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Nokkur framtíðarverkefni 

i. 

VVinar víðtæku efnahagsráðstafanir, 
•*-* sem gerSar voru af ríkisstjórn og 
Alþingi í vetur, virðast í öllum megin-
atriöum kafa náö þeirn markmiðum, 
sem sett höfðu verið. Tekizt hefur að 
stöðva þá skrúfu kaup- og verðhækk-
ana, sem i gang komst á síðasta ári og 
augljóst var að snúast muncli með si-
vaxancli hraða, ef ekkert væri að gert, 
og það tókst jafnvel með niðurfærslu 
að snúa hjólinu einn hring til baka. 

Engu að siður mun öllum hafa verið 
Ijóst, að hér var aðeins um bráðabirgða-
ráðstafanir að ræða og lausn ýmissa 
vandamála var í rauninni frestað, unz 
stjórnmálalegar forsendur yrðu fyrir 
hendi til að taka þau til meðferðar. 
Helzti veikleiki þessara aðgerða felst 
í þvi, að teflt hefur verið á tæpasta 
vaðið um tekjuöflun til ríkissjóðs og 
Útflutningssjóðs, svo að veruleg hætta 
er á greiðsluhalla, ef aðstæður reynast 
ekki mjög hagstæðar. Með öðrum orð-
um má segja, að þótt tekizt hafi að 
stöðva vixlhækkanir kaupgjalds og 
verðlags um sinn, biði óleystur sá vandi 
að koma á jafnvægi milli heildarfram-
boðs og eftirspurnar i þjóðfélaginu. 

Sú leið, sem nú hefur verið valin, hef-
ur þann meginkost umfram þær ráð-
stafanir, sem gerðar hafa verið und-
anfarin ár, að dregið hefur verið i bili 

úr óttanum við verðhækkanir og va.n-
trausti manna á verðgildi peninganna. 
Einnig hafa launþegar fengið tækifæri 
til að sjá, að hag þeirra getur verið ekki 
siður borgið, þótt vandamálin séu leyst 
liicð rcrðstöö'-un og niðurf'ærslu- i stað 
hækkunar útflutningsbóta og aðflu.tn-
ingsgjalda, sem hætt er við að leiði sið-
an til áframhaldandi verðhækkana. Það 
er þvi vonandi, að launþegar beri gæfu 
til að hrinda ekki af stað nýrri vev'ð-
hækkunaröldu, sem ekki er hugsanlegt 
að muni færa þeim kjarabætur, eins og 
nú er háttað. 

Tilraunir til að leysa efnahagsvanda-
málin hafa hvað eftir annað á undan-
fÖ7-num cirum strandað á hinum rót-
gróna verðbólguhugsunarhætti og þeim 
vixlhækkunum kaupgjalds og verðlags, 
sem lionum fylgja. Ef takast mætti að 
forðast kauphækkanir og teljandi halla-
rekstur rikisbúsins á þessu ári, er óhætt 
að fullyrða, að með niðurfærslunni hafi 
tekizt að skapa heppilegan grunclvöll 
frekari ráðstafana til að koma á jafn-
vægi i íslenzkum efnahcigsmálum bæði 
inn á við og út á við. 

Siðan heimsstyrjölclin skall á fyrir 
tæpum tuttugu árum, hefur verðlag hér 
á landi farið sifellt hækkandi, en þó með 
örfáum hvildum um tiltölulega skamm-
an tima i senn. Þessi þróun hefur sett 
mark sitt á alla efnahagsstarfsemi i 
landinu. Sá hugsunarháttur hefur fest 
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rætur með þjóðinni, að það borgi sig aS 
mi&a allar fjárhagslegar ákvarðanir viS 
það, að verðlag hljóti ætíð að fara hækk-
ancli. Þetta hefur ýtt unclir fjárfest-
ingu, sem einatt hefur verið þjóðhags-
lega óhagkvæm, en dregið úr sparnaði 
og heilbrigðri fjármagnsmyndun. 

Af þessu leiðir, að þess er ekki að 
vænta, að lausn fáist á þeim vanda, sem 
við hefur verið að glíma, með skjótum 
eða einföldum hætti. Jafnframt þvi, sem 
ráðstafanir eru gerðar til að draga úr 
umframeftirspurn í þjóðfélaginu og 
koma á betra jafnvægi í gengismálum, 
verður að fara fram víðtæk endurskoð-
un á mörgum þáttum efnahagskerfis-
ins, sem hin þráláta verðbólga hefur 
fært alvarlega úr skorðum. Án slikra 
skipulagsbreytinga eru litil likindi til, 
að jafnvægisástand geti haldizt til 
lengdar. 

Almennur skilningur er mjög að vaxa 
á nauðsyn þess að koma á heilbrigðu 
skipulagi á einu mikilvægu sviði, það er 
að segja kaupgjaldsmálum, þótt lítið 
samkomulag sé enn um úrræði til bóta. 
Um launamálin skal þó ekki rætt að 
sinni, en í stað þess mun vikið að nokkr-
um öðrum atriðum, sem ekki skipta 
minna máli, ef finna á varanlega lausn 
þeirra efnahagsörðugleika, sem ein-
kennt hafa íslenzk þjóðmál nú um langt 
skeið. 

II. 

Einn mikilvægasti þáttur nýrrar 
stefnu í efnahagsmálum hlýtur að vera 
að auka svigrúm frjálsrar verðmynd-
unar. 

Vegna jafnvægisleysis milli fram-
boðs og eftirspurnar hefur á fjölcla-
mörgum sviðum efnahcigslífsins verið 

gripið til hafta og skömmtunar, unz 
starfsemi markaðsins er orðin svo ófull-
komin, að hún er hætt að tryggja sæmi-
lega nýtingu framleiðsluþáttanna og 
verncla hag neytencla. Höftin hafa 
margvislega annmarka. í fyrsta lagi 
koma þau í veg fyrir heilbrigða sam-
keppni og halda hlífiskildi yfir margs 
konar efnahagsstarfsemi, sem er óhag-
kvæm fyrir þjóðarbúið, svo að hún vex 
og dafnar á kostnað þeirra atvinnu-
greina, sem skila þjóðinni mestum raun-
verulegum arði. I öðru lagi hafa höftin 
í för með sér geysilegt misrétti, þar sem 
einum eru veitt mikilsverð fríðindi, sem 
öðrum er neitað um. Margs konar gróða-
brask og óeðlileg ágóðamynclun á sér 
stað í skjóli þeirra forréttinda, sem 
höftin hljóta að veita hinum útvöldu, 
og hjá því getur ekki farið, að þetta 
eigi sér stað á kostnað eðlilegs atvinnu-
rekstrar. Loks hlýtur sjálf framkvæmd 
haftanna að hafa i för með sér mikla 
vinnu, sem skilar þjóðarbúinu litlu í 
aðra hönd, svo að ekki sé meira sagt. 

Nú er samt sem áður ekki ráðlegt að 
afnema öll höft á svipustundu, jafnvel 
þótt áhrifamiklar aðgerðir hafi verið 
framkvæmdar til að koma á efnahags-
legu jafnvægi. Til þess eru þau orðin 
of rótgróin. Hins vegar er mikilvægt 
að leyfa frjálsri verðmyndun og sam-
keppni að njóta sin, hvar sem hægt er 
án verulegrar áhættu. Þannig má smám 
saman færa út áhrifasvið markaðsins 
og koma á eðlilegu aðhaldi um vöru-
verð og gæði. 

Vegna smæðcir hins íslenzka hagkerf-
is hlýtur verðmyndun á markaði hér 
innan lands að vera ófullkomin á mörg-
um sviðum. Þeim mun meiri nauðsyn 
er, að frelsi í innflutningsverzlun sé 



NOKKUR FRAMTÍÐARVERKEFNI 5 

nægilegt til að veita innlendri fram-
leiðslu aShalcl og tryggja þannig hag-
kvæma nýtingu framleidsluþáttanna. 
Mikilvægi frjálsrar verðmyndunar á 
markaði er atriöi, sem almennt sam-
komulag má heita um hvarvetna á Vest-
urlöndum. íslendingar hafa hins vegar 
fjarlægzt hi<5 heilbrigða markaSshag-
kerfi svo mjög, að á þessi sannindi er 
þörf að benda í hvert sinn, er íslenzk 
efnahagsmál ber á góma. 

III. 

Hin langvinna verSbólguþróun hefur 
haft óheillavænleg áhrif á fjármagns-
markaðinn og leitt til jafnvægisleysis 
milli framboSs og eftirspurnar á fjár-
magni. Vegna óttans við sihækkandi 
veÆag hafa sparnaðarvenjur manna 
breytzt mjög frá þvi, sem áður var. I 
staS þess að festa fé í peningaverSmæt-
um, svo sem innstæðum og verðbréfum, 
sem rýrna i verði meS fallandi verðgildi 
peninga, kappkosta menn að koma eig-
um sínum í einhver þau verSmæti, sem 
ætla má að hækki í verSi með verð-
þenslu. Mikil óhagkvæm fjárfesting á 
sér stað af þessum orsökum, en jafn-
framt hefur bæði fyrirtæki og opinbera 
aðila skort fjármagn til þeirra fram-
kvæmda, sem nauðsynlegastar eru fyrir 
þjóðarbúið. Afleiðingin hefur svo orðið 
sú, að afla hefur þurft fjár í stórum 
stil með sköttum, erlendum lántökum og 
peningaþenslu. 

Ef komast á út úr þessum ógöngum, 
er nauðsynlegt að láta lögmál markaðs-
ins ráða meiru en verið hefur á þessu 
sviði sem öðrum. Það þarf því að vera 
einn meginþáttur jafnvægisstefnu að 

koma á verðbréfamarkaði, þar sem 
vextir ákvarðast fyrst og fremst af 
framboði og eftirspurn á fjármagni. 
Haldist verðlag sæmilega stöðugt um 
nokkurt skeið, er ekki óliklegt, að tak-
ast mætti að koma honum á. Allmikil 
fjármagnsmyndun á sér stað hjá ýms-
um aðilum, einkum lifeyrissjóðum og 
tryggingastofnunum, og væri eðlilegt, 
að þeir ávöxtuðu fé sitt að verulegu 
leyti í verðbréfum, sem skráð væru á 
slikum markaði, en það mundi gefa hon-
um nokkurn styrkleika í upphafi, unz 
almenningur fengist þar til aukinna 
viðskipta. 

Ætla má, að verðbréfamarkaður yrði, 
þegar fram í sækti, mjög mikilvægur 
fyrir heilbrigða starfsemi efnahags-
kerfisins. Hann mundi í fyrsta lagi 
verða loftvog á ástandið i peningamál-
um, sem mundi gefa stjórnendum pen-
ingakerfisins upplýsingar um viðhorf 
almennings hverju sinni. Væru þá meiri 
likindi til, að ráðstafanir til lausnar 
nýjum vandamálum yrðu gerðar í tima. 
í öðru lagi er von til þess að afla mætti 
á slikum markaði verulegs hluta þess 
fjár til fjárfestingar hjá opinberum að-
ilum, sem undanfarið hefur verið feng-
ið með sköttum eða peningaþenslu. Loks 
er mikilvægt, að verðbréfamarkaður 
gæti, þegar timar liðu, orðið upp-
spretta fjármagns fyrir atvinnufyrir-
tæki, sem þar gætu selt bæði eigin verð-
bréf og hlutabréf. Áður en hlutabréf 
islenzkra fyrirtækja geta orðið hæf til 
skráningar og viðskipta á opinberum 
markaði, þarf þó að gera mikilvægar 
breytingar, bæði á félagslögum, skatt-
lagningu og öðrum afskiptum hins opin-
bera af starfsemi þeirra. Skal að lokum 
stuttlega vikið að þessari hlið málanna. 
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IV. 

Fjárhagslega sterk og vel rekin fyr-
irtæki hljóta ætíð aS verSa grunclvöllur 
heilbrigðs fjárhagskerfis. 1 þessum efn-
um er miki5 að vinna hér á lancli, þvi að 
verSbólga unclanfarinna tveggja ára-
tuga hefur leikið fjárhag margra helztu 
fyrirtækja lanclsins grátt, rekstrarfé 
þeirra hefur rýrna'ö stórlega vegna sí-
felldra ver&hækkana, en óhófleg skatt-
lagning og óréttlát verölagningarákvæ8i 
komið i veg fyrir eðlilega nýmynclun 
fjármagns. Það er óhjákvæmilegt, að 
nolckurn tima taki að ráða bót á þess-
um vandamálum, en lausn þeirra er 
frumskilyrði þess, að takast megi að 
koma á varanlegu jafnvægi i peninga-
málum og efla styrk atvinnuveganna. 

Umbætur í skattamálum eru þarna 
vafalaust mikilvægastar. Skattlcigning 
bæði fyrirtækja og einstaklinga hefur 
verið óheilbrigð á undanförnum árum 
þrátt fyrir enclurbætur, sem gerðar 
hcifa verið á tekjuskattlagningu félaga. 
Vegna verðhækkana hefur skattstiginn 
orðið æ þyngri, og ekki hefur við skatt-
lagningu fyrirtækja verið tekið tillit 
til þeirrar nauðsynjar, að þau hélclu 
raunverulegu verðmæti rekstrarfjár 
sins óskertu. Afleiðingin hefur i raun-
inni orðið nokkurs konar fjárflótti úr 
mörgum þeim rekstri, sem mestu máli 
skiptir fyrir þjóðarbúið, og yfir i cdls 
kyns smáfyrirtæki, sem gefci eigenclum 
sinum betri aðstöðu til að koma verð-
mætum unclan skattheimtunni. Álagn-
ing stóreignaskattsins, sem raunveru-
lega þýðir, að fjármagn er einmitt clreg-
ið út út fjárhagslega heilbrigðustu at-
vinnufyrirtækjunum, svo að þau verðci 

að auka skuldir sinar að sama skapi, er 
eitt gleggsta clæmið um skilningsleysið, 
sem ríkt hefur á nauðsyn þess að verndci 
fjárhagslegt sjálfstæði atvinnufyrir-
tækja. 

Umbætur í þessum efnum verður að 
byggja á þvi megincitriði, að skattheimta 
má hvorki clraga um of úr getu manna 
til fjármagnsmynclunar né úr vilja 
þeirra til að skava þjóðinni verðmæti 
með vinnu sinni. 

Jafnframt því, sem breytingar eru 
gerðar á skattalögum, er mikil þörf 
nýrrar lagasetningar um hlutafélög, er 
geri þeirn kleift að starfci á sama gruncl-
velli og hlutafélög i öðrum lönclum og 
afla sér fjármagns með sölu hlutabréfci 
á opinberum markaði. Frá þessu sjón-
cirmiði eru flest hlutafélög hér á landi 
nafnið eitt, og er þvi ef til vill æskileg-
ast, að komið sé á nýju formi hlutafé-
laga, sem tekið gætu að sér þau miklu 
verkefni, sem biða óleyst hér á landi, 
vegna þess hve fjárhagslega veikbyggð 
flest islenzk atvinnufyrirtæki eru. 

Tilgangurinn með þessum linum er 
einkum sá að bencla á nokkur verkefni, 
sem úrlausnar biða, ef menn vilja tak-
ast á hendur að byggja upp islenzk 
efnahagsmál á heilbrigðum grundvelli. 
Mestu máli skiptir, að menn geri sér 
grein fyrir því, að varanleg lausn vand-
cms fæst ekki með einuni saman aðgerð-
um á sviði rikisfjármála og gengismála. 
Eftir nærri tveggja áratuga verðhækk-
unartimabil verður að enclurreisa að 
nýju og efla meginstoðir markaðshag-
kerfisins: heilbrigt verðmyndunarkerfi 
og öfluga fjármagnsmynclun bæði hjá 
einstaklingum og fyrirtækjum. 

J. N. 



Baldur Líndal, efnaverkfr. 

Nokkur atriði varðandi framtíð eína-
iðnaðar á íslandi 

T^egar um er að ræða athuganir, sem 
varða nýjar framleiðslugreinar, 

þarf jafnan að velja á milli verkefna. 
Við höfum þá sérstöðu hér á landi, að 
við þurfum ekki einungis að velja um 
verkefni innan vissra framleiðslugreina, 
heldur þurfum við fyrst og fremst að 
velja sjálfar hinar einstöku greinar, 
sem álitlegastar munu til frekari athug-
unar. Spurningin, sem leitazt verður við 
að svara hér að nokkru, er, hvort fyrir 
hendi sé rökrænn grundvöllur fyrir 
slíku vali innan ramma hugsanlegs 
framtíðarefnaiðnaðar á íslandi. 

Fyrsta krafa, sem án efa verður að 
gera til slíks framtíðariðnaðar, er, að 
hann veiti að minnsta kosti sambæri-
lega lifsafkomu og gerist hjá nágranna-
þjóðum okkar. Af okkar miklu þörf 
fyrir utanríkisverzlun leiðir því, að slik-
ur iðnaður verður að byggjast fyrst og 
fremst á skilyrðum, sem eru betri eða 
jafngóð og hjá viðskiptaþjóðunum. Hér 
verða nú fyrst ræcld tvö atriði, sem 
varða efnahagslegan grundvöll fram-
tíðarefnaiðnaðar hér á landi. I fyrsta 
lagi getum við framleitt raforku og 
varma sem gufu og heitt vatn ódýrar en 
flestar nágrannaþjóðir okkar. í öðru 
lagi er það lega landsins fjarri við-
skiptalöndum, sem vegur oft nokkuð 
upp á móti góðum orkuskilyrðum. 

Til þess að fá mælikvarða á fram-

tíðaraðstöðu á sviði efnaiðnaðar er gert 
ráð fyrir því, að við stæðum í sporum 
þjóðar, sem þegar hefði þróaðan iðnað, 
og að sú þjóð væri að athuga aðstöðu 
sína til meiri iðnaðarframleiðslu, en 
hefði þó núverandi orkumöguleika okk-
ar og sama hráefnaforða til umráða. 
Jafnframt þyrfti hún að taka tillit til 
langra sjóflutninga á sama hátt og við. 
Ennfremur er gert ráð fyrir, að sami 
efnahagur almennings riki og í aðal-
markaðslöndunum. Tekin eru sem dæmi 
22 efni, er öll þarfnast mikillar orku við 
vinnsluna. 1 rauninni er hér þó ekki um 
úrval efna að ræða, heldur eru þetta 
flest efni, sem á einhvern hátt hafa 
komið til tæknilegrar athugunar hér 
áður. Mörg þessara efna byggjast að 
mestu á innlendum hráefnum. 

Alginsýra er t. d. unnin úr þara, en 
hún er notuð aðallega sem hleypiefni í 
matvælaiðnaðinum. Askorbsýru (C-
vitamín) mætti væntanlega að mestu 
vinna úr innlendum hráefnum. Hey-
mjöl eða grasmjöl er hraðþurrkað, kurl-
að gras. Kísilgúr fæst úr innlendum 
námum og yrði væntanlega einkum unn-
inn til útflutnings sem hjálparefni við 
ýmsan efnaiðnað. Magnesíum má vinna 
úr sjó, en það er notað i málmblönclur 
og einnig sem hjálparefni við ýmsan 
iðnað. Magnesíumkarbónat má einnig 
vinna úr sjó t. d. í sambandi við salt-
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vinnslu. Vetnisperoxíd, sem er mikið 
notað sem bleikiefni, þarf ekki veruleg 
hráefni önnur en vatn. Loks er þungt 
vatn, sem notað er sem hægir fyrir 
neutrónur í kjarnorkuverum; það er 
einnig unnið úr vatni. Séu salt og 
brennisteinn talin innlend hráefni, sem 
líkur eru til að megi gera hagrænt séð, 
bætast hér enn við nokkur efni, svo sem 
ammóníumklórið, sem byggist á ammó-
níumsúlfati og salti, en aðalnot þess eru 
í sambandi við framleiðslu á þurrum 
rafhlöðum. Klór og vítissódi eru einnig 
unnin úr salti, sem kunnugt er, og notk-
un þessara efna er mikilvæg i ýmsum 
efnaiðnaði. 

Klór- og vítissódavinnsla verður sýnd 
hér á tvenns konar tæknilegum grund-
velli. Annars vegar sem stór útflutn-
ingsframleiðsla og hins vegar sem minni 
háttar vinnsla til hugsanlegra innan-
landsþarfa. Sá munur er hér á, að talið 
er, að gagnvart útflutningsframleiðslu 
þyrfti að nota nokkuð önnur tæki en 
unnt yrði til innanlandsþarfa og myndi 
jarðgufa ekki nýtast við það m. a. sök-
um þess, að nauðsynlegt væri að stað-
setja verksmiðjuna við höfn. Verk-
smiðja af þessu tagi fyrir innanlands-
þarfir gæti hins vegar verið staðsett við 
gufusvæðið sjálft og hagnýtt jarðgufu 
fyllilega, væru klórnotin á þeim stað 
einnig. Á klóri byggjast aftur á móti að 
miklu leyti efni svo sem ethylínglykól, 
sem einkanlega er notað í frostlög á bif-
reiðir, kalsíum hypóklórít og mörg fleiri 
efni, sem hér eru ekki nefnd. 

Natríumklórat er einnig unnið úr 
salti, en það efni er einkum notað sem 
illgresiseyðir. Hreinn fosfór, sem hér er 
átt við, er unninn úr fosfórgrýti, sem 
ekki er til hérlendis. Fosfórinn er not-
aður sem undirstaða ýmissa fosfórefna-
sambanda. Kalsíumkarbit, sem unninn 
er úr koksi og kalki, er einkanlega not-
aður til framleiðslu asetylíngass, sem 

aftur er mikilvægt sem undirstaða ann-
arra efnasambanda. Alumíníumoxíd 
væri væntanlega unnið úr innfluttu 
bauxíti, en það er aftur á móti það hrá-
efni, sem alumíníum er unnið úr. Alu-
miníum súlfat er einnig unnið úr baux-
íti, en það er einkanlega notað við 
pappírsgerð. 

Áhrif þeirra tilteknu staðhátta, sem 
greint var frá hér að framan, eru reikn-
uð út og sýnd lið fyrir lið i meðfylgj-
andi töflu. Er þetta sett fram þannig 
sundurliðað bæði til fróðleiks og svo 
með það fyrir augum, að vilji einhver 
nota aðrar forsendur en hér eru hafð-
ar, geti hann prófað þær með hjálp 
töflunnar. 

Forsenclur útreikninga. 

Útreiknaðar stærðir eru settar fram 
í meðfylgjandi töflu, sem reiknuð er 
samkvæmt eftirfarandi forsendum: 

1. Erlend mynt er umreiknuð með 
skráðu gengi íslenzku krónunnar. 

2. Verðlag á efnum er miðað við sölu-
verð hjá vestrænum stóriðnaðar-
þjóðum. 

3. Verksmiðjuverð og samsvarandi 
efnaverð, sem reiknað er með, er 
miðað við sömu lönd í hverju til-
felli. 

4. Mismunur orkuverðs er miðaður 
við ísland annars vegar og Bret-
land og Mið-Evrópu hins vegar. Sé 
um raforku að ræða, er reiknað 
með 8 aurum pr. kwst. íslandi í 
hag. Sé hins vegar um efnavinnslu 
að ræða, sem sérstaklega þyrfti að 
virkja fyrir svo sem alumíníum og 
magnesíum, er hér reiknað með 
5 aurum pr. kwst. íslandi í hag. 

5. Stofnkostnaður raforkuvers er 
áætlaður kr. 5000 pr. kW, nema 
þegar um stórar sérvirkjanir væri 
að ræða, þar sem hann er áætlaður 
kr. 3200. 
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6. Gufa sem varmagjafi ex* reiknuð 
Islandi í hag. Það nemur kr. 40 
pr. tonn af gufu. 

7. Orkuþörfin miðast við venjulegar 
aðstæður stóriðnaðarþjóða án til-
lits til meiri orkueyðslu, sem kemur 
til greina á Islandi sökum lægra 
verðs. 

8. Skipafarmgjöld miðast við flutn-
ing á hráefnum og unnum efnum 
til og frá næstu Evrópulöndum. Sé 
magnið meira en 50.000 tonn á ári, 
reiknast flutningskostnaður kr. 115 
pr. tonn. Sé magnið 10.000—50.000 
tonn á ári, reiknast flutningskostn-
aður kr. 160 pr. tonn. Sé magnið 
1.000—10.000 tonn, reiknast hann 
kr. 245, og ,sé magnið minna en 
1000 tonn á ári, er flutningskostn-
aður reiknaður kr. 325 pr. tonn. 

9. Sem innlendum hráefnum er hér 
gert ráð fyrir salti, magnesíumefn-
um, brennisteini og brennisteins-
samböndum, kalki, ýmsum lifræn-
um efnum og kísilgúr. Ekki reikn-
ast til frádráttar flutningsgjald af 
olíu til landsins. 

Niðurstöður útreikninga. 

Liðir töflunnar verða raktir hér í 
þeirri röð, sem þeir koma fram. Hver 
liður er skýrður og ræddur, eftir því 
sem brýnust þörf er á. 

Liður 1, raforkuverðmismunur (%)• 
Útkomur í þessum lið eru skilgreindar, 
svo að þær sýni þann verðmætishluta 
söluverðs vörunnar i hundraðshlutum, 
er samsvarar þeim verðmun, sem eðli-
legur er á raforku á Islandi annars veg-
ar og viðskiptalandinu hins vegar vegna 
ólíkra raforkuvinnsluskilyrða. 

Niðurstöðurnar sýna, að hjá þeim 
efnum, sem byggjast að verulegu leyti 
á raforku, er rafmagnsverðmismunur-
inn 5—16%. Þar á meðal eru efni svo 

sem alumíníum, magnesíum, fosfór, kal-
siumkarbit, natríumklórat, vetnisper-
oxíd, klór og vitissódi. 

Liður 2, gufuverðmismunur (%). Út-
komurnar eru skilgreindar svo, að þar 
eigi við samsvarandi verðmætishluta 
söluverðs vörunnar og gert er ráð fyrir 
i lið 1, nema hér er um gufu að ræða í 
stað raforku. Að sjálfsögðu er hér átt 
við möguleika til jarðgufuvinnslu hér 
á landi i samanburði við það að vinna 
gufu með dýrum orkugjöfum annars 
staðar. 

1 þessum lið koma fram mun hærri 
tölur en í raforkuliðnum, og nemur verð-
mismunur á gufunni allt að 28% af 
söluverði vörunnar. Sérstaklega há eru 
eftirtalin efni: aluminiumoxid 28%, 
þungt vatn 22%, mjólkursykur 19%, 
klór og vítissódi til innanlandsþarfa 
17%, alumíníum súlfat með 15% og 
heymjöl með 14%. Það er þó rétt að 
taka það fram hér, að verðmunur sá á 
gufu, sem hér er reiknað með, fæst ekki 
fram nema með því að staðsetja verk-
smiðjurnar við jarðhitastaðinn sjálfan. 
Af þeim ástæðum og öðrum, sem ekki 
er unnt að taka beint tillit til í þessum 
almennu útreikningum, er þessi orku-
hagnaður meiri vafa undirorpinn en raf-
orkuhagnaðurinn. 

Liður 3, raforku- og gufuverðmis-
munur (%). Þessi liður er summa lið-
anna 1 og 2 og sýnir því samanlagt gildi 
ódýrrar raforku og ódýrrar gufu. Það 
er athyglisvert í þessu sambandi, að 
sum efnavinnsla, svo sem vítissóda- og 
klórvinnsla, getur að verulegu leyti 
byggzt á bæði raforku og gufu. Svo er 
einnig um natriumklórat, vetnisperoxid 
og þungt vatn. Þetta styður þá skoðun, 
sem áður hefur komið fram, að sam-
hæfing vatnsafls og jarðhita gæfi sterk-
an grundvöll til iðnaðarframleiðslu. 

Verðmismunurinn nemur hér frá 
1—33%, en er að meðaltali 14% mið-
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Áhrif orkukostnaðar og farmgjalda á framleiðslukostnað nokkurra efna. 

(1) (2) (3) (V ' (5) (6) (1) 
Raforku- Inn- Út- Orkuv.- Orkuv,-

Raforku- Gufu- og gufu- flutn- flutn- mism. mism. 
verðs- verðs- verðs- ings- ings- -i- innfl,- -f- innfl,-
mis- mis- mis- farm- farm- farm- farmgj. og 

munur munur munur gjöld gjöld gjöld útfl.farmgj. 
% % % % % % % 

Alginsýra 1 3 4 0 1 4 3 
Alumíníum 12 0 12 3 1 9 8 
Alumíníumoxíd 2 28 30 23 12 7 + 5 
Alumíníumsúlfat 0 15 15 9 27 6 H-21 
Ammóníumklóríð 1 6 7 0 12 7 -=- 5 
Askorbsýra 0 5 5 0 0 5 5 
Ethylínglykól 0 11 11 0 5 11 6 
Fosfór 13 0 13 16 4 -í- 3 -t- 7 
Heymjöl 1 14 15 0 15 15 0 
Kalsíum hypóklórít 0 1 1 0 2 1 -4- 1 
Kalsíumkarbít 12 0 12 6 7 6 -f- 1 
Kísilgúr, hreinn 1 10 11 0 14 11 -f 3 

. . . . . . finnan 1. . . 16 17 33 0 0 33 .— 
Klor og vitissodi i . . . ..... . 

b Ltil utflutn. 16 0 16 0 25 -í- 9 
Mjólkursykur 0 19 19 0 4 19 15 
Magnesium 8 0 8 0 1 8 7 
Magnesíumkarbónat 0 11 11 0 6 11 5 
Natriumklórat 15 6 21 0 8 21 13 
Rayon-garn 2 10 12 3 1 9 8 
Sykur (hreinsun) 0 4 4 13 12 H- 9 -5-21 
Vetnisperoxíd 5 8 13 0 1 13 12 
Þaramjöl 1 5 6 0 19 6 -=-13 
Þungt vatn 4 22 26 0 0 26 26 

að við þau efni, sem hér eru tilgreincl. 
Að undanteknu kalsíum hypóklórit nem-
ur lægsti samanlagður verðmismunur 
4%, en hinn hæsti 33%. Er hér því um 
að ræða y>5 til Vá hluta af söluverði 
þessara efna og að meðaltali y7 hluta. 

Liður U, innflutningsfarmgjöld (c/o). 
Hér er um þann hluta endanlegs verðs 
vörunnar að ræða, sem stafar af 
innflutningsfarmgjöldum hráefnanna. 
Hann er reiknaður sem hundraðshluti 
af söluverði. 

Um það bil % hlutar þeirra efna, sem 
talin eru hér, byggjast svo að segja ein-
vörðungu á innlendum hráefnum, en 1/3 
hluti aftur á móti að töluverðu leyti á 
erlendum efnum. Hlutfallslega hæst 
þessara siðartöldu efna er alumíníum-
oxíd, sem þarf innflutning á 2 tonnum 

af bauxíti pr. tonn endanlegrar vöru. 
Áberandi mikil innflutningsfarmgjöld 
koma einnig fram i sambandi við fosfór-
vinnslu, sem unnin er úr fosfórgrýti. 
Alumíníumsúlfat, sem unnið er úr baux-
íti, er einnig með tiltölulega há farm-
gjöld. 

Liður 5, idflutningsfarmgjöld (c/o). 
Þessi kostnaður, sem er reiknaður sem 
hundraðshluti af söluverði vörunnar, 
nemur hér mest 27% af ódýrustu vör-
unni, en er hverfandi litill af þeirri dýr-
ustu, sem er þungt vatn. Það er ljóst, að 
þessi kostnaður vegur mjög upp á móti 
þeim góðu framleiðsluskilyrðum, sem 
við kunnum að hafa að öðru leyti við-
víkjandi vinnslu margra efna fyrir er-
lendan markað. 

Liður 6, orkuverðmismunur inn-
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Hagrænir stuðlar og framleiðslumagn nokkurra verksmiðja. 

Alginsýra 
Alumíníum 
Aluminiumoxid 
Alumíníumsúlfat . .. 
Ammóníumklóríð . . . 
Askorbsýra 
Ethylínglykól 
Fosfór 
Heymjöl 
Kalsíum hypóklórít . 
Kalsiumkarbít 
Kísilgúr 
Klór og vítissódi . . . 
Mjólkursykur 
Magnesíum 
Magnesiumkarbónat 
Natriumklórat 
Rayon-garn 
Sykur (hreinsun) . . . 
Vetnisperoxíd 
Þaramjöl 
Þungt vatn 

(8) (9) (10) (11) 
Stofn-

Framleiöslu- kostnaður 
magn tiltölu- tiltölulega 
lega smárra smárrar 

Veltu- Stofnfjár- verksmiðja verksmiðju 
stuðull stuöull tonn pr. ár í millj. kr. 

2,0 1,2 200 — 

0,6 2,9 50.000 700 
0,4 2,9 200.000 500 
1,8 0,9 10.000 5 

innan lands . 1 
til útflutnings J 

0,7 
1.3 
0,8 

1 ,0 
1.4 
0,5 
0,7 
0,6 

0,5 
0,5 

0 , 8 
0,2 

2,0 
1,9 
1,4 

2,1 
0,8 

3,1 

2,9 

3,8 
2,2 

1,3 
5,7 

5.000 
15.000 

600 

(20.000) 
10.000 

3.500 (CL) 
35.000 (Cl,) 

300 
10.000 

5.000 

100 

20 
75 

50 

20 
180 

3% 
200 

40 

550 

flutningsfarmgjölcl (%). Þessi liður 
sýnir aðstöðu til framleiðslu efnanna 
fyrir innanlandsmarkað með tilliti til 
orku og hráefna. Innflutningsfarm-
gjaldahluti söluverðsins er hér dreginn 
frá orkuverðmismunarhlutanum, og 
kemur þá fram hlutfallsleg aðstaða okk-
ar til að vinna þessar vörur miðað við 
þjóðir á meginlandi Evrópu, hvað við-
víkur innanlandsmarkaði og þeim for-
sendum, sem hér er reiknað með. Flest 
þessi efni koma hér út jákvætt. Af þeim 
efnum, sem hafa innanlandsþýðingu, 
má nefna t. d. klór og vítissóda, alumíní-
umoxíd með tilliti til alumíníumvinnslu 
hérlendis, heymjöl, kalsíumkarbít með 
tilliti til frekari efnavinnslu hér, kísil-
gúr og loks þaramjöl sem hráefni algin-
sýru. Þessi efni sýna að meðaltali 11% 

ávinning. Aðeins eitt efni kemur fram 
neikvætt, sem hefur verulega innan-
landsþýðingu, en það er sykur. í raun-
inni þýðir þessi útkoma aðeins það, að 
jafnvel þótt við hreinsuðum sykurinn 
sjálfir og notuðum tiltölulega ódýrari 
orku en flestir aðrir eiga völ á, mynd-
um við samt ekki upphefja farmgjalda-
kostnaðinn til landsins og verðum því 
ávallt að greiða tiltölulega hærra verð 
fyrir hann en t. cl. meginlandsþjóðirnar. 
Miðað við aðstöðu okkar, myndi gufu-
orkan hins vegar ef til vill geta gert það 
hagkvæmt að hreinsa sykur hérlendis. 

Liður 7, orkuverðmismunur -f- inn-
flutnings- og útflutningsfarmgjöld (°/o). 
Þessi liður er í beinu samræmi við lið 6, 
nema hér er útflutningsfarmgjaldahlut-
inn einnig dreginn frá orkuverðmis-
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munarhlutanum auk innflutningsfarm-
gjalda. Hé'r ætti að koma fram, hvern-
ig samkeppnisaðstaða með innlenda 
efnaframleiðslu væri á erlendum vett-
vangi með tilliti til allra þessara ákveðnu 
staðhátta, sem greindir hafa verið. 1 
þessum lið reynist helmingur efnanna 
jákvæður, en hinn hlutinn er meira og 
minna neikvæður. Þau jákvæðu reynast 
vera mjólkursykur, þungt vatn, rayon, 
natriumklórat, vetnisperoxid, aluminí-
um, magnesíum, ethylinglykól, magnesi-
umkarbónat, askorbsýra. og alginsýra, 
en jarðhitaþurrkað heymjöl er á tak-
mörkum. Þessi efni eru jákvæð, sem 
munar að meðaltali 10%. 

Þungt vatn er hér með 267° verð-
hluta, en önnur meiri háttar fram-
leiðsla, svo sem á alumíníum og magne-
sium, með 8°/o og 7%. Þessi 8% viðvíkj-
andi alumíníum miðast þó við, að hrá-
efnið sé aðflutt, en væri alumíníumoxíd-
ið einnig unnið hérlendis, myndi hluti 
alumíníums hækka um 3c/o eða verða 
samtals 11%-

Af þeim efnum, sem unnin eru í 
meðalstórum eða smáum verksmiðjum, 
eru þessi með yfir 10 c/o verðhluta: 
vetnisperoxíd, natriumklórat og 
mjólkursykur. Vetnisperoxíd er unnið 
í fremur smáum verksmiðjum, og sú að-
ferð, sem hér er átt við, þarfnast ekki 
teljandi hráefna annarra en vatns. Na-
tríumklórat er unnið úr salti. Mjólkur-
sykur er unninn úr mysu eða undan-
rennu. 

Neðan við 10% verðhluta og unnin í 
meðalstórum eða smáum verksmiðjum 
eru þessi efni: ethylinglykól, sem bygg-
ist á klóri og kolvetnum, magnesíum-
karbónat, askorbsýra (c-vitamín), algin-
sýra, unnin úr þara, og heymjöl. Auk 
þess er svo rayon, sem unnið er úr sellu-
lósa sem aðalhráefni, en þarf auk þess 
töluvert af öðrum efnum, þar á meðal 
vítissóda og brennisteinssýru. 

Neikvæðu efnin viðvíkjandi útflutn-
ingi eru hins vegar alveg eins athyglis-
verð, því að i þeim flokki er t. d. fosfór, 
sem er bæði dýrt og orkufrekt efni, alu-
míníumoxid, sem krefst mikillar gufu, 
og einnig klór og vítissódi. Hér hefur 
komið greinilega i ljós, að útreikningar 
á áhrifum orkuverðs og flutningskostn-
aðar geta gefið tölulegan grundvöll til 
vals milli framleiðsluefna. Hins vegar 
skal bent á, að svo samhæfðir útreikn-
ingar, sem hér voru gerðir, hafa aðeins 
gildi sem byrjunarábending, því að í 
rauninni eru flutningsskilyrði fyrir 
þessi efni töluvert frábrugðin og einnig 
aðstaðan til að nýta orkuna. Þar að auki 
eru svo mörg önnur atriði, sem stuðla 
beint að vali og eru ákvarðandi fyrir 
efnahagslegan grundvöll. Nokkur verða 
nefncl hér á eftir. Fyrst eru það mál 
hagfræðilegs eðlis. 

Veltustuðull og stofnfjárstuðull. 

Veltustuðull (Turn over Ratio) fram-
leiðslunnar, sem er skilgreindur sem 
söluverð vörunnar, deilt með stofnkostn-
aði verksmiðjunnar pr. vöruþungaein-
ingu, segir til um, hverjar tekjur verk-
smiðjunnar verða miðað við stofnkostn-
að. Að öðru jöfnu er talið æskilegt, að 
þessi stuðull sé sem hæstur við fram-
leiðslu almennt. Viðvíkjandi þeim efn-
um, sem hér voru tekin fyrir, er hann 
sýndur í 8. lið töflunnar. 

Liður 8 sýnir veltustuðul fyrir flest 
efnanna. Af þeim, sem reiknuð eru út, 
hafa aðeins 4 efnanna veltustuðul, sem 
er hærri en 1,0, þ. e. kísilgúr, alginsýra, 
aluminíumsúlfat og fosfór. Veltustuðul, 
sem er 0,4—1,0, hafa 11 þeirra, sem 
sýnd eru í liðnum, og eru 7 þeirra já-
kvæð í útflutningsliðnum. Þau eru na-
tríumklórat, rayon, magnesíum, alumí-
nium, mjólkursykur, ethylínglykól og 
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heymjöl. Veltustuðul neðan við 0,4 hef-
ur aðeins eitt efnanna, þ. e. þungt vatn. 

Liður 9 sýnir stofnfjárstuðulinn, sem 
skilgreindur hefur verið af dr. Gunnari 
B ö ð v a r s s y n i s e m hlutfall stofnfjár 
og árlegrar nettóvinnslu. Með nettó-
vinnslu er átt við brúttóvinnslu að frá-
dregnum aðkeyptum rekstrarvörum, og 
ennfremur er hlutdeild viðkomandi 
verksmiðju í orkuveri reiknuð með 
stofnkostnaði. Stofnfjárstuðullinn hef-
ur þjóðhagslega þýðingu, og að öðru 
jöfnu er fyrirtæki því betra sem hann 
er lægri. Stofnfjárstuðul, sem er hærri 
en 4,0, hefur aðeins eitt fyrirtækjanna, 
þ. e. þungt vatn. Milli 3,0 og 4,0 liggja 
siðan 2 af þeim, sem unnt hefur verið 
að reikna út, þ. e. natríumklórat og klór 
og vítissódi. Milli 2,0 og 3,0 eru 6 fyrir-
tækjanna, þ. e. alumíníum, alumíníum-
oxíd, ethylínglykól, kalsíumkarbit, 
magnesíum og rayon. Loks hafa 6 fyrir-
tækjanna stofnfjárstuðul, sem er neðan 
við 2,0. Þau helztu eru alginsýra, kísil-
gúr, heymjöl og þaramjöl og fosfór. 

Meðalstofnfjárstuðull allra þessara 
efna er 2,4. Til samanburðar má geta 
þess, að stofnfjárstuðull botnvörpu-
skipa og samsvarandi fiskvinnslu í 
landi er talinn vera 2,7 (G. Böðv.). 

Liðir 10 og 11 sýna framleiðslumagn 
tiltölulega lítillar verksmiðju og sam-
svarandi stofnkostnað, sem algengur er 
erlendis. Athuga ber, að eins og annars 
staðar í þessari grein er miðað við skráð 
gengi íslenzku krónunnar. Hér er enn-
fremur aðeins átt við stofnkostnað verk-
smiðjunnar sjálfrar og án tillits til hlut-
deildar í orkuverum eða öðrum fram-
leiðslutækjum, sern vinnslan kann að 
byggjast á að einhverju leyti. 

Af þessum fyrirtækjum eru tvö mjög 
stór, þ. e. vinnsla þungs vatns og alumí-
níums. Vænta má fjárfestingar, sem 

i ) Fr já ls verzlun, 4 . - 5 . tölubl. 28. bls., 1958. 

næmi 1—2 milljörðum kr. (1—2 þús. 
milljónum) í hvorri þessari grein út af 
fyrir sig, ef í þau yrði lagt. Magnesíum-
vinnsla úr sjó krefst einnig mikils f jár, 
og fjárfesting vegna stórrar slíkrar 
verksmiðju gæti numið 1 milljarð króna. 
Af útflutningsfyrirtækjum eru svo 
nokkur, þar sem vænta má fjárfesting-
ar, sem nemur 30—100 millj. kr. Það 
er vinnsla kalsíumkarbíts, natríum-
klórats, ethylínglykóls, rayons og vetnis-
peroxíds. Fjárfesting innan við 30 millj. 
kr. gæti átt sér stað í sambandi við eftir-
talin 6 útflutningsfyrirtæki: alginsýru-
vinnslu, askorbsýruvinnslu, heymjöls-
vinnslu, kísilgúrvinnslu, mjólkursykur-
vinnslu og þaramjölsvinnslu. 

Nokkur önnur atriði. 

Sé rætt á mjög breiðum grundvelli, 
eru það oft ein'hvers konar óvenjulegar 
aðstæður, sem gefa tilefni til þess að 
stofnsetja nýtt iðnfyrirtæki. Hér að 
framan var fjallað um tvö slík fyrir-
brigði af mjög mörgum. En því miður 
er mun erfiðara að samhæfa flest önn-
ur atriði fyrir mörg efni og því ekki 
gerð tilraun til þess. En hér skal minnzt 
á nokkur þeirra: 

1. Verð innlendra hráefna gagnvart 
sambærilegu verði almennt erlendis 
er mikilvægt og skapar án efa mis-
munandi hlutfallslegar aðstæður. 

2. Skortur á hráefnum sums staðar 
erlendis hefur jákvæð áhrif á fram-
leiðsluhæfni einstaka þessara efna, 
svo sem t. d. kísilgúr og þaramjöl. 
A sama hátt er stundum erfitt að 
fá hráefni keypt erlendis, því að 
flestar þjóðir leitast eftir mætti við 
að vinna sem verðmætasta vöru úr 
sínum eigin hráefnum og hindra 
jafnvel sölu á þeim úr landi. 

3. Möguleikar til góðrar staðsetning-
ar fyrirtækjanna með tilliti til 
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orku, flutninga og mannafla eru 
mismunandi. Þetta atriði er sérlega 
mikiivægt gagnvart þeim efnum, 
sem byggjast á jarðhita að ein-
hverju leyti. Bæði jarðgufa og 
hveravatn er að sjálfsögðu ódýr-
ast á eða við jarðhitasvæðin sjálf, 
og verðið hækkar ört, eftir þvi sem 
f jær dregur. Til þess að nýta hagn-
aðinn af þessari orku fyllilega þarf 
þvi fyrirtækið að vera staðsett við 
jarðhitasvæðið, en slíkt er ekki 
ávallt mögulegt án óþæginda, sem 
kunna að vera samfara svo þröng-
um ramma um staðsetningu. Sama 
gildir að nokkru leyti um raforku, 
sé hún notuð í stórum mæli. Þar er 
fjarlægð milli raforkuvers og verk-
smiðju verulegt atriði, og oft þarf 
slík verksmiðja að vera staðsett við 
góða höfn. 

4. Þegar um not jarðgufu er að ræða, 
er sú orka ekki í öllum tilfellum 
beint sambærileg við ketilgufu. Til 
dæmis þegar nota þarf háan þrýst-
ing, kann óvíða að vera gerlegt að 
ná honum. 

5. Markaðsmöguleikar fyrir þessi efni 
eru mjög mismunandi, bæði innan 
lands og utan. I flestum tilfellum 
mun það þó vera beint verðatriði, 
hvort unnt er að selja slikar vörur 
sem þessar. 

6. Innflutningstollar erlendis eru mjög 
mismunandi bæði gagnvart hinum 
ýmsu efnum og einnig eftir lönd-
um. Sjáanlega geta slíkir tollar etið 
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upp meira en allan þann hagnað, 
sem við höfum af aðstöðu okkar að 
öðru leyti, þar sem þeir eru háir. 

Niðurstaða. 

Vegna sérstæðra orkuskilyrða ættu 
hér að reynast góð skilyrði fyrir fram-
leiðslu efna, sem krefjast mikillar raf-
orku eða lághitavarma. Hagkvæmni 
slikrar framleiðslu er þó meðal annars 
háð flutningsþörf á hráefnum og full-
unninni vöru. Til innanlandsnota ætti 
að vera grundvöllur til að vinna efni, 
sem eru þung miðað við verð, en til út-
flutnings þurfa efnin að vera dýr. Fyrir-
tæki, er byggjast á erlendum hráefnum, 
sem eru þung miðað við endanlegt vöru-
magn, eru sérlega neikvæð og þó einkan-
lega, ef um útflutningsvinnslu er að 
ræða. Með einföldum útreikningum má 
finna, hver er hlutfallslegur hagnaður 
okkar eða tap við vinnslu viðkomandi 
efna með tilliti til fyrrgreindra atriða. 
Slíkur samanburður gefur mikilvægar 
upplýsingar um, hvaða framleiðslu-
greinar ætti helzt að athuga nánar. Hag-
fræðileg atriði, svo sem veltustuðull og 
stofnfjárstuðull framleiðslunnar, hafa 
einnig mikilvægt samanburðargildi. En 
mismunandi þörf á framleiðsluvörun-
um torveldar föst mörk. Önnur atriði, 
svo sem hráefnaskortur innan lands eða 
utan, möguleikar til góðrar staðsetning-
ar verksmiðjanna, markaðsmöguleikar 
og erlendir tollar, eru veigamikil atriði, 
sem stuðla að vali framleiðslugreina 
innan efnaiðnaðarins. 

O 



Jón Árnason, fyrrv. banlcastjóri: 

Bankamdlin 
Jón Árnason, fyrrum bankastjóri Landsbanka Islands, 
hefur sent Fjármálatíðindimi þessa g;rein til birtingar. 
Segir hann þar frá skoðunum sínum varðandi skipulag 
bankamála hér á landi, einkum í tilefni þeirra breyt-
ing;a, sem gerðar voru á bankalöggjöfinni árið 1957. 

T^ann 20. október 1956 skipaði rikis-
" stjórnin nefncl til að endurskoða 
bankalöggjöf landsins. Ekki hef ég get-
að haft upp á neinu nefndaráliti, en 
frumvörpum skilaði nefndin 17. mai 
1957. Það verður að teljast einkenni-
legt við skipun þessarar nefndar, að i 
henni var enginn maður kunnugur 
bankamálum, og ekki verður neitt um 
það vitað, hvort nefndin hefur leitað 
álits sérfræðinga i bankamálum. En 
óliklegt er, að hún hafi leitað álits er-
lendra sérfræðinga, þar sem hún skilar 
frumvörpum eftir sjö mánaða hjá-
verkastörf. Yerður þó að telja slika 
vanrækslu vitaverða, þar sem Islend-
ingar hafa að sjálfsögðu litla reynslu 
í þessum málum, því að bankar hafa 
ekki verið starfræktir hér á landi nema 
rúm sjötiu ár og þó af nokkrum van-
efnum og vankunnáttu, að minnsta 
kosti fyrst framan af. 

Fyrsta alvarlega tilraunin til að koma 
bankamálum landsins í viðunandi horf 
að hætti þjóða, sem þroskaðri voru í 
[þessum efnum en íslendingar, var með 
skipun milliþinganefndar 15. maí 1925. 
I þá nefncl kaus sameinað Alþingi þá 
Ásgeir Ásgeirsson, Benedikt Sveinsson, 
Jónas Jónsson, Magnús Jónsson og 
Svein Björnsson, sem var skipaður for-

maður nefndarinnar. Nefndin tók þegar 
til starfa. Um sumarið fóru íþeir Ásgeir 
Ásgeirsson, Jónas Jónsson og Sveinn 
Björnsson til Norðurlanda og áttu tal 
við alla helztu forystumenn þjóðbank-
anna og leituðu umsagnar þeirra um öll 
meginatriði um fyrirkomulag þjóðbanka 
fyrir Island, sem rækt gæti hlutverk 
sliks banka, en væri þó sniðinn eftir 
íslenzkum efnahagsháttum. 

Nefndin klofnaði. Benedikt Sveins-
son skilaði séráliti 26. febrúar 1926 
ásamt frumvar'pi um stofnun sérstaks 
seólabanka. Er álit hans ýtarlegt, og 
byggir hann tillögur sinar að verulegu 
leyti á umsögnum erlendra sérfræðinga. 

Meirihluti nefndarinnar skilaði áliti 
sinu 4. febrúar 1926. Er það mjög ýt-
arlegt, og fylgdi því frumvarp til laga 
um Landsbanka íslands ásamt ágripi 
af sögu bankanna á íslandi eftir Magn-
ús Jónsson, Um veðlánastofnanir eftir 
Jónas Jónsson og Um skipulag nokkurra 
erlendra þjóSbanka og ennfremur álits-
gerðir frá forystumönnum allra þjóð-
banka Norðurlanda og öðrum sérfræð-
ingum, sem nefndin hafði leitað til, áð-
ur en 'hún samdi frumvarp sitt, og um-
sögn þeirra um frumvarpið, sem hún 
sendi þeim, áður en hún afhenti það 
fjármálaráðhe'rra. 
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Alþingi samþykkti frumvarp meiri-
hluta nefndarinnar því nær óbreytt. 
Þótt minnihlutinn færði mjög sterk rök 
fyrir stofnun sérstaks seðlabanka, var 
talið, að deildaskipting bankans, er ráð-
gerð var í frumvarpi meirihlutans, væri 
nægilega mikil til þess, að bankinn gæti 
rækt skyldur seðlabanka, þó að við hann 
væri tengcl deild, sem annaðist almenn 
bankaviðskipti. Þá var það þungt á 
metum, að hér var ekki starfandi nema 
einn banki, sem talinn var einkabanki, 
og því síður ástæða til að stofna hér 
sérstakan „banka bankanna" (seðla-
banka) en í stærri löndum, þar sem allir 
bankar voru einkabankar að undan-
skildum seðlabönkunum, sem þó voru 
sumir hverjir hlutafélagsbankar á þeim 
tíma. Kostnaðarhliðin réði að sjálfsögðu 
nokkru um þá ákvörðun Alþingis að 
stofna heldur einn banka en tvo, eins 
og leitt mundi hafa af samþykkt á 
frumvarpi minnihlutans. 

Ég sé ekki ástæðu til að rekja efni 
laga þeirra, sem sett voru af Alþingi 
eftir tillögum meirihluta nefndarinnar. 
En þessi lög hafa gilt því nær óbreytt 
í þrjátíu ár. Það kom þó nokkrum sinn-
um fyrir á þessu timabili, að einstakir 
menn vildu láta breyta lögunum, en 
aldrei fengu þær kröfur neitt teljandi 
fylgi á Alþingi. 

Ég vil hér aðeins geta fáeinna grund-
vallaratriða þessara laga, sem öll voru 
annað hvort samþykkt af hinum er-
lendu sérfræðingum, sem nefndin leit-
aði til, eða beinlínis frá þeim runnin. 
1. Seðladeild og sparisjóðsdeild voru 

greinilega aðskildar. 
2. Stjórn bankans: 

a) Bankaráð kosið til f jögurra ára 
í senn, þannig að tveir banka-
ráðsmenn gengu úr annað hvort 
ár. Formaður skipaður til fimm 
ára. Með þessu fyrirkomulagi var 
fyrirbyggt,að hægt væri aðskipta 

til fulls um stjórn bankans, þó 
breytingar yrðu á flokkaskipt-
ingu á Alþingi og í stjórn lands-
ins. 

b) Bankastjórar skyldu vera þrír, 
ráðnir af bankaráði. 

3. Lögin takmörkuðu mjög aðgang rík-
issjóðs að lánum úr seðlabankanum. 

4. Bankastjórnin (bankaráð og banka-
stjórar) ákvað ein forvexti bankans. 

Mikill ókostur verður það að teljast, 
að ekki var ákveðið i lögunum, að einn 
bankastjóri skyldi vera aðalbankastjóri 
eða formaður framkvæmdastjórnarinn-
ar, svo sem tíðkaðist i þeim seðlabönk-
um, sem nefndin tók til fyrirmyndar. 
Einn nefndarmanna (Jónas Jónsson) 
skrifaði þó undir nefndarálitið með fyr-
irvara um þetta atriði. Vildi hann láta 
skipa aðalbankastjóra, þegar einn 
þeirra þriggja, sem gegndu banka-
stjóraembætti, þegar lögin voru sett, 
léti af störfum. Ég hefi aldrei getað 
fundið neina skýringu á því, hvers 
vegna þetta var ekki gert. Og ég tel, 
að það hafi mjög dregið úr áhrifum 
bankans sem seðlabanka, að enginn einn 
bankastjóranna bar aðalábyrgð á störf-
um hans gagnvart rikisstjórn og vegna 
eiiendra viðskipta. I þau 27 ár, sem ég 
var í stjórn bankans, varð ég aldrei 
var annars en ágætrar samvinnu milli 
bankastjóranna, en það breytir ekki 
þeirri skoðun minni, að þetta fyrir-
komulag hafi verið mjög óheppilegt. 

Þá hefði það orðið til bóta, ef bann-
að hefði verið í lögum bankans, að ráð-
herrar væru kjörgengir i bankaráð. En 
þessu er þannig háttað í einum elzta 
og öflugasta þjóðbanka Norðurálfu, og 
víðast er þetta venja, þó að það sé ekki 
sérstaklega tekið fram í lögum. 

Þá galla, sem ég hef hér drepið á í 
gömlu Landsbankalögunum, var auðvelt 
að lagfæra, án þess að kollvarpa veiga-
mestu ákvæðum þeirra. En að því ráði 
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var ekki horfið, svo sem nú verður sýnt 
fram á. 

Samkvæmt tillögum nefndarinnar f'rá 
17. maí 1957 var gerð stórfelld breyting 
á lögum Landsbanka íslands frá 1927. 
Að vísu var bankanum ekki sundrað að 
fullu, því að seðladeildin og sparisjóðs-
deildin eru ekki að fullu aðskildar, 
þannig að stofnaður sé alveg sérstakur 
og sjálfstæður seðlabanki, heldur eru 
þessar tvær deildir enn tengdar sam-
an á bláþræði, með þvi að talið er, að 
eitt bankaráð stjórni báðum banka-
deildunum. En þetta er aðeins að nafni 
til, því að bankaráð Landsbanka Is-
lands hefur engin afskipti af störfum 
Seðlabankans önnur en þau að ráða 
annan bankastjóra Seðlabankans, gera 
tillögur um skipun aðalbankastjóra, sem 
forseti Islands skipar, og einnig um þrjá 
meðstjórnendur, sem ríkisstjórnin skip-
ar. Þessa meðstjórnendur ber nánast að 
skoða sem bankaráð Seðlabankans. 
Önnur afskipti, sern talizt geta að skipti 
máli, hefur bankaráðið ekki af starf-
semi Seðlabankans, að því er ég fæ bezt 
séð. 

En breytingarnar eru þó stórfelldar 
frá eldra fyrirkomulaginu. Með þess-
um nýju lögum er Seðlabankinn gerð-
ur mjög háður ríkisstjórninni, og skulu 
hér tilfærð nokkur efnisatriði úr lög-
unum því til sönnunar. 
1. Bankaráðiðerallt kosið i einuaf sam-

einuðu Alþingi til f jögurra ára i senn 
nema formaður, sem ríkisstjórnin 
skipar til fimm ára. Með þessu er 
séð fyrir þvi, að hægt sé að skipta 
um allt bankaráðið að undanskild-
um formanni á fjögurra ára fresti 
í stað þess, að áður gengu tveir 
bankaráðsmenn úr bankastjórninni 
á tveggja ára fresti, og með því 
tryggt, að aldrei yrði „bylting" í 
stjórn bankans. 

2. Meðstjórnendur í Seðlabankanum 

eru skipaðir af ríkisstjórninni til 
fjögurra ára í senn, og gildir því 
sama um þá og bankaráðsmennina, 
að hægt er að skipta um alla með-
stjórnendur í einu. 

3. Fellt er niður ákvæði eldri laga um 
hömlur á lántökum ríkisstjórnarinn-
ar hjá Seðlabankanum. Niðurfelling 
þessa ákvæðis getur orðið stórhættu-
leg og brýtur í bága við höfuðtilgang 
bankans, sbr. 6. gr. — Fordæmi 
þessa frjálsræðis ríkisstjórnar um 
lántökur í Seðlabankanum munu 
vandfundin í tilsvarandi stofnunum 
erlendis. 

4. Stjórn Seðlabankans getu'r ákveðið 
vexti banka og sparisjóða að höfðu 
samráði vi8 rikisstjórnina. I reglu-
gerð er sagt, að bankastjórn Seðla-
bankans ákveði innláns- og útláns-
vexti bankans. En vafasamt er, að 
það sé hægt án samráðs við ríkis-
stjórn, sbr. 16. gr. laganna. I eldri 
lögum réð bankastjórnin ein forvöxt-
um bankans og þar með vaxtapólitik 
landsins. 

5. Stjórn Seðlabankans ákveður að 
höfðu samráði viö rikisstjórnina, 
eftir hvaða reglum bankinn endur-
kaupir afurðavixla. 

6. í nýju lögunum er haldið ákvæði eldri 
laga um það, að bankastjórar Við-
skiptabankans megi ekki vera í 
stjórn atvinnufyrirtækja, en þetta 
nær ekki til bankastjóra Seðlabank-
ans. Þeim er aðeins bannað að vera 
í stjórn „annarrar peningastofn-
unar". 

Bankanefndin gerði einnig tillögur 
um breytingu á lögum um Útvegsbanka 
Islands og Framkvæmdabanka Islands, 
sem Alþingi samþykkti. Breytingar á 
lögum Framkvæmdabankans voru að-
eins þær, að hækkuð var heimild rikis-
sjóðs til að ábyrgjast erlend lán fyrir 
bankann, kosning bankaráðsmanna er 
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lítið eitt breytt og fellt niður umboð 
„núverandi bankaráðsmanna". Helztu 
breytingar á lögum Útvegsbankans eru 
þær, að rikisstjórnin tekur eignarnámi 
hlutabréf bankans, sem eru í einkaeign. 
Um verkefni bankans er í eldri lögum 
komizt svo að orði, að hann skuli „sér-
stakiega styðja sjávarútveg, iðnað og 
verzlun landsmanna", en í nýju lögun-
um virðist verksviðið þrengt, þvi að þar 
er fellt niður orðið „sérstaklega" úr 
greininni, sem um þetta fjallar. Aðrar 
breytingar á lögunum eru að mestu 
afleiðingar af því, að nú er bankinn 
orðinn rikiseign. 

Hér að framan er aðeins drepið á 
veigamestu breytingar, sem gerðar voru 
á lögum Landsbankans. Ástæða er þó 
til að vekja athygli á iþví, að nefndin, 
sem undirbjó breytingarnar, hefur al-
veg látið undir höfuð leggjast að hrófla 
við ákvæðum eldri laganna um seðla-
tryggingu (9. gr.—12. gr. í nýju lög-
unum). Er haidið óbreyttum ákvæðum 
frá 1927 um gulltryggingu og innlausn-
arskyldu. Þegar þau lög voru sett, var 
það ásetningur allra, sem að þessari 
lagasetningu stóðu, að koma sem fyrst 
á hæfilegri gulltryggingu og innlausnar-
skyldu, en innlausnarskyldan hafði ver-
ið afnumin með lögum nr. 11 3. ágúst 
1914, eins og gert var viðast hvar ann-
ars staðar, eftir að heimsstyrjöldin 1914 
-1918 brauzt út. Að stríðinu loknu tóku 
margar þjóðir aftur upp gulltryggingu 
og reyndu að koma gjaldmiðilsákvæð-
inu í sama horf og gilt hafði f'yrir strið. 
Sama vakti fyrir Alþingi og stjórn ís-
lands, þegar bankalögin voru sett 1927. 
Ágreiningur var þá ekki um gulltrygg-
inguna, heldur um það, hvort hægt yrði 
að koma gjaldmiðlinum í sama gullverð 
og verið hafði fyrir strið og gera hann 
innleysanlegan. Flestar þjóðir hafa nú 
tekið upp aðrar reglur, og var þvi full 
ástæða til þess, að nefndin tæki þetta 

mál til meðferðar, úr því að á annað 
borð var farið að hrófla við lögunum 
í veigamiklum atriðum. 

Eftir þá lagasetningu, sem hér hef-
ur verið gerð að umræðuefni, er ástand-
ið þannig i bankamálum landsins, að 
ríkið á alla viðskiptabankana nema Iðn-
aðarbankann og Seðlabankinn er laus-
lega tengdur við einn af viðskiptabönk-
um ríkisins.1) 

Auk Seðlabankans eru nér á landi 
f jórir bankar, sem eru ríkiseign. Hér er 
Framkvæmdabankinn meðtalinn, þó að 
hann sé aðeins útlánastofnun, sem ann-
ast útlán Marshallfjárins og auk þess 
erlendar lántökur fyrir rikissjóð. Úti-
bú þessara ríkisbanka eru alls þrettán, 
þar af f jögur í Reykjavík og sums stað-
ar úti á landi þrjú útibú á sama stað. 
Vio ríkisbankana aðra en Seðlabankann 
eru átta bankastjórar og átján banka-
ráðsmenn. Við Seðlabankann eru tveir 
bankastjórar og þrír meðstjórnendur, 
svo að alls eru á vegum ríkisins tíu 
bankastjcrar, tuttugu og einn banka-
ráðsmaður og þrettán útibússtjórar, 
Starfsmenn ríkisbankanna allra og úti-
búa þeirra munu vera nokkuð á sjötta 
hundrað. Hér er Seðlabankinn meðtal-
inn. 

Þegar á það er litið, að búið er að 
þjóðnýta þrjá af fjórum viðskiptabönk-
um landsins, slæðist sú hugsun sjálfsagt 
að fleirum en mér, hvort þessum mál-
um sé skynsamlega skipað hjá jafn-
fámennri þjóð og íslendingar eru. Það 
er ef til vill vill ekki í samræmi við 
nútíma hugsunarhátt hér á landi að 
tala um óþarfa kostnað í sambandi við 
s.tarfrækslu ríkisbankanna. En sjálfsagt 
mætti þó að skaðlausu spara manna-

i ) Ríkissjóður á 3 millj. kr. hlutafé í Iðnað-
arbankanum, en alls er hlutafé bankans 6,5 
millj. króna. 
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hald að verulegu ráði með hagfelldara 
fyrirkomulagi bankamálanna. Verður 
hér drepið á nokkur atriði, sem ég tel, 
að breyta mætti til bóta. 

Fyrst skal þá minnzt á Seðlabank-
ann. Mér er það með öllu óskiljanlegt, 
hvers vegna ekki var stofnaður sér-
stakur seðlabanki, úr því að Alþingi koll-
varpaði eldra skipulagi, en leggur þó 
bankann að nokkru leyti undir stjórn 
bankaráðs, sem er i raun og veru að-
eins bankaráð eins af viðskiptabönkum 
rikisins. Bankamálum landsins verður 
ekki kornið í viðunandi horf, nema ann-
að hvort verði horfið að hinu eldra fyr-
irkomulagi með nauðsynlegum endur-
bótum eða stofnaður sérstakur seðla-
banki. Verður að gera ráð fyrir, að síð-
ara fyrirkomulagið verði valið, en nú-
verandi skipulag er óviðunandi, eins 
og að nokkru leyti er bent á hér að 
framan. 

Til þess að seðlabanki geti rækt það 
hlutverk, sem slikum stofnunum er ætl-
að í þeim löndum, er búa við svipað 
efnahagskerfi og við íslendingar telj-
um okkur aðhyllast, þarf að gera mikla 
breytingu á fyrirkomulagi bankans. 
Skal hér drepið á örfá atriði, sem ég 
tel mestu máli skipta, en þó aðeins 
stiklað á stóru: 
1. Losa verður bankann úr beinum 

tengslum við ríkisstjórnina með því, 
að Alþingi skipi yfir hann sérstakt 
bankaráð, sem valið sé rneð sama 
'hætti og greinir i eldri lögum Lands-
banka Islands. Þá skipi bankaráð tvo 
bankastjóra og tilnefni að auki einn 
eða fleiri til að vera aðalbankastjóra, 
og skipar forseti íslands einn af þeim 
í embættið. Þá sé bannað í lögunum, 
að ráðherrar og ráðuneytisstjórar 
séu kosnir í bankaráð. 

2. Bankastjórn (bankaráð og banka-
stjórar) ákveði vexti bankans. Enn-
fremur setji bankastjórnin aðalregl-

ur um endurkaup vixla og skulda-
bréfa frá bönkum cg sparisjóðum. 
Bankinn veitir engin önnur lán úr 
seðladeildinni. Settar séu þröngar 
skorður við lánum til ríkissjóðs og 
ríkisstofnana. En ef um einhver slík 
lán er að ræða, skulu þau ætíð greidd 
fyrir lok reikningsárs bankans. 

3. Framkvæmdabankinn sé lagður nið-
ur og Seðlabankanum falið hlutverk 
hans (erlendar lántökur og lánveit-
ingar Marshallfjárins). Þá séu lagð-
ir til bankans allir fastir lánasjóðir 
bankanna, svo sem veðdeildir, Fisk-
veiðasjóður, Ræktunarsjóður, Land-
námssjóður, byggingarsjóðir, Ný-
býlasjóður, Stofnlánadeild sjávarút-
vegsins og aðrir slíkir lánasjóðir, 
sem stofnaðir hafa verið eða stofn-
aðir verða með sérstökum lögum. 

Það stríðir gegn heilbrigðri skyn-
semi, að ríkið starfræki þrjá viðskipta-
banka, sem allir hafa svipað hlutverk 
i þjóðfélaginu, og hlýtur þvi að verða 
á þessu sú b'reyting, að þeim verði sleg-
ið saman í einn banka. Ef á þessu verð-
ur einhver dráttur, þá virðist sjálfsagt, 
að Alþingi kjósi eitt bankaráð fyrir alla 
viðskiptabankana með sama hætti og 
bankaráð Seðlabankans. Þá verði útibú-
um ríkisbankanna slegið saman, þar sem 
fleiri en eitt eru á viðskiptasvæði. Ber 
þá heldur að stofna ný útibú í f jölmenn-
ustu héruðum, þar sem nú eru engin, 
en þó væri æskilegra að reynt yrði að 
efla hina stærstu sparisjóði til algeng'r-
ar bankastarfsemi. Það ætti að vera 
stefna Seðlabankans að stuðla að stofn-
un og rekstri einkabanka, og geta spari-
sjóðir landsins orðið þar góður grund-
völlur, þó að sjálfsögðu þurfi eitthvað 
að breyta lögum þeirra til að ná því 
marki. 

Þó að það sé óviðkomandi skipulagi 
bankamálanna, þá er nauðsynlegt að 
gera einhverjar ráðstafanir, sem að 
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haldi koma, til að fyrirbyggja skyndi-
áhlaup stjórnmálaflokkanna um yfir-
ráð í bönkunum, einkum Seðlabankan-
um. Slíkt mætti ef til vill hindra að ein-
hverju leyti með því að ákveða helztu 
grundvallaratriði í stai'fsemi Seðla-

bankans í stjórnarskrá landsins. En að 
sjálfsögðu eru til fleiri leiðir, sem fara 
mætti, til að hindra slíkan skæruhernað. 

I nóvembei' 1958. 
Jón Árnason. 



Peningamdlin 1958 
f þessari ffrein er fjallað um þróun peningamála á árinu 
1958. Greint er frá viðskiptum Seðlabankans og áhrif-
um þeirra. Einnig er yfirlit um viðskipti og útlán ann-
arra banka, sparisjóða og: fjárfestingarlánastofnana. 

Mikil peningaþensla átti sér stað á ár-
inu 1958, og var útlánaaukning banka 

og sparisjóða 579 millj. kr., og er það á 
annað hundrað milljón króna meira en 
nokkru sinni fyrr. Ein meginorsök þessarar 
miklu útlánaaukningar var hækkandi verð-
lag og aukning afurðabirgða. Hins vegar 
var að sumu leyti meira jafnvægi í pen-
ingamálum en árið áður, t. d. batnaði hag-
ur ríkissjóðs og gjaldeyrisaðstaðan var 
nokkru hagstæðari. í þessari grein verður 
skýrt frá viðskiptum Seðlabankans, svo 
og inn- og útlánum banka, sparisjóða og 
fjárfestingarlánastofnana, og loks verður 
reynt að gefa nokkurt heildaryfirlit vfir 
þróun peningakerfisins sl. f jögur ár. Upp-
lýsingar eru enn ekki fyrir hendi varðandi 
starfsemi ýmissa stofnana, sem við láns-
viðskipti fást, og munu þær verða birtar 
í Fjármálatíðindum, eftir því sem tök 
verða á. 

Hreyfingar á reikningum Seðlabankans. 

Viðskipti Seðlabankans innan lands eru 
bundin við rikissjóð og ríkisstofnanir, 
banka og aðrar peningastofnanir. Enn-
fremur á hann skipti við erlenda banka, 
en það er eitt meginhlutverk hans að varð-
veita gjaldeyrisforða þjóðarinnar. 

Á 1. töflu er sýnt yfirlit yfir hreyfingar 
á reikningum Seðlabankans 1954—1958. 
Töflunni er ætlað að sýna áhrif innlendra 

viðskipta bankans á gjaldeyrisstöðu og 
seðlaveltu. Hún sýnir, að á árinu 1958 var 
útstreymi f jár vegna innlendra viðskipta 
66,0 millj. kr., sem kom annars vegar fram 
sem rýrnun gjaldeyrisstöðunnar að með-
töldu ónotuðu erlendu lánsfé um 21,4 millj. 
kr., en hins vegar sem aukning seðlaveltu 
um 44,6 millj. kr. Er þetta nokkru meiri 
þensla en árið 1957. Það hefur allmikil 
áhrif á þessa niðurstöðu, að ónotað erlent 
lánsfé er talið til erlends gjaldeyris, og 
verður nokkru nánar að þvi vikið siðar. 

Af 1. töflu sést. að meginorsök útstreym-
is f jár úr Seðlabankanum á árinu 1958 
voru viðskipti Seðlabankans við banka og 
aðrar peningastofnanir, en alls höfðu þessi 
viðskipti i för með sér þensluáhrif, er námu 
174,4 millj. kr. Þyngst á metunum urðu 
endurkaup afurðavixla, er jukust um 186,8 
millj. kr. á móti 41,6 millj. kr. aukningu 
árið 1957. Stafaði þessi mikla aukning 
annars vegar af aukningu birgða afurða 
i landinu, en hins vegar af mjög hækkuðu 
verðlagi afurða vegna hærri útflutnings-
bóta. Önnur bein lán til banka og spari-
sjóða hækkuðu um 12,2 millj. kr., en jafn-
framt jukust innstæður sömu aðila um 
17,2 millj. kr., svo að i heild var þar um 
að ræða 5,0 millj. kr. samdráttaráhrif 
vegna þessara viðskipta. Vegna innstæðu-
aukningar var lika um að ræða samdrátt-
aráhrif af viðskiptum fjárfestingarlána-
stofnana við Seðlabankann. 

Viðskipti ríkissjóðs og rikisstofnana við 
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1. tafla. Hreyfingar á reikningum Seðlabankans 195U—1958. 
(Útgreiðslur = + , inngreiðslur = -f-). 

1 millj. kr. 1954 1955 1956 1957 1958 
Bíkissjóðnr og: ríkisstofnanir -f. 21,0 + 3,1 1,8 + 6,0 -f- 36,1 

Skuldir + 11,7 + 11,7 -f 18,4 + 20,9 + 27,4 
Innstœður -í- 32,7 -=- 8,6 + 16,6 -f- 14,9 -f- 63,5 

Mótvirðisfé o. þ. h. 7,9 5,6 + 1,1 + 6,6 •f- 24,0 
Mótvirði sérstaks innflutnings — — • — — -f- 27,5 
Mótvirðisfé -f- 7,9 -f- 5,6 + 1,1 + 6,6 + 3,5 

Pening'astofnanir -f- 3,2 +173,9 + 18,4 + 30,3 + 174,4 
Endurkeyptir vixlar -f- 14.9 +101,7 + 39,0 + 41,6 +186,8 
Bankar og sparisjóðir, lausaskuldir + 7,7 + 72,7 + 21,2 -f 10,0 + 12,2 
Bankar og sparisjóðir, innstæður + 12,4 0,0 -í- 18,1 -f- 3,6 -f- 17,2 
F.iárfestingarlánastofnanir, lausaskuldir . . . 6,5 + 2,3 -f 0,6 -f- 3,6 + 2,3 
Fjárfestingarlánastofnanir, innstæður -4- 1,9 -4- 2,8 -í- 23,1 + 5,9 -í- 9,7 

Aðrar hreyfingar (nettó) .4- 6,8 21,2 + 0,3 + 2.3 -f- 48,3 
Verðbréf -f- 3,3 -f- 3,6 + 11,8 + 8,4 + 8,2 
Eigið fé 9,7 -f 16,4 16,8 -f 16,3 -f- 25,1 
Annað + 6,2 ~ 1,2 + 5,3 + 10,2 -f- 31,4 

Útstreymi vegna innlendra viSskipta -f 38,9 +150,2 + 18,0 + 45,2 + 66,0 

Gjaldeyrisviðskijjti + 35,7 -f-114,7 + 16,6 30,3 -f 2J ,4 
Eignir + 63,5 -f-106,5 + 13,7 + 20,8 + 1,8 
Skuldir -i- 27,8 n- 8,2 + 2,9 -f- 51,1 -f- 23,2 

Beikningsviðskipti sanitals 3,2 + 35,5 + 34,6 + 14,9 + 44,6 

Seðlavelta 3,2 + 35,5 34,6 + 14,9 + 44,6 

Seðlabankann voru mun hagstæðari 1958 
en undanfarin ár. Skuldir þessara aðila 
jukust að vísu um 27,5 millj. kr., einkum 
vegna skulda ríkissjóðs vegna erlendrar 
lántöku til kaupa á togskipum, en hins 
vegar jukust innstæður rikissjóðs og rikis-
stofnana um 63,5 millj. kr., og voru sjóðir 
atvinnuleysistrygginganna þar þyngstir á 
metunum. Alls batnaði því staða ríkis-
sjóðs og ríkisstofnana um 36,1 millj. kr. í 
stað þess, að á árinu 1957 versnaði hún 
um 6 millj. kr. 

Varðandi aðrar reikningshreyfingar er 
sérstaklega á það að benda, að 27,5 millj. 
kr. hækkun varð á ýmsum hlaupareikn-
ingsinnstæðum, og er þar svo að segja ein-
göngu um að ræða mótvirðisfé vegna 
kaupa á landbúnaðarafurðum frá Banda-
ríkjunum samkvæmt sérstökum samningi. 

Nokkuð útstreymi átti sér stað vegna verð-
bréfakaupa. en aftur á móti hafði aukn-
ing eigin f jár og ýmsar reikningshreyfingar 
veruleg samdráttaráhrif. 

Heildaraukning seðlaveltunnar var 44,6 
millj. kr., og er það mesta aukning, sem 
átt hefur sér stað síðan 1953, enda var 
bæði um að ræða mikla aukningu á fram-
leiðslu og hækkun verðlags á árinu, er 
hafði í för með sér vaxandi lausafjárþörf. 

Þróan viðskipta Seðlabankans og erlendar 
lántökur. 

Á það var bent hér að framan, að það 
hefur veruleg áhrif á það, hvernig meta 
skuli orsakir peningaþenslu þeirrar, sem 
átt hefur sér stað í viðskiptum Seðlabank-
ans, hvort ónotað erlent lánsfé er talið með 
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2. tafla. Hreyfingar á reikningum Se&labankans 195U—1958. 
(Ónotað erlent lánsfé er talið sem innlent lán). 

í millj. kr. 
Útstreymi f jár veg:na imil. viðsk.: 1954 1955 1956 1957 1958 

Endurkeyptir víxlar -l- 14,9 + 101,7 + 39,0 + 41,6 + 186,8 
Lán vegna ónotaðs erlends lánsfjár — — + 65,3 + 25,6 -í- 56,1 
Aðrar innl. reikningshreyfingar (nettó) . . . . 24,0 + 48,5 -f- 21,0 + 3,6 H- 120,8 

Samtals 38,9 + 150,2 + 83,3 + 70,8 + 9,9 
Á móti kemur: 

Aukning seðlaveltu 3,2 + 35,5 + 34,6 + 14,9 + 44,6 
Lækkun gjaldeyriseignar ( + ) að frátöldu 

ónotuðu erlendu lánsfé -4- 35,7 + 114,7 + 48,7 + 55,9 -f- 34,7 

Samtals -4- 38,9 + 150,2 + 83,3 + 70,8 + 9,9 

erlendum gjaldeyri eða ekki. Bókhaldslega 
hofur sá háttur verið á hafður, að stór 
lán, sem tekin voru í árslok 1956 og 1957 
í Bandaríkjunum, voru þegar seld Seðla-
bankanum, eins og um erlendan gjaldeyri 
væri að ræða, og var andvirðið fært ríkis-
sjóði, Framkvæmdabankanum og öðrum 
opinberum aðilum til tekna. Hinn erlendi 
gjaldeyrir kom hins vegar ekki inn, fyrr 
en lánið var raunverulega notað. Þessi við-
skipti höfðu það í för með sér, að hagur 
ríkissjóðs batnaði mjög i árslok 1956 og 
1957, og gjaldeyrisstaða Seðlabankans 
batnaði einnig að sama skapi. 

Veigamikil rök má færa að því, að frá 
peningalegu sjónarmiði hafi ekki verið um 
að ræða gjaldeyriskaup, þegar þessi lán 
voru keypt af Seðlabankanum, heldur hafi 
verið um að ræða innlent lán til ríkis-
sjóðs og annarra opinberra aðila, sem 
greiddist af hinu erlenda lánsfé, eftir þvi 
sem það kom til nota. Til þess að sýna 
áhrif þessa í samanburði við þá þróun, 
sem sýnd er á 1. töflu, hefur verið sett 
upp það yfirlit, sem sýnt er á 2. töflu, þar 
sem ónotað erlent lánsfé er talið sem inn-
lent lán, en ekki som erlendur gjaldeyrir. 

Þetta yfirlit sýnir, að árin 1956 og 1957 
er um að ræða lánaaukningu vegna ónot-
aðs erlends lánsfjár, er nam 65,3 millj. kr. 
fyrra árið og 25,6 millj. kr. seinna árið, 
og hafði þetta í för með sér aukið útstreymi 
úr Seðlabankanum, sem því nam. Á árinu 
1958 var ekkert nýtt lán af þessu tagi 

tekið, en hins vegar var þá notað upp láns-
fé frá árunum áður, og nam því lækkun 
láns vegna ónotaðs erlends lánsfjár 56,1 
millj. kr., sem hafði í för með sér inn-
streymi f jár í Seðlabankann, er því nam. 
Samkvæmt þessu sýnir 2. tafla, að út-
streymi f jár úr Seðlabankanum vegna inn-
lendra viðskipta hafði numið aðeins 9,9 
millj. kr. árið 1958 á móti 70,8 millj. kr. 
árið 1957. Hefur útstreymi f jár ekki orðið 
svo lítið siðan 1954, en þá var um að ræða 
innstreymi f jár í Seðlabankann, er nam 
38,9 millj. kr. Þessi reikningsaðferð hefur 
einnig í för með sér, að þróun gjaldeyris-
viðskiptanna árið 1958 að ónotuðu lánsfé 
frátöldu var mun hagstæðari en árin á 
undan. Raunverulega batnaði gjaldeyris-
staðan um 34,7 millj. kr., þar sem hún 
hins vegar versnaði árið 1957 um 55,9 
millj. kr. 

Viðskiptabankarnir. 

Hreyfingar á reikningum viðskiptabank-
anna sl. f jögur ár eru sýndar á 3. töflu. 
Er þessu yfirliti einkum ætlað að sýna 
tvennt: annars vegar útlánin, sem eru hin 
virku öfl til aukinnar peningaveltu, en hins 
vegar fjáröflunina, sem á móti kemur, það 
er að segja aukningu innstæðna, eigin 
fjár, skulda við Seðlabankann o. fl. Skal 
nú nokkru nánar rætt um þetta hvort fyr-
ir sig. 

Útlánaaukningin 1958 hjá viðskiptabönk-
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3. tafla. Hreyfingar a reikningum viSskiptabankanna 1955—1958. 
I þús. kr. 

I. ÍTtlán: 1955 1956 1957 1958 
1. Landbúnaður og vinnsla landbúnaðarafurða + 64.153 + 61.915 + 61.065 + 71.526 
2. Sjávarútvegur og sjávarvöruiðnaður + 130.531 + 36.455 + 30.816 + 199.005 
3. Verzlun + 38.413 -H 7.564 + 6.403 + 67.354 
4. Iðnaður + 27.519 + 30.557 + 55.870 + 52.216 
5. Byggingar + 48.738 + 39.804 + 6.879 + 7.780 
6. Samgöngur + 6.999 — 8.511 + 11.730 + 13.626 
7. Raforkusjóður + 20.400 + 25.650 + 15.900 + 15.920 
8. Ríkissjóður og stofnanir + 4.928 2.768 + 439 6.648 
9. Bæjar- og sveitarfélög + 5.040 1.503 6.180 -f. 5.470 

10. Peningastofnanir + 874 -í- 360 956 25 
11. Ýmislegt + 29.435 + 12.676 + 12.152 + 23.605 

Sa.mtals + 377.030 + 186.351 + 194.118 + 438.889 
II. Mótvægi : 
1. Fjárfestingarlánast. (.bætt s t a ð a = - f ) . . . . + 6.636 + 18.771 47.048 + 39.109 
2. Innstæður: 

a. Geymslufé o. fl 5.489 + 778 + 38.121 + 35.529 
b. Hlaupareikningur + 91.735 + 5.807 + 87.078 + 41.864 
c. Spariinnlán + 74.374 + 74.274 + 93.565 + 113.608 

3. Eigið fé + 24.635 + 30.218 + 24.525 + 27.313 
4. Ýmislegt + 11.550 + 12.110 -í- 28.999 13.051 
5. Endurseldir víxlar + 101.627 + 38.553 + 42.206 + 186.965 

Samtals + 305.068 + 180.511 + 209.448 + 431.337 

Mismunur (I—II) = aukning skulda við 
Seðlabankann + 71.962 + 5.840 15.330 + 7.552 

unum fjórum nam 438,9 millj. kr., og er 
það rúmlega tvöföld aukning á við árið 
áður og meiri útlánaaukning en nokkru 
sinni hefur átt sér stað fyrr. Flokkun út-
lána á töflunni sýnir, að hlutur sjávarút-
vegs og sjávarvöruiðnaðar í útlánaaukning-
unni eru langsamlega stærstur, 199,0 millj. 
kr. eða um 45%. Næst kemur landbúnað-
ur með 71,5 millj. kr., verzlun með 67,4 
millj. kr. og iðnaður með 52,2 millj. kr. 

Þar sem tölur um flokkun útlána hafa 
ekki áður verið birtar af Landsbankan-
um, þykir rétt að benda á nokkur atriði 
þeim til skýringar, sérstaklega i því skyni 
að vara menn við því að draga of mikl-
ar ályktanir af flokkun milli atvinnu-
greina. í fyrsta lagi verður að hafa það 
í huga, að slik flokkun hlýtur ætið að vera 
mjög ónákvæm. Fjöldi fyrirtækja stundar 
fleiri en einn atvinnurekstur, t. d. verzlun 
og iðnað, sjávarútveg og verzlun o. s. frv. 
Er þá yfirleitt ekki annars kostur en að 

flokka öll útlán til slíkra fyrirtækja undir 
þann atvinnurekstur, sem mestu máli skipt-
ir hjá hverju þessara fyrirtækja. Af þessu 
geta stafað allmiklar skekkjur, sérstaklega 
er t. d. hætt við, að ýmislegt, sem betur 
ætti heima undir iðnaði, sé flokkað með 
verzlun. í öðru lagi er nauðsynlegt, að 
menn hafi ætíð í huga, að þessi flokkun 
er alls ekki í samræmi við flokkun Hag-
stofunnar á mannfjölda í hinum ýmsu at-
vinnugreinum. T. d. er óhjákvæmilegt að 
flokka saman útlán til útgerðar og hvers 
konar vinnslu og iðnaðar úr sjávarafurð-
um, einnig koma undir þennan flokk lán 
til fyrirtækja. sem verzla með sjávaraf-
urðir. Á sama átt eru lán til vinnslustöðva 
landbúnaðarafurða flokkuð með landbún-
aði, svo og lán til fyrirtækja, er verzla með 
landbúnaðarafurðir í heildsölu. Af þessu 
er meðal annars ljóst, að aðeins nokkur 
hluti þeirrar starfsemi, sem talin er til 
iðnaðar í atvinnuskiptingu Hagstofunnar, 
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kemur undir iðnaS í útlánaílokkun bank-
anna. Þótt nota verði þannig þessar tölur 
með gát, gefa þær engu að síður verðmæt-
ar upplýsingar um orsakir útlánaaukning-
ar á ári hverju. Hins vegar eru þær illa 
til þoss fallnar að skera úr um það, hvaða 
atvinnugreinar njóta beztrar fyrirgreiðslu 
bankanna, en hætt er við, að margir freist-
ist til þess að nota þær í því skyni. 

Á því er enginn vafi, að meginorsök 
hinnar miklu útlánaaukningar árið 1958 
var hin stóraukna rekstrarfjárþörf fyrir-
tækja, sem hækkun aðflutningsgjalda og 
annars verðlags hafði i för með sér. Hækk-
aði mikill hluti innfluttra vörutegunda um 
25—40%, og almennt kaupgjald hækkaði 
um rúmlega 20%. Einnig átti það nokkurn 
þátt í útlánaaukningunni, að verðmæti út-
flutningsvörubirgða jókst allverulega. 

Hve mikil þensluáhrif útlánin hafa, fer 
að sjálfsögðu ekki eingöngu eftir upphæð 
þeirra, heldur þvi, hvort á móti koma t. d. 
auknar innstæður, aukið eigið fé bankanna 
eða skuldaaukning við Seðlabankann. Á 3. 
töflu er sýnt mótvægi útlánaaukningar-
innar hjá viðskiptabönkunum undanfarin 
f jögur ár. Á henni sést, að aukning spari-
innlána hefur verið 113,6 millj. kr., og er 
hér um að ræða brúttótölu, en venjulega 
eru tölur um spariinnlánin birtar nettó, 
það er að segja að frádregnum innstæðum 
banka og sparisjóða. Geymslufé, það er 
að segja innborganir vegna ábyrgða og 

greiðsluheimilda, svo og ýmsar aðrar inn-
stæður sérstaks eðlis jukust um 35,5 millj. 
kr. árið 1958, en eigið fé bankanna um 27,3 
millj. kr. Það má segja, að þessir þrir 
liðir sýni þá fjáröflun, sem eðlilegt sé að 
telja til sparnaðar. Bætt staða fjárfest-
ingarlánastofnana gagnvart viðskiptabönk-
unum, sem nam samtals 39,1 millj. kr., og 
aukning hlaupareikningsinnstæðna um 41,2 
millj. kr. verður hins vegar að teljast til 
lausafjárbreytinga, sem minna sé á byggj-
andi. Loks sýnir taflan, að langstærsti mót-
vægisliðurinn er endursala afurðavíxla til 
Seðlabankans, sem nam alls 187,0 millj. 
kr. á árinu. Mismunur útlána og mótvægis 
þeirra kemur svo fram sem breyting á 
lausaskuldum eða innstæðum viðskipta-
bankanna við Seðlabankann, en á árinu 
1958 jukust lausaskuldirnar um 7,6 millj. 
kr., en árið áður lækkuðu þær um 15,3 
millj. kr. 

Sparisjóðir. 

Tekið hefur verið saman yfirlit um 
hreyfingar á reikningum sparisjóða, hlið-
stætt því yfirliti um viðskiptabankana, sem 
frá hefur verið skýrt. Er það sýnt á 4. 
töflu. Hér eru útlán sparisjóða, sem námu 
106,7 millj. kr., sýnd með einni tölu, enda 
liggur ekki fyrir flokkun útlána frá spari-
sjóðunum á þessu tímabili. Þó mun óhætt 
að fullyrða. að mjög mikill hluti af útlán-
um sparisjóða hefur farið til húsbygginga 

U. tafla. Hreyfingar á reikningum sparisjóða 1955•—1958. 
I þús. kr. 1955 1956 1957 1958*) 

I. Útlán: + 36.662 + 66.326 + 87.364 + 106.727 

II. Mótvæg-i: 
1. Spariinnlán + 38.796 + 69.811 + 82.243 + i o ? r „ 9 
2. Hlaupareikningur + 3.089 + 10.817 + 23.716 4- s J-!á 
3. Eigið fé + 3.113 + 5.075 + 4.240 — 7 41)7 
4. Ýmislegt 1.042 7.584 -=- 1.95? i- 7 510 
5. Sjóður og innl. bankar: (bætt staða = -=-) 

a. Seðlabanki + 1.457 -4- 3.397 -:- 17 S5C -t- 6.538 
b. Aðrir bankar -f- 7.384 -f- 6.477 -r 3 122 11118 
c. Sjóður -f- 1.367 1.919 210 -t- 43 

Samtals + 36.662 + 66.326 + 87.364 + 106.727 

*) Tölur fyrir árið 1958 eru áætlaðar. 
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5. tafla. Útlán og innlán banka og 
I þús. kr. 

Heildarútlán: 1954 
Seðlabankinn (að frádregnum lánum til 

banka og sparisjóða) 213.717 
Viðskiptabankar 1.571.249 
Sparisjóðir 225.456 

Samtals 2.010.422 
Veltiinnlán:2) 

Seðlabanki 36.833 
Viðskiptabankar 244.310 
Sparisjóðir 8.914 

Samtals 290.057 
Spariinnián;2) 

Viðskiptabankar 834.177 
Sparisjóðir 229.340 

Samtals 1.063.517 

sparisjó'ða 1954.—1958. 
Staða i árslok 

1S55 1956 1957 

218.080 208.617 233.824 
1.948.280 2.134.631 2.328.750 

262.118 328.444 415.840 

45.357 
340.735 
12.003 

28.815 
340.896 
22.820 

398.095 

908.133 
268.136 

392.531 

982.469 
337.947 

19580 

267.558 
2.767.639 

522.535 

2.428.478 2.671.692 2.978.414 3.557.732 

43.735 
426.130 
46.240 

135.088 
525.527 
55.584 

516.105 

1.073.592 
420.623 

716.199 

1.185.731 
522.5C9 

1.176.269 1.320.416 1.494.215 1.708.240 

Árlegar hreyfingar 
Heildarútlán: 1954 1955 1956 1957 1958 

Seðlabanki + 1.918 + 4.363 9.463 + 25.207 + 33.734 
Viðskiptabankar . . . + 184.794 + 377.031 + 186.351 + 194.119 + 438.889 
Sparisjóðir + 49.312 + 36.662 + 66.326 + 87.396 + 106.695 

Samtals + 236.024 + 418.056 + 243.214 + 306.722 + 579.318 
Veltiinnlán: 

Seðlabanki + 32.745 + 8.524 4. 16.542 + 14.920 + 91.353 
Viðskiptabankar . . . + 27.262 + 96.425 + 161 + 85.234 + 99.397 
Sparisjóðir -í- 2.002 + 3.089 + 10.817 + 23.420 + 9.344 

Samtals + 58.0C5 + 108.038 5.564 + 123.574 + 200.094 
Spariinnlán: 

Viðskiptabankar . . . + 140.929 + 73.956 + 74.336 + 91.123 + 112.139 
Sparisjóðir + 50.943 + 38.796 + 69.811 + 82.676 + 101.886 

Samtals + 191.872 + 112.752 + 144.147 + 173.799 + 214 025 

1) Tölurnar fyrir sparisjóði 1958 eru áætlaðar. 
2) Innlánstölurnar eru nettó-tölur, þ. e. sleppt er innstæðum þeim, sem stofnanir þessar eiga 

hver hjá annarri. 

o g e inkalána , o g á þ a ð e i n k u m v i ð u m 
m i n n i s p a r i s j ó ð i n a . V a x a n d i hlut i út lán-
anna s íðustu árin m u n þ ó h a f a f a r i ð ti l 
a t v i n n u r e k s t r a r , s é r s t a k l e g a verz lunar , 
e i n k u m e f t i r a ð S a m v i n n u s p a r i s j ó ð u r i n n o g 
V e r z l u n a r s p a r i s j ó ð u r i n n v o r u sett ir á 
s t o f n . T a f l a n sýnir , a ð ú t l á n a a u k n i n g spar i -
s j ó ð a n n a h e f u r f a r i ð v a x a n d i ár f r á ári 
o g v a r ár ið 1958 nærr i þv í þ re fa l t me ir i 
en á r i ð 1955. 

M ó t v æ g i ú t lánaaukn ingar s p a r i s j ó ð a n n a 
er h ins v e g a r að l a n g m e s t u l ey t i a u k n i n g 
spar i innlána, s e m n a m 102,3 mi l l j . kr . ár ið 
1958. J a f n f r a m t j ó k s t e ig ið f é u m 7,4 mi l l j . 
kr . o g h l a u p a r e i k n i n g s i n n s t æ ð u r u m 9,0 
mi l l j . kr . U r ð u því ekki v e r u l e g a r b r e y t -
i n g a r á b a n k a i n n s t æ ð u m eða s j ó ð i spar i -
s j ó ð a n n a á árinu. 
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Heildarútlán og innlán. 

Á 5. töflu eru sýnd heildarútlán og inn-
lán banka og sparisjóða árin 1954—1958 
ásamt árlegum hreyfingum. Eru tölurnar 
sundurliðaðar á Seðlabanka, viðskipta-
banka og sparisjóði. Það skal tekið fram 
til skýringar, að útlán og innlán eru talin 
nettó, það er að segja ekki eru taldar inn-
stæður eða skuldir milli þessara stofnana 
innbyrðis. Endurkeyptir afurðavixlar eru 
t. d. eingöngu taldir sem útlán hjá við-
skiptabönkunum, sem lána féð út til al-
mennings, en hins vegar ekki sem lán frá 
Seðlabankanum til viðskiptabankanna, enda 
yrði þá um tvítalningu að ræða. Sama á 
sér stað um aðrar skuldir og innstæður 
viðskiptabanka og sparisjóða við Seðla-
bankann, svo og um innstæður sparisjóða 
hjá viðskiptabönkunum. 

Á 5. töflu sést greinilega það, sem áður 
hefur verið á bent, að heildarútlán banka-
kerfisins árið 1958 hafa orðið miklu meiri 
en undanfarin ár og rúmlega 160 millj. kr. 
meiri en árið 1955, en þá hafði útlána-
aukningin orðið mest áður. 

Á móti útlánaaukningunni hefur það svo 
vegið, að innlán hafa aukizt mun meira en 
undanfarin ár. Veltiinnlán jukust þannig 
um 200 millj. kr., þar af um 91 millj. kr. 
í Seðlabankanum, en það stafar fyrst og 
fremst af auknum opinberum innstæðum 
og mótvirði sérstaks innflutnings frá 
Bandarikjunum, eins og áður er á drepið. 

Aukning spariinnlána árið 1958 var einn-
ig allmiklu meiri en undanfarin ár, en 
sveiflur eru miklu minni i þeim en velti-
innlánum. Alls nam aukning spariinnlána 
214,0 millj. kr. Það er sérstaklega at-
hyglisvert við þessar tölur, hve mikill hluti 
sparifjáraukningarinnar sl. þrjú ár hefur 
lent i sparisjóðunum, enda hafa nýir og 
öflugir sparisjóðir vaxið upp á þessu tíma-
bili. 

Fjárfestingarlánastofnanir. 

Á 6. og 7. töflu er sýnt yfirlit um lán-
voitingar og heildarútlán þeirra st.ofnana, 
sem einkum veita löng lán til fjárfesting-
arframkvæmda. Undirstaða lánveitinga 

þessara stofnana eru framlög ríkissjóðs, 
verðbréfakaup bankanna, bæði vegna íbúða-
bygginga og raforkuframkvæmda, og er-
lend lán, sem Framkvæmdabankinn hefur 
tekið á undanförnum árum og síðan endur-
lánað hér innan lands. 

Eins og yfirlitið ber með sér, hefur orð-
ið gevsileg aukning á lánveitingum þess-
ara stofnana undanfarin fimm ár. Árið 
1954 námu þær 150 millj. kr., en árið 1958 
hafa þær aukizt i 441 millj. kr. Þess ber þó 
að gæta, að um verulegar lánveitingar hef-
ur verið að ræða milli fjárfestingarlána-
stofnana innbyrðis, þannig að lánveitingar 
til atvinnuveganna eru allmiklu lægri en 
fram kemur á 6. töflu. Slíkar lánveitingar 
milli stofnana hafa numið sem hér segir 
frá árinu 1955: 

1955 21 millj. kr. 
1956 15 — — 
1957 55 — — 
1958 106 — — 

Þarna er að mestu leyti um að ræða þau 
erlendu lán, sem Framkvæmdabankinn hef-
ur tekið á undanförnum árum, en síðan 
endurlánað Fiskveiðasjóði, Raforkusjóði og 
Ræktunarsjóði. Einnig hefur veðdeild 
Landsbankans lánað Byggingarsjóði all-
verulegar fjárhæðir. 

Lánveitingar Framkvæmdabankans, sem 
er stærsta fjárfestingarlánastofnunin, 
námu 219 millj. kr. árið 1958 og höfðu þá 
meir en sexfaldazt frá árinu 1954, og er 
að miklu leyti um að ræða erlent lánsfé, 
sem bankinn endurlánar innan lands. Eins 
og áður getur. fór þó verulegur hluti þess-
ara nýju lána eða 94 milli. kr. til annarra 
fjárfestingarlánastofnana. Veðdeild Lands-
bankans lánaði samtals 53 millj. kr. á ár-
inu 1958, þar af 12 millj. kr. til Byggin.r*-
arsjóðs. Er þetta nokkru hærri upphæð 
en árið 1957, en hins vegar 15 millj. kr. 
lægri en 1956, en það ár náðu lánveitingar 
veðdeildarinnar hámarki, 68 millj. kr. Lán-
veitingar Ræktunarsjóðs hafa farið jafnt 
og þétt vaxandi frá árinu 1954, og námu 
þær 45 millj. kr. árið 1958 eða tæplega 
tvöfalt hærri upphæð en 1954. Um lán-
veitingar Fiskveiðasjóðs gildir sama og 
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6. tafla. Lánveitingar fjái •festingarlánastofnana 1954— -1958. 
1 þús. kr. 1954 1955 1956 1957 1959 

Framkvæmdabankinn og Mótvirðissjóður . . 33.394 37.182 71.724 207.191 218.588 
Veðdeild Landsbankans 809 27.599 68.035 50.350 53.139 
Veðdeild Bunaðarbankans 2.123 4.737 3.862 6.750 646 
Byggingarsjóður 10.538 9.827 10.549 11.913 10.325 
Ræktunarsjóður 23.162 34.419 34.608 42.868 44.750 
Nýbýlasjóður . . . . — — — — — 

Smábýladeild . . . . — — — — — 

Fiskveiðasjóður 23.125 28.824 52.045 44.475 38.145 
Stofnlánadeild sjávarútvegsins 225 1.526 — • — — 

Fiskimálasjóður 4.172 3.255 4.590 4.342 4.980 
Styrktar- og lánasjóður fiskiskipa 290 130 130 270 245 
Framkvæmdasjóður 240 90 — — — 

Iðnlánasjóður 1.112 972 1.764 2.748 3.053 
Raforkusjóður 24.786 34.288 45.736 63.885 59.946 
Byggingarsjóður verkamanna 4.289 2.155 4.401 4.572 7.429 
Lánadeild smáibúðarhúsa 17.589 3.793 1.110 245 46 
Fasteignalánafélag samvinnumanna 3.713 3.535 3.129 1.066 - — 

Samtals 149.567 192.332 301.683 440.675 441.292 

7. tafla. Heildarútlán fjárfestingarlánastofnana í árslok 1954—1958. 
1 þús. kr. 1954 1955 1956 1957 1958 

Framkvæmdabankinn og Mótvirðissjóður 286.962 313.690 367.816 562.623 762.593 
Veðdeild Landsbankans 34.916 60.490 125.113 171.153 217.091 
Veðdeild Búnaðarbankans 6.370 10.821 14.327 20.725 20.914 
Byggingarsjóður 61.736 70.050 79.016 89.184 97.571 
Ræktunarsjóður 76.352 106.129 135.354 170.465 205.683 
Nýbýlasjóður 617 617 589 568 549 
Smábýladeild 22 22 21 20 19 
Fiskveiðasjóður 62.388 83.713 125.260 153.071 176.349 
Stofnlánadeild sjávarútvegsins 73.066 68.684 67.903 63.592 62.207 
Fiskimálasjóður 14.300 16.402 18.962 21.225 22.912 
Styrktar- og lánasjóður fiskiskipa . . 2.910 3.682 2.795 2.915 3.114 
Framkvæmdasjóður 1.111 1.628 943 870 860 
Iðnlánasjóður 3.165 3.447 4.275 5.807 7.211 
Raforkusjóður 61.661 90.966 143.380 205.300 261.615 
Byggingarsjóður verkamanna 49.906 48.277 55.444 58.898 65.970 
Lánadeild smáíbúðarhúsa 32.308 35.117 34.065 31.844 29.016 
Fasteignalánafélag samvinnumanna 12.258 15.491 18.170 19.101 17.917 

Samtals 780.048 929.226 1.193.433 1.577.361 1.951.591 

8. tafla. Skipting nýrra lánveitinga fjárfestingarlánastofnana eftir atvinnugrein-
um 1955—1958. 

1 þús. kr. 1955 1956 1957 1958 

Landbúnaður 39.156 38.471 60.398 45.648 
Sjávarútvegur og fiskvinnsla 39.680 68.026 71.912 57.978 
Verzlun 100 400 — — 

Iðnaður 13.117 46.306 12.009 55.222 
(þar af Sementsverksmiðjan) . . . . (2.500) (43.058) (7.026) (50.682) 

íbúðabyggingar 39.410 75.324 63.846 59.585 
Samgöngur (hafnargerðir) — 3C0 6.694 2.509 
Raforkumál 39.469 55.136 170.339 114.023 

(þar af til Sogsvirkjunar) — — (104.905) — 

Ýmislegt 100 2.820 — — 

Samtals 171.032 286.783 385.198 334.965 
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um lánveitingar veðdeildar Landsbankans. 
Fram til ársins 1956 fóru þær vaxandi og 
náðu þá hámarki 52 millj. kr., en hafa sið-
an lækkað verulega og námu 38 millj. kr. 
1958. Lánveitingar Raforkusjóðs jukust 
nokkuð jafnt fram til ársins 1957, er þær 
námu 64 millj. kr., en urðu síðan nokkru 
lægri eða 60 millj. kr. árið 1958. Lánveit-
ingar annarra f járfestingarlánastofnana 
hafa haldizt lítið breyttar frá 1954. 

Heildarútlán f járfestingarlánastofnana 
námu i árslok 1958 1.952 millj. kr. og höfðu 
aukizt um 375 millj. kr. frá árinu 1957, en 
á árunum 1954—1958 hafa þau meir en 
tvöfaldazt eða aukizt úr 780 millj. kr. í 
1.952 millj. kr. 

Á 8. töflu er yfirlit um skiptingu nýrra 
lána fjárfestingarlánastofnana á atvinnu-
vegi. Þar hafa verið dregin frá lán milli 
stofnana, sem annars væru tvitalin. Þessar 
tölur eru því lægri en á 6. töflu. Lán til 
landbúnaðar hafa lækkað nokkuð hlut-
fallslega, og sama er að segja um lán til 
sjávarútvegs. Árið 1955 fór nær helming-
ur nýrra lána f járfestingarlánastofnana til 
þessara tveggja atvinnuvega, en 1958 fór 

tæplega þriðjungur nýrra lána til þeirra. 
Lán til iðnaðar voru mest árin 1956 og 
1958, en þá fór um sjötti hluti nýrra lána 
til iðnaðar. Þetta stafar af því, aS þessi 
ár var um að ræða geysimikil lán tii Sem-
entsverksmiðju ríkisins. Árið 1956 fór 
meira en fjórði hluti hinna nýju lána til 
íbúðabygginga eða 75 millj. kr. Síðan hafa 
iánveitingar til ibúðabygginga lækkað veru-
lega og voru tæpur fimmti hluti nýrra lána 
1958 eða 60 millj. kr. Árið 1955 fór tæp-
ur fjórðungur hinna nýju lána til raf-
orkumála. Siðan lækkaði þessi hlutfalls-
tala nokkuð, en árið 1957 varð hins vegar 
stórkostleg aukning á raforkulánum. Námu 
slik lán alls um 170 millj. kr. það ár eða 
rúmlega tveim fimmtu hlutum nýrra lána 
árið 1957. Hækkun þessi stafaði fyrst og 
fremst af mjög miklum lánum til Sogs-
virkjunarinnar vegna lagningar háspennu-
linu o. fl. Verulegur hluti þessara lána er 
þó ónotaður enn. Árið 1958 var enn um 
geysimikil lán að ræða til raforkufram-
kvæmda, samtals 114 millj. kr., en það er 
þriðjungur nýrra lána á því ári. Enn eru 
ónotaðar um 12 millj. kr. af þeim lánum. 



Aðgerðir í efnahagsmdlum 
1 þessari grein er skýrt frá ýmsum aðgerðum í efnahag:s-
málum, sem tii framkvæmda komu fyrstu mánuði þessa 
árs, svo sem niðurfærslu verðlags og kaupgjalds, endur-
skoðun laga um Útflutningssjóð og afgreiðslu fjárlaga. 

Inngangur. 

12. hefti Fjármálatíðinda 1958 var grein 

gerð fyrir efni nýrra laga um Útflutn-
ingssjóð 29. maí 1959. Lögin fólu í sér 
mjög auknar bætur til útflutningsatvinnu-
veganna og aukna tekjuöflun til að mæta 
þeim og bæta hag ríkissjóðs. 

Þróun mála, eftir að lög þessi voru sett, 
var að ýmsu leyti mjög á annan hátt en 
ráð hafði verið fyrir gert. Meginorsökin 
var sú skriða verð- og kauphækkana, ssm 
í kjölfarið sigldi. Reyndist því nauðsynlegt 
að gripa til viðtækra aðgerða upp úr ára-
mótunum til þess að tryggja hag útflutn-
ingsframleiðslunnar og ríkissjóðs. Byggð-
ust þessar aðgerðir fyrst og fremst á nið-
urfærslu verðlags og kaupgjalds, en reynt 
var að forðast auknar álögur, sérstaklega 
þær, sem áhrif gætu haft á almennt verð-
lag. 

í grein þessari verður gangur þessara 
mála rakinn í höfuðdráttum. Verður fyrst 
skýrt frá þróun verðlagsmála og niður-
færslunni, en síðan gerð grein fyrir áætl-
unum um aíkomu Útflutningssjóðs og rík-
issjóðs. 

Þróun verðlagsmála til ársloka 1958. 

í lögum um Útflutningssjóð frá 29. maí 
1958 var gert ráð fyrir 5—7% almennri 
kauphækkun frá og með 1. júní. Á móti 

henni skyldi það vera, að ekki átti að 
hækka kaup vegna hækkunar kaupgreiðslu-
visitölunnar um næstu 9 stig, en hún var 
183 stig við setningu laganna. Voru bæt-
ur til útflutningsatvinnuveganna miðaðar 
við það, að þeir gætu staðið undir þessari 
kauphækkun. 

Hins vegar hafði lagasetningin í för með 
sér 19 stiga stiga hækkun á framfærslu-
vísitölunni. Ekki var reynt að brúa þetta 
10 stiga bil þá, heldur var það látið bíoa 
til haustsins og stéttarþinga þeirra, sem 
þá voru ákveðin. Var ætlun rikisstjórnar-
innar að hafa samráð við þau um lausn 
vandans. Þegar til var svo tekið aftur, 
kom í ljós, að vandamálin voru mun meiri 
en búizt hafði verið við, því að kaupgjald 
hækkaði um sumarið mun meira en gert 
hafði Verið ráð fyrir, grunnkaup verka-
manna um 9,5% og flestra annarra stétta 
um 6%. Vegna hækkaðs verðlags land-
búnaðarafurða og vixlhækkana kaupgjalds 
og verðlags var visitala framfærslukostn-
aðar komin upp í 220 stig í desember, en 
kaupgjaldsvísitalan i 202 stig. Var almennt 
verkamannakaup þá orðið 21% hærra en 
miðað hafði verið við í Útflutningssjóðs-
lögunum og annað kaup 17% hærra. Var 
ljóst, að í fullkomið óefni stefndi, ef ekki 
yrði gripið í taumana. Hefðu bætur til út-
flutningsatvinnuveganna verið auknar eins 
og með þurfti og innflutnings- og yfir-
færslugjöld hækkuð því til samræmis, var 
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áætlað, að íramfærsluvísitalan myndi ná 
270 stigum i nóvember 1959 og kaupgjalds-
visitalan 253 stigum. Þótti auðsætt, að 
þessi þróun myndi enn halda áfram, ef ekk-
ert væri að gert. 

Niðurfærsla kaupgjalds og verðlags. 

Til þess að stöðva verðhækkunarölduna 
og koma á samræmi milli rekstrargrund-
vallar útflutningsatvinnuveganna, eins og 
hann var ákveðinn i mai 1958, og verðlags 
og kaupgjalds um áramót 1958—1959 var 
um tvær leiðir að velja: að hækka útflutn-
ingsbætur og innflutningsgjöld eða lækka 
tilkostnað framleiðslunnar með lækkun 
kaupgjalds og verðlags. 

Ríkisstjórnin ákvað að fara síðarnefndu 
leiðina, og voru niðurgreiðslur verðlags 
stórlega auknar frá áramótum, svo að vísi-
tala framfærslukostnaðar lækkaði úr 220 
stigum i desember i 212 stig í janúar. Hinn 
30. janúar 1959 voru svo samþykkt á Al-
þingi lög um niðurfærslu verðlags og iauna 
sem lög nr. 1/1959. Samkvæmt þeim skyldi 
verðlagsuppbót á laun og allar greiðslur, 
sem fylgja kaupgreiðsluvísitölu, greidd 
samkvæmt visitölu 175 frá 1. febrúar 1959. 
Þó voru undanþegnar þessu þær bætur, 
sem greiddar eru samkvæmt II. kafla al-
mannatryggingalaganna, svo og bætur 
samkvæmt atvinnuleysistryggingalögum 
nr. 29/1956, en þær skyldu greiddar eftir 
vísitölu 185. Frá 1. desember 1958 hafði 
kaupgjaldsvísitalan verið 202 stig, svo að 
hún lækkaði um 27 stig eða um rúmlega 
13%. Af þessari 27 stiga lækkun kaup-
groiðsluvisitölunnar voru ekki nema 10 stig 
talin skerðing verðlagsuppbótar. Hin stig-
in 17 samsvöruðu lækkun framfærsluvisi-
tölunnar niður i 202 stig, en hún fékkst 
með auknum niðurgreiðslum og þeirri 
lækkun á verði á vörum og þjónustu, sem 
leiddi af niðurfærslu kaupgjalds. Visitala 
framfærslukostnaðar lækkaði i 212 stig í 
janúar vegna niðurgreiðslna, eins og 
fyrr segir, en í 206 stig í febrúar 
vegna niðurfærslunnar. Eftir voru 4 stig, 
sem greidd voru niður, svo að vísi-
talan varð 202 stig 1. marz. Góð mynd af 
því, hvernig lækkun verðlagsins var fram-

1. tafla. Breytingar á framfærsluvisi-
tölu frá 1. cles. 1958 til 1. marz 1959. 

Vísitala 1. desember 1958 220,4 
Hækkanir til 1. marz 1959 (nettó, 
þ. e. að frádregnum lækkunum, 
sem ekki eru vegna niðurfærslu): 

Ýmsar hækkanir í des. 1959 . . 3,8 
Hækkanir 2. .ian. til 6. febr. '59 0,8 

7. febr. til 1. marz '59 0,8 5,4 

225,8 
Lækkanir til 1. marz 1959: 

Auknar niðurgreiðslur frá 2. 
janúar 1959 12,6 
Lækkanir vegna niðurfærslu . . 6,8 
Auknar niðurgreiðslur frá 1. 
marz 1959, til þess að visitalan 
verði 202 stig þann dag ca. 4,0 23,4 

Visitala 1. marz 1959 202,4 

kvæmd, fæst af 1. töflu, er sýnir breyt-
ingar á framfærsluvisitölu frá 1. desember 
1958 til 1. marz 1959 og helztu orsakir 
þeirra. 

Jafnframt þessum lækkunum var ákveð-
ið, að framleiðendur hvers konar vöru og 
þjónustu skyldu lækka söluverð til sam-
ræmis við lækkun launakostnaðar. Afurða-
verð til framleiðenda landbúnaðarvara 
lækkaði sem svaraði lækkun á vinnuliðn-
um á verðlagsgrundvelli landbúnaðarvara, 
framleiðsluráði landbúnaðarins var með 
lögunum heimilað að hækka og lækka af-
urðaverð til framleiðenda samkvæmt kaup-
greiðsluvisitölu, en þó verður breyting á 
henni að nema minnst 2 stigum. Einnig 
var nú vinnuliður verðlagsgrundvallar 
landbúnaðarafurða tengdur grunnkaupi 
verkamanna í almennri verkamannavinnu 
i Reykjavik. Áður var vinnuliðurinn ákveð-
inn með lögum fyrir eitt ár í senn. 

Skiptaverð á fiski til bátasjómanna og 
fiskverð það, sem aflaverðlaun togarasjó-
manna miðast við, var lækkað sem svar-
aði lækkun kaupgreiðsluvisitölu úr 185 í 
175 stig. Aftur á móti er kauptrygging 
bátasjómanna greidd eftir kaupgreiðslu-
visitölu 185. 

Samkvæmt 4. grein niðurfærslulaganna 
er ákveðið, að nýr grundvöllur visitölu 
framfærslukostnaðar skuli taka gildi 1. 
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marz 1959, sjá fréttaþátt á 42. bls. Einnig 
var ákveSið að fella grunnlaun og verð-
lagsuppbót í eina heild, sem svo skuli 
greiða verðlagsuppbót á frá 1. maí 1959. 

Verðlagsuppbót verður greidd á laun frá 
1. maí 1959 til 31. ágúst 1959 eftir þeirri 
hækkun, sem orðið hefur á vísitölu fram-
færslukostnaðar frá 1. marz til 1. apríl. 
Frá 1. september og siðan á þriggja mán-
aða fresti greiðist verðlagsuppbót í hlut-
falli við þá hækkun visitölu framfærslu-
kostnaðar, sem orðið hefur frá 1. marz 
1959 til 1. ágúst, 1. nóvember o. s. frv. 
Þó skal við ákvörðun kaupgreiðsluvísitölu 
hinn 1. september 1959 ekki taka tillit til 
þeirrar breytingar á vísitölu framfærslu-
kostnaðar, sem stafar af breyttu verði á 
landbúnaðarafurðum vegna þeirrar hækk-
unar á launum bónda og verkafólks hans, 
sem leitt hefur af greiðslu verðlagsupp-
bótar frá 1. maí 1959. Er þetta ákvæði 
satt til að draga úr víxlhækkun kaupgjaids 
og verðlags. Skiptaverð á fiski til bátasjó-
manna og fiskverð það, sem aflaverðlaun 
togarasjómanna miðast við, skal fylgja 
kaupgreiðsluvisitölu eftir sömu reglum og 
verðlagsuppbót á laun. 

Staða Útflutningssjóðs. 

Þegar lög um Útflutningssjóð voru sett 
i maímánuði 1958, var ráð fyrir þvi gert, 
að rekstur sjóðsins gæti verið hallalaus 
með þeim gjöldum og tekjum, er lögin 
gerðu ráð fyrir. Samkvæmt þeim áætlun-
um, er þá voru gerðar, gat þetta þó því 
aðeins orðið, að gjaldeyristekjur væru há-
ar og notkun erlends lánsfjár mikil og þar 
af leiðandi væri hægt að halda uppi mikl-
um innflutningi af þeirri hágjaldavöru, sem 
gefur sjóðnum mest i aðra hönd. Reynslan 
varð sú, að á árinu 1958 reyndist innflutn-
ingur hágjaldavöru ekki eins mikill og 
áætlanirnar höfðu gert ráð fyrir. Þrátt 
fyrir þetta batnaði hagur Útflutningssjóðs 
þó um hér um bil 40 millj. kr. Stafaði þetta 
af þvi, að síðara hluta ársins fékk sjóð-
urinn tekjur eftir hinum nýju lögum, en 
greiddi útflutningsbætur lengi vel eftir hin-
um gömlu. Þegar kom fram yfir áramót, 

versnaði hins vegar staða sjóðsins veru-
lega, bæði vegna þess, að allmiklar greiðsl-
ur féllu á hann samkvæmt þeim hærri út-
flutningsbótum, sem gilda um framleiðsl-
una eftir 14. maí 1958, og vegna þess, að 
niðurgreiðslur voru auknar. 

Snemma á árinu 1959 samdi ríkisstjórn-
in í samráði við Seðlabankann greiðslu-
jafnaðar- og innflutningsáætlanir fyrir ár-
ið 1959, og hófu Innflutningsskrifstofan og 
bankarnir að starfa á grundvelli þessara 
áætlana þann 1. marz. Miðuðu þær að því 
að tryggja nógu mikinn innflutning há-
gjaldavöru á árinu 1959, til þess að áætl-
anir þær, er upphaflega voru gerðar vorið 
1958 um afkomu Útflutningssjóðs, fengju 
staðizt, það er að segja að sjóðurinn yrði 
hallalaus með þeim tekjum og gjöldum, 
er þá voru ákveðin. Gera þessar áætlanir 
ráð fyrir, að úthlutun á gjaldeyri tii há-
gialdavöru verði á árinu 1959 209 millj. kr. 
Til samanburðar má geta þess, að þessi 
úthlutun hafði verið áætluð 226 millj. kr. 
á árinu 1958, þegar lögin um Útflutnings-
sjóð voru sett, en reyndist ekki í fram-
kvæmd meiri en 179 millj. kr. Er því gert 
ráð fyrir, að úthlutunin hækki um 30 millj. 
kr. frá því á sl. ári, og verður tilsvarandi 
lækkun á úthlutun að eiga sér stað í öðr-
um vöruflokkum og þá fyrst og fremst 
f járfestingarvörum, þar sem heildarúthlut-
un gjaldeyris er áætluð svipuð og árið áður. 
Þrátt fyrir þessa tilfærslu gat hin áætlaða 
úthlutun til innflutnings hágjaldavöru þvi 
aðeins orðið nægilega há, að gert væri ráð 
fyrir miklum gjaldeyristekjum og mikilli 
notkun erlends lánsfjár. 

Ríkisstjórnin taldi, að með þeim ráð-
stöfunum, sem þannig höfðu verið gerðar 
til þess að tryggja innflutning hátollavöru, 
mætti gera ráð fyrir, að Útflutningssjóð-
ur hefði orðið hallalaus á árinu 1959, ef 
útflutningsbætur og önnur útgjöld sjóðsins 
hefðu haldizt óbreytt frá því, sem var sam-
kvæmt lögum um Útflutningssjóð frá 29. 
maí 1958. Hins vegar þurfti að sjá sjóðn-
um fyrir nýjum tekjum til að standa 
straum af auknum útgjöldum, er leiddu 
af aukinni aðstoð við útgerðina og aukn-
um niðurgreiðslum, sjá 2. töflu. Áætlað var, 
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að þessi auknu útgjöld næmu samtals 199 
millj. kr., og sést sundurliðun þeirrar upp-
hæðar á meðfylgjandi töflu. Til að mæta 
þossum útgjöldum voru leyfisgjöld hækk-
uð á bifreiðum og jafnframt gert ráð fvrir 
auknum bílainnflutningi, greiðslur Útflutn-
ingssjóðs til ríkissjóðs voru felldar niður 
og fé veitt til Útflutningssjóðs á fjárlögum. 

Millj. kr. 
Tekjur af hækkun leyfisgjalda á bif-

reiðum og auknum bifreiðainnflutn-
ingi 30,0 

Niðurfelling greiðslna til ríkissjóðs . . 20,0 
Fjárveiting 152,1 

202,1 

Með þessu móti er talið, að rekstur Út-
flutningssjóðs geti orðið hallalaus á árinu 
1959. Þess ber þó að gæta, aS lítið má út 
af bera, svo að áætlanirnar fái ekki stað-
izt og verulegur halli myndist hjá sjóðnum. 

2. tafla. Áætlun um útgjaklaaukningu 
Útflutningssjóös á árinu 1959. 

Millj. kr. 
Aukin aðstoð við útflutiiingsatvinnu-
vegina. 
Sjóvátryggingaiðgjöld báta 25,0 
Bráðafúatryggingaiðgjöld báta fyrir 

árið 1959 7,3 
Bráðafúatryggingaiðgjöld báta fyrir 

árið 1958 4,0 
Sérbætur til vinnslustöðva 20,7 
Niðurgreiðsla á beitu 1,8 
Bætur til báta, togara og vinnslu-

stöðva vegna kaupgreiðsluvísitölu 
202 i janúar 9,8 

Hækkun bóta á síld, sem veidd er á 
tímabilinu 1. janúar tii 15. maí . . . . 0,7 

Hækkun bóta á sumar- og haustsíld 
umfram greiðslutryggingar fyrir 
bátana (áætiað) 5,5 

Hækkun bóta á útfluttar landbúnaðar-
afurðir 7,5 

Alls 82,3 

Auknar niðui'greiðslur innl. verðlags. 
Niðurgreiðslur, er tóku gildi 1. janúar 

1959 83,3 
Niðurgreiðslur, er tóku gildi 1. marz 

1959 25,8 

Alls 109,1 

Hækkun útgjalda vegna aukinnar 
neyzlu niðurgreiddra vara frá því, 
sem áður hafði verið áætlað 7,6 

Samtals 199,0 

Afkoma ríkissjóðs. 

í fjárlagafrumvarpi því fyrir árið 1959, 
sem lagt var fyrir Alþingi í októbermán-
uði 1958, var gert ráð fyrir útgjöldum að 
upphæð 898,6 millj. kr., tekjum að upp-
hæð 900,3 millj. kr. og greiðsluafgangi að 
upphæð 1,7 millj. kr. Útgjaldaliðir þessa 
frumvarps voru miðaðir við kaupgreiðslu-
vísitölu 183 og tóku ekki tillit til þeirrar 
hækkunar á grunnkaupi verkamanna, sem 
varð í septembermánuði, né þeirrar hækk-
unar á grunnlaunum opinberra starfs-
manna, sem átti sér stað í nóvember. 

Þegar endanlega var frá fjárlögum árs-
ins 1959 gengið, hafði kaupgreiðsluvisital-
an lækkað í 175 samkvæmt lögum um nið-
urfærslu verðlags og launa frá 30. janúar 
1959. Þossi lækkun á kaupgreiðsluvísitöl-
unni vó þó ekki upp á móti hækkun 
grunnalauna, og varð því að gera 
ráð fyrir hækkun fjárlaga af þessum 
ástæðum. Hækkanir urðu einnig á út-
gjöldum til almannatrygginga vegna hækk-
unar grunnkaups og nokkrar hækkanir á 
sumum öðrum útgjaldaliðum samkvæmt til-
lögum ríkisstjórnarinnar og ákvörðunum 
Alþingis. Þá varð að lokum að taka inn í 
fjárlög þá fjárveitingu til Útflutningssjóðs, 
er getið var hér að framan, og fella nið-
ur úr tekjuáætlun greiðslur Útflutnings-
sjóðs til ríkissjóðs. Hér fer á eftir yfirlit 
yfir þessar hækkanir. 

Millj. kr. 
Hækkanir vegna grunnlaunahækkunar 

að frádregnum áhrifum vísitölu-
lækkunarinnar 17,2 

I-Iækkanir aimannatrygginga 5,0 
Ýmsar hækkanir 9,2 
Fjárveiting til Útflutningssjóðs 152,1 
Niðurfelling á greiðslum Útfiutnings-

sjóðs til rikissjóðs 20,0 

Alls 203,5 

Alls þurfti því að sjá fyrir tekjum eða 
lækka útgjöld frá því, sem fjárlagafrum-
varpið hafði gert ráð fyrir, um samtals 
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203,5 millj. kr., til þess að fjárlög yrðu 
afgreidd hallalaus. Endurskoðun á tekju-
áætlunum f járlagafrumvarpsins í ljósi 
þeirra áætlana um innflutning á árinu 1959, 
sem áður eru nefndar, leiddi í ljós, að 
hækka mætti þessar áætlanir verulega. 
Stafaði þetta af því, að þessar áætlanir 
gerðu ráð fyrir allmiklu meiri innflutn-
ingi, einkum af hágjaldavöru, en reiknað 
hafði verið með, þegar fjárlagafrumvarpið 
var samið. Þá var verð á áfengi og tóbaki 
hækkað og ennfremur gert ráð fyrir, að 
Sogsvirkjunin greiddi tolla og skatta, er 
hún skuldaði ríkinu frá fyrri árum. Ýmsir 
útgjaldaliðir voru lækkaðir frá því, sem 
upphaflega var í frumvarpinu ; um samtals 
49,2 millj. kr. Að lokum var svo gert ráð 
fyrir, að 25 millj. kr. af tekjuafgangi árs-
ins 1958 yrðu notaðar á árinu 1959 og sá 
litli greiðsluafgangur, sem fjárlagafrum-
varpið hafði gert ráð fyrir, hyrfi. Tafla 
sú, er hér fylgir með, sýnir yfirlit um 
þessa liði. 

Þess ber að gæta, að venja er að áætla 
tekjur fjárlaga nokkuð lægri en raunveru-
lega er talið mega búast við, að þær verði, 
til þess að þannig myndist varasjóður til 
að mæta umframgreiðslum, sem óhjá-
kvæmilegar reynast á árinu. I hinu upphaf-
lega fjárlagafrumvarpi var þessi varasjóð-
ur áætlaður 35 millj. kr., en er í fjárlög-

Millj. kr. 
Hækkun tekjuáætlunar 72,7 
Hækkun tekna vegna verðhækkunar á 

tóbaki og áfengi 25,0 
Tolla- og skattagreiðslur Sogsvirkjun-

arinnar 30,0 
Lækkun útgjalda 49,2 
Greiðsluafgangur 1958 25,0 
Lækkun á greiðsluafgangi 1959 frá 

því, sem fjárlagafrumvarpið upphaf-
lega gerði ráð fyrir 1,6 

Alls 203,5 

unum 15 millj. kr. Taldi ríkisstjórnin óhætt 
að áætla svo lítið fyrir umframgreiðslum 
bæði vegna þess. að engin hækkun kaup-
greiðsluvisitölu er væntanleg fyrr en þá 
seint á árinu, og eins vegna þess, að ríkis-
stjórnin hefur ákveðið að samþykkja ekki 
umframgreiðslur nema í ýtrustu nauðsyn. 

Hið sama gildir um þær áætlanir, er 
fjárlögin byggjast á, og þær áætlanir, er 
gerðar hafa verið um afkomu Útflutnings-
sjóðs, að ekkert má út af bera, ef þær 
eiga að standast. Getur því vel farið svo, 
að nokkur halli myndist hjá ríkissjóði á 
árinu 1959. Þar að auki eru í tekjuáætl-
ununum tveir liðir, sem eru þess eðlis, að 
þeir koma ríkissjóði ekki til góða nema 
þetta eina ár. Er hér átt við tolla- og skatt-
greiðslur Sogsvirkjunarinnar og greiðslu-
afganginn frá 1958. 



Gjaldeyrissamningur Evrópu 

Inngangur. 

Um mitt ár 1955 var gerður samningur 
um gjaldeyrismál meðal þátttökuríkja 

O.E.E.C., er koma skyldi til framkvæmda 
um leið og Greiðslubandalag Evrópu yrði 
lagt niður. Samningur þessi er á ensku 
nefndur European Monetary Agreement 
(Gjaldeyi'issamningur Evrópu), og felur 
hann í sér mjög veigamiklar breytingar frá 
þvi greiðslukerfi, er komið hafði verið á fót 
árið 1950 með E.P.U.-samningnum. Gjald-
eyrissamningur Evrópu var miðaður við 
það ástand, er búizt var við, að skapast 
myndi, þegar tekið væri upp skiptifrelsi 
(convertibility) milli Evrópu-mynta i al-
þjóðaviðskiptum. 

Ákveðið var, að Gjaldeyrissamningur 
Evrópu skyldi koma til framkvæmda og 
Greiðslubandalagið hverfa úr sögunni, þeg-
ar ríki, er samtals hefðu 50% kvóta í E.P.U., 
tilkynntu O.E.E.C. þá ákvörðun sina, að 
E.P.U. skyldi lagt niður. Þessu skilyrði 
var fullnægt i desember siðastliðnum, þegar 
Bretland og sexveldin tilkynntu Efnahags-
samvinnustofnuninni, að þau óskuðu, að 
E.P.U. yrði lagt niður og Greiðslusamning-
ur Evrópu (E.M.A.) kæmi til framkvæmda 
frá 29. desember. Síðasta reikningstímabili 
E.P.U. lauk þvi að kvöldi laugardagsins 27. 
desember. 

Greiðslusamningur Evrópu skiptist i tvo 
þætti. Annars vegar er ákveðið, að komið 
skuli á fót svonefndum Evrópusjóði (Euro-
pean Fund), er veita skuli þátttökuríkjum 
stutt lán til að leysa úr greiðsluerfiðleikum, 
en hins vegar sett á laggirnar nýtt marg-
hliða greiðslujöfnunarkerfi (Multilateral 
System of Settlements), er komi í stað 

greiðslujöfnunar E.P.U. Verður hér á eftir 
gerð nánari grein fyrir ákvæðum samnings-
ins, sérstaklega að þvi er varðar aðild ís-
lands. 

Evrópusjúðurinn. 

A. L á n v e i t i n g a r . 

Tilgangur sjóðsins er að veita þátttöku-
ríkjum stutt lán til þess að aðstoða þau 
vegna greiðsluerfiðleika, sem ógnað gætu 
frjálsum viðskiptum milli Evrópuþjóða. 
Þetta útilokar samt ekki þær þjóðir frá lán-
tökum, sem hafa undanþágu frá ákvörðun-
um O.E.E.C. varðandi afnám hafta. Við 
ákvörðun lánveitinga mun Efnahagssam-
vinnustofnunin ekki aðeins taka tillit til að-
stöðu viðkomandi lands, heldur einnig þess 
sjónarmiðs, að fjármagn sjóðsins komi að 
sem beztum notum fyrir þátttökurikin i 
heild. Sérstaklega mun tekið tillit til þess, 
að hve miklu leyti viðkomandi þjóð hefur 
framkvæmt fyrirmæli Efnahagssamvinnu-
stofnunarinnar, t. d. með viðskiptafrelsi. 
Setja má það að skilyrði fyrir láni, að þjóð-
in fylgi ráðleggingum Efnahagssamvinnu-
stofnunarinnar varðandi stefnu í efnahags-
málum. 

Lán eru aðeins veitt úr sjóðnum sam-
kvæmt sérstakri umsókn og með sérstakri 
ákvörðun, og skulu þau veitt og endurgreidd 
í gulli. Lánskjör skulu ákveðin af stjórn 
sjóðsins, en aldrei má veita lán til lengri 
tima en tveggja ára. Það mun þó vera mögu-
legt fyrir lántökuþjóð að sækja um nýtt lán, 
áður en fyrri lán eru endurgreidd. Efna-
hagssamvinnustofnunin ákveður fyrirkomu-
lag lánveitingarinnar, þar á meðal um ti-ygg-



36 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

ingar, ef æskilegt þykir. Einnig er hægt að 
ákveða, að lánið skuli veitt gegn lánsskjöl-
um, er siðar megi selja í hendur annarra 
fjármálastofnana. Yexti ákveður stofnunin 
með hliðsjón af vöxtum á peningamörkuð-
um og hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. 

B. B y r j u n a r l á n . 

Efnahagssamvinnustofnunin getur, áður 
en sjóðurinn hefur starfsemi sina, ákveðið 
að veita þjóðum, sem sérstaklega stendur á 
um og hafa mjög lítinn gjaldeyrisforða, 
byrjunarlán (initial credits). Slik lán verða 
aðeins veitt á fyrsta ári starfsemi sjóðsins 
og skulu endurgreidd i siðasta lagi i lok 
annars ársins. Þegar Gjaldeyrissamningur 
Evrópu tók gildi í desember, gerði sendi-
nefnd íslands hjá O.E.E.C. fyrirvara um, 
að ísland kynni að fara fram á slíkt byrj-
unarlán. 

C. F j á r m a g n s j ó ð s i n s . 

Stofnfé Evrópusjóðsins skal vera 600 
milljónir dollara. Af þessari upphæð eru 
271,6 milljónir dollara stofnsjóður E.P.U., 
en þar með eru taldar 123,5 milljónir doll-
ara, sem var framlag fjármálaráðuneytis 
Bandaríkjanna til E.P.U. í viðbót við þetta 
skulu þátttökuríkin leggja fram 328,4 millj-
ónir dollara. Þessi upphæð skiptist á lönd 
sem hér segir (i milljónum dollara) : 

Austurríki 5,0 
Belgía og Lúxemborg . . . 30,0 
Bretland 86,575 
Danmörk 15,0 
Frakkland 42,0 
Grikkland 2,850 
Holland 30,0 
Island 1,0 
Italía 15,0 
Noregur 15,0 
Portúgal 5,0 
Sviss 21,0 
Svíþjóð 15,0 
Tyrkland 3,0 
Þýzkaland 42,0 

Samtals 328,425 

Stofnfé sjóðsins verður innkallað smám 
saman, eftir því sem þörf krefur, og eru 
reglurnar um það sem hér segir: 

1) Fyrst skuiu teknar til notkunar 148 
milljónir dollara af stofnfé E.P.U., það 
er að segja allt stofnféð að frátöldu 
framlagi fjármálaráðuneytis Banda-
ríkjanna. 

2) Síðan skal innköliuð, þegar þörf kvef-
ur, jafnhá upphæð af framlagi þátt-
tökuríkjanna. 

3) Næst skal tekið til notkunar E.P.U.-
framlag fjármálaráðuneytis Bandaríkj-
anna og jafnframt innkölluð jafnhá 
upphæð af framlögum þátttökuríkj-
anna. 

4) Síðasti hlutinn af framlögum þátttöku-
ríkjanna, samtals 56,85 milljónir doll-
ara, kemur svo að iokum til greiðslu, 
er allt annað stofnfé er fullnotað. 
Ákveðið hefur verið, að hluti fram-
laga þeirra rikja, sem hafa átt við erf-
iða gjaldeyrisstöðu að búa, skuli inn-
kallaður í þessari síðustu umferð. Hef-
ur upphæðinni verið skipt á þáttttöku-
rikin sem hér segir (i milljónum doll-
ara) : 

Austurriki 5,0 
Danmörk 15,0 
Grikkland 2,850 
ísland 1,0 
Italia 15,0 
Noregur 15,0 
Tyrkland 3,0 

Samtals 56,850 

Af þessu er ljóst, að framlag íslands kem-
ur ekki til greiðslu fyrr en í síðustu um-
ferð, og er hugsanlegt, að nokkur ár líði, 
áður en þar að kemur. Hins vegar er ókleift 
á þessu stigi að gera sér neina ákveðna 
grein fyrir því, hve langt verður þangað til 
eftir framlagi íslands verður kallað, þar 
sem enn er allt óvist um starfsemi sjóðsins 
og þær byrðar, sem á hann verða lagðar. 

Sú meginregla mun gilda, að innköllun 
viðbótarstofnfjár mun fara fram, hvenær 
sem lausafé sjóðsins fer niður úr 100 millj-
ónum dollara. Komi i Ijós, að sjóðurinn þurfi 
einhvern tima í framtiðinni ekki á öllu því 
lausafé að halda, sem hann hefur yfir að 
ráða, getur stofnunin ákveðið að endur-
greiða hluta af framlögunum um tima, enda 
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geti hann kallað eftir þeim aftur, hvenær 
sem á þarf að halda. Mun þá fyrst verða 
endurgreitt það, sem síðast var innkallað. 

D. V e x t i r af s t o f n f é og f l e i r a . 

Vextir verða greiddir af framlögum þátt-
tökurikja til sjóðsins. Verða vextirnir 
ákveðnir á sex mánaða fresti með tilliti til 
tekna sjóðsins, eftir að hæfileg upphæð 
hefur verið lögð til hliðar. Efnahagssam-
vinnustofnunin ákveður, hvort rekstrar-
kostnaður sjóðsins skal greiddur af tekjum 
hans, en ef svo færi, kæmi það til lækkunar 
vaxta af stofnfé. 

Allar greiðslur í sambandi við Evrópu-
sjóðinn skulu fara fram i gulli, og reikn-
ingseining sjóðsins skal vera ákveðin miðað 
við gull og jafngilda núverandi gullverði 
Bandaríkjadollars. 

Marghliða greiðslukerfi. 

Til þess að auðvelda greiðsluviðskipti er 
með Gjaldeyrissamningnum komið á fót 
marghliða greiðslukerfi, er komi i stað 
greiðslujöfnunar E.P.U. Meginmunurinn er 
sá, að hið nýja greiðslujöfnunarkerfi felur 
ekki í sér neina möguleika til sjálfkrafa yfir-
dráttar í sambandi við greiðsluuppgjör. Hins 
vegar skulu seðlabankar þátttökurikjanna 
veita hver öðrum yfirdráttarréttindi eða 
hliðstæða fyrirgreiðslu innan hvers reikn-
ingstimabils, sem skal vera einn mánuður. 
Ef þær skuldir, sem þannig er til stofnað, 
eru ekki endurgreiddar fyrir lok mánaðar, 
skulu þær jafnaðar fyrir milligöngu Al-
þjóðagreiðslubankans í Basel, sem mun hafa 
hina peningalegu framkvæmd Gjaldeyris-
samningsins með höndum. 

Hvert þátttökuríki skal tilkynna sérstakt 
kaup- og sölugengi fyrir dollar, og skal 
greiðslujöfnunin fara fram á þessu gengi, 
ef bráðabirgðalánin hafa ekki verið endur-
greidd beint fyrir lok reikningstímabils. 

Hverju þátttökuriki er skylt, eins og að 
ofan segir, að láta öðrum þátttökuríkjum 
i té gjaldeyri sinn innan hvers reiknings-
tímabils, en það verður einn mánuður. Þessi 
fyrirgreiðsla getur annað hvort verið í 

formi yfirdráttar eða gjaldeyrisskipta 
(swap). Ákveðnir hafa verið kvótar fyrir 
hvert þátttökuríki, er sýna, hve háa upphæð 
þau eru skyld til að lána innan hvers reikn-
ingstímabils eða hafa rétt til að fá að láni 
samkvæmt reglum hins marghliða greiðslu-
jöfnunarkerfis. Þessir kvótar eru sýndir á 
þeirri töflu, sem hér fer á eftir (í milljón-
um dollara) : 

Austurríki 5 
Belgía og Lúxemborg . . . . 20 
Bretland 64 
Danmörk 12 
Frakkland 32 
Grikkland 7,5 
Holland 22 
Island 2 
Italía 13 
Noregur 12 
Portúgal 5 
Sviss 15 
Svíþjóð 16 
Tyrkland 7,5 
Þýzkaland 30 

Á það skal sérstaklega bent, að þessir 
kvótar sýna brúttóupphæð, sem þátttöku-
ríkin eru skyld að lána eða mega fá að láni, 
það er að segja lánakvótinn hækkar t. d. 
ekki, þótt eitthvert þátttökuriki hafi á sama 
tímabili látið öðrum þátttökurikjum í té 
bráðabirgðalán. 

Hafi þau lán, sem veitt eru samkvæmt 
þessum reglum, ekki verið endurgreidd 
fyrir lok mánaðar, skulu þau gerð upp í 
gegnum greiðslnjöfnun kerfisins og að fullu 
greidd í gulli eða dollurum. 

Vextir af bráðabirgðalánum samkvæmt 
þessu kerfi skulu ákveðnir af Efnahagssam-
vinnustofnuninni, og hafa þeir til bráða-
birgða verið ákveðnir 2%, og verður sú 
ákvörðun væntanlega staðfest endanlega af 
O.E.E.C.-ráðinu fljótlega. 

Ymis ákvæði. 

Gjaldeyrissamningur Evrópu skyldi, eins 
og fyrr segir, koma til framkvæmda, þegar 
lönd, er hefðu 50% af heildarkvóta innan 
E.P.U., ákvæðu það. Samkvæmt þessu gekk 
samningurinn í gildi 29. desember síðast-
liðinn, og lauk fyrsta reikningstímabili 
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hins marghliða greiðsiujöfnunarkerfis hinn 
31. janúar. 

011 ríki Efnahagssamvinnustofnunar 
Evrópu eru aðilar að samningnum, og ný 
riki geta þvi aðeins orðið aðilar, að þau 
verði fyrst þátttökuríki í O.E.E.C. Hægt er 
að svipta ríki aðild að samningnum vegna 
brota eða vanefnda, en tii þess þarf ein-
róma samþykki allra annarra þátttökurikja. 

Gjaldeyrissamningur Evrópu verður i 
gildi um óákveðinn tíma. Hins vegar hefur 
verið ákveðið, að gagnger endurskoðun fari 
fram á greiðslujöfnunarkerfinu ekki síðar 
en þremur mánuðum fyrir lok fvrsta starfs-
árs, og almenn endurskoðun á samningnum 
i heild skal fara fram ekki síðar en þremur 
mánuðum fyrir lok þriðja starfsárs. Bóast 
má við því, að ýmsar breytingar verði gerð-
ar á samningnum, jafnvel þegar á fyrsta 
ári, enda hefur samningurinn um tolla-
bandalag Evrópu og hugsanleg stofnsetn-
ing fríverzlunarsvæðis mikil áhrif á gjald-
eyrismál álfunnar. Sérstaklega má vænta 
þess, að fríverzlunarsvæði þyrfti á að halda 
mun fjársterkari sjóði en Evrópusjóðurinn 
er til að tryggja frjáls gjaldeyrisviðskipti. 

Sérstök framkvæmdastjórn (Board of 
Management) mun sjá um framkvæmd 
Gjaldeyrissamningsins i umboði O.E.E.C.-
ráðsins. Helztu verkefni framkvæmda-
stjórnarinnar eru: a) að athuga lánbeiðnir 
til sjóðsins, b) að leiðbeina ráðinu varð-
andi aðgerðir vegna greiðsluerfiðleika ein-
stakra þátttökurikja og c) að fylgjast með 

hag þátttökuríkja og þróun i alþjóðapen-
ingamálum. I framkvæmdastjórnina skal 
ráðið skipa sjö menn samkvæmt tilnefn-
ingu þátttökurikja. 

Hin peningalega framkvæmd samnings-
ins er í höndum Alþjóðagreiðslubankans i 
Basel (Bank for International Settlements). 
Mun hann hafa samband við seðlabanka 
þátttökuríkjanna um öll mál varðandi fram-
kvæmd samningsins. 

Aðild íslands. 

Nýlega voru samþykkt lög á Alþingi um 
heimild handa rikisstjórninni til ráðstaf-
ana vegna aðildar íslands að Gjaldeyris-
samningi Evrópu. Eru það lög nr. 34/9. 
maí 1959. Þar er ríkisstjórninni heimilað 
að leggja fram áðurnefnt stofnframlag og 
að nota 2 millj. dollara yfirdráttarheimild-
ina, sem er kvóti íslands samkvæmt samn-
ingnum. Auk þess er rikisstjórninni heimil-
að að taka að láni samkvæmt samningnum 
jafnvirði þeirrar fjárhæðar, sem endur-
greidd er á hverjum tima af skuldum 
íslands í sambandi við Greiðslubandalag 
Evrópu, allt að 6 millj. dollara. Loks segir 
í lögunum, að ríkisstjórninni sé heimilt að 
semja um endurgreiðslu á þessum skuld-
um, sem urðu til í sambandi við Greiðslu-
bandalagið, þannig að endurgreiðsla þeirra 
verði innt af höndum á allt að sjö árum. 
Skuldir þessar námu alls 7,2 millj. dollara, 
þegar bandalagið hætti störfum. 
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Utanríkisviðskipti og gjaldeyrisstaða. 

Verzlunarjöfnuðurinn á árinu 1958 varð 
óhagstæður um 336,9 millj. kr. (375,3 

millj. kr. árið 1957), og hefur hallinn ekki 
orðið minni síðan 1954. Innflutningurinn 
á árinu nam 1.406,0 millj. kr., en 1.361,9 
millj. kr. árið áður og jókst þannig um 
44,1 millj. kr. á árinu, en útflutningurinn 
jókst um 82,5 millj. kr. eða í 1.069,1 millj. 
kr. úr 986,6 millj. kr. Afkoman út á við 

var þó betri en þessar tölur sýna, þegar 
þess er gætt, að birgðir útflutningsafurða 
jukust á árinu um 70,6 millj. kr. eða úr 
158,1 millj. kr. í ársbyrjun 1958 í 228,7 
millj. kr. i árslok. 

Breytingar urðu ekki verulegar á út-
flutningsverzluninni. Útflutningur á skreið 
til brezkra nýlendna í Afriku minnkaði þó 
um rúman helming frá árinu áður eða um 
40 millj. kr., en útflutningur á freðfiski 

Utanríkisviðskipti mánaðarlega í millj. kr. 
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Gjaldeyrisviðskipti bankanna. 
Allt árið 1958 1959 

1957 1958 1. ársfj. 2. ársfj. 3. ársfj . 4. ársfj. 1. ársf j 
Keyptur gjaldeyrir: 

a) Andvirði útflutnings 1.069,3 1.117,8 227,9 281,3 267,9 340,7 273,1 
b) Duldar tekjur 196,8 248,4 55,4 60,7 71,6 60,7 51,5 

Lán, endurgreiðsla o. fl 85,8 36,0 0,4 0,5 13,7 21,4 0,3 
Innkominn gjaldeyrir samt 1.351,9 1.402,2 283,7 342,5 353,2 422,8 324,9 
Utlátinn gjaldeyrir samt 1.367,0 1.444,5 327,1 347,8 375,6 394,0 345,2 
Greiðslujöfnuður ~ 15,1 4- 42,3 -f- 43,4 -f- 5,3 -f- 22,4 28,8 20,3 

til Bandaríkjanna hækkaði um 44 millj. kr. 
Litlar breytingar urðu hlutfallslega á skipt-
ingu innflutnings milli landa. (Töflur I—IV 
aftast í heftinu sýnt inn- og útflutning 
undanfarin ár.) 

Meðfylgjandi tafla sýnir gjaldeyrisverzl-
un bankanna fyrir árin 1957 og 1958 og 
fyrir 1. ársfjórðung 1959. Samkvæmt töfl-
unni varð greiðsluhallinn árið 1958 veru-
legur eða 42,3 millj. kr. Þessi tala er þó 
hærri en efni standa til, þar sem dollara-
lán, sem tekið var í árslok 1957, var strax 
talið innkomið til að jafna greiðsluhalla 
þess árs. Hins vegar var lánið að mestu 
leyti notað 1958, en afgangurinn verður 
notaður i ár. í liðnum lán, endurgreiðsla o. 
fl. eru 4. ársfjórðung 1958 taldar með 20,2 
millj. kr., sem notaðar voru á þessum árs-
fjórðungi af þýzku láni frá Kreditanstalt 
fur Wiederaufbau í Frankfurt am Main. 
Áður voru komnar inn af láninu 12,6 
millj. kr. 

Fyrsta fjórðung þessa árs hafa utan-
ríkisverzlun og gjaldeyrisafkoma verið 
óhagstæð, enda þótt staðan hafi ekki versn-
að nándar nærri eins mikið og á sama 
tíma í fyrra. Þannig var verzlunarjöfnuð-
urinn i marzlok óhagstæður um 38,9 millj. 
kr., en um 112,5 millj. kr. fyrstu þrjá mán-
uði ársins 1958. Gjaldeyrisstaðan nettó 
versnaði á þessum tima um 8,3 millj. kr., 
en um 43,4 millj. kr. á sama tíma 1958. 
Að ábyrgðum og greiðsluskuldbindingum 
frádregnum, en erlendum innheimtum við-
bættum hefur gjaldeyrisstaðan versnað u.m 
13,0 millj. kr., en batnaði á sama tíma í 
fyrra um 13,1 millj. kr. 

TJtgerð og aflabrögð. 

Ileildarfiskaflinn jókst árið 1958 í 505 
þús. tonn úr 436 þús. tonnum árið 1957 eða 
um 15,7%. Aukning þessi stafaði fyrst og 
fremst af stórauknum karfaafla, en hann 
jókst um 78,6% eða úr 61,6 þús. tonnum 
í 109,9 þús. tonn. Þorskaflinn jókst einnig 
töluvert eða um 17% og varð svipaður og 
árið 1956. Síldaraflinn minnkaði um 10 
þús. tonn, og flatfisksaflinn minnkaði veru-
lega, en afii annarra fisktegunda breyttist 
ekki að ráði frá árinu áður. 

Hagnýting þorskaflans breyttist litið á 
árinu, þó jókst frysting allmikið. Alls fóru 
nær % þorskaflans til frystingar, og þar 
vegur hinn mikli karfaafli togaranna þungt. 
Hagnýting sildaraflans varð miklu hag-
stæðari en árið áður, þar sem söltunin nær 
tvöfaldaðist. Verðmæti sildaraflans i heild 
varð þannig meira en árið áður þrátt fyrir 
minni afla. 

Vetrarvertíð. Fiskaflinn á vetrarvertið-
inni fyrstu fjóra mánuði ársins varð rúm 
193 þús. tonn, en var á sama tíma í fyrra 
tæplega 199 þús. tonn. Heildaraflinn hefur 
því orðið heldur minni á þessu ári, og er sú 
minnkun hlutfallslega jöfn á togaraafla og 
bátaafla. Bátaaflinn var i marzlok aðeins 
orðinn rúm 75 þús. tonn á móti nær 85 
þús. tonnum í fyrra, og mátti aðallega 
kenna það mun verri gæftum en þá. Hins 
vegar aílaðist mjög vel i april eða rúm 
68 þús. tonn, en það er um 5 þús. tonnum 
meira en bátaaflinn nam í aprílmánuði i 
fyrra. Vertíðinni iauk um 10. mai. 
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Fiskaflinn ársfjórðungslega, skipt á togara og báta í þúsundum tonna. 

1956 1957 1958 1959 

Tölur um fiskaflann, skiptingu hans og 
hagnýtingu er aftast í heftinu (V.—VII. 
tafla). 

Landbúiiaðurinii 1958. 

Yfirleitt má segja, að landbúnaðurinn 
hafi gengið allvel á árinu 1958, og fram-
leiðsla landbúnaðarafurða jókst í flestum 
greinum. Tíðarfar var fremur gott. Túna-
spretta varð þó léleg á Suðurlandi vegna 
þurrka, en óþurrkar torvelduðu hins veg-
ar heyskap á Norðurlandi, einkum aust-
antil. 

Innvegið mjólkurmagn til mjólkurbú-
anna varð á árinu 69,2 millj. kg, sem er 
tæplega 2,8 millj. kg eða 4,2% meira en 
árið áður. Þetta er minni aukning en árið 
áður, sem sjálfsagt stafar af minni kjarn-
fóðurnotkun árið 1958. Framleiðsla smjörs 
varð 877,3 tonn á árinu, sem var 63 tonn-
um minna en árið áður. Sala þess jókst 
hins vegar um nær 19%, svo að allmikil 
lækkun varð á smjörbirgðum eða um 25%. 
Framleiðsla mjólkurosts jókst um rúmlega 
25%, og útflutningur hans rúmlega tvö-
faldaðist. Framleiðsla nýmjólkurdufts f jór-
faldaðist frá árinu áður. Niðursuða mjólk-

ur jókst einnig mjög verulega eða um 75%. 
í VIII. töflu aftast i heftinu eru upplýs-
ingar um framleiðslu og sölu þessara og 
annarra mjólkurafurða árin 1955—1957. 

Kindakjötsframleiðslan nam alls 9.919 
tonnum, en var 8.298 tonn árið 1957. 
Heimaslátrun er ekki talin hér með. Með-
alþungi dilka við haustslátrun reyndist all-
miklu lakari en árið áður eða 14,12 kg á 
móti 15,04 kg árið 1957. 

Engar endanlegar tölur eru fyrir hendi 
um heyfenginn á árinu, en talið er, að 
töðufengur hafi orðið heldur minni en 
árið áður, en þá varð hann 2.950 þús. hest-
ar. Hins vegar hefur útheysfengur senni-
lega orðið meiri en árið 1957, en þá varð 
hann 385 þús. hestar. 

Kartöfluuppskeran mun hafa verið ná-
lægt 100 þús. tunnum, sem er nærri meðal-
lagi, en garðlönd voru minna nvtjuð en oft 
áður, svo að uppskeran verður að teljast 
mjög góð. 

Talið er, að fjöldi sauðfiár hafi litið 
breytzt á árinu, en hann var tæp 770 þús. 
í ársbyrjun. Svipað má segja um tölu naut-
gripa. Kúm hefur sennilega fjölgað lítils 
háttar, en kálfum og geldnevtum fækkað 
álíka mikið. Tala nautgripa í bvrjun árs-
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ins var um 49 þús. Loks má telja líklegt, 
að hrossum hafi fækkað litils háttar, þ. e. 
a. s. tömdum hrossum, en að stóðhrossa-
fjöldi hafi lítið breytzt. 

Haustið 1957 kom upp mæðiveiki i sauð-
fé i Dalasýslu, og reyndist hún útbreidd-
ari en virzt hafði í fyrstu. Enn hefur nú 
i vetur eftir áramótin komið fram mæði-
veiki í Austur-Barðastrandarsýslu, næst 
vestan við fjárskiptahólf það, er skipt var 
í 1955—1957. Er því tvímælalaust, að 
mæðiveiki í sauðfé hér á landi er ekki 
fullsigruð enn. Garnaveiki i sauðfé kemur 
og enn fram öð'ru hverju, en það þykir 
fullreynt, að henni sé unnt að halda niðri 
með blóðvatnsdælingu. 

Skýrslum um jarðabætur, svo sem ný-
rækt, girðingar og framræslu, er ekki lokið, 
en ætla má, að þær hafi verið álika miklar 
og 1957, nýrækt um 3,6 þús. ha og skurð-
gröfuskurðir um 4 millj. m 3 . 

Notkun tilbúins áburðar jókst verulega 
á árinu. Eftirfarandi tölur um áburðar-
notkunina eru miðaðar við hrein efni. 
Svigatölurnar eru frá 1957. 

Köfnunarefni 7.061 (6.390) tonn, fos-
fórsýra 3.715 (3.130) tonn og kalí 2.183 
(1.790) tonn. 

Nýi vísitölugruiidvölhirinn. 

í lögum, sem sett voru af Alþingi i 
janúar sl. um niðurfærslu verðlags og launa 
o. fl., var m. a. ákveðið að ganga skyldi í 
gildi 1. marz 1959 nýr grundvöllur visi-
tölu framfærslukostnaðar í Reykjavík með 
grunntölunni 100. 

Þessi nýi grundvöllur var gerður sam-
kvæmt neyzlurannsókn, sem framkvæmd 
var á vegum kauplagsnefndar og Hag-
stofu íslands árin 1953 og 1954. Var þá 
löngu orðið ljóst, að grundvöllurinn, sem 
miðað hafði verið við, en hann var sam-
inn samkvæmt búreikningum, sem 40 
launamenn i Reykjavík héldu frá miðju 
ári 1939 til jafnlengdar næsta ár, var að 
miklu leyti orðinn úreltur. Breyttust 
neyzluvenjur mjög á stríðsárunum og eftir 
þau vegna batnandi efnahags almennings, 
auk þess sem fjöldi nýrra vörutegunda 
kom á markaðinn. Framfærsluvisitalan var 

þvi ekki lengur réttur mælikvarði á breyt-
ingar á framfærsluútgjöldum fólks. Þetta 
þarf þó engan veginn að þýða það, að vísi-
talan sýndi minni hækkun en raunveru-
lega hefði átt sér stað. Hið gagnstæða gat 
eins verið. 

Nýi visitölugrundvöllurinn er í aðalatrið-
um miðaður við útgjöld 80 launþegafjöl-
skyldna, eins og þau reyndust vera 1953 
og 1954. Til þess að fá fram sem réttasta 
mynd af neyzluvenjum almennings voru 
valdir af handahófi 300 karlmenn úr skatt-
skrá Reykjavíkur. Var miðað við, að þeir 
væru verkamenn, sjómenn, iðnaðarmenn 
eða skrifstofumenn, giftir og með a. m. k. 
eitt barn á framfæri, hefðu verið búsettir 
eitt ár eða lengur í Reykjavík og hefðu 
ekki haft óvenju háar eða láear atvinnu-
tekjur á þvi timabili, sem lagt var til 
grundvallar. Þessum mönnum var skrifað 
og þeir beðnir að taka þátt í rannsókn-
inni. Þeir heimilisfeður, sem það samþykktu 
og skiluðu nothæfum skýrslum, urðu alls 
80. Af þeim voru 25 verkamenn, 34 iðn-
aðarmenn, 4 sjómenn, 10 verzlunar- og 
skrifstofumenn og 7 opinberir starfsmenn. 

Upplýsingasöfnun var hagað á nokkuð 
annan veg en 1939. í stað þess að fá menn 
til að halda reglulega búreikninga i heilt 
ár var með viðtölum við þá reynt að graf-
ast fyrir um útgjöld þeirra eitt ár aftur i 
timann, auk þess sem þeir héldu matar-
reikninga stuttan tima. Þessi aðferð hef-
ur þá höfuðkosti, að rannsóknin tekur 
styttri tima en ella og úrvinnsla gagn-
anna verður stórum auðveldari, en upp-
lýsingarnar verða þó nægilega nákvæmar. 

Tímabilið, sem miðað var við, var all-
heppilegt til rannsóknar sem þessarar, 
enda verðlag nokkuð stöðugt og neyzlu-
val frjálst. Yfirvinna var hins vegar al-
geng, sem sést á því, að tekjur búreikn-
ingafjölskyldnanna og þar af leiðandi út-
gjöld þeirra voru töluvert hærri en tekjur 
og samsvarandi gjöld miðað við 8 stunda 
vinnudag. Til þessa atriðis var tekið nokk-
urt tillit við úrvinnslu skýrslnanna, og voru 
felld niður ýmis útgjöld, sem erfitt var 
að finna mælikvarða fyrir og geta auk þess 
tæplega talizt til framfærslukostnaðar. Út-
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gjöld vegna húsnæðis þóttu hins vegar yf-
irleitt of lág, en það mun annað hvort 
hafa stafað af því, að leigt var hjá skyld-
fólki eða fjölskyldan átti sjálf húsnæðið, 
sem búið var í. Þessi liður var því hækk-
aður til samræmis við algenga húsaleigu. 
Að þessum breytingum loknum varð með-
alútgjaldaupphæð hverrar fjölskyldu að 
undanskildum sköttum og útsvari 46.186 
kr. á ári, miðað við verðlag í nóvember 
1953. 

Þessari upphæð var síðan skipt niður á 
einstaka undirliði í samræmi við neyzlu-
venjur hinna 80 f jölskyldna og magn hverr-
ar vörutegundar í grundvellinum fundið 
með því að deila verði vörunnar í útgjalda-
upphæð viðkomandi liðs. 

Meðalstærð þeirra 80 fjölskyldna, sem 
þátt tóku i búreikningshaldinu, var 4,51, 
þ. e. hjón með 2,24 börn innan 16 ára 
aldurs og 0,27 börn 16 ára og eldri. Ákjós-
anlegt er þó, að í „vísitölufjölskyldunni" 
séu einungis hjón og börn innan 16 ára, 
þar sem eldri börn eru að jafnaði lausar 
tengd fjölskyldunni og að einhverju eða 
öllu leyti á eigin framfæri. Hlutdeild þeirra 
í heildarútgjöldunum var því dregin frá, 
og eru þá meðlimir ,,vísitölufjölskyldunn-
ar" 4,24 eða hjón með 2,24 börn innan 16 
ára aldurs. 

Nýi vísitölugrundvöllurinn er, eins og 
að likum lætur, mjög frábrugðinn eldri 
grundvellinum. Til hans teljast miklu 
fleiri vörutegundir, og hlutfallsleg skipt-
ing útgjalda hefur yfirleitt breytzt veru-
lega. Þó hafa aðalútgjaldaflokkarnir haldið 
sér, en bætt er við nýjum frádráttarflokki, 
þar sem færðar eru greiðslur hins opin-
bera til „vísitölufjölskyldunnar". Þessar 
greiðslur voru ekki til, þegar gamli grund-
völlurinn var lögfestur, en þær eru f jöl-
skyldubætur vegna almannatrygginga og 
afsláttur á verði smjörs og smjörlíkis, 
sem keypt er gegn skömmtunarseðlum. 
Skal á það bent, að þessar vörur eru verð-
lagðar sem óskammtaðar í matvöruflokki 
grundvallarins, en fastar greiðslur til al-
mannatrygginganna teknar undir ýmis út-
gjöld. 

Á eftirfarandi yfirliti sést hlutfallsleg 

skipting milli aðalútgjaldaflokkanna í 
nýja og gamla grundvellinum miðað við 
verðlag 1. marz 1959: 

Hlutíallsleg skipt-
ing útgjalda 

Nýja Gamla 
visitalan visitalan 

39,3 43,3 
17,3 15,2 
6,6 5,6 

16,6 22,0 
23,2 13,9 

-4- 3,0 — 

Alls 100,00 100,0 

Eins og tölurnar bera með sér, hefur 
hlutfallsleg tilfærsla milli flokka orðið 
allmikil. Aukin fjárráð almennings koma 
þannig fram í hlutfallslegri lækkun á út-
gjöldum til brýnna lifsnauðsynja, þ. e. til 
matvara og fatnaðar, en hlutfallslegri 
hækkun á útgjöldum til húsnæðis, hita, 
rafmagns og ýmislegs, þ. m. t. skemmt-
anir, áfengi, tóbak, blöð, heilsuvernd, far-
gjöld o. fl. 

Gamla framfærsluvísitalan var 202,46 
stig hinn 1. marz 1959, miðað við grunn-
tölu 100 hinn 1. marz 1950. Hægt er því 
að tengja vísitölur samkvæmt nýja grund-
vellinum við vísitölur aftur til 1. marz 
1950 með því að margfalda þær fyrrnefndu 
með 2,0246. Vísitalan 1. marz 1950 hefur 
verið talin vera 381,86 stig, miðað við 
grunntölu 100 í janúar—marz 1939, og 
má því tengja vísitölur frá og með 1. marz 
1959 við vísitölur 1939—1950 með því að 
margfalda hinar fyrrnefndu með 7,731 (þ. 
e. 3,8186x2,0246). 

Niðurgreiðsla á verði neyzluvara 1950—'59. 

Ríkissjóður hefur um alllangt árabil 
greitt niður verð á nokkrum neyzluvörum. 
Hefur Hagstofan nýlega birt vfirlit um 
þessi mál, og eru eftirfarandi upplýsingar 
á því byggðar. Verð á kindakjöti, nýmjólk, 
smjöri og kartöflum hefur verið greitt 
niður siðan 1943. Niðurgreiðsla kindakjöts 
féll þó niður á tímabilinu 1. október 1945 
til 1. marz 1947, en í þcss st.að var neyt-
endum greiddur svonefndur kjctstyrkur, 

Húsnæði 
Hiti, rafmagn o. fl. . . . 
Fatnaður og álnavara . 
Ýmisleg útgjöld 
Frádráttarliður 
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1. tafla. Lækkun á vísitölu framfærslukostnaðar vegna niðurgreiðslna 1950—'58. 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 

Kindakjöt ns''tt 1,07 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 1,11 2,49 2,55 
Saltkjöt 0,52 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,54 1,21 1,23 
Hangikjöt 0,12 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,12 0,26 0,26 
Nýmjólk 2,00 2,00 2,00 4,56 4,66 4,66 5,99 7,23 7,23 
Rjómi — — — — — — 0,13 0,23 — 

Smjör 0,52 0,51 1,46 1,47 1,47 1,46 1,88 2,17 2,31 
Skyr — • — — — — — 0,07 0,11 0,11 
Mjólkurostur — — — — — — 0,07 0,13 0,13 
Mysuostur — — — • — — — 0,02 0,04 0,04 
Kartöflur 0,68 0,47 0,57 1,96 1,86 3,52 4,15 4,55 4,72 
Smjörlíki 2,00 1,71 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 
Saltfiskur 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,67 1,88 
Nýr þorskur og ýsa 0,35 0,54 

Samtals 7,34 5,97 6,74 10,70 10,70 12,35 15,94 20,87 22,43 

og hélzt hann þar til i marz 1950. Bein 
niðurgreiðsla á heildsöluverði kjöts var 
tekin upp aftur 1. marz 1947 og hefur 
haldizt siðan. Verð á smjörlík'. og salt-
fiski hefur verið greitt niður írá miðiu 
ári 1947, verð á skyri, mjólkurosti og 
mysuosti frá hausti 1956 og verð á nýj-
um þorski og ýsu, sem fer til neyzlu inn-
an lands, frá ársbyrjun 1957 (ákveðið í 
april 1957). Verð á rjóma var greitt nið-
ur frá hausti 1956 tii 1. apríl 1958. 

Á 1. töflu sést, hve vísitala framfærslu-
kostnaðar hefur lækkað mikið, reiknað i 
stigum, vegna niðurgreiðslu a neyzluvör-
um 1950—1958. Er þar miðað við 1. októ-
ber ár hvert, en þá hafa ávallt vt rið komn-
ar til framkvæmda auknar niðurgreiðslur 
i sambandi við haustverðlagningu landbún-
aðarvara, ef um þær hefur verið að ræða. 
Við útreikning töflunnar er gert ráð fyrir, 
að smásöluálagning i hundraðshlutum 
mundi vera hin sama, ef ekki væri um að 
ræða niðurgreiðslu. 

Frá ársbyrjun 1959 voru niðurgreiðslur 
auknar sem hér segir: á kindakjöti um 5,35 
kr. á kg, á nýmjólk frá mjólkurbúum um 
0,90 kr. á lítra, á smjöri gegn miðum um 
8,80 kr. á kg, á kartöflum 1. flokks um 
0.47 kr. á kg, á saltfiski um 1,30 kr. á 
kg og á smjörlíki um 1,53 kr. á kg. Frá 
1. marz 1959 var enn hækkuð niðurgreiðsla 
á kjöti, mjólk og nýjum fiski. Niðurgreiðsla 
á kjöti hækkaði um 1,20 kr. á kg, á ný-

mjólk frá mjólkurbúum um 0,02 kr. á lítra 
og á nýjum þorski og ýsu um 1,00 kr. og 
1,04 kr. á kg, hvort tveggja miðað við 
slægðan fisk með haus. Frá sama tíma var 
ákveðin niðurgreiðsla á sjúkrasamlags-
gjaldi, sem nemur 13 kr. af mánaðargjaldi 
sjúkrasamlagsmeðlima alls staðar á land-
inu. Lækkun mánaðargjalds sjúkrasamlags-
meðlima í Reykjavík er úr 45 kr. í 32 kr. 
eða 29%. 

Á 2. töflu er yfirlit yfir útgjöld ríkis-
sjóðs til niðurgreiðslu á verði neyzluvara 
1950—1957 samkvæmt ríkisreikningum (í 
þús. kr.). Þess skal getið, að útgjöld til 
greiðslu kjötstyrksins svonefnda, er felld-
ur var niður i marz 1940, eru ekki með-
talin. Áætlað er, að útgjöld til niðurgreiðslu 
vöruverðs á árinu 1958 verði 128—135 
millj. kr. í 49. gr. laga nr. 33/1958, um Út-
flutningssjóð o. fl., er svo ákveðið, að Út-
flutningssjóður skuli frá 1. janúar 1958 
standa straum af kostnaði við niðurgreiðslu 
vöruverðs, en hin almenna heimild rikis-
stjórnarinnar til að verja fé til niður-
greiðslu vöruverðs er óbreytt frá því, sem 
verið hefur. 

Áætlað er, að útgjöld ríkissjóðs vegna 
niðurgreiðslna á árinu 1959 verði 251,7 
millj. kr. Er þá miðað við það, að niður-
greiðsla á vörueiningu haldist óbreytt frá 
þvi, sem var 1. marz sl., að öðru levti en 
því, að greiddur verði niður ^eymslukostn-
aður kjöts. 
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2. tafla. Útgjöld ríJcissjóSs vegna niðurgreiðslna 1950—1957. 
1 þús. kr. 

1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 
Kindakjöt 7.003 3.010 2.143 3.478 2.492 3.299 5.918 15.341 
Nýmjólk 6.850 8.537 8.670 21.746 26.765 29.679 34.428 43.731 
Smjör 3.264 2.507 6.522 11.396 10.314 10.127 10.433 13.704 
Aðrar mjólkurafurðir — — — — — — 2.733 9.107 
Smjörlíki 7.072 7.315 7.121 6.739 7.103 7.302 7.665 7.665 
Kartöflur 426 662 840 4.357 2.856 2.826 4.338 6.127 
Saltfiskur og nýr fiskur . 574 683 808 842 891 1.051 1.090 3.487 
Kaffi — — — — 1.867 2 6 
Brennsluolíur — — — — — -— — 308 
UIl og gærur, unnar til 

sölu á innl. markaði . . — — — — — — — 2.000 

Samtals 25.189 22.714 26.104 48.558 52.288 54.286 66.611 101.470 

Miðað við 251,7 millj. kr. raunveruleg 
útgjöld 1959 verður lækkun eldri fram-
færsluvísitölunnar vegna niðurgreiðslu 
minnst 35,9 stig og mest 41,3 stig á árinu 
1959, en vegið meðaltal lækkunarinnar 
verður um 39,5 stig. Kostnaður við að 
greiða niður visitöluna á árinu 1959 verður 
þvi um 6,4 millj. kr. að meðaltaii á hvert 
vísitölustig samkvæmt eldra grundvelli, en 
kostnaðurinn er mjög misjafn fyrir hinar 
einstöku vörutegundir. 

Eftirfarandi tölur sýna niðurgreiðslu 
vöruverðs, eins og hún er nú, reiknað i 
stigum hinnar nýju visitöiu framfærslu-
kostnaðar. Miðað er við niðurgreidd stig 
1. marz 1959 án geymslukostnaðar kjöts 
og kartaflna. 

Kjöt og kjötmeti 2,80 
Mjólk og mjólkurafurðir 4,79 
Kartöflur 1,12 
Saltfiskur og nýr fiskur 1,27 
Sjúkrasamlagsgjald 0,53 
Skammtað smjör og smjörlíki . . . . 1,57 

12,08 

Niðurgreiðsia eldri visitölunnar 1. marz 
1959 án niðurgreidds geymslukostnaðar 
nemur alls 38,86 stigum, og er það 222% 
hærra en niðurgreidd stigataia nýja grund-
vallarins. Aðalástæða þessa mismunar er 
sú, að i hverju stigi eldra grundvailarins 
eru 177 kr., en 590 kr. í hverju stigi þess 
nýja eða 233% hærri upphæð. í samræmi 

við þetta er árskostnaður við niðurgreiðslu 
20,8 millj. kr. á hvert stig nýju vísitöl-
unnar að meðaltali, en 6,5 millj. kr. á hvert 
stig eldri visitölunnar. 

Viðskiptasamningar. 

Ungverjaland. Viðskipta- og greiðslu-
samningur íslands og Ungverjalands frá 
6. marz 1953, sem falla átti úr gildi við 
sl. áramót, var framlengdur óbreyttur til 
ársloka hinn 13. janúar sl. Samkvæmt 
samningnum kaupa íslendingar frá Ung-
verjalandi ýmiss konar iðnaðar- og vefn-
aðarvörur o. fl., en Ungverjar fá i stað-
inn hraðfrystan fisk, fiskimjöl o. fl. 

Finnland. Hinn 3. febrúar var undir-
ritaður nýr viðskiptasamningur við Finn-
land. Samningurinn, sem er nær samhljóða 
fyrra samningi frá 12. janúar 1956, gildir 
tii 31. janúar 1960. Samkvæmt honum er 
einkum flutt inn frá Finnlandi pappir og 
pappírsvörur, timbur, staurar, þilplötur, 
gúmmískófatnaður, vélar o. fl. Til Finn-
lands er aðallega flutt saltsíld, sildar-
og fiskimjöi, þorskalýsi, skreið. freðfisk-
ur, freðsíld, gærur og garnir. 

Pólland. Viðskiptasamkomulag milli ís-
lands og Póilands var undirritað hinn 5. 
marz sl. Samningurinn gildir tii 31. marz 
1960. í honum er gert ráð fyrir auknum 
kaupum ísiendinga frá Póllandi, en þaðan 
eru einkum flutt kol, vefnaðarvörur, járn-
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vörur, vélar, verkfæri, glervörur, ávextir, 
efnavörur, timbur og fiskibátar. Pólverjar 
kaupa héðan freðsíld, saltsild, fiskimjöl, 
lýsi, gærur. garnir o. fl. 

Spánn. Viðskiptasamkomulag við Spán 
frá 17. desember 1949 var framlengt 
óbreytt hinn 16. marz sl. með gildistíma 
tii 1. apríl 1960. Spánverjar kaupa héðan 
verkaðan og óverkaðan saltfisk, þorska-
lýsi o. fl., en selja hingað ávexti, salt, skó-
fatnað o. fl. 

Danmörk. Hinn 24. apríl var undirrituð 
bókun um vöruskipti milli íslands og Dan-
merkur á tímabilinu frá 15. marz 1959 til 
14. marz 1960. Samkvæmt samningnum 
verða viðskipti milli þjóðanna svipuð og 
áður (sjá 1. hefti Fjármálatíðinda 1954, 
38. bls.). 

Svíþjóð. Viðskiptasamningur íslands og 
Svíþjóðar var framlengdur óbreyttur hinn 
21. maí sl., og gildir framlengingin til 31. 
marz 1960. Svíar kaupa héðan saltsíld, 
söltuð hrogn, hval- og þorskalýsi, fiski-
mjöl o. fl., en selja hingað trjávörur, dýra-
og jurtaolíur, málmvörur o. fl. 

Skráð gengi hjá Landsbanka íslands 
31. maí 1959. 

Skráö frá 
og með: 

Ein- Kciup- Sölu-
ing gengi gengi 

20/3 1950 Sterlingspund . . 1 45,55 45,70 
— — Bandaríkjadollar 1 16,26 16,32 

27/2 1959 Kanadadollar . . 1 16,76 16,82 
20/3 1950 Dönsk króna . . 100 235,50 236,30 

— . — Norsk króna . . . 100 227,75 228,50 
— — Sænsk króna . . . 100 314,45 315,50 

17/9 1957 Finnskt mark . 100 — 5,10 
31/12 1958 Franskur franki 1.000 32,93 33,06 
18/8 1955 Belgískur franki 100 32,80 32,90 
18/8 1955 Svissn. franki . . 100 374,80 376,00 
10/10 1958 Gyllini 100 431,00 432,40 
15/8 1955 Tékknesk króna 100 225,72 226,67 
18/8 1955 V.-þýzkt mark . 100 390,00 391,30 
12/5 1956 Líra 1.000 25,94 26,02 
10/4 1959 Austurr. schill. 100 62,56 62,78 

Gullgengi íslenzkrar krónu. Pappírs-
krónan er nú 13,5328% af upphaflegu 
verðgildi sínu. Ein pappírskróna samsvar-
ar nú 0,0545676 gr af skíru gulli. Sam-
kvæmt því jafngilda 100 gullkrónur 738,95 
pappírskrónum. 

Eftirfarandi breytingar hafa orðið á 
skráningu erlends gjaldeyris, síðan gengið 
var síðast birt í Fjármálatíðindum: 

Franskur franki. Sölugengi lækkaði 31. 
desember 1958 úr 38,86 kr. í 33,06 kr. og 
kaupgengi úr 38,73 kr. í 32,93 kr. 

Iíanadadollar. Sölugengi lækkaði 2. febr-
úar sl. úr 16,93 kr. í 16,82 kr. Hinn 12. sama 
mánaðar lækkaði það enn í 16,70 kr., en 
hækkaði svo aftur 27. dag mánaðarins í 
16,82 kr. 

Austurrísliur schillingur. Hinn 10. apríl 
sl. var tekin upp skráning á austurriskum 
schilling. Sölugengi hans er 62,78 kr. mið-
að við 100 schillinga, en kaupgengi 62,56 kr. 

Peningamarkaðurinn. 

Þróun peningamála fyrstu fimm mán-
uði þessa árs hefur að mörgu leyti orðið 
með svipuðum hætti og sl. ár og borið vott 
um áframhaldandi peningaþenslu. Út-
streymi f jár úr Seðlabankanum vegna inn-
lendra viðskipta nam 64 millj. kr., það sem 
af er árinu, sem er 17 millj. kr. meira en 
á sl. ári. Af þessu útstreymi voru 47 millj. 
kr. í maímánuði einum saman á móti 6 
millj. kr. í fyrra. Aðstaða bankanna gagn-
vart útlöndum hefur versnað um 74 millj. 
kr. til maíloka á móti 55 millj. kr. versn-
andi stöðu 1958. Útlán bankanna fyrstu 
fimm mánuði ársins jukust um 325 millj. 
kr., en á sama tíma í fyrra jukust þau um 
263 millj. kr. 

Útlán Seðlabankans tii annarra en banka 
og sparisjóða hafa aukizt um 62 millj. kr. 
til maíloka, en á sama tima árið 1958 juk-
ust þau um 76 millj. kr. Af þessari út-
lánaaukningu nemur hækkun á lausaskuld-
um ríkissjóðs 20 millj. kr. á móti 49 millj. 
kr. 1958. Aukning á verðbréfaeign hefur 
orðið 47 millj. kr., en 26 millj. kr. á sama 
tíma í fyrra. Þessi mikla aukning á verð-
bréfaeign bankans stafar af því, að yfir-
dráttarskuld rikissjóðs vegna togaralána 
var greidd með verðbréfum. Nettóstaða 
ríkissjóðs við Seðlabankann batnaði til maí-
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l o k a u m 19 mi l l j . kr. , en v e r s n a ð i u m 17 
mi l l j . kr . á s a m a t í m a ár ið 1958. Þess i 
b æ t t a s taða s t a f a r af v e r ð b r é f a k a u p u m 
þ e i m til g r e i ð s l u á y f i r d r á t t a r s k u l d r ik is -
s j ó ð s , s e m g e t i ð er h é r að f r a m a n . 

V i ð s k i p t i b a n k a o g s p a r i s j ó ð a v i ð Seð la -
b a n k a n n , þ a ð s e m af er árinu, h a f a v e r i ð 
n o k k r u h a g s t æ ð a r i en sl. ár. N e t t ó s t a ð a 
þe i r ra v i ð b a n k a n n að m e ð t ö l d u m e n d u r -
k a u p u m a f u r ð a v í x l a h e f u r v e r s n a ð u m 60 
mi l l j . kr . f r á á r a m ó t u m til ma i l oka , en á 

s a m a t í m a í f y r r a v e r s n a ð i h ú n u m 64 
mi l l j . kr . E n d u r k a u p a f u r ð a v í x l a h a f a auk -
izt g e y s i l e g a f r á á r a m ó t u m eða u m 162 
mi l l j . kr . á m ó t i 98 mi l l j . kr . á s a m a t í m a 
1958, o g er o r s ö k i n e i n g ö n g u h æ r r a v e r ð -
l a g a f u r ð a b i r g ð a en á f y r r a ári. S ö m u m á n -
uð i j u k u s t út lán v i ð s k i p t a b a n k a n n a u m 
263 mi l l j . kr. , en 1958 u m 187 mi l l j . kr . 
Ú t l á n a a u k n i n g þe i r ra h e f u r því o r ð i ð 76 
mi l l j . kr . me ir i nú er á s a m a t í m a í f y r r a . 

Inn lánsþróun in h j á v i ð s k i p t a b ö n k u n u m 

Seðlavelta. 

1 mánaðarlok 
Mánaðarleg hreyfing 

1 mánaðarlok 1957 1958 1959 
þús. kr. þús. kr. 

1957 1958 1959 

Janúar 320.060 338.530 377.910 27.845 -í- 24.265 29.500 
Febrúar 304.660 328.505 367.590 15.400 10.025 - i - 10.320 
Marz 310.445 333.050 366.420 + 5.785 + 4.545 1.170 
Apríl 322.980 345.200 376.695 + 12.535 + 12.150 + 10.275 
Mai 344.255 363.065 408.845 + 21.275 + 17.865 + 32.150 
Júní 334.733 367.270 9.522 + 4.205 
Júlí 356.355 383.780 + 21.622 + 16.510 
Ágúst 360.290 386.000 + 3.935 + 2.220 
September 367.910 402.970 + 7.620 + 16.970 
Október 356.270 407.400 11.640 + 4.430 
Nóvember 357.270 388.770 + 1.000 18.630 
Desember 362.795 407.410 + 5.525 + 18.640 

Aðstaða bankanna gagnvart útlöndum. 

1 mánaðarlok 1957 1958 1959 
Mánaðarleg hreyfing 

þús. kr. 
1957 1958 1959 

1957 1958 1959 

Janúar 30.170 40.957 4- 63.929 + 29.665 17.537 -í- 20.907 
Febrúar 18.810 67.495 49.994 -í- 11.360 -r- 26.538 + 13.935 
Marz - 21.813 70.441 -í- 74.250 -i- 40.623 -í- 2.946 ~ 24.256 
April 1.427 99.114 -f- 93.511 + 23.240 ~ 28.673 ~ 19.261 
Maí 6.701 - 78.418 H-117.406 + 5.274 + 20.696 23.895 
Júní - 20.115 - 86.240 -i- 26.816 -4- 7.822 
Júlí - 88.908 47.802 68.793 + 38.438 
Ágúst - 49.650 - 56.838 + 39.258 -í- 9.036 
September - 97.306 - 81.892 47.656 -f- 25.054 
Október -118.236 56.487 -i- 20.930 + 25.405 
Nóvember -102.850 31.802 + 15.386 + 24.685 
Desember - 23.420 43.022 + 79.430 4- 11.220 
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h e f u r o r ð i ð s t ó r u m h a g s t æ ð a r i f y r s t u f i m m 
m á n u ð i árs ins 1959 en á s a m a t í m a sl. ár . 
A u k n i n g he i ldar inn lána v a r ð 131 mi l l j . kr . 
til m a í l o k a , en aðe ins 60 mi l l j . kr . á s a m a 
t í m a í f y r r a , þ a r af n a m a u k n i n g spar i -
i n n l á n a 74 mi l l j . kr . á m ó t i 35 mi l l j . kr . 
ár ið 1958 o g a u k n i n g ve l t i inn lána 57 mi l l j . 

kr . á m ó t i 21 mi l l j . kr . 1958. Á tö f lunn i 
u m velt i innlán í b ö n k u n u m a ð f r á d r e g n u 
m ó t v i r ð i s f é k e m u r f r a m , að he i ldaraukn-
ing ve l t i inni lána h j á b ö n k u n u m h e f u r o r ð -
ið 112 mi l l j . kr . til ma í l oka , en þ a r af n e m -
ur a u k n i n g ve l t i innlána h j á S e ð l a b a n k a n -
u m 55 mi l l j . kr . 

Endurlceyptir víxlar í Seðlabanlcanum. 

1 mánaðarlok 1957 1958 1959 
Mánaðarleg hreyfing 

þús. kr. 
1957 1958 1959 

Janúar 384.751 428.008 598.729 31.446 -f- 29.788 45.862 
Febrúar 356.303 403.064 552.177 — 28.448 4- 24.944 -f- 46.552 
Marz 408.821 434.943 606.291 + 52.518 + 31.879 + 54.114 
Apríl 457.306 512.613 727.839 + 48.485 + 77.670 + 121.548 
Maí 481.850 556.227 806.581 + 24.544 + 43.614 + 78.742 
Júní 473.367 543.531 8.483 -i- 12.696 
Júlí 510.536 575.700 + 37.169 + 32.169 
Ágúst 518.468 603.325 + 7.932 + 27.625 
September 540.026 650.838 + 21.558 + 47.513 
Október 543.119 674.416 + 3.093 + 23.578 
Nóvember 521.395 654.619 — 21.724 ~ 19.797 
Desember 457.796 644.591 63.599 ~ 10.028 

Aðstaða rlkissjóðs og ríkisstofnana gagnvart Seðlabankanum. 

í mánaðarlok 
þús. kr. 

1957 1958 1959 
Mánaðarleg hreyfing 

1957 ' 1958 1959 

Janúar - 91.178 136.639 -4- 55.995 5.304 44.796 -f- 187 
Febrúar - 102.086 129.837 ~ 35.446 10.908 + 6.802 + 20.549 
Marz - 106.642 135.100 -r 40.131 4.556 -f- 5.263 -:- 4.685 
Apríl - 122.974 110.337 + 33.146 16.332 + 24.763 + 73.277 
Maí - 123.185 108.595 ~ 37.346 211 + 1.742 ~ 70.492 
Júní . . - 142.868 127.913 19.683 -4- 19.318 
Júlí . . . . - 173.957 161.608 31.089 -f- 33.695 
Ágúst - 170.625 127.937 + 3.332 + 33.671 
September - 159.243 144.066 + 11.382 16.129 
Október . . . . . . . - 168.616 117.390 9.373 + 26.676 
Nóvember - 164.409 29.451 + 4.207 + 87.939 
Desember - 91.843 - 55.808 + 72.566 -f- 26.357 
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Aðstaða banka og annarra peningastofnana gagnvart Seðlabankanum. 
(Að undanskildum endurkaupum víxla, lokuðum reikn. Framkvæmdabankans og reikningi 

stofnlánadeildarinnar.) 

1 mánaðarlok Mánaðarleg hreyfing 
1957 1958 1959 

þús. kr. 
1957 1958 1959 

Janúar -4- 47.325 - 73.577 4- 83.282 + 22.215 -4- 11.302 -4- 31.472 
Febrúar -í- 52.870 - 90.920 128.447 5.545 -í- 17.343 + 45.165 
Marz -4- 46.933 - 77.841 106.050 + 5.937 + 13.079 + 22.397 
Apríl 29.441 - 50.381 -4- 42.571 + 76.374 + 27.460 + 63.479 
Maí 34.445 - 17.677 49.902 + 5.004 + 32.704 + 92.473 
Júní 7.002 - 35.438 27.443 -7- 17.761 
Júlí 1.823 23.233 5.179 + 58.671 
Ágúst 34.369 - 10.038 + 32.546 -4- 33.271 
September 5.591 33.602 -f- 28.778 + 43.640 
Október 15.944 20.267 + 10.353 -f- 13.335 
Nóvember -4- 20.857 - 44.916 -f- 36.801 -4- 65.183 
Desember -í- 62.275 - 51.810 -r- 41.418 -4- 6.894 

Heildarútlán bankanna. 

1 mánaðarlok 1957 1958 1959 
Mánaðarleg hreyfing 

þús. kr. þús. kr. 
1957 1958 1959 

Janúar 2.336.841 2.628.553 3.049.360 -4- 6.408 + 65.979 + 14.165 
Febrúar 2.348.870 2.669.079 3.029.442 + 12.029 + 40.526 -4- 19.918 
Marz 2.370.478 2.683.340 3.094.627 + 21.608 + 14.261 + 65.185 
Apríl 2.435.697 2.746.246 3.198.466 + 65.219 + 62.906 +103.839 
Maí 2.480.386 2.825.605 3.360.725 + 44.689 + 79.359 +162.259 
Júní 2.530.022 2.918.666 + 49.636 + 93.061 
Júlí 2.602.240 2.981.647 + 72.218 + 62.981 
Ágúst 2.631.084 3.027.416 + 28.844 + 45.769 
September 2.655.823 3.107.970 + 24.739 + 80.554 
Október 2.698.829 3.095.416 + 43.006 -4- 12.554 
Nóvember 2.688.723 3.056.257 -í- 10.106 -f- 39.159 
Desember 2.562.574 3.035.195 -4-126.149 -4- 21.062 
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Veltiinnlán í bönkunum að frádregnu mótvirðisfé. 

I mánaðarlok 1957 1958 1959 
Mánaðarleg hreyfing 

þús. kr. þús. kr. 
1957 1958 1959 

Janúar 400.172 493.398 690.295 + 30.460 + 23.533 + 29.680 
Febrúar 401.656 485.649 669.044 + 1.484 -7- 7.749 21.251 
Marz 378.387 484.462 675.747 23.269 -f- 1.187 + 6.703 
Apríl 433.902 515.305 712.134 + 55.515 + 30.843 + 36.397 
Max 452.972 547.064 772.924 + 19.070 + 31.759 + 60.790 
Júní 430.351 602.688 22.621 + 55.624 
Júlí 407.290 647.302 23.061 + 44.614 
Ágúst 443.526 693.978 + 36.236 + 46.676 
September 411.183 710.155 32.343 + 16.177 
Október 453.374 656.230 + 42.191 4- 53.425 
Nóvember 449.921 666.650 3.453 + 10.420 
Desember 469.865 660.615 + 19.944 -f- 6.035 

Spariinnlán í bönkunum. 

I mánaðarlok 1957 1958 1959 
Mánaðarleg hreyfing 

þús. kr. þús. kr. 
1957 1958 1959 

Janúar 1.001.218 1.081.700 1.198.358 + 18.750 + 8.108 + 12.628 
Febrúar 998.464 1.084.947 1.221.789 2.754 + 3.247 + 23.431 
Marz 1.002.053 1.097.216 1.242.110 + 3.589 + 12.269 + 20.321 
Apríl 1.004.297 1.093.732 1.243.926 + 2.244 -4- 3.484 + 1.816 
Maí 1.013.126 1.109.245 1.259.597 + 8.829 + 15.513 + 15.671 
Júnl 1.030.165 1.130.438 + 17.039 + 21.193 
Júlí 1.043.075 1.141.990 + 12.910 + 11.552 
Ágúst 1.054.214 1.146.783 + 11.139 + 4.793 
September 1.054.435 1.152.885 + 221 + 6.102 
Október 1.048.458 1.158.884 -í- 5.977 + 5.999 
Nóvember 1.038.760 1.161.193 9.698 + 2.309 
Desember 1.073.592 1.185.730 + 34.832 + 24.537 



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

1957—1959 i millj. kr. 

1 9 5 7 1 9 5 8 1 9 5 9 
Inn- ú t - Verzl,- Inn- Ot- Verzl.- Inn- ú t - Verzl,-

llutn. flutn. Jöín. flutn. flutn. lö fn. flutn. ílutn. Jöfn. 

Janúar 42,0 65,5 23,5 81,4 51,8 29,6 85,0 63,4 -f 21,6 
Febrúar 75,8 100,2 24,4 96,0 58,0 38,0 104,3 110,5 6,2 
Marz 90,7 69,5 21,2 128,4 83,5 44,9 96,3 72,9 -f- 23,4 
Apríl 105,9 72,7 -f- 33,2 147,6 70,8 76,8 118,2 80,3 -f- 37,9 
Maí 159,0 99,6 -f- 59,4 126,7 99,2 27,5 146,4 101,3 -4- 45,1 
Júní 139,5 58,5 -f- 81,0 101,8 104,2 2,4 
Júlí 93,1 42,5 -í- 50,6 89,0 62,7 - 26,3 
Ágúst 76,9 104,6 27,7 88,4 98,1 9,7 
September 132,6 87,6 + 45,0 118,4 129,9 11,5 
Október 104,9 73,5 -f- 31,4 115,9 105,9 - 10,0 
Nóvember 111,3 127,2 15,9 99,8 102,1 2,3 
Desember 230,2 85,2 -f- 145,0 212,6 102,9 - 109,7 

Samtals 1.361,9 986,6 -f 375,3 1.406,0 1.069,1 - 336,9 

Janúar—maí 473,4 407,5 -h 65,9 580,1 363,3 - 216,8 550,2 428,4 -=- 121,8 

II. tafla. Útflutningur helztu vöruflokka i millj. kr. og hlutfallstölum (%). 

A l l t á r i ð 

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

mlllj. kr. % millj. kr. % mlllj. kr. % mlllj. kr. % 
ísfiskur 10,9 1,3 25,0 2,4 28,0 2,8 17,5 1,6 
Frystur fiskur 264,5 31,3 330,2 32,0 325,3 33,0 380,2 35,6 
Fryst síld 6,0 0,7 9,9 1,0 15,3 1,6 23,0 2,1 
Saltfiskur 201,9 23,8 191,0 18,6 151,6 15,4 141,9 13,3 
Hrogn, söltuð og fryst . . . 17,1 2,0 16,6 1,6 15,8 1,6 16,6 1,5 
Harðfiskur 60,5 7,1 103,3 10,0 93,4 9,5 51,2 4,8 
Saltsíld 89,0 10,5 105,5 10,2 96,9 9,8 110,1 10,3 
Þorskalýsi 38,5 4,5 40,7 3,9 31,8 3,2 32,8 3,1 
Síldarlýsi 5,1 0,6 17,1 1,7 26,9 2,7 35,0 3,3 
Karfalýsi 11,3 1,3 10,7 1,0 8,8 0,9 13,9 1,3 
Hvallýsi 3,7 0,4 9,6 0,9 11,0 1,1 11,8 1,1 
Fiskimjöl 51,7 6,1 49,8 4,8 59,7 6,0 66,8 6,2 
Sildarmjöl 0,8 0,1 4.8 0,5 20,6 2,1 30,5 2,9 
Karfamjöl 13,8 1,6 14,1 1,4 11,9 1,2 39,5 3,7 
Ull 14,9 1,8 18,4 1,8 13,7 1,4 7,4 0,7 
Gærur og skinn 28,0 3,3 32,0 3,1 20,0 2.0 24,9 2,3 
Köfnunarefnisáburður . . . 4,7 0,6 5,5 0,5 2,7 0,3 — — 

Kindakjöt 4,4 0,5 18,0 1,8 18,6 1,9 26,7 2,5 
Aðrar vörur 21,1 2,5 29,3 2,8 34,6 3,5 39,3 3,7 

Samtals 847,9 100,0 1.031,5 100,0 986,6 100,0 1.069,1 100,0 
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III. tafla. Viðskipti við einstök lönd í millj. kr. 

Innflutningur Útflutningur 

A l l t á r i ð A l l t á r i ð 

1955 1956 1957 1958 1955 1956 | 1957 1958 

E.P.U.- og sterling-
greiðslusvæðið: 

Danmörk 76,0 86,9 95,0 134,7 20,9 23,1 22,1 24,7 
Noregur 30,0 33,8 43,3 36,5 28,8 4,2 11,7 15,1 
Svíþjóð 55,7 50,8 42,9 32,9 38,4 35,7 46,3 56,0 
Belgía 19,5 21,3 18,5 16,9 1,6 3,0 1,8 1,6 
Bretland 137,6 134,8 158,1 150,3 70,5 96,4 93,2 81,1 
Grikkland 1,8 1,8 1,1 1,8 13,6 15,3 16,2 11,3 
Holland 56,8 64,6 46,5 45,8 19,1 29,0 13,6 19,0 
Italia 20,1 28,0 33,3 20,8 65,3 53,0 35,8 34,2 
Portúgal 0,3 0,5 0,4 0,3 32,8 51,2 41,1 44,0 
Vestur-Þýzkaland . . . . 127,7 142,0 104,2 131,8 38,8 96,1 84,5 112,6 
Brezkar nýlendur i 

Afriku 0,1 0,1 0,1 0,2 11,7 37,5 70,1 30,3 
ö n n u r E.P.U.-lönd . . . . 44,1 93,4 39,1 48,6 30,4 27,2 19,4 40,6 

E.P.U.-lönd samtals 569,7 658,0 582,5 620,6 371,9 471,7 455,8 470,5 

Dollara-greiðslusvæðiS: 
Bandarikin 287,7 246,6 181,2 193,5 98,8 127,6 90,8 133,0 
Kanada 3,3 3,9 3,2 2,3 0,0 0,1 0,6 — 

Kúba 2,3 12,3 14,8 8,5 5,2 8,5 7,2 7,1 
önnur dollaralönd . . . . 2,0 2,5 2,9 2,8 — 0,3 0,8 1,3 

Dollarasvæðið samt. 295,3 265,3 202,1 207,1 104.0 136,5 90,4 141,4 

Vöruskiptalönd: 
Finnland 42,7 58,5 63,4 66,5 60,6 47,2 55,7 35,4 
Pólland 28,3 25,3 33,9 32,4 21,6 14,3 16,8 39,8 
Rússland 172,6 240,8 278,5 244,5 156,5 203,0 212,9 176,2 
Spánn 35,8 43.0 29,6 28,0 28,9 31,1 16,1 22,6 
Tékkóslóvakía 51,9 78,3 75,1 107,2 36,8 60,2 56,7 73,1 
Austur-Þýzkaland . . . . 26,8 39,8 61,4 64,1 19,8 30,1 43,9 81,7 
Brasilia 26,2 41,1 23,6 25,8 38,8 30,6 22,0 16,7 
önnur vöruskiptalönd . 15,0 18,0 11,6 9,8 9,0 6,8 7,4 11,3 

Vöruskiptalönd samt. 399,3 544,8 577,1 578,3 372,0 423,3 431,5 456,8 

Samtals 1.264,3 1.468,1 1.361,7 1.406,0 847,9 1.031,5 986,7 1.069,0 
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IV. tafla. Viðskipti við einstök lönd í hlutfallstölum (%). 

Innflutningur Útflutningur 

A111 á r i ð A l l t á r i ð 

1955 1956 1957 1958 1955 1956 1957 1958 

E.P.U.- og sterling-
greiðslusvæðið: 

Danmörk 6,1 5,9 7,0 9,6 2,5 2,2 2,2 2,3 
Noregur 2,4 2,3 3,2 2,6 3,4 0,4 1,2 1,4 
Sviþjóð 4,4 3,5 3,2 2,3 4,5 3,5 4,7 5,2 
Belgía 1,5 1,5 1,4 1,2 0,0 0,3 0,2 0,1 
Bretland 10,9 9,2 11,6 10,7 8,3 9,3 9.4 7,6 
Grikkland 0,0 0,1 0,0 0,1 1,6 1,5 1,6 1,1 
Holland 4,5 4,4 3.4 3,2 2,3 2,8 1,4 1,8 
Italía 1,6 1,9 2,5 1,5 7,7 5,1 3,6 3,2 
Portúgal 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 5,0 4,2 4,1 
Vestur-Þýzkaland . . . . 10,1 9,7 7,7 9,4 4,6 9,3 8,8 10,6 
Brezkar nýlendur í 

Afriku 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 3,6 7,1 2,8 
önnur E.P.U.-lönd . . . . 3,5 6,3 2,6 3,5 3,6 2,7 2,0 3,8 

E.P.U.-Iönd samtals 45,0 44,8 42,6 44,1 43,8 45,7 46,4 44,0 

Dollara-greiðslusvæðið: 
Bandaríkin 22,7 16,8 13,4 13,8 11,7 12,4 9,2 12,4 
Kanada 0,3 0,3 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 
Kúba 0,2 0,8 1,1 0,6 0,6 0,9 0,7 0,7 
Önnur dollaralönd . . . . 0,2 0,2 0,2 0,2 — 0,0 0,1 0,1 

Dollarasvæðið samt. 23,4 18,1 14,9 14,8 12,3 13,3 10,1 13,2 

Vöruskiptalönd: 
Finnland 3,4 4,0 4,7 4,8 7,2 4,6 5,6 3,3 
Pólland 2,2 1,7 2,5 2,3 2,5 1,4 1,7 3,7 
Rússland 13,7 16,4 20,5 17,4 18,5 19,7 21,6 16,5 
Spánn 2,8 2,9 2,2 2,0 3,4 3,0 1,6 2,1 
Tékkóslóvakia 4,1 5,4 5,5 7,6 4,3 5,8 5,7 6,9 
Austur-Þýzkaland . . . . 2,1 2,7 4,5 4,5 2,3 2,9 4,3 7,7 
Brasilia 2,1 2,S 1,8 1,8 4,6 3,0 2,2 1,6 
önnur vöruskiptalönd . 1,2 1,2 0,8 0,7 1,1 0,6 0,8 1,0 

Vöruskiptalönd samt. 31,6 37,1 42,5 41,1 43,9 41,0 43,5 42,8 

Samtals 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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V. tafla. Fiskafli, sundurliðaður á togara og báta, frá janúar 1957 til maí 1959. 

1 9 5 7 1 9 5 8 1959 

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

Janúar 7 .461 7 .075 14 .536 6.400 12.242 18 .642 13 .464 14 .760 28 .224 
Febrúar 7 .639 21 .776 29 .415 12 .699 25 .664 38 .363 7 .675 11.735 19 .410 
Marz 12 .116 40 .296 52 .412 14 .201 46 .719 60 .920 13 .500 49 .228 62 .728 
April 15.333 46 .388 61 .721 17 .326 63.317 80 .643 14.635 68.122 82 .757 
Maí 16.332 18 .969 35 .301 17 .393 14.966 32 .359 16.886 29 .037 45 .923 
Júní 19.339 25 .684 45 .023 20 .360 29 .299 49 .659 
Júlí 18 .821 50 .616 69.437 18 .430 35 .471 53 .901 
Ágúst 15 .700 33 .660 49 .360 20 .299 27 .756 48 .055 
September 10 .814 8 .651 19 .465 18 .639 21 .957 40 .596 
Október 11.513 5 .462 16 .975 18 .523 7 .239 25 .762 
Nóvember 9.764 10 .570 20 .334 19 .210 11.892 31 .102 
Desember 10.715 11 .633 22 .348 15 .665 9 .371 25 .036 

Samtals 

Janúar—maí 

155 .547 

58 .881 

280 .780 

134 .504 

436 .327 

193 .385 

199.145 

68.019 

305.893 

162.908 

505 .038 

230 .927 66.160 172 .882 239 .042 

VI. tafla. Fiskaflinn 1956—1958, skipt á fislctegundir. 
MiOað er við fiskinn slægðan með haus að öðru leyti en þvi, að síld og annar fiskur 

I verksmiðjur er talinn óslægður úr sjó. 

A l l t á r i ð Aukn. í % 4. ársfj. 

1956 1957 1958 til 1958 1958 

tonn tonn tonn % tonn 

Skarkoli 4 5 1 1 .320 569 ~ 56,9 3 3 
Heilagfiski 5 0 8 9 1 4 8 4 4 4 - 7,7 178 
Annar flatfiskur . . . 792 1 .610 1 .435 10,9 142 
Þorskur 234 .186 201 .160 235 .448 17,0 14 .321 
Ýsa . . . . 16 .172 20 .083 18 .753 4- 6,6 4 .195 
Langa . . . . . . . . 2.988 2 .684 3 .304 23,4 2 4 1 
Steinbitur 5 .684 8 .824 9 .547 8,1 176 
Karfi 58 .578 61 .552 109.920 78,6 46.664 
Ufsi . . . . 18.913 14 .376 11 .891 17,3 2 .230 
Keila 3 .072 3 .386 4 .615 36,3 402 
Síld 100 .465 117.495 107.318 4 - 8,7 13 .167 
Úrgangsfiskur I verksmiðjur . 1.887 2 .923 1 .394 4 - 52,3 241 

Samtals 443 .696 436 .327 505.038 15,7 81.990 
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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 Aukn. í % 
frá 1957 
til 1958 

4. ársfj. 

1956 1957 1958 

Aukn. í % 
frá 1957 
til 1958 1958 

tonn tonn tonn % tonn 

Isaður fiskur 18.283 17.314 9.826 -4- 43,2 3.771 
Fiskur til frystingar 164.368 179.855 258.251 43,6 55.390 
Fiskur í herzlu 47.635 34.477 41.740 21,0 2.324 
Fiskur í niðursuðu 164 133 59 ~ 55,6 0 
Fiskur til söltunar 100.781 77.667 77.395 0,4 4.205 
Sild til söltunar 51.358 27.156 53.460 96,9 9.354 
Sild til frystingar 12.909 12.024 15.939 32,6 7.095 
Síld í verksmiðjur 36.198 78.315 37.920 -f- 51,6 943 
Annar fiskur í verksmiðjur . . 8.486 5.958 5.161 -í- 13,4 1.252 
Annað 3.514 3.428 5.287 54,2 1.790 

Samtals 443.696 436.327 505.038 15,7 86.124 

VIII. tafla. Framleiðsla og sala mjólkurafurða 1956—1958. 

A l l t á r i ð Aukn. í % 
frá 1957 
til 1958 

4. ársfj. 

1956 1957 1958 

Aukn. í % 
frá 1957 
til 1958 1958 

Móttekin mjólk 59.286 66.387 69.163 4,2 13.511 
Seld nýmjólk . þús. ltr. 27.737 28.948 30.213 4,4 7.893 
Seldur rjómi . þús. ltr. 875 914 890 -4- 2,5 240 
Framleitt smjör 762 940 877 -4- 6,7 121 
Selt smjör 717 797 948 18,9 264 
Framleitt skyr 1.612 1.803 1.829 1,5 409 
Framleiddur mjólkurostur . 494 761 955 25,5 43 
Seldur mjólkurostur 450 524 614 17,0 142 
Útfluttur mjólkurostur . . . . . . . . tonn — 174 371 113,4 55 
Framleiddur mysuostur . . . . 54 48 48 0 12 
Mjólk I niðursuðu . þús. Itr. 164 144 37 -r- 74,5 0 
Undanrenna í kasein . þús. ltr. 4.652 5.197 4.828 -f- 7,1 658 
Framleitt nýmjólkurduft . . . . . . . tonn 37 37 181 388,9 19 
Framleitt undanrennuduft . . . . . tonn 299 363 219 -f- 39,7 29 
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IX. tafla. Vísitala framfærslukostnaðar. 
Marz 1950 = 100. 

1954 1955 1956 1957 1958 1959 
Janúar . . 158 161 175 186 191 212 
Febrúar . 158 161 176 186 191 206 
Marz . . . . 158 161 178 187 191 1001) 
Apríl . . . . 158 162 180 189 192 100 
Maí 158 162 181 190 192 
Júni 159 163 182 190 193 
Júlí 159 165 185 191 199 
Ágúst ... 158 165 186 191 202 
September 159 165 186 191 204 
Október . 159 172 186 191 217 
Nóvember 159 173 186 191 219 
Desember 160 174 186 191 220 

l ) Nýr vísitölugrundvöllur tók gildi 1. marz. 
Samkvæmt gamla grundvellinum var vísitalan 
þá 202 stig. 

XI. tafla. Visitála byggingarkostnaðar. 
Október 1955 100 
febrúar 1957 113 
júní 1957 116 
október 1957 117 
febrúar 1958 117 
júní 1958 123 
október 1958 134 
febrúar 1959 133 

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

X. tafla. Kaupgjaldsvisitala. 
Marz 1950 = 100. 

Júní—ágúst 1955 151 + 10 
september—nóvember 1955 154 + 10 
desember 1955—febrúar 1956 161 + 10 
marz—maí 1956 163 + 10 
júní—ágúst 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 1958—janúar 1959 202 
febrúar—apríl 1959 175 
maí—ágúst 1959 100 

Ath. Til febrúarloka 1957 var greitt kaup skv. 
kaupgjaldsvísitölu að viðbættum 10 stigum. Frá 
og með 1. maí 1959 voru grunnlaun og verð-
lagsuppbót felld 1 eina heild. 

XII. tafla. Húsaleiguvisitala. 
Janúar—marz 1939 = 100. 

1954 1955 1956 1957 1958 1959 
Janúar—marz . 212 213 231 254 261 2751) 
apríl—júní . . . . 211 214 236 256 261 277 
júlí—september 213 225 253 261 269 
okt.—des 213 228 254 262 278 

i ) Vísitalan var raunar 290 stig í janúar, en 
lækkaði niður í 275 stig í febrúar. 

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

S p a r i s j ó ð i r Söfnunarsjóður Kaupfélög 

Spari-
innlán 

Hlaupa-
reiknings-

innlán 
Innlán 

samtals 
Heildar-

útlán 
Útlán og 
verðbréf Innlán 

Innstæður 
í innláns-
deildum 

Árslok 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

178,4 
229,3 
268,1 
337,9 
420,2 

10,9 
8,9 

12,0 
22,8 
46,5 

189,3 
238,2 
280,1 
360,7 
466,7 

176,1 
225,5 
262,1 
328,4 
415,8 

15,1 
15,0 
15,7 
16,4 
17,0 

14.6 
14,9 
15,3 
16,1 
16.7 

57,9 
84,1 

110,2 
139,4 
164,8 

Mánaðarlok 1959 
Janúar . . . . 
Febrúar . . . 
Marz 
April 

524,8 
521.1 
512.2 
522,8 

45,3 
35,9 
36,8 
35,8 

570,1 
557,0 
549,0 
558,6 

516,8 
508,4 
499.3 
509.4 

Ath. Tölurnar fyrir hver mánaðarlok 1959 eru bráðabirgðatölur, svo og árslok 1958. 
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XIV. tafla. Efnahagsreikningar Seðlabankans. 
1 þús. kr. 

ÁRSLOK Mánaðarlok 1959 

1956 1957 1958 Jan. Feb. Marz Apríl 

E i g n i r : 
Gullmynt 5.731 5.731 5.730 5.730 5.730 5.730 5.730 
Erlendar eignir: 

Erlendir bankar o. fl 83.410 21.394 32.506 18.385 8.729 16.746 9.608 
Erlend verðbréf 95.742 96.312 ! 107.452 108.333 112.870 106.946 109.874 
Erlendir vixlar 29.687 103.224 65.768 58.357 62.016 62.617 39.099 
Vöruskiptareikningar 9.755 18.494 35.476 41.268 44.413 59.676 60.311 

Skuldir á hlaupareikningi: 
Aðalviðskiptareikn. ríkissjóðs 15.032 33.511 5.044 21.449 — — — 

Aðrir rikisreikningar 84.618 84.950 140.848 143.203 143.222 151.810 95.539 
Lán ríkissj. v. alþjóðast 15.040 15.040 15.040 15.040 15.040 15.040 15.040 
Ríkisstofnanir o. fl — 2.077 2.044 1.743 1.457 2.168 1.922 

Verðbréf: 
Innlend verðbréf 7.152 17.922 28.473 31.249 30.859 30.042 32.204 
Skuldabr. rikissj. v. stofnl. . 13.460 12.113 11.000 11.000 11.000 11.000 56.000 
Stóreignaskattsbréf 14.593 13.477 12.372 12.372 12.372 12.372 12.372 

Peningastofnanir: 
Reikningsskuldir banka og 1 

sparisjóða 1 68.296 > 87.713 69.354 70.262 78.007 61.017 47.354 
Reikningsskuldir f járfest- í 

68.296 > 87.713 
ingarlánastofnana J 10.000 10.000 10.000 10.000 13.700 

Lán gegn verðbréfum 70.000 41.000 65.720 88.135 113.220 113.220 
Endurkeyptir vixlar 416.197 457.796 644.591 598.728 552.177 606.291 727.839 
Stofnlánadeildin 67.437 63.447 61.450 61.452 61.548 56.809 55.779 

Ýmislegt 18.481 30.074 1.857 12.815 10.954 8.495 12.930 
Sjóður 303 31 102 584 695 563 300 

Samtals 1.014.934 1.104.306 1.314.827 1.310.105 1.274.309 1.330.542 1.373.821 

S k u 1 d i r : 
Seðlar i umferð 347.905 362.795 407.410 377.910 367.590 366.420 376.695 
Innstæðufé peningastofnana: 

Bankar og sparisjóðir 52.136 ! 41.181 48.960 37.402 27.521 45.331 50.237 
Fjárfestingarlánastofnanir . 52.136 i 41.181 14.153 18.571 15.721 16.903 30.521 
Veðdeildin .— 13.257 18.151 17.142 17.538 3.953 3.945 

Innstæðufé á hlaupareikningi: 
Aðalviðskiptareikn. ríkissj 1 — — 12.211 5.119 18.734 
Aðrir ríkisreikningar 28.816 r 43.735 43.990 43.793 43.114 42.404 42.351 
Ríkisstofnanir 28.816 r 43.735 63.177 81.647 68.948 81.363 84.562 
Aðrir reikningar J 27.921 38.173 37.984 42.303 37.347 

Mótvirðisfé: 
Mótvirðissjóður 62.515 62.515 62.515 62.515 62.515 62.515 62.515 
Lokaður reikningur 77.898 71.316 67.751 64.185 64.185 64.185 64.185 
Skuldagreiðslureikningur . . 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

Erlendar skuldir: 
Erlendir bankar 87.979 148.379 87.173 74.954 80.013 93.262 99.755 
Skuld við E.P.U 89.099 86.949 113.055 117.094 117.094 117.263 123.610 
Vixlar seldir erlendis - - — 14.125 19.155 19.280 19.280 23 
Vöruskiptareikningar 45.145 37.992 82.127 92.928 72.530 95.232 98.376 

Innstæðufé Viðskiptabankans 
vegna erl. innheimta 16.620 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 

Ýmislegt 8.208 9.266 12.332 12.649 16.078 23.022 28.978 
Stofnfé 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 
Varasjóður 97.000 109.000 128.000 128.000 128.000 128.000 128.000 
Annað eigið fé 46.813 51.121 57.187 57.187 57.187 57.187 57.187 

Samtals 1.014.934 1.104.306 1.314.827 1.310.105 1.274.309 1.330.542 1.373.821 
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XV. tafla. Efnahagsreikningar viðskiptabankanna. 
Samandreginn efnahagur Viðskiptabanka Landsbankans, Útvegsbankans, 

Búnaðarbankans og Iðnaðarbankans. 
1 þús. kr. 

ÁRSLOK Mánaðarlok 1959 

1956 1957 1958 Jan. | Feb. Marz Apríl 

E i g n i r : 
Innlend verðbréf 254.900 303.164 334.981 345.121 345.459 343.390 343.136 
Innlendir vixlar 1.108.376 1.212.409 1.548.096 1.503.836 1.469.123 1.501.036 1.606.669 
Afborgunarlán 57.914 61.797 72.895 68.585 68.362 68.971 69.026 
Lán í hlaupareikn., reiknings-

lánum, viðskiptalánum o. fl. 701.600 746.346 810.837 843.022 878.887 909.873 919.491 
Erlendar eignir, nettó 4.434 11.340 12.257 13.860 11.257 4.802 9.362 
Seðlabankinn 23.260 13.374 35.454 18.941 15.827 16.964 30.128 
Aðrar innlendar peningastofn-

anir 9.835 26.903 14.274 13.411 13.513 13.593 2.829 
Ábyrgðatryggingar 113.623 163.178 165.356 180.493 180.413 171.247 139.632 
Ýmislegt 40.018 91.413 106.357 69.462 70.245 84.764 87.850 
Sjóður 18.935 22.500 27.751 23.688 25.818 33.844 24.686 

Samtals 2.332.895 2.652.424 3.128.258 3.080.419 3.078.904 3.148.484 3.232.809 

S k u 1 d i r : 
Innstæðufé í sparisjóði og gegn 

skírteinum 989.241 1.082.806 1.196.414 1.208.715 1.233.495 1.253.751 1.256.480 
Innstæðufé í hlaupareikningi, 

reikningslánum og viðskipta-
lánum 365.684 480.272 583.655 577.879 555.228 558.895 577.490 

Endurseldir vixlar 415.390 457.596 644.561 598.699 554.886 606.261 727.809 
Ábyrgðir 113.623 163.178 165.356 180.493 180.413 171.248 139.632 
Seðlabankinn 128.564 111.478 132.979 151.912 187.578 158.195 122.941 
Aðrar innlendar peningastofn-

anir 20.318 300 881 1.637 1.580 1.909 1.536 
Ýmislegt 63.033 95.227 115.532 68.529 73.169 105.670 114.366 
Stofnfé 13.815 13.815 13.815 13.815 13.815 13.815 13.815 
Varasjóður 104.052 113.612 124.902 128.108 128.108 128.108 128.108 
Annað eigið fé 119.175 134.140 150.163 150.632 150.632 150.632 150.632 

Samtals 2.332.895 2.652.424 3.128.258 3.080.419 3.078.904 3.148.484 3.232.809 



r 

LANDSBANKI ISLANDS 
S T D F N A D U R 1 B B 5 

S Í M N E F N I : L A N D S B A N K l 

REYKJAVÍK 
A U 5 T U R B T R Æ T I 11 
K L A P P A R S T Í G 2 9 
L A N G H D L T S V E G I 4 3 

ISAFIRÐI 
AKUREYRI 
ESKIFIRÐI 
SELFOSSI 

GRÆDDUR ER GEYMDUR EYRIR 

.J 



ORÐSENDING 
til kaupenda Fjármálatíðinda. 

Gerðar hafa verið smekklegar öskjur, 

ætlaðar til geymslu á Fjá'rmálatíðind-

um. Öskjurnar eru í bókarformi og 

nafn og ártöl gyllt á kjölinn. Hver askja 

tekur tvo árganga, og eru nú til þrjár 

fyrir árgangana 1954—1959 og kosta 

samtals 90 krónur. Hægt er að fá þess-

ar öskjur í hagfræðideild Landsbank-

ans. Einnig verða 'þær sendar út á land 

gegn póstkröfu. 
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ORÐSEIMDING 
tíl kaupenda Fjármálatíðinda. 

Enn eru fáanlegar öskjur þær til 

geymslu á Fjármálatíðindum, sem aug-

lýstar voru í síðasta hefti. 

Væntanlegum kaupendum skal á það 

bent, að öskjurnar eru senn á þrotum, og 

eru þeir því hvattir til að leita hið fyrsta 

til hagfræðideildar Landsbankans, þar 

sem þær eru seldar, en einnig verða þær 

sendar út á land gegn póstkröfu. 

Þrjár öskjur fyrir árgangana 1954 

—1959 kosta samtals 90 krónur. 


