstæð áhrif ,á greiðslujöfnuðinn og að 
því ógleymdu, að sl. 10 ár hefur síldarmagn-
ið á Íslandsmiðum stórum minnkað og síld-
veiði orðið mjög lítil miðað við það, sem 
áður var. Hinn mikli síldarvinnsluiðnaður, 
sem byggður var upp rétt fyrir styrjöldina 
og í stríðslokin, hefur því staðið aðgerðar-
laus sl. áratug. Fyrstu árin eftir styrjöld-
ina var mikill halli á greiðslujöfnuðinum 
fyrir vörur og þjónustu, og gjaldeyrisforð-
inn, sem safnazt hafði á stríðsárunum, var 
notaður til stórfelldrar fjárfestingar í út-
flutningsatvinnuvegunum. Innflutningur óx 
ört bæði vegna mikils innflutnings á f jár-
festingarvörum og aukinnar neyzlu. Hins 
vegar jókst útflutningur ekki, enda minnk-
aði síldaraflinn. Þegar komið var fram á 
árið 1947, var gjaldeyrisforðinn svo að segja 
uppétinn, og þrátt fyrir það, að dregið var 
úr fjárfestingu og innflutningi, var greiðslu-
jöfnuðurinn áfram óhagstæður, enda versn-
uðu viðskiptakjörin mjög. Árið 1951 og 1952 
voru viðskiptakjörin 30% verri en 1946 og 
15% verri en fyrir styrjöldina. Marshall-
aðstoðin gerði Íslendingum þó kleift að brúa 
bilið þessi ár. 

Eftir 1951 tókst að hafa hemil á verð-
þenslunni, fiskafli og útflutningur jókst 
hröðum skrefum, og viðskiptakjörin fóru að 
batna á ný. Þar að auki byrjuðu miklar tekj-
ur vegna varnarliðsins að streyma til lands-
ins 1953, og greiðslujöfnuðurinn varð því 

hagstæðari. Þróunin innan lands batt þó 
endi á þessa þróun. Á árunum 1953 og 1954, 
þegar varnarliðsframkvæmdir voru miklar, 
reis fjárfestingaralda, og veruleg verðþensla 
gerði vart við sig. Greiðsluhalli fyrir vörur 
og þjónustu jókst mjög árið 1955 og 1956, 
þegar varnarliðstekjur fóru að lækka á ný. 
Greiðsluhallinn á undanförnum árum hef-
ur að mestu verið jafnaður með erlendum 
lántökum, og gjaldeyrisforði hefur verið 
mjög lítill. 

Útflutningsverzlunin. 

Síðan er rætt um þróun útflutningsverzl-
unar Íslendinga síðan í lok styrjaldarinnar 
og þá erfiðleika, sem við hefur verið að etja 
vegna síbreytilegra markaðsaðstæðna er-
lendis. Fyrst eftir styrjöldina voru mark-
aðsskilyrði að mörgu leyti hagstæð vegna 
skorts á kjöti og fiski víða um heim, en eftir 
því sem kjötframleiðslan óx og aðrar þjóðir 
stækkuðu fiskiflota sína fóru söluerfiðleik-
ar vaxandi, og loks jók löndunarbannið í 
Bretlandi 1952 við erfiðleikana. Um líkt 
leyti unnust þó nýir markaðir, annars vegar 
fyrir skreið í Vestur-Afríku og hins vegar 
fyrir frystan fisk í Rússlandi. 

Sú útflutningsframleiðsla Íslendinga, sem 
mest hefur aukizt á undanförnum árum, er 
framleiðsla hraðfrysts fisks. Eftir styrjöld-
ina var frystur fiskur að miklu leyti seldur 
samkvæmt vöruskiptasamningum til Vestur-
Evrópu, einkum Bretlands, en markaðir 
unnust einnig í Bandaríkjunum og Tékkó-
Slóvakíu, og um skeið keyptu Rússar all-
mikið af þessari vörutegund. Útflutningur 
til Bandaríkjanna jókst mjög frá 1949— 
1954, en síðan hefur ekki verið um neina 
aukningu að ræða. Rússland byrjaði að 
kaupa frystan fisk á ný í stórum stíl 1953, 
og síðan hefur sala þangað aukizt ört og 
var 1956 28 þúsund tonn, eða um það bil 
helmingur freðfisksútflutningsins. Verð 
það, sem Ísland fær í Rússlandi, er hag-
stætt. Þar að auki er þessi útflutningur 
ódýr, að því er viðkemur sölu- og dreif-
ingarkostnaði. Útflutningur til Tékkó-
Slóvakíu og Austur-Þýzkalands hefur einn-
ig farið vaxandi. Á hinn bóginn hefur sala 
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á frystum fiski til Vestur-Evrópu svo að 
segja fallið niður. Vegna ófullkominnar 
dreifingar komst óorð á frystan fisk á 
stríðsárunum og eftir lok styrjaldarinnar, 
sem enn kann að eima eftir. Þar að auki 
vantar enn þá að mestu dreifingarkerfi á 
meginlandinu, þar sem líklegast væri að 
selja íslenzkan fisk. 

Af þessum orsökum hefur skipting út-
flutningsins á lönd breytzt mjög verulega. 
Vestur-Evrópa, sem frá fornu fari hefur 
verið meginmarkaður Íslands, keypti árið 
1956 aðeins 45% af útflutningi Íslendinga. 
Hlutur Bandaríkjanna er mun meiri en 
fyrir styrjöldina, en síðustu árin hefur út-
flutningur þangað farið lækkandi. Lönd ut-
an E.P.U.-svæðisins og dollarasvæðisins 
hafa hins vegar aukið kaup sin á íslenzkri 
framleiðslu úr 10% 1938 í um það bil 20% 
1951—1952 og upp í 41% árið 1956. Við-
skipti við þessi lönd hafa yfirleitt verið 
bundin vöruskiptum, svo að Íslendingar hafa 
orðið að kaupa álíka magn af vörum frá 
þessum löndum. Í sumum dæmum hefur 
þetta ekki verið kleift nema með því móti 
að setja hömlur á innflutning frá Vestur-
Evrópu og dollarasvæðinu. 

Lausn vandamálanna. 
Í niðurstöðum skýrslunnar segir svo 

meðal annars: 
Greiðslujafnaðarerfiðleikar Íslendinga 

síðan styrjöldinni lauk hafa stafað af 
þrennu: mismunandi aflabrögðum, versn-
andi viðskiptakjörum og verðbólgu. Útflutn-
ingsaukningin hefur verið veruleg, en ekki 
nægilega mikil til þess að vega upp á móti 
hinni miklu innflutningsaukningu, sem vax-
andi eftirspurn innan lands hefur haft í 
för með sér. Verðþenslan var ekki stöðvuð 
árið 1956. Að vísu var dregið saman á viss-
um sviðum, en heildareftirspurn er enn þá 
umfram framleiðslu. Þær ráðstafanir, sem 
gerðar voru sl. desember, virðast ekki lík-
legar til þess að nægja til að hafa hemil á 
verðþenslu í náinni framtíð. 

Megintilgangur hinna nýju aðgerða var 
að auka útflutningsuppbætur verulega til 
þess að bæta rekstrarafkomu útflutnings-

atvinnuveganna. Þessar ráðstafanir munu 
án efa stuðla að áframhaldandi aukningu 
framleiðslu og útflutnings, og hækkun að-
flutningsgjalda er líkleg til að draga úr inn-
flutningi. Hins vegar virðast áhrif hinna 
nýju ráðstafana á greiðslujöfnuðinn lík-
leg til að verða að engu gerð vegna minnk-
andi tekna af varnarliðinu. Þar að auki má 
búast við því, að hinar stórhækkuðu útflutn-
ingsuppbætur verði ófullnægjandi, ef verð-
og kauphækkanir halda áfram. 

Meginveikleiki þessara aðgerða er, að 
þær hafa lítil áhrif í þá átt að draga úr 
heildareftirspurninni. Áætlaðar viðbótar-
tekjur eru rétt aðeins nægilegar til þess að 
mæta auknum útgjöldum til uppbóta og 
annarra þarfa. Sá samdráttur, sem kann að 
verða í eftirspurn eftir erlendum vörum, er 
líklegur til að koma fram sem aukin eftir-
spurn eftir innlendum vörum og þjónustu. 
Verkalýðssamtökin hafa fallið frá kröfu 
um nokkurra stiga hækkun kaupgjaldsvísi-
tölunnar, útlánastefna bankanna hefur ver-
ið strangari en áður, og dregið hefur verið 
úr vissum tegundum framkvæmda. Allt 
þetta hefur haft nokkur samdráttaráhrif. 
En þótt dregið hafi úr útlánaaukningunni, 
hefur hún haldið áfram að vera ör, og af-
koma ríkissjóðs á þessu ári hefur verið 
verri en undanfarið. Þess eru því lítil merki, 
að enn þá hafi verið gerðar ráðstafanir, 
sem nægi til þess að koma á fjárhagslegu 
jafnvægi. 

Það er nauðsynlegt, að beinni ráðstafanir 
séu gerðar til þess að draga úr eftirspurn 
innan lands. Slíkar aðgerðir verða að sjálf-
sögðu að ná til neyzlunnar, sem er stærsti 
hluti eftirspurnarinnar, en við núverandi 
aðstæður verður meiri samdráttur að eiga 
sér stað í fjárfestingu, sérstaklega húsbygg-
ingum, sem hafa aukizt hröðum skrefum 
undanfarin ár og nema nú að verðmæti 
meira en 10% af heildarframleiðslu þjóðar-
búsins. Til þess að ná þessum markmiðum 
verður fjármálastefna ríkisins að vera 
strangari, og draga verður úr útlánaaukn-
ingu bankanna. Það virðist nauðsynlegt að 
endurskoða núverandi kerfi um sjálfkrafa 
lánveitingar út á landbúnaðar- og fiskafurð-
ir, svo og hin nánu tengsl milli vísitölu 
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framfærslukostnaðar, kaupgjalds og land-
búnaðarverðlags, en án breytinga á þessum 
tveimur sviðum er hætt við, að erfitt verði 
í framtíðinni að fylgja fjármálastefnu, er 
nægi til að koma á jafnvægi til lengdar í 
þjóðarbúskapnum. 

Útflutningsuppbætur og samsvarandi að-
flutningsgjöld eru ekki í sjálfu sér líkleg til 
að koma á efnahagslegu jafnvægi, en hins 
vegar hafa þau í för með sér alvarlegt mis-
ræmi í hagkerfi Íslands. Slíkar ráðstafanir 
geta við ákveðnar aðstæður verið gagnleg-
ar til að vinna bug á tímabundnum erfið-
leikum, en útflutningsuppbætur á Íslandi 
nema nú 40—50% af útflutningstekjunum 
og skipta orðið meginmáli fyrir afkomu út-
flutningsatvinnuveganna. Það virðist því 
nauðsynlegt, að í stað útflutningsuppbóta 
og aðflutningsgjalda verði teknar upp aðrar 
aðferðir til þess að koma á jafnvægi gagn-
vart útlöndum. Til þess að bæta greiðslu-
jöfnuð Íslands er nauðsynlegt, að útflutn-
ingur verði aukinn. Ef fullnægjandi ráð-
stafanir eru gerðar til þess að samræma 
verðlag á íslandi við verðlag annars staðar 
í heiminum, er líklegt, að hægt verði að ná 
þessu marki að einhverju leyti með því að 
byggja upp nýjar útflutningsgreinar, en að 
mestu leyti mun aukinn útflutningur verða 
að byggjast á fiskverzlun. 

Adgerðir til að örva fiskverzlun. 

Eitt meginvandamálið verður að selja er-
lendis meira magn af fiski. Það er sérstak-
lega mikilvægt fyrir Íslendinga að auka út-
flutning til þátttökuríkja OEEC til þess að 
gera sér kleift að auka frjálsan innflutning 
frá þessum löndum. Íslendingar hafa ekki 
hingað til getað tekið á sig skuldbindingar 
OEEC varðandi afnám hafta innan Evrópu, 
og eins og stendur eru aðeins 36% af inn-
flutningi Íslands frá þátttökuríkjunum 
frjáls. Þegar búið er að koma á efnahags-
legu jafnvægi, er líklegt, að Ísland geti fylgt 
frjálsari viðskiptastefnu varðandi annan 
innflutning en þann, sem kemur frá vöru-
skiptalöndunum. 

Ýmsar torfærur eru í vegi fyrir auknum 



Urn íbúðabyggingar og lán til þeirra 

Ibúðabyggingar. 

Fjárfesting í íbúðabyggingum hefur ver-
ið mjög mikil undanfarin ár og nam 

hart nær 500 millj. kr. á sl. ári. Þessar 
framkvæmdir hafa verið drjúgur hluti 
þeirrar fjárfestingarstarfsemi, sem sett 
hefur svip sinn á efnahagsþróunina und-
anfarið og haft í för með sér margvísleg 
vandamál. 

Þessi mikla byggingaralda hófst árin 
1953 og 1954 og átti sér ýmsar orsakir. 
Tekjur voru þá mjög hækkandi, og ríkis-
valdið stuðlaði að auknum byggingum með 
fjárútvegunum og afnámi fjárfestingar-
leyfisveitinga, enda var brýn þörf fyrir 
nýtt húsnæði. Loks hefur vantrú manna á 
verðgildi peninga vafalaust ýtt allmikið 
undir framkvæmdir á þessu sviði sem öðru. 

Það var von manna, að hinar auknu 
byggingar mundu brátt auka svo framboð 
á nýju húsnæði, að úr spennunni drægi, 
en það hefur ekki rætzt sem skyldi. Er 
það einkum því að kenna, að meira hefur 
verið færzt í fang en mannafli og f jár -
magn þjóðfélagsins hefur risið undir. Haf-
izt hefur verið handa um byggingu svo 
margra húsa, að hver hefur tafið fyrir öðr-
um og byggingartíminn lengzt úr öllu hófi 
fram. Er þessi þróun ljós af eftirfarandi 
tölum, er sýna fjölda íbúða í smíðum síð-
ustu fern áramót: 

Aukning nýrra íbúða, sem lokið hefur 
verið, hefur ekki verið nærri því eins ör, 
eins og sjá má af töflu á þessari síðu. Að 
því hlýtur þó að reka áður en langt líður, 
að framboð húsnæðis stóraukist, þegar hinn 
mikli fjöldi húsa, sem nú er í smíðum, er 
fullgerður. Enn þá eru ekki fyrirliggjandi 
upplýsingar um byggingarstarfsemina á 
þessu ári. Af tölum um þróunina fyrra 
hluta ársins má þó draga þá ályktun, að 
lokið verði við mun fleiri íbúðir en á síð-
asta ári, en ef til vill ekki byrjað á jafn-
mörgum. 
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Það hlýtur að verða meginmarkmið í 
stefnu hins opinbera í þessum efnum á 
næstunni að stuðla að því, að í notkun kom-
ist hin miklu verðmæti, sem nú eru bundin 
í hálfbyggðum húsum um land allt. Hefur 
orðið samkomulag milli félagsmálaráðherra 
og Seðlabankans um að láta það sjónarmið 
ráða miklu um úthlutun íbúðalána á næst-
unni. 

Ný löggjöf um húsnæðismál. 

Ríkisvaldið hefur á síðari árum látið sig 
lánveitingar til íbúðabygginga miklu skipta. 
Árið 1955 var sett allvíðtæk löggjöf um 
veðlán til íbúðabygginga og fleira, og hef-
ur áður verið gerð grein fyrir henni í 
Fjármálatíðindum. Á síðastliðnu vori voru 
sett ný lög um þessi efni. Er þar um ýms-
ar veigamiklar breytingar að ræða, enda 
þótt meginatriðin séu hin sömu og í lögun-
um frá 1955. Verður nú í stuttu máli rakið 
efni hinna nýju laga nr. 42/1957. 

Samkvæmt lögunum er sett á fót hús-
næðismálastofnun ríkisins, er heyri undir 
félagsmálaráðuneytið. Verkefni hennar er 
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framkvæmdum, er húsnæðismálastjórn 
kann að ráðast í til lausnar á húsnæðis-
vandamálunum hverju sinni. Byggingar-
sjóðurinn á að vera í vörzlu veðdeildar 
Landsbanka Íslands. Byggingarsjóði er 
veitt mikið stofnfé, þar á meðal a) vara-
sjóður hins almenna veðlánakerfis, b) hrein 
eign Lánadeildar smáíbúða og c) tveir þriðju 
hlutar væntanlegs stóreignaskatts. Í sjóð-
inn skal auk þess renna árlega 1) 1% álag 
á beina skatta og aðflutningsgjöld ríkis-
sjóðs og 2) vaxtatekjur og lántökugjöld. 
Áætlað er, að fjármagn byggingarsjóðs 
verði um 100 millj. kr. í lok ársins 1957, 
en þrefaldist á næstu tíu árum. 

Veðlánakerfi til íbúðabygginga verður 
eftir sem áður starfrækt undir stjórn hús-
næðismálastjórnar og veðdeildar Lands-
bankans, en henni skal vera heimilt að gefa 
út bankavaxtabréf, sem nema allt að 100 
millj. króna árlega næstu 10 ár. Vaxtabréf 
þessi skulu vera þannig, að annar hlutinn, 
A-flokkur, verði með föstum vöxtum og 
afborgunum, en hin hlutinn, B-flokkur, allt 
að 50 millj. króna á ári, verði með vísitölu-
kjörum, þannig að greiðslur afborgana og 
vaxta séu bundnar vísitölu framfærslu-
kostnaðar. 

Í útlánareglum húsnæðismálastjórnar er 
meðal annars tekið fram, að lán verði að-
eins veitt til byggingar nýrra íbúða, meirí 
háttar viðbygginga eða kaupa á nýjum 
íbúðum. Lánin koma til útborgunar í hlut-
falli við það, hve langt er komið byggingu 
viðkomandi húsnæðis. Lánsupphæðin má 
nema allt að 2/3 hlutum verðmætis íbúðar 
samkvæmt mati trúnaðarmanna veðdeildar 
Landsbankans, þó ekki meira en 100 þús. 
krónur út á hverja íbúð. A-lánin skulu 
tryggð með 1. veðrétti, en B-lánin með 1. 
samhliða veðrétti í hlutaðeigandi íbúð. 
Heimilt er húsnæðismálastjórn að breyta 
vaxtakjörum og lánstíma á nýjum lánum, 
að fengnu sambykki ríkisstjórnarinnar. — 
Við skiptingu lánsfjárins milli byggðarlaga 
skal tekið tillit til nauðsynlegs jafnvægis í 
byggð landsins. Sett hefur verið reglugerð 
um úthlutun íbúðalána, þar sem mjög ýtar-
legar reglur eru settar um það, í hvaða 
röð umsóknir skuli afgreiðast. 

Af hálfu ríkisvaldsins á húsnæðismála-
stjórn að vera aðili að ráðstöfunum til út-
rýmingar heilsuspillandi íbúðum á svipað-
an hátt og áður var og skal hafa um það 
samvinnu við bæjar- og hreppsfélög, er 
beita sér fyrir slíkum framkvæmdum. 

Eitt helzta nýmæli laganna er skyldu-
sparnaður ungs fólks á aldrinum 16—25 
ára. Skyldusparnaðurinn skal nema 6% af 
launum ár hvert og vera undanþeginn 
tekjuskatti og útsvari. Spariféð skal ávaxt-
að í innlánsdeild Byggingarsjóðs ríkisins 
eða veðdeild Búnaðarbankans og endur-
greitt með sömu vöxtum og vísitöluhækk-
unum og greitt er af vísitölubréfum, þegar 
eigandi nær 26 ára aldri eða stofnar heim-
ili. Ýmsar undanþágur eru frá sparnaðar-
skyldu, svo sem vegna ómegðar og skóla-
göngu. 

Lánveitingar til íbúðabygginga 1956. 

Í 3. hefti Fjármálatíðinda 1956, 145. bls., 
er rætt nokkuð um lánveitingar undanfar-
inna ára til íbúðabygginga. Hagfræðideild 
Landsbankans gerði heildaráætlun um löng 
lán til íbúðabygginga fyrir árið 1955, og 
reyndust þau samkvæmt henni hafa numið 
105,5 millj. kr. það ár. Samsvarandi áætlun 
fyrir árið 1956 er sem hér segir í millj. 
króna: 
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Tvítalin eru lán veðdeildarinnar til Bygg-
ingarsjóðs að upphæð 10,6 millj. kr., svo 
og kaup tryggingafélaga á veðdeildarbréf-
um, ca. 1,4 millj. kr., og kemur það því til 
frádráttar. Í þessa áætlun vantar hins veg-
ar þær upphæðir, sem kunna að hafa aflazt 
með sölu vaxta- og skuldabréfa til annarra 
aðila en þeirra, sem taldir eru í töflunni, 
en ekki er líklegt, að þar sé um stórar f jár-
hæðir að ræða. Einnig eru hér ótalin víxil-
lán og önnur bráðabirgðalán til íbúðabygg-
inga, en gera má ráð fyrir, að nokkur hluti 
þeirra festist til lengri tíma. Litlar upp-
lýsingar hafa fengizt um þessi lán, en ætla 

má, að þau hafi numið að minnsta kosti 30 
millj. kr. 

Samkvæmt töflunni hafa lán veðdeildar-
innar aukizt um rösklega 40 millj. kr. frá 
árinu 1955. Við þetta er það að athuga, að 
starfsemi hins almenna veðlánakerfis hófst 
svo seint á árinu 1955, að mikið af því fé, 
sem aflað hafði verið til útlána það ár, 
var ekki afgreitt fyrr en á árinu 1956. 
Engin áætlun liggur enn fyrir um lánveit-
ingar á árinu 1957, en væntanlega verða 
þær nokkru lægri en 1956, enda voru lán-
veitingar þá óeðlilega háar af ofangreind-
um orsökum. 



Fréttaþættir 

Utanríkísviðskipti og gjaldeyrisstaða. 

Gjaldeyriserfiðleikarnir hafa enn farið 
vaxandi undanfarna mánuði, en á 

þriðja ársf jórðungi nam hallinn á greiðslu-
viðskiptum bankanna 82 millj. kr. Einkum 
hefur verið við að stríða skort á frjálsum 
gjaldeyri vegna minni útflutnings og duldra 
tekna. 

Vöruskiptajöfnuðurinn til októberloka 

var óhagstæður um 246 millj. kr., sem er 
heldur lægri upphæð en fyrstu tíu mánuði 
ársins í fyrra, en þá nam hallinn 254 millj. 
kr. Hefur orðið nokkur lækkun bæði á inn-
flutningi og útflutningi. Varðandi skipt-
ingu viðskiptanna á lönd og greiðslusvæði 
er það að segja, að hlutdeild vöruskipta-
landa fer þar stöðugt vaxandi. Fyrstu þrjá 
ársfjórðunga ársins í ár hafa 45% út-
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flutnings verið seld til vöruskiptalanda á 
móti 39 % í fyrra. Samsvarandi hlutföll fyr-
ir innflutning eru 43% í ár, en 39% í fyrra. 
(Töflur I.-—IV. aftast í heftinu sýna inn-
og útflutning og skiptingu á lönd). 

Tafla sú um greiðsluviðskipti bankanna, 
sem fylgir þessari grein, sýnir að óhag-
stæður jöfnuður á þriðja ársfjórðungi var 
82 millj. kr., en á sama ársfjórðungi í fyrra 
var hallinn 47 millj. kr. Lækkun varð bæði 
á kaupum og sölu gjaldeyris, en megin-
breytingin liggur í duldum tekjum, sem 
lækkuðu úr 88 millj. kr. í fyrra í 56 millj. 
kr. á þessu ári. Ef litið er á fyrstu tíu 
mánuði ársins námu yfirfærslur vegna 
varnarliðsins og fyrirtækja, sem starfa á 
vegum þess að mestu, alls tæpum 100 millj. 
kr., en á sama tímabili 1956 námu slíkar 
yfirfærslur 203 millj. kr. Veldur þessi mis-
munur mestu um versnandi stöðu í frjáls-
um gjaldeyri. Það skal tekið fram, að and-
virði langra lána, sem inn hafa komið, er 
yfirleitt ekki talið á töflunni um greiðslu-
viðskipti bankanna, en það hefur numið 
allháum upphæðum undanfarna mánuði. 
Verður síðar gerð nánari grein fyrir þessu. 

Gjaldeyrisstaða bankanna er nú orðin 
slæm. Nettóskuldir í frjálsum gjaldeyri 
voru í nóvemberlok 40 millj. kr. meiri en 
á sama tíma á síðasta ári. Jafnframt hafa 
greiðsluskuldbindingar hækkað. Er frjáls 
gjaldeyriseign bankanna nú svo lítil orðin 
að mjög hefur þrengt að um yfirfærslur 
undanfarna mánuði. 

Útgerð og aflabrögð. 

Síldveiðar með reknetum gengu mjög 
treglega í allt haust, en tóku nokkuð að 
glæðast í nóvember. Um miðjan desember-
mánuð var heildaraflinn á veiðunum orð-
inn sem hér segir: 32.698 (14.740) mál 
af bræðslusíld, 97.379 (110.972) tunnur af 
frystri síld og 48.725 (115.894) tunnur af 
saltsíld. Tölur innan sviga eru frá sama 
tíma 1956. í tölunum fyrir 1957 er afla-
magn á vorsíldveiðunum innifalið, en það 
var 4.856 mál af bræðslusíld og 24.246 
tunnur af frystri síld. Vorsíldveiðar 1956 
voru engar. 

Togaraaflinn hefur verið mjög dræmur 
í haust, sérstaklega þó í nóvember, og hef-
ur aðallega verið veitt í ís. Töluvert hefur 
verið siglt með aflann. Voru söluferðir 14 
í október, þar af 4 til Bretlands. Í nóvem-
ber voru farnar 26 söluferðir, þar af 13 til 
Bretlands og 13 til Þýzkalands. Meðalverð 
í Bretlandi var í mánuðinum 2,90 kr. pr. 
kg og í Þýzkalandi 2,29 kr. pr. kg. Heildar-
verðmæti aflans, sem siglt var með, var 
tæpar 10 millj. kr. 

Aftast í heftinu eru töflur um fiskafl-
ann, skiptingu hans og hagnýtingu (V.— 
VII. tafla). 

Hvalveiðunum lauk að þessu sinni hinn 
26. september, og hefur aflinn aldrei verið 
meiri. Alls veiddust 517 (440) hvalir, þar 
af 348 (265) langreyðar, 81 (95) búrhval-
ur, 78 (72) sandreyðar og 10 (8) steypi-
reyðar. Tölur innan sviga eru síðan 1956. 
Framleiðsla hvalafurða var sem hér segir: 
hvallýsi 3.196 (2.915) tonn, hvalkjöt 3.207 



FJÁ R MÁ LA TÍÐIN DI 

(3.020) tonn, rengi 110 (72) tonn og hval-
mjöl 1.505 (1.021) tonn. Af lýsinu var 861 
(965) tonn af búrhvölum. Af hvalkjötinu 
fór 51 tonn til manneldis á innanlands-
markaði, en kjötið er annars að mestu leyti 
selt sem dýrafóður til útlanda. Hvalmjölið 
er hins vegar aðallega selt á innanlands-
markaði. 

Landbúnaður. 

Tala búfjár í árslok 1956 fer hér á eftir 
og eru tölur innan sviga frá 1955 hafðar 
til samanburðar. Nautgripir 47.509 (45.-
499), sauðfé 706.291 (657.294), hross 33.-
928 (35.172), svín 746 (657) og hænsni 
93.489 (93.425). Af öðru búfé er mjög fátt. 
Sauðfé fjölgaði í öllum sýslum landsins 
nema Dalasýslu og Strandasýslu, en þar 
var nokkuð um niðurskurð vegna mæði-
veiki. Nautgripum fjölgaði alls staðar á 
mjólkursölusvæðinu og var fjölgunin eink-
um á kúm. 

Jarðargróði árið 1956 var sem hér seg-
ir : Taða 2.575 (2.318) þús. hestar, úthey 
308 (332) þús. hestar, kartöflur 67,0 
(51,5) þús. tunnur og rófur 5,5 (7,6) þús. 
tunnur. Auk þess voru aðrar garðjurtir og 

gróðurhúsaafurðir framleiddar fyrir 10,0 
(7,8) millj. kr. 

Móttekin mjólk í mjólkurbú til septem-
berloka í ár var 52.727 tonn, en var á sama 
tíma 1956 46.463 tonn og nemur aukning-
in 13,5%. Sala nýmjólkur til september-
loka var 21.388 þús. 1 og jókst frá því 
1956 um 4,5%. Sala og framleiðsla annarra 
mjólkurafurða hefur einnig aukizt nokkuð. 
Þó hefur dregið úr niðursuðu mjólkur og 
framleiðslu mysuosts. Birgðir af smjöri 
voru 31. október 332,8 tonn og höfðu aukizt 
frá 31. júlí um 59,2 tonn eða 21,6%. 
Aukningin frá því 31. október 1956 nem-
ur hins vegar rúmum 80%. Birgðir af 
mjólkurosti, sem í júlílok s. 1. voru 306,6 
tonn, voru í októberlok 300,9 tonn. Hafa 
þær því minnkað nokkuð, en það mun 
meðal annars stafa af auknum útflutningi. 

Frekari upplýsingar um framleiðslu og 
sölu mjólkurafurða er að finna í VIII. töflu 
aftast í heftinu. 

Verðlag. 

Verðlag neyzluvara hefur ekki farið eins 
ört hækkandi í ár og 1956. Vísitala fram-
færslukostnaðar hækkaði aðeins um 5 stig 
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á árinu eða úr 186 stigum í 191 stig. Nem-
ur hækkun hennar 2,7%, en var árið 1956 
6,3%. Frá júlímánuði og til ársloka var 
vísitalan óbreytt í 191 stigi. 

Verðlagsgrundvöllur landbúnaðarafurða 
var eins og venjulega reiknaður út síðast-
liðið haust og gildir frá 1. september 1957 
til 31. ágúst 1958. Nokkrar breytingar voru 
gerðar á grundvellinum, og var veigamesta 
breytingin fólgin í stækkun vísitölubúsins. 
Þessi breyting hafði þó fremur lítil áhrif 
á verð landbúnaðarvara, en það hækkaði 
um 1,8% samkvæmt þessum nýja grund-
velli. Ef gamli grundvöllurinn hefði gilt 
áfram, hefði verðið þurft að hækka um 
2%. Hækkun afurðaverðsins hafði þó ekki 
áhrif til hækkunar vísitölu, þar sem ákveð-
ið var að greiða það niður, nema verð á 
nautgripa- og hrossakjöti. 

Vísitala byggingarkostnaðar. 

Undanfarin ár hefur Hagstofa Íslands 
reiknað út einu sinni á ári vísitölu bygg-
ingarkostnaðar. Hefur hún gilt frá 1. októ-
ber ár hvert til jafnlengdar næsta ár. 
Grundvöllur þessarar vísitölu var bygging-
arkostnaður í Reykjavík fyrir strið (okt. 
1938—sept. 1939). Gilti hún því ekki um 
byggingar utan Reykjavíkur, en bygging-
arkostnaður er mjög mismunandi eftir 
stöðum. Hins vegar áætlaði Hagstofan 
vísitölu byggingarkostnaðar fyrir kaup-
staði og kauptún með hliðsjón af vísitöl-
unni fyrir Reykjavík, og var sú áætlun 
einnig látin gilda fyrir sveitir. 

Ýmissa ástæðna vegna, m. a. vegna 
breyttra byggingarhátta, þótti grundvöllur 
vísitölunnar ærið úreltur og vísitalan ekki 
veita þær upplýsingar, sem ætlazt var til, 
en þær eru aðallega þrenns konar. Í fyrsta 
lagi er vísitalan notuð til þess að ákveða 
brunabótaverð húsa, í öðru lagi er hún lögð 
til grundvallar við sölu á íbúðum ýmissa 
byggingarfélaga, og í þriðja lagi er hún 
almennt gagnleg til að gera sér grein fyrir 
breyttum byggingarkostnaði. Haustið 1955 
var því hafizt handa um endurskoðun 
grundvallarins og gerðar tillögur um nýjan 
grundvöll. Voru þær lagðar fyrir Alþingi 

og samþykktar sem lög þaðan 12. apríl 
1957. Samkvæmt lögunum reiknar Hagstof-
an nú vísitölu byggingarkostnaðar þrisvar 
sinnum á ári, miðað við verðlag í Reykja-
vík í febrúar, júni og október, og gildir 
hver vísitala í f jóra mánuði frá 1. marz, 
1. júní og 1. nóvember að telja. Grundvöll-
ur vísitölunnar er settur 100 stig 1. októ-
ber 1955. Vísitölur, sem reiknaðar eru út 
samkvæmt þessum grundvelli, skulu tengd-
ar eldri vísitölum með því að margfalda 
þær fyrrnefndu með tölunni 9,69. 

Í 3. grein laganna er kveðið á um sölu-
verð íbúða til samræmis við vísitölu bygg-
ingarkostnaðar. Verðhækkun íbúðar finnst 
á þann hátt að bera saman gildandi vísi-
tölu á sölutímanum saman við gildandi vísi-
tölu á þeim tíma, er hlutaðeigandi fékk 
íbúðina. Sé íbúðin keypt fyrir 1. marz 1957, 
verður í þessu skyni að tengja saman eldri 
og yngri vísitöluna á þann hátt, sem áður 
er lýst. Í þessu sambandi er rétt að benda 
á, að á tímabilinu 1. október 1954 til 28. 
febrúar 1957 er miðað við vísitöluna 904. 

Í 5. grein laganna felst það, að vísitalan 
gildir fyrir allt landið, enda þótt hún sé 
reiknuð eftir verðlagi og kaupgjaldi í 
Reykjavík. 

Til grundvallar við útreikning vísitöl-
unnar var lagður kostnaður við byggingu 
húss af ákveðinni stærð. 

Í XI. töflu aftast í heftinu er vísitalan 
sýnd frá því hún fyrst var reiknuð út. 

Ríkisfjármálin 1957. 

Á þessu ári hefur hagur ríkissjóðs verið 
miklum mun verri en undanfarin ár, og var 
rekstrarafgangur í októberlok aðeins 6,1 
millj. kr., en var 50,7 millj. kr. á sama 
tíma árið áður. 

Eftirfarandi tölur sýna rekstrarafkomu 
ríkissjóðs til októberloka síðastliðin þrjú 
ár: 
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um fyrir allt árið 809,2 millj. kr. Ýmsir 
liðir hafa breytzt verulega miðað við fyrra 
ár og frá því, sem áætlað var. Þannig er 
verðtollur, sem innheimtur hefur verið í ár, 
rúmum 30 millj. kr. minni en á sama tíma 
fyrir ári. í fjárlögum var hins vegar áætl-
að, að hann hækkaði um 16 millj. kr. á ár-
inu. Áætlað var, að söluskattur lækkaði um 
10 millj. kr. á árinu, en í októberlok var 
hann 19 millj. kr. lægri en á sama tíma 
1956. Tekjur af ríkisstofnunum hafa hækk-
að meira á árinu en áætlað var í fjárlög-
um, en áætluð var hækkun um 20 millj. kr. 
Í októberlok voru tekjur af þeim orðnar 30 
millj. kr. hærri en á sama tíma í fyrra, og 
vantaði aðeins 9 millj. kr. til þess að ná 
áætluninni fyrir allt árið. 

Gjöld ríkissjóðs námu til októberloka alls 
585,3 millj. kr., en voru áætluð í fjárlögum 
ársins 723,6 millj. kr. Til dýrtíðarráðstaf-
ana hefur nú verið varið rúmum 20 millj. 
kr. meira en á sama tíma í fyrra. Nokkrir 
aðrir liðir hafa hækkað verulega frá því, 
sem var í októbermánuði 1956. Kennslumál 
hafa hækkað um 11 millj. kr., landbúnaðar-
mál um 15 millj. kr., raforkumál um rúmar 
11 millj. kr. og félagsmál um tæpar 13 
millj. kr. Þessar hækkanir eru þó ekki 
óvæntar, þar sem yfirleitt var gert ráð 
fyrir þeim í fjárlögum. 

Gjöld á eignahreyfingareikningi til októ-
berloka í ár voru 94,8 millj. kr., en það er 
8,1 millj. kr. hærri upphæð en áætlað var 
í fjárlögum fyrir allt árið. Þessi gjöld eru 
nú 8,6 millj. kr. hærri en í októberlok í 
fyrra. 

Mannfjöldi á Íslandi 1956. 

Í septemberhefti Hagtíðinda 1957 er birt 
yfirlit yf ir mannfjölda á Íslandi 1. des-
ember 1955 og 1956 samkvæmt þjóðskránni. 
Upplýsingar þær, sem hér fara á eftir, eru 
teknar þaðan og úr eldri Hagtíðindum. 

Eftirfarandi tafla sýnir mannfjöldann 
1. desember 1955 og 1956, skipt á kaupstaði, 
kauptún og sveitir. 

Samkvæmt þessu hefur fólksfjölgun á 
öllu landinu numið 3.220 á árinu 1956. 

Mannfjölgunin varð minni á árinu 1956 
en hún hefur verið um nokkur undanfarin 
ár, enda fluttu frá landinu tæplega 200 
manns umfram innflutta. Er þar með haf-
inn aftur brottflutningur fólks, sem var 
verulegur á árunum 1951 og 1952. Ekki er 
upplýst, að hve miklu leyti um er að ræða 
útlendinga, sem hér hafa verið starfandi. 

Hin eðlilega mannfjölgun var 3.412 árið 
1956 eða 2,12% miðað við meðalmannfjölda 
ársins. Ef engir mannflutningar væru til 
landsins eða frá því, myndu þessar tölur 
sýna raunverulega fólksfjölgun. 

Fróðlegt er að bera saman hlutfallslega 
aukningu í Reykjavík við aukninguna á öllu 
landinu, sem sýnd er á töflu á næstu síðu. 

Síðustu 10 árin hefur fjölgað meira í 
Reykjavík að tiltölu en á landinu í heild, og 
sýnir það aðstreymið til bæjarins; undan-
tekning er þó árið 1953. Fyrra hluta tíma-
bilsins er munurinn verulegur, en síðustu 
árin hefur munurinn verið minni. Fólks-
fjölgun á Suðurnesjum hefur átt sinn þátt 

Eftirfarandi tafla sýnir fólksfjölgunina 
síðustu 10 árin á öllu landinu. Fyrst er eðli-
leg mannfjölgun, sem er mismunurinn á 
tölu lifandi fæddra og dáinna, síðan er lagð-
ur við fjöldi aðfluttra umfram brottflutta, 
og fæst þá raunveruleg fjölgun. 



F R É T T A Þ Æ T T I R 167 

Umræður um fríverzlun. 
Samningur sexveldanna um sameiginleg-

an markað hefur nú verið staðfestur af 
öllum þátttökuríkjunum, Frakldandi, Ítalíu, 
Vestur-Þýzkalandi, Hollandi, Belgíu og 
Luxemborg. Gengur hann í gildi núna 1. 
janúar, en fyrsta árið mun notað til að 
koma á fót þeim stofnunum, sem hafa eiga 
umsjón með framkvæmd samningsins, og 
til að leysa úr ýmsum skipulagsmálum. 
Tollalækkanir koma hins vegar ekki til 
framkvæmda fyrr en í byrjun ársins 1959. 

Jafnframt þessu hafa miklar umræður 
átt sér stað um fríverzlun Evrópu, en að 
því marki hlýtur að verða stefnt, að samn-
ingar um hana gangi í gildi fyrir árslok 
1958, svo að tollalækkanir geti hafizt um 
leið og á sexveldasvæðinu. Eins og kunnugt 
er, voru starfandi nefndir innan OEEC 
(Efnahagssamvinnustofnunar Evrópu) allt 
síðastliðið sumar að því að kanna ýmis 
vandamál varðandi stofnun fríverzlunar-
svæðis. Leiddu athuganir þessar í ljós 
ágreining um mörg atriði hinna upphaf-
legu tillagna, þar á meðal um það, hvort 
landbúnaðar- og fiskafurðir skyldu tekn-
ar með. Í október var haldinn ráðherra-
fundur innan OEEC til að líta yfir far-
inn veg og skera úr um það, hvort vilji 
væri fyrir hendi til að ná samkomulagi 
um ágreiningsmálin. Niðurstaðan varð sú, 
að samþykkt var viljayfirlýsing þess efnis, 
að koma skyldi á fót fríverzlunarsvæði, er 
næði til allra þátttökuríkjanna. Til þess 
að koma málinu áfram var ákveðið að 
setja á stofn sérstaka ráðherranefnd til 
þess að vinna að undirbúningi fríverzlun-
arsamnings. 

Með tilkomu ráðherranefndarinnar hafa 
umræður um fríverzlunina komizt á nýtt 
stig. Enn þá virðist samt vera alllangt i 
land, áður en lokið verði að semja frum-
varð að samningi um fríverzlun, sem hægt 
verði að leggja fyrir ríkisstjórnir og lög-
gjafarþing þátttökuríkjanna. Þess er að 
sjálfsögðu vænzt, að fulltrúar í ráðherra-
nefndinni geti túlkað afstöðu rikisstjórna 
sinna, en ekkert ríki mun taka bindandi 
afstöðu til málanna fyrr en samningsupp-
kastið liggur fyrir í heild. Þrjú megin-
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vandamál hafa verið til meðferðar í þess-
um samningum að undanförnu. 

Í fyrsta lagi er meginskipulag fríverzl-
unarsvæðisins og samræming ákvæða 
væntanlegs fríverzlunarsamnings og 
ákvæða sexveldasamningsins um sameigin-
legan markað. Þarna er um að ræða mörg 
tæknileg flókin mál, sem ekki skal farið 
út í að sinni, enda munu þau að mestu 
útkljáð í samningum milli stórveldanna 
innbyrðis. 

Í öðru lagi er svo deilumálið um það, 
hvort landbúnaðar- og fiskafurðir skuli 
teknar með í fríverzlun eða ekki, en úrslit 
þess hljóta að varða Íslendinga mjög miklu, 
þar sem þeir eiga afkomu sína að mestu 
undir útflutningi fiskafurða. Vænlegar 
horfir nú en um skeið varðandi samkomu-
lag í þessu máli, þar sem Bretar, sem voru 
helztu formælendur þess sjónarmiðs, að 
landbúnaðar- og fiskafurðir yrðu ekki tekn-
ar með í fríverzlun, hafa lýst sig reiðu-
búna að slaka allverulega til. Er þess að 
vænta, að málamiðlunarleið finnist, þar sem 
allmjög verður rýmkað um viðskipti með 
landbúnaðar- og fiskafurðir, án þess að 
komið verði á fót fullkominni fríverzlun, 
en enn þá er ekki hægt að gera sér nánari 
grein fyrir, í hverju slík málamiðlun verð-
ur fólgin. 

Loks þarf að leysa úr þeim vandkvæðum, 
sem því er samfara fyrir þær þjóðir, sem 
skemmst eru á veg komnar í efnahagsmál-
um, að vera þátttakendur í fríverzlun. Hafa 
f jögur lönd, Írland, Ísland, Grikkland og 
Tyrkland, farið fram á undanþágur frá 
ákvörðun fríverzlunarsamnings varðandi 
tollalækkanir, á meðan verið er að gera 
framleiðslugreinar landanna samkeppnis-
færar. Í öðru lagi hafa þessi ríki farið fram 
á aðstoð við útvegun fjármagns til þess að 
flýta fyrir þeim breytingum á framleiðslu-
háttum, sem nauðsynlegar eru taldar vegna 
þátttöku í fríverzlun. Mál þessara landa er 
nú í sérstakri athugun, en allt útlit er fyrir, 
að fallizt verði á kröfur þeirra um sér-
stöðu í veigamiklum atriðum. 

Viðskiptasamningar. 
T é k k ó - S l ó v a k í a . Hinn 1. október 

1957 var undirritaður í Prag viðskipta-
samningur milli Tékkó-Slóvakíu og Íslands. 
Samningurinn gildir frá 1. september 1957 
til 31. ágúst 1960 og framlengist síðan 
sjálfkrafa um eitt ár hverju sinni, nema 
annar hvor aðili segi samningnum upp með 
sex mánaða fyrirvara. Vörulistar, sem 
fylgja með samningnum, gilda í eitt ár eða 
frá 1. september 1957 til jafnlengdar 1958. 
Samkvæmt þeim verða flutt út héðan til 
Tékkó-Slóvakíu 7.000 tonn af hraðfrystum 
fiski, 44.500 tonn af saltaðri og frystri síld, 
2.000 tonn af fiskimjöli, 700 tonn af lýsi 
og ýmsar aðrar vörur fyrir 2,0 millj. tékkn. 
kr. Inn verða hins vegar fluttar vefnaðar-
vörur fyrir 5,0 millj. tékkn. kr., skófatnað-
ur fyrir 4,0 millj. tékkn. kr., vélar, bifreið-
ir og ýmiss konar járn- og stálvörur fyrir 
samtals 10,5 millj. tékkn. kr., svo og ýms-
ar aðrar vörur fyrir um það bil 11,0 millj. 
tékkn. kr. 
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Einu breytingarnar, sem orðið hafa á 
skráningu erlends gjaldeyris, síðan gengið 
var síðast birt í Fjármálatíðindum, urðu 
á Kanadadollar. Hinn 5. október lækkaði 
sölugengi úr 17,06 kr. í 16,86, 18. desember 
í 16,70 og loks 24. desember í 16,-56. Kaup-
gengið er 6 aurum lægra. 

Peningamarkaðurinn. 

Ekkert hefur rætzt síðustu þrjá mánuði 
úr þeim erfiðleikum, sem við hefur verið 

að etja í peningamálum. Útlánaaukningin 
hefur haldið áfram hröðum skrefum, en 
jafnframt hefur gjaldeyrisstaða bankanna 
versnað. Eru horfur í því efni orðnar mjög 
þungar, eins og nánar er frá greint í 
fréttaþætti hér að framan. 

Útlánaaukning Seðlabankans hefur orðið 
mjög mikil á árinu, og stafar það svo að 
segja eingöngu af tvennu: auknum skuld-
um ríkissjóðs og hækkandi endurkaupum 
afurðavíxla. Skuldir ríkissjóðs og ríkis-
stofnana að frádregnum innstæðum sömu 

Seðlavelta. 

Aðstaða bankanna gagnvart útlöndum. 
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aðila hafa aukizt um 79 millj. kr. frá ára-
mótum til nóvemberloka, en á sama tíma-
bili í fyrra nam skuldaaukningin 34 millj. 
kr. 

Aðstaða banka og peningastofnana gagn-
vart Seðlabankanum hefur hins vegar ver-
ið heldur hagstæðari en á fyrra ári, ef end-
urkaup eru frátalin, en þó hefur hallað 
mjög undan fæti síðustu þrjá mánuði. End-
urkaup afurðavíxla hafa hækkað um 105 
millj. kr. frá áramótum, sem er svo að 

segja sama aukning og á síðasta ári. í 
nóvemberlok voru endurkaupin 40 millj. 
kr. hærri en á sama tíma í fyrra, og staf-
ar sú hækkun meðal annars af því, að 
hærra afurðaverð hefur verið lagt til 
grundvallar vegna uppbóta. 

Afleiðing hinna auknu útlána Seðlabank-
ans hefur verið versnandi aðstaða gagn-
vart útlöndum, sem nemur 103 millj. kr. 
siðan um áramót. Hins vegar hefur seðla-
veltan aðeins aukizt um 9 millj. kr. á móti 

Endurkeyptir víxlar í Seðlabankanum. 

Aðstaða ríkissjóðs og ríkisstofnana gagnvart Seðlabankanum. 
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21 millj. kr. aukningu sömu mánuði í fyrra. 
Þetta á vafalaust rót sína að rekja til þess, 
að verðlag og viðskiptavelta hefur aukizt 
minna og þar með seðlaþörf almennings. 

Heildarútlán bankanna hafa aukizt um 
345 millj. kr. á þvi ári, sem nú er að líða, 
og er það uggvænleg þróun. Fyrstu ellefu 
mánuði ársins í fyrra nam útlánaaukning-
in 230 millj. kr. Hin mikla útlánaaukning 

í ár á að langmestu leyti rót sína að rekja 
til aukinna útlána til landbúnaðar, sjávar-
útvegs og ríkissjóðs. 

Ekki er stórvægilegur munur á spari-
fjáraukningunni nú og í fyrra, 56 millj. 
kr. á móti 64 millj. kr. Hins vegar hafa 
veltiinnlánin nú aukizt um 80 millj. kr. frá 
áramótum, en á síðastliðnu ári var 42 millj. 
kr. lækkun á þessu tímabili. 

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

stofnlánadeildarinn ar.) 

Heildarútlán bankanna. 
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Veltiinnlán í bönkunum að frádregnu mótvirðisfé. 

Spariinnlán í bönkunum. 



Töflur 
I. tafla. Inn- og útflutningur og verzlunarjöfnuður eftir mánuðum 

1955—1957 í millj. kr. 

II. tafla. Útflutningur helztu vöruflokka í millj. kr. og hlutfallstölum (%). 
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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 október 1957. 

VI. tafla. Fiskaflinn 1955—1957, 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 1955—1957. 
Aflinn talinn eins og í VI. töflu. 

VIII. tafla. Framleiðsla og sala mjólkurafurða 1955—1957. 
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XIV. tafla. Efnahagsreikningar Seðlabankans. 
Í þús. kr. 
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XV. tafla. Efnahagsreikningar viðskiptabankanna. 
Samandreginn efnahagur Viðskiptabanka Landsbankans, Útvegsbankans, 

Búnaðarbankans og Iðnaðarbankans. 

Í þús. kr. 
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R E Y K J A.VÍK — Í S A F O L D A R P R E N T S M I Ð J A H.F. — 1957 
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