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Launaskrið 

Í umræðum um kaupgjaldsmál hér á 
landi að undanförnu hefur þráfald-

lega verið bent á þann mikla mun, sem 
komið hefur í ljós á þróun almennra 
kauptaxta annars vegar og heildartekj-
um launþega hins vegar. Raunverulegar 
tekjur launþega hafa yfirleitt vaxið ár 
frá ári og afkoman batnað, enda þótt 
kaupmáttur launa miðað við helztu 
kaupgjaldstaxta hafi lítið breytzt. Af-
leiðing þessarar þróunar hefur í reynd-
inni orðið sú, að mestallar þær kjara-
bætur, sem aukning þjóðarframleiðslu 
á mann hefur leyft síðustu árin, en það 
er liklega um 2-3% á ári, hafa verið 
étnar upp af aukningu heildartekna 
launþega án áhrifa frá beinum kaup-
taxtahækkunum. Þegar komið hefur til 
almennra kaupgjaldshækkana, hefur því 
ekkert verið eftir af framleiðsluaukn-
ingunni til þess að mæta þeim, og þær 
því komið að mestu eða öllu leyti fram í 
verðhækkunum, en ekki kjarabótum. 

Þessi óháða aukning launatekna er 
því atriði, sem hlýtur að skipta megin-

máli varðandi stefnu hagsmunasamtaka 
og opinberra aðila i kjaramálum. Um 
orsakir hennar hér í landi er því miður 
lítið vitað með neinni vissu, þar sem al-
varlega skortir raunhæfar tölulegar 
rannsóknir á þróun launamála. Á hinn 
bóginn er hér vafalaust um að ræða 
sama fyrirbæn og það, sem á dönsku 
hefur verið nefnt lönglidning og á ensku 
wage drift. Mætti ef til vill á íslenzku 
nefna þetta launaskrið, enda eru þetta 
hækkanir, sem eiga sér stað jafnt og 
þétt, þótt lítið muni um hverja einstaka. 

II. 

Launaskrið er fyrirbæri, sem fyrst 
hefur orðið vart að ráði siðustu tvo ára-
tugina, og þá einkum í löndum, eins og 
Norðurlöndum, þar sem almenn eftir-
spurn og atvinna hefur verið mikil og 
launamálum að verulegu leyti skipað 
með heildarsamningum heilla stétta eða 
iðngreina. 

Tölulega er launaskrið skilgreint sem 
sú hækkun tekna, sem á sér stað um-
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fram það, sem breyting á kauptöxtum 
ætti að hafa í för með sér. Getur slík 
hækkun orðið með ýmsu móti. í fyrsta 
lagi eiga sér stað tekjuhækkanir, vegna 
þess að einstökum mönnum eða starfs-
hópum er greitt umfram samninga eða 
eftir hærri töxtum en ætti að vera sam-
kvæmt samningi. Í öðru lagi hafa 
ákvæðisvinnutekjur og tekjur af hluta-
skivtum tilhneigingu til að hækka meira 
en almennt kaupgjald, vegna þess að 
launþegar njóta þar beint bættra af-
kasta og meiri vélvæðingar. Og í þriðja 
lagi getur aukin eftirvinna valdið tekju-
aukningu umfram hlutfallslega hækkun 
kaupgjaldstaxta, en þegar yfir lengri 
tíma er litið, hefur þessi ástæða þó varla 
verið mikilvæg. Í sumum löndum er nú 
svo komið, að launaskrið virðist vera 
orðinn veigameiri þáttur í aukningu 
heildartekna en beinar kaupgjaldshækk-
anir. Það skiptir því miklu máli að gera 
sér grein fyrir orsökum þessarar þró-
unar. 

Rannsóknir, sem gerðar hafa verið 
erlendis, og samanburður á milli að-
stæðna meðal einstakra þjóða bendir 
eindregið til þess, að launaskrið sé bein 
afleiðing þeirrar efnahagsstefnu, sem 
fylgt hefur verið í flestum löndum eftir 
styrjöldina og hefur haft það að megin-
markmiði að forðast atvinnuleysi og 
tryggja næga eftirspurn eftir vörum og 
vinnuafli. Við slíkar aðstæður keppast 
atvinnufyrirtæki við að ná í og halda 
góðu vinnuafli, en þurfa minni áhyggj-

ur að hafa af áhrifunum á framleiðslu-
kostnað og söluverð. Í greinum, þar sem 
framleiðni eykst ört, er auðvelt að láta 
launþega taka fullan þátt í afrakstri 
betri afkasta án þess að söluverð þurfi 
að hækka. Aðrir atvinnuvegir verða sið-
an að fylgjast með, þótt engin afkasta-
aukning sé fyrir hendi til að mæta kostn-
a,ðinum, því að annars geta þeir ekki 
haldið því vinnuafli, sem þeir þurfa. 

Þótt hin mikla eftirspurn eftir vinnu-
afli sé vafalaust höfuðorsök launaskriðs, 
skipta áreiðanlega fleiri atriði máli. 
Mikilvægast þeirra er, að almennir 
kaupgjaldssamningar eru of ósveigjan-
legir og taka venjulega allt of lítið tillit 
til þarfa atvinnufyrirtækja og aðstæðna 
á vinnumarkaðnum. Mál, sem hægt væri 
að leysa með samningum, verða því leyst 
með beinu samkomulagi atvinnurekanda 
og viðkomandi launþega. Afleiðingin 
virðist vera, að mikill hluti raunveru-
legra kauphækkana eigi sér stað án 
nokkurrar aðildar launþegasamtakanna. 
Ofan á þetta reyna þau engu að síður að 
bæta almennum kaupgjaldshækkunum, 
þótt engar forsendur séu lengur fyrir 
því, að þær geti leitt til kjarabóta, þar 
sem launaskriðið hefur þegar gleypt alla 
framleiðsluuukningu þjóðarbúsins. 

III. 

Hér á landi hefur þessu fyrirbæri ver-
ið mjög lítill gaumur gefinn af hags-
munasamtökum launþega og atvinnu-
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rekendum. Þær tölulegu upplýsingar, 
sem fyrir liggja, benda eindregið til 
þess, að launaskrið sé hér mikill þáttur 
í tekjuaukningu launþega. Hins vegar 
eru þessar upplýsingar allt of takmark-
aðar og ónákvæmar til þess að hægt sé 
að segja nokkuð með vissu um orsakir 
og þróun launaslcriðs hér á landi í sam-
anburði við önnur lönd, enda þótt varla 
sé vafi á, að hlutaskipti sjómanna og 
ákvæðistaxtar iðnaðarmanna séu hér 
stórir þættir i tekjuþróuninni. Eru þessi 
mál öll eitt af mörgum rannsóknarefn-
um, sem nauðsynlegt er að sinnt verði 
sem allra fyrst, ef hægt á að vera að 
grundvalla samninga og umræður um 
launamál á traustu mati staðreynda í 
stað hæpinna fullyrðinga, sem of oft 
hafa einkennt meðferð þessara mála 
hingað til. 

Samtök launþega og atvinnurekenda 
geta ekki til lengdar lokað augunum 
fyrir áhrifum hinnar miklu tekjuaukn-
ingar, sem launaskrið hefur í för með 
sér, á almenna kaupgjaldssamninga. 
Hitt er svo annað mál, hvort æskilegt 
sé að stöðva launaskrið með öllu, sé slíkt 
yfirleitt framkvæmanlegt við þær að-
stæður, sem hér ríkja á vinnumarkaðin-
um. Erlendis hefur sú skoðun víða kom-
ið fram, að launaskrið sé æskileg tegund 

kjarabóta, þar sem það taki betur en 
almennir launasamningar til greina 
þarfir atvinnulífsins og eftirspurnar-
aðstæður á vinnumarkaðnum hverju 
sinni. 

Hvað sem slíkum rökum líður, er aug-
ljóst, að kaupgjaldssamningar, sem gerð-
ir eru án tillits til þeirrar miklu tekju-
aukningar, sem á sér stað með öðrum 
hætti og utan allra samninga, hljóta að 
vera byggðir á veikum grundvelli. Í 
þessum efnum verður ekki bæði sleppt 
og haldið. Sætti launþegar og atvinnu-
rekendur sig við það, að veruleg tekju-
aukning eigi sér stað vegna launaskriðs, 
er óhjákvæmilegt, að minna rúm verði 
til kjarabóta með hækkunum umsam-
inna kauptaxta, ef það verður þá nokkuð. 

Að lokum er rétt að taka fram, að á 
þetta vandamál er ekki bent hér í því 
skyni að gera ákveðnar tillögur um af-
stöðu samtaka launþega og atvinnurek-
enda til þess. Tilgangurinn er miklu 
fremur sá, að benda á launaskrið, sem 
dæmi um eitt þeirra vandamála, sem 
nauðsynlegt er að horfast í augu við af 
fullri hreinskilni og raunsæi, ef takast 
á að marka hér á landi skynsamlega 
stefnu i launamálum, er orðið gæti öll-
um almenningi til varanlegra hagsbóta. 

J. N. 



Utanríkisviðskipti 1961 

Vöruskiptajöfnuðurinn — Viðskiptakjörin — Útflutnings-
verzlunin — Innflutningsverzlunin — Viðskipti við einstök 
lönd. 
(Grein þessi er tekin saman af Kristni Hallgrímssyni ) 

Vöruskiptajöfnuðurinn. 

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. Heild-
arskýrslum um greiðslujöfnuðinn 1961 er 
enn ekki að fullu lokið, en frá þeim verður 
skýrt í næsta hefti Fjármálatíðinda. 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir vöru-
skiptajöfnuðinum, er sýnir mismun á verð-
mæti inn- og útflutnings, svo og einstökum 
liðum innflutnings og útflutnings. Eftir-
farandi tölur sýna vöruskiptajöfnuðinn síð-
astliðin þrjú ár í millj. kr., umreiknað sam-
kvæmt núverandi gengi, er tók gildi 4. 
ágúst 1961. 

Af þessu yfirliti má sjá, að vöruskipta-
jöfnuðurinn hefur haldið áfram að batna á 
árinu 1961 og batnað alls um 747,6 millj. 

kr. Innflutningur skipa dróst verulega sam-
an eða um 522,2 millj. kr., og stafar hin 
hagstæða þróun vöruskiptajafnaðarins því 
að verulegu leyti af þvi. Hins vegar batnaði 
vöruskiptajöfnuðurinn án skipa einnig all-
mikið eða um 225,4 millj. kr. Jókst útflutn-
ingur um 202,8 millj. kr., en annar inn-
flutningur en skip dróst saman um 22,6 
millj. kr. Þróunin var þó enn hagstæðari en 
þessar tölur gefa til kynna, þar eð birgðir 
útflutningsafurða jukust um 185,6 millj. 
kr. eða 31,5% á árinu. Auk þess bötnuðu 
viðskiptakjörin verulega á árinu 1961 og 
stuðluðu því mjög að hinni hagstæðu þróun 
vöruskiptajafnaðarins, en þeim verða gerð 
nánari skil hér á eftir. 

Í framangreindu yfirliti er innflutning-
ur talinn cif., eins og venjulega er gert í 
yfirlitstölum, sem Hagstofan birtir um 
vöruskiptajöfnuðinn. Þar sem meginhluti 
farmgjalda og trygginga í inn- og útflutn-
ingi eru greiðslur til íslenzkra aðila, fást 
raunhæfari tölur um vöruskiptajöfnuðinn, 
ef innflutningur og útflutningur er gerður 
upp á sama hátt. Eftirfarandi yfirlit sýnir 
því inn- og útflutning á fob.-verði: 

1959 1960 1961 
Innflutningur án 

skipa, fob 3.234,5 2.875,7 2.843,1 
Skip 290,7 647,2 125,0 

Innflutningur, fob., 
samtals 3.525,2 3.522,9 2.968,1 
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Útflutningur, fob., 2.798,0 2.871,9 3.074,7 

Vöruskiptajöfnuður -í- 727,2 -4- 651,0 106,6 
Vöruskiptajöfnuður 

án skipa -f- 436,5 -7- 3,8 231,6 

Viðskiptakjörin. 

Samkvæmt verðvísitölum Hagstofunnar 
hækkaði verðvísitala innflutnings um 141 
stig eða 9,66%, en verðvísitala útflutnings 
hækkaði um 328 stig eða 22,8%. Viðskipta-
kjörin bötnuðu þannig um tæp 12% á ár-
inu. Stafar hækkun verðvísitölu innflutn-
ings eingöngu af gengisfellingu þeirri, er 
átti sér stað 4. ágúst 1961, þar eð raun-
verulega var um tæpa 3% verðlækkun inn-
flutnings að ræða miðað við óbreytt gengi. 
Verðhækkun útflutnings á hins vegar rót 
sína að rekja bæði til áðurnefndrar geng-
isfellingar, svo og til tæprar 9% raunhæfr-
ar verðhækkunar. Eftirfarandi tölur sýna 
verð- og magnvísitölur undanfarin fimm ár 
samkvæmt útreikningum Hagstofunnar 
(1935 = 100): 

Verð- Við- Magn-
vísitölur skipta- visitölur 

Innflutt Útflutt kjör Innflutt Útflutt 
1957 715 657 91,9 418 322 
1958 673 657 97,6 456 349 
1959 . . 674 670 99,4 503 331 
1960 1.459 1.439 98,6 504 370 
1961 1.600 1.767 110,4 447 364 

Þróun verðlags inn- og útflutnings árin 
1951—1961 má sjá á meðfylgjandi línuriti. 
Til þess að auðvelda árlegan samanburð 
hefur verðhækkunaráhrifum þeirra gengis-
fellinga, er áttu sér stað árin 1960 og 1961, 
verið eytt, þannig að miðað er við sama 
gengi allt tímabilið. Sömuleiðis hefur ver-
ið leiðrétt fyrir þeim áhrifum, er tilkoma 
yfirfærslugjaldsins á árinu 1958 hafði, þ. e. 
a. s. við útreikning á verðvísitölu innflutn-
ings, sem grundvölluð er á cif.-verði árin 
1958 og 1959, voru flutningsgjöld hækkuð, 
er nam prósentuhækkun yfirfærslugjalds-
ins eftir vörutegundum. Þar sem verðút-
reikningar. vísitölu innflutnings byggðust 
þannig á tveimur gengjum bæði árin, þyk-
ir einnig rétt að leiðrétta fyrir þeirri hækk-
un. 

Eins og sjá má á þessum tölum og með-
fylgjandi línuriti, þá er það verðlag inn-
flutnings, sem mestu hefur valdið um hin-
ar öru breytingar á viðskiptakjörunum. 
Verðvísitala innflutnings féll um 8% á ár-
inu 1953, en það ár lauk Kóreustyrjöldinni. 
Hélt svo verðlag innflutnings áfram að 
lækka næstu tvö árin, en hækkaði síðan 
allmikið árin 1956 og 1957 eða um 7,5%. 
Stöfuðu þessar verðhækkanir meðal ann-
ars óbeint af Súezdeilunni, er reis upp seint 
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á árinu 1956. Hækkuðu farmgjöld þá veru-
lega, sérstaklega olíufarmgjöld. Féll verð-
vísitala innflutnings síðan um 7,6% á ár-
inu 1958, en það ár lækkuðu farmgjöld aft-
ur, svo og fob.-verð á olíu og bensíni. Var 
verðvísitala innflutnings nokkuð stöðug ár-
ið 1959, en hefur lækkað síðan um 2,4% ár-
ið 1960 og aftur um tæp 3% árið 1961, eins 
og fyrr greinir. Verðvísitala útflutnings 
hefur aftur á móti verið mun stöðugri og 
hækkað smám saman um 5,2% á tímabil-
inu 1954 til 1959. Féll vísitalan síðan um 
8% árið 1960 vegna mikils verðfalls á 
hvers konar lýsi og mjöli, en hefur hækkað 
aftur 1961, er nemur lækkun ársins á und-
an. Var það ár um allalmenna verðhækkun 
að ræða á mörgum af helztu útflutningsaf-
urðum landsins, svo sem freðfiski, verkuð-
um og óverkuðum saltfiski, skreið, hvers 
konar mjöli o. fl. Þó hélt verð á lýsi áfram 
að lækka á árinu. Verður frekar vikið að 
verðþróun einstakra vöruflokka hér á eftir. 

Viðskiptakjörin hafa sveiflazt allmikið 
frá ári til árs, eins og framangreindar töl-
ur bera með sér. Bötnuðu þau um 15% á 
tímabilinu 1951 til 1955, og stafaði sú þró-
un nær eingöngu af lækkandi innflutnings-
verði. Fóru viðskiptakjörin síðan versn-
andi næstu tvö árin eða um 5,8% og þá 
eingöngu vegna hækkandi innflutnings-
verðs. Árin 1958 og 1959 bötnuðu kjörin 
verulega eða um 9,8%, að mestu fyrra ár-
ið. Gætti hér bæði áhrifa mikillar verð-
lækkunar innflutnings, svo og hækkandi 
verðs á útflutningi. Árið 1960 var mikið 
verðfall á lýsi og mjöli, eins og áður grein-
ir, er orsakaði verulega rýrnun viðskipta-
kjara eða um 5,8%. Árið 1961 fara þau svo 
aftur upp á við og bötnuðu alls um 11,5%. 
Bætt viðskiptakjör leiða af sér auknar 
þjóðartekjur, og miðað við inn- og útflutn-
ingsverðlag árið 1960 hafa því þjóðartekj-
ur ársins 1961 aukizt um 79,4 millj. kr. 
vegna lægra innflutningsverðs og um 267,2 
millj. kr. vegna hærra útflutningsverðs eða 
aukizt samtals um 346,6 millj. kr. Endan-
legar tölur um þjóðarframleiðslu ársins 
1961 liggja ekki enn fyrir, en áætla má, að 
sú tekjuaukning, sem rekja má til bættra 

viðskiptakjara, hafi numið 3—4% af áætl-
aðri þjóðarframleiðslu. 

Samkvæmt magnvísitölu minnkaði inn-
flutningur árið 1961 um 57 stig eða 11,3%. 
Stafar þessi samdráttur af minni skipa-
innflutningi en árið áður, þar eð magn-
vísitala innflutnings án skipa jókst um 
6,2%. Magnvísitala útflutnings lækkaði um 
6 stig eða 1,5%. Þess skal getið til skýr-
ingar, að magnvísitölurnar endurspegla 
ekki aðeins magnbreytingar, heldur einnig 
gæðabreytingar, þ. e. a. s. tilfærslur milli 
vörudeilda eftir vinnslustigi viðkomandi 
vöru, t. d. á milli ísfisks og freðfisks, 
bræðslusíldar og saltsíldar o. s. frv. Út-
reikningur þeirra fer fram á þann hátt, að 
magn tveggja ára, 1960 og 1961, er reikn-
að á verðlagi fyrra ársins, í þessu tilfelli 
ársins 1960. Síðan er verðmæti síðara árs-
ins (magn 1961 X verð 1960) deilt með 
verðmæti fyrra ársins (magn 1960 X v e r ^ 
1960). Útkoman samsvarar þá í prósentum, 
samkvæmt fyrrgreindri skilgreiningu, 
magnaukningu eða minnkun ársins 1961 
miðað við árið áður. 

Útflutningsverzlunin. 

Verðmæti útflutnings jókst um 202,8 
millj. kr. eða 7,1% árið 1961. Hins vegar 
hefur framleiðsluverðmæti útflutningsaf-
urða aukizt um 388,4 millj. kr. eða 10,3% 
á sama tíma, þar eð birgðaaukning útflutn-
ingsafurða nam 185,6 millj. kr. á árinu. 
Hlutfall sjávarafurða í útflutningnum var 
svipað og undanfarin ár eða um 90,1%. 

Verður nú gerð grein fyrir útflutningi, 
sölu og verðlagsþróun helztu vöruflokka 
árið 1961. 

Útflutningur á ísfiski jókst verulega eða 
um 35%. Stafaði þessi verðmætisaukning 
bæði af auknu magni, svo og hækkuðu 
verði. Nettóverð, þ. e. söluverð að frádregn-
um löndunarkostnaði o. fl., tollum og farm-
gjaldi, var að meðaltali 5,55 kr. á kg, en 
nam 4,92 kr. á kg árið 1960. Mjög veruleg 
aukning varð einnig á útflutningi ísvarinn-
ar síldar, og varð nettómeðalverð á kg um 
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1. tafla. Útflutningur 1959—1961 eftir vöruflokkum. 
(Verð í millj. kr. og magn í tonnum. Verðmœti umreiknað í ísl. krónur á gengi eftir 4. ágúst 1961.) 

49,3% hærra en 1960 eða 3,09 kr. á kg á 
móti 2,07 kr. á kg árið áður. 

Freðfiskur var eins og mörg undanfarin 
ár mikilvægasta útflutningsvara Íslend-
inga. Þó varð mikill samdráttur í útflutn-
ingsverðmæti freðfisksins frá árinu áður 
eða um 26,9%, og lækkaði hlutdeild hans 
úr 35,3% í 24,1% af heildarútflutningsverð-
mætinu. Var hér eingöngu um minna út-

flutningsmagn að ræða, þar eð meðalverð 
á frystum fiski hækkaði um 5,7% á árinu 
1961. Annars hefur verð á freðfiski haldizt 
allstöðugt undanfarin ár, eins og meðfylgj-
andi línurit sýnir. Var verð á freðfiski svo 
til óbreytt frá árinu 1953 til 1957. Frá 1958 
fór verðið síðan smám saman hækkandi og 
hafði alls hækkað um 5% árið 1960. Hækk-
aði það síðan, eins og áður segir, um 5,7% 
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2. tafla. 
Útflutningur ísfisks 1960—1961. 

(Miðað við gengi eftir 4. ágúst 1961.) 

19 60 1961 

Magn í Verðm. Magn í Verðm. 
tonnum millj. kr. tonnum millj. kr. 

Bretland 10.305 54,0 15.875 97,5 
Danmörk . . . . 422 2,7 21 0,2 
Svíþjóð — — 80 0,7 
V-Þýzkaland . 17.248 81,0 17.543 87,5 

Samtals 27.975 137,7 33.519 185,9 

Ísvarin síld: 
V-Þýzkaland . 725 1,5 6 025 18,6 

Samtals 725 1,5 6.025 18,6 

3. tafla. Útflutningur fredfisks, freð-
síldar og frystra hrogna 1960—1961. 

(Miðað við gengi eftir 4. ágúst 1961.) 

1960 1961 

Magn í Verðm. Magn í Verðm. 
tonnum millj. kr. tonnum millj. kr. 

Fryst hrogn: 
Bretland 669 10,5 504 7,8 
Frakkland 17 0,4 43 1,0 
Svíþjóð 28 0,2 60 0,6 
Önnur lönd .. 6 0,0 — — 

Samtals 720 11,1 607 9,4 

SALTFISKUR OVERKAÐUR 

árið 1961. Verðhækkunina fram til 1960 
má fyrst og fremst rekja til hærra verðs á 
Bandaríkjamarkaðnum, þó að nokkurrar 
hækkunar á Vestur-Evrópumarkaðnum 
gætti einnig. Verðhækkun freðfisks 1961 
stafaði hins vegar af hærra verði á út-
flutningi til vöruskiptalandanna og þá sér 
í lagi vegna hækkunar á Rússlandsmark-
aðnum. Einnig gætti þá nokkurrar verð-
hækkunar á Vestur-Evrópumarkaðnum, en 
þar á móti vegur, að verð á freðfiski í 
Bandaríkjunum fór heldur lækkandi. 
Helzta markaðsbreyting á árinu 1961 var, 
að útflutningur á freðfiski til Austur-Ev-
rópulandanna dróst verulega saman. Sér-
staklega gætti mjög samdráttar í útflutn-
ingi til Rússlands, er verið hefur eitt mikil-
vægasta markaðslandið fyrir freðfisk und-
anfarin ár. Lækkaði hlutdeild Rússlands í 
heildarútflutningi freðfisks úr 38,0% í 

SAITFISKUR FULLVERKAÐUR 

FREÐFISKUR 

1952 1953 1954 1955 195ó 1957 1958 1959 1960 1961 

Meðalútflutningsverð 1954 = 1UV. 
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4. tafla. 
Útflutningur á saltfiski, söltuðum þunn-
ildum og söltuðum hrognum 1960-1961. 

(Miðað við gengi eftir 4. ágúst 1961.) 

1960 1961 

FullverkaSur 
Magn í Verðm. Magn í Verðm. 

tonnum millj. kr. tonnum millj. kr. 
saltfiskur: 
Belgía — — 70 0,9 
Brasilía 1.206 25,9 2.528 55,2 
Bretland 47 0,4 170 1,8 
Danmörk . . . . — — 26 0,4 
Grikkland . . . 36 0,5 122 1,7 
Ítalía 27 0,4 41 0,6 
Jamaíka 500 7,4 — — 

Kongó — — 38 0,4 
Kúba 1.912 36,5 1.045 22,0 
Líbanon — — 9 0,2 
Panama 280 5,8 201 4,0 
Spánn 162 3,0 214 4,5 
Trínidad , , , — — 7 0,1 
Venezúela . . . . 266 5,7 162 3,5 
Önnur lönd . . — — 13 0,1 

Samtals 4.436 85,6 4.646 95,4 

Óverkaður 
saltfiskur: 
Bandaríkin . . . 350 2,9 246 2,3 
Bretland 4.282 40,0 3.641 35,9 
Danmörk . . . . 437 4,8 224 2,9 
Frakkland . . . . 16 0,3 8 0,1 
Grikkland . . . . 2.178 21,6 2.903 30,4 
Ítalía 5.514 60,4 8.757 95,0 
Kúba 19 0,5 — — 

Nígería — — 26 0,2 
Noregur — — 46 0,4 
Portúgal 9.293 101,0 8.986 102,0 
Spánn 5 0,0 2.775 35,8 
Svíþjóð 125 1,4 216 2,3 
V-Þýzkaland . 609 7,3 1.280 19,3 

Samtals 22.828 240,2 29.108 326,6 

Söltuð þunnildi: 
Ítalía 588 4,8 114 1,2 
Svíþjóð — — 1.162 12,0 
Trinidad — — 7 0,1 
V-Þýzkaland . 15 0,1 48 0,6 

Samtals 631 5,1 1.324 13,8 

Söltuð hrogn: 
Bandaríkin . . . 96 2,2 32 0,7 
Danmörk . . . . 117 2,8 197 3,2 
Finnland 12 0,1 14 0,2 
Færeyjar — — 9 0,1 
Grikkland . . . . 520 5,1 668 7,5 
Noregur 42 0,3 — — 

Svíþjóð . . . . 
V-Þýzkaland 
Önnur lönd 

1.756 
188 

6 

17,9 
4,1 
0,1 

1.834 21,3 
326 6,0 

2 0,0 

Samtals 2.737 32,6 3.082 39,0 

5. tafla. 
Útflutningur á skreið 1960—1961. 

(Miðað við gengi eftir 4. ágúst 1961.) 

1960 1961 

Magn í Verðm. Magn ió Verðm. 
tonnum millj. kr. tonnum millj. kr. 

A-Þýzkaland 
Bretland 
Frakkland 
Holland . 
Ítalía . . . 
Kamerún 
Kongó (Leo-

poldville) 
Nígería . . . . 
Noregur . . . . 
Svíþjóð . . . . 
V-Þýzkaland 
Önnur lönd 

10 
2.014 

254 

5.235 
5 

10 
34 
16 

0,2 

49,7 

8,2 

131,2 
0,1 
0,3 
0,9 
0,4 

5.478 
5 
5 

349 
70 

16 
4.636 

9 
103 

3 

141,4 
0,1 
0,2 

11,6 
1,9 

0,4 
118,6 

0,3 
2,6 
0,0 

Samtals 7.578 191,0 10.674 277,1 

6. tafla. 
Útflutningur á fiskmjöli 1960—1961. 

(Miðað við gengi eftir 4. ágúst 1961.) 

1960 1961 

Magn í Verðm. Magn í Verðm. 
tonnum millj. kr. tonnum millj. kr. 

Bretland . . . . . 
Danmörk . . . . 
Finnland 
Holland 
írland 
Ítalía 
Pólland 
Sviss 
Svíþjóð 
Tékkóslóvakía 
V-Þýzkaland . 
Önnur lönd . . 

5.500 21,8 8.691 38,3 
940 3,7 1.456 7,0 
125 0,7 — — 

60 0,2 76 0,3 
1.200 6,2 1.746 7,9 

250 0,9 _ — 

— — 403 1,9 
50 0,2 — — 

5.244 23,9 3.709 17,7 
738 3,5 554 2,8 

5.115 19,7 12.058 55,6 
1 0,0 — — 

Samtals 19.223 80,8 28.693 131,5 

15,7%, en verðmætisrýrnun frá fyrra ári 
nam tæpum 70%. Meginorsök þessa mikla 
samdráttar má rekja til þess, að ekki tók-
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7. tafla. Útflutningur á karfalýsi og 
karfamjöli 1960— -1961. 

(MiðaS við gengi eftir 4. ágúst 1961.) 

19 60 1961 

Magn í Verðm. Magn í Verðm. 
tonnum millj. kr. tonnum millj. kr. 

Karfalýsi: 
Bretland — — 132 0,9 
Danmörk . . . . 24 0,2 — — 

Holland 38 0,2 — — 

Noregur 2.576 16,6 785 3,8 
V-Þýzkaland . 443 2,9 64 0,4 

Samtals 3.081 19,9 981 5,1 

Karfamjöl: 
Danmörk . . . . 8.699 38,1 3.279 15,7 
Finnland 200 1,3 — — 

Holland 200 0,8 — — 

Svíþjóð — — 100 0,4 
V-Þýzkaland . 2.678 12,3 356 1,8 

Samtals 11.777 52,5 3.735 17,9 

markað. Mikil aukning varð á útflutningi 
freðsíldar eða um 97%. Samt jukust birgð-
ir freðsíldar einnig verulega eða úr 1.510 
tonnum í ársbyrjun í 7.434 tonn í árslok. 
Helztu markaðslönd fyrir freðsíld voru sem 
fyrr Austur-Evrópulöndin, en þó var um 
mikinn útflutning að ræða til V.-Þýzka-
lands. 

Útflutningur á fullverkuðum saltfiski 
jókst nokkuð á árinu eða um 11,4%. Jafn-
framt varð þó töluverð birgðalækkuu, en 
birgðir lækkuðu úr 1.700 tonnum í árs-
byrjun í 1.100 tonn í árslok, svo að raun-
verulega var um framleiðsluminnkun full-
verkaðs saltfisks að ræða á árinu. Hefur 
svo verið undanfarin ár, að framleiðsla á 
fullverkuðum saltfiski hefur dregizt saman 
ár frá ári. Verð á fullverkuðum saltfiski 
hefur hins vegar verið háð nokkrum sveifl-
um. Frá 1954—1956 varð tæplega 5% verð-
hækkun á fullverkuðum saltfiski. Fór þá 

ust samningar um verð á freðfiski á milli 
Íslands og Rússlands fyrr en á seinna helm-
ingi ársins, og var því um engan útflutn-
ings á freðfiski til Rússlands að ræða á 
fyrra helmingi ársins. Bandaríkin urðu nú 
mikilvægasti markaðurinn fyrir freðfisk, 
og var um 5,9% útflutningsaukningu þang-
að að ræða. Nam hlutdeild Bandaríkjanna 
í heildarútflutningi freðfisks 47,5%, en var 
árið áður 32,8%. Annar aðalkaupandi freð-
fisks var Bretland; jókst útflutningur 
þangað mjög mikið eða um 63,4%. Hefur 
sala á freðfiski til Bretlands farið ört vax-
andi undanfarin ár, og nam hlutdeild Bret-
landsmarkaðsins í heildarútflutningi freð-
fisks árið 1961 um 19,6% á móti 8,7% ár-
ið 1960. Útflutningur á freðfiski til A.-
Þýzkalands og Tékkóslóvakíu hefur dregizt 
verulega saman síðastliðin 2—3 ár, og varð 
samdrátturinn sérstaklega mikill á árinu 
1961 eða um 83,5% og 42,3% hjá hvoru 
landi um sig. Birgðir freðfisks jukust á 
árinu um 4.045 tonn eða úr 6.462 tonnum 
í ársbyrjun í 10.507 tonn í árslok. Verð-
mætisaukningin nam hins vegar um 71,2 
millj. kr. Var birgðaaukning þessi nær 
eingöngu á fiski ætluðum fyrir Bandaríkja-

8. tafla. 
Útflutningur á þorskalýsi 1960—1961. 

(Miðað við gengi eftir 4. ágúst 1961.) 

1960 1961 

Magn í Verðm. Magn í Verðm. 
tonnum millj. kr. tonnum millj. kr. 

Argentína . . . . — — 475 4,2 
Bandaríkin . . . 675 5,0 317 3,0 
Brasilía — — 81 0,6 
Bretland 1.957 12,6 465 3,4 
Danmörk . . . . 536 4,1 301 2,1 
Egyptaland . . . 9 0,1 79 0,8 
Finnland 391 5,0 442 5,6 
Holland 4.380 27,3 447 2,2 
Ítalía 43 0,4 48 0,4 
Júgóslavía . . . . 119 1,3 30 0,3 
Kenýa 22 0,3 — — 

Kína — — 118 1,3 
Kúba 41 0,4 30 0,4 
Nígería — — 17 0,2 
Noregur 154 1,1 994 5,6 
Pólland 400 4,2 730 7,6 
Sviss 24 0,2 — — 

Svíþjóð — — 41 0,3 
Tékkóslóvakía 1.169 12,5 784 8,2 
Ungverjaland . — — 31 0,3 
V-Þýzkaland . 71 0,4 290 1,8 
Önnur lönd . . 46 0,5 25 0,3 

Samtals 10.037 75,4 5.745 48,6 
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9. tafla. 
Útflutningur hvalafurða 1960—1961. 

(Miðað við gengi eftir 4. ágúst 1961.) 

1960 1961 

•—1960. Útflutningur á fullverkuðum salt-
fiski til Spánar jókst nokkuð miðað við ár-
ið 1960, en var þó verulega minni en með-
alútflutningur áranna 1950—1959. 

Útflutningur á óverkuðum saltfiski jókst 
mikið á árinu eða um 36%. Birgðir lækk-
uðu hins vegar um 300 tonn eða úr 1.500 
tonnum í ársbyrjun í 1.200 tonn í árslok. 
Þróun verðlags á óverkuðum saltfiski hefur 

10. tafla. 
Útflutningur á saltaðri síld 1960—1961. 

(Miðað við gengi eftir 4. ágúst 1961.) 

19 60 19 61 

Magn í Verðm. Magn í Verðm. 
tonnum millj. kr. tonnum millj. kr. 

A-Þýzkaland 1.000 9,1 2.659 23,8 
Bandaríkin . . . 1 0,0 919 10,4 
Danmörk . . . . 289 2,6 877 8,5 
Finnland 4.196 45,7 4.167 46,3 
Kanada — — 52 0,6 
Noregur 161 1,6 263 3,0 
Pólland — — 2.000 16,8 
Rúmenía . . . . 536 4,1 600 4,7 
Rússland . . . . . 4.926 40,8 8.594 82,1 
Sviþjóð 7.550 68,8 13.163 131,0 
V-Þýzkaland . 276 1,9 715 6,5 
Önnur lönd .. 10 0,1 17 0,2 

Samtals 18.945 174,7 34.026 333,9 

verðið aftur lækkandi og hafði lækkað um 
rösk 10% árið 1958. Síðastliðin þrjú ár 
hefur svo verð á fullverkuðum saltfiski 
farið hækkandi og þá sérstaklega árin 1960 
og 1961, er verðhækkunin nam hvort árið 
um sig 7,2% og 6,5%. Er hér miðað við 
meðalútflutningsverð á kg. Helztu mark-
aðslönd fyrir fullverkaðan saltfisk voru 
sem fyrr Brasilia og Kúba. Hins vegar 
virðist alveg hafa tekið fyrir útflutning til 
Jamaíka, sem var allmikill á árunum 1958 Meðalútflutningsverð 1954 = 100. 

SILDARLÝSI 

ÞORSKALYSI 
ÓKALDHREINSAÐ 

ÞORSKALYSI KALDHREINSAÐ 
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verið mjög hagstæð síðastliðin fimm ár. 
Meðalútflutningsverð á kg af óverkuðum" 
saltfiski hækkaði um rösk 11% á árinu 1955, 
lækkaði svo aftur um tæp 5% árið eftir, en 
hefur hækkað nær óslitið síðan að undan-
skildu árinu 1959, er um nokkra lækkun 
var að ræða. Mest verðhækkun varð árið 
1958 eða 9,3%, svo og aftur árið 1961 um 
9%. Portúgal og Ítalía voru sem að undan-
förnu mikilvægustu markaðslöndin, og varð 
veruleg aukning á útflutningi til Ítalíu. Sú 
markaðsbreyting varð á árinu, að Spánn 
keypti verulegt magn af óverkuðum salt-
fiski, en mjög hefur dregið úr kaupum það-
an á fullverkuðum saltfiski, sem að framan 
getur. Benda enn fremur allar líkur til, að 
framhald verði á þessari markaðsþróun. 

Útflutningur á skreið jókst verulega eða 
um 45%. Skreiðarbirgðir minnkuðu hins 
vegar um 2.550 tonn eða úr 6.823 tonnum í 
ársbyrjun í 4.273 tonn í árslok. Markaður 
var hagstæður á árinu, og fór verð á skreið 
heldur hækkandi. Annars hefur verð á 
skreið verið nokkuð stöðugt frá árinu 1958, 
en það ár varð töluverð verðhækkun á 
skreið. Hins vegar er allmikill verðmismun-
ur á kg miðað við einstök lönd, og stafar 
það nær eingöngu af gæðamismun. Skreið-
arframleiðslan byggist að verulegu leyti á 
Afríkumarkaðnum, þar eð Bretar endur-
selja þá skreið, er þeir kaupa, á þeim mark-
aði. Meðalútflutningsverð á Afríkumarkað 
er hins vegar allmiklu lægra en á Ítalíu-
markað af ofangreindri ástæðu. 

Fiskmjölsútflutningur jókst mikið á ár-
inu eða um 62,7%. Framleiðsla á fiskmjöli 
dróst hins vegar saman um 5.090 tonn eða 
19,5%, og var því um verulega birgða-
rýrnun að ræða. Lækkuðu birgðir um 7.638 
tonn eða úr 9.772 tonnum í ársbyrjun í 
2.134 tonn í árslok. Í lok 1960 höfðu birgð-
ir aukizt allmikið vegna hins mikla verð-
falls, er varð á fiskmjöli á því ári. Á árinu 
1961 fór verðið aftur upp á við, og hækkaði 
meðalútflutningsverð um 9%. Orsök þess-
arar hagstæðu þróunar má fyrst og fremst 
rekja til þess, að samkomulag náðist við 
Perúmenn um stöðvun undirboða á mark-
aðnum, og hafa fimm stærstu útflutnings-
lönd á fiskmjöli, Perú, Suður-Afríka, Nor-

11. tafla. Útflutningur á síldarlýsi og 
síldarmjöli 1960—1961. 

(MiSaS viS gengi eftir 4. ágúst 1961.) 

1960 1961 

Sildarlýsi: 
Bretland 7.666 
Danmörk . . . . 1.152 
Holland 1.959 
Kanada — 
Noregur 22.921 
Spánn 75 
Svíþjóð 1.283 
V-Þýzkaland . 1.169 

Magn í VerSm. Magn i Verðm. 
tonnum millj. kr. tonnum millj. kr. 

44,1 12.873 75,6 
7,1 — - -

10,8 

154,6 
0,6 
6 ,8 
6,8 

800 
5.775 
1.505 

3.036 
1.011 

3,4 
29,7 

8,6 

14,1 
4,6 

Samtals 36.225 230,8 25.000 136,0 

Síldarmjöl: 
Austurríki . . . . 30 0,1 — — 

Bandaríkin . . . 2.500 10,2 15 0,1 
Belgía 30 0,1 — — 

Bretland 3.035 13,4 13.918 78,9 
Danmörk . . . . 3.651 16,3 8.738 47,7 
Finnland , 5.600 27,2 4.378 25,5 
Frakkland . . . . 352 1,6 — — 

Holland 2.801 13,6 741 4,2 
írland — — 471 2,8 
Ítalía 253 1.1 — — 

Pólland 600 4,9 1.302 8,1 
Svíþjóð 1.310 6,5 858 4,4 
Sviss 183 0,8 — 

Tékkóslóvakía 1.436 8,3 1.212 6,8 
V-Þýzkaland . 1.659 8,7 5.950 32,7 

Samtals 23.440 112,8 37.583 211,2 

egur, Angola og Ísland, stofnað með sér 
samtök um hagsmunamál sín. 

Útflutningur á karfalýsi og karfamjöli 
minnkaði enn á árinu. Stafar þessi sanv-
dráttur eingöngu af minni karfaafla, þar 
eð birgðir af hvoru tveggja minnkuðu 
nokkuð. Verð á karfalýsi hélt áfram að 
falla. Meðalútflutningsverð lækkaði um 
19,5%, en verð á karfamjöli, sem og mjöli 
almennt, fór hækkandi, og varð um 7,4% 
hækkun á meðalútflutningsverði karfa-
mjöls. 

Útflutningur á þorskalýsi dróst einnig 
verulega saman og minnkaði að verðmæti 
um 35,5% frá árinu áður. Stafar þessi sam-
dráttur af minni framleiðslu, þar eð um 
mjög litla birgðabreytingu var að ræða. 



UTANRÍKISVIÐSKIPTI 1961 175 

Helztu útflutningsvörur í hlutfallstölum (%) af heildarútflutningi. 

Meðalútflutningsverð þorskalýsis hækkaði 
á árinu, bæði á ókaldhreinsuðu og kald-
hreinsuðu. Hins vegar ber að athuga, að 
hið hærra verð á ókaldhreinsuðu lýsi á 
eingöngu rætur sínar að rekja til breyttra 
lýsisumbúða, þ. e. a. s. útflutningur á ókald-
hreinsuðu þorskalýsi í tunnum jókst mjög 
verulega. Verð á ókaldhreinsuðu lýsi, fluttu 
í tönkum, sem venja er að miða við, héít 
aftur á móti áfram að lækka. 

Útflutningur á hvalkjöti var mjög svip-
aður og árið áður. Hins vegar dróst út-
flutningur á hvallýsi mikið saman, en 
birgðir á hvallýsi jukust um 1.070 tonn. 
Hvalmjölsframleiðslan fór öll á innanlands-
markað eins og undanfarin ár. 

Saltsíldarútflutningurinn jókst mjög 
verulega eða um 91,1%. Var framleiðsla 
saltaðrar síldar nú meiri en nokkru sinni 
áður, og jukust birgðir um 104.250 tunn-
ur eða úr 33.750 tunnum í ársbyrjun í 
138.000 tunnur í árslok. Stærsti kaupand-
inn var Svíþjóð með 39,2% heildarútflutn-
ings saltsíldar, og hefur sá markaður farið 
ört vaxandi á undanförnum árum. Veruleg 
útflutningsaukning varð einnig til Rúss-
lands á árinu. Hins vegar var hlutdeild 

12. tafla. Útflutningur á söltuðum 
sauðargærum og ull 1960—1961. 

(Miðað við gengi eftir 4. ágúst 1961.) 

1960 1961 

Magn í Verðm. Magn í Verðm. 
Saltaðar tonnum millj. kr. tonnum millj. kr. 
sauðargœrur: 
Bretland 27 1,0 214 7,7 
Danmörk . . . . 112 4,2 463 16,1 
Finnland — — 88 3,2 
Holland 73 2,5 15 0,6 
Pólland 248 9,3 250 9,4 
Svíþjóð 549 21,2 686 28,7 
Tékkóslóvakía 202 7,4 136 5,1 
Ungverjaland . 27 0,9 — — 

V-Þýzkaland 785 27,1 837 29,8 
Önnur lönd . . 1 0,0 0 0,0 

Samtals 2.024 73,6 2.689 100,6 
Ull: 

Bandaríkin . . . 325 18,7 279 17,5 
Bretland 10 0,7 0 0,0 
Danmörk . . . . 6 0,4 93 4,5 
Noregur 2 0,0 5 0,2 
Tékkóslóvakía — — 30 1,5 
Ungverjaland . 50 3,8 — — 

V-Þýzkaland . 60 3,1 49 2,5 
Önnur lönd . . 0 0,0 — — 

Samtals 453 26,7 456 26,2 
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Rússlands í heildarútflutningi saltsíldar 
mjög svipuð og árið áður eða um 24,6%. 
Allmikil aukning var einnig á útflutningi 
saltsíldar til A.-Þýzkalands og Póllands. 
Hlutur Austur-Evrópulandanna í heildar-
útflutningi saltsíldar er þó töluvert minni 
en á árunum fyrir 1960. 

Útflutningur á síldarlýsi dróst verulega 
saman á árinu eða um 41,1%. Hins vegar 
var um mikla framleiðsluaukningu að ræða, 
en þar eð verð á síldarlýsi hélt áfram að 
falla, leiddi það til mikillar birgðaaukning-
ar. Námu birgðir síldarlýsis 17.552 tonn-
um í árslok, en voru 4.142 tonn í ársbyrjun. 
Meðalútflutningsverð síldarlýsis var um 
15,1% lægra en árið áður, en alls hefur 
síldarlýsið fallið í verði um 37,6% frá ár-
inu 1958. Þessi neikvæða verðþróun hefur 
enn fremur haldið áfram á árinu 1962. 

Útflutningur á síldarmjöli jókst hins 
vegar mjög mikið eða um 87,2%. Stafar 
þessi aukning bæði af verulegri fram-
leiðsluaukningu og hærra verði. Nam fram-
leiðsla síldarmjöls 41.715 tonnum á árinu, 
en var 16.814 tonn árið 1960. Birgðir juk-
ust einnig allmikið eða úr 5.874 tonnum í 
ársbyrjun í 10.006 tonn í árslok. Meðalút-
flutningsverð sildarmjöls hækkaði um 
16,8% á árinu, og fór verðið enn hækk-
andi á árinu 1962, sem og á fiskmjöli al-
mennt, eins og áður greinir. Helztu kaup-
endur sildarlýsis og mjöls voru sem undan-
farin ár ríki Vestur-Evrópu. 

Útflutningur landbúnaðarafurða var 
svipaður og árið áður eða um 5,7% af 
heildarútflutningi. Varð mikill samdráttur 
í útflutningi frysts kindakjöts, og féll með-
alverð þess um 16,7%. Útflutningur á sölt-
uðum sauðargærum jókst hins vegar veru-
lega, og reyndist meðalverð þeirra nokkru 
hærra en árið 1960. Útflutningur ullar 
var svipaður og árið áður, en meðalverð 
hennar lækkaði um 2,4%. 

Innflutningsverzlunin. 

Heildarverðmæti innflutnings minnkaði 
um 544,8 millj. kr. eða 14,4% á árinu 1961. 
Orsök þessa samdráttar má fyrst og fremst 
rekja til minni innflutnings skipa. Var 

hann um 522,2 millj. kr. minni en árið áð-
ur. Annar innflutningur dróst einnig 
nokkuð saman eða um 22,6 millj. kr. 
(0,7%). Hins vegar ber að athuga, að 
verðvísitala innflutnings lækkaði um 2,4% 
á árinu, þannig að miðað við verðlag árs-
ins 1960 og sama gengi bæði árin hefði 
orðið að greiða 2,4% hærra verð fyrir inn-
flutning ársins heldur en raun varð á. 

Helztu breytingar á innflutningi eftir 
notkun vara voru sem hér segir. Innflutn-
ingur neyzluvara dróst saman um 54,2 
millj. kr. eða 5,1%. Stafar það einkum af 
minni innflutningi matvöru og efnivöru til 
matvælaiðnaðar, er minnkaði um 34,1 millj. 
kr. eða 10,3%. Innflutningur á fatnaði, 
skófatnaði, vefnaðarvöru o. þ. h. minnkaði 
einnig um 7,1 millj. kr. eða tæp 3%. Inn-
flutningur á rekstrarvörum dróst nokkuð 
saman, en hann minnkaði alls um 60,5 millj. 
kr. eða rösk 6%. Varð töluverður samdrátt-
ur í innflutningi rekstrarvöru til fiskveiða, 
sem minnkaði alls um 47,3 millj. kr. eða 
18,5%. Einnig varð 36,4 millj. kr. sam-
dráttur í innflutningi eldsneytis (oliur, 
bensin og kol) eða um 7,5%. Innflutningur 
á rekstrarvöru til landbúnaðar jókst hins 
vegar um 11,9 millj. kr. eða um tæp 10%. 
Mestur varð þó samdrátturinn í innflutn-
ingi fjárfestingarvara, er minnkaði alls um 
429,9 millj. kr. eða rösk 25%. Meginorsök 
þessa samdráttar má, eins og að framan 
getur, rekja til minni skipainnflutnings. 
Minnkaði innflutningur fiskiskipa um 
421,6 millj. kr. eða 85,9% og annarra skipa 
um 100,6 millj. kr. eða 64,3%. Einnig var 
um að ræða nokkra minnkun á innflutn-
ingi ýmissa annarra fjárfestingarvara. Á 
hinn bóginn vegur hér á móti mikil aukn-
ing á innflutningi hvers konar bifreiða svo 
og flugvéla. Innflutningur bifreiða, vara-
hluta og hjólbarða til þeirra nota jókst um 
31;9 millj. kr. eða 19,5%. Flugvélainnflutn-
ingur jókst um 51,7 millj. kr. eða 118,6%. 
Einnig átti sér stað nokkur aukning á inn-
flutningi annarra fjárfestingarvara. 

Eftirfarandi tölur sýna hlutfallslega 
skiptingu innflutnings eftir notkun síðast-
liðin þrjú ár: 



UTANRÍKISVIÐSKIPTI 1961 177 

13. tafla. Innfluttar vörur eftir vörudeildum 1958—1961. 
(Flokkað er samkvœmt vöruflokkum Sameinuðu þjóðanna. Upphœðir eru tilgreindar í millj kr.) 

19 58 1959 1960 1961 
á gengi fyrir 

22/2 1960 á gengi eftir 4. ágúst 1961 
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14. tafla. Innflutningur nokkurra vörutegunda 1959—1961. 
(Verð er tilgreint í millj. kr. og magn í tonnum, nema annars sé getið.) 

19 59 1960 1961 

Komvörur, að mestu til manneldis 
Fóðurvörur 
Sykur 
Kaffi 
Áburður 
Kol 
Salt (almennt) 
Brennsluolía o. fl 
Bensín 
Smurningsolía 
Sement 
Timbur (þús. teningsfet) 
Járn og stál 
Skip 

á gengi fyrir 22/2 '60 á gengi eftir 4. ágúst 1961 
Magn Verð Magn Verð Magn Verð 
20.543 40,6 17.850 83,2 15.933 74,3 
17.405 27,3 18.690 65,8 22.735 78,7 
8.908 20,8 8.987 48,5 10.216 48,5 
1.639 20,1 1.544 49,5 1.720 53,2 

23.465 29,7 16.190 19,3 12.378 36,7 
30.284 12,8 21.476 22,7 17.394 17,3 
38.032 10,9 52.662 32,9 48.551 31,9 

332.614 154,7 313.786 307,3 283.857 293,8 
60.004 46,3 64.676 111,0 57.807 99,1 

4.109 14,5 4.485 37,9 4.139 34,0 
3.137 1,5 — — 1.005 1,7 
1.707 50,8 1.472 105,6 1.215 93,0 

21.787 64,7 17.419 131,9 15.652 121,2 
7.172 110,3 13.593 647,2 4.073 125,0 

(Þessar tölur eru samkvæmt verzlunar-
skýrslum Hagstofunnar, en eigi var byrjað 
á þessari flokkun fyrr en árið 1959, svo að 
sambærilegar tölur fyrir eldri ár eru ekki 
fyrir hendi.) 

Eins og tölur þessar gefa til kynna, þá 
hefur hlutfallsleg skipting innflutnings 

1961 eftir notkun færzt aftur í svipað horf 
og árið 1959. 

Viðskipti við einstök lönd. 
Þróun viðskipta milli Íslands og ein-

stakra greiðslusvæða var með svipuðum 
hætti og nokkur undanfarin ár. Varð hlut-
fallsleg aukning á útflutningi og innflutn-
ingi til og frá frjálsum gjaldeyrislöndum 
og þá sérstaklega á útflutningi, er jókst 
hlutfallslega um 13,2%. Tilsvarandi minnk-
un varð því á viðskiptum við vöruskipta-
löndin. 

HLUTFALLSLEG SKIPTING INN- O G ÚTFLUTNGS EFTIR LANDSSVÆÐUM 
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15. tafla. Viðskipti viS einstök lönd 1958—1961 (í millj. kr.). 
Innflutningur cif. Útflutningur fob. 
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Frá einstökum löndum jókst innflutning-
ur mest frá Bretlandi eða um 20,7 millj. kr. 
og nam alls um 11,5% af heildarinnflutn-
ingi á móti 9,3% árið 1960. Einnig varð 
um 15,8 millj. kr. aukning á innflutningi 
frá Svíþjóð eða 30% hlutfallsleg aukning 
miðað við árið áður. Að öðru leyti var um 
smávægilega aukningu á innflutningi að 
ræða frá öðrum löndum. Á hinn bóginn 
minnkaði innflutningur mest frá V.-Þýzka-
landi eða um 219,1 millj. kr., Danmörku 
um 165,1 millj. kr. og Noregi 71,1 millj. 
kr. Meginástæðan fyrir þessum miklu 
lækkunum er hinn mikli samdráttur skipa-
innflutnings, sem varð á árinu, miðað við 
1960. Innflutningur frá vöruskiptalöndum 
dróst allmikið saman, eins og áður er getið. 
Mest minnkaði innflutningur frá Rússlandi 
eða um 50,7 millj. kr. Var um minni inn-
flutning að ræða bæði á neyzlu-, rekstrar-
og fjárfestingarvörum. Af einstökum lið-
um dróst innflutningur á olíu og bensíni 
mest saman eða um 23,1 millj. kr. Miðað 
við árið 1960 varð þó 5,8% hlutfallsleg 
aukning á innflutningi frá Rússlandi, sem 
stafar af því, að skip eru yfirleitt ekki 
flutt inn þaðan, en innflutningur á þeim 
var óvenju mikill 1960. Einnig gætti mik-
ils samdráttar í innflutningi frá Austur-
Þýzkalandi eða alls um 45,9 millj. kr. og frá 
Tékkóslóvakíu um 33,8 millj. kr. Útflutn-
ingur jókst mest til Bretlands á árinu eða 
um 289,5 millj. kr. og nam alls um 23,6% 
af heildarútflutningi ársins á móti 15,2% 
árið 1960. Stafar þessi þróun að verulegu 
leyti af auknu útflutningsmagni helztu út-
flutningsafurða okkar, t. d. á freðfiski, 
skreið, síldarlýsi og hvers konar mjöli, en 
þó einnig af þvi, að verð á þessum afurðum, 
að síldarlýsi undanskildu, hækkaði frá ár-
inu áður. Útflutningur til V.-Þýzkalands 
jókst einnig mjög verulega eða um 123,1 
millj. kr. og nam alls 10,5% af heildarút-
flutningi miðað við 7,0% árið áður. Staf-
ar það aðallega af auknum útflutningi á 
freðsíld, fisk- og síldarmjöli. Mikil stökk-
breyting varð á útflutningi til Kanada. Nam 
hann 30,4 millj. kr. á árinu, en hefur verið 
lítill sem enginn mörg undanfarin ár. Var 
hér nær eingöngu um útflutning á síldar-

lýsi að ræða. Einnig var um mikla útflutn-
ingsaukningu að ræða til Brasilíu og Pól-
lands. Útflutningur til Rússlands dróst 
mest saman á árinu eða um 206,8 millj. kr. 
Nam hlutur Rússlands í heildarútflutningi 
ekki nema 7,2% á móti 14,8% árið 1960 
og 18,3% árið 1959. Stafar þessi mikli sam-
dráttur fyrst og fremst af því, að gagn-
kvæmir vöruskiptasamningar tókust ekki 
milli Íslands og Rússlands fyrr en á síð-
ara hluta ársins 1961, eins og áður grein-
ir. Leiddi það af sér algera stöðvun á út-
flutningi freðfisks til Rússlands á fyrra 
helmingi ársins. Útflutningur til Noregs 
minnkaði einnig verulega eða um 148,8 
millj. kr. Þess ber þó að gæta, að Norðmenn 
keyptu óvenju mikið magn af Íslendingum 
árið 1960 til þess að uppfylla eigin samn-
inga við önnur lönd. Áframhald varð á þró-
un undanfarandi ára um útflutning til 
Austur-Þýzkalands, er minnkaði um 71,0 
millj. kr., og til Tékkóslóvakíu, er dróst 
saman um 16,1 millj. kr. 

Hér fer á eftir yfirlit yfir viðskipta-
samninga, sem í gildi voru 1961. Miðað er 
við síðustu framlengingar eða bókanir fyr-
ir ársbyrjun 1961, hafi nýr samningur ekki 
verið gerður á árinu. Fyrst verður getið 
samninga við vöruskiptalöndin og siðan 
samninga við önnur lönd. Þessir vöru-
skiptasamningar voru í gildi á árinu 1961. 

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

Pólland: 1. október 1960—30. september 
1961. Hinn 29. september 1961 var undir-
ritaður nýr viðskiptasamningur milli Ís-
lands og Póllands, og gildir hann frá 1. 
október 1961 til 30. september 1962. Er 
samningur þessi grundvallaður á viðskipta-
samningi frá 18. nóvember 1949. 

Rúmenia: 7. janúar 1961—31. desem-
ber 1961. Samningurinn framlengist sjálf-
krafa um eitt ár í senn, sé honum ekki sagt 
upp. 

Rússland: 1. janúar 1960—31. desember 
1962. Á árinu 1960 og 1961 voru gerðar 
breytingar á bókun um gagnkvæmar vöru-
afgreiðslur frá Rússlandi og Íslandi fyrir 
árin 1960 til 1962. Þessar breytingar voru 
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16. tafla. Viðskipti við einstök löndi hlutfallstölum 1958—1961. 
Innflutningur Útflutningur 
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fólgnar í því, að hinir árlegu kvótar fyrir 
vöruviðskipti landanna voru hækkaðir um 
133% árið 1960 og enn um 13% árið 1961 
í samræmi við þær breytingar, sem gerðar 
voru á gengi íslenzku krónunnar hvort árið 
um sig. 

Tékkóslóvakía: 1. september 1960—31. 
ágúst 1961. Hinn 9. ágúst 1961 var á 
grundvelli viðskiptasamnings frá 16. nóv-
ember 1960 undirritað í Reykjavík sam-
komulag um viðskipti Íslands og Tékkósló-
vakíu á tímabilinu 1. september 1961 til 31. 
ágúst 1962. 

Ungverjaland: 1. janúar 1961—31. des-
ember 1961. 

Austur-Þýzkaland: 1. janúar 1961—31. 
desember 1961. 

Eins og undanfarin ár var Rússland mik-
ilvægasta vöruskiptalandið. Var flutt út 
þangað aðallega freðfiskur og saltsíld, en 
keypt í staðinn brennsluolíur, bensín, timb-
ur, bifreiðir, ýmiss konar járn- og stálvör-
ur, korn og kornvörur o. fl. Annað mikil-
vægasta vöruskiptalandið var Tékkósló-
vakia. Útflutningur þangað var fyrst og 
fremst fryst flök, fryst síld, fiskmjöl, lýsi 
o. fl., en inn var flutt vefnaðarvara, skó-
fatnaður, búsáhöld, glervörur, járn- og stál-
vörur, iðnaðarvélar, bílar, hjólbarðar o. fl. 
Þriðja mikilvægasta vöruskiptalandið var 
að þessu sinni Pólland. Varð mjög mikil 
aukning á viðskiptum við Pólland á árinu. 
Var selt þangað aðallega freðsíld, saltsíld, 
fiskmjöl, lýsi, gærur og garnir, en keypt í 
staðinn kol, vefnaðarvörur, járnvörur, 
efnavörur, vélar, verkfæri, búsáhöld, timb-
ur, sykur o. fl. Viðskipti við Brasilíu juk-
ust allmikið frá árinu áður. Þangað er ein-
göngu seldur fullverkaður saltfiskur, en Ís-
lendingar kaupa þaðan aðallega kaffi. Við-
skipti við Austur-Þýzkaland héldu áfram 
að minnka á árinu 1961, en gildandi vöru-
skiptasamningur er ekki opinber og þvi 
byggður á einkaviðskiptum milli íslenzka 
vöruskiptafélagsins og Kammer für Auss-

enhandel í Austur-Þýzkalandi. Selja Ís-
lendingar þangað hraðfrysta síld, saltsíld, 
fiskmjöl o. fl., en kaupa í staðinn raf-
magnsvörur, vélar og áhöld, matvörur o. fl. 

Viðskiptasamningar við önnur lönd, sem 
hafa að miklu leyti frjálsan gjaldeyri, eru 
miklu þýðingarminni en samningar við 
vöruskiptalöndin. Samningar við þessi 
lönd hafa einkum verið gerðir til þess að 
tryggja innflutningsleyfi á þeim afurðum 
Íslendinga, sem eru háðar slíkum leyfis-
veitingum í öðrum löndum, en sumir samn-
ingarnir eru hrein formsatriði. Eftirtaldir 
viðskiptasamningar við önnur lönd voru í 
gildi á árinu 1961. 

Finnland: Samkomulag það, er gert var 
milli Íslands og Finnlands 16. júni 1960 um 
gagnkvæm viðskipti, gilti óbreytt árið 
1961. 

Frakkland: 31. marz 1960 — 31. desem-
ber 1960. Samningurinn var framlengdur 
óbreyttur til 31. desember 1961. 

Ísrael: Hinn 19. október 1960 var gerð-
ur samningur milli Íslands og Ísrael, er á-
kveður, að viðskipti og greiðslur skuli vera 
á frjálsum grundvelli. Gildistími samnings-
ins er frá 1. janúar 1961 til 31. desember 
1961, en framlengist áfram til eins árs, sé 
honum ekki sagt upp með þriggja mánaða 
fyrirvara. 

Kúba: 29. september 1958 — 3. október 
1961. Hinn 7. apríl 1961 var samningurinn 
framlengdur óbreyttur til 3. október 1964. 

Spánn: 1. desember 1960—29. nóvember 
1961. Samningurinn framlengdist óbreytt-
ur til 29. nóvember 1962. 

Svíþjóð: 1. april 1960—31. marz 1961. 
Samningurinn var framlengdur óbreyttur 
til 31. marz 1962. 

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

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



Framleiðsla og fjárfesting 1961 

Í þessari grein er fjallað um heildarframleiðslu og heildar 
fjárfestingu í einstökum greinum atvinnulífsins árið 1960. 

Inngangur. 

Endanlegar tölur frá Framkvæmda-
banka Íslands um heildarframleiðslu 

ársins 1961 liggja ekki enn þá fyrir, og 
verða því engar tölur birtar um heildar-
framleiðslu ársins að þessu sinni. Hins veg-
ar mun óhætt að fullyrða, að árið hafi ver-
ið allhagstætt þjóðarbúskapnum, og hefur 
samkvæmt lauslegri áætlun verið gert ráð 
fyrir, að raunveruleg þjóðarframleiðsla hafi 
orðið um 4% meiri en árið áður. 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir ein-
stökum þáttum framleiðslu og fjárfesting-
ar og þróun þeirra. Rætt verður um fram-
leiðslu landbúnaðar og sjávarafurða og raf-
orkuframleiðsluna. Upplýsingar um iðnað-
arframleiðslu liggja ekki fyrir nema að 
litlu leyti. Gerð verður grein fyrir fjár-
festingu á vegum opinberra aðila og hús-
byggingum. 

Framleiðsla. 

Eins og að framan segir, liggja enn ekki 
fyrir tölur um heildarframleiðslu ársins 
1961, en Framkvæmdabanki Íslands hefur 
birt í riti sínu, Úr þjóðarbúskapnum, yf-
irlitstölur um þjóðarframleiðslu, verðmæta-
ráðstöfun og þjóðartekjur fyrir tímabilið 
1945—1960. Hafa fyrri áætlanir um fram-
leiðslu og þjóðartekjur verið endurskoð-
aðar, og tölur hafa því breytzt nokkuð frá 
því, sem áður hefur verið birt. 

Hér verður að þessu sinni látið nægja 
að birta eina töflu um þjóðarframleiðslu, 
verðmætaráðstöfun og þjóðartekjur 1956— 
1960. Er þetta sýnt í 1. töflu, og eru tölurn-
ar á verðlagi hvers árs. Væntanlega verða 
þessu efni gerð nánari skil síðar í Fjár-
málatíðindum. 

Landbúnaður. 

Veðráttan árið 1961 var landbúnaðinum 
í meðallagi hagstæð. Þó voru vorveður 
köld, einkum var seinni hluti maí og júní 
kaldari en í meðallagi. Sláttur hófst ekki 
fyrr en um mánaðamótin júni-júlí og fór 
hægt af stað, enda illa sprottið viðast hvar. 
Sumarmánuðina júli og ágúst var veðráttan 
sæmilega hagstæð til heyskapar á vestan- og 
sunnanverðu landinu, en á Norðurlandi sótt-
ist heyskapur örðuglega. Haustveðráttan 
var fremur hlý, en votviðrasöm, þó komu 
nokkrir þurrkdagar fyrra hluta september-
mánaðar, og náðist þá mikið hey á Norð-
urlandi. 

Sauðfjárafurðir. Í sláturhúsum var slátr-
að 822.358 fjár 1961, og er það 15,2% aukn-
ing frá árinu áður. Meðalþungi dilka hef-
ur aftur á móti minnkað úr 14,14 kg 1960 
í 13,90 kg 1961. Þar af leiðandi hefur kjöt-
framleiðslan ekki aukizt nema um 13,4% 
eða úr 10.387 tonnum 1960 í 11.782 tonn 
1961. Tölur um heimaslátrun eru áætlaðar 
af Hagstofu Íslands, og er skiptingin í dilka 
og fullorðið fé mjög ónákvæm. Alls mun 
kjöt af heimaslátruðu hafa numið um 700 
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Sauðfjárstofninn í árslok og kjötframleiðslan í tonnum 1967—1961. 

tonnum, sem er mun minna en var árið áð-
ur. Í 2. töflu er sýnt yfirlit yfir sauðfjár-
slátrun og framleiðslu sauðfjárafurða 1957 
—1961. 

Birgðir kindakjöts jukust um 740 tonn á 
árinu 1961 eða úr 5.822 tonnum í ársbyrjun 
í 6.562 tonn í árslok. En þess ber að geta, 
að útflutningur frysts kindakjöts minnk-
aði um 879 tonn miðað við 1960 eða úr 
3.027 tonnum í 2.148 tonn 1961. 

Mjólkurafurðir. Móttekin mjólk í mjólk-
ursamlögum nam alls tæplega 82 þús. tonn-
um 1961 eða rúmlega 6 þús. tonnum meira 
en 1960, og er það 8,01% aukning. Ekkert 
nýtt mjólkursamlag tók til starfa á árinu. 
Mesta hlutfallslega aukningin varð hjá 
Mjólkursamlagi Kaupfélags Héraðsbúa eða 
rúmlega 66%. Næst koma búin á Hvamms-
tanga og Höfn í Hornafirði með tæplega 
20% aukningu hvort. 

Sala nýmjólkur jókst á árinu 1961 um 
3% og var 36.527 þús. lítrar. Sala rjóma 
jókst einnig nokkuð eða um 2,6%. Smjör-
framleiðslan jókst um 239 tonn eða 21,7%. 
Birgðir smjörs í árslok 1960 voru 308 tonn 
og höfðu aukizt um 144 tonn á árinu 1961. 
Framleiðslan á mjólkurosti jókst enn um 
11% eða úr 508 tonnum 1960 í 564 tonn 

1961. Þannig jókst framleiðsla allra mjólk-
urafurða talsvert á árinu og hefur aldrei 
verið meiri að mysuosti einum undanskild-
um. Mest varð þó aukningin hlutfallslega 
á mjólk til niðursuðu eða 159%. Þá varð 
rúmlega 30% aukning á framleiðslu, bæði 
undanrennudufts og mjólkur í kasein. í 3. 
töflu má sjá innvegna mjólk í mjólkursam-
lögin 1957—1961, og 4. tafla sýnir fram-
leiðslu og sölu mjólkurafurða á sama tíma-
bili. 

Aðrar búgreinar. Hrossarækt hefur tekið 
litlum breytingum. Fjöldi hrossa við árslok 
1961 hefur verið áætlaður um 31 þús., og 
eru það heldur fleiri hross en árið áður. 
Nokkur útflutningur hrossa hefur átt sér 
stað undanfarin ár, og árið 1961 voru flutt 
út 257 lifandi hross. Hrossakjötsframleiðsl-
an hefur verið áætluð um 1.400 tonn 1961 
eða um 150 tonnum meiri en árið áður. 

Áætlanir hafa verið gerðar um fram-
leiðslu annars kjöts, svo sem tilgreint er 
hér á eftir (svigatölurnar eru frá 1960) : 
nautgripakjöt 2.000 (1.600) tonn, hausar, 
hjörtu og lifur 1.600 (1.500) tonn, kjöt af 
hval, sel, fuglum og svínum, svo og lax og 
silungur, 1.400 (1.400) tonn. Allar þessar 
tölur eru samkvæmt Árbók landbúnaðarins. 
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1. taflcc. Þjóðarframleiðsla, verömætaráðstöfun og þjóðartekjur 1956 —1960. 
Milljónir króna — Verðlag hvers árs. 

1 Birgðabreytingar, aðrar en taldar í 4. línu, eru innifaldar í einkaneyzlunni. 

2. tafla. Sauðfjárslátrun og framleiðsla sauðfjárafuröa 1957—1961. 
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3. tafla. Innvegin mjólk í mjólkursamlögin 1957—1961. 

4. tafla. Framleiðsla og sala mjólkurafurða 1957—1961. 

Eins og að undanförnu eru skýrslur um 
alifuglarækt mjög ófullkomnar, en tölur um 
eggjaframleiðslu og fjölda varphæna hafa 
verið reiknaðar út frá fóðurnotkuninni. 
Samkvæmt þeirri áætlun hefur varphænum 
fjölgað nokkuð eða um 22%, og var fjöldi 
þeirra áætlaður 134 þús. 1961. Eggjafram-
leiðslan er áætluð hafa aukizt um 190 tonn, 
úr 880 tonnum 1960 í 1.070 tonn 1961. 

Garðrækt og kornrælct. Garðræktin gekk 
mjög vel sumarið 1961, og mun ekki hafa 
orðið jafn mikil uppskera garðávaxta síðan 
1953. Áætlað er, að kartöfluuppskeran hafi 

numið 130—140 þús. tunnum 1961 á móti 
rúmlega 100 þús. tunnum 1960. Uppskera 
annarra garðávaxta hefur verið áætluð sem 
hér segir (tölurnar í svigum eru fyrir 
1960): tómatar 328 (336) tonn, gúrkur 133 
(150) tonn, blómkál 56 (50) þús. hausar, 
hvitkál 156 (215) tonn, gulrætur 116 (110) 
tonn, salat 90 (47) þús. höfuð, rauðkál 23 
tonn og grænkál 3 tonn. 

Sölufélag garðyrkjumanna seldi 75 tonn 
af gulrófum á árinu, en víst er, að gul-
rófnauppskeran hefur verið mun meiri, 
sennilega yfir 200 tonn. Ylrækt er í hæg-
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5. tafla. Tala fiskiskipa og fiskvmanna í hverjum mánuði 1961 og 1960. 

Tala skipa 1961 1960 samtals 

Mótorb. Mótorb. Tala skip- Tala 
yfir undir Opnir verja 1961 Tala skip-

Togarar 30 tonn 30 tonn vélbátar Samtals samtals skipa verja 
Janúar 34 232 82 65 413 4.042 400 4.312 
Febrúar . . . . 36 282 89 65 472 4.702 447 4.829 
Marz 35 384 154 83 656 5.952 637 5.761 
Apríl 36 387 193 177 793 6.329 755 6.193 
Maí 35 325 195 326 881 5.785 702 4.941 
Júní 26 312 221 406 965 5.497 880 5.600 
Júlí 26 362 238 402 1.028 5.957 967 6.062 
Ágúst 32 354 239 382 1.007 5.916 966 6.261 
September . . 32 124 224 265 645 3.219 586 3.474 
Október 34 224 203 195 656 4.245 634 4.263 
Nóvember . . 32 239 136 122 529 4.214 497 4.303 
Desember . . 32 230 96 67 425 3.919 325 3.207 

6. tafla. Veiðiaðferðir, stundaðar af fiskiskipum á öllu landinu 
í hverjum mánuði 1961 og 1960. 

um, en öruggum vexti, og hafa gróðurhús-
in stækkað árlega um nokkur hundruð, 
stundum jafnvel þúsund fermetra. Þannig 
var stækkunin um 930 m2 1961, og eru 
gróðurhús á landinu nú alls um 9 1/2 ha. 

Kornrækt. Kornræktin hefur aukizt mjög 
mikið á síðastliðnum árum og þá sérstak-
lega á árinu 1961, en þá tífölduðust korn-
akrar hér á landi frá 50 ha 1960 í 500 ha 
1961, þar af voru 20 ha undir hafra. í allt 

var kornuppskeran um 700 tonn árið 1961 
og var nær eingöngu bygg, að brúttóverð-
mæti 2,4 millj. kr. Meðaluppskeran var 15,7 
tunnur af hverjum ha 1961, sem er mun 
minna en árið áður, en þá mun meðalupp-
skera af hverjum ha hafa numið 22 tunnum. 
Eftirfarandi yfirlit sýnir stærð aðalkorn-
yrkjustöðvanna og uppskerumagn þeirra í 
tonnum 1961. 
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7. tafla. Hagnýting fiskaflans 1957—1961. 

8. tafla. Fiskaflinn 1957—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. 

Útgerð og sjávarvöruiðnaður. 
Heildaraflinn á árinu 1961 varð 635.189 

tonn. Er það 23,6% meira aflamagn en ár-
ið áður og mun meiri afli en borizt hefur 
hér á land áður á einu ári. Á þessi mikla 
aukning nær eingöngu rætur sínar að rekja 
til mjög aukins síldarafla eða 140% frá 
1960, og nam síldaraflinn alls 326 tonnum. 
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9. tafla. Ísfisksframleiðsla 1957—1961. 

Fjöldi söluferöa Aflamagn í tonnum 

10. tafla. Freðfiskframleiðsla 1957—1961. 

Af heildaraflanum öfluðu togarar 72 þús. 
tonn eða 11,3% á árinu á móti nær 114 
þús. tonnum (22,1%) 1960 og 156 þús. 
tonnum 1959. Afli bátanna jókst aftur á 
móti mjög mikið og var 563 þús. tonn á ár-
inu, sem var að nær 3/5 hlutum síldarafli. 

Þátttaka í útgerð. Í 5. töflu sést fjöldi 
þeirra skipa og sjómanna, er þátt tóku í 
veiðum í hverjum mánuði 1961. Meðal-
fjöldi skipa við veiðar hvern mánuð var 
706, og er það allmiklu meira en 1960, en 
þá var meðalfjöldinn 650 skip. Þátttaka 
togara minnkaði enn á árinu, og var 
meðalfjöldi þeirra við veiðar hvern mán-
uð 33, en 40 árið áður. Hins vegar jókst 
þátttaka bæði mótorbáta og opinna vélbáta. 
Að meðaltali var tala skipverja 4.981 árið 
1961 á móti 4.934 árið áður. Flestir voru 
þeir í apríl 6.329, en fæstir í september 
3.219. í 6. töflu er sýnd skipting veiði-
skipa mánaðarlega eftir veiðiaðferðum. 
Helztu breytingarnar á veiðiaðferðum 

voru þær, að þátttaka í síldveiðum með rek-
netum minnkaði stórlega, en þátttaka í 
síldveiðum með herpinót jókst að sama 
skapi, enda voru nú haustsíldveiðar ein-
göngu stundaðar með herpinót. Nokkur 
aukning varð á fjölda botnvörpunga, sem 
veiddu í salt, en samdráttur á fjölda þeirra, 
er veiddu í ís. Mikil aukning varð á þátt-
töku í dragnótaveiði, og nokkur aukning 
varð einnig á fjölda skipa, sem stunduðu 
þorskveiðar með lóð og net. 

Aflabrögð. Eins og sagt var hér að fram-
an, stafaði hin mikla aukning heildarafl-
ans fyrst og fremst af stórlega auknum 
síldarafla. Skipting aflans á fisktegundir er 
sýnd í 8. töflu. Taflan sýnir, að síldarafl-
inn jókst um 140%, eins og fyrr er getið, 
og var það hlutfallslega langmesta aukning-
in. Enn fremur jókst ýsuaflinn um 21,9%, 
aflinn af skarkola um 40,7%, ufsa um 
15,7% og steinbít 36,7%, allt miðað við ár-
ið 1960. Hlutfallslega mesta aflarýrnunin 
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varð af karfa eða um 50%, og er karfaafl-
inn nú kominn niður í tæp 27 þús. tonn 
móti tæplega 56 þús. tonnum 1960. Enn 
fremur minnkaði þorskaflinn um rúm 20%, 
og var hann 30,4% af heildaraflanum á 
móti 47,4% árið áður. Hlutur karfaaflans 
varð 4,24% 1961 á móti 10,9% 1960 og 
17,06% 1959, en hlutur síldaraflans varð 
aftur á móti 51,3% 1961 á móti 26,6% 
árið áður. 

Verkun aflans á þorskveiðum. Helztu 
breytingar á verkun aflans á árinu 1961 
voru sem hér segir. Frysting dróst enn 
töluvert saman og varð 47,3% heildarþorsk-
aflans 1961 á móti 53,5% árið áður. Ís-
fiskframleiðsla var 10,8% af heildarþorsk-
aflanum á móti 7,4% 1960 og 3,5% 1959. 
Einnig var nokkur aukning á skreiðar- og 
saltfiskframleiðslu frá 1960. Nam hin fyrr-
nefnda 15,5% á móti 15%, og hin síðar-
nefnda varð 22,5% á móti 20%. Fiskmjöls-
framleiðslan minnkaði hins vegar og varð 
1,2% á móti 1,8% 1960. Athygli skal vakin 
á þvi, að með þorskafla er átt við allar 

11. tafla. Saltfisksframleiðsla 
1957—1961. 

Heildarfram-
Fullverk- Óverk- leiösla, 

aður aður umreiknuð í 
fiskur fiskur óverkaðan fisk 
tonn tonn tonn 

1957 5.850 25.300 34.027 
1958 7.700 22.000 34.760 
1959 7.300 19.000 31.209 
1960 5.500 22.700 33.669 
1961 2.742 28.015 33.000 

12. tafla. Skreiðarframleiðsla 
1957—1961. 

Móttekinn Áætluð 
fiskur framleiðsla 
tonn tonn 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

34.477 
41.740 
44.981 
56.098 
47.583 

6.033 
7.090 
6.600 
9.400 
8.090 

13. tafla. Framleiðsla fiskmjöls, karfa-
mjöls og ufsamjöls 1957—1961. 

Fiskmjöl Karfamjöl Ufsamjöl 
tonn tonn tonn 

1957 19.833 10.154 299 
1958 21.800 15.030 — 

1959 25.900 16.900 — 

1960 22.900 10.100 — 

1961 18.993 4.612 : 

Samt. 
tonn 
30.286 
36.830 
42.800 
33.000 
23.605 

14. taflan Framleiðsla karfa- og 
ufsalýsis 1957—1961. 

Karfalýsi Ufsalýsi Samtals 
tonn tonn tonn 

1957 2.893 5 2.898 
1958 4.577 - 4.577 
1959 4.900 - 4.900 
1960 2.300 - 2.300 
1961 1.197 - 1.197 

fisktegundir nema síld í samræmi við flokk-
un Fiskifélags Íslands. 

Ísfiskur. Veruleg aukning varð á fram-
leiðslu ísfisks til útflutnings eða um 40% 
frá árinu 1960. Söluferðir togaranna urðu 
228 á móti 196 árið áður, og bátar fóru 139 
söluferðir á móti 42, og er hér um gífurlega 
aukningu að ræða. Auk þess var farin ein 
söluferð með erlendu leiguskipi. 

Freðfiskur. Enn varð samdráttur á freð-
fisksframleiðslunni, og minnkaði hún um 
12.271 tonn eða 51% frá árinu áður. Tvær 
meginorsakir voru fyrir minnkandi freð-
fisksframleiðslu árið 1961 miðað við árið 
1960 og árið þar á undan. Aðra orsökina 
má rekja til verkfalla, sem voru víða í ver-
stöðvum fyrra hluta ársins 1961. Hin 
ástæðan fyrir framleiðslusamdrættinum var 
minnkandi löndun togaranna hér heima 
vegna hagstæðra markaða erlendis og afla-
leysis. Mestur varð samdrátturinn í fram-
leiðslu karfa- og þorskflaka. Aftur á móti 
jókst freðfisksframleiðsla annarra fiskteg-
unda nokkuð, eins og sjá má á 10. töflu. 
Birgðir freðfisks jukust um 4.045 tonn á 
árinu 1961 eða úr 6.462 tonnum í ársbyrjun 
í 10.507 tonn í árslok. 

Saltfisksverkun. Á árinu 1961 var salt-
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fisksframleiðslan miðað við fullsaltaðan ó-
verkaðan fisk, þ. e. a. s. ef fullverkaður 

saltfiskur er umreiknaður í óverkaðan salt-
fisk, 33.000 tonn, sem er 669 tonnum minna 
en árið áður. Raunverulega var hér ein-
göngu um minnkun á framleiðslu fullverk-
aðs saltfisks að ræða, er framleiðsla á hon-
um varð 2.758 tonnum minni en árið áður, 
sem er rúmlega helmings minnkun. Aftur á 
móti varð framleiðsla óverkaðs fisks rúm-
lega 5.000 tonnum meiri árið 1961 en árið 
áður. Saltfisksframleiðslan sl. fimm ár er 
sýnd í 11. töflu. Nokkur minnkun varð á 
saltfisksbirgðum á árinu 1961. Námu 
birgðir verkaðs saltfisks í árslok 1.100 
tonnum, en voru 1.700 tonn í ársbyrjun, og 
birgðir óverkaðs saltfisks voru 1.200 tonn 
í árslok, en námu 1.500 tonnum í ársbyrjun. 

Skreið. Skreiðarframleiðslan dróst tals-
vart saman 1961, og var áætluð framleiðsla 
rúmlega 1.300 tonnum minni en árið áður, 
enda var móttekinn fiskur í herzlu 8.515 
tonnum minni. í 12. töflu er skreiðarfram-
leiðslan sýnd sl. fimm ár. 

Birgðir skreiðar minnkuðu um 2.550 tonn 
á árinu 1961 eða úr 6.823 tonnum í árs-
byrjun í 4.273 tonn í árslok. 

Fiskmjöl og lýsi. Framleiðsla fiskmjöls 
og karfamjöls dróst verulega saman á ár-
inu 1961. Fiskmjölsframleiðslan minnkaði 

um tæp 4.000 tonn eða 17%. Karfamjöls-
framleiðslan minnkaði þó enn meira eða 
um 54%, úr 10.100 tonnum í 4.621 tonn. 
Framleiðsla karfalýsis dróst einnig veru-
lega saman eða um 1.100 tonn. Er orsak-
anna fyrst og fremst að leita til aflabrests 
togaranna og aukinna siglinga þeirra með 
aflann á erlendan markað. Verðfall á fisk-
mjöli leiddi einnig til þess, að frysting á 
þorskúrgangi til refafóðurs jókst verulega, 
og eitthvað mun hafa verið þurrkað af 
þorskhausum í skreið. Framleiðsla ufsa-
mjöls og ufsalýsis varð lítil sem engin 
eins og undanfarin ár. í 13. töflu er sýnd 
framleiðsla fiskmjöls og karfamjöls sl. 
fimm ár, og 14. tafla sýnir karfalýsis-
framleiðslu á sama tímabili. 

Þorskalýsisframleiðslan varð 3.560 tonn-
um minni 1961 en árið áður, og er það 
um 34% minnkun, eins og sjá má í 15. 
töflu. Nam framleiðsla kaldhreinsunar-
stöðva á kaldhreinsuðu meðalalýsi röskum 
2.500 tonnum, sem er um 50% aukning 
frá því á árinu áður. Hins vegar varð 
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15. tafla. Þorskalýsisframleiðsla 1957—1961. 

Lýsisframleiðsla tonn 
Framleiðsia kaldhreinsunarstöðva: 

Kaldhreinsað meðalalýsi tonn 
Ókaldhreinsað lýsi tonn 
Annað lýsi tonn 
Tylgi og harðfeiti tonn 

Aukning 
frá 1960 

16. tafla. Þátttaka í sumarsíldveiðum og meðalafli 1957—1961. 

Tala skipa 
Heildarrúmlestatala, brúttó 
Tala skipverja 
Heildarafli í málum 
Meðalafli á skip í málum 

1957 1958 1959 1960 1961 
234 241 224 258 220 

18.592 17.915 16.443 21.072 18.600 
2.653 2.653 2.477 2.861 2.354 

682.690 551.909 1.126.339 813.782 1.541.921 
2.913 2.290 5.028 3.154 7.008 

17. tafla. Síldarmóttaka og fram 

Móttekin Framleitt Framleitt 
brœðslu- síldar- síldar-

síld lýsi mjöl 
mál tonn tonn 

1957 580.111 11.279 13.579 
1958 280.886 5.880 6.880 
1959 973.659 21.600 22.100 
1960 767.012 18.200 19.500 
1961 1.634.093 38.077 43.568 

leiðsla síldarafurða 1957—1961. 
Norður- Suður- Síldar-

lands- lands- söltun Fryst 
síld síld samtals síld 

tunnur tunnur tunnur tonn 
150.869 50.282 201.151 12.024 
289.105 106.895 396.000 15.939 
216.307 52.065 268.372 14.725 
127.429 34.327 161.756 9.771 
363.741 136.171 499.912 25.259 

enn nokkur samdráttur í framleiðslu ó-
kaldhreinsaðs lýsis. 

Síldveiðar. Fyrstu fimm mánuði árs-
ins 1961 var allgóð síldveiði við Suðvest-
urland, og veiddust alls 36.245 lestir á 
móti 900 lestum 1960, en 1.891 lest árið 
1959. Um 58 bátar tóku þátt í veiðunum, 
er mest var, og voru allir með hringnót. 

Nokkru færri skip tóku þátt í sumarsíld-
veiðunum fyrir norðan land og austan 
1961 en árið áður eða 220 skip á móti 258. 
Fyrsta síldin fyrir Norðurlandi veidd-
ist 13. júní. Teljandi veiði varð hins vegar 
ekki fyrr en eftir 20. júni. Sildveiðum 
lauk skömmu fyrir mánaðamótin ágúst— 
september. Aflabrögð á sumarvertið voru 
óvenju góð, og veiddist 1.541.921 mál á 
móti 813.782 málum 1960, og er það 85,4% 

aukning. Er þetta fyrsta árið síðan 1944, 
sem ekki hefur orðið aflabrestur á síld-
veiðunum. Ef aflaverðmætið væri lagt til 
grundvallar, yrði hlutfallslega aukningin 
enn meiri, þar sem hlutfallslega mun meira 
fór til söltunar 1961 en 1960. Er áætlað, 
að heildarverðmæti sildaraflans hafi num-
ið 259,3 millj. kr. til útgerðarmanna á 
sumarsíldveiðum á móti 109,6 millj. kr. 
1960, miðað við verðlag viðkomandi árs. 

Meðalaflinn á skip reyndist vera 10.285 
mál hjá herpinótaskipum á móti 5.978 mál-
um 1960 og 7.296 mál hjá hringnótabát-
um á móti 3.087 málum árið áður. Meðal-
úthaldstími var 67 dagar móti 68 1960. 
Hér fer á eftir yfirlit, sem birtist í 2. hefti 
Ægis 1962 í grein eftir Sverri Júliusson 
um bátaútveginn 1961. Yfirlitið sýnir, 
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hvernig síldaraflinn skiptist miðað við 
magn og verðmæti eftir útbúnaði veiði-
skipanna. 

18. tafla. Hvalveiðar og hvalafurðir 
1957—1961. 

ræmi við minni afla, eins og sjá má á 
18. töflu. 

Iðnaðarframleiðsla. 

Ekki er enn lokið upplýsingasöfnun 
þeirri, sem Hagstofa Íslands annast um 
framleiðslu iðnfyrirtækja árið 1961. Þá 
er niðurstöðutölur þeirrar skýrslusöfnunar 
ligga fyrir, munu þær birtast í Fjármála-
tiðindum. 

Nokkur breyting varð á framleiðslu inn-
lendra tollvörutegunda 1961. Þannig var 
talsverð aukning á framleiðslu óáfengs öls, 
ávaxtasafa og gosdrykkja, eins og sjá má á 
19. töflu, en aftur samdráttur í sælgætis-
framleiðslunni utan karamellu- og lakkrís-
framleiðslu. 

Áburðarverksmiðjan h. f. í Gufunesi 
framleiddi 28.600 tonn af köfnunarefnisá-
burði 1961, sem er 463 tonna aukning frá 
því 1960, og er það jafnframt mesta magn, 
sem verksmiðjan hefur framleitt á þeim 
átta árum, sem hún hefur verið starfrækt, 
en full nýting vélanna vegna rafmagns varð 
ekki fyrr en í marz 1961. Auk þess voru 
framleidd 13 tonn af saltpéturssýru, og 122 
tonn af ammoníaki voru seld til frystihús-
anna. Út voru flutt 4.873 tonn af köfnunar-
efnisáburði, einkum til Spánar eða 4.023 
tonn. Töluverð birgðarýrnun átti sér stað 
á árinu, en birgðir í árslok voru 10.952 

Yfirlitið sýnir mjög ljóslega, hvílíka yfir-
burði þeir bátar, sem búnir eru hinum 
nýju sjálfleitandi tækjum og kraftblökk, 
hafa yfir þá, sem ekki hafa slík tæki. 

Í 16. töflu er sýnd þátttaka í sumarsíld-
veiðum og meðalafli 1957—1961, og í 17. 
töflu er sýnd síldarmóttaka og framleiðsla 
síldarafurða á sama tímabili. 

Haustsíldveiðarnar sunnan lands hófust 
fyrir alvöru seinni hluta október, og veidd-
ist ágætlega. Öfluðust alls 72.003 lestir, 
en 108 bátar munu hafa stundað þessa 
veiði og meðalúthaldstími þeirra 60 dagar 
frá 14. október til 31. desember. Hagnýting 
haustaflans var sem hér segir (tölurnar 
innan sviga eru frá 1960): 301.389 (69.084) 
mál fóru til bræðslu, 91.948 (34.327) upp-
saltaðar tunnur, 140.328 (75.549) tunnur 
til frystingar og 24.515 (12.676) tunnur ís-
aðar til útflutnings. 

Nokkuð af síldinni var fryst til beitu. 
Enn fremur var hluti þeirrar síldar, sem 
fór til frystingar, flakaður í súr, en þetta 
er þriðja árið, sem tilraunir eru gerðar 
með útflutning á flakaðri sild í súr. 

Hvalveiðar. Á árinu 1961 veiddust 350 
hvalir, og er það 29 hvölum færra en árið 
áður. Vertíðina stunduðu að venju 4 hval-
veiðibátar. Vertíðin byggist á þremur hval-
tegundum. Mest veiddist af búrhval, en 
veiði þeirra hefur farið ört vaxandi á 
undanförnum árum eða þar til 1961. Veiði 
langreyða hefur hins vegar minnkað all-
mikið síðastliðin ár. Aftur á móti jókst 
veiði þriðju tegundarinnar (sandreyðar) 
nokkuð, en veiði hennar hefur annars far-
ið minnkandi undanfarin ár. Fjórða teg-
undin (steypireyðar) hefur verið friðuð. 
Framleiðsla hvalafurða minnkaði í sam-
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19. tafla. Framleiðsla á innlendum tollvörutegundum 1957—1961. 

Aukning 
frá 1960 

tonn og í ársbyrjun 14.228 tonn eða 3.276 
tonna mismunur. 

Sementsverksmiðja ríkisins á Akranesi 
framleiddi 73.300 tonn af sementsgjalli ár-
ið 1961, sem er 14.218 tonnum minna en 
árið áður. Framleiðsla á fullunnu sementi 
nam 75.498 tonnum, sem er aftur á móti 
2.249 tonnum meira en 1960. Birgðir af 
sementsgjalli jukust um 415 tonn og voru 
í árslok 25.000 tonn. Aftur á móti voru 
birgðir af sementi 5.208 tonnum minni í 
árslok 1961 en 1960. 

Raforkuframleiðsla. 

Orkuvinnsla allra almenningsrafveitna á 
árinu 1961 nam 588.533 kwh, og er það 
9,8% aukning frá árinu áður. Nær öll orku-
framleiðslan eða 97,9% var unnin í vatns-
aflsstöðvum, þar af 442.881 kwh í orku-
verunum við Sog. Í 20. töflu er sýnd orku-
vinnsla almenningsrafstöðva sl. fimm ár. 

Tekjur af raforkusölu til neytenda hafa 
aukizt verulega á síðastliðnum fimm árum 
eða liðlega tvöfaldazt, eins og sjá má á 
eftirfarandi töflu. 

1957 121,0 
1958 145,9 
1959 173,7 
1960 190,4 
1961 229,41) 

1) Bráðabirgðatölur. 

Rafmagnsveitur ríkisins tóku að selja 
rafmagn til Keflavikurflugvallar 2. ágúst 
1960, og nam salan 4,6 millj. kr. árið 1960, 
en 11,6 millj. kr. árið 1961. En fyrir þennan 
tíma sá Keflavíkurflugvöllur sjálfur fyrir 
allri rafmagnsþörf sinni. 

Fjárfesting. 

Tölur um heildarfjárfestingu í þjóðar-
búskapnum á árinu 1961 liggja enn ekki 
fyrir. Framkvæmdabankinn hefur hins 
vegar birt endurskoðaðar tölur um fjár-
festingu á tímabilinu 1945—1960. í 21. 
töflu eru þessar endurskoðuðu tölur sýnd-
ar fyrir árin 1955—1960 á verðlagi við-
komandi árs, en vegna mikilla verðbreyt-
inga á tímabilinu gefa tölurnar ekki rétta 

20. tafla. Orkuvinnsla allra almennings-
rafveitna á landinu 1957—1961 í 

milljónum kílówattstunda. 

Vatnx- Gufu-
afls- afls- Dlsil-

stöðvar stöðvar stöSvar Samtals 
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21. tafla. Heildarfjárfesting í þjóðarbúskapnum 1955—1960 
í millj. kr. á verðlagi viðkomandi árs. 

22. tafla. Heildarfjárfesting í þjóðarbúskapmum í millj. kr. 
á verðlagi ársins 195U. 

mynd af raunverulegri fjárfestingu. Þess 
vegna hefur verið gerð tilraun til að eyða 
áhrifum verðbreytinga með því að leggja 
verðlag ákveðins árs til grundvallar. í 22. 
töflu sést fjárfestingin á verðlagi ársins 
1954. Raunveruleg aukning fjárfestingar á 
árinu 1960 nam 3,3%, en 6,6% árið áður. 
Aukning fjárfestingarinnar varð mest í 
sjávarútvegi og verzlun. Samdráttur varð í 
mannvirkjagerð, virkjunum, íbúðarhúsa-
byggingum og landbúnaði. 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir fjár-
festingunni í einstökum atvinnugreinum. 

Landbúnaður. 

Jarðrækt. Skurðgröftur varð töluvert 
minni en árið áður, en aftur á móti urðu 
nýræktarframkvæmdir mun meiri, og sér-
staklega varð mikil aukning matjurtagarða, 
eins og sjá má á 23. töflu. 

Nýbýlastjórn ríkisins samþykkti stofnun 
34 nýbýla, endurbyggð 3 eyðijarða, 3 smá-
býla og 3 garðyrkjubýla eða samtals 43 
býla, og er það nákvæmlega sami fiöldi og 
1960. Framlög til íbúðarhúsabygginga á 
öðrum jörðum en nýbýlum voru samþykkt 
79. Kostnaður við framkvæmd Landnáms 
ríkisins er sýndur á 24. töflu. 
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23. tafla. Ræktunarframkvæmdir 1957—1961. 

Jarðvinnsla Skurðgröftur 

Túna- Matjurta- Lengd í Rúmmál Kostnaður 
Nýrækt sléttur garðar kíló- í þús. í þús. 

Ár ha ha ha metrum m3 kr. 
1957 3.570 139 23 941,8 4.193,9 13.658,0 
1958 3.912 129 17 943,2 4.183,5 16.623,4 
1959 4.499 85 28 908,1 4.021,8 16.803,8 
1960 3.675 87 43 744,0 3.472,0 15.699,5 
1961 3.960 102 463 641,0 2.804,0 13.691,0 

Útgjöld ríkissjóðs vegna jarðræktarlag-
anna námu 23,3 millj. kr. 1961. 

Búvélar. Innflutningur landbúnaðarvéla 
1961 var allt annar, hvað samsetningu 
snertir, en árið áður, svo að erfitt er að 
bera saman raunverulega breytingu. Mest 
varð aukning vélknúinna tækja, eins og sjá 
má á 25. töflu, enda var verðmæti inn-
fluttra landbúnaðartækja miklum mun 
meira 1961 en 1960 (áætlað 38 millj. kr. 
1960), en 60 millj. kr. 1961, þar af jeppar 
5 millj. kr. Mikill samdráttur varð á inn-
flutningi múgavéla og heygreipa frá 1960, 
en aftur á móti aukning ámoksturstækja og 
áburðardreifara og véla til kartöflufram-
leiðslu. Ekki er vitað um heildarbúvélaeign 
landsmanna, því að könnun hefur ekki farið 
fram á búvélaeigninni síðan 1947. 

Bústofn. Ekki liggja enn fyrir endan-
legar tölur um bústofninn í árslok 1961, en 

2U. tafla. Kostnaður við Landnám 
ríkisins. 

1941—'60 1961 Samtals 
þús. kr. þús. kr. þús. kr. 

Ölfus 2.507 52 2.559 
Hvolsvöllur ............... 512 15 527 
Þinganes 1.565 341 1.906 
Viðimýri .............. 1.850 363 2.213 
Skinnastaðir 999 1 998 
Reykhólar 1.291 111 1.402 
Ljósavatnshreppur 1.056 41 1.097 
Auðkúla 984 — 984 
Fljótsdalslhérað 3.431 91 3.522 
Álftaneshreppur . . 2.168 647 2.815 
Kaldrananes 850 10 860 
Svartárdalur 1.351 8 1.359 
Dalir 1.119 793 1.912 

Samtals 19.683 2.471 22.154 

25. tafla. Innflutningur búvéla. 

1958 1959 1960 1961 
Vélknúin tæki: 

Beltadráttarvélar . . . . — 9 2 6 
Hjóladráttarvélar . . . . 509 367 209 426 
Garðadráttarvélar . . . . 2 4 — — 

Skurðgröfur 2 2 2 10 

Verkfæri við dráttarvélar 
Plógar 16 16 22 8 
Herfi 2 17 2 6 
Plógherfi 1 5 1 3 
Sláttuvélar 438 332 185 187 
Snúningsvélar — — — — 

Rakstrarvélar 36 32 7 — 

Múgavélar 587 903 847 652 
Heyhleðsluvélar 15 — — — 

Mykjuvélar 14 75 52 71 
Áburðardreifarar 18 267 105 116 
Kartöflusetjarar 17 5 5 32 
Kartöfluupptökuvélar . 6 13 22 28 
Jarðvegstætarar 49 112 2 19 
Ávinnsluherfi — 50 — — 

Ámoksturstæki 182 261 177 225 
Heygreipar 78 120 186 18 

Hestaverkfæri: 
Áburðardreifarar . . . . - - 6 — — 

Rakstrarvélar 38 3 — — 

Önnur tæki: 
Úðarar — 9 — — 

Duftdreifarar — — — — 

Mjaltavélar 103 64 186 151 
Saxblásarar — — — — 

Heyblásarar 43 49 100 95 
Sláttuþreskjarar — — 1 6 

Hagstofa Íslands hefur áætlað, að sauðfé 
hafi heldur fækkað frá 1960, tala hrossa 
nokkuð staðið í stað, en nautgripum farið 
fjölgandi og séu nú um 55.000. Má af þessu 
draga þá ályktun, að bústofnsaukningin 
mæld í peningum sé nánast engin. 
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26. tafla Bústofn samkvæmt búnaðar-
skýrslum í árslok 1957—1961 

SauSfé Nautgripir Hross 

1957 769.777 49.036 33.055 
1958 774.814 48.000 31.023 
1959 794.305 49.865 30.182 
1960 833.841 53.377 30.795 
1961 (830.000) (55.000) (31.000) 

Ath. Svigatölur eru að nokkru áætlaðar. 

27. tafla. Smíði skipa og báta innan 
lands 1959, 1960 og 1961. 

Tala Rúmlestir 
skipa brúttó 

Skip smíðuð 1959 7 179 
Skip smiðuð 1960 17 359 
Skip smíðuð 1961 23 467 
Skip i smiðum í árslok 1959 . 10 384 
Skip í smíðum í árslok 1960 . 13 542 
Skip i smíðum í árslok 1961 . 16 508 

Byggingar. Nokkur samdráttur varð enn 
á byggingarframkvæmdum í sveitum. 
Þannig var kostnaðarverð útihúsa í sveit-
um fullgerðra 1960 44,7 millj. kr., en ekki 
nema 41,7 millj. kr. 1961. Einnig varð tölu-
verður samdráttur íbúðarhúsabygginga, en 
nánar verður vikið að því í kaflanum um 
ibúðarhúsabyggingar. 

ÚtgerS. 

Bygging vinnslustöðva sjávarútvegsins 
dróst mjög saman á árinu 1961, þannig var 
lokið við að byggja frystihús fyrir 3,2 millj. 
að rúmmáli 9,9 þús. m3 á móti 61,5 þús. 
m3 að verðmæti 19,6 millj. kr. 1960. Þá var 
lokið við að byggja síldar- og fiskmjöls-
verksmiðju að rúmmáli 2,2 þús. m3 að verð-
mæti 0,7 millj. kr. a móti 6,0 þús. m® að 
verðmæti 1,9 millj kr. 1960. Minnstur var 
samdrátturinn í byggingu fiskverkunar-
húsa, en þar var lokið við smíði 34,2 þús. ms 

að verðmæti 10,9 millj. kr. 1961 á móti 38,6 
þús. m3 að verðmæti 12,3 millj. kr. árið áð-
ur. Tölurnar um byggingarkostnað eru á 
verðlagi viðkomandi árs. 

Togarar. Enginn togari var keyptur til 

landsins og enginn togari strikaður út af 
skipaskrá á árinu 1961. Var því togarafloti 
landsmanna óbreyttur siðasta ár eða 48 
skip. 

Önnur fiskiskip. Bátasmíði jókst enn á 
árinu 1961, eins og sjá má á 27. töflu, og 
voru smíðaðir alls 23 bátar. Flestir þessara 
báta eða 17 eru 12 lestir eða minni, þar 
af eru nokkrir gamlir nótabátar, sem 
breytt hefur verið í fiskibáta. Skipasmíða-
stöðvar, sem annast smíði báta um 10 
lestir að stærð, hafa nú svo mikið að gera, 
að sumar þeirra geta ekki fullnægt eftir-
spurn. Innflutningur fiskibáta var 11 skip, 
samtals 1.204 brút.tólestir. Af þessum bátum 
voru 7 úr stáli og 4 úr eik. Fimm bátanna 
voru smíðaðir í A.-Þýzkalandi, 2 í Svíþjóð, 
2 í Danmörku oe 2 í Noreei. 

Eftirfarandi yfirlit sýnir breytingu þá, 
sem varð á stærð bátaflotans 1961. 

Rúm-
Tala lextir 

PmlfSi innnri lands (tekin á 

Tölum þessnm ber ekki alveg saman við 
skinaskrá ríkisins, en ástæðan er sú, að inn-
fluttir bátar eru ekki alltaf skráðir á því 
ári, sem þeir eru fluttir inn. 

Farskipastóllinn. Eitt nýtt, skip bættist í 
farskipaflotann á árinn, en það var flutn-
ineraskipið Dranpaiökull. Var skipið smíðað 
í Hollandi og er 1.909 rúmlestir að stærð. 

Önnur skip. Tveir nýir hvalveiðibátar 
voru skráðir á árinu. smiðaðir í Englandi, 
861 rúmlest að stærð til samans. Einn 
hafnsögubátur bættist við á árinu. Var það 
Lóðsinn. sem smíðaður var í Þýzkalandi og 
er 99 rúmlesta stálskip. 

Raforkumál. 

Helztu framkvæmdir rafmagnsveitna 
rikisins 1961 voru sem hér segir: Nýrri 
vélasamstæðu (1.367 kw) var bætt við 
rafstöð Vestmannaeyja. Laxárvirkjunin 
byggði 2.000 kw dísilvarastöð á Akureyri. 
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28. tafla. Uppsett vélaafl í almennings-
orkuverum í þús. kw 1957—1961. 

Vatns- Gufu-
afls- afls- Dísil-

stöSvar stöðvar stöðvar Samtals 

1957 73,1 7,5 8,3 88,9 
1958 78,7 7,5 9,0 95,2 
1959 105,0 7,5 8,9 121,4 
1960 105,0 7,5 9,5 122,0 
1961 105,0 7,5 15,4 127,9 

Á Sauðárkróki var lokið við uppsetningu 
nýrrar dísilstöðvar (1.200 kw) og hún tek-
in í notkun sem varastöð fyrir Göngu-
skarðsvirkjun. Í Ólafsvík var lokið við upp-
setningu nýrra dísilvéla, alls 1.200 kw að 
stærð, og þær göml.u fjarlægðar, 339 kw 
að stærð. Er stöðin starfrækt sem vara- og 
toppstöð fyrir Rjúkandivirkjun. Aukning 
vélaafls frá fyrra ári nam í allt 5.884 kw 
eða 4,8%, og var það eingöngu dísilafl, eins 
og sjá má á 28. töflu. 

Héraðsrafmagnsveiturnar komu upp 
bæjarkerfi í Bakkafirði, annars voru eng-
ar bæjarveitur yfirteknar á árinu. Raflýst 
býli frá héraðsrafmagnsveitum ríkisins í 
árslok 1961 voru sem hér segir: 

Aukn-
Veitur 1960 1961 ing 

Gullbringuveita 45 45 -

Borgarfjarðarveita 218 219 1 
Snæfellsnesveita 45 45 -

Dalaveita 15 15 _ 
Barðastrandarveita . . . . — 10 10 
Vestfjarðaveita 35 36 1 
Strandaveita 23 23 -

Húnaveita 125 139 14 
Skagafjarðarveita 194 196 2 
Eyjaf jarðarveita 260 263 3 
Þingeyjarveita 166 181 15 
Austurlandsveita 71 85 14 
Skaftafeilsveita 11 38 27 
Rangárvallaveita 322 370 48 
Árnesveita 366 368 2 

Alls 1.896 2.033 137 

Í árslok 1961 voru því 2.408 býli rafvædd 
af almenningsrafveitum (þar af 375 af 
bæjarveitum, aðallega Rafmagnsveitu 
Reykjavíkur). Enn fremur fá 1.003 býli 

raforku frá eigin rafstöðvum (492 býli frá 
vatnsaflsstöðvum og 511 frá dísilstöðvum). 
Eru alls 3.411 býli raflýst eða 56,8% af 
öllum sveitabýlum, en um 6.000 býli eru 
talin vera alls í landinu. 

Opinberar framkvæmdir. 

Byggingarframkvæmdir ríkisins jukust 
um tæp 40% frá 1960, miðað við verðlag 
viðkomandi árs. 

Yfirlitið hér á eftir sýnir þær bygging-
ar, sem í smíðum voru 1961. Eru þær flokk-
aðar eftir tegundum og tilgreindur heildar-
kostnaður við framkvæmdir á árinu (í þús. 
kr.). 

Mest varð aukningin á byggingu skólahúsa 
eða nær 70% frá 1960. Þá varð og talsverð 
aukning á byggingu félagsheimila. 

Athuga ber, að ríkissjóður greiðir ein-
ungis hluta af kostnaðinum við margar 
þessar byggingarframkvæmdir, enda þótt 
þær séu taldar til byggingarframkvæmda 
ríkisins. Sem dæmi má nefna byggingar 
skólahúsa. Framlag ríkisins til þeirra er 
stundum ekki greitt fyrr en löngu eftir að 
þeim er að fullu lokið. 

Vegagerð. Útgjöld ríkissjóðs til vega-
mála jukust frá 1960 um rúm 7% og voru 
121,7 millj. kr. 1961. Eftirfarandi tölur 
sýna útgjöld ríkissjóðs til vegamála síðast-
liðin 3 ár. 

1959 1960 1961 
Til nýrra akvega 22,0 27,9 27,7 
Til nýrra brúa 14,1 21,8 20,2 
Til viðhalds og endurbóta 

þjóðvega 48,1 51,2 55,5 
Til sýsluvega 3,3 3,3 3,3 
Til endurbóta gamalla brúa 1,4 1,4 1,6 
Til f jal lvega 0,8 1,0 1,0 
Til kaupa á vegavinnuvélum 1,0 1,0 1,5 
Orlofsfé og tryggingagjöld 

verkamanna 2,2 2,3 2,5 
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Tala unninna dagsverka við vega- og brú-
argerð var tæplega 108 þús. miðað við 10 
stunda vinnudag, en var tæplega 128 þús. 
árið áður. 

Hafnargerð. Kostnaður við hafnarfram-
kvæmdir á vegum vita- og hafnarmála-
stjórnarinnar nam 54,3 millj. kr. árið 1961. 
Þar af var kostnaður við landshafnirnar í 
Keflavik og á Rifi 3,2 millj. kr. Landshafn-
irnar eru eingöngu kostaðar af ríkissjóði. 

Framkvæmdir voru mestar á eftirtöldum 
stöðum (þús. kr.): Vestmannaeyjar 9.000, 
Suðureyri 5.500, Bolungarvik 4.250, Hólma-
vik 4.240, Dalvik 3.660, Búðareyri 2.850, 
Neskaupstaður 2.500. Auk þess var kostn-
aður við Reykjavíkurhöfn 13,2 millj. kr. 

Vatnsveitur. Engar heildartölur eru til 
um vatnsveituframkvæmdir á árinu 1961, 
en ríkissjóður ábyrgðist lán til vatnsveitu-
gerðar að upphæð 3,5 millj. kr. móti 3,8 
millj. kr. 1960. í Reykjavik var heildar-
kostnaður vegna vatnsveituframkvæmda 
49 millj. kr. 

Flugvallagerð. Fjárfesting í flugmálum 
ríkisins nam 9,6 millj. kr. á árinu 1961, 
en var 8,2 millj. kr. árið áður. Þar af fóru 
tæpar 4 millj. kr. til flugturnsbyggingar á 
Reykjavíkurflugvelli. Aðrir stærstu liðirn-
ir voru flugstöðvarbygging á Akureyri 1,6 
millj. kr. og Ísafjarðarflugvöllur 1,8 millj. 
kr. Kostnaður við viðhald flugvalla nam á 
árinu 1961 1,4 millj. kr., en kostnaðurinn 
við malbikun Reykjavikurflugvallar var 
þar þyngstur á metunum eða 1,3 millj. kr. 

Framkvæmdir Reykjavíkurborgar. Auk 
þeirra framkvæmda Reykjavíkurborgar, 
sem getið hefur verið um hér að framan, 
var kostnaður við helztu framkvæmdir sem 
hér segir 1961 (tölurnar innan sviga eru 
frá 1960) í millj. kr.: gatna- og holræsa-
gerð 36,7 (33,2) millj. kr., hitaveitufram-
kvæmdir 18,3 (36,9) millj. kr., bygging 
íbúðarhúsa 19,0 (11,7) millj. kr. 

29. tafla. Áætlað verSmæti húsbygg-
ingarframkvæmda 1960 og 1961 

í þús. kr. 
1960 1961 

86.589 87.802 
49.360 56.701 
59.038 60.059 
98.417 123.988 

138.249 192.307 
577.767 503.885 

Alls 1.009.420 1.024.742 

30. tafla. Byggingarframkvæmdir í 
kaupstöðum, kauptúnum og sveitum 

árið 1961. 
Nýbygg-

IbúOarhús AÖrar ingar 
byggingar samtals 

Tala Rúmmál rúmmál rúmmál 
íbúSa þús. m* þús. m ' þús. m' 

Húsbyggingar. 
Í eftirfarandi yfirliti yfir byggingar-

framkvæmdir á árinu 1961 er stuðzt við 
skýrslur frá Framkvæmdabanka Íslands. 

Heildarverðmæti byggingarframkvæmda 
nam tæplega 1.025 millj. kr. á árinu 1961 á 
móti rösklega 1.009 millj. kr. árið áður. 
Miðað er við verðlag viðkomandi árs, Eins 
og sjá má á 29. töflu, drógust íbúðarbygg-
ingar allmikið saman á árinu 1961. Aðrar 
byggingarframkvæmdir jukust hins vegar 
nokkuð og þá sérstaklega opinberar bygg-
ingar og verzlunarbyggingar. 

Tala nýrra íbúða, sem lokið var við á 
árinu, lækkaði um 270 eða tæplega 19% frá 
árinu 1960. í ársbyrjun 1961 er talið, að í 
smiðum hafi verið 3.173 íbúðir, en 2.753 í 
árslok. 

Hafin var smíði á mun færri búðum 1961 
en árið áður eða 789 íbúðum á móti 1.008 
íbúðum 1960. 

Útihús í sveitum 
Framleiðsla 
Iðnaður 
Verzlun 
Opinberar byggingar . . . 
Íbúðarhús 
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Fullgerðar íbúðir í Reykjavik og öðrum kaupstöðum 1952—1961. 

Heildarrúmmál þeirra íbúðarhúsa, sem 
lokið var við á árinu 1961, var 447,3 þús. 
m3 (sbr. 30. töflu), og er það 20% minnk-
un frá árinu áður. Rúmmál annarra bygg-
inga að sveitum frátöldum nam 316,5 þús. 
m3. Er hér um verulega minnkun að ræða. 
Einnig var töluverð minnkun á byggingum 
í sveitum öðrum en íbúðarhúsum miðað við 
rúmmál eða um 15,5%. 

Sundurliðun á íbúðum eftir herbergja-

fjölda í Reykjavík, kaupstöðum og kaup-
túnum er sýnd í 31. töflu. Miðað við árið 
1960 hefur þróunin orðið sú, að bygging 
hinna stærri íbúða hefur dregizt mjög sam-
an í Reykjavík, en bygging íbúða með einu 
til tveimur herbergjum auk eldhúss aukizt 
hlutfallslega. Þróunin í kauptúnum og kaup-
stöðum virðist aftur á móti gagnstæð, en 
þar hefur bygging stærri íbúða, 4 her-
bergja og fleiri, aukizt nokkuð hlutfallslega 

81. tafla. Flokkun íbúða eftir stærð. 

Herbergi auk eldhúss 
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miðað við 1960. Sé litið á heildina, hefur 
smíði minni íbúða, eins og tveggja her-
bergja, aukizt hlutfallslega, en. smíði 
þriggja og fjögurra herbergja aftur á móti 
dregizt saman. 

Sundurliðun annarra bygginga en íbúð-

arhúsa er sýnd í 33. töflu. Langstærsti lið-
urinn er gripa- og útihús í sveitum. Aðrir 
stórir liðir eru verksmiðjur og verkstæði, 
verzlunar- og skrifstofuhús og skólar, en á 
byggingu þeirra varð allmikil aukning frá 
1960. 

32. tafla. Nýbyggingar, sem lokið var við á árinu 1961 í kawpstöðum, 
kauptúnum og öðrum skipulagsskyldum stöðum. 

Tala 
íbúða 

I. Reykjavík 541 
II. Kaupstaðir: 

Akranes 41 
Akureyri 59 
Hafnarf jörður 40 
Húsavík 18 
Ísafjörður 15 
Keflavík 59 
Kópavogur 92 
Neskaupstaður 9 
Ólafsfjörður 4 
Sauðárkrókur 7 
Seyöisfjörður 
Siglufjörður 2 
Vestmannaeyjar 30 

Rúmmál 
annarra 
bygqinqa 

m3 

166.907 

8.645 
21.325 
4.674 
9.140 

958 
2.740 
6.691 

548 
8.505 
4.500 
2.100 

256 
4.559 

Samtals 376 

III. Kauptún með 300 íbúa eða fleiri: 
Bíldudalur 1 
Blönduós 1 
Bolungarvík 13 
Borgarnes 6 
Búðareyri -
Búðir 3 
Dalvík 8 
Djúpivogur 2 
Eskifjörður 3 
Eyrarbakki 1 
Flateyri 3 
Grafarnes 5 
Grindavík 5 
Hellissandur 5 
Hnífsdalur 
Hofsós 
Hólmavik 
Hrísey 1 
Hvammstangi 
Hveragerði 2 
Höfðakaupstaður 
Höfn í Hornafirði 4 
Njarðvík 9 
Ólafsvík 7 
Patreksfjðrður 2 
Raufarhöfn 

74.641 

930 
5.100 
1.258 

117 
1.951 
2.340 
1.400 

9.000 
1.373 

700 

1.200 
580 

3.681 
6.427 
9.015 
6.390 
1.212 

Rúmmál 
annarra 

Tala bygginqa 
íbúða m3 

Sandgerði 7 1.800 
Selfoss 22 3.113 
Seltjarnarnes 33 4.588 
Stokkseyri 3 • — 

Stykkishólmur 9 1.152 
Suðureyri 4 1.010 
Vík í Mýrdal 1 — 

Vopnafjörður 3 200 
Þingeyri 3 894 
Þórshöfn - 1.760 

Samtals 166 67.191 

Kauptún með færri en 300 íbúa: 
Árskógssandur 1 — 

Bakkagerði - — 

Bakkafjörður - — 

Borðeyri - — 

Breiðdalsvík 1 — 

Búðardalur - — 

Drangsnes - — 

Efrafall - — 

Egilsstaðir 2 2.420 
Flatey á Breiðafirði . . . . - — 

Garðahreppur 15 300 
Garður á Reykjanesi . . 6 — 

Grenivík - — 

Hafnir á Revk.ianesi . . - — 

Hella á Rangárvöllum . - 1.680 
Hjalteyri - — 

Hvolsvöllur - • — 

Kaldrananes - — 

Kópasker 2 1.920 
Mosfellssveit 9 — 

Reyðarfjörður - — 

Rif á Snæfellsnesi - — 

Súðavík - 106 
Stöðvarfjörður - — 

Sveinseyri (Tunguþorp) 3 • — 

Vogar á Vatnsleysustr. - — 

Þorlákshöfn 5 1.400 

Samtals 44 7.826 

I, II, III og IV samtals 1.127 316.585 
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33. tafla. Nýbyggingar aörar en íbúðarhús, sem fullgerðar voru 
árið 1961 í kaupstöðum, kauptúnum og sveitum. 

Reykjavík Kaupstaðir Kauptún Sveitir1 Samtals 
m3 m3 m3 m3 m3 

Skólar 26.992 15.125 17.526 10.138 69.781 
Félagsheimili 803 3.130 894 5.617 10.444 
Sjúkrahús 4.292 77 241 720 5.330 
Kirkjur — — — . 1.008 1.008 
Ýmsar opinberar byggingar 28.120 8.915 946 1.721 39.702 
Verksmiðjur og verkstœði 51.657 27.641 9.066 2.820 91.184 
Verzlunar- og skrifstofuhús 54.533 8.365 3.002 582 66.482 
Vöruskemmur og olíugeymar 510 605 4.077 — 5.192 
Sláturhús — — 3.040 4.444 7.484 
Frystihús fyrir landbúnað — — 863 980 1.843 
Frystihús fyrir sjávarútveg — 809 9.100 — 9.909 
Sildar- og fiskmjölsverksmiðjur . . . . — 2.200 — — 2.200 
Fiskverkunarhús — 7.774 26.122 300 34.196 
Gripa- og útihús — — - — 253.384 253.384 
Aðrar byggingar í landbúnaði . . . . — — 140 — 140 

Alls 166.907 74.641 75.017 281.714 598.316 

3U. tafla. Ófullgerðar íbúðir í árslok 1957—1961. 

Íbúðir í smíðum í árslok Árleg hreyfing 

Þróun íbúðábygginga 1957—1961. 

Samanburður á verðmæti íbúðarhúsa-
bygginga fimm síðustu ára er sýndur í eft-
irfarandi yfirliti. Framkvæmdir 1954 eru 
látnar jafngilda tölunni 100: 

1951 1958 1959 1960 1961 

Sveitir 93 93 87 79 58 
Kauptún . . . . 133 157 184 187 123 
Kaupstaðir . . 116 122 164 143 104 
Reykjavik .. . 165 119 119 97 62 

140 121 135 118 80 

Samkvæmt yfirlitinu hafa framkvæmdir 

á árinu 1961 dregizt mjög mikið saman. 
Meðalstærð hafinna íbúða hefur aftur á 
móti aukizt nokkuð að sveitum undanskild-
um; sérstaklega hefur orðið stækkun í kaup-
túnum, eins og sjá má í eftirfarandi yfir-
liti, sem sýnir meðalstærð íbúða í rúm-
metrum. 

195 7 1958 1959 1960 1961 
m3 m3 ms m3 ms 

Sveitir 413 422 479 468 406 
Kauptún . . . 390 360 378 371 404 
Kaupstaðir . 400 384 417 423 431 
Reykjavík .. 371 335 343 327 368 
Allt landið . 383 365 385 371 392 



Umdæmaskipting Íslands 

Þór Vilhjálmsson, borgardómari, hefur skrifað stutta grein-
argerð, sem hér fer á eftir, um stjórnarfarslega umdæma-
skiptingu Íslands til hliðsjónar fyrir þá, sem kynna sér upp-
drátt þann, er fylgir með og sýnir mörk hreppa og sýslu-
félaga. Á eftir greinargerðinni fylgja nokkrar skýringar á 
uppdrættinum og töflunni um flatarmál einstakra lands-
hluta; eru þær eftir Valdimar Kristinsson, sem beitti sér 
fyrir, að uppdrátturinn væri gerður. 

GLEGGST yfirlit yfir umdæmaskiptingu 
Íslands, eins og hún er nú, fæst með því 

a3 gera mun á skiptingu varðandi ríkis-
málefni annars vegar og sveitarstjórnar-
málefni hins vegar. Er þessi skipting þó 
ekki alltaf höfð í huga, hvorki í löggjöf-
inni né manna á meðal. Þetta veldur því 
m. a., að heppileg orð um þessa tvo flokka 
eru ekki tiltæk. Sveitastjórnarmálefni eru 
í sjálfu sér hluti ríkismálefna, en til ríkis-
málefna teljast, þegar munur er gerður 
á þessu tvennu, öll opinber mál, sem ekki 
heyra undir sveitastjórnir eða samtök 
sveitastjórna. Til ríkismálefna teljast þá 
bæði dómstörf og störf framkvæmdar-
valdshafa, en þau eru einnig nefnd um-
boðsstörf eða stjórnsýsla. 

Umdæmaskipting nú er þessi í aðalat-
riðum: 

1. Umdæmaskipting vegna ríkismálefna. 
Almenn skipting: 

Kaupstaðir (14) 
Sýslur (16) 

— hreppar (215) 
umdæmið Keflavíkurflugvöllur 
(Hólshreppur (Bolungarvik)). 

Sérstök skipting: 
Vígslubiskupsdæmi, prófastsdæmi, 

prestaköll og sóknir 
læknishéruð 

skattumdæmi 
sáttaumdæmi (skv. lögum um stéttarfé-

lög og vinnudeilur) 
fræðsluhéruð og skólahverfi 
póst- og símaumdæmi 
bókasafnshverfi 
(upptalningin er ekki tæmandi). 

2. Umdæmaskipting vegna sveitastjórnar-
málefna. 

Kaupstaðir (14) 
Hreppar (215), sem hafa með sér sam-

bönd: sýslufélög (23). 
Áður en vikið verður nánar að þessari 

skiptingu, verða rakin nokkur atriði um 
sögulega þróun þessara mála, enda skýrir 
hún skipan þá, sem nú gildir. 

Söguleg þróun. 

Á þjóðveldistímanum skiptist landið í 
goðorð, þing og fjórðunga — svo og í 
hreppa, en hreppaskiptingin var óháð ann-
arri skiptingu landsins, að því er bezt verð-
ur séð. 

Goðorðin voru ekki staðbundin, því að 
bændur og landeigendur gátu valið sér 
goða úr hópi þeirra, sem goðorð áttu í 
þeirra fjórðungi. Talið er, að goðorðin 
hafi upphaflega verið 36, en að þeim hafi 
fyrir lok 10. aldar verið fjölgað i 39. Hinir 
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3 nýju goðar virðast haía halt sömu for-
ráð i goðorðum sínum og hinir fornu goð-
ar, en staða þeirra á Alþingi var nokkuð 
önnur. Enn síðar, að því er talið er, tóku 
9 menn til viðbótar sæti í lögréttu, og 
voru þeir stundum nefndir goðar, en ekki 
áttu þeir sérstök goðorð. 

Þingin voru samkomur, sem þrír goðar 
stóðu að í sameiningu. Verður að ætla, að 
þau hafi fyrst verið 12, en síðar 13. Orðið 
þing er einnig notað um samfélag þeirra, 
sem voru í goðorðum þessara þriggja goða. 

Fjórðungarnir voru staðbundin umdæmi, 
sem aðallega höfðu þýðingu á sviði dóms-
mála. 

Hrepparnir voru staðbundin umdæmi. 
Um uppruna þeirra er ekki vitað með 
vissu, en þeir virðast hafa verið til, þegar 
tiundarlög voru sett í lok 11. aldar. Fá-
tækraframfærslan var aðalverkefni hrepp-
anna, en að auki sáu þeir um vátrygging-
ar á húsum og búpeningi og e. t. v. fleira. 
Hrepparnir voru, að því er talið er, sér-
stætt íslenzkt samfélag, og starfsemi þeirra, 
ekki sizt vátryggingastarfsemin, hefur 
þótt merkilee. Hefur hún verið talin skyld 
starfsemi gildanna í öðrum Evrópulönd-
um. — Hreppamenn réðu sjálfir málum 
hrenpsins, og tóku þeir ákvarðanir sínar 
á samkomum, er vera skyldu eigi færri 
en þrjár árlega. Framkvæmdir á vegum 
hrenpsins önnuðust 5 menn, er nefndir 
voru sóknarmenn, en síðar hreppstjórar. 

Erfitt er að bera saman stjórnarhætti 
hér á landi á þjóðveldisöldinni og nú, en 
segja má þó, að bæði hrepparnir og goð-
orðin hafi verið sveitarstjórnarumdæmi. 
Þó voru dómsmálastörf goðanna unnin í 
þágu dómstólakerfis, þar sem til voru æðri 
dómstólar, sem störfuðu á Alþingi. Er því 
rétt að telja þau ríkismálefni. Hins vegar 
var ekki um að ræða framkvæmdarvalds-
hafa, sem settir væru yfir landið allt. Hinn 
eini visir til sliks var sá, að lögréttan 
veitti nokkur leyfi, en slíkt myndi nú á 
dögum talið stjórnsýsla. 

Eftir að Íslendingar játuðu Noregskon-
ungi skatt, land og þegna 1262—64, voru 
gerðar miklar breytingar á stjórnskipun-
inni hér á landi. Skipti það mestu, að til 

sögunnar kom nýr handhafi framkvæmdar-
valds, konungurinn, og réð hann öllu land-
inu. Goðorðin voru lögð niður. Eftir þetta 
hafa að vísu orðið miklar og margvíslegar 
breytingar á umdæmaskiptingu landsins, 
en aldrei í einu jafnmiklar og seint á 13. 
öld. Verður þróunin þvi rakin hér á eftir 
í einu lagi allt til þessa. 

Samkvæmt lögbókunum Járnsíðu (1271) 
og Jónsbók (1281) var landinu skipt í 12 
umdæmi, sem nefndust þing: 

Múlaþing 
Skaftafellsþing 
Rangárþing 
Árnessþing 
Kjalarnessþing 
Þverárþing 
Þórsnessþing 
Þorskafjarðarþing 
Húnavatnsþing 
Hegranessþing 
Vöðlaþing 
Þingeyjarþing (nefnt Eyjarþing í Járn-

síðu). 
Þessi umdæmi voru byggð á hinni fornu 

þingaskipan, en ólík þinghánum fornu að 
því leyti, að þau voru staðbundin. 

Embættismenn konungs voru settir til 
að fara með umboðsstjórn og annast dóm-
sýslu í umdæmum þessum. Jónsbók kallar 
þá ýmist sýslumenn eða valdsmenn. Þó 
virðast ýmis ákvæði bókarinnar um þessa 
menn einnig hafa átt við æðri umboðs-
menn konungs, án þess greinarmunur væri 
gerður. í lögbókinni kemur fram, að engin 
þörf var á, að sýslumenn væru jafnmargir 
og þingin. Þurfti ekki að vera nema einn 
sýslumaður í hverjum fjórðungi landsins, 
en þó gátu þeir verið fleiri. Þegar sýslu-
menn höfðu stór umdæmi, þurftu þeir að 
hafa aðstoðarmenn, og nefndust þeir fyrst 
sóknarmenn, sóknarar, réttarar eða léns-
menn, en á síðari öldum lögsagnarar. 

Sú skipting í 12 þing, sem lögbækurnar 
mæla fyrir um, var lögð til grundvallar 
við útnefningu manna til Alþingissetu allt 
til 1764. Til þessarar skiptingar má og 
rekja skiptinguna í þau umdæmi, sem far-
ið var að nefna sýslur, en þó urðu sýslurn-
ar fleiri en þingin. Orðið sýsla kemur fyrir 
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í Jónsbók í merkingunni umdæmi sýslu-
manns. Síðar fékk það ákveðna, staðar-
lega merkingu, en sýslumenn gátu verið 
fleiri en einn í hverri sýslu og sami maður 
hcift fleiri sýslur en eina. Var hafður á 
þessu margvíslegur háttur, en föst skipan 
komst þó smám saman á. Sérstök skipting, 
sem ekki var staðbundin, þekktist einnig. 
Þannig var sýslumannsstörfum í Kjósar-
sýslu um langt skeið skipt milli tveggja 
manna eftir eðli starfanna. 

Árið 1703 var 21 sýslumaður á íslandi, 
að því er ráða má af Alþingisbók þess árs. 
Auk þess var annar lögmaðurinn jafn-
framt sýslumaður í Húnavatnssýslu, en 
hafði þar lögsagnara, og sérstök skipan 
var á málum í Kjósarsýslu. Sýslur virðast 
þetta ár hafa verið taldar 19, að þvi er ætla 
verður eftir manntalinu, sem þá var tekið. 
Sami sýslumaður var í Borgarfjarðar- og 
Mýrasýslum, í Múlasýslu voru 3 sýslu-
menn, en tveir í Skaftafells-, Barðastrand-
ar- og Ísafjarðarsýslum. Nöfn sýslnanna 
eru hér höfð, eins og nú tíðkast, en þau 
voru lengi á reiki. 

Sýsluskipanin hefur smám saman festst. 
Hefur ekki orðið breyting á henni frá 1874, 
er Alþingi fékk löggjafarvald, nema í sam-
bandi við stofnun kaupstaða. Með sveitar-
stjórnarlögunum frá 1905 var bannað að 
fjölga eða fækka sýslum eða breyta tak-
mörkum þeirra nema með lögum. Er slíkt 
ákvæði einnig í núgildandi sveitarstjórn-
arlögum, og verður að telja, að þessi 
ákvæði gildi um sýsluskiptinguna, að því 
er varðar ríkismálefni, þótt lögin fjalli ella 
ekki um þau. Sýslur eru nú 16, en voru 
17 1874, því að Vestmannaeyjar voru þá 
sýsla. 

Hrepparnir voru á þjóðveldisöld stað-
bundin sveitarstjórnarumdæmi eins og 
fyrr segir. Svo skyldi áfram vera skv. 
Jónsbók, en vera má, að hréppstjórunum 
hafi frá upphafi konungsstjórnar hér á 
landi jafnframt verið falin umboðsstörf 
á vegum sýslumanna, þ. e. innheimta 
skatta. Jónsbók talar um, að sýslumaður 
skuli „reka sýslu" og halda þing á tiltekn-
um timum. Má skilja ákvæði lögbókarinn-
ar þannig, að slík þing hafi átt að halda 
í hverjum hreppi. Heimildir eru einnig um 

þriggja hreppa þing frá 14. til 18. aldar. 
Svo mikið er víst, að hrepparnir tengdust 
stjórnsýslunni æ meir og hreppstjórum 
voru smám saman falin fjöldamörg störf 
á vegum rikisins. Var litið svo á, a. m. k. 
er á leið, að sýslurnar væru myndaðar af 
hreppum og hreppstjórar aðstoðarmenn 
sýslumanna. 

Þess er áður getið, að landinu var á 
þjóðveldisöld skipt í fjórðanga, og hélzt 
sú skipting, eftir að landsmenn gengu Nor-
egskonungi á hönd. _— Ekki er í lögbók-
unum getið um aðra konungsumboðsmenn 
á Íslandi en sýslumenn, en konungur hafði 
hér þó frá upphafi sérstaka æðri fulltrúa, 
fyrst jarlinn, en síðan menn með öðrum 
titlum. Voru þeir nefndir hirðstjórar og 
síðar höfuðsmenn þar til seint á 17. öld, 
er ný skipan var gerð á æðstu umboðs-
stjórn Íslands. Stundum var landinu skipt 
í umdæmi milli manna, sem gegndu sam-
tímis þessum embættum, en engin föst 
skipan var á þessu, en þó stundum skipt 
eftir fjórðungum. Hins vegar var landinu 
skipt í lögmannsdæmi, og voru tveir lög-
menn hér á landi lengstum frá 1277—1800, 
annar sunnan- og austanlands, hinn norð-
an og vestan. Amtmaður var skipaður hér 
á landi 1688, en 1770 var landinu skipt í 
tvö ömt, í þrjú ömt 1787 og fjögur ömt 
1890: suður-, vestur-, norður- og austur-
amt. Fyrst voru amtmenn í þessum um-
dæmum þrir, en frá 1873 tveir. Stóð svo, 
þar til amtmannaembættin voru lögð niður 
1904. 

Þá er þess að geta, að sérstökúm mönn-
um, klaasturhöldurum og „umboðsmönn-
um", var falin umsjá fasteigna konungs 
hér á landi. Umdæmi þeirra voru nokkuð 
breytileg, en stundum var þó svo mikil 
festa á skipan þeirra, að sýslur voru nefnd-
ar eftir umboðunum. 

Hinn 18. ágúst 1786 var gefin út kon-
ungleg auglýsing um „Lausn ennar ís-
lenzku kauphöndlunar". í 12. grein hennar 
segir: „Til þess að uppörfa og styrkja þvi 
meir téða kauphöndlun, og svo hún því 
fyrr mætti frá Íslandi með dugnaði fram-
kvæmd verða, viljum Vér allranáðarsam-
legast veita þessum sex höfnum á Íslandi, 
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nefnilega Reykjavík, Grundarfirði, Skut-
xxls- eða Ísafirði, Akureyri eða Eyjafirði, 
Eskjufirði og Vestmannaeyjum, kaup-
staða rétt og þvílíkt frelsi, sem Vér með 
annarri allramildastri fyrirskipan viljum 
sérilagi síðarmeir kunngjöra . . . . " . Hinn 
17. nóvember 1786 var síðan gefin út „Til-
skipun um fríheit kaupstaðanna á Íslandi". 
Voru kaupstaðarbúum veitt ýmis fríðindi, 
en síðan sagt í 18. gr.: „Hlutaðeigandi 
sýslumenn megu fyrst um sinn halda laga-
stjórn yfir þessum stöðum, sem þó vona 
megu að fá sín eigin staðar-yfirvöld, þeg-
ar stiptamtmaðurinn og amtmaðurinn 
ávísa, að þeir magnist svo, að þessa gjör-
ist þörf". Höfðu hér með verið sett á fót 
sérstök staðbundin umdæmi, kaupstaðir. 

Reykjavík þótti á næstu árum „magn-
ast" svo, að þar var skipaður sérstakur 
bæjarfógeti 1803, en hann gegndi þó jafn-
framt öðrum embættum allt til 1878. Árið 
1836 var kaupstaðarnafnið tekið af hinum 
þorpunum fimm, en þau og fleiri kauptún 
voru kölluð „autoriseraðir höndlunarstað-
ir", og er gert ráð fyrir þvi, að þar geti 
verið sérstakir umboðsmenn sýslumanna. 
Tíðkast enn að löggilda verzlunarstaði. 

Árið 1862 var lögtekið, að Akureyri 
skyldi vera „bæjarfjelag og lögsagnarum-
dæmi sjer, og nefnast kaupstaður". Sama 
skipan var gerð varðandi Ísafjörð 1866, 
Seyðisfjörð 1894, Hafnarfjörð 1907, Vest-
mannaeyjar 1918, Neskaupstað 1928, 
Akranes 1941, Ólafsfjörð 1944, Húsavík 
og Keflavík 1944, Sauðárkrók 1947 og 
Kópavog 1955. Siglufjörður varð kaup-
staður 1918, og var þá skipaður þar lög-
reglustjóri, en sýslumaðurinn í Eyjafjarð-
arsýslu skyldi áfram hafa með höndum 
ýmis embættisstörf á Siglufirði. Þessu var 
breytt 1919 og skipaður þar bæjarfógeti, 
eins og tíðkazt hefur jafnan ella, er bæir 
hafa fengið kaupstaðarréttindi á 19. og 
20. öld. — Lögreglustjórar hafa nokkrum 
sinnum verið skipaðir í kauptúnum og nú 
nýlega á Keflavíkurflugvelli. Hefur starfs-
svið þeirra verið mismunandi. 

Er þá komið að því að gera nokkra grein 
fyrir þróun umdæmaskiptingar landsins, að 
því er varðar sveitastjórnarmálefni. 
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Með Jónsbók var ekki gerð breyting á 
hreppaskipan þeirri, sem komizt hafði á 
á þjóðveldisöld. Segir svo í Jónsbók: „Lög-
hreppar skulu vera sem at fornu hafa ver-
it, eigi færi bændr i hrepp en .xx., skal 
engi þeira minna fé eiga en til .x. hundraða; 
rétt er að skipta smærum ef þeir vilja 
til tiunda eða matgjafa. Fimm menn þá 
er bezt þikkja til fallnir, skal nefna til að 
hafa stjórn ok forsjá fyrir því, er hrepp-
inum varðar, ok skipta tíundum öllum 
þeim er fátækir menn eigu, ok matgjöfum, 
ok af heilagra daga veiðum . . . . " . Skv. 
þessu þurfti lög til að breyta hreppamörk-
um, en seint á 16. öld tóku umboðsmenn 
konungs að skipa fyrir um þau. Þó mun 
tala hreppa hafa lítið breytzt um aldabil, 
og voru þeir 163 árið 1703. Hreppstjór-
ar skyldu vera fimm allt til 1808, þótt stöku 
sinnum muni þeir hafa verið færri. Hrepps-
búar virðast allan þennan tíma hafa haft 
afskipti af vali þeirra, þótt sýslumenn 
tækju að blanda sér í það mál, er fram 
liðu stundir. Eins og sést á tilvitnuninni 
hér á undan, var fátækraframfærslan hlut-
verk hreppanna, en seint á 13. öld var 
tekið í lög með réttarbótum, að upprekst-
ur fjár og fjallskil svo og grenjavinnsla 
skyldi vera á verksviði þeirra, og vera má, 
að þeir hafi einnig sinnt samgöngumálum. 

Á árunum 1808—1872 var ekki um að 
ræða neinar sjáifstæðar sveitastjórnir hér 
á landi. Hreppstjórum var fækkað í 1—2, 
og voru þeir starfsmenn ríkisins eingöngu. 
Sums staðar tók það þó fljótlega að tiðk-
ast, að hreppsmenn færu án beinnar laga-
heimildar að hafa afskipti af hreppsmálum. 
Er Alþingi hafði verið endurreist 1845, tók 
það að láta þessi efni til sín taka. Varð af 
þvi sá árangur, að sett var tilskipun um 
sveitarstjórn á Íslandi 4. maí 1872. Valdið 
í sveitarstjórnarmálum var falið hrepps-
nefndum, sýslunefndum og amtsráðum. 
Komst þá á sú skipan, sem í meginatriðum 
gildir enn í dag. Sýslunefndirnar urðu 
einni fleiri en sýslurnar (18), því að í Mýra-
og Borgarfjarðarsýslu, sem gerð var að 
einu lögsagnarumdæmi 1871, hafa frá upp-
hafi verið tvær sýslunefndir. Sýslunefnd-
um fækkaði um eina, er Vestmannaeyjar 
urðu kaupstaður, en nokkrum sýslum hefur 
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hins vegar verið skipt í tvö sýslufélög: 
Þingeyjar- og Skaftafellssýslum (1877), 
Barðastrandarsýslu (1887), Ísafjarðar-
sýslu (1896), Gullbringu- og Kjósarsýslu 
(1903) og Húnavatnssýslu (1907). — Til-
skipunin frá 1872 var afnumin með sveit-
arstjórnarlögum nr. 43/1905 og var þar 
m. a. ákveðið, að amtsráðin skyldu lögð 
niður í árslok 1907. Lögin frá 1905 voru 
afnumin með sveitarstjórnarlögum nr. 
12/1927 og þau aftur með núgildandi sveit-
arstjórnarlögum nr. 58/1961, er tóku gildi 
1. janúar 1962. Þau lög taka til kaupstaða, 
en það höfðu fyrri lög ekki gert. Sveitar-
félög eru skv. lögunum hreppar og kaup-
staðir, en sýslufélög eru ekki talin sveitar-
félög eins og áður var, heldur er litið á þau 
sem sambönd hreppa. Sýslumenn eru, eins 
og jafnan hefur verið, oddvitar sýslu-
nefnda, og tíðkast með þeim hætti enn 
í dag, að embættismenn ríkisins taki þátt 
í sveitarstjórnarmálum. 

Reykvíkingar fengu forræði bæjarmála 
í áföngum. Snemma á 19. öld munu borg-
arar í bænum hafa tekið að kjósa fulltrúa 
til að vera í ráðum með bæjarfógeta. Árið 
1836 var gefið út erindisbréf handa bæjar-
fulltrúum í Reykjavík, sem hafa skyldu 
tillögurétt aðeins og vera fjórir talsins, 
þrír kosnir af borgurum, en einn af þeim 
tómthúsmönnum, sem bæjarfógeti taldi til 
þess hæfa. Reglugerð um bæjarmálin var 
sett 1846 og tilskipun um bæjarstjórn í 
Reykjavik 1872. Var hún í gildi í ýmsum 
greinum allt þar til sett voru núgildandi 
sveitarstjórnarlög, en skv. þeim heitir full-
trúasamkoma Reykvíkinga borgarstjórn. 
Bæjarfógeti var oddviti bæjarstjórnar til 
1914, er tekið var að kjósa sérstakan for-
seta, og framkvæmdarstjóri var hann til 
1907, er borgarstjóri var kosinn í fyrsta 
sinn. 

Um sjálfstjórnarrétt hinna kaupstað-
anna voru jafnan ákvæði i tilskipunum og 
síðar í lögum, sem kváðu á um stofnun 
þeirra. Hefur sjálfsstjórnin smám saman 
verið aukin. Lengi vel var ákveðið, að bæj-
arfógetar skyldu jafnframt vera fram-
kvæmdarstjórar bæjarstjórnanna, og eru 
lögin um kaupstaðarréttindi Akraness frá 
1941 fyrstu lögin um stofnun kaupstaðar, 

sem mæla fyrir um sérstakan bæjarstjóra. 
Hinir kaupstaðirnir höfðu þó þá þegar 
fengið bæjarstjóra með sérstakri lagasetn-
ingu. 

Stærð umdæma margra kaupstaða hefur 
oft verið breytt með sérstökum lögum. 

Umdæmaskipting landsins nú. 

Það, sem rakið hefur verið hér að fram-
an um sögu umdæmaskiptingarinnar, skýr-
ir að mestu þá skiptingu, sem nú er. 

Hinar 16 sýslur landsins eru þessar: 
Gullbringu- og Kjósarsýsla 
Mýra- og Borgarfjarðarsýsla 
Snæfellsnes- og Hnappadalssýsla 
Dalasýsla 
Barðastrandarsýsla 
Ísafjarðarsýsla 
Strandasýsla 
Húnavatnssýsla 
Skagafjarðarsýsla 
Eyjafjarðarsýsla 
Þingeyjarsýsla 
Norður-Múlasýsla 
Suður-Múlasýsla 
Skaftafellssýsla 
Rangárvallasýsla 
Árnessýsla. 

Sýslufélögin eru hins vegar 23 sem fyrr 
segir. Eru þau oft nefnd sýslur, en réttara 
virðist að gera mun á sýslum og sýslu-
félögum, enda víðast gert í lögum. 

Nú eru í gildi tvenn lög um sérstaka 
lögreglastjóra. Skv. lögum nr. 14/1934 er 
lögreglustjóri í Bolungarvík. Skal hann 
vera embættisgengur lögfræðingur og hafa 
á hendi „hreppstjórastörf í Hólshreppi, 
innheimtu tolla og gjalda til ríkissjóðs, 
fógetavald, lögreglustjórn og dómsvald í 
lögreglumálum". Þá er honum skylt að 
gegna oddvitastörfum, ef hreppsnefnd ósk-
ar. Þau sýslumannsstörf, sem Hólshrepp 
varða og ekki eru talin að framan, annast 
sýslumaður Ísafjarðarsýslu. 

Með lögum nr, 1/1954 (sjá nú lög nr. 
33/1954) var ákveðið, að á Keflavíkurflug-
velli skyldi vera lögreglustjóri, og miðast 
umdæmi hans við „samningssvæði þau á 
Reykjanesi, sem varnarsamningur Íslands 
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SYSLUFELOG 
OG HREPPAR 

Gullbringusýsla 
1. Grindavíkurhr. 
2. Hafnahr. 
3. Miðneshr. 
4. Gerðahr. 
5. Njarðvíkurhr. 
6. Vatnsleysustr.hr. 
7. Garðahr. 
8. Bessastaðahr. 

Kjósarsýsla 
9. Seltjarnarneshr. 

10. Mosfellshr. 
11. Kjalarneshr. 
12. Kjósarhr. 

Borgarfjarðarsýsla 
13. Hvalfjarðarstr.hr. 
14. Skilmannahr. 
15. Innri-Akraneshr. 
16. Leirár- og Melahr. 
17. Andakilshr. 
18. Skorradalshr. 
19. Lundarreykjadalshr. 
20. Reykholtsdalshr. 
21. Hálsahr. 

Mýrasýsla 
22. Hvítársiðuhr. 
23. Þverárhlíðarhr. 
24. Norðurárdalshr. 
25. Stafholtstungnahr. 
26. Borgarhr. 
27. Borgarneshr. 
28. Álftaneshr, 
29. Hraunhr. 

Snæfellsnes- og: 
Hnappadalssýsla 

30. Kolbeinsstaðahr. 
31. Eyjahr. 
32. Miklaholtshr. 
33. Staðarsveit 
34. Breiðuvíkurhr. 
35. Neshr. 
36. Ólafsvíkurhr. 
37. Fróðárhr. 
38. Eyrarsveit 
39. Helgafellssveit 
40. Stykkishólmshr. 
41. Skógarstrandarhr. 

Dalasýsla 
42. Hörðudalshr. 
43. Miðdalahr. 
44. Haukadalshr. 
45. Laxárdalshr. 
46. Hvammshr. 
47. Fellsstrandarhr. 
48. Klofningshr. 
49. Skarðshr. 
50. Saurbœjarhr. 

Austur-
Barðastrandarsýsla 

51. Geiradalshr. 
52. Reykhólahr. 
53. Gufudalshr. 
54. Múlahr. 
55. Flateyjarhr. 

Vestur-
Barðastrandarsýsla 

56. Barðastrandarhr. 
57. Rauðasandshr. 
58. Patrekshr. 
59. Tálknafjarðarhr. 
60. Ketildalahr. 
61. Suðurfjarðahr. 

Vestur-Ísafjaröars. 
62. Auðkúluhr. 
63. Þingeyrarhr. 
64. Mýrahr. 
65. Mosvallahr. 
66. Flateyrarhr. 
67. Suðureyrarhr. 

Norður-Ísaf jarðars. 
68. Hólshr. 
69. Eyrarhr. 
70. Súðavíkurhr. 
71. Ögurhr. 
72. Reykjarfjarðarhr. 
73. Nauteyrarhr. 
74. Snæfjallahr. 
75. Grunnavíkurhr. 
76. Sléttuhr. 

Strandasýsla 
77. Árneshr. 
78. Kaldrananeshr. 
79. Hrófbergshr. 
80. Hólmavíkurhr. 
81. Kirkjubólshr. 
82. Fellshr. 
83. Óspakseyrarhr. 
84. Bæjarhr. 

Vestur-Húnavatnss. 
85. Staðarhr. 
86. Fremri-Torfustaðahr. 
87. Ytri-Torfustaðahr. 
88. Hvammstangahr. 
89. Kirkjuhvammshr. 
90. Þverárhr. 
91. Þorkelshólshr. 

Austur-Húnavatnss. 
92. Áshr. 
93. Sveinsstaðahr. 
94. Torfalækjarhr. 
95. Blönduóshr. 
96. Svinavatnshr. 
97. Bólstaðarhlíðarhr. 
98. Engihlíðarhr. 
99. Vindhælishr. 

100. Höfðahr. 
101. Skagahr. 

116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 

Grimseyjarhr. 
Svarfaðardalshr. 
Dalvíkurhr. 
Hriseyjarhr. 
Árskógshr. 
Arnarneshr. 
Skriðuhr. 
Öxnadalshr. 
Glæsibæjarhr. 
Hrafnagilshr. 
Saurbæjarhr. 
Öngulsstaðahr. 



og Bandaríkjanna frá 5. maí 1951 tekur 
til og eru eign ríkisins". Lögreglustjórinn 
er skipaður af varnarmálaráðherra og 
„hefur á hendi dómarastörf, lögreglu-
stjórn, innheimtu á sköttum og tollum til 
ríkissjóðs og eftir því sem við getur átt 
önnur þau störf, sem sýslumönnum og 
bæjarfógetum eru falin . . . . " . Þótt Kefla-
víkurflugvöllur sé þannig gerður að um-
dæmi, sem jafna verður til sýslna og kaup-
staða, að þvi er varðar ríkismálefni, er 
þessi sérgreining hans sveitarstjórnarmál-
efnum algerlega óviðkomandi, og er um-
dæmið eftir sem áður, að því er þau varðar, 
talið til 5 hreppa í Gullbringusýslu. Þess 
vegna geta menn, sem búa á Keflavíkur-
flugvelli, eftir sem áður setið í sýslunefnd 
Gullbringusýslu, sem sýslumaðurinn í 
Gullbringu- og Kjósarsýslu er formaður í. 
Hreppaskiptingin helzt einnig, að þvi er 
varðar ríkismálefni, sem farið er með í 
hreppum. Er þessi skipan mála mjög sér-
stseð, en venjur hafa nú skapazt um mörg 
atriði, sem vafa valda. Lögreglustjórinn á 
Keflavíkurflugvelli hefur t. d. tekið sæti 
í yfirskattanefnd Gullbringu- og Kjósar-
sýslu og Hafnarfjarðar, þegar fjallað hef-
ur verið um mál manna, sem í lögsagnar-
umdæmi hans búa. Þinglýsingar fara fram 
hjá lögreglustjóra, en hins vegar heldur 
hann ekki manntalsþing. Hann fellir einn-
ig úrskurði um sveitfesti, skráir firmu, 
heldur dómþing og vinnur yfirleitt öll dóm-
og umboðsstörf, sem sýslumenn annast. — 
Kort það, sem þessari greinargerð fylgir, 
er miðað við skiptingu landsins með tilliti 
til sveitarstjórnarmálefna, og þess vegna 
eru hvorki Bolungarvík né Keflavíkurflug-
völlur sýnd þar sérstaklega. 

Áður er fram komið, að lög nota orðið 
lögsagnarumdæmi um hverja sýslu og 
kaupstað, svo og Keflavíkurflugvöll. Hver 
hreppur er hins vegar sérstök þinghá. Skv. 
þessu eru lögsagnarumdæmin á Íslandi nú 
31. Reykjavík er talin eitt lögsagnarum-
dæmi, en þar er skipan embætta nú með 
sérstökum hætti. Bæjarfógetaembættinu 
var fyrst skipt 1918, en nú eru í borginni 
14 embættismenn, sem hafa með höndum 
þau störf, sem bæjarfógetar og sýslumenn 
annast annars staðar. Þess er að geta, að 
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stundum virðast lög tala um allt umdæmi 
tiltekins embættismanns sem eitt lögsagn-
arumdæmi. Skv. því er t. d. Akureyri og 
Eyjafjarðarsýsla eitt lögsagnarumdæmi. 
Ef þetta er gert, eru lögsagnarumdæmin 
hér á landi nú 25. 

Eins og fram kemur í upphafi þessarar 
greinargerðar, er landinu skipt í sérstök 
umdæmi vegna kirkjumála, menntamála 
og fleiri málaflokka. Það er þó ekki ástæða 
til þess að ræða slíka skiptingu nánar í 
þessari greinargerð. Ekki hefur heldur 
þótt ástæða til að fjalla um skiptingu lands-
ins í kjördæmi. 

Aðalheimildir: Ólafur Jóhannesson: Stjórn-
arfarsréttur (Rvík 1955), Handbók fyrir 
sveitarstjórnir, — kaflar eftir Jónas Guð-
mundsson (Rvíkl955), Alþingi og héraðsstjórn 
eftir dr. Þórð Eyjólfsson (Rvík 1952). 

Þór Vilhjálmsson. 
— o — — o — — o — 

Kortið, sem fylgir þessari grein, sýnir 
hreppa- og sýsluskiptingu landsins, eða 
öllu heldur sýslufélagaskiptinguna, sbr. 
það, sem sagt er hér að framan. Sýslu-
félögin eru 23 og eru, ásamt hinum 14 
kaupstöðum, merkt á sérstöku skýringar-
korti. Annað skýringarkort sýnir svo kjör-
dæmin átta. Markalínurnar, sem skipta 
sýslufélögunum, hafa verið framlengdar 
þannig, að öllum jöklum og öðru hálendi 
hefur verið skipt niður. Þessi skipting, sem 
sýnd er með punktalínu, hefur að sjálf-
sögðu ekkert lagagildi, en hefur mikið 
landfræðilegt gildi. Skiptingin er ákveðin 
í samráði við dr. Sigurð Þórarinsson, for-
stöðumann jarðfræði- og landfræðideildar 
Náttúrugripasafnsins, og Ágúst Böðvars-
son, forstöðumann Landmælinga Íslands. 
Er fyrst og fremst miðað við vatnaskil; 
þó með þeirri undantekningu, að dregin er 
bein lína syðst á Sprengisandi úr jökul-
brún norðan við Klakk og í sunnanverðan 
Tungnafellsjökul. Þótti sú skipting eðlileg, 
þvi að komið væri jafnvel norður fyrir 
Hofsjökul, ef krækja hefði átt fyrir nyrztu 
takmörk Þjórsár. Hreppakortið er teikn-
að af Kristmundi B. Hannessyni, starfs-
manni Landmælinga Íslands. 
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Flatarmál Íslands eftir sýslum og kjördæmum 
Reykjavík 100 

Reykjavík 100 
Reykjanes 1.820 

Gullbringusýsla (með Hafnar-
firði og Keflavík) 1.050 

Kjósarsýsla (með Kópavogi) 770 
Miðvesturland 9.520 

Borg-arfj.sýsla (með Akranesi) 1.950 
Mýrasýsla 3.270 
Snæfellsnes- og Hnappadalss. 2.190 
Dalasýsla 2.110 

Vestfirðir 9.520 
Austur-Barðastrandarsýsla .. 1.150 
Vestur-Barðastrandarsýsla . . 1.550 
Vestur-ísafjarðarsýsla 1.130 
Norður-Ísafjarðars. (m/ísaf.) 3.060 
Strandasýsla 2.630 

Norðurland vestra 12.880 
Vestur-Húnavatnssýsla 2.580 
Austur-Húnavatnssýsla 4.920 
Skagafj.sýsla (m. Sauðárkr.) . 5.230 
Siglufjörður 150 

Norðurland eystra 21.680 
Ólafsfjörður 220 
Eyjafjarðars. (m/Akureyri) . 3.930 
S.-Þingeyjars. (með Húsavík) 12.150 
Norður-Þingeyjarsýsla 5.380 

Austurland 22.490 
N.-Múlasýsla (með Seyðisf.) 12.430 
S.-Múlasýsla (með Neskaupst.) 3.980 
Austur-Skaftafellssýsla 6.080 

Suðurland 24.990 
Vestur-Skaftafellssýsla 7.900 
Rangárvallasýsla 8.270 
Vestmannaeyjar 10 
Árnessýsla 8.810 

Allt landið 103.000 

Sýsluskiptingin var strikuð inn á níu-
blaðakort í mælikvarðanum 1:250.000, og 

síðan var mæld eftir þvi stærð einstakra 
sýslufélaga og kjördæma, sem sýnd er á 
meðfylgjandi töflu. Stærð Íslands er mjög 
nálægt því að vera 103 þús. km2, og er í 
rauninni villandi að gefa upp nákvæmari 
tölu, þar sem kortagerð og önnur aðstaða 
leyfir það ekki. En ekki munu heldur til 
nákvæmari tölur um stærð annarra landa. 
Í samræmi við þetta eru stærðartölur allra 
sýslufélaganna látnar enda á tug. Með 
þessum stærðartölum skapast ný skilyrði 
til ýmiss konar samanburðar á milli lands-
hluta, og einnig er þægilegt að geta gert 
sér grein fyrir, til hvaða sýslu megi telja 
sérhvern stað á landinu. 

Hreppar landsins eru nú 215 að tölu, og 
eru þeir merktir á stóra kortinu með 
númerum, sem vísa til nafnalistans, er fylg-
ir. Á nokkrum stöðum eru númerin rétt 
utan þess svæðis, sem þau eiga við, þar 
sem þau hafa ekki komizt fyrir innan 
þess. Svo er til dæmis um Ólafsvíkur-, 
Eskifjarðar- og Hveragerðishreppa. Ó-
merktu fletirnir eru lögsagnarumdæmi 
kaupstaða, og eru stærst umdæmi Ólafs-
fjarðar, Siglufjarðar og Reykjavíkur. Rétt 
þykir að benda á, að afmarkaða svæðið 
suðvestan Kleifarvatns er hluti af lögsagn-
arumdæmi Hafnarfjarðar og að hluti 
Reyðarfjarðarhrepps er austan Eskifjarð-
ar. 

Eins og áður segir, eru hrepparnir alls 
215, og er hreppaskiptingin að sjálfsögðu 
víða í litlu samræmi við nútímaaðstæður 
varðandi samgöngur og fleira. Endurskoð-
un hreppamarkanna, og þá fyrst og fremst 
fækkun þeirra, hlýtur að vera aðkallandi 
verkefni, svo mjög sem þessi margskipting 
hefur slæm áhrif varðandi skipulagsmál, 
skólamál, fjölda félagsheimila og margt 
fleira. 

V.K. 



Þættir frá öðrum löndum 

Nokkur atriði eíashagsþróunarinnar í Vestur-Evrópu og 
Bandaríkjunum — ViSræSnr Breta um aðild aS Efnahags-
bandalagi Evrópu — Noraka framkvæmdaáætiunln 1963—65 
— Efnahagsráðstafanir í Danmörku. 
(Þættir þessir eru teknir saman af Einari Benediktssyni, 
hagfr.) 

Nokkur atriði efnahagsþróunarinnar 
í Vestur-Evrópu og Bandaríkjunum. 

Árið 1958 hófst þróun örrar efnahags-
legrar framvindu í Vestur-Evrópu. Sú 

þróun hélzt enn árið 1961, en framleiðslu-
aukningin var í heild nokkru minni en árin 
á undan. Mest mun raunveruleg aukning 
þjóðarframleiðslunnar hafa verið á Ítalíu, 
að meðaltali 8% á ári, og minnst í Hollandi 
eða um 2—3%. Aukning heildarframleiðsl-
unnar í Vestur-Þýzkalandi var um 5% árið 
1961. Var það nálægt meðaltali fyrir álfuna, 
en mun minna en sú aukning, sem var þar í 
landi næstu árin á undan. 

Horfur eru á, að á þessu ári muni fram-
leiðsla helztu iðnaðarþjóða í Vestur-Evrópu 
halda áfram að vaxa, þó að líkindum yfir-
leitt heldur minna en í fyrra. Það, sem sett 
hefur framleiðsluaukningunni skorður 1961 
—62, er ekki ónóg eftirspurn, heldur hitt, 
að nú er orðinn verulegur skortur á vinnu-
afli. Yfirleitt er um að ræða skort á vinnu-
afli í Vestur-Þýzkalandi, Hollandi, Sviss og 
á Norðurlöndum. í Vestur-Þýzkalandi hef-
ur erlendu verkafólki t. d. fjölgað um hálfa 
milljóft á tveimur árum. í Sviss voru er-
lendir verkamenn einn fjórði hluti alls 
vinnandi fólks árið 1961. Atvinnuleysi hafði 
verið vandamál í Belgíu allt fram til 1960, 
en það hefur nú minnkað mikið. Þó enn sé 
verulegt atvinnuleysi á Ítalíu, fer það 
minnkandi, og nú er þar farið að bera á 
skorti sérhæfðs vinnuafls. 

Það ástand á vinnumarkaðinum, sem or-
sakaðist af hinni miklu eftirspurn, ýtti 
undir launahækkanir, sem í mörgum þess-
ara landa námu 8—10% á sl. ári. Leiddi 
þetta til verulegra verðlagshækkana. Á 
þessu ári hafa laun enn hækkað í ýmsum 
löndum Vestur-Evrópu. Efnahagslegar að-
gerðir hafa í vaxandi mæli beinzt gegn 
verðhækkunum, sem launahækkanir um-
fram framleiðsluaukningu hafa skapað. 
Þessi þróun hefur einnig orðið þeim lönd-
um, sem eru í veikri gjaldeyrisstöðu, til 
aukinna erfiðleika á því sviði. Verður hér 
á eftir vikið að efnahagsvandamálum Dana 
og þeim aðgerðum, sem gripið var til þar í 
landi í sumar, til að tryggja efnahagslegt 
jafnvægi. 

Vísitölur framfærslukostnaðar. 
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Efnahagsþróunin í Bretlandi hefur verið 
með öðrum hætti en hjá ríkjunum á megin-
landi Evrópu. Að undanteknum skemmri 
tímabilum efnahagslegs uppgangs hefur 
Bretland ekki fylgt hinni hagstæðu þróun 
Vestur-Evrópu hin siðustu ár. Aukning út-
flutnings hefur ekki verið nægileg til að 
greiða fyrir mjög ört vaxandi innflutningi 
og til að mæta þeim byrðum fjármagns-
útflutnings, sem á Bretum hvila vegna ster-
lingsvæðisins. Vegna greiðslujafnaðar-
erfiðleika hafa brezk stjórnarvöld þvi all-
oft orðið að grípa til almennra samdráttar-
ráðstafana á undanförnum árum. Atvinna 
hefur að vísu verið mikil, en hagvöxturinn 
hægari en á meginlandinu. 

Á fyrra heimingi siðasta árs var fram-
leiðsla og atvinna í aukningu í Bretlandi frá 
stöðnun, sem ríkt hafði frá ársbyrjun 1960. 
Um mitt árið 1961 hafði Bretland auk óhag-
stæðs greiðslujafnaðar orðið fyrir miklu 
gjaldeyristapi, sem stóð í sambandi við 
gengishækkanirnar í Vestur-Þýzkalandi og 
Hollandi. Álitu stjórnarvöldin nauðsynlegt 
að grípa til ákveðinna aðgerða til að styrkja 
gjaldmiðilinn. Voru forvextir Englands-
banka hækkaðir úr 5 í 7% sem liður í þeim 
ráðstöfunum. Hlé var gert á kauphækkun-
um þar til í apríl í ár. Greiðslujöfnuðurinn 
er nú aftur orðinn mun hagstæðari, enda 
hefur verið létt á samdráttarráðstöfunum. 
í apríl 1962 höfðu forvextir Englandsbanka 
verið lækkaðir í 41/2 %. Í júni og júli-mán-
uði urðu kauphækkanir í nokkrum þýðing-
armiklum greinum, sem námu 3—4%, en 
ríkisstjórnin hafði stefnt að því, að launa-
hækkanir yrðu innan við 21/2 %, til að kom-
izt yrði hjá verðbólgu. Maudling, sem tók 
við embætti fjármálaráðherra í júli, lýsti 
því yfir, að stefnt væri að 4% framleiðslu-
aukningu á þessu ári. 

Á árinu 1961 varð mjög veruleg aukning 
framleiðslu í Bandaríkjunum, brúttó þjóð-
arframleiðslan jókst um 8% að verðmæti 
frá 1. til 4. ársfjórðungs. Með því að verð-
lagið var svo til stöðugt, var sú aukning 
raunveruleg. Þessi þróun átti einkum ræt-
ur sínar að rekja til hækkaðra opinberra út-
gjalda, en þau leiddu til verulegs greiðslu-
halla á fjárlögum. Þrátt fyrir hagstæða 

þróun framleiðslunnar var atvinnuleysi 
(þegar tekið er tillit til árstíðasveiflna) 
um 6—7% alls vinnufærs fólks fram í októ 
ber 1961, en fór niður i 5,8% um áramótin. 
Í ársbyrjun gerðu bandarísk stjórnarvöld 
ráð fyrir um 9% heildarframleiðsluaukn-
ingu á árinu 1962. Upplýsingar um hagþró-
unina, það sem af er árinu, benda hins veg-
ar ekki til, að svo verði. Brúttó þjóðar-
framleiðslan er áætluð $545 milljarðar á 
fyrsta ársfjórðungi 1962, sem var aðeins 
um 1% hærra en þjóðarframleiðslan á síð-
asta ársfjórðungi 1961. Á öðrum ársfjórð-
ungi þessa árs er þjóðarframleiðslan áætl-
uð $552 milljarðar, en það er $15—20 millj-
örðum lægra en áætlað hafði verið i árs-
byrjun. 

Um mitt sumar bentu helztu vísar hag-
þróunarinnar ekki til þess, að efnahagsleg-
ur uppgangur væri í aðsigi í Bandaríkjun-
um. Þá hefur þróunin á vinnumarkaðinum 
verið óhagstæð, með þvi að hvergi nærri 
var náð fullri atvinnu á þessu siðasta upp-
gangsskeiði, sem ekki virðist séð fyrir um 
áframhald á. Atvinnuleysi var að jafnaði 
um 5,5% alls vinnandi fólks á fyrra helm-
ingi árs 1962 og 5,3% í júlímánuði. Þó 
þetta sé lægsta atvinnuleysistalan í tvö ár, 
er fjöldi atvinnuleysingja um 4 milljónir. 

Í ársbyrjun hvatti bandaríska ríkis-
stjórnin til þess, að launahækkunum yrði 
haldið innan ákveðinna marka. Áttu for-
tölur Kennedys forseta sinn þátt í því, að 
launasamkomulag, sem gert var í stáliðn-
aðinum í apríl í vor, var innan þessa 
ramma. Svipaðir kjarasamningar voru 
gerðir í bílaiðnaðinum. í kjölfar samkomu-
lagsins í stáliðnaðinum tilkynnti hins vegar 
United States Steel Corporation og siðan 
aðrir stálframleiðendur 3,5% meðalhækk-
un stálverðs. Gegn þessu snerist Kennedy 
forseti og ríkisstjórn hans öndverð, og urðu 
þær aðgerðir til þess, að stálframleiðendur 
lækkuðu verðið niður í það, sem áður hafði 
verið. í kjölfar deilunnar um stálverðið 
fylgdi verðfall á verðbréfamarkaðinum í 
New York. 

Í maílok varð mesta verðfall á Wall 
Street verðbréfamarkaðinum frá þvi 1929, 
en verð hlutabréfa hafði farið lækkandi allt 
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frá ársbyrjun 1962. Þrátt fyrir lækkun út-
borgana við hlutabréfakaup úr 70% í 50% 
i júli rétti markaðurinn ekki við, og í sept-
emberlok sl. var Dow-Jones vísitala iðnað-
arhlutabréfa um 20% lægri en í byrjun árs-
ins. í viðskiptaheiminum vestra hefur af-
skiptum forsetans af stáldeilunni og ónóg-
um aðgerðum hins opinbera yfirleitt til 
örvunar efnahagslífinu verið um kennt í 
þessari þróun. Skoðun ríkisstjórnarinnar, 
sem almenns fylgis nýtur, er hins vegar sú, 
að verðlag hlutabréfa hafi fyrir löngu verið 
orðið ofmetið með tilliti til arðs og hafi því 
þurft leiðréttingar við. 

Frá því 1950 hefur verið halli á greiðslu-
jöfnuði Bandaríkjanna að árinu 1957 einu 
undanskildu. Hallinn var um $ 1,5 milljarð-
ur að meðaltali á ári hverju fyrir 1958, en 
það var þó ekki talið skapa sérstök vanda-
mál. Þvert á móti má segja, að sú þróun 
hafi verið æskileg, að nokkur hluti hins 
mikla gullforða, sem Bandarikin höfðu 
safnað fyrir og í siðustu heimstyrjöld, 
rynni til þess að styrkja hina veiku gjald-
eyrisstöðu annarra þjóða. Árið 1958 jókst 
hins vegar greiðsluhalli Bandarikjanna við 
útlönd mikið. Var hallmn $ 3,5 milljarðar 
það ár og svo til óbreyttur árin 1959 og 
1960. Á árinu 1961 minnkaði greiðsluhall-
inn nokkuð eða í $ 2,5 milljarða, og horfur 
eru taldar á, að á þessu ári verði hann $ 1,5 
milljarður. Samhliða aukningu erlendra 
skulda féll bandaríski gullforðinn úr $ 22,8 
milljörðum árið 1950 í 17,8 milljarða 1960, 
og í ágúst 1962 var hann $ 16,1 milljarðar. 

Vöruskiptajöfnuður Bandaríkjanna hef-
ur verið hagstæður öll þau ár, sem hér um 
ræðir, en hefur hins vegar ekki nægt til að 
jafna fjármagnsútflutning einkaaðila og lán 
og gjafir hins opinbera til útlanda. Þó gull-
forði Bandaríkjanna sé enn mjög mikill, 
telja stjórnarvöldin, að við það mikla gjald-
eyristap, sem var, hafi ekki lengur verið 
hægt að búa. Hafa nú meðal annars ýmsar 
ráðstafanir verið gerðar til að draga úr út-
gjöldum erlendis. Fyrirframgreiðslur hafa 
verið á erlendum lánum og fleira verið gert 
greiðslujöfnuðinum til styrktar. Til greina 
hefði einnig komið að hækka gullverðið, 
sem samsvarar gengisfellingu dollarsins. 

Þeirri leið hefur Kennedy forseti hafnað 
mjög ákveðið, t. d. í útvarpsávarpi sínu til 
Evrópu um gerfihnöttinn Telstar í sumar 
og á ársfundi Alþjóðabankans og Alþjóða-
gjaldeyrissjóðsins í Washington í septem-
ber. Hafa þessar yfirlýsingar stuðlað að 
auknu trausti á dollarnum. 

Viðræður Breta um aðild að Efnahags-
bandalagi Evrópu. 

Þann 10. september sl. hófst í London 
ráðstefna forsætisráðherra brezka sam-
veldisins, sem var kvödd saman til að fjalla 
um hugsanlega aðild Breta að Efnahags-
bandalagi Evrópu. Bretar höfðu lagt fram 
beiðni um aðild að bandalaginu þann 10. 
ágúst í fyrra og tekið fram, að aðild þeirra 
væri háð því, að viðunandi samkomulag 
næðist til að tryggja hagsmuni brezka sam-
veldisins, brezks landbúnaðar og annarra 
ríkja í Fríverzlunarbandalagi Evrópu 
(EFTA). 

Ætlunin var, að ósk Breta, að ganga frá 
aðalatriðum samkomulags um aðild þeirra 
að Efnahagsbandalaginu fyrir mánaðamót-
in júlí—ágúst. Þrátt fyrir svo til þrotlaus-
ar umræður í júlí tókst það ekki, og hef-
ur t. d. ekki verið fjallað um vandamál 
brezks landbúnaðar til fullnustu né um sér-
skilyrði vegna EFTA-ríkjanna. Þau atriði, 
sem þegar hafa verið rædd, snerta einkum 
brezka samveldið. Vandamálin, sem aðild 
Breta að Efnahagsbandalaginu mundi 
skapa þessum þjóðum, stafa af því, að þau 
njóta nú sérstakra tollfríðinda á brezka 
markaðinum, sem hyrfu að öðru óbreyttu, 
ef Bretar gengju í tollabandalag sexveld-
anna. Vandamál hinna ýmsu samveldislanda 
eru þó innbyrðis ólik, svo og þær lausnir, 
sem reynt hefur verið að leita á þeim. 

Erfiðast þessara mála er innflutningur 
matvæla frá Ástralíu, Kanada og Nýja Sjá-
landi. Bretar fóru í byrjun fram á, að þau 
lönd fengju „sambærilegan markað" (com-
parable outlets) fyrir matvælaútflutning 
sinn í stækkuðu efnahagsbandalagi og þau 
áður höfðu í Bretlandi og löndum banda-
lagsins. Á þetta hafa sexveldin ekki getað 
fallizt, með því að jafnvel þeirra eigin land-
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búnaður hefur enga slíka markaðstrygg-
ingu. Vilja sexveldin leysa þessi vandamál 
á grundvelli alþjóðlegra samninga, en fram 
til 1970 njóti samveldislöndin þrjú sérað-
stöðu á efnahagsbandalagssvæðinu. 

Útflutningur iðnaðarvarnings frá Kan-
ada, Ástralíu og Nýja Sjálandi var hins veg-
ar minna vandamál í samningunum. Senni-
legt þykir, að verulegar tollalækkanir verði 
í framtíðinni milli hins stækkaða efnahags-
bandalags og Bandaríkjanna einmitt á 
þessum vörutegundum, og munu önnur lönd 
njóta góðs af þeim lækkunum. Fram til 
1970 féllust sexveldin á, að löndin þrjú 
skyldu njóta séraðstöðu í Bretlandi. 

Aðrar vörur, sem einkum eru hagsmuna-
mál þessara þriggja landa, eru ýmis hrá-
efni til iðnaðar og uinnin matvæli. Á hrá-
efnum, svo sem á alúmíníum, blýi og zinki, 
fóru Bretar fram á tollfrjálsan innflutning 
að vissu marki (tollkvóta) og lækkanir tolla 
á unnum matvælum. Ekkert samkomulag 
varð um þessi atriði í viðræðum Breta og 
sexveldanna, en ýmsar lausnir hafa verið 
ræddar, og er talið, að þær viðræður séu 
alllangt komnar. 

Bretar og sexveldin náðu samkomulagi 
sin á milli um hugsanlegt fyrirkomulag á 
innflutningi frá Indlandi, Pakistan og 
Ceylon. Það fyrirkomulag felur í sér í 
fyrsta lagi, að þau lönd fái sérstakar tolla-
ívilnanir fram til 1970. Á nokkrar vörur, 
þar á meðal te, verður enginn tollur lagður 
á því tímabili. Á öðrum vörum mun tolla-
hækkun í Bretlandi ganga hægt fyrir sig. 
Sérstakar tryggingar verða gefnar fyrir 
innflutningi baðmullar til Bretlands og 
ríkja Efnahagsbandalagsins. í annan stað 
verður hafizt handa árið 1966 eða fyrr um 
að gera viðskiptasamninga til langs tíma 
við þessi Asíuríki, sem þó munu sæta sömu 
tollameðferð og ríki utan bandalagsins eftir 
1970. 

Gagnstætt því, sem er um ofangreind 
samveldislönd, er það álit Breta og sexveld-
anna, að vandamál annarra samveldislanda 
megi leysa á grundvelli aukaaðildar við 
bandalagið. Er hér einkum um að ræða lönd 
í Afríku og Mið-Ameríku, sem mörg hver 
hafa nýlega hlotið fullt sjálfstæði. 

Í yfirlýsingum, sem forsætisráðherrar 
samveldislandanna fluttu í upphafi ráð-
stefnunnar í London í september, kom í 
ljós óánægja meirihluta þeirra varðandi 
þau kjör, sem Bretar eru að semja um fyrir 
útflutning landa þeirra. Nýja Sjáland, 
Ástralia og Kanada (einkum þó fyrst 
nefnda landið) eiga mestra hagsmuna að 
gæta sökum hins mikla matvælaútflutnings 
sins til Bretlands. Það fyrirkomulag, sem 
Bretar höfðu rætt við sexveldin, fannst 
þeim ekki tryggja hagsmuni sína nógu vel. 
Andstaða þessara landa gegn samningun-
um, nema þá ef til vill Kanada, var þó 
hvergi nærri eins hörð og óvænt og fram 
kom hjá Indlandi og Pakistan og sumum 
hinna nýju ríkja samveldisins, svo sem 
Ghana og Nígeríu. Af hálfu forsætisráð-
herra Indlands og Pakistan var talið, að hið 
fyrirhugaða viðskiptafyrirkomulag um út-
flutningsvörur þeirra væri þeim ekki nógu 
hagstætt. Þá taldi Nehru, að sameining Ev-
rópu myndi auka á spennuna milli austurs 
og vesturs. Andstaða sumra samveldis-
ríkjanna í Afríku gegn hugmyndinni um 
aukaaðild þeim til handa er fyrst og fremst 
af stjórnmálalegum toga spunnin. Af hálfu 
fulltrúa Ghana og Nígeriu kom fram, að 
þeir álitu slík tengsl við Evrópu endurvakn-
ingu nýlendustefnunnar. Ýmis hinna 
smærri samveldislanda telja þó, að aukaað-
ild komi til greina fyrir þau. 

Í lokayfirlýsingu ráðstefnunnar kom þó 
ekki fram nein bein andstaða gegn aðild 
Breta að Efnahagsbandalaginu. Bent var á 
ýmsa örðugleika, sem aðildinni gætu fylgt 
og leita yrði lausnar á, en ákvörðunin væri 
í höndum Breta. Macmillan forsætisráð-
herra tók fram á ráðstefnunni og í ávarpi 
til brezku þjóðarinnar þann 20. september, 
að hann áliti, að Bretar ættu ekki annarra 
kosta völ en að ganga í Efnahagsbandalag-
ið. Á þann hátt yrðu hagsmunir samveldis-
ins einnig bezt tryggðir. Stefna ríkisstjórn-
ar hans virðist því óbreytt í viðræðunum 
við sexveldin, sem hefjast á ný í Bruxelles 
í október. 
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Norska framkvæmdaáætlunin 1962-65. 
Í fyrra var lögð fyrir norska Stórþingið 

framkvæmdaáætlun (Langtidsprogram) 
fyrir árin 1962—65. Þetta er fjórða slíka 
áætlunin til langs tíma, sem gerð er í 
Noregi frá stríðslokum, Hin fyrsta var 
gerð árið 1948 fyrir tímabilið 1949—52, og 
síðan fylgdu framkvæmdaáætlanirnar fyrir 
árin 1954—57 og 1958—61. Frá því 1947 
hafa einnig verið gerðar árlegar efnahags-
áætlanir (Nasjonalbudsjett), sem lagðar 
eru fyrir Stórþingið í ársbyrjun. Umræður 
um efnahagsmál í Noregi frá striðslokum 
hafa að verulegu leyti grundvallazt á þess-
um áætlunum, og enginn vafi er á, að þær 
hafa orðið til mikils skilningsauka á efna-
hagslegum vandamálum og heildarsam-
hengi þeirra. 

Almennt má segja, að með þessum áætl-
unum Norðmanna á afmörkuðum sviðum 
efnahagslífsins sé leitazt við að skilgreina 
þau markmið, sem keppt er að, til að tryggð 
sé full atvinna, efnahagslegar framfarir og 
sanngjörn skipting tekna. Leitazt er við að 
láta stefnuna í einstökum atriðum lúta 
þessum höfuðmarkmiðum, svo að stefnt sé 
að innbyrðis samhengi í heildaráætluninni. 

Þær aðgerðir, sem stjórnarvöldin beita til 
að koma áætlununum í framkvæmd, eru 
einkum fjármálalegar og peningalegar, því 
að bein höft í fjárfestingu eða innflutningi 
hafa smám saman verið afnumin. Þess má 
geta, að gerð slíkra áætlana til lengri og 
skemmri tíma sem þeirrar norsku fer nú 
í vöxt í Vestur-Evrópu. 

Á árunum 1950—'60 jókst þjóðarfram-
leiðsla Norðmanna jafnt og þétt, og nam 
hin árlega aukning 3—4%. Tiltölulega 
mikil fjárfesting auðkenndi tímabilið eða 
um 30% þjóðarframleiðslunnar. Var það 
hlutfallslega meiri fjárfesting en í nokkru 
öðru Vestur-Evrópulandi að Íslandi und-
anskildu. Um fjórðungur fjárfestingarinn-
ar var í verzlunarskipastólnum og um f jórð-
ungur í iðnaði. Er þar einkum um að ræða 
iðngreinar, sem byggja á nýtingu vatns-
orku, svo sem efnaiðnað og framleiðslu 
alúmíniums, stáls, kopars og nikkels. 

Þrátt fyrir hina tiltölulega miklu fjár-
festingu í Noregi jókst framleiðnin, þ. e. 

þjóðarframleiðslan á hvern íbúa, ekki meir 
en var í Vestur-Evrópu sem heild. Stafar 
þetta af því, hve tiltölulega fjármagns-
frekar þær iðngreinar eru, sem Norðmenn 
hafa verið að þróa. Sú stefna, sem fylgt 
hefur verið í fjárfestingarmálum, hefur 
krafizt mikils heildarsparnaðar. Því marki 
hefur verið náð með háum sköttum og ráð-
stöfun tiltölulega mikils hluta tekna hins 
opinbera til beinna fjárfestinga og fjárfest-
ingarlána. Með þessu móti og með því að 
veita lánsfénu gegnum ríkisfjárfestingar-
bankana (statsbanker), útlán þeirra nema 
um 40% af heildarútlánum bankanna, ráða 
yfirvöldin miklu um val fjárfestingarverk-
efna. í framkvæmdaáætluninni fyrir 1962 
— 65 er gert ráð fyrir 17% aukningu þjóð-
arframleiðslunnar. Svarar það til um 4% 
aukningar á ári eða nokkru meira en verið 
hefur. Reiknað er með, að til þessa þurfi ár-
lega aukningu fjármunamyndunar, sem 
nemi 5%. Sem fyrr verður áherzla lögð á 
uppbyggingu raforkuvera og verksmiðja í 
málm- og efnaiðnaði. Er t. d. gert ráð fyr-
ir, að framleiðslugetan af alúmíníum verði 
orðin 300.000 tonn árið 1965. Í áætluninni 
eru taldar góðar horfur fyrir alúmíníum-
framleiðslu á næstu árum. Reiknað er með, 
að notkun alúmíníum í heiminum aukist um 
6% árlega fram til 1970. Sú ónotaða fram-
leiðslugeta, sem nú er í bandaríska og 
kanadíska alúminíumiðnaðinum, er álitið að 
fullnýtist á næstu árum og að auka þurfi 
framleiðslu í heiminum um 3—4 millj. tonn 
fyrir 1970. Fjárfesting í alúmíníum á ár-
unum 1962—65 er áætluð 1.100 millj. n. kr. 

Í ýmsum öðrum atvinnugreinum, sem að-
allega byggja á útflutningi, takmarkar 
skortur hráefnis frekari aukningu fram-
leiðslu. Á þetta einkum við um trjáiðnað, 
námugröft og fiskveiðar. 

Að því er fiskveiðarnar snertir, er gert 
ráð fyrir, að aflinn árið 1965 verði um það 
bil jafnmikill og var árið 1960. Frá 1960 til 
1962 minnkaði aflinn, þannig að um nokkra 
aukningu verður að ræða fram til 1965, ef 
þessu marki á að ná. Fjárfesting í sjávar-
útvegi mun einkum beinast að því að byggja 
ný og vel búin skip í stað eldri, en ekki til 
aukningar flotans. Þó er fyrirhuguð bygg-
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ing á að minnsta kosti einum verksmiðju-
togara í tilraunaskyni á þessu tímabili. í 
þessari atvinnugrein er áherzla lögð á frek-
ari vinnslu aflans og þar með útflutnings-
verðmætisins. Varðandi útflutning sjávar-
afurða er rætt um aukna tollvernd innan 
Efnahagsbandalags Evrópu. Segir, að svo 
kunni að fara, ef ekki takist að finna lausn 
á viðskiptamálunum milli sex- og sjövelda-
bandalaganna, að norskur útflutningur á 
fiski og síldarafurðum verði útilokaður frá 
þýðingarmiklum mörkuðum. 

Gert er ráð fyrir verulegri aukningu í 
fjárfestingu hins opinbera á árunum fram 
til 1965. Búizt er við, að fjöldi einkabif-
reiða tvöfaldist frá 1960 til 1965 og að 
flutningur með bifreiðum fari mjög í vöxt. 
Því þarf mikillar fjárfestingar við í vega-
kerfi landsins. Þá verður aukning í íbúðar-
húsabyggingum, og reynt verður að stuðla 
að efnahagslegum framförum í hinum lítt 
þróaðri landshlutum Norður-Noregs með 
uppbyggingu nýrra iðngreina. Einkafyrir-
tæki, sem stofna til atvinnurekstrar í þeim 
landshlutum, fá skattaívilnanir. 

Í skattamálum er ráðgert, að sömu stefnu 
verði fylgt og verið hefur. Minni háttar 
breytingar verða gerðar á skattlagningu 
lægstu tekna. Þeir háu skattar, sem verið 
hafa, eru hins vegar taldir nauðsynlegir 
til að tryggð sé fjáröflun til áframhaldandi 
mikilla fjárfestinga. Innlendur sparnaður 
mun samt sem áður ekki hrökkva til, og er 
gert ráð fyrir nettóinnflutningi fjármagns, 
sem nemi um 2.000 millj. n. kr. á tímabilinu 
1962—65. 

Efnahagsráðstafanir í Danmörku. 
Á árunum 1950—57 auðkenndist efna-

hagsþróunin í Danmörku af lítilli aukningu 
þjóðarframleiðslunnar (um 2 1/2% á ári), 
verulegu atvinnuleysi og tíðum gjaldeyris-
örðugleikum. Frá því um veturinn 1957— 
58 hafa orðið straumhvörf í þessum efn-
um. Á árunum 1958—61 var raunveruleg 
aukning þjóðarframleiðslunnar 20% eða 
5% á ári að jafnaði. Greiðslujöfnuðurinn 
við útlönd var í byrjun allhagstæður. Sam-
hliða þessu náðist full atvinna. Er það í 
fyrsta skipti síðan stríðinu lauk, að slíkt 

hefur tekizt í Danmörku yfir lengra tíma-
bil. Frá því að þetta tímabil örari efnahags-
framfara hófst og fram til ársins 1961 
svaraði aukning peningatekna nokkurn veg-
inn til aukningar framleiðslunnar og bóta 
viðskiptakjaranna við útlönd. Allgott heild-
arjafnvægi þjóðarbúsins rikti þvi fram til 
1961. Á árinu 1961 leiddi hins vegar þensla 
tekna til verðbólgu, og gjaldeyrisaðstöð-
unni tók að hraka. Skulu nú rakin aðal-
atriði þeirrar þróunar, sem leiddi til efna-
hagsráðstafana þeirra, er gripið var til í 
júní 1962. 

Um vorið 1961 hófust viðræður um kjara-
mál milli stéttarfélaga og atvinnurekenda 
innan iðnaðarins. Samkomulag tókst ekki 
fyrr en eftir viðtæk verkföll, en hinir nýju 
kjarasamningar leiddu til 8% kauphækk-
ana í iðnaði að meðaltali. Voru þeir samn-
ingar gerðir til tveggja ára. Vegna hækk-
unar verðlags hækkuðu kauptaxtar enn síð-
ar á árinu samkvæmt ákvæðum kjarasamn-
inganna. Kaup opinberra starfsmanna, 
sem hafði staðið nokkurn veginn í stað í 
þrjú ár, hækkaði um 13—14%. Svipaðar 
eða enn hærri launahækkanir urðu hjá öðr-
um starfshópum og atvinnugreinum 1961. 
Talið er, að á mestum hluta vinnumarkað-
arins hafi laun í árslok 1961 verið um 
13—14% hærri en ári áður. Vegna hækk-
unar á vísitölu framfærslukostnaðar, sem 
laun eru bundin við, varð siðan 3% almenn 
kauphækkun í marz 1962. Samningsbundn-
ar hækkanir verða hins vegar ekki fyrr en 
á árinu 1963. 

Á árunum 1958—60 námu árlegar hækk-
anir framfærslukostnaðar um 2—3%, þó 
kauphækkanir væru umfram það. Kom þar 
bæði til lækkun verðlags innflutnings, lækk-
un beinna skatta (sem þá voru reiknaðir 
með í vísitölugrundvellinum) og aukin 
framleiðni. Frá ársbyrjun 1961 fór hins 
vegar þenslu eftirspurnar og þrýstings frá 
kostnaðarhliðinni að gæta til muna á verð-
lagið. Vísitala framfærslukostnaðar hækk-
aði úr 104 stigum í janúar 1961 (júli 1957 
=100) i 113 stig í apríl 1962. 

Hinnar auknu eftirspurnar, sem kaup-
hækkanirnar leiddu til, gætti fljótlega í 
auknum innflutningi og óhagstæðari 
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greiðslujöfnuði við útlönd. Hallinn á vöru-
og þjónustugreiðslum var 250 millj. d. kr. 
hærri árið 1961 en árið á undan eða um 
400 millj. d. kr. Gjaldeyrisforði landsins 
rýrnaði um 220 millj. d. kr. á árinu, en að 
öðru leyti var hallanum mætt með erlendum 
lántökum. Á fyrstu sex mánuðum þessa árs 
féllu gjaldeyrisinnstæðurnar enn um 180 
millj. d. kr. og námu rösklega 1.000 millj. 
d. kr. í júnílok. Svarar það til tæplega eins 
mánaðar innflutningsverðmætis. 

Í hinu árlega efnahagsyfirliti dönsku 
efnahagsstofnunarinnar (Det Ökonomiske 
Sekretariat, sem kom út í marz 1962) er 
varað við þróuninni í verðlags- og gjald-
eyrismálum vegna launahækkana, óhag-
stæðari útkomu í fjármálum ríkisins og 
aukinna byggingarframkvæmda. Í marz 
lagði ríkisstjórnin síðan fram tillögu um 
söluskatt o. fl., og í maílok náðist samkomu-
lag milli stærri stjórnmálaflokkanna f jög-
urra, Jafnaðarmanna, Vinstra flokksins, 
íhaldsflokksins og Róttæka vinstra flokks-
ins, um marghliða efnahagsráðstafanir. 
Ráðstafanirnar voru ræddar í þinginu og 
samþykktar í júníbyrjun. Aðalatriði þeirra 
eru þessi: 

a) Frá og með 1. ágúst var lagður á 9% 
söluskattur í smásölu. Áætlað er, að skatt-
urinn gefi af sér 500 millj. d. kr. á fjár-
hagsárinu 1962—63, og verður þeim tekjum 
varið til að minnka skuldir hins opinbera 
við Þjóðbankann. Matvæli eru undanþegin 
söluskattinum, svo og nokkrar aðrar vörur, 
aðallega vefnaðarvörur, sem þegar voru 
skattlagðar. Dregið er úr áhrifum skatts-
ins á afkomu stærri fjölskyldna, gamal-
menna og öryrkja með nokkurri hækkun 
bótagreiðslna. 

b) Boðin verða út ríkisskuldabréf að 
upphæð 100 millj. d. kr. Nafnverð bréfanna 
verður minnst 10 d. kr. til að gera lág-
launafólki einnig kleift að kaupa þau. 

c) Ýmsar ráðstafanir verða gerðar, sem 
munu hafa þau heildaráhrif, að nýbygg-
ingar, sem byrjað verður á í ár, verða í 
heild 15% minni en í fyrra. Engar nýbygg-
ingar á vegum ríkis eða bæja verða hafn-
ar á árinu. Einnig verður seinkað að full-

gera byggingar, sem verið er að gera á 
vegum hins opinbera. Einkaaðilum hefur 
verið bannað að hefja byggingu sumarbú-
staða og bílskúra. Ýmsar aðrar ráðstafanir 
hafa verið gerðar á þessu sviði. 

d) Leyfð er ákveðin hækkun húsaleigu. 
e) Fyrirhugað er, að 9% söluskatturinn 

gildi áfram fjárhagsárið 1963—64. Áætlað 
er, að skatturinn gefi þá af sér 900 millj. 
d. kr. Þeim tekjum skal varið, ef aðstæður 
leyfa, til lækkunar skatta, hækkunar bóta-
greiðslna og uppbóta á sparifé. Skatta-
lækkunin 1963—64 verður þó alveg háð því, 
að efnahagsástandið leyfi slíka ráðstöfun, 
og verður það ákveðið á sínum tíma. 

Meðal annarra breytinga má nefna, að 
reiknuð verður út ný vísitala, sem ekki nær 
til beinna og óbeinna skatta. Ekki er þó 
ljóst, að hve miklu leyti sú vísitala kemur í 
stað hinnar eldri, þegar ákveðnar eru breyt-
ingar launa vegna verðlagshækkana. 

Ráðstöfununum er ætlað samkvæmt yfir-
lýsingu flokkanna fjögurra að draga úr 
eftirspurninni, svo að hún megi haldast 
innan þeirra marka, sem framleiðslan set-
ur. Við það eigi rýrnun gjaldeyrisforðans 
að stöðvast og skilyrði að skapast fyrir 
því, að smám saman komist á eðlilegra 
ástand í peningamálum. Heildarneyzlan 
jókst mikið á fyrra. helmingi ársins, sem 
sjá má af því, að smásöluumsetningin jókst 
um 13% miðað við fyrra árshelming árið 
1961 eða um miklu meir en verðhækkanir 
numu. Þetta virðist þó einkum hafa átt ræt-
ur sínar að rekja til eins konar innkaupa-
æðis vegna hins yfirvofandi söluskatts. T. 
d. jókst tala bíla um 50% í marz—maí 1962 
miðað við sama tímabil ársins áður. Í júlí-
mánuði var vísitala framfærslukostnaðar ó-
breytt frá í apríl, en samkvæmt kjarasamn-
ingum hækkaði kaup þá um 1 1/2%. Vegna 
hins nýja söluskatts, væntanlegrar hækk-
unar húsaleigu í janúar og hækkunar á verði 
matvæla eru taldar horfur á frekari sjálf-
krafa hækkun launa vegna hækkunar fram-
færslukostnaðar snemma á næsta ári. 

Þegar frá er talin hækkun innflutnings-
álaga hjá Efnahagsbandalagi Evrópu, sem 
kom til framkvæmda 31. júlí og kemur illa 
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við útflutning danskra matvæla, eru hin 
ytri skilyrði dönsku efnahagslífi hagstæð. 
Á miklu veltur, að komið verði í veg fyrir 
verðlags- og kostnaðarhækkanir, sem tor-
veldi samkeppnisaðstöðu danskrar fram-
leiðslu jafnt út á við sem á heimamarkað-
inum, en á honum nýtur hún nú síminnk-

andi verndar. Þetta verður það höfuðvanda-
mál, sem taka verður tillit til, þegar kjara-
samningar og samningar um verðlag bú-
vöru hefjast aftur 1963, þannig að tryggja 
megi áframhald þeirrar hagstæðu þróunar, 
sem hófst árið 1958. 



Fréttaþættir 
Utanrítisviðskipti — Gjaldeyrisstaða bankanna — Útgerð 
og aflabrögð — Landbúnaður — Kaupgjalds- verðlagsmál 
— PeningamarkaSurinn — Viðskiptasamnningar — Gengis-
skráning. 

Utanríkisviðskipti. 

Töflur I—IV, sem fylgja þessum frétta-
þætti, sýna inn- og -útflutning 1960, 

1961 og það, sem af er þessu ári. Allar 
tölur eru reiknaðar samkvæmt núverandi 
gengi. 

Eins og sjá má af I. töflu, er vöruskipta-
jöfnuðurinn til loka septembermánaðar 
óhagstæður um 102 millj. kr. Á sama tíma 
1961 var jöfnuðurinn óhagstæður um 187 
millj. kr. og um 584 millj. kr. 1960. Meiri 
aukning útflutnings en innflutnings er 
ástæðan fyrir hagstæðari vöruskiptajöfn-
uði í ár en í fyrra, en útflutningur jókst 
um 22,5% fyrstu níu mánuðina 1962 mið-

að við sama tímabil 1961, en innflutning-
ur jókst um 16,9%. 

Í II. töflu er sýndur útflutningur helztu 
vöruflokka til ágústloka 1961 og 1962. 
Helztu breytingar á samsetningu útflutn-
ingsins 1962, miðað við árið á undan, eru 
þær, að útflutningur á frystum fiski og 
síldarafurðum hefur aukizt hlutfallslega, 
en útflutningur á saltfiski, skreið og fisk-
mjöli hefur hins vegar dregizt hlutfalls-
lega saman. 

1 m . töflu eru utanríkisviðskiptin sýnd, 
skipt á lönd, og í IV. töflu er sama 
skipting í hlutfallstölum. Nokkrar breyt-
ingar hafa orðið á skiptingu utanríkis-
viðskipta á lönd, og eru aðalbreytingarnar 
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I. tafla. Inn- og útflutningur og vöruskiptajöfnuSur 
í millj. kr. eftir mánuðum 1960—1962. 

ATH.: Allar tölur eru miðaðar við núverandi gengi. 

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

A l l t árið Janúar-— ágúst 

1 9 6 0 1 9 6 1 1 9 6 1 1 9 6 2 

millj. kr. % millj. kr. % millj. kr. % millj. kr. % 
Ísfiskur 139,2 4,8 204,4 6,7 75,6 4,8 71,5 3,2 
Frystur fiskur 1.013,1 35,3 740,1 24,2 385,0 24,5 630,9 28,0 
Fryst sild 38,6 1,3 76,0 2,5 48,1 3,1 93,5 4,2 
Saltfiskur 330,9 11,5 435,3 14,2 303,1 19,3 328,7 14,6 
Hrogn, söltuð og fryst . . 57,3 2,0 57,1 1,9 44,0 2,8 64,6 2,9 
Skreið 191,0 6,8 276,9 9,0 140,7 9,0 161,7 7,2 
Saltsíld 175,5 6,2 341,4 11,2 139,0 8,9 193,1 8,6 
Humar og rækjur, fryst . 43,9 1,5 44,1 1,4 19,2 1,2 29,1 1,3 
Fiskmeti, niðursoðið . . . . 19,9 0,7 23,3 0,7 7,8 0,5 9,1 0,4 
Þorskalýsi 76,2 2,7 48,6 1,6 23,8 1,5 24,4 1,1 
Síldarlýsi 230,8 8,0 136,0 4,4 48,0 3,1 126,9 5,6 
Karfalýsi 19,9 0,7 5,1 0,2 1,1 0,1 0,1 0,0 
Hvallýsi 28,3 1,0 12,6 0,4 6,4 0,4 9,1 0,4 
Fiskmjöl 80,8 2,8 131,3 4,3 98,4 6,3 116,1 5,1 
Síldarmjöl 112,8 3,9 211,1 6,9 82,0 5,2 220,4 9,8 
Karfamjöl 52,5 1,8 17,9 0,6 9,7 0,6 0,2 0,0 
UIl 26,7 0,9 22,3 0,7 16,9 1,1 25,7 1,1 
Gærur og skinn 80,9 2,8 109,6 3,6 33,8 2,1 38,3 1.7 
Kindakjöt, fryst 61,1 2,1 36,1 1,2 4,8 0,3 14,6 0,6 
ASrar vörur 92,5 3,2 130,9 4,3 81,7 5,2 95,1 4,2 

Samtals 2.871,9 100,0 3.060,1 100,0 1.569,1 100,0 2.253,1 100,0 

ATH.: Allar tölur eru miðaðar við núverandi gengi. 
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III. tafla. Viðskipti við einstök lönd í millj. kr. 

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

Allt árið Janúar — ágúst Allt árið Janúar — ágúst 

1960 1961 1961 1962 1960 1961 1961 1962 

Frjálsgjaldeyrislönd: 
Evrópa: 

Danmörk 434,4 269,0 139,8 163,0 97,7 119,0 59,0 89,5 
Finnland 86,4 75,0 45,0 74,3 81,1 96,5 52,2 63,4 
Noregur 220,7 149,0 84,8 160,4 182,3 33,5 11,1 87,3 
Svíþjóð 152,2 168,0 88,3 154,3 177,2 259,6 106,1 119,7 
Belgia 41,8 42,1 25,2 36,9 1,8 1,5 0,4 0,6 
Bretland 350,5 371,2 207,4 323,2 436,5 726,0 354,4 428,2 
Frakkland 18,1 24,6 12,9 24,3 33,4 29,2 18,1 23,8 
Grikkland 0,6 0,2 — . 0,1 27,5 41,2 16,2 28,1 
Holland 158,4 175,8 71,6 108,9 98,8 57,7 31,8 25,8 
Ítalía 39,4 33,5 17,3 28,3 77,0 110,1 88,6 118,2 
Portúgal 1,2 1,0 0,3 0,9 101,0 102,0 90,1 63,2 
Spánn 46,1 39,4 20,0 23,8 3,6 49,4 31,5 76,4 
V.-Þýzkaland 580,7 361,6 199,8 268,5 201,0 324,1 141,7 221,8 

Ameríka: 
Bandaríkin 516,7 517,1 286,4 334,3 412,7 413,5 239,2 339,6 
Kanada 8,7 7,6 4,0 5,4 0,3 30,4 0,1 9,6 
Kúba 20,2 23,0 11,2 1,2 38,8 22,3 10,0 — 

Afríka: 
Nígería 3,5 0,5 0,3 0,4 131,6 119,1 60,3 75,8 

Önnur lönd 146,9 170,6 90,7 146,4 31,7 51,8 20,5 17,3 

Frjálsgjaldeyrislönd alls 2.826,5 2.429,2 1.305,0 1.854,6 2.134,0 2.586,9 1.331,3 1.788,3 

Vöruskiptalönd: 
Rússland 522,3 471,6 280,8 250,6 427,1 220,3 55,3 297,3 
A.-Þýzkaland 138,5 92,6 58,4 35,5 113,3 42,3 23,0 32,1 
Pólland 64,9 68,0 36,5 60,3 37,3 63,3 37,9 34.3 
Tékkóslóvakía 139,9 106,1 60,8 65,2 115,6 99,5 79,0 59,5 
Brasilia 51,0 54,5 29,1 36,2 25,9 55,9 37,9 22.0 
Finnland 11,3 — — — 6,3 — — • -

Önnur vöruskiptalönd . 18,8 6,4 3,0 8,3 12,4 6,5 5,0 19,6 

Vöruskiptalönd samt. 946,7 799,2 468,6 456,1 737,9 487,8 237,8 464,8 

Samtals 3.773,2 3.228,4 1.773,6 2.310,7 2.871,9 3.074,7 1.569,1 2.253,1 

ATH.: Allar tölur eru miðaðar við núverandi gengi. 
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IV. tafla. Viðskipti við einstök lönd í hlutfallstölum (%). 

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

Allt árið Janúar — apríl Allt árið Janúar — apríl 

1960 1961 1961 1962 1960 1961 1961 1962 

Frjálsgjaldeyrislönd: 
Evrópa: 

3,4 3,9 Danmörk 11,6 8,3 8,0 7,1 3,4 3,9 3,9 3,9 
Finnland 2,3 2,3 2,5 3,2 2,8 3,1 3,3 2,8 
Noregur 5,8 4,6 4,8 6,9 6,3 1,1 0,7 3,8 
Svíþjóð 4,0 5,2 5,0 6,7 6,2 8,4 6,8 5,3 
Belgía 1,1 1,3 1,4 1,6 0,1 — — — 

Bretland 9,2 11,6 11,7 13,9 15,2 23,6 22,6 19,0 
Frakkland 0,5 0,8 0,7 1,1 1,2 1,0 1,2 1,1 
Grikkland 0,0 0,0 — — 1,0 1,3 1,1 1,3 
Holland 4,2 5,4 4,0 4,7 3,4 2,0 2,0 1,5 
Ítalía 1.0 1,0 1,0 1,2 2,7 3,6 5,6 5,2 
Portúgal 0,0 0,0 — 3,5 3,3 5,7 2,8 
Spánn 1,2 1,2 1,1 1,0 0,1 1,6 2,0 3,4 
V.-Þýzkaland 15,5 11,3 11,3 11,5 7,0 10,5 9,0 9,8 

Ameríka: 
Bandaríkin 13,7 16,0 16,2 14,5 14,4 13,4 15,2 15,0 
Kanada 0,2 0,2 0,2 0,2 — 1,0 — 0,4 
Kúba 0,5 0,7 0,6 0,5 1,4 0,7 0,6 — 

Afríka: 
Nígería 0,1 — — — 4,6 3,9 3,8 3,4 

Önnur lönd 3,9 5,3 5,1 6,3 1,1 1,7 1,3 0,8 

Frjálsgjaldeyrislönd alls 74,8 75,2 73,6 80,4 74,4 84,1 84,8 79,5 

Vöruskiptalönd: 
14,9 7,2 Rússland 13,9 14,6 15,8 10,8 14,9 7,2 3,5 13,2 

A.-Þýzkaland 3,7 2,9 3,3 1,5 3,9 1,4 1,5 1,4 
Pólland 1,8 2,1 2,1 2,6 1,3 2,1 2,4 1,5 
Tékkóslóvakía 3,7 3,3 3,4 2,8 4,0 3,2 5,0 2,5 
Brasilía 1,3 1,7 1,6 1,6 0,9 1,8 2,5 1,0 
Finnland 0,3 — — • — 0,2 — — — 

Önnur vöruskiptalönd . 0,5 0,2 0,2 0,3 0,4 0,2 0,3 0,9 

Vöruskiptalönd samt. 25,2 24,8 26,4 19,6 25,6 15,9 15,2 20,5 

Samtals 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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þær, að innflutningur frá vöruskiptalönd-
um hefur dregizt saman, einkum frá Rúss-
landi og Austur-Þýzkalandi, en aukizt frá 
ýmsum frjálsgjaldeyrislöndum. Útflutning-
ur hefur aftur á móti aukizt til vöruskipta-
landa, og er það nær eingöngu vegna auk-
ins útflutnings til Rússlands, en minnkað 
hlutfallslega til frjálsgjaldeyrislanda. Þess 
ber að gæta, að útflutningur var óvenju-
lega lítill til Rússlands á fyrra hluta árs 
1961. Útflutningur til flestra annarra vöru-
skiptalanda hefur dregizt hlutfallslega sam-
an á árinu. 

Gjaldeyrisstaða bankanna. 

Yfirlit yfir gjaldeyrisstöðu bankanna er 
sýnt í V. töflu. Tölurnar eru umreiknaðar 
úr erlendri mynt í íslenzkar krónur á gild-
andi gengi á hverjum tima nema 8. liður 
töflunnar, sem sýnir gjaldeyrisstöðuna í 
heild umreiknaða til núverandi gengis. 

Gjaldeyrisstaða bankanna batnaði um 
324 millj. kr. í frjálsum gjaldeyri og 83 
millj. kr. í vöruskiptagjaldeyri eða sam-
tals 407 millj. kr. frá ársbyrjun til októ-
berloka 1962. Á sama tímabili í fyrra 
batnaði staðan um 452 millj. kr. í frjálsum 
gjaldeyri, en versnaði um 189 millj. kr. í 
vöruskiptagjaldeyri, þannig að staðan batn-
aði þá í heild um 263 millj. kr. 

Ef litið er á þróun gjaldeyrisstöðunnar 
eftir mánuðum, má sjá, að staðan fór stöð-
ugt batnandi fyrstu fimm mánuði ársins 
og hafði þá batnað um 437 millj. kr. frá 
ársbyrjun. í júní versnaði staðan um rúm-
ar 50 millj. kr. og í júli um rúmar 80 millj. 
kr. í ágúst batnaði staðan um tæpar 50 
millj. kr., versnaði svo um rúmar 60 millj. 
kr. í september, en batnaði aftur i október 
um 117 millj. kr. í marzmánuði varð bati 
gjaldeyrisstöðunnar mestur, 148 millj. kr. 

Eins og sjá má í V. töflu, hefur skuldin 
við Evrópusjóðinn verið greidd að fullu, 
en dregið var á lántökuheimild í marz og 
júni 1960, samtals að upphæð 7 millj. doll-
ara af 12 millj. dollara lánsheimild. Í des-
ember 1961 voru 2 millj. dollara endur-
greiddar, og í janúar og febrúar 1962 voru 
greiddar 2,5 millj. dollara í hvorum mán-
uði fyrir sig. Í febrúar 1960 var samið við 

Gjaldeyrisstaða bankanna. 

Alþjóðagjaldeyrissjóðinn um yfirdráttar-
heimild að upphæð 8,4 millj. dollara. Af 
þeirri heimild voru 6,8 millj. dollara not-
aðar á árinu 1960. Í júnímánuði 1962 voru 
2 millj. dollara endurgreiddar og aftur 2 
millj. dollara í september sl. Eftirstöðvar 
nú eru þvi 2,8 millj. dollara, en það er 
jafnhá upphæð og gullinnstæða Íslands hjá 
sjóðnum. Báðar framangreindar lánsheim-
ildir voru fengnar til þess að styrkja gjald-
eyrisstöðu bankanna og auka viðskipta-
frelsi í sambandi við þær ráðstafanir, sem 
gerðar voru í efnahagsmálum á árinu 1960. 
Skuldirnar við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og 
Evrópusjóðinn hafa frá upphafi verið 
taldar með í gjaldeyrisstöðu bankanna, þ. 
e. skuldbindingarnar hafa komið til frá-
dráttar á gjaldeyrisinnstæðum, eins og sjá 
má í V. töflu, og hafa því skuldir þessar 
og endurgreiðsla þeirra ekki haft nein áhrif 
á heildargjaldeyrisstöðuna, þar sem aðeins 
hefur verið um eignabreytingar að ræða. 

Stuttar ábyrgðir, þ. e. til eins árs eða 
skemmri tíma, námu 322 millj. króna í lok 
októbermánaðar 1962 á móti 295 millj. kr. 
á sama tíma í fyrra. Aðrar greiðsluskuld-
bindingar bankanna námu nú 269 millj. kr., 
en 280 millj. kr. árið áður. Ýmsar kröfur 
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V. tafla. Gjaldeyrisstaða bankanna. 

Skýringar við V. töflu. Allar tölur í töflunni, aö undanskíldum 8. lið, eru miðaðar við skráð gengi 
á hverjum tíma, þ. e. tölur frá árslokum 1955 til janúarloka 1960 eru miðaðar við skráð gengi fyrir 
gengisbreytinguna i febrúar 1960, en tölur frá og með ágúst 1961 eru miðaðar við gengi eftir 4. ágúst 
1961. Ef umreikna á eldri tölur til núverandi gengis, þarf að margfalda tölur fyrir tímabilið 1955— 
janúar 1960 með 264,1, en með 113,0 fyrir tímabilið febrúar 1960—júlí 1961, 

1. liður töflunnar sýnir aðstöðu bankanna gagnvart erlendum bönkum, verðbréfaeign, gulleign 
Seðlabankans, gullframlag til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, seðla og erlenda mynt. 

2. liður sýnir nettóeign bankanna af víxlum og ávisunum, sem greiðast eiga í erlendum gjaldeyrl. 
3. liður sýnir, hve mikið er búið að nota af yfirdráttarláni hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. 
4. liður sýnir, hve mikið er búið að nota af lánsheimild hjá Evrópusjóðnum. 
5. liður sýnir aðstöðuna í frjálsum gjaldeyri samtals. 
6. liður sýnlr stöðuna í vöruskiptagjaldeyri. 
7. liður sýnir heildargjaldeyrisstöðuna. 
8. liður sýnir heildargjaldeyrisstöðuna umreiknaða samkvæmt núverandi gengi. 
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þus 

á útlönd námu 224 millj. kr. í októberlok 
sl., en 106 millj. kr. árið áður. Stutt vöru-
kaupalán innílytjenda, en þau eru innifalin 
i stuttum ábyrgðum og greiðsluskuldbind-
ingum, námu 369 millj. kr. í októberlok 
1962, en 259 millj. kr. í októberlok árið 
áður. Gjaldeyrisstaða bankanna að viðbætt-
um óinnkomnum kröfum á útlönd, en frá-
dregnum stuttum ábyrgðum og greiðslu-
skuldbindingum, var 566 millj. kr. eignir 
umfram skuldbindingar í lok október 1962, 
en 80 millj. kr. skuldbindingar umfram 
eignir í októberlok 1961. Staðan, að kröf-
um og skuldbindingum meðtöldum, hefur 300 
því batnað um 646 millj. kr. á tímabilinu. 

Verðmæti útflutningsvörubirgða nam 
1.017 millj. kr. í lok október 1962, en 972 
millj. kr. í lok október 1961. 200 

Útgerð og aflabrögð. 

Heildaraflinn fyrstu sjö mánuði ársins 
var 457 þús. tonn á móti 404 þús. tonnum 
á sama tíma í fyrra. Aukningin hefur því 
numið 53 þús. tonnum eða 13%, sem stafar 
af stórauknum síldarafla, bæði á vetrar-
veiðum við Suðurland og sumarsíldveiðum 
fyrir Norður- og Austurlandi. Mestöll önn-
ur veiði dróst saman, og er það skiljan-
legt, þegar haft er í huga hið langa tog-
araverkfall, sem hófst 9. marz og lauk ekki 
fyrr en 5. júlí. Togarar hófu ekki veiðar 
aftur almennt fyrr en í lok júlí eða byrjun 
ágúst. Þorskaflinn þessa sjö mánuði 
minnkaði um 6 þús. tonn eða 3,5% miðað 
við árið á undan. Karfaaflinn minnkaði um 
10 þús. tonn eða 74%. 

Bátaaflinn varð 441 þús. tonn fyrstu sjö 
mánuði þessa árs, en 361 þús. tonn á sama 
tímabili í fyrra. Flatfiskur hefur lítið veiðzt 
í ár, og rækjuafli hefur einnig minnkað, en 
allur annar bátaafli hefur aukizt. 

Alls tóku þátt í sumarsíldveiðum 225 
skip eða 5 fleiri en í fyrra, og voru öll með 
hringnót. Það má því segja, að hringnótin 
og kraftblökkin hafi nú alveg útrýmt 
snurpunótinni, og bendir allt til þess, að 
sú veiðiaðferð verði ekki tekin upp aftur. 

Þetta síldveiðisumar var það fengsæl-
asta, sem um getur, þegar á heildarafla er 

litið, en aflinn á hvert skip hefur stundum 
verið meiri. Heildarsildaraflinn í sumar 
mun hafa verið 320 þús. tn, en 1940 og 1944 
var aflinn 235 þús. tonn og 222 þús. tonn. 
Ef menn reyna að gera sér grein fyrir, 
hvernig á þessum mikla afla standi, verð-
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ur niðurstaðan sú, að ekki neitt eitt valdi 
þvi, heldur hafi allt hjálpazt að. 

Veiðitækninni hefur farið mjög fram 
á síðustu árum, þannig að nú þarf ekki 
lengur að bíða eftir því, að síldin vaði. 
Hægt er að firrna hana með astiktækjum, 
sem verða stöðugt fullkomnari með hverju 
ári, sem líður, svo að þriggja ára gömul 
tæki þykja nú úrelt; hægt er að veiða 
síldina á miklu meira dýpi en áður með 
djúpnótum, og kraftblökkin veldur því, að 
veiðarnar ganga nú fljótar og krefjast ekki 
eins mikils mannafla og áður var. Óvenju 
mikil síldargengd var einnig á miðunum 
og tíð svo hagstæð, að elztu menn muna 
ekki annað eins. Davíð Ólafsson fiskimála-
stjóri hélt því fram í erindi, sem hann 
flutti í útvarpið um sildveiðarnar, að ein 
helzta forsenda fyrir þessari góðu veiði 
væri öflug og vel skipulögð síldarleit, sem 
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VI. tafla. Fiskafli, sundurliðaður á togara og báta, 
frá janúar 1960 til júlí 1962. 

1 9 6 0 1 9 6 1 1 9 6 2 

Togarar Bátar Samtali Togarar Bátar Samtali Togarar Bátar Samtals 
tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn 

Janúar 5.726 19.471 25.197 4.466 18.384 22.850 3.935 28.973 32.908 
Febrúar 7.961 25.828 33.789 4.503 24.721 29.224 4.099 28.390 32.489 
Marz 8.425 61.944 70.369 8.272 46.822 55.094 6.485 54.130 60.615 
Apríl 10.214 62.433 72.647 8.325 70.450 78.775 1.046 66.341 67.387 
Maí 10.697 21.537 32.234 11.375 30.832 42.207 — 73.452 73.452 
Júní 13.766 49.014 62.780 2.486 34.686 37.172 27.913 27.913 
Júlí 13.002 50.111 63.113 3.378 135.647 139.025 — 162.200 162.200 
Ágúst 8.863 40.225 49.088 10.470 85.265 95.735 
September . . . 7.021 12.240 19.261 5.175 10.515 15.690 
Október 15.478 13.984 29.462 5.154 17.357 22.511 
Nóvember . . . 6.206 24.986 31.192 4.441 31.627 36.068 
Desember 6.316 18.296 24.612 4.332 56.506 60.838 

Samtals 113.675 400.069 513.744 72.377 562.812 635.189 

Jan.—júlí . . . 69.791 290.338 360.129 42.805 561.542 404.347 15.565 441.399 456.964 

VII. tafla. Fiskaflinn 1960—1962, skipt á fisktegundir. 
Miðað er við fiskinn slægðan með haus að öðru leyti en því, að sild og annar fiskur í verksmiðj-

ur er talinn óslægður úr sjó. 

Allt árið 1.—2. ársfjórðungur 2. ársfjórðungur 

1960 1961 1961 1962 1961 1962 

tonn tonn tonn tonn tonn tonn 

Þorskur 243.396 193.130 153.443 148.521 94.624 81.960 
Ýsa 33.716 41.088 16.778 15.977 5.221 3.555 
Ufsi 10.236 11.847 5.239 5.986 2.831 1.440 
Langa 5.411 5.180 3.637 4.196 1.320 752 
Steinbítur 8.629 11.793 8.901 9.910 4.689 5.446 
Keila 7.023 5.069 3.507 3.599 632 540 
Karfi 55.859 26.963 10.640 2.962 6.869 571 
Heilagfiski 1.680 1.700 761 649 342 245 
Skarkoli 3.133 4.404 854 1.025 776 766 
Annar flatfiskur 2.462 2.753 892 499 707 302 
Síld 136.438 325.911 58.390 99.285 38.853 71.843 
Humar 1.975 1.490 801 771 801 771 
Rækja 1.336 1.385 430 349 48 163 
Ósundurliðað 2.450 2.476 1.049 1.035 441 398 

513.744 635.189 265.322 294.764 158.154 168.752 
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VIII. tafla. Hagnýting fiskaflans 1960—1962. 
Aflinn talinn eins og í VH. töflu. 

Allt árið 1.—2. ársfjórðungur 2. ársfjórðungur 

1960 1961 1961 1962 1961 1962 

tonn tonn tonn tonn tonn tonn 

Ísaður fiskur og sild . . 29.070 39.912 19.658 20.448 9.351 3.841 
Fiskur til frystingar . . . . 200.032 144.789 87.908 82.007 46.861 38.714 
Fiskur í herzlu 56.098 47.583 41.083 31.004 28.391 18.699 
Fiskur í niðursuðu — 114 — — — - — 

Fiskur til söltunar 74.866 68.819 55.458 62.143 32.506 34.043 
Síld til frystingar 9.771 25.259 8.004 14.070 2.959 6.685 
Síld til söltunar 21.834 68.068 17.609 4.851 11.572 2.791 
Síld í verksmiðjur 103.546 225.673 28.657 72.646 22.697 60.025 
Annar fiskur í verksm. . 6.580 3.708 1.717 1.156 940 489 
Innanlandsneyzla 8.636 8.389 3.997 5.319 2.028 2.532 
Skelfiskur til frystingar . 2.973 2.552 1.105 1.034 835 853 
Skelfiskur í niðursuðu . . 338 323 126 86 14 80 

Samtals 513.744 635.189 265.322 294.764 158.154 168.752 

IX. tafla. Framleiðsla og sala mjólkurafurða 1959—1962. 

Allt árið 1.—3. ársfjórðungur 

1959 1960 1961 1961 1962 

Móttekin mjólk 69.575 75.915 81.897 66.008 71.129 
Seld nýmjólk þús. ltr. 32.853 35.411 36.527 26.909 28.898 
Seldur rjómi þús. ltr. 939 972 997 730 744 
Framleitt smjör 913 1.100 1.339 1.186 1.250 
Selt smjör 995 1.059 1.195 943 965 
Framleitt skyr . . . tonn 1.797 1.793 1.877 1.424 1.469 
Framleiddur mjólkurostur . . . tonn 649 508 564 540 667 
Seldur mjólkurostur . . . tonn 564 563 573 464 456 
Framleiddur mysuostur . . . . . . tonn 50 47 40 32 42 
Framleitt nýmjólkurduft . . . . tonn 48 41 42 33 38 
Framleitt undanrennuduft . . . tonn 396 555 727 699 678 
Mjólk í niðursuðu þús. ltr. 152 37 96 96 78 
Undanrenna í kasein þús. ltr. 5.624 8.370 11.086 8.843 9.885 
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hefði nú í sumar verið framkvæmd með 
meiri ágætum en nokkurn tíma áður. 

Verðmæti aflans eða það fé, sem skip 
og áhafnir fá fyrir hann, nemur um 400 
milljónum króna. Saltsíldarframleiðslan í 
sumar mun hafa numið um 375 þús. tunn-
um uppsöltuðum, en nam 364 þús. tunnum 
í fyrrasumar. Til frystingar fóru 39 þús. 
tunnur uppmældar, en voru 24 þús. í fyrra. 
í bræðslu fóru nú 1.944 þús. mál, en 1.135 
þús. í fyrra. 

Nú var það ráð tekið að hafa skip í 
flutningum og flytja síld frá Austfjörðum 
til sildarverksmiðja Norðurlands og jafn-
vel Suðurlands. Alls voru þannig flutt 234 
þús. mál, þar af til Siglufjarðar og Skaga-
strandar 121 þús. mál. 

Erfitt er að gera sér grein fyrir heildar-
verðmæti framleiðslunnar, sökum þess hve 
afurðaverðið er ótryggt og miklar birgðir 
fyrirliggjandi í landinu, einkum af lýsi, en 
þó má segja, að ekki sé fjarri lagi að áætla 
það um 850 milljónir króna. 

Hvalveiðarnar gengu óvenju vel í sum-
ar, og má í því sambandi benda á, að skipa-
kosturinn var endurnýjaður og stærri skip 
tekin í notkun við veiðarnar. Í sumar veidd-
ust 483 hvalir. Þar af voru 136 búrhvalir, 
303 langreyðar og 44 sandreyðar. Fram-
leiðslan skiptist þannig á afurðir: lýsi 5.460 
tonn, kjöt 2.794 tonn, mjöl 2.395 tonn og 
rengi 65 tonn. Ógerningur er að gera sér 
grein fyrir, hversu mikils virði framleiðslan 
er, þar sem aðeins 1.300 tonn af lýsisfram-
leiðslunni eru seld, en söluhorfur óvissar. 

Landbúnaður. 

Sumarið var bændum ekki hagstætt að 
þessu sinni, þar sem það var kalt og sólar-
lítið víðast hvar. Á Suðurlandi fór klaki 
seint úr jörðu, og á Norður- og Austur-
landi kólu tún mjög, og spillti þetta sprett-
unni. Aðeins á Vestfjarðakjálkanum, í 
Dalasýslu og á Snæfellsnesi var spretta tal-
in góð. 

Heyfengur varð þó víða mikill að vöxt-
um, þótt illa heyjaðist á túnum, því að 
margir bændur gátu aflað heyja á engjum, 
sem í sumum tilfellum höfðu ekki verið 

nýtt um árabil. Vegna góðrar aðstöðu til 
votheysverkunar og útbúnaðar til súg-
þurrkunar í hlöðum, sem sumir bændur 
hafa, urðu gæði heyfengsins víða sæmileg. 
í heild mun heyfengur þó hafa verið fyrir 
neðan meðallag. 

Kornræktin misheppnaðist að verulegu 
leyti í sumar. Mikill hluti kornsins náði 
litlum þroska, og sumt spilltist vegna 
storma. 

Kartöfluuppskeran varð hvergi meiri en 
í meðallagi, en á flestum stöðum fyrir neð-
an meðallag. Kartöflugrös stórspilltust 
vegna frosta seinni partinn í ágúst og um 
miðjan september. Rófur spruttu sæmi-
lega, og munu nokkrir hlýindadagar, sem 
komu í október, hafa bjargað þar miklu. 

Tölurnar í IX. töflu eru fengnar frá 
Framleiðsluráði landbúnaðarins. Þar má 
sjá, að aukning hefur verið mikil á fram-
leiðslu allra þeirra afurða, sem taflan sýn-
ir, nema á undanrennudufti, og minni mjólk 
hefur nú farið til niðursuðu en á sama 
tímabili í fyrra. Sala á mjólkurosti hefur 
minnkað í ár miðað við sjö fyrstu mán-
uðina í fyrra, en smjörsalan hefur aukizt 
töluvert. 

Kaupgjalds- og verðlagsmál. 

Í síðasta hefti Fjármálatíðinda er stutt-
lega gerð grein fyrir helztu kaup-
gjaldshækkunum, er urðu frá síðastliðnu 
vori og fram á mitt ár 1962. Síðan hefur 
kaup fjölmargra starfshópa hækkað, og 
má segja, að um almenna kauphækkun hafi 
verið að ræða á þessu ári. 

Hér á eftir verður getið kauphækkana 
hjá stærstu félögum launþega, en þá verð-
ur meðtalin 4% almenna kauphækkunin, 
sem kom til framkvæmda 1. júni og ákveð-
in hafði verið árið áður. 

Hinn 27. júlí sl. auglýsti Trésmíðafélag 
Reykjavíkur hækkun á kauptöxtum. Marg-
ir atvinnurekendur vildu ekki una þessari 
hækkun, en þó varð ekki um fullkomna 
vinnustöðvun að ræða, svo sem tíðkast í 
verkföllum. Málinu var skotið til Félags-
dóms, sem úrskurðaði, að um raunverulegt 
verkfall væri að ræða og jafnframt, að 
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X. tafla. Vísitala framfærslukostnaðar. 
Marz 1959 = 100. 

ATH. Umreikna má þessa visitölu í vísitölu 
samkvæmt eldra grundvelli með þvi að marg-
falda hana með 2,025. 

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

það væri ólöglegt. En svo var verkfall 
boðað á venjulegan hátt, og eftir eins dags 
vinnustöðvun tókust samningar 20. ágúst. 
Hækkaði kaup trésmiða um 18% miðað 
við það, sem verið hafði fyrir 1. júní. Við 
samningsgerðina var tekið tillit til þess, 
að trésmiðir lækkuðu nokkuð launakröfur 
sínar, er þeir höfðu fengið samþykktan 
lifeyrissjóð árið 1958. Í samningum við 
önnur launþegafélög síðar mun slíkur hátt-
ur ekki hafa verið hafður á. 

Bifvélavirkjar fengu um 10% kauphækk-
un 22. júní, rafvirkjar fengu svipaða hækk-
im 1. júlí og múrarar nær 11% hækkun 15. 
júlí. Og eru allar þessar tölur miðaðar 
við kaupið fyrir 1. júní. 

Prentaraverkfall hófst 1. sept., og því 
lauk 8. sept. Fengu prentarar alls um 18% 
kauphækkun, og í samninga var einnig 
tekið það nýmæli, að 6% orlofsfé verður 

bætt á allt eftirvinnukaup. Bókbindarar 
hafa einnig fengið svipaða hækkun og 
prentarar. 

Vinnustöðvun á togurunum var boðuð 
10. marz í vor, og var ekki endanlega geng-
ið frá samningum milli togarasjómanna 
og útgerðarmanna fyrr en 10. júlí. Helztu 
breytingar frá fyrri samningum voru þess-
ar. Fastakaup háseta hækkaði úr rúmum 
3.400 kr. á mánuði í 4 þúsund, og fisk-
verðið, sem hlutur háseta hefur verið 
reiknaður eftir við landanir innan lands, 
hækkaði úr 1,66 kr. (miðað við hvert kg 
af þorski) í 3,20 kr., þegar um 1. flokks 
fisk er að ræða. Á hinn bóginn eru nú 
dregin 25% frá aflaverðmæti við land-
anir erlendis, áður en til skipta kemur, í 
stað 17% áður. 

Eins og kunnugt er, hafa opinberir 
starfsmenn fengið samningsrétt um kaup 
sitt og kjör, en þar sem ekki þótti fært 
að bíða allsherjarendurskoðunar á launa-
málum þeirra, var ákveðið, að þeir skyldu 
fá 4 + 7 % eða alls 11,28% kauphækkun 
frá 1. júní sl. 

Vísitala framfærslukostnaðar er sýnd á 
X. töflu. Vísitalan í september var tveim-
ur stigum hærri en í mánuðinum á undan, 
og var það vegna hækkana á opinberum 
gjöldum, sem eru tekin í vísitöluna einu 
sinni á ári (1. sept.). í október hafði vísi-
talan svo enn hækkað um þrjú stig. Mun-
aði þar mest um hækkun á landbúnaðar-
afurðum. Þrátt fyrir aukna niðurgreiðslu 
á kjöti olli hækkun þess 0,6 stiga hækkun 
vísitölunnar, og verðhækkun á mjólk og 
mjólkurafurðum olli 1,3 stiga vísitölu-
hækkun. 

Vísitala byggingarkostnaðar er sýnd á 
XI. töflu. Frá júní til október hækkaði hún 
um fimm stig, og munaði þar langmest um 
launahækkun trésmiða, en aðrar launa-
hækkanir höfðu einkum leitt til hækkun-
ar á vísitölunni, sem varð í júní. 

Peningamarkaðurinn. 

Þróun peningamálanna þetta ár hefur 
einkennzt af mjög mikilli aukningu inn- og 
útlána, og jafnframt hefur gjaldeyrisstað-
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Peningamagn. 

an batnað til mikilla muna. Aðstaða ríkis-
sjóðs og ríkisstofnana gagnvart Seðlabank-
anum hefur versnað nokkuð, það sem af 
er árinu, en aðstaða peningastofnana hefur 
á hinn bóginn batnað mjög mikið. Gjald-
eyrisstaða bankanna hefur alls batnað um 
406 millj. kr. til októberloka nú eða 130 
millj. kr. meira en á sama tíma sl. ár. Um 
gjaldeyrisstöðuna er nánar rætt í frétta-

Sparifé. 

þættinum um Gjaldeyrisstöðu bankanna 
hér að frarnan. Hér á eftir verður vilcið 
nokkuð að einstökum þáttum peningamála-
þróunarinnar fyrstu tíu mánuði ársins. 

Reikningsstaða ríkissjóðs og rikisstofn-
ana hefur verið óvenju góð, það sem af er 
árinu, og hafa innstæður þessara aðila að 
staðaldri verið meiri en skuldir. Einkum 
hafa innstæður ríkisstofnana verið miklar, 
en jafnframt hefur staða ríkissjóðs á aðal-
viðskiptareikningi verið til muna betri en 
var á sl. ári. Þrátt fyrir þetta hefur reikn-
ingsstaða þessara aðila versnað um 79 
millj. kr. á árinu eða 57 millj. kr. meira 

Mótvirðisfé. 

en á sama tíma sl. ár, en þess er að gæta, 
að staðan var sérstaklega góð um sl. ára-
mót. Yfirleitt fer staða ríkissjóðs mjög 
ört batnandi síðara hluta ársins, og svo var 
á sl. ári. Þá batnaði staðan um 49 millj. 
kr. í október og 51 millj. kr. í september. 
Nú hefur þessi breyting orðið rniklu hæg-
ari, varð 11 millj. kr. í október og 4 millj. 
kr. í september. 

Reikningsstaða innlánsstofnana hefur á 
árinu batnað um 419 millj. kr. á móti 524 
millj. kr. á sama tíma í fvrra. Segja má, 
að reikningsstaðan hafi farið stöðugt batn-
andi frá febrúarlokum 1961, og hefur hún 
batnað alls um 1.023 millj. kr. á þeim 
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virðisinnstæður vegna nýrra stofnlána hafa 
þó aukizt nokkuð. 

Lítil sem engin aukning hefur orðið á 
endurkaupum afurðavíxla á árinu eða að-
eins 4 millj. kr. á móti 155 millj. kr. í fyrra. 
Upphæð endurkeyptra víxla er nú 799 millj. 
kr., en það er 93 millj. kr. minna en á sama 
tíma sl. ár. Ástæðan til þessa er m. a. sú, 
eins og áður hefur verið getið um, að freð-

fiskbirgðir í Bandaríkjunum eru kostaðar 
með bandarísku lánsfé. 

Sé tekin saman reikningsstaða innláns-
stofnana og staða endurkeyptra vixla, kem-
ur í ljós, að í ár hefur heildarstaðan batnað 
um 415 millj. kr., en um 368 millj. kr. á 
sama tíma í fyrra. 

Staða fjárfestingarlánastofnana hefur 
á árinu versnað um 24 millj. kr. eða 137 
millj. kr. minna er. í fyrra. Þarna er að 
mestu um að ræða lækkun innstæðna, en 
einnig hefur skuld Stofnlánadeildar auk-
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XII. tafla. Yfirlitstölur úr reikningum banka og sparisjóða. 

1) Peningamagn: Samanlögð seðlavelta, innstæður í sparisjóðsávlsanareikningum og hlaupareikn-
lngum viðskiptabanka og sparisjóða að frádregnu geymslufé vegna innflutnings og enn fremur 
hlaupareikningsinnstæður Í Seðlabankanum aðrar en innstæður ríkissjóðs og mótvirði banda-
rlskra vörukaupalána (P.L. 480 lána). 

2) Mótvirðisfé og geymslufé: Auk mótvirðisfjár á reikningum Seðlabankans er hér með talið 
mótvirði bandariskra vðrukaupalána og geymslufé vegna innflutnings. 

3) Heildarútlán: Sama tala og í 9. dálki XIV. töflu. 
4) Lán Seðlabanka til ríkissjóðs og fjárfestingarlánastofnana, nettó: Samanlagðar tölur úr 2., 5. 

og 6. dálki í XIII. tðflu. 
5) Gjaldeyrisstaða bankanna: Sama tala og í 7. dálki V. töflu. 
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XIII. tafla. Úr reikningum Seðlabankans. 

1) Tölur 1 2., 4. og 5. dálki sýna reikningsstöðu ríkissjóðs og ríkisstofnana, banka og sparisjóða og 
fjárfestingarlánastofnana við Seðlabankann. 

2) Mótvirðisfé: Þarna er auk mótvirðisfjár á nafni ríkissjóðs og Framkvœmdabankans talið mót-
virði bandarískra vörukaupalána (P.L. 480). 
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XIV. tafla. Úr reikningum viðskiptabanka og sparisjóða. 

1) Innlánin, eins og þau koma fram í töflunni, 
stofnana hverrar hjá annarri. 

2) Spariinnlán eru hér tilgreind að frádregnum 
3) Með veltiinnlánum er talið geymslufé vegna 

bókum. 

eru nettóinnlán, þ. e. að frádregnum innlánum 

innstæðum í sparisjóðsávisanabókum. 
innflutnings og innstæður í sparisjóðsávísana-
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Endurkeyptir víxlar. 

izt nokkuð. Á sl. ári versnaði staða þess-
ara aðila um 161 millj. kr., og var það 
eingöngu vegna hinna nýju stofnlána, sem 
veitt voru, en jafnframt jukust innstæður 
fjárfestingarlánastofnana verulega. 

Útlán banka og sparisjóða hafa alls 
aukizt um 692 millj. kr. til októberloka í ár, 
og er það 174 millj. kr. meira en á sama 
tíma sl. ár. Þessi samanburður er þó ekki 
alls kostar réttur, þar eð um þetta leyti 
árs 1961 var langt komið veitingu hinna 
nýju stofnlána, og verður að bæta þeim 
við útlánatöluna, ef fá á rétta hugmynd 
um lánveitingar bankanna. í lok október 
í fyrra voru lánveitingar Stofnlánadeild-
arinnar orðnar meira en 200 millj. kr., en 
á þessu ári hefur deildin lánað um 30 millj. 
kr., þannig að segja má, að útlánaaukning-
in sé nú mjög svipuð því, er var á sl. ári, 
sé tekið tillit til hinna nýju stofnlána, sem 
að mestu fara til að greiða niður skuldir 
viðskiptamanna við bankana. Af útlána-
aukningunni eru rúmlega 3/4 eða 539 millj. 
kr. hjá viðskiptabönkunum, en um 1/4 eða 
153 millj. kr. hjá sparisjóðunum. Stærst-
ur hluti þessarar miklu útlánaaukningar 
hefur farið til sjávarútvegs, enda hafa 
birgðir aukizt mjög frá áramótum. Mjög 
verulegur hluti þessarar útlánaaukningar 

er erlent lánsfé, sem endurlánað hefur ver-
ið hér innan lands. Er þarna um að ræða 
lán, sem Landsbankinn tók hjá viðskipta-
banka sínum í New York í febrúar sl. 
Lánið var upphaflega 2 millj. dollara, en 
var síðar hækkað í 4 millj. dollara. Fé þetta 
hefur Landsbankinn endurlánað Sölumið-
stöð hraðfrystihúsanna og Sambandi ísl. 
samvinnufélaga gegn veði í freðfiskbirgð-
um þessara aðila í Bandaríkjunum. Nánar 
er getið um lán þetta og notkun þess á 
156. bls. í 2. hefti Fjármálatíðinda 1962. 
Einnig hefur orðið mjög mikil aukning á 
útlánum til verzlunar og iðnaðar. Útlán 
til bæjarfélaga hafa aukizt allverulega, og 
er þar m. a. um að ræða lán til Reykja-
víkurborgar vegna hitaveituframkvæmda. 

Eins og áður er vikið að, hafa innláns-
stofnanir getað staðið sjálfar undir hinni 
miklu aukningu útlána. Innlánsaukning, 
það sem af er árinu, er orðin meiri en verið 
hefur nokkru sinni áður. Sparifé hefur 
aukizt um 525 millj. kr. og veltiinnlán um 
317 millj. kr. eða alls 842 millj. kr., og eru 
það 22% innstæðna, eins og þær voru í 
árslok 1961. 

Eins og áður segir, hefur sparifé aukizt 
um 525 millj. kr., sem er 174 millj. kr. 
meira en á sama tíma 1961. Af þessari 
aukningu eru 384 millj. kr. í bönkum á 
móti 254 millj. kr. í fyrra og 141 millj. kr. 
í sparisjóðum á móti 97 millj. kr. í fyrra. 
Þessi mikla aukning sparifjár stafar vafa-
laust af mikilli tekjuaukningu manna að 
undanförnu. 

Veltiinnlán hafa alls aukizt um 317 millj. 
kr., sem er nokkru minna en á sl. ári, er 
aukningin varð 360 millj. kr. 

Eins og áður segir, nemur heildaraukn-
ing innlána 842 millj. kr., en útlánaaukn-
ingin 692 millj. kr. Innlánaaukning um-
fram aukningu útlána er því 150 millj. kr. 

Viðskiptasamningar. 

Ungverjaland. Hinn 16. maí 1962 var 
viðskipta- og greiðslusamningur Íslands 
og Ungverjalands frá 6. marz 1953 fram-
lengdur óbreyttur til ársloka 1962. Helztu 
vörur, sem Íslendingar kaupa af Ungverj-
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XV. tafla. Efnahagsreikningar Seðlabankans. 
Í millj . kr. 
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XV. tafla, frh. Efnahagsreikningar Seðlabankans. 
Í millj. kr. 
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XVI. tafla. Efnahagsreikningar viðskiptabankanna. 
Samandreginn efnahagur Landsbankans, Útvegsbankans, Búnaðarbankans, 

Iðnaðarbankans og Verzlunarbankans. 
Í mlllj. kr. 
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um, eru ýmiss konar iðnaðar- og vefnaðar-
vörur, en selja þeim í staðinn hraðfrystan 
fisk, fiskmjöl o. fl. 

Frakkland. Með erindaskiptum í París 
24. maí 1962 var viðskiptasamningur Ís-
lands og Frakklands frá 6. desember 1951 
framlengdur til 31. desember 1962. 

Tékkóslóvakía. Hinn 4. september 1962 
var á grundvelli viðskiptasamnings frá 
16. nóvember 1960 undirritað í Prag sam-
komulag um viðskipti Íslands og Tékkó-
slóvakíu á tímabilinu 1. september 1962 til 
31. ágúst 1963. Samkomulagið gerir ráð 
fyrir, að flutt verði út frá Íslandi fryst 
flök, fryst og söltuð síld, fiskmjöl, lýsi o. 
fl., en frá Tékkóslóvakíu er gert ráð fyrir 
kaupum á vefnaðarvöru, skófatnaði, bús-
áhöldum, rúðugleri, járni og stálvörum, 
iðnaðarvörum, vélum, bílum, hjólbörðum 
o. fl. 

Pólland. Hinn 14. september 1962 var á 
grundvelli viðskiptasamnings frá 18. nóv-
ember 1949 undirritað í Varsjá samkomu-
lag um viðskipti milli Íslands og Póllands 
á tímabilinu 1. október 1962 til 30. sept-
ember 1963. Samkvæmt vörulistum þeim, 
sem nú hefur verið samið um, er gert ráð 
fyrir, að Íslendingar selji Pólverjum frysta 
sild, saltsíld, fiskmjöl, lýsi, gærur, garnir 
o. fl., en kaupi frá Pólverjum kol, vefn-
aðarvöru, efnavörur járnvörur, vélar, verk-
færi, búsáhöld, timbur, sykur o. fl. 

Gengisskráning. 

Gullgengi íslenzkrar krónu. Pappírskrón-
an er nú 5,12536% af upphaflegu verðgildi 
sínu. Ein pappírskróna samsvarar nú 
0,0206668 gr af skíru gulli. Samkvæmt því 
jafngilda 100 gullkrónur 1.951,09 pappírs-
krónum. 

Stofngengi íslenzku krónunnar er 43,00 
kr. í einum Bandaríkjadollar. 

Kaupgengi Bandarikjadollars er 42,95 
kr. og sölugengi 43,06 kr. Gengi á öðrurn 
frjálsum gjaldeyri er skráð eftir gengi við-
komandi gjaldeyris gagnvart dollar. 

I XV111. töflu eru sýndar þær breytingar, 
sem orðið hafa á skráningu erlends gjald-
eyris hjá Seðlabanka íslands, frá því að 

XVII. tafla. Innlán og útlán Söfnunar-
sjóðs og innlánsdeilda kaupfélaga. 

Í mill j . kr. 

yfirlit yfir gengi var síðast birt í Fjár-
málatíðindum. Gengi á eftirtöldum mynt-
um, sem ekki eru sýndar í XVIIL töflu, 
hefur verið óbreytt frá síðasta yfirliti: 
peseti 71,60 kr. kaupgengi og 71,80 kr. sölu-
gengi, tékknesk króna 596,40 kr. kaup-
gengi og 598,00 kr. sölugengi, allt miðað 
við 100 einingar af erlendu myntinni. Þá 
hefur skráning einnig verið óbreytt á reikn-
ingskrónu í sambandi við viðskipti við 
vöruskiptalönd, þar sem reikningsviðskipt-
in eru skráð í íslenzkum krónum: kaup-
gengi 99,86 kr. og sölugengi 100,14 kr. 
fyrir hverjar 100 reikningskrónur. Sömu-
leiðis hefur gengið verið óbreytt á reikn-
ingspundum í sambandi við viðskipti við 
vöruskiptalönd, þar sem viðskiptin eru 
skráð í sterlingspundum sem reikningsein-
ingu: kaupgengi 120,25 kr. og sölugengi 
120,55 kr. fyrir hvert reikningspund. 

Erlend lán 1961 — leiðrétting. 

Í greininni Erlend lán 1961, sem birt-
ist í 2. hefti Fjármálatíðinda 1962, eru 
fastar erlendar skuldir í árslok 1952— 
1961 sýndar í 3. töflu á 132. bls., skipt á 
opinbera aðila og einkaaðila. Skuldir op-
inberra aðila í árslok 1961 og samtalan 
eru skakkt tilgreindar. Réttu tölurnar um 
skuldina í árslok 1961 eru: opinberir aðil-
ar 2.172,1 millj. kr., einkaaðilar 683,6 millj. 
kr. og samtals 2.855,7 millj. kr. 
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XVIII. Gengisskráning hjá Seðlabanka Íslands 1. júli til 31. október 1962. 
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