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Nokkur orð um framtíðarþróun 
útflutningsatvinnuveganna 

Íslendingar eiga flestum öðrum frem-
ur afkomu sína undir viðskiptum við 

aðrar þjóðir, og allt bendir til þess, að 
mikilvægi útflutningsframleiðslunnar í 
þjóðarbúskapnum muni fara enn vax-
andi á komandi árum. Með framleiðslu-
og sölutækni nútímans eykst sífellt 
stærð þeirra framleiðslueininga, sem 
hagkvæmastar eru. Jafnframt verður 
þvi verkaskipting þjóða á milli að auk-
ast, ef árangur tækniþróunarinnar á að 
geta komið fram í bættum lífskjörum. 
í þessari tæknilegu nauðsyn felast í 
rauninni ein meginrökin fyrir hinni 
auknu alþjóðlegu efnahagssamvinnu og 
viðskiptafrelsi, sem einkennt hefur þró-
un undanfarinna ára. Afnám viðskipta-
hafta, lækkun tollmúra og myndun efna-
hagsbandalaga stuðlar allt að því að 
mynda stærri markaðsheildir, er leiði 
til betri verkaskiptingar og hagkvæm-
ari notkunar framleiðsluaflanna. 

Íslendingar hafa í mörgu notið góðs 
af auknu viðskiptafrelsi meðal annarra 
þjóða. Tvíhliða samningar við þjóðir 

utan Austur-Evrópu eru að kalla úr 
sögunni, gjaldeyrisverzlunin hefur orð-
ið greiðari, og dregið hefur úr áhrifum 
viðskiptahafta erlendis á útflutninginn. 
Jafnframt hafa innflutnings- og gjald-
eyrishöft hér á landi verið afnumin að 
verulegu leyti síðustu árin.Þótt hér sé um 
mikil umskipti að ræða frá því ástandi, 
sem ríkti fyrir áratug, bendir margt til 
þess, að Íslendingar standi í þessum efn-
um aðeins á þröskuldi nýrrar þróunar, 
sem mun hafa enn meiri áhrif á afkomu 
þjóðarinnar hér eftir en hingað til. Hér 
er ekki um það eitt að tefla, hver tengsl 
Íslendinga verði við Efnahagsbandalag 
Evrópu, heldur virðist á þessu sviði 
vera um að ræða almenna þróun, er nær 
til allra vestrænna ríkja og Íslendingar 
geta ekki með nokkru móti staðið utan 
við. 

Þegar þessi þróun bætist við þann 
mikla vöxt, sem verið hefur í utanríkis-
viðskiptum Íslendinga síðustu tíu árin, 
er augljóst, að þeir verða að búa sig 
undir að stórauka útflutningsfram-
leiðslu sina á komandi árum. Nýlega 
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benti Jónas H. Haralz á það í fyrir-
lestri, að samkvæmt reynslu áranna 
1950—1959 hefði 5% árlegur vöxtur 
þjóðarframleiðslunnar í för með sér 
7 1/2 % aukningu á innflutningi á vörum 
og þjónustu. Stafar þetta meðal annars 
af þvi, að við vaxandi velmegun eykst 
sérstaklega ört innflutningur bíla, heim-
ilistækja og margra annarra vara, sem 
varla er mögulegt að framleiða hér inn-
an lands. Hins vegar er í þessum tölum 
ekki reiknað með áhrifum, sem hin nýju 
markaðskerfi kunna að hafa á utan-
ríkisviðskipti Íslendinga. Með svipaðri 
þróun á næstu árum má engu að síður 
gera ráð fyrir, að innflutningur á vör-
um og þjónustu tvöfaldist fram til árs-
ins 1970, en vöxtur útflutningsins verð-
ur að sjálfsögðu að haldast í hendur við 
þá aukningu innflutningsins. Það hlýt-
ur því að verða eitt meginmarkmið 
stefnunnar í efnahagsmálum á næstu 
árum að skapa grundvöll slíkrar aukn-
ingar útflutningsframleiðslunnar. 

II. 

Sjávarútvegurinn hefur um margra 
áratuga skeið verið svo að segja eini út-
flutningsatvinnuvegur Íslendinga og 
um leið afkastamesta atvinnugrein 
þjóðarbúsins. Velmegun landsmanna og 
aukning þjóðarteknanna hafa þvi að 
miklu leyti verið komin undir vexti hans 
og viðgangi. Allt bendir til þess, að 
sjávarútvegurinn verði enn um mjög 

langan tíma burðarásinn i útflutnings-
framleiðslu þjóðarinnar. Það er því 
nauðsynlegt að leggja engu minna kapp 
á það framvegis en hingað til að efla 
útveg og fiskvinnslu svo sem kostur er. 
Meginvandamálin nú virðast hins veg-
ar ekki liggja í því að auka aflamagnið, 
heldur að auka verðmæti aflans og hag-
kvæmwi í rekstri. Bylting er nú að eiga 
sér stað í fiskiðnaði Evrópu, og mun því 
sjávarútvegurinn vafalaust á næstu ár-
um þurfa að mæta síaukinni samkeppni 
frá vel skipulögðum fyrirtækjum, bún-
um nýtizku tækni í öllum greinum. En 
jafnframt umbótum og uppbyggingu í 
sjávarútvegi er nauðsynlegt, að unnt 
verði á komandi árum að auka útflutn-
ing og gjaldeyrisöflun annarra atvinnu-
vega mjög verulega. Er þetta fyrst og 
fremst nauðsynlegt vegna þess, að ólík-
legt er, að útflutningur sjávarafurða 
geti aukizt svo hratt, að það eitt nægi 
til að vega á móti þeirri aukningu inn-
flutnings á vörum og þjónustu, er ætla 
má að verði samfara vaxandi þjóðar-
tekjum. Í öðru lagi er æskilegt, að upp 
rísi við hlið sjávarútvegsins útflutnings-
framleiðslugreinar, er dragi nokkuð úr 
þeim áhrifum, sem sveiflur í sjávarafla 
og markaðsverði óhjákvæmilega hafa á 
þjóðarbúskapinn í heild. Hefur það sýnt 
sig, að einhæfni útflutningsframleiðsl-
unnar getur valdið miklum örðugleik-
um og ýtt undir efnahagslegt jafnvægis-
leysi. 

Loks er rétt að benda á þá hættu, sem 
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í því felst fyrir stefnuna í efnahagsmál-
um, að eingöngu sé treyst á einn út-
flutningsatvinnuveg. Er líklegt, að þetta 
ástand leiði til þess, að útflutnings-
framleiðslan einangrist, ef svo mætti 
orða það, og mæti því minni skilningi 
en ella hjá öðrum atvinnuvegum. Þetta 
er í rauninni það, sem gerðist hér á 
landi eftir styrjöldina og hafði í för 
með sér mjög óheppilega tvískiptingu 
atvinnuvega þjóðarinnar. Annars vegar 
var útflutningsframleiðslan, sem þurfti 
að keppa á erlendum mörkuðum við erf-
iðar aðstæður, en sem þó var litið á sem 
styrkþega vegna rekstrarörðugleika, 
sem að miklu leyti stöfuðu af verðbólgu 
og rangri gengisskráningu. Hins vegar 
hafa svo verið flestar aðrar atvinnu-
greinar þjóðarinnar, sem sjálfsagt hef-
ur þótt að vernda gegn erlendri sam-
keppni. Afleiðingin hefur orðið sú, að 
menn hafa misst sjónar af þeirri stað-
reynd að leggja verður sama mæli-
kvarða á hagkvæmni allra atvinnuvega 
þjóðarinnar: að þeir geti staðizt sam-
keppni án verndar eða sérstakrar að-
stoðar, hvort sem er á erlendum eða 
innlendum markaði. 

III. 

Siðustu tvö árin hefur aðstaðan í 
þessum efnum batnað mjög verulega 
fyrir áhrif breyttrar stefnu í efnahags-
málum. Aðstaða sjávarútvegsins og 
annarra atvinnuvega hefur jafnazt 

verulega, enda þótt enn standi margt 
til bóta í þeim efnum. Jafnframt hefur 
komið i ljós, að við rétta gengisskrán-
ingu, viðskiptafrelsi og efnahagslegt 
jafnvægi munu brátt opnast nýjar leiðir 
til gjaldeyrisöflunar. Samkeppnisað-
staða Íslendinga hefur farið batnandi 
á flestum sviðum, svo sem í siglingum, 
millilandaflugi, skipaviðgerðum og mót-
töku ferðamanna, svo að nokkur dæmi 
séu nefnd. Einnig hafa upp á síðkastið 
verið gerðar ýmsar tilraunir til útflutn-
ings á iðnaðarvörum, og leikur varla 
vafi á því að vænta má mikils árangurs 
í þeim efnum, ef rétt er á haldið. Hér 
á landi er fyrir hendi næg verkkunnátta 
og tækni til að hægt sé að byggja upp 
samkeppnishæfan útflutningsiðnað í 
ýmsum greinum, þar sem flutnings-
kostnaður skiptir ekki miklu máli. Er 
þvi mikilvægt, að meira verði gert en 
hingað til til þess að örva þessa þróun. 

Loks er að nefna þá afleiðingu efna-
hagslegs jafnvægis, að vaknað hefur 
áhugi erlendra aðila fyrir því að leggja 
fjármagn í nýjar framleiðslugreinar 
hér á landi á grundvelli náttúruauð-
linda, serri Íslendingar hafa ekki hing-
að til haft bolmagn til að nýta að neinu 
ráði. Tvö fyrirtæki á þessu sviði hafa 
sérstaklega verið rædd að undanförnu: 
kísilgúrverksmiðja, er ynni úr botnleir 
Mývatns með tilstyrk jarðgufu úr 
Námaskarði,. og alúminiumverksmiðja, 
er byggðist á ódýru rafmagni frá virkj-
unum íslenzkra fallvatna. Hvort tveggja 
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yrðu þetta stór og fjármagnsfrek fyrir-
tæki á íslenzkan mælikvarða og þó sér-
staklega alúminíumverksmiðjan ásamt 
þeim orkuverum, sem henni þurfa að 
fylgja. Mundi því varla koma til mála, 
að i slikt fyrirtæki væri ráðizt i fyrir-
sjáanlegri framtíð nema með tilstyrk 
erlends fjármagns. Jafnframt verður 
að leggja höfuðáherzlu á að fella bygg-
ingu fyrirtækja sem þessara inn í 
ramma alhliða áætlunar um þróun is-
lenzkra atvinnuvega. 

IV. 

Það er ekki ætlunin að ræða hér sér-
staklega um þær framleiðslugreinar, 
sem líklegt má telja, að hagkvæmast 
verði að efla á næstu árum, enda mun 
bezt fást úr því skorið af reynslunni og 
ákvörðunum þeirra, sem sjálfir fást við 
atvinnurekstur. Verkefni stefnunnar í 
efnahagsmálum í þessum efnum felst 
hins vegar fyrst og fremst í því að skapa 
þær aðstæður, sem eru hagstæðar efna-
hagslegum framförum, og stuðla þann-
ig að vexti þeirra greina, sem arðbær-
astar eru. 

Þeir eru enn vafalaust margir, sem 
vantrúaðir eru á getu Íslendinga til að 
ryðja sér til rúms í nýjum framleiðslu-

greinum og á nýjum mörkuðum erlend-
is og standast samkeppni við erlendar 
vörur hér innan lands án sérstakrar 
verndar eða styrkja. Hollt er að minn-
ast þessu til samanburðar, að ekki eru 
liðin nema rúm tvö ár, síðan þorri 
manna var vantrúaður á getu Íslend-
inga til að reka þjóðarbú sitt án hafta 
og uppbóta. Ný stefna í efnahagsmálum 
hefur gerbreytt þessum viðhorfum, þvi 
að samfara víðtæku viðskiptafrelsi hef-
ur tekizt að koma á hagstæðum jöfnuði 
við útlönd og safna verulegum gjald-
eyrisforða. 

Vantrú á samkeppnishæfni íslenzkra 
atvinnuvega er runnin af sömu rótum. 
Hún er afleiðing langs tímabils verð-
bólgu og hafta, sem menn hafa farið að 
trúa að væri hið eina eðlilega ástancl. 
Með aulcnu viðskiptafrelsi er þetta þeg-
ar farið að breytast, þótt hægt fari í 
fyrstu. Engin ástæða er til að efast um, 
að auðlindir Íslands og þekking og dugn-
aður landsmanna muni fyllilega nægja 
þeim til að halda hlut sínum til jafns 
við stærri þjóðir á heimsmarkaðinum, 
ef þeir aðeins vilja koma út úr skelinni 
og taka þeim tækifærum og þeirri 
áhættu, sem því er samfara. 

J. N. 



Jónas H. Haralz: 

Ísland og Efnahagsbandalag Evrópu 
frá efnahagslegu sjónarmiði séð 

Grein þessi er í aðalatriðum samhljóða erindi, sem haldið 
var í Hagfræðafélagi Íslands hinn 14. marz sl. 

I. Inngangur, Efnahagsbandalagið og 
alþjóðleg samvinna um efnahagsmál. 

Stofnun Efnahagsbandalags Evrópu 
og sú mikla stækkun þess, sem nú er 

að ske, er framhald og ávöxtur þeirrar 
víðtæku efnahagslegu samvinnu, bæði á 
alþjóðavettvangi og innan Evrópu, sem 
hófst á stríðsárunum og fyrstu árunum 
þar á eftir. Þessi samvinna hefur kom-
ið fram í stofnun og starfsemi Alþjóða-
gjaldeyrissjóðsins og Alþjóðabankans, 
Hinu almenna samkomulagi um tolla 
og viðskipti (GATT) og síðast, en 
ekki sízt, í starfsemi Efnahagssam-
vinnustofnunar Evrópu (OEEC) og 
arftaka hennar, Efnahags- og framfara-
stofnunarinnar (OECD). 

Tilkoma allra þessara stofnana á ræt-
ur sínar að rekja til þess ástands, sem 
skapaðist í efnahagsmálum heimsins á 
árunum milli 1930 og 1940. Á þess-
um árum hrundi hið alþjóðlega hag-
kerfi í rústir. Hvert land út af fyrir 
sig reyndi að bjarga sér úr klóm krepp-
unnar, frá greiðsluerfiðleikum og at-
vinnuleysi. Gripið var til gengisfell-
inga, tollahækkana, innflutnings- o g 
gjaldeyrishafta, samdráttar í peninga-
málum eða útþenslu, eftir því sem við 

var talið eiga. Allt var þetta gert án til-
lits til þess, hvaða áhrif ráðstafanirnar 
hefðu á önnur lönd. Sá árangur, sem 
hvert land út af fyrir sig gat náð með 
aðgerðum sinum, eyðilagðist því fljót-
lega af áhrifum þeirra aðgerða, sem 
önnur ríki gripu til. Afleiðingin varð 
minnkun alþjóðaviðskipta og alþjóð-
legrar verkaskiptingar. Á engum þjóð-
um kom þetta eins harkalega niður og 
smáþjóðunum, og er í því efni skemmst 
að minnast biturrar reynslu okkar Ís-
lendinga á þessum árum. 

Sú alþjóðlega samvinna í efnahags-
málum, sem var undirbúin þegar á 
styrjaldarárunum og náði fullum blóma 
á árunum eftir 1950, stefndi að því að 
byggja aftur upp alþjóðlegt hagkerfi. 
Löndin kömu sér saman um ákveðnar 
reglur varðandi beitingu gengisbreyt-
inga, tolla og innflutnings- og gjald-
eyrishafta. Þau ákváðu að afnema inn-
flutnings- og gjaldeyrishöft smátt og 
smátt og hafa samráð hvert við annað 
um stefnu sína í efnahagsmálum til 
þess að reyna að koma í veg fyrir, að að-
gerðir eins lands yrðu öðru landi til 
tjóns. Komið var á fót föstu kerfi til að 
hjálpa löndum, er lentu í tímabundnum 
örðugleikum, til að rétta við efnahag 
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sinn og til að örva efnahagslega fram-
þróun þeirra landa, sem skemmra voru 
á veg komin. Allt þetta hlaut að fela í 
sér takmörkun á athafnafrelsi hvers 
lands í efnahagsmálum. En um leið 
fól það í sér tryggingu fyrir því, að 
önnur lönd framkvæmdu ekki aðgerð-
ir, er væru landinu til tjóns, og þegar 
allar þjóðir stefndu að sama grund-
vallarmarkmiði í efnahagsmálum, 
framvindu samfara jafnvægi, þurfti 
ekki lengur á þeim tækjum að halda, 
sem hver þjóS út af fyrir sig hafði 
reynt að beita fyrir styrjöldina. 

Eðli sínu samkvæmt hlaut þessi sam-
vinna að vera enn þýðingarmeiri fyrir 
smáþjóðirnar en stórveldin, enda hefur 
hún átt sína ákveðnustu talsmenn ein-
mitt meðal smáþjóðanna. Við Íslend-
ingar tókum frá upphafi þátt í þessari 
samvinnu, eftir því sem við höfðum getu 
til, og þátttaka okkar hefur aukizt, eftir 
því sem getan hefur vaxið og skilning-
ur á þýðingu samvinnunnar aukizt. Það 
er þessari samvinnu að þakka, að búið 
er að afnema innflutningshöft á útflutn-
ingi okkar í flestum löndum Vestur-
Evrópu og að við getum selt vörur okk-
ar í hvaða landi sem er utan Austur-
Evrópu án þess að neyðast til þess að 
kaupa vörur frá því sama landi í stað-
inn. Það er einnig þessari samvinnu að 
þakka, að við sjálfir höfum getað kom-
ið á frjálsum innflutningi og gjaldeyris-
viðskiptum að flestu öðru leyti en snert-
ir viðskipti okkar við Austur-Evrópu. 

Þótt Efnahagsbandalagið eigi þann-
ig rætur sínar að rekja til alþjóðlegrar 
efnahagslegrar samvinnu, er það þó að 
ýmsu leyti frábrugðið þeim stofnunum, 
sem áður hafa fjallað um slík mál í 
Evrópu eða á alþjóðavettvangi. Mis-
munurinn er fyrst og fremst fólginn í 
þrennu: að Efnahagsbandalagið stefn-
ir að samvinnu ákveðins hóps landa og 
dregur a. m. k. í bili úr efnahagslegum 

samskiptum við lönd utan þessa hóps; 
að Efnahagsbandalagið gengur lengra 
í þá átt að gera vinnuafl og fjármagn 
hreyfanlegt landa á milli en aðrar stofn-
anir; og að Efnahagsbandalagið gerir 
ráð fyrir því, að margar mikilvægar 
ákvarðanir séu teknar með meirihluta-
valdi og sumar þeirra öðlist lagagildi 
á bandalagssvæðinu án frekari aðgerða 
stjórnarvalda hlutaðeigandi lands. Það 
eru einmitt þessi atriði, sem frá önd-
verðu hafa valdið því, hversu örðuglega 
hefur gengið að sameina Vestur-Evrópu 
innan Efnahagsbandalagsins. BæSi 
Bretum og þeim smærri Evrópuþjóð-
um, sem ásamt þeim efndu til Fríverzl-
unarbandalags Evrópu, hefur gengið 
illa að fella sig við þessi atriði. 

Þessar þjóðir hafa nú komizt að 
þeirri niðurstöðu, að viðskiptaleg sam-
eining Evrópu sé ekki hugsanleg á öðr-
um grundvelli en þeim, sem lagður hef-
ur verið í Efnahagsbandalaginu. Jafn-
framt hefur þeirra sjónarmiða gætt æ 
meira, að þegar öllu væri á botninn 
hvolft. væri mismunurinn á Efnahags-
bandalaginu og þeirri efnahagslegu 
samvinnu, sem áður hefði tíðkazt, ekki 
eins mikill og í fljótu bragði gæti virzt. 
Markmið Efnahagsbandalagsins er ekki 
aðeins efnahagsleg sameining banda-
lagsríkjanna, heldur einnig efling al-
þjóðlegrar samvinnu. Því fyrr, sem 
fyrra markmiðinu verður náð, því 
ákveðnar er hægt að stefna að því síð-
ara. Frjálsar hreyfingar vinnuafls og 
fjármagns hafa verið markmið allrar 
efnahagslegrar samvinnu síðari ára. 
Viðleitni Efnahagsbandalagsins á þessu 
sviði er því engin nýjung, þótt nú sé 
lengra gengið en áður. Loks er það mik-
ið álitamál, hvaða þýðingu það hefur í 
reynd, hvort heimilt er að taka ákvarð-
anir með meirihlutavaldi eða ekki. Fram 
að þessu hefur meirihlutavaldi ekki ver-
iS beitt innan Efnahagsbandalagsins. Í 
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þeim samtökum aftur á móti, þar sem 
ákvarðanir krefjast einróma samþykk-
is, hafa smáþjóðir veigrað sér við að 
beita þvi neitunarvaldi, sem þær form-
lega hafa. 

Þegar tengsl Íslands við Efnahags-
bandalag Evrópu eru íhuguð, verður að 
hafa þetta tvennt í huga. Annars veg-
ar, að bandalagið er framhald þeirrar 
efnahagslegu samvinnu innan Evrópu 
og á alþjóðavettvangi, sem Ísland hefur 
notið mikils góðs af og hlýtur að styðja 
af alúð. Hins vegar, að bandalagið í 
veigamiklum atriðum gengur lengra en 
áður hefur tíðkazt og skapar með því 
smáþjóðum, og ekki sízt þjóð eins og 
Íslendingum, örðugleika og áhættu. 

II. Afleiðingar þess, að Ísland stæði 
utan Efnahagsbandalagsins. 

Hverjar yrðu efnahagslegar afleið-
ingar þess, að Ísland stæði utan Efna-
hagsbandalagsins? Við þessari spurn-
ingu er ekki hægt að gefa öruggt eða 
nákvæmt svar. Hér er ekki aðeins um 
að ræða afleiðingar á allra næstu árum, 
heldur afleiðingar um langt árabil, sem 
komnar eru undir efnahagsþróuninni 
bæði innan bandalagsins og í öðrum 
hlutum heims. 

Áhrif sameiginlega tollsins. 
Ég mun hér á eftir gera ráð fyrir því, 

að öll lönd Vestur-Evrópu, að Finnlandi 
undanteknu, muni tengjast Efnahags-
bandalaginu á einn. eða annan hátt, 
þannig að þau taki upp hinn sameigin-
lega toll bandalagsins gagnvart ríkjum, 
sem utan við það standa, og aðhyllist 
hina sameiginlegu stefnu þess í sjávar-
útvegsmálum, þegar sú stefna verður 
ákveðin. Til þessara landa fluttu Íslend-
ingar á árinu 1961 út vörur fyrir 1.859 
millj. kr., miðað við núverandi gengi, 

eða 61% af öllum útflutningi sínum.1) 
Innflutningurinn frá þessum sömu lönd-
um nam 1.659 millj. kr. eða 51% af öll-
um innflutningnum. Þessar tölur sýna, 
hversu þýðingarmikið viðskiptasvæði 
íslands þau lönd eru, sem væntanlega 
verða aðildarríki Efnahagsbandalags-
ins eða á einn eða annan hátt tengd því. 
Þó er þetta svæði ekki eins þýðingar-
mikið fyrir utanríkisviðskipti Íslands 
eins og það er fyrir nágrannalönd okk-
ar Danmörku og Noreg, en bæði þessi 
lönd flytja yfir 70% af útflutningi sín-
um til þessara landa. Stafar þetta fyrst 
og fremst af því, hversu miklu meiri 
viðskipti Íslands eru við Austur-Evrópu 
en viðskipti þessara tveggja landa. 

Hinn sameiginlegi tollur Efnahags-
bandalagsins á sjávarafurðum er yfir-
leitt mjög hár, eins og kunnugt er. Er 
hann um 25% á niðursuðuvörum, 18% 
á freðfiski, 15% á nýjum fiski, ísuðum, 
og 13% á saltfiski og skreið. Á sildar-
og fiskmjöli og á lýsi er tollurinn hins 
vegar miklu lægri eða 5% á mjöli og 
0—8 % á lýsi. Að meðaltali hefði tollun-
in samkv. sameiginlega tollinum á þeim 
sjávarafurðum, er Ísland flutti út til 
þessara landa árið 1961, numið 11%, ef 
tollurinn hefði þá verið genginn í gildi.2) 

1) Útflutningurinn til þessara landa var 
allmiklu hærri þetta ár en næstu tvö ár á und-
an, 1959 og 1960, en hins vegar lægri en hann 
var í kringum 1950 og fyrir styrjöldina. Árið 
1959 var útflutningurinn til þessara landa um 
40% heild&rútflutnings, en um 50% 1960. Það, 
sem máli skiptir, er þó ekki útflutningur lið-
ins tíma, heldur væntanlegur útflutningur. Af 
þessari ástæðu þykir mér réttast að miða við 
árið 1961. 

2 ) Hér er eingöngu tekið tillit til útfluttra 
sjávarafurða, en þær nema um 90% af heildar-
útflutningi íslands til hinna væntanlegu Efna-
hagsbandalagsrikja. Annar útflutningur til 
þes§a svæðis eru mestmegnis landbúnaðaraf-
urðir. Vandamál þess útflutnings verða ekki 
rædd hér, vegna þess að ómögulegt er að gera 
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Reiknað í krónum og miðað við núver-
andi gengi eru þetta 188 millj. kr. af 
fob.-verðmæti útflutnings, er nam 1.646 
millj.kr.1) Þessi upphæð er sá tekjumiss-
ir, sem útflytjendur sjávarafurða verða 
fyrir, standi Ísland utan bandalagsins, 
samanborið við það, að landið tengist 
bandalaginu á einhvern þann hátt, að 
það komist inn fyrir tollmúrinn. Þessi 
útreikningur er að sjálfsögðu miðaður 
við það, að engin breyting verði á út-
flutningnum, að þvi er snertir vöruteg-
undir. Nú er sennilegt, að hefði hinn 
hái sameiginlegi tollur Efnahagsbanda-
lagsins ekki komið til, hefði útflutning-
ur þeirra afurða, sem hæst eru tollað-
ar, og þá einkum freðfisks, aukizt meira 
en útflutningur annarra afurða til þess-
ara landa. Má því búast við, að meðal-
tollunin yrði hærri en 11%, ef miðað 
væri við sennilegt framtíðarástand, en 
ekki núverandi ástand. 

Hér hefur verið rætt um það tjón, 
sem sjávarútvegurinn yrði fyrir, ef Ís-
land stæði utan bandalagsins, saman-
borið við, að það tengdist bandalaginu. 
Það tjón, sem sjávarútvegurinn yrði 
fyrir, stæði Ísland utan bandalagsins, 
samanborið við það ástand, sem ríkj-
andi var, áður en hinn sameiginlegi 
tollur bandalagsins byrjaði að ganga í 
gildi, er að sjálfsögðu minna. Það tjón 
svarar til mismunarins á þeim tollum, 
sem áður voru ríkjandi í hverju landi 
um sig, og sameiginlega tollsins. Áætla 

sér grein f y r i r þeim, eins og nú standa sakir. 
Stefna Efnahagsbandalagsins í landbúnaðar-
málum, og þar á meðal verndarkerf ið gagn-
vart löndum utan bandalagsins, hefur enn ekki 
verið ákveðin nema að nokkru leyti og alls 
ekki f y r i r sauðf jára furð i r . 

1) Meðaltollunin er að heita má sú sama, 
1 0 — 1 1 % , hvert áranna 1959—1961, sem valið 
er. Hins vegar er upphæð í krónum að s já l f -
sögðu lægri, ef miðað er við annað hvort ár-
anna 1959 eða 1960 í stað 1961. 

má, að þessir tollar hafi að meðaltali 
numið 6% af útflutningi Íslands til 
þessara landa á árinu 1961. Tjónið, sem 
útflutningsatvinnuvegirnir yrðu fyrir 
miðað við það ástand, sem ríkjandi var, 
áður en sameiginlegi tollurinn byrjaði 
að ganga í gildi, myndi því nema 5 % 
af útflutningi sjávarafurða, er nam 
1.667 millj. kr. á árinu 1961 eða 83 
millj. kr. Sé miðað við sennilegan fram-
tíðarútflutning í stað núverandi út-
flutnings, yrði talan liklega eitthvað 
hærri. 

Þær tölur, sem ég hér hef nefnt, eru 
að sjálfsögðu lágar samanborið við alla 
þjóðarframleiðslu Íslendinga. Á hinn 
bóginn er hér um verulegar upphæðir 
að ræða samanborið við framleiðslu-
verðmæti sjávarútvegsins. Lætur nærri, 
að tjónið, sem hlýzt af að standa utan 
bandalagsins, 188 millj. kr., sé 14% af 
nettóframleiðsluverðmæti sjávarút-
vegsins og að sjálfsögðu miklu hærri 
hluti af þeim hluta framleiðsluverðmæt-
isins, sem sjávarútvegurinn hefur til af-
skrifta og ávöxtunar af því fjármagni, 
sem í honum er bundið. Ekki er því 
hægt að gera ráð fyrir, að sjávarútveg-
urinn geti borið það tjón, sem hér er 
um að ræða, án þess að til sérstakra 
ráðstafana komi af hans hálfu eða hálfu 
þjóðfélagsins alls, allra sízt þegar tillit 
er tekið til þess, hversu erfið afkoma 
sjávarútvegsins hefur verið um mörg 
undanfarin ár. Hin aukna tollabyrði 
myndi leiða til verulegs taps í sumum 
greinum sjávarútvegsins og til sam-
dráttar framleiðslu og útflutnings, væri 
ekkert sérstakt að gert. 

Alvarlegt tjón getur einnig hlotizt af 
öðrum ástæðum en hækkuðum tollum. 
Samkvæmt ákvæðum Rómarsamnings-
ins á Efnahagsbandalagið að marka 
sameiginlega stefnu í sjávarútvegsmál-
um. Þá stefnu er enn ekki farið að ræða 
innan bandalagsins, og er ekkert hægt 
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um það að fullyrða, hver hún verði. Það 
er þó síður en svo útilokað og jafnvel 
ekki ósennilegt, að enn frekari hömlur 
verði settar á innflutning sjávarafurða 
en hinir háu tollar í sjálfu sér eru. Gæti 
þetta t. d. orðið með þeim hætti, að lok-
að væri með öllu fyrir innflutning frá 
löndum utan bandalagsins, ef fiskverð 
færi niður fyrir ákveðið lágmark. Enn 
fremur væri hugsanlegt, að komið væri 
á markaðsskipulagi í hafnarborgum, er 
í reynd torveldaði eða hindraði landan-
ir fiskiskipa frá löndum utan banda-
lagsins. Um þessi atriði er ekki hægt að 
segja neitt með vissu, og hér á eftir 
mun haldið áfram að ræða málið á þeim 
grundvelli, að hækkaðir tollar séu eina 
tjónið, sem af því hlýzt að standa utan 
bandalagsins. 

Samningar um tollalækkanir. 
Er hugsanlegt að ná samningum við 

Efnahagsbandalagið um tollalækkanir, 
er dregið gætu úr því tjóni, sem annars 
mundi hljótast af því að standa utan 
bandalagsins? Ekki er hægt að gera sér 
miklar vonir um árangur slíkra samn-
inga, þar sem sexveldin hafa frá önd-
verðu verið því mótfallin að semja um 
viðskiptalegar tilhliðranir við lönd utan 
bandalagsins, er gætu leyst þann vatida, 
sem tilkoma Efnahagsbandalagsins 
skapar þeim. Það hefur verið sjónar-
mið sexveldanna, að samningar Evrópu-
ríkja við þau yrðu að ná lengra en til 
tollamála einna, að þeir yrðu að byggj-
ast á Rómarsamningnum og fela í sér 
annað hvort fulla aðild að bandalaginu 
eða aukaaðild, sem næði lengra en til 
viðskiptamála einna. Það var á þessari 
afstöðu sexveldanna, sem fríverzlunar-
viðræðurnar innan Efnahagssamvinnu-
stofnunar Evrópu strönduðu í árslok 
1958, og af sömu ástæðu, sem ekki tókst 
að hefja samninga á milli Efnahags-
bandalagsins og Fríverzlunarbandalags 
Evrópu (EFTA) . Þegar Bretar og Dan-

ir sóttu um fulla aðild að bandalaginu 
á sl. ári, féllust þeir þar með á þessa af-
stöðu sexveldanna, og það hafa einnig 
þau önnur ríki gert, sem síðan hafa sótt 
um aðild eða aukaaðild að bandalaginu. 

Samkvæmt reglurn GATT voru sex-
veldin skyldug til þess að veita öðrum 
aðildarríkjum þeirra samtaka einhverja 
uppbót í lækkuðum tollum fyrir þær 
tollahækkanir, sem hinn sameiginlegi 
tollur fól í sér. Viðræður um þetta (s.k. 
kompensations-viðræður) hafa nú stað-
ið í meira en ár og gengið erfiðlega. 
Sexveldin hafa reynzt treg til að bjóða 
fram neinar þær lækkanir á sameigin-
lega tollinum, sem önnur ríki hafa talið 
einhvers virði. Sérstaklega má benda á, 
að Norðmönnum og Dönum hefur ekki 
tekizt að fá fram neinar þær lækkanir á 
tolli sjávarafurða, sem þeir fóru fram á. 

Á hinn bóginn buðust sexveldin til 
þess í maímánuði 1960 að lækka sam-
eiginlega tollinn á flestum iðnaðarvör-
um um 20% gegn sams konar lækkun 
annarra þjóða. Bandaríkin buðu einnig 
gagnkvæma tollalækkun um 20 % á 
mörgum iðnaðarvörum og nokkrum 
landbúnaðarvörum. Viðræður um þetta, 
sem kenndar hafa verið við núverandi 
fjármálaráðherra Bandaríkjanna, Dou-
glas Dillon, hafa einnig staðið alllengi 
og lauk í janúarmánuði þessa árs. 
Samningurinn, sem undirritaður var í 
Genf í byrjun marz, var árangur þess-
ara viðræðna. Felur hann í sér gagn-
kvæmar tollalækkanir á milli sexveld-
anna og Bandaríkjanna á fjölda iðn-
aðarvara. Nema lækkanirnar yfirleitt 
um 20%. Er hér fyrst og fremst um að 
ræða iðnaðarvörur, sem sexveldin og 
Bandarikin eiga mikil viðskipti með sin 
á milli. Hins vegar náði samkomulagið 
yfirleitt ekki til þeirra vörutegunda, 
sem eru á hinum svokallaða G-lista 
Rómarsamningsins, en í þeim flokki 
eru helztu útflutningsvörur bæði Ís-
lendinga og Norðmanna. Hefði sam-
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komulagið einnig náð til þessara vöru-
tegunda, hefðu Íslendingar notið góðs 
af því í samræmi við beztu-kjara ákvæði 
GATT-samningsins. Þetta hefði þó lítið 
dregið úr þeim erfiðleikum, sem til-
koma Efnahagsbandalagsins skapar, 
vegna þess að tollalækkunin er ekki 
meiri en 20%. Þannig myndi sameigin-
legi tollurinn á freðfiski aðeins hafa 
lækkað úr 18% í 14,4%. 

Bandaríkin hafa frá öndverðu verið 
þvi eindregið fylgjandi, að Vestur-
Evrópa sameinist innan Efnahags-
bandalagsins, að svo miklu leyti sem 
þetta er mögulegt af stjórnmálaástæð-
um. Um leið og fyrirsjáanlegt þótti, að 
Bretar, Danir og fleiri þjóðir gerðust 
aðilar að bandalaginu varð hins vegar 
timabært fyrir Bandaríkin að fara 
að sinna þeim vandamálum, sem efna-
hagslegur samruni Evrópu skapaði 
þeim sjálfum og öðrum löndum 
Ameríku, Afríku og Asíu. Sú tolla-
lækkun um 20%, sem að framan var 
getið, er fyrsta tilraunin til þess að 
mæta þessum nýju viðhorfum. Sú næsta 
er það frumvarp að nýjum lögum um 
millirikjaviðskipti (Trade Expansion 
Act) , sem Kennedy forseti hefur nú 
lagt fyrir þjóðþingið. Þessi lög myndu 
gefa honum heimild til þess að semja 
við Efnahagsbandalagið um allt að 50% 
lækkun tolla á fimm árum og algjört 
afnám þeirra á þeim vörutegundum, 
þar sem viðskiptin á milli Bandaríkj-
anna og Efnahagsbandalagsins eru 
meir en 80% af heildarviðskiptum í 
heiminum. Stefna forsetans er að gera 
viðskiptin í hinum vestræna heimi sem 
frjálsust, að skapa með tímanum eitt 
allsherjar vestrænt fríverzlunarkerfi, 
er næði til Evrópu og Norður-Ameríku 
og þróunarlandanna í rómönsku Ame-
ríku, Afríku og Asíu. Það er þó ekki 
hægt að treysta því, að þessi stefna leiði 
til mikils árangurs á næstunni. Í fyrsta 

lagi mun forsetinn eiga við mikla and-
stöðu að etja heima fyrir. Í öðru lagi er 
ekki víst, að sexveldin vilji sinna þess-
um fyrirætlunum verulega fyrr en að 
nokkrum árum liðnum, eftir að aðlögun 
þeirra ríkja, sem nú eru að ganga í 
bandalagið, er lokið og bandalagið er 
orðið enn sterkari efnahagsleg heild en 
nú er. 

Af því, sem hér hefur verið sagt, er 
ljóst, að Íslendingar geta ekki vænzt 
þess, að sá vandi, sem hinir háu tollar 
Efnahagsbandalagsins skapa þeim, 
verði leystur á grundvelli samninga um 
tollalækkanir innan GATT eða á grund-
velli allsherjarsamninga á milli Banda-
ríkjanna og Efnahagsbandalagsins. 
Stafar þetta bæði af því, að útflutnings-
vörur Íslendinga eru í hópi þeirra við-
kvæmu vörutegunda, sem yfirleitt fást 
ekki teknar með í slíka samninga, og 
eins af þvi, að þær tollalækkanir, sem 
hægt yrði að ná, yrðu aldrei nema 
lítill hluti þeirra tollahækkana, sem 
hinn sameiginlegi tollur Efnahags-
bandalagsins felur í sér. Enn siður 
myndu slíkir samningar geta komið í 
veg fyrir það tjón, sem hin sameigin-
lega stefna í sjávarútvegsmálum gæti 
skapað, að öðru leyti en því, sem sjálfa 
tollana snertir. Hitt er svo annað mál, 
að með þessu móti myndi vera hægt að 
draga talsvert úr því tjóni, sem sam-
eiginlegi tollurinn veldur. 

Útflutningur til landa utan 
Efnahagsbandalagsins. 

Er hægt að beina útflutningnum til 
landa utan Efnahagsbandalagsins, þar 
sem hægt væri að fá sambærilegt verð 
fyrir hann og innan bandalagsins, og 
komast þannig undan því tjóni, sem 
hinir háu tollar Efnahagsbandalagsins 
að öðrum kosti mundu valda? Það eru 
í aðalatriðum þrjú landsvæði, sem í 
þessu sambandi koma til greina: Banda-
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ríki Norður-Ameríku, þróunarlönd róm-
önsku Ameríku og Afríku og Austur-
Evrópa. Um öll þessi svæði gildir það 
sama, að ekki er hægt að gera ráð fyrir, 
að aukínn útflutningur til þeirra geti 
nema að litlu leyti bætt upp það tjón, 
sem hlytist af hinum hækkuðu tollum 
Efnahagsbandalagsins. 

Í Bandaríkjunum hafa Íslendingar 
alllengi átt góðan markað fyrir freð-
fisk. Á þessum markaði keppa Íslend-
ingar við Bandaríkjamenn sjálfa, Kan-
adamenn, Norðmenn og að nokkru við 
aðrar Evrópuþjóðir. Mikil aukning varð 
á neyzlu freðfisks í Bandaríkjunum á 
fyrstu árunum eftir stríðið, þegar 
frystitækni var að ryðja sér til rúms, 
og aftur um miðbik sl. áratugs, þegar 
tilreiddir fiskréttir komu til sögunnar. 
Ekki er hægt að búast við, að svipuð 
aukning verði á neyzlu freðfisks næsta 
áratuginn, þar sem þessar mikilvægu 
breytingar hafa þegar átt sér stað. 
Neyzluaukningin verður því sennilega 
ekki mikið meiri en sem svarar til aukn-
ingar fólksfjöldans. Vegna hinnar hörðu 
samkeppni á þessum markaði er því 
ekki hægt að gera ráð fyrir, að Íslend-
ingar geti selt til hans mjög aukið 
magn, nema þá að um verulega verð-
lækkun yrði að ræða eða mjög aukinn 
sölukostnað. 

Aukin sala á saltfiski og skreið til 
landa rómönsku Ameríku og Afríku er 
ýmsum annmörkum háð. Þessi lönd eru 
á þróunarskeiði og leggja aðaláherzl-
una á innflutning véla og annarrar 
kapítalvöru frá iðnaðarlöndunum, en 
torvelda mörg hver innflutning mat-
vöru með tollum eða innflutningshöft-
um. Ýmis þessara landa eiga einnig í 
efnahagsörðugleikum og geta átt erfitt 
með að standa í skilum eða halda uppi 
viðskiptum nema á jafnkeypisgrund-
velli. Einnig eru mörg þessara landa nú 
stórlega að auka sínar eigin fiskveiðar. 

Af þessum sökum er ekki hægt að búast 
við, að þessi lönd geti tekið við mjög 
auknu útflutningsmagni frá Íslandi á 
næstu árum með þeim kjörum, er væru 
Íslandi hagstæð. Norðmenn, sem selja 
miklu meira, á þessum mörkuðum en 
við, hafa í sínum athugunum á þessum 
málum komizt að þessari sömu niður-
stöðu. 

Austur-Evrópulöndin myndu senni-
lega vera fús til að taka við meira magni 
af íslenzkum útflutningsafurðum en þau 
nú gera, ekki sízt með tilliti til þess, 
hversu erfiðlega þeim gengur að auka 
framleiðslu sína af matvælum. Þetta á 
þó sennilega ekki við um síldina, vegna 
þess hversu síldveiðar Rússa og Pól-
verja hafa aukizt á undanförnum árum 
og vegna þess að síldarneyzla virðist 
fara minnkandi í þessum löndum eins 
og á Vesturlöndum. Erfiðleikarnir á við-
skiptum Íslands við Austur-Evrópu-
löndin stafa hins vegar af því, 
að þessi lönd eru á allt öðru efna-
hagslegu þróunarstigi en lönd Vestur-
Evrópu. Austur-Evrópulöndin hafa 
um langt skeið lagt höfuðáherzlu á 
uppbyggingu þungaiðnaðar, en látið 
framleiðslu neyzluvöru mæta afgangi. 
Neyzluvörur þær, sem þessi lönd fram-
leiða, eru því fábreyttar, oft lélegar að 
gæðum, og framleiðslan fylgist ekki pieð 
þeim öru breytingum í gæðum og útliti, 
sem eiga sér stað á Vesturlöndum. Ís-
lendingar hafa að fullu tileinkað sér 
neyzluvenjur nágrannalandanna og 
fylgjast mjög vel með þeim framför-
um, sem verða í þeim löndum á þessu 
sviði. Íslendingar geta því ekki flutt 
neyzluvörukaup sín frá Vesturlöndum 
til Austur-Evrópu, án þess að það þýddi 
í raun verulega skerðingu á lífskjörum 
þjóðarinnar, þar sem vara, sem fólk 
ekki kærir sig um, þegar annað er í 
boði, myndi koma í stað þeirrar vöru, 
sem fólk sækist eftir. 
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Það, sem hér hefur verið sagt um 
neyzluvörurnar, gildir að sínu leyti 
einnig um flestar tegundir véla. Þrátt 
fyrir þær framfarir, sem átt hafa sér 
stað í vélaiðnaði þessara landa, fram-
leiða þau yfirleitt enn ekki vélar, er að 
endingu, öryggi og notagildi við íslenzk-
ar aðstæður séu sambærilegar við vél-
ar framleiddar á Vesturlöndum. Þetta 
hafa ítrekaðar athuganir á möguleikum 
til vélakaupa í Austur-Evrópu ávallt 
leitt í ljós. Þær vörur, sem hagstætt er 
fyrir Íslendinga að kaupa í Austur-
Evrópu, eru þær lítt unnu vörur, sem 
alltaf hafa verið aðalútflutningsvörur 
þessara landa og enn eru það. Þetta eru 
vörur eins og olía, timbur, járn, kol og 
kornvörur. Við þetta má svo bæta fá-
um tegundum neyzluvöru og véla. Það 
er okkar eigin neyzla á þessum tilteknu 
vörum, sem setur takmörk fyrir við-
skiptum við Austur-Evrópu. Við höfum 
um margra ára skeið keypt mest af þess-
um vörum frá Austur-Evrópu og raunar 
ýmsar aðrar vörur í viðbót, sem síður 
hafa hentað okkur. Af því leiðir svo aft-
ur, að torvelt er að auka innflutning 
frá Austur-Evrópu frá því, sem nú er, 
og þá er heldur ekki hægt að auka út-
flutning þangað. Það gerir viðskiptin 
við Austur-Evrópulöndin enn erfiðari, 
að þau hafa ekki komið upp marghliða 
greiðslukerfi sín á milli, eins og Vestur-
Evrópuiöndin gerðu þegar nokkrum ár-
um að styrjöldinni lokinni. 

Ég held ekki, að líkur séu á því, að 
þau tormerki, sem ég hér hef nefnt á 
viðskiptum við Austur-Evrópu, muni 
hverfa úr sögunni á næsta áratug. Efna-
hagsþróun Austur-Evrópu mun verða 
hröð á næstu árum, og betri grundvöll-
ur en áður hefur nú skapazt í flestum 
þessara landa til þess að sinna neyzlu-
vöruiðnaði. Þrátt fyrir það sjást 
þess enn þá ekki merki, að verið sé að 
breyta stefnunni í efnahagsmálum 

Austur-Evrópu í það horf, að áherzla 
sé lögð á að fullnægja margvíslegum og 
breytilegum óskum neytenda. Meðan svo 
er ekki og meðan efnahagsþróun á 
Vesturlöndum er eins hröð og hún hef-
ur verið undanfarinn áratug og væntan-
lega verður næsta áratuginn, mun það 
bil, sem nú er á milli Austur- og Vestur-
Evrópu á sviði neyzluvöruiðnaðar, í 
aðalatriðum haldast. Þar með munu 
einnig haldast þau tormerki, sem eru í 
viðskiptum íslands við Austur-Evrópu. 

Áhrif aukinnar framleiðni. 
Hér að framan var reynt að gera sér 

einhverja hugmynd um það tjón, er 
hlytist af tilkomu sameiginlega tollsins, 
og var komizt að þeirri niðurstöðu, að 
það tjón væri ekki mjög stórfellt, en þó 
veruleg upphæð samanborið við fram-
leiðsluverðmæti sjávarútvegsins (eða 
14%). Gæti sjávarútvegurinn tekið á 
sig þetta tjón á nokkru árabili með því, 
að aukning framleiðni gengi til að mæta 
tjóninu? Væri þetta mögulegt, þyrfti 
ekki að gera neinar sérstakar ráðstaf-
anir til að láta þjóðfélagið í heild létta 
byrðinni af sjávarútveginum. Þetta yrði 
að sjálfsögðu auðveldara, vegna þess að 
sameiginlegi toliurinn gengur í gildi í 
áföngum á nokkru árabili. Hvort þetta 
er mögulegt, hlýtur að verulegu leyti að 
fara eftir því, hversu hagstæðar ytri 
aðstæður eins og fiskgengd og verðlag 
verða sjávarútveginum á þessu tíma-
bili. Það hlýtur einnig að fara eftir því, 
hversu rösklega atvinnurekendur og 
starfsfólk í þessari atvinnugrein bregzt 
við til að koma á umbótum í rekstri og 
hvernig gengur að afla fjármagns í 
þessu skyni. 

Hvort sjávarútveginum tekst að ná 
þeim árangri í aukningu framleiðni, 
sem nægi til að mæta tjóninu af hækk-
uðum tollum, skiptir þó í sjálfu sér ekki 
máli, þegar íhuguð er sú byrði, sem í s -



16 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

lenzka þjóðfélagið verður að taka á sig 
af þessum ástæðum. Byrðin hlýtur sem 
sé ætíð að verða sú sama. Hefði tolla-
hækkunin ekki komið til, hefði ágóðinn 
af framleiðniaukningunni getað gengið 
til þess að hækka raunveruleg laun eða 
til þess að byggja upp atvinnuvegi 
landsins. Nú verður þessi ágóði að 
ganga til þess að mæta tjóninu af tolla-
hækkuninni, og lífskjörin verða að sama 
skapi rýrari eða uppbyggingin minni. 
Hve miklu gæti þessi byrði numið? Ef 
sameiginlegi tollurinn hefði allur skoll-
ið á í einu og Ísland hefði ákveðið að 
standa utan Efnahagsbandalagsins, 
hefði ekki verið um neina aðra leið að 
ræða en gengislækkun til þess að velta 
því tjóni, sem útflutningsatvinnuveg-
irnir hefðu orðið fyrir, yfir á þjóðfé-
lagið allt. Sú gengislækkun hefði þurft 
að vera um það bil 10%, ef miðað væri 
við að bæta þýðingarmestu grein sjávar-
útvegsins, þorskveiðum bátanna, það 
tjón, sem hún yrði fyrir, stæði Ísland 
utan bandalagsins, samanborið við það, 
að landið tengdist bandalaginu og kæm-
ist undan hinum sameiginlega tolli. Sé 
hins vegar ekki gengið lengra en bæta 
sjávarútveginum það tjón, sem hann 
yrði fyrir, samanborið við það ástand, 
sem áður var ríkjandi, þyrfti gengis-
lækkunin að nema um 5 %. Hærri gengis-
lækkunin myndi leiða af sér hækkun 
vísitölu framfærslukostnaðar um 5% 
og sú lægri um hér um bil 

Hvort gengislækkun yrði afleiðing 
þess, að Ísland stæði utan Efnahags-
bandalagsins, hlyti, eins og áður er vik-
ið að, að fara eftir þvi, hversu hliðholl-
ar aðrar ytri aðstæður verða og hver 

1) Hér er miðað við árið 1961. Þessar tölur 
lækka að s já l fsögðu í sama hlutfalli og útf lutn-
ingurinn til væntanlegra ríkja Efnahagsbanda-
lagsins, sé miðað við annað hvort áranna 1959 
eða 1960 í stað ársins 1961. 

árangur næst í endurbótum á rekstri 
sjávarútvegsins á því tímabili, sem líð-
ur, áður en sameiginlegi tollurinn geng-
ur að fullu í gildi. Hvað sem þessu líð-
ur, gefa þó þær tölur, sem hér hafa ver-
ið nefndar, hugmynd um þá byrði, sem 
íslenzka þjóðfélagið yrði að taka á sig 
í mynd lakari lífskjara en ella hefðu 
verið möguleg, ákveði Ísland að standa 
utan Efnahagsbandalagsins. Það er 
ekki sennilegt, að þetta þyrfti að koma 
fram sem lækkun lífskjara frá því, sem 
nú er, en það mundi í staðinn koma fram 
sem lakari lífskjör en ella hefðu verið 
möguleg eða með öðrum orðum sem 
hægari vöxtur þjóðartekna og þjóðar-
neyzlu en hefði getað átt sér stað sam-
fara þátttöku Íslands í Efnahagsbanda-
laginu. 

Horft fram á við. 
Þær athuganir, sem gerð var grein 

fyrir hér að framan, voru miðaðar við 
atvinnulif landsins, eins og það er nú. 
En atvinnulíf landsins mun ekki halda 
áfram að vera eins og það er nú eða 
réttara sagt eins og smátt og smátt 
stækkandi mynd af því, sem það er nú. 
Eigi þjóðarframleiðslan að vaxa á 
næsta áratug og lífskjörin að batna 
a. m. k. í sama mæli og í nágrannalönd-
um okkar, verða án efa að eiga sér =stað 
veigamiklar breytingar á íslenzku at-
vinnulífi. Sumar atvinnugreinar verða 
að vaxa meir en aðrar, og nýjar at-
vinnugreinar verða að koma til. Sér í 
lagi er nauðsynlegt, að framleiðsla til 
útflutnings vaxi ört og örara en þjóðar-
framleiðslan í heild. Geti þetta ekki átt 
sér stað, verður ekki hægt að ná eðli-
legum hagvexti næsta áratug. Hér 
myndi þá verða kyrrstaða í stað fram-
vindu og vaxandi bil á milli lífskjara 
manna á Íslandi og í nágrannalöndum 
þess. Efnahagsleg áhrif þess að standa 
utan Efnahagsbandalagsins verða enn 
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meiri en ella, séu þau metin á grund-
velli þessara framtíðarviðhorfa, vegna 
þess að þær atvinnugreinar yrðu harð-
ast úti, sem að öðrum kosti ættu mesta 
möguleika til vaxtar. 

Hverjar eru þær atvinnugreinar, sem 
líklegastar eru til vaxtar í íslenzku at-
vinnulífi á næsta áratug eða svo? Lít-
um fyrst á sjávarútveginn. Fiskifræð-
ingar telja, að nú sé veitt allt að því 
eins mikið af íslenzka þorskstofninum 
og hann þolir. Vöxtur sjávarútvegsins 
í framtíðinni má því ekki nema að litlu 
leyti byggjast á því, að aukið magn af 
þorskfiski sé tekið úr sjónum, nema 
því aðeins að veiðar útlendinga á 
Íslandsmiðum minnkuðu að sama 
skapi og okkar ykjust. En með því 
getum við ekki reiknað, ef við 
stöndum utan Efnahagsbandalagsins og 
sjávarútvegur þeirra landa annarra, 
sem hér stunda veiðar, fær stóraukna 
vernd innan bandalagsins. Reynsla 
undanfarinna ára virðist heldur ekki 
benda til þess, að hægt sé að veiða að 
staðaldri aukið magn af karfa. Hæpið 
mun einnig að treysta því, að auknar 
sildveiðar geti orðið varanleg undir-
staða að vexti sjávarútvegsins, ekki sízt 
þegar tillit er tekið til þess, að markaðs-
horfur fyrir síld og síldarafurðir í ver-
öldinni eru ekki hagstæðar. Vöxtur 
sjávarútvegsins í framtíðinni verður 
þvi fyrst og fremst að byggjast á meiri 
nýtingu þess hráefnis, sem á land berst. 

Það eru því þær greinar sjávarútvegs-
ins, þar sem nýtingin er mest, sem fyrst 
og fremst þurfa að vaxa á næstu árum, 
en þær eru frysting, niðursuða og til-
reiðsla lagaðra fiskrétta. Frystitækni í 
dreifingu matvæla er einmitt nú að 
ryðja sér til rúms í Vestur-Evrópu. 
Sams konar breyting er með öðrum orð-
um að verða þar eins og áður átti sér 
stað í Bandaríkjunum. Það má búast 
við, að neyzla hvers konar frystra mat-

væla muni aukast ört í Vestur-Evrópu 
á næsta áratug og miklu örar en í öðr-
um hlutum heims. Vestur-Evrópa er 
einnig ásamt Bandaríkjunum helzti 
markaður, sem til greina kemur fyrir 
niðursuðuvörur. Það er því eðlilegt, að 
við lítum fyrst og fremst til Vestur-
Evrópu sem markaðs fyrir þá auknu 
framleiðslu sjávarafurða, sem við vænt-
um á næstu árum. Á hinn bóginn er 
sameiginlegi tollurinn einmitt hæstur á 
þeim vörum, sem hér um ræðir, þ. e. a. s. 
frystum fiski og niðursuðuvörum. Bú-
ast má við, að engar þær ráðstafanir, 
sem kynnu að verða gerðar af opinberri 
hálfu eða af hálfu sjávarútvegsins 
sjálfs, myndu vega upp á móti þeim 
hömlum, er tollurinn skapaði, og að af-
leiðingin yrði sú, að við myndum ekki 
geta hagnýtt okkur vaxandi markað 
Vestur-Evrópu. Það myndu aðrar þjóð-
ir innan bandalagsins gera. Þeirra 
sjávarútvegur myndi vaxa, en okkar 
staðna. 

Margar ástæður liggja til þess, að 
ekki er hægt að búast við, að um mikinn 
vöxt íslenzks iðnaðar geti verið að ræða 
á næstu árum, ef iðnaðurinn á að halda 
áfram að þróast eftir sömu brautum og 
hann hefur gert á undanförnum áratug-
um. Framleiðslan hefur nú flutzt inn í 
landið á ýmsum þeim vörum, sem auð-
veldast er fyrir okkur að framleiða, og 
búast má við, að eftirspurnin beinist 
framvegis meir og meir að þeim vörum, 
þar sem íslenzkur iðnaður stendur illa 
að vígi vegna þess, hve markaðurinn er 
lítill. Mikill hluti iðnaðarins hefur þró-
azt hér á landi undir verulegri vernd 
tolla og innflutningshafta. Sú vernd 
hlýtur að minnka, hvort sem við stönd-
um utan Efnahagsbandalagsins eða 
ekki. Í vissum greinum iðnaðar eru tví-
mælalaust enn miklir möguleikar til 
aukinnar framleiðslu fyrir innlendan 
markað, og má í því sambandi nefna 
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bátasmíðar og veiðarfæraiðnað. Iðnað-
urinn í heild getur þó varla vaxið mik-
ið, nema framleiðsla hefjist fyrir er-
lendan markað. Er þar um tvær leiðir 
að ræða í aðalatriðum: að sum þeirra 
iðnfyrirtækja, sem hér hafa vaxið og 
þróazt á undanförnum áratugum, taki 
að ryðja sér braut á erlendum mörkuð-
um og að ný iðnfyrirtæki rísi á fót, er 
miði framleiðslu sína frá upphafi við 
erlendan markað. 

Erfitt er að segja um það, hversu 
raunhæf fyrri leiðin er. Allmörg iðn-
fyrirtæki fýsir þó að reyna þessa leið, 
en einn helzti markaðurinn fyrir slíkan 
útflutning myndi einmitt vera í þeim 
löndum, sem nú eru aðilar að Efnahags-
bandalaginu eða væntanlega verða það. 
Hagnýting þessa markaðar mundi verða 
miklu torveldari en ella, stæði Ísland 
utan bandalagsins. 

Það er ódýr raforka, sem fyrst og 
fremst gæti skapað skilyrði hér á landi 
til nýs útflutningsiðnaðar. Einna helzt 
kemur alúmíniumframleiðsla til greina 
og hugsanlega annar iðnaður, er krefst 
mikillar orku. Tollurinn á alúmíníum í 
Efnahagsbandalaginu var upphaflega 
ákveðinn 10%, en nú er búizt við, að 
hann verði lækkaður í 9% með samn-
ingum innan GATT. Bretar hafa óskað 
þess í sambandi við inntökubeiðni sína, 
að tollurinn verði felldur niður til þess 
að auðvelda alúmíníuminnflutning frá 
Kanada til bandalagsríkjanna. Það 
eru ekki taldar líkur fyrir því, að 
sexveldin samþykki þessa uppástungu, 
og verður því að gera ráð fyrir, 
að 9% tollurinn haldist að sinni. 
Þessi tollur er nógu hár til þess að 
þurrka út að mestu eða öllu þá yfir-
burði, sem ódýr orka veitir þjóðum eins 
og Norðmönnum og Íslendingum um-
fram framleiðendur á meginlandi Ev-
rópu. Mjög svipuðu máli gegnir um aðra 
framleiðslu, er til greina gæti komið á 

grundvelli ódýrrar raforku. Norska iðn-
aðarmálaráðuneytið hefur í nýútkom-
inni skýrslu komizt að þeirri niður-
stöðu, að Norðmenn yrðu að mestu að 
leggja á hilluna fyrirætlanir sínar um 
aukningu iðnaðar á grundvelli ódýrrar 
raforku, yrði það ofan á, að Noregur 
stæði utan Efnahagsbandalagsins. Það 
er að sjálfsögðu ekki loku fyrir það 
skotið, að iðnaður af þessu tagi risi upp 
hér á landi, er ynni fyrir markaði utan 
bandalagsins og þá fyrst og fremst 
Bandaríkjamarkaðinn. Það er hins veg-
ar svo margt, sem bendir til þess, að 
Evrópumarkaðurinn verði okkur hag-
kvæmastur og að það séu framleiðend-
ur í Evrópu, sem fyrst og fremst hafi 
áhuga á framleiðslu hér, að erfitt er að 
sjá annað en niðurstaðan hljóti að verða 
í aðalatriðum sú sama hér á landi og í 
Noregi. 

Ör hagvöxtur getur ekki náðst hér á 
landi næsta áratug, nema verulegur inn-
flutningur fjármagns eigi sér stað. Þarf 
bæði á einkafjármagni að halda og opin-
berum lánum til langs tíma. Möguleik-
arnir til öflunar fjármagns erlendis 
hljóta að verða lakari, ef Ísland stendur 
utan Efnahagsbandalagsins en ef það 
tengist því í einni eða annarri mynd. 
Kemur þar tvennt til. Í fyrsta lagi 
mundi Ísland ekki hafa aðgang að þeim 
sjóðum, sem bandalagið hefur yfir að 
ráða, stæði það utan þess. Í öðru lagi 
mundu bæði einkaaðilar og opinberar 
lánsstofnanir beggja megin Atlants-
hafsins telja efnahagslegar horfur Ís-
lands síðri, ef það stæði utan bandalags-
ins en ef það tengdist því, og hlyti það 
að hafa áhrif á vilja þeirra til fjárfest-
ingar og útlána á Íslandi. 

Niðurstöður. 
Allar líkur benda til þess, að það 

verði tilfinnanlegt efnahagslegt áfall 
fyrir Ísland að standa utan Efna-
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hagsbandalags Evrópu. Undan því áfalli 
verður ekki komizt nema að tiltölulega 
litlu leyti með því að gera samninga við 
bandalagið um gagnkvæmar tollalækk-
anir eða með því að beina útflutningi 
landsins í aðrar áttir. Á hinn bóginn er 
þetta áfall ekki það mikið, að það feli 
í sér teljandi skerðingu á lífskjörum 
þjóðarinnar. Það, sem mestu máli skipt-
ir, er, að horfurnar fyrir vexti þjóðar-
framleiðslu og bættum lífskjörum eru 
mun verri, ef Ísland stendur utan Efna-
hagsbandalagsins en ef það tengist 
bandalaginu. Þessi niðurstaða er í raun-
inni nákvæmlega sú sama eins og flest 
önnur lönd, sem sótt hafa um tengsl við 
bandalagið eða eru í þann veginn að 
gera það, hafa komizt að. Danir eru 
eina Evrópuþjóðin, sem getur haldið því 
fram, að hún verði fyrir stórfelldu tjóni 
við að standa utan bandalagsins. Hvorki 
Bretar, Norðmenn né Svíar telja hins 
vegar, að neinar efnahagslegar hörm-
ungar bíði þeirra, þótt þeir nái ekki 
tengslum við Efnahagsbandalagið. Um 
hitt eru þessar þjóðir sannfærðar, að 
horfurnar á því, að þær geti á komandi 
árum náð þeim hagvexti, sem þær telja 
æskilegan og nauðsynlegan, séu mun 
verri utan bandalagsins en innan þess. 
Þetta eru þau efnahagslegu rök, sem 
liggja til grundvallar þeirri ákvörðun 
þeirra að æskja tengsla við bandalagið. 

III. Örðugleikar við að tengjast 
Efnahagsbandalaginu. 

Hér að framan hafa efnahagslegar 
horfur Íslands, ef það stendur utan 
bandalagsins, verið ræddar og þær born-
ar saman við horfurnar, ef það tengist 
bandalaginu. Hér á eftir munu þeir sér-
stöku efnahagslegu örðugleikar ræddir, 
sem eru á tengslum Íslands við banda-
lagið. Þeir örðugleikar eru af tvenns 

konar toga spunnir. í fyrsta lagi standa 
þeir í sambandi við það, að verulegur 
hluti íslenzks iðnaðar hefur þróazt undir 
mikilli vernd tolla og innflutningshafta 
og að viðskiptin við Austur-Evrópu-
löndin hafa grundvallazt á beitingu inn-
flutningshafta. Ísland getur því ekki að 
fullu framkvæmt lækkun tolla og af-
nám innflutningshafta á þeim tíma og 
á þann hátt, sem gert er ráð fyrir innan 
bandalagsins. Í öðru lagi standa örðug-
leikarnir í sambandi við það, að íslend-
ingar eru fámenn þjóð, sem byggir af-
komu sína að miklu leyti á sjávarútvegi. 
Sú grundvallarstefna Efnahagsbanda-
lagsins, að vinnuafl og fjármagn skuli 
geta flutzt með frjálsu móti milli að-
ildarríkjanna og borgarar þeirra skuli 
hafa jafnan rétt til að reka atvinnu 
hvar sem er á bandalagssvæðinu, felur 
af þessum sökum í sér meiri hættur 
fyrir Íslendinga en aðrar þjóðir banda-
lagsins. Gegn þessum hættum verða Ís-
lendingar að tryggja sig. 

Aðlögunin. 
Fyrra vandamálið verður að leysast 

með þeim hætti, að Íslendingar fái 
lengri tíma en annars er gert ráð fyrir 
til þess að framkvæma nauðsynlegar 
breytingar á atvinnulífi sínu eða sé 
hjálpað til að flýta fyrir þessum breyt-
ingum með sérstökum lánum úr þeim 
sjóðum, sem bandalagið ræður yfir. Að-
lögun iðnaðarins hlýtur að ske með 
tvennu móti. Annars vegar, að fyrir-
tæki framkvæmi þær lagfæringar í 
rekstri sínum, er geri þeim kleift að 
nokkrum tíma liðnum að starfa án toll-
verndar. Hins vegar, að þau fyrirtæki, 
sem ekki geta náð þessum árangri, hætti 
starfsemi sinni innan ákveðins árabils, 
og það fólk, sem við þau starfar, flytj-
ist til nýrra fyrirtækja eða eldri fyrir-
tækja, sem eru í vexti. Á sama hátt verð-
ur að gera ráð fyrir, að á alllöngu ára-
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bili geti Austur-Evrópulöndin orðið 
færari um að keppa á mörkuðum 
Vestur-Evrópu án stuðnings innflutn-
hafta en þau eru nú. Þær greinar 
sjávarútvegsins, sem nú eru mest 
háðar mörkuðum Austur-Evrópu, 
ættu einnig að geta komið rekstri 
sinum í það horf, að þær eigi auðveld-
ara með að keppa á frjálsum markaði, 
jafnframt því sem aðgangurinn að þeim 
markaði verður greiðari með lækkun 
tolla og afnámi innflutningshafta. 

Aukaaðildarsamningur Grikkja við 
Efnahagsbandalagið tryggði þeim allt 
að 22 árum til að framkvæma lækkun 
tolla fyrir sumar þær iðnaðarvörur, er 
þeir framleiða heima fyrir. Þeir fengu 
einnig allháa upphæð að láni frá Fjár-
festingarbanka Evrópu til þess að auð-
velda aðlögunina. í Fríverzlunarbanda-
lagi Evrópu fengu Portúgalar helmingi 
lengra aðlögunartímabil en önnur að-
ildarríki. Ekki er ástæða til að ætla ann-
að en að Ísland gæti einnig fengið lengri 
tima en annars tíðkast innan bandalags-
ins til þess að framkvæma lækkun tolla 
og afnám innflutningshafta. Þegar allt 
kemur til alls, er ein aðalástæða þess, 
að Ísland þarfnast langs aðlögunartíma, 
einmitt þær hömlur á viðskiptum, sem 
mörg nágrannalöndin hafa haldið uppi 
á undanförnum áratugum. Á þessu ætti 
að vera auðvelt að vekja skilning banda-
lagsþjóðanna. Á hinn bóginn væri það 
varla í samræmi við hagsmuni Íslands, 
þegar yfir lengri tíma er litið, að að-
lögunartíminn yrði mjög langur. Hætt 
er við, að þá mundi dragast á langinn 
að framkvæma þær breytingar, sem 
nauðsynlegar eru. Og það mun tvímæla-
laust greiða fyrir vexti þjóðarfram-
leiðslunnar, að þessar breytingar nái 
fram að ganga. Það heppilegasta væri 
því sennilega að fá hóflega lengdan að-
lögunartíma, jafnframt því að fjármagn 
fengist til þess að hjálpa iðnfyrirtækj-

um að endurbæta rekstur sinn og til 
þess að koma á fót nýjum fyrirtækjum. 

Sérstaðan. 
Þeir örðugleikar, sem stafa af fólks-

fæð landsins og hinni miklu þýðingu 
sjávarútvegsins fyrir efnahagslíf þess, 
eru annars eðlis en þeir örðugleikar, 
sem nú hafa verið ræddir. Úr þeim 
verður ekki greitt með neinni lengingu 
aðlögunartimans eða með neinum sér-
stökum ráðstöfunum öðrum. Ísland mun 
verða fámennt land samanborið við önn-
ur aðildarríki bandalagsins eftir einn, 
tvo, þrjá eða fleiri áratugi, alveg eins 
og það er nú. Og þó þýðing sjávarút-
vegsins hljóti að minnka smátt og 
smátt, eftir því sem tímar líða fram, 
mun hann þó enn verða þýðingarmesti 
atvinnuvegur þjóðarinnar um langa 
framtíð. Af þessu leiðir, að þeir fyrir-
varar, sem Ísland verður að setja á 
sviði vinnuafls- og f jármagnshreyfinga 
og á sviði réttar til atvinnurekstrar, 
geta ekki verið bundnir við takmark-
aðan tíma. Þessir fyrirvarar verða aS 
tryggja það, að ekki flytjist meira af 
erlendu vinnuafli og erlendu fjármagni 
til landsins en Íslendingar sjálfir telja 
hættulaust fyrir þjóðerni sitt og menn-
ingu og fyrir yfirráð sin yfir íslenzku 
atvinnulífi. Þeir verða enn fremur að 
tryggja það, að erlendir fiskimenn geti 
ekki stundað veiðar innan íslenzkra 
fiskveiðitakmarka og að hugsanleg þátt-
taka útlendinga í rekstri fiskvinnslu-
stöðva leiði ekki til ofveiði fiskstofna 
við Ísland. 

Er þá hugsanlegt að tengjast banda-
laginu, jafnframt því sem slíkir fyrir-
varar eru settir? Einmitt þetta hlýtur 
að verða þýðingarmesta atriðið í samn-
ingnum á milli Íslands og Efnahags-
bandalagsins. Þótt ekkert verði um 
þetta fullyrt á þessu stigi málsins, er 
erfitt að gera sér annað í hugarlund en 
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að aðildarríki Efnahagsbandalagsins 
hljóti að viðurkenna sérstöðu Íslands 
og vera reiðubúin að taka tillit til henn-
ar. Það var viðurkennt, þegar Rómar-
samningurinn var gerður, að hið 
minnsta af aðildarríkjunum, Luxem-
bourg, hefði varanlega sérstöðu á viss-
um sviðum, og sérstaða Grikklands er 
einnig á margvíslegan hátt viðurkennd 
i aukaaðildarsamningi þess við Efna-
hagsbandalagið. Enda þótt hvorugt 
þessara dæma geti verið Íslandi bein 
fyrirmynd, sýna þau, að sérstaða þjóða 
hefur verið viðurkennd innan Efna-
hagsbandalagsins frá upphafi. Það ætti 
að vera því auðveldara að vekja skiln-
ing á sérstöðu Íslands, sem hún er meiri 
en allra annarra landa. Á hinn bóginn 
geta Íslendingar ekki vænzt skilnings 
hjá þjóðum Efnahagsbandalagsins frek-
ar en hjá öðrum þjóðum, ef þeir sýna 
ekki skilning á móti; skilning á grund-
vallaratriðum Efnahagsbandalagsins 
og á þeirri þýðingu, sem það getur haft 
fyrir velferð allrar álfunnar og þar á 
meðal Íslendinga sjálfra; skilning á 
nauðsyn þess, að allar þjóðir, jafnt 
smáar sem stórar, taki þátt í samstarf-
inu, hver eftir sinni getu. 

Eins og ég hér hef rætt, er óhjákvæmi-
legt, að öruggir fyrirvarar séu settir fyr-
ir því, að frjálsar hreyfingar vinnuafls 
og fjármagns og réttur til atvinnu-
rekstrar stofni ekki þjóðerni Íslendinga 
og menningu og yfirráðum þeirra yfir 
náttúruauðlindum landsins og atvinnu-
lífi þess í hættu. Þetta jafngildir bó ekki 
því, að sennilegt sé, að þátttaka Íslands 
í Efnahagsbandalaginu, jafnvel án 
slíkra fyrirvara, muni leiða til óhóflegs 
innstreymis erlends vinnuafls og f jár-
magns til landsins. Eigi Ísland á kom-
andi árum að ná þeim efnahagslegu 
framförum, sem telja verður eðlilegar 
og nauðsynlegar, verður landið að færa 
sér í nyt sérmenntað erlent vinnuafl og 

erlent fjármagn, bæði opinbert f jár-
magn og einkafjármagn. Mér virðist 
miklu sennilegra, að við eigum erfitt 
með að fá eins mikið af þessu vinnuafli 
og þessu fjármagni og við óskum eftir, 
heldur en við þurfum að verja okkur 
fyrir ágangi erlends vinnuafls og f jár-
magns. 

Vinnuaflið. 
Innflutningur erlends vinnuafls hef-

ur í raun verið frjáls um mörg undan-
farin ár, enda þótt þess hafi formlega 
verið krafizt, að útlendingar afli sér at-
vinnuleyfis. Nokkurt vinnuafl streymdi 
hingað til lands frá Danmörku og 
Þýzkalandi, meðan atvinnulif þessara 
landa var enn í sárum eftir styrjöld-
ina. Síðar kom hópur Færeyinga til 
vinnu í sjávarútveginum, meðan mest-
ur skortur var hér á vinnuafli og röng 
gengisskráning skapaði útlendingum 
mikil tækifæri til að hagnast. Eftir að 
atvinnuástandið hér innan lands færð-
ist í eðlilegra horf og gengisskráningin 
hafði verið leiðrétt, hvarf hið erlenda 
vinnuafl að mestu. Sem stendur er veru-
leg eftirspurn eftir erlendu vinnuafli, 
bæði í landbúnaði og á fleiri sviðum, 
sem ekki fæst fullnægt. Við því er held-
ur ekki að búast, meðan slíkur skortur 
er á vinnuafli víðast hvar í Evrópu eins 
og nú er og væntanlega verður um mörg 
komandi ár. Það er aðeins í Miðjarðar-
hafslöndunum, sem enn er að finna lítt 
notað vinnuafl í álfunni, og líkurnar 
fyrir því, að fólk flytjist frá Miðjarðar-
hafsiöndum til Íslands eru ekki miklar 
vegna hins mikla mismunar á loftslagi 
og lífsvenjum. Sannleikurinn er auðvit-
að sá, að það er miklu meiri hætta á því, 
að fólk flytjist frá Íslandi til megin-
lands Evrópu heldur en frá meginlandi 
Evrópu til Íslands. Frá þeirri hættu 
getum við hins vegar ekki forðað okk-
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ur með því að standa utan Efnahags-
bandalagsins. 

Fjármagnið. 
Mjög svipuðu máli og um vinnuaflið 

gildir einnig um fjármagnið. Gildandi 
lagaákvæði um atvinnurekstur útlend-
inga á Íslandi eru í rauninni ekki mjög 
ströng nema á sviði fiskveiðanna. Í 
hlutafélögum mega allt að 49% hluta-
f jár vera í höndum útlendinga, sé þess 
gætt, að stjórnarmeðlimir séu búsettir 
í landinu. Það er að sjálfsögðu mjög 
auðvelt að fara í kringum reglur sem 
þessar, auk þess sem ráðherra getur 
hvenær sem er veitt undanþágu frá 
þeim, þannig að hrein erlend félög geti 
starfað í landinu. Þessar reglur gilda 
einnig um fiskiðnað, en hins vegar eru 
miklu strangari reglur um fiskveiðar. 

Þrátt fyrir þessar tiltölulega frjáls-
legu reglur hefur ekki um langan aldur 
verið vart áhuga af hálfu erlendra fyrir-
tækja fyrir að stunda atvinnurekstur 
hér á landi. Kemur þar margt til: lega 
landsins, einhæfni náttúruauðlinda, lít-
ill innlendur markaður, óvissa í efna-
hagsmálum, svo að það helzta sé nefnt. 
Öll þau atriði, sem hamla okkar eigin 
efnahagslegu framþróun, draga úr 
áhuga útlendinga fyrir að hefja hér at-
vinnurekstur. Síðan farið var að taka 
stjórn efnahagsmála hér fastari tökum 
en áður, hefur þó orðið vart verulega 
aukins áhuga útlendinga fyrir atvinnu-
rekstri hér á landi, enda þótt sá áhugi 
hafi enn ekki leitt til framkvæmda og 
fjárfestingar. Hætt er við, að í augum 
útlendinga verði annmarkarnir við að 
reka atvinnu á Íslandi framvegis eins 
og hingað til það alvarlegir, að við mun-
uni eiga fullt í fangi með að fá inn í 
landið það fjármagn, sem við óskum 
eftir að fá og er okkur nauðsynlegt til 
þess að ná hæfilegum vexti þjóðarfram-
leiðslunnar. 

IV. Niðurlag. 

Ég vil að lokum draga saman aðal-
atriði þessa máls, eins og þau koma mér 
fyrir sjónir. 

Íslendingum er meiri vandi á hönd-
um í efnahagsmálum en flestum öðrum 
þjóðum álfunnar. Þeir tileinkuðu sér 
snemma þjóðfélagsleg viðhorf þeirra 
iðnaðarþjóða, sem lengst eru komnar. 
Á hinn bóginn eru skilyrði Íslands til að 
standa undir velferðarráðstöfunum og 
fjöldaneyzlu nútíma þjóðfélags á ýms-
an hátt erfiðar. Kemur þar til lega 
landsins, strjálbýli, fábreytni náttúru-
auðlinda og sitthvað fleira. Sá vandi 
verður ekki leystur nema á næstu árum 
takist að ná þeim vexti þjóðarfram-
leiðslu, er sé a. m. k. sambærilegur við 
nágrannalönd okkar og geti skapað 
grundvöll fyrir vaxandi fjárfestingu og 
neyzlu. 

Þegar á afstöðu Íslands til Efnahags-
bandalags Evrópu er litið frá efnahags-
legu sjónarmiði, verður því að spyrja, 
hvort það myndi hjálpa okkur til að ná 
örum hagvexti, að við tengdumst banda-
laginu. Ég hef hér að framan reynt að 
svara þessari spurningu. Ég tel, að 
tengsl Íslands við Efnahagsbandalagið 
myndu geta greitt verulega fyrir hag-
vexti á næstu árum og áratugum. Ég 
óttast það hins vegar, að standi Ísland 
algerlega utan Efnahagsbandalagsins 
geti hér skapazt efnahagsleg kyrrstaða 
á sama tíma og örar efnahagslegar 
framfarir yrðu í nágrannalöndum okk-
ar. Héldist slík þróun um nokkurt skeið, 
gæti hér skapazt mikill vandi, sem ekki 
væri takmarkaður við efnahagssviðið 
eitt. 

Í þessu sama ljósi verður einnig að 
líta þá örðugleika, sem eru samfara 
tengslum Íslands við bandalagið. Þeir 
örðugleikar stafa fyrst og fremst af því, 
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að frjálsar hreyfingar vinnuafls og 
fjármagns geta skapað Íslendingum 
meiri hættur en öðrum þjóðum sökum 
fámennis þjóðarinnar og sökum þess, 
hve mjög afkoma hennar er háð sjávar-
útvegi. Á hinn bóginn verða efnahags-
vandamál Íslands á næstu árum ekki 
leyst nema með því, að landið hagnýti 
sér erlent fjármagn og sérmenntað er-
lent vinnuafl. Hinir sérstöku örðugleik-

ar Íslands ættu því ekki að verða til 
þess, að það hafnaði tengslum við 
bandalagið, heldur til þess, að það leit-
aði tengsla við bandalagið með sérstök-
um hætti. Þannig gæti landið notið góðs 
af auknum efnahagslegum samskiptum 
við aðrar bandalagsþjóðir, en jafnframt 
verndað sig gegn þeim hættum, sem slík 
samskipti gætu haft í för með sér. 
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Alþjóðlegar skammstafanir 

á nokkrum stofnunum og bandalögum 

á sviði efnahagsmála. 

EFTA 

EMA 

GATT General Agreement on Tariffs 
and Trade: Hið almenna sam-

komulag um tolla og viðskipti. Sam-
komulag milli 40 ríkja um tollalækkanir 
og viðskiptamál. GATT tók gildi 1948. 
Því var upphaflega ætlað að vera bráða-
birgðasamkomulag þar til Havana-
sáttmálinn svokallaði tæki gildi, sem þó 
aldrei varð. Aðsetur GATT er í Genf. 

IBRD 

European Free Trade As-
sociation: Fríverzlunarbanda-

lag Evrópu, stofnað af Austurríki, 
Bretlandi, Danmörku, Noregi, Portúgal, 
Sviss og Svíþjóð. Aðsetur í Genf. 

European Monetary Agree-
ment: Samningur milli OECD-

ríkjanna um innbyrðis greiðslufyrir-
komulag og yfirdráttarheimildir. Arf-
taki Greiðslubandalags Evrópu (Euro-
pean Payments Union eða EPU), sem 
OEEC setti á stofn. Aðsetur í París. 

International Bank for Recon-
struction and Development: Al-

þjóðabankinn. Stofnaður eftir Bretton 
Woods ráðstefnuna árið 1944 til að 
veita lán til langs tíma, einkum til 
landa, sem skammt eru á veg komin í 
efnahagslegri þróun. Aðsetur Alþjóða-
bankans er í Washington. 

TMF International Monetary Fund: 
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn. — 

Sömuleiðis árangur Bretton Woods 
ráðstefnunnar. Hlutverk Alþjóðagjald-
eyrissjóðsins er að stuðla að jafnvægi 
og frelsi í greiðslum þjóða í milli og 
veita löndum í greiðsluerfiðleikum fjár-
hagsaðstoð til skamms tíma. Aðildar-
ríki eru nær 70. Aðsetur IMF er í 
Washington. 

OEEC Organisation for European 
Economic Cooperation: Efna-

hagssamvinnustofnun Evrópu. Aðildar-
ríki voru 18 Vestur-Evrópulönd. Að-
setur í París. Stofnunin hefur nú verið 
leyst af hólmi af: 

EURATOM European Atomic En-
ergy Community: Sam-

eiginlegur markaður um kjarnorku, sem 
stuðli að friðsamlegri hagnýtingu henn-
ar. Aðildarríki eru þau sömu og í Efna-
hagsbandalaginu. Aðsetur í Briissel. 

OECD Organisation for Economic 
Cooperation and Develop-

ment: Efnahagssamvinnu- og framfara-
stofnunin. Aðild að henni eiga OEEC-
löndin ásamt Bandaríkjunum og Kan-
ada. 



Einar Benediktsson: 

Um Efnahagsbandalag Evrópu 

I. 
Stofnskrá Efnahagsbandalags Evrópu, 

Rómarsamningurinn, tók gildi hinn 
1. janúar 1958. Bandalagið hefur því 
starfað í rösklega f jögur ár. Skal hér í 
stuttu máli greint frá meginatriðum 
Rómarsamningsins og starfsemi banda-
lagsins fram til þessa. 

Bandalagið stefnir að efnahagslegri 
framþróun og jafnvægi aðildarrikj-
anna, bættum lífskjörum þegna þeirra 
og nánari einingu ríkjanna. Segja má, 
að bandalagið keppi að þessum mark-
miðum með því að skapa þegnum að-
ildarrikjanna sömu réttindi og sömu 
skyldur í efnahagslegu tilliti alls staðar 
innan bandalagsins. Helztu atriði starf-
semi bandalagsins eru eftirfarandi: 

1) Komið er á tollabandalagi, þar sem 
tollar eru felldir niður á milli aðildar-
ríkjanna og settir sameiginlegir tollar 
gagnvart löndum utan bandalagsins. 
Með tímanum á einnig að taka upp sam-
eiginlega stefnu í viðskiptamálum gagn-
vart löndum utan bandalagsins. 

2) Niðurfeiling tolla og viðskipta-
hafta nær einnig til landbúnaðar- og 
sjávarafurða. Þó er gert ráð fyrir sér-
reglum um framleiðslu þessara afurða 
og viðskipti með þær á grundvelli sam-
eiginlegrar stefnu, sem mörkuð skal, 
eftir að bandalagið hefur tekið til 

starfa. Sameiginlega stefnu skal einnig 
marka á sviði samgöngumála. 

3) Afnema skal allar hindranir á 
hreyfingum vinnuafls, fjármagns og 
þjónustu innan bandalagsins. 

4) Gera skal ráðstafanir til samræm-
ingar á stefnu aðildarríkjanna á sviði 
efnahagsmála. 

5) Stofnaður skal Félagsmálasjóður 
í því augnamiði að bæta atvinnumögu-
leika verkamanna. Einnig skal stofnað-
ur Fjárfestingarlánabanki til að stuðla 
að efnahagslegum framförum. 

6) Tengslum skal komið á við lönd og 
landsvæði utan Evrópu, sem áður hafa 
verið tengd aðildarríkjunum. Einnig 
gerir samningurinn ráð fyrir aðild eða 
aukaaðild nýrra ríkja. 

Bandalaginu skal komið á í stigum á 
svokölluðu aðlögunartímabili. Aðlögun-
artímabilinu er skipt í þrjá áfanga, sem 
hver er fjögur ár. Annar áfangi aðlög-
unartímabilsins hófst 1. janúar 1962, 
og aðlöguninni lýkur árið 1970, nema 
ákveðið verði að flýta henni. Nákvæm-
ar reglur og tímaákvæði eru sett um af-
nám tolla og viðskiptahafta og setningu 
tolia gagnvart löndum utan bandalags-
ins. Á öðrum sviðum eru markmiðin 
sjálf skilgreind í aðalatriðum, en stjórn 
bandalagsins falið að ákveða, á hvern 
hátt þeim skuli náð. 
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Stjórn bandalagsins er í höndum ráðs, 
framkvæmdastjórnar, þings og dóm-
stóls. 

Í ráðinu á sæti einn ráðherra frá 
hverju aðildarríkjanna, og fer það með 
ákvörðunarvald í bandalaginu. Ráðið 
getur tekið ákvarðanir í ýmsum efnum 
með meirihluta atkvæða. Eru slíkar 
ákvarðanir sumpart teknar með vegn-
um meirihluta, og skiptast atkvæði 
landanna þá þannig, að Frakkland, 
Ítalía og Þýzkaland hafa hvert um sig 
4 atkvæði, Belgía og Holland 2, en Lux-
embourg 1. 

Framkvæmdastjórnina skipa 9 menn, 
sem valdir eru til starfsins með tilliti 
til hæfni, og skulu þeir vera að öllu leyti 
óháðir einstökum ríkisstjórnum og sam-
tökum. Framkvæmdastjórnin velur sér 
sjálf forseta, en það er nú Þjóðverjinn 
Hallstein prófessor. Framkvæmda-
stjórnin hefur takmarkað ákvörðunar-
vald, að því er varðar framkvæmd 
samningsins. Helzta hlutverk hennar er 
að gera tillögur að ákvörðunum ráðsins. 

Á þinginu eiga sæti kjörnir fuiltrúar 
frá þjóðþingum landanna sex. Skulu 
þingfulltrúarnir útnefndir eftir regl-
um, sem hvert ríki um sig ákveður, og 
vera alls 142. Eru fulltrúarnir 36 frá 
Frakklandi, Ítalíu og Þýzkalandi hverju 
um sig, 14 frá Belgíu og Hollandi, en 
6 frá Luxembourg. 

Þetta fyrirkomulag á þó aðeins að 
vera til bráðabirgða, og er gert ráð fyr-
ir, að síðar verði komið á beinum kosn-
ingum, sem fari fram með sama hætti 
í öllum þátttökuríkjunum. Samþykkti 
þingið tillögur um þetta í maí 1960, og 
er þar gert ráð fyrir 426 fulltrúum eða 
þrefalt fleiri en að ofan greinir, sem 
skiptist í sömu hlutföllum milli land-
anna. 

Hlutverk þingsins er fyrst og fremst 
að hafa eftirlit með starfsemi fram-
kvæmdastjórnarinnar. Þinginu er hins 

vegar ekki ætlað að hafa löggjafarvald. 
Er framkvæmdastjórninni gert að 
leggja fyrir þingið árlegar skýrslur um 
starfsemi sína. Getur þingið með % at-
kvæða samþykkt vantraust á fram-
kvæmdastjórnina, og ber henni þá allri 
að segja af sér. Vantraust má bera fram 
í sambandi við hvaða mál sem er, og er 
það ekki einskorðað við ársskýrslur 
framkvæmdastjórnarinnar. 

Í dómstólnum eiga sæti 7 dómarar, 
sem útnefndir eru til sex ára, þrír eða 
fjórir í senn, þriðja hvert ár. Dómstóll-
inn skal fara með úrskurðarvald varð-
andi rétta túlkun á samningnum og 
framkvæmd hans. 

II. 
Lækkun tolla á iðnaðarvörum á milli 

bandalagsríkjanna er nú orðin 40% 
miðað við þá tolla, sem áður giitu. Á 
landbúnaðarvörum er tollalækkunin 
nokkru skemmra á veg komin. Inn-
flutnings- og útflutningshöft eru að 
mestu úr sögunni. Fyrstu breytingar 
á tollum gagnvart löndum utan banda-
lagsins hafa komið til framkvæmda. 
Var það 1. janúar 1961 fyrir iðnaðar-
vörur, en 1. janúar 1962 fyrir landbún-
aðai'- og sjávarafurðir. Voru þá numin 
brott 30% mismunarins á tollum, eins 
og þeir voru og eins og þeir eiga að vera, 
þegar hið sameiginlega tollakerfi er 
komið til framkvæmda. Framkvæmd 
ákvæðanna um sameiginlega markaðinn 
hefur gengið hraðar en samningurinn 
gerir ráð fyrir, að stytzt gæti verið. 
Verður að teljast sennilegt, að þau 
ákvæði verði að fullu komin í fram-
kvæmd fyrir 1970. 

Rómarsamningurinn gerir ráð fyrir, 
að framkvæmdastjórn bandalagsins 
leggi fram drög að sameiginlegri stefnu 
í landbúnaðarmálum. Fyrstu tillögur 
framkvæmdastjórnarinnar um þessi 
mál voru lögð fram í nóvember 1959. 
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Þær tillögur mættu mikilli gagnrýni 
innan bandalagsins, og lagði fram-
kvæmdastjórnin síðan fram endurskoð-
aðar tillögur um landbúnaðarstefnuna 
í júní 1960. Um þessar tillögur, hinar 
svokölluðu Mansholt-tillögur, urðu síð-
an miklar umræður innan bandalagsins 
allt fram í ársbyrjun 1962. Tillögurnar 
gerðu ráð fyrir sérstöku markaðsfyrir-
komuiagi fyrir hinar einstöku afurðir, 
en um þessi mál reyndist vera mikill 
ágreiningur, sérstaklega á milli Frakka 
og Þjóðverja. Snerist ágreiningurinn 
einkum um það, hvert skyldi vera hið 
sameiginlega verð á korni, en það verð 
hefur grundvallarþýðingu fyrir land-
búnaðinn yfirleitt. Um þessi mál náðist 
ekki samkomuiag fyrir árslok 1961, og 
varð það til þess, að annað stig aðlög-
unartímabilsins hófst ekki hinn 1. janú-
ar 1962. Síðar í janúar tókst samkomu-
lag, og með því hófst annað stig aðlög-
unartimabilsins, sem látið var gilda aft-
ur fyrir sig til áramóta. Samkomulagið 
feiur í sér grundvallarákvörðun um 
framtíðarverðlag á landbúnaðarvörum 
innan bandalagsins, en stefnan í land-
búnaðarmálum er þó enn að mörgu leyti 
óákveðin. 

Ákvæði Rómarsamningsins um land-
búnað ná einnig til sjávarútvegs. Eng-
in sameiginleg stefna hefur þó enn ver-
ið mörkuð í sjávarútvegsmálum né drög 
Iögð að henni. Tollar á innflutningi 
siávarafurða frá löndum utan banda-
lae:sins hafa verið ákveðnir, og eru þeir 
vfirleitt háir. Sexveldin eru sjálfum sér 
ónóg um framleiðslu-sjávarafurða, og 
leyfa þau því takmarkaðan innflutning 
á vissum sjávarafurðum við lækkuðum 
eða engum tolli (svonefndir tollkvótar). 
Gangi útflutningsþjóðir sjávarafurða, 
svo sem Danir og Norðmenn, inn í 
bandalagið, mun þess gerast þörf að 
marka hina sameiginlegu stefnu í 
sjávarútvegsmálum. Hætta er einnig á, 

að þá falli brott grundvöllur fyrir toll-
kvótum fyrir sjávarafurðir gagnvart 
löndum utan bandalagsins. Í áætlun um 
veitingu gagnkvæmra réttinda til stofn-
unar og rekstrar atvinnufyrirtækja hef-
ur verið ákveðið, að' frá og með árslok-
um 1967 skuli fiskveiðar innan fisk-
veiðitakmarka heimilar þegnum allra 
aðildamkja jafnt og eigin þegnum. 
Ekkert hefur hins vegar verið ákveðið 
um það, hvernig þetta skuli koma til 
framkvæmda, t. d. hvort slík réttindi 
skuli háð skrásetningu fiskiskips í við-
komandi landi. Virðast vera uppi mis-
munandi skoðanir um þetta meðal að-
ildarríkia bandalagsins. 

Unnið er að undirbúningi sameigin-
legrar stefnu á sviði samgangna með 
járnbrautum, á vegum, ám og skipa-
skurðum, en ekki að því er varðar sigl-
ingar og flugsamgöngur. Samþykktar 
hafa verið áætlanir um það, hvernig 
ákvæði samningsins um réttindi til 
stofnunar og rekstrar atvinnufvrir-
tækja og um frjálsar hreyfingar vinnu-
afls og fjármagns skuli koma til fram-
kvæmda. Einnig liggja fyrir drög að 
reglum til að tryggja, að samkeppni 
fari fram með eðlilegum hætti. 

III. 
Rómarsamningurinn gerir ráð fyrir 

því í 237. gr., að sérhvert ríki í Evrópu 
geti sótt um aðild að bandalaginu. Þau 
ríki, sem um aðild sækja, verða að sjálf-
sögðu að aðhyllast Rómarsamninginn í 
öilum aðalatriðum, en þó er gert ráð 
fvrir, að sérstök skilyrði fyrir aðild 
nýrra ríkja geti verið efni samnings 
milli aðildarríkjanna og þess rikis, sem 
aðildar leitar. Samningar um aðild eru 
gerðir við aðildarríkin. Ráði bandalags-
ins ber að leita álits framkvæmdastjórn-
arinnar um aðildarbeiðnir, og samning-
urinn um aðild þarfnast síðan einróma 
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samþykktar ráðsins. Sérhvert aðildar-
ríki hefur því neitunarvald um aðild 
nýrra ríkja. Slík aðild þýðir að breyta 
þarf ýmsum ákvæðum samningsins, svo 
sem reglum um atkvæðastyrkleika og 
um. fjárframlög til bandalagsins og 
hinna ýmsu stofnana þess. 

Í ágúst 1961 sóttu Bretland, Dan-
mörk og Írland um aðild að Efnahags-
bandalaginu skv. 237. gr. Aðildarvið-
ræður Breta og Dana hófust í október 
sl., en fyrsti viðræðufundur Ira og sex-
veldanna var haldinn í janúar 1962. 
Þau sérstöku vandamál, sem þessi lönd, 
og þá einkum Bretland, telja vera sam-
fara aðild að Efnahagsbandalaginu, 
hyggjast þau fá leyst með sérstöku sam-
komulagi. Þau ríki, sem gerðu með sér 
Rómarsamninginn, hafa hvert um sig 
sérstaka fyrirvara. Þannig hefur Lux-
embourg sérstakan fyrirvara varðandi 
frjálsan vinnumarkað. Sennilegt er tal-
ið, að í ljós komi á miðju þessu ári, 
hvort samkomulag náist milli Breta og 
Efnahagsbandalagsins. Aðild Dana og 
Íra að Efnahagsbandalaginu er háð því, 
að Bretar gerist aðilar. Norska ríkis-
stjórnin hefur lagt til, að Norðmenn 
sæki um fulla aðild að Efnahagsbanda-
laginu, og er talið, að það verði gert í 
maí. 

Samkvæmt 238. gr. Rómarsamnings-
ins getur bandalagið gert samning um 
aukaaðild (association) við ríki, banda-
lög ríkja eða alþjóðastofnanir. Ekki er 
tekið fram, að Evrópulöndin komi til 
greina sem aukaaðilar, eins og er um 
fullgilda aðila skv. 237. gr. Aukaaðildar-
samninga gerir ráðið fyrir hönd banda-
lagsins, en ekki aðildarríkin sjálf. 
Framkvæmdastjórinn hefur með hönd-
um samninga um aukaaðild samkvæmt 
umboði frá ráðinu. 

Rómarsamningurinn hefur ekki að 
geyma ákvæði um innihald aukaaðildar-
samninga. Aukaaðild getur því hugsan-

lega náð til aðeins lítils hluta þeirra 
kvaða, sem fullri aðild fylgja, eða til 
þeirra flestra. 

Í júlí 1961 var undirritaður samning-
ur um aukaaðild Grikklands að Efna-
hagsbandalaginu, og er það eini samn-
ingurinn um aukaaðild, sem gerður hef-
ur verið. Auk Grikklands hefur Tyrk-
land átt í viðræðum um aukaaðild. Í des-
ember 1961 sóttu Austurríki, Sviss og 
Svíþjóð um aukaaðild og í febrúar 1962 
Spánn. Við þessi ríki hafa engar við-
ræður verið hafnar, og ekki er vitað, 
hvort bandalagið er reiðubúið að hefja 
slíkar viðræður. Loks hafa verið hafnar 
viðræður um aukaaðild ýmissa landa og 
landsvæða í Afríku og víðar, sem hafa 
verið og eru í tengslum við einstök 
bandalagsríki. 

Með aukaaðildarsamningi Grikklands 
er stofnað til tollabandalags milli þess 
og Efnahagsbandalagsins. Skal Grikk-
land fella niður tolla gagnvart banda-
laginu á 12 árum fyrir mestan hluta 
innflutningsins og á 22 árum fyrir flest-
ar iðnaðarvörur, sem framleiddar eru 
í Grikklandi. Aðildarríkin fella niður 
tolla gagnvart Grikklandi á sama hátt 
og þau gera sín á milli. Grikkland mun 
taka upp hinn sameiginlega toll Efna-
hagsbandalagsins á ýmist 12 eða 22 ár-
um í samræmi við niðurfellingu tolla 
á milli Grikklands og aðildarríkjanna. 
Grikklandi eru að vissu marki heimilað-
ir tollkvótar fyrir innflutning frá lönd-
um, sem það hefur tvíhliða viðskipta-
samninga við, og fær allt að 22 árum til 
að afnema viðskiptahöft gagnvart að-
ildarríkjunum. Þá verður Grikklandi 
veitt lán að upphæð 125 milljón dollar-
ar til að stuðla að efnahagslegum fram-
förum landsins. Gert er ráð fyrir, að 
Grikkland taki upp hina sameiginlegu 
stefnu sexveldanna á ýmsum sviðum. Á 
þetta við um landbúnaðarmál, um við-
skiptastefnuna gagnvart löndum utan 
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bandalagsins, frjálsar hreyfingar 
vinnuafls o. fl. Um þetta gilda þó yfir-
leitt ekki fyrir fram ákveðin tímatak-
mörk, heldur er það háð ákvörðun hins 
svokallaða aukaaðildarráðs. Aukaaðild-
in hefur það yfirlýsta markmið, að 
Grikkland geti, er tímar líða fram, tek-
ið á sig skuldbindingar Rómarsamn-
ingsins að fullu. 

Aukaaðildarráð hefur með höndum 
framkvæmd aukaaðildarinnar. í því 
eiga sæti fulltrúar Grikklands annars 
vegar og fulltrúar ríkisstjórna, ráðs og 
framkvæmdastjórnar Efnahagsbanda-
lagsins hins vegar. Fer hvor aðili með 
eitt atkvæði, en ákvarðanir eru teknar 
með samhljóða atkvæðum. Hefur því 
Grikkland neitunarvald annars vegar 
og ríki Efnahagsbandalagsins sem heild 
hins vegar. Gerðardómur sker úr um 
ágreiningsmál. Er Grikkjum það þess 
vegna að talsverðu leyti í sjálfsvald sett, 
hvenær og með hvaða hætti þeir taka 
á sig frekari skyldur en beinlínis eru 
ákveðnar í aukaaðildarsamningnum. Á 
hinn bóginn taka þeir ekki þátt í mótun 
ákvarðana Efnahagsbandalagsins. 

IV. 
Rómarsamningurinn er eingöngu 

efnahagslegs eðlis og fjallar ekki um 
stjórnmálalegt samstarf þátttökuríkj-
anna. Um slíkt samstarf hafa hins veg-
ar átt sér stað viðræður meðal sexveld-
anna, þótt þær falli ekki undir starf-
semi Efnahagsbandalagsins sjálfs. Þessi 

mál eru á viðræðustigi, og engar ákvarð-
anir hafa enn verið teknar um þau. 

Ráðherrafundur Efnahagsbandalags-
ins, sem haldinn var í Bonn í júlí 1961, 
lýsti því yfir, að aðildarríkjunum bæri 
að stofna til nánari stjórnmálalegrar 
samvinnu. Var síðan sett á laggirnar 
nefnd (Fouchet-nefndin svokallaða), 
sem unnið hefur að undirbúningi máls-
ins, en ekki lokið störfum. Ljóst er af 
yfirlýsingum brezkra ráðamanna, að 
það er m. a. vegna hins fyrirhugaða 
samstarfs á þessu sviði, að Bretland 
hefur sótt um aðild að Efnahagsbanda-
laginu. Sexveldin eru ekki á eitt sátt um 
fyrirkomulag hinnar stjórnmálalegu 
samvinnu. Beneluxríkin eru því fylgj-
andi, að stefnan á þessu sviði sé mörk-
uð með bindandi ákvörðunum, er hægt 
sé að taka með meirihluta atkvæða. 
Gæti þetta orðið upphaf Bandaríkja 
Evrópu, eins og vakað hefur fyrir mörg-
um forgöngumönnum Efnahagsbanda-
lagsins. Frakkar vilja hins vegar tak-
marka samstarfið á þessu sviði við sam-
starf milli ríkisstjórna með svipuðum 
hætti og áður hefur tíðkazt. Er þetta í 
samræmi við þá skoðun de Gaulle Frakk-
landsforseta, að aukin samvinna Ev-
rópuríkjanna eigi ekki að leiða til þess, 
að þjóðríkin víki fyrir nýjum banda-
ríkjum. Evrópa framtíðarinnar eigi að 
vera „Evrópa föðurlandanna", eins og 
hann kemst að orði. Ekki er sennilegt, 
að úr þessum ágreiningi fáist skorið að 
fullu, fyrr en Bretar eru orðnir aðilar 
að bandalaginu. 



Guðjón Hansen, tryggingafræðingur: 

Vaxandi þjóð 

I. 
Vorið 1961, er undirbúningur var haf-

inn að framkvæmdaáætlun ríkisins, 
tókst sá, er þetta ritar, á hendur að gera 
áætlun um mannfjölda, fæðingar, mann-
dauða, hjúskap o. fl. fram til ársins 
1970. Við niðurstöður þessarar áætlun-
ar hafa sérfræðingar þeir, erlendir og 
inniendir, sem að framkvæmdaáætlun-
inni unnu, stuðzt. 

Vinnuaðferðir við þær áætlanir, sem 
hér verður í stuttu máli gerð grein fyr-
ir, mótuðust að nokkru af því, á hvaða 
tíma þær voru gerðar og til hverra nota 
þeim var ætlað að vera. Vorið 1961 voru 
þannig enn ekki tiltækar tölur, sem fá-
anlegar voru, er á sumarið leið. Með 
meiri úrvinnslu frumgagna og tíma-
frekari aðferðum hefði einnig fengizt 
ýmis nánari vitneskja en talin var bein 
þörf á. 

Í 1.—2. hefti 18. árgangs Sveitar-
stjórnarmála (1958) birtist grein um 
mannfjöldaútreikning fram til næstu 
aldamóta. Var sá útreikningur gerður 
á árinu 1957. Á þeim tíma, sem síðan 
er liðinn, hafa orðið fleiri barnsfæðing-
ar en reiknað var með, en dauðsföii 
nokkru færri, og gæti því verið ástæða 
til að álykta, að útreikningurinn í heild 
sýni fulllága niðurstöðu. Enn er frávik-
ið þó ekki meira en svo, að notast má 
við útreikninginn með nokkrum leið-
réttingum, sem síðari reynsla veitir til-
efni til. 

II. 
Við hinn eldri útreikning, sem að 

framan er nefndur, studdist reiknaður 
fjöldi fæddra barna við frjósemi kvenna 
eftir aldursflokkum 1950. Við hinn nýja 
útreikning hefur verið tekið tillit til 

1. tafla. Lifandi fæddir og dánir 1960—1970. 
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Línurit 1. Fæddir og dánir 1920—1970. 

reynslu áranna 1951—1959, án þess þó 
að athugaðar hafi verið breytingar hjá 
hverjum aldursflokki fyrir sig. Hefur 
hlutfallið milli aldursflokka því verið 
látið haldast óbreytt og gert ráð fyrir 
sömu hlutfallsaukningu frjósemi í öll-
um aldursflokkum. Er þó ástæða til að 
ætla, að með lækkuðum giftingaraldri 
hafi aukningin orðið mest í lægri ald-
ursflokkunum, en fyrir heildarniður-
stöðu skiptir þetta litlu máli. 

Dauðsföll eru reiknuð eftir töflum um 
dánarlíkur á grundvelli reynslu áranna 
1941—1950, en lækkaðar með hliðsjón 
af fjölda dauðsfalla 1956—1958. Hinar 
reiknuðu tölur eru sýndar í 1. töflu. 
Þess skal getið, að tölur hagstofunnar 
fyrir árið 1960 eru 4.802 lifandi fæddir 
og 1.167 dánir. Á línuriti 1 fæst saman-
burður við liðinn tíma, og sést þar 
glöggt, hve geysileg fjölgun fæðinga 
hefur átt sér stað síðan 1940, en tvo ára-
tugina næstu þar á undan hafði þeim 

hins vegar fækkað. Dauðsföllum fækk-
aði heldur á tímabilinu 1920—1960 þrátt 
fyrir mikla mannfjölgun. 

Mannfjöldaútreikningur fram í tím-
ann styðst við mannfjölda við ákveðið 
tímamark og skiptingu hans eftir kyni 
og aldri, svo og við áætlun um fæðing-
ar, dauðsföll og flutninga fólks til lands-
ins og frá því. 

Við skiptingu mannfjöldans eftir 
aldri hefði að sjálfsögðu verið æskileg-
ast að geta lagt manntalið 1960 til 
grundvallar. Um slíkt var hins vegar 
ekki að ræða, þar eð niðurstöðutölur 
þess voru ekki fyrir hendi. Var því 
stuðzt við tölur í árslok 1959, reiknaðar 
af Hagstofu Íslands. Eru þær fengnar 
með því að leggja manntalið 1950 til 
grundvallar og leiðrétta síðan árlega 
tölur fyrir hvern aldursflokk með tilliti 
til dauðsfalla, sem orðið hafa. Um alveg 
réttar tölur verður þó ekki að ræða með 
þessu móti, þar eð ekki er vitað um ald-



V A X A N D I ÞJÓD 33 

2. tafla. Mannfjöldi í árslok 1940—19701). 
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ur þeirra, sem flutzt hafa burt eða setzt 
hér að á tímabilinu. 

Gert er ráð fyrir, að inn- og útflutn-
ingur fólks jafnist upp. Ef miðað er við 
tölur ársmanntals 1950, hefur útflutn-
ingur umfram innflutning verið sam-
tals 297 á árunum 1951—1960, og er 
það mjög lág tala og mun lægri en tölur 
einstakra ára á þessu tímabili. 

Niðurstöður mannfjöldaútreiknings-
ins eru sýndar í stórum dráttum í 2. 
töflu. Þess skal getið, að samkvæmt 
þjóðskrá voru íbúar á Íslandi 1. desem-
ber 1960 alls 177.292 eða 131 færri en 
útreikningurinn sýnir. Hér að framan 
hefur verið getið um mismun á reikn-
uðum og endanlegum tölum um fædda 

og dána 1960, og fæst því fullnaðarskýr-
ing á ofangreindum mismun, þegar þess 
er gætt, að útfluttir umfram innflutta 
eru taldir hafa verið 198. 

Auk mannfjöldaútreiknings þess, sem 
hér hefur verið lýst, hefur verið gerð 
áætlun um fjölda -hjónavígslna og hjú-
skaparslita vegna dauða eða lögskiln-
aðar. 

Reiknaður fjöldi hjónavígslna styðst 
við reynslu áranna 1956—1958, þannig 
að tíðni er reiknuð eftir aldursflokkum 
kvenna. Við athugun á aldri brúðhjóna 
undanfarinn áratug kemur í ljós, að 
meðalgiftingaraldur hefur farið lækk-
andi. Miðast hinar reiknuðu tölur við, 
að þessi þróun haldi áfram næsta ára-
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3. taflu. Hjónabönd 1960—1970. 
Hjúskavarslit 

Hrein Hrein 
Við fjölgun 

Hjóna- Við lög- hjóna-
vígslur dauða skilnað banda 

1960 1368 413 144 811 
1961 1411 447 149 815 
1962 1455 455 154 846 
1963 1507 465 160 882 
1964 1554 474 165 915 
1965 1609 483 171 955 
1966 1671 494 177 1000 
1967 1731 503 183 1045 
1968 1789 513 190 1086 
1969 1848 524 196 1128 
1970 1901 534 203 1164 

tug, þar eð ella er óhugsandi, að áætl-
unin fái staðizt. Hinar reiknuðu tölur 
eru sýndar í 3. töflu, og á línuriti 2 eru 
enn fremur sýndar tölur um hjónavígsl-
ur og hreina fjölgun hjónabanda 1920— 
1959. 

Tölur þær, sem hagstofan hefur birt 
fyrir 1960, eru 1.318 hjónavígslur og 
125 lögskilnaðir, og má því gera ráð 
fyrir, að hrein fjölgun hjónabanda hafi 
orðið lítið eitt minni en útreikningur-
inn sýnir. 

I I I . 
Undirbúningi framkvæmdaáætlunar-

innar er enn ekki lokið. Í umræðum um 
þessi mál hefur sú skoðun hins vegar 
komið fram, að gerð slíkrar áætlunar 
hijóti að vera nokkurs konar sósialismi. 
Þetta er að sjálfsögðu misskilningur. 
Það getur engu síður verið gagnlegt 
fyrir einkaaðila en ríki og sveitarfélög, 
að dregin sé upp heildarmynd af efna-
hagslífinu og væntanlegri þróun á ýms-
um sviðum næstu ár. Og áætlunar getur 
verið þörf lengur en eitt ár fram í tím-
ann, svo sem á sér stað við árlegan 
undirbúning fjárlaga, hver sem stefna 

ríkisstjórnar er, enda missir áætlunin 
ekki gildi sitt, þótt önnur stjórn með 
aðra stefnu taki við á áætlunartímabil-
inu. 

Ef draga á saman í stuttu máli niður-
stöður framangreindra útreikninga, ber 
ef til vill að nefna fyrst hina miklu 
fólksfjölgun eða 21% á árunum 1960— 
1970. Fyrir efnahagslífið og lífskjör 
þjóðarinnar skiptir þó stórbreytt ald-
ursskipting enn meira máli. Sem dæmi 
má nefna, að börnum á aldrinum 7—14 
ára fjölgaði um 53% á árunum 1950— 
1960, en gert er ráð fyrir 22% fjöigun 
1960—1970. Hins vegar fjölgaði ungl-
ingum á aldrinum 15—19 ára um að-
eins 19% 1950—1960, en reiknað er 
með 41% fjölgun á þeim aldri 1960— 
1970. Veitir þetta nokkra hugmynd um 
áhrif aldursskiptingarinnar á skólamál 
og það mikla vinnuafl, sem á næsta ára-
tug leitar út í atvinnulífið. Um nem-
endafjölda í skólum hafa verið gerðir 
útreikningar, þar sem tekið hefur verið 
tillit til fleiri atriða en fjölgunar ald-
ursflokkanna einna, en of langt mál yrði 
að greina frá þeim hér. 

Aldursskiptingin er ekki síður ihug-
unarefni, ef litið er á húsnæðismálin. 
Sveiflur geta orðið verulegar í fjölgun 
hjónabanda, en augljóst er, að þörf verð-
ur mikils aukins húsnæðis. Loks má geta 
þess, að gert er ráð fyrir, að öldruðu 
fóiki fjöigi mjög verulega; á aldrinum 
70 ára og þar yfir fjölgi þannig um 
41% á árunum 1960—1970 í stað 21% 
á árunum 1950—1960. 

Af því, sem hér hefur verið drepið 
á, sést, að með þjóðinni er engin kyrr-
staða. Þróunin næsta áratug mun skapa 
mörg ný verkefni, en veitir einnig 
óvenjuleg tækifæri til aukinna fram-
fara og breyttra framleiðsluhátta. 



Samgöngur 
Inngangur — Farþegaflutningar innan lands — Vöruflutn-
ingar innan lands — Farþegaflutningar milli landa — Vöru-
flutningar milli landa — Kaupskipastóll — Bifreiðaeign — 
Flugfloti — Póstur og sími. 

(Grein þessi er tekin saman af Valdimar Kristinssyni.) 

Inngangur. 

ÍFjármálatíðindum hafa þrisvar áður 
birzt greinar um samgöngumál, í fyrsta 

skipti í 1. hefti 1955, þar sem skýrt var frá 
þróun samgangna árin á undan. Næst birt-
ist grein í 1. hefti 1958, þar sem bætt var 
við. upplýsingum fyrir árin 1955—1957, og 
var sú grein mun ýtarlegri en hin fyrsta. 
Þriðja greinin birtist í 1. hefti 1960, og var 
þar bætt við upplýsingum um árin 1958 og 
1959. Hér kemur svo f jórða greinin með 
nýjum tölum og nýjum kortum. 

Þegar á heildina er litið, verða samgöng-
ur sífellt greiðari og öruggari hér á landi 
með hverju ári, sem líður, enda hafa Ís-
lendingar varið tiltölulega meiru til sam-
göngumála en flestar aðrar þjóðir. En eftir 
því sem efnahagslíf landsins þróast á hærra 
stig, því meiri kröfur verða gerðar til sam-
göngukerfisins. Og vegna fámennisins og 
annarra sérstakra aðstæðna er ekki hægt 
að búast við, að hlutfallsleg framlög til 
samgöngumála muni fara minnkandi. 

Eftir að nútíma atvinnuhættir tóku að 
ryðja sér til rúms, urðu siglingar með 
ströndum fram ein mikilvægasta sam-
göngubótin, en þetta hefur breytzt, eftir 
því sem vegakerfið hefur batnað og einnig 
með tilkomu hins umfangsmikla innan-
landsflugs. Líkur benda til, að flutningar 
á landi verði æ mikilvægari, eftir því sem 
fram líða stundir, og nú er einmitt komið 
að tímamótum í vegalagningu hér á landi. 
Þjóðvegakerfið er orðið það langt, að 

ekki er aðkallandi að lengja það að neinu 
ráði, en aftur á móti eru endurbætur þegar 
lagðra vega nú aðalverkefnið, sem fyrir 
liggur. Umferð er svo lítil á mestum hluta 
þjóðvegakerfisins, að talið er, að hún megi 
víða jafnvel þrefaldast, án þess að vegavið-
haldið aukist að neinu ráði, enda fer hol-
klaki og leysingar gjarnan verst með þessa 
vegi. Aftur á móti er svo mikil umferð um 
nokkra aðalvegi, einkum í nágrenni Reykja-
víkur, að ómögulegt er að halda þeim sóma-
samlega við, nema þeir verði lagðir varan-
legu slitlagi. Hlýtur þetta að verða brýn-
asta verkefnið í samgöngumálunum í næstu 
framtíð, og er nánar vikið að því síðar í 
þessari grein. 

Farþegaflutningar innan lands. 
Farþegaflutningar hér á landi fara að 

langmestu leyti fram með bifreiðum. Á hin-
um skemmri leiðum eru bifreiðir yfirleitt 
einu flutningatækin, nema þar sem sérstak-
lega stendur á, svo sem á leiðinni Reykja-
vik—Akranes. Á ýmsum lengri leiðum eru 
miklir fólksflutningar í lofti, en farþega-
flutningar í hinum lengri strandferðum eru 
ekki eins mikilvægir og áður. 

Á 1. töflu sjást fólksflutningar á sér-
leyfisleiðum árin 1950—61. Er þar um að 
ræða flutninga almennisvagna, sem eru í 
reglubundnum ferðum, annarra en strætis-
vagna Reykjavíkur, Kópavogs, Hafnar-
fjarðar og Akureyrar. Fólksflutningar 
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Landleiða h.f. til og frá Reykjavík, Hafnar-
firði, Kópavogi, Vífilsstöðum og Vatnsenda 
eru reyndar taldir með í heildarskýrslu Um-
ferðarmálaskrifstofu póst- og símamála-
stjórnarinnar, en hafa nú hér verið dregnir 
frá niðurstöðutölunum um ekna vegalengd, 
farþegafjölda og farþegakm. Með þessu 
móti fæst réttari mynd af heildarfólksflutn-
ingunum með hinum eiginlegu sérleyfisbif-
reiðum. Fólksflutningar Landleiða eru í 
rauninni ekki frábrugðnir flutningum 
strætisvagna Reykjavíkur og Kópavogs. 
Allt eru þetta flutningar innan svæðis, sem 
er að renna saman í eina stóra borg, og búa 
menn þá gjarnan langt frá vinnustað eða 
öðrum stöðum, sem oft þarf að sækja. 

Vegna innheimtukerfis Strætisvagna 
Reykjavíkur, sem miðað er við fljóta af-
greiðslu og sparnað í mannahaldi, er ekki 
hægt að fá upplýsingar um fjölda farþeg-
anna. Aðeins er vitað, að hann eykst veru-
lega frá ári til árs, og hefur fjölgunin verið 
meiri að tiltölu en árleg íbúafjölgun borgar-
innar gæti hafa bent til. Bæði er það vegna 
þess, hve borgin stækkar að flatarmáli, en 
einkum hefur þó munað um þennan hlut-
fallslega mismun, þegar mest fækkaði í 
hverfum innan Hringbrautar. Þá þurftu 
margir að fara að nota strætisvagna, sem 
ekki höfðu gert það áður. Á síðustu árum 

1. tafla. Fólksflutningar á sérleyfis-
leiðum 1950—19611). 

Ekin Farþega-
vegalengd Tala kílómetrar 

þús. krn farþega í þús. 

1950 (3.300) 391.442 19.235 
1951 (3.300) 429.049 18.875 
1952 (4.000) 587.680 27.719 
1953 (5.000) 719.682 37.138 
1954 (5.300) 686.324 34.920 
1955 (5.400) 646.865 35.175 
1956 5.431 684.357 34.996 
1957 5.117 588.144 32.926 
1958 5.219 684.410 34.974 
1959 5.112 580.320 30.852 
1960 5.302 635.317 31.266 
1961 5.441 647.124 36.017 

1) Fólksflutningar Landleiða h.f. eru ekki taldir 
með, sjá texta. Svigatölurnar eru að nokkru 
áætlaðar. 

2. tafla. Innanlandsflug Flugfélags 
íslands 1953—1961. 

Flooin Far- Farþega- Flutn-
veoalengd þeaa- kilómetrar ingar Póstur 
þús. km fjöldi i &1Í3. tonn tonn 

1953 907 35.434 7.669 794 55 
1954 1.161 46.494 9.588 868 132 
1955 1.150 44.512 10.013 949 107 
1956 1.230 54.850 12.419 1.171 137 
1957 1.309 59.501 1.422 144 
1958 1.079 56.045 11.737 1.478 144 
1959 821 51.195 10.488 1.140 181 
1960 868 51.593 10.879 1.053 151 
1961 755 48.382 10.527 905 106 

3. tafla. Farþegaflutningar á helztu 
flugleiðum innan lands 1953—1961. 

Rvik— Rvik— Rvik— Rvtk— 
Akureyri— Vestm.eyjar— lsajjöröur— Egilsstaöir-

Rvik Rvi k Rvik Rvík 

1953 10.011 8.228 3.949 1.487 
1954 14.818 11.095 5.025 2.930 
1955 13.330 9.177 5.520 4.078 
1956 17.113 11.821 6.219 5.617 
1957 18.525 12.366 6.481 6.678 
1958 15.308 13.082 6.122 5.980 
1959 15.064 12.740 4.850 6.235 
1960 16.784 11.143 5.678 5.983 
1961 15.555 10.851 5.467 5.950 

mun vaxandi dreifing atvinnufyrirtækja 
einnig hafa haft mikil áhrif á aukna notk-
un strætisvagna. í framtíðinni mun far-
þegafjöldi með strætisvögnum borgarinnar 
væntanlega vaxa í réttu hlutfalli við f jölg-
un íbúanna og í öfugu hlutfalli við fjölgun 
einkabifreiða. Hið síðarnefnda fer þó mjög 
eftir því, hvernig ræðst fram úr skipulags-
málum, svo sem um fjölda bifreiðastæða, 
hve aðalumferðaræðar verða greiðfærar og 
hvernig viðskiptahverfi kunna að dreifast. 
En meðallengd ferða mun stöðugt fara vax-
andi, eins og verið hefur, enda bætast alltaf 
við leiðir um hin nýju úthverfi. Heildar-
farþegarými vagnanna vex árlega, og gátu 
þeir í árslok 1961 flutt samtals 3.571 far-
þega. Þá voru vagnarnir 49 og meðalflutn-
ingsgeta þeirra því allt að 73 menn. Vögn-
unum hefur því fjölgað, en einkum hafa 
þeir þó stækkað, því að 1950 var farþega-
rými í 40 vögnum fyrir 1.290 manns eða 
að meðaltali 32 í vagni. 
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Bifreiðaumferð og leiðir flóabáta (sjá skýringar í texta á 38. og 40. bls.). 

Verulegur hluti fólksf lutninganna um 
götur bæjanna og um vegina um b y g g ð i r 
landsins f e r þó hvorki f r a m með strætis-
vögnum né sérleyf isbi freiðum, heldur með 
einkabifreiðum, sem stöðugt f er f j ö lgandi . 
Ógerlegt er að áætla skiptinguna þarna á 
milli, og ekki verður heldur reynt að sýna 
fólksf lutninga til einstakra staða með sér-
leyf isbi fre iðum. Á hinn bóginn sýnir kortið 
á þessari síðu í g r ó f u m dráttum, hvernig 
umferðin skiptist á þ jóðvegina. 

Umferð in í nágrenni Reykjavíkur er að 
s jál fsögðu langmest. Þannig fara að meðal-
tali 10 þús. bílar á dag um veginn y f i r Foss-
vogslæk, 5 þús. um Kópavogslæk og y f i r 
1 þús. um Kapelluhraun sunnan Krísuvíkur-
vegar. Á kortinu var ekki hægt að sýna um-
ferðina í næsta nágrenni Reykjavíkur, en 
að öðru leyti eru merktar allar þær leiðir, 
þar sem meðalumferðin á dag er 100 bílar 
eða meira. ( Á einstökum vegaspottum næst 
kaupstöðum og kauptúnum gæti þó verið 

eins mikil umferð, en upplýsingar l iggja 
ekki f y r i r um það.) Talningin, sem upplýs-
ingarnar um umferðarmagnið eru byggðar 
á, he fur verið framkvæmd af Vegamála-
skri fstofunni . He fur verið miðað við um-
ferð ina y f i r sumartímann. Helztu leiðirn-
ar, sem ná 100 bíla meðalumferð á dag, eru 
auk Keflavíkurvegar leiðin að Markarf l jóts -
brú, Þingvallaleiðin og vegurinn f r á Reykja-
vík til Akureyrar. Auk þess vegurinn um 
Borgarnes, leiðin til Dalvíkur, vegurinn 
nokkuð suður f y r i r Akureyri og vegirnir 
næst Lagarf l jótsbrú. Samtals eru þetta 
rúmir 700 km eða um 9 % af þ jóðvegakerf i 
landsins. En eins og áður segir, er umferð -
in langmest um vegina í nágrenni Reykja-
víkur. Talið er, að á aðeins um 160 km vega-
kerf i eða um 2% af þ jóðvegum landsins fari 
nær 1/3 hluti af allri umferðinni um vegina. 
Fyrst og f remst eru það f j ó r i r vegir, sem 
mikilvægast er að legg ja varanlegu slitlagi, 
enda kæmi það þjóðarbúinu að mestum not-
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um til lækkunar á viðhaldi bifreiða og til 
að greiða fyrir umferð. Þessar leiðir eru: 
Reykjanesbraut til Keflavíkur (og í því 
sambandi ber að athuga, að núverandi veg-
ur milli Reykjavíkur og Hafnarfjarðar full-
nægir engan veginn þeirri umferð, sem um 
hann fer) , Suðurlandsvegur að Selfossi, 
Vesturlandsvegur að Þingvallavegi og 
Norðurlandsvegur frá Dalvíkurvegi og suð-
ur fyrir Akureyrarflugvöll. 

Eins og áður segir, er mikið um farþega-
flutninga innan lands með flugvélum, en þó 
hefur dregið verulega úr þeim frá 1957, er 
fluttir voru nær 60 þús. farþegar (sjá 2. og 
3. töflu). Hækkun á flugfargjöldum og stöð-
ugt bættar samgöngur á landi munu eiga 
mestan þátt í þessu. Kortið á þessari síðu 
er eins konar yfirlitsmynd um innanlands-
flugið. Reykjavíkur-, Keflavíkur-, Akureyr-
ar-, Egilsstaða- og Sauðárkróksflugvellir 
eru merktir með krossi. Þrír hinir síðast-
nefndu þjóna fyrst og fremst innanlands-

fluginu, en eru jafnframt varavellir fyrir 
millilandaflugið. Á kortið eru merktir 79 
svokallaðir sjúkraflugvellir, þar sem litlar 
flugvélar geta lent. Eru þeir í öllum lands-
hlutum, en flestir á Vestfjörðum. Tölurnar 
við svörtu línurnar á kortinu sýna fjölda 
vikulegra ferða í reglubundnu áætlunar-
flugi. Fyrri tölurnar eiga við sumaráætlun-
ina 1962, en svigatölurnar sýna vetraráætl-
unina 1961—62. Langflestar ferðirnar eru 
til og frá Akureyri, enda er að jafnaði nær 
þriðjungur af öllum farþegafjöldanum á 
þeirri leið. Næstmestir eru flutningarnir 
til Vestmannaeyja, og að fjölda flugferða 
er Ísafjarðarleiðin númer þrjú. Þó eru öllu 
meiri farþegaflutningar til og frá Egils-
stöðum, enda stundum stærri vélar notaðar 
á þeirri leið. Breiðu, gráu leiðirnar á kort-
inu sýna helztu loftvegi yfir landinu. Skulu 
þeir notaðir í blindflugi og reyndar einnig 
að jafnaði, þegar skyggni er gott. 

Á 4. töflu eru sýndir farþegaflutningar 
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4. tafla. Strandferðir 1951—1961. 

Skipaútgerðar ríkisins og einnig farþega-
flutningar á leiðinni Reykjavík-Akranes-
Borgarnes. Fólksflutningar í strandsigling-
um hafa heldur farið minnkandi (hin mikla 
fækkun árið 1957 var vegna farmannaverk-
falls) þar til fyr i r tveimur árum, að veru-
leg aukning varð á ný. Þessi aukning hefur 
eingöngu orðið vegna tilkomu Vestmanna-
eyjaskipsins Herjólfs , sem flutti 9.590 far -
þega 1960 og 8.660 árið 1961. Á sömu árum 
fækkaði nokkuð f lugfarþegum til Eyja. 
Bættar samgöngur á landi hafa auk f lug-
ferðanna átt mestan þátt í því, hve dregið 
hefur úr fólksflutningum á sjó. En Vest-
mannaeyjar hafa að sjálfsögðu sérstöðu í 
því sambandi. Á sama tíma sem dregið hef-
ur úr fólksflutningum með strandferðaskip-
um, einkum á flestum lengri leiðum, hefur 
mjög færzt í vöxt, að fólk fari í hringferð 
í kringum landið. Eru slíkar ferðir mjög 
vinsælar, bæði af innlendum og erlendum 
ferðamönnum. Á kortinu á 38. bls. eru 
sýndar leiðir f imm helztu „flóabátanna", 
nöfn þeirra og stærð. Brotna línan sýnir 
viðbótarleið Drangs á veturna, þegar Siglu-
f jarðarskarð er lokað. 

Vöruflutningar innan lands. 
Vöruflutningar innan lands fara að veru-

legu leyti f ram með bifreiðum, sem eru í 
eign f jö lmargra aðila. Er því ógerlegt að 
safna fullnægjandi skýrslum um flutnings-
magnið. Notkun stórra vöruflutningabif-

reiða fer stöðugt í vöxt með bættu vega-
kerfi. Miðað við tvöfalden öxul má aka b i f -
reiðum, sem eru 13 tonn að þyngd og 2,50 m 
á breidd, um Keflavíkurveg, Suðurlandsveg 
að Hvolsvelli og Hvalfjarðarleið að Akra-
nesi auk nokkurra þvervega á þessum leið-
um. Allt að 9 tonna þungum og 2,35 m breið-
um bifreiðum má aka Þingvallaleið, um 
uppsveitir Árnessýslu, að Vík í Mýrdal, til 
Akureyrar og Húsavíkur, f rá Egilsstöðum 
til Búðareyrar og Hornaf jarðar og nokkra 
aðra styttri vegi, svo sem í nágrenni ísa-
f jarðar og Patreksfjarðar. Á öllum öðrum 
vegum má breidd ökutækja ekki vera meiri 
en 2,35 m og þungi 8 tonn miðað við tvö-
faldan öxul og 6 tonn miðað við einfaldan 
öxul. 

Vöruflutningar Skipaútgerðarinnar og 
Eimskipafélagsins með ströndum fram sjást 
á 4. töflu, og er flutningsmagnið svipað f rá 
ári til árs. Ýmsar vörutegúndir, sem eru 
mjög dýrar í hlutfalli við þyngd, eru nokk-
uð fluttar með flugvélum, og ýmsar aðrar 
sérstakar ástæður geta einnig legið til 
flutninga í lofti. Á 2. töflu sést, að ekki er 
um mikið magn að ræða, og einnig hefur 
það farið minnkandi á undanförnum árum. 

Reykjavík má heita samgöngu- og flutn-
ingamiðstöð alls landsins, þar sem enginn 
bær utan Reykjavíkursvæðisins hefur náð 
þeirri stærð að geta keppt að neinu ráði 
við höfuðborgina. Aðalflutningarnir fara 
að sjálfsögðu um Reykavíkurhöfn. Sam-
kvæmt lauslegum útreikningum hafa síðast-
liðin 10 ár komið að meðaltali um 83% af 
öllum innflutningi landsmanna til Reykja-
víkur. Nú býr helmingur þjóðarinnar i 
Reykjavík, Hafnarfirði og á svæðinu þar 
á milli, svo að meginhluti þessa varnings 
verður eftir þar, en mikið er flutt til ann-
arra landshluta og þá einkum til Suðurlands 
og Miðvesturlands. — Hlutur Reykjavíkur-
hafnar í útflutningnum er aftur á móti 
mun minni eða aðeins rúm 3 0 % að meðal-
tali á ári af heildarútflutningnum síðasta 
áratuginn. 

Farþegaflutningar milli landa. 
Farþegaflutningar milli Íslands og út-

landa fara stöðugt vaxandi, og hefur orðið 
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5. tafla. Farþegaflutningar milli landa 
1950—-1961 

Farþegar frá útlöndum: 
Með skipum Með flugvélum 

Útlend- Íslend- Sam- Útlend- Íslend- Sam-
ingar ingar tals ingar ingar tals 

1950 1.734 2.631 4.365 2.649 1.681 4.330 
1951 2.000 3.088 5.088 2.084 1.692 3.776 
1952 2.364 3.283 5.647 2.459 1.660 4.119 
1953 1.514 2.889 4.403 4.866 2.294 7.160 
1954 2.221 3.064 5.285 4.622 3.502 8.124 
1955 2.838 2.732 5.570 6.636 4.380 11.016 
1956 2.990 3.002 5.992 6.527 5.749 12.276 
1957 2.772 2.141 4.913 6.507 6.717 13.224 
1958 2.785 2.282 5.067 7.326 5.957 13.283 
1959 3.275 2.811 6.086 9.021 6.901 15.922 
1960 2.894 2.772 5.666 9.912 6.719 16.631 
1961 2.617 3.152 5.769 10.899 6.926 17.825 

Farþegar til útlanda: 

Með skipum Með flugvélum 

Útlend- Íslend- Sam- Útlend- Íslend- Sam-
ingur ingur tals inoar inoar tals 

1950 2.079 2.578 4.657 3.046 1.839 4.885 
1951 2.196 3.215 5.411 2.458 1.802 4.260 
1952 2.304 3.306 5.610 2.409 1.856 4.265 
1953 1.551 2.816 4.367 4.440 2.784 7.224 

1954 1.970 2.751 4.721 4.877 4.043 8.920 
1955 2.377 2.390 4.767 6.730 4.831 11.561 
1956 2.812 2.538 5.350 6.795 6.503 13.298 
1957 2.429 1.646 4.075 6.899 7.515 14.414 
1958 2.721 1.882 4.603 7.619 6.825 14.444 
1959 2.814 2.427 5.241 9.004 7.680 16.684 
1960 2.710 2.708 5.418 10.306 7.514 17.820 
1961 2.595 2.637 5.232 11.034 7.658 18.592 

6. tafla. Áætlunarflug millilandaflug-
véla Flugfélags Íslands og Loftleiða 

1950-—1961. 
Flooin Far- Farþga- Flutn-

vegalengd þega- kilómetrar ingar Póstur 
þús. km fjöldi í þús. tonn tonn 

1950 708 5.702 11.776 172 15 
1951 510 4.589 8.141 143 18 
1952 855 6.501 15.515 168 28 
1953 1.232 11.586 32.502 198 34 
1954 2.069 18.528 59.994 265 43 
1955 3.330 27.295 93.284 382 51 
1956 4.025 36.943 119.611 555 64 
1957 5.472 45.922 154.659 557 70 
1958 4.750 49.129 162.789 706 72 
1959 5.859 57.925 223.333 928 89 
1960 6.043 64.851 250.558 529 91 
1961 6.232 76.881 315.934 677 127 

veruleg aukning síðustu þrjú árin, sem að 
mestu hefur komið í hlut flugvélanna, eins 
og sjá má á 5. töflu og línuriti á næstu 
síðu. Móttaka erlendra ferðamanna er nú 
orðinn dálítill atvinnuvegur, sem búast má 
við að vaxi allverulega í framtíðinni , þó að 
við ýmsa erfiðleika sé að etja. A f útlend-
ingum, sem komu til landsins 1961, eru 
Danir og Bandaríkjamenn langf jö lmenn-
astir, þeir fyrrne fndu 3.658 og hinir síðar-
nefndu 3.700, en með Dönum eru taldir 
Færeyingar, þar sem ekki er greint á milli 
þeirra í skýrslum útlendingaeftirlitsins. 
Verulegur hluti Bandaríkjamannanna hef -
ur án efa komið hingað vegna dvalar varnar-
liðsins og hluti Dananna vegna starfsemi 
þeirra á Grænlandi, svo að eiginlegir f erða -
menn eru allmiklu færr i en taflan ge fur til 
kynna. A f Bretum komu 1.705, af Þ jóðver j -
um 1.494, Svíar voru 736 og Norðmenn 633. 
A ð r i r ferðamenn skiptust á f j ö l m ö r g þ jóð -
erni. 

Íslenzku f lugfé lögin f ly t ja mun fleiri f a r -
þega á milli landa en þá, sem eru á leið til 
eða f rá Íslandi. Á 6. töflu sést farþegaf jö ld i 
í áætlunarflugi Flugfélags Íslands og Lo f t -
leiða milli landa. Um 1/5 af nær 25 þús. far -
þegum Flugfélags Íslands 1961 var f luttur 
milli staða erlendis, en meginhlutinn af 
farþegum Loftleiða f e r á milli Ameríku og 
Evrópu. Hafa þessir farþegaf lutningar stór-
aukizt síðustu árin, og hefur m j ö g bættur 
flugvélakostur Loft le iða átt verulegan þátt 
í því. Auk þessa er svo leiguflug f lugfé lag-
anna. Þannig flutti Flugfélag Íslands 4.256 
farþega milli Íslands og Grænlands og milli 
staða á Grænlandi á árinu 1961. 

Vöruflutningar milli landa. 

Á 7. töflu er sýnt heildarflutningsmagn-
ið milli Íslands og útlanda, skipt á innflutn-
ing og útflutning. Útf lutningsmagnið hef -
ur o f t verið minna en þr ið jungur á við inn-
flutninginn, en á síðustu tveimur árum hef -
ur þetta breytzt mjög , þannig að miðað við 
grunntöluna 100 árið 1935, þá hefur inn-
f lutningsmagnið um það bil tvöfaldazt, en 
útf lutningsmagnið nær því þrefaldazt. 
Munar þar mest um útflutning vegna auk-
inna síldveiða. Innflutningur orkugjafa , 
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sem s ý n d u r e r á 8. t ö f l u (ko la , brenns luo l íu 
o g b e n s í n s ) , n e m u r j a f n a n 5 0 — 6 0 % a f 
h e i l d a r i n n f l u t n i n g s m a g n i n u . 

V ö r u f l u t n i n g a r mill i Ís lands o g út landa 
f a r a a f e ð l i l e g u m á s t æ ð u m að l a n g m e s t u 
leyti f r a m m e ð s k i p u m . Á 9. t ö f l u er s ý n t 
f l u t n i n g s m a g n f r á 1950 á v e g u m ís lenzkra 

7. tafla. Heildarflutningsmagn 
milli Íslands og útlanda. 

Innflutningur Útflutningur 

tonn hlutfall tonn hlutfall 

1935 333.665 100,0 117.127 100,0 
1940 226.928 68,0 186.317 159,1 
1945 329.344 98,7 199.985 170,7 
1950 488.825 146,5 148.914 127,1 
1955 643.500 193,0 198.718 169,7 
1956 718.400 215,3 241.179 205,9 
1957 663.300 198,8 235.233 200,8 
1958 673.000 201,7 255.203 217,9 
1959 700.062 209,8 239.408 204,4 
1960 666.111 199,6 296.173 252,9 
1961 601.825 180,4 339.277 289,7 

8. tafla. Innflutningur nokkurra 
vörutegunda (orkugjafa) í tonnum. 

% af 
Brennslu- Samt. hcildar-

Kol olía Bensín tonn innflutn. 
1935 139.290 12.170 5.845 157.305 47,1 
1940 132.864 10.555 2.554 145.973 64,3 
1945 116.820 17.331 16.992 151.143 45,9 
1950 94.860 141.350 42.410 273.519 56,0 
1955 61.333 207.278 56.677 345.672 53,7 
1956 42.692 237.145 52.333 369.006 51,4 
1957 33.825 247.846 63.298 359.387 53,4 
1958 30.290 285.601 53.367 368.673 54,8 
1959 30.284 332.614 60.004 422.902 60,4 
1960 21.476 313.786 56.079 391.341 58,8 
1961 17.392 280.858 49.978 348.228 57,9 

s k i p a f é l a g a . S í ðus tu ár in h e f u r h lu tur is -
lenzkra kaupsk ipa í h e i l d a r i n n f l u t n i n g n u m 
n u m i ð 5 3 — 5 7 % . í ú t f l u t n i n g n u m er þet ta 
b r e y t i l e g r a f r á ár i til árs , en 6 0 — 7 0 % a f 
ú t f l u t n i n g s m a g n i n u h a f a v e r i ð f l u t t m e ð 
í s lenzkum s k i p u m á u n d a n f ö r n u m árum, o g 
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9. tafla. Vöruflutningar milli Íslands og útlanda á vegum íslenzkra skipafélaga. 

Innflutningur 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

Ú t f l u t n i n g u r 

1959 komst hlutfallið reyndar upp í tæp 
7 5 % . Flutningur með leiguskipum á vegum 
skipafélaganna er nú orðinn mjög lítill á 
móti því, sem áður var. Félögin, sem halda 
uppi ferðum milli Íslands og útlanda, eru: 
Eimskipafélag Íslands, Samband íslenzkra 
samvinnufélaga, Eimskipafélag Reykavík-
ur, Jöklar, Hafskip og Skipaútgerð ríkis-
ins, auk þess eitt erlent félag, Sameinaða 
gufuskipafélagið danska. 

Vöruf lutningar f lugfélaganna milli Ís-
lands og útlanda eru sýndir á 6. töflu. Þeir 
eru aðeins lítið brot af skipaflutningunum 
og eru jafnvel töluvert minni 1960—61 en 
tvö árin á undan, en samt skipta þessir 
f lutningar talsverðu máli varðandi nokkrar 

vörutegundir og eru stundum til mikils 
hægðarauka í sambandi við útvegun mikil-
vægra varahluta. 

Kaupskipastóllinn. 
Frá því er heimsstyrjöldinni lauk, hefur 

kaupskipastóll landsmanna verið endurnýj-
aður að fullu og er nú mun stærri en nokkru 
sinni f y r r . Á 10. töflu er sýnd heildarstærð 
og f jö ld i kaupskipa á árunum 1945—61. 
Skipin, sem falla undir flokkinn farþega-
skip, þ. e. mega f lyt ja fleiri en 12 farþega, 
eru nú aðeins einu fleiri en 1945. A f t u r á 
móti hefur hinum hreinu vöruflutninga-
skipum f j ö lgað úr 7 í 23 á tímabilinu og 

43 
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lestatala þeirra nær nífaldazt. Olíuflutn-
ingaskipin eru fjögur, og er Hamrafellið 
þeirra langstærst. 

Hér að framan er getið um hið mikla 
hlutverk Reykjavíkurhafnar varðandi inn-
og útflutning landsmanna. Á 11. töflu eru 
sýndar skipakomur í Reykjavíkurhöfn frá 
1950, skipt á íslenzk skip og erlend. Erlendu 
skipin af óþekktri stærð eru herskip, sem 
ekki hafa gefið fullnægjandi upplýsingar. 

Bifreiðaeign. 
Fjöldi bifreiða á landinu og meðalaldur 

þeirra síðustu árin er sýndur á 12. töflu. 

Frá 1950 hefur fjöldi fólksbifreiða nær þvi 
þrefaldazt, en vörubifreiðum og þó einkum 
almenningsbifreiðum hefur fjölgað miklu 
minna. Meðalaldur bifreiðanna er miðaður 
við smíðaár, og er reiknað með því, að allir 
bílar séu smiðaðir á miðju ári. Línurit á 
næstu síðu sýnir smíðaár þeirra bifreiða, 
sem voru í notkun 1. janúar 1962. Meðal-
aldur fólksbifreiða er nú tæp 9 ár, almenn-
ingsbifreiða tæp 10 ár og vörubifreiða tæp 
12 ár. Þetta er býsna hár meðalaldur, og 
hlýtur til dæmis margur vörubíllinn að vera 
orðinn lélegur og þurfa mikið viðhald. Inn-
kaup bifreiða hafa verið mjög misjöfn frá 
ári til árs. Þannig eru nú í notkun 3.500 

11. tafla. Skipakomur í Reykjavíkurhöfn 1950—1961. 
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12. tafla. Bifreiðakostur 1950—1961. 

Bifreiðafjöldi í árslok Meðalaldur 

Fðlks- Alm.- Vöru- Bifr. Fóks- Alm.- Vöru-
bifr 1) bifr. bifr. alls bifr. bifr. bifr. 

1950 6.038 289 4.389 10.716 7,1 6,9 8,2 
1951 6.135 285 4.214 10.634 7,8 7,7 9,1 
1952 6.278 281 4.215 10.774 8,5 8,2 9,9 
1953 6.553 293 4.370 11.216 9,1 8,6 10,4 
1954 7.195 313 4.685 12.193 9,3 8,9 10,7 
1955 9.812 328 5.471 15.611 7,6 8,8 9,9 
1956 10.793 317 5.473 16.583 7,7 8,9 10,5 
1957 11.936 331 5.535 17.802 7,9 9,0 10,8 
1958 12.939 321 5.547 18.807 8,1 9,6 11,4 
1959 14.228 325 5.703 20.256 8,2 9,9 11,7 
1960 15.358 337 5.926 21.621 8,5 9,9 12,0 
1961 16.754 351 6.195 23.300 8,7 9,9 11,8 

flutningi, muni jafna kaupin frá ári til árs, 
þannig að endurnýjunin verði eðlilegri en 
verið hefur. Þó að undarlegt kunni að virð-
ast, er einnig nokkur von til, að innflutn-
ingsfrelsið muni fækka bifreiðategundun-
um eða muni a. m. k. verða til þess, að veru-
legur hluti nýrra bifreiða, er keyptar verða, 
skiptist á fáar tegundir. Nú eru í notkun 
um 100 tegundir fólksbifreiða og 108 teg-
undir vörubifreiða. Viðgerðir og birgða-
hald verður miklum erfiðleikum bundið, 
þegar tegundirnar eru svona margar. 

Fyrir nokkrum árum munu sennilega 
hafa verið tiltölulega fleiri bílar á Íslandi 
en í nokkru öðru Evrópulandi. Þetta hefur 
nú mjög breytzt þrátt fyr ir aukninguna 
hér. Þannig eru nú nær helmingi fleiri 
fólksbílar að tiltölu í Svíþjóð heldur en hér 
á landi. 

Flugflotinn. 
Flugfloti landsmanna hefur vaxið mjög 

síðustu árin. Flugfélag Íslands á nú 7 f lug-
vélar: tvær Viscount-vélar, sem taka 50 
farþega hvor, eina Cloudmaster-vél (DC-
6B) , sem tekur 80 farþega, eina Skymaster-
vél (DC-4) , sem tekur 60 farþega, og þrjár 
Douglas-vélar, sem taka 28 farþega hver. 
Samtals geta þessar vélar borið 324 far-
þega. Auk þessa hefur félagið á leigu eina 
Skymaster-vél, sem staðsett hefur verið á 

1) Með sætum fyrir 6 farþega eða færri. 

bílar f rá 1955, um 3.000 f rá 1946 og um 
1.640 frá 1942. Bílar, sem ekið hefur verið 
í 20 ár á íslenzkum vegum, hljóta að vera 
búnir að lifa sitt fegursta. Standa vonir til, 
að það frelsi, sem nú ríkir í bifreiðainn-
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Grænlandi. Loft le ið ir eiga nú 5 flugvélar, 
sem allar eru af gerðinni Cloudmaster (DC-
6 B ) . Getur hver þeirra borið 85 farþega eða 
alls 425 farþega. Heildarflutningsgeta eigin 
f lugvéla begg ja f lugfélaganna er því 749 
farþegar með 12 flugvélum. 

Þróun flugsins síðustu árin sést greini-
lega á 2., 3. og 6. töflu og einnig á línuriti 
á 45. bls. 

Póstur og sími. 
Póst- og símaþjónustan er einn mikil-

vægasti þáttur samgöngukerfisins. Á þess-

13. tafla. Póstsendingar. 

14. tafla. Símskeyti og langlínusamtöl. 
Innanlands-

Símskeyti Símskeyti skeyti — 
til frá önnur en Langlínu-útlanda útlöndum veðurskeyti samtök 

1950 81.569 64.735 312.607 1.192.226 
1951 85.429 73.307 309.903 1.251.523 
1952 82.139 73.102 299.152 1.256.610 
1953 89.485 74.869 294.160 1.397.059 
1954 94.448 78.704 303.516 1.508.350 
1955 104.781 84.763 324.393 1.641.242 
1956 103.720 87.044 333.119 1.734.595 
1957 102.670 84.923 312.620 1.752.953 
1958 97.875 80.868 298.968 1.840.475 
1959 101.886 87.821 352.467 2.005.724 
1960 97.472 90.368 278.546 2.218.600 
1961 93.744 93.641 278.939 2.561.255 

um sviðum hefur yf ir leitt verið um stöð-
uga aukningu að ræða undanfarin ár. Póst-
sendingar innan lands og utan eru sýndar 
á 13. töflu, en tölur um póstsendingar á ár-
inu 1961 eru ekki tilbúnar. 

Símskeyti og langlínusamtöl eru sýnd á 
14. töflu. Símskeyti til útlanda hafa að j a f n -
aði verið töluvert fleiri en skeyti f r á út-
löndum þar til 1961, að nær ja fnmörg skeyti 
fara í báðar áttir. Er ekki ólíklegt, að rýmri 
gjaldeyrisyf ir færslur eigi mikinn þátt í 
þessu. Annars má búast við, að símskeytum 
fækki nú, þegar talsímasambandið við út-
lönd he fur verið stórbætt. Á undanförnum 
árum hafa símtöl við útlönd numið um 10 
þús. á ári. Innan lands hefur skeytasend-
ingum far ið fækkandi á sama tíma sem 
langlínusamtölum hefur f j ö lgað mjög , enda 
er stöðugt unnið að fullkomnun símakerfis-

15. tafla. Talsímanotkun Reykjavík og nágrenni 1950—1961. 
Reykjavík, Kópavogur og Seltjarnarneshr. Hafnarfjörður, Garðahr. og Bessast.hr. 

Síma- Samtöl Síma- Samtöl 
notendur Talfœri þús. notendur Talfæri þús. 

1950 8.752 11.791 30.746 853 950 2.977 
1951 8.763 11.867 31.340 896 997 3.146 
1952 9.019 12.196 30.778 908 1.011 3.155 
1953 9.482 13.180 32.442 944 1.065 3.244 
1954 9.638 13.910 34.169 950 1.080 3.483 
1955 9.716 14.729 34.499 953 1.116 3.719 
1956 9.750 15.261 35.107 958 1.134 3.602 
1957 15.800 19.551 33.278 1.000 1.212 3.710 
1958 16.860 20.431 44.849 1.000 1.237 3.755 
1959 17.353 21.357 49.168 1.000 1.274 4.001 
1960 17.466 22.103 49.240 1.000 1.314 2.958 
1961 19.445 23.946 1.000 1.341 



SAMGÖNGUR 

ins. í árslok 1961 voru 35.612 símanotendur 
á öllu landinu, og f jö ldi talfæra var á sama 
tíma 42.154, þar af voru 72% tengd sjálf-
virkum símstöðvum. 

Á 15. töflu er sýnd talsímanotkun í 
Reykjavík og nágrenni. Við símstöðvarnar 
í Reykjavík eru einnig tengdir símar í Sel-
tjarnarneshreppi og Kópavogi, en á síðar-
nefnda staðnum er nú símstöð í smíðum. 
Við símstöðina í Hafnarf irð i eru tengdir 
símar í Garðahreppi og Bessastaðahreppi. 

Hin mikla fækkun samtala í gegnum Hafnar-
f jarðarstöðina f rá 1959 til 1960 stafar af 
því, að frá miðju ári 1960 voru samtöl milli 
Hafnarf jarðar og Reykjavíkur reiknuð sem 
venjuleg innanbæjar samtöl. Áður taldist 
hvert samtal milli þessara símakerfa ja fn-
gilda þremur innanbæjar samtölum og gat 
þó ekki varað lengur en 5 mínútur. Þetta 
fyrirkomulag var orðið óviðunandi, þar sem 
segja má, að allt umrætt svæði sé orðið 
atvinnu- og viðskiptaleg heild. 



Gjaldeyrisviðskipti 1961 

Í grein þessari, sem tekin er saman af Ólafi Tómassyni, er 
fjallað um gjaldeyrisviðskipti og skipulag gjaldeyris- og- inn-
flutningsmála. 

Inngangur. 

Greiðslujöfnuðurinn við útlönd gefur 
bezt yfirlit yfir viðskipti þjóðarbús-

ins gagnvart umheiminum. Um greiðslu-
jöfnuð ársins 1961 eru enn þá ekki fyrir 
hendi upplýsingar nema að takmörkuðu 
leyti. Þó er ljóst samkvæmt bráðabirgða-
tölum um inn- og útflutning, að vöruskipta-
jöfnuðurinn við útlönd var hagstæður um 
hér um bil 100 millj. kr. miðað við núver-
andi gengi og reiknað með fob.-verðmæti 
bæði á innflutningi og útflutningi. Enn 
fremur sýnir bráðabirgðaáætlun, að 
greiðslujöfnuður fyrir vörur og þjónustu 
hefur verið hagstæður um 200—250 millj. 
kr. á árinu 1961. Er það í fyrsta skipti, síð-
an styrjöldinni lauk, sem tekizt hefur að ná 
hagstæðum greiðslujöfnuði. Á árinu 1960 
var greiðslujöfnuðurinn fyrir vörur og 
þjónustu t. d. óhagstæður um 468 millj. kr., 
ef miðað er við núverandi gengi. Ástæðan 
fyrir þessari miklu breytingu frá árinu áð-
ur er í fyrsta lagi sú, að báta- og skipainn-
flutningur var miklu minni á síðara árinu, 
nokkur samdráttur varð einnig í almenn-
um innflutningi og auk þess varð útflutn-
ingur meiri en árið áður. 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir gjald-
eyrisviðskiptum bankanna á árinu 1961, en 
þau veita mikilvægar upplýsingar um við-
skiptin við umheiminn, þar sem mestur 
hluti af greiðslum vegna utanríkisviðskipt-
anna fer fram í gegnum þá banka, sem ann-
ast gjaldeyrisverzlunina. 

Gjaldeyrisverzlun. 
Yfirlit yfir gjaldeyrisviðskipti bankanna 

1961 er sýnt í 1. töflu. Samkvæmt því var 
innkominn gjaldeyrir alls á árinu 4.154,0 
millj. kr., en útlátinn gjaldeyrir 3.670,2 
millj. kr. Meginhluti keypts gjaldeyris, en 
með því er átt við þann gjaldeyri, sem kem-
ur fram á gjaldeyriskaupaskýrslum bank-
anna, er andvirði útflutnings eða 3.244,6 
millj. kr. Duldar tekjur námu 743,0 millj. 
kr. og erlend lán, sem talin eru í gjaldeyris-
kaupum, 126,7 millj. kr. Er hér að mestu 
leyti um að ræða lán tekin af Framkvæmda-
bankanum að upphæð 80,5 millj. kr. og ICA-
lán, sem tekin voru 1959 og 1960, en af þeim 
voru notaðar rúmlega 30 millj. kr., hvort 
tveggja miðað við núverandi gengi. Af öðr-
um innkomnum gjaldeyri nemur ICA-fram-
lag 37,4 millj. kr., en það er sá hluti af not-
uðu framlagi á árinu, sem kemur inn í 
gjaldeyrisviðskipti bankanna. Seldur gjald-
eyrir samkvæmt gjaldeyrissöluskýrslum 
bankanna nam alls 3.670,2 millj. kr., þar af 
er andvirði innflutnings 2.774,0 millj. kr. 
og duldar greiðslur 896,2 millj. kr. 

Mismunur á innkomnum gjaldeyri og 
seldum gjaldeyri er 483,8 millj. kr. sam-
kvæmt 1. töflu. Þar af er 399,7 millj. kr. 
hækkun á gjaldeyriseign bankanna og 75,4 
millj. kr. lækkun á víxlum, sem greiðast 
eiga í erlendum gjaldeyri. Þegar bankarnir 
kaupa erlenda víxla, koma þeir inn í gjald-
eyrisstöðuna, um leið og kaupin eiga sér 
stað. Hins vegar er gjaldeyririnn ekki tal-
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inn keyptur samkvæmt gjaldeyriskaupa-
skýrslum, f y r r en víxlarnir fást greiddir. 
Þegar breyting á gjaldeyrisstöðunni, þar 
sem víxlar eru meðtaldir, er borin saman 
við hreyf ingu á gjaldeyrisverzluninni, verð-
ur að taka tillit til þessa, og svarar t. d. 
lækkun á víxileign til þess, að gjaldeyrir 
sé látinn af hendi. í gjaldeyrissöluskýrslum 
bankanna er þetta ekki talið með seldum 
gjaldeyri, og er því á 1. töflu hér að f ram-
an færður sérstakur liður fyr i r breytingu 
á víxileigninni 1961. Að lokum er svo mis-
munaliður að upphæð 8,7 millj. kr. Er hér 
um að ræða gengismun og færslur, sem 
ekki koma f ram á gjaldeyrisviðskiptum. 

Utan við gjaldeyrisviðskipti bankanna í 
1. töflu er innflutningur á ákveðnum vöru-
tegundum f rá Bandaríkjunum, en andvirði 
þeirra er lánað samkvæmt sérstökum samn-
ingi (P.L. 480) . Innflutningur þessi nam 
árið 1961 alls 75,8 millj. kr. Enn fremur er 
notkun á hluta af ICA-framlagi utan við 
gjaldeyrisverzlun bankanna, og nam sá 
hluti 47,0 millj. kr. 1961. 

Allmikill munur er á andvirði útflutn-
ings, eins og hann er talinn í 1. töflu og í 
verzlunarskýrslum. Munurinn liggur í 
fyrsta lagi í verðmætishækkun vegna farm-

1. tafla. Yfirlit yfir gjaldeyrisviðskipti 
bankanna árið 1961. 

(Í millj. kr. á gengi er gilti eftir 4- ágúst 1961.) 

Innkomið: 
Keyptur gjaldeyrir: 
a. Andvirði útflutnings 3.244,6 
b. Duldar tekjur 743,0 
c. Lán 126,7 4.114,3 

Annar innkominn gjaldeyrir . . 39,7 

Alls 4.154,0 

Útlánið: 
Seldur gjaldeyrir: 
a. Andvirði innflutnings 2.774,0 
b. Duldar greiðslur 896,2 3.670,2 

Hækkun á gjaldeyriseign 399,7 
Lækkun á víxileign 75,4 
Mismunur 8,7 

Alls 4.154,0 

gjalda, sem kemur f r a m í gjaldeyriskaup-
um, en ekki í verzlunarskýrslum, þar sem 
útflutningur er talinn fob. Þó er ísfisksút-
f lutningur talinn hærri í verzlunarskýrsl-
um, þar sem aðeins hluta af söluandvirðinu 
er skilað til bankanna, en hitt f e r til greiðslu 
á kostnaði erlendis og nemur að jafnaði 
mun hærri upphæð en farmgjaldinu. Í öðru 
lagi veldur það o f t miklum mun, að greiðsl-
ur koma inn á öðru ári en afskipun fer 
f ram. Andvirði innflutningsins verður 
einnig annað og jafnan lægra í 1. töflu en 
í verzlunarskýrslum. Mismunurinn l iggur 
aðallega í verðmæti farmgjalda, sem kem-
ur f ram í verzlunarskýrslum, þar sem inn-
f lutningur er talinn cif., en ekki í g jald-
eyrissölu. Auk þess fara greiðslur fyr i r 
nokkurn hluta innflutningsins ekki f ram á 
sama ári og innflutningur er talinn á verzl-
unarskýrslum. Sérstaklega á þetta við um 
þann hluta innflutnings, sem byggist á er-
lendum lántökum og kemur því ekki til 
greiðslu hjá bönkunum f y r r en síðar. 

Kaup og sala bankanna á erlendum gjald-
eyri er sundurliðað eft ir mánuðum í 2. töflu 
og einnig í fr jálsan gjaldeyri og vöru-
skiptagjaldeyri. Allar tölur á töflunni eru 
umreiknaðar á því gengi, sem gilti e f t ir 
4. ágúst 1961. Gjaldeyrissala vegna greiðslu 
af skuld við E.P.U. er talin með í gjald-
eyrissölunni á 2. töflu. Til vöruskiptagjald-
eyris teljast gjaldeyrisviðskipti við Rúss-
land, Pólland, Tékkóslóvakiu, A.-Þýzka-
land, Ungverjaland, Rúmeníu og Brasilíu. 
Frá 1. janúar 1961 voru tekin upp viðskipti 
við Ísrael í f r já lsum gjaldeyri, sem áður 
höfðu verið á vöruskiptagrundvelli. Brasilia 
er nú eina landið utan Austur-Evrópu-
landa, sem viðskipti eru við á vöruskipta-
grundvelli. Gjaldeyrisviðskiptin við vöru-
skiptalöndin drógust mikið saman á árinu, 
sérstaklega kaupin, en þau námu á árinu 
1961 tæpum 13% af heildarkaupunum á 
móti rúmlega 22% árið 1960 og rúmlega 
3 5 % 1959. Sala á vöruskiptagjaldeyri nam 
rúmlega 17% á árinu 1961 á móti tæplega 
2 3 % 1960 og tæplega 3 2 % 1959. 

Gjaldeyrisstaða bankanna, en það eru 
eignir og skuldir nettó í erlendum bönkum, 
verðbréfaeign, gulleign Seðlabankans, gull-
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2. tafla. Kaup og sala bankanna á erlendum gjaldeyri mánaðarlega 1959— 
1961 og skipting á gjaldeyristegundir. 

(Í þús. kr. og á gengi eftir 4. ágúst 1961.) 

Keyptur gjaldeyrir Seldur gjaldeyrir 

1959 1960 1961 1959 1960 1961 
Janúar . . . . 360.922 306.527 327.239 338.676 404.948 280.590 
Febrúar . . . 279.977 222.460 230.617 251.104 161.610 265.035 
Marz 271.605 472.413 341.334 323.038 310.114 273.869 
Apríl 272.428 314.665 293.038 326.960 249.612 288.618 
Maí 279.134 283.685 304.092 339.512 297.270 307.449 
Júni 313.089 304.377 360.250 399.116 339.252 348.885 
Júlí 338.954 239.247 266.033 348.824 320.288 323.188 
Ágúst 242.579 299.568 394.521 296.304 279.833 287.245 
September . 222.635 323.365 360.756 336.309 325.199 343.798 
Október . . . 392.165 342.792 431.726 306.223 226.741 265.897 
Nóvember . , 279.839 396.427 380.568 350.957 363.752 354.611 
Desember 379.393 419.986 424.110 376.532 409.892 331.018 

Samtals 3.632.720 3.925.512 4.114.284 3.993.555 3.688.511 3.670.203 

framlag til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, seðl-
ar, erlend mynt ásamt víxlum og ávísunum, 
sem greiðast eiga í erlendum gjaldeyri, 
batnaði um tæpar 400 millj. kr. á árinu 
1961, eins og sést á eftirfarandi tölum, sem 
sýna gjaldeyrisstöðuna í árslok sl. þrjú ár 
í millj. kr. og á því gengi, sem gilti eftir 
4. ágúst 1961: 

Á árinu 1960 batnaði staðan um 270,7 
millj. kr., þar af 107,9 millj. kr. í fr jálsum 
gjaldeyri og 162,8 millj. kr. í vöruskipta-
gjaldeyri. Á árinu 1961 batnaði gjaldeyris-
staðan hins vegar um 561,6 millj. kr. í 
frjálsum gjaldeyri, en versnaði um 166,9 
millj. kr. í vöruskiptagjaldeyri, og stafaði 
það fyrst og fremst af skuldasöfnun við 
Rússland vegna minni útflutnings þangað. 
Frekari sundurliðun á gjaldeyrisstöðu 
bankanna er að f inna í V. töflu í frétta-

þáttum aftar í þessu hefti. 1 stórum drátt-
um var þróunin sú, að staðan batnaði í 
hverjum mánuði að undanskildum febrúar-
mánuði og júlímánuði, en mest batnaði 
staðan í október og desember. 

Stuttar ábyrgðir, þ. e. til eins árs eða 
skemmri tíma, námu í árslok 1961 272 millj. 
kr., en 296 millj. kr. í árslok 1960 og hafa 
þannig lækkað um 24 millj. kr. Aðrar 
greiðsluskuldbindingar bankanna námu 252 
millj. kr., en 233 millj. kr. í árslok 1960 og 
hafa því hækkað um 19 millj. kr. á árinu. 
Stutt vörukaupalán innflytjenda, en þau 
eru innifalin í framangreindum tölum um 
stuttar ábyrgðir og greiðsluskuldbinding-
ar, námu 294 millj. kr. í árslok 1961 á móti 
242 millj. kr. 1960 og hafa því hækkað um 
52 millj. kr. Ýmsar óinnkomnar kröfur 
bankanna á útlönd námu 128 millj. kr. í 
árslok 1961, en 150 millj. kr. árið áður. 
Gjaldeyrisstaða bankanna að viðbættum 
óinnkomnum kröfum á útlönd, en frádregn-
um stuttum ábyrgðum og greiðsluskuld-
bindingum, var 131 millj. kr. eignir umfram 
skuldbindingar í árslok 1961, en var 252 
millj. kr. skuldbindingar umfram eignir í 
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árslok 1960. Staðan að skuldbindingum 
meðtöldum hefur því batnað um 383 millj. 
kr. á árinu. 

Birgðir útflutningsafurða námu 775 
millj. kr. í árslok 1961, en 589 millj. kr. í 
ársbyrjun. Hefur því verðmæti útflutnings-
vörubirgða aukizt um 186 millj. kr. á árinu. 

Í 3. töflu er nánari sundurliðun á heildar-
upphæð dulinna gjaldeyristekna, sem sýnd 
er á 1. töflu, og sundurliðun á gjaldeyris-
sölu fyrir öðru en innflutningi er sýnd á 
4. töflu. Enn fremur er duldu greiðslunum 
skipt í greiðslur gegn leyfum og án leyfa. 
Greiðslur án leyfa eru fyrir ýmsa opinbera 
aðila og erlend sendiráð. Í yfirfærslum 
ríkissjóðs er innifalinn kostnaður við utan-
ríkisþjónustuna auk annarra útgjalda ríkis-
sjóðs erlendis. 

Skipulag gjaldeyris- og innflutningsmála.. 
Á árinu 1961 var ekki um að ræða nein-

ar meiri háttar breytingar á skipulagi 
gjaldeyris- og innflutningsmála frá því, 
sem var á síðara hluta ársins 1960. 

Viðskiptamálaráðuneytið og Seðlabanki 
Íslands hafa með höndum yfirumsjón gjald-
eyrismála, og Seðlabankinn annast eftirlit 
gjaldeyrisviðskipta. Úthlutun gjaldeyris-
og innflutningsleyfa fyrir vörum og gjald-
eyrisgreiðslum annast Landsbankinn og Út-

4. tafla. Gjaldeyrissala fyrir öðru en 
innflutningi 1959—1961. 

(Í millj. kr. og á gengi eftir 4. ágúst 1961.) 

A. Gegn leyfum: 1959 1960 1961 
Námskostnaður 43,6 39,3 38,3 
Ferða- og dvalarkostnaður 63,2 71,4 73,8 
Sjúkrakostnaður 10,1 5,9 4,3 
Vinnulaun til útlendinga 43,5 24,3 11,4 
Áhafnagjaldeyrir skipa og 

flugvéla 6,9 7,8 16,3 
Eignayfirfærsla 1,8 2,9 5,0 
Skuldagreiðslur 29,8 39,4 34,6 
Afborganir af skipum og 

flugvélum 71,9 59,4 83,4 
Skipaleiga 48,6 39,7 58,9 
Skipa- og f lugvélagjöld . 177,7 181,1 183,3 
Skipa- og f lugvélaviðgerð-

ir 19,8 15,2 23,1 
Tryggingar 51,5 63,6 62,7 
Umboðslaun 7,1 11,3 11,3 
Ýmislegt 23,2 37,7 33,4 

Samtals 598,7 599,0 639,8 

B. Án leyfa: 
Ríkissjóður 58,5 52,0 61,6 
Framkvæmdabankinn . . . 93,7 117,3 150,7 
Póstur og sími 5,3 6,9 5,4 
Yfirdráttarvextir bank-

anna 21,2 27,5 28,3 
Ýmislegt 19,2 9,7 10,4 

Samtals 197,9 213,4 256,4 
A + B alls 796,6 812,4 896,2 

3. tafla. Gjaldeyriskaup bankanna fyrír 
annað en útfluttar vörur 1959—1961. 

(Í millj. kr. og á gengi eftir 4. ágúst 1961.) 

1959 1960 1961 
Umboðslaun 26,7 44,3 47,9 
Erlend skip 9,8 17,5 22,1 
Íslenzk skip 9,4 5,5 25,1 
Tryggingabætur og 

björgunarlaun . . . . 2,9 13,0 18,4 
Tekjur innlendra f lug-

félaga 22,7 33,6 48,0 
Flugþjónusta 26,1 23,2 25,7 
Erlend f lugfélög og 

Keflavíkurviðskipti . 71,8 81,7 86,0 
Sendiráð 23,5 26,0 21,9 
Ferðamenn 7,9 19,5 27,4 
Fríhöfn í Keflavík . . 8,6 7,8 7,6 
Varnarlið og verktak-

ar þess 401,9 323,1 367,1 
Ýmislegt 12,9 38,3 45,8 

Samtals 624,2 633,5 743,0 

vegsbankinn í samráði við viðskiptamála-
ráðuneytið, en þeir eru einu viðskiptabank-
arnir, sem rétt hafa til þess að verzla með 
erlendan gjaldeyri. 

Gjaldeyrisbankarnir gefa út þrenns kon-
ar leyfi: A-leyfi, sem eru gjaldeyris- og inn-
flutningsleyfi fyrir vörum; B-leyfi, sem að-
eins eru innflutningsleyfi fyrir vörum, en 
innflytjandinn leggur sjálfur fram gjald-
eyri; og loks leyfi fyrir duldum greiðslum. 

Á árinu 1961 voru um 60% af heildar-
innflutningnum frjáls frá öllum löndum, 
en um 40% háð leyfum, og er þá miðað við 
innflutning ársins 1958. Mikill hluti þess 
innflutnings, sem háður er leyfum, er það 
þó einungis til þess að tryggja viðskipti við 
vöruskiptalönd, og eru leyfi til innflutnings 
frá þeim gefin út, eins og óskað er eftir. 
Raunveruleg takmörkun innflutnings með 
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innflutningsleyfum á sér því aðeins stað, 
að því er snertir innflutning á þeim vörum 
fyrir frjálsan gjaldeyri, sem annars eru að 
mestu leyti fluttar inn frá vöruskiptalönd-
um, en ekki er að öllu leyti hægt að fá það-
an, og nemur sá innflutningur ekki nema 
um 10% af heiidarinnflutningnum. Á ár-
inu 1961 var enn dregið úr takmörkunum 
innflutnings með því, að innflutningur var 
gefinn frjáls á nokkrum vörutegundum, 
t. d. bifreiðum og bifhjólum. 

Að því er viðkemur yfirfærslum fyrir 
duldum greiðslum, er aðalreglan sú, að leyfi 
þarf fyrir yfirfærslum. Einu greiðslurnar, 
sem algerlega eru undanþegnar leyfum, eru: 
1) greiðslur ríkissjóðs, 2) greiðslur vegna 
þjónustu pósts og síma og 3) erlendur 
kostnaður gjaldeyrisbankanna. 

Á árinu 1961 var gerð víðtæk endurskoð-
un á reglum um leyfaveitingu fyrir duldum 
greiðslum. Má nú skipta þeim greiðsl-
um, sem leyfi þarf fyrir, i þrjá flokka: 

1) greiðslur, sem eru algerlega frjálsar og 
leyfaveitingin því eingöngu til þess að auð-
velda eftirlit, 2) greiðslur, sem eru frjáls-
ar upp að vissu marki, og 3) greiðslur, sem 
leyfi eru veitt fyrir með tilliti til þarfa í 
hverju einstöku tilfelli. 

Hinn 4. ágúst 1961 var stofngengi is-
lenzkrar krónu breytt þannig, að eftir 
breytinguna urðu 43,00 kr. í hverjum 
bandarískum dollar í stað 38,00 kr. áður. 
Annar gjaldeyrir var svo skráður í sam-
ræmi við það. Seðlabankinn hefur frá stofn-
un annazt daglega skráningu á gengi er-
lends gjaldeyris innan þeirra takmarka, 
sem lög hafa ákveðið, en með bráðabirgða-
lögum nr. 79 1. ágúst 1961 var bankanum 
einnig falið að ákveða, að fengnu samþykki 
ríkisstjórnarinnar, stofngengi íslenzkrar 
krónu gagnvart erlendum gjaldeyri og 
gulli. Bráðabirgðalög þessi hafa nú verið 
samþykkt af Alþingi og staðfest sem lög 
nr. 20 16. apríl 1962. 



Peningamálin 1961 
Í grein þessari er fjallað um þróun peningamála árið 1961 
og greint frá viðskiptum Seðlabankans og: áhrifum þeirra. 
Einnig er greint frá viðskiptum annarra banka og spari-
sjóða og útlánum þeirra og innlánum á undanförnum árum. 
Greinin er tekin saman af Harald S. Andréssyni. 

Þróun peningamála varð um flest hag-
stæð á árinu 1961. Innlán jukust meir 

en nokkru sinni fyrr, og staða bankanna 
gagnvart útlöndum batnaði mjög mikið. 
Útlánaaukning varð að vísu meiri en æski-
legt hefði verið, en þrátt fyrir það bættu 
innlánsstofnanir mjög stöðu sína við Seðla-
bankann, og skapaði það grundvöll fyrir 
hinni bættu gjaldeyrisstöðu. 

Hér á eftir verður gerð nokkur grein 
fyrir starfsemi Seðlabankans og innláns-
stofnana á sl. ári. Þar eð nægilegar upp-
lýsingar eru enn ekki fyrir hendi, verður 
ekki að sinni gerð grein fyrir útlánum f jár-
festingarlánastofnana og þeirra aðila ann-
arra, er veita lán til langs tíma. 

Viðskipti Seðlabankans. 
Seðlabankanum er lögum samkvæmt ætl-

að að reka viðskipti við ríkissjóð og ríkis-
stofnanir, banka og aðrar peningastofnanir 
og auk þess við erlenda banka. 

Á 3. töflu er yfirlit yfir reikningshreyf-
ingar Seðlabankans árin 1957—1961. Er 
yfirliti þessu einkum ætlað að sýna áhrif 
innlendra viðskipta Seðlabankans á gjald-
eyrisstöðu og seðlaveltu. Erlend staða Seðla-
bankans batnaði alls um 488,0 millj. kr. á 
árinu, og er það langtum meira en árið áð-
ur. Á móti þessu kemur aukning seðlaveltu 
um 95,9 millj. kr., bætt staða innlendra að-
ila við bankann ásamt eiginfjárbreyting-

um, er alls nam 238,8 millj. kr., og skuld á 
gengisreikningi ríkissjóðs lækkaði um 153,3 
millj. kr. 

Eins og sjá má á 1. töflu, batnaði staða 
ríkissjóðs og ríkisstofnana mjög mikið. Var 
þar bæði um að ræða lækkun skulda og þó 
einkum aukningu innstæðna, og nam þar 
mestu aukning á innstæðum ríkisstofnana 
og ýmissa sjóða. Þess skal getið, að reikn-
ingsstaða Útflutningssjóðs er hér ekki með-
talin, heldur er hún talin með í liðnum „Aðr-
ar hreyfingar, nettó". Staða ríkissjóðs fór 
jafnt og þétt versnandi til loka júlímánaðar, 
er nettóskuld varð 126,4 millj. kr., en fór 
síðan ört batnandi og í árslok nam nettó-
inneign 154,6 millj. kr., þ. e. a. s. staðan 
batnaði um 281,0 millj. kr. á fimm mán-
uðum. 

Mótvirðisfé minnkaði verulega á árinu. 
Nokkur aukning varð á mótvirðisinnstæð-
um vegna innflutnings landbúnaðarafurða 
frá Bandaríkjunum (mótvirði P.L. 480 
lána), og jafnframt kom inn veruleg f jár-
hæð sem mótvirði óafturkræfs framlags 
Bandaríkjastjórnar, sem um var samið 
1960, en á árinu voru notaðar nær 2 millj. 
dollara af því framlagi. Um 2/3 hlutar af 
eldra mótvirðisfé voru nú notaðir til þess 
að afskrifa skuld á Gengisreikningi ríkis-
sjóðs, sem á hafði verið færður gengis-
munur vegna gengisbreytingarinnar í 
febrúar 1960. 

Peningastofnanir bættu stöðu sína við 
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1. tafla. Reikningshreyfingar Seðlabankans 1957—1961. 

Seðlabankann mjög mikið á árinu og meira 
en áður hefur orðið á einu ári. Endurkaup 
afurðavíxla jukust nokkuð á árinu, en reikn-
ingsstaða banka og sparisjóða batnaði mjög 
mikið. Hins vegar versnaði staða f jár fes t -
ingarlánastofnana stórlega vegna hinna 
nýju lánveitinga Stofnlánadeildar sjávar-
útvegsins. 

Sjávarafli , sem á land barst 1961, varð 
miklu meiri en árið á undan, og birgðir út-
flutningsafurða í landinu voru um 3 0 % 
meiri í árslok en í byrjun ársins. Þetta er 
orsök þess, að endurkaup jukust á árinu, 
en þau drógust mjög saman árið áður. Fyrra 
hluta ársins voru afurðabirgðir fremur litl-
ar, en fóru síðan ört vaxandi, er á árið leið, 

og varð þróun endurkaupanna í samræmi 
við það. Þau lækkuðu mikið fyrstu tvo mán-
uði ársins, en fóru síðan vaxandi til loka 
október, en lækkuðu svo úr því. 

Reikningsskuldir bankanna lækkuðu mjög 
á árinu, og stafar það að mestu af hinni 
nýju starfsemi Stofnlánadeildar sjávarút-
vegsins, sem getið verður hér á eftir. Inn-
stæðuaukning varð nú meiri en nokkru 
sinni fyrr eða alls 452,7 millj. kr. Þar af 
jukust almennar innstæður innlánsstofnana 
um 46,9 millj. kr., og mótvirðisinnstæður 
vegna nýrra stofnlána námu 154,6 millj. kr. 

Á árinu voru settar nýjar reglur um bind-
ingu innstæðria innlánsstofnana vegna 
aukningar innlánsf jár. Skyldi hver innláns-
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stofnun binda í Seðlabankanum 30% inn-
lánaaukningar hjá sér á árinu. Lágmarks-
upphæð, sem bundin skyldi þannig á árinu, 
skyldi þó ekki vera lægri en 3 % heildarinn-
stæðna hjá viðkomandi stofnun í árslok 
1961. Innstæður, sem þannig voru bundnar, 
námu 318,3 millj. kr. í árslok 1961, 314,9 
millj. kr. frá bönkum og sparisjóðum og 
3,4 millj. kr. frá innlánsdeildum kaupfé-
laga, og höfðu aukizt um 251,3 millj. kr. á 
árinu. 

Eins og áður getur, versnaði staða f jár -
festingarlánastofnana stórlega á árinu. Var 
þar eingöngu um að ræða stöðu Stofnlána-
deildar sjávarútvegsins, því að aðrar f jár-
festingarlánastofnanir bættu stöðu sína til 
muna, 

Með bráðabirgðalögum, útgefnum í janú-
ar 1961, sem Alþingi staðfesti síðar, var 
stofnlánadeildinni heimilað að opna nýja 
lánaflokka. Skyldu lán úr þeim, sem eru 
veitt til allt að 10—20 ára, notuð til að 
greiða upp lausaskuldir útgerðarinnar að 
einhverju eða öllu leyti. Lán þessi, sem veitt 
eru fyrir milligöngu og með ábyrgð við-
skiptabanka lántakenda, fóru að mestu til 
greiðslu skulda við Landsbankann og Út-
vegsbankann. Fjár til þessarar starfsemi 
aflar stofnlánadeildin með lántökum hjá 
Seðlabankanum. Til þess að draga úr þenslu-
áhrifum vegna þessarar starfsemi stofn-
lánadeildarinnar var viðkomandi bönkum 
gert að binda jafnvirði hinna nýju stofn-
lána á sérstökum reikningum í Seðlabank-
anum. Þó mátti nota hluta af þessum 
bundnu innstæðum til greiðslu eldri skulda 
við Seðlabankann. Þetta var meginástæðan 
til hinnar miklu lækkunar reikningsskulda 
bankanna, sem átti sér stað á árinu. Alls 
lánaði stofnlánadeildin 298,5 millj. kr. á 
árinu, og fór mestur hluti þeirrar upphæð-
ar til greiðslu skulda lántakenda við Lands-
bankann og Útvegsbankann. 

Gjaldeyrisstaða Seðlabankans batnaði 
mjög mikið á árinu. Aukning erlendra 
eigna varð svipuð og árið áður, og lausa-
skuldir jukust nokkuð, en aftur á móti 
lækkuðu löng erlend lán. Á árinu var hafin 
endurgreiðsla á 7 millj. dollara láni, sem 
tekið var hjá Evrópusjóðnum árið 1960, og 

voru alls endurgreiddar 2 millj. dollara af 
því. 

Seðlavelta jókst um 95,9 millj. kr. á ár-
inu, og er það meiri aukning en átt hefur 
sér stað áður á einu ári. Er þetta ein af-
leiðing aukinnar peningaþenslu á árinu 
1961. 

Viðskiptabankarnir. 
Viðskiptabönkum fjölgaði á árinu, en í 

aprílmánuði tók til starfa Verzlunarbanki 
Íslands h.f., og tók hann við starfsemi 
Verzlunarsparisjóðsins, sem orðinn var 
langstærstur sparisjóðanna. 

Á 2. töflu er yfirlit yfir hreyfingar á 
efnahagsreikningum viðskiptabankanna 
1957—1961, er annars vegar sýnir útlána-
aukninguna, skipt á atvinnugreinar, og 
hins vegar fjáröflun til þess að standa 
straum af aukningunni. Verzlunarbankinn 
er þarna meðtalinn öll árin, en þar eð út-
lánaflokkun er aðeins til fyrir hann aftur 
til ársins 1958, hafa tölur fyrir hann verið 
áætlaðar fyrir þann tíma. 

Á 2. töflu má sjá, að útlán viðskiptabank-
anna jukust um 235,4 millj. kr. á árinu sam-
kvæmt efnahagsreikningum þeirra. Þar sem 
hin nýju lán Stofnlánadeildar sjávarútvegs-
ins fóru að mestu leyti til greiðslu skulda 
við bankana, er rétt að bæta þeim hluta 
þeirra við útlánaaukninguna til að fá rétta 
mynd af henni. Sé það gert, kemur í ljós, að 
útlán bankanna hafa aukizt um 480,6 millj. 
kr. á árinu, eins og sést á seinna dálki 1961 
í 2. töflu. Tölurnar í II. dálki 1961 eru þann-
ig tilkomnar, að við tölurnar í I. dálki hef-
ur verið bætt þeim hluta nýrra stofnlána, 
sem fór til endurgreiðslu á eldri lánum 
bankanna. Jafnframt hefur sama upphæð 
verið dregin frá stöðubreytingunni við 
Seðlabankann. 

Útlán til landbúnaðar jukust nú allmikið, 
en lækkuðu árið áður. Má telja aukninguna 
eðlilega, þar sem allt útlit er fyrir, að veru-
leg framleiðsluaukning hafi átt sér stað. 
Útlánaaukning til sjávarútvegs varð nokkru 
meiri en árið áður, og stafar það meðal ann-
ars af stórauknu aflamagni, sem áður er 
getið, en einnig af auknum rekstrarkostn-
aði. Hinar miklu kauphækkanir, sem áttu 
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sér stað á sl. sumri, hafa aukið mjög 
rekstrarfjárþörfina, einkum í fiskiðnaðin-
um, og gengislækkunin hefur vafalaust auk-
ið nokkuð rekstrarkostnað útgerðarinnar. 

Útlánaaukning til verzlunar varð nokkru 
minni en árið áður, en hins vegar varð 
veruleg aukning á lánum til iðnaðar. 

AIls fóru um 45% útlánaaukningarinnar 
á sl. ári til landbúnaðar og sjávarútvegs og 
um 66% aukningarinnar til landbúnaðar, 
sjávarútvegs og verzlunar. Árið 1960 voru 
þessar hlutfallstölur um 28% og 7 1 % . 

Eins og áður hefur verið getið í F jár -
málatíðindum, verður að taka útlánaskipt-
ingu þá, sem hér birtist, með nokkurri var-
úð, þar sem hún er ekki fyllilega nákvæm. 
Lánin eru yfirleitt flokkuð eft ir því, í 
hverju starfsemi lántakanda er aðallega 

fólgin. Þar sem oft er um margs konar at-
vinnurekstur að ræða hjá einum og sama 
aðila, svo sem iðnað og verzlun, iðnað og 
sjávarútveg, verzlun og sjávarútveg o. s. 
frv., en óhákvæmilegt er að telja öll lán til 
sama aðila í sama flokk, leiðir af sjálfu sér, 
að flokkunin verður allónákvæm og gefur 
ekki fullkomna mynd af fyrirgreiðslu bank-
anna við hinar ýmsu atvinnugreinar. 

Bankarnir hafa staðið straum af þessari 
útlánaaukningu sjálfir. Útlán jukust að 
vísu verulega umfram sparifjáraukningu 
gagnstætt því, sem var 1960. Séu hins veg-
ar teknir saman þeir liðir, sem telja má til 
sparnaðar, aukning sparif jár, geymslufjár 
vegna innflutnings og eigin f j á r bankanna, 
kemur í ljós, að aukning þeirra varð nokkru 
meiri en útlánaaukningin. Sparifáraukn-

2. tafla. Reikningshreyfingar viðskiptabankanna 1957—1961. 
Í millj. kr. 
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3. tafla. Sparisjóðirnir 1957—1961. 
Í millj. kr. 

ingin varð nú um þriðjungi meiri en árið 
áður, og aukning eigin f j á r varð einnig til 
muna meiri. 

Fjárfestingarlánastofnanir rýrðu enn 
stöðu sína við viðskiptabankana á árinu. 
Á árinu 1960 versnaði staða þeirra um 17,1 
millj. kr. og enn um 5,4 millj. kr. 1961. 

Veltiinnlán jukust mikið á árinu, og staf-
ar það meðal annars af hinni bættu gjald-
eyrisstöðu. Þess ber að gæta, að á 2. töflu 
er innstæðufé í sparisjóðsávísanabókum 
talið til veltiinnlána, en ekki til sparif jár. 

Eins og sjá má á 2. töflu, I. dálki 1961, 
hefur reikningsstaða bankanna við Seðla-
bankann alls batnað á árinu um 571,3 millj. 
kr. Þegar stofnlánadeildin hóf starfsemi að 
nýju, var bönkunum gert að bæta stöðu 
sína við Seðlabankann, er næmi lánveiting-
um deildarinnar, sem eins og áður getur 
urðu alls 298,5 millj. kr. Aukning bundins 
f j á r bankanna í Seðlabankanum vegna inn-
lánaaukningar varð 212,9 millj. kr. Auk 
þess hefur svo staða á viðskiptareikning-
um batnað um 59,9 millj. kr., en versnaði 
1960 um 90,7 millj. kr. Endursala víxla 
jókst nokkuð á árinu, en nettóstaðan við 
Seðlabankann stórbatnaði. 

Sparisjóðir. 
Á 3. töflu er yf irl it y f i r sparisjóðina árin 

1957—1961. Yf ir l i t þetta er að mestu hlið-
stætt yfirlitinu y f i r viðskiptabankana, sem 
birt er á 2. töflu. Útlán eru þó ekki flokkuð 
á atvinnugreinar, þar eð slík skipting er 

aðeins til fyr ir 5 stærstu sparisjóðina og 
ekki eldri en frá árinu 1958. Hjá þessum 
5 sparisjóðum hefur skiptingin verið þann-
ig, að meira en helmingur lánanna hefur 
farið til bygginga og nær 70% hafa komið í 
flokkana „Verzlun" og „Byggingar" . Hjá 
minni sparisjóðunum má gera ráð fyrir , 
að langstærsti hluti útlánanna hafi farið 
til bygginga. 

Á undanförnum árum hefur yfirlit hlið-
stætt þessu yf ir sparisjóðina birzt í Fjár-
málatíðindum. Það yfirlit, sem nú birtist, 
er þó frábrugðið hinum eldri um það, að 
Verzlunarsparisjóðurinn, sem orðinn var 
langstærstur sparisjóðanna, hefur verið 
tekinn út úr því til samræmis við 2. töflu, 
en honum var sem kunnugt er breytt i 
banka á sl. ári. 

Alls voru starfandi 65 sparisjóðir í lok 
ársins 1961, en flestir þeirra mjög litlir. 
Þannig munu 5 stærstu sparisjóðirnir hafa 
um 55% allra útlána og 52% allra innlána 
í sparisjóðum. Þarna er miðað við bráða-
birgðatölur í árslok 1961, en endanlegar töl-
ur munu ekki verða til f y rr en síðar á 
árinu. 

Útlánaaukning sparisjóðanna varð mjög 
mikil á árinu eða 112,0 millj. kr., sem er 
meira en tvöföld aukning næsta árs á und-
an og meiri en nokkru sinni fyrr . Útlána-
aukningin er þó ekki nema rúm 70% spari-
fjáraukningarinnar, sem var nú tvöföld á 
við árið 1960. Aukning veltiinnlána varð 
einnig mjög mikil. Eiginfjáraukning er 
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4. tafla. Útlán og innlán banka og sparisjóða 1956—1961. 
1 millj. kr. 



P E N I N G A M Á L I N 1961 59 

áætluð 8,8 millj. kr. eða nokkru meiri en 
1960. 

Alls mun staða sparisjóðanna við Seðla-
bankann og aðra innlenda banka hafa batn-
að um 54,9 millj. kr. Þar af nam aukning 
bundins f jár í Seðlabankanum vegna inn-
lánaaukningar 34,9 millj. kr. 

Útlán og innlán. 
Á 4. töflu er yfirlit yfir útlán og innlán 

banka og sparisjóða 1956—1961. Útlán og 
innlán eru sundurliðuð á viðskiptabanka 
annars vegar og sparisjóði hins vegar. 
Þarna er um nettótölur að ræða, þ. e. lán 
og innstæður milli stofnana eru dregin frá. 
Tölurnar verða þar af leiðandi ekki allar 
hinar sömu og tölurnar, sem fram koma 
á 2. töflu. 

Eins og 4. tafla ber með sér, jukust útlán 
bankanna um 235,4 millj. kr. samkvæmt 
reikningum þeirra og útlán sparisjóðanna 
um 111,9 millj. kr. eða alls 347,3 millj. kr., 
sem er 49,6 millj. kr. umfram aukninguna 
1960. Þar með er þó ekki allt talið. Til þess 
að fá rétta mynd af útlánaaukningunni 
verður að bæta við þessa tölu hinum nýju 
lánum Stofnlánadeildar sjávarútvegsins, 
sem alls námu 298,5 millj. kr. Af þessari 
upphæð fóru 245,2 millj. kr. beint til bank-
anna til endurgreiðslu eldri lána og 15,4 
millj. kr. fóru til greiðslu skulda við Fisk-
veiðasjóð, en afganginum, 37,9 millj. kr., var 
ráðstafað á annan hátt, svo sem til greiðslu 
vaxta og skulda við aðra en bankana og 
Fiskveiðasjóð, og nokkurri fjárhæð var 
óráðstafað í árslokin. Útlánaaukning banka-
kerfisins hefur því orðið alls 645,8 millj. 
kr., sem er nokkru meira en áður hefur 
mest orðið á einu ári. 

Útlánaaukningin hefur í ár skipzt þann-
ig, að um 17% hennar komu frá sparisjóð-
unum. Er það nokkru meira en verið hefur 
á undanförnum árum, en yfirleitt hefur 
hlutur sparisjóðanna í útlánaaukningunni 
verið frá 12—16%, um 12% 1959 og um 
16% 1956. 

Veltiinnlán jukust á árinu um 235,7 millj. 
kr. og hafa aldrei aukizt jafnmikið á einu 
ári áður. Er þar mikil breyting á frá 1960, 
en þá drógust veltiinnlán nokkuð saman. 

Þessa miklu aukningu má að verulegu leyti 
rekja til bættrar gjaldeyrisstöðu, en einnig 
hefur hin mikla aukning útlána átt sinn 
þátt í þessari breytingu. Eins og endranær 
varð mestur hluti aukningarinnar í bönk-
um, en aukning veltiinnlána í sparisjóðum 
varð þó miklu meiri en á undanförnum 
árum. 

Sparifjáraukningin varð nær 50% meiri 
1961 heldur en 1960 eða 549,7 millj. kr. og 
576,3 millj. kr., ef fé í innlánsdeildum kaup-
félaga er talið með. Jafngildir það því, að 
sparifé hafi aukizt um fjórðung á árinu. 
Árið 1960 varð aukningin tæplega 21% og 
hafði aldrei orðið svo mikil áður. Um 28% 
aukningarinnar urðu í sparisjóðunum, og 
er það nokkru meira en 1960. Stærst varð 
hlutdeild sparisjóða í sparifjáraukningunni 
árið 1956, en þá höfðu þeir um 39% aukn-
ingarinnar. Ástæðurnar til þessarar miklu 
sparifjáraukningar eru vafalaust margar. 
Þannig hafa hinar miklu kauphækkanir, 
sem áttu sér stað sl. sumar, vafalaust átt 
verulegan þátt í aukningunni. Einnig má 
gera ráð fyrir, að minna fé hafi verið var-
ið til fjárfestingar, svo sem til íbúðabygg-
inga, en áður hefur verið, en þeim mun 
meira fé hafi þá verið lagt í innlánsstofn-
anir. 

Hér á undan hefur verið getið um helztu 
þætti i starfsemi banka og sparisjóða. Enn 
er þó ógetið einnar tegundar innlánsstofn-
ana, innlánsdeilda kaupfélaga. 

Alls eru nú starfandi 56 innlánsdeildir 
við kaupfélög og önnur samvinnufélög. 
Deildir þessar, sem flestar eru mjög litlar, 
taka við innlánsfé, eins og nafn þeirra 
bendir til, en stunda ekki sjálfstæða útlána-
starfsemi. Þær eru ekki sjálfstæð fyrir-
tæki, heldur deildir í kaupfélögunum, og 
rennur allt innlánsfé þeirra beint til kaup-
félaganna sem rekstrarlán. Vöxtur innláns-
f jár í deildunum hefur verið mjög ör. Þann-
ig varð aukningin 25—36 millj. kr. á ári 
1954—1959. Árið 1960 dró stórlega úr aukn-
ingunni gagnstætt því, sem var um aðrar 
innlánsstofnanir, og varð hún það ár aðeins 
7,4 millj. kr. Á sl. ári virðist svo hafa breytt 
um aftur, en þá varð aukningin 26,6 millj. 
kr. samkvæmt bráðabirgðauppgjöri. 



Fréttaþættir 
Utanríkisviðskipti — Gjaldeyrisstaða bankanna — Útgerð og 
aflabrögð — Landbúnaður — Verðlagsmál — Peningamark-
aðurinn — Viðskiptasamningar — Gengisskráning. 

Utanríkisviðskipti. 

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

farin ár. Allar tölur eru reiknaðar sam-
kvæmt núverandi gengi nema tölurnar fyrir 
árin 1958 og 1959 í III. töflu, sem eru reikn-
aðar samkvæmt gildandi gengi á þeim tíma. 

Eins og sjá má á I. töflu, batnaði vöru-
skiptajöfnuðurinn mjög verulega árið 1961. 
Nam hallinn það ár tæpum 162 millj. kr. 
á móti röskum 901 millj. kr. halla árið 1960. 
Er orsök þessarar breytingar fyrst og 
fremst að rekja til lækkunar á innflutn-
ingi, en þó var einnig um allmikla aukningu 

600 

útflutnings að ræða. Verðmæti innflutn-
ings lækkaði um 14,6% á árinu 1961, og 
stafar þessi lækkun einkum af minni inn-
flutningi skipa og flugvéla. Verðmæti út-
flutnings jókst hins vegar um 6,6%. 

Þessi hagstæða þróun vöruskiptajafn-
aðarins hélt áfram á yfirstandandi ári, sem 
sjá má á inn- og útflutningi fyrstu þrjá 
mánuði ársins. Hefur bæði inn- og útflutn-
ingur aukizt miðað við sama tíma árið áð-
ur, en útflutningur aukizt þó mun meira, 
og var vöruskiptajöfnuðurinn hagstæður 
um tæpar 192 millj. kr. fyrsta ársfjórðung 
1962. 

II. tafla sýnir útflutning á helztu vöru-

1959 1960 1961 1962 
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I. tafla. Inn- og útflutningur og vöruskiptajöfnuður eftir mánuðum 
1 9 6 0 — 1 9 6 2 

ATH.: Allar tölur eru miðaðar við núverandi gengi. 

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

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 1 u t n i n g u r 

Allt árið Allt árið 

1958 1959 1960 1961 1958 1959 1960 1961 

Frjáls gjaldeyrislönd: 
Evrópa: 

Danmörk 134,4 121,8 434,2 269,0 25,5 28,4 95,3 117,2 
Finnland — — 86,5 75,0 — — 81,1 95,8 
Noregur 36,5 52,4 220,7 149,4 15,1 25,0 182,3 33,4 
Sviþjóð 32,9 64,8 152,2 168,3 56,1 83,7 177,2 245,9 
Belgla 16,9 18,0 41,8 42,1 1,6 0,4 1.8 1,4 
Bretland 142,2 138,3 350,5 371,1 81,1 90,1 436.5 726,2 
Frakkland 4,8 6,6 18,1 24,6 9,2 16,9 33,4 29,1 
Grikkland 1.8 1,6 0,6 0,2 11.3 9,0 27.5 41.2 
Holland 46,5 59,6 158,4 175,6 19,0 21,3 98,8 57,4 
ítalia 20,8 28,5 39,4 33,6 34,2 20,0 77,1 121.6 
Portúgal 0,3 0,4 1,2 1,0 44,0 35,7 101,0 101,8 
Spánn — 10,6 46,1 39,5 — 7.6 3,6 49,3 
V.-Þýzkaland 131,8 154,9 580,7 358,6 112,6 53,7 201,0 321,3 

Amerika: 
Bandaríkin 193,5 241,6 516,7 517,4 133,1 179,0 412,7 412,7 
Kanada 2,3 3,0 8,7 7,6 0,0 0,1 0,3 30,3 
Kúba 8,5 9,2 20,3 23,1 7,1 9,6 38,8 22,3 

Afr ika : 
Nígeria 0,2 0,7 3,5 0,5 30.3 46,0 131.6 119,0 

Önnur lönd 46,6 51,6 146,9 170,4 33,1 13,5 34,0 47,3 

Frjáls gjaldeyrislönd alls 820,0 963,6 2.826,5 2.427,0 613,3 640,0 2.134,0 2.573,2 

Vöruskiptalönd: 
Rússland 244,5 248,3 522,3 471,4 176,2 193.8 427,1 220,2 
A.-Þýzkaland 63,6 108,5 138,5 88,7 81,8 57,6 113,3 42,2 
Pólland 32,4 33,6 64,9 68,0 39.8 20,0 37.3 63,3 
Tékkóslóvakía 107,2 81,3 139,9 106,1 73,1 83,8 115.6 99,3 
Brasilla 25,8 20,6 51,0 54,3 16,7 10,2 25.9 55,8 
Flnnland 66,5 59,3 11,4 — 35,4 31,3 6,3 — 

Spánn 28,0 14,5 — — 22,6 14,0 — J — 
önnur vöruskiptalönd . 9,7 11,8 18,7 6,3 11,3 8,8 12,4 6,1 

Vöruskiptalönd samt. 577,7 577,9 946,7 . 794,8 456,9 419,5 737,9 486,9 

Samtals 1.397,7 1.541,5 31773,2 3.221,8 1.070,2 1.059,5 2.871,9 3.060,1 

ATH.: Tölur fyrir árin 1958 og 1959 eru miðaðar við gengi, er gilti á þeim tinia, en tölur fyrir 
árin 1960 og 1961 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 Ú t f l u t n i n g u r 

Allt árið Allt árið 

1958 1959 1960 1961 1958 1959 1960 1961 

Frjáls gjaldeyrislönd: 
Evrópa: 

3,4 Danmörk 9,6 8,0 11,3 8,4 2,4 2,7 3,4 3,8 
Finnland — — 2,3 2,4 — — 2,8 3,2 
Noregur 2,6 3,4 6,0 4,6 1,4 2,4 6,4 1,1 
Svíþjóð 2,4 4,2 4,0 5,2 5,2 7,9 6,2 8,0 
Belgía 1,2 1,2 1,1 1,3 0,1 0,0 0,1 0,1 
Bretland 10,3 8,9 9,2 11,5 7,6 8,5 15,2 23,7 
Frakkland 0,3 0,4 0,5 0,8 0,9 1,6 1,2 1,0 
Grikkland 0,1 0,1 0,0 0,0 1,1 0,8 1,0 1,3 
Holland 3,3 3,9 4,2 5,5 1,8 2,0 3,5 1,9 
Ítalía 1,5 1,8 1,0 1,0 3,2 1,9 2,7 4,0 
Portúgal 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 3,4 3,5 3,3 
Spánn — 0,7 1,2 1,2 — 0,7 0,1 1,6 
V.-Þýzkaland 9,4 10,1 15,5 11,1 10,6 5.1 7,0 10,5 

Ameríka: 
Bandaríkin 13,8 15,7 13,7 16,1 12,4 16,9 14,1 13,5 
Kanada 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 1,0 
Kúba 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,9 1,4 0,7 

Afr íka : 
Nígería 0,0 0,0 0,1 0,0 2,8 4,3 4,6 3,9 

Önnur lönd 3,3 3,4 3.9 5,3 3,0 1,3 1,1 1,5 

Frjáls gjaldeyrislönd, alls 58,6 62,6 74,8 75,3 57,3 60,4 74,3 84,1 

Vöruskiptalönd: 
Rússland 17.5 16,0 13,9 14,6 16,5 18,3 14,9 7,2 
A.-Þýzkaland 4,6 7,0 3,7 2,8 7,7 5,4 4,0 1,4 
Pólland 2,3 2,2 1,8 2,1 3,7 1,9 1,3 2,1 
Tékkóslóvakla 7,7 5,3 3,7 3,3 6,8 7,9 4,0 3,2 
Brasilía 1,8 1,3 1,3 1,7 1,6 1,0 0,9 1,8 
Finnland 4,8 3,9 0,3 — 3,3 3,0 0,2 — 

Spánn 2,0 0,9 — — 2,1 1,3 — — 

önnur vöruskiptalönd . 0,7 0,8 0,5 0,2 1,0 0,8 0,4 0,2 

Vöruskiptalönd samt. 41,4 37,4 25,2 24,7 . 42,7 39,6 25,7 15,9 

Samtals 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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flokkum. Ýmsar smávægilegar breytingar 
verða jafnan á útflutningi einstakra vöru-
flokka ár f rá ári, en árið 1961 varð þó all-
veruleg minnkun á útflutningi á frystum 
fiski eða úr 35,3% af heildarútflutningi 
1960 í 24,2% af útflutningnum 1961. Einn-
ig minnkaði útflutningur á öllu lýsi tölu-
vert. Veruleg hlutfallsleg aukning varð hins 
vegar á útflutningi ísfisks, frystrar og salt-
aðrar síldar, saltfisks, skreiðar og síldar-
mjöls. 

Í III. töflu er inn- og útflutningi skipt 
á lönd, og í IV. töflu er sama skipting í 
hlutfallstölum. Sú breyting hefur orðið á 
töflum, sem áður birtust í Fjármálatíðind-
um, að dollaragreiðslusvæðið hefur verið 
sameinað E.M.A.- og sterlinggreiðslusvæð-
inu og hvort tveggja nefnt „ f r já ls gjald-
eyrislönd". Þykir ekki lengur ástæða til að 
viðhalda fyrr i skiptingu, þar eð gjaldeyris-
viðskipti á milli E.M.A.- og sterlinggreiðslu-
svæðisins annars vegar og dollaragreiðslu-
svæðisins hins vegar eru þegar orðin frjáls. 
Svipuð þróun inn- og útflutnings átti sér 
stað árið 1961 og árið áður. Viðskipti við 
frjáls gjaldeyrislönd héldu áfram að aukast 
hlutfallslega og minnka að sama skapi við 
vöruskiptalöndin. Varð þó mun meiri breyt-
ing á útflutningnum en innflutningnum. 
Nam útflutningur til frjálsra gjaldeyris-
landa árið 1961 röskum 84% af heildarút-
flutningi ársins á móti röskum 7 4 % árið 
áður. Innflutningur frá sömu löndum nam 
hins vegar röskum 75% á móti tæpum 7 5 % 
árið áður. 

Utanríkisverzluninni árið 1961 verða 
annars gerð fyllri skil í sérstakri grein síð-
ar í Fjármálatíðindum. 

Gjaldeyrisstaða bankanna. 

Yfir l i t y f i r gjaldeyrisstöðu bankanna er 
sýnt í V. töflu. Tölurnar eru umreiknaðar 
úr erlendri mynt í íslenzkar krónur á gild-
andi gengi á hverjum tíma nema 8. liður 
töflunnar, sem sýnir gjaldeyrisstöðuna í 
heild umreiknaða til núverandi gengis. 

Á árinu 1961 batnaði gjaldeyrisstaðan 
um 399,7 millj. kr. á móti 270,7 millj. kr. 
árið áður. í grein um gjaldeyrisviðskiptin 

1961 í þessu hefti er gerð nánari grein 
fyr i r þróun gjaldeyrismála á árinu. 

Fyrstu þrjá mánuði þessa árs batnaði 
gjaldeyrisstaðan um rúmlega 260 millj. kr., 
þar af 240 millj. kr. í frjálsum gjaldeyri. 
Á sama tímabili í fyrra batnaði staðan að-
eins um 21 millj. kr. í heild hefur gjald-
eyrisstaðan batnað um 639 millj. kr. f rá 
marzlokum 1961 til marzloka 1962. Á fyrr -
greindu tímabili batnaði staðan um 720 
millj. kr. í fr jálsum gjaldeyri, en versnaði 
um 81 millj. kr. í vöruskiptagjaldeyri. 

Stuttar ábyrgðir, þ. e. til eins árs" eða 
skemmri tíma, námu 250 millj. kr. í lok 
marzmánaðar 1962 á móti 325 millj. kr. 
árið áður. Aðrar greiðsluskuldbindingar 
bankanna námu 308 millj. kr. sl. marzlok, 
en 241 millj. kr. árið áður. Ýmsar kröfur 
á útlönd námu nú 133 millj. kr., en 84 millj. 
kr. árið áður. Stutt vörukaupalán innflytj-
enda, en þau eru innifalin í stuttum ábyrgð-
um og greiðsluskuldbindingum, námu 292 
millj. kr. sl. mai'zlok, en 316 millj. kr. á 
sama tíma árið áður. Gjaldeyrisstaða bank-
anna að viðbættum óinnkomnum kröfum á 
útlönd, en frádregnum stuttum ábyrgðum 
og greiðsluskuldbindingum, var 362 millj. 
kr. eignir umfram skuldbindingar í lok marz 

Gjaldeyrisstaða, bankanna. 
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V. tafla. GjaldeyrisstaSa bankanna. 
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1962, en 334 millj. kr. skuldbindingar um-
fram eignir í lok marz 1961. Staðan, að kröf-
um og skuldbindingum meðtöldum, hefur 
þvi batnað um 696 millj. kr. á tímabilinu. 

Birgðir útflutningsafurða námu 585 
millj. kr. í lok marzmánaðar 1962, en 433 
millj. kr. á sama tíma í fyrra. 

Allar tölur í þessum fréttaþætti eru mið-
aðar við núverandi gengi. 

Í byrjun janúarmánaðar sl. var innflutn-
ingur á nokkrum vörutegundum gefinn 
frjáls, má þar nefna hjólbarða og slöngur 
á ökutæki, sjóklæði, ljósaperur, rafmagns-
ritvélar og hluta til þeirra, skófatnað úr 
vefnaði o. fl. Voru þá um 62% af heildar-
innflutningnum orðin frjáls miðað við 
innflutning ársins 1958. í lok marzmánaðar 
sl. var innflutningur gefinn frjáls á ryðfrí -
um og sýruheldum krómstálplötum þynnri 
en 3 mm, enn fremur á eldhúsvöskum og 
skálum o. fl. Eru þá um 63% af heildarinn-
flutningnum orðin frjáls miðað við inn-
flutning ársins 1958. 

Í lok marzmánaðar var rýmkað um út-
hlutun á gjaldeyri til ferðalaga þannig, að 
leyfisupphæðir hækka úr 8 þús. kr. í 12 
þús. kr. fyrir einstakling á ári. Enn fremur 
voru reglur um úthlutun gjaldeyris til 
námsmanna endurskoðaðar að lokinni ýtar-
legri athugun gjaldeyrisbankanna, og voru 
breytingar gerðar varðandi yfirfærslur til 
sumra landa. Reglurnar um úthlutun náms-
mannagjaldeyris höfðu ekki verið endur-
skoðaðar í mörg ár. 

Útgerð og aflabrögð. 

Heildaraflinn á árinu 1961 varð 635.189 
tonn. Er það 23,6% meira aflamagn en árið 
á undan og mun meiri afli en borizt hefur 
hér á land áður á einu ári. Munar þar lang-
mest um sildveiðarnar, sem námu 326 þús. 
tonnum eða 140% meira en árið á undan. 
Aftur á móti náði þorskaflinn ekki 200 þús. 
tonnum og var um 20% minni en árið áð-
ur, og af karfa veiddust aðeins 27 þús. 
tonn. Ýsuaflinn varð aftur 41 þús. tonn eða 
rúmlega fimmtungi meiri en árið 1960. 

Af l i togaranna varð ekki nema rúm 72 
þús. tonn á árinu á móti nær 114 þús. tonn-

um 1960 og 156 þús. tonnum 1959. En bát-
arnir bættu það ríflega upp, eins og áður 
segir, með 563 þús. tonna afla, sem að nær 
% hlutum var síldarafli. 

Verulegar breytingar urðu á hagnýtingu 
aflans 1961 miðað við árið á undan, svo sem 
oft hefur verið áður. En breytingar á afla-
magni réðu mestu um að þessu sinni. Þann-
ig fór meira en helmingi meiri sild i bræðslu 
og þrisvar sinnum meiri síld til söltunar en 
árið áður. Ísaður fiskur og síld jókst um 
37%, enda fóru togararnir 222 söluferðir 
til Englands og Þýzkalands á árinu. Á hinn 
bóginn dró verulega úr hraðfrystingu, og 
stafaði það fyrst og fremst af minnkandi 
þorskafla. Herzla og söltun fisks varð einn-
ig nokkru minni en 1960. í töflum VI -VI I I 
er að finna ýtarlegar upplýsingar um afl-
ann og hagnýtingu hans síðustu þrjú árin. 

Gæftir voru yfirleitt mjög slæmar fram-
an af vetrarvertíðinni, en bötnuðu mjög 
um mánaðamótin febrúar-marz. Hefur 
veiði síðan verið allgóð. Margir bátar héldu 
áfram síldveiðum eftir áramót. Af 31 þús. 
tonna heildarafla í janúar voru rúm 18 þús. 
tonn síld, og var það helmingi meiri síldar-
afli en á sama tíma í fyrra. 
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VI. tafla. Fiskafli, sundurliðaður á togara og báta, frá janúar 1959 
til desember 1961. 

VII. tafla. Fiskaflinn 1959—1961, skipt á fiskte.gundir. 
Miðað er við fiskinn slægðan með haus að öðru leyti en þvi, að síld og annar fiskur 

í verksmiðjur er talinn óslægður úr sjó. 
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VIII. tafla. Hagnýting fiskaflans 1959—1961. 
Aflinn talinn eins og í VII. töflu. 

IX. tafla. Framleiðsla og sala mjólkurafurða 1959—1961. 
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Landbúnaður. 
Nú ligga fyr i r endanlegar tölur um flesta 

þætti landbúnaðarframleiðslunnar á árinu 
1961. Heyfengur varð nokkru minni 1961 
en árið á undan. Þannig varð töðufengur-
inn 3,3 millj. hestburða (3,4 millj. 1960) 
og úthey 2-300 þús. hestburðir í stað rúm-
lega 300 þús. 1960. Kartöfluuppskeran er 
talin hafa numið 150 (125) þús. tunnum 
á árinu. 

Tæplega 834 þús. f j á r hefur verið á f óðr -
um í vetur, og er það svipað og veturinn 
á undan. Nautgripum hefur f jö lgað um eitt 
þúsund á árinu og eru nú nær 53.400. 
Fjöldi hrossa mun nú vera tæplega 31 þús. 
Alls var slátrað rúmlega 822 þús. f jár 1961, 
og nam kindakjötsframleiðslan 11.782 tonn-
um. Meðalfallþungi dilka reyndist 13,85 kg, 
og var það nokkru minna en árið áður. 

Í IX. töflu eru upplýsingar um f ram-
leiðslu og sölu mjólkurafurða á árunum 
1 9 5 9 - 1 9 6 1 . Móttekin mjólk í mjólkurbú-
um 1961 var 7,9% meiri en árið áður, en 
sala nýmjólkur jókst um 3 ,2%. Smjörfram-
leiðslan varð fimmtungi meiri en 1961. 
Smjörbirgðir um áramótin námu 308 (164) 
tonnum, og birgðir af mjólkurosti voru 226 
(236) tonn. Fimm hæstu mjólkurmóttöku-
stöðvarnar 1961 voru: Mjólkurbú Flóa-
manna með 32,8 þús. tonn og mjólkursam-
sölurnar á Akureyri (15,6 þús. tonn), í 
Borgarnesi (7,8 þús. tonn), í Reykavík (6,9 
þús. tonn) og á Sauðárkróki (4,2 þús. tonn). 

Helztu jarðræktarframkvæmdir 1961 
urðu sem hér segir. Nýrækt 3.960 ha, tún-
sléttur 102 ha, skurðgröftur 2,7 millj. m 3 

og nýir garðar og akrar 463 ha. Nýjar g irð-
ingar urðu samtals 583 km að lengd. 
Áburðarnotkun varð í heild nokkru minni 
en árið áður. A f köfnunarefnisáburði voru 
notuð 7.403 (7.116) tonn, af fosfóráburði 
3.225 (3.916) tonn og af kalíáburði 1.785 
(2.130) tonn. 

Verðlagsmál. 
Vísitala framfærslukostnaðar er sýnd í 

X . töflu. í janúar 1962 hækkaði vísitalan 
um eitt stig, en var óbreytt í febrúar, marz 
og apríl. 

X. tafla. Vísitala framfærslukostnaðar. 
Marz 1959 = 100. 

1958 1959 1960 1961 1962 
Janúar 94 105 100 104 116 
Febrúar 94 102 100 104 116 
Marz 95 100 101 104 116 
Apríl 95 100 104 104 116 
Maí 95 100 105 104 
Júní 95 100 105 104 
Júli 98 100 103 105 
Ágúst 100 100 104 106 
September . . . 101 100 101 110 
Október . . . . 107 100 102 114 
Nóvember . . . 108 100 103 116 
Desember . . . . 109 100 103 115 

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

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

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

Vísitala byggingarkostnaðar er sýnd í 
XI . töflu. Hefur vísitalan hækkað úr 168 
stigum í október 1961 í 173 stig í febrúar 
1962. Stafar hækkunin af breytingum, sem 
gerðar hafa verið á meistaraálagi í upp-
mælingarvinnu við trésmíði og múrverk, 
hækkun á innfluttu efni vegna hitalagnar 
og hreinlætistækja, en hækkun á þessum 
liðum vegna gengislækkunar 4. ágúst 1961 
var ekki komin inn í októbervísitöluna. 
Einnig hækkaði gatnagerðargjald Reykja-
vikurborgar f rá 1. janúar 1962. 

Peningamarkaðurinn. 

Þrjá fyrstu mánuði ársins átti sér stað 
mikil aukning innlána, en útlán drógust 
nokkuð saman. Gjaldeyrisstaða bankanna 
batnaði mjög mikið og á móti var um að 
ræða mjög bætta stöðu innlendra aðila 
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Peningamagn. 

gagnvart Seðlabankanum, en seðlavelta 
lækkaði nokkuð. í heild hefur þróunin því 
verið heldur hagstæð. 

Nettóstaða ríkissjóðs gagnvart Seðla-
bankanum hefur versnað til muna á fyrsta 
f j ó rðungi þessa árs eða alls um 39,3 millj. 
kr. á móti 63,5 millj. kr. á sama tíma 1961. 
Þarna er að mestu um skuldaaukningu að 
ræða, en skuldir ríkissjóðs við Seðlabank-
ann voru óvenju lágar um sl. áramót. Jafn-

Sparifé. 

framt hafa ýmsar innstæður aukizt nokkuð 
og þá einkum innstæður ríkisstofnana. 

Verðbréfaeign bankans hefur aukizt um 
17,0 millj. kr. Munar þar mest um kaup á 
verðbréfum frá Framkvæmdabankanum, en 
alls voru keypt af honum bréf að upphæð 
10,2 millj. kr. í janúarmánuði sl. 

Endurkaup afurðavíxla hafa lækkað mjög 
mikið frá áramótum eða alls um 200,7 millj. 
kr. á móti 127,4 millj. kr. á sama tíma sl. ár. 
Landbúnaðarvíxlar hafa lækkað um 48,2 
millj. kr., en sjávarafurðavíxlar um 152,6 
millj. kr. Víxlarnir lækkuðu mjög mikið í 
janúar og febrúar, en hækkuðu síðan nokk-
uð í marz eða um 8,8 millj. kr., og er það 

Mótvirðisfé. 

hliðstætt því, sem gerðist á sl. ári. Birgðir 
útflutningsafurða í landinu lækkuðu um 
189 millj. kr. fyrstu þrjá mánuði ársins, og 
er þar langmest lækkun síldarafurðabirgða, 
einkum saltsíldar. 

Reikningsstaða banka og sparisjóða við 
Seðlabankann batnaði alls um 155,4 millj. 
kr. á fyrsta ársf jórðungi 1962, sem er 109,5 
millj. kr. meira en á sama tíma 1961. Þarna 
er einkum um að ræða innstæðuaukningu 
á viðskiptareikningum bankanna og lækk-
un lausaskulda þeirra. Bundið f é hefur auk-
izt nokkuð, en miklu minna en á sama tíma 
sl. ár, og stafar það meðal annars af breytt-
um reglum um innstæðubindingu. Nokkur 
aukning, en ekki veruleg, hefur orðið á 
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XII. tafla. Yfirlitstölur úr reikningum banka og sparisjóða. 
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XIII. tafla. Úr reikningum Seðlabankans. 

Aðstaða Aðstaða Aðstaða 
ríkissj. og banka og fjárfest.-

Í millj. kr. Seðla- ríkisstofn. Endurk. sparisjóða lánastofnana Verð-Í millj. kr. velta (nettó) víxlar (nettó) (nettó) Mótvirðisfé bréf 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1) Tö lur í 2., 4. og 5. dálki sýna reikningsstöðu ríkissjóðs og ríkisstofnana, banka og sparisjóða 
og f jár fes t ingar lánasto fnana við Seð labankann. 

2) Mótv irð i s fé : Þarna er auk mótv i rð i s f jár á nafni ríkissjóðs og F r a m k v æ m d a b a n k a n s talið mót -
virði bandarískra vörukaupalána (P.L. 480). 
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XIV. tafla. Úr reikningum viðskiptabanka og sparisjóða. 

1) Innlánin, eins og þau k o m a f r a m í töflunni, eru nettóinnlán, þ. e. að frádregnum innlánum 
stofnana hverrar hjá annarri. 

2) Spariinnlán eru hér tilgreind að frádregnum innstæðum í sparisjóðsávísanabókum. 
3) Með veltiinnlánum er talið geymslufé vegna innflutnings og innstæður í sparisjóðsávísana-

bókum. 
*) Bráðabirgðatölur. 
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XV. tafla. Efnahagsreikningar Seðlabankans. 
Í millj. kr. 



F R É T T A Þ Æ T T I R , Peningamarkaðurinn 75 

XV. tafla. Efnahagsreikningar Seðlabankans. 
Í millj. kr. 
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Heildarútlán. 

mótvirðisinnstæðum vegna nýrra stofnlána. 
Staða f jár fest ingarlánastofnana hefur, 

það sem af er árinu, versnað um 14,3 millj. 
kr. eða 6 millj. kr. meira en á sama tíma 
1961. Hefur sú breyting öll orðið í febrúar 
og marz, en í janúar batnaði staðan veru-
lega. Stofnlánadeildin he fur aukið nokkuð 
skuld sína eða um 13,2 millj . kr., og inn-
stæður annarra f járfest ingarlánastofnana 

Reikningsstaða ríkissjóðs við Seðlabankann 
og verðbréfaeign Seðlabankans. 

hafa lækkað mjög mikið. Einkum hafa inn-
stæður veðdeildar Landsbankans lækkað, 
þar eð bréf hennar koma til greiðslu í marz-
mánuði. 

Peningamagnið hefur í ár aukizt um 89,2 
millj. kr. á móti 17,3 millj. kr. á fyrsta árs-
f j ó rðung i 1961. Þarna er eingöngu um að 
ræða aukningu veltiinnlána, en eins og áð-
ur getur, dróst seðlavelta nokkuð saman, 
og er þessi aukning peningamagnsins í 
samræmi við bætta gjaldeyrisstöðu. 

Útlán viðskiptabankanna hafa lækkað um 

Reiknhigsstaða banka, sparisjóða 
og fjárfestingarlánastofnana. 

89,5 millj. kr. til marzloka nú, en hækkuðu 
um 11,1 millj. kr. á sama tíma 1961. Útlán 
til landbúnaðar og sjávarútvegs hafa lækk-
að alls um 196,4 millj. kr., og er það í sam-
ræmi við lækkuð endurkaup. Um verulega 
aukningu er hins vegar að ræða á útlán-
um til verzlunar og iðnaðar eða alls 74,4 
millj. kr. 

Útlán sparisjóðanna hafa nú aukizt miklu 
meira en á sama tíma sl. ár eða um 30,4 
millj. kr. á móti 5,3 millj. kr. sl. ár. Um % 
þessarar aukningar eru í 5 stærstu spari-
sjóðunum, og hafa þeir einkum lánað til 
verzlunar, iðnaðar og bygginga. 
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XVI. tafla. Efnahagsreikningar viðskiptabankanna. 
Samandreginn efnahagur Landsbankans, Útvegsbankans, Búnaðarbankans, 

Iðnaðarbankans og Verzlunarbankans. 
Í millj. kr. 
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Endurkeyptir víxlar. 

Alls hafa útlán banka og sparisjóða því 
lækkað um 59,1 millj. kr. á árinu, en á sama 
tíma sl. ár jukust þau um 16,4 millj. kr. 

Sparifé hefur, það sem af er árinu, auk-
izt um 121,6 millj. kr., sem er 85,0 millj. kr. 
meira en á sama tíma 1961. Af þessari 
aukningu eru 86,1 millj. kr. í bönkum, en 
35,5 millj. kr. i sparisjóðum. Á sl. ári jókst 
sparifé í bönkum um 41,8 millj. kr., en 
lækkaði um 5,2 millj. kr. í sparisjóðum. 

Aukning veltiinnlána hefur nú orðið 
mjög mikil eða alls 134,3 millj. kr. á móti 

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

1 millj. kr. 

Söfnunarsjóður Kaupfélög 

Útlán Innstæður 
og Inn- í innláns-

Árslok verðhréf lán deildum 
1953 15,1 14,6 57,9 
1954 15,0 14,9 84,1 
1955 15,7 15,3 110,2 
1956 16,4 16,1 139,4 
1957 17,0 16,7 164,8 
1958 17,3 17,0 197,6 
1959 17,8 17,6 233,6 
1960 18.4 17,9 241,0 
1961 19,0 18,6 267,6* 

* Bráðabirgðatala. 

38,4 millj. kr. á sama tíma 1961, og stend-
ur þetta meðal annars í sambandi við hina 
bættu gjaldeyrisstöðu. Veltiinnlán í spari-
sjóðum hafa nú lækkað nokkuð eða um 9,2 
millj. kr., og hið sama gerðist sl. ár, en þá 
nam lækkunin 4,5 millj. kr. Aukningin í 
bönkunum varð hins vegar 143,5 millj. kr. 
nú á móti 42,9 millj. kr. á sama tíma 1961. 
gerir ráð fyrir gagnkvæmum vörukaupum, 

Viðskiptasamningar. 

Austur-Þýzkaland. Einkavörusamningur. 
í febrúar sl. var undirritaður vöruskipta-
samningur milli íslenzka vöruskiptafélags-
ins og Kammer für Aussenhandel í Austur-
Þýzkalandi með gildistíma frá 1. janúar 
1962 til 31. desember 1962. Samningurinn 
er nemi andvirði 2.100 þús. dollara, en það 
er meira en helmings lækkun frá fyrra 
samningi. Samkvæmt samningnum selja Ís-
lendingar til Austur-Þýzkalands fryst f isk-
flök, hraðfrysta síld, saltsíld o. fl. Frá 
Austur-Þýzkalandi eru meðal annars keypt-
ar vefnaðarvörur, tilbúinn áburður, raf-
magnsvörur, vélar, áhöld o. fl. 

Gengisskráning. 
Gullgengi íslenzkrar krónu. Pappírskrón-

an er nú 5,12536% af upphaflegu verðgildi 
sinu. 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 Bandaríkjadollars er 42,95 kr. 
og sölugengi 43,06 kr. Gengi á öðrum frjáls-
um gjaldeyri er skráð eftir gengi viðkom-
andi gjaldeyris gagnvart dollar. 

Í XVIII . töflu eru sýndar þær breytingar, 
sem orðið hafa á skráningu erlends gjald-
eyris hjá Seðlabanka Íslands, frá þvi að 
yfirlit yf ir gengi var síðast birt í Fjármála-
tíðindum. Gengi á eftirtöldum myntum, 
sem ekki eru sýndar í XVIII. töflu, hefur 
verið óbreytt frá síðasta yfirl it i : peseti 
71,60 kr. kaupgengi og 71,80 kr. sölugengi, 
tékknesk króna 596,40 kr. kaupgengi og 
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598,00 kr. sölugengi, allt miðað við 100 ein-
ingar af erlendu myntinni. Þá hefur skrán-
ing einnig verið óbreytt á reikningskrónu í 
sambandi við viðskipti við vöruskiptalönd, 
þar sem reikningsviðskiptin eru skráð í ís-
lenzkum krónum: kaupgengi 99,86 kr. og 
sölugengi 100,14 kr. fyr ir hverjar 100 reikn-

ingskrónur. Sömuleiðis hefur gengið verið 
óbreytt á reikningspundum í sambandi við 
viðskipti við vöruskiptalönd, þar sem við-
skiptin eru skráð í sterlingspundum sem 
reikningseiningu: kaupgengi 120,25 kr. og 
sölugengi 120,55 kr. f y r i r hvert reiknings-
pund. 

XVIII. Gengisskráning hjá Seðlabanka Íslands 1. janúar til 30. apríl 1962. 
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XVIII. tafla Gengisskráning, frh. 


