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Afstaðan til Efnahagsbandalagsins 

I. 

Þáttaskil urðu í hagsögu Evrópu, þeg-
ar sex ríki: Frakkland, Þýzkaland, 

Ítalía, Holland, Belgía og Luxemburg, 
gerðu með sér samning um stofnun 
Efnahagsbandalags Evrópu. Þessi 
samningur, sem venjulega gengur undir 
nafninu Rómarsamningurinn, var und-
irritaður í marz 1957. Megintilgangur 
hans var að koma á sameiginlegum 
markaði án hvers konar tolla eða hafta, 
er næði yfir öll þátttökuríkin, og skyldu 
tollar og aðrar hömlur falla niður smám 
saman á rúmlega tíu árum. Jafnframt 
gerir Rómarsamningurinn ráð fyrir 
margvíslegri annarri samvinnu, bæði í 
stjórn efnahagsmála og félagsmálum. 
Það er höfuðmismunurinn á þessu 
bandalagi og Efnahagssamvinnustofnun 
Evrópu, að ákvarðanir eru bindandi 
fyrir þátttökuríkin, ef þær eru teknar 
með tilskildum meirihluta atkvæða, en 
ákvarðanir innan Efnahagssamvinnu-
stofnunarinnar hafa ætíð orðið að vera 
einróma. 

Þetta atriði ásamt ýmsu öðru sýnir, 
að fyrir höfundum samningsins vakti, 
að Efnahagsbandalagið yrði fyrsti 
áfanginn á leið til myndunar banda-
ríkja Evrópu. Það voru því bæði efna-
hagsleg og stjórnmálaleg sjónarmið, 

sem réðu gerðum þeirra manna, er að 
samningsgerðinni stóðu. Hið mikilvæg-
asta í framkvæmd Rómarsamningsins 
hingað til hefur þó verið það, að með 
honum er verið að koma á fót stærsta 
frjálsa markaði heims utan Banda-
ríkjanna, og hlýtur það að hafa gífur-
leg áhrif á efnahagsþróun þátttökuríkj-
anna og stórbæta samkeppnisaðstöðu 
þeirra á heimsmörkuðum. 

II. 

Þau ríki Vestur-Evrópu, sem stóðu ut-
an við Efnahagsbandalagið, töldu þegar 
í upphafi nauðsynlegt, að reynt yrði að 
koma á samvinnu í tolla- og viðskipta-
málum, er næði til allra ríkja innan 
Efnahagssamvinnustofnunar Evrópu. 
Fyrir þessum ríkjum vakti annars veg-
ar að öðlast jafna hlutdeild í hinum 
nýja stóra Evrópu-markaði og forðast 
þá rýrnun samkeppnisaðstöðu, sem 
Efnahagsbandalagið hefði í för með sér, 
en hins vegar að koma í veg fyrir, að 
Efnahagsbandalagið hefði í för með sér 
viðskiptalegan og stjórnmálalegan 
klofning Vestur-Evrópu. Til þess að ná 
þessum markmiðum var á árunum 1957 
og 1958 unnið að þvi að koma á fríverzl-
unarsvæði sautján Vestur-Evrópuríkja, 
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en þeir samningar urðu að lokum ár-
angurslausir. Í þess stað stofnuðu sjö 
Vestur-Evrópulönd: Danmörk, Noregur, 
Svíþjóð, Bretland, Sviss, Austurríki og 
Portúgal, með sér fríverzlunarbandalag 
vorið 1959. Var það ætlað sem mótvægi 
gegn Efnahagsbandalaginu, og vonuð-
ust menn til, að það yrði til þess að 
styrkja samningsaðstöðu þessara ríkja 
gagnvart sexveldunum og auðvelda 
samninga um stofnun fríverzlunarsvæð-
is, er næði til allra Vestur-Evrópulanda. 
Þetta fór þó á annan veg. Fríverzlunar-
bandalaginu varð lítið ágengt í samn-
ingum við sexveldin, sem ekki voru fá-
anleg til að semja á öðrum grundvelli 
en þeim, að einstök ríki sæktu beint um 
aðild að Rómarsamningnum. 

Eftir langar viðræður bak við tjöld-
in fór að lokum svo síðastliðið sumar, 
að Bretland og skömmu síðar Danmörk 
sóttu bæði um upptöku í Efnahags-
bandalagið. Hið sama gerði Írland, og 
yfirleitt er búizt við því, að Noregur og 
Portúgal sæki einnig um fulla aðild, en 
hlutlausu ríkin Svíþjóð, Sviss og Aust-
urríki hafa þegar tilkynnt, að þau muni 
innan skamms sækja um aukaaðild að 
Rómarsamningnum, þar sem þau telji 
fulla aðild ekki samrýmanlega hlutleys-
isstefnu sinni. 

Það er augljóst, að þessi þróun er 
mikill sigur fyrir sexveldin, þar sem 
önnur ríki eiga ekki annarra kosta völ 
en að semja um aði ld að Rómarsamn-
ingnum á einn eða annan hátt og eiga 
þvi óneitanlega undir högg að sækja. 
Á hinn bóginn leikur ekki vafi á þvi, 
að innganga Bretlands, Norðurlandanna 
og fleiri þjóða í Efnahagsbandalagið 
getur ekki átt sér stað, án þess að veru-
legar undanþágur verði gerðar frá á-

kvæðum Rómarsamningsins. Jafnframt 
munu þessi ríki verða til þess, að stefna 
Efnahagsbandalagsins breytist í veiga-
miklum atriðum, þar sem þau hafa 
miklu minni áhuga á því en sexveldin, 
að Efnahagsbandalagið leiði til nánari 
stjórnmálalegrar samvinnu. Það má þvi 
búast við því, að Efnahagsbandalagið 
verði eftir inngöngu þessara þjóða 
miklu lausara í böndunum en hinir upp-
haflegu forvígismenn þess ætluðu og 
stjórnmálaleg samheldni þess verði 
minni. Það eykur enn líkurnar fyrir 
þessu, að skoðanir flestra ríkisstjórna 
sexveldanna virðast nú hneigjast meira 
í þá átt en áður, að um verði að ræða 
samvinnu sjálfstæðra ríkisstjórna, en 
ekki verði stefnt að myndun bandalags-
ríkis. 

III. 

Íslendingar hafa ekki minni ástæðu 
til þess en aðrar þjóðir Evrópu að ótt-
ast afleiðingar þess að standa utan við 
hinn stóra tollfrjálsa markað, sem nú 
er í sköpun. Innganga þeirra þjóða, sem 
nefndar hafa verið, í Efnahagsbandalag-
ið mundi rýra stórkostlega samkeppnis-
aðstöðu Íslendinga á mörkuðum, sem nú 
taka um helming útflutningsframleiðsl-
unnar. Innan við hina nýju tollmúra 
mundu hins vegar verða allir helztu 
keppinautar Íslendinga á fiskmarkaði 
Evrópu, og er t. d. hætt við því, að hinn 
mikli markaður fyrir frystan fisk, sem 
nú er að opnast í Vestur-Evrópu, gangi 
Íslendingum að mestu úr greipum, ef 
þeir geta ekki orðið aðilar að Efnahags-
bandalaginu. Íslendingum er því mjög 
mikilvægt þegar af þessum sökum að 
öðlast aðild að Efnahagsbandalaginu. 
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Þátttaka í Efnahagsbandalaginu er 
þó ekki eingöngu æskileg vegna þess, að 
núverandi markaðir eru í hættu, heldur 
ekki síður vegna þess, að hún mundi 
skapa Íslendingum ný og ómetanleg 
tækifæri til þess að byggja upp nýjar 
framleiðslugreinar á Íslandi, þar sem 
íslenzkar vörur mundu hafa frjálsan 
aðgang að markaði 300 milljóna manna. 

IV. 

Á móti þessu er svo á það að líta, 
að Íslendingar hafa að ýmsu leyti sér-
stöðu, sem gerir þeim þátttöku í Efna-
hagsbandalaginu mjög erfiða nema með 
verulegum undanþágum frá ýmsum 
ákvæðum samningsins. Hér er einkum 
um tvennt að ræða. Annars vegar er 
einh æfn i útflutningsatvinnuveganna, 
sem gerir Íslendingum nauðsynlegt, að 
viðskipti með sjávarafurðir verði sem 
allra frjálsust, án þess að á móti komi 
skerðing þeirra, réttinda varðandi veið-
ar og útgerð við Ísland, sem afkoma 
sjávarútvegsins grundvallast á. Hins 
vegar er fámenni íslenzku þjóðarinnar, 
sem veldur því, að ekki er jafnræði í 
gagnkvæmum skuldbindingum milli Ís-
lands og stórþjóða Evrópu, t. d. um 
ótakmarkaðan rétt til kaupa á atvinnu-
fyrirtækjum eða flutningi fjármagns 
og vinnuafls mitti landa. Þótt verulega 
mætti auka frelsi í þessum efnum frá 
því, sem nú er, er nauðsynlegt, að Ís-
lendingar geti sett skorður við þeirri 
þróun, svo hún gangi ekki lengra en 
samrýmanlegt geti talizt efnahagslegu 
sjálfstæði þjóðarinnar. 

Undanþágur þær, sem Íslendingar 
mundu telja sér nauðsynlegar, er hugs-
anlegt að fá með tvennu móti: annað 

hvort með fullri aðild að bandalaginu, 
en með tilteknum undantekningum, eða 
með aukaaðild, er aðeins tæki til vissra 
hluta samningsins. Svo lítil reynsla er 
enn fengin varðandi það, hve langt sex-
veldin vilja. ganga í þessum efnum, að 
ekki verður sagt á þessu stigi málsins, 
hvor leiðin er líklegri til að leysa þau 
vandamál, sem Íslendingar eiga við að 
glima. Hér er hins vegar ekki um það 
eitt að ræða, að gera sér grein fyrir því, 
hvaða undanþágur séu æskilegar eða 
tæknilega mögulegar. Undanþágur 
verða ekki fengnar nema með samning-
um, þar sem mjög miklar kröfur um 
undanþágur geta orðið til þess, að Ís-
lendingar fái ekki eins frjálsan aðgang 
að mörkuðum Vestur-Evrópu og þeim 
er nauðsynlegt. 

Vandinn, sem Íslendingum er á hönd-
um í þessum efnum, er ekki sízt fólg-
inn í því, að ógerningur er að ganga úr 
skugga um það fyrir fram, hvaða leið 
til samninga sé þeim hagkvæmust. Úr 
því fæst áreiðanlega ekki skorið að fullu, 
fyrr en út í samninga er komið. Að vísu 
munu Íslendingar geta lært nokkuð af 
því, hvernig samningar ganga við þau 
ríki, sem þegar hafa sótt um þátttöku, 
en vandamál Íslands eru svo sérstök, að 
af því verða ekki dregnar nema tak-
markaðar ályktanir. 

V. 

Afstaðan gagnvart Efnahagsbanda-
laginu er vafalítið mikilvægasta mál, 
sem Íslendingar þurfa að taka afstöðu 
til nú á næstunni. Hversu. fljótt nauð-
synlegt er að marka í því ákveðna 
stefnu, er enn óvíst. Freistandi gæti 
virzt fyrir Íslendinga að bíða og sjá, 
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hvernig öðrum þjóðum gengur í samn-
ingum við sexveldin, með það fyrir aug-
um að styðjast við þau fordæmi um 
undanþágur, sem slíkir samningar 
kynnu að skapa. í þessari leið felst þó 
mikil hætta. 

Ef Íslendingar standa utan við samn-
ingana, geta þeir lítil sem engin áhrif 
haft á þá samninga, sem gerðir verða 
við aðrar þjóðir, en yrðu síðan bindandi 
gagnvart Íslendingum. Sérstaklega er 
mikil hætta á því, að aðrar þjóðir semji 
um fyrirkomulag fiskverzlunar á þann 
hátt, að það yrði Íslendingum algerlega 
óviöunandi. Er ólíklegt, að Íslendingar 
fengju þeim samningum breytt eftir á. 

Fari svo, að Noregur og hlutlausu rík-
in þrjú sæki um aðild að Efnahags-
bandalaginu í einhverju formi á næstu 
mánuöum, er vafasamt, hvort Íslend-
ingar mega hætta á að fresta lengur að-
gerðum í málinu. Inntökubeiðni í Efna-
hagsbandalagið felur ekki í sér annað 

en viljayfirlýsingu, og í henni mundu 
ekki vera fólgnar neinar skuldbinding-
ar. Hins vegar mundi með henni skap-
ast samningsaðstaða, sem kynni að hafa 
ómetanlega þýðingu fyrir hagkvæma 
lausn málsins að lokum. 

Það eru engin líkindi til þess, að þró-
un þessara mála verði svo ör, að Íslend-
ingum gefist ekki tóm til að rannsaka 
málið ofan í kjölinn, áður en endanleg 
afstaða er tekin. Það munu áreiðanlega 
liða 1—2 ár, unz þær þjóðir, sem nú 
búast til inngöngu í Efnahagsbandalag-
ið, hafa allar náð því marki. Þennan 
tima verða Íslendingar að nota sem 
bezt, bæði til að gera sjálfum sér grein 
fyrir öllum hliðum þess og að kynna 
sjónarmið sin gagnvart öðrum þjóðum. 
Umfram allt verður að forðast að taka 
einstrengingslega afstöðu í málinu, áð-
ur en samningar við sexveldin hafa leitt 
í ljós, hvaða leið í málinu er Íslending-
um hagstæðust. 

J. N. 



Erik Brofoss: 

Erlent fjármagn í Noregi 

Erík Brofoss, bankastjóri Noregsbanka, flutti sl. september 
erindi í hátíðasal Háskólans um erlent fjármagn í Noregi. 
Birtist erindið hér í heild, eins og hann hafði samið það, en 
við flutning stytti hann það allverulega. Er í erindinu að 
finna mjög rækilegar og lærdómsríkar upplýsingar um þróun 
og fyrirkomulag þessara mála í Noregi. 

I. Innflutningur fjármagns sem tæki til 
áhrifa í efnahagsmálum. 

Þegar rætt verður hér á eftir um einstak-
ar spurningar, sem vakna við inn-

flutning erlends fjármagns, verður einkum 
fjallað um eftirtalda aðalflokka: 

(i) Erlendar lántökur á frjálsum mark-
aði, þar sem ríkið, bæjar- og sveitar-
félög eða einkafyrirtæki eru lántak-
endur. í þessum flokki eru ekki að-
eins skuldabréfalán, sem boðin eru 
út á opinberum markaði, heldur 
einnig meðallöng lán, sem t. d. norsk-
ir útgerðarmenn taka í bönkum í 
New York. 

(ii) Beina fjárfestingu erlendra fyrir-
tækja í Noregi, þ. e. a. s. stofnun 
nýrra eða stækkun eldri fyrirtækja. 
Erlendi hluthafinn getur verið beinn 
eigandi eða átt hlutabréfin í fyrir-
tæki, sem skráð er í Noregi. 

(iii) Fjárfestingu í skuldabréfum, sem 
gefin eru út í Noregi, og í hluta-
bréfum í fyrirtækjum, sem skráð 
eru í Noregi. 

Innflutningur fjármagns getur einnig 
farið þannig fram, að erlendir framleiðend-
ur og verzlunarmenn veiti norskum kaup-
endum lán í sambandi við vörukaup. 

Erlendir bankar geta veitt norskum 
bönkum lán til skamms tíma, og þeir geta 
átt innstæður í norskum bönkum. Erlend 
einkafyrirtæki og einstaklingar geta einnig 
átt slíkar innstæður. 

Þessi síðasttöldu form á innflutningi 
fjármagns eru engan veginn þýðingarlaus, 
en það eru þrír fyrstu flokkarnir, sem sér-
staklega hafa þýðingu fyrir þau efnahags-
legu atriði, sem gerð verða nánari skil hér 
á eftir. 

Aðalspurningin, sem hér verður rætt um, 
er, hvort það geti verið heppilegt og rétt-
lætanlegt að nota innflutning fjármagns 
sem tæki í efnahagsmálum. 

Venjulega kemur innflutningur fjár-
magns þannig fram, að halli verður á 
greiðslujöfnuðinum við útlönd. Þegar þýð-
ing þessa halla er metin, halda flestir enn 
þá fast við hugmyndir kaupauðgisstefn-
unnar. Samkvæmt henni var það æskilegt 
og eftirsóknarvert að sýna greiðsluafgang 
gagnvart útlöndum. Margir munu, án þess 
að hugsa málið nánar, halda fram sömu 
skoðun enn í dag. 

Hins vegar er litið á halla sem óheilla-
merki og afleiðingu rangrar stefnu í efna-
hagsmálum. Væri þessi hugsunarháttur 
réttur, væru Bandaríkin sérlega illa á vegi 
stödd. Svo að segja hvert einasta ár frá 
því landið varð sjálfstætt og fram til 1915 
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varð halli á greiðslujöfnuði þess gagnvart 
útlöndum. Jafnvel árið 1915 var ekkert land 
í heiminum, sem skuldaði jafnmikið, en 
nettóskuld þeirra var þá 1 milljarður punda, 
ískyggilega há tala á mælikvarða þess tíma. 

Orsökin til þessa hugtakaruglings er sú, 
að við uppstillingu greiðslujafnaðarins er 
allur innflutningur færður til gjalda án til-
lits til þess, hvers eðlis hann er og til hvers 
hann fer. Þannig er til dæmis í Noregi árið 
1961 innflutningur skipa, sem nemur yfir 
2.000 millj. n. kr., talinn til gjalda. Það 
liti óneitanlega einkennilega út, ef færa 
ætti reikninga í einkafyrirtæki á sama hátt 
og líta jafnvel á fjárfestingu eins og skipa-
lcaup sem gjöld á viðkomandi ári. Sé halli 
á greiðslujöfnuði gagnvart útlöndum met-
inn með beinum samanburði við halla á 
reikningum einkafyrirtækis, hlýtur útkom-
an að verða röng. Afgangur á greiðslujöfn-
uði er í sjálfu sér heldur ekki eindregin 
sönnun um heilbrigt efnahagslíf. Hann get-
ur verið andvígur samdráttarstefnu, þar 
sem t. d. skilyrðinu um næga atvinnu og 
fullnægjandi hagvöxt er ekki fullnægt. 

Hægt er einungis að dæma um, hvort 
rétt sé að flytja inn fjármagn, með því að 
líta á hagþróunina í heild og eins og hún 
er um langan tíma. 

Sé hallinn gagnvart útlöndum afleiðing 
of mikillar eftirspurnar eftir neyzluvörum 
innan lands, geta efnahagslegar aðgerðir 
verið nauðsynlegar til að rétta jafnvægið 
í ofnahagsmálum. Málin horfa öðru vísi 
við, sé innflutt fjármagn notað til að hraða 
nýtingu á framleiðslumöguleikum landsins. 
Það eru ýmsar hliðar á þeirri stefnu, sem 
hér verða ræddar. 

Sé litið aftur í tímann á hagþróunina í 
Noregi, kemur í ljós, að aðeins að undan-
teknum fáum árum, 1915, 1916, 1918, 1932 
—1938, 1951—1952 og 1956—1957, hefur 
landið verið með greiðsluhalla gagnvart út-
löndum. Þannig hefur flest árin raunveru-
lega verið um innflutning fjármagns að 
ræða; en fyrst eftir stríðið hefur innflutn-
ingur fjármagns orðið ákveðinn ómissandi 
þáttur í efnahagslífinu. 

II. Innflutningur fjármagns í Noregi fyrir 
heimsstyrjöldina síðari. 

Fyrsta erlenda ríkislánið var tekið þeg-
ar 1820. Við lok síðustu aldar voru slík lán 
tekin til járnbrautarbygginga (1892 RM 
22,5 millj., 1894 £ 2.188 millj., 1896 fr. fr. 
35,36 millj. og árið 1900 fr. fr. 45 millj). 

Um áramótin 1939/40 voru skuldir ríkis-
ins og ríkisbankanna 710 millj. kr. 

Brezk félög tóku snemma þátt í f járfest-
ingu í fyrirtækjum innan trjávöruiðnaðar-
ins. Stærsta trjávörufyrirtæki Noregs, 
Borregaard, ásamt dótturfyrirtækjum í 
Svíþjóð og Austurríki, tilheyrði upphaflega 
brezkum auðhring. Fyrirtækið komst í 
norskar hendur 1917. Annað stórfyrirtæki, 
Union, var einnig á ýmsan hátt, meðal ann-
ars í sambandi við Hambros Bank, mjög 
undir brezkum áhrifum. Þessar eignir 
gengu til ríkisins og norskra einkaaðila á 
árum seinni heimsstyrjaldarinnar og strax 
eftir hana. Þýzk fyrirtæki höfðu sérstak-
an áhuga á málmum og málmgrýti. Sum 
stærstu námufélögin voru stofnuð og rek-
in af útlendingum. Stærsta athafnasvæði 
erlends fjármagns varð samt sem áður raf-
efnaiðnaöur og rafmálmiðnaður, en hann 
var hægt að byggja upp með því að nota 
vatnsaflið sem orkugjafa. 

Með tilliti til varðveizlu hinna miklu 
þjóðarverðmæta, sem liggja í vatnsaflinu, 
voru einnig samþykkt víðtæk sérleyfislög, 
sem takmarka rétt útlendinga til þess að 
festa sjálfir fé í eða öðlast aðild að nátt-
úruauðlindum. og framleiðslufyrirtækjum í 
Noregi. Höfuðsjónarmiðið í fyrstu sérleyf-
islögunum um eignaraðild að fossum, sem 
samþykkt voru 1906, var, að það yrði að 
koma í veg fvrir, að stjórnmálalegt frelsi 
væri endurheimt aðeins til þess eins að 
verða fjárhagslega háður erlendum stór-
fyrirtækjum. 

Óttinn við erlend áhrif hafði annars strax 
árið 1893 orðið þess valdandi, að sérstök 
ákvæði voru sett um aðgang útlend-
inga til þátttöku í norskum siglingum. 
Aðalákvæði siglingalaganna er, að skip 
geti því aðeins verið skráð í Noregi, að 
norskir ríkisborgarar eigi það að fullu. Þó 
getur viðkomandi stjórnardeild samþykkt, 
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að skip sé norskt, þegar norskir ríkisborg-
arar eiga að minnsta kosti 6/10 hluta þess. 
Tilheyri skipið hlutafélagi, sem stundar 
siglingar sem sjálfstæða atvinnugrein, eru 
skilyrðin fyrir því, að litið sé á skipið sem 
norskt, að aðalskrifstofa félagsins og stjórn 
eigi lögheimili í Noregi, að stjórnin sé 
skipuð norskum ríkisborgurum, sem búsetu 
eigi í landinu, og að norskir ríkisborgarar 
eigi minnst 6/10 af hlutafénu. 

Bein erlend þátttaka í norskum sigling-
um hefur aldrei verið verulega mikil. Hins 
vegar voru möguleikarnir á að geta tekið 
lán í sambandi við skipasmíði erlendis mjög 
þýðingarmiklir fyrir þann vöxt, sem átti 
sér stað á norska flotanum á árunum milli 
heimsstyrjaldanna. Hin mikla samkeppni 
milli Svíþjóðar, Stóra-Bretlands, Þýzka-
lands og annarra skipasmíðaþjóða varð til 
þess á verðhjöðnunarárunum milli styrj-
aldanna, að þær reyndu að yfirbjóða hver 
aðra með hagkvæmum greiðsluskilmálum. 
Það var alvanalegt að fá að láni hjá skipa-
smíðastöðinni allt að 70% af kaupverði 
gegn endurgreiðslu á 7 árum, það er að 
segja 10% á ári. Það var heldur ekki óal-
gengt, að útgerðarmaður fengi lánað allt 
að 90% af kostnaðarverði. Norskir útgerð-
armenn kunnu að nota sér þessa mögu-
leika. En þrátt fyrir miklar skuldir urðu 
norskar siglingar grein, þar sem erlendir 
hagsmunir fengu ekki áhrif á stjórn og 
rokstur fyrirtækjanna. 

Sérleyfislögin frá 1906 um eignaraðild 
að fossum voru miklu víðtækari en sigl-
ingalögin frá 1893. Sérstaka athygli vekja 
ákvæðin um upptökurétt ríkisins. Þessar 
reglur, sem hafa verið teknar upp í seinni 
sérleyfislög, ákváðu, að eftir að sérleyfis-
tíminn væri liðinn, það er að segja vana-
lega eftir 50 og í einstaka tilfelli eftir 60 
ár, skyldi fossinn með öllum byggingum 
og öðru tilheyrandi verða eign ríkisins án 
skaðabóta. Upptökurétturinn gildir einnig 
gagnvart norskum ríkisborgurum (en ekki 
norskum sveitarfélögum). Lögin ákváðu, 
að aðeins undir sérstökum kringumstæðum 
gætu erlendir ríkisborgarar eða félög feng-
ið sérleyfi á fossum. Þetta er einnig aðal-
reglan í núgildandi lögum frá 14. desem-

77 

ber 1917 um eign á fossum, námum og 
öðrum fasteignum. 

Samkvæmt sömu lögum geta aðeins 
norskir borgarar og félög leitað eftir málm-
um. Erlend félög geta fengið leyfi til að 
eignast og reka námur, ,,þegar það brýtur 
ekki í bága við almenna velferð". Hægt er 
samkvæmt lögunum að setja þau skilvrði 
fyrir sérleyfinu, að hreinsun námuefnanna 
fari fram í landinu, að svo miklu leyti sem 
hægt er, og að norskir iðnrekendur fái 
keyptan ákveðinn hluta af framleiðslunni 
á sama verði og með sömu kjörum og fást 
við venjulega sölu. Fyrir námuvinnsluna 
gildir einnig 50 ára sérleyfistími með upp-
tökurétti ríkisins. 

Að því er snertir aðrar fasteignir, er 
aðalreglan sú, að þær geta aðeins hluta-
félög og önnur félög með takmarkaðri 
ábyrgð eignazt, þegar þau hafa alnorska 
stjórn með búsetu í Noregi og þegar að 
minnsta kosti 8/10 af stofnfénu er norskt. 
Erlendir ríkisborgarar og félög með stærri 
hluta erlends fjármagns geta fengið leyfi 
til slíks eignarréttar, ,,þegar það brýtur 
ekki í bága við almenna velferð". Til inn-
og útflutnings á raforku og til leigu á 
orku þarf einnig sérleyfi. 

Lög frá 1909 um eign á skógi ganga enn 
þá lengra í mismunun sinni gagnvart út-
lendingum, þar sem þeir geta alls ekki 
fengið slíkt leyfi, sé um að ræða eignar-
heimild á meiru en 100 hektörum. Félag 
getur aðeins átt skóg, ef það hefur alnorska 
stjórn með búsetu í Noregi og ef að minnsta 
kosti 8/10 af stofnfénu er norskt. 

Lög frá 10. desember 1920, um eign á 
ræktuðu landi, setja mjög þröngar reglur 
fyrir aðra en innansveitarmenn til að eign-
ast slíkt land. Þannig geta hlutafélög og 
önnur félög með takmarkaðri ábyrgð ekki 
undir neinum kringumstæðum eignazt 
ræktað land án leyfis. Þessi síðastnefndu 
lög eru ekki aðeins mismunun gagnvart út-
lendingum, heldur mismuna þau einnig 
Norðmönnum innbyrðis. Tilgangurinn er 
sá, að eignirnar haldist innan sveitarinnar. 

Sérleyfisskylda er einnig lögð á með 
mörgum lögum um sérstök efni (lög frá 
3/7 1914 um kalksteinsnámur, lög frá 
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17/6 1949 um kvarsnámur, lög frá 25/7 
1913 um eignarheimild á stærra mýrlendi, 
lög frá 27/8 1915 um eignarheimild á fjall-
lendi). 

Þrátt fyrir þessi mjög svo einstrengings-
legu sérleyfislög, sem segja má að byggi 
í grundvallaratriðum á mismunun gagn-
vart útlendingum, verður að gera sér ljóst, 
að í raun og veru fengu erlend félög í rík-
um mæli að hefja starfrækslu á árunum 
milli styrjaldanna. 

Meðfylgjandi skrá yfir erlend fyrir-
tæki í Noregi sýnir, hvernig brezk, 
bandarísk, kanadísk og þýzk stórfyrirtæki 
komu sér fyrir í rafefna- og rafmálm-
iðnaðinum í Noregi á tímabilinu milli styrj-
aldanna. Líklega er rétt að segja, að er-
lend félög hafi að miklu leyti lagt grund-
völlinn að hinum núverandi nýtízkulega 
norska iðnaði í þessum greinum. Sem dæmi 
um félag, sem settist þannig að milli styrj-
aldanna, má nefna hið kanadíska Falcon-
bridge Nickel-félag, sem tók við nikkel-
verksmiðjunni í Kristiansand 1929 og gerði 
hana að stærsta fyrirtæki sinnar tegundar 
í Evrópu. Hið bandaríska Union Carbide 
á í gegnum kanadískt dótturfélag Electric 
Furnace (Sauda), sem á sínum tíma var 
eitt af stærstu fyrirtækjunum, sem fram-
leiddu járnmangan. Brezk og kanadísk fé-
lög voru fyrst til að framleiða aluminíum 
í Noregi (Det Norske Nitridaksjeselskab 
í Tyssedal og í Eydehavn). Belgískt félag 
á „Zinkkompaniet" í Odda, þar sem brezkt 
fyrirtæki hafði fyrr stofnað karbidverk-
smiðju. Norsk Hydro, stærsta fyrirtæki 
okkar, var stofnað að norsku frumkvæði, 
en franskir hagsmunir létu mjög að sér 
kveða og fengu um það bil 1/3 af hluta-
bréfunum. Þegar hætta varð við hina upp-
runalegu framleiðsluaðferð og framleiðsl-
an varð að byggjast á þýzkri aðferð (Hab-
er-Bosch-aðferðinni), komu þýzkir hlut-
hafar árið 1927 inn með 1/3 hluta. 

Skráin sýnir einnig, hversu mjög raf-
magnstækjaiðnaðurinn er háður erlendu 
fjármagni. Þetta gildir um fyrirtæki eins 
og L. M. Ericsson, Svenska Metalverken, 
Brown Boveri Co., Sveits, ASEA og Stand-
ard, sem annað hvort eru einráð eða aðal-

hluthafar í fyrirtækjum, sem skráð eru í 
Noregi. 

Norska smjörlíkisiðnaðinum var upp-
runalega komið á fót af erlendum félögum. 
Þrjú svissnesk félög eiga í sameiningu De 
Norske Melkefabrikker. 

Vinstri stjórn veitti 1931 Unilever sér-
leyfi til þess að eignast meiri hluta hluta-
bréfanna í De Norske Fabrikker (De-No-
Fa), sem þá var eina herzluverksmiðian 
fyrir hvallýsi og átti aftur hlutabréfin í 
stærstu sápuverksmiðjunni, Lilleborg. Sam-
þykkt var vantraust á ríkisstjórnina vegna 
þessa máls, og hún varð að fara frá. 

Þau erlendu félög, sem þannig komu sér 
fyrir í Noregi fyrir seinni heimsstyrjöld-
ina, áttu sjálf frumkvæðið að stofnun þess-
ara fyrirtækja. Tilgangurinn var oftast nær 
sá að hagnýta sér norsk hráefni og vatns-
afl. Einstöku voru stofnsett til að njóta 
sömu réttinda og innlendir aðilar og kom-
ast hjá tollmúrum, svo og til þess að geta 
sýnt orðið „norskt" í nafni fyrirtækisins. 
Þetta á við um sumt af rafmagnstækja-
iðnaðinum og einnig um fyrirtækið De 
Norske Melkefabrikker, sem Svisslending-
ar áttu. 

Stofnun smjörlíkisverksmiðjanna og yf-
irtaka Unilevers á De-No-Fa og Lilleborg 
eru dæmi um, hvernig stofnanir erlendu 
fyrirtækjanna í Noregi voru liðir í mynd-
un alþjóðlegra auðhringa í einstökum iðn-
greinum. Enn meir einkennandi er þó fyr -
irkomulag hinna stóru olíufélaga á dreif-
ingu olíunnar (reyndar eins og í flestum 
öðrum löndum). 

III. Erlent fjármagn eftir heimsstyrjöldina 
síðari. 

Þau sérleyfi, sem voru veitt fyrir heims-
styrjöldina síðari, voru veitt í sérstöku 
augnamiði hverju sinni. Erlendu félögin 
óskuðu oft eftir að setjast að á stöðum, 
þar sem var skortur á atvinnu. Afstaða 
yfirvaldanna var venjulega ákvörðuð með 
hliðsjón af atvinnu og þörfinni fyrir aukna 
efnahagslega starfsemi. Varla var hægt 
að tala um neina almennt mótaða efnahags-
stefnu á þessu sviði. Eftir stríðið hefur 
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innflutningur fjármagns hins vegar verið 
ákveðinn þáttur í stefnunni í efnahags-
málum. 

Þetta sjónarmið kom greinilega fram 
þegar í fyrstu drögum að endurbyggingar-
áætlun, sem lögð var fram í febrúar 1946 
(fylgiskjal 11 með fjárlögum ríkisins fvrir 
1945/46). Ætti að vera hægt að fram-
kvæma endurbygginguna á 5 árum, eins 
og áætlunin gerði ráð fyrir, varð að reikna 
með því að nota ekki aðeins 2 1/2 milljarð 
af gjaldeyrisvarasjóðum, sem safnazt höfðu 
saman, heldur varð einnig að miða við 
að útvega auk þess 2.000 millj. með því að 
flytja inn fjármagn. Jafnvel eftir að end-
uruppbyggingartíminn er liðinn, hefur 
þessari meginreglu verið haldið í hinum 
ýmsu framkvæmdaáætlunum, sem eru 
orðnar fastur liður við mótun efnahags-
málastefnu núverandi stjórnarflokks. Þetta 
var greinilega undirstrikað, þegar ríkis-
stjórnin fór þess á leit 1959 við fyrrver-
andi aðalritara Sameinuðu þjóðanna, 
Trygve Lie, að hann veitti forstöðu starf-
inu við að laða erlent fjármagn til landsins. 

Í sambandi við það, sem sagt verður um 
fyrstu árin eftir stríðið, er nauðsvnlegt 
enn á ný að undirstrika, að sá halli, sem 
varð á utanríkisviðskiptunum á þessu 
tímabili, var ekki óæskileg afleiðing af 
stefnunni í efnahagsmálum, en þvert á 
móti ákveðinn liður í þeim. Marshallhjálp-
in gerði það að verkum, að fyrstu árin 
var ekki nauðsynlegt að taka eins stór lán 
eða fá jafnmikið fjármagn á annan hátt 
og reikna varð með 1946. En einnig eftir 
að Marshallhjálpin hætti, hefur hinn æski-
legi flutningur fjármagns haldið áfram. 
Á þessum tíma er hægt að tala um eftir-
talin aðalform: 

1. Lán til skipa. Árið 1949 var sú ákvörð-
un sett inn í gjaldeyrisreglugerðina, að 
til þess að fá leyfi til að kaupa eða láta 
smíða skip erlendis yrðu norskir útgerð-
armenn að útvega kaupverðið í erlend-
um gjaldeyri. Þetta var hægt að gera 
annað hvort með því að selja gamalt 
skip eða með því að taka lán erlendis 
með þeim kjörum, að hægt væri að 
greiða vexti og afborganir af láninu 

með tekjunum af leigusamningum til 
langs tíma. Innflutningur á venjuleg-
um kaupskipum var gefinn frjáls 1952, 
en enn þá er í gildi krafan um, að gjald-
eyris vegna smíða á olíuskipum og sér-
staklega útbúnum skipum sé aflað af 
eigendum. 

2. Erlend lán ríkisins. Norska ríkið hefur 
tekið: 
a) lán í Exim-bankanum og Alþjóða-

bankanum (IBRD). Fyrsta lánið í 
Exim-bankanum að upphæð 50 millj. 
dollara var tekið 1946/47 til þess að 
standa straum af skipakaupum frá 
bandaríska varaflotanum. Tvö fyrstu 
lánin frá IBRD, hvort að upphæð 25 
millj. dollara, voru notuð til að greiða 
með skipainnflutning. Hin þrjú lán-
in, sem eru 25, 20 og 25 millj. dollara, 
hafa verið notuð til raforkufram-
kvæmda. Ef Noregur getur fengið 
frekari lán, svo sem reiknað er með, 
verða þau áreiðanlega að vera til ein-
stakra ákveðinna framkvæmda. 

b) lán frá Greiðslubandalagi Evrópu. 
Bandalagið veitti, er það var stofn-
að, lán að upphæð 10 millj. dollara. 
Seinna voru á vegum þess veitt lán 
samtals að upphæð 87 millj. dollara. 

c) lán á frjálsum markaði í Bandaríkj-
unum, Stóra-Bretlandi og Sviss. Í 
Stóra-Bretlandi var leyft að bjóða 
út 5 millj. punda lán 1951. Í New 
York hafa verið tekin 4 markaðslán 
samtals að upphæð 60,5 millj. dollara. 
Í Sviss hefur verið tekið lán að upp-
hæð 50 millj. sv. fr. og í Hollandi eitt 
lán að upphæð 35 millj. h. fl. í Sví-
þjóð hefur ríkið einnig tekið þrjú lán, 
samtals 162 millj. s. kr., aðallega til 
að jafna þá gjaldeyriserfiðleika, sem 
hinar stóru norsku pantanir á skip-
um frá sænskum skipasmíðastöðvum 
hafa í för með sér. 

3. Lán sveitarfélaga og einkaaðila erlendis. 
Leyfi til að bjóða út skuldabréfalán á 
norska lánamarkaðnum er samkvæmt 3. 
gr. í vaxtalögunum (bráðabirgðalög 
1952, seinna framlengd um tvö ár, lög 
frá 1961). Með heimild í þessum lögum 
hefur stærri sveitarfélögum og stærri 
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fyrirtækjum verið vísað til þess að taka 
lán erlendis. Oslóborg hefur tekið tvö 
lán í Sviss, hvort að upphæð 25 millj. 
sv. fr., og tvö lán í Bandaríkjunum, sam-
tals að upphæð 21 millj. dollara. Iðn-
aðarfyrirtækin Norsk Hydro og Elektro-
kemisk hafa fengið lán í Sviss, samtals 
að upphæð 115 millj. sv. fr. 

4. Sérstakar tegundir lána með endur-
greiðslu í vörum. Þegar ríkisrekna alum-
iníumfyrirtækið Árdal og Sunndal 
Verk ætlaði 1951 að hefja byggingu al-
uminíumverksmiðju á Sunndalsöra, var 
gerður sérstakur lánssamningur við rík-
isstjórn Bandaríkjanna. Hið norska fé-
lag fékk fé að láni til byggingarinnar 
gegn því, að lánið væri endurgreitt með 
aluminíum. Eftir að þessum samningi 
var fullnægt, hefur félagið gert svipað-
an samning við Alcoa (Aluminium Com-
pany of America). Frá Alcan (Alumini-
um Company of Canada) hefur verið 
tekið lán gegn endurgreiðslu í pening-
um. Þessi lán standa annars í sambandi 
við samninga um afhendingu á aluminí-
umoxyd gegn greiðslu í hráaluminíum. 

Norsk Hydro hefur samið á svipaðan 
hátt í Bandaríkjunum í sambandi við 
lúkningu á fyrsta byggingarstigi á 
magnesíumverksmiðjunni á Heröya. 

Einnig má segja, að undir þessa teg-
und samninga heyri samningurinn milli 
Þrándheims og Stokkhólmsborgar um 
sænskt lán að upphæð 64 millj. s. kr., 
sem endurgreiðist með rafmagni frá 
Nea rafstöðinni. Samsvarandi samning-
ur hefur seinna verið gerður við annan 
sænskan aðila um virkjun annars foss 
(Heggset-fossen) í sama fljóti. 

5. Beina fjárfestingu. Stærsta einstaka er-
lenda fjárfestingin eftir stríðið var gerð 
af Esso-Raffineriet, en það hefur fram-
leiðslugetu, sem svarar til 2 millj. tonna 
á ári. 

Mikla hagnýta undirstöðuþýðingu 
hefur samstarf það, sem nú á sér stað 
milli svissneskra aðila og norska fyrir-
tækisins Elektrokemisk um byggingu 
aluminíumverksmiðju í Mosjöen (í 
Nordlandsfylki). Svissnesku aðilarnir 

eru þátttakendur að 1/3 hluta. Fyrirtækið 
framleiðir nú 32.000 tonn á ári, en 
áætlað er að komast upp í 100—120.000 
tonn árlega. 

Vöxturinn innan rafefnaiðnaðarins 
hefur aðallega verið þannig, að þau fyr-
irtæki, sem fyrir eru, hafa aukið fram-
leiðslugetu sína. Þetta á sérstaklega við 
um Faleonbridge Nickel Company, sem 
hefur aukið framleiðslu sína úr 9.000 
tonnum af nikkel og 4.500 tonnum af 
kopar árið 1939 í 35.000 tonn og 19.000 
tonn árið 1961. Í þessu tilfelli hefur 
stækkunin að mestu leyti verið greidd 
af ágóða félagsins. 

Annars hefur bæði við stofnun nýrra 
og stækkun eldri fyrirtækja verið fylgt 
þeirri reglu, að hinn erlendi eigandi fær 
aðeins að takmörkuðu leyti aðgang að 
innlenda lánamarkaðnum. Þannig eru 
sett þau skilyrði, að stærsta hluta fjár-
magnsins verður að yfirfæra erlendis 
frá. Þetta gildir raunverulega fyrst og 
fremst um þörfina fyrir fé til fjárfest-
ingar. Vægara er tekið á því að veita 
aðgang að rekstrarfé í norskum bönk-
um. En einnig á þessu sviði hefur gætt 
töluverðrar íhaldssemi. Nefna má í 
þessu sambandi, að reglan um, að við-
komandi aðilar leggi sjálfir fram fé til 
fjárfestingar, hefur einnig verið látin 
gilda, er norsk fyrirtæki hafa umboð 
fyrir erlenda útflytjendur. Leyfð er að-
eins að takmörkuðu leyti fjárfesting í 
vörubirgðum og lánum til viðskipta-
manna, sem þannig er háttað, að hinn 
erlendi seljandi ábyrgist lán í norskum 
bönkum. 

IV. Erlent f jármagn í Noregi í heild. 

Við árslok 19591 námu erlendar heildar-
skuldir brúttó um það bil 10.200 millj. kr., 
sem sundurliða má þannig: 
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Um 94% af þeim hlutabréfum, sem eru 
í erlendri eign, tilheyra efnaiðnaði, járn-
og málmiðnaði á fyrsta stigi, rafmagns-
tækjaiðnaði og námugreftri. Hinir erlendu 
hagsmunir eru á mjög þröngu sviði, sér-
staklega í rafefna- og rafmálmiðnaði. 

Það er ekki hægt að einangra þessar töl-
ur og meta þýðingu þeirra með því t. d. 
að setja þær upp í hlutfalli við þjóðarfjár-
munina. Hinar háu skuldir á skipaflotanum 
eru þó ekki hærri en 1/4 til 1/5 hluti af áætl-
uðu verðmæti hans. Hlutfallið verður enn 
lægra, sé tekið tillit til gjaldeyriskrafna 
útgerðarmannanna (sbr. hér að ofan) og 
fyrirframgreiðslna vegna nýrra samninga. 

Vinnuaflið í fyrirtækjum, þar sem er-
lendir aðilar eiga 50% eða meir af hluta-
fénu, var árið 1957 rúmlega 14.000 manns. 
Heildarframleiðslan var áætluð um 1.500 
millj. n. kr. 

Það getur verið fróðlegt að setja þessar 
tölur um erlendar skuldir í hlutfall við 
þjóðartekjurnar og sérstaklega í hlutfall 
við útflutninginn. Erlendar skuldir brúttó 
voru 1939 32% af þjóðartekjunum brúttó 
og 112% af útflutningi brúttó. Árið 1959 
voru sambærilegar tölur 31% og 79%. 
Tölur sem þessar hafa auðvitað mjög tak-
markað gildi. Séu stuttar skuldir teknar 
með, verður á hinn bóginn líka að taka 
gjaldeyrisvarasjóði þjóðarinnar með, hvort 
sem þeir eru í eigu opinberra aðila eða 
einkaaðila. Verulegur hluti af erlendum 
lánum er tekinn til þess að efla gjaldeyris-
sjóð þjóðarinnar, en hann er nú um 3.000 
millj. n. kr. brúttó, en þar af eru 1.675 
millj. hjá Noregs banka, 920 millj. hjá út-
gerðarmönnum, 75 millj. hjá öðrum bönk-
um og 330 millj. hjá tryggingafélögunum. 
Kröfur landsins gagnvart útlöndum námu 
31/12 1959 6.789 millj. kr. Séu nettótöl-
ur notaðar, kemur í ljós, að erlendar skuld-
ir námu árið 1939 10,8% af þjóðarfram-
leiðslunni nettó og 10,3% 1959. Hlutfallið 
nettóskuldir: útflutningur var 1939 80% 
og 1959 49,5%. 

Enda þótt tölurnar hafi takmarkað gildi, 
má þó slá því föstu, að í hlutfalli við þjóð-
artekjur og útflutning eru erlendar skuldir 
í rúmri merkingu, það er að segja að 
hlutabréfum meðtöldum, ekki eins miklar 
og 1939. 

Vaxtakjörin fyrir markaðslánin hafa 
verið frá 4 1 /2% í Sviss í 5 3/4% í New York. 
Vextirnir af Alþjóðabankaláninu eru lágir, 
en hins vegar þarf að greiða þóknun, áður 
1% nú 1/2 %, sem gengur í varasjóð, þannig 
að raunverulegir vextir hafa verið milli 
4,8 og 6,3%. 
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og tilheyrðu þá auðvitað einkum útgerðar-
mönnum. Skipalánin eru einnig þýðingar-
mesti liðurinn í afborgunum. Þessar af-
borganir voru 1960 um 500 millj. kr. Af-
borganir af opinberum lánum voru 115 
millj. kr. 

Með tilliti til endurgreiðslubyrðarinnar 
er sí og æ reynt að fá lán til eins langs 
tíma og mögulegt er. Venjulega er þó erfitt 
að fá lengri lán út á skip en til 5 ára, jafn-
vel þótt dæmi séu til um framlengingar, 
sem geri lánstímann lengri en þetta. 

Þar sem vextir og endurgreiðslur eru 
framtíðarbyrði á greiðslujöfnuöinum gagn-
vart útlöndum, er það álitið þýðingarmikið 
að sjá svo um, að lán séu yfirleitt aðeins 
tekin til framkvæmda, sem gefi aftur af 
sér gjaldeyristekjur. Fyrsta skilyrðið er 
auðvitað, að lánið gangi til fjárfestingar, 
en ekki til aukinnar neyzlu. Mestur hluti 
innflutningsins er einnig fjárfestingarvör-
ur. Það er vegna þess, að skipin eru svo 
þung á metunum. Annars er eðli innflutn-
ingsins í sjálfu sér skki mjög góður mæli-
kvarði. Það getur verið fullkomlega rétt-
lætanlegt að taka lán til innflutnings á 
neyzluvörum, ef mikill hluti vinnuaflsins 
er bundinn við fjárfestingarframkvæmdir, 
sem á sínum tíma gefa aftur af sér aukið 
útflutningsverðmæti. 

Það má segja, og því hefur líka verið 
slegið föstu í umræðum um þetta í Noregi, 
að það sé jafnmikils virði að flytja inn 
fjármagn til fjárfestingarframkvæmda, 
sem spara innflutning. Oftast nær er þessi 
skoðun eitthvað blandin verndarstefnu. 
Hvað sem öðru líður, er aðstaðan í Noregi 
sú, að svo margir möguleikar eru ónotaðir 
í útflutningsframleiðslunni, að rétt er að 
láta þá ganga fyrir, ekki sízt af því að 
þeir eru einnig hagkvæmastir frá sjónar-
miði einkarekstrarins. Hvað viðvíkur beinni 
fjárfestingu, er einnig hægt að reikna með 
því, að erlend fyrirtæki hafi fyrst og fremst 
áhuga á fyrirtækjum, þar sem hafður er 
í huga stærri markaöur en sá norski. Þetta 
er næstum nauðsynlegt, þegar um er að 
ræða fjárfestingu í rafmálmiðnaði og einn-
ig að nokkru leyti í rafefnaiðnaði. Þannig 
er notkun Norðmanna af aluminium sára-
lítiU hluti af heildarframleiðslu þeirra. 

V. Tekjur fjármagnseigenda af beinni fjár-
festingu í Noregi. 

Þegar útreikningar hliðstæðir þeim. sem 
nefndir eru í síðasta kafla, hafa takmark-
að gildi, er það ekki sízt vegna þess, að 
þá er reiknað með því, sem kalla má eðli-
lega vexti, og hinum ,,opinbera" arði af 
erlendri fjárfestingu. Erlend félög geta 
samt sem áður fengið tekjur sínar í ann-
arri mynd en sem beinan arð frá dóttur-
félögum í Noregi. Það er þess virði að 
nefna þetta nánar: 

1. Beinn arður. Þetta form er raunverulega 
notað mjög lítið. Aðeins eitt af erlendu 
félögunum (Arendal Smelteverk) not-
ar þetta sem aðalgreiðsluaðferð. Þegar 
arður er ekki tekinn út á þennan hátt, 
er það vegna þess, að samkvæmt gild-
andi skattalögum verða félögin að sýna 
í ágóða þrefalda þá upphæð, sem greidcl 
er í arð. Félögin færa því oft bókhald 
sitt þannig, að aðeins kemur fram sá 
ágóði, sem nauðsynlegt er að sýna. 

2. Einkaleyfagjöld. Mikið af starfsemi er-
lendra félaga í Noregi er byggt á fram-
leiðsluaðferðum, sem einkaleyfi eru 
fyrir, en einkaleyfin í eign móðurfélag-
anna. Fyrir notkun á framleiðsluaöferð-
inni er greitt gjald (royalties). Samt 
sem áður er ekki hægt að fastákveða, 
hvað einkaleyfagjald eiginlega er. Þær 
greiðslur, sem kallaðar eru þessu nafni, 
geta raunverulega verið arður. 

3. Framlag til sameiginlegra útgjalda. í 
staðinn fyrir einkaleyfagjöld eru oft 
inntar af hendi greiðslur til almennra 
útgjalda móðurfyrirtækisins, bæði til 
stjórnarkostnaðar og sérstaklega til 
rannsókna. Það er þannig einkennandi, 
að í stóru fyrirtæki, sem er í eign 
bandarískra aðila, er greiddur 6—10% 
arður. Það svarar til 1/2 — 2 millj. kr. En 
auk þess greiðir þetta fyrirtæki 5% af 
brúttóumsetningu til móðurfyrirtækis-
ins. Það er 3—4 sinnum hærri upphæð 
en greidd er í arð. Ástæða er til að und-
irstrika, að útreikningurinn er miðaður 
við brúttóumsetningu, sem líka nær yfir 
hráefnakaupin. 
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4. Kaup á hráefni og vörum frá móður-
félaginu á yfirverði. Einstök félög hafa 
komið því þannig fyrir, að einstakir 
hlutar framleiðslunnar verða að koma 
frá hinu erlenda móðurfyrirtæki á 
verði, sem raunverulega felur í sér tölu-
vert mikið af hreinum ágóða. Greini-
legasta dæmið um þessa millifærslu á 
tekjum er að finna í viðskiptum olíu-
félaganna. Þau sjá svo um, að ágóðinn 
í dreifingarfyrirtækjum þeirra og reynd-
ar einnig í þeim fyrirtækjum, sem hafa 
með höndum olíuhreinsun, sé lágmarks-
ágóði. Tekjurnar koma fram í þeim 
löndum, þar sem olíulindirnar eru. Þar 
eru nefnilega aðeins greidd sérleyfis-
gjöld eftir framleiðslumagni, en engir 
tekjuskattar. 

5. Lán með sérstökum kjörum. Í einstaka 
dæmum gera móðurfélög og dótturfélög 
samninga um lán með svo háum vöxtum 
(eða þóknun), að raunverulega er verið 
að draga ágóða út á þennan hátt. 

6. Sala fullunninna vara á undirverði frá 
dótturfélagi til móðurfélags. Forsend-
urnar fyrir undirverði eru oftast þær, 
að móðurfélagið tryggir söluna með 
samningum til langs tíma. Þar af leið-
andi verður dótturfélagið að sætta sig 
við minna verð fyrir öryggið. Annað 
form er, að afurðin gengur til verzlunar-
félags, sem gjarnan er skráð í Sviss eða 
öðru landi, þar sem skattar eru hag-
stæðir. Forsendurnar eru þær, að þótt 
framleiðslan sé mikils virði, þá liggi 
og mikill kostnaður í sölustarfinu, og 
því verði verðið að vera lágt. 

VI. Varnir gegn óhæfilegri misnotkun. 

Eftir þessa upptalningu á aðferðum, sem 
hægt er að nota til þess að taka út hrein-
an ágóða í annarri mynd en sem arð af 
hlutabréfum, vaknar sú spurning, hvaða 
varnir sé hægt að viðhafa gegn óhæfilegri 
misnotkun. 

1. Með skattlagningu. Í 46. grein1 bæjar-
skattalaganna (54. málsgrein ríkis-
skattalaganna) er heimild til að ákveða 

tekjurnar með áætlun, ef erlendir aðilar 
geta haft ákvarðandi áhrif. 

Oftast nær, er erlend fyrirtæki hafa 
hagsmuna að gæta í norskum fyrirtækj-
um, er hægt að beita þessu ákvæði. 

2. Gjaldeyrisyfirfærslur. Eftir þeim yfir-
færslureglum, sem gilda samkvæmt skrá 
OEEC um frjálsan innflutning, ber að-
eins skylda til þess að yfirfæra það, sem 
telst sanngjörn einkaleyfisþóknun eða 
gangverð á keyptum vörum. Einnig er 
hægt að neita að viðurkenna það verð, 
sem lagt er á vöru við sölu frá norsku 
dótturfélagi til móðurfélags, ef það er 
ekki í samræmi við venjulegt markaðs-
verð. Samt sem áður er oft næstum 
ógerningur að sanna, að einkaleyfis-
þóknun sé ekki aðeins greiðsla fyrir 
notkun á framleiðsluaðferð, heldur inni-
haldi einnig teknatilfærslu. 

3. Sérleyfislögin. Eins og áður hefur verið 
gert grein fyrir. 

4. Eftirlit með auðhringum. Reglur um eft-
irlit með auðhringum í lögum um verð-
lag (lög frá 26/6 1953) veita heimild 
til að hafa eftirlit með starfsemi er-
lendra fyrirtækja á sama hátt og 
norskra. Þar sem oftast er um stórfyrir-
tæki að ræða samkvæmt skilningi lag-
anna, er hinn almenni lagagrundvöllur 
fyrir afskiptum að þessu leyti í lagi. 

5. Verðákvarðanir. Í mörg ár eftir styrjöld-
ina voru verðlagslögin notuð til að 
ákveða lægra verð á einstökum vörum 
við sölu á innanlandsmarkaði en við 

1 1. liður 46. málsgreinar bæjarskattalaganna 
hljóðar þannig: 

Ef ætla má, að félag eða stofnun, sem hefur bú-
selu utan bæjarfélagsins — án tillits til þess, hvort 
viðkomandi er seljandi, lánveitandi, ábyrgðarmað-
ur eða þess háttar — hafi áhuga á atvinnurekstri 
eða fyrirtæki, sem skattlagt er í bæjarfélaginu, á 
mjög svipaðan hátt og eigandi, verður við skatt-
lagningu að taka tillit til þess. Niðurjöfnunar-
nefndin getur í þessu tilfelli ákveðið eignir og 
tekjur eftir eigin mati á eignum og afköstum fyrir-
tækisins. Á sama hátt skal farið að, þegar skatt-
greiðandi kaupir eða selur vörur eða hefur á leigu 
eða leigir út orku fyrir verð, sem vegna sameigin-
légra hagsmuna má ætla að væri ákveðið öðru vísi 
en gert er, ef þessir sameiginlegu hagsmunir væru 
ekki fyrir hendi. 
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útflutning. Þetta leiddi t. d. til þess, 
að Norsk Aluminium Company (Naco), 
þar sem kanadískir hagsmunir ráða 
mestu, varð að selja verulegt magn af 
aluminíum til notkunar innan lands á 
verði, sem var töluvert lægra en hægt 
hefði verið að fá við sölu til útlanda. 

6. Skömmtun á arði. Þessi skömmtun (lög 
frá 30/6 1947), sem upprunalega bann-
aði meira en 5% arðsúthlutun, hefur 
mikið verið rædd á stjórnmálalegum 
vettvangi. í raun og veru hefur hún 
mjög litla þýðingu. Það er ekki þessi 
aðferð, sem fyrirtækin nota sár. Árið 
1960 var slakað verulega á þessum 
ákvæðum. Við nýja beina fjárfestingu, 
sem á sér stað, eru venjulega gerðir sér-
stakir samningar. 

VII. Ástæður fyrir innflutningi fjármagns. 

Spurningunni um það, hversu skynsam-
legt og heppilegt það er að flytja inn f jár-
magn, er varla hægt að svara almennt, 
þannig að svarið gildi fyrir öll lönd og við 
allar aðstæður. Sérstaka þýðingu hefur 
hin efnahagslega uppbygging landsins og 
það stig, sem það stendur á með tilliti til 
nýtingar á náttúruauðlindum. 

Noregur hefur á fyrra helmingi þessar-
ar aldar vaxið mjög ört í efnahagslegu til-
liti. Frá því að vera fyrst og fremst land-
búnaðar- og skógræktarland um aldamót-
in með hlutfallslega lágar þjóðartekjur á 
mann, samanborið við aðrar þjóðir, stend-
ur Noregur í dag jafnfætis hinum gömlu 
iðnaðarlöndum í Evrópu eins og Stóra-
Bretlandi, Þýzkalandi og Frakklandi. Hin 
hraðfara þróun á þessari öld gat átt sér 
stað vegna mikillar nýtingar á auðlindum 
landsins, skógi, fiskimiðum og málmum 
ásamt hvalveiðum í Suðuríshafinu og sigl-
ingum um öll höf. 

Stærsta efnahagsvandamálið í Noregi 
næstu ár er, að þessi náttúruauður, sem 
hingað til hefur verið svo gjafmildur, næg-
ir ekki til frekari vaxtar á fleiri sviðum. 
Þetta á einkum við um hvalveiðarnar, sem 
eru að dragast saman og nánast að hætta. 
Síld- og þorskveiðar meðfram ströndinni 
bregðast einnig, en hér eru möguleikar á 
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að snúa sér í ríkara mæli að úthafsveið-
um. Slík endurskipulagning mætir samt 
sem áður töluverðri mótspyrnu. 

Möguleikarnir á að auka skógarhögg og 
fá þannig hráefni til trjávöruiðnaðarins eru 
einnig mjög takmarkaðir, sérstaklega ef 
miðað er við stutt tímabil. Nýjar suðuað-
ferðir á sellulósa hafa valdið því, að hægt 
er að nota lélegra hráefni í meira mæli en 
áður. Endurskipulagning á framleiðslu 
trjámassa stendur nú yfir, en vegna skorts 
á hráefni fer áframhaldandi stækkun nokk-
uð hægt fram. 

Framleiðsla á brennisteinskís hefur dreg-
izt saman, þar sem námurnar eru að tæm-
ast. Framleiðsla á járnmálmi hefur hald-
izt næstum óbreytt í mörg ár af svipuöum 
orsökum. Mikil áætlun um vinnslu í nýjum 
námum hefur nýlega verið gerð (Dunder-
landsdalen, Moi Rana) og mun hafa mikla 
þýöingu fyrir atvinnulífið á þessum stöð-
um. En þetta átak breytir því samt sem 
áður ekki, að námuvinnslan hefur takmark-
aða stækkunarmöguleika. 

Aðstaðan er þannig, að náttúran sjálf 
stöðvar frekari vöxt á gömlum útflutnings-
atvinnugreinum, sem um aldamót voru um 
3/4 hlutar útflutningsins og enn eru um 
60% af honum. Þar sem meðalinnflutnings-
hlutfallið, það er að segja innflutningurinn 
í hlutfalli við þjóðarframleiðsluna, er rúm-
lega 40 og hefur tilhneigingu til þess að 
vaxa (bifreiðainnflutningur, skemmtiferða-
lög erlendis), þarf því að byggja upp nýj-
ar útflutningsatvinnugreinar. 

Siglingar hafa farið vaxandi svo áratug-
um skiptir (4,8 millj. tonn 1939, 2,7 millj. 
tonn 1945 og 11,5 millj. tonn nú) og gera 
má ráð fyrir, að svo verði enn í nokkur ár. 
Fyrst og fremst eru stækkunarmögu-
leikarnir samt í iðnaði, er þarfnast mikillar 
orku. Noregur framleiðir í dag 32 milljarða 
kWhs eða um það bil tvöfalt meira á mann 
en Bandaríkin. Samt sem áður hefur aðeins 
milli 1/4 og 1/5 af heildarorkunni verið 
virkjaður. Orkan er einnig ódýr. Reiknað 
er með, að kostnaðarverð á henni sé milli 
1 1/2 eyrir og 2 aurar, afhent við stöðvar-
vegg. Nægileg ódýr orka hefur höfuðþýð-
ingu við framleiðslu á aluminíum, magnes-
íum og járnblöndum. Þessar vörur eru ein-
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kennandi dæmi um vaxandi atvinnugreinar 
í þeim skilningí, að þörfin fyrir þær vex 
almennt hraðar en framleiðslan. Frá 1930 
til 1940 jókst heimsframleiðslan á aluminí-
um úr 270.000 í 710.000 tonn. Árið 1950 
var hún 1.300 þús. og 1960 3,5 millj. tonn. 
Þótt hægt sé að reikna með, að þjóðar-
framleiðslan tvöfaldist næstu 20 árin, er 
það greinilegt, að á þessu sviði vex þörfin 
miklu hraðar. 

Hinn mikli vöxtur í Noregi eftir stríðið 
í rafefna- og rafmálmiðnaði kemur fram 
í eftirfarandi töflu yfir framleiðslu nokk-
urra slíkra vörutegunda (1000 tonn) : 

1. tafla. 
1939 1960 

Köfnunarefni 88 266 
Aluminíum 31 165 
Járnkísill 40 167 
Aðrar járnblöndur . . . . 108 173 
Magnesium 0 12 
Karbid 71 73 
Nikkel 9 30 
Kopar 10 21 

Sameiginlegt einkenni siglinga og raf-
málm- og rafefnaiðnaðar er, að þessar 
greinar þurfa mikið f jármagn. Fjármagns-
notkunin er mikil, það er að segja f jár -
festingin á mann eða vinnustað er mjög 
há. Á 34.000 tonna olíuskipi, sem segja má 
að sé af meðalstærð, er fjárfestingin á 
mann á að gizka 3/4 millj. n. kr. í aluminí-
umverksmiðju er fjárfestingin milli 1/2 og 
3/4 millj. n. kr. á starfsmann, sé orkuverið 
reiknað með. Reksturinn í þessum grein-
um krefst einnig mikils f jármagns, þar sem 
framleiðslan verður að fara fram í stórum 
fyrirtækjum. 

Fyrir síðari heimsstyrjöldina var 16.500 
tonna olíuskip talið stórt skip. Jafnvel 
34.000 tonna olíuskip, sem kostar á að 
gizka 40—45 millj. n. kr. og á starfa rúm-
lega 50 manns, er í dag tiltölulega lítið 
skip. 

Fyrir stríðið var aluminíum framleitt í 
verksmiðjum, sem gátu afkastað 10.000 
tonnum, en varla myndi nokkur nú á tím-
um finna upp á að byggja verksmiðju með 
minni afkastagetu en 50.000 tonn. Heppi-
legasta stærðin er sennilega um 100.000 

tonn. Í slíkri aluminíumverksmiðju ásamt 
orkuveri, sem er svo að segja óaðskiljan-
legur hluti hennar, myndi heildarfjárfest-
ingin vera 1.000—1.100 millj. n. kr. Þessi 
hái stofnkostnaður vekur þá erfiðu spurn-
ingu, hvernig lítið land eins og Noregur 
geti raunverulega misst svo mikið frá 
þeirri framleiðslu, sem fyrir er, til að gera 
byggingu slíkra fyrirtækja mögulega. 

Reynt hefur verið að ráða við þetta vanda-
mál með því að halda niðri neyzlu einkaaðila 
og opinberra aðila. Fá lönd í heiminum nota 
jafnlítið til þessara hluta og Noregur. Hins 
vegar er fjárfestingin langtum stærri hlut-
ur af þeim fjármunum, sem til umráða 
eru, en í flestum öðrum löndum. Þetta kem-
ur í ljós af meðfylgjandi töflu, þar sem 
Noregur er borinn saman við nokkur önn-
ur lönd: 

3. tafla. 
Einka- og opinber neyzla í % af 

þjóðarframleiðslunni brúttó. 
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4. tafla. 
Fjármagnsinnflutningur og fjárfesting. 

En jafnvel þótt þeirri stefnu sé fylgt 
áfram að halda neyzlunni niðri, hlýtur þó 
niðurstaðan að verða sú, að ekki sé hægt 
að nýta framleiðslugetu landsins eins fljótt 
og fullnægjandi geti talizt, án þess að reyna 
að auka við eigin fjármuni með því að 
stefna markvisst að innflutningi f jár-
magns. Jafnframt er nauðsynlegt að und-
irstrika greinilega, að enda þótt f jármagns-
innflutningur geti virzt mikill einstök ár, 
er hann alltaf í hlutfalli við heildarfram-
leiðsluna og heildarfjárfestinguna fremur 
lítill. Það var hann meira að segja líka á 
tímum Marshallhjálparinnar, þar sem hann 
svaraði þó eitt ár til um það bil 23% af 
fjárfestingunni. En það verður að bæta 
því strax við, að stór hluti hjálparinnar 
þetta ár fór til þess að auka gjaldeyris-
varasjóðina. 

Fjórða tafla sýnir þessa þýðingu f j á r -
magnsinnflutningsins á einstökum árum 
eftir stríðið. 

Fjármagnsþörfin er þannig aðalröksemd-
in fyrir innflutningi f jármagns til Noregs. 
Það geta að vísu verið skiptar skoðanir 
um það, hversu hraðfara vöxturinn í alum-
iníumiðnaðinum á að vera, en það getur 
varla orðið mikið ósamkomulag um, að 
það sé réttlætanlegt að taka lán til frek-
ari framkvæmda í þessari grein. Lántökur 
útgerðarmanna hafa ekki heldur valdið 
verulegum áhyggjum, þar sem þær eru 
oftast í tengslum við leigusamninga fram 
í tímann. 

Eins og dæmin hér á undan sýna, hefur 
mestur hluti fjármagnsinnflutningsins eft-
ir stríðið stafað af erlendum lántökum, 

bæði einkaaðila og opinberra aðila. Einka-
lánin hafa að mestu leyti verið til ákveð-
inna framkvæmda. Það sama gildir um lán 
ríkisins hjá IBRD. Önnur lán ríkisins hafa 
verið almenns eðlis og tilgangurinn með 
þeim verið sá að eiga nægilega gjaldeyris-
varasjóði. 

Efnahagsmálastefna, sem miðar að því 
að halda hlutfallslega hárri fjárfestingu á 
alþjóðlegan mælikvarða, hlýtur venjulega 
að ganga nærri gjaldeyrisvarasjóðunum. 
Við þetta bætist, að í þjóðfélagi eins og 
því norska, sem svo mjög er grundvallað 
á umfangsmiklum vöruskiptum við útlönd, 
hljóta utanaðkomandi hagsveiflur við og 
við að auka þetta álag. Gjaldeyrisvara-
sjóðirnir þjóna þá því markmiði að skapa 
nauðsynlegt athafnarými, svo að komizt 
verði hjá því, að fjárfestingin ákvarðist af 
tilfallandi utanaðkomandi hagsveiflum. Út 
frá þessu sjónarmiði er reynt að fá lán 
erlendis frá, þegar möguleikar eru, án 
tillits til þess, hvort brýn þörf er fyrir þau 
eða ekki. Það má segja, að þessi stefna 
hafi átt almennu fylgi að fagna. Meiri 
ágreiningur hefur verið og verður áreið-
anlega framvegis, þegar um er að ræða 
heimild erlendra félaga til þess annað hvort 
að hefja starfrækslu sjálf eða taka þátt 
í fyrirtækjum með norskum aðilum, annað 
hvort á meirihluta eða minnihluta grund-
velli. 

Hið almenna aðalsjónarmið hlýtur að 
vera, að ef fyrir hendi er í Noregi eða í 
því landi, sem um er að ræða, sú þekking 
og tæknikunnátta, sem þarf til þess að 
einstakar greinar geti vaxið, þá ætti, ef 
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mögulegt er, að velja lánaleiðina. Þegar 
erlend félög á fyrstu 20—30 árum þessar-
ar aldar tóku upp starfsemi í ýmsum grein-
um iðnaðarins, komu þau ekki aðeins með 
nauðsynlegt fjármagn, en þau komu einnig 
með þá tæknimenntun, sem norskur iðn-
aður hafði ekki yfir að ráða, að minnsta 
kosti ekki þá. Þetta átti kannske einkum 
við um rafmálm- og rafefnaiðnaðinn. í 
mörgum þessara greina stendur norskur 
iðnaður framarlega í dag tæknilega séð. 
En jafnframt verður að gera sér ljóst, að 
margar af þeim iðngreinum, sem eru 
vel staðsettar í Noregi, af því að landið 
hefur ríkulegan aðgang að ódýrri raforku, 
eru þess eðlis, að þær þurfa ekki einungis 
mikils fjármagns með, heldur einnig mik-
illa rannsókna. Framleiðslan einkennist í 
stöðugt vaxandi mæli af vörum, sem hafa 
orðið til fyrir nútíma rannsóknarstarf. 

Þegar um er að ræða framfarir í fram-
leiðslu, verður aðstaða smáþjóðanna sí-
fellt erfiðari. Aðeins stórþjóðirnar geta 
staðið undir útgjöldunum við undirstöðu-
rannsóknir, og aðeins stórfyrirtæki geta 
notfært sér rannsóknirnar. Smáþjóðirnar 
verða á mörgum sviðum að grípa til eftir-
líkinga og innflutnings á tæknimenntun. 
Þetta getur að vissu marki átt sér staö 
við kaup eða leigu á einkaleyfum. Það verð-
ur samt tæplega komizt fram hjá því, að 
ef hægt á að vera að fylgjast með í efna-
hagsþróuninni á fullnægjandi hátt, verð-
ur ekki aðeins að leyfa erlendum stór-
fyrirtækjum að ráðast í beina fjárfestingu, 
heldur verður einnig að hvetja þau á virk-
an hátt til þess. Það er engin tilviljun, að 
mörg lönd í Evrópu í dag hafa mikinn áhuga 
á að fá til sín bandarísk fyrirtæki. Þess-
ari stefnu er fylgt, þar sem það er viður-
kennt, að takist þetta ekki, er landið fyrir 
utan framfarir í þýðingarmiklum greinum. 

Það er því alröng afstaða, sem öðru 
hverju heyrist í Noregi, að allt verði að 
framkvæma á þjóðlegum grundvelli. Það 
þýðir oft, að þar sem ekki er hægt að reisa 
norskt fyrirtæki, verður einfaldlega alls 
ekki reist neitt fyrirtæki. Efnaiðnaðurinn 
og elektróniski iðnaðurinn eru skýr dæmi 
um greinar í vexti, þar sem smáþjóðirnar 
geta ekki fylgzt með, án þess að erlend 

stórfyrirtæki komi til. Þetta gildir áreið-
anlega einnig um olíuefnaiðnaðinn, sem 
virðist stöðugt þýðingarmeiri. 

Einkennandi fyrir tækniþróunina er 
einnig þörfin fyrir stóra markaði. Þetta 
á ekki sízt við um efnaiðnaðinn og elekt-
róniska iðnaðinn. Sú skipting í smámark-
aði, sem hingað til hefur verið í Evrópu, 
hefur hindrað framfarir í þessum iðngrein-
um hjá mörgum smáþjóðum. Ætti fram-
leiðslan að vera á þjóðlegum grundvelli, 
yrði stöðugt að byggja á útflutningi við 
mjög erfiðar samkeppnisaðstæður. Það 
væri því oft á tíðum hagkvæmara að láta 
stórfyrirtæki, sem hafa yfir að ráða víð-
tæku sölukerfi, koma til. 

Það hefur að minnsta kosti komið fyrir, 
að við stofnun fyrirtækja í Noregi fyrir 
erlent fé höfum við fengið það, sem má 
kalla „Tróju-hest", inn fyrir varnarmúr-
inn. Þetta hefur sennilega ekki svo mikla 
þýðingu lengur, ef Noregur verður nú 
meðlimur í Sameiginlega markaðnum. En 
með tilliti til Bandaríkjanna getur þetta 
atriði að öllum líkindum verið nokkuð mik-
ilvægt áfram. 

Eftir þá reynslu, sem Noregur hefur 
fengið, virðist vera ástæðulaust að óttast, 
að stórfyrirtækin líti á framleiðsluna í Nor-
egi sem takmarkaframleiðslu („buffer"-
framleiðslu), þannig að við söluerfiðleika 
verði framleiðslan í Noregi stöðvuð fyrst, 
en haldið áfram í heimalandinu. Jafnvel 
á erfiðustu árunum milli styrjaldanna er 
vart hægt að segja, að þetta ætti sér stað. 
Það stendur sjálfsagt í sambandi við, að 
vegna lágs kostnaðar í Noregi hefur fram-
leiðslan í landi okkar borgað sig betur. En 
það er auðvitað ekki hægt að ganga fram 
hjá því, að einnig stórfyrirtækjum getur 
verið þröngvað til að láta eigið land sitja 
í fyrirrúmi. Á hinn bóginn má kannski 
treysta því, að Vesturlönd stefni ákveðið 
að því að komast hjá sams konar kreppum 
og áttu sér stað á tímabilinu milli styrj-
aldanna, og að í stórum dráttum þurfi 
aðeins að reikna með smærri sveiflum í 
stöðugri þróun. 
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VIII. Möguleikar og tæki til að útvega 
erlent fjármagn. 

Forsendan fyrir umræðum um möguleika 
á útvegun erlends fjármagns verður að 
vera sú, að það er almennur skortur á fé 
til fjárfestingar í heiminum. Þessi skort-
ur mun vafalaust aukast, þar sem iðnað-
arlöndin verða að snúa sér í stöðugt aukn-
um mæli að uppbyggingu þróunarland-
anna. 

Þessi tilhneiging til vaxandi skorts á 
fjármagni mun sennilega einnig hafa áhrif 
á spurninguna um það, hvort innflutning-
ur fjármagns ætti eða verði að fara fram 
sem lán eða sem bein fjárfesting. 

Að því er Noreg snertir, verður að ætla, 
að norskir útgerðarmenn fái áfram lán 
til skipabygginga erlendis. Samkeppnin 
milli skipasmíðastöðvanna er mjög mikil, 
og eitt ráðið, sem þeir nota í samkeppninni, 
eru lánveitingar. Bankarnir í New York 
virðast hafa góða reynslu af lánveitingum 
sínum til norskra útgerðarmanna og óska 
eftir að halda sambandinu áfram. Það má 
reikna með því, að öðru hverju að minnsta 
kosti verði hægt að bjóða út lán á mark-
aðnum í New York fyrir norska ríkið og 
t. d. fyrir Oslóborg. Hins vegar verður 
sennilega einnig í framtíðinni erfitt, jafn-
vel fyrir stór norsk iðnfyrirtæki, að fá lán 
í Bandaríkjunum til fjárfestingar. Aðeins 
eitt meðallangt lán af þessu tagi hefur 
verið tekið á seinni árum. Nú er í athug-
un að gera tilraun með nýja tegund hags-
munasamnings milli ríkisins og norsks iðn-
fyrirtækis með það í huga að fá erlenda 
fjárfestingu í stórt orkuver. Í Sviss ættu 
norsk iðnfyrirtæki að geta fengið lán eins 
og hingað til. Það sama gildir um norska 
ríkið. 

Þegar jafnframt er tekið með í reikn-
inginn, að tiltölulega stórar endurgreiðsl-
ur falla í gjalddaga næstu ár, er ekki lík-
legt, að lántökur í gömlu og nýju formi 
geti aflað landinu teljandi nettóupphæða. 
Hér við bætist, að með þeim verðhækkun-
um, sem hafa átt sér stað í öllum lönd-
um, og þeirri von um frekari verðhækk-
anir, sem þetta ástand virðist einkennast 
af, verður að reikna með því, að lánveit-

endur og fjármagnseigendur hafi áhuga á 
að reyna að finna aðferðir til þess að fá 
hlutdeild í samsvarandi hækkun á föstum 
verðmætum. Einnig af þessari ástæðu, en 
einkum af því, að þörf er fyrir tækniþekk-
ingu ásamt fjármagni, verður nauðsynlegt 
að vekja áhuga erlendra fyrirtækja á 
beinni fjárfestingu og að leyfa ,,portfolio-
investments" í þeim norskum fyrirtækjum, 
sem fyrir eru. 

Stærri norsk fyrirtæki ættu að geta feng-
ið alþjóðlega fjárfestingu með sölu hluta-
bréfa erlendis. Uppbygging alþjóðlegra 
stórfyrirtækja í litlu landi eins og Hol-
landi (Philips, Unilever, Royal Dutch 
Sheil) hefur því aðeins getað átt sér stað, 
að hlutabréf í þessum fyrirtækjum hafa 
verið seld hreint og beint um allan heim. 
Hlutabréf, sem þannig eru seld til útlanda, 
veita réttindi til arðs, en tilheyra þeim 
flokki hlutabréfa, sem ekki fylgir atkvæð-
isréttur. Slík hlutabréf hafa því ekki í för 
með sér áhrif á stjórn fyrirtækisins. 

Það getur verið heppilegt að koma á 
svipuðu fyrirkomulagi í norskum félögum, 
sbr. síðar í IX. kafla. Kaupendur slíkra 
hlutabréfa mundu vera þau fjárfestingar-
félög, sem eftir fyrirmynd frá Bandaríkj-
unum vaxa upp í öllum löndum. Þessi félög 
selja eigin hlutabréf til sparifjáreigenda, 
en kaupa hlutabréf í stærri félögum inn-
an lands og erlendis. Sá hagur er af þessu, 
að hlutabréfaeigendur fá ekki aðeins á 
þennan hátt góðan arð, en eiga einnig 
möguleika á gengisgróða. 

Ef samkomulag væri nú um að leyfa 
ekki aðeins erlendum fyrirtækjum að eiga 
hlut að framleiðslufyrirtækjum í Noregi, 
en bjóða þeim það og hvetja þau til þess, 
vaknar spurningin um, hvaða ráð ætti að 
nota til þess. Nokkuð mörg lönd, t. d. Hol-
land, Belgía, Ítalía og Frakkland, reka nú 
mikla starfsemi í þessu augnamiði. Mörg 
þeirra hafa nú komið sér upp eigin skrif-
stofum í New York til að komast í sam-
band við bandaríska fjármagnseigendur. 
Þau snúa sér til bandarískra yfirvalda og 
fyrirtækja, reka auglýsingaherferðir í 
blöðunum og dreifa út upplýsingum. Flest 
þeirra nota eitthvert „agn", sem fólgið 
er í fríðindum að einhverju leyti, saman-
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borið við innlenda framleiðendur. Erlend 
fyrirtæki, sem hafa setzt að í Belgíu, hafa 
fengið ókeypis lóðir, og þau hafa fengið 
lán með sérstökum kjörum. Skattaívilnanir 
er mikið notað tæki. 

Síðan 1959 hefur Tryggve Lie staðið fyr-
ir þannig fjáröflunarstarfsemi fyrir Noreg. 
í starfi sínu hefur hann getað stuðzt við 
ráð, sem í hafa verið viðskiptamálaráð-
herrann, iðnaðarmálaráðherrann, aðal-
bankastjóri Noregs banka og áhrifamikill 
norskur iðnrekandi, sem nú er forseti 
Norges Industriforbund. Fyrir fjármála-
ráðherrann er áheyrnarfulltúi. Trygve Lie 
hefur ferðazt til margra landa til viðræðna 
við stjórnarvöld og fyrirtæki. 

Í litlum pésa, ,,Investors' Guide to Nor-
way", eru stuttorðar upplýsingar um lög-
gjöf og annað, sem máli skiptir við stofn-
un fvrirtækis í Noregi. 

Í fylgiskjali II er skrá yfir þau nýju 
fvrirtæki, sem stofnuð hafa verið á síðustu 
árum. Enn meiri þýðingu getur það haft 
í för með sér, að fyrir meðalgöngu Trygve 
Lies hefur verið komið á sambandi milli 
erlendra stórfyrirtækja og norskra yfir-
valda og fyrirtækja um stórkostlega aukn-
ingu rafmálmiðnaðarins. 

Í umræðum í Noregi um erlent fjármagn 
hefur verið lögð mikil áherzla á, að ekki 
mætti mismuna á nokkurn hátt norskum 
og erlendum framleiðendum, eins og gert 
er með vilja í mörgum öðrum löndum. Ekki 
eru til almenn ákvæði, sem veita erlendum 
félögum rétt til sérstakra hlunninda við 
stofnun fyrirtækis í Noregi. Þau lög og 
ákvæði, sem veita heimild til að nota skatt-
frjálst fé til fjárfestingar í útjöðrum Nor-
egs (Norður-Noregi og annars staðar í 
landinu, þar sem erfitt er um atvinnu), 
ná ekki yfir útlendinga, nema þeir hafi 
fyrir atvinnurekstur í Noregi. Það er þó 
hægt að gera samninga, þar sem nánar er 
ákveðið t. d. um réttinn til afskrifta. Við-
komandi bæjarfélag verður, ef svo er gert. 
að veita samþykki sitt. Skattlagning eftir 
sérstökum skattreglum getur alls ekki átt 
sér stað. Reglan um, að allir sæti sömu 
kjörum, hefur mikið aðdráttarafl, en þá 
veröur einnig að gæta þess, að í raun og 

veru sé verið að bera saman jafnar að-
stæður. 

Ef norsk fyrirtæki hafa yfir að ráða 
sömu tækniþekkingu og sömu möguleikum 
á sölu framleiðslu sinnar og erlent stór-
fyrirtæki, er varla nokkur ástæða til að 
bjóða erlenda fyrirtækinu sérstök hlunn-
indi. Það er því fyrst og fremst þar, sem 
við höfum ekki tækniþekkinguna sjálfir. 
að það er tímabært ekki aðeins að leyfa 
erlendum fyrirtækjum að setjast að í Nor-
egi, heldur að hvetja þau til þess í verki. 
Það verð, sem við gætum þurft að borga 
til að verða þátttakendur í tækniþróuninni, 
gæti verið fólgið í því að veita einstöku 
hlunnindi, sem þýða þó enga mismunun. 
Það er hluti af því verði, sem verður að 
greiða fyrir eign, sem ekki er hægt að 
öðlast á annan hátt. 

Óheppileg hlið á þeirri fjáröflunarstarf-
semi, sem mörg lönd reka, er, að stórfyrir-
tækin í heiminum geta á þann hátt fengið 
tækifæri til að koma á „uppboði" milli 
landa og haft hag af því. 

Frá því sjónarmiði, sem hér er lagt til 
grundvallar, er varla nokkur þörf fyrir 
beina erlenda fjárfestingu í trjávöruiðn-
aðinum. Norsk fyrirtæki eru tæknilega í 
fremstu röð, og hráefnið er takmarkað. 
Um slíka fjárfestingu þarf heldur ekki að 
ræða í járnkísilsiðnaðinum. Noregur er hér 
stórútflvtjandi, og norsk fyrirtæki hafa 
beitt sér fyrir framförum í tæknilegum 
framleiðsluaðferðum. í aluminíumiðnaðin-
um hafa norsk fyrirtæki einnig nægilega 
reynslu. En með tilliti til aluminíumoxyds. 
sem flytja verður inn, og erfiðra sam-
keppnisaðstæðna getur minnihluta-þátttaka 
erlendra félaga vel komið til greina. 

Hins vegar var ekki til nein hugsanleg 
lausn á því, að norskir aðilar gætu hafið 
olíuefnaiðnað. Vildu menn yfirleitt taka 
þátt í þeirri framþróun, varð að veita Esso-
Raffineriet sérstök hlunnindi. Sá kostur 
var ekki fyrir hendi. að norskir fjármagns-
eigendur gætu byggt norska olíuhreinsun. 
Það, sem hefði raunverulega skeð, er, að 
alls engri olíuhreinsun hefði verið komið 
á fót. Það verður þannig að gæta allrar 
varúðar í samlíkingum, þegar aðstæðurn-
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ar eru raunverulega ekki eins. Jöfn aðstaða 
liggur ekki í því, að hægt sé að „leggja 
á borðið" ákveðinn krónufjölda í norskum 
eða erlendum gjaldeyri, heldur að hægt 
sé að hefja ákveðna framleiðslu vegna 
tækni- og markaðsmöguleika. 

Jafnframt því, sem fúslega hafa verið 
neitt nánar umsamin hlunnindi, hefur á 
hinn bóginn verið settur sá kostur, að er-
lend fyrirtæki gætu einungis að takmörk-
uðu leyti tekið lán í Noregi. Sams konar 
skilmálar hafa verið teknir í þau almennu 
ákvæði, sem veita rétt til að hefja starf-
rækslu. Yfirleitt hefur verið reynt eins og 
hægt er að fastákveða fyrir fram skil-
málana fyrir slíkri starfrækslu. 

IX. Aðstaða erlends fjármagns við norska 
þátttöku í áformunum um efnahagslega 

heild Evrópu. 

Í stuttu máli er hægt að lýsa stefnu 
Norömanna gagnvart erlendu fjármagni á 
árunum eftir stríðið þannig, að reynt hafi 
verið með vilja að flytja inn fjármagn til 
Noregs. Reynt hefur verið að ná þessu 
marki, bæði með því að taka opinber lán 
og einkalán og með því að leyfa og bjóða 
erlendum fyrirtækjum að hefja starf-
rækslu í Noregi. Samtímis hefur veriö reynt 
með gjaldeyrisreglugerð að koma í veg 
fyrir, að norskt fjármagn flyttist til út-
landa. Undantekningar hafa aðeins verið 
gerðar frá þessu í tiltölulega fá skipti, 
þegar það var álitið mjög í þágu norsks 
atvinnulífs, að norsk fvrirtæki hæfu starf-
semi í öðrum löndum. Skilmálarnir fyrir 
starfsemi erlendra fyrirtækja hafa verið 
nákvæmlega ákveðnir fyrir fram með samn-
ingum, sem í aðalatriðum geta byggzt á 
gildandi sérleyfislögum. 

Þessari stefnu veröur að brevta nú, þeg-
ar oregur er orðinn meðlimur í EFTA, og 
enn frekar, ef Noregur yrði meðlimur í Sam-
eiginlega markaðnum. Aðalathvglin beinist 
í þessu sambandi að hinum svokallaða rétti 
til starfrækslu, það er að segja heimild-
inni til handa atvinnurekendum í þátttöku-
ríkjunum að koma á fót starfrækslu í öðru 
þátttökuríki, í þessu tilfelli Noregi. 

Aðalákvæðið um þetta í EFTA-samningn-
um er 16. grein, 1. málsgrein: 

„Þátttökuríkin viðurkenna, að höftum við að 
koma á fót og reka fyrirtæki, sem eru i eigu 
borgara annarra þátttökuríkja, ætti ekki að 
beita á þann hátt, að þeir sættu ekki eins 
hagstæðri meðferð í slíkum málum og borg-
arar landsins sjálfs, þar sem þetta verkar á 
móti væntanlegum hagsmunum við, að tollar 
og verzlunarhöft milli þátttökuríkjanna falla 
burt eða eru ekki fyrir hendi". 

Samningurinn leggur þess vegna ekki 
neitt skilyrðislaust bann við ákvörðunum 
um, að öðru vísi skuli farið með erlent f jár -
magn en innlent. Þetta kemur kannski enn 
greinilegar fram af sérstakri bókun, sem 
hljóðar þannig: 

„Ákvæðin í 1. málsgrein 16. greinar og í næsta 
kafla þessarar gerðarbókar stefna ekki að því 
að hindra, að þátttökuríki hafi eftirlit með 
aðgangi að fjármagnsmarkaði sínum, f járfest-
ingu í núverandi innlendum fyrirtækjum eða 
með eignarrétti náttúruauðlinda. Ekkert þátt-
tökuríki getur haft uppi mótbárur gegn höf t -
um. sem notuð eru til að framkvæma slíkt 
eftirlit, nema hægt sé að sanna, að áhrifin af 
þeim, skv. kringumstæðum í ákveðnu máli, verki 
á móti væntanlegum hagnaði af því, að tollar 
og verzlunarhöft milli þátttökuríkjanna eru 
fellcl niður eða ekki fyrir hendi. Það er gengið 
út frá, að höft, sem þátttökuríki notar, séu í 
samræmi við orðalagið í 1. málsgrein 16. grein-
ar án tillits til þess, hvort þau virðast gera 
innlendum aðilum hærra undir höfði, þar sem 
höftin í raun og veru hafa í för með sér óhag-
kvæmari aðstöðu en þá, sem veitt er borgur-
um viðkomandi þátttökuríkis". 
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„Innan ramma meðfylgjandi ákvæða skulu 
hömlur á réttindum ríkisborgara eins þátttöku-
ríkis til að koma á fót fyrirtæki á landsvæði 
annars þátttökuríkis smám saman niður falla 
á ákveðnum tíma. Þessi niðurfelling skal einnig 
ná yfir réttindi ríkisborgara eins þátttökuríkis, 
sem dvelur í landi annars þátttökuríkis, til að 
koma á fót umboðssölu, útibúum og dóttur-
félögum. 

Frelsi til að starfrækja fyrirtæki skal einnig 
ná yfir réttinn til að ganga inn í og reka ólaun-
aða síarfsemi (non-wage-earning activities) 
ásamt réttindum til að koma á fót og stjórna 
fyrirtækjum, einkum félögum, sem falla undir 
58. grein. 2. málsgrein, samkvæmt þeim skil-
yrðum, sem lögákveðin eru fyrir borgara þess 
lands, sem fyrirtækið er stofnsett í, meö fyrir-
vara aö því er snertir ákvæðin í kaflanum um 
fjármagn". 

Greinin gengur út frá jafnrétti, það er 
að segja rétti til að taka þátt í atvinnu-
fyrirtæki með sömu kjörum og borgarar 
viðkomandi lands. 

Samkvæmt 54. grein á ráðherranefndin 
eftir tillögu frá ráðgjafanefndinni og í sam-
ráði við efnahagsnefndina að fastákveða 
áætlun til niðurfellingar gildandi hafta á 
réttindum til að starfrækja fyrirtæki. Slík 
áætlun er nú til. Fyrir 31. desember 1963 
á að vera búið að leggja niður höftin í 
flestum þýðingarmestu iðngreinunum. 

Rómar-samningurinn gengur samt miklu 
lengra en að fastákveða jafnrétti. Hann 
fyrirskipar nefnilega líka samræmingu á 
bæði löggjöf og stjórnarháttum félaga í 
þátttökuríkjunum. 

Í nánu sambandi við réttinn til að starf-
rækja fyrirtæki eru ákvæðin í 67.—73. gr. 
Rómar-samningsins um fjármagnsyfir-
færslur. Samkvæmt 67. gr. eiga þátttöku-
ríkin að afnema höft á fjármagnsflutning-
um að svo miklu leyti sem það er ,,neces-
sary for the proper functioning of the Com-
mon Market". Orðalag samningsins veitir 
töluvert svigrúm fyrir þær reglur, sem á 
að ákveða með fyrirmælum ráðherranefnd-
arinnar samkv. 69. gr. Þannig fyrirmæli 
geta á tveim fyrstu stigum áætlunarinnar 
aðeins öðlazt gildi með einróma samþykki. 
Á seinasta stigi er hægt að samþykkja þær 
með tilskyldum meirihluta (skv. núverandi 
reglum 13 af 17 atkvæðum, þar sem Frakk-
land, Þýzkaland og Ítalía hafa hvert um 

sig 4 atkvæði, Holland og Belgía 2 hvort og 
Luxembourg 1 atkvæði). 

Þessi fyrirmæli voru ákveðin af ráð-
herranefndinni í maí 1960 og tóku gildi 
frá ágúst 1960. Hér er um að ræða 4 flokka 
af fjármagnsflutningum. Undir 1. flokk 
heyra bæði stutt og meðallöng lán í sam-
bandi við vörur og þjónustu og yíirfærsl-
ur í sambandi við beina fjárfestingu. Slíkar 
yfirfærslur eiga að vera alveg frjálsar. Í 
2. flokki er ,,portefeuille"-fjárfesting. Það 
á í reynd að vera frjálst að leggja fé á 
þennan hátt í verðbréf skráð í kauphöll 
og hlutabréf. 3. og 4. flokkur ná yfir yfir-
færslur, sem ekki eru frjálsar. Undir 3. 
flokk falla þannig lántökur á fjármagns-
markaði annars þátttökuríkis og kaup á 
verðbréfum, sem ekki eru skráð í kauphöll. 
Þessari tegund yfirfærslna á framvegis að 
hafa eftirlit með. Slíkt eftirlit er einnig 
hægt að hafa með fjármagnsflutningum, 
sem falla undir 4. flokk, en það er opnun 
hlaupareikninga og sparisjóðsreikninga í 
bönkum og öðrum lánsstofnunum. Eins og 
er, er ekki vitað, hvernig ráðherranefndin 
hefur hugsað sér áframhaldandi þróun á 
þessum sviðum. 

Ef síðar væri ákveðið einróma eða á 3. 
stigi með nægilegum meirihluta, að frjálst 
væri fyrir borgara, félög og stofnanir í 
einu þátttökuríki að yfirfæra t. d. banka-
innstæður til annarra þátttökuríkja, jafn-
framt því sem frjálst yrði að leggja fé í 
hlutabréf og verðbréf, gætu aðstæðurnar 
gjarnan orðið þannig, að Noregur flytti út 
fjármagn í stað þess að flytja það inn. 
Jafnvel þótt slíkar reglur verði ekki sam-
þykktar eða svo færi, að Noregur nyti 
einhvers konar sérstöðu, munu samt þau 
fyrirmæli, sem nú er verið að framkvæma, 
hafa í för með sér verulega nýskipun á 
stefnu Norðmanna í þessum flóknu málum. 

Gildandi norsk sérleyfislög mismuna 
með vilja erlendum félögum og atvinnu-
rekendum, svo að þessir aðilar geta á 
flestum sviðum því aðeins starfað, að þeir 
hafi fengið sérstakt leyfi til þess. Þessi 
mismunun verður að hætta. Hins vegar er 
almennt litið svo á, að áfram sé hægt að 
hafa sérleyfislöggjöf. Ákvæðin geta þann-
ig framvegis verið í fullu gildi gagnvart 
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félögum og borgurum utan Sameiginlega 
markaðsins. En í framkvæmd verður breyt-
ingin að vera sú, að ekki sé lengur gerður 
greinarmunur á innlendum aðila og erlend-
um aðila, sem býr í öðru landi Sameigin-
lega markaðsins. Það er þó viðurkennt, að 
hægt sé að halda þeirri reglu, að ríki og 
bæjarfélag hafi hvort á sinn hátt forgangs-
og forkaupsrétt á náttúruauðlindum. 

Almennt er Rómar-samningurinn túlk-
aður svo, að hægt sé að halda ákvæðunum 
um upptökurétt. Frá nefnd, sem sérstak-
lega var skipuð áður til endurskoðunar á 
sérleyfislögunum, liggja annars þegar fyr-
ir tillögur um breytingar. Lagt er til, að 
fyrirtækjum verði veittur, þegar sérleyfis-
timinn rennur út, réttur til að leigja iðju-
verin, eftir að eignarrétturinn er kominn 
í hendur ríkisins. Með þessu er meðal ann-
ars verið að vekja áhuga fyrirtækjanna 
á viðhaldi og endurnýjun, einnig þegar 
sérleyfistíminn er að enda. 

Ef Noregur sækir um þátttöku í Sam-
eiginlega markaðnum, geta samningavið-
ræður um norsku sérleyfislöggjöfina orðið 
mjög erfiðar. Samsvarandi lagaákvæði eru 
nefnilega ekki til hjá núverandi meðlimum 
markaðsins og heldur ekki í Stóra-Bret-
landi og Danmörku (sem þó hefur sérstök 
ákvæði til að koma í veg fyrir kaup Þjóð-
verja á strandlendi). Erfitt er að segja 
nokkuð fyrir fram um, hvað reglan um 
samræmingu á löggjöf og stjórnarháttum 
fvrirtækja myndi fela í sér undir slíkum 
kringumstæðum. 

Sem dæmi um þau vandamál, sem geta 
risiö upp, má nefna takmörkunina á því 
að eignast skóglendi. Þegar umræðurnar 
um fríverzlunarsvæði í Evrópu fóru fram 
1958, settu Frakkar þá kröfu fram, að þýð-
ingarmiklum norskum útflutningsvörum 
væri annað hvort haldið alveg utan við 
samningana eða þær sættu sérstökum kjör-
um. Þetta náði í raun og veru yfir alla 
framleiðslu í rafmálmiðnaðinum. Hvað 
trjávöruiðnaðinn snerti, var því haldið 
fram, að frönsk fyrirtæki hefðu ekki sama 
aðgang og norsk fyrirtæki að hráefni úr 
norsku skógunum. Norsku samningamenn-
irnir kváðust fúsir til að leggja til, að út-
flutningsbanni á timbri væri aflétt. En 

þetta svar var ekki álitið fullnægjandi, og 
var bent á, að samkvæmt gildandi sérleyf-
islögum hafa útlendingar ekki leyfi til að 
eiga skóg. 

Framkvæmdin á reglunni um frelsi til 
að framkvæma ,,portefeuille"-fjárfestingu 
getur hugsanlega leitt til ýmissa erfiðleika 
og deilna. Reynslan hefur sýnt, að ekki er 
nauðsynlegt að eiga yfir helming hluta-
bréfa í félagi til þess aö ná vfirráðum í 
því. Ef hægt er að safna á einn stað til-
tölulega litlum eignarhluta í félagi, er í 
raun og veru hægt að stjórna því. Það hef-
ur því í umræðum um þetta í Noregi verið 
látinn í ljós ótti um, að erlendir pappírs-
framleiðendur reyndu að komast inn í 
norskan trjávöruiðnað til að hindra sam-
keppni í þessari grein. 

Sérstaklega viðkvæm stjórnmálalega 
verður áreiðanlega spurningin um, hvort 
leyfa beri útlendingum að taka þátt í fisk-
iðnaði. Eins og Ísland hefur Noregur 12 
mílna fiskveiðilögsögu, sem hefur valdiö 
ýmsum erfiðleikum gagnvart öðrum þjóð-
um. Þá er almennt bann gegn innflutningi 
erlends togarafisks. Gera má ráð fyrir, aö 
við samningaviðræður um þátttöku í Sam-
eiginlega markaðnum vakni spurningar um 
fiskveiði innan núgildandi fiskveiðilögsögu, 
flutning á fiski í norska höfn til sölu. eða 
umskipunar og sömuleiðis um rétt til að 
skapa sér aðstöðu á vinnslu t. d. freð-
fisks. Eins og er, er erlendur áhugi á þess-
ari grein takmarkaður. Reyndar á Mara-
bou/Freia-samsteypan Findus-fyrirtækið í 
Hammerfest, en með því nána sambandi, 
sem er milli Freia í Noregi og Marabou í 
Svíþjóð hefur starfsemi samsteypunnar 
ekki valdið verulega miklum erfiðleikum 
í seinni tíð að minnsta kosti. Sænska fyrir-
tækið Felix hefur einnig fengið leyfi til 
að hefja starfrækslu í Brönnöysund, en það 
virðist þó óvíst, hvaða áætlanir fyrirtækið 
hefur um framkvæmdir. Samt sem áður 
verður að reikna með, að erfiðleikarnir vaxi 
verulega, ef ensk, þýzk eða önnur fyrir-
tæki, sem ekki eru frá Norðurlöndum, vilja 
skapa sér aðstöðu í þessari grein í Noregi. 

Í umræðum í Noregi hefur verið bent á. 
að ef frjálst verður fyrir einkaaðila að 
eiga bankainnstæður í öðrum löndum, verði 
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að breyta norsku vaxtapólitíkinni, svo að 
ekki ráði neitt gróðasjónarmið flutningi 
sparifjár. Þetta er þó þrátt fyrir allt nokk-
uð mikið farið út í smáatriði. 

Það er varla hægt fyrir ríkisstjórnina 
að taka afstöðu til margra þeirra spurn-
inga, sem vakna, ef Noregur sækir um þátt-
töku í Sameiginlega markaðnum, fyrr en 
eftir að nýtt Stórþing kemur saman eftir 
kosningarnar, sem fara fram 11. septem-
ber. Í umræðum á opinberum vettvangi 
hefur oft komið fram, að þegar um sé að 
ræða leyfi til starfrækslu og fjármagns-
flutninga, sé þörf fyrir sérsamninga, sem 
veiti rétt til að hafa sérreglur. Það er 
hugsanlegt, að hin sérstaka efnahagslega 
bygging landsins og lega þess gæti rök-
stutt slíka samninga, sem önnur þátttöku-
ríki mundu vera fús til að samþykkja. En 
eins og er, er ekki hægt að segja neitt 
sérstakt um þetta. Hvað sem öðru líður, 
verður að reikna með þeim möguleika, að 
það þurfi að gera verulegar breytingar á 
þeirri stefnu, sem fylgt hefur verið hing-
að til. Þó er áreiðanlega hægt að slá því 
föstu, að áfram verður markvisst unnið 
að því að flytja fjármagn inn í landið til 
þess að flýta fyrir nýtingu á framleiðslu-
auðlindum landsins. Þýðingarmesta breyt-
ingin mun ef til vill liggja í því, að bessi 
fjármagnsinnflutningur mun í meira mæli 
en hingað til vera bein fjárfesting, þar sem 
kjörin verða sjálfkrafa meira í samræmi 
viö alþjóðlega samninga en gildandi sér-
leyfislög. 

Við væntanlega norska (brezka og 
danska) þátttöku í Sameiginlega markaðn-
um fellur burt ein af þeim ástæðum, sem 
greinilega hafa verið bandarískum fyrir-
tækjum hvatning til að taka þátttökuríki 
Sameiginlega markaðsins fram yfir. Hag-
vöxturinn í löndum Sameiginlega mark-
aðsins (að Belgíu undanskilinni) hefur 
verið greinilega meiri en meðal EFTA-
landanna. Þar sem útlit hefur verið fyrir, 
að þessi þróun myndi haldast, hafa banda-
rísku fyrirtækin kosið að beina fjármagni 
sínu til landa Sameiginlega markaðsins. 
Þetta getur breytzt nokkuð við þátttöku 
Stóra-Bretlands, Danmerkur og Noregs. 

Þessi lönd hafa það fram yfir hin, að þau 
eru stjórnmálalega traust á allt annan hátt. 

Við fjölgun á meðlimum Sameiginlega 
markaðsins verður hins vegar ástæðulaust 
að koma upp útibúum hjá smáþjóðunum 
til að komast fram hjá tollmúrum og for-
réttindaaðstöðu, sem sumar þjóðir hafa 
veitt þegnum sínum. 

Einstaka aðilar hafa í umræðum um 
þetta í Noregi haldið fram, að þegar tollar 
og innflutningshöft féllu niður, væri það 
eðlilegt, að stórfyrirtæki flyttu stærri hluta 
af framleiðslu sinni á fullunnum vörum til 
Noregs, þaðan sem hráefnin koma. Þó er 
líklegast, að það verði áfram fjárfesting 
til framleiðslu á hráefnum og hálfunnum 
vörum, sem útlendingar hafi mestan áhuga 
á. Niðurfelling tolla og innflutningshafta 
ætti samt sem áður að gera það auðveld-
ara að koma á samningum um samvinnu 
milli norskra og erlendra fyrirtækja, einn-
ig um sameiginlegar framkvæmdir í Noregi. 

X. Lokaathugasemdir. 

Draga má það, sem sagt hefur verið hér 
á undan. þannig saman: Noregur hefur í 
marga áratugi verið innflytjandi f jár-
magns. Á tímabilinu eftir stríðið hefur 
innflutningur fjármagns verið ákveðinn 
þáttur í stefnunni í efnahagsmálum. Slíkur 
innflutningur ætti einnig í framtíðinni að 
vera liður í efnahagsmálastefnunni. Það 
stafar af því, að Noregur er enn land mik-
illa náttúruauðlinda, sem aðeins er hægt 
að nýta með miklu framlagi fjármagns og 
tækniþekkingar. Þær atvinnugreinar, þar 
sem vöxturinn er mestur, krefjast stöðugt 
meiri rannsókna. Forsendan fyrir að fá 
sanngjarna hlutdeild í tækniþróuninni er, 
að hægt sé að flytja inn tækniþekkingu 
ásamt hinu erlenda fjármagni. 

Hingað til hefu.r öðru fremur verið reynt 
að útvega erlent fjármagn í formi lána. 
Leyft hefur verið, að erlent fjármagn færi 
í beina fjárfestingu eftir sérstaka athugun 
í hverju einstöku tilfelli. Sams konar stefnu 
ætti einnig að fylgja í framtíðinni, en þátt-
taka okkar í mismunandi markaðsáætl-
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unum getur gert einhverjar breytingar 
nauðsynlegar. 

Erlent fjármagn leitar eftir eins miklum 
ágóða og hægt er, og það eru möguleikar 
á að draga verulegan ágóða út úr landinu 
í öðru formi en sem arð af hlutafé. Samt 
sem áður getur verið hagkvæmt að hafa 
slík fyrirtæki, því að hingað til hefur það 
oft verið svo, og verður sennilega einnig oft 
framvegis, að annað hvort er reist erlent 
fyrirtæki eða ekkert fyrirtæki. 

Þeir erlendu aðilar, sem óska eftir leyfi til 
starfrækslu, eru oft stórfyrirtæki, er starfa 
um allan heim. Slík stórfyrirtæki geta feng-
ið veruleg efnahagsleg völd. Það er samt 
sem áður ekki hægt að segja, að þau stór-
fyrirtæki, sem hingað til hafa starfað í 
Noregi, hafi reynt að hafa stjórnmálaleg 
áhrif. Ekki er heldur hægt að ásaka þau 
fyrir að hafa rekið ,,buffer"-stefnu. Þeir, 
sem vinna í þessum fyrirtækjum, hafa það 
varla á tilfinningunni að vera arðrændir. 

Ef til vill er ekki rétt að ljúka yfirliti sem 
þessu yfir erlent fjármagn í Noregi, án 
þess að setja fram þá spurningu, hvort rétt 
sé af tiltölulega vel þróuðu landi eins og 
Noregi að reka stefnu, sem miðar að því 
að auka við auðæfi landsins með fjár-
magnsinnflutningi. Það má benda á hina 
miklu fjármagnsþörf í vanþróuðu löndun-
um, og það má almennt halda því fram, 
að Noregur stæði í vegi fyrir þessum lönd-
um. Þetta álit stenzt þó ekki. Í staðinn 
fyrir að veita norskum útgerðarmönnum 
lán mundu bankarnir í New York áreiðan-
lega ekki taka þann kost að veita t. d. 
útgerðarmönnum í Indlandi lán eða veita 
lán til annarra framkvæmda í þróunar-
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löndunum. Til þess gera bankar í New York 
allt of háar kröfur um öryggi og ágóða. 

Andmæli af þessum toga spunnin eiga 
kannski meiri rétt á sér, þegar um er að 
ræða lán Noregs hjá IBRD. En með tilliti 
til vissrar landfræðilegrar dreifingar á lán-
unum og þess, að æskilegt er að sýna einn-
ig lánveitingar til góðra framkvæmda, 
hafa fulltrúar þróunarlandanna sjálfir ver-
ið samþykkir því, að bankinn veitti lán 
til norskra framkvæmda. 

Erlend félög og ekki sízt hinar stóru 
alþjóðlegu samsteypur munu áreiðanlega 
í áætlunum sínum framvegis aðallega láta 
stjórnast af því, sem þau telja að borgi sig 
bezt og sé öruggast, þar með talið stjórn-
málalegt öryggi. Spurningin um það, hvort 
þau eigi að hefja starfrækslu í t. d. landi 
í Afríku eða í Noregi, verður ekki svarað 
á grundvelli siðferðilegs álits. Ef Noregur 
ætti með tilliti til þarfa þróunarlandanna að 
láta hjá líða að grípa þau tækifæri, sem 
gæfust, yrði það þeim varla til hjálpar. 
Með því að sleppa þessum tækifærum get-
um við ekki þvingað erlend félög til að 
festa fé sitt annars staðar en þau sjálf 
óska út frá sínum eigin fjármálaskoðunum. 

Eins og áheyrendur sjálfsagt hafa tekið 
eftir, hef ég ekki með einu orði nefnt að-
stæður Íslands. Ég þekki landið of lítið 
til þess, og það væri heldur ekki rétt að 
láta í ljós skoðanir um stefnu. annars lands 
í efnahagsmálum. Ég vona aðeins, að þær 
upplýsingar og þau sjónarmið, sem ég hef 
haft tækifæri til að setja fram, geti oröið að 
nokkru gagni og verið til leiðbeiningar við 
þær umræður, sem mér skilst, að séu þegar 
hafnar um svipuð vandamál hér á landi. 



Utanríkisviðskipti 1960 

Verzlunarjöfnuðurinn — Viðskiptakjörin — Útflutningsvei-zl-
unin — Innflutningsverzlun — Viðskipti við einstök lönd — 
Gjaldeyrisverzlun — Skipulag gjaldeyris- og innflutnings-
mála — Erlend Ián. 

V erzlunarjöfnnuðurinn. 

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

jöfnuðinum við útlönd, en greiðslujöfnuður-
inn sýnir yfirlit yfir heildartekjur og gjöld 
þjóðarinnar gagnvart útlöndum, eftir því 
sem unnt er að afla upplýsinga um. Heildar-
skýrslum um greiðslujöfnuðinn 1960 er enn 
ekki að fullu lokið, en frá þeim verður skýrt 
í næsta hefti Fjármálatíðinda. 

Verzlunarjöfnuðurinn eða vöruskipta-
jöfnuðurinn við útlönd, sem sýnir mismun-
inn á verðmæti innflutnings og útflutnings, 
er einn af mikilvægustu þáttum greiðslu-
jafnaðarins. Hér á eftir verður gerð grein 
fyrir verzlunarjöfnuðinum og einstökum 
liðum innflutnings og útflutnings ásamt 
yfirliti yf ir gjaldeyrisviðskipti bankanna 
og helztu fjármagnshreyfingum. 

Eftirfarandi tölur sýna verzlunarjöfnuð-
inn undanfarin þrjú ár í millj. kr. á því 
gengi, sem tók gildi 22. febrúar 1960: 

Af yfirlitinu má sjá, að innflutningurinn 
í heild varð nokkru lægri en árið áður, en 
innflutningur án skipa lækkaði mikið eða 
um tæpar 356 millj. kr., sem er 11,4% lækk-
un frá árinu áður, en á árinu 1959 jókst. 
innflutningur án skipa hins vegar um 8,0%. 
Útflutningur varð heldur meiri en á árinu 
1959 þrátt fyrir allmikið verðfall á útflutn-
ingsafurðum á árinu 1960. Birgðir út-
flutningsafurða lækkuðu verulega á árinu, 
en vegna verðfalls á mjöli og lýsi á síð-
ara hluta ársins 1959, sem ekki hafði 
verið tekið tillit til við mat birgða í lok 
ársins, ásamt áframhaldandi verðlækkun á 
fyrra hluta árs 1960, eru örðugleikar á að 
gera sér nákvæma grein fyrir því, hve hárri 
upphæð bii'Rðalækkunin nam. Bezti mæli-
kvarðinn ætti bó að fást með því að meta 
birgðirnar í árslok 1959 á sama verði og 
birgðir í árslok 1960 eru metnar, enda munu 
þær birgðir í árslok 1959, sem mest verð-
fall varð á, hafa selzt á svipuðu verði og 
lagt var til grundvallar við mat birgða í 
árslok 1960. Metnar á þennan hátt námu 
birgðir í árslok 1959 um 640 millj. kr. á 
móti 521,2 millj. kr. í árslok 1960. Lækkun-
in hefur því numið um 120 millj. kr. 

Á framangreindu yfirliti er innflutning-
ur talinn cif., eins og venjulega er gert í 
yfirlitstölum, sem Hagstofan birtir um 
verzlunarjöfnuðinn. Þar sem meginhluti 
farmgjalda eru greiðslur til íslenzkra 
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skipafélaga, fást raunhæfari tölur um verzl-
unarjöfnuðinn, ef útflutningur og innflutn-
ingur er gerður upp á sama hátt, t. d. á 
fob.-verði, en eftirfarandi yfirlit sýnir inn-
og útflutning gerðan upp á hennan hátt. 
Innflutningurinn er fyrst sýndur án skipa, 
þar næst útflutningur, og síðan er sýndur 
mismunur, þar sem skipainnflutningur er 
ekki meðtalinn. Þá er skipainnflutningur-
inn hafður í sérstökum lið, og síðast er svo 
verzlunarjöfnuðurinn sem mismunur á fob.-
verði innflutnings og útflutnings. 

Viðskiptakjörin. 
Verzlunarkjörin versnuðu nokkuð á árinu 

1960. Samkvæmt verðvísitölu Hagstofunnar 
hækkaði verðvísitala innflutnings um 785 
stig eða 116,4%, en verðvísitala útflutn-
ings hækkaði um 769 stig eða 114,8%. Staf-
ar þessi hækkun á verðvísitölum eingöngu af 
gengisfellingu þeirri, er átti sér stað á árinu 
1960. Að öllu óbreyttu hefðu bví verðvísi-
tölur inn- og útflutnings átt að hækka um 
133,5% eða um sömu prósentutölu og verð 
á skráðu gengi erlends gjaldeyris hækkaði. 
En eins og að ofan greinir, hækkaði verð-
vísitala innflutnings ekki nema um 116,4% 
í stað 133,5%. Ástæðan fyrir þessu er sú, 
að með tilkomu vfirfærslugjaldsins á árinu 
1958 var levfð hækkun á flutningsgjöldum, 
og var bví verðvísitala innflutnings grund-
völluð frá þeim tíma til gengisfellingarinn-
ar 1960 á fob.-verði innflutnings á skráðu 
gengi ásamt flutningsgjöldum á skráðu 
gengi að viðbættri hinni umsömdu hækkun, 
en verðvísitala innflutnings er byggð á cif.-
verði innflutnings, það er að segja á fob.-
verði innflutnings að viðbættum flutnings-
gjöldum og vátryggingu. Þessi hækkun á 
flutningsgjöldum hafði því svipuð áhrif og 

um gengisfellingu hefði verið að ræða. Er 
gengi krónunnar var fellt í febrúar 1960, 
hækkaði skráð verð á erlendum gjaldeyri 
um 133,5%, en vegna þeirra áhrifa, sem yf -
irfærslugjaldið hafði haft og að framan 
greinir, hækkaði verðvísitala innflutnings 
ekki nema um 116,4%. Verðvísitala útflutn-
ings er á hinn bóginn grundvölluð á fob.-
verði útflutnings, og höfðu því hin hækkuðu 
flutningsgjöld ekki áhrif á hana. Eftirfar-
andi tölur sýna verð- og magnvísitölur und-
anfarin fimm ár (1935 = 100). 

Til þess að fá rétta mynd af þróun verð-
lags á inn- og útflutningsafurðum á árinu 
1960 er bezt að umreikna verð þeirra á því 
gengi, er í gildi var á árinu 1959 (16,32 kr. 
— einn U.S.dollar). Kemur þá í ljós, að verð-
vísitala innflutnings árið 1960 er óbreytt 
frá árinu áður, en verðvísitala útflutnings 
hefur lækkað um 53,6 stig eða 8% frá árinu 
áður. Hafa því verzlunarkjörin versnað um 
8% á árinu 1960, og stafar það fyrst og 
fremst af hinu mikla verðfalli, er varð á 
lýsi og öllu fiskmjöli á þvi ári. 

Samkvæmt magnvísitölum jókst innflutn-
ingsmagnið um 0,1% á árinu 1960. Útflutn-
ingsmagnið jókst hins vegar um 11,7% á 
sama tíma, en hér ber að hafa í huga, eins 
og áður greinir, að birgðir útflutningsaf-
urða drógust mjög saman á árinu 1960. 

Útflutningsverzlunin. 
Verðmæti útflutnings var 66,6 millj. kr. 

eða 2,7% meira á árinu 1960 en árið áður, 
en verðmæti útflutningsvörubirgða minnk-
aði á hinn bóginn verulega frá síðustu 
áramótum. En eins og að framan er getið, 
á nokkur hluti af verðmætislækkuninni rót 
sína að rekja til verðlækkunar á lýsi og 
mjöli. Útflutningur á óverkuðum saltfiski, 
isfiski, síldarlýsi, hvallýsi og síldarmjöli 
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1. tafla. Útflutningur 1958—1960 eftir vöruflokkum. 
(Verð í þús. kr. og magn í tonnum.) 

Verðmæti umreiknað í íslenzkar krónur á gengi eftir 22. febrúar 1960. 

jókst verulega, en hins vegar dró töluvert 
úr útflutningi á verkuðum saltfiski, freð-
fiski, grófsaltaðri síld, fiskmjöli, karfalýsi 
og karfamjöli. Hlutfall sjávarafurða í út-
flutningnum var svipað og undanfarin ár 
eða um 91,3%. 

Verður nú gerð grein fyrir útflutningi 
og sölu helztu vöruflokka, en sundurliðun 
útflutnings árin 1958—1960 er sýnd í 1. 
töflu. 
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Útflutningur á ísfiski jókst mjög mikið 
á árinu, eins og sjá má á 2. töflu. Nettó-
verð, þ. e. söluverð að frádregnum löndun-
arkostnaði o. fl., tollum og farmgjaldi, var 

3. tafla. Útflutningur freðfisks, freð-
síldar og frystra hrogna 1959—1960. 

(Miðað við gengi eftir 22. febrúar 1960.) 

þó heldur lægra eða að meðaltali 4,29 kr. 
á kg árið 1960, en 4,48 kr. á kg árið 1959. 

Freðfiskur var sem fyrr mikilvægasta út-
flutningsvara Íslendinga árið 1960. Útflutn-
ingsverðmæti hans minnkaði um 7,3%, og 
hlutdeild hans í heildarútflutningi 1960 var 
35,3%. Mikilvægasti markaðurinn fyrir 
freðfisk á árinu var sem fyrr Rússland. Út-
flutningur þangað minnkaði þó nokkuð á 
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4. tafla. Útflutningur á saltfiski, sölt-
uðum þunnildum og söltuðum hrognum 

1959—1960. 
(Miðað við gengi eftir 22. febrúar 1960.) 

1959 1960 

árinu, eins og sjá má á 3. töflu, sem sýnir 
freðfiskútflutninginn. Bandaríkin eru ann-
að mikilvægasta markaðsland fyrir freðfisk, 
en útflutningur þangað minnkaði um 10,7% 

5. tafla. Útflutningur á skreið 
1959—1960. 

(Miðað við gengi eftir 22. febrúar 1960.) 

19 5 9 19 6 0 
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á árinu 1960. Útflutningur til Tékkóslóvakíu 
minnkaði mjög eða um 48,3%, og útflutn-
ingur til A.-Þýzkalands dróst einnig nokkuð 
saman. Áætlaðar birgðir freðfisks lækkuðu 
úr 11,7 þús. tonnum í ársbyrjun í 6,4 þús. 
tonn í árslok. Eins og sjá má á 3. töflu, hélzt 
útflutningsverðmæti freðsíldar svo til ó-
breytt. Hins vegar varð töluverð minnkun 
á útflutningsverðmæti frystra hrogna. 

Saltfiskútflutningur varð í heild nokkru 
meiri en árið áður, eins og sjá má á 4. töflu. 
Útflutningur á fullverkuðum saltfiski dróst 
þó enn saman, einkum varð verulegur sam-
dráttur á útflutningi fullverkaðs saltfisks 
til Spánar og Jamaíka. Hins vegar jókst út-
flutningur til Kúbu allmikið. Útflutningur á 
óverkuðum saltfiski jókst töluvert eða um 
29,9% á árinu. Helzti kaupandi hans var 
sem fyrr Portúgal, og varð nokkur aukn-
ing á sölu þangað á árinu. Enn fremur jókst 
útflutningur til Bretlands og Ítalíu. Útflutn-
ingur saltaðra þunnilda og saltaðra hrogna 
jókst nokkuð á árinu. Birgðir verkaðs salt-
fisks voru áætlaðar 1.700 tonn í árslok, en 
voru 500 tonn í ársbyrjun. Áætlaðar birgðir 
óverkaðs saltfisks hækkuðu úr 300 tonnum 
í ársbyrjun í 1.500 tonn í árslok. 

Útflutningur á skreið dróst lítið eitt sam-
an á árinu. Mestur varð samdrátturinn á út-
flutningi til Bretlands eða 17,5%. Hins veg-
ar varð enn aukning á skreiðarútflutningi 
til Nígeríu, eins og sjá má i 5. töflu. Fram-
leiðslan varð nokkru meiri á árinu 1960 en 
á næsta ári á undan, og jukust áætlaðar 
birgðir um 2.623 tonn eða úr 4.200 tonnum 
í 6.823 tonn. 

Útflutningur fiskmjöls árið 1960 dróst 
verulega saman eða um 54,7%, en áætlaðar 
birgðir jukust um 6.922 tonn eða úr 2.850 
tonnum í ársbyrjun í 9.772 tonn í árslok. 
Stafar þetta fyrst og fremst af áframhald-
andi verðfalli á fiskmjöli á heimsmarkaðn-
um fram á árið 1960. 

Útflutningsverðmæti karfalýsis og karfa-
mjöls dróst einnig mikið saman á árinu 1960 
eða um 53,2% og 27% hvort um sig, sem sjá 
má í 7. töflu. Stafar þessi samdráttur, sem 
fyrr segir, af verðfalli á öllu mjöli unnu úr 
fiski, svo og verðfalli á lýsi, sem þó var ekki 

jafn mikið. Einnig varð karfaaflinn miklu 
minni en árið áður. Birgðir karfalýsis lækk-
uðu úr 1.200 tonnum í ársbyrjun í 476 tonn 
í árslok, og birgðir karfamjöls lækkuðu úr 
3.600 tonnum í ársbyrjun í 381 tonn í 
árslok. 

Útflutningur á þorskalýsi varð nokkru 
minni árið 1960 en árið 1959. Holland var 
eins og árið á undan aðalkaupandinn, en 
verulegur samdráttur átti sér stað í út-
flutningi þorskalýsis til Noregs, sem sjá má 
á 8. töflu. Birgðir þorskalýsis lækkuðu 
nokkuð á árinu eða úr 2.400 tonnum í 2.089 
tonn. 

Í 9. töflu fæst yfirlit um útflutning hval-
afurða tvö sl. ár. Enn frekari samdráttur 
varð í útflutningi hvalkjöts á árinu. Aftur 
á móti jókst útflutningur hvallýsis verulega 
eða um 95%. Hvalmjölsframleiðslan fór öll 
á innanlandsmarkað eins og undanfarin ár. 

Útflutningur saltsíldar varð allmiklu 
minni árið 1960 en árið áður, eins og sjá 
má á 10. töflu. Útflutningur til Rússlands, 
sem verið hefur einn helzti kaupandi þessara 
afurða, minnkaði verulega eða um 62,9%. 
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8. tafla. Útflutningur á þorskalýsi 
1959—1960. 

(Miðað við gengi eftir 22. febrúar 1960.) 

19 5 9 196 0 

9. tafla. Útflutningur hvalafurða 
1959—1960. 

(Miðað við gengi eftir 22. febrúar 1960.) 

Einnig varð nokkur samdráttur í útflutn-
ingi til Finnlands. Hins vegar varð nokkur 
aukning á útflutningi til Sviþjóðar og Aust-
ur-Þýzkalands. Alls fóru til söltunar 21,8 
þús. tonn á móti 36,3 þús. tonnum árið áður, 
og var því um verulegan samdrátt í síldar-
söltun að ræða. Einnig varð heildarsíldar-
aflinn mun minni árið 1960 eða 136,4 þús. 
tonn á móti 182,9 þús. tonnum árið 1959. 
Allmikil birgðalækkun átti sér stað á árinu 
eða úr 58,2 þús. tunnum í ársbyrjun í 33,8 
þús. tunnur í árslok. 

Útflutningur á síldarlýsi og síldarmjöli 
jókst verulega árið 1960 miðað við árið á 
undan, eins og sjá má á 11. töflu. Fram-
leiðsla síldarlýsis og síldarmjöls varð þó 
töluvert minni en árið á undan. í bræðslu 
fóru 103,5 þús. tonn á móti 131,4 þús. tonn-
um árið áður. Hins vegar átti sér stað mikil 
birgðalækkun á þessum afurðum. Birgðir 
síldarlýsis lækkuðu úr 19.600 tonnum í árs-
byrjun í 4.142 tonn í árslok, og birgðir síld-
armjöls lækkuðu úr 12.500 tonnum í árs-
byrjun í 5.874 tonn í árslok. 

Útflutningur landbúnaðarafurða var tölu-
vert minni í heild en árið áður. Þó varð 
nokkur aukning á útflutningi frysts kinda-
kjöts, og var meðalverð þess einnig nokkru 
hærra árið 1960 heldur en árið áður. Í 12. 

10. tafla. Útflutningur á saltaðri síld 
1959—1960. 

(Miðað við gengi eftir 22. febrúar 1960.) 

19 5 9 19 6 0 
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11. tafla. Útflutningur á síldarlýsi % 
og síldarmjöli 1959—1960. 

(Miðað við gengi eftir 22. febrúar 1960.) 

töflu er sýndur útflutningur á söltuðum 
sauðargærum og ull. Útflutningur á gærum 
var heldur minni en árið á undan, en meðal-
verð á þeim var nokkru hærra á árinu 1960 
heldur en árið áður. Útflutningur ullar dróst 
verulega saman á árinu, og meðalverð á 
henni var einnig nokkru lægra heldur en 
árið áður. 

Enginn köfnunarefnisáburður var fluttur 
út árið 1960. 

Innflutningsverzlun. 
Heildarverðmæti innflutnings varð um 40 

millj. kr. (1,2%) minna en ávið áður. Á ár-
inu 1960 var skipainnflutningur óvenju 
mikill og nam rúmlega 572 millj. kr. Er það 
aukning um 315,3 millj. kr. eða 122,5% mið-

að við árið áður. Annar innflutningur en 
skip hefur því orðið um 356 millj. kr. lægri 
en árið áður eða minnkað um 11,4% .Línurit-
ið að ofan sýnir skipainnflutning 1951— 
1960 í hlutfalli af heildarinnflutningnum. Á 
línuritinu má greinilega sjá, að sveiflur eru 
oft allmiklar í skipainnflutningi frá ári til 
árs. Á því tímabili, sem línuritið nær yfir, 
er hlutfall skipainnflutnings langhæst 1960 
eða 17%, næsthæst er það 1951, rúmlega 
10%. Á árinu 1955 er hlutfallið hins vegar 
lægst, tæp 2%. 

Skipting innflutnings á vörudeildir er 
sýnd í 13. töflu og nánari sundurliðun nokk-
urra vörutegunda í 14. töflu. Aukning inn-
flutnings varð mikil á liðnum flutningstæki 
eða 279,5 millj. kr. (62,1%). Stafar aukn-
ingin öll af skipainnflutningi, en hann jókst, 
eins og áður er sagt, um 315,3 millj. kr., 
þannig að innflutningur annarra flutnings-
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12. tafla. Útflutningur á söltuðum 
sauðargærum og ull 1959—1960. 

(Miðað við gengi eftir 22. febrúar 1960.) 

tækja en skipa hefur minkað um 35,8 millj. 
kr. Innflutningur óunninna spunaefna jókst 
um 10,3 millj. kr. (44,1%) og óunnins nátt-
úrlegs áburðar og jarðefna um 9,5 millj. kr. 
(33,8%). Lækkun varð mest á innflutningi 
eldsneytis, smurningsolíu og skyldra efna 
eða 73,3 millj. kr. (14,5%), tilbúins áburðar 
21,1 millj. kr. (34,2%), trjá- og korkvara 
(nemahúsgagna) 24 millj. kr. (29%) og véla 
annarra en rafmagnsvéla 57,5 millj. kr. 
(20%). 

Allverulegar breytingar voru gerðar a 
skipulagi innflutningsmála á árinu með lög-
um nr. 30/25. maí 1960 og reglugerðum, sem 
síðar voru settar. Miðuðu þær að auknu 
frjálsræði, og var gert ráð fyrir, að 60% af 
heildarinnflutningi miðað við innflutning 
ársins 1958 væru frjáls frá öllum löndum. 

Að því er varðar framkvæmd innflutn-
ingsmála, eftir að hið nýja skipulag tók 

gildi, er það að segja, að gjaldeyrir var við-
stöðulaust veittur fyrir þeim vörum, sem 
innflutningur er frjáls á. Er það alger 
breyting frá þvi, sem áður var, þar sem oft 
þurfti vegna gjaldeyrisörðugleika að tak-
marka gjaldeyrissölu fyrir vörum, sem voru 
á frílista. Auk þess voru leyfi veitt viðstöðu-
laust fyrir miklum hluta þess innflutnings, 
sem leyfi þarf fyrir, þar sem leyfaveitingin 
er einkum til þess að tryggja viðskipti við 
vöruskiptalönd. í kaflanum um skipulag 
gjaldeyris- og innflutningsmála síðar í þess-
ari grein er nánar skýrt frá þeim breyt-
ingum, sem gerðar voru á skipulagi inn-
flutningsmála á árinu. 

Viðskipti við einstök lönd. 
Nokkrar breytingar urðu á viðskiptum Ís-

lendinga við einstök lönd og greiðslusvæði á 
árinu 1960, eins og sjá má í 15. og 16. töflu. 
Innflutningur frá og útflutningur til E.M.-
A.- og sterlingsgreiðslusvæðisins jókst veru-
lega eða um 30,8% og 38,1% hvort í sínu 
lagi. Hins vegar varð nokkur samdráttur á 
viðskiptum við dollarasvæðið, innflutning-
ur þaðan minnkaði um 10,7% og útflutn-
ingur þangað um 12,2%. Þó varð mestur 
samdráttur á viðskiptum við vöruskipta-
löndin, innflutningur þaðan dróst sam-
an um 32,9% og útflutningur þangað 
um 35,1%. Frá einstökum löndum jókst 
innflutningurinn hlutfallslega einna mest 
frá Noregi eða um 70,5%, frá Vestur-
Þýzkalandi um 53,5% og frá Danmörku 
um 45,6%. Á hinn bóginn minnkaði 
innflutningur hlutfallslega einna mest frá 
Austur-Þýzkalandi eða um 47,1%, frá 
Tékkóslóvakiu um 30,2%, frá Rússlandi um 
14,3% og frá Bandaríkjunum um 12,7%. Út-
flutningur til einstakra landa jókst hlutfalls-
lega mest til Noregs eða um 166,7%, til 
Bretlands um 78,8%, til Hollands um 70% 
og til Vestur-Þýzkalands um 37,2%. Hins 
vegar minnkaði útflutningur hlutfallslega 
mest til Tékkóslóvakíu eða um 49,4%, til 
Austur-Þýzkalands um 27,8%, til Rússlands 
um 18,6% og til Bandaríkjanna um 14,8%. 

Hér fer á eftir yfirlit vfir viðskipta-
samninga, sem í gildi voru 1960. Miðað er 
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13. tafla. Innfluttar vörur eftir vörudeildum 1957—1960. 
Flokkað er samkvæmt vöruf lokkun Sameinuðu þjóðanna. Upphæðir eru tilgr. í þús. kr. 
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l4 - tafla. Innflutningur nokkurra vörutegunda 1958—1960. 
(Verð er tilgreint í þús. kr. og magn í tonnum, nema annars sé getið.) 

við síðustu framlengingar eða bókanir fyrir 
ársbyrjun 1960, hafi nýr samningur ekki 
verið gerður á árinu. Fyrst verður getið 
samninga við vöruskiptalöndin og síðan 
samninga við önnur lönd. Þessir vöruskipta-
samningar voru í gildi á árinu 1960. 

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

Ísrael: 18. mai 1959—18. maí 1960. Þessi 
samningur var í gildi óbreyttur til 31. des-
ember 1960. Hinn 19. október 1960 var svo 
gerður nýr samningur milli Íslands og 
Ísrael, er gildir frá 1. janúar 1961. Hinn nýi 
viðskiptasamningur er jafnframt greiðslu-
samningur, og er þar ákveðið, að greiðslur 
milli landanna skuli vera í frjálsum gjald-
evri, og hættu því viðskipti við Ísrael að 
vera á vöruskiptagrundvelli frá 1. janúar 
1961. Gildistími samningsins er eitt ár, en 
framlengist áfram til eins árs, sé honum 
ekki sagt upp af öðrum hvorum samnings-
aðila með þriggja mánaða fyrirvara. 

Pólland: 1. marz 1959—31. marz 1960. 
Var samningurinn framlengdur óbreyttur 
um sex mánuði til 30. september 1960. Hinn 
1. október sl. var undirritaður nýr við-
skiptasamningur milli Íslands og Póllands, 
og gildir hann frá 1. október 1960 til 30. 
september 1961, en framlengist sjálfkrafa 

um eitt ár í senn, sé honum ekki sagt upp. 
æskir ekki brevtinga fyrir 30. september 
1961. 

Rúmenia: 1. janúar 1960—31. desember 
1960. Samningurinn framlengist sjálfkrafa 
um eitt ár í senn, sé honum ekki sagt upp. 

Rússland: 1. janúar 1960—31. desember 
1962. Hinn 17. maí 1960 var gerð breyting 
á bókun um gagnkvæmar vöruafgreiðslur 
frá Rússlandi og Íslandi á árunum 1960 til 
1962. Þessi breyting var fólgin í því, að 
hinir árlegu kvótar fyrir vöruskipti land-
anna voru hækkaðir um 133% í samræmi 
við þá breytingu, sem gerð var á gildi ís-
lenzku krónunnar. 

Tékkóslóvakía: 1. september 1957—31. 
ágúst 1960. Hinn 16. nóvember 1960 var 
undirritaður nýr viðskiptasamningur milli 
íslands og Tékkóslóvakíu, og gildir hann i 
þrjú ár frá 1. september 1960 til 31. ágúst 
1963, en vörulistar, sem jafnframt var sam-
ið um, gilda í eitt ár frá 1. september 1960 
til 31. ágúst 1961. 

Ungverjaland: 1. janúar 1960—31. desem-
ber 1960. 

Austur-Þýzkaland: 1. janúar 1960—-31. 
desember 1960. 

Eins og undanfarin ár var Rússland mik-
ilvægasta vöruskipta- og viðskiptaland Ís-
lendinga. Þó varð nokkur samdráttur á 
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bæði inn- og útflutningi þaðan. Á árinu 
1960 nam innflutningur þaðan 18,8% heild-
arinnflutnings, en 16,1% árið áður, og út-

flutningur þangað nam 14,9% heildarút-
flutnings, en 18,3% árið áður. Til Rússlands 
var fluttur freðfiskur og saltsíld o. fl., en 



keypt þaðan brennsluolíur, bensín, timbur, 
bifreiðir, ýmiss konar járn- og stálvörur, 
korn og kornvörur o. fl. 

Annað mikilvægasta vöruskiptaland Ís-
lendinga var Tékkóslóvakía. Allverulegur 
samdráttur varð einnig á þeim viðskiptum. 

Lækkaði innflutningur baðan árið 1960 úr 
5,3% í 3,7% af heildarinnflutningi, og út-
flutningur þangað lækkaði úr 7,9% í 4,0% 
af heildarútflutningi. Þangað var seldur 
freðfiskur, söltuð og frosin síld, lýsi, fisk-
mjöl, niðursoðnar fiskvörur o. fl. í staðinn 
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seldu Tékkar hingað vefnaðarvörur, skó-
fatnað, trjávörur, gler og glervörur, ýmiss 
konar áhöld og vélar, bíla, járn og stálvörur, 
sykur o. fl. 

Þriðja mesta vöruskiptalandið var Aust-
ur-Þýzkaland, en gildandi vöruskiptasamn-
ingur er ekki opinber og því byggður á 
einkaviðskiptum. Töluverður samdráttur 
varð á viðskiptum við Austur-Þýzkaland á 

árinu 1960. Innflutningur þaðan nam 3,7% 
af heildarinnflutningi, en 7% árið áður. Út-
flutningur þangað nam 3,9% af heildarút-
flutningi, en 5,4% árið áður. Kaupa Austur-
Þjóðverjar aðallega freðfisk, saltsíld. ull, 
fiskmjöl o. fl., en selja á móti fiskiskip (5 
fiskibátar og 1 tappatogari voru fluttir inn 
á árinu 1960), álnavöru, vélar, sykurvörur, 
fatnað o. fl. 

Viðskipti við Brasilíu urðu svipuð og árið 
áður. Þangað er eingöngu seldur fullverk-
aður saltfiskur, en Íslendingar kaupa það-
an aðallega kaffi. 

Viðskipti við Pólland minnkuðu nokkuð 
á árinu. Þangað var einkum sem saltsíld, 
freðsíld, fiskmjöl, lýsi, gærur, garnir o. fl. 

í staðinn voru einkum keypt kol, vefnaðar-
vörur, járnvörur, vélar, glervörur, ávextir, 
timbur o. fl. 

Viðskipti við Ísrael drógust mjög saman 
á árinu, sérstaklega útflutningur þangað, 
sem varð sama og enginn. Þaðan var flutt 
inn eitthvað af ávöxtum og vefnaðarvöru. 

Viðskiptasamningar við önnur lönd, sem 
hafa að miklu leyti frjálsan gjaldeyri, eru 
miklu þýðingarminni en samningarnir við 
vöruskiptalöndin. Samningar við þessi lönd 
hafa einkum verið gerðir til þess að tryggja 
innflutningsleyfi á þeim afurðum Íslend-
inga, sem eru háðar slíkum leyfisveitingum 
í öðrum löndum, en sumir samningarnir 
eru hrein formsatriði. Eftirtaldir viðskipta-
samningar við önnur lönd voru í gildi á ár-
inu 1960: 

Danmörk: 15. marz 1959—14. marz 1960. 
Samningurinn hefur ekki verið framlengd-
ur. 

Frakkland: 1. apríl 1959—31. marz 1960. 
Samningurinn var framlengdur óbreyttur 
til 31. desember 1960. 

Svíþjóð: 1. apríl 1959 — 31.marz 1960. 
Samningurinn hefur verið framlengdur um 
tvö ár eða til 31. marz 1962. 

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

Finnland: Frá 1. febrúar 1959 til 31. 
janúar 1960 var í gildi síðasti vöruskipta-
samningur milli Íslands og Finnlands. Nýr 
samningur var gerður bann 16. júní 1960. 
Fær Ísland þar með aðild að bókun um 
marghliða viðskipti og greiðslur milli Finna 
og nokkurra Evrópulanda. Með aðild þessari 
fá Íslendingar sama rétt varðandi frjálsan 
innflutning til Finnlands og innflutning 
samkvæmt almennum kvótum eins og að-
ildarríkin 13 að bókuninni. Jafnframt er 
Finnum veittur sami réttur varðandi frjáls-
an innflutning til Íslands og innflutning 
samkvæmt almennum kvótum, eins og veitt-
ur hefur verið þátttökuríkjum Efnahags-
s am v i nn u s tof n unar Evrópu. 

Spánn: 29. nóvember 1960—29. nóvember 
1961. Hinn 29. nóvember 1960 var undirrit-
aður nýr viðskiptasamningur milli Íslands 
og Spánar, en vöruskiptasamningur við 
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Spán hafði fallið úr gildi við inngöngu 
Spánar í Efnahagssamvinnustofnun Evrópu 
í júli 1959. Samningurinn er gerður á 
grundvelli frjálsra viðskipta í samræmi við 
starfsreglur Efnahagssamvinnustofnunar 
Evrópu. Gildistími samningsins er eitt ár, 
en framlengist sjálfkrafa um eitt ár í senn, 
sé honum ekki sagt upp með þriggja mán-
aða fyrirvara. 

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

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

Gjaldeyrisverzlun. 

Yfirlit yfir gjaldeyrisviðskipti bankanna 
1960 er sýnt í 17. töflu. Samkvæmt því var 
innkominn gjaldeyrir alls á árinu 3.484,3 
millj. kr., en útlátinn gjaldeyrir 3.270,4 
millj. kr. Meginhluti keypts gjaldeyris, en 
með því er átt við þann gjaldeyri, sem 
kemur fram á gjaldeyriskaupaskýrslum 
bankanna, er andvirði útflutnings eða 
2.749,3 millj. kr. Duldar tekjur nema 560,6 
millj. kr. og erlend lán,sem talin eru í gjald-

eyriskaupum, 164,0 millj. kr. Þessi lán eru 
að mestu leyti ICA-lán, sem tekin voru 1959 
og 1960, en á árinu voru notaðar af þeim 
samtals rúmar 149 millj. kr. Annar innkom-
inn gjaldevrir er fyrst og fremst lán til 
Sogsvirkjunarinnar, sem kemur inn í dollur-
um, en hefur aðallega verið greitt út í dönsk-
um krónum, og koma greiðslurnar fram í 
liðnum annar útlátinn gjaldeyrir. Seldur 
gjaldeyrir á vegum bankanna nam alls 
3.216,1 millj. kr., þar af er andvirði inn-
flutnings 2.497,2 millj. kr. og duldar greiðsl-
ur 718,9 millj. kr. Annar útlátinn gjaldeyrir 
eru fyrst og fremst greiðslur af skuld við 
E.P.U. eða tæpar 48 millj. kr. Aðrar greiðsl-
ur undir þessum lið eru vegna Sogsvirkjun-
arinnar, eins og áður er getið. 

Gjaldeyrisstaða bankanna batnaði á árinu 
um 239,5 millj. kr., en frá því þarf að draga 
arkna eign bankanna af erlendum vixlum, 
þar sem gialdcyrir er ekki talinn keyptur, 
fyrr en víxlarnir eru greiddir. Hækkun á 
þessum lið nam 76,2 millj. kr. á árinu 1960. 
Að lokum er svo mismunaliður að upphæð 
50,6 millj. kr. Er hér um að ræða færslur, 
sem ekki koma fram á gjaldeyrisviðskiptum, 
svo sem gengismunur á bókfærðri verð-
bréfaeign bankanna o. fl. 

Utan við gjaldeyrisviðskipti bankanna í 
17. töflu er innflutningur á ákveðnum vöru-
tegundum frá Bandaríkjunum, en andvirði 
þeirra er lánað samkvæmt sérstökum samn-
ingi (P.L. 480). Innflutningur bessi nam 
árið 1960 alls 93,9 millj. kr. 

Allmikill munur er á andvirði útflutnings, 
eins og hann er talinn á 17. töflu og i verzl-
unarskýrslum, sjá 15. töflu. Munurinn ligg-
ur í fyrsta lagi í verðmætishækkun vegna 
farmgjalda, sem kemur fram í gjaldevris-
uppgjöri, en ekki í verzlunarskýrslum, bar 
sem útflutningur er talinn fob. Þó er ís-
fisksútflutningur talinn hærri í verzlunar-
skýrslum, bar sem aðeins hluta andvirðis-
ins er skilað til bankanna. en hitt fer til 
greiðslu á kostnaði erlendis. Í öðru lagi veld-
ur það oft. miklum mun, að greiðslur koma 
inn á öðru ári en afskipun fer fram. Ancl-
virði innflutningsins verður einnig allt ann-
að og lægra í 17. töflu en í verzlunarskýrsl-
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18. tafla. Kaup og sala bankanna á erlendum gjaldeyri mánaðarlega 
1958—1960 og skipting á gjaldeyristegundir. 

(Í þús. kr. og á gengi eftir 22. febrúar 1960.) 

um. Aðalmismunurinn liggur í verðmæti 
farmgjaldanna, sem kemur fram í verzlun-
arskýrslum, þar sem innflutningur er talinn 
cif., en ekki í gjaldeyrisuppgjörinu. Auk 
þess fara greiðslur fyrir nokkurn hluta inn-
flutningsins ekki fram gegnum bankana, 
einkum þann hluta, sem byggist á lántökum 
erlendis og greiðist því ekki fyrr en síðar. 

Kaup og sala bankanna á erlendum gjald-
eyri er sunduiiiðað eftir mánuðum i 18. 
töflu og einnig í frjálsan gjaldeyri og vöru-
skiptagjaldeyri. Undir vöruskiptagjaldeyri 
falla gjaldeyrisviðskipti við Rússland, Pól-
land, Tékkóslóvakíu, A.-Þýzkaland, Ung-
verjaland, Rúmeníu, Ísrael og Brasilíu. 
Gjaldeyrisviðskipti við Finnland voru á 
vöruskiptagrundvelli aðeins í janúarmánuði, 
en eftir það í frjálsum gjaldeyri. Um sl. 
áramót voru einnig tekin upp viðskipti við 
Ísrael í frjálsum gjaldeyri, og er því Brasi-
lía nú eina landið utan Austur-Evrópuland-
anna, sem jafnkeypisviðskipti eru við. 
Gjaldevrisviðskiptin við vöruskiptalöndin 
drógust m.jög saman á árinu eða um nálægt 

þriðjung frá 1959. Kaup í þessum gjaldeyri 
voru 1960 rúm 22% af heildarkaupunum, en 
salan tæp 23% af heildarsölunni. Sambæri-
legar tölur fyrir árið 1959 voru kaup 35%' 
og sala 32%c. 

Gjaldeyrisstaða bankanna, en bað eru 
eignir og skuldir nettó í erlendum bönkum, 
verðbréfaeign og mynt ásamt víxlum og öðr-
um innheimtum á útlönd, batnaði um nær 
240 millj. kr. á árinu, eins og sést á eftir-
farandi tölum (millj. kr. og á því gengi, 
sem gilti eftir 22. febrúar 1960): 
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19. tafla. Gjalcleyriskaup bankanna fyrir 
annað en útfluttar vörur 1958—1960. 
(Í millj. kr. og á gengi eftir 22. febrúar 1960.) 

dyrum gengislækkun, fór síðan batnandi 
fram í april, versnaði aftur yfir sumarmán-
uðina allt fram í september. Siðan fór stað-
an jafnt og þétt batnandi til ársloka og haf ði 
þá batnað um tæpar 240 millj. kr. á árinu, 
eins og áður er sagt. 

Stuttar ábvrgðir, þ. e. til eins árs eða 
skemmri tíma, námu í árslok 1960 262 millj. 
kr., en 219 millj. kr. í árslok 1959. Aðrar 
greiðsluskuldbindingar bankanna námu 206 
millj. kr., en 133 millj. kr. í árslok 1959. 
Voru þær þá óvenju lágar, þar sem gjaldeyr-
isúthlutun var mjög takmörkuð síðara hluta 
ársins 1959. Stutt vörukaupalán innflytj-
enda, en þau eru innifalin í ofangreindum 
tölum yfir stuttar ábyrgðir og greiðslu-
skuldbindingar, námu í árslok 1960 214 
millj. kr. Ekki er vitað, hve hárri upphæð 
þau námu í árslok 1959. 

Loks er þess að geta, að ýmsar kröfur 
bankanna á útlönd námu í árslok 1960 133 
millj. kr. Sams konar kröfur voru í árslok 
1959 um það bil 72 millj. kr. 

Heildarupphæð dulinna gjaldeyristekna, 
sem sýnd er í 17. töflu, er sundurliðuð nán-
ar í 19. töflu og gjaldeyrissala fyrir öðru 
en innflutningi í 20. töflu. Duldu greiðslun-
um er skipt í greiðslur gegn levfum og án 
leyfa. Síðarnefndu greiðslurnar eru fyrir 

ýmsa opinbera aðila og erlend sendiráð. í 
yfirfærslu ríkissjóðs er innifalinn kostnað-
ur við utanríkisþjónustuna og önnur útgjöld 
rikissjóð erlendis. 

Allar tölur frá eldri tima en 1960 í þess-
um kafla og í töflunum eru umreiknaðar á 
því gengi, sem tók gildi 22. febrúar 1960. 

Skipulag gjaldeyris- og innflutningsmála. 

Framan af árinu 1960 var fyrirkomulag 
gjaldeyris- og innflutningsmála óbreytt frá 
því, sem verið hafði undanfarin ár. í grein-
argerð með frumvarpinu um efnahagsmál, 
sem lagt var fyrir Alþingi í febrúar 1960, 
var þó boðað, að mjög myndi verða dregið 
úr innflutnings- og gjaldeyrishömlum og 
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skipulagi þessara mála breytt. Nokkru siðar 
lagði ríkisstjórnin svo fyrir Alþingi frum-
varp um skipan innflutnings- og gjaldeyris-
mála o. fl. Frumvarpið var samþykkt sem 
lög nr. 30 25. maí 1960. í kjölfar bess fylgdu 
tvær reglugerðir, önnur um skipan gjald-
eyris- og innflutningsmála o. fl. og hin um 
gjaldeyris- og innflutningsleyfi. Verður hér 
á eftir skýrt f rá helztu breytingum frá eldra 
fyrirkomulagi. 

Gert er ráð fyrir, að um 40% af heildar-
innflutningnum verði há'5 leyfum, en um 
60% frjáls frá öllum löndum, og er bá miðað 
við innflutning ársins 19-58. Mikill hluti þess 
innflutnings, sem ekki er frjáls, ev þó ein-
ungis háður leyfum til að tvvggia viðskipti 
við vövuskiptalönd, og eru leyfi til innflutn-
ings fvá þeim gefin íit, eins og óskað ev eft-
iv. Raunvevuleg takmörkun innflutnings með 
innflutningsleyfum á sér bví aðeins stað, 
að því er snevtir innflutning á þeim vövum 
fyrir fvjálsan gjaldeyri, sem annavs evu að 
mestii leyti fluttav inn fvá vöruskiptalönd-
um, en ekki er að öllu leyti hægt að fá það-
an. Þessi innflutninguv nemur hins vegar 
ekki meivu en 10—15% af heildavinnflutn-
ingnum. 

Að bví er viðkemuv yfirfærslum fvrir 
duldum greiðslum, er aðalreglan sú. að leyfi 
þarf fyrir yfirfærslum. Einu gveiðslurnar, 
sem undanþegnar eru leyfum, eru: greiðsl-
ur ríkissjóðs vegna vaxta og afborgana lána, 
kostnaðar við utanríkisþjónustuna og 
gveiðslur til albjóðastofnana. 2) greiðslur 
vegna þiónustu pósts og síma og 3) erlendur 
kostnaðuv gjaldeyrisbankanna. Fyrir öllum 
öðvum gveiðslum þarf leyfi, en beim má bó 
skipta í tvo flokka. Annars vegar eru 
írreiðslur, sem í siálfu sér eru friálsar 
innan vissra takmarka. og er leyfaveitingin 
fvrst og fremst til að auðvelda eftirlit. Hins 
vegar eru greiðslur, sem nauðsynlegt er að 
takmarka enn um skeið af gjaldeyrisástæð-
um. 

Úthlutun gjaldeyris- og innflutningsleyfa 
fyrir vörum og gialdeyrisgreiðslum annast 
Landsbankinn og Útvegsbankinn í samráði 
við Viðskiptamálaráðunevtið, en beir eru 

einu viðskiptabankarnir, sem rétt hafa til 
að verzla með evlendan gjaldeyvi. 

Hinn 1. júni 1960 var Innflutningsskrif-
stofan lögð niður, en hún hafði áður haft 
með höndum veitingu innflutnings- og gjald-
eyrisleyfa. 

Gjaldeyrisbankarnir gefa út þvenns konai' 
leyfi : A-leyfi, sem eru gjaldeyris- og inn-
flutningsleyfi fyrir vörum; B-leyfi, sem 
aðeins eru innflutningsleyfi fyrir vövum, 
en innflytjandinn legguv sjálfur fram gjald-
eyri; og loks C-leyfi, sem eru fyrir duldum 
greiðslum. 

Erlend lán. 

Erlendar lántökur árið 1960 námu samtals 
612,0 millj. kr., og er þá átt við þau lán, 
sem talin eru innkomin á árinu. Meginhlut-
inn af þessari upphæð eða 448,0 millj. kr. 
er fyrir utan gjaldeyrisverzlun bankanna OJÍ 
því ekki talinn með innkomnum gjaldeyri í 
17. töflu. 

Innkomin lán ásamt vaxtagreiðslum og 
afborgunum eru sýnd á 21. töflu. skipt á 
gjaldeyristegundir. Af innkomnum lánum 
hafði vevið samið um 366,9 millj. kv. fyrir 
ársbyrjun 1960. Hér verður getið þeirra 
lána, sem samið var um á árinu. 

Í f járlögum ársins 1959 var ríkisstjórn-
inni heimilað að taka erlend lán allt að 6 
millj. dollara. Um fyrra hluta lánsins var 
samið 1959, en um síðara helming þess eða 
3 millj. dollara í janúar 1960. Lánið er tekið 
hjá Efnahagssamvinnustofnuninni í Was-
hington og er ætlað til þess að efla efna-
hagsbi'óunina á Íslandi. Lánið er afborg-
unarlaust í eitt ár. en endurveiðist. síðan 
í dollurum með 35 jöfnum hálfsárslegum 
greiðslum. Vextir eru %. Mestur hlutinn 
af þessu láni var notaður á árinu. 

Framkvæmdabanki Íslands tók á árinu 
lán h.iá Union Bank of Switzerland að upp-
hæð 500.000 sv.fr. Lánið, sem er með 5 1/2% 
vöxtum. enduvgveiðist á 5 ávum. Það vevð-
ur notað til kaupa á svissneskum vörum. 
Tæpur helmingur lánsins var notaðuv 1960. 

Einnig tók Framkvæmdabankinn tvö 
smærri lán í Þýzkalandi. Annað lánið er að 
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21. tafla. Hreyfing fastra erlendra lána 1960. 
(Í þús. ísl. kr.) 

Lántökur, 
innkomið á árinu 

Vaxtagreiðslur 
á árinu 

Afborganir 
á árinu 
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upphæð 300 þús. þýzk mörk og er ætlað til 
eflingar á þjónustu við notendur Baader-
fiskvinnsluvéla. Helmingur þessarar upp-
hæðar var notaður á árinu. Vextir eru 5%, 
og lánið endurgreiðist á 10 árum. Hitt lánið 
er tekið hjá Commerzbank í Düsseldorf og 
er til kaupa á vélum og tækjum til að leggja 
niður sjólax. Vextir af láninu eru 3%% 
umfram forvexti þýzka þjóðbankans, og það 
endurgreiðist á 4 árum. Lánið, sem er að 

er að upphæð 738 þúsund gyliini, er til 5 
ára og með 6% vöxtum. Ekki var það talið 
innkomið á árinu. Annar opinber aðili samdi 
um lán vegna skipakaupa á árinu, en það 
var Vestmannaeyjabær, sem tók lán í V.-
Þýzkalandi að upphæð 585 þúsund mörk 
vegna kaupa á dráttarbát. Þetta lán var ekki 
heldur talið innkomið á árinu, en vextir af 
því verða 6%, og það endurgreiðist á 10 
árum. Rafveita Hafnarfjarðar samdi um 

upphæð rúmlega 68 þús. þýzk mörk, var 
notað að miklu leyti á árinu. 

Rafmagnsveitur ríkisins tóku nokkur er-
lend lán á árinu. Stærst þeirra var þýzkt 
lán til kaupa á dísilvélum, að upphæð 750 
þús. þýzk mörk. Ekkert af þessu láni var 
notað á árinu. Einnig tóku Rafmagnsveit-
urnar tvö lán í Englandi til kaupa á dísil-
vélum, samtals að upphæð 58.440 sterlings-
pund, og voru þau notuð að mestu leyti. 
Þessi 2 lán endurgreiðast á 3 árum. Loks 
tóku Rafmagnsveiturnar lán hjá Svenska 
Diamantbergborrnings A /B til kaupa á 
jarðbor. Vextir af þessu láni eru 5%, og það 
endurgreiðist á 3 árum. 

Á vegum Pósts og síma var tekið lán að 
upphæð 3.713.440 s. kr. hjá L. M. Ericsson. 
Vextir verða 5% og lánstimi 2 ár. Þetta lán 
var allt ónotað í árslok, en verður notað til 
byggingar sjálfvirkra símstöðva. 

Vita- og hafnarmálastjórnin samdi á ár-
inu um lán hjá Bodewes Scheepswerven í 
Hollandi vegna smíði vitaskips. Lánið, sem 

lán í V.-Þýzkalandi á árinu vegna væntan-
legra kaupa á rafbúnaði í nýja aðalspenni-
stöð. Þetta lán, sem er tæplega 195 þúsund 
þýzk mörk, var ekki notað 1960, en sam-
kvæmt lánssamningi á það að endurgreiðast 
á 5 árum með 6% vöxtum. 

Auk þeirra opinberu lána, sem hér hafa 
verið talin, voru notuð nokkur smærri lán 
vegna strætisvagnakaupa frá Svíþjóð og V.-
Þýzkalandi. 

Ný lán einkaaðila, sem samið var um 
1960, námu tæplega 180 millj. kr. Mikill 
hluti þessara lána eða 153,5 millj. kr. var 
notaður á árinu. Af þessari upphæð voru 
lán vegna fiskibáta 137,0 millj. kr., en inn-
flutningur þeirra var óvenju mikill á sl. ári, 
svo sem kunnugt er. Auk þess, sem notað 
var af nýjum lánum, voru notaðar 169,3 
millj. kr. af lánum, sem áður hafði verið 
samið um, en um 111 millj. kr. af þessari 
upphæð voru vegna innflutnings 4 togara 
frá V.-Þýzkalandi. Lánanotkunin var annars 
að mestu leyti til skipa- og flugvélakaupa, 



UTANRÍKISVIÐSKIPTI 1960 115 

enda eru erlendar lántökur einkaaðila til 
annarra hluta yfirleitt heldur smávægileg-
ar. 

Eins og sýnt er í 21. töflu, urðu afborg-
anir af erlendum skuldum opinberra aðila 
á árinu 1960 tæplega 180 millj. kr., en það 
er tæplega 29 millj. kr. meira en 1959, miðað 
við sambærilegt gengi. Afborganir af einka-
lánum urðu rúmlega 103 millj. kr., en það er 
hækkun á árinu um 8 millj. kr. Vaxta-
greiðslur af opinberum lánum urðu rúmar 
61 (52) millj. kr. og af einkalánum rúm-
lega 31 (18) millj. kr. Tölur innan sviga eru 
frá 1959, umreiknaðar á sambærilegt gengi. 

Fastar erlendar skuldir í árslok 1959 og 
1960 eru sýndar í 22. töflu, skipt á gjald-
eyristegundir og eftir því, hvort lántakend-
ur teljast opinberir aðilar eða einkaaðilar. 
Tölurnar fyrir 1959 eru umreiknaðar á 

sama gengi og fyrir 1960 til að auðvelda 
samanburð. 

Samkvæmt töflunni hafa heildarskuld-
bindingarnar vaxið úr 2.186 millj. kr. í árs-
lok 1959 í 2.515 millj. kr. í árslok 1960 eða 
um 329 millj kr. Varð aukningin 109 millj. 
kr. hjá opinberum aðilum, en 220 millj. 
kr. hjá einkaaðilum. Þessar tölur eiga aðeins 
við þann hluta lánanna, sem notaður hafði 
verið í lok hvors ársins um sig. 

Í árslok 1959 voru ónotaðar 448 millj. kr. 
af erlendum lánum, sem þá hafði verið 
samið um. Samsvarandi upphæð í árslok 
1960 var 198 millj. kr. Heildarskuldbind-
ingar í föstum erlendum lánum voru þvi 
að óinnkomnu lánsfé meðtöldu 2.634 millj. 
kr. í árslok 1959, en 2.713 millj. kr. í árslok 
1960 og hafa þvi hækkað á árinu um 79 
millj. kr. eða 3%. Er það minni hlutfallsleg 
aukning en um mörg undanfarin ár. 



Störf Alþingis 
Í þessari grein er skýrt frá störfum 81. löggjafarþings Ís-
lendinga, og fylgir henni skrá yfir lög og ályktunartillögur, 
sem afgreidd voru frá þinginu. 

eglulegt Alþingi 1960, sem var 81. 
löggjafarþing Íslendinga, stóð frá 

10. október til 29. marz 1961 eða alls 
145 daga. 

Haldnir voru samtals 286 þingfundir, 
þar af 87 í neðri deild, 86 í efri deild 
og 63 í sameinuðu þingi. 

Lögð voru fram á þinginu 65 stjórn-
arfrumvörp og 73 þingmannafrumvörp, 
en 17 hinna síðarnefndu voru flutt af 
nefndum Alþingis og þar af 15 að beiðni 
einstakra ráðherra. Alls voru lagafrum-
vörpin 1.38, þar af 91 lagt fram í neðri 
deild, 44 í efri deilcl og 3 í sameinuðu 
þingi. 

Afgreidd voru sem lög 69 lagafrum-
vörp, þar af 55 stjórnarfrumvörp og 
14 þingmannafrumvörp. Eitt frumvarp 
var fellt, 3 afgreidd með rökstuddri 
clagskrá, 3 vísað til ríkisstjórnarinnar, 
en 62 frumvörp urðu ekki útrædd. 

Á þinginu var borin fram 71 þings-
ályktunartillaga, allar í sameinuðu 
þingi. Af þeim var 31 afgreidd sem 
ályktanir Alþingis. Tvær voru felld-
ar, 2 var vísað til ríkisstjórnarinnar, 
en 36 urðu ekki útræddar á þinginu. 

Alls voru bornar fram 19 fyrirspurn-
ir, allar í sameinuðu þingi, og voru þær 
allar ræddar. (Málatala þeirra er ekki 
nema 10, þar eð stundum er fleiri en 
ein á þingskjali.) Þingið hefur því alls 
tekið til meðferðar 221 mál, en prent-
uð þingskjöl urðu 712. 

Hér á eftir er birt skrá um öll lög 
og þingsályktunartillögur, sem afgreidd 
voru á þinginu, ásamt stuttum efnis-
skýringum. Einnig er getið afgreiðslu-
dags, svo og númers og dagsetningar 
laganna til hægðarauka fyrir þá, sern 
þurfa að leita frekari upplýsinga en hér 
er kostur að gefa. 
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Skrá um lög, afgreidd á 81. löggjafarþingi. 
Dómsmál, stjórnarfar o. fl. 

Samþykkt Lög, 
af Alþingi nr. og dagsetn. 

Lög um heimilcl til að veita Friedrich Karl Lüder 15. des. 1900 82/23. des. l960 
atvinnurekstrarleyfi á Íslandi. 

Lög um vcitingu ríkisborgararéttar. 17. des. 1960 85/28 des. 1960 
24 útlendingum er veittur ríkisborgararéttur með því 
skilyrði, að þeir, sem heita erlendum nöfnum, skuli áður 
hafa fengið íslenzk nöfn samkvæmt lögum um manna-
nöfn. 

Lög um viðauka við lög nr. 18/1887, um veð. 19. des. 1960 87/28. des. 1960 
Viðaukinn felst meðal annars í því, að útgeiðarmanni, 
framleiðanda sjávarafurða og- landbúnaðarafurða er 
heimilt að setja banka að sjálfsvörzluveði afla og til-
greindar tegundir afurða og rekstrarvörur sjávarútvegs 
og landbúnaðar, sem veðsali á eða eignast kann á til-
settu tímabili, allt að einu ári í senn, til tryggingar 
lánum þeim, er hann tekur út á hin veðsettu verðmæti. 

Lög um samkomudag reglulegs Alþingis. 14. febr. 1961 2/14. febr. 1961 
Reglulegt Alþingi skal koma saman þriðjudaginn 10. 
október 1961, hafi forseti Íslands eigi tiltekið annan 
samkomudag fyrr á árinu. 

Lög um ríkisfangelsi og vinnuhæli. 3. marz 1961 18/15. marz 1961 
Stofna skal í Reykjavík eða nágrenni hennar ríkisfang-
elsi, sem rúmi 100 fanga. Vinnuhæli ríkisins, sem rúmar 
29 fanga, verði áfram á Litla-Hrauni, en bætt verði 
við það 31 klefa, svo það rúmi alls 60 fanga. Stofna 
skal í sveit unglingafangelsi fyrir 25 fanga, og skal 
þar fullnægja fangelsisrefsingum þeirra, sem við dóms-
uppsögn hafa eigi náð 22 ára aldri. 

Lög um héraðsfangelsi. 3. marz 1961 21/15. marz 1961 
Lögin eru sett samtímis lögum um ríkisfangelsi og 
vinnuhæli og fjalla um þau fangelsi, sem ætlazt er til, 
að ríkisvaldið og sveitarfélögin sjái í sameiningu um 
að byggja og reka. Er með lögum reynt að leysa úr 
þeim vanda, sem oftast verður á vegi, þegar þessir 
tveir aðilar eiga að vinna saman að byggingarfram-
kvæmdum. 

Lög um breyting á almennum hegningarlögum nr. 14. marz 1961 31/24. marz 1961 
19/1940. 
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Samþykkt Lög, 
af Alþingi nr. og dagsetn. 

Lög um breyting á lögum nr. 52/1959, um kosn- 14. marz 1961 45/29. marz 1961 
ingar til Alþingis. 

Dómur fyrir refsivert brot hefur ekki flekkun mann-
orðs í för með sér, nema sakbomingur hafi verið fullra 
18 ára að aldri, er hann framdi brotið, og- refsing' sé 
4 mánaða fangelsi óskilorðsbundið hið minnsta eða ör-
yggisgæzla sé dæmd. 

Lög 11111 breyting á lögum nr. 18/1927, um iðju 14. marz 1961 28/24. marz 1961 
og iðnað, og lögum nr. 105/1936, um breyting á 
þeim. 

Óflekkað mannorð er ekki lengur skilyrði iðjuleyfis eða 
iðnaðar. 

Lög um breyting á lögum nr. 32/1914, um heim- 14. marz 1961 32/24. marz 1961 
ilcl f y r i r stjórnarráðið til þess að veita mönnum 
rétt til þess að vera dómtúlkar og skjalaþýðendur. 

Heimilt er að synja þeim manni um réttindi, er hlotið 
hefur refsidóm, ef hinn refsiverði verknaður þykir bera 
vott um verulega hættu á því, að maður muni misfara 
með réttindi. 

Lög uni breyting á lögum nr. 89/1953, um lög- 14. marz 1961 42/29. marz 1961 
gilta endurskoðendur. 

Heimilt er að synja þeim manni um réttindi, er hlotið 
hefur refsidóm, ef hinn refsiverði verknaður þykir bera 
vott um verulega hættu á því, að maður muni misfara 
með réttindi. 

Lög um breyting á lögum nr. 7/1929, um tann- 14. marz 1961 27/23. marz 1961 
lækningar. 

Breytt er ákvæðum um skilyrði þess að öðlast leyfi 
til að stunda tannlækningar, svo og ákvæðum um svipt-
ingu slíks leyfis. 

Lög um breyting á lögum nr. 47/1932, um lækn- 14. marz 1961 26/23. marz 1961 
ingaleyfi, um réttindi og skyldur lækna og ann-
arra, er lækningaleyfi liafa, og um skottulækn-
ingar. 

Breytt er ákvæðum um skilyrði fyrir lækningaleyfi. 

Lög um breyting á lögum nr. 38/1954, um rétt- 14. marz 1961 44/29. marz 1961 
indi og skyldur starfsmanna ríkisins. 

Horfið er frá kröfu um óflekkað mannorð sem skil-
yrði fyrir því að verða starfsmaður ríkisins. 
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Samþykkt 
af Alþingi 

Lög, 
nr. og dagsetn. 

Fjármál og- skattamál. 

Lög um heimild fyr i r ríkisstjórnina til að inn- 5. des. 1960 75/13. des. 1960 
heimta skemmtanaskatt með viðauka árið 1961. 

Skemmtanaskatt samkvæmt lögum nr. 5G 31. maí 1927 
skal árið 1961 heimilt að innheimta af kvikmyndasýn-
ingum mcð 200% álagi og af öðrum skemmtunum með 
20% álagi. Þetta er framlenging ákvæða, sem gilt hafa 
um árabil. 

Lög um samþykkt á ríkisreikningnum fyr i r árið 15. des 1960 78/22. des. 1960 

Lög um bráðabirgðabreyting og framlenging nokk- 15. des 1960 79/22. des. l960 
urra laga. 

Gert er ráð fyrir að innheimta tiltekin gjöld á árinu 
1961 með sömu viðaukum og verið hefur undanfarin 
ár. Enn fremur, að heimild verði áfram til að fella 
niður aðflutningsgjöld á nokkrum nauðsynjavörum. 

Fjáraukalög fyr i r árið 1958. 16. dcs. 1960 76/22. des. 1960 
Veittar eru aukafjárveitingar fyrir öllum umfram-
greiðslum, sem ríkisreikningurinn 1958 sýnir. 

Fjáraukalög fyr ir árið 1959. 16. des. 1960 77/22. des. 1960 
Veittar eru aukafjárveitingar fyrir öllum umfram-
greiðslum, sem ríkisreikningurinn 1959 sýnir. 

Heildartekjur á rekstraryfirliti eru áætlaðar 1.586 millj. 
kr. og rekstrarafgangur 109 millj. kr. Stærstu gjalda-
liðii' eru til félagsmála 370 millj. kr., til niðurgreiðslu 
á vöruverði o. fl. 330 millj. kr., til kennslumála 193 
millj. kr. og samgöngumála 159 millj. kr. 

Lög um breyting á lögum nr. 10/1960. um sölu- 10. des. 1960 83/23. dcs. 1960 
skatt. 

Gildistími laganna framlengist til ársloka 1961. 

Lög um breyting á lögum nr. 4 /1960, um efna- 10. des. 1960 84/20. des. 1960 
hagsmál. 

Útflutningsskattur skal innheimtur af vörum, sem fram-
leiddar eru fyrir 1. janúar 1961, en falla niður af vör-
um, sem framleiddar verða eftir þann tíma. Heimilt er 
að verja eftirstöðvum Útflutningssjóðs, þegar allar 
skuldir hafa verið greiddar, til greiðslu vátryggingar-
iðgjalda fiskiskipa fyrir árið 1960. 

1958. 

Fjár lög f y r i r árið 1961. 10. des. 1060 80/23. des. 1960 
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Lög- um Bjargráðasjóð Islands. 
Rjarg'ráðasjóður er allsherjarsjóður fyrir alla lands-
menn til hjálpar í hallæri eða til að afstýra því. Tekj-
ur sjóðsins eru framlög sveitarfélaga og framlög rikis-
sjóðs. 

Lög um samþykkt á ríkisreikningnum fyr ir árið 
1959. 

Lög um heimild handa ríkisstjórninni til að selja 
Stokkseyrarhreppi land jarðanna Stokkseyri 1— 
III ásamt með hjáleigum og um eignarnámsheim-
ild á erfðafesturéttindum. 

Lög um heimild fyr ir ríkisstjórnina til að selja 
eyðijörðina Hellnahól í Rangárvallasýslu. 

Lög um heimild fyr i r ríkisstjórnina til að selja 
eyðijörðina Þorsteinsstaði í Grýtubakkahreppi. 

Lög um ríkisábyrgðir. 
Almennar reglur um skilyrði þau, sem uppfylla þarf 
til þess að fá ríkisábyrgð, og hversu að skuli fara, ef 
vanskil verða. 

Lög um afhendingu Þingeyjar í Skjálfandafl jóti . 
Suður-Þingeyjarsýslu er afhentur ókeypis til eignar 
og umráða hluti ríkisins í Þingey í Skjálfandafljóti. 

Lög um skattfrelsi vinninga í happdrætti Styrkt-
arfélags lamaðra og fatlaðra og Sjálfsbjargar — 
landssambands fatlaðra. 

Undanþágan gildir fyrir áriö 1961. 

Samþykkt 
af Alþingi 

31. jan. 1961 

13. febr. 1961 

20. febr. 1961 

Lög, 
nr. og dagsetn. 

8/14. febr. 1961 

14/25. febr. 1961 

17. febr. 1961 16/25. febr. 1961 

9/25. febr. 1961 

10. marz 1961 24/22. marz 1961 

24. marz 1961 37/29. marz 1961 

24. marz 1961 62/29. marz 1961 

25. marz 1961 56/29. marz 1961 

Gjaldeyris- og bankamál. 

Lög um breyting á lögum nr. 17/1953, um Fram- 20. marz 1961 13/29. marz 1961 
kvæmdabanka Íslands. 

Komið er sama fyrirkomulagi á skipan bankaráðs 
Framkvæmdabanka Íslands og bankaráðs annarra 
banka. Þó er um það frávik að ræða, að ráðuneytisstjór-
inn í fjármálaráðuneytinu situr fundi bankaráðsins og 
hefur þar málfrelsi og tillögurétt. 

Lög um Landsbanka Íslands. 23. marz 1961 11/29. marz 1961 
Lög þessi eru sett samtímis lögum um Seðlabanka Ís-
lands, og er þeim báðum ætlað að koma í stað laga nr. 
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Samþykkt Lög, 
af Alþingi nr. og dagsetn. 

63/1957. Landsbanki íslands starfar hér eftir eingöngu 
sem viðskiptabanki, og hefur við setningu laganna verið 
höfð hliðsjón af öðrum nýlegum lögum, sem sett hafa 
verið um viðskiptabanka hér á landi. 

Lög urn Útvegsbanka íslands. 23. marz 1961 12/29. marz 1961 
Breyting frá áður gildandi lögum felst í breytingu á 
skipan bankaráðs, þannig að sama fyrirkomulag gildi 
um skipan bankaráða allra ríkisbankanna. 

Lög um heimild stofnlánadeildar sjávarútvegsins 23. marz 1961 48/29. marz 1961 
við Landsbanka íslands til að opna nýja lána-
flokka, 

Stefnt er að því að bæta fjárhagsaðstöðu fyrirtækja, 
er stunda sjávarútveg og fiskvinnslu og hafa ekki á 
undanförnum árum fengið nægilegt fjármagn til langs 
tíma. 

Lög um Seðlabanka íslailds. 24. marz 1961 10/29. marz 1961 
Lög þessi eru sett samtímis lögum um Landsbanka ís-
lands, og er þeim ætlað að koma í stað laga nr. 63/1957. 
Með lögunum á sér stað fullur aðskilnaður milli Seðla-
bankans og Viðskiptabankans. Samkvæmt lögum Seðla-
banka Islands hefur hann að verulegu leyti sömu verk-
efnum að gegna og Landsbanki íslands, Seðlabankinn. 
Þó eru nokkur veigamikil nýmæli, t. d. að bankinn hafi 
eftirlit með starfsemi banka, sparisjóða og annarra 
innlánsstofnana, að hann beiti sér fyrir því að koma 
á eðlilegum verðbréfaviðskiptum með því að stofna 
kaupþing, að hann verði f.iárhagslegur aðili að Alþjóða-
gjaldeyrissjóðnum í stað ríkissjóðs. Yfirstjórn bankans 
er í höndum ráðherra þess, er fer með bankamál, og 
5 manna bankaráðs, sem kosið er hlutbundinni kosn-
ingu af Alþingi, en ráðherra skipar formann banka-
ráðs og varaformann úr þeirra hópi. Bankaráð gerir 
tillögur um þrjá bankastjóra Seðlabankans, sem síðan 
eru skipaðir af ráðherra. 

Utanríkismál. 

Lög um þátttöku Íslands í Hinni alþjóðlegu f ram- 23. marz 1961 59/29. marz 1961 
farastofnun. 

Hinni alþjóðlegu framfarastofnun er ætlað að starfa 
við hlið Alþjóðabankans og lúta sömu framkvæmda-
stjórn. Markmið hennar er að veita þeim löndum, sem 
erfiðasta fjárhagsaðstöðu hafa og skemmst eru á veg 
komin í efnahagsþróun, lán með rýmri og hagstæðari 
kjörum en Alþjóðabankinn gerir. Hlutafé stofnunar-
innar er 1.000 milljónir dollara, er skiptast hlutfalls-
lega milli þátttökuríkjanna. Hlutur Íslands er 100 þús. 
dollarar og greiðsluskylda í erlendum g.jaldeyri 10 þús. 
dollarar, sem greiðast á fimm árum. 
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Samþykkt Lög, 
af Alþingi nr. og dagsetn. 

Lan cl búnaða rm á 1. 

Ábúðarlög. 20. marz 1961 36/29. marz 1961 
í lögunum eru meðal annars ákvæði um bygging jarða. 
Segir þar, að hver sá, sem á jörð, er undanfarið hefur 
verið í sérábúð, og rekur ekki búskap á henni sjálfur, 
er skyldur að byggja hana hæfum umsækjanda að dómi 
úttektarmanna. Enn fremur fela lögin í sér ákvæði um 
ábúðartíma og eftirgjald, leiguliðaskipti og skyldur 
leiguliða o. fl. 

Lög um breyting á lögum nr. 48/1957, um lancl- 27. marz 1961 64/29. marz 1961 
nám, ræktun og byggingar í sveitum. 

Breytingin miðar að því að auka fjárhagsaðstoð, sem 
lögin veita vegna verðlagsbreytinga, sem átt- liafa sér 
stað, frá því að lögin voru sett. 

Menntamál og kirkjumiál. 

Lög um breyting á lögum nr. 36/1907, um skip- 14. marz 1961 39/29. marz 1961 
un sóknarnefnda og héraðsnefnda. 

Hver sóknarmaður, karl og kona, sem telst til þ.ióð-
kirkjunnar og er lögráða, hefur kosningarétt á safn-
aðarfundi og er kjörgengur til sóknarnefndar. 

Lög um breyting á lögum nr. 24/1954, um breyt- 15. marz 1961 43/29. marz 1961 
ing á lögum nr. 36/1948, um sóknargjöld. 

Sóknargjöld hækka í allt að 100,00 kr. á ári. 

Lög um lánasjóð íslenzkra námsmanna. 20. marz 1961 52/29. marz 1961 
Til lánasjóðs íslenzkra námsmanna renna eignir lána-
sjóðs námsmanna erlendis og lánasjóðs stúdenta við 
Háskóla íslands. Hinn nýi sjóður skal vera í tveimur 
deildum, lánadeild stúdenta við Háskóla Íslands og lána-
deild námsmanna erlendis. Framlag ríkissjóðs til sjóðs-
ins verður eigi minna en nú er veitt í fjárlögum, og 
enn fremur er sjóðsstjórninni heimilt að taka innan 
lands allt að 45 millj. kr. lán handa sjóðnum á árun-
um 1961—1980. 

Lög urn Listasafn Íslands. 21. marz 1961 53/29. marz 1961 
Safnið er eign íslenzka ríkisins. Hlutverk þess er meðal 
annars að afla svo fullkomins safns íslenzkrar mynd-
listar sem unnt er, að afla viðurkenndra erlendra lista-
verka og annast fræðslustarfsemi um myndlist. Menn-
ingarsjóður greiðir listasafninu að minnsta kosti 500 
þús. kr. árlega af tek.jum sínum til listaverkakaupa. 
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Samþykkt 
af Alþingi 

Lög, 
nr. og dagsetn. 

Lög um heimild handa samgöngumálaráðherra til 25. marz 1961 51/29. marz 1961 
að veita Guðjóni Ármanni Eyjólfssyni, sjóliðs-
for ingja , stýrimannaskírteini á íslenzkum skipum. 

Próf Guðjóns Ármanns Eyjólfssonar við sjóliðsfor-
ingjaskólann í Kaupmannahöfn skulu jafngilda ís-
lenzkum prófum. 

Lög um heimild fyr i r ríkisstjórnina til þess að 25. marz 1961 47/29. marz 1961 
láta gera minnispening í tilefni af 150 ára afmæli 
Jóns Sigurðssonar. 

Lög um Fræðslumyndasafn ríkisins. 27. marz 1961 54/29. marz 1961 
Hlutverk fræðslumyndasafnsins er meðal annars að 
festa kaup á erlendum og innlendum kvikmyndum og 
kyrrmyndum í þág-u fræðslumála og annarra menn-
ingarmála, að eignast tæki til fræðslumyndagerðar, svo 
og sýningartæki eftir þörfum, að lána skólum og 
fræðslustofnunum myndir og tæki til notkunar við 
kennslu. Alþingi veitir í fjárlögum ár hvert fé til 
rekstrar safnsins, og skal sú fjárveiting eigi vera lægri 
en 300 þús. kr. á ári. 

Lög um breyting á lögum nr. 18/1933, um leið- 14. marz 1961 33/24. marz 1961 
sögu skipa. 

Heimilt er að synja manni um réttindi til leiðsögu skipa, 
hafi hann hlotið refsidóm, ef hinn refsiverði verknaður 
þykir bera vott um vei'ulega hættu á því, að maður 
muni misfara með réttindi. 

Lög um breyting á lögum nr. 40/1955, um Fisk- 27. febr. 1961 17/10. marz 1961 
veiðasjóð Íslands. 

Hækkað er hið lögleyfða hámark ábyrgða ríkissjóðs á 
lánum Fiskveiðasjóðs í 150 millj. kr. Stefnt er og að 
því að forða sjóðnum frá að bera framvegis gengis-
áhættu á erlendum lánum, sem hann endurlánar. 

Lög um breyting á lögum nr. 74/1938, um lög- 14. marz 1961 46/29. marz 1961 
gilta niðurjöfnunarmenn vegna sjótjóns. 

Heimilt er að synja manni um réttindi, er hlotið hefur 
refsidóm, ef hinn refsiverði verknaður þykir bera vott 
um verulega hættu á því, að maður muni misfara með 
réttindi. 

Samgöngumál. 

Sjávarútvegsmál. 
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Samþykkt Lög, 
af Alþingi nr. og dagsetn. 

Lög um breyting á lögum nr. 66/1946, um atvinnu 14. marz 1961 35/24. marz 1961 
við siglingar á íslenzkum skipum, og lög nr. 47 / 
1958, um breyting á þeim lögum. 

Meginreg'la er sú samkvæmt lögunum, að óflekkað mann-
ovð skiptir engu máli við veitingu réttinda, og er ekki 
lagi til, að refsidómur geti tálmað því, að maður fái 
réttindin. 

Lög um lögskráningu sjómanna. 24. marz 1961 63/29. marz 1961 

Lög um bryta og matreiðslumenn á farskipum og 25. marz 1961 50/29. marz 1961 
fiskiskipum. 

Skylt er að hafa matreiðslumenn og/eða bryta á öllum 
vélknúnum skipum, sem eru 800 smálestir brúttó eða 
stærri, annast farþega og vöruflutninga og hafa minnst 
20 manna áhöfn fyrir utan eldhús- og þjónustufólk. 

Verzlunarmál og verðlagsmál. 

Lög um breyting á lögum nr. 26/1957, um breyt- 21. nóv. 1960 74/3. des. 1960 
ing á lögum nr. 14/1955, um breyting á lögum 
nr. 44/1933, um stofnun happdrættis fyr ir Ísland. 

Happdrætti Háskóla Íslands er heimiluð fjölgun hluta 
úr 55 þúsund upp í 65 þúsund. 

Lög um breyting á lögum nr. 35/1948, um sem- 24. jan. 1961 7/6. febr. 1961 
entsverksmiðju. 

Stjórn sementsverksmiðjunnar skal skipuð 5 mönn-
um, sem sameinað Alþingi kýs til fjögurra ára í senn, 
og skipar atvinnumálaráðherra einn þeirra formann 
verksmiðjustjórnar. Verksmiðjustjórn hefur á hendi 
yfirstjórn verksmiðjunnar. 

Lög um sameining rekstrar Áfengisverzlunar rík- 23. febr. 1961 3/2. marz 1961 
isins og Tóbakseinkasölu ríkisins. 

Sameina skal rekstur Áfengisverzlunar ríkisins og Tó-
bakseinkasölu ríkisins, og skulu fyrirtækin rekin undir 
heitinu „Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins". 

Lög um breyting á lögum nr. 77/1921, um hluta- 14. marz 1961 41/29. marz 1961 
félög. 

Óflekkað mannorð er ekki framar skilyrði þess, að mað-
ur geti verið stofnandi, stjórnandi eða endurskoðandi 
í hlutafélagi. 
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Samþykkt Lög, 
af Alþingi nr. og dagsetn. 

Lög um breyting á lögum nr. 21/1926, um veit- 14. marz 1961 34/24. marz 1961 
ingasölu, gistihúsahald o. fl. 

Óflekkað mannorð er ekki framar skilyrði leyfis til veit-
ingasölu og gistihúsahalds. 

Lög um breyting á lögum nr. 52/1925, um verzl- 14. marz 1961 38/29. marz 1961 
unaratvinnu. 

Óflekkað mannorð er ekki framar skilyrði verzlunar-
lejrfis. 

Lög um breyting á lögum nr. 47/1938, um fast- 14. marz 1961 40/29. marz 1961 
eignasölu. 

Heimilt er að synja þeim manni um réttindi til fast-
eignasölu, er hlotið hefur refsidóm, ef hinn refsiverði 
verknaður þykir bera vott um verulega hættu á því, 
að maður muni misfara með réttindi. 

Raforkumál og virkjanir. 

Lög u1m breyting á lögum nr. 58/1954, um við- 24. marz 1961 65/29. marz 1961 
auka við raforkulög nr. 12/1946. 

Fjármálaráðherra er heimilað að ábyrgjast fyrir hönd 
ríkissjóðs greiðslu lána allt að 350 millj. kr. vegna 10 
ára áætlunarinnar. 

Lög um jarðhitasjóð og jarðboranir ríkisins. 25. marz 1961 55/29. marz 1961 
Stofna skal sjóð, er nefnist jarðhitasjóður. Hann er 
eign ríkisins, sem ber ábyrgð á skuldbindingum hans. 
Úr sjóðnum má verja fé til rannsókna á eðli og upp-
runa jarðhita, til leitar að jarðhita o. fl. 

Þingsályktunartillögur. 
Þál. um samþykki til frestunar á fund-
um Alþingis samkvæmt 23. gr. st jórn-
arskrárinnar. 

Alþingi ályktar að veita samþykki sitt til 
þess, að fundum þingsins verði frestað frá 
19. desember 1960 eða síðar, ef henta þykir, 
enda verði það kvatt saman á ný eigi síðar 
en 16. janúar 1961. (Samþ. 20. desember 
1960.) 

Þál. um endurskoðun lagaákvæða um 
byggingarsamvinnufélög. 

Skorað er á ríkisstjórnina að láta endur-
skoða gildandi lagaákvæði um byggingar-

samvinnufélög í samráði við stærstu bygg-
ingarsamvinnufélög í landinu. (Samþ. 1.6. 
janúar 1961.) 

Þál. um athuganir á hafnarframkvæmd-
um. 

Skorað er á ríkisstjórnina að láta fram fara 
rannsókn á möguleikum til hafnargerðar í 
Þykkvabæ í Rangárvallasýslu og við Dyr-
hólaey í Vestur-Skaftafellssýslu. (Samþ. 8. 
febrúar 1961.) 

Þál. um umferðaröryggi á leiðinni 
R e y k j a v í k — H a f n a r f j ö r ð u r. 

Skorað er á ríkisstjórnina að láta í sam-
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ráði við vegamálastjóra gera athuganir á 
því, á hvern hátt hægt sé að tryggja betur 
öryggi vegfarenda á leiðinni Reykjavík— 
Hafnarfjörður en nú er gert, og verði þæi' 
úrbætur, sem gerðar verða, miðaðar við 
lagningu tvöfaldrar akbrautar. (Samþ. 15. 
febrúar 1961.) 

Þál. um tilraunir með nýjar aðferðir 
til rykbindingar á þjóðvegum. 

Skorað er á ríkisstjórnina að láta gera til-
raunir með nýjar aðferðir til rykbindingar 
á þjóðvegum. (Samþ. 15. febrúar 1961.) 

Þál. um skipulagningu fiskveiða með 
netjum. 

Ríkisst.jórninni er falið að undirbúa setn-
ingu reg'lna um takmörkun á veiðitíma, 
veiðarfæranotkun og veiðisvæðum þeirra 
skipa, er fiskveiðar stunda með netjum. 
(Samþ. 15. febrúar 1961.) 

Þál. um lausn fiskveiðideilunnar við 
Breta. 

Ríkisstjórninni er heimilað að levsa 
fiskveiðideiluna við Breta á grundvelli sér-
stakrar orðsendingar, er fer milli utanríkis-
ráðherra landanna, þar sem kveðið er nán-
ar á um grunnlínur og þau veiðisvæði inn-
an 12 mílna markanna, þar sem veiði er 
leyfð takmarkaðan tíma úr ári. (Samþ. 9. 
marz 1961.) 

Þál. um raforkumál á Snæfellsnesi. 
Skorað er á ríkisstjórnina að láta sem 
allra fyrst fara fram rækilega athugun á 
því, hvernig auðið sé að leysa á viðunandi 
hátt raforkumál Snæfellinga. (Samþ. 22. 
marz 1961.) 

Þál. um að undirbúa virkjun Jökulsár 
á Fjöl lum til stóriðju. 

Skorað er á ríkisstjórnina að hraða g'erð 
fullnaðaráætlunar um virkjun Jökulsár á 
Fjöllum og athugun á hagnýtingu orkunn-
ar til framleiðslu á útflutningsvöru og úr-
ræðum til fjáröflunar í því sambandi. 
(Samþ. 22. marz 1961.) 

Þál. um vita, leiðarmerki og öryggi sjó-
farenda. 

Skorað er á ríkisstjórnina að láta endur-
skoða lög um stjórn vitamála og vitabygg-

ingar með hliðsjón af þeim búnaði, sem nú 
tíðkast á fiski- og farskipmn hér við land; 
einnig að fá tillögur kunnáttumanna á 
þessu sviði um, hvernig því fé, sem fer til 
þessara mála, verði bezt varið til öryggis 
sjófarendum við landið. Einnig skal athuga, 
eftir því sem við á, þá þýðingu, sem slík 
tæki kunna að hafa fyrir flugsamgöngur. 
(Samþ. 22. marz 1961.) 

Þál. um sameiningu löggæzlu og toll-
gæzlu. 

Ríkisstjórninni er falið að láta, svo fljótt 
sem auðið er og að svo miklu leyti sem hag-
kvæmt þykir, sameina löggæzlu og tollgæzlu. 
(Samþ. 22. marz 1961.) 

Þál. um endurskoðun á lögum um vegi. 
Ríkisstjórninni er falið að láta fram fara 
athugun og endurskoðun á gildandi lögum 
um opinbera vegi og brýr og láta .jafnframt 
athuga möguleika á öflun fastra tekju-
stofna til vega og brúagerða. (Samþ. 22. 
marz 1961.) 

Þál. um rannsókn á magni smásíldar 
hér við land. 

Ríkisstjórninni er falið að láta rannsaka 
eftir föngum magn smásíldar hér við land 
og hversu mikið megi af henni veiða án 
þess að rýra heildarafrakstur íslenzku síld-
arstofnanna. Jafnframt verði athugað, á 
hvaða stöðum og hvaða árstímum sé unnt 
að hagnýta smásíldina til niðursuðu. (Samþ. 
22. marz 1961.) 

Þál. um undirbúning löggjafar um 
skaðabótaábyrgð ríkis og sveitarfélaga. 

Skorað er á ríkisstjórnina að láta undir-
búa heildarlöggjöf um skaðabótaábyrgð rík-
is og sveitarfélaga. Skal, svo sem henta 
þykir, höfð hliðsjón af löggjöf um þetta 
efni, sem nú er unnið að á hinum Norður-
löndunum. (Samþ. 22. marz 1961.) 

Þál. uiii undirbúning löggjafar um 
ferðamál. 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
undirbúa löggjöf um ferðamál, og verði við 
undirbúning þeirrar löggjafar tekið til al-
hliða athugunar, á hvern hátt sé af opin-
berri hálfu hægt að stuðla að auknum gjald-
evristekjum þjóðarinnar af ferðamanna-
þ.jónustu. (Samþ. 22. marz 1961.) 



128 F J Á R M Á L A T Í Ð I N D I 

Þál. um rannsókn á hafnarstæðum við 
Héraðsflóa. 

Ríkisstjórninni er falið að láta í samráði 
við vitamálastjóra fram fara rannsókn á 
hafnarstæðum við Héraðsflóa í þeim til-
gang'i að fá úr því skorið, hvort skilyrði til 
hafnargerðar séu þar fyrir hendi. (Samþ. 
27. marz 1961.) 

Þál. um verndun geitf járstofnsins. 
Skorað er á ríkisstjórnina að láta athuga, 
á hvern hátt tiltækilegast sé að koma í veg 
fyrir eyðingu geitfjárstofns landsmanna. 
Samþ. 27. marz 1961.) 

Þál. um raforkumál Austurlancls. 
Skorað er á ríkisstjórnina að láta fram fara 
heildarathugun á því, hvernig raforkuþörf 
Austurlands verði fullnægt á sem hag-
kvæmastan hátt. Verði meðal annars tekin 
til athugunar tenging orkusvæða Austur-
lands og Norðurlands, virkjun Lagarfoss 
og virkjun Fjarðarár í Seyðisfirði. (Samþ. 
27. marz 1961.) 

Þál. um rannsókn á slysum við akstur 
dráttarvéla. 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
láta rannsaka orsakir hinna tíðu slysa, sem 
átt hafa sér stað við akstur dráttarvéla, 
og gera tillögur til úrbóta þar um. Jafn-
framt verði nú þegar gerðar allar þær 
varúðarráðstafanir, sem tiltækilegar eru, 
til þess að koma í veg fyrir þessi slys. 
(Samþ. 27. marz 1961.) 

Þál. um tillit til framfærslukostnaðar 
námsfólks í sköttum og tryggingum. 

Ríkisstjórninni er falið að rannsaka, hvern-
ig hægt sé að taka réttlátt tillit til kostn-
aðar af framfærslu námsfólks yfir 16 ára 
að aldri í trygginga- og skattalöggjöf 
landsins. (Samþ. 27. marz 1961.) 

Þál. varðandi rafvæðingu Norðaustur-
lands. 

Ríkisstjórninni er falið að láta á árinu 
1961 gera rækilega athugun á því, á hvern 
hátt auðið sé að leysa raforkumál Norður-
Þingeyinga á viðunandi hátt innan þeirra 
tímamarka, er 10 ára rafvæðingaráætlunin 
gerir ráð fyrir. (Samþ. 27. marz 1961.) 

Þál. um rannsókn á hagkvæmni auk-
innar ákvæðisvinnu. 

Skorað er á ríkisstjórnina að láta í sam-
ráði og samvinnu við samtök launþega og 
vinnuveitenda fram fara rannsókn á, hvort 
ekki sé hagkvæmt að koma á aukinni ákvæð-
isvinnu í hinum ýmsu starfsgreinum í þjóð-
félaginu, meðal annars með hliðsjón af 
reynslu nágrannaþjóða okkar í þeim efnum. 
Leiði rannsóknin í ljós, að aukin ákvæðis-
vinna sé þjóðhagslega æskileg, heimilar 
Alþingi ríkisstjórninni að veita nauðsyn-
lega aðstoð og fyrirgreiðslu í samráði og 
samstarfi við fyrrgreinda aðila. (Samþ. 27. 
marz 1961.) 

Þál. varðandi brottflutning fólks f r á 
Íslandi. 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
láta gera nákvæma skýrslu um brottflutn-
ing fólks frá Íslandi síðustu 10 ár og rann-
saka eftir föngum ástæður fyrir brottflutn-
ingi til annarra landa. Skýrslan og nið-
urstöður rannsóknarinnar verði lagðar fyr-
ir Alþingi. (Samþ. 27. marz 1961.) 

Þál. um varnir gegn landspjöllum af 
völdum Dyrhólaóss í Mýrdal. 

Skorað er á ríkisstjórnina að láta athuga 
nánar en gert hefur verið, hvað tiltæki-
legast sé að gera til að hindra frekari land-
spjöll af völdum Dyrhólaóss í Mýrdal. 
(Samþ. 27. marz 1961.) 

Þál. um byggingu radíóvita á Sauða-
nesi við Siglufjörð. 

Skorað er á ríkisstjórnina að hlutast til 
um, að hraðað verði byggingu radíóvita á 
Sauðanesi við Siglufjörð. (Samþ. 27. marz 
1961.) 

Þál. um hagnýtingu skelfisks. 
Skorað er á ríkisstjórnina að láta fram 
fara í samráði við Fiskifélag Íslands og 
fiskideild atvinnudeildar háskólans rann-
sókn á skelfisksmagni við strendur lands-
ins. Jafnframt verði athugaðir möguleikar 
á hagnýtingu skelfisks til útflutnings og 
atvinnuaukningar í landinu. (Samþ, 27. 
marz 1961.) 
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Þál. um sjál fvirkt símakerfi um land 
allt. 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
vinna eins og- unnt er að framkvæmd áætl-
unar póst- og símamálast.iórnarinnar um 
sjálfvirkt símakerfi fyrir landið, m. a. með 
fjárhagslegri fyrirgreiðslu, svo sem mögu-
leikar leyfa á hverjum tíma. 

Þál. um alþingishús. 
Forsetum þingsins er falið í samvinnu við 
fulltrúa frá þingflokkunum að gera til-
lög'ur um framtíðarhusnæði Alþingis. 
(Samþ. 28. marz 19GÍ.) 

Þál. um úthlutun listamannalauna 1961. 
Alþingi ályktar að kjósa fimm manna nefnd 
til að skipta fjárveitingu í fjárlögum fyrir 
árið 19G1 til skálda, rithöfunda og- lista-
manna. (Samþ. 29. marz 1961.) 

Þál. um ráðstafanir til framleiðsluaukn-
ingar og jafnvægi í byggð landsins. 

Alþingi álvktar að skora á ríkisstjórnina 
að undirbúa og' leggja fyrir næsta Alþingi 
frv. til laga um ráðstafanir til framleiðslu-
aukningar og jafnvægi í byggð landsins, 
meðal annars með stofnun jafnvægissjóðs 
ásamt ákvæðum um framlög í því skyni 
og úthlutun þess fjár. Skal tilgangur þess-
arar löggjafar fyrst og fremst vera sá að 
stuðla að jafnvægi í bvggð landsins og að 
hagnýtingu góðra framleiðsluskilyrða í 
landinu. (Samþ. 29. marz 1961.) 

Þál. um ráðstafanir vegna læknaskorts. 
Skorað er á ríkisstjórnina að gera í sam-
ráði við landlækni hverjar þær ráðstaf-
anir, sem mögulegar eru, til þess að út-
vega lækna í þau héruð landsins, sem nú 
eru læknislaus, og stuðla að því með öðr-
um hætti að bæta úr því öryggisleysi, sem 
fólk þessara héraða á við að búa í heil-
brigðismálum. (Samþ. 29. marz 1961.) 



Um framkvæmd gengisbreytingar 

Inngangur. 

Með bráðabirgðalögum nr. 79 1. ágúst 
1961 var Seðlabanka Íslands falið að á-
kveða, að fengnu samþykki ríkisstjórnar-
innar, stofngengi íslenzkrar krónu gagn-
vart erlendum gjaldeyri og gulli. Kaup- og 
sölugengi má ekki vera meira en 1% undir 
eða 1% yfir stofngengi. Innan þessara tak-
marka skráir Seðlabankinn daglega kaup-
og sölugengi þeirra gjaldeyristegunda, sem 
þörf er á vegna almennra viðskipta. 

Í greinargerð með bráðabirgðalögunum 
segir, „að vegna hinna miklu kauphækk-
ana, sem átt hafa sér stað að undanförnu, 
séu fyrirsjáanlegir miklir erfiðleikar í 
efnahagsmálum, ef ekkert sé að gert. Áhrif 
kauphækkananna muni á skömmum tíma 
breiðast um allt hagkerfið og valda almennri 
hækkun framleiðslukostnaðar og aukinni 
eftirspurn eftir gjaldeyri, en þetta muni 
svo á hinn bóginn hafa í för með sér 
versnandi afkomu útflutningsatvinnuveg-
anna og alvarlegan greiðsluhalla þjóðarbús-
ins út á við. Til þess að koma í veg fyrir 
þessa þróun og atvinnuleysi og gjaldeyr-
isskort, sem henni mundi fylgja, beri 
nauðsyn til að endurskoða gengisskrán-
inguna í samræmi við breytt viðhorf og 
þyki eðlilegast, að Seðlabanki Íslands, sem 
komið hafi verið á fót nú á þessu ári, skrái 
gengi íslenzkrar krónu að fengnu samþykki 
ríkisstjórnarinnar, encla sé sú skipan al-
gengust í nálægum löndum." 

Hinn 3. ágúst tilkvnnti Seðlabankinn nýtt 
stofngengi krónunnar, og kom hið nýja 
gengi til framkvæmda frá byrjun af-

greiðslutíma í bönkunum 4. ágúst. Þegar 
hið nýja stofngengi hafði verið ákveðið, gaf 
ríkisstjórnin út bráðabirgðalög um ráð-
stafanir, sem taldar voru nauðsynlegar 
vegna gengisbreytingarinnar. í því, scm 
hér fer á eftir, verður nánar sagt frá 
framkvæmd gengisbreytingarinnar og 
þeirra ráðstafana, sem gerðar voru í því 
sambandi. 

Gengisbreytingin 4. ágúst 1961. 

Eftir útgáfu bráðabirgðalaganna felldi 
Seðlabankinn niður skráningu erlends gjald-
eyris frá og með 2. ágúst 1961, en ákvað 
síðan að fengnu samþykki ríkisstjórnarinn-
ar, að nýtt stofngengi (par value) íslenzkr-
ar krónu skyldi vera 43,00 kr. hver banda-
rískur dollar. Seðlabankinn ákvað jafn-
framt, að kaupgengi yrði 42,95 kr. og 
sölugengi 43,06 kr. hver bandarískur dollar, 
og er annar gjaldeyrir skráður í sam-
ræmi við það. Nýja gengið kom til fram-
kvæmda frá byrjun afgreiðslutíma í bönk-
um hinn 4. ágúst. Halclið er áfram þeim 
hætti, sem tekinn var upp í sambandi við 
gengisbreytinguna 22. febrúar 1960, að 
skrá daglega frjálsan gjaldeyri, þannig að 
kaup- og sölugengi Bandaríkjadollars er 
fast, en gengi á öðrum frjálsum gjaldeyri 
breytilegt eftir gengi viðkomandi gjaldeyris 
gagnvart dollar. 

Í samræmi við hið nýja stofngengi ís-
lenzkrar krónu, 43,00 kr. á dollar, og gull-
verð í New York, 35 dollarar fyrir hverja 
„trouy ounce" af skíru gulli, var gildi ís-
lenzkrar krónu miðað við gull ákveðið 
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Greinargerð Seðlabankans. 

Um leið og tilkynnt var nýtt stofngengi 
íslenzku krónunnar, birti stjórn Seðlabank-
ans eftirfarandi greinargerð varðandi geng-
isbreytinguna: 

„Í febrúar 1960 var eftir langt tímabil, 
sem einkennzt hafði af verðbólgu og gjald-
eyrisörðugleikum, gripið til róttækra að-
gerða í efnahagsmálum. Þessar aðgerðir 
hafa borið veruiegan árangur þrátt fyrir 
alvarleg áföll, sem þjóðarbúið varð fyrir 
vegna verðfalls á árinu 1960 og aflatregðu. 
Gjaldeyrisstaða bankanna batnaði um 325 
millj. kr. frá febrúarlokum 1960 til júní-
loka í ár, og tekizt hefur að ná jafnvægi 
á milli aukningar innlána og útlána banka-
kerfisins, en það er að þakka meiri spari-
fjármyndun samfara minni lánsfjárþenslu. 

Þrátt fyrir þennan mikilvæga árangur 
vantar enn allmikið upp á, að fjárhagur 
þjóðarinnar standi nægilega traustum 
fótum til þess að Íslendingar geti staðið 
jafnfætis við aðrar þjóðir í samkeppni á 
erlendum mörkuðum og nýtt auðlindir 
þjóðarinnar, eins og æskilegt væri til auk-
innar hagsældar. Gjaldeyrisforði þjóðarinn-
ar er hvergi nægilegur enn, sérstaklega ef 
tekið er tillit til þess annars vegar, hversu 
mildum sveiflum framleiðsluverðmæti sjáv-
arútvegsins eru háð, og hins vegar, hve 
miklar fastar skuldbindingar Íslendinga 
eru vegna erlendra skulda. í þessum efn-
um má því ekki miklu muna, ef halda á í 
horfinu og standa við allar skuldbindingar 
út á við. Af þessum ástæðum var nauð-
synlegt áframhaldandi aðhald í efnahags-
málum enn um skeið til þess að treysta 
frekar undirstöður þess jafnvægis, sem 
hafði náðst. 

Nú hefur hins vegar farið svo, að samið 
hefur verið um kauphækkanir, sem hafa 
munu áhrif til hækkunar á allt kaupgjald 
og verðlag á næstunni. Þessar kauphækk-
anir eru yfirleitt taldar hækka launakostn-
að atvinnuveganna um 13 til 17% nú þeg-
ar auk viðbótarhækkunar á næsta ári um 
4%. Þetta mikil hækkun kaupgjalds er 
mun meira en atvinnuvegirnir geta tekið 
á sig vegna aukinna afkasta. 

Áhrif kauphækkananna á hagkerfið 
munu einkum koma fram með tvennum 
hætti. Annars vegar munu þær hafa í för 
með sér versnandi afkomu útflutningsat-
vinnuveganna og leiða til samdráttar í út-
flutningsframleiðslunni og minnka atvinnu 
við hana, en hins vegar leiða til aukinnar 
eftirspurnar eftir erlendum gjaldeyri. 
Þetta hvort tveggja mun svo hafa í för 
með sér greiösluhalla við útlönd og nýja 
gjaldeyrisörðugleika. 

Nokkur timi mun að sjálfsögðu liða, unz 
afleiðingar kauphækkananna koma fram 
af fullum þunga, en það væri að dómi 
Seðlabankans hið mesta óráð að láta gagn-
ráðstafanir bíða, unz komið væri út í öng-
þveiti, alvarlegan gjaldeyrisskort og stöðv-
un útflutningsframleiðslunnar. Væri þann-
ig látið reka á reiðanum, mundi það brátt 
eyðileggja það, sem áunnizt hefur að und-
anförnu, og veikja traust á fjármálum Ís-
lands utan lands og innan. Spákaupmennska 
mundi og þróast í skjóli óvissunnar og þess 
verðbólguótta, sem þessu ástandi fylgdi. 

Seðlabankinn hefur athugað þær þrjár 
aðalleiðir, sem til greina geta komið til 
þess að forðast jafnvægisleysi í gjaldeyris-
málum þjóðarinnar. 

Ein leiðin mundi vera fólgin í því að 
draga úr þensluáhrifum með því að gera 
ráðstafanir, sem hefðu í för með sér sam-
drátt í neyzlu og fjárfestingu, meðal ann-
ars að lagðir yrðu á nýir skattar, vextir 
hækkaðir og aðrar ráðstafanir gerðar í 
peningamálum. Þessi leið væri hörkuleg, 
mundi valda verulegum samdrætti í at-
vinnu og framleiðslu, en myndi hins vegar 
ekki bæta hag útflutningsatvinnuveganna. 
Af þcssum ástæðum. telur Seðlabankinn 
hana ekki færa. 
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Önnur leið gæti verið að grípa aftur til 
hafta, uppbóta og styrkja með nýjum gjald-
eyrisskatti eða auknum innflutningsgjöld-
um. Þessi leið hefur verið farin hér áður 
i mörg ár og reynst illa og var orðin ófær, 
þegar frá henni var horfið með efnahags-
aðgerðum í febrúar 1960. 

Þriðja leiðin er að lækka gengi íslenzku 
krónunnar til samræmis við þá röskun, 
sem kauphækkanirnar hafa í för með sér. 
Seðlabankinn telur þessa leið þá einu, sem 
nú sé fær til þess að afstýra þeim vanda, 
sem framundan er, enda verði jafnframt 
gerðar ráðstafanir til þess að tryggja, að 
kauphækkanirnar og gengisbreytingin leiði 
ekki til lánsfjárþenslu eða meiri hækk-
ana á verðlagi en óhjákvæmilegt er. 

Seðlabankanum er ljóst, hve alvarlegt 
það er að þurfa að gripa til gengislækk-
unar svo skömmu eftir stórfellda gengis-
breytingu á síðasta ári. Hins vegar telur 
hann óhjákvæmilegt að horfast í augu við 
þann vanda, sem skapazt hefur, og með 
þeirri gengisbreytingu, sem nú er ákveðin, 
á að geta tekizt að tryggja á ný nauðsvnlegt 
jafnvægi í gjaldeyrismálum og viðunandi 
rekstrargrundvöll meginhluta útflutnings-
atvinnuveganna, en undir þróun þeirra 
er velmegun þjóðarinnar komin öðru frem-
ur." 

Ráðstafanir vegna gengisbreytingarinnar. 

Um leið og Seðlabankinn tilkynnti nýtt 
stofngengi íslenzku krónunnar, gaf ríkis-
stjórnin út bráðabirgðalög nr. 80 3. ágúst 
1961 um ráðstafanir, sem taldar voru 
nauðsynlegar vegna ákvörðunarinnar um 
nýtt gengi krónunnar. Voru þær að miklu 
leyti hliðstæðar þeim ráðstöfunum, sem 
gerðar voru í sambandi við gengisbreyt-
inguna í febrúar 1960. Helztu ákvæði þess-
ara ráðstafana eru um ráðstöfun gengis-
munar, breytingu gjalda á útflutningi auk 
nokkurra annarra atriða varðandi fram-
kvæmd gengisbreytingarinnar. 

Gengisreikningur ríkissjóðs. Stofnaður 
var sérstakur reikningur í Seðlabankanum, 
gengisreikningur rikissjóðs, og var færð 
til gjalcla á honum sú hækkun í krónum, 
sem varð á skuldum ríkissjóðs við Greiðslu-

bandalag Evrópu og Evrópusjóðinn vegna 
gengisbreytingarinnar. Á gengisreikning-
inn var einnig færður sá gengismunur, 
sem fram kom hjá þeim bönkum, er verzla 
með eiiendan gjaldeyri, með tilliti til er-
lendra eigna og skulda viðkomandi banka, 
þar með taldar innstæður og skuldir í krón-
um á nafni erlendra aðila, sem gengis-
tryggðar eru með sérstökum samningi, og 
gulleign Seðlabankans. Þá er enn fremur 
færður á gengisreikninginn sá gengismun-
ur, sem myndast við það, að gjaldeyris-
sölubankarnir höfðu fyrir gildistöku lag-
anna innt af hendi greiðslur vegna banka-
ábvrgða, sem síðar voru eða verða gerðar 
upp við innflytjendur á nýja genginu. Loks 
er færður á gengisreikning sá gengismun-
ur, sem myndast við kaup á gjaldeyri vegna 
greiðslna fyrir verk, sem innlendir aðilar 
hafa unnið samkvæmt samningi við varn-
arliðið eða aðila á þess vegum fram að gild-
istöku hins nýja gengis, en slikar greiðsl-
ur skulu fara fram á því gengi, sem gilti 
fyrir gengisbreytinguna. Gengisuppgjöri er 
enn ekki að fullu lokið, en gera má ráð f.vr-
ir, að ekki verði mikill halli á gengisreikn-
ingi, þegar uppgjöri verður lokið. 

Útflutningvr og útflutningsgjald. Þegar 
gjaldeyri fyrir útfluttar afurðir, framleidd-
ar á tímabilinu 16. febrúar 1960 til 31. 
júlí 1961, er skilað til banka, skal útflytj-
endum greitt á því gengi, er gilti fyrir 
4. ágúst 1961. Mismunur á andvirði skilaðs 
gjaldeyris á eldra genginu og nýja geng-
inu er færður á sérstakan reikning á nafni 
ríkissjóðs í Seðlabankanum. Fé á þessum 
reikningi skal nota til greiðslu gengistaps 
vegna skuldar ríkissjóðs við Greiðslubanda-
lag Evrópu og Evrópusjóðinn, ef það fé, 
sem verður til ráðstöfunar samkvæmt á-
kvæðum um gengisreikning, nægir ekki. 
Af fé á þessum reikningi skal enn fremur 
greiða 2/3 hluta útflutningsgialds af sjáv-
arafurðum, framleiddum á tímabilinu 16. 
febrúar 1960 til 31. júlí 1961. Að öðru leyti 
skal fé á þessum reikningi notað til að létta 
byrðar ríkissjóða vegna áfallinna ríkis-
ábyrgða í þágu atvinnuveganna. 

Útflutningsgjald af sjávarafurðum skal 
frá gildistöku laganna hækka úr 2 1/4% í 
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6% af fob.-verði afurða, reiknuðu á nýja 
genginu. Af sjávarafurðum framleiddum 
fyrir 1. ágúst 1961 skal gjaldið að % hlut-
um greitt af þeim mismun, sem kemur fram 
við gjaldeyrisskil viðkomandi vörusendinga. 
Tekjum af útflutningsgjaldi af sjávaraf-
urðum skal frá ágústbyrjun ráðstafa þann-
ig: til nýs tryggingakerfis fiskiskipa sam-
kvæmt ákvörðun Alþingis 82%, til Fisk-
veiðasjóðs íslands 30%, til Stofnlánadeild-
ar sjávarútvegsins 30%, til Fiskimálasjóðs 
5 % , til byggingar haf- og fiskirannsóknar-
skips 1,3%, til Rannsóknarstofnunar sjáv-
arútvegsins 1% og til Landssambands ís-
lenzkra útvegsmanna 0,7%. Nýmæli eru 
framlögin til tryggingakerfis fiskiskipa, 
Stofnlánadeildar sjávarútvegsins og til 
byggingar haf- og fiskirannsóknarskips. 

Aðrar ráðstafanir. Hlutatryggingasjóðs-
gjald, er útflytjendur sjávarafurða greiða, 
er hækkað í l

l

/±% af fob.-verði afurða, 
reiknuðu á nýju gengi, og nær jafnt til 
bátaafurða og togaraafurða. Áður var 
gjaldið i/2% af bátaafurðum og % % af 
síldarafurðum, en ekkert af togaraafurð-
um. Tekjur, sem leiða af hækkun á hundr-
aðshluta gjaldsins og af breiðari gjald-
stofni þess, skulu ganga til nýrrar deild-
ar Hlutatryggingarsjóðs, er hafi það hlut-
verk að aðstoða einstakar greinar útvegs-
ins, þegar þær verða fyrir sérstökum tíma-
bundnum áföllum vegna aflabrests eða 
annarra utan að komandi orsaka. 

Önnur ákvæði bráðabirgðalaganna eru 
að mestu tæknilegs eðlis, sem ekki þykir 
ástæða að gera nánari grein fyrir hér. 



Fréttaþættir 
Utannkisviðskipti — Gjaldeyrisstaöa — \ íöskiptasamningai 
— Útgerð og aflabrögð — Landbúnaður — Kaupgjalds- og 
verðlagsmál — Peningamarkaðurinn •—• Gengisskráning. 

Utamíkisviðskipti. 

Töflur I—IV, sem fylgja þessum frétta-
þætti, sýna ut- og innflutning undanfarin 
ár og á þessu ári. Allar tölur í I. töflu til 
júliloka 1961 eru umreiknaðar á þvi gengi, 
sem gilti frá 22. febrúar 1960, en ágúst-
tölur 1961 eru á nýja genginu. í II. og III. 
töflu eru allar tölur á gildandi gengi á 
hverjum tima nema tölur fyrir janúar og 
febrúar 1960, sem umreiknaðar eru á geng-
ið frá 22. febrúar. 

Verzlunarhallinn til ágústloka i ár er 

600 

rúmar 208 millj. kr., en væri um 203 millj. 
kr., ef ágústmánuður væri á sama gengi 
og fyrri mánuðir ársins. Á sama tima 1960 
var hallinn tæpar 500 millj. kr. Verðmæti 
útflutningsins til ágústloka i ár var mjög 
svipað og á sama tíma í fyrra, en verð-
mæti innflutningsins lækkaði verulega eða 
úr tæpum 2.056 millj. kr. i tæpar 1.774 
millj. ki'. Þessi lækkun stafar þó fyrst og 
fremst af minni innflutningi skipa og flug-
véla á tímabilinu, en hann var rúmar 80 
millj. kr. á móti tæpum 277 millj. kr. á sama 
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II. tafla. Útflutningur helztu vöruflokka í millj. kr. og hlutfallstölum (%). 
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III. tafla. Viðskipti við einstök lönd i millj. kr. 
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IV. tafla. Viðskipti við einstök lönd í hlutfallstölum (%). 
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t íma í fy r ra . Vegna gengisbreytingarinn-
ar er nokkuð af innflutningnum, sem toll-
afgre i t t var á eldra gengi í ágúst, talið 
með innflutningnum í júlí, þannig að inn-
flutningstölur f y r i r júlí eru hærri en ann-
ars mundi vera og tölur fv r i r ágúst lægri. 

Í II. töflu er sýndur útf lutningur helztu 
vöruflokka til júníloka 1960 og 1961. Engar 
stórvægilegar breytingar hafa orðið á sam-
setningu útflutningsins á þessu ári miðað 
við það, sem var 1960. 

Í III . töflu eru sýnd viðskipti Íslands 
við önnur lönd, og í IV. töflu er sama skipt-
ing í hlutfallstölum. Ýmsar t i lfærslur hafa 
orðið á viðskiptunum, það sem af er árinu, 
en sú veigamesta, að útf lutningurinn til 
Rússlands er svo að segja enginn til júní-
loka í ár, en var á sama tíma í fy r ra um það 
bil 1/5 hluti heildarútflutningsins. 

Gjaldeyrisstaða bankanna. 

Yfir l i t um gjaldeyrisstöðu bankanna er 
sýnt í V. töflu. Tölurnar eru umreiknaðar 
úr erlendri mynt í íslenzkar krónur á gild-
andi gengi á hverjum tíma nema 8. liður 
töflunnar, sem sýnir gjaldeyrisstöðuna i 
heild umreiknaða til núverandi gengis. 
Tölurnar fy r i r ágúst 1961 eru því umreikn-
aðar á gengi ef t i r 4. ágúst 1961. Eldri 
tölur má umreikna til núverandi gengis 
með því að margfalda tölur fy r i r tímabilið 
1955—janúar 1960 með 264,1, en með 113,0 
fv r i r tímabilið febrúar 1960—júli 1961. 

Þróun gjaldeyrismála til loka ágústmán-
aðar 1961 he fu r verið bannig, þegar litið 
er á gialdeyrisstöðuna í heild. að í janúar 
batnaði gjaldeyrisstaðan um 22 milli. kr., 
en versnaði um 25 millj. kr. í febrúar . I 
marz batnaði staðan a f t u r um 22 millj. 
k r ; næstu þ r j á mánuði batnaði staðan 
lítið eitt. en versnaði síðan í júlí um 
29 millj. kr. í ágústmánuði batnaði gjald-
eyrisstaðan um 112 millj. kr. miðað við 
bað gengi, sem gilti e f t i r 4. ágúst 1961. 
Fvrstu átta mánuði ársins hefur staðan 
batnað um 104 millj. kr., en á sama tímabili 
1960 batnaði staðan um 68 millj. kr., hvort 
tveggia miðað við núverandi gengi. F rá 
ágústlokum 1960 til ágústloka 1961 hefur 

staðan hins vegar batnað um 306 millj. 
kr. miðað við núverandi gengi. Sé litið á 
gjaldeyrisstöðuna annars vegar í f r já lsum 
gjaldeyri og hins vegar í vöruskiptagjald-
eyri, kemur í ljós, að staðan hefur far ið 
stöðugt batnandi í f r já l sum gjaldeyri, en 
hins vegar versnandi í vöruskiptagjaldeyri 
að ágústmánuði einum undanskildum. Frá 
ársbyrjun til ágústloka 1961 batnaði staö-
an í f r já lsum gjaldevri um 294 millj. kr., 
þar af 100 millj. kr. í ágúst. Hins vegar 
versnaði staðan á sama tíma í vöruskipta-
gjaldeyri um 190 millj. kr. 

Stut tar ábyrgðir, þ. e. til eins árs eða 
skemmri tíma, námu 308 millj. kr. í lok 
ágústmánaðar 1961 á móti 289 millj. kr. í 
ágústlok 1960. Aðrar greiðsluskuldbind-
ingar bankanna námu 252 millj. kr. sl. 
ágústlok, en 228 millj. kr. í ágústlok árið 
áður. Ýmsar kröfur á útlönd námu 136 
millj. kr. í lok ágústmánaðar 1961 á móti 
61 millj. kr. árið áður. Stut t vörukauplán 
innflytjenda, en þau eru innifalin í stutt-
um ábyrgðum og greiðsluskuldbindingum, 
námu 258 millj. kr. 31. ágúst sl., en 
155 milli. kr. á sama tíma árið áður og 
214 millj. kr. í árslok 1960. Gjaldeyrisstaða 
bankanna að viðbættum óinnkomnum kröf-
rm á útlönd, en f rádregnum stuttum á-
byrgðum og greiðsluskuldbindingum, var 
193 millj. kr. skuldbindingar umfram 
eign i lok ágústmánaðar 1961, en var 533 

Gjaldeyrisstaða bankanna. 
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V. tafla. Gjaldeyrisstaða bankanna. 
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VI. tafla. Fiskafli, sundurliðaður á togara og báta, frá janúar 1959 til júní 1961. 

millj. kr. á sama tíma árið áður. Stað-
an, að kröfum og skuldbindingum með-
töldum, hefur því batnað um 340 millj. 
kr. á tímabilinu. 

Allar samanburðartölur frá 1060 eru um-
reiknaðar til núverandi gengis. 

Birgðir útflutningsafurða námu 1.166 
millj. kr. í ágúst 1961, cn 1.102 millj. kr. 
á sama tíma í fyrra miðað við núverandi 
gengi. Verðmæti útflutningsvörubirgða 
hefur því aukizt um 64 millj. kr. á tíma-
bilinu. 

Viðskiptasamningar. 

Austur-Þýzkaland. Einkavörusamningur. 
í árslok 1960 var vöruskiptasamningur sá, 
sem verið hafði í gildi á árinu 1960 milli 
íslenzka vöruskiptafélagsins og Kammer 
für Aussenhandel í Austur-Þýzkalandi, 
framlengdur óbreyttur með gildistíma frá 
1. janúar 1961 til 31. desember 1961. Samn-
ingurinn gerir ráð fyrir gagnkvæmum vöru-
skiptum, er nemi andvirði 5.250 þús. dollara. 
Íslendingar selja til Austur-Þýzkalands 
hraðfrysta síld, saltsíld, fiskmjöl o. fl. Frá 

Austur-Þýzkalandi eru meðal annars keypt-
ar rafmagnsvörur, vélar og áhöld, matvör-
ur o. fl. 

Ungverjaland. Um sl. áramót var samn-
ingur um viðskipti milli Íslendinga og Ung-
verja framlengdur óbreyttur um eitt ár 
frá 1. janúar 1961 að telja. Helztu vörur, 
sem Íslendingar kaupa af Ungverjum, eru 
ýmiss konar iðnaðar- og vefnaðarvörur, en 
selja þeim í staðinn hraðfrystan fisk, fisk-
mjöl o. fl. 

Kúba. Hinn 7. apríl 1961 var undirrit-
aður í New York samingur um að fram-
lengja viðskipasamning Íslands og Kúbu 
frá 1. október 1955 óbreyttan til 3. október 
1964. 

Frakkland. Með erindaskiptum í París 
5. maí 1961 var viðskiptasamningur Íslands 
frá 6. desember 1951 framlengdur til 31. 
desember 1961. 

Svíþjóð. Hinn 30. júní 1961 var undir-
ritáð í Stokkhólmi samkomulag um við-
skipti milli Íslands og Svíþjóðar fyrir 
tímabilið 1. apríl 1961 til 31. marz 1962. 
Er viðskiptasamkomulagið óbreytt frá fyrra 
árs samningi. 
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VII. tafla, Fiskaflinn 1959—1961, skipt á fisktegundir. 
Miðað er við fiskinn slægðan með haus að öðru leyti en því, að síld og annar fiskur 

í verksmiðjur er talinn óslægður úr sjó. 

Tékkóslóvakia. Hinn 9. águst 1961 var 
á grundvelli viðskiptasamnings frá 16. nóv-
ember 1960 undirritað í Reykjavik sam-
komulag um viðskipti Íslands og Tékkósló-
vakíu á tímabilinu 1. september 1961 til 
31. ágúst 1962. Samkomulagið gerir ráð 
fyrir, að flutt verði út frá Íslandi fryst 
flök, fryst síld, fiskmjöl, lýsi o. fl., en frá 
Tékkóslóvakíu er gert ráð fyrir kaupum 
á vefnaðarvöru, skófatnaði, búsáhöldum, 
rúðugleri, járni og stálvörum, iðnaðarvél-
um, bílum, hjólbörðum o. fl. 

Pólland. Hinn 29. september 1961 var 
undirritað í Reykjavík samkomulag um við-
skipti milli Íslands og Póllands á tímabilinu 
1. október 1961 til 30. september 1962. Er 
samkomulagið gert á grundvelli viðskipta-
samnings frá 18. nóvember 1949. Sam-
kvæmt vörulistum þeim, sem nú hefur ver-
ið samið um, er gert ráð fyrir, að Pólverj-
ar kaupi héðan freðsíld, saltsíld, fiskmjöl, 
lýsi, gærur og garnir, en selji hingað í stað-
inn kol, vefnaðarvörur, járnvörur, efna-
vörur, vélar, verkfæri, búsáhöld, timbur, 
sykur o. fl. Gert er ráð fyrir nokkurri aukn-

ingu á viðskiptum landanna frá því, sem 
var á síðasta samningstímabili. 

Útgerð og aflabrögð. 

Heildarafli á fyrra helmingi þessa árs 
nam 265 þús. tonnum á móti 297 bús. tonn-
um á sama tíma í fvrra, og hefur hann 
þannig minnkað um 32 bús. tonn eða 11%. 
Þorskaflinn hefur hins vegar minnkað um 
51 þús. tonn eða 20%, en síldaraflinn vaxið 
um 19 þús. tonn eða nær því 50%. Aukn-
ing síldaraflans á rætur sínar að rekja til 
hinna nýju vetrarsíldveiða Suðvestanlands. 
Á tímabilinu janúar—maí veiddust nú 37 
þús. tonn af síld, en aðeins 1 þús. tonn i 
fyrra. 

Afli annarra fisktegunda en síldar minnk-
aði yfirleitt. Karfaaflinn minnkaði enn, 
varð tæp 11 þús. tonn á móti 18 þús. tonn-
um í fyrra. Af þorski veiddust 153 þús. 
tonn, en 198 þús. tonn í fyrra, minnkun 
45 þús. tonn eða 23%. Ýsu- og keiluaflinn 
minnkaði einnig nokkuð. Aftur á móti 
jókst steinbitsaflinn um rúm 2 þús. tonn, 



142 1 00 F J Á R M Á L A T Í Ð I N D I 

ufsaaflinn um 1 þús. tonn og flatfisksaflinn 
um tæplega 1 þús. tonn. 

Togaraaflinn minnkaði enn á fyrra helm-
ingi þessa árs. Að nokkru stafar það af 
verkföllum, sem hófust síðast í maí og 
lauk síðast í júní. Aflinn á tímabilinu 
janúar—maí var 37 þús. tonn á móti 43 
þús. tonnum í fyrra og er þannig um 
15% minni. 

Bátaaflinn á þorskveiðum minnkaði um 
34 þús. tonn, og stafar það sennilega að 
verulegu leyti af verkföllum í byrjun ver-
tíðar. Síldarafli bátaflotans var hins veg-
ar 58 þús. tonn á móti 39 þús. tonnum í 
fyrra, og stafar aukningin af síldveiðum 
við Suðvesturland, eins og fyrr segir. 

Aflamagnið á fyrra helmingi þessa árs 
skiptist þannig eftir verkunaraðferðum, að 
97 (130) þús. tonn fóru til frystingar, 73 
(59) þús. tonn til söltunar, 55 (59) þús. 
tonn til herzlu og 30 (41) þús. tonn í verk-
smiðjur. Út voru flutt 20 (12) þús. tonn 
af ísuðum fiski og síld. Tölur innan sviga 
eiga við sama tímabil 1960. 

Nánari upplýsingar um skiptingu aflans 
og hagnýtingu eru í VI.—VIII. töflu. 

Síldveiðarnar fyrir Norður- og Austur-
landi gengu vel að þessu sinni miðað við 
undanfarin ár. Þær hófust fyrir alvöru 
20. júní, og engin teljandi veiði var eftir 

23. ágúst. Verulegur hluti aflans fékkst á 
Austf jarðamiðum. Alls tóku 222 (258) 
skip þátt i veiðunum, og fengu öll einhvern 
afla. Heildaraflinn var 1.570 þús. mál og 
tunnur á móti 850 þús. málum og tunnum 
1960 og 1.220 þús. málum og tunnum 1959. 
Af aflanum fóru 359 (127) þús. uppsaltaðar 
tunnur til söltunar, 1.177 (648) þús. mál 
í bræðslu, 24 (16) þús. uppmældar tunnur 
til frystingar, og 10 (—) þús. mál bræðslu-
síldar voru seld í erlend skip. Sildin var 
afbragðsgóð, og fór því óvenjumikið til 
söltunar. Aflahæstu síldarskipin voru með 
21 (11) þús. mál og tunnur. Svigatölurnar 
eru frá sildarvertíðinni 1960. 

Hvalveiðarnar gengu verr í sumar en 
undanfarið. Alls veiddust 350 hvalir, en 
379 í fyrra, þar af 142 langreyðar, 58 
sandreyðar og 150 búrhveli. Framleiðsla 
hvalafurða var 1.500 tonn hvalkjöt, 1.600 
tonn hvalmjöl og 2.600 tonn lýsi. 

Landbúnaður. 

Heyskapartíð var sæmileg í sumar á Suð-
urlandi og í Borgarfirði, nokkuð samfelldir 
þurrkar, en kalt og sólarlítið. Óþurrkar 
voru hins vegar um mestallt Norðurlancl 
og Austurland. Spretta var yfirleitt heldur 
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VIII. tafla. Hacjnýting fiskaflans 1959—1961. 
Aflinn talinn eins og í VII. töflu. 

góð, einnig háarspretta. Kartöfluspretta 
hefur verið góð, og uppskera verður senni-
lega með mesta móti að þessu sinni. 

Búizt er við talsvert meiri sauðf.iár-
slátrun í haust en í fyrra, og kroppþungi 
dilka virðist svipaður og þá. Áætlað er, að 
kindakiötsframleiðslan verði 1000—1-500 
tonnum meiri en í fyrra. 

Móttekin mjólk í mjólkurbú til júni-
loka í ár var tæplega 41 þús. tonn, og er 
aukningin rúm 10% frá sama tímabili í 
fyrra. Sala á nýmjólk og rjóma óx hins 
vegar afar lítið, þannig að aukningin fór 
næstum þvi öll til vinnslu. Framleiðsla 
á smjöri óx um 24%, mjólkurosti 37%, 
undanrennudufti 33%, og 30% meira af 
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undanrennu fór til kasein-vinnslu en á 
sama tímabili í fvrra. Sala á smjöri óx um 
15%, og enginn innflutningur átti sér 
stað, en 99 tonn voru flutt inn i fyrra. 
Smjörbirgðir jukust samt sem áður úr 164 
tonnum um áramót í 224 tonn 30. júní. 
Ostasalan stóð í stað, og birgðir jukust 
nokkuð. 

Nánari upplýsingar um framleiðslu og 
sölu mjólkurafurða er að finna í IX. töflu. 

Kaupg jalds- og verðlagsmál. 

Á árinu 1960 munu flest stéttarfélög 
landsins hafa verið búin að segja upp 
kjarasamningum, en fyrstu samningsupp-
sagnir áttu sér stað seinni hluta ársins 
1959. Viðræður um nýja samninga hófust 
veturinn 1960—61. Til meiri háttar vinnu-
stöðvunar kom fyrst í Vestmannaeyjum. 
Hófst hun með róðrarbanni útvegsmanna 
hinn 1. janúar, og stóð það til 4. febrúar. 
Verkfall sjómanna stóð frá 15.—25. janúar, 
og loks boðuðu verkalýðsfélögin á staðnum 
verkfall frá 25. janúar, og stóð það til 1. 
marz. Það samkomulag, sem þá náðist, var 
einungis til bráðabirgða, og skvldi það gilda 
til 15. maí 1961. 

Til víðtækrar vinnustöðvunar kom ekki 
annars staðar fyrr en í lok maí, er slitnað 
hafði upp úr samningaviðræðum, og boð-
uðu þá flest hinna stærri verkalýðsfélaga 
verkfall, þó ekki Iðja, félag verksmiðju-
fólks í Reykjavík, en kjaradeilu þess félags 
lauk, án þess að til verkfalls kæmi. Almennt 
samkomulag um nýja samninga náðist ekki 
fyrr en í lok júní að því undanskildu, að 
tekizt hafði samkomulag á milli vinnu-
málanefndar samvinnufélaganna og ým-
issa stéttarfélaga fyrir þann tíma. 

Hinir nýju kjarasamningar eru mjög 
breytilegir, en þó munu flestir hafa eftir-
farandi atriði sameiginleg: 1) Orlof greið-
ist af öllu kaupi, en áður var orlof reiknað 
af yfirvinnu, eins og um dagvinnu væri 
að ræða. 2) Starfsmaður fær frítt fæði 
eða dagpeninga fyrir fæði, vinni hann 
fjarri heimili sínu, og er ekki ekið heim 
á máltiðum. 3) Allt kaup hækkar um 4% 
hinn 1. júni 1962, hafi samningum ekki 
verið sagt upp fyrir þann tíma. 4) Hækki 
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framfærslukostnaður um meira en 5 % á 
tímabilinu, má segja samningum upp með 
mánaðar fyrirvara. 

Tímakaup ófaglærðra verkamanna í dag-
vinnu hækkaði almennt um 10%, og greiða 
þá atvinnurekendur 1% af dagvinnukaupi í 
styrktarsjóð. í sumum tilfellum nam kaup-
hækkunin 11%, og greiða atvinnurekendur 
þá ekkert stvrktarsjóðstillag. Eftirvinnu-
álag hækkaði víðast úr 50% í 60%, en í 
nokkrum tilfellum hélzt það óbreytt, og var 
hin almenna hækkun á dagvinnukaupi í 
þeim tilfellum 1% hærri. Hækkunin á kaup-
taxta sveinafélaga var almennt meiri en 
hækkun á kauptaxta verkamanna eða um 
12,6%, og eftirvinnuálag hækkaði sömu-
leiðis úr 50% í 60%, þar sem slík hækkun 
var ekki áður komin á. 

Lágmarkskaup verkakvenna hækkaði hlut-
fallslega meir en kaup verkamanna, t. d. 
nam hækkunin í Reykjavík 17,4%. Af dag-
vinnukaupi skal greiða 1% til sjúkrasjóðs, 
en eftirvinnuálag helzt. óbreytt. í sumum 
tilfellum var þó ekki samið um greiðslur 
í sjúkrasjóð, og var þá kauphækkunin 1% 
hærri. 

Hækkunin á dagvinnukaupi verksmiðju-
fólks í Reykjavík reiknast 13,1%, og auk 
þess koma hækkanir eftir starfsaldri fyrr 
en áður. Til sjúkrasjóðs greiðist 1% af dag-
vinnukaupi, en eftirvinnuálag helzt óbreytt 
50%. Kaup kvenna í verksmiðjum í Reykja-
vík hækkar um 16,2%, og að öðru leyti 
voru gerðar sams konar breytingar og hjá 
körlum. 

Verkfalli vörubifreiðastjóra lauk 15. júli. 
Taxtar fyrir akstur voru samræmdir 
þannig, að á stærstu bifreiðum lækkuðu 
þeir nokkuð, á meðalstórum bilum stóðu 
þeir í stað, en hækkuðu nokkuð á þeim 
minnstu. Stofnaður var styrktarsjóður, og 
er í hann greitt 1% af kaupi. 

Verzlunarmannafélag Reykjavikur gerði 
nýjan samning við atvinnurekendur, og 
gildir hann frá 1. júlí 1961. Hinn nýi 
samningur felur í sér 11—16% launahækk-
un. Verzlunarstjórar fá 16% hækkun, af-
greiðslustúlkur og byrjendur 15%, en aðrir 
11%. Eftirvinnuálag hækkar úr 50% í 
60%. 
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ATH. Umreikna m á þessa vísitölu í vísitölu 
samkvæmt eldra grundvelli með því að marg-
falda hana með 2,025. 

XI. tafla. Vísitala byggingarkostnaðar. 
Október 1955 = 100. 

1957 1958 1959 1960 1961 

Febrúar . 113 117 133 132 152 
Júní 116 123 132 148 153 
Október . 117 134 132 150 

ATH. Umreikna má þessa vísitölu í vísitölu 
samkvæmt eldra grundvelli með því að marg-
falda hana með 9,69. 

Í ágúst var ákveðin 13,8% launahækkun 
opinberra starfsmanna, og greiðist hún frá 
1. júlí. 

Öll önnur launþegasamtök en þau, sem 
hér hafa verið nefnd, hafa nú annað hvort 
gert kjarasamning eða hafið viðræður við 
atvinnurekendur. 

Þegar séð var fyrir, hversu miklar 
kauphækkanir yrðu almennt, ákvað banka-
stjórn Seðlabankans, að höfðu samráði við 
bankaráð og að fengnu samþykki ríkis-
stjórnarinnar, að lækka stofngengi íslenzku 
krónunnar. Ekki varð því hjá því komizt, 
að verðlag færi hækkandi jafnt á innlendri 
framleiðslu sem á innflutningi. Gerðar voru 
breytingar til hækkunar á verðlagsákvæðum 
innlendrar framleiðslu, og auk þess var 
levfð hækkun á verzlunarálagningu ein-
stakra vörutegunda, og nokkrar vöruteg-
undir voru undanþegnar verðlagsákvæðum. 

Samkvæmt ákvæðum í lögum skal á 

hverju hausti reikna út verðlagsgrund-
völl landbúnaðarafurða. Samkomulag um 
verðlagsgrundvöllinn 1961—1962 náðist 
ekki í sex manna nefndinni, og var ágrein-
ingsatriðum því vísað til yfirnefndar. Y f -
irnefnd úrskurðaði, að meðalhækkun á af-
urðaverði til bænda skyldi vera 14,5%, og 
var verðlagsgrundvöllurinn nú miðaður við 
nokkru stærra bú en grundvöllurinn 1960— 
1961. Verð til bænda á kjöti. mjólk og 
kartöflum hækkar heldur minna en meðal-
hækkun verðlagsgrundvallarins nemur eða 
að meðaltali um 13,5%. Ástæðan er sú, að 
verð á gærum og ull til útflutnings hækk-
ar meira en á öðrum afurðum og vegur 
upp hluta af verðhækkun þeirra. 

Hækkun búvöruverðs stafar að nokkru 
leyti af hækkun kaupgjalds á síðastliðnu 
sumri og og af gengisbreytingunni frá 4. 
ágúst, en sumpart af þvi, að kaup bóndans 
í verðlagsgrundvelli fvlgir breytingum á 
meðaltekjum verkamanna, sjómanna og iðn-
aðarmanna, en samkvæmt niðurstöðum úr-
taksrannsókna var um að ræða verulega 
hækkun á meðaltekjum þessara stétta frá 
1958 til 1960. 

Eftir að yfirnefndin hafði úrskurðað 
verðlagsgrundvöllinn, kom sex manna 
nefndin sér saman um verðskiptingu á 
hinum nýja grundvelli. Samkvæmt því 
hækkaði útsöluverð mjólkur í lausu máli 
úr 3,32 kr. lítrinn í 3,90 kr., súpukjöt hækk-
aði úr 22,00 kr. kílóið í 27,50 kr. og 1. fl. 
kartöflur úr 1,92 kr. kílóið í 2,63 kr. 

Vísitala framfærslukostnaðar var ó-
breytt í maí og júní, en hækkaði í 105 stig 
í júlí og aftur í 106 stig í ágúst og enn 
aftur í 110 stig í september. Vísitala bygg-
ingarkostnaðar fyrir tímabilið 1. júlí—31. 
október eftir verðlagi í júní reyndist hafa 
hækkað um eitt stig frá því, sem hún var 
fyrir tímabilið 1. marz—1. júní, svo sem 
sjá má á meðfylgjandi töflum. 

Peningamarkaðurinn. 

Yfirleitt hefur þróun peningamála verið 
hagstæðari, það sem af er þessu ári, held-
ur en verið hefur á sama tíma undanfarin 
ár. Spariinnlán hafa aukizt mun meira en 
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á sama tíma sl. ár og útlán einnig, en hlut-
fallið milli aukningar spariinnlána og út-
lána er hins vegar heldur hagstæðara nú 
en þá. Gjaldeyrisstaðan hefur batnað mjög 
mikið eða um 118,1 millj. kr. frá áramótum 
til ágústloka, en versnaði á sama tíma sl. 
ár um 12,8 millj. kr. Peningamagn hefur 
hins vegar aukizt mjög, einkum vegna mik-
illar hækkunar á innstæðum á ávísana-
reikningum. 

Aðstaða ríkissjóðs gagnvart Seðlabank-
anum hefur versnað mjög frá áramótum eða 
um 121,9 millj. kr. á móti 45,5 millj. kr. 
sl. ár. Yfirleitt hefur reikningsstaða rik-
issjóðs verið mun verri á þessu ári en var 
á sl. ári. Stafar það að verulegu leyti af 
því, að innstæður Útflutningssjóðs eru nú 
nær engar, en voru mjög háar mest allt árið 
1960. Staðan fór versnandi til loka júlímán-
aðar, en þá nam nettóskuldin 126,4 millj. 
lu\, en batnaði siðan um 59,9 millj. kr. 
i ágúst. Árið 1960 var þróunin svipuð. Þá 
fór staðan yfirleitt versnancli til loka júlí-
mánaðar, en batnaði úr því. 

Reikningsstaða banka og sparisjóða við 
Seðlabankann batnaði alls um 361,5 millj. 
kr. til loka ágústmánaðar, en á sama tíma 
sl. ár um 51,1 millj. kr. og 131,8 millj. kr. 
1959. Staðan hefur stöðugt farið batnandi 
frá áramótum, ef febrúarmánuður einn 
er undanskilinn, en í lok febrúar námu 

Sparifé. 

reikningsskuldir banka og sparisjóða nettó 
við Seðlabankann 62,2 millj. kr. Hin bætta 
staða hefur komið fram í lækkun skulda, 
en einkum þó sem mjög mikil hækkun inn-
stæðna. Innstæður á viðskiptareikningum 
hækkuðu þannig um 106,7 millj. kr. frá 
áramótum og bundnar innstæður um 142,4 
millj. kr. Er þar að mestu um að ræða það 
fé, sem innlánsstofnanir hafa verið skyld-
aðar til að binda vegna innstæðuaukning-
ar. Hinar nýju lánveitingar úr Stofnlána-
deild sjávarútvegsins hafa leitt til mjög 
bættrar stöðu bankanna. Mótvirði hinna 
nýju stofnlána er fært þeim bönkum, sem 
hafa milligöngu um veitingu lánanna, til 
tekna á sérstökum lokuðum reikningum, 
og má aðeins losa fé af þeim til þess að 
lækka skuldir viðkomandi banka við Seðla-
bankann. í lok ágúst námu þessar mótvirð-
isinnstæður 63,2 millj. kr. 

Endurkeyptir víxlar lækkuðu fyrstu tvo 
mánuði ársins, en hafa síðan farið jafnt 
og þétt hækkandi, og nemur hækkun þeirra 
frá áramótum alls 121,0 millj. kr. Á sama 
tíma sl. ár höfðu þeir hækkað um 38,3 
millj. kr. og 1959 um 203, 7 millj. kr. í þessu 
sambandi er þess að gæta, að birgðir út-
flutningsafurða og þar með einnig upphæð 
endurkeyptra vixla voru mjög miklar í árs-
lok 1959, en mun minni í árslok 1960. Í 
árslok 1959 nam upphæð endurkeyptra vixla 
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XIII. tafla. Úr reikningum Seðlabankans. 
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XIV. tafla. Úr reikningmn viðskiptabanka og sparisjóða. 
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Mótvirðisfé og geymslufé. 

857,5 millj. k r , en 737.2 millj. kr. í árslok 
1960. 

Ef saman er tekin aukning endurkeyptra 
vixla og breytt reikningsstaða, kemur i 
ljós, að nettóstaða banka og sparisjóða 
gagnvart Seðlabankanum hefur í ár batn-
að um 240,5 millj. kr. á móti 12,8 millj. kr. 
sl. ár, og 1959 versnaði staðan um 71,9 
millj kr. 

Aðstaða fjárfestingaiiánastofnana gagn-
vart Seðlabankanum versnaði til ágústloka 
um 32,2 millj. kr. og um 11,0 millj. kr. 

H eildarútlán. 

1960, en 15,8 millj. kr. 1959. Ástæðan til 
þess, að staðan hefur versnað svona núna, 
eru hinar nýju lánveitingar Stofnlánadeild-
arinnar, en Seðlabankinn sér henni fyr ir 
f jármagni til þeirra Á móti þessari versn-
andi stöðu fjárfestingarlánastofnana kem-
ur að sama skapi bætt staða banka, en eins 
og áður getur, er mótvirði hinna nýju stofn-
lána bundið á reikningum þeirra banka, 
sem hafa milligöngu um lánveitingarnar, 
þ. e. Landsbankans og Útvegsbankans, eða 
það fer til að lækka skuldir þeirra við 
Seðlabankann. 

Reikningsstaða ríkissjóðs og verðbréfar-
eign Seðlabankans. 

Peningamagnið hefur aukizt mjög mikið, 
það sem af er árinu, eða alls um 407,6 millj. 
kr. Þar af hefur seðlavelta aukizt um 56,5 
millj. kr., en innstæður á ávísanareikning-
um um 351,1 millj. kr. Þessi aukning pen-
ingamagnsins stafar bæði af auknum út-
lánum og bættri gjaldeyrisstöðu. 

Spariinnlán hafa aukizt meira í ár en 
nokkru sinni fyrr eða alls um 268,6 millj. 
kr. Er það 90,2 millj. kr. meira en á sama 
tíma sl. ár og 100,4 mill.i. kr. meira en á 
sama tíma 1959. Sé hins vegar tekin árs-
aukningin frá ágústlokum 1960 til ágúst-
loka 1961, hafa spariinnlán aukizt um 443 
millj. kr., en 260 millj. kr. á sama tímabili 
1959 til 1960 og 256 millj. kr. 1958 til 1959. 
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en 1959. Af þeirri aukningu eru 86,9% 
hjá viðskiptabönkunum 5 á móti 95,9% sl. 
ár. Meira en helmingur útlánaaukningar-
innar hefur í ár farið til sjávarútvegs og 
verzlunar eins og á sl. ári, og nokkur aukn-
ing hefur einnig orðið á útlánum til iðn-
aðar, en þó sýnu minni en á sl. ári. Land-
búnaðarlán hafa aukizt nokkuð, en sl. ár 
dró verulega úr þeim. 

Hlutfallið milli sparifjáraukningar og út-
lánaaukningar er svipað og var í fyrra og 
þó heldur hagstæðara. Sparifjáraukningin 
nemur nú 57,2% útlánaaukningarinnar á 
móti 56,5% á sl. ári. Sé hins vegar borin 
saman aukning spariinnlána og útlána á 
tímabilinu ágústlok 1960 til ágústloka 1961 
og næstu tólf mánuðum á undan, verður 
útkoman önnur. Sl. 12 mánuði hafa spari-
innlán aukizt um 443 millj. kr.. eins og áð-
ur er getið, en útlán hafa aukizt um 445 
millj. kr. Næstu tólf mánuði á undan jukust 
spariinnlán um 260 millj. kr., en útlán um 
520 millj. kr. 

Gengisskráning. 

Gullgengi íslenzkrar krónu. Eftir gengis-
breytinguna 4. ágúst 1961 er pappírskrón-
an 5,12536% af upphaflegu verðgildi sínu. 
Ein pappirskróna samsvarar nú 0,0206668 
gr af skíru gulli. Samkvæmt því jafngilda 
100 gullkrónur 1.951,09 pappírskrónum. 
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Stofngengi íslenzku krónunnar er 43,00 
kr. í einum Bandaríkjadollar. 

Kaupgengi Bandaríkjadollars er 42,95 
kr. og sölugengi 43,06 kr. Gengi á öðrum 
frjálsum gjaldeyri er skráð eftir gengi 
viðkomandi gjaldeyris gagnvart dollar. 

Í XVII. töflu eru sýndar þær breytingar, 
sem orðið hafa á skráningu erlends gjald-
eyris hjá Seðlabanka Íslands, frá bví að 
yfirlit um gengi var síðast birt, í Fjármála-
tíðindum. Gengi á eftirtöldum mvntum, 
sem ekki eru sýndar í XVII. töflu, hefur 
aðeins breytzt í sambandi við gengisbreyt-
inguna 4. ágúst, og er gengið nú sem hér 
segir: bandarískur dollar 42,95 kr. kaup-
gengi og 43,06 kr. sölugengi (áður 38,00 kr. 
og 38,10 kr.), peseti 71,66 kr. kaupgengi 
og 71,80 kr. sölugengi (áður 63.33 kr. og 
63,50), tékknesk króna 596,40 kr. kaupgengi 
og 598,00 kr. sölugengi (áður 527,05 kr. og 
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528,45 kr.). Gengið á bandarískum dollar 
er miðað við 1 dollar, en gengið á peseta 
og tékkneskri krónu við 100 einingar af 
erlendu myntinni. Skráning á reiknings-
krónu í sambandi við viðskipti við vöru-
skiptalönd, þar sem reikningsviðskiptin eru 
skráð í íslenzkum krónum, er óbreytt, kaup-
gengi 99,86 kr. og sölugengi 100,14 kr. 
fyrir hverjar 100 reikningskrónur. Hinn 4. 
ágúst 1961 var tekin upp skráning á reikn-
ingspundum i sambandi við viðskipti við 
vöruskiptalönd, þar sem viðskiptin eru 
skráð í sterlingspundum sem reikningsein-
ingu. Er gengið á reikningspundinu 120,25 
kr. kaupgengi og 120,55 kr. sölugengi fyrir 
hvert reikningspund. 

Að því er viðkemur nánari frásögn af 
gengisbreytingunni 4. ágúst, vísast til þess, 
sem sagt er á 130. bls. 
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