




Á vegamótum 

miklar hækkanir framfærslukostnaðar 
og launa, hefur þó svo farið, að verðlag 
og kaupgjald hefur hækkað örar sið-
ustu sex mánuði heldur en nokkru sinni 
á jafnskömmum tíma síðan 1950, og 
eiga grunnkaupshækkanir verulegan 
þátt í þeirri þróun. Ef ekkert er að gert, 
er útlit fyrir, að þessi verðhækkunar-
alda rísi enn hærra á árinu 1959. 

II. 

Við því er varla að búast, að reynsla 
undanfarinna mánaða hafi aukið bjart-
sýni manna á, að hægt verði að koma 
á jafnvægi í efnahagsmálum á næst-
unni. Enn á ný standa Íslendingar á 
vegamótum. Vafalaust virðist mörgum 
freistandi að snúa aftur af þeirri braut, 
sem reynt var að marka með efnahags-
aðgerðunum í vor, og taka á ný upp 
flókið kerfi uppbóta og niðurgreiðslna. 
Með þessu kynni að vera hægt að dylja 
fyrir mönnum áhrif þeirra ráðstafana, 
sem gerðar yrðu, en hins vegar hljóta 
áhrifin ætið að koma fljótlega í 

ljós í 

I. 

Árið 1958 hefur verið viðburðaríkt 
í íslenzkum efnahagsmálum. Með 

setningu laga um Útflutningssjóð í maí 
voru gerðar miklar breytingar á því 
kerfi útflutningsuppbóta, sem Íslend-
ingar hafa búið við um nokkurra ára 
skeið. Var uppbótakerfið allt gert ein-
faldara og dregið úr misræmi í verðlagi 
bæði innfluttra og útfluttra vara, og 
má segja, að með þessu hafi verið stig-
ið mikilvægt skref i átt til leiðréttingar 
á gengisskráningunni og samræmingar 
á verðlagi innan lands og utan. Ástæð-
urnar fyrir því, að ekki var farið nærri 
eins langt og æskilegt hefði verið og 
komið á einu gengi á öll viðskipti við 
umheiminn, voru fyrst og fremst þær, 
að óttazt var, að í kjölfar gengislækk-
unar hlytu að sigla örar víxlhækkanir 
kaupgjalds og verðlags. 

Reynsla undanfarinna mánaða sýnir 
ótvírætt, að þessi ótti var ekki ástæðu-
laus. Þrátt fyrir það, að Útflutnings-
sjóðslögin voru mjög sniðin eftir því 
sjónarmiði, að komið yrði í veg fyrir 
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lélegri nýtingu framleiðsluþátta þjóðar-
búsins og auknu jafnvægisleysi á öllum 
sviðum. Þessi leið hefur verið svo þraut-
reynd undanfarin ár, að menn ættu ekki 
að láta blekkjast af þeirri von, að hún 
leysi þau vandamál, sem við er að etja. 
Með því að fara hana, mundu Islend-
ingar einangra hagkerfi sitt enn frekar 
en orðið er frá umheiminum og hætta 
að njóta nema að litlu leyti þeirra 
ávaxta, sem frjáls utanríkisviðskipti 
hafa upp á að bjóða. Það er því von-
andi, að menn láti reynslu undanfar-
inna mánaða sér að kenningu verða og 
reyni að gera sér sem gleggsta grein 
fyrir þvi, hvað hefur valdið, að svo hef-
ur farið sem raun ber vitni. Frekari 
ráðstafanir í gengismálum eru gagns-
lausar nema jafnframt takist að marka 
sterka stefnu varðandi aðrar greinar 
efnahagsmálanna. 

III. 

Augljósustu orsakir þess, að verð-
hækkanir undanfarna mánuði hafa orð-
ið svo miklar, eru annars vegar víxl-
hækkanir kaupgjalds og verðlags fyrir 
atbeina vísitölukerfisins, en hins vegar 
hækkanir á grunnkaupi, sem orðið hafa 
á tímabilinu. Jafnvel þótt þessar grunn-
kaupshækkanir hefðu ekki átt sér stað, 
var óumflýjanlegt, að áhrif vísitölu-
kerfisins hefðu fyrr eða síðar leitt til 
þess, að verðlag hefði hækkað svo mik-
ið, að auka þyrfti útflutningsuppbætur 

enn á ný. Í rauninni er óhætt að segja, 
að það verðmyndunarkerfi, sem nú er 
hér á landi, þar sem allt kaupgjald og 
mikill hluti innlends verðlags miðast 
beint við vísitölu, hlýtur fljótlega að 
gera að engu allar tilraunir til þess að 
leiðrétta það misræmi á milli verðlags 
innan lands og utan, sem hefur verið 
eitt meginvandamál í íslenzkum efna-
hagsmálum að minnsta kosti siðan 1955. 

Margt bendir til þess, að allur þorri 
almennings sé farinn að skilja þessa 
hlið vandans. Hitt væri þó hæthdegur 
misskilningur, ef menn kæmust á þá 
skoðun, að afnám vísitöluuppbóta á 
laun eða kaupbinding sé allra meina 
bót. Jafnvel æskilegar aðgerðir í þessa 
átt mundu fljótlega reynast að litlu 
haldi, ef ekki væru samtimis gerðar 
öflugar ráðstafanir í því skyni að vinna, 
bug á jafnvægisleysinu milli framboðs 
og eftirspurnar í þjóðfélaginu i heild. 
Á meðan umframeftirspurn er ríkjandi, 
hlýtur að verða sífelld tilhneiging til 
verðhækkana og greiðsluhalla gagnvart 
útlöndum. Á meðan ekki er höggvið að 
rótum verðbólgunnar, hljóta allar aðr-
ar aðgerðir fyrr eða síðar að reynast 
árangurslitlar. 

Vísitölukerfið sjálft er i rauninni af-
leiðing, en ekki orsök verðbólgunnar. 
Það er tilraun til þess af hálfu laun-
þega og framleiðenda að tryggja, að 
verðhækkanir verði ekki til þess að 
rýra afkomu þeirra. Það er því lítil von 
til þess að takast megi að draga veru-
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lega úr áhrifum þessa kerfis til lengd-
ar, hvaö þá að afnema það, nema jafn-
framt sé komið á jafnvægi milli fram-
boðs og eftirspurnar, svo að tilhneig-
ing til verðhækkana úr þeirri átt verði 
úr sögunni. 

IV. 

En það eru fleiri rök fyrir því, að 
eitt meginatriði í varanlegri lausn efna-
hagsmálanna hljóti að vera að koma á 
jafnvægi milli framboðs og eftirspurnar. 

Í fyrsta lagi er það forsenda þess, að 
hægt sé að koma á frjálsari viðskiptum 
við umheiminn og draga úr eða afnema 
þau ströngu höft, sem nú eru á innflutn-
ingi. Aukið viðskiptafrelsi mundi svo 
aftur leiða til hagkvæmari verkaskipt-
ingar milli Íslands og annarra landa, 
en jafnframt skapa íslenzkum atvinnu-
vegum aðhald um verð og gæði fram-
leiðsluvara sinna. 

Í öðru lagi er jafnvægi framboðs og 
eftirspurnar innan lands nauðsynlegt, 
til þess að eðlileg verðmyndun á mark-
aði og frjáls samkeppni á milli fram-
leiðenda geti átt sér stað. Aðeins á þenn-
an hátt er hægt að tryggja, að neytend-
ur njóti ávaxta aukinna framleiðsluaf-
kasta í hagstæðara verðlagi og vöru-
vali. 

Loks verða Íslendingar að hafa það 
i huga, að jafnvægi í efnahagsmálum 
er frumskilyrði þess, að þeir geti orðið 
þátttakendur í frjálsari viðskiptum 

vestrænna þjóða. Á undanförnum ár-
um hafa þeir dregizt ískyggilega aftur 
úr í þeirri þróun, og er hætt við, að 
samkeppnisaðstaða þeirra á frjálsum 
mörkuðum erlendis fari síversnandi, ef 
ekki tekst að ráða bót á þessu, áður en 
langt líður. 

V. 

Á þessar og aðrar röksemdir fyrir 
nauðsyn efnahagslegs jafnvægis hefur 
þráfaldlega verið bent. Engu að siður 
er ástæða til að endurtaka þær enn 
vegna þess, að á þessu sviði hefur ein-
mitt legið meginveikleiki flestra að-
gerða í efnahagsmálum hér á landi 
undanfarin ár. Að vísu hefur orsökin 
ekki nema að nokkru leyti verið skort-
ur á almennum skilningi á mikilvægi 
þessara mála, heldur miklu fremur hitt, 
að aðgerðir til þess að draga úr um-
frameftirspurn í þjóðfélaginu hljóta 
ætið að vera sársaukafullar í bili og eru 
því stjórnmálalega erfiðar í fram-
kvæmd. 

Ef draga á úr eftirspurn eins og nauð-
syn krefur, verður það ekki gert nema 
með mjög róttækri endurskoðun allrar 
stefnunnar í efnahagsmálum. Sérstak-
lega þarf að taka fjárfestingarmálin til 
rækilegrar endurskoðunar, bæði til að 
draga úr heildarfjárfestingunni og til 
að beina fjármagni að þeirri fjárfest-
ingu, sem líkleg er til að skila þjóðar-
búinu mestum hagnaði. Í öðru lagi verð-
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ur varla hjá því komizt að endurskoða 
þær ivilnanir, sem ýmsum stéttum og 
byggðarlögum hafa verið veittar, svo 
sem með tryggingu á verðlagi afurða 
og forréttindum varðandi lántökur og 
opinbera aðstoð. Slík séraðstaða verð-
ur þjóðarbúinu þeim mun dýrari sem 
lengra líður, þar sem hún dregur fjár-
magn og vinnuafl frá hinum afkasta-
meiri atvinnuvegum og yfir í þá, sem 
minna gefa í aðra hönd. 

Það hlýtur að sjálfsögðu ætið að 
verða stjórnmálalegt en ekki fræðilegt 
vandamál, hversu dreifa skidi byrðum 
hvers konar efnahagsráðstafana á þjóð-
ina. Frá hagfræðilegu sjónarmiði skipt-
ir það hins vegar meginmáli, að slíkar 
aðgerðir, eins og aðrar efnanagslegar 
ákvarðanir, miðist við það öllu öðru 
fremur að efla þá framleiðslu þjóðarbús-
ins, sem hagkvæmust er, en að hamla 
gegn því, að fjármagn og vinnuafl leiti 
til þeirra framleiðslugreina, þar sem af-
köst eru rýrust. Sé þessari meginstefnu 
fylgt, mætti vænta þess, að ekki liði á 
löngu áður en sú kjararýrnun, sem ef 
til vill þyrfti að eiga sér stað um sinn, 
yrði bætt upp ríflega í aukinni fram-
leiðslu. 

VI. 

Hin víðtæka endurskoðun á stefnu 
þjóðarinnar í efnahagsmálum, sem fara 

verður fram, ef ná á þeim markmiðum, 
sem hér hafa verið rædd, hlýtur að bíða 
enn um stund. Stjórnmálalegar forsend-
ur brestur fyrir því, að farið verði 
lengra um þessi áramót en að gera 
bráðabirgðaráðstafanir til þess að 
halda framleiðslunni gangandi og verj-
ast áföllum, en það er vonandi, að í 
þeim aðgerðum verði forðast að fara 
inn á leiðir, sem líklegar eru til að gera 
varanlega lausn vandans erfiðari síðar. 

Vissulega er hvergi nærri æskilegt 
eða hættulaust, að nú skuli þurfa að 
leysct vandamálin með bráðabirgðaað-
gerðum einum saman. Það getur samt 
orðið happasælla en að gera enn einu 
sinni ráðstafanir, sem eiga að heita til 
frambúðar, en eru þó byggðar á kvik-
sandi. Íslendingar hafa haft þunga 
reynslu af því á undanförnum árum, 
að allar tilraunir til að leysa efnahags-
málin hafa verið að engu gerðar á 
skömmum tíma, og hefur afleiðingin 
óumflýjanlega orðið vantraust á öllum 
peningaverðmætum og ólæknandi verð-
bólguhugsunarháttur. Vel væri því þess 
virði að bíða nokkra mánuði enn, ef 
takast mætti að nota þann tíma til að 
leggja traustan grundvöll að nýrri og 
heilbrigðri stefnu í efnahagsmálum. 

J. N. 



1. Í maí 1958 voru gerðar ráðstaf-
anir til að bæta afkomu ríkissjóðs og 
koma verðlagi innan lands í meira sam-
ræmi við verðlag erlendis, en þær voru 
fólgnar í hækkunum á innflutnings-
gjöldum og útflutningsuppbótum, en 
jafnframt var uppbótakerfið gert ein-
faldara. Þessi hækkun innflutnings-
gjalda og kauphækkanir, sem sigldu í 
kjölfarið, hafa komið af stað nýrri kaup-
gjalds- og verðlagsskrúfu, sem síðan 
hefur eflzt vegna kauphækkana, sem 
urðu á sumrinu, og hækkana á landbún-
aðarvörum um haustið. Þó að fiskveið-
ar hafi gengið vel, það sem af er árinu 
1958, og þjóðarframleiðslan fari vax-
andi, þá er hætt við, að greiðslujöfnuð-
urinn, — sem sýndi mikinn halla á ár-
inu 1957, — fari enn versnandi. 

I. Þróunin síðustu mánuðina 
og framtíðarútlit. 

2. Aukning þjóðarframleiðslunnar 
árið 1957, borið saman við árið á und-
an, nam aðeins 1 til 2 af hundraði, sem 

er mun lægra en hin geysimikla aukn-
ing (um 10 % á ári að meðaltali) þjóðar-
teknanna á árunum 1953—1957. Verð-
mæti fiskaflans miðað við sama verð-
lag minnkaði um 7—8% á árinu, og 
minna var um framkvæmdir á vegum 
varnarliðsins. Aðrar byggingarfram-
kvæmdir jukust nokkuð, og landbún-
aðarframleiðslan, í formi aukinnar 
vöruframleiðslu og vaxandi bústofns, 
jókst um 8 af hundraði. Atvinnuleysi 
var mjög lítið. Gert hefur verið ráð 
fyrir meiri framleiðsluaukningu á ár-
inu 1958. Aflinn á þorskveiðum á síð-
ustu vetrarvertíð og einnig sumarsíld-
veiðin var betri en árið áður; einnig 
hafa framkvæmdir á vegum varnarliðs-
ins aukizt nokkuð aftur og sementsverk-
smiðja tekið til starfa, sem mun full-
nægja innanlandsþörfum. 

3. Árið 1957 var aflinn á þorskveið-
um 7 % minni en árið áður, en síldveiði 
var aftur á móti meiri að magni, en lé-
legri að gæðum en árið á undan. Verk-
un þorskaflans og skyldra fisktegunda 
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breyttist lítið eitt. Framleiðsla á hrað-
frystum fiski jókst nokkuð og varð svip-
uð og hún hafði verið 1954, en minna 
var framleitt af skrexð og saltfiski. Enn 
frekari framleiðsluaukning varð á freð-
fiski fyrstu fimm mánuði ársins 1958, 
þar sem 56% af þorskaflanum var sett 
í frystingu. 

4. Eftirspurn innan lands jókst miklu 
hægar 1957 en árin á undan. Raunar 
minnkaði neyzla einkaaðila lítillega, þar 
sem minni fiskveiði og samdráttur í 
varnarliðsframkvæmdum leiddi til 
lægri tekna hjá ýmsum, og auk þess 
urðu ekki verulegar launahækkanir á 
árinu. Enn varð veruleg aukning á 
neyzlu opinberra aðila og heildarfjár-
festingunni, en hún nam um 34% af 
heildarþjóðarframleiðslunni. Aukning 
fjárfestingarinnar átti einkum rætur 
sínar að rekja til rafvæðingarfram-
kvæmda og byggingar sementsverk-
smiðjunnar. Nokkuð tók að draga úr 
húsbyggingarframkvæmdum, en þær 
voru þó mjög miklar eftir sem áður. 
Íslenzk stjórnarvöld gera ráð fyrir, að 
eitthvað dragi úr fjárfestingunni á ár-
inu 1958. 

5. Vísitala framfærslukostnaðar 
hækkaði um 2 stig á fyrra hluta ársins 
1957, en stóð síðan því sem næst í stað 
fram á sl. vor. Auknar niðurgreiðslur 
á neyzluvörum og minni þensla á vinnu-
markaðinum studdi þetta aukna jafn-
vægi. Auk þess voru flestir kjarasamn-
ingar á árinu 1957 framlengdir um eitt 
ár, og launahækkanir, sem urðu vegna 
hækkunar á vísitölu, námu aðeins 2 af 
hundraði. Þrátt fyrir þetta var verðlag 
á Íslandi í litlu samræmi við verðlag 
erlendis, og vorið 1958 reyndist nauð-
synlegt að hækka innflutningsgjöld og 
útflutningsuppbætur. 

6. Hækkun innflutningsgjalda var 
nauðsynleg vegna þess, að halli var á 
útflutningssjóði. Innflutningsgjöldin, 
sem sett voru á á árinu 1956, reyndust 
ekki gefa eins mikið af sér og búizt 
hafði verið við, og einnig voru útflutn-
ingsuppbætur auknar nokkuð í árslok 
1957. Auk þess var útlit fyrir mikinn 
greiðsluhalla hjá ríkissjóði. Innflutn-
ingsgjöldin voru að meðaltali hækkuð 
úr 35—40% í 70—75% af heildarinn-
flutningi, en sú mikilvæga breyting var 
gerð, að nú voru lögð innflutningsgjöld 
á ýmsar nauðsynjavörur, svo sem hrá-
efni og tæki fyrir útflutningsatvinnu-
vegina, sem áður höfðu verið undan-
þegin gjöldunum. Útflutningsatvinnu-
vegunum voru bættar upp hækkanirn-
ar, sem af þessu leiddi, með auknum út-
flutningsuppbótum, er hækkuðu úr um 
45% í um 75% af heildarverðmæti út-
flutningsins. Tækifærið var notað til að 
samræma hin misháu innflutningsgjöld 
og útflutningsuppbætur og draga þann-
ig úr hinu mikla misræmi í verðlagi, 
sem kerfið hafði áður skapað. Uppbóta-
flokkunum var fækkað niður í þrjá og 
aðflutningsgjaldaflokkunum í tvo, en 
auk þess er sérstakt innflutningsgjald 
á munaðarvörum og ýmsum síður nauð-
synlegum neyzluvörum. 

7. Vitað var, að vísitala framfærslu-
kostnaðar myndi hækka vegna hækk-
aðra innflutningsgjalda, og voru laun 
því samkvæmt lögunum hækkuð al-
mennt um 5%, enda skyldi vísitalan 
ekki valda launahækkunum, fyrr en hún 
væri orðin 5% hærri en hún var í febrú-
ar 1958. Ríkisstjórnin hefur tilkynnt, 
að hún hafi í hyggju að leggja í nóv-
embermánuði fram tillögur fyrir laun-
þegasamtökin, sem miða að varanleg-
um breytingum í launamálunum. Á síð-
astliðnu sumri runnu margir kjara-
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samningar út, og fengu þá ýmsir starfs-
hópar um 5—6% launahækkun. Og í 
ágústmánuði hafði vísitala framfærslu-
kostnaðar hækkað 6% upp fyrir það, 
sem hún var í febrúar, og hækkuðu laun 
þá sjálfkrafa um 1°/o. Auk þessa hækk-
uðu landbúnaðarvörur um 13%, þegar 
hin árlega endurskoðun á verðlags-
grundvelli þeirra fór fram í septem-
ber sl. 

8. Þrátt fyrir þá staðreynd, að nýtt 
kapphlaup virðist komið af stað milli 
launa og verðlags, virðist fátt benda til, 
að taka eigi upp nýja stefnu í peninga-
málum. Útlán viðskiptabankanna tóku 
að vaxa hraðar en áður á árinu 1957; 
og á fyrra hluta ársins 1958 jukust þau 
um 14%, sem er miklu meira en á sam-
svarandi tímabilum tvö árin á undan, 
einkum vegna aukinna fiskveiða og vax-
andi framleiðslukostnaðar. Aukningu 
útlána 1957 var mætt að mestu með 
aukningu innlána, en á fyrra hluta þessa 
árs hefur aukningunni verið mætt með 
meiri yfirdrætti hjá Seðlabankanum. 

Aukning á útlánum bankanna átti að 
verulegu leyti rót sína að rekja til þess, 
að lán eru veitt sjálfkrafa til vissra at-
vinnugreina (þ. e. aðallega til útgerðar 
og landbúnaðar) eftir ákveðnum regl-
um, sem miða við birgðir framleiðslu-
vara. 

9. Þar sem ríkistekjurnar urðu minni 
en gert hafði verið ráð fyrir og útgjöld-
in fóru fram úr áætlun, einkum vegna 
aukinna uppbóta á neyzluvörur og meiri 
fjárfestingarframkvæmda, varð halli á 
ríkisreikningum fyrir árið 1957, ef 
rekstrar- og eignahreyfingareikningar 
eru lagðir saman. Á árinu 1958 er stefnt 
að því að bæta hag ríkissjóðs nokkuð, 
bæði með hækkunum á innflutnings-
gjöldum og með því að koma í veg fyrir 
eins mikla útgjaldahækkun og seinustu 
tvö árin á undan. Íslenzk stjórnarvöld 
gera ráð fyrir, að þetta leiði til einhvers 
tekjuafgangs á rekstrar- og fjárfest-
ingarreikningi fyrir árið 1958. En gert 
er ráð fyrir, að sumir sjóðir utan f jár-
laganna, sem veita fjármagni til f jár-
festingar í landbúnaði, útgerð og til 
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íbúðarhúsabygginga, mundu lenda í 
fjárhagsvandræðum á árinu 1959. 

10. Hallinn á viðskiptahlið greiðslu-
jafnaðarins jókst úr 9,6 millj. dollara 
1956 í 11,1 millj. dollara 1957; átti þetta 
einkum rætur sínar að rekja til minni 
tekna af framkvæmdum varnarliðsins. 
Verzlunarjöfnuðurinn, en bæði útflutn-
ingur og innflutningur minnkaði, varð 
nokkru hagstæðari þrátt fyrir það, að 
verzlunarkjörin voru lakari en árið 
1956. En á fyrra helmingi ársins 1958 
varð verzlunarjöfnuðurinn mjög óhag-
stæður, þar sem innflutningur jókst 
verulega, en útflutningur stóð svo til í 
stað. Íslenzk stjórnarvöld gera ráð fyr-
ir, að 12,8 millj. dollara halli verði á 
greiðslujöfnuðinum árið 1958. 

11. Minna verðgildi innfluttrar vöru 
á árinu 1957, sem nam 7%, kom einnig 
fram í minna innflutningsmagni. Fyrir 
árið í heild var verð á innfluttum vör-
um hærra að meðaltali en á árinu 1956. 
Einkum minnkaði innflutningurinn á 
síðara hluta ársins, þegar hin erfiða 
gjaldeyrisstaða leiddi til þess, að 
stjórnarvöldin tóku upp strangari 
stefnu í innflutningsmálum. Aftur á 
móti var innflutningurinn að verðmæti 
til 20% meiri á fyrra helmingi ársins 
1958 en á sama tíma 1957; má gera ráð 
fyrir, að það hafi að verulegu leyti ver-
ið afleiðing af auknum vörukaupum, 
vegna þess að margir bjuggust við 
breytingu á gengismálum. Verðmæti 
útflutningsins 1957 minnkaði um 4 -5%, 
borið saman við árið á undan, vegna 
minna aflamagns. Ekki varð mikil 
aukning á útflutningnum á fyrra hluta 
ársins 1958, þar sem hinn góði afli á 
vetrarvertíðinni var ekki enn nema að 
nokkru leyti kominn til útflutnings. En 
íslenzk stjórnarvöld búast við meiri 

heildarút- og innflutningi á árinu held-
ur en 1957. 

12. Samdrátturinn í utanríkisverzl-
un Íslendinga á árinu 1957 kom eink-
um niður á E.P.U.- og dollarasvæðun-
um. Viðskipti við Austur-Evrópulönd, 
einkum Rússland og Austur-Þýzkaland, 
héldu aftur á móti áfram að vaxa. Hlut-
ur Austur-Evrópuþjóða í bæði inn- og 
útflutningi Íslands nam um 1/3 af 
heildarviðskiptunum á árinu 1957. 

13. Greiðsluhalla Íslands og endur-
greiðslum á föstum erlendum lánum, 
sem samtals námu 12,5 millj. dollara 
árið 1957, var að mestu leyti mætt með 
erlendum lántökum. Í Bandaríkjunum 
voru tekin lán, sem námu um 15 millj. 
dollara, og voru 10,2 millj. dollarar 
notaðir af þeirri upphæð; bandarísku 
lánin voru að mestu leyti opinber lán, 
sem voru veitt um hendur Export-Im-
port bankans. Á fyrra hluta ársins í ár 
fékk Ísland tveggja milljón dollara lán 
frá V.-Þýzkalandi. Gjaldeyrissjóðir 
hafa farið stöðugt minnkandi á síðustu 
12 mánuðum, og í júnílok voru erlendar 
lausafjárinnstæður Seðlabankans og 
viðskiptabankanna ekki hærri en er-
lendar lausaskuldir þeirra. Skuld Ís-
lands við Greiðslubandalag Evrópu 
(E.P.U.) hefur verið svo til óbreytt síð-
ustu 18 mánuðina, þar sem umsamdar 
endurgreiðslur hafa komið á móti nýrri 
skuldasöfnun vegna mánaðaruppgjöra. 

II. Niðurstöður. 

14. Hinum sérstaklega öra vexti, 
sem hefur verið í efnahagslífinu á Ís-
landi á undanförnum árum og studdur 
hefur verið af opinberum aðilum, hafa 
ekki fylgt fullnægjandi ráðstafanir til 
að vinna á móti verðþenslu. Afleiðing-



ÁRSSKÝRSLA EFNAHAGSSAMVINNUSTOFNUNAR EVRÓPU UM Í S L A N D 11 

in hefur orðið sú, að alvarleg verðbólga 
ríkir, og margra ára óhagstæður 
greiðslujöfnuður hefur leitt til þess, að 
allir gjaldeyrissjóðir Íslands eru tæmd-
ir, og hefur því mikið verið um erlend-
ar lántökur. Verðbólguþróunin hefur 
hindrað landið í að taka nokkurn veru-
legan þátt í þeim ráðstöfunum, sem 
önnur meðlimalönd Efnahagssamvinnu-
stofnunar Evrópu (O.E.E.C.) hafa gert 
til að auka frelsi í viðskiptum milli 
landa. 

15. Hið lítið eitt aukna jafnvægi í 
efnahagskerfinu 1957 var ekki eins 
traust og virðast kann í fyrstu, enda að 
nokkru afleiðing sérstakra aðstæðna. 
Almenn neyzla minnkaði vegna minni 
fiskafla og samdráttar í framkvæmd-
um fyrir varnarliðið, en hvort tveggja 
er óháð ákvörðunum landsmanna 
sjálfra. Þótt strangara aðhald væri á 
vissum sviðum, einkum í húsbygging-
um, voru fjármála- og peningamálaað-
gerðir yfirleitt verðbólgumyndandi. 
Halli varð á ríkissjóði og útflutnings-
sjóði, og lánveitingar bankanna fengu 
að aukast meira en 1956. Aðeins tókst 
að halda verðlagi nokkuð stöðugu með 
því að auka niðurgreiðslur á verði 
neyzluvara. 

16. Vorið 1958 voru gerðar ráðstaf-
anir til að draga nokkuð úr mismunin-
um á verðlagi innan lands og utan með 
því að auka uppbætur til útflutnings-
atvinnuveganna og hækka innflutnings-
gjöld. En ef breytingar á gengismálum 
eiga að hafa í för með sér varanlegan 
árangur til bóta, verða stjórnarvöldin 
að geta gert nægjanlega strangar ráð-
stafanir til þess að koma í veg fyrir, að 
ný verðbólguþróun gleypi það, sem á 
vinnst. Síðasta lagfæringin á gengis-
kerfinu hefur leitt til víxlhækkana á 
verðlagi og kaupgjaldi, sem enn mun 
draga úr verðgildi íslenzku krónunnar. 
Efnahagslegu jafnvægi verður ekki 
komið á nema með mun meira aðhaldi 
í fjármálastefnu ríkisins og strangari 
stefnu í peningamálum. 

17. Fjármál ríkisins ásamt sjóðum 
og stofnunum utan fjárlaganna hafa 
átt verulegan þátt í aukningu verðbólg-
unnar. Útgjaldaaukning ríkisins á ár-
unum 1955 til 1957 nam 50% og var 
augljóslega langt úr hófi fram; niður-
greiðsla á neyzluvörum nær tvöfaldað-
ist, og aðrar millifærslur jukust mjög. 
Þó að Ísland hafi engin útgjöld til her-
mála, námu kaup ríkisvaldsins á vör-
um og þjónustu 20% af heildarþjóðar-
tekjunum á árinu 1957, sem er hærra 
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hlutfall en í flestum aðilclarríkjum 
O.E.E.C. Þótt búast megi við tekjuaf-
gangi hjá ríkissjóði árið 1958, má gera 
ráð fyrir tekjuhalla 1959, nema frekari 
ráðstafanir verði gerðar. Auk þess eru 
utan fjárlaga miklar framkvæmdir og 
f járfestingarsjóðir, sem afla þarf f jár-
magns til, án þess að það hafi verð-
bólguáhrif. Nauðsynlegt virðist vera, 
að gerðar séu ráðstafanir til að tryggja 
verulegan greiðsluafgang hjá ríkissjóði, 
ekki einungis vegna þess, að eftirspurn 
ríkisins eftir vörum og þjónustu er allt 
of mikil, heldur einnig vegna þess, að 
stöðva verður vaxandi neyzlu einka-
aðila. 

18. Nauðsynlegt virðist, eins og nú 
stendur, að draga úr hinni miklu f jár-
festingu einkaaðila, sérstaklega í íbúðar-
húsabyggingum og landbúnaði, en f jár-
festing í þessum greinum nemur nú 
allt að helmingi heildarfjárfestingar-
innar í landinu. Það er augljóslega skil-
yrði fyrir hendi til að draga úr íbúðar-
húsabyggingum. Þær eru enn mjög 
miklar, þótt nokkuð hafi dregið úr þeim 
á árinu 1957. Og fjárfesting í landbún-
aðinum, sem er hlutfallslega miklu 
hærri á íslandi en í nokkru hinna þátt-

tökuríkja O.E.E.C., virðist vera langt 
úr hófi fram, sérstaklega þegar tekið 
er tillit til þess, að umframframleiðsla 
landbúnaðarafurða fer vaxandi (en að-
eins er hægt að losna við hana með því 
að flytja hana út með útflutningsstyrkj-
um). 

19. Ráðstafanir til að draga úr f jár -
festingunni geta að nokkru verið fólgn-
ar í fjármálastefnu ríkisins, — dregið 
verði úr opinberum stuðningi og lán-
veitingum til íbúðarhúsabygginga og 
minnkaðar verði greiðslur til landbún-
aðar, — en sjálfsagt verður aðallega að 
beita strangari almennri lánastefnu. 
Takmarka verður mjög útlánaaukningu 
bankanna. Útlánaaukningin hefur ver-
ið miklu meiri en nauðsynlegt hefur 
verið til að halda fullri atvinnu og hef-
ur því leitt til umframeftirspurnar. Til 
þess að ná sæmilegu jafnvægi í peninga-
málunum virðist nauðsynlegt, að endur-
skoðuð verði sú tilhögun, að lán séu nú 
veitt sjálfkrafa samkvæmt ákveðnum 
reglum til útgerðar og landbúnaðar. 
Það er einnig afar mikilvægt, að 
stjórnarvöldunum takist að takmarka 
víxláhrifin milli kaupgjalds og verð-
lags, en allt of náið samband hefur ver-
ið þarna á milli, þegar tekið er tillit til 
aðstæðna á Íslandi síðustu árin. 

20. Jafnvægi í efnahagsmálum inn-
an lands myndi mjög bæta aðstöðuna 
gagnvart útlöndum. En einnig þarf að 
auka útflutninginn, einkum vegna þess, 
að tekjur af varnarliðinu eru nú miklu 
minni en þegar þær voru mestar, á ár-
unum 1953—1955, þótt þær hafi farið 
lítið eitt vaxandi síðustu tólf mánuðina. 
í næstu framtíð verður útflutnings-
aukning fyrst og fremst að byggjast á 
sjávarafurðum. Hvernig það tekst, mun 
fara eftir því, hvernig gengur að auka 
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aflann og hvernig markaðsaðstæður 
verða erlendis. En þar sem töluverð 
óvissa hlýtur alltaf að ríkja á þessu 
sviði, ættu Íslendingar að leggja áherzlu 
á að koma sér upp nýjum útflutnings-
atvinnuvegum. Halda ætti áfram athug-
unum á því, hvernig hægt er að nýta 
vatns- og hitaorku landsins í sambandi 
við nýjar iðngreinar. 

21. Það er fyrst og fremst æskilegt 
fyrir Ísland að auka útflutning sinn til 
meðlimalanda Efnahagssamvinnustofn-
unar Evrópu og landa, sem eru í tengsl-
um við þau, því aðeins með þessu móti 
getur Ísland tekið meiri þátt í starfi 
O.E.E.C. og framfylgt stefnunni um af-
nám viðskiptahafta. Vonir standa til, 
að núverandi starf Efnahagssamvinnu-
stofnunarinnar, sem miðar að því að 
draga úr höftum í sambandi við fisk-
verzlun og bæta dreifingarkerfið á freð-
fiski, muni hjálpa Íslandi. En til þess 
að nýta til fulls markaðsmöguleika inn-
an annarra þátttökuríkja stofnunarinn-
ar, þurfa Íslendingar að leggja mikla 
áherzlu á aukna sölustarfsemi og 
tryggja það, að verðlag sé samkeppnis-
fært. 

22. Síðasta endurskoðun gengiskerf-
isins getur reynzt mikilvægt skref í átt-
ina til þess að koma á einu gengi. Samt 
sem áður er hin nýja tilhögun á gengis-
málunum langt frá því að vera fullkom-

in. Hún getur átt verulegan þátt í að 
hindra, að útflutningur aukist frá Ís-
landi til O.E.E.C.-landanna. Þegar 
reynt er að halda útflutningsuppbótum 
í lágmarki, getur útflytjendum fundizt 
hagnaðarvonin of lítil á sölu til Vestur-
Evrópu, til þess að það borgi sig að 
taka á sig þá auknu áhættu, sem hlýtur 
að fylgja viðskiptum á slíkum markaði, 
borið saman við að verzla við vöru-
skiptalönd. Þótt hinar nýju aðgerðir 
hafi mjög dregið úr misræmi í verðlagi, 
er samt hætt við því, að tilraunir hags-
munahópa til að fá breytt bótum eða 
gjöldum á einstökum vöruflokkum leiði 
enn til óhagkvæmrar nýtingar fram-
leiðsluþátta. Þar að auki er þetta kerfi 
varla í samræmi við skuldbindingar við 
O.E.E.C. Það er mjög æskilegt, að eins 
fljótt og auðið er verði hið mismunandi 
útflutningsbóta- og innflutningsgjalda-
kerfi lagt niður og í staðinn tekin upp 
einföld og raunhæf gengisskráning. 



Jón Erlingur Þorláksson, tryggingafræðingur 

Hvað verður um lífeyrissjóðina? 
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nokkuð til, að sumir sjóðfélaganna 
deyja, áður en þeir hafa fengið nokkuð 
greitt úr sjóðnum. — Nú fer því fjarri, 
að verðmæti f jár, sem stóð á vöxtum, 
hafi vaxið um 5% á ári undanfarin ár, 
eins og rakið var í upphafi þessa máls. 
Það er því eðlilegt, að spurt sé, hvort 
það tap, sem sjóðirnir hafa orðið fyrir 
og verða stöðugt fyrir af völdum verð-
bólgunnar, hljóti ekki að gera þá gjör-
samlega ófæra um að gegna hlutverki 
sínu. Þessari spurningu má strax svara 
játandi að nokkru leyti, þar sem reglur 
sjóðanna kveða yfirleitt á um, að ár-
legur lífeyrir skuli ekki hækka að 
krónutölu, eftir að hann fyrst kom til 
útborgunar. Þar af leiðir t. d., að sá, 
sem komst á lífeyri árið 1940, fær nú 
aðeins Vís hluta af því verðmæti, sem 
hann hefði fengið, ef verðgildi peninga 
hefði haldizt óbreytt. Annað mál er svo 
það, að í sumum tilfellum kemur þriðji 
aðili til sögunnar og bætir skaðann. Fé-
lagar í lífeyrissjóði starfsmanna ríkis-
ins, sem er stærsti sjóðurinn, fá þannig 
frá ríkissjóði það, sem á vantar, að líf-
eyrissjóðurinn standi skil á þeim verð-
mætum, er gert var ráð fyrir, og hefur 
hlutur ríkissjóðs oftast verið 50—60% 
af lífeyrisgreiðslunum allt frá 1941 og 
jafnvel komizt upp í 70%. Þannig er 
í rauninni sama skuldin greidd oftar en 
einu sinni. Fyrst greiða sjóðfélagar og 
ríkissjóður til samans í sjóðinn f jár-
muni, sem ættu að nægja fyrir lífeyrin-
um, en síðan þarf ríkissjóður að greiða 
meira en helminginn af lífeyrinum. Þó 
eru tæplega líkur til, að þessi sjóður eða 
aðrir lífeyrissjóðir geti staðizt til lengd-
ar við að greiða upp undir helming af 
lífeyrinum, ef sami verðbólguhraði 
helzt framvegis. 

Þróunin stefnir í þá átt, að höfuð-
stóll sjóðanna verði smám saman þýð-

ingarlaus. Hlutverk sjóðanna verður þá 
svipað hlutverki sjúkrasamlaga, þ. e. 
að miðla árlegum iðgjaldatekjum beint 
til lífeyrisþega. Útlánastarfsemi sjóð-
anna er um leið lokið og þar með tapi 
þeirra vegna verðbólgunnar. Þegar svo 
er komið, geta sjóðirnir tæplega risið 
undir nema 1/4 — 2/5 lífeyrisins með 10% 
iðgjöldum. Hinir % — % verða þá að 
falla á þá aðila, sem kunna að ábyrgj-
ast lífeyrinn, t. d. ríkissjóð, banka eða 
bæjarfélög, en ella verða lífeyrisþegar 
sjálfir að bera skaðann. En til að sjóð-
irnir geti starfað á þeim grundvelli, 
þ. e. án vaxtatekna, og greitt fullan líf-
eyri, þyrftu iðgjöld til þeirra að vera 
25—40% af launum, en ekki 10%. Má 
af þessu sjá, hvaða baggar eru bundnir 
framtíðinni með því að heita mönnum 
svo háum lífeyri, en láta sjóðina renna 
út í sandinn. 

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins 
mun nú hafa um 150 milljón króna 
höfuðstól. Þar af leiðir, að hann tapar 
raunverulega verðmæti, sem nemur 1,5 
millj. kr., þegar verðlag hækkar um 1%. 
Af reikningum sjóðsins má fá nokkra 
hugmynd um, hversu miklu tap hans af 
verðbólgunni nemur samtals. Lausleg 
athugun sýnir, að tap hans frá 1940 
muni vera 90—100 millj. kr., og eru þá 
verðhækkanir miðaðar við vísitölu 
framfærslukostnaðar. Höfuðstóll líf-
eyrissjóðs barnakennara mun nú vera 
nær 30 millj. króna. Tap þess sjóðs frá 
1940 er hlutfallslega enn meira. Svo 
mætti lengi telja. 

Niðurstaðan af þessum hugleiðingum 
er í stuttu máli þessi: Með sömu stefnu 
stöndum við von bráðar uppi með líf-
eyrissjóði, sem hvorki hafa fé til útlána 
né til að greiða nema brot af þeim líf-
eyri, sem þeim var ætlað að greiða. 
Eina leiðin til að rétta sjóðina við, án 



Úr ríkisreikningnum 1957 

Í þessari grein eru birtar helztu niðurstöðutölur ríkisreikn-
inga fyrir árið 1957, þ. á. m. um sundurliðun á tekjum og 
gjöldum og: eignum og skuldum ríkissjóðs. 

Inngangur. 

Íþessari grein verður skýrt frá fjármál-

um ríkisins árið 1957, eins og þau koma 
fram í ríkisreikningnum það ár. Einnig 
verður greint frá helztu lögum, sem sett 
hafa verið til fjáröflunar í sambandi við 
afgreiðslu fjárlaga. Ýmsir mikilvægir þætt-
ir í fjármálum ríkisstofnana eru utan við 
fjárhag ríkissjóðs sjálfs, og gefur þetta 
yfirlit því ekki fullkomna heildarmynd af 
fjármálum ríkisins. 

Fjárlög fyrir árið 1957 voru gefin út 
28. febrúar 1957 sem lög nr. 9. Heildarupp-
hæð á rekstrarreikningi fjárlaganna var 
809,2 millj. kr., en reyndist 848,6 millj. kr. 
á ríkisreikningi. Rekstrarafgangur var 
áætlaður 85,6 millj. kr., en reyndist 62,2 
millj. kr. á ríkisreikningi. 

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. 96/1956 var III. kafli laga nr. 100/1948, 

um tekjuöflun í dýrtíðarsjóð, framlengdur 
til ársloka 1957. Lög þessi eru um álagn-
ingu söluskatts, sem er einn helzti tekju-
stofn ríkissjóðs. Ríkisstjórninni var með 
lögum nr. 93/1956 veitt heimild til að inn-
heimta ýmis gjöld 1957 með viðauka. Meðal 
þessara gjalda eru vitagjöld, stimpilgjöld, 
lestagjöld og leyfisbréfagjöld. Með lögum 
nr. 91/1956 var heimilað að innheimta 
skemmtanaskatt með viðauka árið 1957. 
Samkvæmt lögunum er skemmtanaskattur 
innheimtur með 200% álagi af kvikmynda-
sýningum og með 20% álagi af öðrum 
skemmtunum. Með lögum nr. 82/1956, um 
Útflutningssjóð, voru ýmis gjöld lögð á inn-
flutning, en frá þeim er skýrt í 1. hefti 
Fjármálatíðinda 1957, 25. bls. Alls voru 
tekjur sjóðsins 1957 áætlaðar 540 millj. kr., 
en af þeim áttu 20% eða 108 millj. kr. að 
renna í ríkissjóð. 

Niðurstöður ríkisreikninga. 

Á 1. töflu eru sýndir rekstrarreikningar 
ríkissjóðs fyrir árin 1956 og 1957. Síðara 

þess að iðgjöldin verði óbærilega há, er 
að tryggja það, að þeir fái aftur með 
vöxtum þau verðmæti, sem þeir lána út. 
Til þess að þetta sé hægt, verða vextir 
af lánum sjóðanna annað hvort að vera 

miklu hærri en verið hefur eða verð-
tryggja verður lán þeirra á einhvern 
hátt, t. d. með því að binda endur-
greiðslu þeirra vísitölu. 
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árið varð rekstrarhagnaður 62,2 millj. kr. 
eða 23,4 millj. kr. lægri en ráð var fyrir 
gert í fjárlögum. Tekjur ríkissjóðs af verð-
tolli og tekjur samkvæmt lögum um Útflutn-
ingssjóð urðu samtals 42,5 millj. kr. minni 
en áætlað var, og var það vegna minni 
innflutnings en gert hafði verið ráð 
fyrir. En það var einkum innflutning-
ur hátollaðra vara, sem dróst saman, 
fyrst og fremst vegna gjaldeyrisskorts. 
Flestir skattaliðir stóðust áætlun, og sumir 
fóru allmikið fram úr áætlun eins og tekju-

og eignarskattur (23 millj. kr.) og sölu-
skattur (12 millj. kr.). Tekjur af Áfengis-
verzluninni fóru um 20 millj. kr. fram úr 
áætlun og tekjur af Tóbakseinkasölunni um 
10 millj. kr. Samtals urðu tekjur ríkisins 
um 40 millj. kr. hærri en áætlað var í f jár-
lögum ársins eða 848,6 millj. kr., og hækk-
uðu þær þannig um 96,1 millj. kr. frá 1956 
eða um 12,8%. Tekjur ríkissjóðs voru að 
% hlutum skattar og tollar, en afgangur-
inn var að mestu tekjur ríkisstofnana. 
Tekju- og eignarskattur nam 134 millj. kr. 
árið 1957, en það er um % hluti skatta og 
tolla það ár. Gjöld ríkissjóðs voru alls 786,4 
millj. ki'. árið 1957 og hækkuðu um 132,9 
millj. kr. eða 20,3% frá árinu áður. Gjöldin 
fóru um 63 millj. kr. fram úr áætlun, og 
munaði þar mest um útgjaldaaukningu 
vegna aukinna niðurgreiðslna á vöruverði 
til að halda niðri vísitölunni, en til þeirra 
var varið um 17 millj. kr. meira fé en áætl-
að var í fjárlögum ársins. Helztu gjaldaliðir 
voru samgöngumál, kennslumál, félagsmál 
og dýrtíðarráðstafanir, en til þessara mála 
fór ríflega helmingur ríkisútgjaldanna árið 
1957. 

Útgjöld á eignahreyfingareikningi námu 
131,7 millj. kr. árið 1957, en á fjárlögum 
höfðu þau verið áætluð 86,7 millj. kr. Til 
ýmiss konar framkvæmda og eignaaukn-
ingar hjá ríkisstofnunum var varið 43,0 
millj. kr. árið 1957. Lánveitingar og skyld-
ar greiðslur námu 63,9 millj. kr., þar af 
voru lán til atvinnuaukningar á ýmsum 
stöðum 15,3 millj. kr. og greiðslur vegna 
ríkisábyrgðarlána í vanskilum 21,2 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 10,1 millj. kr. 
Greiddar voru lausaskuldir að upphæð 1,5 
millj. kr., og loks voru greiddar 13,2 millj. 
kr. af geymdu fé. 

Tekna megin á eignahreyfingareikningi 
var niðurstöðutalan 62,5 millj. kr. árið 1957, 
en hún hafði verið áætluð 2,5 millj. kr. í 
fjárlögum. Fyrningar og endurgreidd lán 
námu alls 2,2 millj. kr. Endurgreitt útlagt 
fé vegna ríkisábyrgða nam 2,9 millj. kr. 



186 FJÁ R M Á L A T l Ð I N D I 

Innborgað fé til geymslu, en það eru ónot-
aðar fjárveitingar og annað geymt fé, var 
alls 27,6 millj. kr. Innlendar lausaskuldir 
jukust um 28,7 millj. kr. og erlendar um 
0,1 millj. kr. 

Á 2. töflu, sem sýnir sjóðsyfirlit ríkis-
sjóðs árin 1956 og 1957, sést, að hagur ríkis-
sjóðs gagnvart bönkunum hefur versnað 

um 3,3 millj. kr. á árinu 1957, en peningar 
í sjóði lækkað um 6,2 millj. kr. 

% 



ÚR RlKISREIKNINGNUM 1957 187 

U. tafla. Efnahagsreikningar ríkissjóðs i árslok 1956 og 1957. 

19 56 19 57 

Afkoma ríkissjóðs. 

Ríkisreikningum er þannig fyrir komið, 
að erfitt er að átta sig á því, hver hefur 
raunverulega orðið afkoma ríkissjóðs á við-
komandi árum, svo og hvaða áhrif ríkis-
fjármálin hafa haft á hagkerfið. Til þess 
að fá nokkru skýrari mynd af þessu en fram 
hefur komið hér að framan hefur verið gerð 
tilraun til þess að gera yfirlit yf ir ríkis-
reikninga árið 1957, og er það sýnt á 3. 
töflu. Á þessu yfirliti eru tekin saman 
rekstrarreikningur, eignahreyfingareikn-
ingur og sjóðsyfirlit. 

Fyrsti hluti 3. töflu sýnir tekjur og gjöld 
ríkissjóðs á árinu, og hafa þar verið tekin 
með öll gjöld og tekjur á rekstrarreikningi, 
en auk þess öll samsvarandi útgjöld á eigna-
hreyfingareikningi, en þau námu samtals 
42,4 millj. kr. Tekjur umfram gjöld urðu 
því samkvæmt þessu 19,8 millj. kr. á árinu 

í stað 62,2 millj. kr. tekjuafgangs á rekstrar-
reikningi. 

Í öðrum lið töflunnar eru sýndar f jár -
magnshreyfingar, það er að segja lánveit-
ingar ríkissjóðs, greiðslur vegna ríkis-
ábyrgða, afborganir fastra lána, breyting-
ar á geymslufé og þess háttar. Umfram-
greiðslur á þessu yfirliti urðu 66,6 millj. 
kr. Heildarniðurstaðan, ef lagðar eru sam-
an tekjur og gjöld annars vegar og f jár-
magnshreyfingar hins vegar, sýnir því 36,8 
millj. kr. óhagstæðan jöfnuð, sem komið 
hefur fram sem greiðsluhalli ríkissjóðs og 
jafnaður hefur verið með lækkun á sjóði, 
breytingum á bankainnstæðu og aukningu 
lausaskulda, svo sem sýnt er í þriðja hluta 
töflunnar. Það skal tekið fram, að þessi 
greiðsluhalli stafar ekki eingöngu af ráð-
stöfunum varðandi viðkomandi fjárhagsár, 
heldur er þetta niðurstaða allra viðskipta 
á reikningum ríkissjóðs, þ. á m. breytinga 
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á geymslufé, ráðstöfunum á tekjuafgangi 
fyrri ára o. s. frv. Samkvæmt uppgjöri 
ríkisbókhaldsins á viðskiptum vegna ársins 
1957 er greiðsluhallinn talinn 22,3 millj. kr. 

Á það skal að lokum bent, að utan ríkis-
reikninga eru margar ríkisstofnanir, er 
hafa mikla fjárhagslega þýðingu, og er Út-
flutningssjóður þeirra langstærstur. Við-
unandi heildarmynd af áhrifum ríkisbú-
skaparins á hagkerfið fæst því ekki, nema 
fjármál þessara stofnana séu einnig tekin 
með. Upplýsingar úr ríkisreikningum segja 
þar aðeins hálfa sögu. 

Skuldir og ábyrgðir. 

Skuldir ríkissjóðs að frádregnu geymdu 
fé voru 399,4 millj. kr. árið 1957, en efna-

hagsreikningar áranna 1956 og 1957 eru 
sýndir á 4. töflu. Föst innlend lán námu 
118,9 millj. kr. í árslok 1957, og jukust 
þannig um 26,1 millj. kr. eða 28,1% á árinu. 
Upphæð fastra erlendra lána var 191,1 
millj. kr. í árslok 1957. Þau skiptust þann-
ig á lönd: lán í Danmörku 0,9 millj. kr., 
lán hjá Alþjóðabankanum 63,8 millj. kr., 
ensk lán 44,4 millj. kr., lán í Bandaríkjun-
um 81,9 xnillj. kr. og erlend lán vegna ríkis-
fyrirtækja 0,1 millj. kr. Innlendar lausa-
skuldir námu 87,6 millj. kr., en erlendar 
lausaskuldir voru 1,9 millj. kr. 

Lánaábyrgðir ríkissjóðs námu i árslok 
1957 991 millj. kr., þar af voru ábyrgðir 
vegna byggingarsamvinnufélaga 208 millj. 
kr. 



Fréttaþættir 
Utanríkisviðskipti og gjaldeyrisstaða — Utgerð og aflabrögð 
— Landbúnaður — Samningar stranda um fríverzlun Ev-
rópu — Iðnaðarframleiðsla 1956—1957 — EfnahagsástandiS 
i Bandaríkjunum — Verðþróun á alþjóðamarkaði — Við-
skiptasamningar — Skráð gengi — Peningamarkaðurinn. 

Utanríkisviðskipti og gjaldeyrisstaða. 

Til októberloka í ár varð vöruskiptajöfn-
uðurinn óhagstæður um 230 millj. kr., 

en það er 17 millj. kr. minni halli en fyrstu 
tíu mánuði ársins 1957. Innflutningurinn 
er nú 73 millj. kr. hærri en á sama tíma í 
fyrra, en útflutningurinn 90 millj. kr. hærri. 
(Töflur I—IV aftast í heftinu sýna inn- og 
útflutning, það sem af er árinu.) 

Samkvæmt töflunni um greiðsluviðskipti 
bankanna, sem fylgir þessari grein, varð 
greiðslujöfnuður á 3. ársfjórðungi óhag-
stæður um rúmar 22 millj. kr., en á sama 
tíma 1957 varð jöfnuðurinn hins vegar 
óhagstæður um 82 millj. kr. Hækkun hefur 
bæði orðið á kaupum og sölu gjaldeyris á 
ársfjórðungnum, salan hækkaði þannig um 
32 millj. kr. og kaupin um 91 millj. kr. í 
liðnum lán, endurgreiðsla o. fl. nettó, eru 
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taldar með 12,6 millj. kr., sem komu inn í 
júlímánuði af opinberu, þýzku láni. 

Gjaldeyrisstaða bankanna batnaði all-
mikið í október og nóvember eða alls um 
68 millj. kr. frá septemberlokum. Var nettó-
skuldin í nóvemberlok mjög svipuð og á 
sama tíma 1957. 

Að viðbættum kröfum á útlönd, en að 
ábyrgðum og greiðsluskuldbindingum frá-
dregnum, var gjaldeyrisstaðan í nóvember-
lok óhagstæð um 246 millj. kr., en var á 
sama tíma í fyrra óhagstæð um 290 millj. kr. 

Í töflu um gjaldeyrisviðskiptin á 2. árs-
fjórðungi í síðasta hefti Fjármálatíðinda 
láðist að taka tillit til notkunar á banda-

rísku láni, sem talið var með innkomnum 
gjaldeyri í árslok 1957. Notkunin nam 8,1 
millj. kr. og versnar greiðslujöfnuðurinn 
því um þá upphæð. 

Útgerð og aflabrögð. 
Síldveiðar með reknetum gengu fremur 

treglega í haust vegna gæftaleysis þar til 
í lok nóvembermánaðar, að veður tóku að 
stillast, og hefur afli verið góður síðan. 
Hinn 30. nóvember var heildaraflinn á veið-
unum orðinn sem hér segir: 32.716 (32.698) 
mál af bræðslusíld, 95.581 (82.122) tunnur 
af frystri síld og 57.618 (36.409) tunnur 
af saltsíld. 
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Tölur innan sviga eru frá sama tíma 
1957. í tölunum fyrir 1958 er aflamagn á 
vorsíldveiðum innifalið, en það var 6.125 
mál af bræðslusíld og 23.943 tunnur af 
frystri síld. 

Togaraaflinn hefur verið góður í haust, 
og er það eingöngu að þakka miklum karfa-
afla. Togararnir hafa allir veitt í ís, flestir 
á miðunum við Labrador, en nokkrir á 
heimamiðum. Söluferðir togara með ísfisk 
hafa orðið miklu færri en í fyrra og ein-
göngu til Þýzkalands. Þangað voru farnar 
4 ferðir í október og 9 í nóvember. Meðal-
verð í október var 3,11 kr. pr. kg, en lækk-
aði niður í 2,59 kr. í nóvember. Þessi verð-
lækkun var aðalorsök þess, að eigi voru 
farnar fleiri söluferðir til Þýzkalands í 
mánuðinum. Heildarverðmæti aflans, sem 
siglt var með í nóvember, var 4,2 millj. kr. 

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

Hvalveiðunum lauk í septemberlok, og 
mátti aflinn teljast mjög góður, þótt hann 
yrði aðeins minni en í fyrra. Alls veiddust 
508 (517) hvalir, þar af 289 (348) lang-
reyðar, 123 (81) búrhvalir, 91 (78) sand-
reyður og 5 (10) steypireyðar. Tölur innan 
sviga eru frá 1957. Framleiðsla hvalafurða 
var sem hér segir: hvallýsi 3.457 (3.196) 
tonn, hvalkjöt 1.881 (3.207) tonn, rengi 68 
(110) tonn og hvalmjöl 1.576 (1.505) tonn. 
Lýsismagnið varð meira nú en áður vegna 
aukinnar veiði búrhvala, en búrhvalslýsið 
varð 1.306 (861) tonn. Af hvalkjötinu fóru 
49 tonn til manneldis á innanlandsmarkaði, 
en kjötið er annars að mestu leyti selt sem 
dýrafóður til útlanda. Hvalmjölið er hins 
vegar aðallega selt á innanlandsmarkaði. 

Landbúnaður. 

Samkvæmt bráðabirgðatölum var slátrað 
um 644 þús. dilkum í sláturhúsum á sl. 
hausti eða um 26% fleiri en árið 1957, og 
varð dilkakjötið um 9.000 tonn. Ennfremur 
var slátrað um það bil 38 þús. fullorðnum 
kindum eða um 46% fleiri en árið 1957, og 

kjöt af fullorðnu fé varð um 800 tonn. Féð 
var almennt rýrara en árið áður, þannig að 
heildarkjötmagnið jókst aðeins um 18%. 

Tala búfjár samkvæmt búnaðarskýrslum 
í árslok 1957 fer hér á eftir, og eru tölur 
innan sviga frá 1956 hafðar til samanburð-
ar. Nautgripir 49.023 (47.509), sauðfé 
769.847 (706.291), hross 33.039 (33.928), 
svín 709 (746) og hænsni 97.937 (93.489). 
Af öðru búfé er mjög fátt. Sauðfé fjölgaði 
í öllum sýslum landsins nema Ísafjarðar-
sýslum, en mest í Árnessýslu, rúmlega 10 
þús., næstmest í Dalasýslu, rúmlega 8 þús., 
og í Rangárvallasýslu tæplega 8 þús. Sauð-
fé taldist nú rúmlega 31.300 fleira en flest 
áður (1933). Nautgripum fjölgaði í þeim 
sýslum, þar sem mjólk er framleidd til sölu 
í verulegum mæli, en fækkaði lítils háttar 
í flestum hinum sýslunum. 

Jarðargróði árið 1957 var sem hér segir: 
taða 2.947 (2.575) þús. hestar (þar af vot-
hey 342 (308) þús. hestar), úthey 385 (413) 
þús. hestar, kartöflur 76 (67) þús. tunnur 
og rófur 4,9 (5,5) þús. tunnur. Auk þess 
voru aðrar garðjurtir og gróðurhúsaafurðir 
framleiddar fyrir 10,4 (10,4) millj. kr. 

Móttekin mjólk í mjólkurbú til september-
loka í ár var 55.652 tonn, en var á sama 
tíma 1957 52.727, og nemur aukningin 
5,5%. Sala nýmjólkur til septemberloka var 
22.320 þús. 1 og jókst þannig um 4,4% frá 
1957. Miklar breytingar hafa orðið á fram-
leiðslu sumra annarra mjólkurafurða, t. d. 
jókst framleiðsla á mjólkurosti úr 464 tonn-
um fyrstu þrjá ársfjórðungana 1957 í 912 
tonn á sama tíma í ár. Framleiðsla á ný-
mjólkurdufti jókst mjög mikið á þriðja árs-
fjórðungi í ár, en miklu minna magn mjólk-
ur fór til niðursuðu á þessu ári en árið áð-
ur. Birgðir af smjöri voru 340,5 tonn hinn 
30. september, og höfðu þær aukizt um 76,9 
tonn frá 30. júní eða um 29,2%. Birgðir af 
mjólkurosti minnkuðu hins vegar um 10,9% 
á sama tíma, sem stafar af vaxandi útflutn-
ingi á honum. 

Frekari upplýsingar um framleiðslu og 
sölu mjólkurafurða er að finna í VIII. töflu 
aftast í heftinu. 
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Iðnaðarframleiðslan 1956—1957 . 

Eins og getið var um í grein um fram-
leiðslu og fjárfestingu 1957 í síðasta hefti 
Fjármálatíðinda, þá hefur Hagstofan ný-
lega safnað upplýsingum um iðnaðarfram-
leiðslu landsmanna árin 1953—1957. Niður-
stöður þessarar skýrslusöfnunar birtust í 
nóvemberhefti Hagtíðinda. Hér á eftir 
verða birtar tölur úr þessari skýrslu um 
framleiðslumagn þeirra iðnaðarvara, sem 
upplýsingar má fá um fyrir árin 1956 og 
1957. Yfirleitt má segja, að um tæmandi 
upptalningu sé að ræða á framleiðslu þess-
ara vara innan lands. Sleppt verður tölum 
um framleiðslu iðnaðarvara, sem áður hafa 
birzt í Fjármálatíðindum, svo sem um fram-
leiðslu mjólkurvara og innlendra tollvöru-
tegunda. 
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kvæmd sexveldasamningsins um tollabanda-
lag Evrópu, hefur verið að engu gerð und-
anfarna mánuði. Er nú allt í óvissu um 
framvindu þessara mála á næsta ári. 

Síðastliðið vor varð alllangt hlé á samn-
ingaviðræðum vegna stjórnmálaástandsins 
í Frakklandi, sem varð til að tefja viðræð-
ur sexveldanna um sameiginlega afstöðu 
þeirra til fríverzlunarmálsins. í lok júlí 
voru fundir hafnir á ný í ráðherranefnd 
þeirri, sem hefur haft fríverzlunarsamn-
ingana með höndum, og virtist þá horfa 
betur um, að samkomulagsgrundvöllur 
fyndist. Á fundum í október og nóvember 
kom þó í ljós, að djúpstæður ágreiningur 
var enn um ýmis meginatriði fríverzlunar-
samningsins, aðallega milli Frakka annars 
vegar og Breta og hinna tíu ríkjanna, sem 
utan við tollabandalagið standa, hins vegar. 
Vildu Frakkar meðal annars binda aðild 
sína því skilyrði, að mjög strangar reglur 
yrðu settar varðandi tolla ríkja innan fr i -
verzlunarsvæðisins gagnvart ríkjum utan 
þess. Varð fljótlega ljóst, að ekki var nein 
von um, að samkomulag gæti tekizt fyrir 
áramótin, en þá byrja tollalækkanir og 
rýmkun innflutningshafta að koma til 
framkvæmda innan tollabandalagsins. Þess-
ar aðgerðir hljóta að verða til þess að rýra 
samkeppnisaðstöðu þeirra þátttökuríkja 
O.E.E.C., sem utan við tollabandalagið 
standa. Hafa þessi ríki lýst því yfir, að þau 
teldu mjög alvarlegt, ef til slíks misræmis 
kæmi í viðskiptum innan Vestur-Evrópu, 
og hafa sum þeirra gefið í skyn, að þau 
mundu gera gagnráðstafanir. 

Hinn 15. desember var haldinn fundur 
í ráðherranefnd Efnahagssamvinnustofn-
unarinnar. Þar buðust Bretar til að lækka 
tolla og höft gagnvart sexveldunum 1. janú-
ar jafnmikið og sexveldasamningurinn ger-
ir ráð fyrir, enda láti sexveldin sömu lækk-
anir gilda gagnvart Bretlandi. Ýmsar þjóðir 
utan tollabandalagsins, t. d. Norðmenn, 
Svíar og Svisslendingar, sögðust mundu 
fylgja þessu fordæmi Breta, ef til kæmi. 
Að frumkvæði Frakka neituðu sexveldin að 
fallast á þessa lausn málsins. Áður höfðu 

þau boðizt til þess að lækka einhliða tolla 
og höft gagnvart ríkjum utan tollabanda-
lagsins til þess að forðast viðskiptastríð í 
Evrópu. Á þessum fundi lýstu Frakkar yfir 
því, að þeir mundu ekki verða aðilar að 
slíkum ráðstöfunum. Endalok fundarins 
urðu því þau, að engin niðurstaða fékkst, 
en ákveðið var að halda annan fund 15. 
janúar nk., og mun tíminn verða notaður 
til að kanna þær málamiðlunartillögur, sem 
fyrir liggja. Allt bendir til þess, að á þeim 
fundi verði þjóðir Evrópu að velja milli 
tveggja leiða, annað hvort að taka á ný upp 
viðræður um fríverzlun Evrópu eða leggja 
út í viðskiptastríð, sem á skömmum tíma 
getur gert að engu mikinn hluta þess, sem 
Efnahagssamvinnustofnun Evrópu hefur 
byggt upp á síðustu tíu árum. 

Efnahagsástandið í Bandaríkjunum. 

Samdrátturinn, sem hófst í atvinnulífi 
í Bandaríkjunum fyrir rúmu ári síðan, er 
þegar að miklu leyti úr sögunni, og búizt 
er við áframhaldandi framleiðsluaukningu, 
þótt talið sé, að þróunin verði ekki mjög ör 
á næstunni. Þrátt fyrir nokkra skyndilega 
lækkun á kauphöllinni í New York síðara 
hluta nóvember dró það lítið eða ekki úr 
bjartsýni manna á batnandi horfum. Í 
hlutafjárkaupum á kauphöllinni undan-
farna mánuði hefur mest munað um mik-
inn fjölda smárra kaupenda, en sú þróun 
stafar af þeirri trú almennings í landinu, 
að samdrátturinn, sem hófst í atvinnulíf-
inu eftir mitt ár 1957, muni fljótlega snú-
ast yfir í þenslu. Annað hafði líka sín áhrif 
til að auka eftirspurn eftir hlutabréfum, 
en það var vitneskjan um, að halli á rikis-
reikningunum fyrir fjárhagsárið 1958—59 
mundi nema allt að 12.000 milljónum doll-
ara (sem að nokkru leyti á rót sína að rekja 
til viðleitni stjórnarvaldanna að vega upp 
á móti samdrætti í atvinnulífinu). Almenn-
ingur í Bandaríkjunum er þeirrar skoðun-
ar, að svo mikill halli á ríkisútgjöldunum 
mundi draga úr raunverulegu verðmæti 



er sú, að ekki er búizt við mikilli aukningu 
f járfestingar í byggingariðnaðinum og 
skyldum atvinnugreinum, þó að íbúðar-
húsabyggingar og vegalagning hafi aukizt 
nokkuð vegna ráðstafana hins opinbera til 
að vega upp á móti samdrættinum i at-
vinnulífinu. Einnig virðist ólíklegt, að út-
flutningur Bandarikjanna muni aukast í 
næstu framtíð, en hann fór minnkandi á 
fyrra hluta þessa árs. 

Þrátt fyrir allt þetta bendir margt til, 
að heildarþjóðartekjurnar í Bandaríkjun-
um verði meiri á árinu 1959 en nokkru sinni 
fyrr. En hafa ber í huga, að ekki er gert 
ráð fyrir, að afkastageta þjóðarbúsins verði 
fullnýtt, og fólksfjölgunin er það mikil i 
landinu, að töluverð aukning þjóðartekn-
anna gerir ekki betur en að halda lifskjör-
unum í horfinu. 

Verðþróun á alþjóðamarkaði. 

Verðlag á heimsmarkaðinum hefur yf ir -
leitt verið stöðugt undanfarin ár, en þró-
unin hefur verið allmisjöfn í hinum ýmsu 
löndum, eins og sjá má af meðfylgjandi 
töflum um visitölu heildsöluverðs og fram-
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Vísitölur heildsöluverðs í nokkrum löndum (1953 = 100). 
Samkvæmt hagskýrslum Sameinuðu þjóðanna. 

Vísitölur framfærslukostnaðar í nokkrum löndum (1953 = 100). 
Samkvæmt hagskýrslum Sameinuðu þjóðanna. 

færslukostnaðar í nokkrum löndum. Á ár-
inu, sem er að líða, hefur orðið einna mest 
verðhækkun í Frakklandi, og einnig hefur 
orðið veruleg verðhækkun í Finnlandi. Vísi-
tala heildsöluverðs er ekki reiknuð út fyrir 

Ísland. Í töflunni um heildsöluverð er mið-
að við almennt verðlag nema í Bretlandi 
eftir 1953, þar á fyrri dálkurinn við hrá-
efni, en síðari dálkurinn við fullunnar 
vörur. 
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Á undanförnum tveimur árum hefur vísi-
tala framfærslnkostnaðar hækkað langmest 
á Íslandi af þeim löndum, sem tekin eru 
með í meðfylgjandi töflu; Finnland kemur 
næst í röðinni og síðan Frakkland. Hins 
vegar hefur orðið töluvert minni hækkun 
í Noregi og Svíþjóð á þessu tímabili og enn 
minni í Bretlandi og Danmörku. Í f jórum 
síðastnefndu löndunum hefur aftur á móti 
orðið svipuð hækkun vísitölu framfærslu-
kostnaðar síðan 1953. 

Gullgengi íslenzkrar krónu. Pappírskrón-
an er nú 13,5328% af upphaflegu verðgildi 
sínu. Ein pappírskróna samsvarar nú 
0,0545676 gr af skíru gulli. Samkvæmt þvi 
jafngilda 100 gullkrónur 738,95 pappírs-
krónum. 

Lögskráð miðgengi íslenzku krónunnar 
er 16,2857 kr. á móti einum Bandaríkja-
dollar. 

Einu breytingarnar, sem orðið hafa á 
skráningu erlends gjaldeyris, síðan gengið 
var síðast birt í Fjármálatíðindum, urðu 
á Kanadadollar. Hinn 10. desember sl. 
hækkaði sölugengi hans úr 16,81 í 16,93. 

Viðskiptasamningar. 

Ísrael. Með erindaskiptum milli sendi-
ráða Ísraels og Íslands í Stokkhólmi, dag-
settum 21. og 23. júlí, var viðskipta- og 
greiðslusamningur milli landanna frá 18. 
mai 1953 framlengdur óbreyttur til 18. maí 
1959. 

Kúba. Hinn 29. september var undirrit-
aður nýr viðskiptasamningur milli Íslands 
og Kúbu, og gildir hann til 3. október 1961. 
Samningurinn er samhljóða fyrra samningi 
milli rikjanna frá 3. október 1955. Efni þess 
samnings er lýst allítarlega í 4. hefti Fjár-
málatíðinda 1955, en í honum er gert ráð 
fyrir, að Íslendingar kaupi strásykur og 
nokkrar aðrar vörutegundir frá Kúbu, en 
selji þangað saltfisk, lýsi og fleiri afurðir. 

Tékkóslóvakía. Hinn 29. ágúst var undir-
rituð bókun um viðskipti milli Íslands og 
Tékkóslóvakiu á tímabilinu 1. september 
1958 til 31. ágúst 1959. Samkomulagið, sem 
gert er í samræmi við ákvæði gildandi vöru-
skiptasamnings milli þjóðanna, gerir ráð 
fyrir, að innflutningur frá Tékkóslóvakíu 
aukist nokkuð, en útflutningur þangað 
verði svipaður og á síðasta tímabili. Frá 
samningnum er sagt í 3. hefti Fjármála-
tíðinda 1957. 

Peningamarkaðurinn. 

Þróun peningamálanna undanfarna tvo 
mánuði, það er að segja október og nóvem-
ber, var nokkru hagstæðari en á sama tíma 
í fyrra. Aðstaða bankanna út á við batnaði 
vegna mjög mikilla tekna af útflutningi, 
og heildarútlán bankanna lækkuðu um 52 
millj. kr. Þrátt fyrir þetta hefur útlána-
aukningin orðið 494 millj. kr. fyrstu ellefu 
mánuði ársins, en það er miklu meiri aukn-
ing en á sama tímabili 1957, en þá nam hún 
346 millj. kr. í nóvemberlok voru heildar-
útlánin 368 millj. kr. meiri en á sama tíma 
í fyrra. 

Hagstæðari þróun síðustu tvo mánuði er 
svo að segja eingöngu að þakka betri f jár -
hag ríkissjóðs og ríkisstofnana, þar á meðal 
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Útflutningssjóðs, miðað við sama tíma í 
fyrra. Samtals batnaði aðstaða ríkissjóðs 
og ríkisstofnana í október og nóvember um 
115 millj. kr. gagnvart Seðlabankanum og 
var í nóvemberlok 135 millj. kr. betri en á 
sama tíma í fyrra. Á þessum tveimur mán-
uðum lækkaði skuld ríkissjóðs á aðalvið-
skiptareikningi um 97 millj. kr., en jafn-
framt varð hækkun á innstæðum Útflutn-
ingssjóðs. Þessi bætta afkoma er annars 
vegar að þakka því, að innflutningur hefur 
verið mjög mikill að undanförnu, en jafn-

framt hafa tekjur af tollum og öðrum að-
flutningsgjöldum orðið stórum meiri vegna 
ákvæða Útflutningssjóðslaganna. 

Aðstaða banka og peningastofnana gagn-
vart Seðlabankanum hefur hins vegar versn-
að undanfarna tvo mánuði samhliða því, 
sem peningar hafa streymt til ríkissjóðs og 
Útflutningssjóðs. Nettóstaða banka og pen-
ingastofnana gagnvart Seðlabankanum að 
endurkaupum frátöldum versnaði um 79 
millj. kr. í október og nóvember og var í 
lok nóvember 24 millj. kr. lakari en á sama 

Seðlavelta. 

Aðstaða bankanna gagnvart útlöndum. 
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tímabili í fyrra. Endurkaup afurðavíxla 
hækkuðu aðeins um 4 millj. kr. þessa tvo 
mánuði, en hins vegar hefur orðið gífurleg 
aukning á endurkaupum á árinu. Hækkuðu 
endurkaup frá áramótum til nóvemberloka 
um 197 millj. kr. á móti 105 millj. kr. aukn-
ingu á sama tímabili 1957. Aukin endur-
kaup eiga rót sína að rekja annars vegar 
til meiri framleiðslu og vörubirgða vegna 
betri aflabragða, en hins vegar til hækkaðs 

verðlags afurðabirgða vegna aukinna út-
flutningsbóta. 

Innlánsaukningin hefur orðið mun meiri 
í ár en í fyrra, en frá áramótum til nóvem-
berloka hækkuðu spariinnlán í bönkunum 
um 87 millj. kr. á móti 56 millj. kr. hækkun 
fyrstu ellefu mánuði ársins 1957. Aukning 
veltiinnlána hefur orðið enn þá meiri á ár-
inu eða 197 millj. kr. til nóvemberloka á 
móti 80 millj. kr. aukningu á sama tímabili 

Endurkeyptir víxlar í Seðlabankanum. 

Aðstaða ríkissjóðs og ríkisstofnana gagnvart Seðlabankanum. 
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í fyrra. Þessi aukning stafar svo að segja 
eingöngu af auknum inngreiðslum á ábyrgð-
ir og greiðsluskuldbindingar og auknum 
innstæðum í Seðlabankanum, en þar á meðal 

eru bæði innstæður opinberra aðila, svo og 
mótvirði innflutnings landbúnaðarafurða, 
sem fluttar eru frá Bandaríkjunum sam-
kvæmt sérstökum samningi. 

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

stofnlánadeildarinnar.) 

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 

1956—1958 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 1956 til olctóber 1958. 

1 9 5 6 1 9 5 7 1 9 5 8 

Togarar Bátar Samtals Togarar Bátar Samtals Togarar Bátar Samtals 
tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn 

Janúar 7.881 3.250 11.131 7.461 7.075 14.536 6.400 12.242 18.642 
Febrúar 10.812 27.558 38.370 7.639 21.776 29.415 12.699 25.664 38.363 
Marz 15.744 39.590 55.334 12.116 40.296 52.412 14.201 46.719 60.920 
Apríl 21.501 53.153 74.654 15.333 46.388 61.721 17.326 63.317 80.643 
Maí 17.446 13.787 31.233 16.332 18.969 35.301 17.393 14.966 32.359 
Júní 20.911 9.195 30.106 19.339 25.684 45.023 20.360 29.299 49.659 
Júlí 13.559 66.795 80.354 18.821 50.616 69.437 18.430 35.471 53.901 
Ágúst 13.125 19.897 33.022 15.700 33.660 49.360 20.299 27.756 48.055 
September 17.284 5.450 22.734 10.814 8.651 19.465 18.639 21.957 40.596 
Október 12.545 15.077 27.622 11.513 5.462 16.975 18.523 7.239 25.762 
Nóvember 14.744 9.187 23.931 9.764 10.570 20.334 
Desember 8.190 7.014 15.204 10.715 11.633 22.348 

Samtals 173.742 269.953 443.695 155.547 280.780 436.327 

Janúar—október . . 150.808 253.752 404.560 135.068 258.577 393.645 164.270 284.630 448.900 

VI. tafla. Fiskaflinn 1956—1958, 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. 

A l l t á r i ð 1.—3. ársfjórðungur 3. ársfj. 

1956 1957 1957 1958 1958 

tonn tonn tonn tonn tonn 

Skarkoli 451 1.320 967 536 141 
Heilagfiski 508 914 559 666 144 
Annar flatfiskur 792 1.610 1.508 1.293 676 
Þorskur 234.186 201.160 180.961 221.127 21.381 
Ýsa 16.172 20.083 15.417 14.558 1.411 
Langa 2.988 2.684 2.362 3.063 248 
Steinbítur 5.684 8.824 8.416 9.371 1.020 
Karfi 58.578 61.552 47.437 63.256 44.857 
Ufsi 18.913 14.376 8.931 9.751 2.615 
Keila 3.072 3.386 2.795 4.213 124 
Síld 100.465 117.495 105.342 94.151 69.476 
Úrgangsfiskur í verksmiðjur . 1.887 2.923 1.975 1.153 459 

Samtals 443.696 436.327 376.670 423.138 142.552 
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VII. tafla. Hagnýting fiskaflans 1956—1958. 
Aflinn talinn eins og í VI. töflu. 

A l l t á r i ð 1.—3. ársfjórðungur 3. ársfj. 

1956 1957 1957 1958 1958 

tonn tonn tonn tonn tonn 

Ísaður fiskur 18.283 17.314 8.800 6.055 
Fiskur til frystingar 164.368 179.855 154.192 202.861 58.463 
Fiskur í herzlu 47.635 34.477 31.227 39.416 1.326 
Fiskur í niðursuðu 164 133 96 59 1 
Fiskur til söltunar 100.781 77.667 7 1 . 8 0 7 73.190 10.299 
Síld til söltunar 51.358 27.156 23.430 44.106 28.686 
Síld til frystingar 12.909 12.024 7.489 8.843 5.834 
Síld í verksmiðjur 36.198 78.315 74.423 41.202 34.956 
Annar fiskur í verksmiðjur . . 8.486 5.958 2.730 3.909 2.341 
Annað 3.514 3.428 2.476 3.497 646 

Samtals 443.696 436.327 376.670 423.138 142.552 

VIII. tafla. Framleiðsla og sala mjólkurafurða 1956—1958. 
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IX. tafla. Vísitala framfærslukostnaðar. 
Marz 1950 = 100. 

1953 1951f 1955 1956 195 7 1958 
Janúar . . . . 157 158 161 175 186 191 
Febrúar . . . . 157 158 161 176 186 191 
Marz 156 158 161 178 187 191 
Apríl 156 158 162 180 189 192 
Maí 156 158 162 181 190 192 
Júní 156 159 163 182 190 193 
Júlí . 157 159 165 185 191 199 
Ágúst . . . 156 158 165 186 191 202 
September . . 159 159 165 186 191 204 
Október . . . . 157 159 172 186 191 217 
Nóvember . . 158 159 173 186 191 219 
Desember . . . 158 160 174 186 191 220 

XI. tafla. Vísitala byggingarkostnaðar. 

Október 1955 100 
febrúar 1957 113 
júní 1957 116 
október 1957 117 
febrúar 1958 117 
júní 1958 123 
október 1958 134 

Ath. Umreikna má þessa vísitölu í vísitölu 
samkv. eldri grundvelli með því að margfalda 
hana með 9,69. 

X. tafla. Kaupgjaldsvísitala. 
Marz 1950 = 100. 

Júní —ágúst 1955 151 + 10 
september—nóvember 1955 154 + 10 
desember 1955-febrúar 1956 161 + 10 
marz—mai 1956 163 + 10 
jún í -ágús t 1956 168 + 10 
september—nóvember 1956 168 + 10 
desember 1956 - febrúar 1957 168 + 10 
marz—maí 1957 178 
júní—ágúst 1957 182 
september — nóvember 1957 183 
desember 1957 — febrúar 1958 183 
marz —maí 1958 183 
júní — ágúst 1958 183 
september — nóvember 1958 185 
desember — febrúar 1959 202 

Ath. Til febrúarloka 1957 var greitt kaup skv. 
kaupgjaldsvísitölu að viðbættum 10 stigum. 

XIII. tafla. Innlán og útlán sparisjóða, Söfnunarsjóðs og innlánsdeilda kaupfélaga. 

Ath. Tölurnar fyrir hver mánaðarlok 1958 eru bráðabirgðatölur, svo og árslok 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. 
I þús. kr. 
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