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Nokkrar athugasemdir um íslenzkan iðnað 

I. 

Á síðustu áratugum hefur vaxið upp 
hér á landi iðnaður fyrir innlend-

an markað, sem nú er orðinn allveru-
legur þáttur í þjóðarbúskapnum. Um 
tilverurétt þessa atvinnuvegar hafa ein-
att verið skiptar skoðanir og margir 
haldið því fram, að hann ætti vöxt sinn 
og viðgang eingöngu að þakka vernd 
tolla og hafta. Eins og oft vill verða, 
hefur ágreiningur í þessum efnum orð-
ið enn meiri vegna þess, hve takmark-
aöar og ótraustar tölulegar upplýsing-
ar hafa verið til um starfsemi iðnaðar-
ins. Er iðnaðinum þar sjálfum mest um 
að kenna, þvi að tilraunir opinberra að-
ila til að gera fullkomnar skýrslur um 
iðnaðarframleiðsluna hafa reynzt ill-
framkvæmanlegar vegna þess, hve tor-
fengnar upplýsingar frá iðnaðarfyrir-
tækjum hafa verið. 

Nú hefur nýlega birzt álit nefndar, 
sem rannsakað hefur eftir föngum þjóð-
hagslegt gildi þess hluta iðnaðarins, 
sem vinnur að mestu úr erlendum hrá-
efnum fyrir íslenzkan markað, þ. e. a. 
s. alls iðnaðar annars en sjávarvöru-

iðnaðar og vinnslu landbúnaðarafurða. 
Í áliti þessu er að finna ýmsar athug-
anir og upplýsingar um iðnaðinn, sem 
varpa skýrara ljósi en áður á stöðu hans 
i þjóðarbúskapnum, enda þótt mikið 
vanti á, að nefndinni hafi tekizt að afla 
eins rækilegra upplýsinga um verkefni 
sitt og æskilegt hefði verið. Verða hér 
á eftir rakin nokkur helztu atriðin, sem 
fram koma í nefndarálitinu. 

II. 

Samkvæmt manntali 1.950 hafði 
14,5% þjóðarinnar eða tæplega 21 þús-
und manns framfæri sitt af þeim iðn-
aði, sem álit nefndarinnar fjallar um. 
Ef dæma má eftir gögnum um tryggð-
ar vinnuvikur, var ekki um að ræða 
hlutfallslega aukningu í þessum grein-
um á árunum 1950—1957. Hins vegar 
fjölgaði á því tímabili um 66% starfs-
fólki i fiskiðnaði og iðnaði úr land-
búnaðarafurðum. Sá vinnuaflsskortur, 
sem einkum kom fram í útgerð og land-
búnaði á þessum árum, átti því ekki 
rætur að rekja til aukins fjölda starfs-
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manna í hinum vernduðu iðngreinum, 
heldur til stóraukinnar byggingarstarf-
semi og fiskiðnaðar. 

Tilraun er gerð til þess í álitinu að 
meta samkeppnisaðstöðu iðnaðarins og 
þá sérstaklega, að hve miklu leyti hann 
á tilveru sína að þakka vernd tolla og 
hafta. Var iðnaðinum skipt í tvo flokka. 
í fyrsta lagi náttúrulega verndaðan iðn-
að og iðnað, sem er nægilega samkeppn-
ishæfur til að þurfa ekki tollvernd. Og 
í öðru lagi iðnað, sem er verndaður af 
tollum og höftum. Samkv. áætlun nefnd-
arinnar voru árið 1957 60% starfsfólks 
iðnaðarins í iðnaðargreinum, sem ekki 
eru háðar vernd tolla eða hafta. Í síðara 
flokknum, hinum vernduðu iðnaðar-
greinum, voru um 40% starfsfólks iðn-
aðarins, en nefndin var þeirrar skoð-
unar, að ýmsar iðnaðargreinar í þess-
um flokki mundu geta staðizt erlenda 
samkeppni, þótt dregið yrði stórlega úr 
tollvernd. Hinn verndaði iðnaður er því 
ekki eins stór hlekkur í framleiðslukerfi 
þjóðarinnar og almennt virðist hafa 
verið álitið. 

III. 

Nefndin safnaði allmiklum gögnum 
um framleiðslukostnað iðnaðarins í því 
skyni að meta samkeppnisaðstöðu hans 
gagnvart innfluttri erlendri vöru. 
Leiddi athugun þessi meðal annars í 
ljós, hve mikla þýðingu gengisskrán-
ingin hefur fyrir samkeppnisaðstöðu 

iðnaðarins. Hin óraunhæfa gengis-
skráning, t. d. á árunum 1056—1959 
gerði aðstöðu íslenzks iðnaðar mjög 
miklu erfiðari. Þetta kom að vísu ekki 
við þær greinar, sem nutu verndar hafta 
eða mjög hárra innflutningsgjalda. 
Hins vegar skapaði það þeim greinum, 
sem engrar verndar nutu, mjög erfiða 
aðstöðu, þar sem þær þurftu að keppa 
við erlendar vörur, sem inn voru fluttar 
á óeðlilega lágu verði, ef miðað er við 
kaupgjald og verðlag hér innan lands. 
Til dæmis um slíkan iðuað má nefna 
veiðarfæragerð og bátasmíðar, en hvort 
tveggja eru þetta greinar, sem telja 
verður mjög vel samkeppnisfærar og 
meðal þess hagkvæmasta í íslenzkum 
iðnaði. 

Veruleg leiðrétting fékkst á þessu 
með gengisbreytingunni 1960, sem bætti 
verðhlutfallið milli innlendra og er-
lendra vara yfirleitt um 10—20% ís-
lenzkum framleiðendum í hag. Hins 
vegar leiðrétti hún ekki að neinu leyti 
það mikla misræmi, sem hinir misháu 
tollar og aðflutningsgjöld hafa valdið 
í aðstöðu einstakra greina iðnaðarins, 
en á því gerði nefndin nokkrar athug-
anir. 

Reiknuð var út nettó tollvernd nokk-
urra mikilvægra íslenzkra iðnaðarvara, 
en með því var átt við þann toll, sem 
greiða þarf af sambærilegum innflutt-
um vörum, en að frádregnum tollum af 
erlendum hráefnum, sem ganga inn í 
framleiðslu íslenzku vörunnar. Kom í 
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ljós, að nettó tollverndin var allt frá 
engu og upp undir 100%. Er hér um 
að ræða misræmi, sem hlýtur að hafa 
mjög óhagstæð áhrif á þróun iðnaðar-
ins. Annars vegar njóta nokkrar iðn-
aðargreinar verndar, sem er langt um-
fram það, sem heilbrigt getur talizt. 
Hins vegar nýtur verulegur hluti iðn-
aðarfyrirtækja, þar á meðal mörg þau 
hagkvæmustu, alls engrar verndar. Or-
saka þessa er alls ekki að leita í neinni 
markvissri stefnu ríkisvaldsins í þess-
um efnum, heldur í handahófslegri upp-
byggingu tollakerfisins, þar sem fjár-
öf lunarsjónarmið ein hafa ráðið, en lit-
ið tillit verið tekið til áhrifa. tollanna 
á þróun iðnaðarins. 

IV. 

Það, sem nú hefur verið rakið, og 
margt annað í nefndarálitinu sýnir, hve 
fjarri lagi þafi er að ræða um eða dæma 
islenzkan iðnað sem samstæða heild. 
Öllu heldur má segja, að iðnaðurinn sé 
flokkur ólíkra framleiðslugreina, sem 
eiga litið sameiginlegt nema n a f n i ð og 
búa við mjög ólík skilyrði á flestan hátt. 
Sumar þessara greina standa mjög 
traustum fótum á innlendum markaði 
og eru með öllu óháðar verndartollum, 
en aðrar standa höllum fæti, þrátt fyrir 
mikla vernd. Innan íslenzks iðnaðar er 
að finna nokkur bezt reknu og afkasta-
mestu fyrirtæki þjóðarinnar, sem sam-
kvæmt athugunum nefndarinnar standa 
sjávarútveginum fyllilega á sporði, en 

þar er einnig að finna alls konar vafa-
saman rekstur, sem á tilveru sína ein-
göngu að þakka óhóflegri vernd tolla 
og hafta. 

Sú tilhneiging að dæma allan iðnað 
i einu lagi hefur tvimælalaust orðið til 
tjóns á ýmsan hátt. Vegna þeirrar miklu 
verndar, sem hann h e f u r verið talinn 
njóta, hefur þótt eðlilegt, að opinber 
fyrirgreiðsla við hann á öðrum sviðum, 
svo sem varðandi leyfaveitingar og fjár-
öflun, væri minni en til annarra at-
vinnuvega. Það má segja, að þetta væri. 
eðlilegt, þegar um verndaðan iðnað var 
að ræða, en ljóst er af þvi, sem hér 
hefur veriö rakið, að verulegur hluti 
iðnaðarins er ekki háður vernd á neinn 
hátt. Af þessari afstöðu hefur hins veg-
ar oft leitt, að ýmsar iðnaðargreinar, 
sem bezt vaxtarskilyrði hafa haft hér 
á landi, hafa lítillar uppörvunar notið. 
Glöggt dæmi um þetta eru skipasmið-
arnar, sem hafa orðið að keppa árum 
saman viö tollfrjálsan innflutning 
fiskibáta, sem þar að auki voru óeðli-
lega ódýrir vegna rangrar gengisskrán-
ingar. Hefur þetta valdið því, að miklu 
stærri hluti bátaflotans hefur aö und-
anförnu. verið smíðaður erlendis en 
æskilegt hefði verið. 

V. 

Um það er ekki lengur deilt, að ís-
lenzkur iðnaður er orðinn veigamikill 
þáttur i þjóðarbúskapnum. Engu að 
síður hefur stefna og a f s t aða ríkisvalds-
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ins gagnvart honum verið til þessa óljós 
og mótsagnakennd. Aldrei hefur verið 
gerð nein tilraun til að marka heil-
steypta og samræmda stefnu í iðnaðar-
málum, er síðan gæti orðið leiðarvísir 
um ákvarðanir ríkisvaldsins í þeim mál-
um, sem varða þróun iðnaðarins. Þegar 
ákvarðanir hafa verið teknar í tolla-
málum, gengismálum og innflutnings-
mdlum, hefur þess vegna sjaldnast ver-
ið hugsað um, hver áhrif þær hefðu á 
þróun iðnaðarins. Afleiðingin hefur orð-
ið óhóflegt misræmi í aðstöðu hinna ein-
stöku greina iðnaðarins, sem hefur beint 
þróuninni. í rangar áttir: eflt margt af 
því, sem óhagkvæmast er i iðnaðinum, 
en litinn stuðning veitt öðru, er mest 
raunveruleg verðmæti hefur fært, þjóð-
arbúinu. Er þessi afstaða ein afleiðing 
verðbólgu- og uppbótakerfisins, sem 
svo mjög hafði fært alla eðlilega verð-
myndun úr skorðum, að mönnum 
varð eklci lengur nægilega ljóst hið 
raunverulega verðmæti hlutanna. 

Mikil þörf er, að hér verði breyting 
á og hafizt verði handa um að endur-
skoða stefnu ríkisvaldsins gagnvart iðn-
aðinum á öllum sviðum. Veigamikill 
þáttur í slíkri stefnu hlýtur að vera að 
draga smám saman úr þeirri miklu 
vernd, sem ýmsar greinar iðnaðarins 
nú njóta, en ofangreint nefndarálit 
virðist styðja þá skoðun, að iðnaður-
inn muni geta þolað minnkandi vernd 
án verulegra áfalla, ef honum er gef-
inn hæfilegur tími til aðlögunar. Er nú 
jafnvel hugsanlegt, að Íslendingar verði 
innan skamms að horfast í augu við 
þetta vandamál í sambandi við þátttöku 
í alþjóðlegum samtökum um einhvers 
konar fríverzlun. En jafnframt auknu, 
aðhaldi vegna lækkunar verndartolla, 
er ekki siður nauðsynlegt, að tekin verði 
upp af hálfu ríkisvaldsins jákvæðari 
stefna en hingað til varðandi eflingu 
þeirra iðnaðargreina, sem ótvírætt hafa 
sýnt hagkvæmni sína fyrir þjóðarbúið. 

J. N. 



Einar Benediktsson: 

Um sjávarútveg Vestur-Evrópu 

Ef t i r fa rand i grein er byggð á fyrirlestri , sem f lu t tu r var á 
fund i í Hagfræðafélagi Íslands síðastl. haust. Höfundur inn 
hefur s ta r fað undanfa r in á r hjá Efnahagssamvinnus tofnun 
Evrópu, þar sem h a n n vann að því að semja skýrslu um sjáv-
arútvegsmál í þát t tökulöndum s tofnunar innar . Skýrslan kom 
ú t í bókarformi og nefnis t Fishery Policies in Western Europe 
and North America. Í greininni er r æ t t um sjávarútveg í 
Vestur-Evrópu, s tefnu r íkisst jórna í sjávarútvegsmálum, 
markaðsbandalög, fiskneyzlu og f r amt íða rhor fu r íslenzks 
sjávarútvegs með tilliti til þessara aðstæðna. 

Inngangur. 

Við stofnun hinna tveggja viðskipta-
bandalaga í Evrópu hefur sú spurn-

ing vaknað, hver muni verða aðstaða 
íslenzkra sjávarafurða á mörkuðum 
Vestur-Evrópu í framtíðinni. Hvernig 
er aðstaða okkar til þess að framleiða 
sjávarafurðir samanborið við önnur 
lönd? Verða milliríkjaviðskipti með fisk 
auðveldari eða erfiðari en nú er? Fer 
markaður í Evrópu fyr i r fisk vaxandi 
eða minnkandi o. s. frv. ? 

Fiskveiðar eru lítilvægur þáttur í 
atvinnulífi flestra þjóða í Vestur-Ev-
rópu, þó að sumar þeirra séu með mestu 
fiskveiðiþjóðum heims, enda eru veiðar 
þeirra flestra nær eingöngu stundaðar 
fyr i r heimamarkaðinn. í Norðvestur-
Evrópu hefur reynzt nauðsynlegt að 
styrkja þennan atvinnuveg, einkum 
veiðar á rýrum heimamiðum, með f j á r -
styrkjum, tollum á fiskinnflutning og 

innflutningshöftum til þess að viðhalda 
nokkru tekjujafnvægi við aðra atvinnu-
vegi, en þjóðum þessum er það kapps-
mál, að sjávarútvegur þeirra dragist 
ekki verulega saman. Þetta er mikill 
þrándur í götu eðlilegra milliríkjavið-
skipta með fisk. Í Suður-Evrópu hefur 
sjávarútvegurinn hins vegar getað boð-
ið upp á sambærilegar tekjur og aðrir 
atvinnuvegir, enda eru tekjur almenn-
ings þar lægri. 

Ísland og að nokkru leyti Noregur 
hafa hins vegar algjöra sérstöðu, vegna 
þess að auðug fiskimið eru við strend-
ur þeirra og fiskveiðar og fiskvinnsla 
til útflutnings eru mikilvægur þáttur í 
þjóðarbúskapnum og undirstaða hans 
á Íslandi. Það er því mjög mikilvægt 
fyr ir þessi tvö lönd, að þau hafi sem 
fr jálsastan aðgang að mörkuðum Ev-
rópu með fiskafurðir sínar. 

Viðhorf hafa breytzt mjög við stofn-
un viðskiptabandalaganna tveggja í 
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Evrópu, þó að eftir sé að ákveða ýmis 
atriði varðandi sjávarútveg og fisk-
verzlun. Gert er ráð fyr i r að vernda 
sjávarútveg á svæði Sameiginlega mark-
aðsins með allháum sameiginlegum inn-
flutningstollum, en tollar milli þátttöku-
landanna falla smám saman niður. Í 
samningnum um Fríverzlunarbanda-
lagið er gert ráð fyr i r fríverzlun á 
samningssvæðinu með flestar þær sjáv-
arafurðir, sem kalla mætti iðnaðarvör-
ur, en ekki með aðrar sjávarafurðir. 
Ekki er gert ráð fyr i r sameiginlegum 
tollum út á við. 

Breytingar þær, sem sífellt verða á 
fiskneyzlu í markaðslöndunum, eru eitt 
þeirra atriða, sem skipta okkur veru-
legu máli. Fiskneyzla á íbúa hefur farið 
minnkandi í Vestur-Evrópu, en sam-
dráttur hefur einkum orðið á neyzlu 
ódýrari tegunda verkaðs fisks. Senni-
legt er, að þessi þróun haldi áfram, en 
neyzla dýrari fisktegunda og unninna 
fiskvara aukist með batnandi afkomu 
almennings. Hins vegar má búast við 
vaxandi markaði fyr ir hraðfrystan fisk, 
þegar upp komast dreifingarkerfi fyr ir 
hraðfryst matvæli inni á meginlandi 
Evrópu, þar sem fiskneyzla er nú víð-
ast lítil sem engin. 

Það er enginn vafi á því, að Íslend-
ingar hafa betri aðstöðu til þess að 
framleiða hraðfrystan fisk vegna ná-
lægðar við auðug fiskimið en aðalmark-
aðsþjóðir álfunnar. Hins vegar geta þær 
verndað og styrkt fiskveiðar sínar í 
verulegum mæli með tollum, viðskipta-
hömlum og beinum f járs tyrkjum, vegna 
þess að sjávarútvegur er lítill hluti 
þjóðarbúskapar þeirra. Þessi stefna tor-
veldar útflutning sjávarafurða héðan. 

Hin nýju viðskiptabandalög Evrópu 
munu smám saman torvelda fiskútflutn-
ing okkar, ef við stöndum utan þeirra, 
en þó verður samkeppnisaðstaða okkar 
örugglega sterk. Loks ber þess að geta, 

að bæði er enn þá ósamið um ýmis at-
riði varðandi sjávarafurðir, og eins eru 
sterk öfl að vinna að f r já lsar i verzlun 
landa á milli. Það er því vel hugsan-
legt, að milliríkjaverzlun með fisk í 
Evrópu verði fr jálsari en nú er gert 
ráð fyrir . 

Sjávarútvegur í Vestur-Evrópu. 

Sjávarútvegur er stundaður af öll-
um þjóðum Vestur-Evrópu, sem að sjó 
liggja, og hefur heildarfiskaflinn á 
þessu svæði verið um 7—8 milljónir 
tonna undanfarin ár. Er það um einn 
fimmti hluti af heimsframleiðslu sjáv-
arafurða. Þó að sumar þær þjóðir, sem 
hér er um að ræða, séu með mestu fisk-
veiðiþjóðum heims, er framleiðsla þess-
arar atvinnugreinar ekki nema örlítið 
brot af þjóðarframleiðslu flestra þeirra, 
og af fiskveiðum hefur aðeins sáralítill 
hluti vinnandi fólks Evrópu atvinnu. 
Frá þessu eru þó nokkrar undantekn-
ingar meðal hinna smærri þjóða álfunn-
ar, en í þeim flokki hefur Ísland algera 
sérstöðu. 

Öll skilyrði til framleiðslu sjávaraf-
urða eru mjög mismunandi á hinum 
ýmsu svæðum í Vestur-Evrópu. Svo er 
og um stefnu og aðgerðir hins opin-
bera á þessu sviði. Lýsing á sjávarút-
vegsmálum Vestur-Evrópu ætti í raun-
inni að vera lýsing á sjávarútvegi hvers 
einstaks lands, en þar sem slíkt yrði 
of langt mál og um margt má finna 
skyldleika í þessum efnum milli landa, 
mun hér leitazt við að gefa stuttlega 
lýsingu á þeim höfuðeinkennum sjávar-
útvegsins, sem einkum ráða stefnu og 
aðgerðum stjórnarvaldanna gagnvart 
honum, og gera það eftir landaflokk-
um. Eðlilegt er að greina fyrst í stað 
á milli Suður- og Norður-Evrópulanda. 
Sé litið á norðlægari lönd Vestur-Ev-
rópu, má til hagræðis greina á milli 
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landa, sem einkum byggja fiskveiðar 
sínar á útflutningi, og svo hinna, sem 
veiða aðallega fyr i r heimamarkaðinn. 
Þau af þessum löndum, sem aðallega 
byggja fiskveiðar sínar á útflutningi, 
eru Ísland, Noregur, Danmörk og Hol-
land. 

Ísland: Um Ísland og Noreg er það 
að segja, að afar auðug fiskimið eru 
mjög nálæg, en svo til öll framleiðslan 
er flutt út. Um þá sérstöðu okkar, 
hversu mjög allur þjóðarbúskapurinn 
byggist á fiskveiðum, er óþarft að fjöl-
yrða hér, né heldur það meginverkefni 
íslenzkra stjórnarvalda að stuðla að 
vaxandi framleiðslu sjávarafurða og 
afla henni markaða erlendis. Vert er 
hins vegar að leiða athygli að því, að 

framleiðni — produktivitet — í sjáv-
arútvegi er mjög há á Íslandi í saman-
burði við önnur Vestur-Evrópulönd. 

Sé afli einstakra þjóða borinn saman 
við fjölda fiskimanna og stærð fiski-
skipastólsins, sést, að fiskafli Íslend-
inga er fenginn með tiltölulega minni 
þátttöku, þ. e. færri mönnum og minni 
skipakosti en annars staðar í álfunni 
eða með öðrum orðum, að meðalafli á 
hvern fiskimann og hvert brúttótonn 
hér er hærri en annars staðar. Við at-
hugun á meðalársafla hvers fiskimanns 
í Evrópulöndunum — og hér var vinna 
þeirra, er stunda sjó árstíðabundið, um-
reiknuð í heilsársgildi — kom í ljós, að 
meðalafli hvers fiskimanns hér á landi 
var um 100 tonn á ári, samanborið við 
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65—40 tonn í Þýzkalandi, Hollandi, 
Bretlandi og Danmörku og 28—10 tonn 
í öðrum Vestur-Evrópulöndum, sem að-
allega veiða í Atlantshafi. Sé athugaður 
meðalaflinn á brúttótonn af fiskiflot-
annra, kemur í ljós, að Ísland er af tur 
efst með 10 tonna afla á brúttótonn, 
samanborið við 8 tonn í Danmörku og 
5—2 tonn í öðrum löndum Norðvestur-
Evrópu. Að vísu ber að slá nokkurn 
varnagla við þessum samanburði. Fjöldi 
fiskimanna er ekki alltaf vel þekkt 
stærð, umreikningurinn í heilsársgildi 
sjálfsagt nokkuð ónákvæmur og sam-
setning aflans mismunandi. Einnig 
koma önnur atriði til greina, svo sem 
veiðarfæra- og vélaaflsnotkun, en hvort 
tveggja mun það tiltölulega hátt hér 
á landi. Engu að síður hygg ég, að töl-
urnar sýni ótvírætt, að með þeim ágætu 
náttúruskilyrðum til útgerðar, sem við 
njótum, og þeim tækjum og kunnáttu, 
sem við höfum yfir að ráða, sé fram-
leiðni okkar í þessari atvinnugrein afar 
mikil í samanburði við aðrar þjóðir. 
Vert er að geta þess, að freðfisksiðnað-
ur sá, sem hér hefur risið upp síðast-
liðna tvo áratugi, er hinn stærsti í Ev-
rópu. Árið 1958 framleiddum við tæpan 
helming af heildarframleiðslu álfunnar 
af f rystum flökum. 

Noregur: Norðmenn fá, eins og áður 
segir, mestan fiskafla sinn á nálægum 
heimamiðum, og er hann að mestu leyti 
f lut tur út, svo sem gert er hér á landi. 
En þjóðarbúskapur Norðmanna er 
miklu margþættari en okkar og því 
minna háður sveiflum í aflabrögðum og 
sölumöguleikum. Sjávarútvegur er hins 
vegar meiri háttar atvinnugrein í 
strandhéruðum Vestur- og Norður - Nor-
egs, og í landinu eru um 70—80 þús. 
fiskimenn. Þá er útflutningur sjávar-
afurða um einn fimmti hluti heildar-
útflutningsins. Veiðar á grunnsævi við 
strendur landsins á mótorbátum (undir 

100 tonn) eru einkennandi fyr i r sjáv-
arútveg Norðmanna. Afli þeirra á 
þorskveiðum hefur staðið í stað yfir 
lengri tíma, og síðan 1957 hefur orðið 
alvarlegur aflabrestur ár hvert á síld-
veiðum, sem mikið höfðu aukizt f r á 
stríðslokum fram til þess tíma. 

Norskir fiskimenn eiga yfirleitt hlut 
í bát og veiðarfærum, enda eru vissar 
takmarkanir á því, að aðrir en þeir 
sjálfir eigi fiskveiðitækin. Meðaltekjur 
fiskimanna í Noregi eru taldar tiltölu-
lega lágar, t. d. í samanburði við iðn-
aðarverkamenn, og hafa stjórnarvöldin 
gripið til þess, er aflinn hefur brugð-
izt hin síðari ár, að veita útveginum 
beina styrki. Þá stefna stjórnarvöldin 
og að því með hagstæðum lánum að 
koma upp fiskiflota, sem stundað geti 
veiðar á djúpsævi. Sú skoðun hefur ver-
ið ríkjandi, að fiskimennirnir skuli 
sjálfir eiga atvinnutæki, en það tor-
veldar hins vegar, að nógu stór 
og öflug skip bætist við, því að til slíkra 
kaupa hafa fiskimennirnir ekki f j á r -
hagslega getu. Er búizt við, að á þessu 
verði eitthvað slakað og að t. d. vinnslu-
stöðvar fái að eiga fiskiskip. Hins veg-
ar er og ljóst að skapa þarf aðra at-
vinnumöguleika en sjávarútveg, einkum 
í Norður-Noregi, þannig að hægt sé að 
fækka fiskimönnunum, og hafa stjórn-
arvöldin um það sérstakar ráðagerðir. 

Danmörk og Holland: Aðstaða sjáv-
arútvegsins í Danmörku og Hollandi er 
um margt frábrugðin því, sem er í 
Noregi og á Íslandi. Í fyrsta lagi er 
afli þeirra, einkum af bolfiski, minni, 
og allmikill hluti hans fer til neyzlu 
heima fyrir . Útflutningur fisks er þó 
mjög þýðingarmikill, en hann fer eink-
um á markað, sem liggur tiltölulega 
nálægt Danmörku og Hollandi og greið-
ar samgöngur eru við, þannig að bæði 
þessi lönd hafa aðstöðu til að flytja út 
gæðafisk við háu verði. Hollendingar 
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7. tafla. Framleiðsla freðfisks í Vestur-
Evrópu í þús. tonna. 

veiða töluvert magn af síld, og er sá 
afli að mestu leyti verkaður til mann-
eldis. Þessari útgerð er það töluvert 
vandamál, að eftirspurn eftir verkaðri 
síld fer minnkandi. Danir hafa á árun-
um eft ir stríð stóraukið síldveiðar til 
mjöl- og lýsisvinnslu, en fyr i r þær af-
urðir hefur verið töluverður markaður 
innan lands. Yfirleitt er það um sjávar-
útveg þessara tveggja þjóða að segja, 
að hann er samkeppnisfær og tekjur 
fiskimanna allháar í samanburði við 
tekjur annarra stétta í þessum löndum, 
þó að varla komi til neinir beinir styrk-
ir eða vernd gegn innflutningi sé ekki 
mikil. 

Önnur lönd í Norðvestur-Evrópu. Þau 
lönd í Norðvestur-Evrópu, en með þeim 
verður í þessu skyni talið Frakkland, 
sem einkum byggja fiskveiðar sínar á 
að fullnægja eftirspurninni á heima-
markaði, eru Bretland, Frakkland, 
Þýzkaland, Belgía, Svíþjóð og Írland. 
Mestur hluti bolfiskafla þessara þjóða 

er seldur á heimamarkaðinum til neyzlu 
sem nýr eða réttara sagt óverkaður 
fiskur, því að oft er fiskurinn gamall, 
en litlum hluta er ráðstafað til frekari 
vinnslu. Helzta undantekning þessa er 
saltfiskframleiðsla Frakka á f jarlægum 
miðum, sem bæði er fyr i r heimamark-
að og útflutning. Að undanteknum þess-
um þorskveiðum Frakka veiða þeir 
ásamt Svíum og Írum að mestu leyti á 
heima- og nálægum miðum. Hins vegar 
eiga bæði Bretar og Þjóðverjar að auki 
öflugan flota stærstu togara, sem gerð-
ir eru út á f jar læg mið í Norður-At-
lantshafi, og þangað sækja einnig Belg-
ar mikinn hluta afla síns. 

Eðlilegt er að ræða sér í lagi vanda-
mál útgerðar þessara landa á heima-
og nálægum miðum og svo stórútgerð-
arinnar á fjarlægum miðum, þar sem 
þau vandamál eru ólík. Heimamiðin eru 
tiltölulega rýr og framleiðni þess hluta 
flotans, er þau sækir, lág. Er hann því 
tiltölulega ósamkeppnisfær út á við. 
Þessar þjóðir eru flestar háþróaðar iðn-
aðarþjóðir og tekjur þar almennt háar 
og hærri en t. d. tiltölulega afkasta-
rýrar fiskveiðar á heimamiðum geta 
staðið undir. En stjórnarvöldin hafa það 
markmið að leitast við að tryggja nokk-
urn afkomu- og teknajöfnuð útvegsins 
við aðrar atvinnugreinar. Kemur þar 
margt til, t. d. pólitískar ástæður, svo 
og það, að æskilegt þykir að hafa útgerð, 
til þess að þjálfaðir sjómenn séu til í 
sjóherinn, ti] að fiskiskip og sjómenn 
séu fyr i r hendi til að afla matvæla, ef 
stríð skellur á o. s. frv. Þær ráðstafanir, 
sem gerðar hafa verið til að skapa þess-
ari útgerð þolanlega afkomu og tekjur, 
eru ýmist innflutningshöft eða tollar, 
sem gera það að verkum, að fiskverðinu 
er haldið fyr i r ofan heimsmarkaðsverð, 
eða beinar niðurgreiðslur og styrkir. 
Ekki er ætlunin að gefa hér neina tæm-
andi lýsingu á ráðstöfunum þeim, sem 
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gripið hefur verið til sjávarútveginum 
til styrktar í þessum löndum, en höfuð-
atriði þeirra virðast vera þessi: Í 
Frakklandi, Belgíu og Írlandi og einnig 
að nokkru leyti í Svíþjóð er mikið stuðzt 
við bein innflutningshöft. Auk þess nýt-
ur franska útgerðin verndar mjög hárra 
tolla, sem yfirleitt eru um eða yfir 80%, 
og í Svíþjóð eru ýmis aðflutningsgjöld á 
fiski. í Bretlandi er verndartollur, sem 
yfirleitt er 1.0%, en í Þýzkalandi er toll-
ur á nýjum og frystum fiski yfirleitt 
nokkru lægri, en hærri á öðrum fisk-
tegundum. Í Bretlandi greiðir White 
Fish Authority beinan styrk á fisk, sem 
veiddur er á heima- og nálægum mið-
um, og var sá styrkur 12% af verðmæti 
þess afla 1957. Í Þýzkalandi er verð 
dísilolíu til minni fiskiskipa greitt niður 
uni 40%. Þá er loks ótalið, að yfirleitt 
er útgerðin í þessum löndum aðstoðuð 
við skipakaup með lánum með hag-
kvæmari kjörum en almennt er. Auk 
þess fá eigendur fiskiskipa á heima-
og nálægum miðum í Bretlandi 25—30% 
af verði nýrra skipa sem beinan óaftur-
kræfan styrk, og sams konar styrkur, 
sem er 15% af verðinu, er veittur í 
Írlandi. 

Það, sem hér hefur verið sagt um 
vandamál útgerðarinnar á heima- og 
nálægum miðum, á ekki nema að tak-
mörkuðu leyti við um togaraútgerð þá á 
f ja r læg mið, sem Bretar, Frakkar, Þjóð-
verjar og Belgar reka. Þessi grein er 
yfirleitt sú sterkasta innan sjávarút-
vegs þessara landa, afkoma hennar hef-
ur verið góð og laun há miðað við aðrar 
stéttir, og t. d. í Bretlandi hafa togar-
arnir, sem stunda veiðar á f jarlægum 
miðum, ekki notið annarrar verndar 
eða aðstoðar en 10% tollsins. Erfið-
leikar þeir, sem þessi útgerð á við að 
etja, eru þeir, að miðin eru langt f rá 
heimahöfnum, en það hefur óhagstæð 
áhrif á gæðin og veldur löngum töfum 
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f r á veiðum. Á móti þessu hefur hins 
vegar verið reynt að vega með ýmsum 
tæknilegum nýjungum í skipasmíðum, 
veiðitækjum, fiskvinnslu um borð o. s. 
frv. Þess ber þó að geta, að hin allra 
síðustu ár hefur afkomu þessara tog-
ara hrakað, og er þar um kennt minnk-
andi fiskigengd, hækkandi tilkostnaði 
án samsvarandi hækkunar á fiskverði og 
svo síðast en ekki sízt útfærslu fisk-
veiðilögsögunnar við Ísland. 

Næst mun þá fjallað nokkuð um sjáv-
arútveg landanna í Suður-Evrópu. Þar 
virðist eðlilegast að greina á milli 
þeirra, sem aðallega stunda veiðar í 
Atlantshafi, en það eru Spánverjar og 
Portúgalar, og svo hinna, sem einkum 
veiða í Miðjarðarhafi. 

Spánn og Portúgal: Vandamál sjáv-
arútvegsins í Portúgal og á Spáni eru 
á margan hátt ólík því, sem er meðal 
iðnaðarþjóða Vestur-Evrópu. Að und-
anskildum sardínum, en af þeim er mik-
il gnægð, eru heimamiðin frekar fisk-
snauð, en mikill fjöldi fiskimanna sækir 
þau. Í þessum löndum eru samtals um 
130 þús. fiskimenn, umreiknað í heils-
ársgildi. Er aflinn lítill miðað við þátt-
töku og vandamálið það að auka afköst 
og bæta hin lélegu launakjör fiskimann-
anna. Aflinn á heimamiðunum fer 
yfirleitt til neyzlu heima fyrir , en 
sardínuveiðar Portúgala eru helzta 
undantekningin f rá því. Niðursuða 
á sardínum er mikilvægur atvinnu-
vegur í Portúgal og aðallega til útflutn-
ings. Þessi framleiðslugrein er mjög 
vel samkeppnisfær, en það stendur 
henni þó einna helzt fyr ir þrifum, að í 
flestum löndum nýtur niðursuða sjávar-
afurða mikillar verndar. Vegna tak-
markaðra möguleika til aukningar fisk-
veiða á heimamiðum og þeirrar nauð-
synjar að skapa nýja atvinnumöguleika 
í strandhéruðum hafa stjórnarvöldin á 
Spáni og í Portúgal stuðlað að auknum 
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veiðum á fjarlægum miðum, einkum 
þorskveiðum í Norðaustur-Atlantshafi 
til saltfiskframleiðslu. Hér ræður og 
það sjónarmið að spara takmarkaðar 
gjaldeyristekjur, því að hin mikla salt-
fiskneyzla í þessum löndum byggðist 
áður fyr r á innflutningi. Hefur þróun 
hinna síðustu ára verið stöðug aukning 
á eigin framleiðslu og minnkun inn-
flutnings, og eiga Spánverjar og Portú-
galar um 100 stóra úthafstogara og 
framleiða um 70 þús. tonn af saltf'iski 
árlega. Samkeppnisaðstaða þessara 
þjóða í saltfiskframleiðslunni byggist 
einkum á því, að laun þar eru mun lægri 
en gerist meðal saltfiskframleiðendanna 
í Norðvestur-Evrópu. Þá nýtur togara-
útgerðin í þessum löndum hagkvæmra 
lána, og innflutningur saltfisks er tak-
markaður við það magn, sem áætlað er, 
að þeirra eigin útvegur geti ekki fram-
leitt, svo að eftirspurninni sé fullnægt. 
Er það yfirlýst stefna spánskra stjórn-
arvalda að minnsta kosti að vinna að 
því, að landið verði sjálfu sér nóg um 
sjávarafurðir. 

Ítalía og Grikkland: Um önnur Suð-
ur-Evrópulönd, er liggja að Miðjarðar-
hafi, Ítalíu og Grikkland, er það að 
segja, að fiskveiðar þeirra eru nær all-
ar í Miðjarðarhafi, en það er fisksnautt, 
og möguleikar til að auka framleiðsl-
una virðast varla neinir vera fyrir 
hendi. Vegna ónógra atvinnumöguleika 
í þessum löndum er hins vegar nauðsyn-
legt, að sjávarútvegurinn veiti sem 
flestum atvinnu. Á Ítalíu eru t. d. taldir 
vera um eða yfir 100 þús. fiskimenn, 
en ársaflinn er aðeins rösklega 200 þús. 
tonn. Þótt hér sé um að ræða allt aðra 
samsetningu aflans og hann miklu verð-
meiri en er í Norður-Evrópu, þá gefur 
þetta til kynna, hversu afar lítill aflinn 
þar er miðað við þátttöku. Ítölsk stjórn-
arvöld og grísk hafa því í seinni tíð 
hafið athugun á því, hverjir möguleik-

ar séu á útgerð í Atlantshafi, og nokk-
ur vísir hefur þegar myndazt að slíkri 
útgerð í báðum löndunum. Á Ítalíu og 
í Grikklandi er innfluttur saltfiskur all-
stór hluti af heildarfiskneyzlunni. Eng-
in höft eru á þeim innflutningi, og á 
Ítalíu er hann tollfrjáls. Annars eru 
tollar á fiski yfirleitt háir á Ítalíu, og 
auk þess nýtur útgerðin ýmissa styrkja 
til fiskiskipakaupa. 

Tyrkland: Um Tyrkland er það að 
segja, að svo virðist sem þar séu all-
góðir möguleikar til aukinnar fram-
leiðslu sjávarafurða vegna tiltölulega 
auðugra fiskimiða í Marmarahafi og 
Svartahafi, sem hingað til hafa lítið 
verið nýtt. Töluverð aflaaukning hefur 
átt sér stað undanfarin ár, og miklir 
möguleikar eru til að auka fiskneyzl-
una, sem er hin lægsta meðal þeirra 
þjóða, sem hér hefur verið rætt um. 
Þróun sjávarútvegsins styðja stjórnar-
völdin með ýmsu móti, bæði innflutn-
ingsvernd og beinum styrkjum. 

Markaðsbandalög í Vestur-Evrópu. 

Þessi stutta lýsing á höfuðeinkennum 
sjávarútvegsins í hinum ýmsu Evrópu-
löndum og afstöðu stjórnarvaldanna til 
vandamála hans er að því leyti ófull-
komin, að ekki hefur verið vikið að þeim 
tveimur markaðsbandalögum, sem 
stofnuð hafa verið í Evrópu. Ákvæði 
þeirra beggja um sjávarútvegsmál 
munu leiða til mikilla stefnubreytinga 
aðildarríkja og breyttrar aðstöðu 
þeirra, sem þátttakendur eru, svo 
og hinna, sem ekki eiga a ð i l d að 
þeim. Ég mun nú leitast við að gera 
nokkra grein fyrir höfuðatriðunum í 
ákvæðum þessara markaðsbandalaga 
um sjávarútvegsmál. 

Sameiginlegi markaðurinn: Með 
samningi, sem undirritaður var í Róm 
á árinu 1957, var stofnað til tollabanda-
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lags milli Frakklands, Þýzkalands, 
Ítalíu og Beneluxlandanna þriggja, og 
gengur þetta bandalag undir nafninu 
Sameiginlegi markaðurinn. Samkvæmt 
ákvæðum Rómarsamningsins verða toll-
ar og innflutningshöft smám saman 
lögð niður á aðlögunartímabili, sem 
ákveðið er að skuli vera skemmst 12— 
15 ár, og á sama tíma settur sameigin-
legur tollur gagnvart öðrum löndum. 
Fyrsta tollalækkunin og rýmkun á inn-
flutningshöftum fór f ram 1. janúar 
1959 og hin önnur 1. júlí sl., og halda 
þær síðan áfram eftir fyr ir f ram ákveð-
inni áætlun, sem þó er hægt að flýta. 

Hvað ytri tollinum á sjávarafurðum 
viðvíkur, þá var hann ekki, svo sem er 
um flestar aðrar vörutegundir, fyr i r 
f ram ákveðinn sem beint meðaltal af 
gildandi tollum landanna sex, heldur var 
samið um hann, eftir að samningurinn 
tók gildi. Þeir samningar voru gerðir 
á fyr ra hluta þessa árs. Hinn væntan-
legi sameiginlegi tollur á fiskafurðum 
er yfirleitt hár eða 12—30%, en það 
er yfirleitt töluvert undir núverandi 
franska og ítalska tollinum, þó að f r á því 
séu vissar undantekningar. Tollurinn er 
þó miklu hærri en þeir fisktollar, sem 
nú eru í Þýzkalandi og Beneluxlöndun-
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um. Má til fróðleiks nefna nokkra af 
þessum tollum, sem okkur skipta hvað 
mestu máli. Hinn væntanlegi sameigin-
legi tollur á nýjum bolfiski er 15%. Í 
Belgíu og Hollandi er enginn tollur á 
honum nú, en í Þýzkalandi yfirleitt 
10%, í Frakklandi um 23—30% og á 
Ítalíu 16%. Á nýjum eða frystum þorsk-
flökum verður sameiginlegi tollurinn 
20% og á öðrum flökum 18%. Í Belgíu 
og Hollandi er nú enginn tollur á þess-
um afurðum, í Þýzkalandi 5%, í Frakk-
landi 31,5% og á Ítalíu 16%. Á salt-
fiski verður ytri tollurinn 13—18%, en 
hann er nú enginn í Beneluxlöndunum 
eða Ítalíu, en 10% í Þýzkalandi og 
31,5—45% í Frakklandi. 

Það, sem hér hefur verið sagt um 
niðurfellingu tolla innbyrðis á Sameig-
inlega markaðnum og setningu sameig-
inlegs ytri tolls, fylgir hinum almennu 
ákvæðum Rómarsamningsins. Auk þess-
ara almennu ákvæða gilda ýmis sam-
eiginleg sérákvæði um landbúnað og 
sjávarútveg. Eru þannig ákvæði um 
það, að þátttökuríkin megi undir viss-
um kringumstæðum setja lágmarksverð 
fyrir innflutning, meðan á aðlögunar-
tímabilinu stendur, en undir því verði 
verður hann annað hvort stöðvaður eða 
minnkaður nokkurn tíma. Enn hefur 
ekki verið ákveðið, undir hvaða kring-
umstæðum setja má slíkt lágmarksverð, 
en stofnanir Sameiginlega markaðs-
ins eiga að ákveða það innan þriggja 
ára f r á gildistöku samningsins. Einnig 
eru í Rómarsamningnum ákvæði um að 
gera megi viðskiptasamninga til lengri 
tíma á aðlögunartímabilinu og að nota 
megi verðjöfnunarálög á innflutning. 

Fyrir lok aðlögunartímabilsins skal 
svo verða samkomulag um sameiginlega 
stefnu í landbúnaðar- og sjávarútvegs-
málum. Til að takmarki slíkrar stefnu 
verði náð, er gert ráð fyrir, að dreifing 
landbúnaðar- og sjávarafurða verði 

samræmd, og grundvallist sú samræm-
ing fyrir hinar ýmsu afurðir ýmist á : 

(i) sameiginlegum samkeppnisregl-
um; 

(ii) skyldusamrýmingu aðgerða. þeirra 
stofnana, sem sjá um dreifingu; 

(iii) sameiginlegri markaðsstofnun. 
Hvað viðvíkur samkeppnisreglum 

(rules of competition), þá eru landbún-
aður og sjávarútvegur undanþegnir hin-
um almennu ákvæðum Rómarsamnings-
ins þar að lútandi. Er beinlínis gert 
ráð fyrir, að við skyldusamræmingu um 
dreifingu og sölu, svo og stofnun sam-
eiginlegrar markaðsstofnunar, megi 
grípa til verðlagseftirlits, beinna f j á r -
styrkja eða niðurgreiðslna, takmarkana 
á inn- og útflutningi o. s. frv., en allt 
slíkt er að öðru leyti bannað í Rómar-
samningnum. Höfuðatriði þeirra 
ákvæða, sem að sjávarútvegi lúta, eru, 
að aðildarríkin felli niður núverandi 
tolla og viðskiptahöft innbyrðis og setji 
verndartoll gagnvart öðrum löndum, en 
jafnframt er gert ráð fyrir sameigin-
legri stefnu í sjávarútvegsmálum, sem 
gæti í raun orðið þannig, að um sára-
litla fríverzlun innan bandalagsins yrði 
að ræða. Hins vegar gæti hið gagnstæða 
líka orðið uppi á teningnum, ef hin sam-
eiginlega stefna verður frjálslynd. En 
uni það, hvernig þetta verður í reynd, 
er auðvitað ekkert vitað nú. 

Fríverzlunarbandalagið. Sjö Evrópu-
lönd, Bretland, Austurríki, Sviss, Portú-
gal, Svíþjóð, Danmörk og Noregur, 
stofnuðu til fríverzlunarbandalags með 
samningi, sem undirritaður var í Stokk-
hólmi fyrir tæpu ári síðan. Heitir þetta 
bandalag á ensku European Free Trade 
Association og er í daglegu tali nefnt 
E.F.T.A. Samkvæmt Stokkhólmssanm-
ingnum skal létta öllum tollum, að und-
anteknum fjáröflunartollum, og inn-
flutningshöftum af viðskiptum með 
iðnaðarvörur milli aðildarríkjanna á 
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tímabilinu 1. júli 1960 til 1. janúar 1970. 
Portúgal hefur þó sérákvæði um þetta. 
Fyrsta tollalækkunin hinn 1. júlí sl. var 
20%, en hinar, sem eft ir fylgja (næsta 
lækkunin verður hinn 1. janúar 1962), 
verða allar 10%. Gagnstætt því, sem 
er um tollabandalög, er engin breyting 
gerð á tollum gagnvart löndum utan 
fríverzlunarsvæðisins, og hefur hvert 
aðildarríki frjálsræði um þá, 

Hinar almennu reglur E.F.T.A. um 
niðurfellingu tolla og viðskiptahafta 
gilda aðeins um vissar sjávarafurðir, 
og eru hinar helztu þeirra fiskmjöl og 
lýsi, niðursoðinn fiskur, fryst flök, 
kryddsíld og frystur skelfiskur með 
ákveðnum undantekningum. Um fryst 
flök gilda þó sérákvæði, hvað viðvikur 
Bretlandi. Eru meginatriði þeirra þau, 
að á frystum flökum er á aðlögunar-
tímabilinu f ram til 1970 tollkvóti, sem 
nemur 24 þúsund tonnum árlega, þ. e. 
innflutningur undir 24 þús. tonnum 
greiðir hinn lækkaða toll, svo sem hann 
er hverju sinni, en innflutningur um-
f ram það magn 10% grunntollinn. Þá 
eru og þau ákvæði, að hinar almennu 
regiur Stokkhólmssamningsins um bann 
við beinum styrkjum gildi ekki um 
styrki á fisk, sem notaður er við fram-
leiðslu f ryst ra flaka. Loks er hægt að 
draga til baka tollaívilnun á frystum 
flökum, ef grundvallarbreyting verður 
á samkeppnisaðstæðum, eins og það er 
orðað. Aðrar sjávarafurðir en þær, sem 
nú hefur verið fjallað um, falla ekki 
undir hin almennu ákvæði um niðurfell-
ingu tolla. Þessar afurðir eru: nýr, ís-
aður og frystur fiskur nema fryst flök, 
allur saltaður, hertur og reyktur fiskur, 
skelfiskur með vissum undantekning-
urn og hvalafurðir. Um þessar afurðir 
eiga að gilda sérákvæði, en þau sér-
ákvæði eru ekki tilgreind í samningnum. 
Hins vegar er gert ráð fyrir, að sam-
komulag um þessi sérákvæði verði gert 

fyr i r árslok 1961. Við samkomulag þetta 
skal hafa hliðsjón af markmiði E.F.T.A. 
i viðskiptum með sjávarafurðir, en það 
markmið er svo orðað: 

„Með því að tillit sé tekið til stefnu 
þátttökuríkjanna og hinna sérstöku 
aðstæðna, sem r íkja í sjávarútvegi, 
skal það vera markmið bandalagsins 
að auðvelda aukningu á viðskiptum 
sjávarafurða, svo að sanngjarnt 
gagnkvæmi sé við þau meðlimaríki, 
sem að miklu leyti byggja þjóðarbú-
skap sinn á útflutningi slíkra afurða". 

Meginatriðin í ákvæðum Stokkhólms-
samningsins um viðskipti með sjávar-
afurðir eru þá þau, að fríverzlun verð-
ur með þær afurðir, sem nánast mætti 
skilgreina sem iðnaðarvörur, þ. e. mjöl 
og lýsi, niðursoðinn og frystan fisk, þó 
með vissum takmörkum á frystum fiski. 
Um aðrar sjávarafurðir gildir þetta 
ekki, en hversu f r já ls verzlunin með þær 
verður, er ekki vitað nú. 

Fiskneyzla og fiskverzlun 
í Vestur-Evrópu. 

Næsta atriði, sem ég vildi reyna að 
gera nokkur skil, er neyzla og dreifing 
sjávarafurða í Vestur-Evrópu. Síðustu 
tölur um heildarfiskneyzlu í Evrópu, 
sem mér eru kunnar, eru f rá 1957. Það 
ár er gert ráð fyrir, þegar dregið hefur 
verið f r á heildaraflanum nettóútflutn-
ingur til landa utan Vestur-Evrópu og 
það magn, sem fór til vinnslu mjöls og 
lýsis, að eftir hafi verið til manneldis 
5,4 milljónir tonna, en það er 0,6 millj-
ónum tonna meira en 1948. Þessi aukn-
ing svarar þó tæplega til fólksfjölgun-
arinnar, því að meðalneyzla á íbúa í 
álfunni féll f r á 16,0 kg 1948 í 15,5 kg 
1957. Má búast við, að neyzlan sé nú 
svipuð því, sem hún hefur verið á ár-
unum eftir stríð, eða ca. 15—16 kg á 
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mann hvern að meðaltali árlega, og er 
þá miðað við fiskinn óslægðan upp úr 
sjó. Mikil frávik eru f rá þessu meðal-
tali í hinum ýmsu löndum. Hér á Ís-
landi er árleg meðalneyzla áætluð um 
100 kg á íbúa eða sexfalt Evrópumeðal-
talið, og sé það rétt, er það langmesta 
fiskneyzlan meðal þessara þjóða. Næst 
koma svo Norðmenn og Portúgalar með 
50 kg á mann á ári og síðan Spánverj-
ar. í Bretlandi, Belgíu, Grikklandi og 
Svíþjóð er neyzlan aðeins ofan við með-
altal álfunnar, en nokkru fyr i r neðan 
það í Frakklandi. Í Danmörku og Þýzka-
landi er ársfiskneyzlan á íbúa talin vera 
11—12 kg, en nokkru lægri á Ítalíu, 
Írlandi og Hollandi. Lægst standa í 
þessum efnum Austurríki, Sviss og 
Tyrkland, en þar er ársneyzlan aðeins 
3—4 kg fisks að meðaltali á hvern íbúa. 
Um þróun neyzlunnar f rá stríðslokum 
f ram til 1958 er það að segja, að hún 
jókst í Austurríki, Frakklandi, Írlandi, 
Ítalíu, Portúgal, Spáni og Tyrklandi, 
en þó misjafnlega mikið. Hins vegar 
var uin lækkun að ræða í Belgíu, Dan-
mörku, Þýzkalandi og Hollandi, en í 
Svíþjóð stóð neyzlan í stað. Það ber að 
leggja áherzlu á það, að þessar tölur 
um fiskneyzluna eru meðaltöl fyr i r heil 
lönd, og þýðir það auðvitað engan veg-
inn, að neyzlan sé jöfn um þau öll. Þvert 
á móti benda allar upplýsingar, sem 
fyr i r hendi eru, til þess, að mikill mun-
ur sé á fiskneyzlu milli landshluta og 
þá einkum í stærri löndunum. Þannig 
reyndist árleg fiskneyzla í Schleswig-
Holstein í Norður-Þýzkalandi fyr ir 
nokkrum árum vera 33 kg á íbúa, en 
aðeins 4 kg í Baden-Würtemberg, en 
það hérað er inni í landi. Þá er talið, 
að í Frakklandi neyti þriðjungur þjóð-
arinnar næstum alls fisks, sem seldur 
er þar í landi. Talið er, að fiskur sé 
aldrei á borðum hjá miklum hluta þjóð-
arinnar, sem býr f j a r r i sjó. Í mörgum 

löndum hefur orðið veruleg breyting 
á samsetningu neyzlunnar f r á árinu 
1948 til 1957. Sú breyting er fólgin í því, 
að neyzla hinna betri tegunda fersks 
fisks, og þó einkanlega bæði frysts og 
niðursoðins fisks, hefur aukizt á kostn-
að hinna ódýrari tegunda verkaðs fisks. 
Þessi þróun á þó einkum við löndin í 
Norður-Evrópu, og má rekja orsakir 
hennar til aukinnar velmegunar iðnað-
arþjóðanna. Neyzla freðfisks er bundin 
við þau lönd eða landshluta í Evrópu, 
þar sem komið hefur verið upp dreif-
ingarkerfi, að minnsta kosti að ein-
hverju leyti fyrir f ryst matvæli. En 
mikið vantar á, að svo sé víðast í álf-
unni. Lengst er þróunin talin komin í 
Svíþjóð, Noregi, Bretlandi, Hollandi og 
Sviss, og er þá miðað við fjölda kæli-
borða eða kæliskápa í smásöluverzlun-
um í hlutfalli við fjölda smásöluverzl-
ana eða íbúafjölda. Dreifingarkerfinu 
fyrir fisk í flestum Evrópulöndum er 
um margt ábótavant. Fyrir utan freð-
fiskinn á þetta einkum við ferskan fisk, 
og þar sem það hefur slæm áhrif á 
gæði, dregur það úr neyzlunni. Sérstakt 
vandamál er það, að mikið af bolfisk-
inum, sem til neyzlu fer í Norður-Ev-
rópu, er veiddur í Norður-Atlantshafi 
langt f rá neyzlulöndunum. Þó að mikl-
ar f ramfar i r hafi orðið í aðferðum við 
að ísa fiskinn og kæla lestir og þó að 
fiskiskipin hafi orðið æ hraðskreiðari, 
er talið, að mikið af þessum fiski sé 
meira en tveggja vikna gamall, er hann 
nær til neytendanna, og því orðinn lé-
leg vara. 

Í flestum hinum stærri iðnaðarlöncl-
um hefur meðalfiskneyzlan á íbúa farið 
minnkandi hin síðari ár, og er ekki 
ólíklegt, að þróunin muni halda áfram 
í þá átt. Hins vegar má búast við, að 
sú breyting, sem hefur orðið á samsetn-
ingu fiskneyzlunnar, haldi áfram og ef 
til vill hraðar en fyrr . Á það einkum 
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2. tafla. Meðalfiskneyzla á hvern íbúa í löndum Vestur-Evrópu. 

við um f rys t flök. Það veldur erfiðleik-
um við að koma upp fullnægjandi dreifi-
kerfi fyr i r f rys t matvæli, að seint geng-
ur að kynna þessar vörur fyr i r kaup-
endum og eftirspurnin eykst hægt upp 
að því marki, að það borgi sig fyr i r 
seljanda að festa kaup á kæliborðum 
eða kæliskápum, kæligeymslum o. s. f rv. 
Hins vegar virðist reynslan sýna, að 
þegar slík dreifingaraðferð hefur rut t 
sér nokkuð til rúms, breiðist hún fl jótt 
og almennt út. Svo varð t. d. í Svíþjóð 
og Sviss, og þetta virðist nú vera að 
gerast í Bretlandi. Yfirleitt er hagur 
iðnaðarþjóða Evrópu slíkur, að búast 
má við, að tiltölulega stutt sé til þess, 
að ísskápur verði á hverju heimili og að 
f ryst og hálftilbúin matvæli verði notuð 
í mjög ríkum mæli, svo sem er í Banda-
ríkjunum. 

Með möguleikum á dreifingu frysts 
fisks á þeim svæðum meginlandsins, t. 
d. í Frakklandi og Þýzkalandi, þar sem 
fiskneyzla nú er sáralítil, opnast og 
nýir markaðir. 

Framtíðaraðstaða Íslands. 
Ég hef nú leitazt við að gera skil í 

mjög stórum dráttum í fyrs ta lagi r ík j -
andi aðstæðum til framleiðslu s jávar-
afurða og stefnu stjórnarvaldanna á 
sviði sjávarútvegsmála í hinum ýmsu 
Evrópulöndum, í öðru lagi meginefni 
ákvæðanna um sjávarútvegsmál í hin-
um tveimur viðskiptabandalögum, sem 
nú hafa risið upp í Evrópu, og loks 
nokkrum atriðum varðandi neyzlu sjáv-
arafurða og þróun hennar. 

Sú spurning, sem eðlilega vaknar 
næst, er, hver sé aðstaða og framtíðar-
horfur íslenzks sjávarútvegs í Evrópu 
með tilliti til þessa. Til að við þeirri 
spurningu, sem vissulega er verðugt 
rannsóknarefni, megi gefa einhver tæm-
andi svör, þyrft i að athuga þessi og önn-
ur atriði miklu gaumgæfilegar. Ég vil 
þó að lokum benda á nokkur atriði, sem 
virðast hafa meginþýðingu í þessum 
efnum. 

Það virðist engum vafa undirorpið, 
að ytri skilyrði okkar til framleiðslu 
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sjávarafurða og þá einkum þorskveiða 
eru líklega ja fn hagkvæm því, sem bezt 
er á þessu svæði, og jafnvel þótt út fyr ir 
það sé farið. Í annan stað njótum við 
vegna nálægðarinnar við miðin hinnar 
ákjósanlegustu aðstöðu til verkunar afl-
ans. Er þetta einkum þýðingarmikið við 
framleiðslu freðfisks, því að gæðum 
hans ræður einkum eitt atriði, þ. e. sá 
tími, er líður f r á því, að fiskurinn er 
veiddur og þar til hann er frystur. Að-
staða okkar tekur langt f ram þeim skil-
yrðum, sem ríkja á þessu sviði í þrem-
ur stærstu markaðslöndum álfunnar, 
Bretlandi, Þýzkalandi og Frakklandi, en 
í þeim einum er neytt næstum helm-
ings þess fisks, sem seldur er í Evrópu. 
í fyrsta lagi eru heimamið þeirra fiski-
rýr samanborið við okkar og í annan 
stað getur sjávarútvegurinn naum-
lega eða ekki keppt við aðrar at-
vinnugreinar þessara landa um f j á r -
magn og vinnuafl, án þess að til 
komi sérstök aðstoð eða vernd ríkis-
valdsins. Um þá framleiðslu, sem þessi 
lönd hafa á freðfiski um borð í fiski-
skipunum, er það að segja, að hún er 
tæknilega möguleg, en reynsla er ekki 
fengin fyr ir því, hvort þessi aðferð sé 
fjárhagslega samkeppnisfær. 

Á móti því, að við getum notið sam-
keppnisaðstöðu okkar, hamlar hin 
ófrjálsa viðskiptastefna innflutnings-
landanna, því að eins og vikið hefur 
verið að hér að framan, nýtur sjávar-
útvegur verulegrar verndar í markaðs-
löndum Evrópu, bæði beinnar verndar 
tolla og innflutningshafta, og svo 
óbeinnar verndar styrkja. Þrát t fyr i r 
þessar aðgerðir hefur afkoma sjávarút-
vegsins síðustu fimm árin eða svo yfir-
leitt verið léleg, og tekjur sjómanna hafa 
ekki verið nægilega góðar til að tryggja 
það, að hæfilega margir ungir menn ráð-
ist til þeirra starfa. Verður ekki ann-
að séð en þessi þróun haldi áfram, nema 

til komi opinber aðstoð í æ ríkari mæli, 
sem draga ber í efa. Það er vert að 
benda á og undirstrika, að tiltölulega 
lítill samdráttur í hinni miklu fiskfram-
leiðslu Breta, Þjóðverja og Frakka 
einna skapar mikla aukningu markaða 
fyrir útflutningslöndin. Þá er og það, 
að í þessum löndum er að skapast eða 
hefur skapazt markaður fyr ir fryst 
matvæli. Þess má geta, að það, sem hér 
hefur verið sagt um iðnaðarlöndin í 
Evrópu, á fyllilega við um Bandaríkin. 
Hins vegar horfa þessi mál nokkuð 
öðru vísi við í Suður-Evrópu, eins og ég 
hef drepið á. Þar sem tekjur þar eru 
lágar og atvinnumöguleikar takmark-
aðir, skapast ekki hið sama vandamál 
að viðhalda tekjujöfnuði fiskimanna við 
aðrar stéttir. Vegna hinna lágu launa 
virðast þessar þjóðir, sem hafa farið út 
á þá braut að framleiða saltfisk, vera 
allsamkeppnisfærar á því sviði. 

Þó að viðskiptafrelsi með sjávaraf-
urðir aukist lítið á komandi árum, ber 
samt að álykta, að samkeppnisaðstaða 
íslenzks sjávarútvegs gagnvart Evrópu-
löndunum verði að öðru óbreyttu sterk. 
Með verulegu viðskiptafrelsi, sem við 
nytum góðs af, myndi aðstaða okkar 
hins vegar stórbreytast til batnaðar. 

Eins og ég hef þegar getið, eru nú 
komin á laggirnar tvö viðskiptabanda-
lög í álí'unni. Bæði Sameiginlegi mark-
aðurinn og E.F.T.A. stefna að auknum 
viðskiptum með sjávarafurðir milli 
þátttökulanda sinna. Hversu víðtækt 
það viðskiptafrelsi verður, er ekki vitað 
enn. Þar sem málum er svo háttað, að 
við flytjum verulegan hluta útflutnings 
okkar til þessara markaðssvæða, um 
40% sl. ár og miklu meira áður fyrr , 
og helztu keppinautar okkar í slíkum 
útflutningi eru innan þeirra, þá er 
stofnun þeirra vissulega skaðleg hags-
munum okkar, meðan við höfum enga 
aðild þar að. Mjög erfi t t er að gera 
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sér grein fyrir, hversu alvarlegt þetta 
verður, þegar fram í sækir, en tolla-
breytingarnar koma til framkvæmda á 
næsta áratugnum. Bæði er það vegna 
ofangreindrar óvissu um stefnu þess-
ara bandalaga í sjávarútvegsmálum og 
vegna þess, að ekki er vitað, hvort tak-
ast muni að koma í veg fyrir þennan 
viðskipta- og efnahagslega klofning 
Evrópu. 

Ef t i r að samkomulag varð um stofn-
un Sameiginlega markaðsins, hófust, 
sem kunnugt er, viðræður um stofnun 
fríverzlunarsvæðis landanna sex og 
allra annarra þátttökuríkja Efnahags-
samvinnustofnunar Evrópu — O.E.E. 
C. Þær umræður fóru út um þúfur í 
árslok 1958, og varð það þá til þess, að 
E.F.T.A.-löndin tóku höndum saman 
um stofnun minna fríverzlunarsvæðis. 
Það er eitt af yfirlýstum stefnumálum 
E.F.T.A. að vinna að almennri fríverzl-
un innan Evrópu. Um slíkt samkomu-
lag hefur f ram til þessa ekki verið vilji 
hjá sexveldunum, en hvað framtíðin 
kann að bera í skauti, er vitaskuld ekki 
unnt að segja nú. Vegna þessa og ann-
arra atriða er erfitt að sjá fyrir um 
það, hverju sú stofnun, sem nú mun 
taka við af O.E.E.C., — O.E.C.D. —, 
og Alþjóðatollabandalagið G.A.T.T. fá 
áorkað um það að koma á fót fr jálsari 
viðskiptum. En vissulega eru sterk öfl, 
sem stuðla að því, að almenn fr jálsari 
viðskipti með sjávarafurðir komist á, og 
þó að þess verði nokkuð að bíða, vil ég 

leyfa mér að vera svo bjartsýnn að 
álíta, að það muni takast, 

Ég vil að lokum draga saman i ör-
stuttu máli þær ályktanir, sem mér 
virðist helzt mega draga af því, sem 
ég hef sagt hér að framan. íslendingar 
hafa góða aðstöðu til fiskútflutnings 
til Vestur-Evrópu. Til þess að þeir geti 
hagnýtt sér þá aðstöðu, þarf tvennt að 
koma til. I fyrsta lagi verða Islendingar 
að reka þjóðarbúskap sinn þannig, að 
hin góðu ytri skilyrði sjávarútvegsins 
hér fái notið sín, rekstur sjávarútvegs-
ins geti verið með eðlilegum hætti og 
uppbygging hans haldið áfram. Jafn-
framt þessu þarf sjávarútvegurinn 
sjálfur að einbeita sér að því að vinna 
og skapa markað i Vestur-Evrópu með 
söluáróðri, vöruvöndun og því um líku. 
í öðru lagi má vernd Vestur-Evrópu-
rikjanna á sínum eigin sjávarútvegi 
ekki vaxa, heldur verður hún að minnka 
smátt og smátt. Ég tel allt útli.t fyrir , 
að svo geti orðið og að Íslendingum beri 
að leita að leiðum til að stuðla að þeirri 
þróun á þann hátt, sem árangursríkast 
reynist, hvort sem það yrði með þátt-
töku eða samningum við þau markaðs-
bandalög, sem nú hafa verið mynduð, 
eða með aðstoð Alþjóðatollabandalags-
ins G.A.T.T. Komi þetta hvort tveggja 
til, virðist mér allt benda til, að Íslend-
ingar muni á komandi árum á ný geta 
aukið verulega útflutning sinn til Vest-
ur-Evrópu. 



Valdimar Kristinsson, viskiptafræðingur:1) 

Stutt yfirlit um dreifingu byggðarinnar 
á Íslandi 

Í grein þessari er r æ t t um dreifingu byggðarinnar hér á 
landi og um fólksflutninga, einkum á fyr ra helmingi 20. 
aldar. Lögð er áherzla á að sýna þær breytingar, sem orðið 
hafa , en einnig er vikið nokkuð að orsökum þeirra. 

Ínær þúsund ár bjuggu Íslendingar í 
dreifbýli, í sveit og við sjó. Fyrsta 

þorpið á Íslandi tók ekki að myndast fy r r 
en eftir meira en 800 ára byggð í landinu, 
og þróunin var allt annað en ör. 2) Árið 
1703 voru íbúar Reykjavíkur taldir 204, 
en nær hundrað árum síðar eða 1801 voru 
þeir 307 og hafði því fjölgað um 103 á 98 
árum, enda hafði landsmönnum fækkað á 
þessum tíma. Innréttingarnar, sem komið 
var upp skömmu eftir 1750 vegna baráttu 
Skúla Magnússonar, hleyptu lífi í þennan 
fyrs ta bæ á landinu, en þær komust brátt 
í hendurnar á mönnum, sem vildu þær 
feigar, og urðu f ramfar i r þjóðarinnar því 
enn að bíða hinna réttu aðstæðna. Stofn-
un þessa iðnfyrirtækis mun þó hafa átt 
sinn þátt í því, að Reykjavík fékk kaup-
staðarréttindi 1786. 

Á 19. öld batnaði hagur þjóðarinnar 
smám saman, en sú þróun var mjög hæg 
eft ir nútíma mælikvarða, einkum fyr ra 
hluta aldarinnar, enda varð þá engin grund-
vallarbreyting á atvinnuháttum. Og fólks-

1) Kort in , er sýna dreifingu byggðarinnar 1703, 
1910 og 1950, eru gerð af dr. Sigurði Þórarinssyni, 
jarðfræðingi . 

2) „Þéttbýlið" (svo sem við sunnanverðan Faxa-
flóa og undir Jökli) , sem er að s já á kort inu hér 
á eft ir , er sýnir íbúaf jö ldann 1703, myndaði ekki 
þorp í venjulegum skilningi þess orðs, heldur voru 
það verstöðvar og býli ú tgerðarbænda, sem stóðu 
tiltölulega þétt . 

1. tafla. Fólksf jöldi á öllu landinu. 
1850: 59.157 1910: 85.183 
1860: 66.987 1920: 94.690 
1870: 69.763 1930: 108.861 
1880: 72.444 1940: 121.474 
1890: 70.927 1950: 143.973 
1901: 78.470 1960: 177.073 

flutningar voru litlir sem fyrr, þar til kom 
f ram undir 1880. 

Landbúnaður var aðalatvinnuvegur 
landsmanna, eins og verið hafði f rá upp-
hafi. Hann byggðist á ódýru vinnuafli og 
gaf lítið í aðra hönd. Beitarlönd voru yfir-
leitt víðáttumikil, enda bæirnir strjálir, en 
landgæði voru lítil með tilliti til hinnar 
ófullkomnu tækni. Hin mikla dreifing bæj-
anna miðaðist að verulegu leyti við sem 
bezta nýtingu landsins til sauðfjárbeitar, 
og byggðust þannig afdalir og útnes. Ef 
borin eru saman kortin, som sýna dreif-
ingu byggðarinnar 1703 og 1860, þá kemur 
til dæmis í ljós, að á árinu 1860 er töluvert. 
meiri byggð í uppsveitum á Norðaustur-
landi en hefur verið 1703. Betri nýting á 
skilyrðum þessa landshluta til sauðfjár-
beitar hefur valdið, enda var víða farið að 
þrengjast í bithögum, vegna þess að sauð-
fé hafði fjölgað mikið, eftir aö hallæri 
tók af. 

Landbúnaðarhættirnir dreifðu því mjög 
byggðinni, og samgöngur skiptu bændur þá 
litlu á móti því, sem síðar hefur orðið. 
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Verzlunarferðir voru einkum farnar vor og 
haust, og kaupskapurinn var yfirleitt næsta 
lítill. Fólkið á bæjunum reyndi að búa að 
sinu á sem flestum sviðum, enda var f jár -
hagurinn svo þröngur, að ekki kom annað 
til greina. Hvert heimili var því eins konar 
handiðnaðarfyrirtæki, en reyndar mjög af-
kastalítið. 

Þeir, sem við sjóinn bjuggu, höfðu yfir-
leitt útræði, en það var stundað á svo 
smáum bátum, að hægt var að lenda víð-
ast hvar við ströndina. Má því segja, að 
búið hafi verið við meginhluta strand-
lengjunnar. 

Þrát t fyrir litla verzlun voru verzlunar-
staðirnir allmargir, en þeir höfðu lengst 
af lítil áhrif í þá átt að þétta byggðina. 
Smæð verzlunarskipanna gerði það að 
verkum, að verzlunarstaðir mynduðust, þó 
að náttúrulegar hafnir skorti. Má nefna 
Eyrarbakka og Básenda á Reykjanesskaga 
sem dæmi. 

Nýting á ýmsum hlunnindum jók enn 
frekar á dreifingu byggðarinnar. Þannig 
hefur rekaviður bætt mjög aðstöðu þeirra, 
er á Hornströndum bjuggu, og æðarvarp 
átti sinn þátt í blómlegri byggð á Breiða-
f jarðarevjum. Vetrarvertíðin á Suðvestur-
landi dró til sín fólk víða að, en á sumrum 
þurft i hver að fara til síns heima. Þá var 
ekkert við að vera í verstöðvunum. 

Það var því lítið, sem hvatti til fólks-
flutninga milli landshluta, og enn síður 
nokkuð, sem örvaði til myndunar þorpa og 
bæja.1) 

Þannig hafði þjóðin búið í landi sínu 
í nær þúsund ár, dreifð milli útnesja og 
afdala, illa hýst og yfirleitt við mjög lítil 
efni. En um miðja 19. öld gátu allir séð, 
að nokkur breyting var á orðin. Betri tímar 
voru framundan, en þeir höfðu átt nokk-
urra áratuga aðdraganda. Alþingi hafði 
verið endurreist 1845, árið 1855 voru síð-
ustu leifar einokunarinnar afnumdar og 

1) Í þessu sambandi má þó geta þess, að sam-
skipti íbúanna í h inum ýmsu héruðum voru alltaf 
töluvert mikil hér á landi, og ekki bundu á t thaga -
f j ö t r a r fólkið. Þet ta he fu r meðal anna r s h a f t þær 
afleiðingar, að engar mállýzkur h a f a myndazt í 
íslenzkunni þ rá t t fyrir s tærð landsins, fjöllin, jökl-
ana og stóru á rnar . 

þjóðin hafði eignazt nokkur þilskip. Þet ta 
átti eftir að breyta mikið búsetunni á Ís-
landi og þó enn meira lífskjörunum. 

Þéttbýli tekur að myndast. 

Þegar Alþingi kom saman í fvrs ta 
skipti í Reykjavík árið 1845, voru þar að-
eins um 950 íbúar. Þó hafði bærinn verið 
valinn sem höfuðstaður landsins, enda átt i 
hann engan keppinaut. Sumir höfðu reynd-
ar viliað endurreisa Alþingi á Þingvöllum, 
en það var af sögulegum tilfinningaástæð-
um. Smám saman fjölgaði þeim stofnun-
um, sem þjóðin hafði bolmagn til að koma 
á fót, og yfirleitt kom ekki til greina að 
staðsetja þær annars staðar en í Reykja-
vík. Þannig stækkaði bærinn vegna aukins 
sjálfstæðis og aukinna f járráða þjóðar-
innar. 

Verzlunin tók smám saman að f lyt jast 
á innlendar hendur, þó að þess færi ekki 
að gæta að mun fyr r en á síðustu ára-
tugum aldarinnar. Verzlunin jókst mest í 
Reykjavík. Þangað komu stærstu skipin, 
og lækkaði það flutningskostnaðinn og jók 
vöruúrvalið. Því meir sem skipin stækkuðu, 
því verra þótti að skipa upp á Eyrarbakka 
og á öðrum stöðum, þar sem léleg hafnar-
skilyrði voru f rá náttúrunnar hendi. 
Reykjavík varð því langstærsti verzlunar-
staðurinn á Suðvesturlandi. 

Vegna hinna góðu fiskimiða á þessum 
slóðum varð athafnalífið ja fnframt þrótt-
mest í þessum landshluta. Þilskipunum 
fjölgaði, aflinn varð mun meiri en áður, 
og nú fóru að skapast skilyrði til búsetu 
allt árið við ströndina fyrir fleiri en út-
vegsbændur. Útgerð seglskipanna jókst 
stöðugt fram að aldamótum, og miðstöð 
þeirrar útgerðar var í Reykjavík. íbúum 
hennar fjölgaði sem hér segir: 

1850: 1.149 1880: 2.567 
1860: 1.444 1890: 3.886 
1870: 2.024 1901: 6.682 

Jafnf ramt stækkuðu aðrar fiskveiði-
stöðvar, og vinnufólkið tók að f lyt ja úr 
sveitunum í leit að betri lífskjörum. Þró-
unin var langörust síðasta áratug aldar-
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2. tafla. Aukning og dreifing fólksfjöldans á Íslandi frá siðustu aldamótum. 
Félck kaupst.-
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Þe t t a kort er til skýringar á 3. töflu og sýnir 
núverandi k jördæmaskipan, sem lögfest var 1959. 
Það má deila um, hver sé ré t tas ta skipting lands-
ins, þegar bera á saman fólksfjölda og fólksf lutn-
inga milli landshluta . Hér he fu r k jördæmaskip t -
ingin verið valin, enda er h ú n að verulegu leyti 
eðlileg skipting með tilliti til a tv innuhá t t a og a n n -
a r r a r aðstöðu, sem áhrif he fur h a f t á búsetu 
m a n n a . 

Kjördæmaskiptingin (sjá 3. töflu). 

I REYKJAVÍK 
Reykjavík 

H REYKJANES 
H a f n a r f j ö r ð u r 
(Kópavogur) 
Keflavík 
Gullbringusýsla 
Kjósarsýsla 

I I I MIÐVESTURLAND 
Akranes 
Borgarf jarðarsýsla 
Mýrasýsla 
Snæfellsnessýsla 
Dalasýsla 

IV VESTPIRÐIR 
Ísaf jörður 
Austur-Barðastrandarsýsla 
Vestur-Barðastrandarsýsla 
Vestur-Ísaf jarðarsýsla 
Norður-Ísaf jarðarsýsla 
Strandasýsla 

V NORÐURLAND VESTRA 
Sauðárkrókur 
Sigluf jörður 
Vestur-Húnavatnssýsla 
Austur-Húnavatnssýsla 
Skagafjarðarsýsla 

VI NORÐURLAND EYSTRA 
Ólafsf jörður 
Akureyri 
Húsavík 
Eyjaf jarðarsýs la 
Suður-Þingeyjarsýsla 
Norður-Þingeyjarsýsla 

VII AUSTURLAND 
Seyðisfjörður 
Neskaupstaður 
Norður-Múlasýsla 
Suður-Múlasýsla 
Austur-Skaftafellssýsla 

VIII SUDURLAND 
Vestmannaeyjar 
Vestur-Skaftafellssýsla 
Rangárvallasýsla 
Árnessýsla 

Drcifing byggðarinnar 1703, 1860, 1910 
og 1950. 

Kort in á næstu opnu sýna dreifingu byggðar-
innar samkvæmt f jó rum manntö lum. Fyrs t er 
miðað við elzta manntal ið, 1703, en það var tekið 
í by r jun mestu hörmungaaldar í sögu þ jóðar inn-
ar, — öid Stórubólu og Móðuharðinda. Árið 1703 
voru landsmenn 50.358, en 47.240 árið 1801. Næsta 
kort er byggt á mann ta l inu 1860; þá voru Íslend-
ingar 66.987 talsins. Framfaraskeið var þá haf ið 
ef t i r a ldalanga kyrrstöðu. Þriðja kortið er miðað 
við árið 1910, er íbúaf jöldinn var 85.183. Þ á voru 
nú t ímaa tv innuhæt t i r fa rn i r aö ryöja sér til rúms. 
Fjórða kortið, fyrir 1950, er svo byggt á síðasta 
manntal i , sem unnið he fu r verið úr. Hafði þá 
mikil breyting orðið á dreifingu byggðarinnar í 
landinu, fyrs t og f remst vegna s tækkunar b æ j a n n a 
og þá einkum Reykjavíkur. Áriö 1950 bjuggu fleiri 
í kaupstöðum en á öllu landinu 1910 eða um 
90 þúsundir. Hei ldaríbúafjöldinn var þá 143.973. 

Athugasemdir við 3. töflu. 
1) Reykjavík he fu r s tækkað mikið síðasta á ra tuginn , en það er fyrs t og f remst vegna mikillar fólks-

f jö lgunar í landinu. Hlutur Reykjavíkur af hei ldarfólksf jöldanum jókst ekki verulega milli 1950 og 1960. 
Þe t t a s t a fa r m. a. af því, að f jölgunin, sem leitt he fur af útþenslunni í atvinnulíf i Reykjavíkur, he fu r 
að nokkru leyti orðið u t an b æ j a r t a k m a r k a n n a og þá einkum í Kópavogi og á Sel t jarnarnesi . Sé íbúa-
f jö lda þessara staða bæt t við Reykjavík, þá bjuggu þar 40,7% landsmanna 1950 og 45,0% árið 1960. 

2) í búa r Kópavogs eru taldir meö íbúafjölda kaups taðanna 1960 og 1950. Sjá að öðru leyti a thuga-
semdir við 2. töflu, þar sem ful l t s amræmi er á milli þessara taf lna . 
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innar, sem meðal annars sést á stækkun 
Reykjavíkur. Milli 1880—1890 átti flutn-
ingur fólks til Ameríku mun meiri þátt 
í fækkuninni í sveitunum heldur en stækk-
un íslenzkra þorpa og bæja. Einkum fækk-
aði mjög í sveitum norðan og austan lands 
af þessum sökum. Vegna Ameríkuferðanna 
fækkaði landsmönnum jafnvel á þessum 
áratug um nær hálft annað þúsund, en 
síðan tók mjög að draga úr vesturferðum, 
og um aldamótin tók fyr ir þær að mestu. 

Þrír bæir fengu kaupstaðarréttindi á 
19. öld: Ísafjörður hafði 839 íbúa árið 
1890 og var þá næststærsti bær landsins, 
og 1901 voru íbúarnir orðnir 1.220. Þil-
skipaútgerðin jók mjög þorskveiðarnar og 
var þannig undirstaða að stækkun bæjar-
ins, og ja fnf ramt var Ísafjörður miðstöð 
verzlunarirmar á Vestfjörðum. Á Akur-
eyri voru 602 íbúar samkvæmt manntalinu 
1890, en þeir meir en tvöfölduðust á næsta 
áratug og voru orðnir 1.370 árið 1901. Þessi 
aukning mun fyrst og fremst hafa stafað 
af síldveiðum, sem Norðmenn stóðu fyrir, 
og svo af hákarlaveiöum. Naut atvinnulíf 
bæjarins mjög góðs af þessari útgerð. 
Seyðisfjörður hafði 841 íbúa árið 1901, og 
áttu síldveiðar Norðmanna einnig þátt í 
viögangi hans. Auk útgerðarinnar var bær-
inn miðstöð samgangna og viðskipta á 
Austfjörðum. 

Togaraútgerð hófst upp úr aldamótunum. 

Þilskipin urðu mjög til að s tyrkja útgerö-
ina. en þegar togararnir komu til sögunn-
ar, varð um alger straumhvörf aö ræða. 
Gufuskipin tóku við af seglskipunum. 
Fyrs ta togaraútgerðin hér á landi hófst 
f r á Hafnarfirði 1904, og brátt tók togur-
unum að fjölga. 

Íbúafjöldi Hafnarf jarðar meir en þre-
faldaðist fyrs ta áratug aldarinnar, og enn 
fjölgaði verulega næsta áratuginn. Mun 
togaraútgeröin hafa átt mestan þátt í 
þessu. Reykvíkingum fjölgaði um 11 þús-
und tvo fyrstu áratugi aldarinnar, og koma 
þar enn f ram áhrif togaraútgerðarinnar, 
þó að fleiri stoðir rynnu að sjálfsögðu 
undir stækkun höfuðborgarinnar, svo sem 

stofnun iðnfyrirtækja, er framleiddu fyr i r 
innlendan markað. 

Ísafjörður stækkaði verulega á þessum ár-
um, einkum fram til 1910. Þar var bezt höfn 
á Vestfjörðum fyr i r hina stærri báta, og 
Djúpið var gjöfult. Siglufjörður stækkaði 
með aukinni sildveiði. Þá var allt saltað og 
úrgangi fleygt í höfnina. Um síldarverk-
smiðjur í nútímaskilningi var ekki að ræða 
í eigu landsmanna. Traustustu stoðir Ak-
ureyrar voru síldveiðar, hákarlaveiðar og 
verzlun. 

Seyðisfjörður stækkaði ekki verulega 
eftir aldamótin. Síldveiðarnar fluttust til 
Norðurlands, og 1920 var almenn útgerð 
orðin svo mikil f rá Neskaupstað, að sá 
bær var þá aðeins litlu minni en Seyðis-
fjörður. íbúatala Vestmannaeyja fjórfald-
aðist á fyrstu tveimur áratugum aldarinn-
ar. Vélbátaútgerðin var undirstaða fram-
faranna þar, og Vestmannaeyingar sóttu 
sjóinn fast. 

Tímabil framfara og síðan kreppu. 

Tímabilið 1920—1940 skiptist í tvo hluta. 
Sá fyrri einkenndist af miklum framförum 
og hinn síðari af kreppu. 

Reykvikingar meir en tvöfölduðust á 
þessu tímabili. Útgerðin (meirihluti tog-
araflotans), stöðugt vaxandi iðnaður, fjölg-
un opinberra starfsmanna, fleiri skólar. 
Allt þetta og margt fleira stuðlaði að 
stækkun Reykjavíkur. Fjölmargar nýjung-
ar, sem bárust til landsins, gátu aðeins 
þrifizt þar, og má nefna útvarpið í því 
sambandi. Borgin hafði orðið mikið að-
dráttarafl, enda var ekki um aðrar borgir 
að ræða nema handan hafsins. 

Hafnarf jörður naut þenslunnar í tog-
araútgerðinni á þriðja tugi aldarinnar, en 
þá hófust veiöar á Halamiðum. Þar lögðu 
margir togarar afla sinn á land, bæði inn-
lendir og erlendir (Hellier-útgerðin). En 
eftir 1930 stóð Hafnarf jörður nær því í 
stað, hvað íbúafjölda snerti; þá var komin 
afla- og sölutregða hjá togurunum — 
kreppa. Á þessum erfiðleikatímum fjölgaði 
hins vegar verulega í Keflavík. Þar héldu 
menn sig við bátana, og tiltölulega stutt 
var á miðin. Svipaða sögu er að segja um 
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Akranes. Sá bær stækkaði um helming á 
tímabilinu 1920—1940. 

Ísfirðingum fór enn fjölgandi. Þeir höfðu 
togara, reyndar tvö togarafélög á árunum 
fyrir 1930, en eftir það var vélbátaútgerð-
in mikilvægari. Siglufjörður stækkaði stöð-
ugt. Ef t i r 1930 var farið að bræða síld 
í stórum stíl, og margar verksmiðjur voru 
reistar í bænum. 

Á Akureyri minnkaði útgerðin að tiltölu, 
en hún varð að verksmiðju-, verzlunar- og 
skólabæ, — að höfuðborg Norðurlands. 
Húsavík stækkaði með aukinni útgerð og 
verzlun. Seyðisfjörður stóð nær því í stað 
á þessu tímabili, en áfram fjölgaði í Nes-
kaupstað f ram til 1930. Á næsta áratug 
tók alveg fyrir þá fjölgun. Vestmannaeying-
um fjölgaði verulega f rá 1920—1930, en 
mun minna f rá 1930—1940. Á báðum síð-
astnefndu stöðunum má segja, að atvinnu-
lífið byggist að öllu leyti á útgerð. 

Áhrif styrjaldarinnar. 

Styrjöldin og þó einkum bygging stórra 
herstöðva hafði mikil áhrif á búsetuna í 
landinu. Skyndilega var allt atvinnuleysi 
úr sögunni, og reyndar varð eftirspurnin 
eftir vinnuafli miklu meiri en framboðið. 
Framkvæmdir á vegum herjanna urðu 
mestar við sunnanverðan Faxaflóa, þar 
sem þéttbýli var mest fyrir . Þar voru t. d. 
byggðir tveir mjög stórir flugvellir. 

Á áratugnum f rá 1940—1950 fjölgaði 
Reykvíkingum um 18 þúsundir, og einnig 
fjölgaði mikið í Hafnarfirði, Keflavík og 
á Akranesi. Iðnaðurinn jókst, og eftir 
stríðslok tóku ný fiskiskip að streyma til 
þessara staða. Nær helmingur hins nýja 
togaraflota var og er gerður út f r á Reykja-
vík. 

Ísfirðingum fór hins vegar heldur fækk-
andi, og lítið fjölgaði á Siglufirði. Síðustu 
góðu síldarárin komu undir lok styrjaldar-
innar, þegar flotinn var úr sér genginn. 



30 F J Á R M Á L A T Í Ð I N D I 

Eft i r að nýju bátarnir komu, hefur síldin 
hins vegar látið á sér standa að meira eða 
minna leyti. 

Íbúum á Akureyri og Húsavík fjölgaði 
verulega á þessu tímabili. Iðnaður, verzlun 
og þjónustustörf voru í vexti. Seyðfirðing-
um fór fækkandi, og Vestmannaeyingum 
fjölgaði lítið. 

Síðasti áratugurinn. 

Áfram fjölgaði mikið við sunnanverðan 
Faxaflóa, þó minna í Reykjavík en ára-
tuginn á undan. En þar sem Kópavogs-
búar vinna flestir í höfuðstaðnum, þá ætti 
í rauninni að bæta þeim við íbúana þar. 
Á Akranesi jókst vélbátaútgerðin, og Sem-
entsverksmiðjan var byggð. 

Ísfirðingum fór enn fækkandi, en nú 
hafa veiðar glæðzt á miðum þeirra. Síld-
veiðarnar héldu áfram að bregðast, og 
áfram fækkaði á Siglufirði. Meira hefði 
þó fækkað, ef ekki væru gerðir þar út 
tveir togarar. Hins vegar fjölgaði veru-
lega á Akureyri á síðasta áratug. Innlim-
un Glerárþorps átti allverulegan þátt í 
þeirri fjölgun. Og Húsavík hélt áfram að 
stækka. 

Ef t i r stríðið hafa skapazt nýjar aðstæð-
ur, sem leiddu til verulegrar fjölgunar í 
ýmsum bæjum. Verkaskipting hafði auk-
izt mjög milli bæja og sveita, og vélvæð-
ing landbúnaðarins gerði bændurna miklu 
háðari þéttbýlinu en áöur var. En jafn-
f ramt réði fjöldi þeirra nú yfir farar tækj-
um til þess að komast í kaupstað. Nú er 
ekki aðeins verzlað við bændur og unnið 

úr afurðum þeirra í þéttbýlinu, heldur leita 
þeir til þjónustufyrirtækja bæjanna í miklu 
ríkara mæli en áður. Þetta hefur víða ha f t 
mikil áhrif, en sennilega hvergi augljós-
ari en á Selfossi, sem hafði 213 íbúa 1940, 
999 árið 1950 og 1. desember síðasthðinn 
1.768 íbúa. Selfoss er langstærsti bær á 
landinu, sem ekki stendur við sjó, — en 
það er tiltölulega nýtt fyrirbæri, að þétt-
býli myndist hér annars staðar en við 
ströndina. Aðrar helztu þjónustumiðstööv-
ar í sveitum landsins eru þorpin á Hellu. 
Hvolsvelli og á Egilsstöðum. 

Þannig hafa breyttar aðstæður enn orðið 
til að stækka bæina. Þeir hafa mikið að-
dráttarafl, sem meðal annars s tafar af f jöl-
breyttum vinnumarkaði. Iðnaðurinn hefur 
vaxið mjög og þá ekki sízt fiskiðnaðurinn. 
Þannig hafa Vestmannaeyingar til dæmis 
komið sér upp stórum fiskvinnslustöðvum 
á undanförnum árum og aukið vélbáta-
flotann, enda fjölgaði þeim um 950 á síð-
asta áratug. 

Búast má við, að hinir stærri bæir taki 
við meginhluta ibúafjölgunarinnar næstu 
áratugi og verði þróunin að því leyti hin 
sama og verið hefur að undanförnu. Hins 
vegar getur hlutfallið milli þeirra breytzt 
verulega f rá því, sem nú er, og þó er alls 
ekki víst, aö svo verði. Af ýmsum ástæðum 
er mikilvægt að gera sér grein fyrir þsss-
ari þróun og þá einkum því, hvað fram-
tíðin kann að bera í skauti sínu. í umræð-
um um þessi mál þarf að hafa í huga, 
hvaða breytingar hafa orðið á búsetu lands-
manna undanfarna áratugi, og er þessari 
grein einmitt ætlað að vera til nokkurrar 
leiðbeiningar í þeim efnum. 



Peningamálin 1960 

Í grein þessari er f ja l lað um þróun peningamála á ár inu 
I960. Greint er f r á viðskiptum Seðlabankans og á h r i f u m 
þeirra. Einnig er yfirl i t um viðskipti a n n a r r a banka og spari-
sjóða og ú t l ánum þeirra og inn lán á undanfö rnum árum. 

Þær ráðstafanir í efnahagsmálum, sem 
lögleiddar voru hinn 20. febrúar 1960, 

settu mjög svip sinn á þróun peningamál-
anna á árinu. Sæmilegt jafnvægi komst á 
í peningamálum eftir sívaxandi peninga-
þenslu mörg undanfarin ár. Útlánaaukn-
ingin varð hóflegri og innlánaaukningin 
meiri en verið hefur, og gjaldeyrisstaðan 
batnaði. Reikningsstaða ríkissjóðs við 
Seðlabankann batnaði verulega, sem og 
staða peningastofnana. Þróunin varð því 
til muna hagstæðari en verið hefur á liðn-
um árum. 

Í grein þessari verður skýrt f r á við-
skiptum Seðlabankans og viðskiptabank-
anna og inn- og útlánum viðskiptabanka 
og sparisjóða. Að svo stöddu er eigi hægt 
að greina f r á viðskiptum fjárfestingarlána-
stofnana, þar sem enn eru ekki fyr i r hendi 
upplýsingar um starfsemi þeirra á árinu. 

Hreyfingar á reikningum Seðlabaukans. 

Seðlabankinn rekur viðskipti við ríkis-
sjóð og ríkisstofnanir, banka og aðrar pen-
ingastofnanir og auk þess við erlenda 
banka. 

Á 1. töflu er yfirlit um hreyfingar á 
reikningum Seðlabankans árin 1956—1960. 
Yfirliti þessu er ætlað að sýna áhrif inn-

lendra viðskipta bankans á gjaldeyrisstöðu 
og seðlaveltu. Á árinu 1960 nam innstreymi 
f j á r vegna innlendra viðskipta Seðlabank-
ans alls 175 millj. kr., en árið áður nam 
útstreymi 142 millj. kr. Kom þetta f ram 
í 2 millj. kr. aukningu seðlaveltunnar og 
177 millj. kr. breytingu á erlendum reikn-
ingsliðum bankans. Þarna er þó þess að 
gæta, að gengisreikningur, sem stofnaður 
var samkvæmt ákvæði í lögum um efna-
hagsmál f r á 20. febrúar 1960, er þá tal-
inn með erlendum reikningsliðum. Á þenn-
an reikning voru færðar allar breytingar 
á erlendum reikningsliðum bankanna, sem 
urðu af völdum gengisbreytingarinnar í 
febrúar 1960. 

Ástæðan til þessa innstreymis er bætt 
staða ríkissjóðs og bætt staða peninga-
stofnana. Reikningsstaða ríkissjóðs batn-
aði um 33 millj. kr., en um 63 millj. kr. 
árið áður. Skuldir ríkissjóðs við bankann 
jukust nú verulega eða um 64 millj kr., 
en innstæður jukust um 97 millj. kr. Nær 
helmingur skuldaraukningarinnar stafaði 
beinlínis af gengisbreytingunni, þar eð lán 
Seðlabankans til ríkissjóðs vegna rúss-
nesks yfirdráttarláns hækkaði um 31 millj. 
kr. við breytta gengisskráningu, og var 
þarna því ekki um nýja lánveitingu að 
ræða. Auk þessa var svo staða á aðalvið-
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1. tafla. Hreyfingar á reikningum Seðlabankans 1956—1960. 

skiptareikningi 16 millj. kr. verri en í lok 
ársins 1959. Hin mikla innstæðuaukning 
varð nær eingöngu hjá Útflutningssjóði og 
Atvinnuleysistryggingasjóði. 

Nettóstaða peningastofnana við Seðla-
bankann batnaði um 136 millj. kr. á árinu, 
en versnaði árið 1959 um 221 miilj. kr. Af 
þessum 136 millj. kr. voru 127 millj. kr. 
vegna bættrar stöðu banka og sparisjóða, 
en 9 millj. kr. vegna bættrar stöðu f já r fes t -
ingarlánastofnana. Endurkeyptir afurða-
víxlar lækkuðu um 120 millj. kr. á árinu, en 
jukust árið áður um 213 millj. kr. Ástæð-
an til þessarar miklu lækkunar var eink-
um sú, að mjög var gengið á birgðir út-
flutningsafurða á árinu, en árið 1959 var 
um mjög verulega birgðaaukningu að 

ræða. Birgðir lækkuðu á árinu bæði vegna 
þess, að miklu meira var nú flutt út en 
3 959, og jafnframt vegna minna aflamagns. 
Reikningsstaða banka og sparisjóða batn-
aði á árinu um 7 millj. kr., en versnaði árið 
áður um 9 millj. kr. 

Nettóbreyting erlendra reikningsliða 
bankans leiddi til þess, að gjaldeyrisstaða 
hans batnaði um 177 millj. kr., og er þá 
gengisreikningur rikissjóðs talinn þar með. 
Á árinu voru tekin tvö yfirdráttarlán, sam-
tals að upphæð 526 millj. kr., h já Alþjóða-
gjaldeyrissjóðnum og Evrópusjóðnum. Lán 
þessi voru notuð til að greiða niður eldri 
yfirdráttarskuldir við erlenda banka. Inn-
stæður erlendis jukust verulega á árinu. 

Seðlavelta jókst aðeins um 2 millj. kr. 
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2. tafla. Hreyfingar á reikningum viðskiptabankanna 1957—1960. 
í þús. kr. 

á árinu, og hefur ekki verið um svo litla 
aukningu hennar að ræða síðan 1954, en 
það ár lækkaði seðlavelta um 3 millj. kr. 

Viðskiptabankarnir. 

Á 2. töflu er sýnt yfirlit um reiknings-
hreyfingar viðskiptabankanna f jögurra 
árin 1957—1960. Er yfirliti þessu einkum 
ætlað að sýna tvennt, annars vegar útlánin, 
sem eru hin virku öfl til aukinnar peninga-
veltu, og hins vegar það, hvernig f j á r hefur 
verið aflað til þeirra. 

Á árinu 1960 nam útlánaaukning við-
skiptabankanna f jögurra samtals 235 millj. 
kr. eða aðeins tæpum helmingi þeirrar 
aukningar, sem varð árið á undan, en þá 
varð útlánaaukningin 493 millj. kr. Or-
sakir þess, að útlán jukust ekki meira en 

raun varð á, þrátt fyrir aukna fjárþörf 
atvinnuveganna af völdum gengisbreyting-
arinnar, munu einkum vera strangari út-
lánareglur bankanna og þær aðgerðir í 
peningamálum, sem áttu sér stað í sam-
bandi við lagasetningu um efnahagsmál. 
Aðgerðir þessar voru hækkun vaxta, sem 
vafalaust hefur dregið úr eftirspurn eftir 
lánsfé, og reglur um bindingu ákveðins 
hluta innlánaaukningar í innlánsstofnun-
um, en það hefur dregið nokkuð úr út-
lánagetu þeirra. 

Meginhluti útlánaaukningarinnar fór 
til sjávarútvegs, verzlunar og iðnaðar, en 
hins vegar dró verulega úr útlánum til land-
búnaðar og til opinberra aðila, sem hækk-
uðu nokkuð árið áður. Aukning sjávarút-
vegslána nam á árinu alls 110 millj. kr., 
en varð árið áður 284 millj. kr. Þessi aukn-
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ing mun stafa af auknum rekstrarkostn-
aði á árinu, en f já rþar f i r fyr i r tækja juk-
ust mjög mikið vegna gengislækkunarinn-
ar, sem olli miklum hækkunum á rekstrar-
vörum. Lán til verzlunar jukust um 86 
millj. kr. og til iðnaðar um 52 millj. kr. 
Aukning á útlánum til bygginga varð 
svipuð og árið áður, en eins og áður getur 
drógust útlán til landbúnaðar og til opin-
berra aðila verulega saman eða samtals 
um 53 millj. kr. Árið áður jukust lán til 
landbúnaðar um 40 millj. kr. og lán til 
opinberra aðila um 13 millj. kr. 

Í sambandi við lánaflokkun þá, sem sýnd 
er á 2. töflu, ber að athuga, að hún er ekki 
fyllilega nákvæm. Lánin eru yfirleitt flokk-
uð eftir því, í hverju starfsemi lántakanda 
er aðallega fólgin. Þar sem oft er um 
margs konar atvinnurekstur að ræða hjá 
einum og sama aðila, svo sem iðnaö og 
verzlun, iðnað og sjávarútveg o. s. frv., 
en óhjákvæmilegt er að telja öll lán til 
sama aðila í sama flokk, leiðir af sjálfu 
sér, að flokkunin verður allónákvæm, og 
ber að líta á hana með nokkurri varúð. 

Á síðara hluta 2. töflu má sjá, hvernig 
f j á r hefur verið aflað til að standa straum 
af útlánaaukningunni. Allt f rá árinu 1954 
hefur Seðlabankinn orðið að standa undir 
mjög verulegum hluta útlánaaukningar 
viðskiptabankanna. Á árinu 1959, þegar út-
lánaaukning viðskiptabankanna varð 493 
millj. kr., kom 231 millj. kr. f rá Seðla-
bankanum eða um 47% útlánaaukningar-
innar. Á árinu 1960 varð hins vegar stór-
vægileg breyting á þessu. Aukning innlána 
og eigin f j á r bankanna gerði nú stórum 
meira en að standa undir þeirri aukningu 
útlána, sem átti sér stað. Aukning innlána 
og eigin f j á r nam nú 328 millj. kr. eða 
112 millj. kr. meira en 1959, en þá varð 
hún 216 millj. kr. 

Sparifé, að meðtöldum innstæðum í 
sparisjóðsávisanabókum, jókst á árinu um 
284 millj. kr., sem er 111 millj. kr. meira 
en árið áður. Þarna er um brúttóinnstæð-

ur að ræða, þ. e. innstæður banka og spari-
sjóða eru meðtaldar. Eiginfjáraukning 
varð nú 52 millj. kr., sem er 19 millj. kr . 
meira en árið 1959. Geymslufé vegna inn-
flutnings lækkaði á árinu um 4 millj. kr . 
Breytingar þessara þriggja liða, spariinn-
lána, geymslufjár og eigin f jár , er sú f j á r -
öflun, sem telja má til sparnaðar. Breytta 
stöðu fjárfestingarlánastofnana gagnvart 
viðskiptabönkunum og breytingu hlaupa-
reikningsinnstseðna verður öllu heldur að 
líta á sem lausafjárbreytingu. Staða f j á r -
festingarlánastofnana versnaði á árinu um 
17 millj. kr., en batnaði 1959 um 11 millj. 
kr. Ástæðan fyrir þessari versnandi stöðu 
var sú, að Fiskveiðasjóður gekk mjög á 
innstæður sínar, en hann lánaði mjög mik-
ið á árinu. Hlaupareikningsinnstæður 
lækkuðu nokkuð á árinu eða um 4 millj. kr. 
Á undanförnum árum hefur ávallt verið 
um að ræða verulega aukningu hlaupa-
reikningsinnstæðna. 

Eins og áður getur, dróst endursala víxla 
saman um 120 millj. kr. á árinu, og er þetta 
í fyrs ta skipti síðan 1954, að endursala 
vixla dregst saman. Lausaskuldir við 
Seðlabankann jukust hins vegar um 22 
millj. kr., þannig að nettóstaðan við hann 
batnaði á árinu um 98 millj. kr. 

Sparisjóðir. 

Á 3. töflu er yfirlit um sparisjóðina 1957 
—1960, hliðstætt þvi, sem birt er um við-
skiptabankana á 2. töflu. Útlán eru þó 
hér tekin saman í eina tölu, þar eð ekki 
er til sundurliðun á þeim nema fyrir örfáa 
sparisjóði og aðeins f rá því á síðara hluta 
ársins 1958. Fullvíst má telja, að útlán 
annarra sparisjóða en Verzlunarspari-
sjóðsins og Samvinnusparisjóðsins, sem 
einkum lána til verzlunar og iðnaðar, hafi 
að mestu farið til húsbygginga og einka-
lána, en mjög lítið til atvinnuveganna. 

Útlánaaukning sparisjóðanna er talin 
hafa numið 57 millj. kr., en árið 1959 varð 
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hún 127 millj. kr. Þess ber þó að gæta, 
að allar tölur um sparisjóðina á árinu 1960 
eru áætlaðar, þar eð enn þá eru endanlegir 
ársreikningar fyr i r 1960 ekki tilbúnir fyrir 
alla sparisjóði. 

Á móti þessari útlánaaukningu, sem eins 
og fy r r getur er talin hafa numið 57 millj. 
kr., kom aukning spariinnlána um 72 millj. 
kr. og eiginfjáraukning, sem talin er hafa 
numið 5 millj. kr. Hlaupareikningsinn-
stæður lækkuðu hins vegar um 4 millj. kr. 
Sjóður og bankainnstæður jukust um 22 
millj. kr. Árið 1959 jukust spariinnlán um 
103 millj. kr. og hlaupareikningsinnstæður 
um 27 millj. kr. Eiginfjáraukning á því 
ári varð 7 millj. kr. 

Innlánaaukning hefur, eins og sjá má 
af þessu, orðið til muna minni 1960 en 
næsta ár á undan. Má gera ráð fyrir, að 
féð hafi í ríkara mæli leitað til bankanna 
en verið hefur á undanförnum árum. Eig-
infjáraukning er nú áætluð nokkru minni 
en varð árið á undan. Afkoma bankanna 
varð betri á árinu 1960 en verið hafði 
áður, og stafar það m. a. af vaxtabreyt-
ingunni í febrúar það ár. Hins vegar má 
gera ráð fyrir, að vaxtabreytingin hafi 
leitt til verri afkomu sparisjóðanna, þar 
eð meira af lánum þeirra er með föstum 

vöxtum, en hins vegar kom vaxtahækkun-
in f ram á öllum innstæðum hjá þeim þegar 
í stað. 

Athygli skal vakin á því, að tölur þær 
um sparisjóðina 1959, sem birtar eru i 
3. töflu, eru ekki hinar sömu og birtust 
í töflunni um sparisjóði á 11. bls. í 1. hefti 
Fjármálatíðinda 1960. Stafar þetta af því, 
að þar var um að ræða áætlaðar tölur, en 
endanlegar tölur eru nú til. 

Útlán og innlán. 

Á 4. töflu er yfirlit um útlán og innlán 
viðskiptabanka og sparisjóða árin 1955— 
1960, staða í árslok 1955—1960 og hreyf-
ingar árin 1956—1960. Útlán og innlán 
eru sundurliðuð á viðskiptabanka og Verzl-
unarsparisjóð annars vegar og sparisjóði 
hins vegar. Þarna er um nettótölur að ræða, 
þ. e. lán og innstæður aðila hvers h já 
öðrum eru dregin frá . Athygli skal vakin 
á því, að spariinnlán og veltiinnlán eru 
hér birt á sama hátt og er í XV. töflu með 
fréttaþáttunum hér á eftir, en ekki eins 
og þau koma fyrir í reikningum bankanna, 
þ. e. innstæður í sparisjóðsávísanabókum 
eru ekki taldar með spariinnlánum, heldur 
með veltiinnlánum. 
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Á 4. töflu má greinilega sjá, að útlána-
aukningin hefur verið miklu hóflegri en 
verið hefur undanfarin ár. Útlánaaukning 
viðskiptabankanna og Verzlunarsparisjóðs-
ins varð nú 254 millj. kr., sem er aðeins 
tæpur helmingur þess, sem varð 1959, og 
litlu meira en aukningin varð hjá þessum 
aðilum árið 1957. Útlánaaukning spari-
sjóðanna varð aðeins 38 millj. kr. eða 55 
millj. kr. minna en árið áður. 

Verulegur samdráttur varð nú í velti-
innlánum; þannig lækkuðu veltiinnlán í 

bönkum að meðtöldu geymslufé um 32 
millj kr. og í sparisjóðum um 4 millj. kr. 
Árið áður jukust veltiinnlán um 70 millj. 
kr. Ýmsar ástæður munu vera fyrir þess-
ari lækkun. Þannig lækkuðu innstæður 
Fiskveiðasjóðs mjög mikið á árinu. Einnig 
hefur það haft áhrif í þessa átt, að útlán 
jukust ekki meira en raun varð á, og loks 
hefur vaxtahækkunin valdið einhverjum 
flutningi f j á r milli hlaupareikninga og 
sparifjárreikninga. 

Sparifé að frátöldum innstæðum í spari-
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sjóðsávísanabókum jókst um samtals 353 
millj. kr. á árinu, sem er 103 millj. kr. 
meira en árið áður, og hefur sparifé aldrei 
aukizt svo mikið áður á einu ári. Þetta 
er þeim mun athyglisverðara, þegar þess 
er gætt, að verðlag allt hækkaði til muna 
við gengisbreytinguna, en kaupgjald hins 
vegar ekki. Hefði því mátt búast við minni 
aukningu en verið hefur áður. Vaxtahækk-
unin hefur átt verulegan þátt í því, að 
meira fé kom inn í innlánsstofnanir en 

áður, en jafnframt ollu hinir háu vextir 
mjög mikilli hækkun í árslok, þegar vextir 
voru lagðir við innstæður. 

Hlutur sparisjóða i sparifjáraukningunni 
hefur farið minnkandi siðustu árin. Árið 
1956 urðu 39% heildaraukningar spari-
f j á r í sparisjóðum, en 61% í viðskipta-
bönkunum (og Verzlunarsparisjóðnum), 
1959 31%, en 1960 urðu aðeins 16% heild-
araukningarinnar í sparisjóðunum, en 84% 
í bönkum. 



Úr ríkisreikningnum 1959 

Í þessari grein eru bir tar helztu niðurstöðutölur r íkisreikn-
ings fyr i r áriff 1959, þar á meffal um sundurliðun á t e k j u m 
og- gjöldum og- eignum og skuldum ríkissjóðs. 

Íeftirfarandi grein verður fjallað um 
f já rmál ríkisins á árinu 1959, eins og 

þau koma fram í ríkisreikningnum það ár. 
Einnig verður getið helztu lagasetninga 
til f járöflunar í sambandi við afgreiðslu 
f járlaga. Rétt þykir að vekja athygli á 
því, að ýmsir mikilvægir þættir í f jármál-
um ríkisstofnana eru utan við f j á rhag rík-
issjóðs sjálfs, og að því leyti gefur yfirlit 
þetta ekki fullkomna mynd af f jármálum 
ríkisins. 

Fjárlög ársins 1959 voru gefin út 30. 
apríl 1959 sem lög nr. 26. Heildarupphæð 
á rekstrarreikningi f jár laganna var 1.030,6 
millj. kr., en reyndist 1.059,9 milljónir kr. 
á ríkisreikningi. Rekstrarafgangur var 
áætlaður 83,4 millj. kr. í fjárlögum, en 
reyndist 105,5 millj. kr. 

Lög um tekjuöflun. 

Í sambandi við afgreiðslu f jár laga voru 
sett ýmis lög um tekjuöflun, og verður 
þeirra helztu getið hér. Með lögum nr. 
71/1958 var framlengdur III. kafli laga 
nr. 100/1948, um dýrtíðarráðstafanir vegna 
atvinnuveganna. Lögin eru um álagningu 
söluskatts, sem er mikilvægur tekjustofn 
hjá ríkissjóði. Ríkisstjórninni var heimil-
að með lögum nr. 70/1958 að innheimta ým-
is gjöld árið 1959 með viðauka. Meðal þess-
ara gjalda eru vitagjöld, stimpilgjöld, lesta-
gjöld og leyfisbréfagjöld. Með lögum nr. 
67/1958 var ríkisstjórninni veitt heimild 

til að innheimta skemmtanaskatt með við-
auka árið 1959. Skemmtanaskatt skal inn-
heimta af kvikmvndasýningum með 200% 
álagi og af öðrum skemmtunum með 20% 
álagi. Vissar tegundir skemmtana eru þó 
undanþegnar skattinum. 

Með lögum nr. 42/1959 voru gerðar 
breytingar á lögum nr. 33/1958 um Út-
flutningssjóð o. fl. Lögin fela í sér heim-
ild fyr ir ríkisstjórnina til að ákveða, að 
Útflutningssjóður taki að sér ákveðnar 
greiðslur. Jafnframt er ríkisstjórninni 
heimilað að innheimta sérstakt gjald af 
innfluttum bifreiðum og bifhjólum. Gjald 
þetta mátti nema allt að 250% af fob.-
verðmæti hverrar bifreiðar eða bifhjóls, ef 
Innflutningsskrifstofan úthlutaði gjaldeyri, 
en 160%, þegar úthlutað er til lækna eða 
atvinnubílstjóra. Ef engum gjaldeyri var 
úthlutað, mátti gjald þetta nema allt að 
300%. 

Niðurstöður ríkisreikninga. 

Rekstrarreikningar ríkissjóðs árin 1958 
og 1959 eru sýndir á 1. töflu. Rekstrar-
hagnaður árið 1959 var 105,5 millj. kr., en 
það er 22,3 millj. kr. meira en gert var 
ráð fyrir í fjárlögum. Tekjur ríkissjóðs 
af verðtolli reyndust 7 millj. kr. minni en 
áætlað var í fjárlögum, og s tafar það af 
því, að minna var flutt inn af hátollavör-
um en gert var ráð fyrir í áætlunum um 
innflutning ársins 1959. Flestir aðrir tekna-
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1. tafla. 
Rekstrarreikningur rikissjóðs 

1958 og 1959. 

liðir stóðust áætlun, og nokkrir fóru allmik-
ið f ram úr áætlun, eins og tekjur af rekstri 
rikisstofnana um 17,2 millj. kr., þar af 
tekjur af Áfengisverzlun rikisins 6,5 millj. 
kr. og Tóbakseinkasölu rikisins 2,7 millj. 
kr. Óvissar tekjur ríkissjóðs fóru 9 millj. 

kr. f ram úr áætlun. Heildartekjur ríkis-
sjóðs urðu 29,3 millj. kr. hærri en áætlað 
var i fjárlögum ársins eða samtals 1.059,9 
millj. kr. Höfðu þær hækkað um 146,2 millj. 
kr. f rá 1958 eða 16%. Tæplega 3/4 hlutar 
af tekjum ríkissjóðs voru skattar og toll-
ar, og er það svipuð hlutfallstala og á 
undanförnum árum. Afgangurinn var að 
langmestu leyti tekjur af rekstri ríkis-
stofnana. 

Rekstrarútgjöld rikissjóðs árið 1959 
námu samtals 954,4 millj. kr., sem er 7,2 
millj. kr. umfram áætlun í fjárlögum. 
Stærstu útgjaldaliðirnir voru félagsmál, 
kennslumál, vegamál og dómsmál, samtals 
447,6 millj. kr. eða 46,9% heildarútgjald-
anna. Raunar var annar stærsti útgjalda-
liðurinn framlag til Útflutningssjóðs 152,1 
millj. kr. Er þar um að ræða innlendar 
niðurgreiðslur. sem Útflutningssjóður ann-
aðist á árinu 1959. Greiðslur af eignahreyf-
ingareikningi námu 230,0 millj. kr., en 
það er 25,4 millj. kr. meira en i fjárlög-
um. Til ýmissa framkvæmda og eigna-
aukningar h já ríkisstofnunum var varið 
77,0 millj. kr. Lánveitingar og skyldar 
greiðslur námu 121,9 millj. kr., þar af 
greiðslur vegna rikisábyrgðarlána í van-
skilum 28,9 millj. kr. Auk þessa teljast 
til greiðslna af eignahreyfingareikningi 
ýmsar óvirkar greiðslur. Af þeim námu 
afborganir af föstum lánum ríkissjóðs 13,5 
millj. kr., greiðslur lausaskulda námu 0,8 
millj. kr., og af geymdu fé voru greiddar 
25,8 millj. kr. 

Innborganir á eignahreyfingareikningi 
voru samtals 159,0 millj. kr., en höfðu 
verið áætlaðar 2,5 millj. kr. í fjárlögum. 
Fyrningar og endurgreidd lán námu 4,8 
millj. kr., endurgreitt útlagt fé samtals 
10,7 millj. kr., lántökur 39,0 millj. kr., 
lausaskuldir jukust um 13,1 millj. kr., inn-
borgað fé til geymslu nam 75,8 millj kr. og 
sala Fiskiðjuvers rikisins 15,6 millj. kr. 
Sjóðsyfirlit ríkissjóðs árin 1958 og 1959 
eru sýnd á 2. töflu. Samkvæmt henni hefur 
aðstaða ríkissjóðs gagnvart bönkum versn-
að um 3,9 millj. kr. á árinu 1959, en aftur 
á móti hafa peningar í sjóði aukizt um 
29,4 millj. kr. 
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Alls 997.6 1.274,5 

Afkoma ríkissjóðs. 

Til þess að gera lesendum auðveldara 
að átta sig á raunverulegri afkomu ríkis-
sjóðs á árinu 1959 verða hér gerðar nokkr-
ar breytingar á færslum frá ríkisreikn-
ingnum. Þessar breytingar eru einkum 
fólgnar í því, að allmargir útgjaldaliðir á 
eignahreyfingareikningi ríkisreikningsins 
hafa hér verið færðir á liðinn ,,Tekjur og 
gjöld" í fyrs ta hluta 3. töflu með rekstrar-
reikningi vegna samræmingar og þess, að 
gjöld þessi má telja skyldari rekstrarút-
gjöldum en eignahreyfingum. Er hér eink-
um um að ræða ýmis útgjöld vegna bygg-
inga og viðhalds mannvirkja. í þriðja 
hluta töflunnar hefur liðurinn „Breyting 
á lausaskuldum" verið færður, en hann 
var talinn með eignahreyfingum á ríkis-
reikningi. Ef t i r þessar breytingar verður 
rekstrarafgangur 36,6 millj. kr. í stað 
105,5 millj. kr. á rikisreikningi, eins og 
sjá má í fyrs ta hluta 3. töflu. 

Í öðrum hluta töflunnar eru sýndar f já r -
magnshreyfingar, þ. e. lánveitingar ríkis-
sjóðs, greiðslur vegna ríkisábyrgða, af-
borganir fastra lána, breytingar á gevmslu-
fé o. fl. Umframgreiðslur á þessu yfirliti 
eru 23,5 millj. kr., en á eignahreyfinga-
reikningi voru þær 80 millj. kr. Séu teknar 
saman tekjur og gjöld annars vegar og 
f jármagnshreyfingar hins vegar, sýnir 

heildarniðurstaðan jöfnuð, sem er hag-
stæður um 13,2 millj. kr. 

í þriðja hluta töflunnar sést, hvernig 
þessi hagstæði jöfnuður kemur fram. Pen-
ingar í sjóði hafa aukizt um 29,4 millj. 
kr., bankainnstæður hafa lækkað um 3,9 
millj. kr., og nettóhækkun lausaskulda 
nemur .12,3 millj. kr. Það skal tekið fram, 
að jöfnuður sá, sem hér kemur fram, staf-
ar ekki eingöngu af ráð'stöfunum varðandi 
viðkomandi f járhagsár , heldur er þetta 
niðurstaða allra viðskipta á reikningum 
ríkissjóðs, þar á meðal breytinga á 
geymslufé o. fl. 

Eins og tekið var f ram fyr r í þessari 
grein, standa ýmis ríkisfyrirtæki utan við 
f já rhag ríkissjóðs sjálfs, og gefur því yfir-
litið hér að framan einungis ófullkomna 
mynd af þætti ríkisbúskaparins í þjóðar-
búskapnum. Ýmis þessara ríkisfyrirtækja 
eru mjög mikilvæg að þessu leyti, og má 
í því sambandi benda á Útflutningssjóð 
á árinu 1959. 
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4. tafla. Efnahagsreikningar ríkissjóðs í árslok 1958 og 1959. 
19 58 19 59 

Skuldir og ábyrgðir. 

Skuldir ríkissjóðs í árslok 1959 að frá-
dregnu geymdu fé námu 389,1 millj. kr. 
og höfðu aukizt um 33,6 millj. kr. á árinu 
(sjá 4. töflu). Föst innlend lán námu 159,2 
millj. kr. og höfðu aukizt um 46,2 millj. 
kr. Föst erlend lán námu 201,8 millj. kr., 
sem er 20,1 millj. kr. meira en í árslok 
1958. Erlendu lánin skiptust þannig á lönd: 
dönsk lán 26 þús. kr., lán hjá Alþjóða-

bankanum 57,3 millj. kr., ensk lán 37,9 
millj. kr. og bandarisk lán 106,5 millj. kr. 
Innlendar lausaskuldir námu 26,3 millj. 
kr. og erlendar lausaskuldir 1,8 millj. kr. 

Lánaábyrgðir ríkissjóðs í árslok 1959 
námu samtals 1.572,6 millj. kr. og höfðu 
aukizt um 302,9 millj. kr. á árinu. Af 
þeim eru ábyrgðir vegna byggingarsam-
vinnufélaga 205 millj. kr. eða 4 millj. kr. 
hærri en í árslok 1958. 



Ný löggjöf um bankamál 

Hér er gerð grein f y n r helztu breytingum á bankalöggjöf-
inni, er gerðar voru á síðasta Alþingi. Sett voru lög u m 
Seðlabanka Íslands og Landsbanka Íslands, er bæði koma 
í stað Landsbankalaganna f r á 1957. Auk þess voru nokkrar 
breytingar gerðar á lögum um aðra banka. 

Lög um Seðlabanka Íslands. 

Með hinum nýju lögum er fullur aðskiln-
aður gerður milli hinna tveggja höf-

uðdeilda Landsbankans, Seðlabankans og 
Viðskiptabankans. Með lögum nr. 10/ 
1961 er stofnaður sjálfstæður banki, 
Seðlabanki Íslands, en Viðskiptabank-
inn ber nú einn nafnið Landsbanki Ís-
lands. Með því er á enda kljáð deila, sem 
staðið hefur hát t á f jórða áratug um það, 
hvort koma ætti á fót sérstökum seðla-
banka. 

Seðlabanki Íslands tekur við öllum eign-
um og skuldbindingum Landsbanka Ís-
lands, Seðlabankans, og annast í megin-
atriöum sömu verkefni og hann hafði með 
höndum. Ja fnf ramt eru í lögunum nokk-
ur veigamikil nýmæli, en hin helztu verður 
drepið á í því yfirliti, sem hér fer á eftir. 

Hlutverk Seðlabankans er skilgreint svo 
í 3. grein laganna: 

1. að annast seðlaútgáfu og vinna að því, 
að peningamagn í umferð og framboð 
lánsf jár sé hæfilegt miðað við það, að 
verðlag haldist stöðugt og framleiðslu-
geta atvinnuveganna sé hagnýtt á sem 
fyllstan og hagkvæmastan há t t ; 

2. að efla og varðveita gjaldeyrisvarasjóð, 
er nægi til þess að tryggja f r já ls við-
skipti við útlönd og fjárhagslegt öryggi 
þjóðarinnar út á við; 

3. að kaupa og selja erlendan gjaldeyri, 

fara með gengismál og hafa umsjón og 
eftirlit með gjaldeyrisviðskiptum; 

4. að annast bankaviðskipti ríkissjóðs og 
vera ríkisstjórninni til ráðuneytis um 
allt, er varðar gjaldeyris- og peninga-
mál; 

5. að vera banki annarra banka og pen-
ingastofnana, hafa eftirlit með banka-
starfsemi og stuðla að heilbrigðum verð-
bréfa- og peningaviðskiptum; 

6. að gera sem fullkomnastar skýrslur og 
áætlanir um allt, sem varðar hlutverk 
hans; 

7. að annast önnur verkefni, sem sam-
rýmanleg eru tilgangi hans sem seðla-
banka. 

Staða Seðlabankans gagnvart ríkisvaldinu. 

Í 4. grein laganna eru ákvæði, er miða 
að því að skilgreina stöðu Seðlabankans 
gagnvart ríkisvaldinu. Er í greinargerð 
frumvarpsins á það bent, að samræma þurfi 
þau meginsjónarmið, að Seðlabankinn sé 
sjálfstæð, sérfróð stofnun, en jafnframt 
hljóti hið endanlega vald varðandi stefnu 
þjóðarinnar í efnahagsmálum að vera h já 
ríkisstjórninni. Þetta viðhorf er skilgreint 
sem hér segir í greinargerð ríkisstjórnar-
innar fyr ir frumvarpinu: 
1. að bankinn skuli hafa nána samvinnu 

við ríkisstjórn og gera henni grein fyrir 
skoðunum sinum; 

2. að bankanum sé rétt sem sjálfstæðum, 
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sérfróðum aðila að halda f ram skoð-
unum sínum opinberlega, jafnvel þótt 
um ágreining við ríkisstjórn sé að ræða; 

3. að endanlegt ákvörðunarvald um stefnu 
í efnahagsmálum hljóti þó ætíð að vera 
hjá ríkisstjórninni, og undir það hljóti 
Seðlabankinn ætíð að beygja sig að 
lokum. 

Seðlaútgáfa og mynt. 

Seðlabankinn hefur eins og áður einka-
rétt til þess að gefa út peningaseðla, og 
skal hann stefna að því að eiga ætíð gull 
eða f r já lsa gjaldeyriseign á móti að 
minnsta kosti helming seðlamagnsins. Hér 
er ekki um að ræða hrein seðlatryggingar-
ákvæði, þar sem bankinn er bundinn við 
ákveðið seðlatryggingarhlutfall. Slik 
ákvæði eru nú víðast talin úrelt. í stað 
þeirra er í lögunum bent á það meginat-
riði, að Seðlabankanum beri að nota eðli-
lega aukningu seðlaveltunnar fyrst og 
fremst til að byggja upp gjaldeyrisvara-
sjóð þjóðarinnar. 

Fjármálaráðuneytið, sem nú fer með 
myntsláttu, getur samið við Seðlabankann 
um, að hann taki við útgáfu myntar af 
ríkissjóði. Þessi breyting ætti að geta leitt 
til verulegs sparnaðar og betri samræm-
ingar myntsláttu og seðlaútgáfu. 

Seðlabankinn og aðrar fjárrmálastofnanir. 

Höfuðverkefni Seðlabankans er eins og 
áður að vera banki banka og annarra pen-
ingastofnana, taka við innlögum f rá þeim 
og veita þeim lán. Sú meginregla er ákveð-
in, að hann skuli yfirleitt hvorki skipta 
við almenning né keppa um viðskipti við 
aðrar lánsstofnanir. 

Innlánsstofnanir og aðrar opinberar 
lánsstofnanir og fjárfestingarsjóðir skulu 
geyma lausafé sitt á reikningi í Seðla-
bankanum, eftir þvi sem við verður komið, 
og gert er ráð fyrir, að bankinn leitist við 
að leysa úr erfiðleikum samfara slíkum 
tilflutningi. 

Seðlabankinn heldur því valdi, sem hann 
hefur haf t til að ákveða, að innlánsstofn-
anir skuli eiga innstæður í Seðlabankan-
um á móti ákveðnum hluta innstæðna hjá 

sér. Hámark slíkrar innstæðubindingar er 
þó nú 20% af innstæðum, sem ávísa má 
á með tékka, en 15% af öðrum innstæð-
um, en var áður óbundið. Bankinn hefur 
einnig sama vald og áður til að ákvarða 
hámarks- og lágmarksvexti af innlánum 
og útlánum, en þetta er hvort tveggja 
meðal mikilvægustu tækja, sem Seðlabank-
inn hefur yfir að ráða til að hafa áhrif 
á peningamagnið og útlánagetu bankakerf-
isins. Hins vegar er það nýmæli, að Seðla-
bankanum er heimilað að skylda innláns-
stofnanir til þess að eiga verðbréf á móti 
tilteknum hundraðshluta af innstæðum. 

Gert er ráð fyrir, að komið verði á banka-
eftirliti, þ. e. a. s. eftirliti með starfsemi 
þeirra stofnana, sem taka við innstæðum 
f rá almenningi. Hefur lengi verið þörf á, 
að slíku eftirliti væri komið á hér á landi 
eins og annars staðar. 

Seðlabankinn og ríkissjóður. 

Annað höfuðverkefni Seðlabankans er að 
vera viðskiptabanki ríkissjóðs, og annast 
Seðlabankinn bankaþjónustu fyr ir hann 
eins og áöur. Skulu allar innstæður ríkis-
sjóðs og þeirra rikisstofnana, sem eru á 
fjárlögum, geymdar í Seðlabankanum, eft-
ir því sem við verður komið. Heimilt er 
Seðlabankanum að veita ríkissjóði lán til 
skamms tíma. Sú meginstefna er ákveðin 
um lánveitingar Seðlabankans til ríkis-
sjóðs, að slík lán skuli veitt til þess fyrst 
og fremst að mæta árstíðabundnum f já r -
þörfum ríkissjóðs og greiðast upp í lok 
hvers f járhagsárs. 

Gjaldeyrismál og gengi. 

Eitt af höfuðverkefnum Seðlabankans er 
á sviði gjaldeyrismála. Bankinn skráir 
gengi erlends gjaldeyris innan þeirra tak-
marka, sem önnur lög setja, kaupir og 
selur gjaldeyri, sér um framkvæmd 
greiðslusamninga við erlend riki og við-
skipti við alþjóðaf jármálastofnanir og 
varðveitir gjaldeyrisvarasjóð þjóðarinnar. 
Ja fnf ramt hefur Seðlabankinn með hönd-
um gjaldeyriseftirlit, þ. e. a. s. eftirlit með 
gjaldeyrisverzluninni og því, að lögum og 



reglum um ráðstöfun á erlendum gjald-
eyri sé fylgt. 

Seðlabankinn verður nú fyrir hönd rík-
isins f járhagslegur aðili að Alþjóðagjald-
eyrissjóðnum, en jafnframt falla niður 
skuldir ríkissjóðs við Seðlabankann vegna 
framlaga Íslands til Alþjóðagjaldeyris-
sjóðsins hingað til. 

Gert er ráð fyrir því að Seðlabankinn 
verði ríkisstjórninni til ráðuneytis um 
gjaldeyrismál, þar á meðal erlendar lán-
tökur, og jafnframt, að bankinn geti tekið 
að sér framkvæmd í þeim efnum fyrir hönd 
ríkisstjórnarinnar. 

Hagskýrslugerð. 

Seðlabankinn starfrækir hagfræðideild 
eins og áður, og safnar hún skýrslum og 
gerir áætlanir um greiðslujöfnuð, gjald-
eyris- og peningamál og annað, er hlut-
verk bankans varðar, og skal hún birta 
opinberlega sem rækilegastar upplýsingar 
um þau efni. 

Einnig skal hagfræðideildin vinna að 
annarri skýrslugerð og athugunum varð-
andi efnahagsmál og hafa í þvi nána sam-
vinnu við aðra aðila, er að hliðstæðum 
verkefnum vinna. Skylt er að láta deild-
inni í té þær upplýsingar, sem hún þarfn-
ast vegna hagskýrslugerðar. 

Önnur verkefni. 

Stofnlánadeild sjávarútvegsins er bók-
haldslega aðskilin deild í Seðlabankanum, 
en hún veitir fyrir tækjum, er stunda sjáv-
arútveg, stofnlán með veði í eignum þeirra 
og s tarfar samkvæmt sérstökum lögum og 
reglugerðum. Heimilt er nú að opna með 
reglugerð nýja lánaflokka, eftir því sem 
þörf er og f járöflun leyfir, en áður þurfti 
sérstaka lagaheimild til þess. 

Seðlabankanum er falið að s tarf rækja 
áfram greiðslujöfnunarkerfi og vinna á 
annan hátt að því að greiða fyr ir pen-
ingagreiðslum innan lands. 

Það nýmæli er í lögunum, að Seðlabank-
inn beitir sér fyr ir því, að hér á landi kom-
ist á eðlileg verðbréfaviðskipti, meðal ann-
ars með því að stofna og reka kaupþing. 
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Er hér um að ræða eitt höfuðverkefni, sem 
vinna þarf að til að koma á eðlilegri f j á r -
magnsmyndun innan lands. 

Stjórn bankans. 

Stjórn bankans er skipuð þremur banka-
stjórum, sem ráðherra skipar að fengn-
um tillögum bankaráðs. Bankastjórnin 
sjálf kýs sér formann til ekki skemmri 
tíma en árs í senn. 

Ráðherra getur vikið bankastjóra úr 
starfi, en hann skal eiga rétt á fullum 
launum í eitt til þrjú ár og eftirlaunum 
eftir 65 ára aldur. Segi bankastjóri upp 
starfi, skal hann njóta launa í allt að eitt 
ár, svo og eftirlauna. Styrkir þetta aðstöðu 
bankastjóranna og stuðlar að því, að þeir 
geti tekið á sig þá áhættu, sem er sam-
fara því að fylgja f ram skoðun sinni, þótt 
hún sé í andstöðu við stefnu ríkisstjórn-
arinnar. 

Bankaráð Seðlabankans skipa fimm 
menn, kosnir af Alþingi til f jögurra ára 
í senn. Ráðherra skipar formann og vara-
formann bankaráðs. Bankaráð hefur yfir-
umsjón með starfsemi bankans og ber 
ábyrgð á endurskoðun reikninga hans. 
Gert er ráð fyrir, að formaður bankaráðs 
fylgist með framkvæmd endurskoðunar. 
Bankastjórnin skal hafa náið samráð við 
bankaráð um stefnu bankans almennt og 
ákvarðanir í mikilvægum málum og gefa 
bankaráði reglulegar skýrslur um störf 
bankans og þróun gjaldeyris- og peninga-
mála. 

Önnur ákvæði. 

Ákveða skal með reglugerð viðurlög i 
formi dagsekta eða refsivaxta, ef ákvörð-
unum bankans er ekki hlýtt. 

Arður af stofnfé bankans, sem nú er 
100 milljónir króna, greiðist í sérstakan 
sjóð, er Seðlabankinn varðveitir, en hálfar 
tekjur sjóðsins, það er að segja hálf arð-
greiðsla að viðbættum hálfum vöxtum 
sjóðsins, renna til Vísindasjóðs. Vextir af 
stofnfé bankans runnu áður til ríkissjóðs. 
Vísindasjóður starfar, svo sem kunnugt er, 
að styrkveitingum til vísindastarfsemi, og 
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renna 70% af árlegum tekjum hans til 
styrkveitinga á sviði raunvísinda, og fer 
mestur hluti þess til ýmiss konar hagnýtra 
vísinda, svo sem fiskirannsókna, landbún-
aðarrannsókna, iðnaðarrannsókna o. s. frv. 
Ja fn f ramt renna 30% til hugvisinda, þar 
á meðal til íslenzkra fræða og hvers kvns 
þjóðfélagsvísinda. Á sviði vísindastarfsemi 
þurfa Íslendingar að gera stórt átak á 
næstu árum, ef þjóðin á ekki að dragast 
a f tur úr öðrum á sviði tækni og vísinda-
legrar þekkingar. 

Lög um aðra banka. 

Fá nýmæli eru í hinum nýju lögum um 
Landsbanka Íslands, nr. 11/1961. Dregin 
voru út úr Landabankalögunum gömlu þau 
atriði, sem varða starfsemi hans sem við-
skiptabanka, og þeim skipað saman í heil-
steypta löggjöf í samræmi við nýleg lög 
um aðra viðskiptabanka. Jafnf ramt voru 
felld niður ýmis úrelt ákvæði. 

Bankinn tekur einn við nafninu Lands-
banki Íslands, eins og fyr r segir, og er 
falið það hlutverk að starfa sem alhliða 
viðskiptabanki. Veðdeild Landsbankans, 
sem áður fylgdi Seðlabankanum, fellur nú 
til bankans sem fjárhagslega sjálfstæð 
deild. Bankinn skal jafnan eiga hæfilegan 

hlut eigna sinna í auðseldum eignum, þar 
á meðal verðbréf, er nemi að minnsta 
kosti 15% af innlánsfé með sparisjóðs-
kjörum. 

Breyting er gerð á kosningu bankaráðs. 
Skal það allt kosið hlutbundinni kosningu 
af Alþingi í stað þess, að áður voru f jórir 
bankaráðsmenn kosnir af Alþingi, en for-
maður skipaður af ráðherra. Ráðherra skip-
ar formann og varaformann úr hópi hinna 
kjörnu aðalmanna. 

Ný lög voru einnig sett um Útvegsbanka 
Íslands, nr. 12/1961, til samræmis við lögin 
um Landsbanka Íslands, og eru þau að 
mestu samhljóða þeim. 

Loks var með lögum nr. 13/1961 breytt 
fyrirkomulagi á skipan bankaráðs Fram-
kvæmdabanka Íslands og þannig komið á 
heillarsamræmi um skipan bankaráða allra 
rikisbankanna. Ráðuneytisstjórinn í f já r -
málaráðuneytinu skal þó si t ja fundi banka-
ráðs Framkvæmdabankans, en bankinn hef-
ur með höndum ýmis mikilvæg störf fyrir 
fjármálaráðuneytið. 

Samsvarandi breyting hafði áður verið 
gerö á lögum um Búnaðarbanka Íslands á 
fyrra þingi, en jafnframt var bankaráði 
veitt heimild til að fjölga bankastjórum 
með samþykki ráðherra. Eru það lög nr. 
48/1960. 



Fréttaþættir 
Utanríkisviðskipti — Gjaldeyrisstaða — Viðskiptasamningar 
— Utgerð og aflabrögð — Nýir lánaf lokkar Stofnlánadei ldar 
— Landbúnaður — Verðlagsmál — F já rmá l ríkisins — P e n -
ingamarkaður inn — Gengisskráning-. 

Utanríkisviðskipti. 

Töflur I—IV, sem fylgja þessum frétta-
þætti, sýna inn- og útflutning undan-

farin ár. Allar tölur í I. töflu eru miöað'ar 
við núverandi gengi, en í II. og III. töflu er 
allt árið 1960 á núverandi gengi, en fyrri 
ár á gamla genginu. 

Eins og sjá má á I. töflu, var vöruskipta-
jöfnuðurinn árið 1960 óhagstæður um tæpar 
817 millj. kr., en árið 1959 óhagstæður um 
911 millj. kr. og 1958 um tæpar 613 millj. 
kr. Skipa- og flugvélakaup voru stór liöur 
í innflutningi sl. árs og gera það að verk-

600 

um, að jöfnuðurinn verður óeðlilega óhag-
stæður. Þegar innflutningur skipa og flug-
véla hefur verið dreginn f r á heildarinn-
flutningnum þessi sömu ár, verður verzl-
unarjöfnuðurinn óhagstæður um 218 millj. 
kr. 1960, 632 millj. kr. 1959 og 410 millj. 
kr. 1958 

Jafnan verða nokkrar breytingar f rá ári 
til árs á útflutningi einstakra vöruflokka, 
en eins og sjá má á II. töflu voru þessar 
breytingar yfirleitt smávægilegar sl. ár. 
Útflutningur á síldarlýsi jókst þó verulega 
á árinu eða úr 0,6% af heildarútflutningi 
1959 í 8,1% af útflutningnum 1960, enda 
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I. tafla. Inn- og útflutningur og verzlunarjöfnuður eftir mánuðum 
1959—1961 í millj. kr. 

Ath. Allar tölur í þessari töflu eru miðaðar við núverandi gengi. 

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

Ath . Miðað er við núverand i gengi f y r i r a l l t á r ið 1960. 
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III. tafla. Viðskipti við einstök lönd í millj. kr. 

Ath . Miðað er við núve rand i gengi f y r i r a l l t ár ið 1960. 
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IV. tafla. Viðskipti við einstök lönd í hlutfallstölum (%). 

I n n f l u t n i n g u r Ú t f l u t n i n g u r 

Allt. á r ið All t á r ið 

1957 1958 1959 1960 1957 1958 1959 1960 

E.M.A.- og s te r l ing-
gre iðs lusvæðið : 

3,4 D a n m ö r k 7,0 9,6 8,0 11,3 2,2 2,4 2,7 3,4 
N o r e g u r 3,2 2,6 3,4 6,0 1 2 1,4 2,4 6,4 
Svíþjóð 3,2 2,4 4,2 4,0 4,7 5,2 7,9 6,2 
F i n n l a n d .— — — 2,3 — — — 2,8 
Belg ia 1,4 1,2 1,2 1,1 0,2 0,1 0,0 0,1 
B r e t l a n d 11,6 10,3 8,9 9,2 9,4 7,6 8,5 15,2 
F r a k k l a n d 0,3 0,3 0,4 0,5 0,9 0,9 1,6 1,2 
G r i k k l a n d 0,0 0,1 0,1 0,0 1,6 1,1 0,8 1,0 
H o l l a n d 3,4 3,3 3,9 4,2 1,4 1,8 2,0 3,5 
I t a l i a 2,5 1,5 1,8 1,0 3,6 3,2 1,9 2,7 
P o r t ú g a l 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 4,1 3,4 3,5 
S p á n n — — 0,7 1,2 — — 0,7 0,1 
V. -Þýzka land 7 7 9,4 10,1 15,5 8,6 10,6 5,1 7,0 
B r e z k a r nýl. í A f r í k u . . 0,0 0,0 0,0 0,1 7,1 2,8 4,3 4,6 
Ö n n u r E.M.A.-lönd . . . . 2,5 3,1 3,1 3,4 1,1 2,9 1,0 0,8 

E.M.A.-lönd s a m t a l s 42,8 43,8 45,8 59,8 46,2 44,1 42,3 58,5 

Dol la ra -g re iðs lusvæðið : 
14,1 B a n d a r í k i n 13,3 13,8 15,7 13,7 9,2 12,4 16,9 14,1 

K a n a d a 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 
K ú b a 1,1 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,9 1,4 
Ö n n u r do l l a ra lönd . . . . 0,2 0,2 0,3 0,5 0,1 0,1 0,3 0,3 

Do l l a r a svæð ið s a m t a l s 14,8 14,8 16,8 15,0 10,1 13,2 18,1 15,8 

V ö r u s k i p t a l ö n d : 
0,2 F i n n l a n d 4,7 4,8 3,9 0,3 5,6 3,3 3,0 0,2 

P ó l l a n d 2,5 2,3 2,2 1,8 1,7 3,7 1,9 1,3 
R ú s s l a n d 20,5 17,5 16,0 13,9 21,6 16,5 18,3 14,9 
S p á n n 2,2 2,0 0,9 — 1,6 2,1 1,3 — 

T é k k ó s l ó v a k í a 5,5 7,7 5,3 3,7 5,7 6,8 7,9 4,0 
A. -Þýzka land 4,5 4,6 7,0 3,7 4,5 7,7 5,4 4,0 
Bras i l í a 1,7 1,8 1,3 1,3 2,2 1,6 1,0 0,9 
Ö n n u r v ö r u s k i p t a l ö n d . 0,8 0,7 0,8 0,5 0,8 1,0 0,8 0,4 

Vörusk ip t a lönd s amt . 42,4 41,4 37,4 25,2 43,7 42,7 39,6 25,7 

S a m t a l s 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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var framleiösla ársins 1959 ekki seld fyr r 
en á árinu 1960. Einnig varð nokkur hlut-
fallsleg aukning á útflutningi sildarmjöls, 
ísfisks og hvallýsis. Nokkur samdráttur 
varð hins vegar á útflutningi saltsíldar, 
fiskmjöls, karfalýsis og karfamjöls. 

Á III. töflu eru sýnd viðskipti Íslands 
við önnur lönd og í IV. töflu er sarna skipt-
ing í hlutfallstölum. Bæði inn- og úlflutn-
ingur hefur á árinu minnkað mjög f rá 
vöruskiptalöndunum og er nú um fjórð-
ungur utanrikisverzlunarinnar. Að sama 
skapi hefur verzlunin vaxið við lönd, sem 
skipt er við í f r jálsum gjaldeyri, að dollara-
löndunum þó undanskildum. Eru nú um 
3/5 hlutar utanríkisverzlunarinnar við þessi 
lönd. 

Utanríkisverzluninni árið 1960 veröa 
annars gerð fyllri skil i grein um þau, sem 
væntanlega verður í næsta hefti Fjármála-
tíðinda. 

Það, sem af er þessu ári hefu.r verzlunar-
jöfnuðurinn verið hagstæður um rúmlega 
71 millj. kr., en tölur fyrir þr já fyrstu mán-
uðina eru nú fyr i r hendi. Á sama timabili 
í fyrra var jöfnuðurinn óhagstæður um 
rúmar 197 millj. kr., en hafa ber þó í huga, 
að meö innflutningnum í febrúar voru talin 
skip fyr i r rúmlega 101 millj. kr. Þau eru 
annars venjulega ekki talin með innflutn-
ingi nema tvisvar á ári, í júní og desember. 
Innflutningurinn fyrstu þr já mánuði þessa 
árs er töluvert lægri en hann hefur verið 
á sama tíma undanfarin þrjú ár. Útflutn-
ingurinn er einnig nokkuð lægri en hann 
var á sama tíma í fyrra. 

Samkvæmt skýrslum Fiskifélags Íslands 
voru birgðir útflutningsafurða í marz-
lok samtals rúmar 383 millj. kr. og höfðu 
minnkað f rá áramótum um tæplega 138 
millj. kr. 

Gjaldeyrisstaða bcnkanna. 

Yfirlit um gjaldeyrisstöðu bankanna f rá 
árslokum 1955 til febrúarloka 1961 er sýnt 
í V. töflu. Tölurnar fyrir árslok 1955 til 
janúarloka 1960 eru umreiknaðar úr er-
lendri mynt i íslenzkar krónur á því gengi, 
sem gilti fyr i r gengisbreytinguna í febrúar 

Gjaldeyrisstaða bankanna. 
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1960, en tölurnar fyrir febrúarlok 1960 og 
siðar eru umreiknaöar eftir nýja genginu. 

Þróun gjaldeyrismála á árinu 1960 var 
þannig, að i janúarmánuði versnaði gjald-
eyrisstaðan um 87 millj. kr. í febrúar-
mánuði fór gjaldeyrisstaðan af tur á móti 
batnandi, í marz batnaði staðan um tæpar 
150 millj. kr. og 82 millj. kr. í aprilmán-
uði. Ef t i r það fór staðan versnandi og hélt 
áfram að versna yfir sumarmánuðina allt 
f ram í septembermánuð. Ef t i r það fór 
gjaldeyrisstaðan batnandi til ársloka, og 
hafði þá batnað um 240 millj. kr. á árinu, 
þar af 96 millj. kr. í f r jálsum gjaldeyri 
og 144 millj. kr. í vöruskiptagjaldeyri. Á 
árinu 1959 versnaði gjaldeyrisstaðan hins 
vegar um 330 millj. kr. 

Stuttar ábyrgðir, þ. e. til eins árs eða 
skemmri tíma, námu 262 millj. kr. í árs-
lok 1960, en 219 millj. kr. í árslok 1959. 
Aðrar greiðsluskuldbindingar bankanna 
námu 206 millj. kr. í árslok 1960, en 133 
millj. kr. í árslok 1959. Voru greiðsluskuld-
bindingar þá óvenju litlar, þar eð gjald-
eyrisúthlutunum var haldið innan mjög 
þröngra takmarka vegna þess, hve gjald-
eyrisstaðan var erfið á síðara hluta ársins 
1959. Stutt vörukaupalán innflytjenda 
námu 214 millj. kr. í árslok 1960, en ekki 
er vitað, hve hárri upphæð þau námu í 
árslok 1959. 
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V. tafla. Gjaldeyrisstaða bankanna. 
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VI. tafla. Fiskafli; sundurliðaður á togara og báta, frá janúar 1958 til desember 1960. 

Í janúar 1961 batnaði gjaldeyrisstaðan 
um 22 millj. kr., en versnaði í febrúar um 
25 millj. kr. í marzmánuði batnaði staðan 
um 22 millj. kr. og var gjaldeyrisstaðan 
í lok marzmánaðar 1961 173 millj. kr. betri 
en á sama tíma 1960. 

Viðskiptasamningar. 

Í frét taþætti í síðasta hefti Fjármála-
tíðinda var sagt, að viðskiptasamningur við 
Ísrael hefði verið framlengdur óbreyttur 
um eitt ár f rá 1. janúar 1961. Þetta er ekki 
rétt, þar sem hér er um að ræða nýjan 
samning, sem kemur í stað viðskiptasamn-
ings f r á 18. maí 1953 með þeim framleng-
ingum, sem síðar hafa verið gerðar. Er 
þetta hér með leiðrétt. Hinn nýi viðskipta-
samningur er ja fnframt greiðslusamning-
ur og er þar ákveðið að greiðslur milli land-
anna skuli vera í fr jálsum gjaldeyri, og 
hættu þvi viðskipti við Ísrael að vera á 
vöruskiptagrundvelli f rá 1. janúar 1961. 
Gildistími samningsins er eitt ár, en fram-
lengist áfram til eins árs, sé honum ekki 
sagt upp af öðrum hvorum samningsaðila 
með þriggja mánaða fyrirvara. 

Spánn. Hinn 29. nóvember 1960 var und-
irritaður viðskiptasamningur milli Íslands 
og Spánar. Samningurinn er gerður á 
grundvelli f r jálsra viðskipta í samræmi 
við starfsreglur Efnahagssamvinnustofn-
unar Evrópu. Gildistimi samningsins er 
eitt ár, en framlengist s jálfkrafa um eitt 
ár í senn, sé honum ekki sagt upp með 
þriggja mánaða fyrirvara. 

Engir nýir viðskiptasamningar hafa enn 
verið gerðir á árinu 1961. 

Útgerð og aflabrögð. 

Heildaraflinn á árinu 1960 varð 513.744 
tonn, en var 564.407 tonn 1959. Innifalið 
í aflamagninu 1960 eru 3.311 tonn af skel-
fiski, en hann var ekki talinn með 1959. 
Aflinn var tæplega 54 þús. tonnum eða 
9,6% minni en árið 1959, en um 1% meiri 
en 1958. Skelfisksaflinn er ekki tekinn með 
í þessum samanburði. 

Aflamagn togara varð 43 þús. tonnum 
eða 27% minna en 1949. Karfaafli þeirra 
varð 45 þús. tonnum minni, en annar afli 
2 þús. tonnum meiri en árið áður. Þorsk-
aflinn jókst ekki nema lítið eitt, þó að 
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VII tafla. Fiskaflinn 1958—1960, skipt á fisktegundir. 
Miðað e r við fiskinri s lægðan með h a u s að öðru leyt i en því, að síld og a n n a r f i s k u r 

í v e r k s m i ð j u r e r t a l i nn ós lægður úr sjó. 

togararnir hafi snúið f rá karfaveiðum að 
öðrum veiðum. 

Aflamagn báta minnkaði um 11 þús. tonn 
eða tæp 3%. Síldarafli báta varð 47 þús. 
tonnum minni á árinu en 1959. Annar afli 
jókst hins vegar um 36 þús. tonn, enda 
stækkaði bátaflotinn verulega á árinu. 

Afli annarra fisktegunda en karfa og 
síldar jókst yfirleitt á árinu. Hlutfallslega 
mest varð aukningin á flatfisk- og ýsuafl-
anum, og einnig veiddist rúmlega helmingi 
meira af löngu og keilu en árið áður. 

Allmiklar breytingar urðu á hagnýtingu 
aflans árið 1960. Þannig fór 36 þúsund 
tonnum minna til frystingar af þorskafl-
anum en árið áður, en 11 þús. tonnum 
meira til herzlu og rúmlega 5 þús. tonn-
um meira til söltunar. Ísfisksala til útlanda 
jókst um tæplega 15 þús. tonn. Vegna 
minni síldarafla varð verkun og vinnsla 
síldar miklu minni en árið áður. 

Í meðfylgjandi töflum VI—VIII er að 
finna ýtarlegri upplýsingar um þessi efni. 
Upplýsingar um rækjuaflann eftir mán-
uðum liggja ekki fyrir, og í VI. töflu er 

hann allur (1.336 tonn) innifalinn í des-
embertölum. í samanburði á afla þriggja 
síðustu mánaða 1958—1960 er hann þó 
ekki meðtalinn. 

Haustsíldveiðum sunnan lands var hald-
ið lengur áfram í ár en undanfarið, og voru 
það herpinótabátar, sem áfram héldu. Síld-
arafli í janúar sl. varð um 10 þús. tonn, en 
var innan við eitt þús. tonn á sama tíma 
í fyrra. 

Vetrarvertíð hefur gengið allmiklu verr 
í ár en undanfarið. Því hafa valdið verk-
föll í byrjun vertiðar og síðan aflatregða. 
Þorskafli báta í janúar sl. varð 8.780 tonn, 
en það er rúmlega 10 þús. tonnum minna 
en á sama tíma 1960. 

Nýir lánaflokkar Stofnlánadeildar 
sjávarútvegsins. 

Stofnlánadeild sjávarútvegsins var heim-
ilað með bráðabirgðalögum hinn 5. janúar 
1961 að opna nýja lánaflokka og veita fyrir-
tækjum, er stunda sjávarútveg og fisk-
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vinnslu, lán til langs tíma. Deildin hefur 
ekki veitt ný lán um árabil. 

Með lánum þessum á að bæta úr f jár -
hagserfiðleikum þessara fyrir tækja, sem 
stafa af þvi, að þau hafa lagt rekstrarfé í 
f járfest ingu og safnað lausaskuldum, vegna 
þess að nægileg löng lán til framkvæmda 
hafa ekki fengizt. Lán skal því aðeins 
veitt, að Stofnlánadeildin telji, að með því 
megi koma f j á rhag lánbeinanda á viðun-
andi grundvöll. 

Lánsféð verður greitt inn á reikning 
viðskiptabanka lántakanda, og bankinn 
getur ákveðið, að það verði notað til 
greiðslu ákveðinna skulda við hann eða 
annarra skulda til skamms tíma eftir 
ákvörðun hans, enda ábyrgist hann lánið. 
Hér verður þvi ekki um nýtt lánsfé að 
ræða, heldur breytingu á lánum til skamms 
tima og lausaskuldum í föst lán. Við-

skiptabankarnir taka við lánsumsóknum 
og leggja þær fyr ir Stofnlánadeildina. 

Lánin eru aðeins veitt gegn veði í fram-
leiðslutækjum sjávarútvegsins. Hámarks-
lánstími verður eins og hér segir: lán út 
á fasteignir 20 ár, lán út á skip 15 ár og 
lán út á vélar 10 ár, en innan þeirra marka 
miðast lánstiminn við endingartima hinna 
veðsettu eigna. Vaxtakjör ákveður stjórn 
Stofnlánadeildar að höfðu samráði við 
ríkisstjórn, og hafa vextir verið ákveðnir 
6 1/2%. Eignir þær, sem veðsetja á Stofn-
lánadeildinni, skulu metnar til endurkaups-
verðs, þ. e. a. s. verðs sams konar eigna 
nýrra, en að frádregnum eðlilegum af-
skriftum vegna rýrnunar eignarinnar f r á 
því hún varð til. Einnig skal taka tillit til 
þess, hvort eignin fullnægir nútímakröf-
um um afkastagetu og rekstrarhagkvæmni. 

Hámarkslán að viðbættum öðrum lán-
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VIII. tafla. Hagnýting fiskaflans 1958—1960. 
Afl inn t a l inn eins og í VII. tö f lu . 

um, sem á hinum veðsettu eignum hvíla, 
er 70% af matsverði. Stofnlánadeildin get-
ur þó lækkað það hlutfall, ef matið er að 
hennar dómi of hátt miðað við viðskipta-
lega aðstöðu fyrirtækisins. 

Umsækjendur skulu gefa ýtarlegar upp-
lýsingar um efnahag sinn, rekstur og fleira, 

sem þörf er á vegna afgreiðslu umsókna. 
Jafnf ramt er lántakendum lagt á herðar 
að láta Stofnlánadeildinni framvegis í té 
rekstrar- og efnahagsreikning sinn í því 
formi. sem hún ákveður. Heimilt er að 
stöðva hvers konar kyrrsetningu eða að-
för vegna skuldinga lánbeiðanda, þangað 

IX. tafla. Framleiðsla og sala mjólkurafurða 1958—1960. 
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til lánsumsókn hefur verið afgreidd, ef 
stjórn Stofnlánadeildar telur þörf á ýtar-
legri athugun á f j á rhag hans, áður en unnt 
verði að afgreiða lánbeiðni hans. 

F já r til þsssara lána getur Stofnlána-
deildin aflað með því að stofna til skuldar 
við Seðlabankann, enda sé svo um samið 
við viðskiptabanka þeirra fyrir tækja, er 
lán fá, að staða þessara banka við Seðla-
bankann batni í samræmi við það. í hin-
um nýju lögum um Seðlabanka Íslands, 
sem sett voru á síðasta þingi, er ákvæði 
um að opna megi nýja lánaflokka við 
Stofnlánadeild með reglugerð, og þarf því 
ekki lengur sérstaka lagasetningu til þess. 
Umsóknarfrestur um lán þessi var til febrú-
arloka. Samtals bárust á f jórða hundrað 
umsóknir. Mjög hefur staðið á, að tilskild-
um gögnum með umsóknum væri skilað, 
og var gefinn frestur til að skila þeim 
til 20. maí. 

Landbúnaður. 

Veðráttan var lar.dbúnaðinum mjög hag-
stæð á árinu, enda jókst framleiðsla land-
búnaðarafurða í ýmsum greinum frá árinu 
áður. 

Innvegin mjólk til mjólkurbúanna var 
75,9 þús. tonn, en það er 6,3 þús. tonnum 
meira en 1959 eða 9,1%. Er þetta miklu 
meiri aukning en árið áður. Nýmjólkursala 
jókst einnig mjög á árinu eða um 7,8%, 
en áriö 1959 varð aukningin 8,7%. Fram-
leiðsla smjörs varð 1.100 tonn, en það er 
186 tonnum eða 20,5%, meira en 1959. Sala 
jókst um 5,6% og nam 1.059 tonnum. Sala 
á 99 tonnum af dönsku smjöri er hér ekki 
innifalin. Birgðir voru 123 tonn í árs-
byrjun, en 164 tonn í árslok og jukust því 
um 33,7%. Framleiðsla mjólkurosts minnk-
aði um 141 tonn á árinu eða 21,7%, og 
birgðir minnkuðu um 55 tonn eða 19,0%. 
Enginn útflutningur á osti átti sér stað 
1960. Skyrframleiðsla stóð í stað á árinu. 
Nánari upplýsingar um framleiðslu land-
búnaðarvara er að finna í IX. töflu. 

Á árinu var slátrað tæplega 14 þús. 
f j á r í sláturhúsum, en það er um 23 þús. 
fleira en 1959. Kindakjötsframleiðslan í 
sláturhúsum nam samtals 10.387 tonnum, 

en var 10.022 tonn árið áður og jókst því 
um 3,6%. Meðalþungi dilka við haust-
slátrun var 14,17 kg, en var 14,11 kg árið 
áður. 

Heyfengur á árinu hefur verið áætl-
aður töluvert meiri en árið 1959. Töðufeng-
ur mun hafa orðið 200—300 þús. hest-
burðum meiri en 1959, en þá var 
hann 3.195 þús. hestburðir, og útheys-
fengurinn mun hafa orðið 400—450 þús. 
hestburðir, en var 246 þús. hestburðir árið 
áður. 

Kartöfluuppskera mun hafa orðið meö 
allra mesta móti. Nákvæmar tölur liggja 
ekki fyrir, en áætla má, að hún hafi numið 
110—120 þús. tunnum á móti 64 þús. tunn-
um 1959. 

Bústofninn óx nokkuð á árinu, en end-
anlegar tölur liggja ekki fyrir. Áætlað er, 
að sauðfjárstofninn hafi vaxið úr 795 þús. 
í ársbyrjun i um það bil 840 þús. í árslok 
eða 5—6%. Nautgripum fjölgaði um 2—3 
þús. á árinu, að því er áætlað er, en þeir 
voru 50 þús. í ársbyrjun, svo aö fjöJg-
unin er 4—6%. Fjöldi hrossa mun hafa 
verið svipaður í ársbyrjun og árslok. 

Jarðabætur voru töluvert minni á ár~ 
inu en 1959. Nýrækt var um 3,7 þús. ha, 
en 4,5 árið áður og minnkaði um 18%. 
Vélgrafnir voru nýir skurðir að rúmmáli 
3,3 millj. m3, en 4,0 millj. m3 1959, og er 
þetta um 17% minna en árið áður. Þessar 
tölur um jarðabætur eru ekki alveg end-
anlegar. Notkun tilbúins áburðar varð 
minni á árinu en 1959, en var svipuð og 
1958. Eft irfarandi tölur sýna áburðarnotk-
unina í tonnum miðað við hrein efni, og 
eru tölur í sviga f rá 1959: köfnunarefni 
7.097 (7.686), fosfór 3.728 (3.979) og kalí 
2.082 (2.252). 

Verðlagsmál. 

Litlar breytingar hafa orðið á vísitölu 
framfærslukostnaðar að undanförnu. Vísi-
talan hækkaði um eitt stig í janúar, en var 
óbreytt í febrúar, marz og apríl. Vísitala 
byggingarkostnaðar hækkaði úr 150 stig-
um í október í 152 stig í febrúar. 

Húsaleiguvísitalan birtist hér í síðasta 
sinn, þar sem Hagstofan hefur hætt að 
reikna hana út. 
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Fjármál ríkisins. 

Fjárlög ársins 1961 voru samþykkt á 
Alþingi 19. des. 1960 sem lög nr. 80/1960. 
Eft irfarandi tölur sýna niðurstöðutölur 
f jár laganna og til samanburðar eru teknar 
með samsvarandi tölur f jár laga 1960. 

Samkvæmt þessu yfirliti er greiðsluaf-
gangur f járlaga 1961 0,4 millj. kr., en var 
0,6 millj. kr. í fjárlögum 1960. Á rekstrar-
reikningi f jár laga 1961 nema skattar og 
tollar 1.268,1 millj. kr., sem er tæpum 46 
millj. kr. meira en í fjárlögum 1960. Eru 
það 80% heildarteknanna. Af þessu eru 
verðtollur og söluskattur mikilvægastir. 
Verðtollur er áætlaður 353 millj. kr. árið 
1960 á móti 365 millj. kr. árið á undan. 
Mun þessi lækkun fremur stafa af áætl-
aðri innbyrðis skiptingu f rá hátollavöru 
til lágtollavöru heldur en minnkun á heild-
arinnflutningi, þar sem vörumagnstollur 
er 2 millj. kr. hærri í f járlögum síðara 
ársins. Söluskattur er áætlaður sam-
tals 438,5 millj. kr., sem er 57,5 millj. kr. 
meira en 1960. Hækkun þessa er einkum 
að rekja til almenna 3% söluskattsins á 
vörusölu og þjónustu innanlands, sem nú 
er í gildi allt árið. Tekjur af stimpilgjaldi 
hækka um 7 millj. kr. f rá fjárlögum 1960 
og innflutningsgjald um 13 millj. kr., en 
á hinn bóginn lækka tekjur af leyfisgjöld-
um um 19 millj. kr. Litlar breytingar urðu 
á öðrum teknaliðum á rekstrarreikningi 
f jár laga 1961. Helztu breytingar á gjalda-
liðum rekstrarreiknings eru, að útgjöld til 
félagsmála jukust um 58,6 millj. kr., út-
gjöld til menntamála um 14,9 millj. kr. 
og útgjöld til heilbrigðismála um 6,1 millj. 
kr. Brevtingar á öðrum útgjaldaliðum eru 
lítilvægar. 

Útborganir á eignahreyfingareikningi 
eru áætlaðar 5,6 millj. kr. lægri en í f jár -
lögum 1960. Munar þar mest um lækkun 
útgjalda til ýmiss konar framkvæmda og 
eignaaukningar ríkisins. Lækkuðu útgjöld 
þessi um samtals 6,2 millj. kr. f r á f jár -
lögum 1960. 
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Nettóstaða ríkissjóðs gagnvart Seðla-
bankanum var óhagstæð um 56,9 millj. kr. 
í árslok 1960. Hafði staðan batnað um 15,4 
millj. kr. á árinu. Eru þar taldir allir reikn-
ingar ríkissjóðs og ríkisstofnana í Seðla-
bankanum ásamt verðbréfaeign bankans. 

Peningamarkaðurinn. 

Segja má, að þrjá fyrs tu mánuði ársins 
hafi peningamálin þróazt á mun hagstæð-
ari hátt en verið hefur á undanförnum 
árum. Að vísu er ekki alls kostar rétt að 
bera saman við þr já fyrstu mánuði árs-
ins 1960, þar eð þá var mjög óeðlilegt 
ástand ríkjandi hér vegna aðgerða 
í efnahagsmálum, en sé borið sam-
an við næstu ár á undan, ætti samanburð-
urinn að vera nokkuð réttur. Innlán hafa 
aukizt til muna þrátt fyr i r vaxtalækkun-
ina nú um áramótin, útlán hafa hækk-
að nokkuð og gjaldeyrisstaðan hefur 
batnað, en hennar er nánar getið í 
fréttaþættinum „Gjaldeyrisstaða bank-
anna" hér að framan. Aðstaða ríkissjóðs 
gagnvart Seðlabankanum hefur versnað 
nokkuð, en aðstaða peningastofnana hefur 
hins vegar batnað verulega. 

Til loka marzmánaðar jókst peninga-

Peningamagn. 

Sparifé. 

magnið um 16,0 millj. kr. Á undan-
förnum árum hefur peningamagnið ávallt 
minnkað á þessum tíma árs, þannig minnk-
aði það á sl. ári um 92,4 millj. kr., um 
64,9 millj. kr. árið 1959 og um 20,6 millj. 
kr. 1958. Yfirleitt hafa báðir þættir pen-
ingamagnsins, seðlaveltan og innstæður á 
tékkareikningum, lækkað fyrstu mánuði 
ársins. Svo var þó ekki núna. Seðlaveltan 
lækkaði nú um 22,4 millj. kr. borið saman 
við 63,4 millj. kr. 1960 og 41,0 millj. kr. 
1959. Hins vegar hækkuðu innstæður á 
tékkareikningum um 38,4 millj. kr., en 
lækkuðu 1960 um 29,0 millj. kr. og 1959 
um 23,9 millj. kr. Ástæðan til þess, að 
tékkainnstæður og þá einkum innstæður á 
hlaupareikningum hafa nú hækkað, mun 
m. a. vera sú, að mjög mikið fé hefur nú 
komið inn fyrir útflutning, og hefur það 
bæði komið fram í lækkun yfirdráttar-
skulda og aukningu innstæðna. 

Reikningsstaða ríkissjóðs hefur versnað 
allmikið f rá áramótum eða um 63,5 millj. 
kr. Til marzloka 1960 batnaði hún um 
46,9 millj. kr., 1959 batnaði hún um 15,7 
millj. kr., en versnaði 1958 um 43,2 millj. 
kr. Á það ber þó að líta í þessu sambandi, 
að árin 1958—1960 voru f jár lög ekki 
afgreidd fy r r en nokkru eftir áramót, 
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XIII. tafla. Yfirlitstölur úr reilcningum banka og sparisjóða. 
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XIV. tafla. Úr reikningum Seðlabankans. 

1) Tö lu r í 2., 4. og 5. dálki sýna r e ikn ingsaðs töðu r íkiss jóðs og r í k i s s t o f n a n a , b a n k a og spa r i s jóða 
og f j á r f e s t i n g a r l á n a s t o f n a n a við S e ð l a b a n k a n n . 

2) Mótv i rð i s fé : Þ a r n a er a u k m ó t v i r ð i s f j á r á n a f n i r ík iss jóðs og F r a m k v æ m d a b a n k a n s ta l ið mót -
virði b a n d a r í s k r a v ö r u k a u p a l á n a (P.L. 480). 
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XV. tafla. Úr reikningum viðskiptabanka og sparisjóða. 
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lækkun endurkeyptra vixla 127,4 millj. kr., 
en reikningsstaða batnaði um 45,9 millj. 
kr. Árið 1960 batnaði nettóstaðan á sama 
tíma um 45,5 millj. kr., árið 1959 versn-
aði hún um 4,5 millj. kr., og 1958 batnaði 
hún um 15,1 millj. kr. Öll þessi ár hefur 
reikningsstaðan versnað verulega, t. d. 
um 42,8 millj. kr. 1959. Endurkaup hafa 
nú lækkað miklu meira en áður hefur gerzt 
á sama árstíma. Stafar þetta bæði af mikl-
um útflutningi og því, að mjög lítill afli 
hefur borizt á land. Hið litla aflamagn 
orsakast af vinnustöðvunum og lélegum 
aflabrögðum. 

Nettólán Seðlabankans til annarra en banka 
og sparisjóða. 

þannig að gera má ráð fyrir, að ýmsar 
greiðslur hafi dregizt nokkuð. Þetta getur 
hafa leitt til óeölilega góðrar stöðu ríkis-
sjóðs fyrst á árinu. Nú voru f jár lög hins 
vegar afgreidd fyrir áramót, og ætti því 
ekki að vera um slíka greiðslufrestun að 
ræða. 

Nettóstaða banka og sparisjóða við 
Seðlabankann batnaði þr já fyrstu mánuði 
ársins um 173,3 millj. kr., þar af nam 

Staða fjárfestingarlánastofnana versnaði 
um 8,2 millj. kr., sem er svipað og á sl. 
ári. Þessi breyting stafar að mestu af lægri 
innstæðu veðdeildar Landsbankans. 

Útlán viðskiptabanka og sparisjóða 
hækkuðu um 21,6 millj. kr. til marzloka, en 
á sama tima 1960 lækkuðu þau um 72,7 
millj. kr. Árið 1959 hækkuðu þau um 44,1 
millj. kr. og 1958 um 49,4 millj. kr. 
Útlán til landbúnaðar og sjávarútvegs 
hafa nú dregizt nokkuð saman, en lán til 
verzlunar hafa hins vegar aukizt. Spari-
innlán hafa aukizt um 58,0 millj. kr., og 
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er það mun meira en verið hefur undan-
far in ár. Þannig varð aukningin 1959 34,1 
millj. kr. og 1958 16,0 millj. kr. Árið 1960 
lækkuðu þau hins vegar um 5,1 millj. kr. 
Vaxtalækkunin um sl. áramót virðist því 
ekki hafa dregið úr sparif járaukning-
unni. Veltiinnlán að meðtöldu geymslu-
fé hafa hækkað um 39,5 millj. kr. 
í ár, en lækkuðu í fy r r a um 43,7 millj. 
kr., og næstu tvö ár á undan var einnig 
um verulega lækkun að ræða. 

Gengisskráning. 

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

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

Kaupgengi Bandaríkjadollars er 38,00 kr. 
og sölugengi 38,10 kr. Gengi á öðrum fr já ls -
um gjaldeyri er skráð ef t i r gengi viðkom-
andi gjaldeyris gagnvart dollar. 

Á XVIII. töflu eru sýndar þær breyt-
ingar, sem orðið hafa á skráningu erlends 
gjaldeyris h j á Landsbanka Íslands, Seðla-

bankanum, f r á því að yfirlit um gengi var 
síðast birt í Fjármálatíðindum. Helztu 
breytingar eru hækkun á vestur-þýzku 
marki og hoPxenzku gyllini. Vestur-þýzka 
ríkisstjórnin ákvað að breyta gullgengi 
þýzka marksins og þar með jafngengi þess 
gagnvart Bandaríkjadollar, þannig að f r á 
og með 6. marz 1961 varð jafngengið 4,00 
þýzk mörk í einum Bandaríkjadollar í stað 
4,20 þýzkra marka áður. E r þetta hækkun 
um 4,75% á þýzka markinu. Hollenzka 
ríkisstjórnin ákvað síðan samsvarandi 
hækkun á gyllininu og ákveðin hafði verið 
á þýzka markinu. Kom hækkunin á gyll-
ini til f ramkvæmda f r á og með 7. marz 
1961. E r nú jafngengi gyllinis gagnvart 
bankarískum dollar 3,62 gyllini í einum 
Bandaríkjadollar, en var áður 3,80. 

Gengi á eftirtöldum myntum hefur verið 
óbreytt f rá síðasta yfirli t i : peseti 63,33 kr. 
kaupgengi og 63,50 kr. sölugengi, tékk-
nesk króna 527,05 kr. kaupgengi og 528,45 
kr. sölugengi, allt miðað við 100 einingar 
af erlendu myntinni. Þá hefur skráning 
einnig verið óbreytt á reikningskrónu í 
sambandi við viðskipti við vöruskiptalönd, 
þar sem reikningsviðskiptin eru skráð í 
íslenzkum krónum, kaupgengi 99,86 kr. og 
sölugengi 100,14 kr. fy r i r hver ja r 100 
reikningskrónur. 
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XVI. tafla. Efnahagsreikningar Seðlabankans. 
Í þús. k r . 

ÁRSLOK M á n a ð a r l o k 1960 M á n a ð a r l o k 1961 

1958 1959 Nóv. Des. J a n ú a r F e b r ú a r 

E i g n i r : 
G u l l m y n t 5.730 16.535 38.582 38.582 38.582 38.582 
E r l e n d i r b a n k a r o. f l 32.506 2.811 194.004 202.993 254.943 272.557 
E r l e n d verðbréf 107.452 141.651 211.605 210.656 209.766 209.651 
E r l e n d i r v í x l a r 65.768 22.624 50.950 86.820 61.369 68.906 
V ö r u s k i p t a r e i k n i n g a r 35.476 46.061 153.084 142.863 152.501 139.084 
Aða lv iðsk ip ta re ikn . r ík iss jóðs 5.044 18.594 45.414 34.715 85.234 65.588 
Aðr i r r í k i s r e i k n i n g a r 140.848 117.650 144.023 165.778 159.468 157.222 
L á n r ík iss jóðs v e g n a a l þ j ó ð a s t o f n a n a 15.040 19.897 465.217 103.217 103.217 103.217 
R í k i s s t o f n a n i r o. fl 2.044 3.136 1.800 6.547 3.433 3.217 
L á n ti l U t f lu tn ingss jóðs — — — — — — 

Geng i s r e ikn ingu r r ík iss jóðs — — 192.000 191.242 191.242 191.128 
I n n l e n d verðbréf 28.473 29.284 49.295 49.518 58.629 59.028 
Sku ldab ré f r ík iss jóðs v. s to fn l 11.000 54.888 52.476 52.476 52.476 52.476 
S t ó r e i g n a s k a t t s b r é f 12.372 11.308 11.308 10.352 10.352 10.352 
Re ikn ingssku ld i r b a n k a og spa r i s jóða 69.354 70.071 77.586 73.577 44.214 56.691 
Reikningssk . f j á r f e s t i n g a r l á n a s t . . . . 10.000 13.700 11.600 7.900 7.900 7.900 
L á n gegn v e r ð b r é f u m 65.720 65.134 141.113 140.695 105.197 140.917 
E n d u r k e y p t i r v íx la r 644.591 857.503 831.139 737.177 643.496 572.136 
S t o f n l á n a d e i l d i n 61.450 54.750 48.828 49.616 44.325 44.330 
Ýmis leg t 1.857 1.597 25.928 6.327 13.296 8.648 
S j ó ð u r 102 531 291 739 834 636 

S a m t a l s 1.314.827 1.547.725 2.746.243 2.311.790 2.240.474 2.202.266 

S k u l d i r : 
Seð la r í u m f e r ð 407.410 412.170 395.175 413.970 369.655 367.655 
B a n k a r og spar is jóði r , a lm. inns t . . . 48.960 40.187 64.075 71.026 70.636 50.517 

— - — b u n d n a r innst . — — 73.850 67.002 67.602 84.912 
F j á r f e s t i n g a r l á n a s t o f n a n i r 14.153 10.208 9.137 8.817 8.180 5.100 
Veðdei ldin 18.151 20.358 17.520 19.888 20.571 25.768 
Aða lv iðsk ip ta re ikn . r ík iss jóðs — — — — — — 

Aðr i r r í k i s r e i k n i n g a r 43.990 45.799 101.122 46.887 64.634 58.670 
R ik i s s to fnan i r , a lm. inns t 63.177 116.071 114.875 112.101 95.456 60.642 

— b u n d n a r inns t — — 90.000 100.000 100.000 100.000 
Aðr i r r e i k n i n g a r 27.921 52.057 79.992 61.375 52.591 59.011 
Mótv i rð i s s jóður 62.515 62.515 62.515 62.515 62.515 62.515 

67.751 64.185 60.619 60.619 57.053 57.053 
S k u l d a g r e i ð s l u r e i k n i n g u r 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 
I n n s t æ ð a v e g n a f r a m l a g s t i l a lþ j . s t . — — 367.308 5.301 5.268 5.252 
Y f i r d r á t t a r l á n f r á Alþ jóðag ja ld -

ey r i s s jóðnum — — 260.327 260.327 260.327 260.327 
E r l e n d i r b a n k a r 87.173 217.026 81.333 76.276 66.936 65.775 
Sku ld við E.P.U 113.055 110.660 215.229 210.656 204.856 204.872 
Víx la r seldir e r lendis 14.125 7.444 19.003 — — — 

V ö r u s k i p t a r e i k n i n g a r 82.127 86.038 124.190 152.147 153.569 150.842 
Y f i r d r á t t a r l á n f r á E v r ó p u s j ó ð n u m . — — 266.000 266.000 266.000 266.000 
Inns t . Viðskip tab . v. i n n h e i m t u . . . . 12.000 12.000 — — — — 

Ýmis leg t 12.332 15.120 79.746 22.714 20.456 23.101 
S t o f n f é 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 
V a r a s j ó ð u r 128.000 156.500 156.500 180.000 180.000 180.000 
A n n a ð eigið f é 57.187 64.587 52.927 59.369 59.369 59.454 

S a m t a l s 1.314.827 1.547.725 2.746.243 2.311.790 2.240.474 2.202.266 
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XVII. tafla. Efnahagsreikningar viðskiptabankanna. 
S a m a n d r e g i n n e f n a h a g u r V i ð s k i p t a b a n k a L a n d s b a n k a n s , Ú tvegsbankans , 

B ú n a ð a r b a n k a n s og I ð n a ð a r b a n k a n s . 

Í þús. k r . 

Á R S L O K M á n a ð a r l o k 1960 M á n a ð a r l o k 1961 

1958 1959 Nóv. Des. J a n ú a r F e b r ú a r 

E i g n i r : 
I n n l e n d verðbréf 334.981 358.540 359.977 379.360 382.619 387.216 
I n n l e n d i r v íx la r 1.548.096 1.942.548 1.997.574 1.942.103 1.818.653 1.793.184 
A f b o r g u n a r l á n 72.895 70.321 66.242 66.032 66.070 66.727 
L á n í h l aupa re ikn . , r e i k n i n g s l á n u m , 

v i ð s k i p t a l á n u m o. fl 810.837 889.032 1.166.735 1.108.041 1.154.898 1.196.766 
E r l e n d a r eignir , n e t t ó 12.257 13.128 4.956 29.502 6.953 31.532 
S e ð l a b a n k i n n 35.454 19.207 66.693 68.710 42.250 67.025 
A ð r a r i n n l e n d a r p e n i n g a s t o f n a n i r . . 14.274 9.929 5.642 1.944 1.648 1.928 
Á b y r g ð a t r y g g i n g a r 165.356 117.383 618.392 618.499 646.796 641.785 
Ýmis legt 78.551 62.280 132.209 63.463 81.407 84.302 
S j ó ð u r 27.751 24.588 45.458 31.888 32.707 35.549 

S a m t a l s 3.100.452 3.480.700 4.453.966 4.309.542 4.234.001 4.242.950 

S k u l d i r : 
I n n s t æ ð u f é í spar i s jóði og gegn skí r -

t e i n u m 1.196.414 1.369.647 1.532.525 1.655.660 1.672.995 1.681.829 
I n n s t æ ð u f é í h l aupa re ikn ing i , r e ikn -

i n g s l á n u m og v i ð s k i p t a l á n u m 583.655 599.120 573.703 561.962 608.597 596.330 
E n d u r s e l d i r v íx la r 644.561 857.503 829.193 737.177 643.497 572.136 
Ábyrgði r 165.356 117.383 618.392 618.499 646.796 641.785 
S e ð l a b a n k i n n 132.979 134.448 210.395 206.128 125.312 192.833 
A ð r a r i n n l e n d a r p e n i n g a s t o f n a n i r . . 881 2.024 9.895 4.951 7.345 4.619 
Ýmis leg t 84.002 78.434 357.722 150.881 155.175 179.134 
S t o f n f é 13.815 13.815 13.815 13.815 13.815 13.815 
V a r a s j ó ð u r 128.107 143.900 143.900 173.314 173.314 173.314 
A n n a ð eigið f é 150.682 164.426 164.426 187.155 187.155 187.155 

S a m t a l s 3.100.452 3.480.700 4.453.966 4.309.542 4.234.001 4.242.950 
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XVIII. tafla. Gengisskráning hjá Landsbanka ísl., Seðlabankann, l.jan. til 31. marz 1961. 
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XVIII. tafla. Gengisskráning, frh. 




