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Þróun efnahagsmála 

I. 
Fimm mánuðir eru liðnir, þegar þetta 

er ritað, síðan hin nýja efnahags-
málalöggjöf kom til framkvæmda, en 
með henni var stigið fyrsta og stærsta 
skrefið í víðtækum ráðstöfunum til leið-
réttingar á langvarandi jafnvægisleysi 
í íslenzkum efnahagsmálum. Það er því 
tímabært að reyna að gera sér nokkra 
grein fyrir því, hversu framkvæmd 
hinnar nýju stefnu er nú á vegi stödd, 
þótt enn sé að sjálfsögðu of snemmt að 
leggja nokkurn lokadóm á þróunina. Við 
slíkt mat er rétt að hafa í huga, að til-
gangur þessara aðgerða var í raun og 
veru tvíþættur. Annars vegar var að því 
stefnt að forða algeru öngþveiti, er við 
blasti í íslenzkum efnahagsmálum, ef 
ekkert yrði að gert, en hins vegar var 
um leið hafizt handa um að leggja grund-
völl frjálsrar og heilbrigðrar efnahags-
starfsemi, er tryggt gæti vaxandi fram-
leiðslu og bætt lífskjör í framtíðinni. 

II. 

Óhætt er að segja, að fyrra markmið-
inu hafi í meginatriðum þegar verið 

náð. Í stað þráláts gjaldeyrisskorts, sem 
í lok síðasta árs var, þrátt fyrir stranga 
skömmtun, orðinn svo alvarlegur að lá 
við neyðarástandi, hefur síðustu mánuði 
komizt á sæmilegt jafnvægi í gjaldeyris-
verzluninni. Gjaldeyrisstaða bankanna 
batnaði um 226 millj. kr. frá febrúar-
lokum til júníloka, en innan við helming 
þessarar upphæðar má rekja til þess, að 
innflytjendur hafa notað sér greiðslu-
frest erlendis umfram það, sem áður 
tíðkaðist. Með gjaldeyrisstöðunni eru 
þá talin yfirdráttarlán hjá Alþjóða-
gjaldeyrissjóðnum og Evrópusjóðnum, 
sem í reyndinni hafa því aðeins verið 
notuð til að greiða erfiðar lausaskuldir 
bankanna erlendis. Það lítur út fyrir, 
að gildistaka frílistans og frjálsari 
gjaldeyrisviðskipti hafi fyrst í stað 
haft þau áhrif, að gjaldeyrissala ykist, 
en margt bendir þegar til þess, að um-
frameftirspurnin verði fljótt mettuð og 
gjaldeyrissala muni dragast saman aft-
ur, áður en langt líður. Engu að síður er 
útlit fyrir verulegan halla á greiðslu-
jöfnuðinum á þessu ári, sem þó stafar 
að langmestu leyti af skipainnflutningi, 
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sem áætlað er, að nemi hátt á sjötta 
hundrað milljóna króna á árinu. 

Betri jöfnuður út á við á ekki aðeins 
rót sína að rekja til áhrifa gengisbreyt-
ingarinnar á framboð og eftirspurn 
eftir gjaldeyri, heldur ekki síður til 
meira jafnvægis í peningamálum og 
betri afkomu ríkissjóðs. Hlutfallið á 
milli útlánaaukningar og sparifjár-
myndunar hefur orðið hagstæðara en 
undanfarin ár, og hefur því tekizt að 
stöðva hina sífelldu þenslu í útlánum 
Seðlabankans, sem hefur verið ein 
meginuppspretta verðþenslunnar undan-
farin ár. Enn vantar þó allmikið á, að 
viðunandi jafnvægi hafi náðst á láns-
fjármarkaðinum, þrátt fyrir mjög 
hækkaða vexti. Hins vegar hefur með 
þessum ráðstöfunum tekizt að draga 
mjög úr útlánaþenslunni, án þess að 
það hafi valdið truflunum í rekstri at-
vinnuveganna, enda hefur verið lögð 
megináherzla á að tryggja undirstöðu-
atvinnuvegunum nauðsynlegt rekstrar-
fé. 

III. 

Annað meginmarkmið efnahagsað-
gerðanna var að koma á frjálsu og heil-
brigðu verðmyndunarkerfi og nema burt 
hið margvíslega misræmi í verðlagi, sem 
uppbótakerfinu fylgdi. Ekki er hins 
vegar við þvi að búast, að árangur af 
slíkum breytingum sé áberandi fyrst í 
stað, en þegar frá liður, eiga réttari 

verðhlutföll og meira athafnafrelsi að 
hafa í för með sér bætta nýtingu fram-
leiðsluþátta þjóðarbúsins og aukin fram-
leiðsluafköst. Þess eru reyndar þegar 
merki, að áhugi hefur vaknað með af-
námi uppbótakerfisins á því að auka 
fjölbreytni útflutningsframleiðslunnar 
og bæta vörugæði. Er t. d. mikilvægt, að 
úr því verði, sem nú er útlit fyrir, að 
allur nýr fiskur verði flokkaður í verð-
flokka eftir gæðum, en sú breyting ein 
gæti orðið til þess að stórauka verðmæti 
framleiðslunnar. 

Eftir langvarandi tímabil hafta og 
uppbóta er nauðsynlegt að unnið verði 
markvisst að því að koma á frjálsri verð-
myndun, sem gefi bezt til kynna, hvert 
sé raunverulegt verðmæti hlutanna. 
Jafnframt verður að vinna ötullega að 
því að endurskipuleggja skattakerfið og 
koma fjármálum atvinnufyrirtækja á 
traustan grundvöll. Á það hefur þrá-
faldlega verið bent í þessu riti, að for-
senda heilbrigðs og sterks efnahags-
kerfis sé, að atvinnufyrirtækin séu reist 
á traustum fjárhagslegum grundvelli og 
geti safnað nauðsynlegu fjármagni, 
bæði af eigin ágóða og með útgáfu hluta-
bréfa. Hvort efnahagsaðgerðirnar bera 
þann ávöxt, þegar fram liða stundir, sem 
efni standa til, mun að verulegu leyti 
fara eftir því, hvernig tekst að nema 
burt úr efnahagskerfinu margs konar 
veilur, sem eru eftirstöðvar hafta- og 
uppbótakerfisins. 
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IV. 

Einn alvarlegan skugga ber á þróun 
undanfarinna mánaða, en það er sú 
mikla verðlækkun, sem orðið hefur á 
mjöli og lýsi, svo og léleg aflabrögð að 
undanförnu, bæði á síldveiðum og karfa-
veiðum. Þetta hefur óhjákvæmilega í 
för með sér lakari afkomu útvegsins en 
við var búizt, svo að fyrirsjáanlegir eru 
rekstrarörðugleikar hjá ýmsum fyrir-
tækjum. Þessi þróun felur í raun og 
veru í sér tilfinnanlega tekjurýrnun, 
ekki aðeins fyrir útgerðarfyrirtæki, 
heldur fyrir þjóðina í heild, og hún veld-
ur því, að það er enn meiri nauðsyn en 
áður, að það takist að forðast hækkandi 
kaupgjald og annan rekstrarkostnað. 
Jafnframt verður að leita allra ráða til 
að vinna upp tekjumissi með meiri af-
köstum og betri nýtingu vinnuafls og 
framleiðslutækja. 

Í þessu sambandi er ástæða til að 
minna á, að Íslendingum hefur enn ekki 
tekizt að leysa á viðunandi hátt þau 
vandamál, sem eru samfara hinum miklu 
sveiflum, sem hljóta ætíð að eiga sér 
stað í tekjum þjóðarinnar vegna mis-
munandi aflabragða og verðbreytinga 
erlendis. Reynslan hefur yfirleitt verið 
sú, að í góðærum hefur verið tilhneiging 
til of örrar fjárfestingar og engir vara-
sjóðir því verið fyrir hendi til að mæta 
áföllum, þegar á móti hefur blásið. Ef 
tryggja á jafnvægi í íslenzkum efna-
hagsmálum í framtíðinni, er nauðsyn-

legt, að fundin sé viðunandi lausn á 
þessu vandamáli, t. d. í formi einhvers 
konar tekjutilflutnings milli ára. Hitt 
skiptir ekki minna máli, að menn geri 
sér ljóst, að það er afrakstur atvinnu-
veganna, sem er undirstaða lífskjara 
alls almennings, og það verður að forð-
ast að leggja á framleiðsluna meiri 
byrðar en hún getur borið. 

V. 

Gengisbreytingin og þær ráðstafanir 
á öðrum sviðum, sem henni fylgdu, eru 
vafalaust róttækustu aðgerðir í efna-
hagsmálum, sem framkvæmdar hafa 
verið hér á landi. Fáir þeirra, sem nokk-
uð eru kunnugir efnahagsþróun síðustu 
ára, munu efast um nauðsyn þess að 
snúa þurfti algerlega við á þeirri braut, 
sem fylgt hafði verið síðustu árin. Hins 
vegar er augljóst, að með framkvæmd 
svo algerrar stefnubreytingar verður 
ekki komizt hjá margs konar óvissu, og 
það væri því sízt að furða, þótt áætlanir 
brygðust til beggja vona. Þótt yfirleitt 
megi segja, að þróunin hingað til hafi 
verið eins hagstæð og ástæða var til að 
ætla, ef frá eru taldar verðlækkanir er-
lendis og aflatregða, fer því fjarri, að 
öll vandamál séu leyst. Farsæl stjórn 
efnahagsmála felst ekki í stórátökum á 
nokkurra ára fresti, þótt þau séu stund-
um nauðsynleg, heldur í stöðugri ár-
vekni, svo að hægt sé að grípa í taumana 
strax og veikleikar fara að koma í ljós 
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og áður en vandamálin eru orðin lítt við-
ráðanleg. Og þótt sá árangur, sem þegar 
hefur náðst, sé mjög mikilvægur, er 
hann aðeins upphaf þess mikla verk-
efnis að koma á frjálsu og öflugu efna-

hagskerfi á Íslandi, svo að Íslendingar 
geti orðið virkir þátttakendur í efna-
hagssamvinnu vestrænna þjóða og sam-
keppnisfærir í þeim heimi nútímatækni, 
sem er í sköpun í kringum þá. 

J. N. 



Peningamálin 1959 
Í þessari grein er f jal lað um þróun peningamála á árinu 
1959 . Greint er frá viðskiptum Seðlabankans og áhrif -
um þeirra. Einnig er yfirlit yf ir viðskipti og útlán ann-
arra banka, sparisjóða og f járfestingarlánastofnana. 

Peningaþensla varð mjög mikil á árinu 
1959 og miklu meiri en árið á undan. 

Útlán banka og sparisjóða jukust um 650 
millj. kr., sem er 82 millj. kr. meira en árið 
1958 og meira en nokkru sinni fyrr. Þarna 
er meðtalin aukning á útlánum Seðlabank-
ans til annarra en banka og sparisjóða, en 
sú aukning varð 3-3 millj. kr. á árinu. Megin-
orsök þessarar útlánaþenslu var vaxandi 
rekstrarfjárþörf og mjög mikil aukning 
afurðabirgða. Aðstaða ríkissjóðs batnaði 
nokkuð á árinu, en hins vegar versnaði 
gjaldeyrisstaðan mjög mikið. 

Í þessari grein verður skýrt frá viðskipt-
um Seðlabankans, svo og inn- og útlánum 
banka og sparisjóða og fjárfestingarlána-
stofnana. Upplýsingar vantar þó enn um 
starfsemi ýmissa stofnana, sem við láns-
viðskipti fást, en þær verða birtar í Fjár-
málatíðindum svo fljótt sem auðið verður. 

Hreyfingar á reikningum Seðlabankans. 

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

Yfirlit yf ir hreyfingar á reikningum 
Seðlabankans 1955—1959 er sýnt á 1. töflu, 

og er henni ætlað að sýna áhrif innlendra 
viðskipta bankans á gjaldeyrisforða og 
seðlaveltu. Á árinu 1959 var útstreymi f jár 
vegna innlendra viðskipta 146,7 millj. kr., 
sem kom annars vegar fram í rýrnun gjald-
eyrisstöðunnar að meðtöldu ónotuðu er-
lendu lánsfé um 141,9 millj, kr., en hins 
vegar sem aukning seðlaveltu um 4,8 millj. 
kr. Þenslan af völdum innlendra viðskipta 
varð því mun meiri en árið 1958. 

Á 1. töflu má enn fremur sjá, hvaða or-
sakir hafa valdið hinu mikla útstreymi. 
Eins og á undanförnum árum varð aukning 
á endurkeyptum afurðavíxlum þyngst á 
metunum, en útstreymi vegna þeirrar aukn-
ingar varð 212,9 millj. kr. á móti 186,8 
millj. kr. árið 1958 Aukningu þessa er að 
rekja til birgðaaukningar og hækkaðs af-
urðaverðs. Önnur bein lán til banka og 
sparisjóða hækkuðu um 0,1 millj. kr., og 
innstæður sömu aðila lækkuðu um 8,8 millj. 
kr., svo að í heild var um 8,9 millj. kr. 
þensluáhrif vegna þessara viðskipta að 
ræða. Vegna lækkunar á lausaskuldum f jár-
festingarlánastofnana áttu sér stað nokkur 
samdráttaráhrif, sem gerðu betur en að 
vega upp á móti lækkun innstæðna sömu 
aðila. 

Þróun viðskipta ríkissjóðs og ríkisstofn-
ana við Seðlabankann varð sömuleiðis frem-
ur hagstæð á árinu 1959. Breytingar á 
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stöðu viðskiptareikninga þessara aðila hjá 
Seðlabankanum höfðu í för með sér tals-
verð samdráttaráhrif, og námu þau 58,5 
millj. kr. Við þetta er þó það að athuga, að 
skuld ríkissjóðs á hlaupareikningi vegna 
kaupa á togurum var breytt í verðbréfa-
skuld að upphæð 45 millj. kr. Innstæður 
ríkissjóðs og ríkisstofnana jukust um 54,7 
millj. kr., og er Atvinnuleysistryggingasjóð-
ur þar þyngstur á metunum, en innstæðu-
aukning hans nam 45 millj. kr. Sé tekið til-
lit til verðbréfakaupanna, verða samdráttar-
áhrifin af viðskiptum ríkissjóðs og rikis-
stofnana 13,5 millj. kr. 

Viðvíkjandi öðrum reikningshreyfingum 
skal á það bent, að 22,7 millj. kr. hækkun 
varð á ýmsum hlaupareikningsinnstæðum, 
og er þar um að ræða mótvirði vegna kaupa 

á landbúnaðarvörum frá Bandaríkjunum 
samkvæmt sérstökum samningi. 

Hér að ofan hefur verið getið um orsakir 
til útstreymis f jár vegna verðbréfakaupa. 
Nokkurt innstreymi f jár átti sér stað vegna 
aukningar eigin f jár og annarra reiknings-
hreyfinga eða 40 millj. kr. 

Þróun gjaldeyrisviðskipta Seðlabankans 
á árinu varð sú, að bæði var gengið enn á 
innstæður bankans erlendis og skuldasöfn-
un aukin. í fyrsta hefti Fjármálatíðinda 
1959 var á það bent, að ef meta á orsakir 
peningaþenslu þeirrar, sem átt hefur sér 
stað í viðskiptum Seðlabankans, hefur það 
mikil áhrif, hvort ónotað erlent lánsfé er 
talið með erlendum gjaldeyri eða ekki. Bók-
haldslega var sá háttur hafður á, að stór 
lán, sem tekin voru í Bandaríkjunum í árs-
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2. tafla. Hreyfingar á reikningum Seðlabankans 1955—1959. 
(Ónotað erlent lánsfé er talið sem innlent lán.) 

lok 1956 og 1957, voru þegar seld Seðlabank-
anum, eins og um erlendan gjaldeyri væri 
að ræða, og var andvirðið fært ríkissjóði, 
Framkvæmdabankanum og öðrum opinber-
um aðilum til tekna. Hinn erlendi gjaldeyrir 
kom hins vegar ekki inn, fyrr en lánið var 
raunverulega notað. 

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

Þetta yfirlit sýnir, að árin 1956 og 1957 
er um að ræða lánaaukningu vegna ónotaðs 
erlends lánsfjár, er nam 65,3 millj. kr. fyrra 
árið og 25,6 millj. kr. seinna árið. Hafði 
þetta í för með sér aukið útstreymi f jár úr 
Seðlabankanum, sem því nam. Á árunum 
1958 og 1959 var ekkert nýtt lán af þessu 
tagi tekið, en hins vegar var bæði árin not-
að upp lánsfé frá árunum áður, og nam því 
lækkun láns vegna ónotaðs erlends lánsfjár 
56,1 millj. kr. árið 1958 og 33,6 millj. kr. 
árið 1959, en það hafði í för með sér inn-
streymi f j á r í Seðlabankann, sem því nam. 

Samkvæmt þessu sýnir 2. tafla, að út-
streymi f j á r úr Seðlabankanum vegna inn-
lendra viðskipta hefur numið 113,1 millj. 
kr. og hefur ekki verið eins mikið síðan árið 
1955, en þá var það 150,2 millj. kr. Þó að 
þessi reikningsaðferð sé viðhöfð, sést, að 
gjaldeyrisstaðan hefur versnað verulega 
eða um 108,3 millj. kr., en sé lánsfé, sem 
notað var á árinu, talið með, hefur gjald-
eyrisstaðan versnað um 141,9 millj. kr. 

Aukning seðlaveltunnar var 4,8 millj. kr., 
og er það minnsta aukning, sem orðið hefur 
síðan 1954, en þá minnkaði hún um 3,2 millj. 
kr. Ástæðan er vafalaust sú fyrst og fremst, 
að vegna niðurfærslu kaupgjalds og verð-
lags varð vöxtur lausafjárþarfar minni en 
undanfarin ár þrátt fyrir framleiðsluaukn-
ingu. 

Viðskiptabankarnir. 

Á 3. töflu er sýnt yfirlit yf ir reiknings-
hreyfingar viðskiptabankanna árin 1956— 
1959. Er yfirliti þessu einkum ætlað að sýna 
tvennt, annars vegar útlánin, sem eru hin 
virku öfl til aukinnar peningaveltu, og hins 
vegar það, hvernig f jár hefur verið aflað 
til þeirra. 

Útlánaaukning viðskiptabankanna f j ög -
urra árið 1959 nam alls 493,0 millj. kr., sem 
er 54,1 millj. kr. meira en árið áður, og hef-
ur aldrei áður orðið jafnmikil á einu ári. 
Fyrri hluti töflunnar sýnir í aðalatriðum, 
hvernig útlánaaukningin hefur skipzt á at-
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vinnugreinar. Mest varð aukningin á lán-
um til sjávarútvegs og sjávarvöruiðnaSar 
283,9 millj. kr. eða 57,6% heildaraukning-
arinnar, og stafaði hún, eins og áður segir, 
bæði af auknu birgðamagni og hærra verði 
vegna aukinna yfirfærslubóta árið 1958. Er 
þetta miklu meiri aukning en orðið hefur 
nokkru sinni áður. Árið 1958 nam hún 199,0 
millj. kr. og var þá 45,3% heildaraukning-
arinnar. Útlánaaukning til landbúnaðar og 
vinnslu landbúnaðarafurða nam nú 40,4 
millj. kr. eða 8,2% útlánaaukningarinnar, 
sem er um 30 millj. kr. minna en árið 1958. 
Samtals hafa því landbúnaðar- og sjávar-
útvegslán aukizt um 324,3 millj. kr. eða 
111,4 millj. kr. meira en nam aukningu á 
endursölu landbúnaðar- og sjávarafurða-
víxla, sem varð 212,9 millj. kr. Hlutur 
verzlunar í útlánaaukningunni varð nú 
68,3 millj. kr. eða 13,8%, sem er svipuð 
upphæð og 1958, og stafaði hún að miklu 
leyti af auknum lánum til olíuinnflutnings. 
Útlán til iðnaðar jukust nú um 37,0 millj. 

kr., sem er 15,2 millj. kr. minna en 1958, en 
þá nam aukningin 52,2 millj. kr. Útlán til 
bygginga urðu meiri en árið áður, og hið 
sama er að segja um aukningu útlána til 
opinberra aðila, en í þann flokk koma lán 
bankanna til ríkissjóðs og bæjarfélaga, svo 
og lán til raforkuframkvæmda. 

Eins og áður getur, sýnir taflan í aðal-
atriðum, hvernig útlánaaukningin skiptist 
á atvinnugreinar. Slík flokkun sem þessi 
hlýtur þó ávallt að verða mjög ónákvæm, og 
má því varast að draga af henni of ákveðn-
ar ályktanir. Óhjákvæmilegt er að flokka 
lán til fyrirtækja eftir þvi, hver aðalat-
vinnurekstur þeirra er, en fjöldi fyrirtækja 
stundar fleiri en einn atvinnurekstur, svo 
sem verzlun og iðnað, iðnað og sjávarútveg, 
iðnað og landbúnað o. s. frv. Einnig ber að 
gæta þess, að flokkun þessi er ekki í sam-
ræmi við flokkun Hagstofunnar á mann-
fjölda í hinum ýmsu atvinnugreinum. T. d. 
er óhjákvæmilegt að flokka saman lán til 
útgerðar og hvers konar vinnslu og iðnaðar 



PENINGAMÁLIN 1959 11 

úr sjávarafurðum, og einnig koma í þennan 
flokk lán til fyrirtækja, sem verzla með 
sjávarafurðir. Hliðstætt gildir um lán til 
landbúnaðar. Af þessu er ljóst, að aðeins 
nokkur hluti þeirrar starfsemi, sem kemur 
undir iðnað í flokkun Hagstofunnar, telst 
til iðnaðar í útlánaflokkun bankanna, en 
hins vegar verða flokkarnir landbúnaður og 
sjávarútvegur miklu víðtækari í flokkun 
bankanna en í flokkun Hagstofunnar, og 
svipuðu máli gegnir um aðra flokka. Þessi 
útlánaflokkun er því að ýmsu leyti illa til 
þess fallin að skera til fullnustu úr því, 
hverrar fyrirgreiðslu einstakar atvinnu-
greinar njóta hjá bönkunum. Hins vegar 
gefur hún upplýsingar um það, hverjar or-
sakir hafa legið til útlánaaukningarinnar. 

Þensluáhrif útlánaaukningarinnar fara 
ekki eingöngu eftir því, hve mikil aukning-
in er, heldur einnig því, hvernig f jár er 
aflað til hennar, t. d. hvort á móti kemur 
aukning innstæðna og eigin f jár eða aukn-
ing skulda við Seðlabankann. Á síðara hluta 
3. töflu má sjá mótvægi útlánaaukningar-
innar hjá viðskiptabönkunum undanfarin 
f jögur ár. Sparifjáraukning brúttó, þ. e. að 
meðtöldum innlánum banka og sparisjóða, 
varð 173,2 millj kr. árið 1959, sem er 59,6 
millj. kr. meira en árið áður og meiri aukn-
ing en nokkru sinni fyrr. Geymslufé vegna 
innflutnings lækkaði um 32,2 millj. kr., en 
eigið fé jókst um 33,3 millj. kr. á árinu. 
Aukning þessara þriggja liða, spariinnlána, 

geymslufjár og eigin f jár, má segja að sé 
sú fjáröflun, sem telja má til sparnaðar. 
Bætt staða fjárfestingarlánastofnana gagn-
vart viðskiptabönkunum um 10,9 millj. kr. 
og aukning hlaupareikningsinnstæðna um 
41,6 millj. kr. getur ekki talizt til sparnað-
ar, en mætti öllu heldur líta á sem lausa-
fjárbreytingu. Eins og árið 1958 var endur-
sala víxla til Seðlabankans stærsti liðurinn 
í fjáröflun viðskiptabankanna til útlána. 
Endursalan jókst um 212,9 millj. kr. á ár-
inu, sem er 25,9 millj. kr. meiri aukning en 
árið áður. Reikningsskuldir við Seðlabank-
ann jukust á árinu um 17,7 millj. kr., þannig 
að nettóskuldir viðskiptabankanna við 
Seðlabankann jukust um 230;6 millj. kr. 
Seðlabankinn hefur því lagt til 46,8% þess 
f jár, sem fór til aukningar á útlánum við-
skiptabankanna á árinu, og sýnir það ljós-
lega, hvert jafnvægisleysi var í bankamál-
um á árinu. 

Sparisjóðir. 

Á 4. töflu er sýnt yfirlit yfir hreyfingar 
á reikningum sparisjóðanna árin 1956— 
1959. Er yfirlit þetta hliðstætt því, sem 
sýnt er á 3. töflu um viðskiptabankana. Út-
lán eru þó sýnd með einni tölu, þar eð ekki 
er til heildarflokkun á útlánum sparisjóð-
anna, en telja má víst, að mikill hluti útlána 
hjá sparisjóðunum hafi farið til bygginga 
og einkalána, en tiltölulega lítið til atvinnu-
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rekstrar. Þetta hefur þó verið að breytast, 
einkum með tilkomu Samvinnusparisjóðs-
ins og Verzlunarsparisjóðsins, sem lána nær 
eingöngu til atvinnurekstrar og þá helzt 
verzlunar og iðnaðar. 

Útlánaaukning sparisjóðanna er talin 
hafa numið 124,2 millj. kr. árið 1959 eða 
28,3 millj. kr. meira en árið áður. Þarna er 
þó um áætlaða tölu að ræða, þar eð enn 
liggja ekki fyrir endanlegir ársreikningar 
allra sparisjóða 1959. Á móti þessari miklu 
útlánaaukningu kom aukning spariinnlána 
um 103,9 millj. kr., aukning eigin f jár um 

5,5 millj. kr. og hlaupareikningsinnstæðna 
um 18,6 millj. kr. Árið 1958 nam aukning 
sparifjár 100,1 millj. kr., aukning hlaupa-
reikningsinnstæðna 7,5 millj. kr. og aukn-
ing eigin f jár 4,9 millj. kr. Lausafjáreign 
sparisjóðanna, þ. e. sjóður og inneign í 
bönkum, hefur rýrnað um 7,3 millj. kr. á 
árinu. 

Athygli skal vakin á því, að tölurnar um 
sparisjóði á árinu 1958, sem birtar eru í 
þessari töflu, eru aðrar en tölur þær, sem 
birtust í töflunni um sparisjóði á 25. bls. í 
1. hefti Fjármálatíðinda 1959. Stafar þetta 
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af því, að þar var um að ræða áætlaðar töl-
ur, en nú hafa verið settar inn endanlegar 
tölur fyrir árið 1958. 

Útlán og innlán. 

Á 5. töflu er sýnt yfirlit yfir útlán og inn-
lán árin 1955—1959. Útlánin eru sundur-
liðuð á viðskiptabanka og sparisjóði, og er 
þarna um nettótölur að ræða, þ. e. sleppt er 
útlánum og innstæðum, sem bankar og 
sparisjóðir eiga hver hjá öðrum. 

Á þessari töflu má greinilega sjá, hve 
mjög útlánin hafa aukizt. Útlánaaukning 
viðskiptabankanna varð 54 millj. kr. meiri 
en árið 1958 og 116 millj. kr. meiri en árið 
1955, en það ár hafði áður orðið mest aukn-
ing útlána að undanskildu árinu 1958. Enn 
meiri varð þó aukningin hjá sparisjóðun-
um. Útlánaaukning þeirra varð nær 30% 
meiri 1959 en árið áður og meira en þreföld 
á við útlánaaukningu þeirra 1955. 

En aukning innlána varð einnig mjög 
mikil 1959. Aukning spariinnlána varð nú 
62 millj. kr. meiri en 1958 og hefur aldrei 
orðið jafnmikil áður. Kom það nær eingöngu 
fram hjá bönkunum, en aukning á sparifé 
í sparisjóðum varð svipuð og árið áður. 
Aukning veltiinnlána varð lítil miðað við 
undanfarin ár, 43 millj. kr. á móti 107 millj. 

kr. árið 1958, og hefur ekki orðið svo lítil 
síðan 1956. 

Í sambandi við innlánin er það athyglis-
vert, hve hlutur sparisjóðanna í innlána-
aukningunni hefur vaxið. Ef litið er á 
heildarinnlán, þ. e. spariinnlán og veltiinn-
lán samtals, þá nam innlánaaukning spari-
sjóðanna um fimmtungi heildaraukningar-
innar 1955, en árið 1959 er hún orðin 38% 
heildaraukningarinnar. Sé hins vegar litið 
á spariinnlán ein saman, þá nam aukning 
þeirra hjá sparisjóðum 34% af sparifiár-
aukningunni 1955, en 47% af aukningunni 
1958. Árið 1959 virðist heldur hafa dregið 
úr þessari þróun, en þá nam aukning spari-
f jár í sparisjóðum 38% heildaraukningar-
innar. 

Fjárfestingarlánastofnanir. 

Á 6. og 7. töflu er sýnt yfirlit yfir lánveit-
ingar og heildarútlán þeirra stofnana, sem 
einkum veita löng lán til fjárfestingarfram-
kvæmda. Undirstaða lánveitinga þessara 
stofnana hafa verið framlög ríkissjóðs, 
verðbréfakaup bankanna, bæði vegna íbúða-
bygginga og raforkuframkvæmda, og er-
lend lán, sem Framkvæmdabankinn hefur 
tekið á undanförnum árum og síðan endur-
lánað hér innan lands. Á árinu 1959 bættist 

6. tafla. Lánveitingar fjárfestingarlánastofnana 1955—1959. 
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7. tafla. Heildarútlán fjárfestingarlánastofnana í árslok 1955—1959. 

svo við hluti af stóreignaskatti, sem rann 
til Byggingarsjóðs og veðdeildar Búnaðar-
bankans. 

Eins og yfirlitið ber með sér, hafa útlán 
fjárfestingarlánastofnana dregizt nokkuð 
saman 1959, ef miðað er við tvö næstu ár 
á undan. Urðu útlánin alls 355,1 millj. kr., 
sem er 86 millj. kr. minna en árið áður. Eins 
og áður var um að ræða nokkrar lánveit-
ingar milli stofnana, þ. e. Ræktunarsjóður 
og Raforkusjóður tóku samtals 49 millj. kr. 
að láni hjá Framkvæmdabankanum. Þessar 
lánveitingar milli stofnana urðu þannig 
miklu minni nú en árið 1958, en þá námu 
þær 106 millj. kr. Síðastliðin f jögur ár 
hafa þær numið sem hér segir: 

1956 15 millj. kr. 
1957 55 — — 
1958 106 — — 
1959 49 — — 

Lánveitingar Framkvæmdabankans, sem 
er stærsta fjárfestingarlánastofnunin, námu 
126 millj. kr. árið 1959, sem er 93 millj. kr. 
minna en árið 1958, Þarna er að miklu leyti 
um að ræða erlend lán, sem bankinn hefur 
tekið, en endurlánar síðan hér innan lands. 
Allmikill hluti þessarar lánsupphæðar eða 
49 millj. kr. fór, eins og áður getur, til ann-

arra fjárfestingarlánastofnana, þ. e. 37,0 
millj. kr. til Ræktunarsjóðs og 11,8 millj. kr. 
til Raforkusjóðs. Veðdeild Landsbankans 
lánaði nú um 15 millj. kr. minna en árið 
áður, þ. e. 38 millj. kr. á móti 53 millj. kr. 
1958. Aðrar stofnanir, sem lána til íbúðar-
húsabygginga, drógu mjög úr lánveitingum 
sínum nema veðdeild Búnaðarbankans. Lán-
veitingar Fiskveiðasjóðs jukust mjög á ár-
inu, námu 58 millj. kr. á móti 38 millj. kr. 
árið áður. Raforkusjóður lánaði alls út 69 
millj. kr. eða um 9 millj. kr. meira en árið 
1958. 

Fasteignalánafélag samvinnumanna hef-
ur engin lán veitt undanfarin tvö ár og mun 
nú alveg vera hætt útlánastarfsemi. Þrátt 
fyrir þetta hafa þó útistandandi lán þess 
hækkað um 6,1 millj. kr. á árinu 1959. 
Ástæðan til þessa er sú, að mikill hluti þess 
f jár , sem Fasteignalánafélagið hefur lánað, 
er lánsfé frá erlendu tryggingarfélagi. 
Munu öll lán, sem Fasteignalánafélagið 
veitti, hafa verið gengistryggð. Þegar verð 
erlends gjaldeyris hækkaði í ársbyrjun 1957 
vegna yfirfærslugjaldsins, sem þá var lagt 
á og nam fyrst 16%, en síðar 55%, hækk-
uðu allar lánsupphæðir að sama skapi. Þar 
eð yfirfærslugjaldið var lagt á 1957, hefði 
átt að koma fram hækkun á útistandandi 
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8. tafla. Skipting nýrra lánveitinga fjárfestingarlánastofnana 
eftir atvinnugreinvm 1955—1959. 

lánum vegna þess þegar á því ári og síðan 
aftur á árinu 1958. Þessi hækkun kemur þó 
ekki fram í reikningum félagsins fyrr en 
1959. 

Á 8. töflu er yfirlit yfir skiptingu nýrra 
lána fjárfestingarlánastofnana á atvinnu-
greinar árin 1955—1959. Þarna hafa verið 
dregin frá lán milli stofnana, svo að tölurn-
ar eru mun lægri en á 6. töflu. Nokkru meira 
var nú lánað til landbúnaðar og sjávarút-
vegs en árið áður eða um 40% útlánanna 
á móti 30% 1958. Hlutur iðnaðarins minnk-

aði mjög frá árinu áður, en það stafar af 
því, að árið 1958 var um mjög miklar lán-
veitingar að ræða til Sementsverksmiðj-
unnar. Lán til íbúðabygginga voru svipuð 
að hlutfallstölu og árið 1958, en lán til raf-
orkuframkvæmda jukust lítið eitt hlutfalls-
lega eða úr 34% lánveitinganna 1958 í 37% 
1959. Nær fjórðungur lána til raforkufram-
kvæmda árið 1959 fór til virkjana við Sog, 
en ekkert var lánað til framkvæmda þar 
árið 1958. 



Utanríkisviðskipti 1959 

Inngangur Útflutningsverzlun •—- Innflutningsverzl-
un Viðskipli við einstök lönd — Gjaldeyrisverzlun 
Skipulag gjaldeyris- og innflutningsmála -—• Erlend lán. 

Inngangur. 

Bezt heildarmynd af viðskiptum þjóðar-
búsins við umheiminn fæst af greiðslu-

jöfnuðinum við útlönd. Heildarskýrslum um 
greiðslujöfnuðinn árið 1959 er ekki fulllok-
ið, en frá þeim verður skýrt í Fjármálatíð-
indum, þegar þær liggja fyrir. 

Á árinu 1959 varð nokkur aukning á verð-
mæti innflutningsins, en verðmæti útfluttr-
ar vöru varð heldur minna en á árinu 1958. 
Aðalástæðan var sú, að í árslok 1959 höfðu 
birgðir af útflutningsvörum aukizt um 83,9 
millj. kr. frá því, sem þær voru í árslok 
1958. Aukningin fólst aðallega í auknum 
birgðum sildarmjöls og síldarlýsis. Hallinn 
á verzlunarjöfnuðinum varð 486,7 millj. kr. 
á móti 336,8 millj. kr. árið 1958. Eftirfar-
andi tölur sýna verzlunarjöfnuðinn undan-
farin þrjú ár í millj. kr.: 

un að öðru óbreyttu átt að hafa meiri áhrif 
til hækkunar á árinu 1959. Á móti því kom 
nokkur verðlækkun, m. a. á kaffi , sykri og 
timbri, sem hafði áhrif til lækkunar. Helztu 
orsök til hækkunar á verðvísitölu útfluttra 
afurða má telja verðhækkun þá, sem varð 
á útfluttum karfa- og þorskflökum vöfðum 
í öskjur. Samkvæmt magnvísitölum jókst 
innflutningsmagnið um 10,3%, en útflutn-
ingsmagnið lækkaði um 5,2% miðað við ár-
ið áður. Eftirfarandi tölur sýna verð- og 
magnvísitölur undanfarin f imm ár (1935 = 
100). 

Verðvísitölur Verzlunar- Magnvísitölur 
Innflutt Útflutt kjör Innflutt Útflutt 

1955 665 649 97,6 419 279 
1956 687 652 94,9 470 339 
1957 715 657 91,9 418 322 
1958 673 657 97,6 456 349 
1959 674 670 99,4 503 331 

Útflutningsverzlun. 
Verðmæti útflutnings var 9,8 millj. kr. 

eða 0,9% minna á árinu 1959 en árið áður, 
en eins og áður er sagt jukust birgðir út-
flutningsafurða um 83,9 millj. kr. f rá síð-
ustu áramótum. Útflutningur á skreið, ís-
fiski, freðfiski og karfalýsi jókst verulega, 
svo og útflutningur á ull og söltuðum gær-
um. Hins vegar dró einkum úr útflutningi 
á saltfiski, grófsaltaðri síld, síldarlýsi, hval-
lýsi, síldar- og karfamjöli og frystu kinda-
kjöti. Hlutfall sjávarafurða í útflutningn-
um var svipað og undanfarin ár eða 91,2%. 
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Verður nú gerð grein fyrir útflutningi 
og sölu helztu vöruflokka, en sundurliðun 
útflutnings árin 1957—1959 er sýnd í 1. 
töflu. 

Útflutningur á ísfiski jókst allmikið, eins 
og sjá má á 2. töflu. Nettóverð, þ. e. sölu-
verð að frádregnum löndunarkostnaði o. fl., 
tollum og farmgjaldi, var að meðaltali 1,92 
kr. á kg árið 1959, en 1,76 kr. á kg árið 
1958. 

Freðfiskur var sem fyrr mikilvægasta 
útflutningsvara Íslendinga árið 1959. Út-
flutningsverðmæti hans jókst um 8,9% í 
krónum talið, og hlutdeild hans í heildar-
útflutningi 1959 var 39,1%. Mikilvægasti 
markaðurinn fyrir freðfisk á árinu var sem 
fyrr Rússland. Útflutningur þangað jókst 
nokkuð á árinu, eins og sjá má á 3. töflu, 
sem sýnir freðfisksútflutninginn. Banda-
ríkin eru annað mikilvægasta markaðsland 
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2. tafla. Utflutningur ísfisks 1958—1959. Freðsíld: 

3. tafla. Útflutningur freðfisks, freðsíldar 
og frystra hrogna 1958—1959. 

1958 1959 

fyrir freðfisk, og jókst útflutningur þang-
að um 24% á árinu 1959. Útflutningur til 
Tékkóslóvakíu jókst enn fremur talsvert, 
en útflutningur til A.-Þýzkalands dróst 
nokkuð saman. Áætlaðar birgðir freðfisks 
lækkuðu úr 13,0 þús. tonnum í ársbyrjun 
í 11,7 þús. tonn í árslok. Eins og sjá má á 
3. töflu, minnkaði útflutningur freðsildar 
mjög mikið. Hins vegar varð mikil aukning 
á útflutningi frystra hrogna. Það skal tek-
ið fram, að til Svíþjóðar voru aðeins flutt 
úrgangshrogn. 

Saltfisksútflutningur varð í heild nokkru 
minni en áður, einkum minnkaði útflutn-
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4. tafla. Útflutningur á saltfiski, söltuðum 
þunnilclum og söltuðum hrognum 1958-1959. 

ur varð samdráttur á útflutningi fullverk-
aðs saltfisks til Jamaíka, en á árinu 1958 
var Jamaíka helzti kaupandi þessarar vöru. 
Útflutningur fullverkaðs saltfisks til Brasi-
líu fór enn minnkandi, en á útflutningi til 
Spánar, Kúbu og Panama varð nokkur aukn-
ing. Helzti kaupandi óverkaðs saltfisks var 
sem fyrr Portúgal, en þó varð nokkur sam-
dráttur á útflutningi þangað. Útflutningur 
saltaðra þunnilda minnkaði enn á árinu 
1959, en útflutningur saltaðra hrogna varð 

5. tafla. Útflutningur á skreið 1958—1959. 

ingur óverkaðs saltfisks. Verðmæti útflutn-
ings á fullverkuðum saltfiski minnkaði enn 
fremur, eins og séð verður á 4. töflu. Mest-
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13. tafla. Innfluttar vörur eftir vörudeildum 1955 —1959. 
Flokkað er samkvæmt vöruflokkun Sameinuðu þjóðanna. Upphæðir eru tilgreindar í þús. kr. 
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hefur ekki aflazt jafn mikið síðan 1944. 
Heildaraflinn nam 182,9 þús. tonnum á móti 
107,3 þús. tonnum árið 1958. í árslok 1959 
voru óútfluttar 58 þús. tunnur saltsíldar, en 
birgðir í ársbyrjun voru 94 þús. tunnur. 

Útflutningur síldarlýsis og síldarmjöls 
var töluvert minni árið 1959 miðað við árið 
á undan, eins og sjá má á 11. töflu. Fram-
leiðsla síldarmjöls og síldarlýsis varð mun 
meiri en árið á undan. í bræðslu fóru 131,4 
þús. tonn síldar á móti 37,9 þús. tonnum 
árið áður. 

Birgðaaukning þessara afurða varð því 
mjög mikil á árinu 1959 eða sem hér segir: 
Af síldarmjöli voru þær 2,0 þús. tonn í árs-
byrjun, en í árslok 12,5 þús. tonn, og af 
síldarlýsi voru birgðir 3,7 þús. tonn í árs-
byrjun, en í árslok 19,6 þús. tonn. 

Útflutningur landbúnaðarafurða var 
nokkru meiri í heild en árið áður, einkum 
jókst útflutningur á ull og söltuðum gær-
um. Útflutningur frysts kindakjöts varð all-
mikið minni. Meðalverð frysts kindakjöts 
til útflutnings var heldur lægra á árinu 
1959 en árið áður. 

Í 12. töflu er sýndur útflutningur á sölt-
uðum sauðargærum og ull. Útflutningur á 
gærum jókst nokkuð, og meðalverð á þeim 
var nokkru hærra en á árinu áður. Útflutn-
ingur ullar jókst hins vegar mjög verulega, 
en meðalverð á henni var lægra en á árinu 
áður. 

Enginn köfnunarefnisáburður var flutt-
ur út árið 1959. 

Innflutningsverzlun. 

Verðmæti innflutnings varð 140 millj. kr. 
(10%) meira en árið áður. 

Skipting innflutnings á vörudeildir er 
sýnd í 13. töflu og nánari sundurliðun nokk-
urra vörutegunda í 14. töflu. Aukning inn-
flutnings varð mikil á liðnum flutningstæki 
eða 49 millj. kr. (32,7%), þar af jókst skipa-
innflutningur um 17,7 millj. kr. (19,1%). 
Innflutningur eldsneytis, smurningsolíu og 
skyldra efna jókst um 28,8 millj. kr . (14, l%), 
véla annarra en rafmagnsvéla um 13,2 millj. 
kr. (11,1%) og tilbúins áburðar um 12,7 
millj. kr. Lækkun varð mest á innflutningi 
á vörum úr ómálmkenndum jarðefnum eða 
19,8 millj. kr. (47,4%), og munar þar lang-
mest um, að innflutningur sements lagðist 
niður að mestu. 

Viðskipti við einstök lönd. 

Engar veigamiklar breytingar urðu á við-
skiptum Íslendinga við einstök lönd og 
greiðslusvæði á árinu 1959. Aukning á 
verðmæti innflutnings varð nokkru meiri 
frá E.M.A.-löndunum, þ. e. a. s. löndunum 
innan O.E.E.C. og dollaralöndunum, en frá 
vöruskiptalöndunum, eins og sjá má á 15. 



15. tafla. Viðskipti við einstök lönd 1955—1959 (í millj. kr.). 

töflu og IV. töflu aftast í heftinu. Af ein-
stökum löndum jókst innflutningurinn einna 
mest frá Bandaríkjunum eða um 49,6 millj. 
kr. (25,6%) og frá Austur-Þýzkalandi um 
43,8 millj. kr. (68,3%), en minnkaði einna 

mest frá Tékkóslóvakíu eða um 25,9 millj. 
kr. (24,5%). Útflutningurinn jókst töluvert 
til dollaralandanna, og er þar að mestu um 
aukningu á útflutningi til Bandarikjanna 
að ræða eða 45,9 millj. kr. (34,5%). Út-
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flutningur til Rússlands jókst um 17,6 millj. 
kr. (10,0%), en minnkaði til Austur-Þýzka-
lands um 24,2 millj. kr. (29,6%). Útflutn-
ingur til E.M.A.-landa og sterlingsgreiðslu-
svæðisins minnkaði um 29,7 millj. kr. 
(6,3%), og varð samdrátturinn mestur á 
útflutningi til Vestur-Þýzkalands. 

Hér fer á eftir yfirlit yfir viðskiptasamn-
inga, sem í gildi voru 1959. Miðað er við 
síðustu framlengingar eða bókanir fyrir 
ársbyrjun 1959, hafi nýr samningur ekki 
verið gerður á árinu. Fyrst verður getið 
samninga við vöruskiptalöndin og síðan 
samninga við önnur lönd. Þessir vöruskipta-
samningar voru í gildi á árinu 1959. 

Brasilía: Samningurinn gildir frá 1. júlí 
1956 um óákveðinn tíma með þriggja mán-
aða uppsagnarfresti. 

Finnland: 1. febrúar 1958 — 31. janúar 
1959. Nýr samningur var gerður, sem gildir 
fyrir tímabilið frá 1. febrúar 1959 —31. 
janúar 1960. 

Ísrael: 18. maí 1957 —-18. maí 1959. 
Samningurinn hefur verið framlengdur 
óbreyttur til 18. maí 1960. 

Pólland: 1. marz 1958 — 28. febrúar 1959. 
Samningurinn hefur verið framlengdur 
óbreyttur að mestu til 18. maí 1960. 

Rúmenía: 1. janúar 1959 — 31. desember 
1959. Samningurinn framlengist sjálfkrafa 
um eitt ár í senn, sé honum ekki sagt upp. 

Rússland: 1. janúar 1957 — 31. desember 
1959. 

Spánn: 1. janúar 1958 — 1. apríl 1960. 
Samningurinn féll úr gildi við inngöngu 
Spánar í Efnahagssamvinnustofnun Evrópu 
í júlí 1959. 

Tékkóslóvakía: 1. september 1957-—31. 
ágúst 1960. 

Ungverjaland : 1. janúar 1959 — 31. des-
ember 1959. 

Austur-Þýzkaland: 1. janúar 1959 — 31. 
desember 1959 (einkavörusamningur). 

Eins og undanfarin ár var Rússland mikil-
vægasta vöruskipta- og viðskiptaland Ís-
lendinga. Þó varð nokkur samdráttur í inn-
flutningi þaðan. Á árinu 1959 nam hann 
16,1% heildarinnflutnings, en 17,4% árið 
áður. Útflutningur til Rússlands hækkaði 
úr 16,5% heildarútflutnings árið 1958 í 

18,3% á árinu 1959. Til Rússlands var flutt-
ur freðfiskur og saltsíld, en keypt þaðan 
brennsluolíur, bensín, sement, timbur, bif-
reiðir, ýmiss konar járn- og stálvörur, korn 
og kornvörur o. fl. 

Önnur mestu vöruskiptalönd Íslendinga 
eru Tékkóslóvakía og Austur-Þýzkaland. 
Innflutningur frá Tékkóslóvakíu var minni 
á árinu 1959 en árið á undan og lækkaði úr 

S K I P T I N G INNFLUTNINGS OG 
Ú T F L U T N I N G S Á GRE IÐSLUSVÆÐI 

7,6% í 5,3% af heildarinnflutningi. Út-
flutningur til Tékkóslóvakíu jókst hins veg-
ar og nam á árinu 1959 7,9% heildarút-
flutnings í stað 6,9% árið áður. Þangað 
var seldur fiskur, þorskalýsi, síldarmjöl, 
karfamjöl, fryst kindakjöt o. fl., en í stað-
inn var keypt vefnaðarvara, skófatnaður, 
vélar, bifreiðir, ýmiss konar járn- og stál-
vörur o. fl. 

Fjórða mikilvægasta vöruskiptalandið er 
Finnland. Á árinu drógust inn- og útflutn-
ingur þó heldur saman. Aðalútflutningsvar-
an til Finnlands er saltsíld, og enn fremur 
er seldur þangað niðursoðinn fiskur, þorska-
lýsi, síldarmjöl o. f l , en keypt í staðinn 
timbur, trjávörur, pappírsvörur, álnavara 
o. fl. 

Viðskipti við Spán urðu svipuð og árið 
áður. Spánverjar keyptu héðan aðallega 
fullverkaðan saltfisk, enn fremur skreið, 
þorskalýsi, síldarlýsi o. f l , en létu í staðinn 
trjá- og korkvörur, ávexti, drykkjarvörur, 
salt, skófatnað o. fl. 
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Viðskipti við Brasilíu urðu einnig svipuð 
og árið áður. Þangað er eingöngu seldur 
fullverkaður saltfiskur, en Íslendingar 
keyptu þaðan aðallega kaffi . 

Innflutningur frá Póllandi varð svipaður 
og árið áður, en útflutningur þangað 
minnkaði um 19,8 millj. kr. (49,7%). Þang-
að var einkum seldur freðfiskur, saltsíld, 
freðsíld, síldarmjöl o. fl., en keypt í stað-
inn kol, málmar, grænmeti o. fl. 

Innflutningur frá Ísrael varð heldur 
meiri en árið 1959, en útflutningur svip-
aður, og er þar aðallega um freðfisk að 
ræða. Innflutningur frá Ísrael er aðallega 
vefnaðarvara, fatnaður og ávextir. 

Af öðrum viðskiptasamningum en hinum 
opinberu er vöruskiptasamningurinn við 
A.-Þýzkaland langmikilvægastur. Viðskipti 
við það land hafa aukizt mjög á undanförn-
um árum. Á árinu 1959 jókst innflutningur 
þaðan um 43,8 millj. kr. (68 ,3%) , og er þar 
um aukinn innflutning fiskiskipa að ræða. 
Enn fremur er flutt inn þaðan álnavara, 
vélar, sykurvörur, fatnaður o. fl. Þangað 
var einkum seldur freðfiskur, saltsíld, ull, 
fiskmjöl o. fl. 

Viðskiptasamningar við önnur lönd, sem 
hafa að miklu leyti frjálsan gjaldeyri, eru 
miklu þýðingarminni en samningarnir við 
vöruskiptalöndin. Samningar við þessi lönd 
hafa einkum verið gerðir til þess að tryggja 
innflutningsleyfi á þeim afurðum Íslend-
inga, sem eru háðar slíkum leyfisveitingum 
í öðrum löndum, en sumir samningarnir 
eru hrein formsatriði. Eftirtaldir viðskipta-
samningar við önnur lönd voru í gildi á ár-
inu 1959: 

Danmörk: 15. marz 1957 — 14. marz 1959. 
(Samningurinn hefur verið framlengdur 
óbreyttur að mestu um eitt ár.) 

Frakkland: 1. april 1958 — 31. marz 1959. 
(Samningurinn hefur verið framlengdur 
óbreyttur að mestu um eitt ár.) 

Ítalía: 1. nóvember 1958 — 31. október 
1959. 

Svíþjóð: 1. apríl 1958 — 31. marz 1959. 
(Viðskiptasamkomulagið hefur verið fram-
lengt um eitt ár.) 

Kúba: 29. september 1958 — 3. október 
1961. 

Auk þess voru í gildi eldri samningar við 
Austurríki og Írland. 

Í fréttaþáttum í Fjármálatíðindum er að 
finna nánari upplýsingar um gerða við-
skiptasamninga. 

Gjaldeyrisverzlun. 
Eins og þegar hefur verið getið, var 

verzlunarjöfnuðurinn árið 1959 óhagstæð-
ur um 486,7 millj. kr. Gjaldeyrisverzlun 
bankanna varð hins vegar ekki óhagstæð 
nema um 138,7 millj. kr., eins og fram kem-
ur í yfirliti y f i r gjaldeyrisviðskiptin í 16. 
töflu. Af innkomnum gjaldeyri eru 1.120,8 
(1.095.5) millj. kr. andvirði útflutnings, en 
235,0 (248,4) millj. kr. duldar gjaldeyris-
tekjur. Á móti innkomnum gjaldeyri kemur 
andvirði innflutnings, sem var 1.190,7 
(1.166.6) millj.kr. á árinu og duldar greiðsl-
ur, sem voru alls 305,9 (280,6) millj. kr. 
Tölur innan sviga eru frá 1958. 

Allmikill munur er á andvirði útflutn-
ings, eins og hann er talinn í 16. töflu og 
í verzlunarskýrslum, sjá 15. töflu. Munur-
inn liggur í fyrsta lagi í verðmætishækkun 
vegna farmgjalda, sem kemur fram í gjald-
eyrisuppgjöri, en ekki í verzlunarskýrslum, 
þar sem útflutningur er talinn fob. Þó er 
ísfisksútflutningur talinn hærri í verzlunar-
skýrslum, þar sem aðeins hluta andvirðis-
ins er skilað til bankanna, en hitt fer til 

16. tafla. Yfirlit yfir gjaldeyrisviðskipti 
bankanna árið 1959 (í millj. kr.). 

I n n k o m i ð : 
Keyptur gjaldeyrir: 

a. Andvirði útflutnings 1.120,8 
b. Duldar tekjur 235,0 
c. Lán, endurgreiðslur o. fl. . . 2,1 

1.357,9 
Lækkuð gjaldeyriseign (nettó) 138,7 

Samtals 1.496,6 

Ú t l á t i ð : 
Seldur gjaldeyrir: 

a. Andvirði innflutnings 1.190,7 
b. Duldar greiðslur 305,9 

Samtals 1.496,6 
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greiðslu á kostnaði erlendis. Loks veldur 
það oft miklum mun, að greiðslur koma inn 
á öðru ári en afskipun fer fram. Andvirði 
innflutningsins verður einnig allt annað og 
lægra í 16. töflu en í verzlunarskýrslum. 
Aðalmismunurinn liggur í verðmæti farm-
gjaldanna, sem kemur fram í verzlunar-
skýrslunum, þar sem innflutningur er tal-
inn cif, en ekki í gjaldeyrisuppgjörinu. Auk 
þess fara greiðslur fyrir nokkurn hluta inn-
flutningsins ekki fram gegnum bankana, 
einkum þann hluta, sem byggist á lántökum 
erlendis, og greiðist því ekki fyrr en síðar. 

Í 17. töflu eru kaup og sala erlends gjald-
eyris sundurliðuð eftir mánuðum og gjald-
eyristegundum. Til dollaragjaldeyris telst 
gjaldmiðill Kanada og Bandaríkjanna. 
E.M.A.-gjaldeyrir er gjaldeyrir þeirra 
landa, sem aðild eiga að Greiðslusamningi 
Evrópu og skráður var hér um sl. áramót. 
Þessi lönd eru Bretland, Danmörk, Noreg-
ur, Svíþjóð, Holland, Belgía, Frakkland, 
Ítalía, Sviss, V.-Þýzkaland og Austurríki. 
Undir vöruskiptagjaldeyri falla gjaldeyris-
viðskipti við Finnland, Rússland, Pólland, 

Ungverjaland, Tékkóslóvakíu, A.-Þýzka-
land, Ísrael, Rúmeníu og Brasilíu. Gjald-
eyrisviðskipti við Spán voru á árinu a5 
mestu leyti á vöruskiptagrundvelli, en síð-
ara hluta ársins þó i E.M.A.-gjaldeyri. 

Kaup umfram sölu á dollaragjaldeyri 
urðu á árinu rúmar 174 millj. kr., eins og 
sést á 17. töflu. Viðskiptin í E.M.A.-gjald-
eyri urðu hins vegar afar óhagstæð eða sala 
umfram kaup tæpar 304 millj. kr. Til þess 
að jafna þennan halla varð því að yfirfæra 
allmikið af dollaragjaldeyri í E.M.A.-gjald-
eyri, og minnkaði þannig dollaraeignin á 
árinu þrátt fyrir mikil umframkaup. Eftir-
farandi tölur sýna gjaldeyrisstöðuna í árs-
lok sl. þrjú ár (í millj. kr.) : 
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Samkvæmt þessum tölum versnaði stað-
an alls staðar á árinu, mest í dollaragjald-
eyri eða um 58,2 millj. kr., í öðrum frjáls-
um gjaldeyri um 51,6 millj. kr. og loks í 
vöruskiptagjaldeyri um 7,3 millj. kr. Skuld 
við E.P.U. er tekin út úr gjaldeyrisstöðunni 
1959, enda litið á hana sem langt lán, eftir 
að samið var um endurgreiðslu hennar 
snemma á árinu. 

Í tölunum hér að ofan eru hvorki erlend-
ar, óinnkomnar innheimtur taldar með í 
stöðunni né heldur ábyrgðir og aðrar 
greiðsluskuldbindingar. Ef tillit er tekið 
til þessara liða, var gjaldeyrisstaðan í árs-
lok sömu ár sem hér segir (í millj. kr . ) : 

Skipulag gjaldeyris- og innflutningsmála. 
Fyrirkomulag gjaldeyris- og innflutn-

ingsmála á árinu 1959 hélzt að mestu 
óbreytt. Veiting gjaldeyris- og innflutn-
ingsleyfa fyrir þeim vörum, sem háðar eru 
leyfum, var sem fyrr í höndum Innflutn-
ingsskrifstofunnar. Engar breytingar voru 
gerðar á frílistanum, en um frílista í bók-
staflegum skilningi þess orðs hefur varla 
verið að ræða undanfarin ár, þar sem bank-
arnir hafa sökum gjaldeyrisskorts orðið að 
takmarka mjög allar yfirfærslur, einkum 
þó í frjálsum gjaldeyri. Raunverulegur 
frjáls innflutningur hefur því verið sára-
lítill, og á það ekki sízt við um árið 1959. 

Seðlabankinn og viðskiptamálaráðuneyt-
ið sömdu um heildarúthlutun gjaldeyris 
fyrir árið 1959 á grundvelli áætlana, sem 
gerðar höfðu verið um væntanlegar gjald-
eyristekjur. Úthlutuninni var vegna stöð-
ugs gjaldeyrisskorts mjög þröngur stakkur 
skorinn allt árið og þó einkanlega tvo síð-
ustu mánuði ársins, er ekki var hægt að 
standa við fyrir fram gerða áætlun. 

Millibankanefndin starfaði á svipuðum 
grundvelli og fyrr sem óformleg samvinnu-
nefnd bankanna um gjaldeyrisafgreiðslur. 

Þannig versnaði gjaldeyrisstaðan á árinu 
uir. 69,3 millj. kr., en auk þess var notað 
mjög mikið af erlendum lánum, eins og nán-
ar verður skýrt frá hér á eftir. Birgðir út-
flutningsafurða jukust hins vegar á árinu. 

Á 16. töflu sést heildarupphæð dulinna 
gjaldeyristekna, en hún nam árið 1959 
235,0 millj. kr. Þessi upphæð er sundurlið-
uð frekar í 18. töflu. 
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20. tafla. Gjaldeyrissala vegna leyfa fyrir 
öðru en innflutwingi (E-leyfi) 

1957—1959 í millj. kr. 

Gjaldeyrissala vegna leyfa fyrir öðru en 
innflutningi er sýnd í 20. töflu. Samkvæmt 
henni nam salan 226,7 millj. kr. árið 1959, 
en það er aðeins tæpum 3 millj. kr. hærri 
upphæð en árið áður. Bankarnir yfirfærðu 
auk þess gjaldeyri án leyfa fyrir ýmsa opin-
bera aðila og erlend sendiráð, og námu þær 
yfirfærslur samtals 79,2 millj, kr., en voru 
56,7 millj. kr. árið 1958. Meginhluti þessara 
yfirfærslna var fyrir ríkissjóð eða 22,2 
millj. kr. og Framkvæmdabankann 35,5 
millj. kr. í yfirfærslu ríkissjóðs er innifal-
inn kostnaður við utanríkisþjónustuna og 
önnur útgjöld ríkissjóðs erlendis. 

Erlend lán. 

Erlendar lántökur árið 1959 námu alls 
186,6 millj. kr., og er þá átt við þau lán, 
sem talin eru innkomin á árinu. Af þessari 
upphæð er meginhlutinn eða 184,5 millj. kr. 
fyrir utan gjaldeyrisverzlun bankanna og 
því ekki talinn með innkomnum gjaldeyri 
í 16. töflu. 

Innkomin lán og skipting þeirra á gjald-
eyristegundir ásamt vaxtagreiðslum og af-
borgunum eru sýnd í 21. töflu. Af inn-
komnum lánum voru 79,8 millj. kr., sem 
samið hafði verið um fyrir ársbyrjun 1959. 
Hér á eftir verður getið þeirra lána, sem 
samið var um á árinu. 

Framkvæmdabanki Íslands samdi í apríl 
um lán í Bandaríkjunum að upphæð 1.760 
þúsund dollara. Lánið var tekið hjá Export-
Import bankanum í Washington og er ætlað 
til almennra vörukaupa. Nokkur slík lán 
hafa verið tekin hjá sömu stofnun undan-
farin ár, og hefur jafnvirði varanna, sem 
keyptar eru fyrir lánin, verið notað til 
framkvæmda hér innan lands, aðallega raf-
virkjunarframkvæmda, og er svo einnig 
með þetta lán. Lánstími er 20 ár, en fyrsta 
endurgreiðsla af láninu mun fara fram í 
janúar 1964. Endurgreiðslan fer fram í ís-
lenzkum krónum, og eru vextir 3 1/2%. Að-
eins lítill hluti af þessu láni kom inn á ár-
inu. 

Í fjárlögum ársins 1959 var ríkisstjórn-
inni heimilað að taka erlent lán allt að 6 
millj. dollara. Fyrra helming þessa láns eða 
3 millj. dollara tók ríkisstjórnin í júní 
1959. Lánið er tekið hjá Efnahagssam-
vinnustofnuninni í Washington og er ætlað 
til eflingar efnahagsþróunar á Íslandi. Lán-
ið er afborgunarlaust í eitt ár, en endur-
greiðist síðan í dollurum með 35 jöfnum 
hálfsárslegum greiðslum. Vextir eru 3 1/2%-
Tæpur helmingur lánsins var notaður á ár-
inu. Um síðara hluta lánsins var samið í 
janúar 1960. 

Framkvæmdabankinn tók eitt lán á árinu 
hjá Habag í Düsseldorf, V.-Þýzkalandi. 
Lánið, sem er að upphæð 1.200 þúsund v.-
þýzk mörk, var tekið vegna kaupa á fisk-
flökunarvélum o. fl. Vextir eru 2 1/2% hærri 
en forvextir þýzka þjóðbankans á hverjum 
tíma. Endurgreiðsla lánsins hefst 1 1/2 ári 
eftir að samið var um það og endurgreiðist 
með hálfsárslegum greiðslum á f jórum ár-
um. Um helmingur lánsins var notaður á 
árinu. 

Eitt lán tók Framkvæmdabankinn enn á 
árinu. Það lán var tekið hjá Kooperativa 
Förbundet í Svíþjóð og var að upphæð 
1 millj. sænskar krónur. Lánið á að nota 
til byggingar frystihúss í Þorlákshöfn, og 
eru vextir af þvi 5 3/4%. Það verður endur-
greitt á 10 árum. 

Póstur og sími tóku tvö lán á árinu, bæði 
hjá L. M. Ericsson, samtals að upphæð um 
2.211 þúsund sænskar krónur. Lánin verða 
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notuð til stækkunar á sjálfvirka símakerf-
inu. Vextir eru 5%. Hvorugt þeirra var 
notað á árinu. 

Á vegum Rafmagnsveitna ríkisins var 
tekið danskt lán hjá Nordiske Kabel- og 
Trádfabrikker að upphæð 242 þúsund 
danskar krónur til kaupa á jarðstreng. 
Lánið var notað að mestu leyti á árinu. 

Nokkur lán voru tekin á vegum opinberra 
aðila til skipakaupa. Þannig tók Landhelgis-
gæzlan lán hjá Áalborg Værft að upphæð 
6,3 millj. danskar krónur vegna kaupa á 
nýju varðskipi. Lánið endurgreiðist hálfs-
árslega á 4 1/2 ári. Vextir eru 1% yfir for-
vöxtum Danmarks Nationalbank, en þó 
aldrei lægri en 6 1/2%. Bæjarútgerð Hafnar-
fjarðar tók lán á árinu hjá Weser Werk, 
Seebeck í V.-Þýzkalandi. Lánið, sem tekið 
er vegna kaupa á togara, er að upphæð 
2.580 þúsund vestur-þýzk mörk. Loks tók 
Skipaútgerð ríkisins lán hjá skipasmíða-
stöð í Hollandi vegna smíða Vestmanna-
eyjaskipsins Herjólfs. Lánið er að upphæð 
671 þúsund gyllini, með 6% vöxtum og 
endurgreiðist á þremur árum. 

Nýjar lántökur einkaaðila, sem vitað er, 
að samið hafi verið um á árinu 1959, námu 
alls 120,1 millj. kr. Af þessum lánum voru 
notaðar 62,5 millj. kr., en auk þess voru 
notaðar af lánum, sem áður hafði verið sam-
ið um, 6,6 millj. kr. Langmesti hluti láns-
fjárins er vegna skipakaupa. Athygli skal 
vakin á því, að lántökur vegna fiskibáta-
kaupa eru nú taldar með í 21. og 22. töflu, 
en það hefur ekki verið gert í fyrri grein-
um í Fjármálatíðindum um þessi efni. Þess-
ar lántökur jukust mjög á árinu 1959. 

Eins og sýnt er í 21. töflu, urðu afborg-
anir af erlendum skuldum opinberra aðila 
á árinu 1959 64,8 millj. kr. og hækkuðu því 
um nær helming frá 1958 eða úr 33,5 millj. 
kr. Þessi mikla aukning stafar þó að nokkru 
leyti af endurgreiðslu á E.P.U.-skuld að 
upphæð 15,2 millj. kr., en hún hefur ekki 
fyrr talizt til langra lána. Afborganir af 
einkalánum hækka einnig verulega eða í 
40,8 millj. kr. úr 29,1 millj. kr. (greiðslur 
vegna fiskibátakaupa meðtaldar). Vaxta-
greiðslur af opinberum lánum 1959 voru 
22,3 (13,3) millj. kr., en af einkalánum 7,6 
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(7,9) millj. kr. Tölur innan sviga eru frá 
1958. 

Í 22. töflu er yfirlit yfir fastar erlendar 
skuldir í árslok 1958 og 1959, flokkað í 
gjaldeyristegundir og eftir því, hvort lán-
takendur teljast opinberir aðilar eða einka-
aðilar. Tölurnar fyrir 1958 eru nokkuð 
breyttar frá þeim tölum, sem birtar voru 
í 2. hefti Fjármálatíðinda 1959, 80. bls. 

Aðalástæðan er sú, að fiskibátalánin eru nú 
innifalin í einkalánunum, en að öðru leyti 
er um að ræða leiðréttingar, sem gei'ðar 
eru í samræmi við réttari upplýsingar. 

Samkvæmt töflunni hafa heildarskuld-
irnar vaxið úr 726,3 millj. kr. í árslok 1958 
í 934,1 millj. kr. í árslok 1959 eða um 207,8 
millj. kr. Að frádreginni E.P.U.-skuldinni 
hafa heildarskuldirnar hins vegar vaxið um 
96,1 millj. kr. 

Til skuldar í 22. töflu er þó aðeins talinn 
sá hluti lánanna, sem notaður hafði verið 
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í lok hvors ársins um sig. í árslok 1958 voru 
ónotaðar 145,0 millj. kr. af erlendum lán-
um, sem þá hafði verið samið um. í árslok 
1959 var samsvarandi upphæð 202,0 millj. 

kr. Heildarskuldbindingar í föstum erlend-
um lánum voru því, að óinnkomnu lánsfé 
meðtöldu, 871,3 millj. kr. í árslok 1958, en 
1.136,1 millj. kr. í árslok 1959. 



Samgöngur 
Inngangur — Farþegaflutningar innan lands — Vöru-
flutningar innan lands Farþegaflutningar milli landa 
— Vöruflutningar milli landa — Kaupskipastóllinn — 
Bifreiðaeignin Flugflotinn — Póstur og sími. 

Inngangur. Farþegaflutningar innan lands. 

Traustar og greiðar samgöngur eru mikil-
vægt skilyrði efnahagslegra framfara. 

Hér á landi hafa orðið örar framfarir í 
samgöngumálum á síðustu árum, og hefur 
um 15% ríkisútgjaldanna (rekstrarút-
gjalda) verið varið til þeirra. Er þetta mun 
hærra hlutfall en hjá nágrannaþjóðum okk-
ar, þrátt fyrir þá staðreynd, að ríkisbú-
skapurinn er hér á landi mikilvægari þátt-
ur í þjóðarbúskapnum en í nágrannalönd-
unum. Þetta er ekki óeðlilegt, þegar strjál-
býli landsins er haft í huga, en mestur hluti 
kostnaðarins við samgöngumál fer til vega-
lagna og brúargerða eða nálægt tveir þriðju 
hlutar. Til strandsiglinga hefur á undan-
förnum árum farið um einn áttundi hluti 
heildarútgjalda til samgöngumála, nokkru 
stærri hluti til vitabygginga og hafnargerða 
og um einn tuttugasti hluti til flugmála. 

Í Fjármálatíðindum hafa tvisvar áður 
birzt greinar um samgöngumál, í fyrsta 
skipti í 1. hefti 1955, þar sem skýrt var frá 
þróun samgöngumála síðustu árin fyrir 
1955. Næst birtist grein í 1. hefti 1958, þar 
sem bætt var við upplýsingum fyrir árin 
1955—1957, og var sú grein mun ýtarlegri 
en sú fyrsta. Hér verður þráðurinn tekinn 
upp og birtar upplýsingar fyrir árin 1958 
og 1959, en að öðru leyti hefur ekki verið 
safnað víðtækari upplýsingum en í síðustu 
grein. 

Í þessu sambandi, sem og á ýmsum öðrum 
sviðum efnahagsmála, veldur það miklum 
erfiðleikum, hve skýrslugerð er áfátt. 

Farþegaflutningar hér á landi fara að 
langmestu leyti fram með bifreiðum, svo 
sem kunnugt er, einkum á hinum skemmri 
leiðum. Þó hafa farþegaflutningar með 
flugvélum aukizt mjög verulega á síðustu 
árum, en aftur á móti hefur dregið úr far-
þegafjölda með skipum í lengri strand-
ferðum. 

Á 1. töflu sjást fólksflutningar á sér-
leyfisleiðum árin 1950—1959. Er þar um 
að ræða flutninga almenningsvagna, sem 
eru í reglubundnum ferðum, nema strætis-
vagna Reykjavíkur, Kópavogs og Akureyr-
ar. Langmest munar um farþegafjöldann 
á séxieyfisleiðinni Reykjavik—Hafnar-
fjörður, en þar eru taldir með farþegar, 
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sem Landleiðir h.f. hafa flutt til og frá 
Vífilsstöðum, Vatnsenda og Kópavogi. Hin 
mikla fækkun farþega á sérleyfisleiðinni 
árið 1957 stafar af því, að hinn 1. marz það 
ár hófust reglubundnar ferðir Strætisvagna 
Kópavogs. Áætlað er, að þeir hafi flutt 520 
þús. farþega árið 1957, 710 þús. farþega 
árið 1958 og 790 þús. farþega árið 1959. 
Taka ber tölur þessar með varúð, þar sem 
um hreinar áætlanir er að ræða. Þar sem 
leið Kópavogsvagnanna er svo stutt, hefur 
ekin vegalengd, sem sýnd er í fyrsta dálki 
í 1. töflu, lítið stytzt. 

Á 2. töflu er sýnd samanlögð ekin vega-
lengd strætisvagnanna í Reykjavík og einn-
ig heildarfarþegarými þeirra. Akstur vagn-
anna hefur stöðugt aukizt frá ári til árs, 
bæði vegna þess, að teknar hafa verið upp 
nýjar leiðir um úthverfin, og auk þess er 
vögnunum sífellt að fjölga. Af þeirri ástæðu 
og sökum stækkunar vagnanna vex heildar-
farþegarými þeirra með hverju ári. Ekki 
hefur reynzt unnt að fá tölur um farþega-
fjölda vagnanna. Stafar það af því, að ekki 
er hægt að koma á neinni talningu í sam-
bandi við innheimtukerfið. Þó má gera sér 
nokkra grein fyrir farþegafjöldanum með 
því að bera saman brúttótekjurnar frá ári 
til árs og taka um leið tillit til verðbreyt-
inga, sem orðið hafa, og fleiri atriða. En 
alltaf verða slíkar áætlanir ónákvæmar, og 
þykir því ekki rétt að birta neinar tölur hér. 
Óhætt mun þó að fullyrða, að farþegafjöld-
inn hafi aukizt mjög mikið á síðustu árum, 
mun meira en nemur árlegri íbúafjölgun 
borgarinnar, og er skýringin vitaskuld sú, 
hversu borgin þenst út að flatarmáli. 

Farþegaflug innan lands jókst mikið á 
árunum 1953—1957 að undanskildu árinu 
1955 (sjá 3. töflu), en það ár var langvinnt 
verkfall í landinu, svo sem kunnugt er. Á 
tveim síðustu árum hefur farþegafjöldinn 
minnkað aftur, og er helzta orsök þess vafa-
laust sú, að um mánaðamótin júlí—ágúst 
1958 hækkuðu fargjöld innan lands um 45%. 
Helztu flugleiðir innan lands eru frá Reykja-
vík til Akureyrar, Vestmannaeyja, Egils-
staða og Ísafjarðar. Eins og sjá má á 4. 
töflu, er mest flogið milli Reykjavíkur og 
Akureyrar, en nokkru minna á leiðinni 

Reykjavík—Vestmannaeyjar. Árið 1959 
varð nokkur fækkun farþega á báðum þess-
urn leiðum, og á leiðinni Reykjavík—Ísa-
fjörður varð fækkun, er nam yfir 20% frá 
árinu áður, en þá var mikið um framkvæmd-
ir við Mjólkárvirkjun. Aftur á móti varð 
nokkur aukning á farþegaflutningum milli 
Reykjavíkur og Egilsstaða á síðasta ári. 
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Á línuritinu hér fyrir neðan er sýnd flogin 
vegalengd íslenzku flugfélaganna í millj. km 
innan lands og utan frá 1950. 

Flogin vegalengd íslenzkra flugfélaga 
innan lands og utan 1950—1959 í millj. km. 

Á 5. töflu eru sýndir farþegaflutningar 
Skipaútgerðar ríkisins í strandsiglingum 
og einnig farþegaflutningar á leiðinni 
Reyltjavík — Akranes — Borgarnes. Hin 
mikla fækkun farþega árið 1957, sem 
sést í fyrsta dálki töflunnar, stafar 
fyrst og fremst af farmannaverkfalli, sem 
var á því ári. Mjög mikil fækkun varð 
á farþegaflutningum sjóleiðis til og frá 
Akranesi og Borgarnesi árið 1952, og staf-
ar sú fækkun af því, að snemma á því ári 
strandaði Laxfoss, og var flutningum síðan 
haldið uppi með ófullkomnu leiguskipi allt 
þar til Akraborgin hóf siglingar á leiðinni 

5. tafla. Strandferðir 1951—1959. 

Farþegaflutningar Vöruflutningar 

í apríl 1956. Hinir geysimiklu farþegaflutn-
ingar árið 1958 munu fyrst og fremst stafa 
af því, að það ár voru miklar framkvæmdir 
við byggingu sementsverksmiðjunnar á 
Akranesi. 

Vöruflutningar innan lands. 

Þar sem mikill hluti vöruflutninga innan 
lands fer fram með bifreiðum einstakra 
aðila, er ógerlegt að safna nokkrum heildar-
skýrslum um þá, og allar áætlanir um flutn-
ingsmagn hljóta að verða mjög ófullkomn-
ar. Á síðustu árum hefur það farið í vöxt, 
að stórir flutningsvagnar hafa annazt slíka 
vöruflutninga, og mun flutningsmagnið 
hafa aukizt allverulega af þeim sökum. í 
þessu efni er það og mikilvægt, að flutning-
ar hafa á síðari árum orðið greiðari en áður 
var sökum betri vetrarvega, og hamla snjóa-
lög ferðum ekki eins mikið. 

Vöruflutningar Skipaútgerðarinnar og 
Eimskipafélagsins með ströndum fram 
sjást á 5. töflu. Á síðustu árum hafa flutn-
ingarnir staðið nokkurn veginn í stað. 

Vöruflutningar með flugvélum í innan-
landsflugi eru sýndir á 3. töflu hér að fram-
an. Þeir eru eðlilega einungis lítill hluti af 
heildarmagni vöruflutninga innan lands, en 
fóru þó ört vaxandi á árunum 1953 til 1958. 
Árið 1959 var þó um allmikla minnkun að 
ræða, sem að miklu leyti mun stafa af 
hækkuðum flutningsgjöldum. Póstflutning-
ar með flugvélum hafa vaxið með hverju 
ári. Eru bréf og blöð send með flugvélum 
til allra þeirra staða, sem fastar flugsam-
göngur eru við. Þó mun póstur fremur vera 
sendur með bílum á sumrin, ef litlar tafir 
hljótast af því. 

Farþegaflutningar milli landa. 

Frá árinu 1950 hafa farþegaflutningar 
milli Íslands og útlanda stöðugt aukizt, og 
á fimm síðustu árum hefur aukningin num-
ið þriðjungi. Árið 1950 ferðuðust álika 
margir farþegar með flugvélum og skipum, 
en árið 1959 ferðuðust nærri þrisvar sinn-
um fleiri farþegar milli landa með flugvél-
um heldur en með skipum. Er þetta vita-
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skuld afleiðing bætts og aukins flugvéla-
kosts í millilandaflugi. Á 6. töflu er far-
þegaflutningunum skipt á skip og flugvélar 
og Íslendinga og útlendinga síðustu 10 árin, 
og línuritið á þessari síðu sýnir sömu skipt-
ingu. Á síðustu árum hafa útlendingar, 
sem ferðast til og frá landinu, verið um 
20% fleiri en Íslendingar. Af útlendingun-
um eru Danir og Bandaríkjamenn langflest-
ir. Með Dönunum eru taldir færeyskir sjó-
menn, sem ráðnir eru á íslenzk fiskiskip, og 
er það meginástæða hins mikla fjölda Dana, 
en árið 1959 voru þeir tæplega 40% allra 
útlendinga, er ferðuðust til og frá landinu. 
Það ár voru Bandaríkjamenn rúmlega 24% 
útlendinganna, en mikill hluti þeirra voru 
starfsmenn á Keflavíkurflugvelli, aðrir en 
hermenn, og fjölskyldur hermanna þar. 

Á 10. töflu sést farþegafjöldi með flug-
vélum Flugfélags Íslands og Loftleiða í 
millilandaflugi. Er þar um stöðuga aukn-
ingu að ræða síðan 1951. Á tveimur síðustu 
árum hefur verið mikið um farþegaflutn-
inga í leiguflugi Flugfélags Íslands milli 
Danmerkur og Grænlands, og á það sinn 
þátt í aukningunni þessi ár. 
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Vöruflutningar milli landa. 
Á 7. töflu er sýnt heildarflutningsmagn 

í innflutningi og útflutningi á fimm ára 
fresti frá 1935—1955 og síðan árlega. Magn 
innflutnings og útflutnings óx árlega frá 
1950 til 1956, en minnkaði nokkuð árið 1957 
og hefur ekki tekið veigamiklum breyting-
um síðan. Taflan sýnir auk þess vísitölu 
flutningsmagnsins með árið 1935 sem 
grunnár. Á síðustu árum hefur verið flutt 
um þrisvar sinnum meira magn til landsins 
heldur en frá því, og er það vegna þess, að 
mikið er flutt inn af tiltölulega ódýrri 
þungavöru, t. d. olíu, salti og sementi. 

Innflutningur helztu orkugjafa er sýnd-
ur á 8. töflu. Athyglisvert er, að þessar 
þrjár vörutegundir einar hafa flest árin 
numið meiru en helmingi heildarinnflutn-
ingsins að þyngd. Innflutningsmagn kola 
hefur stöðugt minnkað og nam árið 1959 
litlu meira en einum fimmta hluta af inn-

fluttu magni ársins 1935. Jafnframt hefur 
innflutningur brennsluoliu stóraukizt á 
tímabilinu. Bensínnotkun hefur og aukizt 
mjög mikið í landinu, og er meginástæðan 
að sjálfsögðu hin stóraukna bifreiðaeign 
landsmanna. Þannig hefur innflutningur 
bensins meira en tífaldazt siðan 1935. 

Af eðlilegum ástæðum fara vöruflutn-
ingar milli Íslands og útlanda að langmestu 
leyti fram með skipum. Á 9. töflu er sýnt 
flutningsmagn síðustu tíu ára á vegum ís-
lenzkra skipafélaga, sem halda uppi reglu-
legum siglingum. Árin 1950—1956 nam 
hlutdeild íslenzkra kaupskipa í innflutn-
ingnum 30—40% og fór heldur vaxandi á 
þessum árum, en árið 1957 fór þetta hlut-
fall upp í rúmlega 56% vegna olíuflutning-
anna með Hamrafelli og hefur verið svipað 
síðan. Um 60—70% af útflutningsmagn-
inu hefur verið flutt með íslenzkum skipum 
á undanförnum árum, en hæst var hlutfall-
ið 1959 eða 75%. 

Á töflunni eru einnig sýndir flutningar 
með erlendum leiguskipum á vegum Eim-
skipafélags Íslands og S.Í.S. Auk þessara 
tveggja félaga halda Eimskipafélag Reykja-
víkur, Jöklar h / f , Hafskip h / f og Skipa-
útgerð ríkisins uppi ferðum milli Íslands 
og útlanda. Eitt erlent skipafélag, Samein-
aða gufuskipafélagið danska, heldur uppi 
reglulegum ferðum til Íslands með einu 
skipi. 

Á 10. töflu eru sýndir vöruflutningar ís-
lenzkra flugfélaga milli Íslands og útlanda 
síðasta áratuginn. Hafa þeir aukizt með 
hverju ári og meira en fimmfaldazt á tíma-
bilinu. Þó er aðeins um hverfandi magn að 
ræða miðað við heildina, en flutningur flug-
vélanna er yfirleitt mjög verðmætur að til-
tölu við þunga og skiptir verulegu máli í 
sambandi við nokkrar vörutegundir. 

Kaupskipastóllinn. 
Síðan stríðinu lauk hefur kaupskipafloti 

Íslendinga algjörlega verið endurnýjaður, 
og er aðeins eitt þeirra kaupskipa, sem þjóð-
in átti árið 1939, enn í eigu landsmanna. 
Á 11. töflu er sýnd stærð og fjöldi kaup-
skipaflotans á árunum 1945—1959. Á þessu 
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9. tafla. Vöruflutningar milli Íslands og útlanda á vegum íslenzkra skipafélaga. 

tímabili hefur flotinn þvi nær sexfaldazt 
að tonnatölu. Hin mikla aukning að tonna-
tölu á árinu 1956 er vegna kaupanna á olíu-
flutningaskipinu Hamrafelli. Á síðasta ári 

10. tafla. Millilandaflug Flugfélags Íslands 
og Loftleiða 1950-1959. 

bættist eitt stórt vöruflutningaskip í flot-
ann, en það var Langjökull, sem er um 2000 
brúttólestir. Auk þess var keypt til landsins 
eitt farþegaskip, flóabáturinn Drangur. 

Kaupskipafloti Íslendinga er tiltölulega 
mjög stór. Á 14. töflu er sýndur kaupskipa-
floti helztu siglingaþjóðanna auk Íslands 
að tiltölu við fólksfjölda árið 1958. Þar sést, 
að einungis eitt land, Noregur, hefur til-
tölulega stærri flota (reyndar miklu stærri). 

Á Íslandi eru langmestar skipakomur í 
Reykjavíkurhöfn, Á 12. töflu eru sýndar 
skipakomur þangað síðustu tíu árin, skipt 
á innlend skip og erlend. (Sjá einnig linurit 
á næstu síðu.) Af skipum einstakra erlendra 
þjóða hafa dönsk og brezk skip verið lang-
flest á síðustu árum. Erlendu skipin af 
óþekktri stærð eru herskip, sem ekki hafa 
gefið fullnægjandi upplýsingar. 
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Bifreiðaeignin. 
Fjöldi bifreiða á landinu og meðalaldur 

þeirra er sýndur á 13. töflu. Þar sést, að á 
tímabilinu, sem nær yfir 10 ár, hefur bif-
reiðafjöldinn því nær tvöfaldazt. Frá 1954 
hefur árleg aukning verið 6—8 %. Undan-
tekning er þó árið 1955, er bifreiðum fjölg-
aði um 28%. 

Meðalaldurinn er miðaður við smíðaár, 
og er reiknað með því, að allir bílar séu 
smíðaðir á miðju ári. Meðalaldur vörubif-
reiða er hár eða tæplega 12 ár, og er það að 
ýmsu leyti óhagkvæmt. Fólksbílar eru að 
meðaltali rúmlega 8 ára gamlir. 

Af fólksbifreiðum eru nú til 95 tegundir 
í landinu, og skiptist hver tegund í ýmsar 
gerðir. Samanlagður fjöldi fimm hæstu teg-
undanna nemur rúmlega helmingi allra 
fólksbifreiða. Af vörubifreiðum eru 106 
tegundir, og er fjöldi hinna þriggja hæstu 
55% af heildarfjölda vörubifreiða. 

Af rúmlega 20 þús. bifreiðum, sem skipt-
ast á 37 árgerðir, eru langflestar af árgerð-
unum 1955 og 1946 eða tæplega þriðjungur 
allra bifreiða í landinu. 

Á 14. töflu er gerður samanburður á 
fólksbifreiðaeign á íbúa í nokkrum löndum. 
Fólksbifreiðaeignin mun tiltölulega meiri 
á Íslandi en í flestum löndum öðrum. Helztu 
lönd, þar sem hún er meiri, eru Bandaríkin, 
Kanada, Nýja-Sjáland, Ástralía, Svíþjóð, 
Frakkland og Bretland. Þess ber að gæta, 

að með fólksbifreiðaeign Íslendinga eru 
taldir rúmlega 2 þús. jeppar eða 14% allra 
fólksbifreiða, þótt ekki séu þeir fólksbílar 
í venjulegum skilningi. 

Því hefur oft verið haldið fram, að helzta 
orsök hinnar tiltölulega miklu bifreiðaeign-
ar Íslendinga sé sú, að hér á landi þjóni 
bifreiðir því hlutverki, sem járnbrautir hafi 
erlendis, að því er viðkemur ferðalögum 
innan lands. Þetta er eflaust rétt, svo langt 
sem það nær, en hafa verður í huga, að hér 
á landi notar fólk flugvélar til innanlands-
ferða sennilega meira en gert er í flestum 
öðrum löndum, ef miðað er við fólksfjölda. 

Flugflotinn. 
Miklar breytingar hafa orðið á flugflot-

anum á síðustu árum. Flugfélag Íslands á 
nú 8 flugvélar: eina Skymaster-vél (DC-4), 
sem tekur 60 farþega, tvær Yickers Vis-
count-vélar, sem taka 50 farþega hvor, þrjár 
Douglas Dakota-vélar, sem taka 28 farþega 
hver, og tvær Catalina-vélar, sem taka 20 
farþega hvor. Loftleiðir eiga 4 flugvélar: 
tvær Skymaster-vélar (DC-4), sem taka 60 
farþega hvor, en hafa auk þess tvær sams 
konar flugvélar á leigu og tvær Cloud-
master-vélar (DC-6D), sem taka 80 farþega 
hvor. Þannig er flugfloti þessara tveggja 
félaga 12 flugvélar, sem taka samtals 564 
farþega, en séu leiguflugvélar Loftleiða 



15. tafla. Póstsendingar. 

14- tafla. Alþjóðlegur samanburður á 
nokkrum þáttum samgangna árið 1958. 

taldar með, er um að ræða 14 flugvélar 
með sætum fyrir 684 farþega. 

Þróun flugsins síðustu árin sést greini-
lega á 3., 4. og 10. töflu og auk þess á línu-
riti á 34. bls. Eftirfarandi yfirlit sýnir þá 
vegalengd, sem flogin hefur verið árlega 
síðustu fimm árin af flugvélum hvors flug-
félagsins um sig í þús. kílómetra: 

16. tafla. Símskeyti og langlínusamtöl. 
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Á 14. töflu eru sýndir heildarfarþegakm 
flugfélaga nokkurra landa árið 1958, en þeir 
eru bezti mælikvarðinn á það, hve flugið 
hefur verið umfangsmikið með hverri ein-
stakri þjóð. Hlutur Íslands er þar býsna 
mikill, enda þótt ekki sé um hlutfallstölur 
að ræða, t. d. litlu minni en Finnlands og 
um þriðjungur á við Danmörku og Noreg. 

Póstur og sími. 

Póst- og símaþjónustan er einn mikil-
vægasti þáttur samgöngukerfisins. Hefur 
yfirleitt verið um verulega aukningu að 
ræða á þessum sviðum undanfarin ár, þótt 
segja megi, að þróunin hafi verið öllu hæg-
ari þar en á sumum öðrum sviðum sam-
göngumála. Póstsendingar innan lands og 
utan síðustu f jögur ár eru sýndar á 15. töflu 
og símskeytasendingar og langlínusamtöl á 
16. töflu. Árið 1959 voru samtals 5.919 sím-
töl (31.175 mín.) frá Íslandi til útlanda, en 

4.002 símtöl (24.523 mín.) frá útlöndum til 
Íslands. í árslok 1959 voru 30.810 síma-
notendur á öllu landinu, og fjöldi talfæra 
var á sama tíma 36.274, þar af var 24.261 
tengt sjálfvirkum símstöðvum eða 66,9%. 

Á 17. töflu sést talsímanotkun í Reykja-
vík síðustu tíu árin. Á því tímabili hefur 
talsímanotendum fjölgað um 98%, en árið 
1957 varð fjölgunin hlutfallslega langmest, 
er sjálfvirka stöðin í bænum var stækkuð 
allverulega. Tölurnar um fjölda símtala eru 
of háar, þar sem símtöl til Hafnarfjarðar 
eru talin með, en hvert þeirra er reiknað 
sem þrjú innanbæjarsamtöl. 

Sími er mjög mikið notaður á Íslandi 
miðað við notkunina í öðrum löndum. Á 14. 
töflu er gerður samanburður á talsímanotk-
un í nokkrum löndum árið 1958, og er hún 
mest á Íslandi. Þó mun mest talsímanotkun 
í heiminum vera í Alaska, Hawaii og Kan-
ada, hið fyrst nefnda með 609 símtöl á íbúa 
árið 1958, Hawaii með 532 og Kanada með 
511 símtöl á íbúa. 



Aðgerðir í efnahagsmálum 

Í þessari grein er getið helztu lagasetninga um breytta 
skipan efnahagsmála, sem gerðar voru á síðasta Alþingi. 
Einnig er gerð grein fyrir helztu framkvæmdaratriðum 
í samræmi við lögin. 

Inngangur. 

Með efnahagsráðstöfunum þeim, sem 
gerðar voru um áramótin 1958—1959 

og fólgnar voru í niðurfærslu verðlags og 
kaupgjalds með auknum niðurgreiðslum 
vöruverðs og beinni lækkun verðlagsupp-
bóta á laun, tókst að stöðva þær víxlhækk-
anir kaupgjalds og verðlags, sem ríkt höfðu 
á undanförnum árum. Hélzt verðlag stöð-
ugt út árið 1959. Á hinn bóginn var enn 
um að ræða mikið jafnvægisleysi í gjald-
eyris- og peningamálum. Þær róttæku ráð-
stafanir í efnahagsmálum, sem núver-
andi ríkisstjórn hefur gert á þessu ári, 
miða að því að skapa einnig jafnvægi á 
þessum sviðum. Meginþættir ráðstafananna 
eru gengisbreyting, endurskipulagning á 
fjármálum hins opinbera, almennar vaxta-
hækkanir og aðrar ráðstafanir í peninga-
málum og verðlagsmáium og að lokum breytt 
skipan innflutnings- og gjaldeyrismála. Í 
því, sem hér fer á eftir, verður nánar vikið 
að hinum einstöku þáttum ráðstafananna. 

Gengisbreytingin. 

Frá og með 29. janúar hætti Seðlabank-
inn að skrá sölugengi erlends gjaldeyris, 
vegna þess að á framkomnu frumvarpi til 
fjárlaga mátti sjá, að innan skamms tíma 
myndi lagt fyrir Alþingi frumvarp, sem 
fæli í sér breytingu á gengi krónunnar. 

Bankarnir hættu jafnframt sölu á gjald-
eyri fyrir öðru en óumflýjanlegum greiðsl-
um og þá gegn tryggingu og yfirlýsingu 
kaupanda um að greiða það gengi, er skráð 
yrði eftir afgreiðslu frumvarpsins. Frum-
varp um efnahagsmál var síðan lagt fyrir 
Alþingi 3. febrúar, en samþykkt 19. febrúar 
og gefið út sem lög nr. 4 20. febrúar 1960. 
í lögunum er ákveðið, að jafngengi (par 
value) íslenzkrar krónu skuli vera 38,00 kr. 
hver bandarískur dollar og annar gjaldeyrir 
skuli skráður í samræmi við það. Lögin 
heimila jafnframt að ákveða kaup- og sölu-
gengi á dollar þannig, að það sé ekki meira 
en 1% undir eða 1% yfir jafngengi. Seðla-
bankinn ákvað, að kaupgengi yrði 38,00 kr. 
og sölugengi 38,10 kr. hver bandarískur 
dollar, og er annar gjaldeyrir skráður í 
samræmi við það. Nýja gengið kom til fram-
kvæmda frá byrjun afgreiðslutíma í bönk-
unum 22. febrúar. Í sambandi við gengis-
breytinguna var ákveðið að taka upp dag-
lega skráningu á frjálsum gjaldeyri þannig, 
að kaup- og sölugengi Bandarikjadollars er 
fyrst um sinn fast, en gengi á öðrum frjáls-
um gjaldeyri breytilegt eftir gengi viðkom-
andi gjaldeyris gagnvart dollar. 

Í samræmi við hið nýja jafngengi ís-
lenzkrar krónu, 38,00 kr. á dollar, og gull-
verð í New York, 35 dollarar fyrir hverja 
"troy ounce" af skíru gulli, var gildi ís-
lenzkrar krónu miðað við gull ákveðið þann-
ig: Verð einnar "troy ounce" (þ. e. 31,1035 
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grömm) af skíru gulli er 1.330,00 kr. eða 
1,00 kr. = 0,0233861 grömm af skíru gulli. 
Samkvæmt peningalögunum frá 1875 voru 
0,403227 grömm af skíru gulli í einni krónu. 
Gullgildi krónunnar hefur því fallið niður 
í 5,7997% af upphaflegu gullgildi. Sam-
kvæmt því jafngilda nú 100 gullkrónur 
1.724,21 pappírskrónum. 

Gengisreikningur ríkissjóðs. Stofnaður 
var sérstakur reikningur í Seðlabankanum, 
gengisreikningur ríkissjóðs, og var færð 
til gjalda á honum sú hækkun í krónum, 
sem varð á skuldum ríkissjóðs við Greiðslu-
bankalag Evrópu vegna gengisbreytingar-
innar. Þá var einnig færður á gengisreikn-
inginn sá gengismunur, sem fram kom hjá 
þeim bönkum, sem verzla með erlendan 
gjaldeyri, með tilliti til erlendra eigna og 
skulda viðkomandi banka. Loks var færður 
á gengisreikninginn sá gengismunur, sem 
myndaðist við það, að gjaldeyrissölubank-
arnir höfðu fyrir gildistöku laganna innt 
af hendi greiðslur vegna bankaábyrgða, 
sem siðar voru gerðar upp við innflytjend-
ur á nýja genginu. Gengisuppgjöri er enn 
ekki endanlega lokið, en í lok júnímánaðar 
var nettómismunur gengisreiknings 183 
millj. kr. 

Útflutningssjóður. Útflutningssjóður var 
lagður niður við gildistöku laganna um efna-
hagsmál Vegna skuldbindinga sinna starf-
ar hann þó áfram fyrst um sinn, unz megin-
hlutverki hans er lokið að dómi ríkisstjórn-
arinnar, og verður þá Seðlabankanum falið 
að annast endanleg reikningsskil sjóðsins. 
Sér sjóðurinn um greiðslu útflutningsupp-
bóta á allar sjávar- og landbúnaðarafurðir, 
sem framleiddar voru í landinu til 15. 
febrúar 1960. Auk þess hefur hann með 
höndum greiðslur yfirfærslubóta á erlend-
an gjaldeyri til greiðslu á þjónustu, sem 
innt var af hendi fyrir 16. febrúar 1960. 
Til þess að standa straum af þessum skuld-
bindingum fær Útflutningssjóður mismun 
andvirðis skilaðs gjaldeyris á eldra gengi 
og andvirðis hans á nýju gengi fyrir út-
fluttar vörur, sem framleiddar voru fyrir 
16. febrúar 1960. Mismuninn, að frádregn-
um uppbótum vegna útflutningsvöru-
birgða, á að nota til þess að greiða skuldir 
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sjóðsins, eins og þær voru 16. febrúar, en 
þær hafa verið áætlaðar 290—300 millj. kr. 
Eftirstöðvarnar verða greiddar af sérstök-
um útflutningsskatti, sem nemur 2 1/2% og 
innheimtur er af fob.-verði allra vara, sem 
fluttar eru úr landi til sölu frá gildistöku 
laganna og framleiddar eftir 15. febrúar 
1960. 

Afgreiðsla fjárlaga og skattamál. 

Ráðstafanir ríkisstjórnarinnar í efna-
hagsmálum munu að sjálfsögðu hafa víð-
tæk áhrif á fjármál ríkisins. Þeir þættir 
ráðstafananna, sem mestu máli skipta í 
þessu efni, eru í fyrsta lagi gengisfelling-
in, í öðru lagi breytingar skattakerfisins 
og aukin framlög til almannatrygginga og 
í þriðja lagi tilfærsla tekna og gjalda frá 
Útflutningssjóði til ríkissjóðs. 

Vegna gengisfellingarinnar hækka að-
flutningsgjöld allverulega, einkum verðtoll-
ur og söluskattur á aðfluttar vörur, en auk 
þess ýmis önnur gjöld. Á hinn bóginn leiðir 
það af gengisfellingunni, að rekstrarútgjöld 
ríkissjóðs aukast að mun, einkum þau út-
gjöld, sem eru fólgin í greiðslum í erlendri 
mynt, t. d. kostnaður við sendiráðin erlend-
is, afborganir og vaxtagreiðslur af erlend-
um lánum ríkissjóðs sjálfs og auk þess af 
vanskilalánum annarra aðila, sem ríkissjóð-
ur er í ábyrgð fyrir. 

Róttækar breytingar voru gerðar á 
skattakerfinu. Lagður er á tvenns konar 
söluskattur. Í fyrsta lagi 3% almennur 
söluskattur á vörur og þjónustu og í öðru 
lagi 15% söluskattur á tollverð innfluttrar 
vöru að viðbættum aðflutningsgjöldum og 
áætlaðri 10% álagningu, en gert er ráð 
fyrir, að síðarnefndi skatturinn verði af-
numinn í lok þessa árs. Jafnframt var felld-
ur niður 9% söluskattur á þjónustu og inn-
lendan iðnaðarvarning, sem rann til Út-
flutningssjóðs (6%) og ríkissjóðs (3%) . 
Söluskattur í tolli var áður 7%. Gert er ráð 
fyrir, að einn fimmti hluti hins almenna 
söluskatts renni til jöfnunarsjóðs sveitar-
félaga. Jafnframt var felldur niður skattur 
af almennum launatekjum þannig, að ein-
staklingur greiðir engan skatt af 50 þús. kr. 
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tekjum, hjón greiða engan skatt af 70 þús. 
kr. tekjum og fyrir hvert barn má draga 
10 þús. kr. frá tekjum, áður en þær eru 
skattlagðar. Tekjuskattstiganum var og 
breytt verulega. Af fyrstu 10 þús. kr. skatt-
gjaldstekna greiðast 5%, af tekjum, sem 
nema 10—30 þús kr., greiðast 10%, og fer 
skatturinn síðan stighækkandi upp í 30% 
af skattgjaldstekjum, sem nema meiru en 
90 þús. kr. 

Bótagreiðslur ríkissjóðs til almanna-
trygginga voru mjög auknar. Er einkum 
um að ræða hækkun á fjölskyldubótum og 
elli- og örorkulífeyri. Fjölskyldubætur eru 
nú greiddar þegar með fyrsta barni og nema 
2.600 kr. með hverju barni. Áður voru bæt-
ur ekki greiddar fyrr en með þriðja barni, 
og námu þær greiðslur 1.166 kr. á fyrsta 
verðlagssvæði og 874 kr. á öðru verðlags-
svæði, og með fjórða barni og hverju barni 
þar fram yfir voru greiddar 2.331 kr. á 
fyrsta verðlagssvæði og 1.738 kr. á öðru 
verðlagssvæði. Elli- og örorkulífeyrir hækk-
ar um 20% að viðbættri þeirri 20% hækk-
un, sem fyrri ríkisstjórn hafði lagt til. 
Þannig nemur heildarhækkunin 44%. 

Við afnám Útflutningssjóðs tók ríkis-
sjóður við þeim tekna- og gjaldaliðu.m hans, 
sem ekki voru endanlega felldir brott, en 
tveir teknaliðir, farmiðagjald og álag 
á ferðagjaldeyri, voru lagðir niður. 
Helztir þessara nýju teknaliða ríkis-
sjóðs eru innflutningsgjald, iðgjalda-
skattur og hluti af umboðsþóknun og 
gengismun gjaldeyrisbankanna, en auk 
þess yfirtekur hann hluta Útflutningssjóðs 
af þeim liðum, sem áður runnu til beggja 
þessara aðila, svo sem söluskattur o. fl. Í 
fjárlagafrumvarpinu var gert ráð fyrir, að 
tekjur ríkissjóðs myndu aukast um 226 
millj. kr. vegna þessara teknaliða. Hlut-
fallstölum innflutningsgjaldsins var breytt 
þannig, að í stað 62% gjaldsins kemur nú 
40%, í stað 40% gjaldsins 30% og í stað 
22% gjaldsins 15%. Þessar nýju hlutfalls-
tölur eru miðaðar við það, að af gjaldinu 
verði svipaðar tekjur í krónum og áður var. 
Auk þess voru gerðar ýmsar breytingar á 
öðrum gjöldum. Ríkissjóður yfirtekur og 
niðurgreiðslur þær á vöruverði, sem Út-

flutningssjóður annaðist árin 1958 og 1959, 
og eru útgjöld vegna þeirra á árinu 1960 
áætluð 265 millj, kr. í fjárlögum, en þar 
á móti kemur, að greiðsla til Útflutnings-
sjóðs fellur niður. 

Þegar hið endanlega fjárlagafrumvarp 
fyrir árið 1960 var lagt fyrir Alþingi í lok 
janúar sl., kom i ljós, að það var í veiga-
miklum atriðum frábrugðið fjárlögum 
fyrra árs. Þannig hækkuðu tekjur og gjölcl 
á rekstrarreikningi um því nær þriðjung 
frá fjárlögum ársins 1959, og miklar breyt-
ingar urðu innbyrðis milli einstakra liða. 
Á yfirliti því, sem hér fer á eftir, er gerð 
grein fyrir hækkunum helztu tekna- og 
gjaldaliða á rekstrarreikningi fjárlaga frá 
1959 til 1960: 
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Frá dragast: 
Afnám framlags ríkissjóðs til Útflutn-

ingssjóðs samkvæmt fjárlögum 1959 .. 152,1 

Samtals 437,7 

Samkvæmt þessu hækka tekjur um 32,9 
millj. kr. umfram gjöld, og eykst því 
rekstrarafgangur að sama skapi frá f j ár -
lögum 1959 og er nú 117,5 millj. kr. 

Á eignahreyfingareikningi f járlaga 1959 
voru útborganir umfram innborganir 84,5 
millj. kr., en í f járlögum þessa árs eru þær 
116,9 millj. kr. Hækkunin nemur því 32,4 
millj. kr., og munar þar langmest um af-
borganir og vexti af vanskilalánum, sem 
ríkissjóður er í ábyrgð fyrir. Hækkar þessi 
liður um 15,0 millj. kr. 

Aðgerðir í peningamálum. 

Þau ákvæði laga um efnahagsmál, sem að 
peningamálum lúta, er að finna í III. kafla 
laganna, 31.—33. grein. 

Í 31. grein eru gerðar breytingar á lög-
um nr. 73 1933, um bann við okri, dráttar-
vexti o. fl. Eft ir breytinguna hljóða þrjár 
fyrstu greinar þeirra laga svo: 

1. grein. 
Þegar samið er um vexti af skuld, en ekki 

tiltekin upphæð þeirra, skulu þeir vera jafn-
háir vöxtum af almennum sparifjárreikn-
ingum hjá bönkum og sparisjóðum. 

2. grein. 
Ef skuld er tryggð með veði í fasteign 

eða með handveði, er heimilt að taka af 
henni ársvexti, sem séu jafnháir þeim vöxt-
um, er stjórn Seðlabankans leyfir bönkum 
og sparisjóðum að taka hæsta fyrir þannig 
tryggð lán á þeim tíma, er til skuldar er 
stofnað, sbr. 16. gr. laga nr. 63 1957, um 
Landsbanka Íslands, eða breytilegir í sam-
ræmi við þá vexti. 

3. grein. 
Heimilt er að áskilja vexti af öðrum skuld-

um en þeim, er greinir í 2. gr., jafnháa og 
almennir útlánsvextir eru hæstir á þeim 
tíma, sem til skuldar er stofnað, hjá bönk-
um og sparisjóðum, sbr. 16. gr. laga nr. 63 
1957, eða breytilega í samræmi við þá vexti. 

Í 32. grein efnahagsmálalaganna er ríkis-
stjórninni heimilað að fengnu áliti stjórnar 
Seðlabankans og viðkomandi stofnunar að 
ákveða vaxtakjör og lánstíma eftirtalinna 
stofnana: Fiskveiðasjóðs Íslands, Stofn-
lánadeildar sjávarútvegsins, Byggingar-
sjóðs sveitabæja, Ræktunarsjóðs, Bygg-
ingarsjóðs ríkisins, Byggingarsjóðs verka-
manna og Raforkusjóðs. 

Um allar þessar stofnanir gilda sérstök 
lög, og eru lánskjör þeirra ákveðin þar. 
Flestar þeirra hafa veitt lán til langs tíma 
og með mjög lágum vöxtum. 

Með 33. grein laganna er gerð breyting 
á 2. mgr. 16. greinar laga nr. 63 1957, um 
Landsbanka Íslands. Sú grein kveður á um 
vald Seðlabankans gagnvart bönkum og 
sparisjóðum, en með þeirri breytingu, sem 
nú hefur verið gerð, hefur Seðlabankinn 
sams konar vald gagnvart innlánsdeildum 
kaupfélaga og Söfnunarsjóði Íslands. 

Um innlánsdeildir kaupfélaga gilda 
ákvæði 28. greinar laga nr. 46 1937, um 
samvinnufélög. Þar segir, að samvinnu-
félögum sé heimilt að starfrækja innláns-
deildir, er taki við fé félagsmanna til ávöxt-
unar sem rekstrarfé. Engar aðrar lagaregl-
ur hafa verið í gildi um innlánsdeildirnar 
fyrr en nú, að Seðlabankinn hefur fengið 
sams konar vald gagnvart þeim og öðrum 
innlánsstofnunum og getur því ákveðið inn-
lánskjör þeirra. 

Til þess að stuðla að því, að jafnvægi ná-
ist í peningamálum innan lands, ákvað 
stjórn Seðlabankans nokkru eftir setningu 
laganna um efnahagsmál að hækka vexti 
allra innlánsstofnana. Var vaxtabreytingin 
ákveðin sem hér segir: 
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Þarna er um hámarksvexti að ræða, bæði 
út- og innlánsvexti. Áður voru þess dæmi, 
að innlánsdeildir kaupfélaga greiddu nokkru 
hærri vexti af innlánsfé en bankar og spari-
sjóðir. Nú er þetta ekki leyfilegt lengur. 
Hið sama gildir um útlánsvextina. Aðrir 
bankar en Landsbankinn hafa til þessa 
reiknað sér nokkru hærri vexti en hann, þó 
aldrei hærri en 8%, eins og leyfilegt var 
samkvæmt lögum nr. 73 1933. Nú er þessi 
vaxtamismunur afnuminn, þar eð vextir 
mega hvergi vera hærri en greinir hér að 
framan. 

Jafnframt vaxtahækkun hjá innlánsstofn-
unum hækkuðu vextir Seðlabankans að 
sama skapi. 

Útlánaþensla var orðin svo mikil, að 
brýna nauðsyn bar til, að gripið væri til 
róttækra aðgerða til að draga úr henni. 

Þannig varð útlánaaukning viðskiptabanka 
og sparisjóða árið 1959 300 millj. kr. um-
fram aukningu innlána, og árið 1958 varð 
hún 216 millj. kr. umfram aukningu inn-
lánanna. Með hækkun innlánsvaxta er þess 
að vænta, að innlán í banka og aðrar inn-
lánsstofnanir vaxi, og virðist sú hafa orðið 
raunin á síðan vaxtahækkunin kom til fram-
kvæmda. Jafnframt ætti hin mikla hækkun 
útlánsvaxta að draga úr eftirspurn eftir 
lánum. 

Nokkru eftir að út- og innlánsvextir 
banka og annarra innlánsstofnana breytt-
ust, ákvað ríkisstjórnin, að gerð skyldi 
breyting á lánskjörum nokkurra f járfest-
ingarlánastofnana, eins og heimilað var í 
32. grein laganna um efnahagsmál. Var 
ákveðið, að lánskjör eftirtalinna stofnana 
skyldu breytast eins og hér segir: 

Dráttarvextir Ræktunarsjóðs og Fisk-
veiðasjóðs eru ákveðnir 1% á mánuði, og 
dráttarvextir Stofnlánadeildar sjávarút-
vegsins eru frá og með 1. apríl 1960 1/2% 
fyrir hvern hálfan mánuð. Vaxtabreytingar 
þær, sem getið er hér að framan, aðrar en 
breytingar á dráttarvöxtum, gilda aðeins 

fyrir ný lán, en ná ekki til lána, sem þegar 
er búið að veita. 

Jafnframt vaxtahækkuninni ákvað stjórn 
Seðlabankans að notfæra sér heimild þá, er 
felst í 23. grein reglugerðar frá 24. desem-
ber 1957 um Seðlabanka Íslands. í 23. grein 
reglugerðarinnar segir svo m. a.: 
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„Þegar stjórn Seðlabankans telur 
þess þörf vegna efnahagsástands í 
landinu, getur hún að höfðu samráði 
við ríkisstjórnina ákveðið, að bankar 
og sparisjóðir skuli eiga innstæður í 
Seðlabankanum um lengri eða skemmri 
tíma . . ." 

Eftir setningu efnahagslaganna gildir 
þessi grein að sjálfsögðu um aðrar innláns-
stofnanir, innlánsdeildir kaupfélaga og 
Söfnunarsjóð Íslands. 

Ákveðið var, að innlánsstofnanir skyldu 
greiða inn í Seðlabankann á bundna reikn-
inga helming þeirrar aukningar á innstæð-
um, sem orðið hafði hjá þeim frá 1. janúar 
1960 að telja. Þótt fé verði með þessum 
hætti dregið inn í Seðlabankann, mun ekki 
vera ætlunin, að það verði tekið úr umferð, 
heldur mun Seðlabankanum við þetta skap-
ast skilyrði til þess að miðla þeim stofnun-
um nokkru fé, sem mesta þörf hafa fyrir 
það til þess að geta sinnt fjárþörf útflutn-
ingsatvinnuveganna. 

Við framkvæmd innstæðubindingarinnar 
mun sá háttur verða á hafður, að innláns-
stofnunum verður skipt í þrjá flokka. Í 
fyrsta flokkinn koma stofnanir, er hafa 
hærri heildarinnstæður en 15 millj. kr., 
í annan flokkinn stofnanir, er hafa heildar-
innstæður frá 5—15 millj. kr., og í hinn 
þriðja koma stofnanir, er hafa lægri heildar-
innstæður en 5 millj. kr. í fyrsta flokknum 
eru nú allir bankarnir, um 11 sparisjóðir 
og tvær innlánsdeildir. Stofnanir í þessum 
flokki eiga fyrir lok hvers mánaðar að 
greiða inn í Seðlabankann helminginn af 
aukningu spariinnlána og veltiinnlána í 
næsta mánuði á undan. Fyrsta reiknings-
tímabilið var þó ekki einn mánuður, heldur 
náði yfir tímabilið 1. janúar — 30. apríl 
1960. Stofnanir í öðrum flokknum, þ. e. með 
innstæður 5—15 millj. kr., eiga að greiða 
ársfjórðungslega til Seðlabankans helming-
inn af innstæðuaukningu hvers ársfjórð-
ungs og hafa einn mánuð til að inna greiðsl-
una af hendi. Í þessum flokki munu nú vera 
um 10 sparisjóðir og 9 innlánsdeildir. 
Fyrsta reikningstímabil þeirra er 1. janúar 
— 30. júni 1960. Stofnanir með lægri 
heildarinnstæður en 5 millj, kr. þurfa að 

greiða helming innstæðuaukningar til 
Seðlabankans, þegar stjórn hans ákveður. 

Greiðsluskylda innlánsstofnana verður 
þannig í framkvæmd, að eigi stofnunin við 
lok hvers reikningstímabils innstæðu í 
Seðlabankanum gegn innlánsskírteini með 
3, 6 eða 12 mánaða uppsagnarfresti, er sé 
jafnhá þeirri upphæð, sem stofnunin á að 
hafa greitt vegna aukningar spariinnlána, 
þá telst greiðsluskyldu vegna sparif járaukn-
ingar fullnægt. Sé nægilega há innstæða 
eigi fyrir hendi, getur stofnunin valið um, 
hvort hún leggur inn á sérstakan lokaðan 
reikning eða inn á innlánsskírteini. Varð-
andi aukningu veltiinnlána, þá telst greiðslu-
skyldu fullnægt, ef upphæð jafnhá þeirri, 
sem innlánsstofnunin á að hafa greitt 
Seðlabankanum, stendur inni á viðskipta-
reikningi viðkomandi stofnunar í lok hvers 
reikningstímabils. Allar stofnanir hafa eins 
mánaðar frest til að inna greiðslur sínar 
af hendi. 

Ef um lækkun innstæðna er að ræða hjá 
einhverri innlánsstofnun, fær hún endur-
greitt fé úr bundnum reikningi í sama hlut-
falli og greitt var inn, þ. e. a. s. stofnunin 
á rétt á að fá helming lækkunarinnar endur-
greiddan af innstæðu sinni á bundnum 
reikningi. Fé verður ekki endurgreitt úr 
innlánsskírteinum fyrr en uppsagnarfrest-
ur skírteinis er útrunninn. Verði lækkun á 
innstæðum í innlánsstofnun, sem hefur 
bundið fé sitt á innlánsskírteini, fær sú 
stofnun því enga endurgreiðslu, en getur 
hins vegar fengið lán jafnhátt þeirri upp-
hæð, sem endurgreidd hefði verið úr bundn-
um reikningi. 

Verðlagsákvæði — launamál. 
Í efnahagsmálalögunum eru þýðingar-

miklar ákvarðanir um kaupgjalds- og verð-
lagsmál. Er þar í fyrsta lagi mælt svo fyrir, 
að óheimilt sé, að ákvörðun um kaup, þókn-
un, ákvæðisvinnutaxta eða nokkurs annars 
endurgjalds fyrir unnin störf skuli fylgja 
breytingum vísitölu á einn eða annan hátt. 
Með ákvæðum þessum er afnumið vísitölu-
kerfi það til ákvörðunar verðlagsuppbótar 
á laun og aðrar greiðslur, er tekið var upp 
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með lögum nr. 10 4, apríl 1939. um gengis-
lækkun o. fl. Er svo til ætlazt, að allar 
ákvarðanir varðandi grunnlaun verði sem 
áður háðar frjálsum samningum á milli at-
vinnurekenda og launþegasamtakanna. Samt 
sem áður skapast nú ný viðhorf. Ríkis-
stjórnin hefur lýst því yfir, að útflytjendur 
skuli framvegis sæta því nýja gengi, sem 
lögin kveða á um, og eiga þeir ekki að fá 
aukinn launakostnað endurgreiddan með 
útflutningsuppbótum. Þá er því enn fremur 
lýst yfir, að engar verðhækkanir á innlend-
um vörum og þjónustu vegna launahækk-
ana verði leyfðar. 

Frá þvi að lög þessi gengu í gildi, hafa 
engar mikilsverðar breytingar á kaup-
gjaldsmálum átt sér stað aðrar en þær, sem 
gert var ráð fyrir í lögunum, vegna sér-
stöðu nokkurra launþegastétta. Lögin fela 
samt ekki í sér sérstök ákvæði um launamál 
þessara stétta, heldur er ætlazt til, að breyt-
ingar verði gerðar með samningum milli 
atvinnurekenda og samtaka viðkomandi 
launþega, þ. e. bátasjómanna, togarasjó-
manna, farmanna og flugmanna. 

Ekki hafa enn verið gerðir endanlegir 
samningar milli bátasjómanna annars vegar 
og útvegsmanna hins vegar um skiptaverð 
til bátasjómanna á þorskveiðum. Á meðan 
svo er ekki, gilda þau ákvæði efnahagsmála-
laganna, að aflahluti skuli miða við skipta-
verð, sem í gildi var í febrúarmánuði 1959, 
sbr. 9. gr. laga nr. 1 frá 1959 um niður-
færslu verðlags og launa. Jafnframt skal við 
útreikning á aflahlutum eftir gildistöku 
laganna reikna þá liði, sem greiðast af 
óskiptu samkvæmt gildandi samningum við 
upphaf síðustu vetrarvertíðar, á því verð-
lagi, sem var fyrir gildistöku laganna. 

Í janúar sl. hófust viðræður milli sam-
starfsnefndar sjómannasamtakanna og 
stjórnar Félags íslenzkra botnvörpuskipa-
eigenda um lagfæringu á kaupi og kjörum 
undirmanna á togurum. Um miðjan apríl 
náðist samkomulag milli þessara aðila um 
lagfæringu á gildandi samningi, en heildar-
samningagerð var slegið á frest. Veiga-
mesta breytingin, sem gerð var, er sú, að 
fiskverð það, sem undirmenn á togurum fá 
aflaverðlaun reiknuð eftir, varð það sama 

og tilsvarandi fiskverð hjá bátasjómönnum. 
Telur samstarfsnefnd sjómannasamtakanna, 
að með því hafi fengizt 10—12% kjarabót 
fyrir togarasjómenn. 

Hinn 31. marz sl. var gert samkomulag 
á milli yfirmanna á togurum og Félags ís-
lenzkra botnvörpuskipaeigenda um, að sams 
konar breytingar yrðu gerðar á fiskverði 
við útreikning á aflaverðlaunum yfirmanna 
togaraflotans. Gerð heildarsamninga var 
hér einnig slegið á frest. 

Hvað farmönnum viðvíkur, hófust samn-
ingaumleitanir milli þeirra og skipafélag-
anna þegar eftir gildistöku laganna. Fór 
svo, að samþykkt var að vísa deilunni til úr-
skurðar þar tilnefnds gerðardóms. Úr-
skurðaði hann, að farmenn skyldu fá 19% 
kauphækkun til þess að mæta þeirri rýrnun 
á kaupmætti, sem brottfall gjaldeyrisfríð-
indanna hafði í för með sér. 

Í lögunum eru og ákvæði um það, að 
heimilt sé að hækka mjólkurverð til fram-
leiðenda í hlutfalli við hækkun þá á kostn-
aðarlið verðlagsgrundvallar landbúnaðar-
vara 1959—1960, sem leiðir af ákvæðum 
laganna, en fyrirsjáanlegt var, að fram-
leiðslukostnaður mjólkur hlaut að hækka 
vegna gengisbreytingarinnar. Þetta sér-
ákvæði nær eingöngu til mjólkur, en verð 
á öðrum landbúnaðarafurðum skal haldast 
óbreytt til hausts 1960, er verðlagsgrund-
völlur landbúnaðarvara fyrir næsta verð-
lagsár er ákveðinn. Hinn 4. maí var mjólkur-
verðið hækkað samkvæmt þessu, og kostaði 
þá mjólkurlítrinn í smásölu 3,20 kr. í lausu 
máli í stað 2,95 kr. áður. Samsvarandi 
hækkun varð og á öðrum mjólkurvörum. 

Í 27. grein efnahagsmálalaganna eru 
ákvæði þess efnis, að óheimilt sé að hækka 
verð á birgðum innfluttra vara, sem greidd-
ar hafa verið á eldra gengi, og sama gildir 
um verð á birgðum iðnaðarvara, framleidd-
um úr efni, sem greitt hefur verið á eldra 
gengi. Gert er ráð fyrir, að verðlagseftirlit 
starfi áfram, og er verðlagsyfirvöldum fal-
ið að setja nýjar reglur um álagningu í 
heildsölu og smásölu á innfluttum vörum, 
er miðist við það, að álagning í krónum 
hækki ekki nema sem svarar beinni hækkun 
dreifingarkostnaðar vegna ákvæða laganna. 
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Hækkun á verði innlendra iðnaðarvara og 
hvers konar þjónustu vegna ákvæða þess-
ara laga má ekki eiga sér stað nema með 
samþykki verðlagsyfirvalda, og má hún ekki 
vera meiri en svarar þeirri hækkun tilkostn-
aðar, sem leiðir af ákvæðum laganna. Sama 
gildir um aksturstaxta vörubifreiða, fólks-
bifreiða og sendiferðabifreiða og um flutn-
ingsgjöld skipa og flugvéla. 

Samkvæmt 28. gr. laganna heimilast 
ríkisstjórninni að verja fé úr ríkissjóði til 
þess að halda niðri verði á vöru og þjón-
ustu. Er gert ráð fyrir því, að niðurgreiðsl-
ur á verði innlendra vara haldist óbreyttar 
að mestu. Þó var augljóst, að vörur þær, 
sem fluttar voru inn áður með 30% yfir-
færslugjaldi samkvæmt lögum um Útflutn-
ingssjóð o. fl., myndu að öðru óbreyttu 
hækka tiltölulega meira en aðrar vörur, og 
aðrar vörur, sem innflutningsgjald var lagt 
á, tiltölulega minna. Taldi ríkisstjórnin, að 
það myndi koma illa við neytendur, ef verð-
breytingin væri látin koma fram öll í einu. 
Því er í efnahagsmálalögunum gert ráð 
fyrir niðurgreiðslum á fob.-verði mann-
eldiskornvöru, kaffis, strásykurs og mola-
sykurs um 18,6%. Með lögum nr. 10 1960 
hækkaði söluskattur á innfluttum vörum úr 
7% í 15%. Var þá ákveðið að hætta niður-
greiðslu fob.-verðs á fyrrnefndum vörum 
og fella niður innflutningssöluskattinn á 
þeim í þess stað. Leiðir sú breyting nokk-
urn veginn til sömu niðurstöðu, en kemur 
í veg fyrir óþarfa skriffinnsku. Niður-
greiðslum á kaffi mun þó enn haldið áfram, 
auk þess sem felldur er niður söluskattur 
á þvi. 

Í greinargerð þeirri, er fylgdi lagafrum-
varpinu, er gert ráð fyrir því, að verðhækk-
anir af völdum gengisbreytingarinnar 
myndu hafa í för með sér 13% hækkun á 
vísitölu framfærslukostnaðar. Til þess að 
draga úr áhrifum hækkunarinnar á lífs-
kjör almennings, var lagt fram stjórnar-
frumvarp, er fól í sér aukningu á fjölskyldu-
bótum, elli- og örorkulífeyri og öðrum svip-
uðum greiðslum almannatrygginga. Frum-
varp þetta var afgreitt sem lög nr. 13 31. 
marz 1960. 

Með hliðarráðstöfunum þessum, þ. e. 
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niðurgreiðslum og auknum fjölskyldubót-
um, hefur verið dregið mjög úr þeirri hækk-
un á vísitölu framfærslukostnaðar, sem 
gengisbreytingin að öðrum kosti hefði haft 
í för með sér. Þær áætlanir, sem gerðar 
voru um hækkun hennar, er tillit hafði ver-
ið tekið til nefndra hliðarráðstafana, hafa 
að mestu staðizt. Hins vegar hafa liðir, sem 
stóðu utan við þær forsendur, sem áætlun-
in grundvallaðist á, hækkað litið eitt, en sú 
hækkun stendur ekki beinlínis í sambandi 
við gengisfellinguna. í töflu á 65. bls. sjást 
breytingar þær, sem orðið hafa á vísitölu 
framfærslukostnaðar, eftir að gengisbreyt-
ingin átti sér stað. 

Frá því að lögin um efnahagsmál voru 
afgreidd frá Alþingi í febrúar, hafa enn 
sem komið er ekki verið gerðir þýðingar-
miklir samningar í kaupgjaldsmálum utan 
þeirra, sem gert, er ráð fyrir í lögunum og 
getið hefur verið um hér að framan. 

Öll stærstu verkalýðsfélög landsins hafa 
þó haft lausa samninga frá því á sl. hausti. 

Innflutnings- og gjaldeyrismál. 

Í greinargerð með frumvarpinu um efna-
hagsmál var frá því skýrt, að mjög myndi 
verða dregið úr innflutnings- og gjaldeyris-
hömlum miðað við það ástand, sem ríkt hef-
ur í þeim efnum. Nokkru síðar var svo lagt 
fyrir Alþingi frumvarp um skipan innflutn-
ings- og gjaldeyrismála, er var samþykkt 
sem lög nr. 30 25. maí 1960. Gert er ráð 
fyrir, að 60% af innflutningi miðað við 
árið 1958 séu frjáls, en auk þess er veru-
legur hluti þess innflutnings, sem ekki er 
enn þá frjáls, einungis háður leyfum til þess 
að tryggja viðskipti við vöruskiptalönd. 

Að því er viðkemur yfirfærslum fyrir 
duldum greiðslum, er aðalreglan sú, að leyfi 
þarf fyrir yfirfærslum. Einu greiðslur, sem 
undanþegnar eru leyfum, eru greiðslur 
ríkissjóðs vegna utanríkisþjónustu og fram-
laga til alþjóðastofnana, greiðslur fyrir 
póst- og símaþjónustu og umboðslaun og 
aðrar greiðslur, sem gjaldeyrisbankarnir 
þurfa að inna af hendi. Fyrir öllum öðrum 
greiðslum þarf leyfi, en þeim má þó skipta 
í tvo flokka. Annars vegar eru greiðslur, 
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sem í sjálfu sér eru frjálsar innan vissra 
takmarka, og er leyfisveitingin fyrst og 
fremst til þess að auðvelda eftirlit. Hins 
vegar eru svo þær greiðslur, sem nauðsyn-
legt er að takmarka enn um skeið af gjald-
eyrisástæðum. 

Til þess að gera aukið frelsi í innflutn-
ingi framkvæmanlegt er nauðsynlegt að 
hafa yf ir að ráða verulegum gjaldeyrisforða 
til þess meðal annars að geta mætt árstíða-
bundnum sveiflum í gjaldeyrisverzlun án 
þess að þurfa að grípa til takmarkana. Að-
staðan í gjaldeyrismálum var um síðustu 
áramót þannig, að engir gjaldeyrisvara-
sjóðir voru til, en bankarnir hins vegar í 
verulegum skuldum við útlönd. Það var því 
ógerlegt að framkvæma ofangreindar ráð-
stafanir, nema að afla gjaldeyrisvarasjóðs 
til þess að tryggja framgöngu þeirra. 

Í því skyni var leitað aðstoðar hjá tveim-
ur alþjóðastofnunum, sem Ísland er aðili 
að, Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og Evrópu-
sjóðnum. 

Ísland hefur verið aðili að Alþjóðagjald-
eyrissjóðnum frá því hann var stofnaður. 
Upphaflegt framlag Íslands til Alþjóða-
gjaldeyrissjóðsins var 1 milljón dollarar, en 
var á árinu 1959 aukið um hálfa milljón 
dollara, eftir að ákveðið var, að öll aðildar-
ríki skyldu auka framlög sín um 50%. 
Framlög sín til sjóðsins greiða þátttöku-
löndin þannig, að 25% af framlaginu er 
greitt sjóðnum í gulli, en 75% er greitt í 
mynt viðkomandi lands á sérstakan reikn-
ing í þjóðbanka þess. Meginhlutverk Al-
þjóðagjaldeyrissjóðsins er að veita þátt-
tökulöndunum aðstoð til þess að ráða fram 
úr tímabundnum gjaldeyriserfiðleikum, án 
þess að viðkomandi land þurfi að grípa til 
innflutnings- og gjaldeyristakmarkana. Að-
stoðin er því aðeins veitt, að um verulega 
erfiðleika sé að ræða og ætla megi, að land 
það, sem aðstoðarinnar nýtur, geti bætt að-
stöðu sína og endurgreitt lánið innan 
ákveðins tíma, venjulega 3 — 5 ára. Aðstoð-
in er í því fólgin, að viðkomandi land fær 
leyfi hjá sjóðnum til þess að kaupa af hon-
um gjaldeyri annarra landa fyrir sinn eigin 
gjaldeyri. Kaupin fara fram eftir ákveðn-

um reglum og mega aldrei vera meiri en 
125% af framlagi viðkomandi lands, en í 
framkvæmdinni hefur sjóðurinn aldrei 
leyft meiri kaup en 7 5 % - 1 0 0 % af fram-
lagi. 

Upphaflega var framlag Íslands það lágt, 
að gjaldeyriskaup af þess hálfu samkvæmt 
reglum sjóðsins hefðu ekki haft raunhæfa 
þýðingu. Þegar ákveðið var á síðastliðnu 
ári, að öll þátttökuríkin ykju framlög sín 
um 50%, ákvað stjórn sjóðsins jafnframt 
að gefa þeim þátttökuríkjum, sem hafa 
lægri framlög en 5 milljónir dollara, rétt til 
þess að auka framlög sín upp í 11% milljón 
dollara. í efnahagsmálalöggjöfinni er 
ákvæði, sem heimilar ríkisstjórninni að 
semja um hækkun á framlagi Íslands til 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Heimildin var 
þegar notuð og gullframlagið greitt til 
sjóðsins. Strax á eftir var keyptur gjald-
eyrir af sjóðnum, sem nam gullframlaginu 
eða 25% af kvóta, og samið um rétt til 
kaupa á 50% til viðbótar, eftir þvi sem 
þörf verður á. í lok júnímánaðar var búið 
að kaupa 4.812.500 dollara. 

Hinn aðilinn, sem leitað var aðstoðar hjá, 
var Efnahagssamvinnustofnun Evrópu. Ís-
land hefur verið þátttakandi í þeim sam-
tökum frá stofnun þeirra. Greiðslubanda-
lag Evrópu var stofnað 1950 og starfaði í 
nánum tengslum við Efnahagssamvinnu-
stofnunina. Greiðslubandalagið gerði með-
limum sínum kleift að flytja gjaldeyri þátt-
tökulandanna óhindrað sín á milli og veitti 
auk þess vissan rétt til sjálfkrafa yfir-
dráttarlána, og notaði Ísland sér þann rétt 
að fullu á sínum tíma. Í árslok 1958 var 
Greiðslubandalagið lagt niður, en í þess 
stað kom svonefndur Greiðslusamningur 
Evrópu. Með Greiðslusamningnum var 
stofnaður sjóður, Evrópusjóðurinn, og er 
hann undir stjórn Efnahagssamvinnustofn-
unarinnar. Evrópusjóðurinn hefur heimild 
til þess að veita þátttakendum Efnahags-
samvinnustofnunarinnar yfirdráttarlán, 
þegar um er að ræða tímabundna gjald-
eyrisörðugleika. Lánin eru veitt til tveggja 
ára, en möguleiki er á endurnýjun, ef nauð-
syn krefur. 
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Í lögunum um efnahagsmál er ríkisstjórn-
inni heimilað að taka allt að 12 milljón doll-
ara lán hjá Evrópusjóðnum. Samið hefur 
verið við Efnahagssamvinnustofnunina um 
slíkt yfirdráttarlán, og í lok júnímánaðar 
var búið að draga 7 millj. dollara á láns-
heimildina, en þetta fé hefur verið notað 
til endurgreiðslu yfirdráttarskulda. 

Framkvæmd innflutnings- og gjaldeyris-
mála. Hin nýja skipan innflutnings- og 

gjaldeyrismála kom til framkvæmda 1. júní 
1960. Sú breyting varð í sambandi við fram-
kvæmd þessara mála, að Innflutningsskrif-
stofan, sem annazt hafði veitingu innflutn-
ings- og gjaldeyrisleyfa, var lögð niður, en 
leyfaveitingu annast nú í sameiningu þeir 
viðskiptabankar, sem verzla með erlendan 
gjaldeyri, þ. e. Landsbanki Íslands, Við-
skiptabankinn, og Útvegsbanki Íslands. 
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Eins og sjá má í I. töflu., varð vöruskipta-
jöfnuðurinn fyrstu fimm mánuði ársins 
öhagstæður um 195,1 millj. kr., en var á 
sama tíma 1959 óhagstæður um 121,8 millj. 
kr. og 19-58 um 216,8 millj. kr. Útreiknað 
samkvæmt nýja genginu verða þessar sömu 
tölur fyrir árið 1960 269,0 millj. kr., fyrir 
1959 284,1 millj. kr. og fyrir 1958 505,8 
millj. kr. Af hallanum 1960 eru 101,5 millj. 
kr. vegna skipakaupa. Voru þau í þetta sinn 
talin með innflutningi í febrúarmánuði, en 
eru annars aðeins tekin með tvisvar á ári, 
þ. e. a. s. í júní og desember. Verzlunar-
jöfnuðurinn til maíloka 1960 er því í saman-
burði við fyrri ár ekki eins óhagstæður og 
hér er sýnt. 

Samkvæmt skýrslu Fiskifélags Íslands 
voru birgðir útflutningsafurða um sl. ára-
mót 690,6 millj. kr. miðað við núverandi 
gengi, og er þá tekið tillit til verðfalls þess, 
sem orðið hefur á fiskmjöli í lok júní-
mánaðar voru birgðirnar hins vegar 725,9 
millj. kr. og hafa því aukizt um rúmar 35 
millj. kr. fyrstu sex mánuði ársins. 

Júnítölur í I. töflu lágu ekki fyrir, fyrr 

en setningu lesmáls var lokið, og er því 
miðað við maílok í þættinum. 

Engar verulegar breytingar urðu hlut-
fallslega fyrstu þrjá mánuði ársins frá 
sama tíma 1959 á útflutningi helztu vöru-
flokka, en skipting útfluttra vara á þá er 
sýnd í II. töflu. Nokkru minni útflutningur 
varð þó á freðfiski, skreið, saltsíld, karfa-
lýsi, hvallýsi og fiskmjöli, en meiri útflutn-
ingur á ísfiski, saltfiski og þó einkum 
síldarlýsi, en miklar birgðir voru til af því 
í landinu um sl. áramót. 

Í III. töflu er inn- og útflutningi skipt 
á lönd, og í IV. töflu er sama skipting í 
hlutfallstölum. Viðskipti við Spán teljast 
frá því í ágúst 1959 vera í frjálsum gjald-
eyri, og er Spánn því frá septemberbyrjun 
talinn með E.M.A.-löndunum. Vöruskipta-
samningurinn við Finnland rann út í lok 
janúar sl. Frá þeim tíma telst Finnland 
frjálst gjaldeyrisland, og er nánar greint 
frá hinum nýja samningi í sérstökum frétta-
þætti annars staðar í þessu hefti Fjármála-
tíðinda. 

Skipting innflutningsins á lönd hefur í 



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

stórum dráttum breytzt þannig fyrsta f jórð-
ung þessa árs frá sama tíma 1959, að minna 
hefur verið flutt inn hlutfallslega frá vöru-
skiptalöndunum og dollarasvæðinu, en inn-
flutningur frá E.M.A.-svæðinu hefur auk-
izt að sama skapi. Að nokkru leyti standa 
þessar breytingar í sambandi við flutning-
inn á Spáni og Finnlandi milli svæða. Að 
öðru leyti hefur innflutningurinn minnkað 
hlutfallslega mest frá Bandaríkjunum á 
dollarasvæðinu og frá Tékkóslóvakíu og 
A.-Þýzkalandi á vöruskiptasvæðinu. Aukn-
ingin á viðskiptunum við E.M.A.-löndin 
lendir nær öll á Danmörku, Noregi og V.-
Þýzkalandi. Skýringin á þessum breyting-
um er sú, að innflutningur skipa fyrstu tvo 
mánuði ársins er talinn með innflutningi 
febrúarmánaðar, eins og áður er sagt, en öll 
innflutt skip voru á þessum tíma frá ofan-
greindum þremur löndum. 

Útflutningurinn hefur aukizt töluvert til 

E.M.A.-svæðisins, og á aukningin fyrst og 
fremst rætur sínar að rekja til mikillar 
sölu á síldarlýsi til Noregs. Einnig varð 
nokkur aukning á útflutningi til Bretlands. 
Minni útflutningur varð hins vegar til 
Bandaríkjanna, enda hefur miklu minna 
magn verið flutt þangað af freðfiski á 
þremur fyrstu mánuðum þessa árs en á 
sama tíma í fyrra. Til vöruskiptasvæðisins 
varð almennt mikill samdráttur á útflutn-
ingi, einkum til Tékkóslóvakíu og A.-Þýzka-
lands. 

Gja ldeyr isv iðskipt i bankanna . 

Fimmta tafla sýnir gjaldeyrisverzlun 
bankanna fyrir árin 1958 og 1959 og fyrsta 
ársfjórðung 1960. Samkvæmt töflunni varð 
greiðsluhallinn á árinu 1959 139 millj. kr., 
sem er meira en nokkru sinni hefur verið 
á einu ári. Á árinu 1958 nam hallinn 42 
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IV. tafla. Viðskipti við einstök lönd i hlutfallstölum (%). 
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V. tafla. Gjaldeyrisviðskipti bankanna. 

Allt á r i ð 19 5 9 19 6 0 

Gjaldeyrisstaða bankanna. 

millj. kr. Aukning hallans stafar bæði af 
meiri gjaldeyrissölu og lækkun á innkomn-
um gjaldeyri miðað við árið á undan. 

Á fyrsta f jórðungi þessa árs hafa gjald-
eyrisviðskipti bankanna verið hagstæð um 
85,3 millj. kr., og er það allmikil breyting 
til hins betra miðað við það, sem verið hef-
u r undanfarin ár. Tölurnar á töflunni um 
gjaldeyrisviðskipti bankanna eru fyrir árin 
1958 og 1959 miðaðar við þáverandi gengi, 
en tölurnar fyrir fyrsta ársfjórðung 1960 
eru miðaðar við núverandi gengi. 

Nýtt gjaldeyrisyfirlit. 

Í 3. hefti Fjármálatíðinda 1959, 172. bls., 
var sérstakur fréttaþáttur og tafla um 
gjaldeyrisstöðuna, þar sem staðan var gerð 
upp samkvæmt reikningum bankanna og 
auk þess sýnd nánari sundurliðun á tölum 
þeim, sem birtar voru á 179. bls. undir 
fyrirsögninni „Aðstaða bankanna gagnvart 
útlöndum". Þessar tölur hafa nú eftir geng-
isbreytinguna verið endurskoðaðar og gerð-
ar á þeim ýmsar breytingar. 

Nýju tölurnar, sem birtar eru í VI. töflu, 
sýna gjaldeyrisstöðu bankanna í árslok 
1954—1956 og í hver mánaðarlok 1957-
1960. Sérstök áherzla skal lögð á, að 3. 
dálknr töflunnar gefur bezta hugmynd um 
raunverulegt gialdeyrisástand á hverium 
tíma, og eru það bví niðurstöðutölur úr 
bessnm dálki. sem birtar verða hveriu sinni 
í liðnum „Gialdeyrisstaða bankanna" í töfl-
unni um yfirlit úr reikningum banka og 
sparisióða í Fiármálatíðindum. 

Þar sem gialdevrisstaðan mun framvegis 
verða gerð u m á þennan hátt. verður hér 
á eftir skýrt frá helztu breytingum frá 
fvrra uppgjöri. Í gjaldeyrisstöðu bank-
anna verða ekki lengur talin með löng 
lán. þótt þau séu á reikningum bankanna. 
Ónotað lánsfé á reikningum bankanna 
er ekki talið með á gjaldeyrisuppgjöri og 
ekki heldur innstæður eða skuldir erlendra 
aðila á hlaupareikningum hér aðrar en 
rsikningsstöður erlendra þjóðbanka. í gjald-
eyrisstöðunni er nú meðtalin gulleign Seðla-
bankans og gullframlag til Alþjóðagjald-
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eyrissjóðsins, sem hvorugt hefur áður ver-
ið talið með í stöðunni. 

Fyrsti liður töflunnar sýnir nettóstöðu 
gagnvart erlendum bönkum ásamt verð-
bréfaeign og erlendri mynt. Þar er einnig 
talin til eigna gulleign Seðlabankans og 
gullframlag til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, 
en til skulda yfirdráttarlán hjá Alþjóða-
gjaldeyrissjóðnum og Evrópusjóðnum. Í 
öðrum lið eru víxlar og aðrar kröfur, sem 
bankarnir eiga erlendis. Þriðji liður sýnir 
samanlagða upphæð hinna tveggja fyrr-
nefndu liða, og er hér raunverulega um að 
ræða gjaldeyrisstöðu bankanna. Fjórði lið-
ur töflunnar sýnir, hve mikið er á hverjum 
tíma ónotað af erlendu lánsfé, sem fært 
hefur verið við lántöku á reikninga bank-
anna. Er hér um að ræða tvö lán, sem tekin 
voru hjá Export-Import bankanum. Annað 
lánið, að upphæð 4 millj. dollara, var tekið 
í árslok 1956 og fært á reikning Lands-
bankans hjá Export-Import banka og því 
talið með í nettóstöðunni við erlenda banka. 
Hitt lánið, að upphæð 5 millj. dollara, var 
tekið í árslok 1957, en það lán var í víxil-
formi og á reikningum bankanna sem víxill 
á útlönd. Fimmti liður sýnir skuldina við 
Greiðslubandalag Evrópu (E.P.U.). Skuld 
þessi hefur alltaf verið talin með í aðstöðu 
bankanna gagnvart útlöndum, enda var hím, 
meðan Greiðslubandalagið starfaði, svipaðs 
eðlis og yfirdráttarskuld við erlendan 
banka. Þegar Greiðslubandalagið hafði ver-
ið lagt niður, var samið um að greiða bessa 
skuld á sjö árum. Á bví tímabili, sem taflan 
nær yfir, er skuldin færð á sérstakan lið, 
þótt ekki sé um samningsbundið lán að ræða 
fvrr en á árinu 1959. Er það gert til þess að 
auðvelda samanburð á gjaldeyrisstöðunni 
án E.P.U. skuldar. Á sjötta lið er fært 
rússneskt lán, sem var tekið í árslok 1958. 
Þótt lán þetta sé að forminu til yfirdráttar-
lán, er raunverulega um að ræða samnings-
bundið langt lán, þar eð samið var um 
endurgreiðslu þess á tólf árum. Fjórði, 
fimmti og sjötti liður eru, eins og fyrr segir, 
utan við hina raunverulegu stöðu bankanna, 
en eru birtir á þessu yfirliti vegna þess, að 
þeir eru innifaldir í reikningum bankanna. 

Sjöundi og síðasti liður töflunnar sýnir 
samtöluna af framangreindum tölum. 

Tölurnar fyrir tímabilið 1954 til janúar 
1960 eru umreiknaðar úr erlendri mynt í 
íslenzkar krónur á því gengi, sem gilti fyrir 
gengisbreytinguna í febrúar 1960. Tölurnar 
fyrir febrúarlok 1960 og síðar eru umreikn-
aðar eftir nýja genginu. 

Viðskiptasamningar. 

Ungverjalancl. Um sl. áramót var samn-
ingur um viðskipti milli Ungverja og Ís-
lendinga framlengdur óbreyttur um eitt ár 
frá 1. janúar 1960 að telja. Helztu vörur, 
sem Íslendingar kaupa af Ungverjum, eru 
ýmiss konar iðnaðar- og vefnaðarvörur, en 
selja þeim aftur á móti hraðfrystan fisk, 
fiskmjöl o. fl. 

Rússland. Hinn 23. janúar 1960 var gerð 
breyting á bókun um gagnkvæmar vöruaf-
greiðslur frá Rússlandi og Íslandi á árunum 
1960 til 1962. Þessi breyting var fólgin í 
því, að hinir árlegu kvótar fyrir vöruskipti 
landanna voru hækkaðir um 133% í sam-
ræmi við þá breytingu, sem gerð var á gildi 
íslenzku krónunnar. 

Pólland. Hinn 25. apríl sl. var unclirritað 
í Reykjavík sarnkomulag um framlengingu 
á viðskiptasamningi milli Íslands og Pól-
lands. Var hann framlengclur óbreyttur um 
6 mánuði í stað 13 mánaða, svo sem venja 
hefur verið á undanförnum árum. Gildis-
tími er frá 31. marz til 30. september 1960. 
Samkvæmt samningnum kaupa Íslendingar 
kol, vefnaðarvörur, járnvörur, vélar, gler-
vörur, ávexti, timbur o. fl. af Pólverjum, 
en flytja út freðsíld, saltsíld, fiskmjöl, lýsi, 
gærur, garnir o. fl. 

Svíþjóð. Viðskiptasamningur milli ís-
lands og Svíþjóðar, sem féll úr gildi hinn 
31. marz sl., var framlengdur óbreyttur um 
eitt ár í Stokkhólmi hinn 30. júní sl. Svíar 
kaupa héðan saltsíld, söltuð hrogn, hval- og 
þorskalýsi, fiskmjöl o. fl., en selja hingað 
trjávörur, dýra- og jurtaolíur, málmvörur 
o. fl. 
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Samið um viðskipti við Finna 
í frjálsum gjaldeyri. 

Síðan í stríðslok hafa viðskipti íslend-
inga og Finna jafnan farið fram á vöru-
skiptagrundvelli, og hafa viðskiptasamn-
ingar milli landanna giit tii eins árs í senn. 
Síðasti viðskiptasamningur á þessum grund-
velli var í gildi frá 1. febrúar 1959 til 31. 
janúar 1960. Samkvæmt greiðslusamningi 
við Finna, sem undirritaður var 1950 og 
gilt hefur síðan með nokkrum breytingum, 
mátti skuld. annars hvors aðilans á jafn-
keypisreikningi síðustu árin ekki fara yfir 
200.000 sterlingspund um áramót, en það, 
sem umfram var, varð að greiðast í frjáls-
um gjaldeyri. 

Þar sem innflutningur frá Finnlandi 
hefur að jafnaði á undanförnum árum far-
ið fram úr kvótaupphæðum viðskiptasamn-
ingsins, en útflutningur þangað ekki náð 
kvótaupphæðunum, hefur ekki náðst jafn-
vægi í þessum viðskiptum. Hafa Íslending-
ar því orðið að yfirfæra frjálsan gjaldeyri 
vegna skuldasöfnunar hjá Finnlandsbanka. 

Af þessum ástæðum, svo og hinu, að fram-
kvæmdar hafa verið gagngerar breyt.ingar 
á innflutningsmálum hér á landi, óskuðu 
Íslendingar eftir að taka upp marghliða 
viðskipti við Finna á sama hátt og við 
O.E.E.C.-löndin. 

Samninganefnd frá Finnum kom hingað 
snemma í júní, og náðist brátt samkomu-
lag við hana um fyrirkomulag áframhald-
andi viðskipta. Bókun um viðskiptin, sem 
undirrituð var 16. júní sl., er í aðalatriðum 
þannig: 

a) Greiðslusamningurinn frá 1950 er 
felldur úr gildi, en þjóðbankar land-
anna koma sér saman um greiðslu-
fyrirkomulag á þann hátt, að Ísland 
gerist aðili að samningi, sem gildir 
um marghliða viðskipti og greiðslur 
milli Finnlands og flestra O.E.E.C.-
landa. 

b) Finnar hækka global kvóta sína vegna 
þeirra íslenzku afurða, sem enn eru 
háðar leyfum í Finnlandi. Er hér um 
að ræða fryst fiskflök, skreið, niður-
suðuvörur, saltaðar húðir og skinn. 

e) íslenzka ríkisstjórnin veitir Finnum 
sömu réttindi og O.E.E.C.-löndunum. 

Gengisskráning, 

Á yfirliti aftast. í þessu hefti eru sýndar 
þær breytingar, sem orðið hafa á skrán-
ingu erlends gjaldeyris hjá Landsbanka Ís-
lands, Seðlabankanum, frá því að yfirlit um 
gengi var síðast birt í Fjármálatíðindum. 
Að því er viðkemur gengisbreytingunni í 
febrúar sl., vísast til þess, sem sagt er á 
42. bls. Frá og með 22. febrúar 1960 var 
tekin upp skráning á reikningskrónu í sam-
bandi við viðskipti við vöruskiptalönd, þar 
sem reikningsviðskiptin eru skráð í ísl. 
krónum. Gengið var ákveðið kaupgengi 
99,86 og sölugengi 100,14 fyrir hverjar 100 
reikningskrónur. 

Gullgengi íslenzkrar krónu. Pappírskrón-
an er nú 5,7997% af upphaflegu verðgildi 
sínu. Ein pappírskróna samsvarar nú 
0,0233861 gr af skíru gulli. Samkvæmt því 
jafngilda 100 gullkrónur 1.724,21 pappírs-
krónum. 

Lögskráð jafngengi íslenzku krónunnar 
er 38,00 kr. í einum Bandaríkjadollar. 

Útgerð og aflabrögð. 

Heildaraflinn á árinu 1959 jókst um 
11,8% frá árinu áður og nam samtals 
564.407 tonnum. Þessa aflaaukningu má 
nær eingöngu rekja til aukins síldarafla, en 
hann jókst um tæplega 76 þús. tonn eða 
70,4%. Flatfisksaflinn jókst einnig nokkuð, 
og hið sama á við um ufsaaflann. Afli ann-
arra fisktegunda minnkaði á árinu, og mun-
ar þar langmest um karfaaflann, sem minnk-
aði um rúmlega 10 þús. tonn eða 9,6%, og 
þorskaflann, en hann minnkaði um meira 
en 3 þús. tonn eða 1,4%. 

Allmiklar breytingar urðu á hagnýtingu 
aflans árið 1959. Þannig jókst vinnsla síld-
ar um tæp 250%, en aftur á móti minnkaði 
síldarsöltun um þriðjung. Freðfisksfram-
leiðslan minnkaði um 8,5%, en allmikil 
aukning varð í framleiðslu ísfisks eða tæp-
lega 40%. Framleiðsla saltfisks dróst sam-
an um 8 þús. tonn, en skreiðarframleiðslan 
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VII. tafla. Fiskafli, sundurliðaður á togara og báta, frá janúar 1958 til apríl 1960. 

jókst um rúmlega 3 þús. tonn. í meðfylgj-
andi töflum nr. VII—IX er að finna ýtar-
legri upplýsingar um þessi efni. 

Vetrarvertið. Fiskafli á vetrarvertíðinni 
fyrstu fjóra mánuði ársins var 202 þús. 
tonn, en var á sama tíma 1959 193 þús. tonn. 
Er hér eingöngu um aflaaukningu bátaflot-
ans að ræða, en hann var 26 þús. tonnum 
meiri en á sama tímabili síðasta árs. Aft -
ur á móti var togaraaflinn 17 þús. tonn-
um minni en á sama tíma 1959. Þessa aukn-
ingu bátaaflans má rekja til betri gæfta og 
auk þess til aukinnar netanotkunar, en 
vegna hennar hafa gæði fisksins farið 
rýrnandi, þar sem netin liggja oft í sjó 
dögum saman. 

Aflarýrnun togaranna stafar hins vegar 
að nokkru leyti af því, að á tímabilinu fóru 
þeir mun fleiri söluferðir til útlanda með 
ísfisk en á sama tíma 1959 eða 65 ferðir 
á móti 25 ferðum í fyrra, enda var verðlag 
yfirleitt mjög hagstætt. 

Heildaraflinn á vertíðinni mun hafa orð-
ið allmiklu meiri en í fyrra, enda voru gæft-
ir betri, en endanlegar tölur um aflann 
liggja ekki fyrir enn þá. Mest aflaðist í 
marzmánuði, en í fyrra var mestur afli í 

apríl. Í ár var afli óvenjulega tregur í 
Vestmannaeyjum í apríl vegna gæftaleysis. 

Á vetrarvertíðinni var lengst af ósamið 
um fiskverðið. Var það ekki fyrr en 6. maí 
sl., að samkomulag náðist milli L.Í.Ú. og 
sölusamtaka fiskframleiðenda um fast verð 
á fiski, og gilti það á tímabilinu 15. febrúar 
til 20. maí. Samkvæmt því var verð á línu-
fiski 2,63 kr. á kg og á netafiski einnar og 
tveggja nátta 2,53 kr. á kg miðað við slægð-
an fisk með haus. 

Landbúnaður. 

Veðráttan var landbúnaðinum yfirleitt 
fremur hagstæð á árinu, enda jókst fram-
leiðsla landbúnaðarafurða í ýmsum grein-
um frá árinu áður. 

Innvegin mjólk til mjólkurbúanna var 
69,6 þús. tonn, en það er 470 tonnum meira 
en 1958 eða 0,7%. Er þetta mun minni 
aukning en árið á undan þrátt fyrir það, að 
á árinu tóku til starfa þrjú ný mjólkurbú, 
og tóku tvö þeirra við mjólk frá bændum, 
sem ekki höfðu flutt mjólk til mjólkurbúa 
áður. Minnkunin var öll á Suður- og Vestur-
landi og mun einkum stafa af óhagstæðri 
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VIII. tafla. Fiskaflinn 1957—1959, skipt á fisktegundir. 
Miðað er við fiskinn slægðan með haus að öðru leyti en því, að síld og annar fiskur 

í verksmiðjur er talinn óslægður úr sjó. 
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veðráttu þar og minni kjarnfóðurnotkun. 
Framleiðsla smjörs var 906 tonn, sem er 
3,3% aukning frá 1958. Sala þess jókst um 
5,0% og nam 995 tonnum. Birgðir voru 
212,2 tonn í ársbyrjun, en 122,9 tonn í árs-
lok og minnkuðu því um 42%. Framleiðsla 
mjólkurosts minnkaði um 300 tonn á árinu 
eða 31,3%, en aftur á móti jukust birgðir 

um tæp 92 tonn eða 47%. Enginn útflutn-
ingur á osti átti sér stað á árinu. Skyr-
framleiðslan minnkaði um 1,7% og nam 
tæplega 1.800 tonnum. Nánari upplýsingar 
um framleiðslu landbúnaðarafurða er að 
finna í X. töflu. 

Á árinu var slátrað rúmlega 691 þús. f jár 
í sláturhúsum, sem er um 7.400 fleira en 
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1958. Kindakjötsframleiðslan í sláturhúsum 
nam samtals 10.021 tonni, en var 9.919 tonn 
árið áður og jókst því um 1,3%. Meðalþungi 
dilka við haustslátrun var mjög svipaður og 
árið áður eða 14,11 (14,12) kg. 

Heyfengurinn á árinu hefur verið áætl-
aður 3.200 hestar af töðu, sem er um 250 
þús. hestum meira en árið áður, og útheys-
fengurinn 300 þús. hestar, en það er minna 
en nokkru sinni fyrr. 

Kartöfluuppskeran var mjög léleg og hef-
ur verið áætluð 60 þús. tunnur eða 40% 
minni en 1958. Talið er, að sauðfé hafi 
fjölgað nokkuð á árinu og hafi sauðfjár-
fjöldinn verið um 800 þús. í byrjun þessa 
árs. Lítil breyting mun hafa orðið á tölu 
nautgripa á árinu, en þó heldur til fjölgun-
ar. Samkvæmt talningu til búnaðarskýrslu 
var nautgripafjöldinn í ársbyrjun þessi: 
kýr 35.131, geldneyti 7.207 og kálfar 5.662 
eða samtals 48.000. Tala hrossa var á sama 
tíma 31.023, en hefur sennilega fækkað eitt-
hvað á árinu. 

Í ársbyrjun kom upp mæðiveiki í sauðfé 
í Austur-Barðastrandarsýslu og á síðast-
liðnu hausti í Norður-Ísafjarðarsýslu. Í 
bæði skiptin var öllu fé á viðkomandi bæj-
um og þeim næstu lógað. Sýnir þetta, að enn 
leynist mæðiveiki í sauðfé hér á landi. 
Garnaveiki í sauðfé og nautpeningi verður 
enn vart af og til, en henni virðist mega 
halda niðri með blóðvatnssprautum. 

Skýrslur um jarðabætur eru ekki enn þá 
fyrir hendi, en samkvæmt áætlunum voru 
þær svipaðar og árið áður, nýrækt um 4 þús. 
ha og vélgrafnir skurðir um 4 millj. m3. 
Notkun tilbúins áburðar jókst nokkuð á ár-
inu. Eftirfarandi tölur sýna áburðarnotk-
unina í tonnum miðað við hrein efni, og eru 
tölur í sviga frá 1958: köfnunarefni 7.600 
(7.061), fosfór 3.950 (3.715) og kalí 2.270 
(2.183). 

Byggingar 1958 

Frá því var skýrt í kaflanum um fram-
leiðslu og fjárfestingu í síðasta hefti Fjár-
málatíðinda, að ekki hefði tekizt að afla 
upplýsinga um einn þátt nýbygginga, þ. e. 
a. s. um rúmmál annarra bygginga en 

íbúðarhúsa, sem byggðar voru á árinu 1958 
í kaupstöðum, kauptúnum og öðrum skipu-
lagsskyldum stöðum. Er því 12. tafla í 3. 
hefti Fjármálatíðinda 1959, 165. bls., ekki 
eins ýtarleg og venjulega. Nú eru þessar 
upplýsingar hins vegar fyrir hendi, og birt-
ist taflan í heild hér á eftir. 
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ina, og til frekari upplýsinga vísast til þeirr-
ar greinar. Í sambandi við meðfylgjandi 
töflur, er sýna breytingar á verðlagsvísi-
tölum, skal það tekið fram, að felld hefur 
verið niður taflan um kaupgjaldsvísitölur, 
sem venjulega hefur fylgt þeim. Samkvæmt 
lögunum um efnahagsmál var bannað, að 
breytingar á kaupgjaldi fylgdu breytingum 
á vísitölu framfærslukostnaðar, og var þá 
útreikningum á kaupgjaldsvísitölu hætt. 

Vísitala framfærslukostnaðar hefur hækk-
að um 5 stig frá febrúarlokum. Húsaleigu-
vísitala fyrir apríl—júní hefur hækkað í 
280 stig, en vísitala byggingarkostnaðar er 
enn óbreytt. 
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þeirra um gjaldeyrisstöðu bankanna, VI. 
tafla á 58. síðu í þessu hefti, en þrjár 
þeirra fjalla um aðra þætti peningamála, 
inn- og útlán, það er að segja XIV., XV. 
og XVI. tafla, sem birtar eru með frétta-
þættinum um peningamarkaðinn hér á eft-
ir. Rækileg grein er gerð fyrir töflunni 
um gjaldeyrisstöðu bankanna á 57. bls. hér 
á undan, en hér á eftir verður nokkur grein 
gerð fyrir hinum töflunum. 

Á XIV. töflu eru yfirlitstölur úr reikn-
ingum banka og sparisjóða. Hér er um nýja 
töflu að ræða, og hafa upplýsingar þær, 
sem þar koma fram, ekki áður birzt í þessu 
formi í Fjármálatíðindum. Í fyrsta dálki 
töflunnar eru tölur, sem ætlað er að sýna 
peningamagnið í umferð, eins og það er 
venjulega skilgreint hagfræðilega. Til pen-
ingamagnsins teljast samkvæmt þessari skil-
greiningu seðlar auk innstæðna í bönkum., 
sem hægt er að ávísa á með tékka. Mynt, 
sem í umferð er, er ekki talin með á töfl-
unni, enda þótt hún eigi að sjálfsögðu að 
teljast með peningamagninu. Þetta skiptir 
hins vegar ekki verulegu máli, þar sem 
myntin er hlutfallslega mjög lítill þáttur 
peningamagnsins. Annar dálkur töflunnar 
sýnir hið raunverulega sparifé, það er að 
segja spariinnlán í bönkum og sparisjóðum, 
þegar frá hafa verið dregnar bær innstæð-
ur, sem ávísa má á með tékka. Í þriðja dálki 
eru tölur, er sýna mótvirðisfé og gevmslu-
fé, en hér er að ýmsu leyti um sérstakan 
þátt innstæðna að ræða. Hér er auk hins 
gamla mótvirðisfjár, sem sýnt er á sér-
stökum lið í reikningum Seðlabankans, 
einnig meðtalið mótvirði bandarísku vöru-
kaupalánanna, sem tekin hafa verið á síð-
ustu árum, og auk þess geymslufé það, sem 
innflytjendur þurfa að leggja inn í bankana 
í sambandi við opnun ábyrgða og veitingu 
greiðsluheimilda. Heildarútlán, sem sýnd 
eru í f jórða dálki, eru samanlögð útlán við-
skiptabanka og sparisjóða. í fimmta dálki 
eru sýnd nettóútlán Seðlabankans til ríkis-
sjóðs og fjárfestingarlánastofnana ásamt 
verðbréfaeign Seðlabankans. Þessar tölur 
sýna mjög ljóslega nettóútlán Seðlabankans 
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til annarra aðila en viðskiptabanka og 
sparisjóða. Gjaldeyrisstaða bankanna í 
sjötta dálki er samhíjóða briðja dálki í VI. 
töflu. 

X V . tafla, Úr reikningum Seðlabankans, 
kemur í stað f jögurra taflna áður, tafln-
anna um seðlaveltu, endurkeypta víxla, að-
stöðu ríkissjóðs og peningastofnana gagn-
vart Seðlabankanum. Á þessari töflu koma 
þó fram nokkru ýtarlegri upplýsingar en 
á eldri töflunum. Þannig er aðstaða pen-
ingastofnana nú sýnd með tveimur tölum í 
stað einnar áður, annars vegar aðstaða 
banka og sparisjóða og hins vegar aðstaða 
fjárfestingarlánastofnana gagnvart Seðla-
bankanum. Auk þess koma nú fram upplýs-
ingar um verðbréfaeign Seðlabankans og 
mótvirðisfé, þ. e. mótvirðisfé á reikningum 
Seðlabankans og mótvirði hinna bandarískii 
vörukaupalána. 

Í stað eldri taflna um útlán og innlán 
bankanna kemur nú XVI . tafla, Úr reikn-
ingum viðskiptabanka og sparisjóða. Eins 
og áður getur, voru út- og innlán Seðlabank-
ans talin með út- og innlánum viðskipta-
bankanna í töflum þeim, sem áður voru 
birtar, en þetta var að því leyti óheppilegt, 
að þarna var um lítt sambærilegar stærð-
ir að ræða. Nú eru teknar saman tölur um 
út- og innlán viðskiptabanka og sparisjóða, 
þar eð um algjörlega hliðstæðar stofnanir 
er að ræða, en Seðlabankanum sleppt. Út-
og innlán eru talin nettó á töflunni, þ. e. 
út- og innlán milli innlánsstofnana eru ekki 
talin með. Með veltiinnlánum er á þessari 
töflu talið geymslufé vegna innflutnings. 

Á þessari töflu er greint á milli banka 
og sparisjóða, en þess ber þó að geta, að 
Verzlunarsparisjóðurinn er þar alls staðar 
talinn með bönkunum. Ástæðan til þess er 
sú, að hann er langstærstur allra spari-
sjóða á landinu, og starfsemi hans svipar 
auk þess í flestu mun meira til starfsemi 
banka en sparisjóða, enda er nú ákveðið, 
að honum verði innan skamms breytt í 
banka. 

Í töflum, sem áður hafa verið birtar um 
peningamálin, hefur auk mánaðarlegrar 

stöðu komið fram hreyfingin í hverjum 
mánuði. Nú eru aðeins birtar stöðutölur, 
en í stað hreyfingartalna koma línurit. Með 
þessu ætti að fást nokkru gleggri yfirsýn 
yf ir þróun einstakra þátta peningamálanna 
en áður, en hins vegar er þeim, er þess óska, 
auðvelt að reikna hreyfingar á ákveðnum 
tímum út frá töflunum. 

Innlán og útlán Söfnunarsjóðs 
innlánsdeilda kaupfélaga. 

Í millj. kr. 

og 

Söfnunarsjóður Kaupfélög 

Innstæður 
Útlán og í innláns-
verðbréf Innlán deildum 

Árslok 
1953 15,1 14,6 57,9 
1954 15,0 14,9 84,1 
1955 15,7 15,3 110,2 
1956 16,4 16,1 139,4 
1957 17,0 16,7 164,8 
1958 17,3 17,0 197,6 
1959 17,8 17,6 

Peningamarkaðurinn. 

Eins og getið er í þættinum „Nýjar töfl-
ur um peningamál" hér á undan, hefur verið 
gerð veruleg breyting á töflum þeim, sem 

1. Peningamagn. 
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XIV, tafla. Yfirlitstölur úr reikningum banka og sparisjóða. 
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XV. tafla. Úr reikningum Seðlabankans. 
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fylgt hafa fréttaþætti þessum. Breyting 
þessi miðar m. a. að því að veita gleggri 
yfirsýn y f i r þróun peningamálanna í heild 
og einstaka þætti þeirra. 

Eins og meðfylgjandi töflur bera með 
sér, hefur þróun peningamálanna verið 
með allt öðrum og heillavænlegri hætti, 
það sem af er þessu ári, heldur en síðast-
liðið ár. Má vafalaust þakka það að ein-
hverju leyti hinum róttæku ráðstöfunum 
í efnahagsmálum, sem gerðar voru í 
febrúar sl. 

Til júníloka nam innstreymi f jár í Seðla-
bankann vegna innlendra viðskipta 93,7 
millj. kr., en á sama tíma 1959 nam út-

3. Mótvirðisfé. 

á sama tíma sl. ár. Nettóstaða banka og 
sparisjóða við Seðlabankann, að endur-
keyptum víxlum meðtöldum, hefur þvi 
batnað um 44,6 millj. kr., það sem af er 
árinu, en versnaði á sama tíma í fyrra um 
80,3 millj. kr. 

Gjaldeyrisviðskipti bankanna hafa orð-
ið 162,0 millj. kr. hagstæðari 6 fyrstu mán-
uði ársins heldur en á sama tíma 1959. Til 
júníloka nú batnaði gjaldeyrisstaða bank-

streymi f j á r 113,7 millj. kr. Aðalástæðan 
til þessa mikla mismunar er breyting á 
viðskiptum rikissjóðs og endurkaupum 
víxla. Aðstaða ríkissjóðs batnaði um 36,7 
millj. kr. f rá áramótum, þar af um 21,7 
millj. kr. í júní. Til júníloka 1959 versn-
aði staðan hins vegar um 33,2 millj. kr. í 
júnímánuði 1959 urðu viðskipti ríkissjóðs 
73,4 millj. kr. óhagstæðari en nú. Fyrstu 
6 mánuði ársins jukust endurkaup víxla 
um 18,3 millj. kr., sem er 139,8 millj. kr. 
minna en á sama tíma sl. ár, en þá jukust 
endurkaupin um 158,1 millj. kr. Reiknings-
staða banka og sparisjóða batnaði um 62,9 
millj. kr. til júníloka á móti 77,8 millj. kr. 
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sama tíma í fyrra, en þá jukust útlán 
þeirra um 320,1 millj. kr. En jafnframt 
þessu hefur innlánsaukning hjá sömu að-
ilum orðið minni. Spariinnlán jukust uni 
109,1 millj. kr. til júníloka á móti 147,7 
millj. kr. 1959 og veltiinnlán um 26,2 millj. 
kr. á móti 48,7 millj. kr. 1959. Þvi er ekki 
að neita, að þarna er um verulegan sam-
drátt í innstæðumyndun að ræða, en sá 
samdráttur varð allur á fyrstu þremur mán-
uðum ársins, þ. e. áður en fer að gæta 
verulega hinnar miklu hækkunar innláns-
vaxta, sem varð í febrúar sl. Frá áramót-
um til loka marzmánaðar lækkuðu spari-
innlán í bönkum og sparisjóðum um 22,4 
millj. kr., en hækkuðu á sama tíma 1959 
um 48,3 millj. kr. Mánuðina apríl—júní 
hækkuðu þau aftur á móti um 131,9 millj. 
kr. eða um 32,5 millj. kr. meira en ário 
1959, en þá nam hækkunin 99,4 millj. kr. 

Sé borin saman aukning heildarútlána 
og heildarinnlána nú og 1959, verður út-
koman stórum hagstæðari nú en þá. Inn-
lánaaukningin nemur nú 76% útlánaaukn-
ingarinnar, en 1959 nam hún aðeins 61% 
útlánaaukningarinnar. 

anna um 89,3 millj. kr., en versnaði á 
sama tíma í fyrra um 72,7 millj. kr. 

Útlán viðskiptabanka og sparisjóða juk-
ust um 178,1 millj kr. til loka júnímánað-
ar, sem er 142,0 millj. kr. minna en á 










