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Til hvers er að vinna? 

I. 

Enn á ný standa Íslendingar and-
spænis þeirri nauðsyn að fram-

kvæma víðtækar aðgerðir í efnahags-
málum til að leysa yfirvofandi erfið-
leika. Hvaða leið, sem farin verður, 
hljóta þessar aðgerðir að hafa í för 
með sér venjulegar nýjar byrðar, sem 
ekki verður að öllu leyti auðvelt fyrir 
þjóð, er búið hefur við óvenjulega vel-
megun, að sætta sig við og skilja. Samt 
fer því fjarri, að þetta sé nýtt eða óvænt 
ástand, því að íslenzk stjórnarvöld hafa 
glímt við svipuð vandamál ofþenslu og 
jafnvægisleysis hvað eftir annað á und-
anförnum árum. En í stað þess að horf-
ast í augu við erfiðleikana hefur þrá-
faldlega verið gripið til þess ráðs að 
velta byrðunum yfir á framtíðina með 
geysilegri skuldasöfnun við útlönd, sem 
þegar hefur bundið þjóðinni hættulega 
þungar klyfjar vaxta og afborgana án 
þess þó að færa hana nokkuð nær því 
marki að leysa hin efnahagslegu vanda-
mál sín. Inn á við hefur vandinn á hinn 
bóginn verið leystur með hafta- og 
uppbótakerfi, sem fært hefur allt hag-
kerfið úr eðlilegum skorðum og verið 
í fullu ósamræmi við þróun efnahags-
og viðskiptamála meðal annarra þjóða 
heims. 

Að því hlaut að reka fyrr eða síðar, 
að ekki yrði lengra komizt á þessari 
braut. Með ört vaxandi þunga vaxta og 
afborgana af erlendum lánum þarf æ 
hærri upphæð á ári hverju í erlendum 
lánum til þess eins að halda í horfinu. 
Jafnframt hlýtur lánstraust þjóðar, 
sem sífellt sekkur dýpra í skuldir, að 
fara minnkandi, unz lán verða ekki 
fengin með neinum viðunandi kjörum. 
Og nú er vafalaust svo komið, að eng-
in leið er til þess að leysa efnahags-
vandamálin á þennan hátt. Samdráttur 
í innflutningi og nýjar álögur eru ekki 
síður óhjákvæmileg nauðsyn, þótt reynt 
væri að forðast gengisbreytingu og rót-
tæka endurskoðun stefnunnar í efna-
hagsmálum. 

Sá frestur, sem Íslendingar hafa 
keypt sér undanfarin ár svo dýru verði, 
er þvi nú útrvmninn. Þess vegna er ekki 
nema um tvennt að velja. Annars vegar 
eru róttækar og erfiðar ráðstafanir til 
þess að koma á jafnvægi í efnahags-
málum með gengislækkun og sterkri 
fjármálastjórn, en hins vegar áfram-
hald uppbótakerfisins með stórhækkuð-
um aðflutningsgjöldum, en jafnframt 
yrði þá ekki hægt að ná jöfnuði út á 
við nema með stórauknum höftum á 
öllum sviðum. Í bili er líklegt, að þær 
byrðar, sem leggja þyrfti á almenning, 
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yrðu svipaðar, hvor leiðin sem farin 
yrði. Mismunurinn liggur aftur á móti 
í því, að í annarri leiðinni er fólgin 
von um betra og frjálsara efnahagslíf 
og vaxandi velmegun, en af hinni getur 
aöeins leitt einangrun Íslands frá efna-
hagskerfi hins frjálsa heims og stór-
fellda rýrnun lífskjara áður en langt 
um liður. Ef vel á að takast, er nauðsyn-
legt, að allur almenningur geri sér sem 
ljósasta grein fyrir því, hvað hér er 
um að velja. 

II. 

Sú skoðun hefur oft komið fram 
bæði hér á landi og annars staðar, þar 
sem líkt hefur staðið á, að aðgerðir til 
þess að koma á jafnvægi í efnahags-
málum hlytu að hafa í för með sér minni 
framleiðsluaukningu en ella eða jafnvel 
samdrátt í framleiðslu. Verðbólga gæti 
því borgað sig, jafnvel þótt henni fylgdu 
höft og jafnvægisleysi út á við. Yfir-
leitt hafa hagfræðingar verið eindregið 
á öðru máli. Þeir hafa bent á hin óhag-
stæðu áhrif, sem verðbólga hefur á 
fjármagnsmyndunina og á eðlilega nýt-
ingu framleiðsluþáttanna. Þegar verð-
bólguástand og höft eru ríkjandi, hlýt-
ur samkeppni og heilbrigðu aðhaldi um 
verð og gæði á markaðnum að vera mjög 
áfátt. Jafnframt hefur ofþensla og þrá-
látur vinnuaflsskortur í för með sér 
lélega nýtingu vinnuaflsins og minni 
afköst, sem reynt er að bæta upp með 
mikilli, en óhagkvæmri eftirvinnu. Þótt 
verðþensla kunni að hafa örvandi áhrif 
á efnahagsstarfsemina um skeið, hlýt-
ur að því að koma, að hún hafi í för 
með sér minnkandi afköst og versnandi 
lífskjör. 

Skýrara máli en þessar og aðrar rök-
semdir talar þó reynsla fjölda þjóða, 
sem á unclanförnum árum hafa horfið 
frá hafta- og verðbólgustefnunni og 
komið á efnahagslegu jafnvægi. í stað 
stöðnunar hafa þær yfirleitt allar upp-
skorið ríkulegan ávöxt í aukinni fram-
leiðslu, efnahcigslegu frjálsræði og al-
mennri velmegun. Öll líkindi eru til, að 
sama sagan muni endurtaka sig hér 
á landi. Að vísu er átakið hér meira 
en víðast annars staðar, vegna þess hve 
allt efnahagskerfið hefur verið úr lagi 
fært. Hins vegar má líka búast við þeim 
mun meiri umskiptum, þegar sigrazt 
hefur verið á byrjunarörðugleikunum. 

Það, sem öðru fremur hefur hvatt 
aðrar þjóðir, er átt hafa við svipuð 
vandamál að glima og Íslendingar, til 
þess að koma á jafnvægi í efnahags-
málum, hefur verið aðstaða þeirra út á 
við. Um það getur enginn ágreiningur 
verið, að þjóð, sem býr við verðbólgu, 
höft og óraunhæft gengi, getur alclrei 
verið fyllilega samkeppnisf ær á alþjóða-
markaði. Vegna hás innlends verðlags 
geta útflutningsatvinnuvegir hennar 
ekki keppt um verð á frjálsum mörk-
uðum, og í skjóli hafta eru lítil líkindi 
til, að vörugæði og afköst verði þau, 
sem æsldlegt væri. Afleiðingin af þessu 
og af umframeftirspurn á innlendum 
markaði verður svo sífelldur halli á 
greiðslujöfnuðinum, sem síðan kallar á 
ný höft og útflutningsuppbætur. 

Fyrstu árin eftir stríðið, á meðan 
mikill hluti heimsviðskiptanna var 
reyrður í höft og vöruskiptasamninga, 
gat slíkt ástand virzt viðunandi. En 
eftir þvi sem fleiri þjóðir komu á hjá 
sér efnahagslegu jafnvægi og tóku upp 
frjáls viðskipti sin á milli, þrengdist 
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af leiðréttingu greiðsluhallans sem rétt-
látast á stéttir þjóðfélagsins, en út i 
það skal ekki farið hér. Hins vegar 
skal stuttlega rætt um það, sem er mun 
mikilvægara til lengdar, en það er, hver 
áhrif eðlileg gengisskráning og stöðv-
un verðbólgunnar muni hafa á skipt-
ingu þjóðarteknanna. 

Sú skoðun er algeng, að uppbóta- og 
haftakerfið sé vel til þess fallið að 
vernda hagsmuni almennings gegn hin-
um svonefndu gróðaöflum. Þessu er 
áreiðanlega alveg öfugt farið. Hafta-
kerfið er í raun réttri ein höfuðorsök 
óeðlilegrar gróðamyndunar. Í skjóli þess 
þróast margs konar efnahagsstarfsemi, 
sem er þjóðarbúinu óhagkvæm, en engu 
að síður mjög gróðavænleg eingöngu 
vegna þeirrar aðstöðu, sem höftin veita 
hinum fáu útvöldu. Hitt er ekki síður 
alvarlegt, að höftin skapa ótal tæki-
færi til auðgunar með ólöglegu móti, 
og þannig eiga þau þátt í því að hol-
grafa þjóðfélagið efnahagslega og sið-
ferðislega. Áhrif haftanna eru þannig 
bæði að rýra hin raunverulegu fram-
leiðsluafköst þjóðarbúsins og að færa 
óeðlilegan hluta þjóðarteknanna í hend-
ur þeirra, sem njóta sérréttinda í skjóli 
þeirra. 

Þvi er einnig oft haldið fram, að pen-
ingaleg þensla sé æskileg fyrir laun-
þega vegna þess, að hún skapi mikla at-
vinnu. Það er að vísu rétt, að auðvelt 
er um nokkurt skeið að bægja frá allri 
hættu á atvinnuleysi með verðbólgu og 
höftum. Hins vegar er afleiðing slíkr-
ar stefnu svo að segja alltaf umfram-
eftirspurn og vinnuaflsskortur, sem 
hefur í för með sér bæði óhagkvæma 
dreifingu vinnuafls og annarra fram-
leiðsluþátta á milli atvinnugreina og lé-
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legri afköst vinnunnar og þar af leið-
andi lægri laun. 

Á það hefur stundum verið bent, 
að kaupmáttur tímakaupsins hafi auk-
izt lítið sem ekkert hér á landi á und-
anförnum árum, en almennur vinnu-
tími orðið sífellt lengri vegna vaxandi 
eftirvinnu. Aftur á móti hafi kaupmátt-
urlauna farið ört hækkandi og vinnutimi 
stytzt í flestum nágrannalöndunum. 
Hver er orsök þessa mismunar? Fáir 
munu kenna því um, að verkalýðsfé-
lögin hafi verið of íhaldssöm í kaup-
kröfum. Launahækkanir hafa verið 
knúnar fram hvað eftir annað, en ætið 
endað á einn veg: í verðhækkunum, sem 
étið hafa upp mestan eða allan ávinn-
inginn. 

Nei, skýringin á þessari þróun er 
allt önnur. Hún liggur í því, að í ná-
grannalöndunum hefur verið rekin heil-
brigð efnahagsstefna, þar sem sam-
keppni, frjáls verðmyndun og eðlileg 
fjármagnsmyndun hafa stuðlað að því 
að auka afköst og nýtingu vinnunnar. 
En hér á landi hefur framleiðslan auk-
izt minna og lífskjörin batnað hægar 
en efni stóðu til, vegna þess að allt hag-
kerfið hefur verið úr lagi fært af fölsku 
verðmyndunarkerfi, höftum og verð-
bólgu. Það er því til mikils að vinna, 
ekki sizt fyrir launþega, ef takast 
mætti að koma hér á heilbrigðu og 
sterku efnahagskerfi. 

J. N. 



René Sergent, forstjóri O.E.E.C.: 

Viðskiptahorfur Íslendinga í Vestur-Evrópu 

Eftirfarandi grein er fyrirlestur, sem forstjóri Efnahagssam-
vinnustofnunar Evrópu, Bené Sergent, hélt í hátíðasal Há~ 
skólans 29. nóvember sl. Þar gerir hann grein fyrir þeim 
viðhorfum, er Íslendingum skapast við stofnun tveggja við-
skiptabandalaga í Vestur-Evrópu, og víkur að lokum að þeim 
efnahagsvandamálum, sem Íslendingar eiga nú við að stríða. 

Þegar ég var síðast staddur hér í 
Reykjavík fyrir átján mánuðum síðan, 
talaði ég til margra ykkar í þessum 
sama sal. Ég ræddi um hugmyndina um 
fríverzlunarsvæði, en þá stóðu um það 
samningaumleitanir innan Efnahags-
samvinnustofnunar Evrópu í París. Er 
ég hafði lokið ræðu minni, spurði kunn-
ur maður af áheyrendabekkjunum, 
hvort nokkurt fríverzlunarsvæði yrði 
raunverulega stofnað. Hann hafði vissu-
lega verið árum saman í París, svo að 
ef til vill var hann málunum gagnkunn-
ugur. Þó áleit ég mig vita meira um 
þessi mál en hann og svaraði, að ég áliti, 
að erfiðleika þá, er við þá hefðum mætt, 
væri unnt að yfirstíga. En við höfum 
ekki sigrazt á þeim enn. Það er þess 
vegna, sem stofnaður hefur verið sam-
eiginlegur markaður sex ríkja og nú 
fríverzlunarsvæði sjö Evrópulanda, en 
fimm lönd Efnahagssamvinnustofnun-
ar Evrópu, þar á meðal Ísland, standa 
að meira eða minna leyti utan við þessi 
samtök. 

Ég vil taka það skýrt fram, að ég álít 
þetta ekki endanlega lausn málanna. 
Efnahagssamvinnustofnun Evrópu á að 
grundvallast á samstarfi allra þátttöku-

landanna, en ekki að skiptast i einstök 
hagsmunasvæði. Við eigum nú við 
tvenns konar vandamál að etja. Sam-
starf þarf að komast á milli hinna 
tveggja svæða, og finna þarf breiðari 
grundvöll, svo að önnur lönd Efnahags-
samvinnustofnunarinnar geti sameinazt 
og á þann hátt tekið þátt í heimsverzl-
uninni. Ísland og önnur lönd, sem svip-
aða aðstöðu hafa, tilheyra enn þá Efna-
hagssamvinnustofnun Evrópu, jafnvel 
þótt þau hafi hvorugu svæðinu samein-
azt. 

Vart verður við því búizt, að ég segi 
fyrir um, hvert verða muni næsta skref 
í samningaviðræðum þessara landa eða 
hver niðurstaðan verði. En mig langar 
til að minnast á nokkur atriði, er varða 
viðskiptahorfur Íslendinga í Evrópu og 
ég álít, að vert sé að gefa gaum, hverjir 
svo sem hinir ríkjandi verzlunarhættir 
kunna að verða í framtíðinni. 

Ég vil fyrst af öllu taka fram, að við 
hörmum það mjög, hversu utanríkis-
viðskipti Íslands hafa í síauknum mæli 
beinzt frá löndum Efnahagssam-
vinnustofnunarinnar. Fyrir stríð fóru 
um 80% af útflutningi Íslands til V.-
Evrópulanda og greiðslusvæða, sem 
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þeim eru tengd. Árið 1949 var ástandið 
mjög svipað. En siðan hefur utanríkis-
verzlun ykkar beinzt mjög ört að vöru-
skiptalöndum, svo að nú fara litlu meir 
en 40 % af útflutningi ykkar til V.-Ev-
rópulanda eða bandalagslanda þeirra. 
Og jafnframt því, sem útflutningurinn 
hefur minnkað, hefur einnig innflutn-
ingur ykkar frá V.-Evrópulöndum 
minnkað. Þetta er auðvitað eðli vöru-
skiptaverzlunar. Ég skil mætavel þau 
vandamál, er þið hafið átt við að etja, 
og hversu girnilegir sumir markaðir á 
vöruskiptasvæðinu hafa verið. Auk þess 
hafa fiskmarkaðir Evrópu ekki verið 
ykkur sérlega aðgengilegir á síðustu ár-
um. Því valda stjórnmálalegir erfiðleik-
ar. Og í V.-Evrópu hefur ekki náðst 
sami árangur í afnámi innflutnings-
hamla á landbúnaðar- og fiskafurðum 
eins og á sviði iðnaðarvara. Enn frem-
ur veit ég, að ykkur er hagkvæmast að 
flytja út fryst fiskflök, en í mörgum 
löndum hefur lítil þróun orðið á dreifi-
kerfi því, sem nauðsynlegt er fyrir slíka 
verzlun. Og þar að auki hefur fiskneyzla 
í Vestur-Evrópu lítið aukizt. Meðalfisk-
neyzla á mann í Evrópu er minni en á 
fyrstu árunum eftir stríð, þegar kjöt 
var af skornum skammti, og jafnvel 
minni en fyrir stríð. Á síðustu árum 
hefur heildarfiskneyzla verið að aukast 
vegna fólksfjölgunar. En framleiðsla 
fiskafurða í Evrópu hefur aukizt hrað-
ar en neyzlan, svo að mér er fullljóst, 
að aðstaða íslenzkra fiskútflytjenda 
gagnvart löndum Efnahagssamvinnu-
stofnunarinnar hefur verið allt annað 
en auðveld. 

Hvaða möguleika ber framtíðin í 
skauti sér? Að hve miklu leyti getum 
við vonað, að lönd Efnahagssamvinnu-
stofnunarinnar muni sjá Íslendingum 
fyrir betri mörkuðum fyrir afurðir sín-
ar? Hvað verða Íslendingar að sínu 
leyti að gera til að auka útflutning 

sinn til þessara landa? Ýmislegt mikil-
vægt er hægt að segja um báðar hliðar 
þessa vandamáls, og mig langar til að 
láta í ljós mínar eigin skoðanir. 

Það er álit mitt, að í Evrópu muni 
neyzla þeirra afurða aukast, sem Ís-
lendingar eru einkanlega hæfir til að 
framleiða. Efnahagur fólks í flestum 
löndum Evrópu batnar fremur ört, og 
í flestum löndum er full atvinna. Í öll-
um löndum er um að ræða sæmilega 
framleiðsluaukningu og þess vegna 
aukningu á raunverulegum tekjum. Eitt 
höfuðverkefni Efnahagssamvinnustofn-
unar Evrópu er að sjá um, að þessi þró-
un haldist, og í rauninni var stofnun-
inni komið á fót, vegna þess að þjóð-
irnar gerðu sér ljóst, að alþjóðasam-
vinna gerði leiðina til velmegunar öll-
um viðkomandi auðsóttari. Vitnisburð-
ur síðustu tíu ára er alls ekki slæmur. 

Þegar tekjur manna aukast, virðast 
mér tveir þættir leiða til þess, að fisk-
neyzla þeirra breytist. Því meir sem 
tekjur manna aukast, þeim mun minna 
verja þeir hlutfallslega til matarkaupa. 
En jafnframt dregur fólk úr kaupum 
sinum á einfaldari vörum, sem það var 
vant að neyta, og tekur að kaupa gæða-
meiri vörur. Þetta hefur tvenns konar 
gagnstæð áhrif á fiskneyzlu. 

Sumar hinna fátækari þjóða neyta 
mikils magns af fremur ódýrum fisk-
afurðum. Ég er þess fullviss, að þær 
hafa mikið næringargildi og að kaup-
andinn fær mikil verðmæti fyrir fé sitt. 
Hins vegar eru þetta ekki ávallt bragð-
beztu fæðutegundirnar, og eftir því sem 
tekjurnar vaxa, taka menn að veita 
sér aðra fæðu og missa smekkinn fyrir 
hinum ódýrari fæðutegundum, sem þeir 
áður höfðu vanizt. 

En vaxandi tekjur geta einnig skap-
að löngun í nýjan fisk eða fisk, er bragð-
ast sem nýr, einkum í hinum mörgu 
hlutum Evrópu, þar sem slíkar vörur 
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hafa venjulega verið ófáanlegar sökum 
legu viðkomandi landshluta. Það eru 
milljónir Evrópubúa, sem fram á síð-
ustu ár hafa byggt landsvæði svo f jar-
læg sjó, að fiskur, sem eitthvað fisk-
bragð er af, hefur verið ófáanlegur — 
á svæðum, þar sem einasti fisksalinn 
hefur dregið fram lífið með þvi að reyna 
að selja fisk, sem tvímælalaust hefði 
mátt muna tímana tvenna. Við lifum 
á miklum breytmgatimum, hvað þessu 
viðvikur. Framfarir á sviði freðfisks-
iðnaðar hafa orðið þess valdandi, að 
innlöndum Evrópu er nú tekinn að ber-
ast fiskur, er bragðast sem væri hann 
nýdreginn og sem unnt er að geyma 
í lengri tíma, ef hin réttu tæki eru fyrir 
hendi. Sem afleiðingu af þessu álit ég, 
að menn megi vænta þess, að eftir þvi 
sem tekjur aukast og dreifikerfi þróast 
muni fiskneyzla, einnig aukast. Freð-
fiskflök hafa og þann kost, að auðvelt 
er að matreiða þau, vegna þess að bein-
in hafa þegar verið fjarlægð, og það 
eru algild sannindi, að því meir sem 
tekjur húsmóðurinnar vaxa, þeim mun 
værukærari verður hún. 

Ég álít því, að miklar líkur séu til 
þess, að Evrópubúar muni sífellt auka 
fiskneyzlu sína á komandi árum og 
neyzlan muni í síauknum mæli beinast 
að hraðfrystum fiskflökum, en á því 
sviði eru Íslendingar leiðandi framleið-
endur. Hin innri uppbygging, sem þess-
ari iðngrein er nauðsynleg, er stöðugt 
að þróast í Evrópu, og Framleiðniráð 
Efnahagssamvinnustofnunarinnar hef-
ur gert ráðstafanir, er miða að því að 
auka áhuga á sölu freðfisks, einkum í 
Frakklandi og á Ítalíu. 

Efnahagssamvinnustofnun Evrópu 
leitast við að tryggja Íslendingum og 
öðrum helztu fiskframleiðendum innan 
samtakanna hlutdeild í markaðnum, sem 
ég vona, að stöðugt vaxi. Árið 1958 

hóf stofnunin víðtækar rannsóknir á 
fisksölumálum hvers lands, og eitt af 
höfuðverkefnunum er að draga úr þeim 
hömlum, sem nú koma í veg fyrir frjáls 
viðskipti með sjávarafurðir, og koma 
á hagkvæmari verkaskiptingu í fisk-
iðnaði landanna. Fyrsta skýrsla nefnd-
arinnar, sem um þessi mál fjallar, er 
væntanleg innan skamms. En þetta er 
einungis fyrsti áfanginn í þessum rann-
sóknum. Við munum ótrauðir berjast 
fyrir hagsmunum okkar á þessu sviði, 
og við vonum, að í framtíðinni verði 
okkur vel ágengt, jafnvel betur en hing-
að til, í þeirri viðleitni okkar að koma 
á frjálsum viðskiptum með iðnaðarvör-
ur. En vandamálið er erfitt viðfangs. 
Viðskiptahömlum þeim, sem takmarka 
alþjóðaviðskipti með fiskafurðir, er ekki 
viðhaldið sökum þess, að innflutnings-
löndin óttist greiðsluvandræði, ef þeim 
væri aflétt. Í löndum Efnahagssam-
vinnustofnunarinnar er ekki um neinn 
greiðsluhalla af þessu tagi að ræða, öllu 
heldur er höfuðvandamál þeirra sá 
greiðsluafgangur, er myndazt hefur 
vegna viðskipta við lönd utan samtak-
anna. Ég geri ekki ráð fyrir því, að 
nokkurt landanna telji greiðslujöfnuð-
inum hætta búin, þótt fiskverzlunin 
verði gerð frjálsari. Öllu heldur eru 
hömlur lagðar á alþjóðlega fiskverzlun 
af þjóðfélagslegum ástæðum. Í ýmsum 
löndum eru fiskimenn, sem hætta er á að 
misstu afkomumöguleika sína, ef þeir 
yrðu sviptir allri verndun á þessu sviði. 
En þetta er vissulega vandamál, sem 
ætti að verða miklu auðveldara við-
fangs, eftir því sem almenn viðskipti 
þróast og margvíslegri störf bjóðast. 
Að mínu áliti er mikilvægasta þjónust-
an, sem Efnahagssamvinnustofnun Ev-
rópu getur í té látið, sú að tryggja það, 
að iðnaðarframieiðsla þátttökuríkjanna 
dafni, svo að fólki, sem er ofaukið við 
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landbúnaðarstöð og fiskveiðar í iðn-
þróuðu löndunum, sé hægt að veita at-
vinnu í iðnaðinum. 

En nú munið þið ætlast til þess, að ég 
víki að því, hvor áhrif þessi tvö við-
skiptabandalög, sem stofnuð hafa verið 
af löndum innan Efnahagssamvinnu-
stofnunarinnar, muni hafa á viðskipti 
Íslands. Þið munið segja, að þau hafi 
augljós áhrif á viðskiptahorfur ykkar. 

Ég vil strax taka það fram, að eftir 
því sem ég bezt veit, ríkir mikil óvissa 
um það, að hve miklu leyti samkomulag 
landanna sex, sem kennt er við Róm, eða 
samkomulag fríverzlunarsvæðisland-
anna, sem gert var í Stokkhólmi, muni 
hafa bein áhrif á alþjóðafiskverzlunina. 
Ég get ekki gert tilraun til að segja 
fyrir um hið ókomna, hvorki með til-
liti til annars samkomulagsins né hins. 
Það er samningsaðilanna sjálfra að 
móta stefnu sína eftir framgangi mála. 
Að sjálfsögðu get ég ekki heldur gert 
neinar uppástungur um það, hvert við-
horf Íslands skali vera til hvors hóps-
ins um sig. Vandamálið er hvort tveggja 
í senn stjórnmálalegs og viðskiptalegs 
eðlis, og því er það ekki mitt að fjalla 
um það. En ég ætla að reyna að taka 
það saman, sem vitað er um fyrirætl-
anir hvors bandalagsins um sig, að þvi 
er varðar fiskverzlun þeirra. 

Ég vík þá fyrst að hinum sameigin-
lega markaði landanna sex. Þau mörkuðu 
ekki stefnu sína í fiskverzlun, sem og 
í landbúnaðarmálum, fyrr en eftir að 
þau höfðu undirritað samkomulagið. 
Mér skilst, að þau hafi nú fyrst ákveðið, 
hver skyldi vera hinn sameiginlegi toll-
ur þeirra gagnvart öðrum löndum, þ. e. 
15% á allan fisk og fiskafurðir. Að því 
er viðkemur áhrifum tollsins á útflutn-
ing ykkar til sameiginlega markaðsins, 
er mikilvægt að hafa í huga, að þessi 
15% tollur kemur í stað 10% tolls, 
sem hingað til hefur verið í Þýzkalandi, 

og 31,5 % tolls í Frakklandi, en enginn 
tollur hefur verið á Ítalíu, og þar hefur 
hingað til verið mikilvægasti markaður 
ykkar innan landanna sex. Þess vegna 
verðið þið að heyja harða baráttu til 
að viðhalda Ítalíumarkaðnum, en mér 
skilst, að Frakkar framleiði meiri salt-
fisk en fer til neyzlu innan lands. 

En ekki má einblína á þau áhrif, sem 
sameiginlegi markaðurinn kann að hafa 
á núverandi viðskipti Íslendinga. Menn 
verða að reyna að sjá fram á það, hvort 
áhrifin muni ná til hugsanlegra fram-
tíðarmarkaða Íslendinga og, eins og ég 
þegar hef bent á, hvort hagkvæmir 
markaðir fyrir freðfisk muni myndast 
innan landanna sex. Einkum gæti 
myndazt hagstæður markaður í Þýzka-
landi, vegna þess að dreifing freðfisks 
er sífellt að verða auðveldari þar. Að 
vísu munu tollar á freðfiski verða hækk-
aðir úr 10% í 15% í Þýzkalandi, en 
jafnframt verður hann lækkaður úr 
31,5% í 15% í Frakklandi. Ég ætla ekki 
að gera of lítið úr möguleikum ykkar 
á þessum vaxandi markaði. íslenzkir 
freðfisksútflytjendur munu að vísu 
mæta harðri samkeppni af hálfu þýzkra 
útflytjenda, en á móti þeirri tollaiviln-
un, er þeir njóta, kemur sú staðreynd, 
að ykkar afurðir eru hinum þýzku 
fremri að gæðum. 

Ég vil ekki halda því fram, að Róm-
arsamningurinn muni auðvelda ykkur 
fisksöluna til landanna sex. En það er 
alls ekki sannfæring mín, að hann geri 
hana ókleifa, þar eð innflutningskvótar 
eru ekki lengur alvarleg hindrun. 

Hvað vitum við um þá samninga, sem 
löndin sjö gerðu í Stokkhólmi? Eitt rek-
ur maður strax augun í. Þar er ekki 
um að ræða sameiginlegan markað, held-
ur fríverzlunarbandalag, svo að engum 
sameiginlegum tolli er beitt gagnvart 
öðrum löndum. Því munu þeir tollar, 
sem nú eru lagðir á innflutning ís-
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lenzkra afurða, haldast óbreyttir í 
löndum þessum. 

En að hve miklu leyti mun sú for-
réttindaaðstaða, er löndunum sjö skap-
ast innbyrðis, torvelda löndum, sem ut-
an við standa, að flytja út fisk til þessa 
svæðis? Að því er varðar nýjan fisk, 
þá eru alls engin ákvæði um hann í 
samningnum, svo að þau viðskipti munu 
haldast óbreytt. Það er kunnugt, að með 
niðursuðuvörur, fiskmjöl og lýsi verður 
farið á sama hátt og iðnaðarvörur, það 
er að segja viðskipti milli landanna sjö 
innbyrðis munu verða tollfrjáls. Með 
tilliti til þeirrar afurðar, er mestu 
skiptir fyrir Ísland, freðfisk, virðist 
málið öllu flóknara. Þótt viðskipti með 
þessa afurð séu yfirleitt frjáls, vill að-
alinnflytjandinn, Bretland, þó ekki 
leyfa ótakmarkaðan, tollfrjálsan inn-
flutning vörunnar. Það magn, sem leyft 
er að flytja inn til Bretlands tollfrjálst, 
nemur 24 þús. tonnum á ári. Verði hins 
vegar innflutningur hinna bandalags-
landanna meiri en þessu nemur, verður 
afstaðan til þessa innflutnings endur-
skoðuð. Fram að þeim tíma verður hinn 
venjulegi 10% tollur lagður á innflutn-
ing frosinna fiskflaka frá Íslandi. 

Skyldi nú þessi 10% tollur á hinum 
vaxandi brezka markaði, þar sem inn-
flutningsmagnið er ekki takmarkað, 
vera veruleg hindrun? Ég myndi álíta, 
að Íslendingum væri mögulegt að auka 
enn útflutninginn til Bretlands, og 
myndu þeir þá einungis verða varir við 
tollamismuninn í smáum stíl. 

Hið sama á við um horfur Íslands 
í öðrum löndum, er undirritað hafa 
Stokkhólmssamninginn. Í Austurríki og 
Sviss eru raunverulega opnir markaðir, 
svo að Ísland hefur engu að tapa, held-
ur allt að vinna, eftir því sem eftir-
spurn eftir freðfiski eykst. Saltfisks-
markaður í Porúgal mun ekki breytast, 
vegna þess að engin ákvæði eru í samn-

ingnum um saltfisk. Í Svíþjóð virðist 
mér ástandið nokkuð óvisst. Þar er meg-
inhindrunin fyrir innflutningi freðfisks 
verðtollur, sem nú nemur 17 % og lagð-
ur er á til að styðja fiskiflota Svía. Ég 
geri ráð fyrir, að möguleikar séu á því, 
— þótt ekki hlýði að reyna að skýra 
framkvæmd samnings, sem ekki hefur 
verið undirritaður, — að þessi verð-
tollur verði afnuminn gagnvart öðrum 
löndum samtakanna. Það kann að vera 
í slíku tilfelli, þar sem vitað er um 
markmið álagningarinnar, að tollur-
inn verði afnuminn gagnvart öllum 
löndum. En það er mikilli óvissu háð. 

Ef rætt er um tolla almennt, mætti 
einnig benda á það, að Alþjóðatolla-
samningurinn (GATT) leggur ríka 
áherzlu á það, að lönd innan samtak-
anna leitist við að lækka tolla allveru-
lega á árinu 1960. Þótt Íslendingar séu 
ekki aðilar að samningnum, ættu þeir 
þó að fylgjast gaumgæfilega með þró-
un þessara mála. Sem stendur kynni 
Íslendingum að vera hagkvæmt að ger-
ast aðilar að Alþjóðatollasamningnum 
og hefja nýjar ráðstafanir, er beindust 
að frjálsari fiskverzlun. 

En ekki vil ég vera óhóflega bjart-
sýnn. Myndun tveggja viðskiptaheilda 
í Evrópu, þar sem Ísland stendur utan 
við, hlýtur að gera viðleitni ykkar til 
aukinna viðskipta við viðkomandi lönd 
torveldari en ella hefði verið. Þetta er 
ein af ástæðum þess, að allir, sem eru 
þeirrar skoðunar, að Efnahagssam-
vinnustofnun Evrópu standi nú á mik-
ilvægum tímamótum, álíta það mikil-
vægt að byggja samstarfið á viðari 
grundvelli, þannig að öll þátttökuríkin 
geti gerzt aðilar. En ég er ekki þeirrar 
skoðunar, að ykkur sé ókleift að eiga 
hlut að hinum vaxandi Evrópumarkaði, 
jafnvel þótt látið verði sitja við stofn-
un bandalaganna tveggja. Gæði afurða 
ykkar eru mikil. Það er ykkar að við-
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halda þeim og selja afurðirnar við sam-
keppnishæfu vei'ði. Og hér hef ég 
nokkru við að bæta. 

Ekkert land getur vonazt til þess að 
eignast hlut að hinum vaxandi markaði, 
ef það hefur ekki stjórn á eigin efna-
hagsmálum, og gildir þá einu, hvers 
konar viðskiptakerfi verða tekin upp í 
Evrópu og hversu mikið verður dregið 
úr verzlunarhömlum. Við höfum oft 
orðið vitni að þessu, siðan Efnahags-
samvinnustofnun Evrópu tók til starfa. 
Hin stöðuga verðbólga í Tyrklandi 
svipti landið í rauninni mögulegum er-
lendum mörkuðum í mörg ár. Hið sama 
átti sér stað í Frakklandi, og ég er 
hræddur um, að ástandið sé svipað á 
Íslandi. Fjöldi fólks vill hafa verðbólgu 
í stuttan tíma, en enginn hagnast á 
henni, þegar til lengdar lætur, því að 
með því að færa hagkerfið úr réttum 
skorðum, þannig að fjárfesting dregst 
æ meir að óarðbærari framkvæmdum, 
þjónar verðbólgan því markmiði einu 
að gera þjóðina fátækari. Mér virðist 
Ísland vera að komast í þessa aðstöðu. 
Í sannleika sagt furða ég mig á því, að 
nálægt helmingi fjárfestingarutgjalda 
ykkar skuli vera varið til íbúðabygginga 
og landbúnaðar. Þið verjið urn 16% 
þjóðarframleiðslu ykkar til þessara 
tveggja þátta miðað við 5 % í 
löndum Efnahagssamvinnustofnunar-
innar í heild. Vitaskuld þörfnumst við 
öll húsnæðis, en við verðum að haga 
útgjöldum okkar til íbúðabygginga eft-
ir því, sem við höfum efni á, og það er 
augljóslega rangt af Íslendingum að 
verja miklu stærri hluta þjóðartekn-
anna til að byggja yfir sig heldur 
en aðrar þjóðir Efnahagssamvinnu-
stofnunarinnar gera. 

Í sjálfu sér er ekkert á móti fjárfest-
ingu í landbúnaði, en það nær engri átt, 
að á Íslandi, þar sem aðstaða til land-
búnaðar er langt frá því að vera ákjós-

anleg, skuli vera varið til hennar miklu 
meiru hlutfallslega heldur en í öðrum 
Evrópulöndum. Og ég geri ráð fyrir, 
að flestum sé kunnugt, að mikill hluti 
þessarar fjárfestingar í landbúnaði er 
mjög óhagkvæmur. Er það í rauninni 
góð hugmynd að ríghalda í það að rækta 
hluti eins og kartöflur með gífurleg-
um tilkostnaði? Það, sem mér finnst 
ískyggilegast, er það hugboð mitt, að 
togaraeigendur eigi í miklum erfiðleik-
um að endurnýja flotann nægilega ört 
að óbreyttum aðstæðum. 

Ég býst við, að um það ríki almenn 
eining á Íslandi, að stöðva beri verð-
bólguna, sem hrjáð hefur efnahagslífið 
á síðustu árum. Að öllu öðru frátöldu 
hafið þið alls ekki efni á því sem sjálf-
stæð þjóð að halda áfram lántökum er-
lendis í sama mæli og verið hefur. Árið 
1959 hafið þið aukið erlendar skuldir 
ykkar um 250 millj. kr. (15 millj. doll-
ara samkvæmt skráðu gengi). Á næsta 
ári munu þær aukast mjög mikið, ef 
ekkert verður að gert. Það er von mín, 
að þið losnið við þann hugsunarhátt, 
að verðbólga verði því aðeins bæld nið-
ur, að þungar byrðar séu lagðar á mik-
inn hluta þjóðarinnar. Slíkt er alls ekki 
rétt. Við ættum öll að láta okkur það 
að kenningu verða, hversu auðveldlega 
verðbólgan var stöðvuð í Frakklandi, 
eftir að einbeitt ríkisstjórn hafði loks 
sezt að völdum. Stöðvun verðbólgunnar 
hafði ekki atvinnuleysi í för með sér. 
Eina breytingin varð sú, að vinnuafls-
skorturinn hvarf. Ríkisstjórninni veitt-
ist þetta svo auðvelt, eftir að hún loks 
hafði tekið málin föstum tökum, að nú 
hljóta fyrri ríkisstjórnir að naga sig 
í handarbökin yfir því að hafa ekki 
gert sér grein fyrir, hversu auðvelt það 
er að endurreisa fjárhagslegt jafnvægi 
í þjóðfélagi. 

Að mínu áliti eru það sex megin-
vandamál, sem Íslendingar þurfa að 
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glíma við, ef stöðva á verðbólguna end-
anlega. 

1) Útgjöld til neyzlu verða að auk-
ast hægar en verið hefur. 

2) Bæta þarf afkomu ríkissjóðs og 
ríkisfyrirtækja, sem óháð eru rík-
issjóði. 

3) Einkafjárfesting þarf að beinast 
að þeim þáttum, sem þjóðfélaginu 
eru hagkvæmastir. 

4) Takmarka þarf útlán bankanna 
enn meir. Nú er Seðlabankinn 
skuldbundinn til að veita sjálf-
krafa lán með endurkaupum á af-
urðavíxlum. 

5) Draga þarf úr hinni nánu teng-
ingu milli smásöluverðlags, launa 
og verðiags landbúnaðarafurða. 

6) Lagfæra þarf allt fjárhagskerfið 
þannig, að þeir, sem framleiða til 
útflutnings, beri ekki skarðan hlut 
og þarfnist ekki aðstoðar ríkisins, 
og þannig, að tekjumyndunin sá 
í nánara samræmi við arðbærustu 
atvinnugreinarnar, en óháðari 
sérstökum ráðstöfunum ríkis-
valdsins. 

Og ég vildi bæta við sjöunda skilyrð-
inu, sem að mínu áliti er mjög mikil-
vægt. Gera verður innflutninginn frjáls-
an, að svo miklu leyti sem frekast er 
unnt. Ég endurtek það, að þetta skil-
yrði er bráðnauðsynlegt, og við höfum 
reynsluna. í Frakklandi tókst ekki að 
treysta hagkerfið, fyrr en verðlag inn-
an lands fór að verða fyrir áhrifum af 
erlendri samkeppni. Og ráðstafanir 
þær, sem gerðar voru á Spáni fyrr á 
þessu ári og Efnahagssamvinnustofn-
unin átti mikilvægan þátt í, hafa að 

miklu leyti heppnazt, vegna þess að 
framleiðendum og kaupmönnum var nú 
í fyrsta skipti um árabil opnuð leiðin 
til þátttöku í frjálsri alþjóðaverzlun. 
Í báðum þessum dæmum hefur árangur 
orðið eftirtektarverður. Ég er sannfærð-
ur um það, að sama árangri má ná á 
Íslandi, ef hinum stjórnarfarslegu 
hindrunum frjáls innflutnings verður 
rutt úr vegi, að svo miklu leyti sem 
mögulegt er. Það er engin tilviljun, að 
Efnahagssamvinnustofnun Evrópu hef-
ur sett sér það höfuðmarkmið að koma 
á frjálsum viðskiptum milli landanna. 
Við höfum séð ávinning síðustu tíu ára, 
og við vonum í einlægni, að sá ávinn-
ingur eigi eftir að margfaldast á kom-
andi árum. Ég er þeirrar skoðunar, að 
Íslendingar sérstaklega muni ekki ein-
ungis öðlast ávinning af auknum mörk-
uðum, sem við vonum að skapast muni 
fyrir útflutningsafurðir þeirra, heldur 
einnig af frjálsari innflutningi, sem við 
vonumst til, að þeir komi á. 

Við stöðvun verðbólgunnar cluga eng-
in vettlingatök. Það er engum til góðs, 
að skirrzt sé við að fylgja fast eftir 
hverri tilraun til að stöðva hana. Allar 
stéttir þjóðfélagsins verða að viður-
kenna ábyrgð sína á verðbólgunni, og 
þær verða að bindast samtökum til að 
stöðva hana. Allt annað en algjör jafn-
vægisstefna er hrein tímasóun. Reynsl-
an sannar, að sérhver ríkisstjórn, sem 
reynir að komast af með ófullnægjandi 
ráðstafanir, leiðir einungis yfir sig van-
traust. Efnahagssamvinnustofnunin er 
mótfallin verðbólgu. En hún er reiðu-
búin til að gera allt, sem hún getur, 
til þess að hjálpa þeim, er taka upp 
raunhæfa baráttu gegn verðbólgunni. 



Valdimar Kristinsson, viðskiptafr.: 

Réttindi erlendra fjármagnseigenda 
í nokkrum löndum 

Inngangur. 

Nútíma atvinnuhættir krefjast f jög-
urra þátta, sem allir verða að vera 

fyrir hendi, en þó í mismunandi ríkum 
mæli eftir atvinnugreinum. Þeir eru: 
hráefni, orka, vinnuafl og fjármagn. 
Yfirleitt eru allir þessir þættir hreyf-
anlegir, en þó er mikill munur þar á. 
Sum hráefni má nú auðveldlega flytja 
um langa vegu, en önnur ekki. Sumir 
orkugjafar, einkum olía, eru mikið 
fluttir landa á milli. En sá orkugjafi, 
sem enn er langódýrastur, vatnsaflið, 
verður ekki fluttur mjög langt, þótt ork-
unni hafi verið breytt í rafmagn. 

Á síðara hluta 19. aldar og á fyrstu 
einum til tveimur áratugum hinnar tutt-
ugustu var mjög mikið um fólksflutn-
inga milli landa. Fólk flutti frá þeim 
stöðum, þar sem verkefni skorti, og til 
landa hinna miklu möguleika. Nú hef-
ur tekið fyrir alla meiri háttar fólks-
flutninga, og er ekki líklegt, að breyt-
ing verði á því á næstunni. Fjármagnið 
er aftur á móti vel hreyfanlegt, og í 
þeirri staðreynd er fólgin helzta vonin 
um betri og jafnari lífskjör mannkyn-
inu til handa. 

Fjármagnið getur verið í tvenns kon-
ar formi, það er lánsfé og áhættufjár-
magn. Hið síðarnefnda er kennt við 
áhættuna, sem eigendurnir bera með 
eignahlutdeild sinni í viðkomandi fram-
kvæmdum. Lánsfénu fylgja þeir kostir, 
að eign þeirra fyrirtækja, sem fénu er 
varið til, helzt í höndum þeirra, er lánin 
taka, en áhættan er einnig á þeirra 
vegum. Þegar um áhættufjármagn er 
að ræða, snýst þetta við, eignin og 
áhættan koma í hlut fjármagnseigenda. 
En þó að fjármagnið sé fengið og hinir 
áðurnefndu þættir séu einnig fyrir 
hendi, þá þarf kunnáttu og oft sérstaka 
aðstöðu, m. a. með tilliti til markaða, 
til þess að allt nýtist sem bezt. Þess síð-
ast nefnda er reyndar oft hægt að afla 
á ýmsan hátt, en þegar um er að ræða 
fjármagn einkaaðila, sem vilja hætta 
fé sínu til rekstrar í öðrum löndum, þá 
fylgir oftast kunnáttan og ýmiss konar 
aðstaða með. Þetta veldur því, að svo 
miklar vonir eru bundnar við f jár-
magnsflutninga af þessu tagi, og verð-
ur eingöngu um þá rætt hér á eftir, 
nema annað sé sérstaklega tekið fram. 

Af ýmsum ástæðum er nú mjög mik-
ilvægt fyrir Íslendinga að kynna sér, 
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hvernig erlent áhættufj ármagn hefur 
reynzt í ýmsum löndum og hvaða regl-
um það hefur orðið að lúta. En ef ákveð-
ið verður að reyna að fá slíkt fjármagn 
hingað, verða menn að athuga, að varla 
er hugsanlegt, að það takist, nema áður 
verði komið á heilbrigðu efnahagskerfi, 
sem meðal annars mun skapast af og 
leiða til frjálsra utanríkisviðskipta. 

Alþjóðlegir fjármagnsflutningar. 

Á níunda allsherjarþingi Sameinuðu 
þjóðanna árið 1954 var samþykkt álykt-
un um nauðsyn alþjóðlegra flutninga 
einkafjármagns til að stuðla að þróun 
í þeim löndum, sem skammt eru á veg 
komin efnahagslega. Og var í ályktun-
inni lögð sérstök áherzla á, að einka-
fjármagni yrði gert sem auðveldast að 
starfa samhliða fjármagni frá Alþjóða-
bankanum og einstökum ríkisstjórnum. 

Stjórnir allra landa innan Sameinuðu 
þjóðanna voru beðnar að láta í té upp-
lýsingar um ákvarðanir, sem þær höfðu 
tekið á árunum 1953 og 1954 í sam-
bandi við alþjóðlega flutninga einka-
fjármagns. Fljótlega bárust svör frá 
fjölmörgum þjóðum, sem báru það með 
sér, að vegna stóraukins áhuga hefði 
margt verið gert til að auðvelda slika 
fjármagnsflutninga. Einkum voru það 
Evrópuríkin, sem fellt höfðu niður ýms-
ar reglur, sem þóttu takmarka inn- og 
útflutning á fjármagni. 

Er þetta mjög einkennandi fyrir þró-
un málanna. Þau lönd, sem komin eru 
hvað lengst í efnahagsþróuninni, gera 
mest til að laða að sér erlent fjármagn, 
þótt segja megi, að þau hafi mun minni 
þörf fyrir það en hin fátækari lönd. 
í fyrrnefndu löndunum ríkir fullur 
skilningur á þessum málum, en mörg 
hin síðarnefndu fæla erlent fjármagn 
frá með ýmsu móti vegna ótta (og 
stundum andúðar), sem venjulega er 

ástæðulaus, að minnsta kosti ef miðað 
er við reynslu síðari ára. Því hefur 
verið sagt um erlenda fjármagnsflutn-
inga, að þeir gerðu hina ríku ríkari, en 
fátækari lönd nytu ekki góðs af. Þó 
hefur skilningur á mikilvægi erlendrar 
fjárfestingar farið mjög vaxandi á und-
anförnum árum utan Evrópu og N,-
Ameríku. 

Í áðurnefndri ályktun allsherjar-
þingsins voru lönd, sem vilja laða til 
sín erlent einkafjármagn, hvött til að 
taka til endurskoðunar löggjöf um rétt-
indi þess og bæta hið svonefnda „in-
vestment climate", koma í veg fyrir 
óhóflega skattlagningu, gera erlendum 
aðilum auðveldari innflutning á fram-
leiðslutækjum og hráefnum og leyfa 
hæfilega yfirfærslu á arði og endur-
greiddu stofnframlagi. 

Alþjóðlegir fjármagnsflutningar hafa 
verið mikið áhugamál Sameinuðu þjóð-
anna allt frá stofnun samtakanna. Í 
samræmi við það hefur verið haldið 
uppi viðtæku rannsóknarstarfi og f jöl-
margar bækur og bæklingar verið gefn-
ir út til að skýra og kynna þessi mál. 
Margar aðrar alþjóðastofnanir og sam-
tök hafa tekið sömu afstöðu. Þannig 
samþykkti „International Labour 
Conference" á fundi í Genf árið 
1954, að hvatt skyldi til þess, að út-
flutningur á fjármagni yrði gerður sem 
auðveldastur frá löndum, sem búa við 
beztan efnahag. Og jafnframt skyldu 
lönd, sem teldu sig þarfnast fjármagns, 
skapa sem bezt skilyrði fyrir erlenda 
fjárfestingu. 

Aldrei hefur verið rætt jafn mikið 
um efnahagslega framþróun í heimin-
um eins og á síðustu árum. Stórbættar 
samgöngur og önnur aukin samskipti 
þjóða eiga mestan þátt í þessu. Hundr-
uð milljóna manna, sem segja má, að 
áður hafi unað glaðir við sitt, hafa nú 
á skömmum tíma komizt að því, að þeir 
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eru mjög fátækir. Kapphlaup milli ein-
staklinga og þjóða er komið í algleym-
ing, og þeir, sem ekki geta eða vilja vera 
með, hljóta að dragast aftur úr. 

Árið 1949 var talið, að í höndum 15 
hundraðshluta mannkynsins hafi verið 
hvorki meira né minna en 62% af fram-
leiðslugetunni í heiminum. Þessi mjög 
ójafna skipting milli ríkra þjóða og 
fátækra er ekki gömul, en líkur benda 
til, að hún hafi enn vaxið síðasta ára-
tuginn. 

Hin mikla misskipting auðs milli 
þjóða veldur miklum áhyggjum á al-
þjóðavettvangi. Alþjóðabankinn var 
einkum stofnaður til að vera liður í 
þeirri viðleitni að jafna metin. En hon-
um eru eðlilega takmörk sett. Svo segir 
í einni af bókum Sameinuðu þjóðanna, 
að það myndi vera ógerlegt fyrir Al-
þjóðabankann að útvega allt það f jár-
magn, sem þyrfti, ef áhættufjármagn 
hætti að flytjast milli landa. Og enn 
síður væri þetta unnt, þar sem síðar-
nefnda fjármagninu fylgir venjulega 
þekking á stjórn og rekstri fyrirtækja, 
tæknikunnátta, stundum nokkuð af sér-
hæfu starfsfólki og jafnvel sérstök að-
staða á fleiri sviðum. 

Af þessum ástæðum hefur mikið ver-
ið um það rætt, hvort ekki mætti sam-
eina til átaks einkafjármagn og f jár-
magn frá ýmsum opinberum aðilum og 
alþjóðastofnunum. Í samræmi við þessa 
hugmynd var Alþjóðalánastofnunin 
(The In.ternational Finance Corpora-
tion) stofnuð, en hún er dótturfyrir-
tæki Alþjóðabankans. Alþjóðalánastofn-
unin lánar eingöngu til einkafyrirtækja 
og án ríkisábyrgðar. Ekki er um venju-
legar lánveitingar að ræða, þvi að stofn-
unin tekur þátt í áhættu af rekstri við-
komandi fyrirtækja, þar til „lánin" eru 
að fullu greidd. 

Sú skoðun er mjög almenn og á vax-
andi fylgi að fagna, að yfirleitt sé er-

lent fjármagn mikilvægara fyrir efna-
hagslega þróun þeirra landa, þar sem 
það starfar, heldur en þeirra landa, sem 
það kemur frá. Sem dæmi mætti taka 
til skýringar, að samkvæmt þessu myndi 
Ísland hagnast meira að öðru jöfnu á 
100 millj. króna erlendri fjárfestingu 
í landinu heldur en ef það fengi hagn-
aðinn af jafn mikilli fjárfestingu, sem 
það ætti í öðrum löndum. í fyrrnefnda 
tilfellinu myndi það að vísu ekki fá 
hinn eiginlega „hagnað", en aftur á 
móti skatta af rekstrinum og innlendir 
menn ynnu að mestu eða öllu leyti við 
hið „erlenda" fyrirtæki með öllum þeim 
ávinningi, sem slíkt hefur fyrir þjóð-
arbúskapinn. 

Lítil og vanmáttug lönd geta notfært 
sér erlent einkafjármagn með meira ör-
yggi en nokkru sinni fyrr. Reynsla und-
anfarinna ára hefur sýnt, að erlendir 
fjármagnseigendur geta því aðeins von-
azt eftir hagnaði af fjárfestingu sinni, 
að þeir komi fram af sanngirni við lönd 
þau, þar sem þeir hafa fest fé sitt. Eru 
því litlar líkur til, að þeir setjist að 
samningaborði með annað í huga. 

Lög og reglur um innflutning áhættu-
f jármagns og yfirfærslu á ágóða. 

Öll þau lönd, sem vilja flytja inn er-
lent áhættufjármagn, hafa sett ákveðin 
lög þar að lútandi. Verður nú rætt lítið 
eitt, hvernig þessum málum hefur verið 
fyrir komið í nokkrum löndum, sem oft 
þykja til fyrirmyndar um góða skipan 
mála. 

Í Noregi þarf samþykki gjaldeyris-
eftirlitsins til innflutnings á erlendu 
f jármagni. Þrátt fyrir almennar reglur, 
sem um þessi mál gilda í landinu, þarf 
venjulega að gera sérstaka samninga 
í hverju einstöku tilfelli. Er þá samið 
um rétt hinna erlendu aðila til rekstr-
ar fyrirtækja og fasteigna, útborgun-
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ar á arði, skattgreiðslu þeirra og önn-
ur atriði, eftir því sem við á. 

Margvíslegar atvinnugreinar standa 
opnar fyrir erlendu fjármagni, en eink-
um munu Norðmenn láta þau fyrirtæki 
ganga fyrir, sem byggja á nýtingu 
vatnsaflsins. 

Í Noregi eru engar takmarkanir á 
yfirfærslu á ágóðahluta af erlendri f jár-
festingu. En aftur á móti eru almennar 
takmarkanir á því, hve greiða má há-
an ágóðahluta í landinu árlega (venju-
lega 5 - 6 % ) með þeim undantekningum, 
sem samið hefur verið um við erlenda 
aðila. Í hvatningar skyni er stundum 
leyfð hærri greiðsla ágóðahluta í allt 
að 10 ár eftir stofnun fyrirtækja, og 
metur ríkisstjórnin hverju sinni, hvort 
mikilvægi viðkomandi framkvæmdar 
réttlæti slíka undanþágu. 

Veruleg endurfjárfesting ágóða af 
erlendu áhættufjármagni hefur verið 
leyfð í Noregi, og hefur verið gefið í 
skyn, að enn meira verði um það í fram-
tíðinni. 

Í Hollandi hafa verið settar reglur, 
sem miða að því að gera innflutning 
erlends fjármagns sem auðveldastan. Til 
dæmis þurfa útlendingar, sem hyggjast 
festa fé í landinu, aðeins að snúa sér til 
eins aðila (The Directorate General for 
Industrialization) til að fá hvers konar 
upplýsingar og fyrirgreiðslu. Á flest-
um sviðum gilda nú sömu reglur fyrir 
innlenda og erlenda aðila, sem hyggjast 
koma upp iðnfyrirtækjum í landinu. Og 
skiptir þá ekki máli, hvort útlending-
arnir eru einir sér eða í samvinnu við 
Hollendinga. 

Í Hollandi má yfirleitt yfirfæra hagn-
að af erlendu áhættufjármagni til ann-
arra landa. En ef um er að ræða hærri 
en 10% ágóðahiut af hlutabréfum, sem 
ekki eru skráð í kauphöllinni í Amster-
dam, þarf sérstakt leyfi frá Hollands-

banka til yfirfærslu. Slikt leyfi mun 
veitt, ef færðar eru sönnur á, að um 
raunverulegan ágóða sé að ræða, en ekki 
um dulbúna endurgreiðslu á höfuðstól 
(stofnframlagi). 

Erlendir aðilar, sem iagt hafa fé í 
hollenzk fyrirtæki, er annað hvort hafa 
verið leyst upp eða þeir selt hlut sinn 
í, geta fengið stofnframlag sitt yfirfært, 
ef eftirfarandi skilyrðum er fullnægt: 

1) að fjárfestingin hafi verið í formi 
hlutafjár; 

2) að gefið hafi verið út leyfi fyrir 
fjárfestingunni eftir 1. nóvember 
1950; 

3) að hlutabréfin hafi verið greidd 
með erlendum gjaldeyri 

4) og að minnsta kosti þrjú ár hafi 
liðið, síðan hlutirnir voru að fullu 
greiddir. 

Hollenzk lög takmarka greiðslu á 
ágóðahluta í félögum, sem hafa stærri 
höfuðstól en nemur 500.000 gyilinum. 
Þessi takmörkun gildir þó nær aldrei 
um fyrirtæki, sem erlendir aðilar eiga 
25% hluta í eða meira. 

Útlendingar þurfa að sækja um leyfi 
til fjárfestingar í Danmörku, en slíkt 
leyfi er nær alltaf veitt, ef talið er, að 
um sé að ræða hagstæða starfsemi fyrir 
danskt efnahagsiíf. Yfirfærsla á ágóða-
hluta og endurgreiðsla höfuðstóls frá 
Danmörku er í svipuðu formi eða jafn-
vel frjálslegri en í Hollandi, og segja 
má, að nú hafi flest lönd, sem sækjast 
eftir erlendu áhættufjármagni, gei't 
auðvelda yfirfærslu á sanngjörnum 
ágóðahluta árlega. 

Í Grikklandi gilda þau lög um erlenda 
fjárfestingu að yfirfæra má 12% hagn-
að í erlendan gjaldeyri árlega. Og þeg-
ar um endurgreiðslu á stofnfé er að 
ræða, má yfirfæra 10% árlega. 
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Skattlagning eigna og tekna 
erlendra abila. 

Fyrr á tímum mun það hafa verið 
algengt, að erlend fyrirtæki borguðu 
litla skatta til innlendra stjórnarvalda, 
þegar þau héldu uppi starfsemi í lönd-
um, sem skammt voru á veg komin 
efnahagslega. Mjög hefur þetta breytzt 
á siðari tímum. Mun sú skoðun nú orð-
in almenn meðal fjármagnseigenda, að 
fyrirtækjum beri að greiða ,,sann-
gjarna" skatta á þeim stöðum, þar sem 
þau eru staðsett, enda megi annars bú-
ast við alvarlegri óánægju landsbúa fyrr 
eða síðar. 

Meðal annars af þessum ástæðum 
hafa opinberir aðilar í löndum, sem 
flytja út fjármagn, aðvarað lönd, sem 
flytja inn fjármagn, að vera ekki of 
fljót á sér að bjóða skattaívilnanir til 
handa erlendum fyrirtækjum, enda 
þykir það ekki samrýmast sanngirni í 
alþjóðaviðskiptum, að mikið sé reynt 
til að rýra skattatekjur þeirra landa, 
sem hvað mest þarfnast þeirra. 

Enn er þó algengt, að lönd bjóði 
nokkrar skattaívilnanir til að hvetja til 
innflutnings á erlendu fjármagni. 
Stundum eru lágir skattar ásamt há-
um afskriftum tryggðir í nokkur ár 
með fyrir fram gerðum samningum. 
Bæði er þetta gert til að koma viðkom-
andi fyrirtækjum yfir byrjunarörðug-
leikana og einnig til að gefa hinum er-
lendu eigendum tækifæri til að draga 
fljótt til baka hluta af fjármagni sínu. 

Í þeim löndum, þar sem áherzla er 
lögð á að auka erlent fjármagn, er oft 
mjög lágt skattlagður sá ágóði, sem er 
endurfjárfestur, í stað þess að vera 
fluttur úr landi. í rauninni hefur mikið 
af erlendri fjárfestingu síðustu árin 
verið Í formi endurfjárfestingar (t. d. 
allt að 40% af erlendri fjárfestingu 
Bandaríkjamanna). Sums staðar hefur 
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þetta ekki komið til af góðu, heldur or-
sakazt af höftum, sem komið hafa í 
veg fyrir, að ágóði væri yfirfærður. 

Í umræðum um skattamálin ber að 
hafa í huga, að skattar eru ekki taldir 
mikilvægasta atriðið, þegar ákveða skal 
fjármagnsflutninga milli landa. Mesta 
hindrunin er stjórnmálalegt öryggis-
leysi, svo sem stríðshætta og hugsan-
legar róttækar stjórnbreytingar. Þvi 
næst er hvað mest talað um hættu af 
gengisbreytingum, þjóðnýtingu og nýj-
um höftum, sem hin ýmsu lönd kunna 
að setja á. Erlendir aðilar festa yfir-
leitt ekki fé sitt í löndum, þar sem ör-
yggisleysi ríkir, nema um sé að ræða 
olíu- eða aðra hráefnavinnslu, sem gef-
ur mikinn og skjótfenginn gróða. 

Indland hefur gert nokkrar tilslak-
anir í skattamálum til að hvetja til f jár-
festingar útlendinga í iðnaði landsins. 
Helmingi hærri afskriftir en venjulegt 
er eru leyfðar á byggingum og vélum 
erlendra fyrirtækja fyrstu fimm árin. 
Í sama skyni hefur innflutningstollur 
á miklu af verksmiðjuvélum verið lækk-
aður úr 10% i 5%. 

Ýmis lönd í Suður-Ameriku hafa 
stuðlað að endurfjárfestingu ágóða með 
því að veita skattaívilnanir. Venjulega 
er þetta látið gilda jafnt um innlend 
sem erlend fyrirtæki. Í Argentínu til 
dæmis nemur skattalækkun á iðnfyrir-
tækjum frá 10% (þegar endurfjárfest 
eru 30% af skattskyldum tekjum) upp 
i 80% (þegar endurfjárfest eru 90% 
eða meira af hagnaði). Á Haíti eru allt 
að 25% af ágóða fyrirtækja frádrátt-
arbær, ef hann er endurfjárfestur með 
samþykki stjómarvaldanna. 

Í Hollandi hefur verið gert mikið af 
því á undanförnum árum að laða erlent 
áhættufjármagn til landsins, eins og 
áður er sagt. Snemma árs 1953 voru 
gerðar ýmsar breytingar á skattalög-
gjöfinni, m. a. í þessu augnamiði. Sam-
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kvæmt þessum lögum mega þeir f jár-
magnseigendur, sem leggja meira en 
15.000 gyllini í arðbæra fjárfestingu á 
einu ári, draga það ár og næstu f jögur 
árin 4 % af fjárfestingarupphæðinni 
frá tekjunum af henni, áður en tekju-
skattur er lagður á. Tekjuskattur fyrir-
tækja, sem hafði numið 45—52%, var 
lækkaður niður í 42i/2—46%. Af tekj-
um, sem eru yfir 100.000 gyllini, er 
greiddur 46% tekjuskattur. Tap fyr-
irtækis má afskrifast á næstu sex ár-
um (áður f jórum), eftir því sem hagn-
aður leyfir. 

Tvöföld skattgreiðsla. 

Alþjóðleg tvísköttun (international 
double taxation) hefur verið talin al-
varlegasta skattahindrunin, er stæði í 
vegi fyrir fjármagnsflutningum milli 
landa, en með slíkri skattlagningu eru 
sömu eignir og/eða tekjur skattlagðar 
í tveimur löndum. Þetta vandamál hef-
ur aukizt mjög á síðustu áratugum, þar 
sem tekjuskattar hafa orðið æ algeng-
ari og stighækkun þeirra aukizt. 

Undanfarið hefur fjölgað mikið sér-
stökum milliríkjasamningum, sem hafa 
miðað að því að koma í veg fyrir al-
þjóðlega tvísköttun. Á vegum Þjóða-
bandalagsins var unnið mikið starf til 
að koma slíkum samningum á, og Sam-
einuðu þjóðirnar hafa haldið áfram á 
sömu braut. Mörg lönd hafa gert samn-
inga sín á milli vegna hinna alþjóð-
legu skattamála og sett sér ákveðnar 
reglur í því sambandi. Munu nú tekin 
dæmi, er skýra þetta nokkuð. 

Í Bandaríkjunum er aðalskattaregl-
an sú, að borgarar landsins og félög, svo 
og útlendingar búsettir í landinu, skuli 
greiða skatta af öllum tekjum sínum, 
hvaðan sem þær koma. En eftir 1918 
hafa Bandaríkin gert samninga við 
fjölmörg lönd, sem miða að því, að ekki 

sé tvisvar lagður tekjuskattur á sömu 
tekjur. Samkvæmt þessu er tekið tillit 
til skattlagningar erlendis á tekjum 
bandarískra félaga eða borgara við 
tekjuskattsálagningu í Bandaríkjunum. 
Ef tekjuskattsstiginn er jafn hár í báð-
um löndunum, þá er ekkert af tekjun-
um skattlagt í Bandaríkjunum. Aðeins 
í þeim löndum, þar sem skattstiginn er 
hærri, er því hægt að bjóða bandarísk-
um fjármagnseigendum skattfríðindi, 
enda þótt heildarskatturinn verði að 
minnsta kosti alltaf eins hár og í Banda-
ríkjunum vegna skattstigans þar. 
Bandarísk félög, sem leggja í fjárfest-
ingu í löndum, er hafa lægri skattstiga 
en Bandaríkin, hagnast því ekki á mis-
muninum. Þess vegna munu þau vart 
hafa áhuga á að ná samkomulagi um 
lægri tekjuskatt en er í þeirra eigin 
landi, en munu frekar leggja áherzlu á 
að fá annars konar hlunnindi erlendis. 

Sérstök lög gilda um bandarísk félög, 
sem starfa í einhverju Ameríkuríkj-
anna. Á þau er ekki lagður nema 38% 
tekjuskattur í Bandaríkjunum, borið 
saman við 52%, sem er það venjulega. 

Eins konar skipting á skattgreiðsl-
unni er algeng í skattasamningum milli 
landa, einkum Evrópulanda. Þannig eru 
tekjur af lausafé taldar skattskyldar, 
þar sem eigandinn er búsettur, tekjur 
af fasteignum skattskyldar, þar sem 
þær eru staðsettar, vinnutekjur, þar 
sem þjónustan er látin í té, og tekjur 
af viðskiptum skattskyldar, þar sem 
þau fara fram. 

Þessi meginregla kemur til dæmis 
fram í skattasamningi, sem gerður var 
milli Íslands og Svíþjóðar árið 1937. 
Í 2. grein samningsins segir svo: „Tekj-
ur af fasteignum í öðru hvoru þess-
ara landa skulu skattlagðar í því landi, 
sem þær eru staðsettar; tekjur af ýmiss 
konar starfsemi skulu skattlagðar í því 
landi, sem hún fer fram; aðrar tekjur 
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skulu skattlagðar í því landi, sem skatt-
greiðandi býr". 

Þegar um er að ræða greiðslu á ágóða-
hlut, er stundum í skattasamningum 
samið um skiptingu í þess orðs fyllstu 
merkingu. Þannig er til dæmis samið 
milli Bandaríkjanna og Sviss, að ágóði, 
sem er greiddur frá öðru landinu til 
ríkisborgara hins, megi skattleggjast 
allt að 15%, þar sem ágóðinn er upp-
runninn, og síðan í hinu landinu, þar 
til fullum skatti er náð. 

Í skattasamningi milli Noregs og 
Bandaríkjanna frá 1951, sem fjallar um 
tekjuskatt (og tekinn er hér sem dæmi 
um algenga skattasamninga milli 
landa), segir í 5. grein: 

„Tekjur, sem fyrirtæki í öðru land-
inu hefur af rekstri skipa eða flugvéla, 
skulu undanþegnar skatti í hinu land-
inu". 

Sjötta grein fjallar um, að vextir af 
skuldabréfum og verðbréfum, sem koma 
í hlut einstaklinga eða félaga í öðru 
landinu, en eru upprunnir í hinu land-
inu, þar sem viðkomandi hefur ekki 
fast aðsetur, skuli undanþegnir frá 
skatti í síðarnefnda landinu. Um skipt-
ingu eins og í samningnum við Sviss 
er ekki að ræða 

Í 9. grein segir: „Hagnaður af sölu 
eða skiptum á fasteign skal skattlagður 
í því ríkinu, sem hún er staðsett í". 

Fjórtánda grein skýrir, hvernig kom-
ast skal hjá tvísköttun í framkvæmd. 
Þegar lagðir hafa verið á skattar í hvoru 
landinu um sig, skal draga frá þá upp-
hæð, sem sumir skattgreiðendurnir 
verða að greiða í hinu landinu vegna 
tekna sinna þar. 

Í 17. grein er rætt um þá aðstoð, sem 
hvort landið um sig mun veita hinu í 
sambandi við innheimtu skatta. 

Vinnumarkaðurinn. 

Mikið er rætt um vinnumarkaðinn og 
samband launþega og vinnuveitenda í 
umræðum um skilyrði til erlendrar f jár-
festingar. 

Eins og áður er sagt, gera fáar þjóðir 
eins mikið og Hollendingar til að laða 
erlent áhættufjármagn til lands síns, 
og halda þeir uppi öflugri kynningar-
og áróðursstarfsemi í því sambandi. Þar 
leggja þeir áherzlu á verkkunnáttu og 
hæfni iðnaðarmanna og annarra stétta 
í landinu, einnig frábæra nýtingu vinnu-
aflsins, því að verkföll munu fátíðari 
í Hollandi en nokkurs staðar annars 
staðar á Vesturlöndum. 

Þessi mikilvæga sérstaða Hollands er 
m. a. þökkuð mikilli ábyrgðartilfinn-
ingu verkalýðsleiðtoga, vinnuveitenda 
og alls almennings í landinu og einnig 
góðri skipulagningu. Fulltrúar flestra 
verkalýðsfélaga sitja í sérstöku ráði 
ásamt fulltrúum vinnuveitenda, þar sem 
ágreiningur milli þessara aðila um 
launamál og annað er ræddur. Þótt ráð-
ið hafi aðeins ráðgefandi vald, hefur 
fjöldi deilumála verið leystur á þennan 
hátt með umræðum og gagnkvæmum 
skilningi og velvilja. Sérfræðingar í 
ýmsum greinum eru oft kvaddir til um-
ræðna og ríkisstjórnin leitar oft álits 
hjá þessum aðilum. 

Gera má ráð fyrir, að aðstaðan á 
vinnumarkaðnum í Hollandi hafi átt 
verulegan þátt í hinum mikla flutningi 
erlends áhættufjármagns til landsins á 
undanförnum árum. Var þetta til dæm-
is sérstaklega tekið fram, þegar stór-
blaðið New York Times flutti Evrópu-
útgáfu sina frá París til Amsterdam. 
En eðlilega hefur dagblaðaútgáfa 
nokkra sérstöðu í þessum málum. 

Í kynningarpésa, sem gefinn hefur 
verið út til að hvetja til erlendrar f jár-
festingar í Danmörku, er eins og hjá 
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Hollendingum lögð áherzla á vel þrosk-
aðan vinnumarkað. Danir benda á, að 
venjulega sé samið um launakjör til 
tveggja ára, en endurskoðun fari þó 
fram á sex mánaða fresti, að í landinu 
sé mikið, vel þjálfað vinnuafl, sem muni 
fara vaxandi vegna aukinnar vélanotk-
unar í landbúnaði og hárrar fæðingar-
tölu á stríðsárunum og að dönsk verka-
lýðsfélög séu hlynnt umbótum í fram-
leiðsluháttum. 

Flest lönd leggja af eðlilegum ástæð-
um minni áherzlu á þessi mál í áróðri 
sínum en Holland og Danmörk. Skipu-
lag verkalýðsfélaga er með ýmsum hætti 
og aðstæður mjög mismunandi. Þar sem 
vinnumarkaðurinn skiptir svo miklu 
máli, verður að gera ráð fyrir, að f jár-
magnseigendur, sem ætla að festa fé 
sitt erlendis, kynni sér þessi mál eftir 
föngum. 

Fjárfestingarábyrgð. 

Bandaríkin hafa alltaf frá því þau 
fengu sjálfstæði haft áhuga á frjáls-
um flutningum áhættufjármagns landa 
á milli. Afstaðan hefur verið óbreytt 
frá þeim tímum, er mikið fjármagn 
var flutt til Bandaríkjanna, og þar til 
nú, er þau flytja út mun meira f jár-
magn en nokkurt annað land. 

Vaxandi samvinna í alþjóðamálum 
og hin stórkostlega efnahagsaðstoð 
Bandaríkjanna dró síður en svo úr 
áhuganum fyrir flutningi á áhættu-
fjármagni milli landa. Sem dæmi má 
nefna, að „The Point Four Programme" 
lagði upphaflega mikla áherzlu á f jár-
festingu bandarískra fyrirtækja erlend-
is til að auka fjármagn í löndum, sem 
skammt eru á veg komin efnahagslega. 

Eftir að Eisenhower forseti komst 
til valda, hefur enn meiri áherzla verið 
lögð á þessa stefnu. Hafa tillögur kom-
ið fram á þjóðþingi Bandaríkjanna um, 

að einkafjármagni til fjárfestingar og 
lána verði gerb kleift að koma í stað 
allrar efnahagsaðstoðar Bandaríkjanna 
við erlend ríki. 

Bandarikin hafa á undanförnum ára-
tugum gert sérstaka samninga við f jöl-
mörg ríki um „vináttu, viðskipti og 
siglingar" (FCN treaties). Þessir samn-
ingar miða einkum að því að vernda 
eignir borgara þess lands, sem er aðili 
að slíkum samningi, og einnig að veita 
þeim nokkur réttindi til viðskipta og 
framkvæmda í hinu landinu. Viðvíkj-
andi upptöku eigna og eignarnámi er 
í þessum samningum venjulega talað 
um, að ekki sé gert upp á milli hinna 
erlendu aðila og innlendra. En stund-
um eru fyllri ákvæði um þessi atriði. 

Þar sem FCN samningarnir eru 
nokkuð almenns eðlis, hafa Bandaríkin 
gert sérstaka samninga um fjárfest-
ingarábyrgð við mörg ríki á undan-
förnum árum (t. d. Danmörk, Holland, 
Írland og Noreg). Þessir samningar eru 
einkum ætlaðir til að hvetja bandaríska 
fjármagnseigendur til að leggja í f jár-
festingu erlendis. Fjárfestingarábyrgð-
arsamningarnir tryggja yfirleitt bæði 
gegn eignarnámi og gjaldeyrishöftum, 
sem koma í veg fyrir yfirfærslu á 
ágóðahluta. Bandarísk fyrirtæki geta 
fengið slika tryggingu hjá stjórninni í 
Washington, eftir að hún hefur gert 
samning við viðkomandi ríki. 

Ef Bandaríkjastjórn þarf að greiða 
út tryggingarfé vegna eignarnáms eða 
gjaldeyrishafta í landi, sem samningur 
hefur verið gerður við, þá tekur hún 
við þeirri eign, sem greitt var fyrir. 
Aðildarríkið hefur fyrir fram fallizt á, 
að eignir, sem þannig kunna að falla 
í hendur Bandaríkjastjórnar, skuli 
njóta sama réttar og eignir erlendra 
einkaaðila. Og einnig, að stjórninni 
skuli heimilt að nota þannig fenginn 
gjaldeyri viðkomandi lands til greiðslu 
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á opinberum útgjöldum Bandaríkja-
stjórnar. 

Þótt mikiivægi þessarar tryggingar-
starfsemi sé almennt viðurkennt, hef-
ur hún verið notuð öllu minna en búizt 
var við. Bæði er öryggi erlendra f jár-
magnseigenda talið mikið í flestum 
þeim löndum, sem samningarnir ná til, 
og svo þarf að greiða fyrir trygging-
una. Fyrir hvort svið tryggingarinnar 
(eignarnám eða gjaldeyrishöft) þarf 
að greiða af tryggingarupphæð-
inni á ári. 

Rétt til að tryggja sig hafa öll fyrir-
tæki, sem bandarískir borgarar eiga 
að meiru en hálfu og ætla að hefja eða 
auka við starfsemi í landi, sem er aðili 
að fjárfestingarábyrgð, enda stuðli 
starfsemin að efnahagslegum framför-
um. 

Samkeppnin um erlent fjármagn. 

Það er eins með erlent fjármagn og 
svo margt annað, sem eftirsóknarvert 
þykir, að þeir, sem ekki bera sig eftir 
björginni, verða yfirleitt afskiptir. Til 
undantekninga teljast þau lönd, þar sem 
dýrmæt hráefni finnast, svo sem olía 
eða eftirsóttir málmar. Margir sækj-
ast eftir að fá að vinna slík auðæfi. Öll 
önnur framleiðsla, hvar í heiminum sem 

er, sem ekki getur orðið að veruleika 
án hlutdeildar útlendinga, verður það 
nær aldrei, nema sótzt sé eftir hinum 
erlendu aðilum, þeim kynntar allar að-
stæður og búin viðunandi starfsskilyrði. 
Þetta sjónarmið er viðurkennt í f jöl-
mörgum löndum og aðgerðum hagað 
samkvæmt því. 

Hér að framan hefur verið minnzt 
á bæklinga, sem ýmsar þjóðir hafa gefið 
út til að kynna erlendum f jármagnseig-
endum möguleika í löndum þeirra. í 
sama augnamiði eru víðlesin blöð og 
tímarit oft fengin til að birta greinar 
um viðkomandi lönd, og jafnframt er 
haldið upp mikilli, almennri auglýsinga-
starfsemi til frekari kynningar. Nokk-
ur lönd, svo sem Holland og Tyrkland, 
hafa sérstakar skrifstofur í Bandaríkj-
unum, er eingöngu hafa því hlutverki 
að gegna að laða fjármagn til landanna. 
Og nýlega hefur verið tilkynnt, að sá 
maður, sem líklega er þekktastur allra 
núlifandi Norðmanna, Trygve Lie, hafi 
tekið að sér að kynna erlendum f jár-
magnseigendum skilyrði til fjárfesting-
ar í Noregi. Þessi fáu dæmi sýna, hvað 
samkeppnin um erlent áhættufjármagn 
er hörð, og það er sérstaklega athyglis-
vert, hve margar auðugustu þjóðir 
heims gera mikið til að auðvelda inn-
flutning þess. 



Greiðslujöfnuður árið 1958 

Greiðslujöfnuður þjóðarinnar er bezti mælikvarðinn á af-
komu hennar út á við. Í þessari grein er skýrt frá greiðslu-
jöfnuði ársins 1958 og skiptingu á einstaka tekju- og- grjalda-
liði og á greiðslusvæði. Einnig er gerður samanburður við 
afkomu undanfarinna ára. 

Inngangur. 

Vöruskiptajöfnuðurinn eða mismunurinn 
á verðmæti innflutnings og útflutnings 

er ófullkominn mælikvarði á viðskipti þjóð-
arbúsins við umheiminn. Margt annað 
skiptir þar miklu máli, t. d. skipagjöld, 
tryggingagjöld, vinnulaun o. fl., en allar 
slíkar greiðslur eru kallaðar duldar tekjur 
og gjöld. Sé reiknaður mismunur á heild-
artekjum og gjöldum þjóðarinnar út á við 
fyrir vörur og þjónustu, fæst greiðslujöfn-
uðurinn við útlönd, en hann er oft frá-
brugðinn verzlunarjöfnuðinum. Undanfar-
in ár hafa Íslendingar haft miklar duldar 
gjaldeyristekjur, aðallega vegna fram-
kvæmda á vegum varnarliðsins. Greiðslu-
jöfnuðurinn hefur því verið hagstæðari en 
verzlunarjöfnuðurinn. Þá er og þess að 
geta, að tölurnar um verzlunarjöfnuðinn, 
sem birtar eru í verzlunarskýrslum, eru 
miðaðar við fob.-verðmæti útflutningsins, 
en cif.-verðmæti innflutningsins. Verzlun-
arjöfnuðurinn verður þannig óhagstæðari 
en vera mundi, ef verðmæti inn- og útflutn-
ings væri gert upp á sama grundvelli. Á 
línuriti á þessar1 síðu er annars vegar 
sýnt, hve út- og innflutningur hefur verið 
mikill hluti af heildargjaldeyristekjum og 
gjöldum fyrir vörur og þjónustu síðustu 
fimm árin. Hins vegar er sýndur mismun-
urinn á verzlunarjöfnuðinum og greiðslu-
jöfnuðinum þessi ár. Tekið skal fram, að 

innflutningur er á þessu linuriti og annars 
staðar í greininni talinn fob,, en ekki cif. 
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eins og í verzlunarskýrslum, samanber það, 
sem sagt er hér að framan. 

Fjármagnshreyfingar. 

Eins og línuritið sýnir, hefur orðið 
greiðsluhalli öll árin, og hefur hann verið 
jafnaður með fjármagnshreyfingum, aðal-
lega með erlendum lántökum og breytingu 
á gjaldeyrisstöðu bankanna, eins og sjá 
má á línuriti um fjármagnshreyfingar á 
144. síðu. Gjafafé nam 12,5 millj. kr. 
1954 og 3,5 millj. kr. 1955. Síðan hefur 
ekki verið um að ræða gjafafé, en um 
nokkurra ára bil á undan hafði það haft 
mikla þýðingu víð jöfnun greiðsluhallans. 
Þegar meta skal. hvort þróun gjaldeyris-
mála hafi verið hagstæð eða ekki, er eink-
um litið á breytingar á aðstöðu bank-
anna gagnvart útlöndum og aðrar f jár-
magnshreyfingar til skamms tíma, svo 
sem lækkun á inneignum og stutrar lán-
tökur, því að sá greiðsluhalli, sem jafnað-
ur er með löngum lántökum eða gjafafé, 
má oft teljast eðlilegur. Hitt er alvarlegra, 
þegar bankar eða aðrir aðilar safna lausa-
skuldum og þurfa að ganga á innstæður 
sínar erlendis. 

Skipting greiðslujafnaðar eftir löndnm. 

Á 2. töflu má sjá greiðslujöfnuðinn árin 
1954—1958, skipt á landsvæði. Til sterl-
inggreiðslusvæðisins telst auk Bretlands 
írland, brezkar nýlendur og sambandslönd 
önnur en Kanada. Til annarra landa í 
O.E.E.C. teljast öll þátttökuríki í Efna-

hagssamvinnustofnun Evrópu önnur en 
Bretland og Írland. 

Greiðslujöfnuðurinn við Bandaríkin og 
Kanada hefur verið hagstæður öll árin, 
sem taflan nær yfir, en því valda hinar 
miklu duldu tekjur, sem Íslendingar hafa 
haft vegna bandaríska varnarliðsins. Hinn 
hagstæði jöfnuður í dollurum hefur verið 
notaður til jöfnunar á viðskiptum við sterl-
ing- og O.E.E.C.-lönd, sem verið hafa mjög 
óhagstæð öll árin, eins og taflan sýnir. 

Fjórða tafla sýnir helztu liði greiðslu-
jafnaðarins 1958, skipt á lönd. Má þar 
sjá, að vöruskiptin hafa verið óhagstæð 
við öll greiðslusvæðin. Þjónustujöfnuðurinn 
hsfur hins vegar verið hagstæður við 
Bandaríkin, en óhagstæður við sterling-
svæðið og þátttökulönd í O.E.E.C. Taflan 
sýnir fjármagnshreyfingar brúttó, en aðr-
ar töflur í greininni sýna fjármagnshreyf-
ingar að nokkru leyti nettó. 

Skýringar við greiðslujöfnuð. 

Þriðja tafla sýnir yfirlit um greiðslu-
jöfnuðinn við útlönd á árunum 1954—1958. 
Frá og með árinu 1955 er yfirlitið samið 
af hagfræðideild Landsbankans, en áður 
annaðist Hagstofa Íslands samningu 
greiðslujafnaðarskýrslna. Upplýsingar eru 
fengnar frá ýmsum fyrirtækjum og opin-
berum aðilum. Þær eru víða ófullnægjandi, 
þannig að þurft hefur að gera áætlanir á 
einstökum liðum, en þær eru að sjálfsögðu 
ekki nákvæmar. Mætti t. d. benda á, að 
væru nákvæmar upplýsingar fyrir hendi, 
ætti mismunur á fjármagnshreyfingum að 
viðbættu gjafafé að vera jafnhár greiðslu-



hallanum á vörum og þjónustu og vega 
þannig upp á móti honum. í yfirlitinu hef-
ur greiðsluhallinn hins vegar orðið 22,9 
millj. kr. lægri 1958, 19,4 millj. kr. lægri 
1957, 9,9 millj. kr. hærri 1956, 8,5 millj. 
kr. lægri 1955 og 9,9 milij. kr. lægri 1954. 

Vörur og þjónusta. Innflutningur (1 og 
2) er talinn á fob.-verði, það er verði í út-
flutningslandinu, en ekki cif. eins og venju-
lega í verzlunarskýrslum. Enn fremur er 
innflutningurinn fyrir árið 1956 og síðar 
umreiknaður í íslenzkar krónur miðað við 
kaupgengi, en áður var miðað við sölugengi. 
Útflutningur er talinn á fob.-verði, það er 
söluverði afurða, fluttra í skip í útflutn-
ingshöfn. Til þess að fá sambærilegt verð 
á ísfiski, sem fluttur er af fiskimiðum með 

íslenzkum skipum til sölu í erlendum höfn-
um, er dreginn frá söluverði hans innflutn-
ingstollur og áætlaður sölukostnaður er-
lendis ásamt áætlaðri upphæð á tonn fyrir 
flutningskostnaði. Flutningskostnaður þessi 
telst svo til tekna í liðnum farmgjöld ís-
lenzkra skipa í millilandaflutningum. Sama 
máli gegnir um saltfisk, sem fluttur er með 
íslenzkum skipum af miðum til sölu er-
lendis, að frá söluverði hans er dreginn 
áætlaður sölu- og flutningskostnaður. Lið-
urinn birgðabreyting erlendis er vegna 
birgðaaukningar á freðfiski, sem seldur 
er í umboðssölu í Bandaríkjunum, en birgð-
ir jukust þar á árinu 1958. 

Í liðnum ferða- og dvalarkostnaður (3) 
eru námskostnaður og almennur ferða- og 
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3. tafla (framhald). 
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dvalarkostnaður aðalþættirnir. Upphæðirn-
ar eru teknar samkvæmt gjaldeyrissölu 
gegn leyfum gjaldeyrisyfirvalda, og fer 
því að sjálfsögðu fjarri, að allt komi fram 
um almennan ferða- og dvalarkostnað. Á 
árinu 1958 nam upphæð námskostnaðar 
14,5 millj. kr., en upphæð almenns ferða-
og dvalarkostnaðar 18,0 millj. kr. 

Í liðnum erlendur kostnaður við utan-
ríkisþjónustu (11) er innifalið auk kostn-
aðar við rekstur sendiráða og ræðismanns-
skrifstofa erlendis kostnaður við opinber-
an erindrekstur erlendis og framlög til al-
þjóðastofnana. Við ákvörðun á liðnum tekj-
ur af erlendum ferðamönnum (15) hefur 
nær eingöngu verið stuðzt við það, sem 

skilað hefur verið til bankanna af ferða-
mannagjaldeyri. 

Eftirfarandi tölur sýna sundurliðun á 
farmgjaldatekjum íslenzkra skipa í milli-
landaflutningum (16) síðastliðin tvö ár í 
millj. kr.: 
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er inn og selt varnarliðinu, er fært til gjalda 
á 2. lið. 

Ýmisleg útgjöld og tekjur (13 og 28) eru 
einkum umboðslaun, afgreiðsluþóknun, 
greiðslur fyrir tækniþjónustu og fleira. 

Gjafafé er framlag frá þeirri stofnun 
Bandaríkjastjórnar, sem veitir öðrum ríkj-
um fjárhagslega aðstoð. Slíka aðstoð hafa 
Íslendingar ekki fengið síðan 1955. 

Fjármagnshreyfingar. Lántökur einka-
aðila árin 1954—1958 eru einkum vegna 
skipa- og flugvéiakaupa. Sömuleiðis eru af-
borganir af lánum einkaaðila að mestu leyti 
vegna slíkra lána. Erlendar lántökur, bæði 
einkaaðila og opinberra aðila, eru hér tald-

ar með þeirri fjárhæð, sem notuð hefur 
verið á viðkomandi ári. Er oft mikill mun-
ur á því á hverju einstöku ári, hvað samið 
hefur verið um af erlendum lánum, og hinu, 
hve mikið hefur verið notað. Frekari upp-
lýsingar um erlendar lántökur 1958 er að 
finna í 2. hefti Fjármálatíðinda 1959, 79. 
bls. 

Liðurinn innstæður erlendra aðila er inn-
stæða, sem Bandaríkjamenn hafa eignazt 
hér samkvæmt samningi við þá um kaup 
á landbúnaðarvörum. 

Aðrir liðir á greiðslujafnaðaryfirlitinu 
ættu ekki að þurfa sérstakra skýringa við. 



Framleiðsla og íjdríesting 1958 

Inngangrur — Heildarframleiðsla — Landbúnaður — ÚtgerS 
og sjávarvörTiiðnaður — Iðnaðarframleiðsla — Raforkufram-
leiðsla — Heildiirf járfesting' — Landbúnaður — Útgerð — 
Aukning skipastólsins — Kaforkumál — Opinberar fram-
kvæmdir — Húsbyggingar — Þróun íbúðabygginga. 

Inngangur. 

Á framhaldandi jafnvægisleysi í fjármál-
um þjóðarinnar háði eðlilegri þróun 

efnahagsmálanna á árinu 1958. Hinar ytri 
aðstæður þjóðarbúsins máttu heita góðar, 
t. d. varð heildaraflinn meiri en nokkru 
sinni fyrr. Raunveruleg framleiðsluaukning 
mun hafa orðið mun meiri en á síðasta 
ári, en endanlegar tölur hafa ekki feng-
izt um hana enn sem komið er. Aftur á 
móti varð raunveruleg fjárfesting mun 
minni en árið áður. 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir ein-
stökum þáttum framleiðslu og fjárfest-
ingar. og verður fyrst rætt um framleiðsl-
una. 

Heildarframleiðsla. 

Til þess að fá raunhæfan samanburð á 
heildarframleiðslu einstakra ára verður að 
miða verðmæti framleiðslunnar við verðlag 
ákveðins árs. Í yfirlitinu hér að neðan um 
framleiðslu fjögurra síðustu ára er verð-
lag ársins 1954 lagt til grundvallar, og til 
hægðarauka er framleiðsla þess árs reikn-
uð sem hundrað einingar, þannig að fram 
koma vísitölur, sem eru mælikvarði á fram-

leiðslumagn hvers árs. Miðað er við vísi-
tölu neyzluvöruverðlags, sem er vísitala 
framfærslukostnaðar að húsnæðisliðnum 
frátöldum. 

* Tölur fyrir 1958 eru áœtlaðar. 

Þess skal getið, að tölur þessar eru ekki 
nákvæmar sökum skorts á áreiðanlegum 
upplýsingum. Auk þess er vísitala neyzlu-
vöruverðlags, sem hér er miðað við, ekki 
réttur mælikvarði á heildarverðlagið í land-



inu. Þrátt fyrir þessa annmarka má þó 
draga þá veigamiklu ályktun af yfirlitinu, 
að mjög ör framleiðsluaukning hefur átt 
sér stað í þjóðarbúinu á árunum 1954 og 
1955, en minnkar verulega á næsta ári og 
enn meira árið 1957. 

Enda þótt ekki séu til endanlegar töl-
ur um heildarframleiðsluna 1958, má þó 
telja fullvíst, að raunveruleg framleiðslu-
aukning hafi orðið miklum mun meiri en 
á árinu 1957. 

Árið 1958 jókst framleiðsla landbúnaðar-
afurða um 3,0% (raunveruleg aukning). 
Mest varð aukningin á framleiðslu kjöt-
og mjólkurafurða. Mjög mikil raunveru-
leg aukning varð á framleiðslu sjávaraf-
urða á árinu eða tæplega 21%, eins og sjá 
má á yfirlitinu hér að framan. Heild-
araflinn jókst um 15,7%, og varð 
aukningin mest á þorsk- og karfa-
aflanum. Aftur á móti minnkaði síldarafl-
inn nokkuð, en vegna hagkvæmari nýting-
ar aflans reyndist hann verðmætari en 
árið áður. Hér á eftir verður nánar vikið 

að framleiðslunni í hinum einstöku grein-
um þjóðarbúskaparins. 

Landbúnaður. 

Segja má, að veðráttan á árinu 1958 
hafi verið landbúnaðinum í meðallagi hag-
stæð. Vorið var kalt víðast hvar á land-
inu, og sást gróður varla í túnum á Norð-
urlandi í maílok. Á Suðurlandi var lamb-
fé þó óvíða á gjöf á þessum árstíma, en 
tún voru beitt mjög, og háði það sprettu. 

Í júnímánuði fór veður hlýnandi, en lítil 
úrkoma hamlaði gróðri. 

Mestan hluta júlimánaðar var veðrátta 
hagstæð um land allt, en síðan brá til 
norðaustan dumbunga um allt norðanvert 
landið. Um sunnanvert landið voru þó 
bjartviðri, en þurrkar svo miklir, að 
gróður skrælnaði víða. Hélzt veðurfar þetta 
allt fram í september. 

Hirðing heyja gekk vel á Suðurlandi, en 
á Norðurlandi hirtust hey ógreitt og alls 
engin á útnesjum. 
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Septembermánuður var hlýjasti mán-
uður ársins, úrkoma mjög lítil á Norður-
landi, en nálægt meðallagi á Suðurlandi. 

Hér á eftir verður skýrt frá framleiðslu 
landbúnaðarafurða á árinu 1958. 

Sauðfjárafurðir. Árið 1958 nam sauð-
fjárslátrun í sláturhúsum tæplega 684 þús. 
fjár, og var það 27,1% aukning frá árinu 
áður, eins og sjá má á 1. töflu. Heima-
slátrun dilka minnkaði um tæplega f jórð-
ung, en tala fullorðins fjár, er slátrað var 
heima, stóð nokkurn veginn í stað. Heima-
slátrun sauðfjár hefur minnkað á hverju 
ári frá 1955, og má telja fullvíst, að nið-
urgreiðslur á sláturafurðum eigi mikinn 
þátt í þeirri þróun. 

Kjötframleiðslan nam alls 11.330 tonn-
um, og er það 13,4% aukning frá 1957. 
Auk þess er slátur, sem reikna má sem 
kjöt (hausar, lifur, hjörtu og nýru), talið 
hafa numið 1400—1500 tonnum á árinu 
1958, þannig að heildarframleiðsla kinda-
kjöts og sláturs hefur samkvæmt því verið 
um 12.800 tonn á árinu. Skipting heima-
slátraðs f jár í dilka og fullorðið fé í 1. 
töflu er ónákvæm, t. d. eru heimaslátraðir 
dilkar reiknaðir jafnþungir að meðaltali 
og dilkar, sem slátrað var í sláturhúsum, 
en það er sennilega fullríflega áætlað. 

Meðalfallþungi dilka á öllu landinu var 
rúml. 14 kg og hafði lækkað um 6,1% frá 
1957. Orsakir þess eru ýmsar, en hér skal 
á það minnzt, að tvílembingar voru fleiri 
en áður, og um mitt sumar tók víða fyrir 

sprettu í högum. Auk þess er það skoðun 
margra, að of þröngt sé orðið í högunum, 
en um þetta atriði eru skoðanir manna þó 
mjög skiptar. 

Mjólkurafurðir. Innvegin mjólk í mjólk-
urbú nam 69.163 tonnum árið 1958, og er 
það 4,2% aukning frá árinu áður. (1 VIII. 
töflu aftast í heftinu er sýnd framleiðsla 
og sala mjólkurafurða). Litlar breytingar 
hafa orðið á framleiðslunni frá árinu á 
undan, nema hvað mjólkurostsframleiðslan 
fór enn vaxandi. Sala á mjólkurvörum jókst 
verulega innan lands þrátt fyrir mikla 
neyzlu fyrir. Aðalaukning sölunnar var á 
smjöri, rúmlega 150 tonn, og á osti rúm-
lega 89 tonn. 

Telja má, að nærri öll mjólkurframleiðsla 
ársins hafi selzt á innlendum markaði og 
ostasalan til útlanda hafi verið sala á 
umframframleiðslu ársins 1957. 

Á 2. töflu er sýnd skipting innveginnar 
mjólkur í mjólkursamlögin fimm síðast-
liðin ár. Árið 1958 hefur orðið aukning frá 
árinu á undan til allra mjólkurbúanna 
nema í Reykjavík, en þar varð minnkun, 
er nam 3,2%. Mest varð aukningin í kg 
talið til búsins í Borgarnesi, og stafar það 
af því, að flutningar þangað hafa aukizt 
úr Strandasýslu og V.-Húnavatnssýslu, auk 
þess sem kúm hefur f jölgað í Borgarfjarð-
arhéraði norðan Hafnarfjalls. Hlutfallslega 
varð aukningin mest í Höfn í Hornafirði, 
tæplega 45%. 
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Aðrar búgreinar. Hrossarækt. Þessi bú-
grein virðist nú á miklu breytinga-
skeiði. Eins og kunnugt er, hafa not 
af hrossum við landbúnaðarstörf far-
ið mjög þverrandi að undanförnu og 
tala hrossa farið sífækkandi. En nú virð-
ist áhugi manna á hrossum farinn að glæð-
ast að nýju, einkum hefur reiðhestum farið 
fjölgandi. Í aðalhrossasveitunum er þó helzt 
litið á hrossin sem sláturpening. Þess má 
og geta, að áhugi virðist vera að vakna 
fyrir íslenzkum reiðhestum erlendis. Árið 
1958 voru fluttir út 566 reiðhestar og 124 
árið á undan. Hrossakjötsframleiðslan 1958 
hefur verið áætluð 1.500 tonn, og er það 
svipuð tala og á undanförnum árum. 

Upplýsingar um framleiðslu annars kjöts 
eru ekki heldur nákvæmar, en nautakjöts-
framleiðslan hefur verið áætluð 1.500 tonn 
á árinu, og er það 160 tonnum minni fram-
leiðsla en árið 1957 eða 9,6%. Framleiðsla 
alls annars kjöts (svína-, geita-, alifugla-
og selkjöts auk villibráðar) er áætluð 900 
tonn eða 80% meiri en árið áður. 

Skýrslur um alifuglarækt eru enn mjög 
ófullkomnar, og tölur þær, er hér fara á 
eftir, eru að miklu leyti ágizkanir. Eggja-
framleiðslan er áætluð 900 tonn, og er það 
allmikil minnkun frá árinu áður eða 200— 
300 tonn, en það stafar m. a. af því, að 
hænsnum hafði fækkað töluvert á sl. 
hausti, en fjölgaði þó aftur, þannig að 
áætluð tala hænsna í árslok 1958 er 140 
þús. Endur og gæsir munu aðeins örfá 
hundruð talsins, og hefur gæsum farið 
fækkandi að undanförnu. Aftur á móti 
mun vera um einhverja fjölgun á öndum 
að ræða. 

Garðrækt og kornrækt. Kartöfluuppsker-
an er áætluð 100 þús. tunnur, sem er 
svipað og árið áður. Tölur um gulrófna-
uppskeru hafa ekki fengizt enn þá, en hún 
hefur minnkað mikið frá 1957, en þá nam 
uppskeran nálega 10 þús. tunnum. Upp-
skera tómata nam 242 tonnum á móti 250 
tonnum árið 1957, en gúrkuuppskeran 62 
tonnum og hafði minnkað um 31% frá 
næsta ári á undan. Uppskera blómkáls nam 
36 þús. hausum, og er það 8 þús. hausum 
minna en árið áður eða 18%. Hvítkálsupp-
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skeran var 74 tonn á árinu, en 100 tonn árið 
1957, og nemur minnkunin því 26%. 

Uppskera gulróta var 65 tonn eða 7% 
minni en árið á undan og salatuppskeran 
24 þús. hausar og hafði minnkað um 76% 
frá 1957, en var svipuð og árið 1956. 

Á Sámsstöðum jókst uppskera byggs all-
verulega á árinu eða um 73% og nam 190 
tunnum. Aftur á móti nam uppskera hafra 
aðeins 20 tunnum, sem er 75% minna en 
árið 1957, og grasfræsuppskeran var 460 
kg, en var 800 kg árið á undan. 

Útgerð og sjávarvöruiðnaður. 

Heildaraflinn á árinu 1958 varð 15,7% 
meiri en afli ársins 1957 eða 505.038 lest-
ir á móti 436.327 lestum. Einkum var 
um aukningu á þorsk- og karfaaflan-
um að ræða. Eins og á árinu 1957 minnk-
aði afli línubátanna, en mikil aukning varð 
á afla netjabáta. Þrátt fyrir nokkra minnk-
un síldaraflans jókst heildarafli bátanna 
um 8,9%. Togaraaflinn jókst um 28%, og 
er karfaaflinn langstærsti liðurinn í þeirri 
aukningu, en svo sem kunnugt er, fundust 
ný karfamið við Labrador í júlímánuði, 
og var uppgripaafli þar, það sem eftir var 
ársins. 

Þátttaka í útgerð. Á 3. töflu sést fjöldi 
þeirra skipa og sjómanna, er þátt tóku í 
veiðum í hverjum mánuði árið 1958. Með-
alfjöldi skipa við veiðar hvern mánuð var 
616, og er það mjög mikil aukning frá 
árinu áður, en þá var meðalskipafjöldinn 
511. Ef 4. tafla, sem sýnir skiptingu fiski-
skipa eftir veiðiaðferðum, er borin saman 
við sams konar töflu, er birtist í 3. hefti 
Fjármálatíðinda 1958, 138. bls., kemur í 
ljós, að hin aukna þátttaka í útgerð stafar 
fyrst og fremst af auknum þorskveiðum 
með lóð og netum. Þátttaka í sumarsíld-
veiðum fyrir Norðurlandi var nokkuð svip-
uð og árið áður. Fjöldi skipa við botnvörpu-
veiðar í ís jókst allmikið, en aftur á móti 
fækkaði þeim skipum, er stunduðu botn-
vörpuveiðar í salt og dragnótaveiðar. Þátt-
taka í síldveiðum með reknetum jókst 
nokkuð á árinu. Liðurinn ýmsar veiðar nær 
yfir loðnuveiðar, rækju- og humarveiðar. 
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Þátttaka í þessum veiðum var svipuð og 
árið áður. 

Aflabrögð. Áður hefur verið að því vik-
ið, að aflaaukninguna á árinu megi einkum 
rekja til aukins þorsk-og karfaafla. Þorsk-
aflinn jókst um 12,1% frá árinu áður og 
nam 46,6% heildaraflans, sem er svipuð 
hlutfallstala og árið áður. Karfaaflinn jókst 
um 80,2%, og nam hann 21,8% af heildar-
aflamagni ársins á móti 14,1% 1957. Einn-

ig varð nokkur aukning á löngu-, stein-
bíts- og keiluaflanum. Afli annarra fisk-
tegunda minnkaði nokkuð, en mest munaði 
þó um minnkun síldaraflans, en hann 
minnkaði um 8,7% og nam 21,2% heild-
araflans (27% 1957). Á VI. töflu aftast 
í heftinu sést skipting aflans á fiskteg-
undir. Í 5. töflu er sýnd hagnýting fisk-
aflans síðastliðin fimm ár. Helztu breyt-
ingar frá 1957 til 1958 voru þær, að miklu 
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meira fór af fiski til frystingar og af síld 
til söltunar, en bræðslusíldin minnkaði um 
meira en helming frá 1957. 

Verkun aflans á þorskveiðum. Frysting 
jókst allmikið á árinu og nam nú 64,9% 
heildarþorskaflans (56,4% 1957), og staf-
ar sú aukning einkum af auknum karfa-
afla. Fisksöltun minnkaði um 5%, og nam 
nú það magn, sem fór til söltunar, nálægt 
1/5 hluta heildarþorskaflans. 

Ísfiskur. Framleiðsla ísfisks til útflutn-
ings minnkaði mjög mikið á árinu eða um 
42,5%, enda urðu söluferðir togaranna að-
eins 57 á móti 105 árið á undan. Auk tog-

aranna lönduðu tveir bátar ísfiski erlendis 
á árinu. (Sjá 6. töflu). 

Freðfisksframleiðslan. Framleiðsla freð-
fisks varð meiri árið 1958 en nokkru sinni 
fyrr eða 74.913 tonn, 34,6% meiri en árið 
áður. Í 7. töflu er sýnd freðfisksframleiðsla 
fimm undanfarinna ára. Langmest hefur 
framleiðsla á þorsk- og karfaflökum aukizt 
í tonnum talið, en hlutfallsleg aukning 
varð mest á steinbítsflökum. 

Sáltfisksverkun. Framleiðsla saltfisks 
var svipuð og árið áður. Á 8. töflu sést 
framleiðsla bæði á verkuðum og óverkuð-
um saltfiski síðastliðin fimm ár. Einnig 
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hefur verið getið um hin nýju karfamið, 
er fundust við Nýfundnaland í júlí og eiga 
að sjálfsögðu mestan þátt í aukningunni. 
Fiskmjölsframleiðslan jókst einnig nokkuð. 
Framleiðsla ufsamjöls og ufsalýsis var lítil 
sem engin. Fiskmjöls-, karfamjöls- og ufsa-
mjölsframleiðslan fimm síðastliðin ár er 
sýnd í 10. töflu og framleiðsla karfa- og 
ufsalýsis í 11. töflu. 

Þorskalýsisframleiðslan varð nokkru 
meiri en árið áður, eins og sjá má á 12. 
töflu. Taflan sýnir auk þess framleiðslu 

er þar sýnd heildarframleiðslan umreikn-
uð í óverkaðan fisk, og gefur það nokkra 
hugmynd um þróunina frá ári til árs, 
enda þótt slíkur umreikningur geti aldrei 
orðið mjög nákvæmur. 

Harðfiskur. Harðfisksframleiðslan jókst 
töluvert frá árinu áður eða um 21,1%. 
Framleiðsla harðfisks er sýnd í 9. töflu. 

Mjöl og lýsi. Framleiðsla karfamjöls og 
karfalýsis jókst mikið á árinu, en áður 



FRAMLEIÐSLA OG FJÁRFESTING 1958 153 

kaldhreinsunarstöðva fimm undanfarin ár. 
Framleiðsla kaldhreinsaðs meðalalýsis varð 
nokkru minni en árið á undan, en aftur 
á móti jókst framleiðsla ókaldhreinsaðs 
lýsis. eins og taflan gefur til kynna. 

Síldveiðar. Vorið 1958 voru allmargir 
bátar gerSir út til síldveiða með reknetum, 
einkum frá Faxaflóahöfnum, en slíkar 
veiðar hófust fyrst í verulegum mæli vor-
ið 1957. Heildaraflinn í maí og júní var 
rúmlega 2000 lestir á móti 3100 lestum 
vorið 1957. Var nær allur síldaraflinn 
frystur. 

Þátttaka í Norður- og Austurlandssíld-
veiðunum um sumarið var nokkru meiri 

en árið áður eða 241 skip, en 234 skip 
sumarið 1957. Af þeim veiddu 223 með 
hringnót, 16 með herpinót og auk þess 2 
togarar með herpinót. í 13. töflu er sýnd 
þátttaka í sumarsíldveiðunum og meðal-
afli fimm síðustu ára. 

Aflabrögð á sumarsíldveiðum urðu 
nokkru rýrari en sumarið áður, en aftur á 
móti var aflinn verðmætari, vegna þess 
að tiltölulega mikill hluti hans var salt-
aður. Að þessu sinni veiddist fyrsta síldin 
hinn 17. júní. Telja má, að tíðarfarið hafi 
spillt veiðimöguleikum, en auk þess var 
síldin erfið viðureignar, var stygg og óð 
dræmt, og er líklegt, að aflinn hefði orðið 
enn rýrari, ef ekki hefði komið til aukin 
veiðitækni. 

Haustsíldveiðar í reknet sunnan lands 
hófust af fullum krafti að loknum sum-
arsíldveiðum. Aflinn var tregur í fyrstu 
og var enginn síðara hluta september og 
fram í nóvember, en þá tók hann aftur 
að glæðast og veiddist vel fram að ára-
mótum, er veiðunum var hætt. Heildar-
afli á haustsíldveiðunum sunnan lands varð 
allmiklu meiri en haustið 1957. 

Heildarsíldarafli ársins varð þannig 
nokkru minni en árið áður, og kemur þar 
einkum til minni afli á sumarsíldveiðum. 

Í 14. töflu er sýnd verkun síldaraflans 
og síldarmóttaka síðustu fimm árin. 

Hvalveiðar. Eins og undanfarin ár voru 
hvalveiðar stundaðar á fjórum bátum frá 
Hvalfirði og gengu vel. Veiddust 508 hval-
ir, en 517 árið áður. í 15. töflu er yfirlit 
yfir aflamagn og framleiðslu hvalafurða 
síðastliðin fimm ár. Á undanförnum ár-
um hefur ávallt langmest veiðzt af lang-
reyðum. Hnúfubakar hafa ekki veiðzt síð-
ustu f jögur ár. 
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15. tafla. 
Hvalveiðar og hvalafurðir 1954—1958. 

Iðnaðarframleiðsla. 

Hagstofa Íslands hefur tekið að sér að 
safna upplýsingum frá iðnfyrirtækjum um 
framleiðslu þeirra árið 1958. Niðurstöð-
ur þeirrar skýrslusöfnunar voru birtar í 
októberhefti Hagtíðinda, og verða hér á 
eftir birtir þeir þættir iðnaðarframleiðsl-
unnar, er mestu máli skipta. Til saman-
burðar eru birtar tölur fyrir árið 1957. 

Á það skal bent, að liðir í flokknum 
„Hráefni til niðursuðu o. f l ." hafa birzt 
hér að framan, en til frekari glöggvunar 
eru niðursuðuvörur teknar hér í einum 
flokki. 
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Framleiðsla innlendra tollvörutegunda 
er sýnd í 16. töflu. Framleiðslan hefur far-
ið vaxandi fram til 1957, en á því ári 
minnkaði hún talsvert. Árið 1958 jókst 
heildarframleiðsla þessara vörutegunda 
nokkuð, einkum kvað mikið að aukningu 
á framleiðslu gosdrykkja, eins og sést á 
töflunni. 

Áburðarverksmiðjan h.f. í Gufunesi 
framleiddi árið 1958 17.646 tonn af köfn-
unarefnisáburði, 140 tonn af ammoníaki 
og 3.800 kg af saltpéturssýru. Heildar-
verðmæti framleiðslunnar nam 42,2 millj. 
kr. Ekkert var flutt út af framleiðslunni, 
en aftur á móti var töluvert flutt inn af 
áburði á árinu. Heildarframleiðsla verk-
smiðjunnar varð nokkru minni en árið 1957, 
og stafaði það af því, að hún fékk minna 
rafmagn til notkunar en árið áður vegna 
vaxandi notkunar annars staðar. 

Sementsverksmiðja rikisins á Akranesi 
tók til starfa 14. júní 1958, og framleiðsla 
hófst 9. ágúst. Framleidd voru 47.310 tonn 
af gjalli og úr þeim unnin 33.310 tonn af 
sementi. Þess má geta, að innflutningur 
sements snemma á árinu nam 63.822 tonn-
um á móti 77.716 tonnum árið 1957. 
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Heildarfjárfesting. 

Heildarfjárfesting í þjóðarbúskapnum 
sl. f imm ár er sýnd á 1. töflu, en hún er 
gerð samkvæmt upplýsingum frá Fram-
kvæmdabankanum. Þar sést, að fjárfest-
ingin 1958 hefur að krónutölu orðið nokkru 
meiri en árið áður. Á 2. töflu er fjárfest-
ing undanfarinna ára borin saman miðað 
við verðlag ársins 1954 samkvæmt vísitölu 
neyzluvöruverðlags. Samkvæmt þeirri töflu 
hefur heildarfjárfestingin minnkað um 
8,4% frá 1957—1958. Fjárfestingin jókst 
í sjávarútvegi og raforkuframkvæmdum, 
en að öðru leyti minnkaði hún eða stóð í 
stað. 

Í eftirfarandi yfirliti verður nánar vikið 
að hinum einstöku þáttum fjárfestingar-
innar. 

Landbúnaður. 

Fjárfesting í landbúnaði var svipuð og 
árið áður í krónum talið og nam 251 millj. 
kr. á móti 255 millj. kr. 1957, eins og sjá 
má í 1. töflu. (Byggingar íbúðarhúsa í 
sveitum eru ekki taldar með né heldur 
raforkuframkvæmdir þar eða birgðabreyt-
ingar landbúnaðarafurða). Sé hins vegar 
miðað við verðlag ársins 1954, hefur f jár-
festingin minnkað allverulega eða um rúm-
lega 8% (sjá 2. töflu). Fjárfesting í vél-
búnaði jókst nokkuð á árinu, og byggingar 

1. tafla. Heildarfjárfesting í þjóðarbúskapnum 1954—1958 í millj. kr. og hlut-
deild hennar í heildarframleiðslu. 

2. tafla. Heildarfjárfesting í þjóðarbúskapnum í millj. kr. á verðlagi ársins 1954. 
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3. tafla. Ræktunarframkvæmdir 1954—1958. 

útihúsa voru nokkru meiri en árið á und-
an. Aðrir þættir fjárfestingarinnar tóku 
litlum breytingum frá árinu áður. 

Jarðrækt. Árferði var fremur hagstætt 
til vinnu við jarðabætur 1958. Verkfæra-
kostur til jarðabóta og bygginga var meiri 
en nokkru sinni fyrr. Skurðgröftur var 
svipaður og árin 1956 og 1957, eins og sjá 
má á 3. töflu, en nýrækt hefur hins vegar 
farið vaxandi á þessu tímabili. Fram-
kvæmdir á vegum Landnáms ríkisins eru 
taldar með í 3. töflu. 

Á árinu voru 48 skurðgröfur í notkun í 
þágu landbúnaðarins, 31 á vegum Véla-
sjóðs, 9 hjá ræktunarsamböndum, 4 hjá 
Landnámi ríkisins, 2 hjá Sauðárkrókskaup-
stað og 2 í einstaklingseign. 

Alls samþykkti Nýbýlastjórn ríkisins 
stofnun 70 nýbýla á árinu, endurbyggð á 

4. tafla. 
Kostnaður við Landnám ríkisins. 
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9 eyðibýlum og 9 bæjarflutninga. Af ný-
býlunum voru 3 garðyrkjubýli og 2 smá-
býli. 

Framkvæmdir Landnáms rikisins voru 
heldur minni en árið áður. Á 4. töflu sést, 
hve miklu kostnaður við þær hefur numið 
frá upphafi. 

Útgjöld ríkissjóðs vegna jarðræktarlag-
anna námu alls 24,3 millj. kr. á árinu 1958 
vegna jarðabóta, sem mældar voru árið 
áður. 

Búvélaeign. Innflutningur búvéla var 
heldur meiri en árið áður, einkum inn-
flutningur hjóladráttarvéla. Innflutningur 
þeirra nam 509 vélum, og hefur hann að-
eins einu sinni orðið meiri, þ. e. árið 1955, 
er fluttar voru inn 728 slíkar vélar, en það 
voru yfirleitt talsvert minni gerðir. Fimmta 
tafla sýnir innflutninginn árið 1958, en 
tölurnar um heildarbúvélaeign bænda eru 
ekki nákvæmar, þar sem engin könnun hef-
ur verið á henni gerð síðan árið 1947, en 
aðeins verið hægt. að áætla lauslega, hve 
mikið hefu.r verið tekið úr notkun árlega 
af hinum ýmsu vélum. Árið 1958 voru flutt-
ir inn 103 rússneskir jeppar í þágu land-
búnaðarins, en 200 árið áður. Alls er áætl-
að, að fjárfesting í vélbúnaði landbúnað-
arins árið 1958 hafi numið 62 millj. kr., 
er skiptist þannig: landbúnaðarvélar og 
tæki um 20 millj. kr., dráttarvélar um 36 
millj. kr. og jeppabifreiðar um 6 millj. kr. 
Þetta er rúmlega 50% aukning frá árinu 

áður, en sú aukning stafar mest af hækk-
uðum gjöldum á erlendum gjaldeyri, er 
lögð voru á með efnahagsráðstöfununum í 
maí 1958. 

Bústofn. Á 6. töflu er sýnd tala búfjár 
síðustu fimm ár. Sauðfénu hefur fjölgað 
um 5 þús. á árinu, og er það allmiklu minni 
aukning en á undanförnum árum. Naut-
gripum fækkaði nokkuð á árinu eða um 
1100, en kúafjöldinn minnkaði um 2 þús., 
og voru kýr taldar vera rúmlega 31 þús. 
í árslok. Hrossum hélt áfram að fækka, 
og nam fækkunin rúmlega þúsund hrossum. 

Byggingar. Íbúðabyggingar í sveitum 
urðu talsvert minni en árið áður, en um 
þær verður nánar rætt í kaflanum um 
húsbyggingar síðar í greininni. Til bygg-
ingar útihúsa í sveitum er áætlað, að varið 
hafi verið 108,3 millj. kr. eða 6,7 millj. kr. 
meira en árið áður. Byggð voru f jós yfir 
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2.292 kýr, fjárhús yfir 38 þús. fjár, hlöður 
að rúmmáli 170 þús. teningsmetrar og önn-
ur útihús að rúmmáli 68 þús. tenings-
metrar. 

Útgerð. 

Auk kostnaðar við aukningu bátaflotans, 
sem skýrt verður frá hér á eftir, hefur á 
árinu 1958 verið varið 37,5 millj. kr. til 
atvinnufyrirtækja í þágu sjávarútvegsins. 
Er það svipuð upphæð og árið áður. Af 
þessari upphæð var 16,2 millj. kr. varið til 
byggingar fiskhúsa. Lokið var við að 
byggja fiskhús í kaupstöðum og kauptún-
um að rúmmáli 33.519 m3 og hraðfrysti-
hús að rúmmáli 6.214 m3. Eru það nokkru 
minni framkvæmdir en árið 1957. 

Aukning skipastólsins. 

Skipasmíðar. Starfsemi innlendra skipa-
smíðastöðva hefur farið minnkandi á und-
anförnum árum, eins og sjá má á 7. töflu, 
er sýnir smíði þilfarsskipa innan lands síð-
ustu þrjú árin. Skipin eru talin fullsmíðuð, 
þegar þeim hefur verið hleypt af stokk-
unum, en þá eru þau tekin á skipaskrá. 

Fiskiskipaflotinn. Tveir nýir togarar 
bættust í togaraflotann á árinu 1958. Voru 
það togarinn Fylkir, sem er 642 rúmlestir 
að stærð og eign h.f. Fylkis, Reykjavík, 
og togarinn Þormóður goði, sem er 849 
rúmlestir og í eigu Bæjarútgerðar Reykja-
víkur. Enginn togari var felldur niður af 
skipaskrá á árinu. Nokkur aukning varð 

7. tafla. Smíðiskipa og báta innan 
lands 1956, 1957 og 1958. 

á bátaflotanum, en þó heldur minni en 
árið áður. Af nýsmíðuðum innlendum bát-
um voru 10 teknir á skipaskrá, að rúmlesta-
tölu 216 rúmlestir samtals. Auk þess voru 
11 bátar smíðaðir erlendis teknir á skipa-
skrá, þar af 6 smíðaðir í Danmörku, 1 í 
Svíþjóð, 3 stálbátar í A.-Þýzkalandi og 
1 stálbátur í Noregi. Eftirfarandi yfirlit 
sýnir breytinguna á bátaflotanum á árinu 
1958: 
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smíðað í Aalborg í Danmörku. Það er 2.339 
rúmlestir að stærð og er eign Eimskipa-
félags Íslands. 

Raforkumál. 

Mikil aukning varð á fjárfestingu vegna 
raforkuframkvæmda á árinu 1958. Hefur 
heildarfjárfestingin verið áætluð 192,2 
millj. kr., en árið 1957 nam hún um 135 
millj. kr. 

Byggingarkostnaður rafmagnsveitna rík-
isins nam 99,5 millj. kr. á árinu og héraðs-
rafveitna ríkisins 17 millj. kr. Helztu fram-
kvæmdir voru þessar: 

Lögð var 31,7 km 66 kV lína frá Reykja-
vík til Akraness, þar af 4 km sæstrengur 
yfir Hvalfjörð, útvirki byggt og Akranes-
kaupstaður tengdur við Sogskerfið. Á Vest-
f jörðum var lokið við byggingu stíflu og 
þrýstivatnspípu Mjólkárvirkjunar. Lagð-
ur var 8,7 km strengur yfir Arnarfjörð og 
1,6 km strengur yfir Dýrafjörð og lína 
strengd á staura þaðan til Flateyrar og 
staurar reistir í 11 kV línu til Suðureyrar 
í Súgandafirði. Unnið var við endanlegan 
frágang lína til Patreksfjarðar, Sveinseyr-
ar, Bíldudals, Þingeyrar og Flateyrar, en 
allir þessir staðir fengu rafmagn frá Mjólk-
árvirkjuninni á árinu. Unnið var að frá-
gangi Reiðhjallavirkjunar hjá Bolungar-
vík. Lokið var að mestu við byggingu að-
veitu og spennistöðvar ásamt kerfi á Flat-
eyri. Endurbætur voru gerðar á bæjar-
kerfi í Bolungarvík og spennistöðvar 
byggðar. Á Austfjörðum voru reistir staur-
ar í línu frá Búðareyri við Reyðarfjörð að 
Búðum við Fáskrúðsfjörð. Unnið var við 
aðveitustöðvar og spennistöðvar á Eski-
firði, Reyðarfirði, Fáskrúðsfirði, Egils-
stöðum, Seyðisfirði og Neskaupstað. Við 
Grímsá var stífla fullgerð, og hófst vinnsla 
í Grímsárvirkjun um miðjan júnímánuð. 

Frá héraðsveitunum fengu 148 býli raf-
magn á árinu 1958, og í árslok höfðu 1554 
býli fengið rafmagn frá þeim. Á öllu land-
inu hafði 2931 býli rafmagn, ýmist frá al-
menningsrafveitum eða einkastöðvum. 

Helztu framkvæmdir á vegum bæjar- og 
sveitarfélaga voru kaup Ísafjarðarkaup-
staðar á dísilvélasamstæðu frá V.-Þýzka-

landi, og var endanlega lokið við að koma 
vélum þessum fyrir á árinu 1958, en þær 
voru teknar í notkun fyrir áramót. Auk 
þess er svo venjuleg aukning á dreifikerfum 
rafveitna á ári hverju, en þær voru lang-
mestar í Reykjavík, rúmlega 7 millj kr. og 
á Akureyri 2 millj. kr. 

Uppsett heildarafl allra orkustöðva 
landsins, sem selja rafmagn til almenn-
ingsþarfa, er sýnt á 8. töflu. Aukningunni 
á síðasta ári veldur einkum það, að virkj-
anirnar við Grímsá, Mjólká og Reiðhjalla 
voru teknar í notkun á árinu, svo sem 
áður var skýrt frá. 

8. tafla. Uppsett vélaafl í almennings-
orkuverum í þús. kw. 
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Athuga ber, að ríkissjóður greiðir ein-
ungis hluta af kostnaðinum við margar 
af þessum byggingarframkvæmdum, þótt 
þær séu taldar til byggingarframkvæmda 
ríkisins. Sem dæmi má nefna byggingar 
skólahúsa. Framlag ríkisins til þeirra er 
stundum ekki greitt fyrr en löngu eftir 
að þeim er að fullu lokið. 

Sementsverksmiðjan. Byggingu sements-
verksmiðjunnar lauk á árinu, þ. e. a. s. 
smíði eftirfarandi. húsa og tanka.: efna-
geymslu, stjórnbyggingar, ofnhúss, sem-
entsgeymis, olíugeymis, leðjugeymis, pökk-
unarstöðvar og vinduhúss. Einni byggingu, 
bryggjuhúsi, var þó ólokið í árslok. Til 
þessara framkvæmda var á árinu 1958 
varið 30,8 millj. kr. Auk þess voru keyptar 
vélar fyrir 27,1 millj. kr. og rekstrarvörur 
fyrir 5,6 millj. kr. Vélar og hluti rekstrar-
vara var greiddur með dönsk-amerísku láni, 
en að öðru leyti var staðið undir fram-
kvæmdakostnaði með lánum frá ríkissjóði, 
Landsbankanum og Framkvæmdabankan-
um. Verksmiðjan tók til starfa 14. júní, 
er kveikt var undir ofnunum og byrjað 
að brenna sementsgjall. Sjálf sements-
framleiðslan hófst ekki fyrr en 9. ágúst, 
eins og skýrt var frá hér að framan í 
kaflanum um framleiðslu. 

Vegagerð. Útgjöld Vegagerðar ríkissjóðs 
vegna vegagerðar og viðhalds á vegum árið 
1958 urðu nokkru hærri en árið áður. Ekki 
var byrjað á neinni nýrri stórbrú á árinu. 
Eftirfarandi yfirlit sýnir útgjöld Vegagerð-
arinnar síðastliðin þrjú ár í millj. kr.: 

Tala unninna dagsverka við vega- og 
brúagerð var tæplega 107 þús. miðað við 
10 stunda vinnudag, en tæplega 124 þús. 
árið áður. 

Hafnargerð. Kostnaður við hafnarfram-
kvæmdir á vegum vita- og hafnarmála-
stjórnarinnar nam 27.434 þús. kr. á árinu 
1958. Framkvæmdir voru mestar á eftir-
töldum stöðum (þús. kr.) : Akranes 2.640, 
Bolungarvik 1.760, Húsavík 1.200, Ólafs-
vik 1.200, Vestmannaeyjar 1.200, Kópasker 
1.200, Vopnafjörður 1.110, Þórshöfn 1.100, 
Akureyri 1.100, Rif á Snæfellsnesi 1.000, 
Siglufjörður 1.000 og Sandgerði 970. Auk 
þess var kostnaður við hafnarframkvæmdir 
í Reykjavík 6.500 þús. kr. 

Vatnsveitur. Ekki eru til neinar heildar-
tölur um vatnsveituframkvæmdir á árinu 
1958, en þær munu hafa numið a. m. k. 
6 millj. kr. Ríkissjóður ábyrgðist lán til 
vatnsveitugerðar að upphæð 2,5 millj. kr. 

Í Reykjavík var kostnaður við aukningu 
á vatnsveitunni 1,7 millj. kr., og auk þess 
nam kostnaður við byggingu dælustöðvar 
við Gvendarbrunna 0,9 millj. kr. 

Flugvallagerð. Fjárfesting í flugvalla-
gerð nam 6,8 millj. kr. á árinu 1958, en 7,2 
millj. kr. árið áður. Ekki liggja fyrir ná-
kvæmar tölur um kostnað af viðhaldi flug-
valla, en hann hefur verið áætlaður 3,5—4 
millj. kr. 

Framkvæmdir Reykjavíkurbæjar. Auk 
þeirra framkvæmda, sem þegar hefur verið 
getið hér að framan, nam ný fjárfesting 
á vegum Reykjavíkurbæjar 1958 rúmlega 
74 millj. kr., sem er svipuð upphæð og árið 
áður. Helztu framkvæmdir voru þessar 
ásamt kostnaði við þær í millj. kr.: Gatna-
og holræsagerð 23,9, hitaveituframkvæmd-
ir og jarðboranir 18,9, bygging íbúðarhúsa 
7,9, bæjarsjúkrahús 5,8, sorpeyðingarstöð 
4,0 og íþróttamannvirki í Laugardal 1,7. 

Húsbyggingar. 

Í yfirliti þvi um byggingarframkvæmdir 
á árinu 1958, sem hér fer á eftir, er að 
mestu leyti stuðzt við byggingarskýrslur 
Innflutningsskrifstofunnar. Þar sem úr-
vinnslu skýrslnanna, sem Innflutningsskrif-
stofan fær frá oddvitum og byggingar-
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nefndum víðs vegar um landið, er ekki 
að fullu lokið, verða sumar töflur, sem 
grein þessari fylgja, ekki eins nákvæmar 
og venjulega. Úr því mun þó verða bætt 
í næsta hefti Fjármálatíðinda. 

Heildarverðmæti húsbyggingarfram-
kvæmda nam tæpum 838 millj. kr. árið 
1958, en um 869 millj. kr. árið á undan. 
Hér er því um nokkra lækkun að ræða, 
og sé tekið tillit til hækkunar á byggingar-
kostnaði, en hann hækkaði um 7% sam-
kvæmt vísitölu byggingarkostnaðar, verð-
ur lækkunin vitaskuld þeim mun meiri. 
Sundurliðun á tegundir framkvæmda er 
sýnd í 9. töflu. 

9. tafla. Áætlað verðmæti húsbygging-
arframkvæmda 1957 og 1958 í þús. kr. 

1957 1958 
101.647 108.309 

52.679 50.560 
23.148 25.516 
39.337 37.748 
88.566 101.747 

563.700 513.745 

Verðmæti íbúðarhúsabygginga minnk-
aði allmikið á árinu, eins og sjá má á töfl-
unni. Séu framkvæmdirnar miðaðar við 
áætlaðan byggingarkostnað 1954, kemur í 
ljós, að þær hafa minnkað um 13,2% frá 
1957. Nokkur minnkun framkvæmda varð 
einnig í framleiðslu og verzlun. Aðrir liðir 

sýna aukningu í krónum talið, en mest varð 
hún á opinberum byggingum, 13 millj. kr. 
eða 14,9%. 

Tala nýrra íbúða, sem lokið var við á 
árinu, lækkaði um 216 íbúðir eða 13,3% 
frá árinu á undan. í ársbyrjun 1958 er tal-
ið, að 3.542 íbúðir hafi verið í smíðum, en 
3.601 í árslok. Hafin var smíði á 1.461 íbúð 
1958, en 1.610 árið áður. 

Eftirfarandi tölur sýna fjölda fullgerðra 
íbúða í Reykjavík og öðrum kaupstöðum 
árin 1953—1958. 

Byggingarframkvæmdir í kaupstöðum, 
kauptúnum og sveitum árið 1958. Heild-
arbyggingarframkvæmdir í kaupstöð-
um, kauptúnum og sveitum eru sýndar 
Í 10. töflu, en sundurliðun á einstaka kaup-
staði og kauptún er sýnd í 12. töflu. Ekki 
hefur tekizt að fá sundurliðaðar upplýsing-
ar um rúmmál annarra bygginga en íbúð-
arhúsa í kaupstöðum utan Reykjavíkur og 
kauptúnum, en eins og tekið var fram hér 
að framan, verða þær tölur birtar í næsta 
hefti. 

Með nýbyggingum eru taldar allar við-
bætur við eldri hús, sem hafa rúmmáls-
aukningu í för með sér, og einnig nýjar 
íbúðir í slíkum viðbyggingum. 

Heildarrúmmál þeirra íbúðarhúsa, sem 
lokið var við á árinu 1958, nam 517.059 m 3 
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11. tafla. Flokkun íbúða eftir stærð. 

(sjá 10. töflu), en það er 11,8% minnkun 
frá árinu áður. Rúmmál annarra bygginga 
að sveitum frátöldum nam 218.997 m3, sem 
er 10,3% minna en 1957. Í sveitum minnk-
uðu byggingar annarra húsa en íbúðarhúsa 
um 1,3% miðað við rúmmál. 

Sundurliðun á íbúðum eftir herbergja-
fjölda í Reykjavík, kaupstöðum og kaup-
túnum er sýnd í 11. töflu. 

Sundurliðun annarra bygginga. Aðrar 
byggingar en íbúðarhús eru flokkaðar í 13. 
töflu. Langstærsti liðurinn er gripa- og 
útihús í sveitum, eins og sjá má á töflunni, 
en aðrir mikilvægir liðir eru vöruskemmur, 
verzlunar- og skrifstofuhús í Reykjavík og 
fiskhús í kauptúnum. 

Þróun íbúðabygginga árin 1954—1958. 

Samanburður á íbúðarhúsabyggingum 
árin 1954—1958 er sýndur í eftirfarandi 
yfirliti, þar sem gert er ráð fyrir, að fram-
kvæmdir árið 1954 jafngildi tölunni 100. 

Framkvæmdir hafa aukizt á árinu í 
kaupstöðum og kauptúnum, en í sveitum 
voru þær óbreyttar frá 1957. 

Í Reykjavík drógust framkvæmdir mjög 
saman og hafa ekki verið minni síðan 1954. 

Í töflunni hér á eftir er sýnd meðalstærð 
þeirra íbúða, sem hafin var bygging á árin 
1954—1958 (í rúmmetrum). 

Meðalstærð íbúða á öllu landinu er nokk-
uð jöfn þrjú fyrstu árin, en 1957 stækk-
ar meðalíbúðin allverulega. Hins vegar 
minnkar hún mikið á árinu 1958 og er þá 
minni en 1954. Einkum er minnkunin eftir-
tektarverð í Reykjavík. 

Á 14. töflu er sýndur fjöldi ófullgerðra 
íbúða í árslok 1954—1958 og árlegar breyt-
ingar á þeim tölum, það er að segja tala 
íbúða, sem hafin er bygging á, umfram 
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12. tafla. Nýbyggingar, sem lokið var 
við á árinu 1958 í kaupstöðum, kaup-

túnum og öðrum skipulagsskyldum 
stöðum. 
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Úr ríkisreikningnum 1958 

Í þessari grein eru birtar helztu niðurstöðutölur ríkisreikn-
inga fyrir árið 1958, þar á meðal um sundurliðun á tekjum 
og gjöldum og eignum og skuldum ríkissjóðs. 

Inngangur. 

Hér á eftir verður skýrt frá fjármálum 
ríkisins árið 1958, eins og þau koma 

fram í ríkisreikningnum það ár. Auk þess 
verður greint frá helztu lögum, sem sett 
hafa verið til fjáröflunar í sambandi við 
afgreiðslu fjárlaga. Þess skal getið, að ýms-
ir mikilvægir þættir í fjármálum ríkis-
stofnana eru utan við fjárhag ríkissjóðs 
sjálfs, og gefur því yfirlit þetta ekki full-
komna heildarmynd af fjármálum ríkisins. 

Fjárlög fyrir árið 1958 voru gefin út 
24. desember 1957 sem lög nr. 86. Heildar-
upphæð á rekstrarreikningi fjárlaganna var 
804,7 millj. kr., en reyndist 913,7 millj. kr. 
á ríkisreikningi. Rekstrarafgangur var 
áætlaður 83,6 millj. kr., en reyndist 174 
millj. kr. á ríkisreikningi. 

Lög um tekjuöflun. 

Nú verður getið helztu laga, sem sett 
hafa verið um tekjuöflun í sambandi við 
afgreiðslu fjárlaga. Með lögum nr. 82/1957 
var framlengdur III. kafli laga nr. 100/ 
1948 um tekjuöflun í dýrtíðarsjóð. Lögin 
eru um álagningu söluskatts, sem er einn 
helzti tekjustofn rikissjóðs. Ríkisstjórninni 
var með lögum nr. 83/1957 heimilað að 
innheimta ýmis gjöld 1958 með viðauka. 
Meðal þessara gjalda eru vitagjöld, stimp-
ilgjöld, lestagjöld og leyfisbréfagjöld. Með 
lögum nr. 93/1957 var ríkisstjórninni veitt 

heimild til að innheimta skemmtanaskatt 
með viðauka árið 1958. Samkvæmt lögun-
um er skemmtanaskattur innheimtur með 
200% álagi af kvikmyndasýningum og 20% 
álagi af öðrum skemmtunum. Ný lög, nr. 
33/1958, voru sett um Útflutningssjóð o. fl., 
og komu þau í stað eldri laga um sama 
efni frá desember 1956. Með nýju lögun-
um var innflutningsgjöldunum fækkað frá 
því, sem áður var, en yfirfærslugjaldið 
hækkað verulega. Að öðru leyti vísast til 
greinar um nýju Útflutningssjóðslögin, er 
birtist í 2. hefti Fjármálatíðinda 1958, 
92. bls. 

Niðurstöður ríkisreikninga. 

Á 1. töflu er sýndur rekstrarreikningur 
ríkissjóðs fyrir árin 1957 og 1958. Síðara 
árið varð rekstrarhagnaður 174,0 millj. kr. 
eða 90,4 millj. kr. hærri en ráð var fyrir 
gert í fjárlögum. Tekjur ríkissjóðs samkv. 
lögum um Útflutningssjóð urðu 68,7 millj. 
kr. lægri en áætlað var í fjárlögum, en með 
efnahagsráðstöfunum þeim, er ríkisstjórn-
in gerði fyrstu mánuði síðasta árs, var 
meðal annars ákveðið, að greiðslur Út-
flutningssjóðs til ríkissjóðs skyldu lækk-
aðar verulega. 

Flestir aðrir skattaliðir stóðust áætlun, 
og sumir fóru allmikið fram úr áætlun eins 
og verðtollur, en tekjur ríkissjóðs af verð-
tolli urðu 75,4 millj. kr. hærri en áætlað 
var. Orsakir þess eru einkum hinar auknu 
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1. tafla. 
Rekstrarreikningar ríkissjóðs 

1957 og 1958. 

álögur á aðfluttar vörur, er lagðar voru 
á í maí 1958, en tollurinn er reiknaður af 
vöruverði, eftir að aðflutningsgjöld hafa 
verið lögð á. Aðrir skattaliðir, sem fóru 
verulega fram úr áætlun, eru tekju- og 

eignarskattur (17,9 millj. kr.) og sölu-
skattur (28,2 millj. kr.). 

Tekjur af Áfengisverzlun ríkisins fóru 
um 22 millj. kr. fram úr áætlun og tekjur 
af Tóbakseinkasölunni um 18 millj. kr. 
Heildartekjur ríkissjóðs reyndust 109 
millj. kr. hærri en áætlað var í fjárlögum 
ársins eða 913,7 millj. kr., og hækkuðu 
þær um 65,1 millj. kr. frá 1957 eða um 
7,7%. Rúmlega 3/4 hlutar af tekjum ríkis-
sjóðs voru skattar og tollar, en afgangur-
inn að mestu leyti tekjur af ýmsum rikis-
stofnunum. 

Gjöld ríkissjóðs á árinu 1958 námu sam-
tals 739,7 millj. kr„ og er það 18,6 millj. 
kr. meira en áætlað var í fjárlögum. Helztu 
gjaldaliðir voru kennslumál, samgöngumál, 
félagsmál og dómsmál, en útgjöld til þess-
ara mála námu tæplega helmingi heildar-
útgjalda ríkissjóðs á árinu. Liðurinn dýr-
tiðarráðstafanir er einungis greiðslur á 
eftirstöðvum frá 1957, en samkvæmt lög-
um um Útflutningssjóð var honum gert 
að taka að sér greiðslur vegna dýrtíðar-
ráðstafana (innlendar niðurgreiðslur), og 
vísast í því sambandi til línurits, er fylgir 
þessari grein. 

Greiðslur af eignahreyfingareikningi 
námu 197,1 millj. kr. á árinu, sem er 111,3 
millj. kr. meira en áætlað var í fjárlög-
um. Til ýmiss konar framkvæmda og eigna-
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aukningar hjá ríkisstofnunum var varið 
61,3 millj. kr. á árinu 1958. Lánveitingar 
og skyldar greiðslur námu 61,0 millj. kr., 
þar af voru greiðslur vegna ríkisábyrgðar-
lána í vanskilum 23,9 millj. kr. Auk þess, 
sem hér að framan er talið, teljast til 
greiðslna af eignahreyfingareikningi ýms-
ar óvirkar greiðslur. Af þeim námu afborg-
anir af föstum lánum ríkissjóðs 14,3 millj. 
kr., greiðslur lausaskulda námu 34,3 millj. 
kr., og af geymdu fé voru greiddar 26,2 
millj. kr. 

Tekna megin á eignahreyfingareikningi 
var niðurstaðan 50,4 millj. kr., en var í 
fjárlögum áætluð 2,5 millj. kr. Fyrningar 
og endurgreidd lán námu samtals 3,7 millj. 
kr., og andvirði seldra jarðeigna var 1,6 
millj. kr. Endurgreitt útlagt fé nam sam-
tals 9,3 millj. kr., þar af 8,3 millj. kr. frá 
Desa h.f. vegna bátakaupa í A.-Þýzkalandi. 
Lántökur vegna byggingar Landsspítala 
námu 3,7 millj. kr. Innborgað fé til 
geymslu, sem eru ónotaðar fjárveitingar 
og annað geymt fé, var 26,5 millj. kr. Inn-
lendar lausaskuldir jukust um 5,6 millj. kr. 

2. tafla. 
Sjóðsyfirlit rikissjóðs 1957 og 1958. 

Á 2. töflu er sýnt sjóðsyfirlit ríkissjóðs 
árin 1957 og 1958. Þar sést, að aðstaða 
ríkissjóðs gagnvart bönkunum hefur batn-
að um 1,9 millj. kr. á árinu 1958 og pen-
ingar í sjóði hafa aukizt um 18,1 millj. kr. 

Afkoma ríkissjóðs. 

Áður hefur verið á það minnzt í Fjár-
málatíðindum, að erfitt er að átta sig á 
því af ríkisreikningum. hver hin raunveru-
lega afkoma ríkissjóðs hefur verið á við-
komandi árum og hvaða áhrif ríkisfjár-
málin hafa haft á hagkerfið. 

Til þess að gefa nokkru skýrari mynd 
af málum þessum en fram hefur komið í 
framanskráðu hefur verið gert yfirlit yfir 
ríkisreikninga árið 1958, og er það sýnt 
í 3. töflu. Þar eru rekstrarreikningur, 

3. tafla. Yfirlit um rikisreikninga 1958. 

Imikomið Útlátið 
Millj. kr. Millj. kr. 

eignahreyfingareikningur og sjóðsyfirlit 
tekin saman. Í fvrsta hluta töflunnar eru 
sýndar tekjur og gjöld ríkissjóðs á árinu 
samkvæmt rekstrarreikningi, og auk þess 
hafa verið teknir með þeir greiðsluliðir á 
eignahreyfingareikningi, sem eðlilegra má 
telja að séu á rekstrarreikningi, en þessir 
liðir námu samtals 50,7 millj. kr. Sam-
kvæmt því urðu tekjur umfram gjöld 123,4 
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millj. kr. í stað 174,0 millj. kr. tekjuaf-
gangs á rekstrarreikningi ríkisreikningsins. 

Annar liður töflunnar sýnir fjármagns-
hreyfingar, þ. e. lánveitingar ríkissjóðs, 
breytingar á geymslufé, greiðslur vegna 
ríkisábyrgða, afborganir fastra lána o. fl. 
Umframgreiðslur á þessu yfirliti urðu 70,7 
millj. kr., og heildarniðurstaðan, ef lagðar 
eru saman tekjur og gjöld annars vegar 
og fjármagnshrevfingar hins vegar, sýnir 
því jöfnuð, sem er hagstæður um 52,7 millj. 
kr. Í þriðja hluta töflunnar er sýnt, hvar 
þessi hagstæði jöfnuður kemur fram. Sjóð-
ur hefur aukizt um 18,1 millj. kr., banka-
innstæður um 5,9 millj. kr., og lausaskuldir 
hafa verið greiddar niður um 28,7 millj. kr. 

Það skal tekið fram, að jöfnuður sá, er 
hér kemur fram, stafar ekki eingöngu af 
ráðstöfunum varðandi viðkomandi f jár-
hagsár, heldur er þetta niðurstaða allra 
viðskipta á reikningum ríkissjóðs, þar á 
meðal breytinga á geymslufé, ráðstöfunum 
á tekjuafgangi fyrri ára o. s. frv. 

Það skal einnig tekið fram, að yfirlit 
það, sem hér að framan er birt, gefur ein-
ungis ófullkomna mynd af áhrifum ríkis-
búskaparins á hagkerfið, Orsökin er sú, 

að í ríkisreikningum er ekki tekið tillit til 
starfsemi ýmissa ríkisstofnana, er hefur 
mjög mikla fjárhagslega þýðingu, eins og 
bent var á hér að framan. Mikilvægasta 
stofnunin af því tagi er Útflutningssjóður. 

Skuldir og ábyrgðir. 
Skuldir ríkissjóðs í árslok 1958 að frá-

dregnu geymdu fé voru 355,5 millj. kr. og 
höfðu lækkað um 43,9 millj. kr. á árinu. 
(Efnahagsreikningar ríkissjóðs árin 1957 
og 1958 eru sýndir á 4. töflu). Föst inn-
lend lán námu 113,0 millj. kr. og höfðu 
því minnkað um 5,9 millj. kr. Föst er-
lend lán námu 181,7 millj. kr. í árslok 
1958 og höfðu lækkað um 9,4 millj. kr. á 
árinu. Erlendu lánin skiptust þannig á 
lönd: dönsk lán 0,3 millj. kr., lán frá Al-
þjóðabankanum 60,6 milij. kr., ensk lán 
41,1 millj. kr. og lán í Bandaríkjunum 79,2 
millj. kr. 

Innlendar lausaskuldir námu 59,2 millj. 
kr. og erlendar lausaskuldir 1.6 millj. kr. 

Lánaábyrgðir ríkissjóðs námu í árslok 
1958 1270 millj. kr. Þar af voru ábyrgðir 
vegna byggingarsamvinnufélaga 201 millj. 
kr. 



Fréttaþættir 
Utanríkisviðskipti og' gjaldeyrisstaða — Gjaldeyrisstaða sam-
kvæmt reikningum bankanna — Útgerð og- aflabrögð — 
Landbúnaður — Bætt grjaldeyrisstaða helztu iðnaðarlanda 
Evrópu — Lánveitingar 1958 — Viðskiptasamningar — Skráð 
gengi — Peningamarkaðurinn. 

Utanríkisviðskipti og gjaldeyrisstaða. 

Vöruskiptajöfnuðurinn til októberloka í 
ár varð óhagstæður um 308 millj. kr., 

en það er rúmum 84 millj. kr. meiri halli 
en á sama tíma 1958. Innflutningur er nú 
83 millj. kr. hærri, en útflutningur rúm-
lega 1 millj. kr. lægri en fyrstu 10 mánuði 
ársins 1958. (Töflur I—IV aftast í heft-
inu sýna inn- og útflutning, það sem af 
er árinu). 

Utanríkisviðskipti mánaðarlega í millj. kr. 

Samkvæmt töflu um greiðsluviðskipti 
bankanna, sem fylgir þessari grein, var 
greiðslujöfnuðurinn á 3. ársfjórðungi óhag-
stæður um 66 millj. kr., en á sama tíma 
1958 var jöfnuðurinn óhagstæður um 22 
millj. kr. Fyrstu 9 mánuði ársins varð 
greiðsluhallinn rúmlega 132 millj. kr. Er 
það allmiklu verri útkoma en fyrstu 3 
ársfjórðungana 1958, en þá varð hallinn 
71 millj. kr. Þessi aukning á greiðsluhalla 
stafar eingöngu af aukinni gjaldeyrissölu. 
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enda hafa gjaldevriskaup ásamt innkomn-
um lánum á reikningum bankanna verið 
svo til jafnhá bæði árin. 

Eins og ljóst má vera af þessu, er gjald-
eyrisstaða bankanna nú mjög bágborin. 
Nettóskuld þeirra í nóvemberlok var þann-
ig tæpar 214 millj. kr., en var á sama tíma 
1958 rúmar 100 millj. kr. Þess ber þó að 
gæta, að í fyrri tölunni er innifalið rúss-
neskt yfirdráttarlán og E.P.U.-skuid, en 
nánari grein fyrir þessum liðum er gerð 
í sérstökum fréttaþætti hér á eftir. 

Gjaldeyrisstaðan er þó þrengri en efni 
standa til, þar sem birgðir útflutnings-
afurða, aðallega sildarafurða, hafa safnazt 
saman í landinu. Töidust birgðirnar í nóv-
emberlok vera alls 338 millj. kr., en það 
eru tæplega 110 millj. kr. hærri birgðir en 
í ársbyrjun. 

Ábyrgðir í nóvemberlok eru heldur lægri 
en á sama tíma 1958 eða 117 millj. kr. á 
móti 145 millj. kr. Einnig voru aðrar 
greiðsluskuldbindingar nokkru lægri eða 
74 millj. kr. á móti 85 millj. kr. Kröfur 
á útlönd hafa lækkað mjög, aðallega vegna 
notkunar á bandarísku láni, sem talið hef-
ur verið með þeim. Þessi liður var í nóv-
emberlok 30 milii kr., en í lok sama mán-
aðar 1958 85 millj. kr. Að öllum þessum 
liðum meðtöldum var heildargjaldeyris-
staðan í nóvemberlok óhagstæð um rúmar 
374 millj. kr., en var á sama tíma 1958 
óhagstæð um tæpar 246 millj. kr. og hefur 
þannig versnað um 128 millj. kr. 

Gjaldeyrisstaða samkvæmt reikningum 
bankanna. 

Meðfylgjandi tafla sýnir gjaldeyrisstöðu 
bankanna í árslok 1954, 1955 og 1956 og 
í hver mánaðarlok frá ársbyrjun 1957 til 
nóvember 1959. Gjaldeyrisstaðan er hér 
gerð upp samkvæmt reikningum bankanna 
og sýnir nánari sundurliðun á tölum þeim, 
sem birtar eru á töflu á öðrum stað í Fjár-
málatíðindum undir fyrirsögninni „Að-
staða bankanna gagnvart útlöndum". 

Fyrsti liður töflunnar sýnir nettóstöðu 
gagnvart erlendum bönkum ásamt verð-
bréfaeign og erlendri mynt. Annar liður 
sýnir innstæður erlendra aðila á hlaupa-
reikningum. Eru þar stærstu liðirnir inn-
stæður Alþjóðabanka, Alþjóðagjaldeyris-
sjóðs og erlendra þjóðbanka. Í þriðja lið 
eru víxlar og aðrar kröfur, sem bankarnir 
eiga erlendis. Samanlagðar tölur þessara 
þriggja liða eru svo sýndar í f jórða lið 
töflunnar, og er þar raunverulega um að 
ræða gjaldeyrisstöðu bankanna. Fimmti 
liður töflunnar sýnir, hve mikið er á hverj-
um tíma ónotað af erl. lánsfé, sem fært hef-
ur verið við lántöku á reikninga bankanna. 
í árslok 1956 var t. d. tekið 4 millj. dollara 
lán hjá Export-Import bankanum, og var 
það fært á reikning Landsbankans hjá Ex-
port-Import banka og því að sjálfsögðu 
talið á reikningum bankanna í stöðunni 
við erlenda banka. Á meðfylgjandi töflu 
er lánið tekið út úr stöðunni við erlenda 
banka og fært í þess stað undir óinnkomið 
erlent lánsfé. í árslok 1957 var tekið 5 
millj. dollara lán hjá Export-Import bank-
anum, en það lán var í víxilformi og þá 
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fært á reikningum bankanna sem víxill á 
útlönd. Á töflunni hér er þessi víxill færð-
ur á liðinn ónotað erlent lánsfé. Sjötti lið-
ur töflunnar sýnir skuldina við Greiðslu-

bandalag Evrópu (E.P.U.). Hefur sú skuld 
alltaf verið tekin með í aðstöðu bankanna 
gagnvart útlöndum, enda var hún, á meðan 
Greiðslubandalagið starfaði, svipaðs eðlis 
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og yfirdráttarskuld við erlenda banka. Þeg-
ar Greiðslubandaiagið hafði verið lagt nið-
ur, var samið um að greiða þessa skuld á 
sjö árum og má því nú eðlilega teljast með 
föstum erlendum lánum. Á því tímabili, 
sem taflan nær yfir, er skuldin færð á sér-
stakan lið, þótt ekki sé um samningsbundið 
lán að ræða fyrr en á árinu 1959. Er það 
gert til þess að auðvelda samanburð á 
gjaldeyrisstöðunni á þessu tímabili án 
E.P.U. skuldarinnar. Á sjöunda lið er fært 
rússneskt lán, sem tekið var í árslok 1958. 
Er lán þetta að forminu til yfirdráttarlán, 
en samið var um, að það yrði endurgreitt 
á tólf árum, og er því raunverulega um 
að ræða samningsbundið langt lán. 

Áttundi og síðasti liður töflunnar sýnir 
samtöluna af framantöldum liðum, sem 
jafnframt er heildarupphæð allra gjald-
eyrisliða á reikningum bankanna. 

Útgerð og aflabrögð. 

Haustsíldveiðarnar sunnan lands hófust 
ekki fyrr en um miðjan nóvember að þessu 
sinni og hafa gengið fremur treglega, eink-
um vegna gæftaleysis. Hinn 30. nóvember 
var heildaraflinn á veiðunum orðinn sem 
hér segir: bræðslusíld 29.133 (32.716) mál, 
fryst síld 67.436 (95.581) tunnur og salt-
síld 17.408 (57.618) tunnur. Tölur innan 
sviga eru frá sama tíma 1958. í tölunum 
fyrir bæði árin er aflamagn á vorsíldveið-
um innifalið, en það var 17.153 (6.125) mál 
af bræðslusíld og 37.127 (23.943) tunnur 
af frystri síld. 

Söluferðir togara með ísfisk hafa orðið 
fleiri en á sama tíma í fyrra. Hefur verið 
selt á mörkuðum í V.-Þýzkalandi og Bret-
landi. Í október seldu 16 stórir togarar í 
V.-Þýzkalandi og 2 smærri, en í Bretlandi 
seldi 1 stór og 2 smærri togarar. Meðal-
verð í mánuðinum var 2,86 kr. pr. kg í 
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V.-Þýzkalandi. en 3,23 kr. pr. kg í Bret-
landi. í nóvember seldu 12 stórir togarar 
í V.-Þýzkalandi, og í Bretlandi seldu 6 
stórir togarar og 4 smærri. Meðalverðið í 
mánuðinum var 3,09 kr. pr. kg í V.-Þýzka-
landi og 3,57 kr. pr. kg í Bretlandi. 

Heildaraflinn fyrstu tíu mánuði ársins 
var 507,7 þús. tonn, og _er það meiri afli 
en allt árið í fyrra. Á sama tíma 1958 nam 
heildaraflinn 448,9 þús. tonnum, og hefur 
hann því aukizt um 11,3% í ár. Aukningin 
stafar fvrst og fremst af meiri síldveiði, en 
hún jókst um 64,5% miðað við sama tíma 
1958. Bátaaflinn nam 368,8 (284,6) þús. 
tonnum, þar af var síldaraflinn 160,1 (95,6) 
þús. tonn og togaraaflinn 138,9 (164,3) 
þús. tonn. 

Þorskaflinn skiptist þannig eftir verk-
unaraðferðum: 217,9 (221,2) þús. tonn fóru 
til frystingar, 65,4 (75,3) þús. tonn til sölt-
unar og 41,8 (40,1) þús. tonn í herzlu. Töl-
urnar í svigum eru frá 1958. 

Landbúnaður. 

Jarðargróði árið 1958 var sem hér segir: 
taða 2749 (2947) þús. hestar (þar af vot-
hey 288 (342) þús. hestar), úthey 447 (385) 
þús. hestar. kartöflur 71 (76) þús. tunnur 
og rófur 6,0 (4,9) þús. tunnur. Heildar-
kartöfluuppskeran mun hafa verið um 100 
þús. tunnur, en skýrslur bárust um 71 þús. 
tunnur. Auk þess voru aðrar garðjurtir 
og gróðurhúsaafurðir framleiddar fyrir 12,7 
(10,4) millj. kr. 

Samkvæmt bráðabirgðatölum var slátrað 
650 þús. dilkum í sláturhúsum á sl. hausti 
eða um 6 þús. fleiri en 1958, og var dilka-
kjötið um 9.250 tonn. Auk þess var slátrað 
rúmlega 39 þús. fullorðnum kindum, sem 
er um 1300 kindum fleira en 1958. Kjöt 
af fullorðnu fé var rúmlega 819 tonn. 

Móttekin mjólk í mjólkurbú þrjá fyrstu 
fjórðunga þessa árs var 56.321 tonn, en 
var 55.653 tonn á sama tíma 1958, og var 
því um 1,2% aukningu að ræða. Sala ný-
mjólkur til septemberloka nam 24.091 1 og 
hafði aukizt um 7,9% miðað við sama tíma 
í fyrra. Allmiklar breytingar hafa orðið 
á framleiðslu sumra annarra mjólkuraf-
urða, t. d. jókst smjörframleiðslan um 

11,7% og nam nú 845 tonnum, og fram-
leiðsla undanrennudufts jókst um 10,4% 
og var 388 tonn. Aftur á móti minnkaði 
framleiðsla mjólkurosts um 31,7% og nam 
595 tonnum. Framleiðsla fóðurosts nam 
44 tonnum og hafði minnkað um 12,6% 
miðað við sama tíma 1958. 

Bætt gjaldeyrisstaða holztu iðnaðarlanda 
Evrópu. 

Ein mikilvægasta þróun á sviði gjald-
eyrismála í heiminum á síðasta ári var án 
efa sú, að helztu iðnaðarlönd Evrópu juku 
gjaldeyrisvarasjóði sína mjög verulega. 
Þróun þessi hófst að vísu fyrir nokkrum 
árum, en náði hámarki á árinu 1958. 

Meginorsök hinnar bættu gjaldeyrisstöðu 
þessara landa er hagstæður vöruskipta-
jöfnuður þeirra, sem stafar af haftastefnu, 
sem löndin hafa beitt gagnvart innflutn-
ingi, og auk þess hafa orðið verðlækkanir 
á hráefnum, en þau eru mikill hluti af 
innflutningi landanna. 

Hinn aukni gjaldeyrisforði iðnaðarlanda 
Evróou hefur vitaskuld komið niður á 
gjaldeyrisforða annarra landa. Í fyrsta lagi 
hefur gjaldeyrisstaða hinna svonefndu van-
þróuðu landa versnað á síðasta ári, bæði 
vegna verðlækkana á hráefnum, sem eru 
helzta útflutningsafurð landanna, og rýrn-
andi gjaldeyristekna þeirra af þeim sök-
um, og auk þess hefur innflutningur þeirra 
verið mikill. 
Í öðru lagi hefur greiðslujöfnuður Banda-
ríkjanna versnað og gullforði þeirra rýrnað. 

Að því leyti sem þróunin hefur haft í 
för með sér jafnari skiptingu gjaldeyris-
forða milli landa, hefur hún verið hagstæð, 
því að gera má ráð fyrir, að skiptifrelsi á 
gjaldeyri landanna aukist og efli þannig 
frjáls viðskipti. Þess má geta í bessu sam-
bandi. að í árslok 1958 lýstu fjórtán Ev-
rópulönd yfir skiptifrelsi gjaldeyris síns 
fyrir útlendinga. 

Hinn aukni gjaldeyrisforði iðnaðarianda 
Evrópu leggur þeim á herðar það hlutverk 
að veita öðrum löndum efnahagslega að-
stoð í framtíðinni í formi lána eða stvrkja, 
þar sem vart er hægt að ætlast til, að 
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Bandaríkin beri ein þá byrði, eins og þau 
hafa gert til skamms tíma. 

Í töflu þeirri, sem fylgir þessari grein, 
eru sýndir gjaldeyrisvarasjóðir helztu iðn-
aðarlanda Evrópu í millj. dollara. Það er 
nauðsynlegt að taka fram í sambandi við 
töfluna, að tölur þær, sem þar eru birtar, 
eru brúttótölur, þ. e. a. s. ekki er tekið til-
lit til erlendra skulda eða skuldbindinga 
landanna. 

Til samanburðar hefur Ísland verið tek-
ið með, og eru tölur fyrir það gerðar upp 
á sama hátt. Samanburðinn ber þó að taka 
með varúð, þar sem erlendar skuldir og 
skuldbindingar Íslands eru hlutfallslega 
miklu meiri en hinna landanna, t. d. eru 
skuldir erlondis nú meira en tvöfalt hærri 
en inneignir Íslendinga þar. 

Lánveitingar 1958. 

Fyrsta tafla sýnir aukningu útlána hjá 
lánastofnunum, opinberum sjóðum, trygg-
ingastofnunum og ríkissjóði árið 1958 og 
enn fremur aukningu erlendra skulda á ár-
inu. 

Í 3. hefti Fjármálatíðinda 1958, 155. bls., 
er samsvarandi tafla um aukningu útlána 
á árinu 1957. Á þeirri töflu þarf að gera 
tvær leiðréttingar: Aukning f jár í innláns-
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2. tafla. Lánveitingar og verðbréfakaup tryggingafélaga og 
eftirlaunasjóða 1958 

3. tafla. Verðbréfa- og skuldabréfaeign tryggingafélaga og 
eftirlaunasjóða í árslok 1958 

4. tafla. Lánveitingar og verðbréfakaup tryggingafélaga og 
eftirlaunasjóða 1955—1958 

5. tafla. Verðbréfa- og skuldabréfaeign tryggingafélaga og 
eftirlaunasjóða 1955—1958 
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arlánastofnana varð til muna minni en árið 
1957 eða 174,3 millj. kr. á móti 189,1 millj. 
kr. árið 1957. Nánari upplýsingar um út-
lán fjárfestingarlánastofnana árið 1958 er 
að finna í 1. hefti Fjármálatíðinda 1959, 
27. bls. 

Útlán tryggingastofnana og lífeyrissjóða 
jukust um 84,3 millj. kr. á árinu 1958 eða 
25,1 millj. kr. meira en árið 1957, en það 
ár nam aukningin 59,2 millj. kr. Aukning 
á útlánum Almannatrygginga og Atvinnu-
leysistryggingasjóðs varð nokkru minni en 
árið 1957, en hins vegar varð útlánaaukn-
ing tryggingafélaga og lífeyrissjóða mun 
meiri en árið áður. Aukning á útlánum líf-
eyrissjóða varð þannig 54,4 millj. kr. árið 
1958, en 37,1 millj. kr. árið 1957. 

Í árslok 1958 námu útlán ríkissjóðs 493,5 
millj. kr. og höfðu á árinu hækkað um 33,2 
millj. kr. Raunverulega munu þó útlán rík-
issjóðs á árinu hafa orðið mun meiri, þar 
eð ávallt er um að ræða verulegar breyting-
ar eldri lána í óafturkræf framlög. Er þar 
einkum um að ræða lán til ríkisstofnana. 

Eins og áður var á árinu um allverulegar 
lánveitingar að ræða milli framangreindra 
aðila. Munu slík lán hafa numið 192,3 millj. 
kr., eftir því sem næst verður komizt, og 
eru þá meðtalin þau erlend lán, sem Fram-
kvæmdabankinn tók á árinu og endurlán-
aði síðan hér innan lands. Þessi erlendu lán 
námu, eins og áður er getið, 60,6 millj. kr. 
Þau lán milli stofnana, sem um var að 
ræða, voru þessi: lán Framkvæmdabank-
ans til Ræktunarsjóðs, samtals 46,3 millj. 
kr., til Fiskveiðasjóðs 33,8 millj. kr. og til 
Raforkusjóðs 14,2 millj. kr.; kaup bank-
anna á skuldabréfum Raforkusjóðs 12,7 
millj. kr.; bráðabirgðalán ríkissjóðs til Raf-
orkusjóðs 12,7 millj. kr. Loks lánaði veð-
deild Landsbankans Byggingarsjóði 12,0 
millj. kr. 

Nýjar erlendar lántökur á árinu 1958 
námu 158,8 millj. kr., en afborganir eldri 
lána 58,7 millj. kr. Nettóaukning erlendra 
skulda nam því 100,1 millj. kr. Þetta er 
mun minni aukning en átti sér stað árið 
1957, en það ár jukust erlendar skuldir um 
169,4 millj. kr. Nánari upplýsingar um 
erlend lán 1958 er að finna í 2. hefti Fjár-
málatíðinda 1959, 79. bls. 

Viðskiptasamningar. 

Austur-Þýzkaland. Einkavörusamningur. 
Hinn 14. nóvember sl. var undirritaður í 
Austur-Berlín vöruskiptasamningur milli 
Íslenzka vöruskiptafélagsins og Kammer 
für Aussenhandel í Austur-Þýzkalandi, og 
gildir hann frá 1. janúar 1960 til 31. des-
ember 1960. Samkvæmt samningnum er 
gert ráð fyrir gagnkvæmum vöruskiptum, 
er nemi andvirði 5.250 þús. dollara. Íslend-
ingar skulu flytja til Austur-Þýzkalands 
hraðfryst fiskflök, flatfisk og hraðfrysta 
síld fyrir 3.150 þús. dollara, saltsíld fyrir 
1.100 þús. dollara, fiskmjöl og niðursoðn-
ar fiskafurðir fyrir 350 þús. dollara og 
ýmsar vörur fyrir 650 þús. dollara. Frá 
Austur-Þýzkalandi verði meðal annars 
keyptar eftirtaldar vörur: rafmagnsvörur, 
vefnaðarvörur, innri klæðnaður, trjávörur 
og pappírsvörur, vélar og áhöld, ýmiss kon-
ar matvörur og kemískar vörur. 
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Kanadadollar. Sölugengi hækkaði hinn 
23. október sl. úr 17,12 kr. í 17,23 kr., og 
var kaupgengi 6 aurum lægra. Hinn 20. 
nóvember sl. lækkaði gengið aftur í 17,11 
sölugengi og 17,05 kaupgengi. 

Peningamarkaðurinn. 

Þróun peningamála hefur í flestu orðið 
til muna óhagstæðari þá ellefu mánuði, 
sem liðnir eru. af árinu, heldur en á sama 
tíma 1958. Heildaraukning útlána bank-

anna er orðin 54 millj. kr. meiri en 
á sama tíma 1958 og nam í lok nóv-
ember 548 millj. kr. Á sama tíma 
nam aukning innlána 249 millj. kr., en 
284 millj. kr. í lok nóvembermánaðar 1958. 
Loks hefur gjaldeyrisstaða bankanna 
versnað um 166 millj. kr., en versnaði um 
8 millj. kr. á sama tíma 1958. Þess ber þó 
að gæta, að nú eru meðtalin í gjaldeyris-
stöðu bankanna, sem aðeins á að sýna 
lausaskuldir þeirra, tvö lán til langs tíma, 
skuld við E.P.U. og rússneskt yfirdráttar-
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lán. Af þessu leiðir, að ekki verður um 
sambærilegar töiur að ræða fyrir bæði árin. 
Nánar er greint frá þessu í fréttaþætti 
um utanrikisviðskipti og gjaldeyrisstöðu 
á 171. bls. í þessu hefti Fjármálatíðinda. 

Útstreymi f jár úr Seðlabankanum vegna 
innlendra viðskipta var orðið 149 millj. kr. 
við lok nóvembermánaðar, en nam á sama 
tíma 1958 56 millj. kr. Þessi mikla breyt-
ing frá fyrra ári stafar fyrst og fremst af 
óhagstæðari viðskiptum rikissjóðs við 

Seðlabankann. Fyrstu ellefu mánuði árs-
ins 1959 jukust reikningskuidir ríkissjóðs 
við Seðlabankann um 9 miiij. kr., en iækk-
uðu á sama tíma 1958 um 62 millj. kr. Verð-
bréfaeign bankans jókst um 41 millj. kr., 
og stafar það eingöngu af því, að fyrr á 
árinu var tekið við ríkisskuldabréfum til 
greiðslu á nokkrum lausaskuldum rikis-
sjóðs, og hefur þess verið getið áður i Fjár-
málatíðindum. 

Staða innlendra peningastofnana við 
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Seðlabankann versnaði um 164 millj. kr. 
til loka nóvembermánaðar nú, en á sama 
tíma 1958 versnaði hún um 177 millj. kr. 

Til loka nóvembermánaðar 1959 jukust 
útlán viðskiptabankanna um 453 millj. kr., 
en á sama tíma 1958 nam útlánaaukning 
þeirra 464 millj. kr. Nettóskuld þeirra við 
Seðlabankann, að meðtöldum endurseldum 
vixlum, jókst um 181 millj. kr. Aukning 
endurseldra víxla nam 219 millj. kr., en 
reikningsstaða batnaði um 38 millj. kr. Á 
sama tima 1958 jókst endursala á vixlum 

um 197 millj. kr., en reikningsstaða versn-
aði um 1 millj. kr. Til loka nóvembermán-
aðar jukust spariinnlán í bönkunum um 
139 millj. kr., sem er 51 millj. kr. meira 
en á sama tíma 1958. Veltiinnlán jukust 
um 21 millj. kr., en 1958 jukust þau um 
80 millj. kr. Þar sem í töflunni um velti-
innlán að frádregnu mótvirðisfé kemur 
fram aukning, er nemur 110 millj. kr., ber 
að geta þess, að aukning veltiinnlána i 
Seðlabankanum nam um 88 millj. kr. 
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Töflur 
I. tafla. Inn- og útflutningur og verzlunarjöfnuður eftir mánuðum 

1957—1959 í millj. kr. 

II. tafla. Útflutningur helztu vöruflokka í millj. kr. og hlutfallstölum (%). 
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IV. tafla. Viðskipti við einstök lönd í hlutfallstölum (%). 

Innflutningur Útflutningur 

Allt árið Jan,--sept. Allt árið Jan,--sept. 

1957 1958 1958 1959 1957 1958 1958 1959 

E.M.A.- og sterling-
greiðslusvæðið: 

Danmörk 7,0 9,6 6,5 6,9 2,2 2,3 1,8 2,6 
Noregur 3,2 2,6 2,4 3,0 1,2 1,4 1,6 2,8 
Svíþjóð 3,2 2,3 2,4 4,6 4,7 5,2 5,5 7,7 
Belgia 1,4 1,2 1,4 1,2 0,2 0,1 0,2 0,1 
Bretland 11,6 10,7 11,1 9,4 9.4 7,6 7,0 7,9 
Grikkland 0,0 0,1 0,1 0,1 1,6 1,1 0,7 0,6 
Holland 3.4 3,2 3,6 3,8 1,4 1,8 2,2 2,3 
Italia 2,5 1,5 1,4 1,7 3,6 3,2 3,5 1,9 
Portúgal 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 4,1 5,8 4,7 
Vestur-Þýzkaland . . . . 7,7 9,4 10,0 9,4 8,8 10,6 10,1 3,5 
Brezkar nýlendur i 

Afríku 0,0 0,0 — 0,0 7,1 2,8 2,4 4,4 
Önnur E.M.A.-lönd . . . . 2,6 3,5 3,9 3,6 2,0 3,8 3,1 2,8 

E.M.A.-lönd samtals 42,6 44,1 42,8 43,7 46,4 44,0 43,9 41,3 

Dollara-greiðslusvæðið: 
12,4 13,4 Bandarikin 13,4 13,8 14,5 16,5 9,2 12,4 13,4 17,2 

Kanada 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 
Kúba 1,1 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 1,0 
önnur dollaralönd . . . . 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 

Dollarasvæðið samt. 14,9 14,8 15,5 17,6 10,1 13,2 14,2 18,5 

Vöruskiptalönd: 
2,2 2,1 Finnland 4,7 4,8 5,5 4,1 5,6 3,3 2,2 2,1 

Pólland 2,5 2,3 2,6 2,2 1,7 3,7 3,1 1,8 
Rússland 20,5 17,4 17,0 16,4 21,6 16,5 18,0 19,5 
Spánn 2,2 2,0 1,9 1,6 1,6 2,1 2,3 1,9 
Tékkóslóvakía 5,5 7,6 8,3 6,0 5,7 6,9 6,6 7,6 
Austur-Þýzkaland . . . . 4,5 4,5 3,7 6,0 4,3 7,7 7,1 6,2 
Brasilía 1,8 1,8 2,0 1,5 2,2 1,6 1,7 0,8 
Önnur vöruskiptalönd . 0,8 0,7 • — 0,9 0,8 1,0 0,9 0,3 

Vöruskiptalönd samt. 42,5 41,1 41,7 38,7 43,5 42,8 41,9 40,2 

Samtals 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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XIII. tafla. Innlán og útlán sparisjóða, Söfnunarsjóðs og innlánsdeilda kaupfélaga. 
Í millj. kr. 



TÖFLUR 189 

XIV. tafla. Efnahagsreikningar SeSlabankans. 
Í þús. kr. 
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