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asta árs, en meginefni það, sem veriö hefur í árbókinni, á að birtast í 
greinum í þessu, tímariti. Á þennan hátt á að vera hægt að birta skýrslur 
þær, sem bankinn safnar, jafnóðum og þær eru tilbúnar. Í þessu fyrsta 
hefti er efni það, sem fengið er að arfi frá árbókinni, nokkuð fyrirferðar-
mikið. Lengsta grein þess fjallar um utanríkisviðskiptin á árinu 1953, og 
einnig er hér grein um lánsfjármarkaðinn og ýmsar yfirlitstöflur. 

Yfirleitt er efni Fjármálatíðinda í þetta sinn miklu einhæfara en ætl-
unin er, að það verði í framtíðinni. Til dæmis birtist hér aðeins ein aðsend 
grein, en væntanlega verður tímaritið, er fram líða stundir, vettvangur 
fyrir víðtækari umræður. Einnig er tilgangurinn sá að birta meira af 
nýjum fréttum úr efnahagslífinu bæði hér á landi og erlendis. Allt þetta 
og annað, sem áfátt er í þessu hefti, stendur vonandi til bóta síðar. 



Tillögur Landsbankans í peningamálum 

Síðan seinni hluta árs 1953 hafa farið 
fram allvíðtækar viðræður milli rík-

isstjórnarinnar og stjórnar Landsbank-
ans í sambandi við lánbeiðnir ríkis-
stjórnarinnar, einkum vegna raforku-
framkvæmda og húsbygginga. 

Niðurstöður þessara umræðna hafa 
orðið þær, að Landsbankinn hefur fall-
izt á að taka, ásamt hinum bönkunum, 
þátt í að tryggja ríkisstjórninni fé til 
raforkuframkvæmda og einnig nokkurn 
hluta þess f jár, sem um var beðið til 
húsbygginga. Stjórn bankans álítur þó, 
að leið sú, sem farin er með þessum lán-
veitingum, sé fyrir margra hluta sakir 
óheppileg, og verður í eftirfarandi yfir-
liti gerð nokkur grein fyrir þeim skoð-
unum, sem stjórn bankans hefur látið 
í ljós á þessu máli, og tillögum þeim, 
sem hún hefur lagt fram til að leysa úr 
lánsfjárþörf ríkissjóðs. 

Skoðun Landsbankans hefur einkum 
byggzt á þremur meginsjónarmiðum. 

Í fyrsta lagi, að hér á landi er nú 
óhæfilega mikil þensla í efnahagskerf-
inu, sem leitt hefur til margvíslegra erf-
iðleika fyrir þjóðarbúið. Eitt frumskil-
yrði þess, að hægt verði að stöðva þessa 
þróun, er það, að útlánum bankanna sé 
haldið í skefjum. Þegar litið er á þróun 
peningamála undanfarin tvö ár, er aug-
ljóst, að hér hefur átt sér stað gífurleg 
peningaþensla, en hún hefur ásamt 
framkvæmdum varnarliðsins og mikilli 
fjárfestingu verið höfuðorsök vaxandi 

verðbólgu, vinnuaflsskorts og gífurlegs 
innflutnings. Þrátt fyrir ítrekaðar til-
raunir hefur Landsbankanum ekki tek-
izt að halda útlánum í skefjum, enda 
stafar útlánaaukningin fyrst og fremst 
af sívaxandi lánsfjárþörf útflutnings-
framleiðslunnar og utanríkisverzlunar-
innar í heild. Sérstaklega ber að varast 
að auka lánveitingar seðlabankans, þar 
sem útlánsgeta hans er þegar spennt til 
hins ýtrasta, einkum vegna gífurlegra 
endurkaupa framleiðsluvöruvíxla. Frek-
ari útlán hans mundu áreiðanlega leiða 
til aukinnar seðlaveltu og vaxandi verð-
bólgu. 

Í öðru lagi hefur stjórn bankans lagt 
áherzlu á það, að allt yrði gert, sem 
kleift er, til að auka sparifjársöfnun, 
þar sem sparnaður er hin eina trausta 
undirstaða aukinna útlána bankanna. 
Því aðeins er hægt að auka lánveit-
ingar til fjárfestingar, að sparnaður 
sé svo mikill, að viðskiptabankarnir 
þurfi ekki að leita til seðlabankans um 
of, en aukin lán seðlabankans eru, eins 
og fyrr er sagt, það sem fyrst og fremst 
ber að varast. Landsbankinn hefur lengi 
viljað gera allt, sem hægt hefur verið, 
til þess að auka sparifjársöfnun og 
draga um leið úr hinni gegndarlausu 
eftirspurn eftir lánsfé. Vaxtahækkun sú, 
sem til framkvæmda kom í apríl 1952, 
var gerð í þessu skyni, og má vafa-
laust þakka henni að nokkru hina miklu 
aukningu spariinnlána síðan, Enn frem-
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ur má nefna það, að Landsbankinn hef-
ur hafið starf til að efla sparifjársöfnun 
skólabarna, og vonandi á framtíðin eftir 
að njóta góðs af uppeldisstarfi því, sem 
þar er unnið. 

Í samræmi við þá skoðun, að nauð-
synlegt sé að bæta hag sparifjáreigenda 
til að efla sparnað, gerði Landsbankinn 
það að einu skilyrði fyrir lánveitingum 
þeim, sem að framan getur, að lögfest 
yrði skattfrelsi sparifjár og afnumin 
framtalsskylda á því. 

Í þriðja lagi lét bankastjórnin í ljós 
það álit sitt, að nauðsyn bæri til að und-
irbúa hið fyrsta stofnun kaupþings og 
útgáfu vaxtabréfa. Það verður að telja 
mjög óheillavænlega þróun, að meiri 
hluti sparifjársöfnunar landsmanna sé 
í formi spariinnlaga í bönkum og að 
bankar láni fé í stórum stíl til fjárfest-
ingar. Til þess að ráða bót á þessu er 
nauðsynlegt að koma á stofn verðbréfa-
markaði, þar sem ríkissjóður og aðrir 
aðilar gætu aflað f jár til fjárfestingar. 
Ástæðan til þess, að verðbréf hafa ekki 
selzt að verulegu ráði á undanförnum 
árum, er annars vegar, að vaxtabréfa-
lán þau, sem boðin hafa verið út, hafa 
verið með svo lágum vöxtum, að menn 
hafa ekki viljað kaupa þau, og hins veg-
ar, að hér hefur ekki verið starfandi 
kaupþing. Það er vitað, að þó nokkuð 
af vaxtabréfum byggingarsamvinnufé-
laga hefur verið selt hér og gömul verð-
bréf ganga kaupum og sölum manna á 
meðal, en venjulega með mjög miklum 
afföllum. Þetta ástand gefur þó ekki 
rétta mynd af því, hverjir raunverulegir 
vextir mundu verða, ef opinbert kaup-
þing væri stofnað og peningastofnunum 
og sjóðum gert að skyldu að ávaxta fé 
sitt að einhverju leyti í bréfum, skráð-
um á kaupþingi. Meginskilyrði þess, að 
hér verði hægt að koma á stofn verð-
bréfamarkaði, er það, að bréfin verði 
seld á frjálsum markaði og gengi þeirra 

verði látið ákvarðast eingöngu af fram-
boði og eftirspurn. Ef reynt yrði að 
halda vöxtum á bréfum, seldum á kaup-
þingi, óeðlilega lágum, mundi það aðeins 
leiða til þess, að lítil eða engin viðskipti 
færu þar fram og hinn svarti mark-
aður héldi áfram utan þess. 

Í nokkrum löndum hefur verið reynt 
að halda verðbréfavöxtum niðri með því, 
að seðlabankinn keypti bréfin á föstu 
gengi, en sú leið hefur reynzt mjög 
hættuleg og mundi tvímælalaust leiða til 
þess hér á landi, að öll verðbréf hyrfu 
smám saman til seðlabankans og pen-
ingaveltan ykist að sama skapi. 

Ef dæma má eftir reynslu annarra 
þjóða, mundi það taka alllangan tíma 
að koma upp verðbréfamarkaði hér á 
landi, sem nokkurs væri megnugur, en 
sú staðreynd eykur aðeins nauðsyn þess, 
að hafizt sé handa hið fyrsta um að 
koma á fót kaupþingi. Hins vegar er 
nauðsynlegt, að athugaðar séu aðrar 
skjótvirkari leiðir til fjáröflunar og efl-
ingar sparnaði í landinu. Varast verður 
þó að grípa til ráðstafana, sem gert gætu 
erfiðara að koma á stofn verðbréfa-
markaði síðar. 

Stjórn Landsbankans benti meðal 
annars á eftirtaldar fjáröflunarleiðir, 
sem líklegar væru til árangurs: 

1) Hafin verði útgáfa vaxtabréfa. með 
vísitölutryggingu. Nokkur reynsla 
er þegar fengin fyrir slíkum bréf-
um erlendis, t. d. í Finnlandi og 
Frakklandi, og virðast þau hafa 
gefizt vel. Að vísu er ljóst, að út-
gáfa verðbréfa með vísitölutrygg-
ingu er ekki ákjósanlegasta leiðin 
til öflunar f jár til fjárfestingar, og 
mundi í slíkri ráðstöfun felast við-
urkenning á því, að vantrú manna 
á gjaldmiðlinum sé of rótgróin til 
þess, að unnt sé að afla f jár með 
öðru móti. Ástandið í peningamál-
um hér á landi er þó þannig, að full 
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ástæða er til þess, að þetta sé reynt 
að minnsta kosti í tilraunaskyni, 
enda mundi það ekki á nokkurn hátt 
gera erfiðara að koma betri skipan 
á þessi mál síðar. Það er jafnvel 
líklegt, að slík bréf yrðu til þess 
að endurvekja almennt trú manna 
á vaxtabréf. Ef takast mætti að 
koma í veg fyrir miklar verðhækk-
anir á komandi árum, mundi það 
reynast hagkvæmara fyrir lántak-
endur að taka fé að láni með lág-
um vöxtum og vísitölutryggingu en 
með háum, föstum vöxtum. 

2) Útgáfa spariskírteina með hækk-
andi vöxtum. Í nokkrum löndum 
hafa verið gefin út spariskírteini 
með stighækkandi vöxtum, sem inn-
leysanleg eru hvenær sem er. Marg-
ar tegundir slíkra bréfa eru til, og 
er æskilegt, að athugað sé gaum-
gæfilega, hvaða form mundi henta 
bezt hér á landi. 

3) Þriðja leiðin er útgáfa happdrætt-
isskuldabréfa, og gæti komið til 
mála, að hún yrði reynd þegar á 
þessu hausti. Kaupmáttur er nú svo 
mikill, að ætla má, að góður árang-
ur næðist. Er vert að hafa í huga 
reynslu þá, sem fékkst, þegar happ-
drættislánin voru boðin út 1948 að 
frumkvæði Landsbankans. Sala 
reyndist þá miklu meiri en við var 
búizt, og seldust bréf fyrir allt að 
25 milljónir á nokkrum mánuðum. 
Það er líklegt, að nú þyrfti að hafa 
vinninga allmiklu girnilegri, ef 
sambærilegur árangur á að nást. 
Þetta ber þó eingöngu að skoða sem 
bráðabirgðalausn, þar sem ekki er 
hægt að bjóða út slík lán nema með 
nokkru millibili, og þarf því að 
nota tíma þann, sem ynnist, til að 
undirbúa stofnun kaupþings og 
önnur varanlegri úrræði. 

4) Loks má minna á þann möguleika 
að koma á skyldusparnaði hér á 
landi. Það er reyndar skoðun 
Landsbankans, að skyldusparnaður 
sé algert neyðarúrræði, sem aðeins 
sé hægt að grípa til, ef allar til-
raunir til að efla raunverulegan 
sparnað hafa orðið að engu. Því 
má þó ekki gleyma, að versta lausn, 
sem hægt er að hugsa sér, er að afla 
f jár með stóraukinni seðlaútgáfu 
og peningaveltu, en það getur að-
eins leitt til sívaxandi efnahagserf-
iðleika. 

Meginsjónarmið Landsbankans í þess-
um málum hefur verið það, að lánsfjár-
kreppan svokallaða stafi af vantrausti 
manna á peningum, sem lýsir sér meðal 
annars í takmarkalausri eftirspurn 
eftir lánsfé og ónógum sparnaði. Enda 
þótt stjórn bankans hafi beitt sér eftir 
megni fyrir ráðstöfunum til aukningar 
sparnaði, gengur hún þess ekki dulin, 
að lánsfjárkreppan verður aldrei leyst, 
nema einnig verði dregið úr hinni 
gegndarlausu eftirspurn eftir lánsfé. 
Sérstaklega álítur hún, að nauðsynlegt 
sé að beita vöxtum meira en gert hefur 
verið til að koma á jafnvægi á peninga-
markaðinum. Vaxtahækkunin vorið 
1952 var tvímælalaust spor í rétta átt, 
enda þótt hún hafi reynzt ónóg. Fjöldi 
landa hefur nú tekið upp hreyfanlega 
vexti sem eitt helzta vopnið gegn pen-
ingaþenslu, og hefur það víðast borið 
mjög góðan árangur. Mjög háir vextir 
eru ekki æskilegir til lengdar, en þeir 
geta oft ásamt öðrum ráðstöfunum kom-
ið á skömmum tíma á jafnvægi í pen-
ingamálunum, og reynsla annarra landa 
sýnir, að þegar slíku jafnvægi er náð, 
er óhætt að lækka vextina á ný. Flest 
lönd, sem hækkuðu vexti stórlega á ár-
unum 1950 og 1951, hafa nú lægri vexti 
en þau höfðu fyrir vaxtahækkunina. 



Ólafur Björnsson, prófessor: 

Bankarnir og lánsfjárskorturinn 

Síðastliðin 2-3 misseri hefir lánsfjár-
skorturinn eða lánsfjárkreppan, eins 

og það öðru nafni hefir verið nefnt, 
verið eitt helzta umræðuefnið manna á 
meðal og á opinberum vettvangi, þegar 
efnahagsmál hefir borið á góma. Ein 
þeirra spurninga, sem eðlilegt er, að sé 
einna efst á baugi í því sambandi, er sú, 
hvern þátt stefna sú, sem rekin er í 
bankamálum, eigi í lánsfjárskortinum, 
eða m. ö. o., að hve miklu leyti það sé 
á valdi bankanna að bæta úr honum. 

Svarið við þessari spurningu verður 
eðlilega að verulegu leyti háð því, hverj-
ar skoðanir menn hafa á því, hverjar 
séu orsakir lánsfjárskortsins, því að 
undir því verður það fyrst og fremst 
komið, hvaða ráðstafanir koma til 
greina til úrbóta. 

Áður en lengra er haldið, er rétt að 
vekja á því athygli, að lánsfjárskortur 
er ekki neitt nýtt fyrirbrigði hér á landi. 
Má í rauninni segja, að hér hafi að 
jafnaði verið um að ræða eitt hið mesta 
vandamál íslenzks efnahagslífs, allt frá 
þvi er landið fékk fjárforræði. Er þetta 
í rauninni eðlilegt, þar sem hér hefir 
verið svo mikil uppbyggingarþörf, en 
til uppbyggingar atvinnulífsins þarf 
fyrst og fremst lánsfé. Það er þó fyrst 
á seinni árum eða áratugum, sem far-
ið er að tala um „lánsfjárskort", en 
fyrir fyrri heimstyrjöld var í sömu 
merkingu talað um „peningaskort''. 

Meðan verðgildi peninganna var svo til-
tölulega stöðugt sem þá var, hugsuðu 
menn ekki út í það, að peningaskortur 
og lánsfjárskortur gæti verið sitt hvað. 
Frá sjónarmiði einstaklingsins horfir 
málið líka eðlilega þannig við, að þetta 
tvennt sé hið sama, þar eð það eru pen-
ingar, sem til framkvæmdanna vantar. 
Verður að þessu nánar vikið hér á eftir. 

Þörf fyrir auknar framkvæmdir er 
þó ekki út af fyrir sig nægilegt skilyrði 
fyrir því, að um lánsfjárskort geti verið 
að ræða. Það þarf einnig að vera fyrir 
hendi framtak og vilji til þess að ráð-
ast í framkvæmdir, því að án slíks er 
ekki fyrir hendi eftirspurn eftir láns-
fé, önnur en sú að jafnaði takmarkaða 
eftirspurn eftir lánum, sem kemur frá 
þeim, er taka lán til neyzluþarfa. Þetta 
er skýringin á því, að á krepputímum 
er sjaldnast kvartað um lánsfjárskort, 
þótt þörf fyrir verklegar framkvæmdir 
sé síður en svo minni þá en á velgengnis-
tímum. 

Með lánsfjárskorti er þannig fyrst 
og fremst átt við það, að eftirspurn 
eftir lánsfé sé meiri en framboð. Ef 
lánsf jármarkaðurinn væri fullkomlega 
frjáls, þ. e. að opinberir aðilar hefðu 
engin áhrif á lánskjörin, þá ættu vext-
irnir ávallt að koma á jafnvægi milli 
framboðs og eftirspurnar, þannig að 
lánsfjárskortur í venjulegri merkingu 
þess orðs væri þá aðeins stundarfyrir-
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brigði. Eitt af skilyrðum lánsfjárskorts 
er því það, að vöxtum sé af pólitískum 
eða öðrum ástæðum haldið lægri en svo, 
að þannig geti komizt á jafnvægi milli 
framboðs og eftirspurnar lánsfjár- Slík 
vaxtahækkun er þó auðvitað ekki raun-
veruleg úrbót lánsfjárskortsins, frekar 
en hækkun á vöruverði bætir úr vöru-
skorti, nema þá að því leyti sem hækk-
un vaxta gæti haft örvandi áhrif á 
sparifjármyndunina, en ekki verður 
hér talin sérstök ástæða til þess að ræða 
þá hlið málsins. Grundvallarorsök láns-
fjárskorts í þeirri merkingu, að með 
því sé átt við ónógt fjármagn til þess að 
ráðast í þær framkvæmdir, er menn 
telja sig að öðru leyti hafa bolmagn til 
að leggja í, er því auðvitað of lítið fram-
boð lánsfjár. En hvernig stendur á því, 
að ekki er hægt að fullnægja slíkri eftir-
spurn eftir lánsfé með öðru móti en 
því að grípa til þess ráðs að hækka vexti 
eða rýra lánskjörin á annan hátt? 

Hvað er því til hindrunar, að pen-
ingastofnanir geti fullnægt þessari eft-
irspurn? Þessu er af ráðamönnum bank-
anna oft svarað á þann veg, að „pen-
ingarnir séu ekki til". 

Þetta svar er þó, eins og peningamál-
um er nú háttað, tæpast fullnægjandi, 
því að þar sem það eru seðlar þjóðbank-
ans, sem eru undirstaða peningakerfis-
ins, má auðvitað segja, að bankanum 
sé það í lófa lagið að láta prenta fleiri 
seðla. Frá sjónarmiði þeirra, sem telja 
bankana bera höfuðábyrgðina á láns-
fjárskortinum, ætti lausn lánsfjárkrepp-
unnar að vera fólgin í því, að hinni ó-
fullnægðu eftirspurn eftir peningum 
væri einfaldlega fullnægt á þann hátt, 
að bankarnir ykju peningaframboðið 
nægilega mikið til þess, að henni mætti 
verða fullnægt. 

Þótt þessi hugsunarháttur sé vissu-
lega skiljanlegur, þá hefir til skamms 
tíma almennt verið litið svo á af hag-

fræðingum, að hér væri um firru eina 
að ræða, sem stafaði af vanþekkingu á 
lögmálum efnahagslífsins. Aukið pen-
ingaframboð mundi á engan hátt leysa 
þann vanda, sem hér væri um að ræða, 
heldur yrði afleiðingin aðeins hækkað 
verðlag. Þessu til sönnunar hefir verið 
á það bent, að enda þótt svo horfi við 
frá sjónarmiði einstaklingsins, að það 
séu peningar, sem hann vantar til þess 
að geta byggt hús eða ráðizt í aðrar 
framkvæmdir, þá horfi málið öðruvísi 
við frá sjónarmiði þjóðfélagsheildarinn-
ar. Frá þvi sjónarmiði séð séu það ekki 
peningar, sem vanti til húsabygginga 
t. d., heldur sement, timbur, vinnuafl 
o. s. frv. Aukið peningaframboð muni 
leiða til þess eins, að þessar nauðsynjar 
til húsabygginga muni hækka í verði í 
nokkurn veginn sama hlutfalli og pen-
ingaframboðið hefir aukizt, þannig að 
vandi þeirra, sem fé skorti til húsabygg-
inganna, yrði á engan hátt leystur með 
því. Hins vegar mundu verðhækkanir 
þær, sem af hinu aukna peningafram-
boði stöfuðu, valda margvíslegum trufl-
unum í atvinnulífinu, sem haft gætu í 
för með sér minnkandi framleiðsluaf-
köst. 

Þessi skoðun var almennt ríkjandi 
meðal hagfræðinga fram yfir 1930. Ein-
staka raddir komu að vísu fram, þar 
sem gagnrýndar voru hinar hefðbundnu 
kenningar, og enda þótt þær fyndu 
nokkurn hljómgrunn meðal leikmanna, 
voru þær þó almennt skoðaðar sem villu-
kenningar meðal hagfræðilega mennt-
aðra manna. 

Árið 1936 kom hins vegar út í Eng-
landi bók eftir hinn kunna hagfræðing 
J. M. Keynes, sem á ýmsan hátt breytti 
a. m. k. Í bili þeim hugmyndum, sem 
áður höfðu verið ríkjandi í þessum efn-
um meðal hagfræðinga. Titill bókarinn-
ar var The General Theory of Employ-
ment, Interest and Money (sem lauslega 
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mætti þýða: Sambandið milli atvinnu, 
vaxta og peningaframboðs). Keynes 
gagnrýnir þar m. a. þá kenningu, að 
aukið peningaframboð hljóti alltaf að 
hafa í för með sér samsvarandi hækkun 
verðlags og geti því aldrei orðið til úr-
bóta fjármagnsskorti. Sú kenning sé 
aðeins rétt miðað við þá forsendu, að 
öll framleiðsluöfl í þjóðfélaginu séu að 
fullu nýtt, ekkert atvinnuleysi o. s. frv. 
Ef sú forsenda sé hins vegar ekki fyrir 
hendi, heldur t. d. um meira eða minna 
atvinnuleysi að ræða, geti aukið pen-
ingaframboð leitt til þess, að atvinna 
aukist og þjóðartekjurnar vaxi. Hinar 
auknu þjóðartekjur geti þannig orðið 
undirstaða þess sparnaðar, sem enginn 
ágreiningur er um, að ávallt verður að 
inna af hendi, ef auka á verklegar fram-
kvæmdir eða aðra fjárfestingu. Þar sem 
hin ríkjandi skoðun til þess tíma hafði 
verið sú, að lánsfjáraukning af hálfu 
bankanna gæti ekki átt sér stað, ef forð-
ast ætti verðbólgu, nema að því marki, 
sem sparifjármyndun hefði aukizt, hélt 
Keynes hinu gagnstæða fram, að þegar 
áðurnefndar forsendur væru fyrir 
hendi, gæti útlánaaukningin þvert á 
móti orðið til þess að auka sparnaðinn. 

Eins og að líkum lætur, var kenning-
um Keynes mjög fagnað af öllum þeim 
óhagfróðu mönnum, sem áður höfðu 
bent á þá leið til úrbóta atvinnuleysi og 
fjármagnsskorti, að bankarnir ykju út-
lán sín án tillits til þess, hve mikið þeim 
bærist af sparifé. Töldu þeir nú fræði-
lega sönnun fundna fyrir réttmæti kenn-
inga sinna, er til þess tíma höfðu al-
mennt verið fordæmdar af fræðimönn-
um. Er ekki vafi á því, að kenningar 
Keynes hafa haft mjög mikil áhrif á 
þá stefnu í peningamálum, sem síðan 
hefir verið rekin viða í vestrænum lönd-
um og fólgin hefir m. a. verið í því að 
hafa bankavexti svo lága, að ekki hefir 
verið um að ræða jafnvægi milli fram-

boðs og eftirspurnar lánsfjár, þannig 
að grípa hefir orðið til annarra ráða, 
til þess að slíkt jafnvægi gæti náðst. 
Þá fer og varla hjá því, að gagnrýni 
Keynes á hinum ríkjandi kenningum 
hagfræðinnar í þessu efni hafi nokkuð 
rýrt traust leikmanna á hagfræðina, þar 
sem hér virtist í senn haldið fram and-
stæðum skýringum á þessum málefnum, 
og þess þá varla að vænta, að almenn-
ingur átti sig á því, hverjum trúa skal. 

Hvað er þá hið rétta í þessum efnum? 
Það er rétt að vekja fyrst á því athygli, 
að munur sá, er þannig virðist vera á 
kenningum Keynes og eldri kenningum 
um sambandið milli peningaframboðs 
og verðlags, er fyrst og fremst sprott-
inn af því, að ályktað var á grundvelli 
mismunandi forsendna. Kenningar hag-
fræðinnar hafa til skamms tíma einkum 
verið byggðar á þeirri forsendu, að ekki 
væri um ónotuð framleiðsluöfl að ræða, 
en ef svo er, viðurkenndi Keynes einnig, 
að aukið peningaframboð mundi aðeins 
leiða til hækkaðs verðlags. 

En um það leyti, sem kenningar Key-
nes komu fram, en það var einmitt á 
árum heimskreppunnar miklu frá 1930 
—39, virtust slíkar forsendur óraun-
hæfar. Ef almennt atvinnuleysi er hins 
vegar, þannig að framleiðsluöfl þjóðfé-
lagsins eru ekki nær því nýtt að fullu, 
er varla um það ágreiningur, að aukin 
útlán af hálfu bankanna geta aukið 
þjóðartekjurnar og þá um leið raunveru-
legan sparnað. Hinn aukni sparnaður 
verður þá afleiðing útlánaaukningarinn-
ar, en ekki undirstaða hennar, eins og 
haldið var fram samkvæmt eldri kenn-
ingunum. 

Báðar kenningarnar eru þannig í 
rauninni réttar, þegar ályktað er á 
grundvelli þeirra forsendna, sem hvor 
um sig byggir á. Svarið við þeirri spurn-
ingu, hvor þessara kenninga hafi meira 
gildi, er því undir því komið, hvor þeirra 
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forsendna, er kenningarnar hvor um sig 
byggja á, hafi meira raunhæft gildi. 

Svo verður að líta á, að hinar eldri 
kenningar hafi í þessu efni almennara 
gildi en kenningar Keynes. Að vísu eru 
kreppur og atvinnuleysi alltítt fyrir-
brigði, og má engan veginn gera litið 
úr þeim vandamálum, sem slíkt ástand 
skapar. Síðastliðin 15 ár, eða frá því er 
seinni heimsstyrjöld hófst, hefir at-
vinnuleysis þó gætt til mikilla muna 
minna í flestum löndum en var fyrir 
styrjöldina. Hafa kenningar Keynes og 
þau úrræði, sem hann benti á til þess 
að koma í veg fyrir atvinnuleysi, e. t. v. 
átt verulegan þátt í því að gera þær for-
sendur, sem kenningarnar byggðu á, ó-
raunhæfar. 

En einmitt vegna þess, að menn hafa 
nú öðlazt aukinn skilning á orsökum at-

vinnuleysisins og vita betur en áður, 
hvernig á því má ráða bót, virðist eðli-
legt að gera ráð fyrir því, að í nánustu 
framtíð muni önnur vandamál verða 
erfiðari viðfangs en það. Eitthvert 
mesta vandamál á sviði efnahagsmála 
verður þá eins og löngum áður hinn ó-
nógi sparnaður, sem aftur er mesta 
hindrunin í vegi framfaranna. Hinar 
gömlu kenningar um það, að hin eina 
raunhæfa lausn fjármagnsskortsins sé 
aukinn sparnaður almennings, eru því 
enn í fullu gildi, og á slíkt óefað óvíða 
eins við og í okkar landi, þar sem sparn-
aður er svo lítill, en fjárfestingarþörf 
hins vegar mikil. Hins vegar mundu 
aukin bankaútlán, án þess að um auk-
inn sparnað væri að ræða, ekki fela í sér 
neina lausn vandans, nema síður sé, svo 
sem þegar hefir verið grein fyrir gerð. 



Lánsféð og skipting þess 

Íslendingar fengu til afnota á árinu 
1953 miklu meira lánsfé en nokkru 

sinni áður í sögunni, og er varlega talið, 
að það hafi numið hátt á sjötta hundrað 
milljóna króna. Þrátt fyrir þessar gíf-
urlegu lánveitingar var fjarri því, að 
eftirspurninni eftir lánsfé hefði verið 
fullnægt, og eftir opinberum umræðum 
að dæma hefur lánsfjárskorturinn verið 
talinn eitthvert alvarlegasta vandamál-
ið, sem við væri að stríða í þjóðarbú-
skapnum. Þetta tvennt virðist að vísu 
vera ósamrýmanlegt, en svo er þó ekki, 
þegar nánar er að gáð. Margt hefur 
valdið því, að framboð á lánsfé hefur 
ekki hrokkið til að fullnægja þörfinni. 
Meginorsökin er verðbólguhugsunar-
hátturinn og hin mikla þensla í hag-
kerfinu, sem hefur valdið því, að öll 
fjárfesting hefur virzt gróðavænleg, og 
menn hafa keppzt um að leggja fé í 
framkvæmdir. Einnig hefur skipting 
lánsfjárins milli atvinnuvega og fram-
kvæmda og forréttindi þau, sem margir 
njóta um lán og vaxtakjör, orðið til þess, 
að lánsféð hefur nýtzt verr en ella. 

Í lok þessarar greinar verður rætt 
nokkru nánar um þessi almennu vanda-
mál, en áður verður reynt að skyggnast 
nokkru nánar inn í gang þessara mála 
á árinu 1953 og gerð grein fyrir upphæð 
lánsfjárins, uppruna þess og skiptingu, 
eftir því sem næst verður komizt. 
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sparisjóðum ná þær aðeins til aukning-
ar heildarútlána. Upphæð nýrra veittra 
lána banka og sparisjóða mundi að sjálf-
sögðu vera allmiklu hærri, þar sem end-
urgreiðslur eldri lána hafa farið til út-
lána að nýju. Ekki er þó hægt að gefa 
neinar tölur um þetta, enda er megin-
hluti bankalána til skamms tíma. Vixil-
lán eru t. d. aðeins veitt til nokkurra 
mánaða, enda þótt þau séu oftast endur-
veitt sömu aðilum. Þó mun óhætt að full-
yrða, að nýjar lánveitingar, sem byggzt 
hafa á endurgreiðslum, munu varla hafa 
numið innan við hundrað millj. kr. Sé 
þetta talið með, eru heildarlánveiting-
arnar á árinu yfir 650 millj. kr. Í þess-
ari grein verður þó yfirleitt miðað við 
tölurnar á töflunni, en hafa verður það 
í huga, að lánveitingar eru þar van-
taldar. 

Allmikið mun vanta á, að öll kurl hafi 
komið til grafar. Til dæmis er hér á 
landi mikill fjöldi félaga og styrktar-
sjóða, og veita sumir þeirra einhver lán 
eða kaupa skuldabréf. Einnig er mikið 
um lánveitingar einstaklinga, og reka 
sumir þeirra allvíðtæka lánastarfsemi. 
Einu tölur, sem um þetta er hægt að 
gefa, eru þær, að samkvæmt áætlun hafa 
skuldabréf byggingarsamvinnufélaga, 
að upphæð 4 millj. kr., verið seld öðrum 
en þeim stofnunum, sem upplýsingar 
eru um á töflunni hér að framan. Að 
öðru leyti hefur að heita má ekkert verið 
selt af verðbréfum og engin vaxtabréfa-
lán verið boðin út. 

Uppsprettur lánsfjárins. 
Skipta má lánsfénu í þrjá staði eftir 

því, hvernig það er til komið, og eftir 
því, hver áhrif það hefur á hagkerfið. 
í fyrsta lagi er erlent fé, í öðru lagi 
hvers kyns sparnaður innan lands og í 
þriðja lagi aukning peningaþenslunnar. 
Mikill hluti lánsfjárins, sem notað var 

á árinu 1953, eða um 29%, var að upp-
runa erlent fé : lán og nýtt mótvirðisfé. 

Seðlaveltan jókst um 60 millj. kr. á 
árinu 1953, en það samsvarar um 11% 
heildai'lánveitinganna. Hvers kyns 
sparnaður ætti þá að hafa numið 60% 
lánveitinganna. Þetta er þó ekki unnt að 
fullyrða, þar sem aukning seðlaveltunn-
ar er ekki óyggjandi mælikvarði á pen-
ingaþensluna. Af aukinni seðlaveltu 
leiðir, að innstæður í bönkum hljóta að 
vaxa og útlán þeirra aukast því um 
rneira en seðlaveltuaukningunni nemur. 
Aukning seðlaveltunnar hefur þannig 
skrúfuáhrif, og verður að telja, að nokk-
ur hluti sparifjáraukningarinnar á ár-
inu 1953 eigi þangað rót sína að rekja. 
Ekki verður þó sagt, hve mikill hluti 
sparifjáraukningar hefur verið af þeim 
toga spunninn, þar sem þessi mál hafa 
verið lítt könnuð hér á landi hingað til. 

Peningaþenslan var hið óheillavæn-
legasta í þróun þessara mála á árinu 
1953, og stuðlaði hún að vaxandi jafn-
vægisleysi í þjóðarbúskapnum, stórkost-
legri eftirspurn eftir gjaldeyri, vinnu-
aflsskorti og dulinni verðbólgu. Hljóta 
efnahagserfiðleikar þjóðarinnar að fara 
vaxandi, á meðan haldið er áfram á 
þessari braut. 

Sparnaður. 
Til sparnaðar í víðustu merkingu telst 

allt lánsfé af innlendum uppruna annað 
en það, sem orðið er til vegna peninga-
þenslu. Mikilvægustu þættir þess eru 
aukning sparifjár og veltiinnlána í 
bönkum, rekstrarafgangur ríkissjóðs, 
eiginfjáraukning banka og lánsstofn-
ana, sjóðssöfnun tryggingarfélaga og 
eftirlaunasjóða og endurgreiðslur eldri 
lána. Samkvæmt þessari skilgreiningu 
byggðist, eins og fyrr segir, um 60% 
af lánveitingum ársins á sparnaði inn-
an lands. 
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Langstærstur er hlutur sparifjár-
aukningar í bönkum og sparisjóðum, en 
hún nam alls 187 millj. kr. að meðtal-
inni aukningu f jár í innlánsdeildum 
kaupfélaga. Veltiinnlánin jukust um 26 
millj. kr. hjá bönkum og sparisjóðum, 
en mótvirðisfé lækkaði hins vegar um 
14 millj. kr., svo að í heild hækkuðu 
hlaupareikningsinnstæðurnar aðeins um 
12 millj. kr. Þessi aukning sparifjár-
söfnunarinnar horfir mjög í rétta átt, 
en þó verður að hafa í huga, að hún 
kann að hafa stafað að miklu leyti af 
aukinni peningaveltu og hækkandi tekj-
um, en ekki af auknum sparnaðarvilja. 

Önnur mikilvæg uppspretta lánsfjár 
eru tryggingarfélög og eftirlaunasjóðir, 
en lánveitingar þeirra námu 51 millj. 
kr. á árinu1). Sjóðssöfnun þessara aðila 
er mjög mikilvægur þáttur í sparnaði 
þjóðfélagsins, og er það vafalaust, að 
hægt yrði að stórauka sparnað á þessu 
sviði, ef aðstæður væru gerðar hag-
kvæmari fyrir líftryggingar og starf-
semi eftirlauna- og lífeyrissjóða. Fé það, 
sem sparað er fyrir tilstilli þessara að-
ila, er bundið til langs tíma og er því 
í raun og veru miklu traustari undir-
staða fjárfestingarlána en sparifjárinn-
lög í bönkum, en meginhluta þeirra má 
taka út fyrirvaralaust. 

Nokkur hluti lánsfjárins á árinu hef-
ur verið tekinn af rekstrarafgangi rík-
issjóðs, með sérstökum sköttum eða af 
tekjum annarra opinberra aðila. Beinar 
lánveitingar ríkissjóðs sjálfs námu 17,5 
millj. kr. Auk þess fengu fjárfestingar-
sjóðir framlög frá ríkissjóði, sveitarfé-
lögum og með sérstökum sköttum, alls 
að upphæð 17,3 millj. kr. 

Enn einn þáttur sparnaðarins er 
aukning varasjóða og eigin f jár banka 
og peningastofnana. Ekki liggja fyrir 

1) Töflur um lánveitingar þessara aðila er 
að finna á 52. bls. 

fullnægjandi upplýsingar um þetta at-
riði, en hjá bönkunum — að hinum ný-
stofnuðu bönkum undanskildum — nam 
hún alls um 33 millj. kr. Loks eru end-
urgreiðslur lána, en um þær er litlar 
upplýsingar að fá. Hjá bönkum og spari-
sjóðum er hér áreiðanlega um mjög há-
ar upphæðir að ræða. Margir hinir op-
inberu fjárfestingarsjóðir lána hins 
vegar með svo lágum vöxtum og til svo 
langs tíma, að þeim berst hlutfallslega 
litið fé í endurgreiðslum og vöxtum. Ef 
ekki hefði verið lagt stórfé til flestra 
þessara sjóða frá ríkissjóði, hefði raun-
verulegt verðgildi þeirra stórminnkað á 
undanförnum árum vegna hinnar sí-
felldu verðbólgu. 

Notkun lánsfjárins. 
Ekki er hægt að fá tæmandi upplýs-

ingar um það, til hverra hluta lánsfé 
það, sem til lagðist á árinu 1953, var 
notað, en þó eru höfuðatriði málsins 
Ijós. Mun láta nærri, að meira en helm-
ingur hins nýja lánsfjár hafi farið ann-
ars vegat til að auka rekstrarfé útflutn-
ingsatvinnuveganna og utanríkisverzl-
unarinnar og hins vegar til stórfram-
kvæmda. Þegar þess er gætt, er varla 
furða, þótt farið hafi verið að þrengjast 
á lánsfjármarkaðinum og ekki verið nóg 
fé til þess að fullnægja eftirspurn ann-
ars staðar að. 

Lán til virkjana Sogs og Laxár og 
byggingar Áburðarverksmiðju námu 
alls 161 millj kr. á árinu. Af þessu fé 
voru 128 millj. kr. lán úr Mótvirðissjóði 
og Framkvæmdabankanum, en 33 millj. 
kr. voru erlent lánsfé. Þar sem mótvirð-
isféð er einnig af erlendum uppruna, er 
Ijóst, að þessar lánveitingar hafa ekki 
haft mikil bein áhrif á lánsfjármarkað-
inn í landinu. 
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Aukning lána til utanríkisverzlunar. 
Útlán bankanna jukust gífurlega á 

árinu 1953, og stafaði það fyrst og 
fremst af auknum lánum til sjávarút-
vegs og verzlunar, en aukningin á báð-
um þessum sviðum átti einkum rót sína 
að rekja til breyttra viðhorfa í utanrík-
isverzluninni og aukinna viðskipta við 
vöruskiptalöndin. Útlán til sjávarútvegs 
hækkuðu um 107 millj. kr., og var það 
nær eingöngu vegna hærri upphæðar af-
urðavíxla. Rekstrarlán til sjávarútvegs-
ins eru að mestu veitt út á birgðir af-
urða eftir föstum reglum, svo að bönk-
unum er ekki í sjálfsvald sett, hve mikið 
þeir lána til þeirra hluta á hverjum 
tíma. Það hefur stefnt í þá átt mörg 
undanfarin ár, að rekstrarfé útgerðar-
fyrirtækja hefur minnkað hlutfallslega 
í samanburði við lánsféð, og stafar það 
annars vegar af mjög erfiðri afkomu 
í ýmsum greinum sjávarútvegsins og 
hins vegar af því, hve sérstaklega hag-
kvæm afurðalánin eru. Er ótrúlegt, að 
unnt verði að draga aftur úr útlánum 
til útflutningsframleiðslunnar, fyrr en 
hægt er að reisa efnahag hennar úr 
þeirri niðurlægingu, sem hann hefur 
verið í nú um margra ára skeið. Á árinu 
1953 jukust birgðir af útflutningsvör-
um, sérstaklega fram um mitt ár, en 
jafnframt höfðu viðskiptin við vöru-
skiptalöndin það oft í för með sér, að 
greiðsla fékkst seinna fyrir afurðirnar, 
og hlaut þetta hvort tveggja að valda 
aukinni lánsfjárþörf. 

Aukning útlána til verzlunar, en hún 
nam alls 75 millj. kr. á árinu, var að 
mestu leyti af sama toga spunnin. Voru 
útlán til kaupa frá vöruskiptalöndunum 
stóraukin til þess að greiða fyrir við-
skiptum við þau og flýta fyrir því, að 
útflytjendur fengju greiðslu fyrir út-
fluttar afurðir. Einnig er oft nauðsyn-
legt í viðskiptum við þessi lönd að kaupa 

meira magn í einu af hverri vörutegund 
en áður hefur tíðkazt og eiga meiri 
birgðir í landinu. Hefur útlánaaukning-
in orðið einna mest til olíufélaganna, 
þegar farið var að flytja benzín og olíur 
frá Rússlandi, en áður höfðu olíufélögin 
til nota mikið rekstrarfé frá viðskipta-
fyrirtækjum sínum erlendis. 

Lánveitingar til atvinnuveganna. 
Auk lánveitinga þeirra til sjávarút-

vegs, sem þegar hefur verið drepið á og 
stöfuðu einkum af breyttum aðstæðum 
í útflutningsverzluninni, veittu ýmsir 
fjárfestingarsjóðir alls 10,7 millj. kr. 
lán til sjávarútvegsins, og var hlutur 
Fiskveiðasjóðs þar langstærstur. 

Nýjar lánveitingar til landbúnaðar 
námu alls rúmum 20 millj. kr., þar af 
nam útlánaaukning bankanna til hans 
5 millj. kr. Ýmsir fjárfestingarsjóðir 
veittu lán til landbúnaðar, alls að upp-
hæð 15,3 millj. kr., en þá eru ótalin lán 
til byggingar íbúðarhúsa og til raf-
magnsframkvæmda í sveitum. 

Til raforkuframkvæmda, annarra en 
virkjunar Sogs og Laxár, voru, að því 
er vitað er, veitt 13,3 millj. kr. lán, og 
var þar mestmegnis um lánveitingar úr 
Raforkusjóði að ræða. 

Útlánaaukning bankanna til iðnaðar 
nam alls 35,1 millj. kr., en af því voru 
útlán hins nýja Iðnaðarbanka 17,0 millj. 
kr. Þar fyrir utan voru lán úr Iðnlána-
sjóði að upphæð 1,0 millj. kr. Iðnaður 
er hér tekinn í þrengstu merkingu. Allur 
hinn mikli iðnaður, sem vinnur úr sjáv-
arafla, er talinn með sjávarútvegi í 
lánaflokkun bankanna. Þar við bætast 
svo lán til hins nýja, risavaxna iðnfyrir-
tækis, Áburðarverksmiðjunnar. 

Lán til byggingar íbúðarhúsa. 
Einna mest hefur verið rætt að und-

anförnu um skort á fé til byggingar 
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íbúðarhúsa, og hefur því sérstaklega 
verið reynt að safna skýrslum um lán-
veitingar á því sviði. Ekki hefur reynzt 
kleift að fá nákvæmar eða tæmandi upp-
lýsingar, en þó er sennilegt, að tölur 
þær, sem hér verða birtar og eru að 
nokkru leyti áætlaðar, séu nærri réttu 
lagi og sízt of háar. 

Alls munu lánveitingar til íbúðarhúsa 
hafa numið um 70 millj. kr. á árinu 
1953. Af þessari upphæð voru um 27 
millj. kr. lánveitingar eftirtalinna lána-
sjóða: Byggingarsjóðs, Lánadeildar 
smáibúða, Byggingarsjóðs verkamanna 
og Fasteignalánafélags samvinnu-
rnanna. Eftirlaunasjóðir og tryggingar-
félög keyptu skuldabréf byggingarfé-
laga fyrir alls um 14,5 millj. kr. og 
veittu þar að auki önnur lán til íbúðar-
húsabygginga, sem áætlað er, að numið 
hafi um 4 millj. kr. Lán sparisjóða til 
byggingar íbúðarhúsa eru áætluð 20 
millj. kr., og keyptu þeir þar að auki 
skuldabréf byggingarsamvinnufélaga 
fyrir hátt upp í eina millj. kr. Bygging-
arsamvinnufélagsbréf, að nafnverði alls 
um 4 millj. kr., munu hafa verið seld 
öðrum en lánsstofnunum þeim og sjóð-
um, sem upplýsingar hafa fengizt frá. 
Flest hafa þau verið seld einstaklingum 
og fyrirtækjum og oft með alhniklum 
afföllum. 

Þessar tölur bera það með sér, að mik-
ið fé hefur verið lánað til húsbygginga 
á árinu 1953, en þó var eftirspurn alls 
ekki fuilnægt. Þetta mun hafa stafað af 
því fyrst og fremst, hve gífurleg eftir-
spurn er eftir fé til fjárfestingar á öll-
um sviðum og þá sérstaklega til hús-
bygginga. Jafnframt var mikið af lán-
veitingum til húsbygginga með sérstak-
lega hagkvæmum kjörum, en það hlaut 
að hafa örvandi áhrif á eftirspurnina 
og verða til þess, að lánsféð nýttist ekki 
til að fullnægja henni. Aðrir, sem í 
byggingar hafa ráðizt, hafa hins vegar 
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orðið að sæta okurkjörum á hinum 
svarta lánsmarkaði. 

Ófuttkominn lánsfjármarkaður. 
Lánsfjármarkaðurinn hér á landi er 

mjög ófullkominn, og fer þvi fjarri, að 
um frjálsan markað sé að ræða. Á 
frjálsum markaði mundu vextirnir, sem 
eru verð það, sem greitt er fyrir lánsfé, 
koma á jafnvægi milli framboðs og eft-
irspurnar lánsfjár. Þá mundu einnig 
vera greiddir jafnháir vextir fyrir öll 
lán, sem veitt væru til jafnlangs tíma 
og með jafngóðri tryggingu. Það er 
langt því frá, að þannig sé ástatt á pen-
ingamarkaðinum hér á landi. Eftirspurn 
eftir flestum tegundum lána er miklu 
meiri en framboð, en þó eru vextir oft 
lágir og mikill hluti lána veittur með 
sérstökum forgangskjörum. 

Þegar vextirnir eru lægri en svo, að 
jöfnuður komist á milli framboðs á 
sparifé og öðrum sparnaði annars vegar 
og eftirspurn eftir lánum hins vegar, 
hlýtur lánsfjárskortur að gera vart við 
sig. Honum fylgir síðan togstreita milli 
atvinnuvega og hagsmunaheilda um 
lánsféð, sem til fellur, og svartur mark-
aður fyrir þá, sem hvergi komast að. 

Um það má lengi deila, hvort heppi-
legra sé að koma á jafnvægi á lánsfjár-
markaðinum með því að hafa áhrif á 
framboð lánsfjár eða eftirspurn. Yfir -
leitt hafa menn talið það miklu æski-
legra að ráða bót á skortinum með því 
að efla sparnað en með því að draga úr 
eftirspurninni með hærri vöxtum. Gall-
inn er sá, að mjög óliklegt er, að það eitt 
nægi, eins og nú er ástatt hér á landi. 
Þrátt fyrir hinar miklu lánveitingar á 
siðasta ári var því fjarri, að eftirspurn-
inni væri fullnægt. Þær gífurlegu út-
lánakröfur, sem nú eru gerðar, stafa að 
mjög miklu leyti af verðbólguótta og 
hinni óeðlilega miklu fjárfestingu, sem 
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honum er samfara. Vafalaust mætti 
auka sparnað að mun, ef kjör sparifjár-
eigenda væru bætt og gefin út verðbréf 
með hagkvæmum skilmálum. Samt er ó-
trúlegt, að hægt sé að auka sparnaðinn 
svo mjög, að jöfnuður komist á, nema 
jafnframt séu gerðar ráðstafanir, sem 
dregið gætu úr lánsfjárþorstanum. 

Verðbréfamarkaður er nú í rauninni 
enginn til hér á landi, og væri það tví-
mælalaust mikilvægasta framfaraspor, 
sem hægt væri að stíga í þessum málum, 
að koma á fót slíkum markaði. 

Verðbréfasala er hin traustasta und-
irstaða fjárfestingar, þar sem spariféð 
er þá bundið til jafnlangs tíma og lánin. 
Jafnframt er gengisskráning á frjáls-
um markaði bezti mælikvarðinn á það, 
hverjir raunverulegir vextir eigi að vera 
í þjóðfélaginu. Ef rétt er á haldið, ætti 
okurlánastarfsemi ekki að geta þrifizt 
samhliða verðbréfamarkaði, þar sem 
stefnt væri að því að koma á heilbrigðu 
jafnvægi milli framboðs og eftirspurnar 
á lánsfé. 

Forréttindalánveitingar. 
Fyrir atbeina ríkisvaldsins hefur 

mjög mikið af lánveitingum á síðustu 
árum verið með sérstökum vildarkjör-
um. Lánsfjárskorturinn hefur heldur 
ýtt undir þessa þróun, en tilgangurinn 
hefur verið sá að tryggja fé til sérstakra 
hluta með góðum kjörum. Nokkur dæmi 
skulu nefnd: 

Byggingarsjóður lánar með 2% vöxt-
um til 42 ára og Byggingarsjóður verka-
manna með sömu kjörum. Vextir Rækt-
unarsjóðs eru 2 1/2%, Fiskveiðasjóðs 4% 
og lánadeildar smáíbúða 5 1/2%- Enn 
fremur eru afurðalán bankanna með 
5% vöxtum, en til samanburðar er þess 
að geta, að bankalán bæði af stuttum 
og löngum lánum eru nú yfirleitt 7 %. 

Ef takmarkið væri það að sigrast á 

lánsfjárskortinum, eru hinir lágu vextir 
öfug leið, þar sem þeir auka beinlínis 
eftirspurnina eftir lánsfé og verða 
þannig til þess, að lánsfé þjóðfélagsins 
nýtist verr en ella. Hið æskilegasta væri, 
að lánskjör fjárfestingarsjóðanna væru 
breytileg eftir þvi, hvernig ástatt væri 
í peningamálum á hverjum tíma. Þegar 
lánsfjárkreppa er og of mikil fjárfest-
ing og þensla innan lands, ættu vextirnir 
að hækka og lánstíminn að styttast, og 
mundi það stuðla að því, að jafnvægi 
næðist. 

Breytilegir vextir og lánskjör mundu 
geta orðið til þess að efla starfsemi f jár-
festingarsjóða. Lágir vextir há starf-
semi þeirra allmikið á verðþenslutím-
um, þar sem þeim er þá algerlega um 
megn að afla f jár með sölu vaxtabréfa. 
Einnig berst þeim mjög lítið fé í endur-
greiðslum og vöxtum, eins og fyrr var 
á bent. 

Lokaorð. 
Í þessari grein hefur aðeins verið 

drepið mjög lauslega á þær leiðir, sem 
líklegastar eru til að leysa úr lánsfjár-
skortinum, enda er tilgangur hennar 
einkum sá að draga upp mynd af ástand-
inu, eins og það var á árinu 1953. 

En áður en skilizt er við þetta mál, 
er skylt að minna á, að lánsfjárskortur-
inn og ástandið á peningamarkaðinum 
er ekki einangrað fyrirbæri og óskylt 
öðrum vandamálum efnahagslífsins. 
Lánsfjárþorstinn og hinn ónógi sparn-
aður er bein afleiðing af langvarandi 
verðbólgutímabili og vantrausti manna 
á verðgildi peninganna. Á hinn bóginn 
hefur stefna sú, sem fylgt er í peninga-
málum, mjög mikil áhrif á efnahags-
þróunina, þar sem peningaþensla er ein 
höfuðorsök verðbólgu. Það má því ekki 
einblína á það eitt að svala lánsfjár-
þorstanum með meiri og meiri útlánum 
og aukinni seðlaveltu, og aukinn sparn-
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þess, að takast megi að stöðva þessa 
þróun, er, að dregið sé úr peningavelt-
unni jafnframt því, sem sparnaður er 
aukinn. Að vísu er mikil þörf f jár til 
f ramkvæmda hér á landi og næg ónotuð 
tækifæri til framfara. Það borgar sig 
samt ekki að kaupa auknar framkvæmd-
ir því verði, að afkomu alls þjóðarbúsins 
sé stefnt í hættu. 

J. N. 



Utanríkisviðskipti 1953 

Inngangur. 

Það var einkum þrennt, sem einkenndi 
þróun utanríkisviðskiptanna árið 1953 : 

mjög óhagstæður verzlunarjöfnuður, mikl-
ar breytingar á verkun útfluttra sjávar-
afurða og stóraukin viðskipti við vöruskipta-
löndin. 

Eftirfarandi tölur sýna heildarviðskipti 
síðustu þrjú ár í millj. kr.: 

kræfra framlaga varð greiðslujöfnuðurinn 
ekki óhagstæður þrátt fyrir hinn mikla 
verzlunarhalla. 

Útflntningsverzlun. 
Útflutningur Íslendinga er nær eingöngu 

sjávarafurðir, en árið 1953 námu þær meira 
en 95% alls útflutningsverðmætisins. Hins 
vegar hafa orðið mjög miklar breytingar á 
vinnslu og verkun sjávaraflans, og hafa að-
stæður á erlendum mörkuðum ráðið þar 
mestu um. Mikilvægasta breytingin á þessu 
sviði á árinu 1953 var stórkostleg aukning 
harðfisksframleiðslunnar, en tilsvarandi 
samdráttur á framleiðslu annarra vöruteg-
unda, einkum ísfisks og saltfisks. Hér á 
eftir mun verða skýrt frá útflutningi og 
sölu helztu vöruflokka, en sundurliðun út-
flutningsins á vöruflokka er sýnd á 1. töflu. 

Útflutningur á ísuðum fiski dróst mjög 
saman á árinu, og er hann nú aðeins lítið 
brot af því, sem var fyrir nokkrum árum. 
Helzta orsök þessa samdráttar var löndunar-
bann það, sem brezkum togaraeigendum 
tókst að koma á íslenzkan fisk haustið 1952 
vegna landhelgisdeilunnar, en ísfisksút-
flutningurinn var reyndar farinn að minnka 
áður vegna óhagstæðara verðlags og þrengri 
markaðs. Árið 1953 voru aðeins farnar 38 
söluferðir með ísfisk til útlanda, en 135 
árið áður. Sjö af þessum söluferðum voru 
farnar til Bretlands í október og nóvember, 
en þá var gerð tilraun til að rjúfa löndunar-
bannið, og var fiskurinn seldur fyrir fram 
brezkum kaupsýslumanni. Í fyrstu virtist 
allt ætla að ganga að óskum, en brátt komu 
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örðugleikar í ljós, og varð að hætta sölu-
ferðunum. Alls urðu söluferðir til Bretlands 
sjö á árinu, en til Þýzkalands var farin 31 
ferð, allar um haustið. Meðalverð fyrir ís-
fisk, sem fluttur var til Bretlands, var að-
eins 1,79 kr. á kg, en 2,01 kr. árið áður. 
Hins vegar var verðið í Þýzkalandi fremur 
hagstætt eða 1,75 kr. á kg, en 1,51 kr. árið 
áður, en þangað eru yfirleitt fluttar ódýrari 
fisktegundir en til Bretlands. Meðalverð alls 
ísfisksútflutnings á árinu var 1,76 kr. á kg. 

Á 2. töflu sést ísfisksútflutningurinn árið 
1953 samkvæmt verzlunarskýrslum. 

Freðfiskurinn er nú orðinn mikilvægasta 
útflutningsvara Íslendinga, en undanfarin 
ár hafa verið vaxandi örðugleikar á sölu 
hans erlendis. Einkum hafa markaðir í Bret-
landi og öðrum Vestur-Evrópulöndum versn-
að, og hefur sala freðfisks smám saman 
færzt meira yfir á vöruskiptalöndin. Í 
Bandaríkjunum hefur þó unnizt góður 
markaður, og hafa þau tekið meira af freð-

1. tafla. Útflutningur 1951—19-53 eftir vöruflokkum. 
(Verð í þús. kr. og magn í tonnum, nema annað sé tekið fram.) 
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fisksútflutningnum síðustu f jögur árin en 
nokkurt annað land. Árið 1953 voru Banda-
ríkin enn helzti markaðurinn fyrir freðfisk. 
Verðlag þar var lágt fyrra helming árs, en 
fór síðan mjög batnandi. Sú breyting hefur 

nú á orðið, að mikil eftirspurn hefur skap-
azt í Bandaríkjunum eftir þorski, frystum, 
í óvöfðum blokkum, og hefur orðið að breyta 
framleiðslunni samkvæmt því. Á 3. töflu 
sést útflutningur freðfisks, freðsíldar og 
frystra hrogna árið 1953, en þriðjungur 
freðfisksútflutningsins fór til Bandaríkj-
anna. Um útflutning til annarra landa en 
Bandaríkjanna er það helzt að segja, að 
markaðir þrengdust mjög á árinu 1952, t. d. 
í Bretlandi og Tékkó-Slóvakíu, en algerlega 
tók fyrir útflutning til Póllands. Söfnuðust 
því saman miklar birgðir af freðfiski í land-
inu árið 1952, og námu þær í árslok 12.160 
tonnum. Í desember 1952 var gert vöru-
skiptasamkomulag við Austur-Þýzkaland og 
annað í apríl 1953, en samkvæmt þeim tókst 
að selja mikið magn af framleiðslu ársins 
1952 þangað. Fór allur útflutningurinn 
þangað fyrra helming ársins 1953, en þar 
sem um hrein vöruskipti var að ræða, reynd-
ust þessi viðskipti að mörgu leyti erfið. 
Einnig tókst að selja í vöruskiptum allmikið 
til Ísraels af fyrra árs birgðum. Þrátt fyrir 
þessar sölur voru svo miklar óseldar birgðir 
í landinu., er á leið vetrarvertíð, að draga 
varð úr freðfisksframleiðslunni. Rættist 
ekki verulega úr þessum söluerfiðleikum, 
fyrr en gerður var viðskiptasamningur við 
Rússa í ágúst, en hans verður nánar getið 
síðar í kaflanum. Samkvæmt þessum samn-
ingi skyldu Rússar kaupa 21 þús. tonn af 
freðfiski og 3 þús. tonn af freðsíld á tíma-

bilinu frá 1. ágúst 1953 til 31. júlí 1954. 
Um áramót hafði rúmlega helmingur af 
þessu magni verið fluttur út til Rússlands, 
en þá var áætlað, að freðfisksbirgðir í land-
inu væru komnar niður í 4.400 tonn. 

Saltfisksútflutningur dróst nokkuð sam-
an á árinu 1953, eins og 4. tafla ber með 
sér. Stafaði þessi samdráttur af því, hve 
miklu minna var nú um söluferðir togara 
með saltfisk. Árið 1952 voru 54 togara-
farmar af saltfiski seldir í Danmörku og 
Bretlandi, en árið 1953 urðu þeir aðeins 12; 
af þeim fóru 5 til Bretlands og 7 til Dan-
merkur. Aðrar helztu breytingar, sem urðu 
á sölu á óverkuðum saltfiski, voru þær, að 
nú fór um þriðjungur framleiðslunnar til 
Portúgals, en þangað hefur undanfarin ár 

3. tafloi. Útflutningur freðfisks, freðsildar 
og frystra hrogna 1952—1953. 

1952 1953 

Freðsíld: 
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aðeins verið seldur fullverkaður fiskur. 
Jafnframt minnkaði útflutningur til ítaliu 
um rúman helming, en mjög þröngt var á 
þeim markaði fyrra hluta árs. Þriðja mikil-
vægasta markaðslandið var Grikkland, en 
útflutningur þangað og til Ítalíu var greidd-

ur í pundum. Mjög mikil aukning varð á 
árinu á útflutningi fullverkaðs saltfisks, 
enda þótt það nægði ekki til þess að vega 
upp samdráttinn í útflutningi óverkaðs 
fisks. Spánn var enn helzti markaðurinn 
fyrir fullverkaðan fisk, og jókst sala þang-
að allmikið. Aukningin stafaði þó fyrst og 
fremst af stórauknum útflutningi til Brazi-
líu, en vöruskiptasamningur var gerður við 
það land vorið 1953. Útflutningur til Kúbu 
jókst einnig nokkuð, en hann hefur farið 
jafnt og þétt vaxandi undanfarin ár. Nokk-
ur verðlækkun varð á árinu á saltfisksmark-
aðinum, og var verð til framleiðenda lækk-
að um 30—50 aura á kg fyrir óverkaðan og 
Spánarverkaðan fisk. 

Harðfisksútflutningur þrefaldaðist á ár-
inu 1953, og er nú skreið orðin ein helzta 
útflutningsvara Íslendinga. Helztu markaðir 
fyrir skreið eru í hitabeltislöndum Vestur-
Afríku, og fór verðlag þar mjög hækkandi 
síðara hluta árs 1952 og fyrra hluta árs 
1953. Var tækifærið til aukinnar skreiðar-
framleiðslu gripið fegins hendi, enda var 
erfitt um sölu á saltfiski um sama leyti, en 
ísfisksmarkaðurinn alveg lokaður. Siðara 
hluta ársins fór að bera á söluerfiðleikum 
og lækkandi verðlagi vegna hins mikla fram-
boðs á markaðinum. Skreiðarframleiðendur 
áttu við margvíslega byrjunarerfiðleika að 
etja, og þar við bættust miklir óþurrkar 
vorið 1953. Mjög miklar birgðir, sem alls 
hafa verið áætlaðar 4.200 tonn, voru óseld-

5. tafla. Útflutningur á harðfiski 
1952—1953. 
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ar í landinu í árslok 1953. Skipting harð-
fisksútflutningsins á lönd sést á 5. töflu. 

Útflutningur f iskimjöls er sýndur á 6. 
töflu og karfamjöls og karfalýsis á 7. töflu. 
Var útflutningur þessara afurða líkur og 

7. tafla. Útflutningur á karfalýsi og 
karfamjöli 1952—1953. 

8. tafla. Útflutningur á þorskalýsi 
1952—1953. 

árið áður. Verðlag á mjöli var hagstætt og 
stöðugt á árinu, og er það nú orðið mikil-
væg útflutningsvara, sem selst að mestu 
leyti fyrir frjálsan gjaldeyri. Sala karfa-
lýsis gekk einnig vel, og verðlag var sæmi-
legt. 

Útflutningur þorskalýsis jókst allmikið á 
árinu, eins og sjá má á 8. töflu. Hinn aukni 
útflutningur stafaði að nokkru leyti af því, 
að birgðir af lýsi í landinu minnkuðu um 
rúm 900 tonn. Voru þær í ársbyrjun 3.440 
tonn, en 2.529 tonn í árslok. Sala var greið-
ari og hagstæðari en árið áður og fór aðal-
lega fram fyrra hluta árs. Verð var fremur 
lágt, 77—78 pund tonnið, en hélzt nokkuð 
stöðugt allt árið. 

Útflutningur hvalafurða er sýndur á 9. 
töflu. Samkvæmt henni varð mikil aukning 
á útflutningi hvallýsis á árinu, en það staf-
ai' eingöngu af því, að allmikið af fram-
leiðslu ársins 1952 var ekki selt fyrr en eftir 
áramót. Sala hvalafurða erlendis gekk greið-
lega á árinu. Verðlag var fremur lágt á hval-
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lýsi, sem selt var fyrir 71—75 pund tonnið 
cif. Allt hvalkjötið, sem út var flutt, var selt 
til skepnufóðurs, og var verðið 77 pund 
tonnið. Mestallt hvalmjölið var selt við góðu 
verði, 55 1/4 pund tonnið cif. 

Saltsíldarútflutningur jókst allmikið árið 
1953, enda var síldveiði mun betri en árið 
áður. Saltsíldin var öll seld fyrir fram, og 
varð sú breyting á, að Rússar urðu helztu 
kaupendur saltsíldar, en þangað voru alls 
seldar 88 þús. tunnur. Af þessu magni voru 

54 þús. tunnur Norðurlandssíld, sem Rúss-
ar greiddu í pundum. Finnar keyptu 64 þús. 
tunnur af Norðurlandssíld, en Svíar 45 þús. 
tunnur. Faxasíldin fór öll til vöruskipta-
landa: 34 þús. tunnur til Rússlands og 14 
þús. tunnur til Póllands. Saltsíldarútflutn-

11. tafla. Útflutningur á síldarlýsi og 
síldarmjöli 1952—1953. 
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ingur samkvæmt verzlunarskýrslum er sýnd-
ur á 10. töflu. 

Útflutningur síldarlýsis og síldarmjöls 
er sýndur á 11. töflu. Sala þessara afurða 
gekk greiðlega, enda var framleiðsla lítil í 
samanburði við fyrri ár önnur en 1952. 
Verð mjöls var hagstætt, en lýsisverðið í 
lægra lagi. 

Einu landbúnaðarafurðirnar, sem nokkuð 
kvað að í útflutningi árið 1953, voru ull og 
gærur, en útflutningur þeirra er sýndur á 
12. töflu. Gæruverðið var 11—13 kr. hvert 
kg fob., og var það líkt og árið áður. 
Ullarverðið var örlítið betra en árið áður, 
30,99 kr. hvert kg af III. flokks ull að meðal-
tali, en 28,41 kr. árið 1952. 

Innflutningsverzlun. 

Innflutningur varð meiri bæði að magni 
og verðmæti árið 1953 en nokkru sinni fyrr. 
Varð hann nokkru meiri en ella vegna inn-
flutnings á vörum, sem síðan voru seldar 
varnarliðinu, en engar tölur eru til um það. 
Á 13. töflu sést skipting innflutningsins á 
vöruflokka, og sýnir hún meðal annars 
gifurlega aukningu á innflutningi raf-
magnsvara vegna stórframkvæmda, sem 
unnið var að á árinu. Einnig var mjög mikið 
flutt inn af unnum neyzluvörum á árinu, 
svo sem vefnaðarvöru og skófatnaði. Gleggri 
mynd af þróuninni, að því er varðar mat-

væli og óunnar vörur, fæst af 14. töflu, sem 
sýnir innflutning nokkurra helztu vöruteg-
unda. Hún sýnir, að innflutningur á mat-
vörum hefur ekki breytzt verulega síðustu 
þrjú árin. Hins vegar hefur innflutningur 
á fjárfestingarvörum: sementi, járni og 
timbri, aukizt mjög mikið. Innflutningur 
olíu og benzins hefur einnig aukizt jafnt 
og þétt, en kolainnflutningur dregizt saman. 

Viðskipti við einstök lönd, 
viðskiptasa?nningar. 

Á undanförnum árum hafa oft orðið stór-
kostlegar sveiflur í viðskiptum Íslendinga 
við einstök lönd, svo að erfitt kann að reyn-
ast að sjá, í hvaða átt þróunin stefnir. Á 
15. og 16. töflu sjást utanríkisviðskiptin 
greind sundur á helztu markaðslönd og 
greiðslusvæði. Af þeim er ljóst fyrst og 
fremst, hve mjög viðskipti við lönd innan 
Greiðslubandalags Evrópu og á sterling-
svæðinu hafa minnkað hlutfallslega, sér-
staklega hefur orðið mikill samdráttur á 
útflutningi til þessara landa. Hins vegar 
hafa viðskipti aukizt mjög við dollarasvæð-
ið og vöruskiptalöndin. 

Ýmsar orsakir liggja til þessarar þró-
unar. Hin auknu viðskipti við Bandaríkin 
stafa að nokkru leyti af auknum útflutningi 
þangað, en hann fór hlutfallslega mjög vax-
andi frá 1949 til 1952, en dróst svo aftur 
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saman árið 1953. Jafnframt hafa Íslending-
ar haft miklar duldar gjaldeyristekjur í 
dollurum og auk þess fengið mikið fé þaðan 
í óafturkræfum framlögum og lánum. Hef-
ur því innflutningur frá dollarasvæðinu 
haldið áfram að vaxa hröðum skrefum þrátt 

fyrir minni útflutning síðastliðið ár. Sam-
dráttur viðskiptanna við E.P.U. og sterling-
svæðið stafar hins vegar eingöngu af minnk-
andi útflutningi þangað, en á síðustu fimm 
árum hefur hann dregizt jafnt og þétt sam-
an, úr 82,4% alls útflutnings árið 1949 í 

15. tafla. Viðskipti við einstök lönd1949—1953 (í millj. kr.). 

Innflutningur Útflutningur 
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46,9% árið 1953. Mest hefur útflutningur 
til Bretlands minnkað, og er löndunarbann-
ið í Bretlandi ein orsök þess, en alls ekki 
höfuðorsökin, þar sem útflutningur þangað 
var farinn að minnka löngu áður en það 
kom til. Er þess til dæmis að geta, að nú 

hefur nær algerlega tekið fyr ir útflutning 
á freðfiski til Bretlands, en það var lengi 
höfuðmarkaðurinn fyrir þá framleiðslu. 
Hinn minnkandi útflutningur til Bretlands 
og annarra landa Vestur-Evrópu stafar að 
miklu leyti af lækkuðu verðlagi og meiri 

16. tafla. Viðkipti við einstök lönd í hlutfallstölum (%) 1949—1953. 

Innflutning ur Útflutningur 
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samkeppni á mörkuðum þar. Innflutningur 
frá þessum löndum hefur ekki minnkað eins 
mikið hlutfallslega og útflutningurinn, þar 
sem Ísland hefur fengið allmikið af lánum 
og óafturkræfum framlögum í E.P.U.-gjald-
eyri á undanförnum árum. Hér er einkum 
um að ræða yfirdráttarlán frá Greiðslu-
bandalaginu og óafturkræf framlög, sem 
Íslandi hafa verið greidd í E.P.U.-gjald-
eyri. Verður alls þessa nánar getið, þegar 
rætt verður um greiðsluviðskiptin síðar i 
greininni. Viðskipti við vöruskiptalöndin 
hafa aukizt mjög undanfarin ár, einkum ár-
ið 1953, en sú aukning, sem þá varð á út-
flutningi til vöruskiptalandanna, stafaði 
fyrst og fremst af auknum viðskiptum við 
Rússa, en hér á eftir verður skýrt frá samn-
ingum við þá. Einnig jukust mjög viðskipti 
við Finnland og Brazilíu. 

Viðskiptasamningar hafa enn mikla þýð-
ingu í utanríkisverzlun Íslendinga, enda 
þótt heimsverzlunin sé nú að verða frjáls-
ari, þar sem viðskipti þeirra við vöruskipta-
löndin hafa verið að aukast. í eftirfarandi 
yfirliti yfir viðskiptasamninga þá, sem í 
gildi voru einhvern hluta árs 1953, verður 
fyrst getið samninga við vöruskiptalöndin 
og síðan samninga við önnur lönd. 

Vöruskiptasamningar voru gerðir á ár-
inu við þessi lönd: Brazilíu, Ísrael, Pólland, 
Spán, Rússland, Tékkó-Slóvakíu og Ung-
verjaland, en í gildi var auk þess samning-
ur við Finnland frá fyrra ári. Einnig var 
gert einkavöruskiptasamkomulag við Aust-
ur-Þýzkaland. Mun nú skýrt frá helztu at-
riðum þessara samninga. 

Nýr viðskiptasamningur var gerður við 
Brazilíu 5. júní, og skyldi hann gilcla í eitt 
ár frá 1. júlí 1953 og framlengjast síðan 
sjálfkrafa í eitt ár, nema honum væri sagt 
upp með tveggja mánaða fyrirvara. Sam-
kvæmt samningi þessum var gert ráð fyrir 
útflutningi á saltfiski til Brazilíu fyrir 
800.000 sterlingspund, en Íslendingar skyldu 
fá í staðinn 600.000 punda virði af kaffi og 
auk þess ýmsar aðrar vörur. Innflutningur 
saltfisks til Brazilíu er háður því skilyrði, 
að Íslendingar flytji inn vörur frá Brazilíu 
fyrir um það bil sömu fjárhæð. Samningur 
þessi hefur þegar haft þau áhrif að auka 

mjög viðskipti við Brazilíu, en ekkert var 
keypt þaðan, þegar til kom, nema kaffi. 

Viðskipti við Finnland fóru fram sam-
kvæmt samningi, sem gerður var 1. febrúar 
1952 og gilti til ársloka 1953. Varð samn-
ingur þessi til að stórauka viðskipti milli 
landanna, en helztu atriði hans voru sem 
hér segir: Gert var ráð fyrir, að Íslendingar 
flyttu 4.480 tonn af saltaðri síld til Finn-
lands, 1.500 tonn af síldar- eða fiskimjöli, 
200 tonn af hertu þorskalýsi, auk þess gærur 
og húðir fyrir 100 þús. sterlingspund og 
fleiri vörur. Finnar skyldu selja Íslending-
um pappírsvörur fyrir um 250 þús. sterlings-
pund og mikið magn af trjávörum og auk 
þess alls konar iðnaðarvörur. Viðskiptin 
hafa orðið allmiklu meiri en gert var ráð 
fyrir. Ákveðið var í samningnum, að greiðsl-
ur milli landanna skyldu reiknaðar í ster-
lingspundum, og var hámarksyfirdráttar-
lán Landsbankans og Finnlandsbanka hvors 
hjá öðrum ákveðið 240 þús. pund. 

Viðskiptasamningur var gerður milli Ís-
lands og ísraels 18. maí 1953 og skyldi gilda 
í eitt ár frá undirskrift. Samkvæmt samn-
ingnum var gert ráð fyrir jafnvirðisvið-
skiptum milli landanna, og skyldi útflutn-
ingur til Ísraels aðallega vera frystur fisk-
ur. Kom þessi samningur í stað einkavöru-
skiptafyrirkomulags, sem áður hafði verið 
í framkvæmd. 

Viðskiptasamningurinn við Pólland var 
endurnýjaður með bókun, sem undirrituð 
var 23. febrúar 1953, en samkvæmt henni 
skyldi til ársloka 1953 heimila útflutning til 
Póllands á allt að 2.000 tonnum af fiski-
mjöli, 120 tonnum af gærum og saltaðri og 
frystri síld fyrir allt að 225 þús. pundum. 
Frá Póllandi var gert ráð fyrir að kaupa 
kol og ýmsar vefnaðar- og iðnaðarvörur. 
Viðskipti Póllands og Íslands hafa verið að 
dragast saman undanfarin tvö ár, enda hafa 
Pólverjar alveg hætt að kaupa freðfisk. 

Viðskiptasamningurinn, sem gerður var 
við Spán í desember 1949, var framlengdur 
um eitt ár í nóvember 1953 og þá til ársloka 
1954. Hér er um jafnvirðiskaupasamning 
að ræða, og voru á íslenzka vörulistanum 
verkaður og óverkaður saltfiskur, þorska-
lýsi o. fl. Á spánska listanum voru ýmsar 
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vörur, t. d. ávextir, salt, tilbúinn áburður, 
skófatnaður o. fl. Samkvæmt greiðslusamn-
ingi skal hvor aðili veita hinum, ef þörf ger-
ist, yfirdráttarlán að upphæð 500 þús. ster-
lingspund. 

Viðskiptasamningur við Rússland var 
undirritaður 1. ágúst 1953 til tveggja ára, 
en engin viðskipti höfðu verið milli Íslands 
og Rússlands í sex ár. Hér var um að ræða 
einhvern mesta viðskiptasamning, sem Ís-
land hefur verið aðili að, og hafði hann í 
för með sér stórbreytingar á utanríkisverzl-
uninni. Samkvæmt samningnum skyldu 
Rússar kaupa á fyrra ári samningstímans 
21 þús. tonn af freðfiski, 10 þús. tonn af 
saltaðri Faxasild og 3 þús. tonn af freðsíld. 
í staðinn skyldu Rússar selja Íslendingum 
210 þús. tonn af olíum og benzíni, 50 þús. 
tonn af sementi, allmikið magn af kornvör-
um, steypustyrktarjárn og rör. Auk þess var 
samið um sölu til Rússa á 80 þús. tunnum 
af saltaðri Norðurlandssíld, sem greidd 
skyldi í sterlingspundum. Í samningnum 
var gert ráð fyrir, að þjóðbankar landanna 
veittu hvor öðrum yfirdráttarlán að upp-
hæð 10 millj. kr. Mjög mikill útflutningur 
hefur orðið samkvæmt samningi þessum. 
Var hann í fyrstu allmiklu meiri en inn-
flutningur frá Rússlandi, og söfnuðu Ís-
lendingar miklum innstæðum á vöruskipta-
reikningnum. Um áramót nam inneign 
þeirra hjá Rússum rúmum 36 millj. kr. 

Viðskiptasamningur við Tékkó-Slóvakíu 
var undirritaður 31. ágúst 1953, og skyldi 
hann gilda í eitt ár. Samkvæmt samningi 
þessum skyldu Íslendingar selja Tékkum 
hraðfrystan fisk, saltsíld, freðsíld, gærur 
og ull, en gert var ráð fyrir kaupum frá 
Tékkó-Slóvakíu á vefnaðarvöru, margvís-
legum iðnaðarvörum o. fl. Áætlað var, að 
viðskiptin gætu samkvæmt samningnum 
numið allt að 29 millj. kr. Samkvæmt samn-
ingi er hinn gagnkvæmi yfirdráttarréttur 
þjóðbanka landanna 250 þús. sterlingspund. 

Viðskiptasamningur var gerður við Ung-
verjaland 6. marz 1953, og skyldi hann gilda 
til febrúarloka árið eftir. Samkvæmt samn-
ingnum var gert ráð fyrir, að Ungverjar 
keyptu hraðfrystan fisk, fiskimjöl o. fl., en 
Íslendingar keyptu í staðinn ýmiss konar 
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iðnaðar- og vefnaðarvöru o. fl. í greiðslu-
samningi var hinn gagnkvæmi yfirdráttar-
réttur ákveðinn 1,5 millj. kr. 

Auk þessara samninga ríkisstjórnarinn-
ar við vöruskiptalönd voru í gildi árið 1953 
einkavöruskiptasamningar við Austur-
Þýzkaland. í desember 1952 var samið um 
sölu á 3 þús. tonnum af freðfiski til Austur-
Þýzkalands og í apríl 1953 um 2,9 þús. tonn 
í viðbót. Hér var um hreina vöruskipta-
verzlun að ræða, og fengu Íslendingar í 
staðinn alls konar iðnaðarvörur. 

Miklu þýðingarminni en samningar þeir 
við vöruskiptalöndin, sem nú hafa verið 
taldir, eru samningar við lönd, sem hafa að 
miklu leyti frjálsan gjaldeyri. Stofnun 
Greiðslubandalags Evrópu hafði þau áhrif 
að auðvelda mjög öll viðskipti milli landa 
Vestur-Evrópu og draga úr þörfinni fyrir 
tvíhliða viðskiptasamninga. Samningar 
þeir, sem enn eru í gildi milli Íslands og 
E.P.U.-landanna og getið verður hér á eftir, 
eru einkum gerðir til þess að tryggja inn-
flutningsleyfi á þeim afurðum Íslendinga, 
sem enn eru háðar leyfisveitingum í öðrum 
löndum, en sumir samningarnir eru hrein 
formsatriði. Árið 1954 voru í gildi samn-
ingar, aðrir en vöruskiptasamningar, í ein-
hverri mynd við þessi lönd: Danmörku, 
Frakkland, Írland, Svíþjóð og Vestur-
Þýzkaland. 

Samkomulag um viðskipti Íslands og 
Danmerkur var undirritað 14. marz 1953, 
og skyldi það gilda frá 15. marz 1953 til 
jafnlengdar árið eftir. Samkvæmt þessu 
samkomulagi skyldu Danir veita innflutn-
ingsleyfi fyrir 200 þús. danskra króna virði 
af niðursoðnum sjávarafurðum og öðrum 
íslenzkum afurðum í samræmi við það, sem 
áður hefur tíðkazt. Innflutningur á saltsild 
og saltfiski hefur nú verið gefinn frjáls í 
Danmörku. Íslenzka ríkisstjórnin skyldi 
leyfa útflutning til Danmerkur á 10% af 
útfluttu síldarmjöli af sumarframleiðslu 
1953 og 20% af vetrarframleiðslu 1953— 
1954. Enn fremur skyldi leyfa útflutning 
þangað á 7 1/2% af síldarlýsi, framleiddu 
sumarið 1953, og 15% af framleiðslu vetrar-
ins 1953—1954. 

Viðskiptasamningur við Frakka var end-
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urnýjaður 5. júní til sex mánaða. Sam-
kvæmt samningnum skyldi heimiluð sala til 
Frakklands á nýjum og frystum fiski fvrir 
190 millj. franka og ýmsum öðrum vörum 
fyrir 3-5 millj. franka. 

Um viðskipti við Írland gilti enn samn-
ingur frá 1950, sem einkum var almenns 
eðlis, en í honum hétu ríkisstjórnir beggja 
aðila því að efla viðskipti milli landanna. 

Viðskiptasamningur við Svía var fram-
lengdur óbreyttur frá 1. apríl 1953 til 30. 

17. tafla. Yfirlit yfir gjaldeyrisviðskipti 
bankanna árið 1953 í millj. kr. 

marz 1954. Var gert ráð fyrir, að leyfður 
yrði innflutningur á íslenzkum vörum til 
Svíþjóðar á sama hátt og undanfarin ár. 

Í gildi var allt árið 1953 samningur við 
Vestur-Þýzkaland frá fyrra ári. Samkvæmt 
honum var gert ráð fyrir, að Íslendingar 
flyttu til Þýzkalands nýjan og frystan fisk, 
saltfisk, harðfisk, mjöl, lýsi og fleiri vörur. 

Gjaldeyrisafkoma. 

Verzlunarjöfnuður var óhagstæður um 
405 milljónir króna árið 1953, en vegna 
mikilla dulinna gjaldeyristekna varð niður-
staða gjaldeyrisverzlunar bankanna hag-
stæð á árinu um 42,7 millj. kr., eins og sjá 
má á 17. töflu. Af innkomnum gjaldeyri í 
bankana voru aðeins 706 millj. kr. eða 
66,2% andvirði útfluttrar vöru, en duldar 
gjaldeyristekjur námu 279 millj. kr. eða 
26,1%. Einnig eru talin með innkomnum 
gjaldeyri óafturkræf framlög frá Banda-
rikjunum, sem greidd voru gegnum Greiðslu-
bandalag Evrópu, svo og landbúnaðarlán 
frá Alþjóðabankanum. Önnur lán og fram-
lög voru fyrir utan gjaldeyrisviðskipti 
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bankanna, og verður nánar frá þeim skýrt 
síðar í greininni. 

Sundurliðun kaups og sölu erlends gjald-
eyris eftir mánuðum og gjaldeyristegund-
um sést á 18. töflu. Til dollaragjaldeyris er 
talinn gjaldeyrir Kanada og Bandaríkjanna. 
Til vöruskiptagjaldeyris telst gjaldeyrir 
þessara landa: Finnlands, Rússlands, Pól-
lands, Ungverjalands, Tékkó-Slóvakíu, 
Austur-Þýzkalands, Spánar, Ísraels og 
Brazilíu. Til E.P.U.-gjaldeyris telst gjald-
eyrir allra landa í Greiðslubandalagi Ev-
rópu, sem skráður er hér, en þau eru: 
Bretland, Danmörk, Noregur, Svíþjóð, Hol-
land, Belgía, Frakkland, Ítalia, Sviss og 
Vestur-Þýzkaland. Eins og 18. tafla ber 
með sér, var gjaldeyrisverzlun með dollara 
og vöruskiptagjaldeyri hagstæð, en sala á 
E.P.U.-gjaldeyri varð hins vegar 160 millj. 
kr. meiri en kaupin. 

Eftirfarandi tölur sýna gjaldeyrisstöð-
una í árslok síðastliðin þrjú ár: 

Dollaraeignin stórjókst á árinu, einnig óx 
inneign Íslendinga á vöruskiptareikning-
um. Hins vegar hefur aðstaðan gagnvart 
E.P.U.-löndunum farið stórversnandi, og 
voru þó greiddar 69,4 millj. kr. í framlög í 
gegnum Greiðslubandalagið á árinu, eins 
og að framan getur. Samtals batnaði gjald-
eyrisstaðan um 42,7 millj. kr. á árinu 1953, 
þar af nam aukning vöruskiptagjaldeyris 
26,7 miilj. kr. og aukning eignarinnar í 
frjálsum gjaldeyri, dollurum og E.P.U.-
gjaldeyri aðeins 16,0 millj. kr. 

Gjaldeyrisstaðan er í raun og veru all-
miklu lakari á hverjum tíma en tölur þær, 
sem getið er hér að ofan, benda til, þar sem 
ábyrgðir og önnur gjaldeyrisloforð eru ekki 
talin þar með. Rétt væri að telja ábyrgðir 
með seldum gjaldeyri, þar sem þær eru 
skuldbindingar, sem bankarnir verða ætíð 
að standa við. Að ábyrgðum og öðrum gjald-

eyrisskuldbindingum bankanna með töldum 
var gjaldeyrisstaðan sem hér segir síðustu 
þrenn áramót: 

Heildarupphæð dulinna gjaldeyristekna, 
sem borizt hafa bönkunum, sést á 17. töflu, 
en 1953 námu þær alls 278,6 millj. kr. 
Sundurliðun þessara tekna er sýnd á 19. 
töflu. Utan við þessar tölur eru þó óaftur-
kræf framlög, lán og endurgreiðslur fyrir -
framgreiddra lána. Verður nú skýrt frá 
framlögum og erlendum lánum. 

Efnahagsaðstoð Bandaríkjanna til Ís-
lands lauk í maí 1953. Á árinu 1953 var Ís-
lendingum veitt aðstoð að upphæð 4,85 millj. 
dollara. Af þeim voru 4,25 millj. dollara, 
sem greiddir voru gegnum Greiðslubanda-
lag Evrópu og eru taldir með á 17. töflu. 
Afgangurinn, 0,6 millj. dollara eða 9,8 millj. 
kr., var óafturkræft framlag, sem veitt var 
i dollurum, en kemur ekki fram sem hluti 
af gjaldeyrisviðskiptum bankanna. Allmikið 
af óafturkræfum framlögum frá fyrra ári 
var notað á árinu 1953, og alls nam notað 
gjafafé í dollurum 34,3 millj. kr. á árinu. 
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Erlend lán. 

Erlendar lántökur á árinu námu alls 64,9 
millj. kr. Meginhluti þessara lána, eða 53,7 
millj. kr., er fyrir utan gjaldeyrisverzlun 
bankanna og því ekki talinn með innkomn-
um gjaldeyri á 17. töflu. 

Innkomin lán á árinu og skipting þeirra 
á gjaldeyristegundir ásamt afborgun og 
vaxtagreiðslu eru sýnd á 20. töflu. Af inn-
komnum lánum voru 35,9 millj. kr., sem 
samið hafði verið um fyrir ársbyrjun 1953. 
Nýjar erlendar lántökum opinberra aðila, 
sem samið var um á árinu 1953, verða nú 
tilgreindar. Framkvæmdabankinn tók tvö 
lán hjá Alþjóðabankanum. Annað þeirra 
var að upphæð 1.350 þús. dollara með 5% 
vöxtum og endurgreiðist 1958—1975. Lán 

þetta er ætlað til landbúnaðarframkvæmda, 
og voru 8,9 millj. kr. taldar innkomnar í 
árslok 1953. Hitt Alþjóðabankalánið, sem 
tekið var vegna uppsetningar nýrrar sendi-
stöðvar Ríkisútvatvarpsins, var að upphæð 90 
þúsund sterlingspund með 4 3/4% vöxtum og 
endurgreiðist 1954—1966. Af láni þessu 
voru 1,3 millj. kr. taldar innkomnar í árs-
lok 1953. Einnig tók Framkvæmdabankinn 
lán hjá brezka flugfélaginu British Over-
seas Airways Corporation, og er það ætlað 
til byggingar tveggja íbúðarhúsa fyrir 
starfsmenn flugfélagsins. Upphæð lánsins 
er 26.400 sterlingspund með 5 % vöxtum og 
endurgreiðist 1955—1975. Upphæð þessa 
láns hækkar eða lækkar eftir því, hver 
byggingarkostnaður húsanna verður. Lán-
ið var allt innkomið á árinu. Ríkissjóður 

20. tafla. Hreyfing fastra erlendra lána 1953. 
(Í þús. ísl. kr.) 
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tók á árinu eitt lán að upphæð 326 þús. 
danskar kr. Er lánið tekið vegna undir-
búningsframkvæmda að byggingu sements-
verksmiðju. Vextir af láninu eru 5%, og 
skal það endurgreitt á árinu 1955. Siglu-
fjarðarkaupstaður tók lán vegna Skeiðfoss-
virkjunarinnar að upphæð 17,3 þús. ster-
lingspund. Lánið er með 6% vöxtum og 
endurgreiðist 1953—1955. Á árinu 1953 var 
því samið um opinberar lántökur að upp-
hæð 28,8 millj. ísl. kr. Af þeirri upphæð 
voru ónotaðar í árslok 16,3 millj. kr. Lán-
tökur einkaaðila á árinu, sem vitað er um, 
voru að upphæð 16,4 millj. kr., og er það 
allt talið innkomið á árinu. 

Á 21. töflu er yfirlit yfir fastar erlendar 
skuldir í árslok 1952 og 1953, flokkað á 
gjaldeyristegundir og lántakendur eftir því, 
hvort þeir eru opinberir aðilar eða einka-
aðilar. Til skuldar er aðeins talinn sá hluti 
lánanna, sem notaður hefur verið í lok hvors 
ársins um sig. í árslok 1952 voru ónotaðar 
41,8 millj. kr. af erlendum lánum, sem þá 
hafði verið samið um lántöku á. I árslok 
1953 var samsvarandi upphæð 22,3 millj. kr. 
Heildarskuldbindingar fastra erlendra lána 
voru því að óinnkomnu lánsfé með töldu 
266,6 millj. kr. í árslok 1952 og 291,1 millj. 
kr. í árslok 1953. 

Skipulag gjaldeyris- og innflutningsmála. 

Fyrirkomulag gjaldeyris- og innflutn-
ingsmála hélzt óbreytt í öllum höfuðatrið-
um árið 1953. Meginhluti innflutningsins 
var kominn á frílista eða bátalista, og verð-
ur nánar frá þeim skýrt hér á eftir. Utgáfa 
gjaldeyris- og innflutningsleyfa var að öðru 
leyti i höndum innflutnings- og gjaldeyris-
deildar Fjárhagsráðs. Með lögum nr. 212/ 
1953 var ákveðið að leggja Fjárhagsráð nið-
ur frá áramótum 1953 og fela nýrri stofn-
un, Innflutningsskrifstofunni, úthlutun inn-
fiutnings- og gjaldeyrisleyfa. 

Frílistinn. Nokkrar breytingar voru gerð-
ar á frílistanum með tilkynningu, sem gef-
in var út 25. júní 1953. Var nú frílistinn, 
sem áður var þrískiptur, gerður tvískiptur: 
a) frílisti yfir vörur, sem flytja má inn frá 
öllum löndum, b) frílisti yfir vörur, sem 
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aðeins má flytja inn frá löndum, sem skipt 
er við á jafnvirðisgrundvelli. Vörur, sem 
áður hafði verið heimilt að flytja inn frá 
löndum utan dollarasvæðisins, voru nú flest-
ar settar á frílista frá öllum löndum. Nokkr-
ar þeirra voru þó settar á frílista yfir vör-
ur, sem aðeins má kaupa frá vöruskipta-
löndunum, t. d. ýmiss konar vefnaðarvara, 
gúmmískófatnaður, málning o. fl. Ýmsum 
minni háttar vöruflokkum var bætt við fr í -
listann með sömu tilkynningu. 

Millibankanefndin starfaði áfram á ár-
inu. Var allmikili gjaldeyrisskortur rikj-
andi fyrra hluta árs, en þó tókst að full-
nægja þörfinni að mestu. Starf nefndar-
innar var meðal annars í því fólgið að beina 
innflutningi frílistavara til vöruskiptaland-
anna, og var innflutningur vefnaðarvöru 
að heita má eingöngu bundinn við þau. 

Bátagjaldeyrisfyrirkomulagið svokallaða 
var enn framlengt um eitt ár samkvæmt 
samkomulagi ríkisstjórnarinnar og fulltrúa 
útvegsmanna, sem undirritað var 4. febrúar 
1953. Samkvæmt tilkynningu frá 21. febrúar 
skyldu fyrri ákvæði um innflutningsrétt-
indi bátaútvegsmanna gilda um útfluttar 
bátaafurðir, framleiddar árið 1953. Um 
leið voru ýmsar breytingar gerðar á hinum 
skilorðsbundna frílista (bátalistanum), en 
þær stefndu yfirleitt að því að fjölga þeim 
vörutegundum, sem aðeins má flytja inn 
frá vöruskiptalöndunum. Voru t. d. eftir-
taldar vörur, auk fjölda annarra, bundnar 
við vöruskiptalöndin: þurrkaðir ávextir, 
gólfábreiður, sokkar úr gerviþráðum, rit-
vélar og ljósmyndavélar. Innflutningsskír-
teini út á dollara- og E.P.U.-gjaldeyri voru 
eins og áður selcl með 60% álagi á nafnverð 
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auk 1% leyfisgjalds, en skírteini út á 
vöruskiptagjaldeyri með 25% álagi auk 1% 
leyfisgjalds. 

Sæmileg mynd af skiptingu innflutnings 
eftir listum fæst af 22. töflu, sem sýnir 
gjaldeyrissölu og ábyrgðir vegna innflutn-
ings síðustu þrjú árin. Hefur minnkandi 
hlutfallstala innflutningsins verið háð leyf-
um, og var hún komin niður í aðeins rúm-
lega þriðjung árið 1953. Svipuð þróun kem-
ur fram, ef litið er á útgáfu innflutnings-
og gjaldeyrisleyfa. Ný og framlengd leyfi 
námu sem hér segir 1951—1953 í millj. kr.: 

takmarkanir voru á innflutningi samkvæmt 
honum, eins og að framan segir. 

Árið 1953 var sala samkvæmt bátalistan-
um komin upp í nærri 16% heildargjald-
eyrissölu fyrir innflutningi. Útgáfa A-skir-
teina til útflytjenda bátaafurða, en þeir 
gefa síðan út B-skírteini til innflytjenda, 
er sýnd á 23. töflu. Sést þar einnig, hvern-
ig útgáfan skiptist á framleiðslu áranna 
1951—1953. Útgáfu A-skírteina út á fram-
leiðslu ársins 1953 var að sjálfsögðu hvergi 
nærri lokið um áramót. 

Á árinu 1953 voru gefin út gjaldeyris-
leyfi fyrir öðru en innflutningi að upphæð 
182,0 millj. kr., af þeim voru framlengd 
leyfi 21,7 millj. kr. Á 24. töflu er sýnd gjald-
eyrissala og ábyrgðir vegna leyfa fyrir öðru 
en innflutningi árin 1951—1953. Auk þessa 
yfirfærðu bankarnir gjaldeyri án innflutn-
ingsleyfa fyrir opinbera aðila og erlend 
sendiráð alls að upphæð 20,1 millj. kr. árið 
1953, en árið áður námu slíkar yfirfærslur 
21,1 millj. kr. Meginhlutinn af þessum yfir-
færslum, eða 15,7 millj. kr., var fyrir f jár-
málaráðuneytið, og er þar innifalinn kostn-
aður við utanríkisþjónustuna og önnur út-
gjöld ríkisins erlendis. 



Fréttaþættir 

Utanríkisviðskipti og gjaldeyrisstaða. 

Verzlunarjöfnuðurinn var óvenjulega 
hagstæður fyrstu f jóra mánuði ársins í 

ár. Nam verzlunarhallinn þá aðeins 20 
millj. kr., en á sama tíma í fyrra var hann 
nærri 113 millj. kr. Þessi umskipti stöfuðu 
nær eingöngu af meiri útflutningi. Var 
meira af birgðum frá fyrra ári flutt út nú 
en í fyrra, en jafnframt hefur útflutning-
ur framleiðslu ársins í ár verið örari vegna 
tryggari markaða, einkum fyrir freðfisk. 
Síðan í maí hefur innflutningur aukizt 
mjög, og mánuðina maí—júlí var verzlunar-
jöfnuðurinn óhagstæður um 147 millj. kr., 
en það er 30 millj. kr. verri niðurstaða en 
sömu mánuði síðastliðið ár. 

Greiðslujöfnuðurinn hefur undanfarin ár 

verið miklu hagstæðari að öllum jafnaði en 
verzlunarjöfnuðurinn, enda hafa Íslending-
ar haft miklar duldar gjaldeyristekjur af 
varnarliðinu og í beinni efnahagsaðstoð. 
Tafla á næstu síðu sýnir helztu atriðin í 
gjaldeyrisverzlun bankanna, en á henni 
sést, að greiðslujöfnuðurinn var hagstæður 
þrjá síðustu ársfjórðunga ársins 1953 og 
fyrsta ársfjórðung í ár. Á það skal bent, að 
greiðslujöfnuðurinn hefði orðið mjög óhag-
stæður á öðrum ársfjórðungi 1953, ef óaftur-
kræf framlög væru ekki talin með. 

Á öðrum ársfjórðungi í ár versnaði gjald-
eyrisstaðan stórkostlega, og vaknar þá sú 
spurning, hvort hér er aðeins um stundar-
fyrirbrigði að ræða. Um þetta er erfitt að 
segja. Á þriðja ársfjórðungi virðist ástand-
ið ætla að verða heldur betra, en þó bendir 
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margt til þess, að þróunin síðara hluta árs-
ins verði allmiklu óhagstæðari en í fvrra. 
Útflutningsvörubirgðir eru nú allmiklu 
minni, og þar að auki hefur sumarsíldar-
aflinn orðið um það bil helmingi minni að 
verðmæti en á síðasta ári. Það er því lík-
legt, að útflutningur verði fremur minni en 
meiri en í fyrra, það sem eftir er ársins. 
Eftirspurn eftir gjaldeyri til innflutnings 
fer hins vegar sívaxandi, og er útlit fyrir 
gifurlegan innflutning á næstu mánuðum. 
Um duldar gjaldeyristekjur er það að segja, 
að tekjur af varnarliðinu virðast ætla að 
verða heldur minni á þessu ári en 1953. Til 
ágústloka, námu yfirfærslur á vegum varnar-
Iiðsins og verktaka þess alls 123 millj. kr., 
en 213 millj. kr. allt árið 1953. (Töflur 
nr. I—IV aftast í heftinu sýna inn- og út-
flutning, það sem af er árinu.) 

Aflabrögð. 

Fyrstu sex mánuði ársins var heildar-
aflinn tæpum 20% meiri en á sama tíma-
bili síðastliðið ár. Bátaaflinn jókst um 26%, 
en togaraaflinn um 10%. Fiskisæld var 
meiri á grunnmiðum en verið hefur um 
margra ara skeið, en vegna stækkunar land-
helginnar urðu togarar að halda sig f jær 
landi en áður. Bátaflotinn fór þó ekki úr 
höfn fyrr en 20. janúar vegna verkfalls sjó-
manna, en þeir kröfðust hærra fiskverðs til 
bátaflotans. Samið var um 16% hækkun, 
og er nýja verðið 1,22 kr. fyrir kg af fiski 
slægðum með haus. 

Hagnýting aflans fyrra helming þessa árs 
var allfrábrugðin því, sem var á síðasta ári. 
Rúmlega 80% meira fór í frystingu, enda 
voru nú í gildi samningar um sölu á miklu 
magni af freðfiski. Fiskur í salt var nú 
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15% meiri en í fyrra, en fiskur í herzlu 
34% minni. 

Ekki eru enn fyrirliggjandi endanlegar 
tölur um sumarsíldveiði, en samkvæmt 
bráðabirgðaupplýsingum var aflinn 195 
þús. mál og tunnur, en í fyrra var heildar-
aflinn norðan lands og austan 303 þús. mál 
og tunnur. Verðmætismunurinn er þó miklu 
meiri en þetta, þar sem nú fóru aðeins 57 
þús. tunnur í salt, en 175 þús. Í fyrra. Af -
koma báta á sumarsíldveiðum mun yfirleitt 
hafa verið mjög slæm. (Tölur, er sýna fisk-
aflann og hagnýtingu hans, er að finna á 
V.—VII. töflu aftast í heftinu.) 

Aðgerðir til aðstoðar togaraflotanum 
og innflutningur bifreiða. 

Á árinu 1953 fór hagur togaraútgerðar-
innar mjög versnandi. Einnig fór að bera 
á mikilli manneklu síðara helming ársins, 
sem fór vaxandi eftir áramótin, enda var 
næg vinna í landi og hagur sjómanna mun 
betri á bátaflotanum en á togurunum. Er 
leið að vori, leit út fyrir, að togaraflotinn 
mundi algerlega stöðvast, og samkvæmt 
þingsályktunartillögu var í apríl kosin 
nefnd til að athuga hag togaraútgerðar-
innar. 

Nefndin skilaði áliti í júlíbyrjun. Helztu 
niðurstöður hennar voru þær, að hagur 
togaraflotans hefði farið mjög versnandi 
á árinu 1953 meðal annars vegna minna 
aflaverðmætis. Samkvæmt athugun, sem 
gerð var á rekstrarreikningum 30 togara 
fyrir árið 1953, reyndist meðalrekstrarhalli 
togara af eldri gerðinni 853 þús. kr., eftir 
að eðlilegar afskriftir höfðu verið reikn-
aðar. Nefndin gerði ráð fyrir, að hækka 
þyrfti kaup togarasjómanna í framtíðinni 
allverulega, og ályktaði hún, að í ráðstöf-
unum þeim, sem gerðar yrðu til að bæta 
afkomu togaranna, væri rétt að miða við, 
að rekstrartap hjá meðaltogara yrði um 
950 þús. kr. á ári. 

Með bráðabirgðalögum um aðstoð við 
togaraútgerðina, sem gefin voru út 6. ágúst, 
var ákveðið að leggja sérstakt leyfisgjald 
á innflutningsleyfi fyrir bifreiðum. Má það 

nema allt að 100% af fob.-verði og vera mis-
munandi eftir tegundum bifreiða, og einnig 
mega bifreiðir til sérstakra nota vera gjald-
frjálsar. Gjaldið skal renna í sérstakan sjóð, 
sem verja á til að greiða togaraútgerðinni 
rekstrarstyrk á þessu ári. Styrkurinn má 
nema allt að 2.000,00 kr. fyrir hvern dag, 
sem skipi er sannanlega haldið úti til veiða 
á tímabilinu 1. ágúst til 31. desember 1954. 
Auk þessarar lagasetningar var ákveðið að 
reyna að fá lækkaða ýmsa kostnaðarliði út-
gerðarinnar, t. d. vátryggingar og olíur, og 
einnig fá hækkað verð það, sem frystihúsin 
greiða fyrir togarafisk, en ekkert af því 
hefur enn tekizt. Verð það, sem greitt er 
fyrir togarafisk, er nú, eins og verið hefur, 
85 aurar á kg fyrir slægðan fisk með haus. 
Vegna hærra fiskverðs í Rússlandi var þó 
verðið á karfa til togara hækkað nýlega úr 
85 aurum í 90 aura hvert kg. 

Í samræmi við ofangreinda lagasetningu 
auglýsti Innflutningsskrifstofan 16. ágúst, 
að veitt yrðu á næstunni innflutningsleyfi 
fyrir 1.175 bifreiðum, sem hér segir: 

1) 300 fólksbifreiðum og 300 sendiferða-
bifreiðum, sem flytja má frá hvaða 
landi sem er. Hið nýja leyfisgjald af 
þessum bifreiðum verður 100% af fob.-
verði. 

2) 100 fólksbifreiðum frá Rússlandi, sem 
þegar hafa verið keyptar, og 70 fólks-
bifreiðum frá Tékkó-Slóvakíu. Leyfis-
gjald af þessum bifreiðum er 60%. 

3) 275 vörubifreiðum, sem flytja má frá 
hvaða landi sem er, og verða þær undan-
þegnar leyfisgjaldi. 

4) 70 jeppum frá Evrópu og Bandaríkjun-
um, sem úthlutunarnefnd jeppabifreiða 
úthlutar. Nú hefur verið ákveðið, 
að ekki verði greitt af þeim leyfis-
gjald. 

Viðskiptasamningar 1954. 

Danmörk. Hinn 11. júní 1954 var með 
tilvísun til viðskiptasamnings frá 4. júní 
1948 undirritað í Reykjavík viðskiptasam-
komulag milli Íslands og Danmerkur um 
viðskipti á tímabilinu frá 15. marz 1954 til 
14. marz 1955. Samkvæmt samkomulaginu 
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mun ríkisstjórn Danmerkur leyfa innflutn-
ing frá Íslandi á niðursoðnum sjávarafurð-
um fyrir 200 þús. danskar kr., söltuðum 
hrognum fyrir 1 millj. danskar kr. og öðr-
um íslenzkum afurðum á sama hátt og áður 
hefur tíðkazt. Innflutningur er nú frjáls í 
Danmörku á íslenzkri saltsíld og saltfiski, 
en ef þessar vörur verða að nýju háðar inn-
flutningstakmörkunum, mun danska ríkis-
stjórnin leyfa innflutning á samningstím-
anum á 20 þús. tunnum af saltsíld og 500 
tonnum af saltfiski. Ríkisstjórn Íslands 
mun, að svo miklu leyti sem gjaldeyrisástand 
landsins leyfir, heimila innflutning frá Dan-
mörku á sama hátt og áður hefur tíðkazt. 
Ríkisstjórn Íslands mun heimila útflutning 
til Danmerkur á 10% af síldarmjöli því, er 
til útflutnings kemur, framleiddu sumarið 
1954, og 20% af síldarmjöli, er til útflutn-
ings kemur, framleiddu veturinn 1954— 
1955. Enn fremur mun heimilaður útflutn-
ingur til Danmerkur á 7 1/2% af síldarlýsi 
framleiddu 1954 og á 15% af síldarlýsi 
framleiddu veturinn 1954—1955. 

Ríkisstjórnir beggja landanna eru sam-
mála um að stuðla að auknum viðskiptum 
milli Íslands og Danmerkur, og með tilliti 
til hins tiltölulega mikla innflutnings 
danskra vara til Íslands munu þær einkum 
leitast við að greiða fyrir útflutningi frá 
Íslandi til Danmerkur. 

Finnland. Hinn 20. febrúar 1954 var 
undirritaður í Helsinki nýr viðskiptasamn-
ingur milli Íslands og Finnlands. Samning-
urinn gildir frá 1. febrúar 1954 til 31. 
janúar 1955. Ef hvorugur aðili segir samn-
ingnum upp fyrir árslok 1954, framlengist 
hann sjálfkrafa um eitt ár. Samkvæmt 
samningnum er gert ráð fyrir, að heildar-
verðmæti útflutnings og innflutnings á 
samningstímabilinu nemi um 2,4 millj. 
sterlingspunda. Helztu útflutningsvörur frá 
Íslandi eru saltsíld, síldar- og fiskimjöl, 
þorskalýsi, skreið, freðfiskur, freðsíld, gær-
ur og garnir. Helztu útflutningsvörur frá 
Finnlandi til Íslands verða timbur, staurar, 
krossviður, þilplötur, pappírsvörur, gúmmí-
skófatnaður, járnvörur, rafmagnsvörur og 
fleiri vörur. Með samningnum er ákveðið, 
að greiðslur milli landanna skuli áfram 

reiknaðar í sterlingspundum, og gagnkvæm 
yfirdráttarheimild Landsbankans og Finn-
landsbanka er ákveðin 400 þús. sterlings-
pund. 

Frakkland. Hinn 5. febrúar 1954 var gert 
samkomulag um framlengingu viðskipta-
samnings milli Íslands og Frakklands frá 
6. desember 1951. Samkvæmt samkomulagi 
þessu, sem gildir til 31. marz 1954, er gert 
ráð fyrir áframhaldandi viðskiptum milli 
landanna á svipuðum grundvelli og fyrr. 
Heimiluð er sala til Frakklands á nýjum, 
frystum fiski fyrir 190 millj. franskra 
franka og niðursuðuvörum og ýmsum iðn-
aðarvörum fyrir 35 millj. franka. 

Pólland. Hinn 27. janúar 1954 var undir-
rituð í Reykjavík bókun um viðskipti milli 
Íslands og Póllands á árinu 1954 á grund-
velli viðskiptasamnings milli landanna frá 
18. nóvember 1949. Samkvæmt bókuninni 
er gert ráð fyrir, að til ársloka 1954 verði 
heimilaðar sölur til Póllands á allt að 3.000 
tonnum af frystri síld, allt að 1.000 tonn-
um af saltaðri síld, allt að 2.000 tonnum af 
fiskimjöli og fleiri vörum. Á móti er gert 
ráð fyrir, að Íslendingar kaupi frá Póllandi 
allt að 50 þús. tonnum af kolum, vefnaðar-
vöru, sykur, postulíns- og glervörur, járn-
vörur og fleira. 

Rúmenía. Hinn 13. apríl 1954 voru undir-
ritaðir í Reykjavík viðskipta- og greiðslu-
samningar milli Íslands og Rúmeníu. Samn-
ingarnir gilda frá undirritunardegi til 31. 
desember 1955. Samkvæmt samningunum er 
gert ráð fyrir, að frá Íslandi verði flutt út 
saltsíld, freðsíld, hraðfrystur fiskur og salt-
fiskur. Helztu útflutningsvörur frá Rúmeníu 
til Íslands verða harðviður, fóðurbætir, 
maísmjöl og sement. Í greiðslusamningnum 
er ákveðið, að greiðslur milli landanna skuli 
reiknaðar í íslenzkum krónum, og gagn-
kvæm yfirdráttarheimild Landsbankans og 
Þjóðbankans rúmenska er ákveðin 1,5 
millj. kr. 

Rússland. Hinn 19. júní 1954 var undir-
rituð í Moskvu bókun um gagnkvæmar 
vöruafhendingar frá Íslandi og Rússlandi 
á tímabilinu frá 1. júlí 1954 til 31. desember 
1955. Er bókun þessi gerð á grundvelli við-
skiptasamnings frá 1. ágúst 1953. Gert er 
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ráð fyrir, að Íslendingar afhendi til Rúss-
lands á tímabilinu 35 þús. tonn af frystum 
fiskflökum, 15 þús. tonn af saltsíld, 2 þús. 
tonn af frystri síld og ýmsar vörur fyrir 
4 millj. kr. Á móti er meðal annars gert ráð 
fyrir, að flutt verði inn frá Rússlandi 299 
þús. tonn af brennsluolíum, 56 þús. tonn af 
bifreiðabenzíni, 75 þús. tonn af sementi, 
2 þús. tonn af steypustyrktarjárni, 4 þús. 
tonn af hveiti og hveitimjöli, 5 þús. tonn 
af maís, 4 þús. tonn af rúgmjöli, 3 þús. tonn 
af hveitiklíði og ýmsar vörur svo sem bif-
reiðir, landbúnaðarvélar, timbur, efnavörur 
og fleira fyrir 31,5 millj. kr. 

Tékkó-Slóvakía. Hinn 31. ágúst 1954 
voru undirritaðir í Reykjavík viðskipta- og 
greiðslusamningar milli Íslands og Tékkó-
Slóvakíu. Samningarnir gilda frá 16. sept-
ember 1954 til 31. ágúst 1957 og framlengj-
ast síðan sjálfkrafa um eitt ár, hafi hvor-
ugur aðili sagt samningunum upp sex mán-
uðum fyrir þann tíma. Samningunum fylgdu 
listar yfir fyrirhuguð vöruskipti á tímabil-
inu 16. september 1954 til 31. ágúst 1955. 
Er þar gert ráð fyrir, að Íslendingar flytji 
til Tékkó-Slóvakíu á því tímabili 6.000 tonn 
af hraðfrystum fiski, 2.000 tonn af saltaðri 
og frystri síld, 500 tonn af fiskimjöli og 
ýmsar vörur fyrir 400 þús. tékkneskar 
krónur. Helztu vörur, sem gert er ráð fyrir, 
að fluttar verði inn frá Tékkó-Slóvakíu, eru 
meðal annars vefnaðarvörur fyrir 4,5 millj. 
tékkn. kr., gúmmískófatnaður fyrir 2,5 
millj. tékkn. kr., járn- og stálvörur fyrir 
3,0 millj. tékkn. kr. auk fjölda annarra vara. 
Gert er ráð fyrir, að vörulistar þessir verði 
endurskoðaðir árlega af fulltrúum samn-
ingsaðila eða nýir listar samdir, ef þörf 
gerist. Samkvæmt greiðslusamningnum fara 
greiðslur milli landanna fram á reikning-
um milli Landsbankans og tékkneska þjóð-
bankans, og er gagnkvæmur yfirdráttur 
þeirra ákveðinn 7.500 þús. tékkneskar kr. 
eða 16.964 þús. ísl. kr. 

Vestur-Þýzkaland. Hinn 12. janúar 1954 
var undirrituð í Bonn bókun um framleng-
ingu viðskiptasamnings milli Íslands og 
Vestur-Þýzkalands frá 12. desember 1950. 
Samkvæmt bókuninni var samningurinn 
framlengdur til 30. júní 1954. Gert var ráð 

fvrir áframhaldandi viðskiptum á sama 
grundvelli og áður. Hinn 20. maí 1954 var 
undirritaður í Bonn nýr viðskiptasamning-
ur milli Íslands og Vestur-Þýzkalands. 
Samningurinn gildir frá 1. júlí 1954 og er 
uppsegjanlegur hálfsárslega með þriggja 
mánaða fyrirvara, þó ekki fyrr en 30. júní 
1955. Samkvæmt samningnum er meðal ann-
ars gert ráð fyrir, að Íslendingar flytji til 
Þýzkalands nýjan og frvstan fisk fyrir 7,5 
millj. þýzk mörk, fiski- og síldarmjöl fyrir 
5,0 millj. mörk, saltfisk 5,0 millj. mörk, 
harðfisk 5,0 millj. mörk, hvallýsi 2,0 millj. 
mörk, annað lýsi 3,0 millj. mörk og saltsíld 
1,2 millj. mörk. 

Endurskoðun skattalaga. 

Ríkisstjórnin skipaði fyrir tveimur ár-
um fimm manna nefnd til þess að gera 
heildarendurskoðun á skattalögunum. Fyrsti 
árangur þessarar endurskoðunar voru lög 
nr. 41/1954, sem samþykkt voru á Alþingi 
í apríl, en í þeim er gerð mikilvæg breyting 
á skattlagningu einstaklinga. Breytingun-
um má einkum skipta í þrennt. Í fyrsta lagi 
var skattlagningin gerð miklu einfaldari en 
verið hefur. Í stað þriggja skatta, tekju-
skatts, stríðsgróðaskatts og tekjuskattsvið-
auka, kemur nú einn almennur tekjuskatt-
ur. Í öðru lagi var ákveðið að gera sparifé 
skattfrjálst og afnema framtalsskyldu á 
því. Í þriðja lagi voru mjög auknar frá-
dráttarheimildir, og var meðal annars stefnt 
að því að létta sköttum af fjölskyldum og 
sjómönnum. Skattstofan hefur áætlað, að 
þessar breytingar hafi í för með sér að 
meðaltali 29% lækkun skatta einstaklinga. 
Verður nú nokkru nánari grein gerð fyrir 
þessum breytingum. 

Fyrst er þá að geta breytinga á skatt-
stiganum. Nú er, eins og fyrr segir, aðeins 
um einn tekjuskatt að ræða, en hins vegar 
eru notaðir tveir skattstigar, og gildir ann-
ar fyrir einhleypa og hinn fyrir hjón. Sam-
kvæmt nýja skattstiganum greiða einhleyp-
ingar yfirleitt svipaðan skatt og verið hef-
ur. Samkvæmt hinum nýja skattstiga greiða 
hjón lægri skatta en einsaklingar af allt að 
45 þús. kr. skattskyldum tekjum, en það 
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samsvarar 57 þús. kr. nettótekjum hjá barn-
lausum hjónum og 66 þús. kr. hjá hjónum 
með tvö börn á framfæri. Persónufrádrátt-
ur er með lögunum hækkaður allverulega, 
og er upphæð hans ákveðin sem hér segir: 
fyrir einhleypa 6.500,00 kr., fyrir hjón 
12.000,00 kr. og fyrir hvert barn 4.500,00 kr. 
Persónufrádráttarupphæðin skal í framtíð-
inni breytast í réttu hlutfalli við vísitölu-
breytingar. 

Skattfrelsi sparifjár. Hér er um algert 
nýmæli að ræða, og er tilgangur þess sá að 
stuðla að auknum sparnaði í landinu. Sam-
kvæmt lögunum eru eftirtaldar spariinn-
stæður í bönkum, sparisjóðum og löglegum 
innlánsdeildum félaga undanþegnar fram-
talsskyldu og eignarskatti: 

1) Innstæður skuldlausra skattgreiðenda. 
2) Innstæður skattgreiðenda, sem skulda 

120 þús. kr. eða minna í fasteignaveðs-
lánum til 10 ára eða lengri tíma, sem 
notuð hafa verið til að afla fasteigna 
eða endurbæta þær. 

3) Á þann hluta innstæðna hjá öllum 
skattgreiðendum, sem eru umfram 
skuldir. 

Undanþegnir framtalsskyldu og eignar-
skatti eru allir vextir af skattfrjálsum inn-
stæðum. 

Loks var ákveðið að auka réttindi til frá-
dráttar allverulega, og verður hér getið 
hins helzta: 

Heimild til að draga frá tekjum iðgjöld 
vegna ólögboðinna líftrygginga var rýmk-
uð mjög mikið. Frádráttur vegna slíkrar 
iðgjaldagreiðslu má nema allt að 10% af 
nettótekjum skattgreiðenda, en þó ekki 
hærri fjárhæð en 7 þús. kr. á ári, nema sér-
stakt leyfi fjármálaráðherra komi til. Þessi 
frádráttarheimild er þó því skilyrði bund-
in, að tryggingin sé keypt hjá lífeyrissjóði, 
tryggingarfélagi eða stofnun, sem starfar 
eftir reglum, sem fjármálaráðuneytið sam-
þykkir. Einnig er heimilað að draga frá 
tekjum iðgjald af líftryggingu, sem nemur 
allt að 2 þús. kr. Þegar þess er gætt, að 
sjóðssöfnun tryggingarfélaga og lífeyris-
sjóða er mikilvægur þáttur sparnaðar hér 
á landi, ættu þessar ráðstafanir að geta 
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haft þau áhrif að auka framboð á lánsfé 
allverulega. 

Við stofnun heimilis er nú heimilt að 
draga frá tekjum hjóna á því skattári, sem 
þau ganga í hjónaband, upphæð, sem nem-
ur persónufrádrætti fyrir ómagalaus hjón. 
Einnig hafa leigjendur heimild til að draga 
frá skatti helming þeirrar húsaleigu, sem 
er umfram þá upphæð, sem talin mundi til 
tekna, ef um sjálfsíbúð væri að ræða. Upp-
hæðin má þó ekki vera hærri en 600 kr. á 
hvern mann, sem framteljandi hefur á fram-
færi á heimili sínu. Ákvæði þetta nær ekki 
til einhleypinga. 

Hækkaður hefur verið frádráttur vegna 
heimilisaðstoðar, þegar konan vinnur utan 
heimilis fyrir skattskyldum tekjum. Frá-
drátturinn má nema persónufrádrætti kon-
unnar og 1/3 af persónufrádrætti barna eða 
annarra ómaga, sem hjónin hafa á fram-
færi sínu. í heild má frádrátturinn þó ekki 
nema meira en 2/3 af því, sem konan vinnur 
inn, og ekki heldur meira en greitt hefur 
verið fyrir keypta heimilisaðstoð. Þessarar 
heimildar njóta einnig ekkjur og ógiftar 
mæður, sem hafa ómaga á framfæri sínu. 
Ekklar og ókvæntir menn, sem hafa barn 
á framfæri, mega draga frá tekjum sínum 
fjárhæð, sem nemur persónufrádrætti ein-
staklinga og 1/3 af persónufrádrætti barna, 
sem þeir hafa á framfæri á heimili sínu. 
Ekki má þó frádráttarupphæðin nema 
meira en greitt er fyrir heimilishjálp. 

Sjómönnum á fiskiskipum, sem sjálfir 
leggja til fæði, er heimilt að draga frá tekj-
um fæðiskostnað, reiknaðan á sama verði 
og skattyfirvöld meta fæði til tekna á 
sama stað. Enn fremur er fiskimönnum 
heimill frádráttur vegna hlífðarfatakostn-
aðar, er nemi 200—300 kr. á mánuði miðað 
við þann tíma, sem viðkomandi er skráður 
í skipsrúmi. Loks er skattgreiðendum, sem 
þurfa að fara langferð vegna vinnu sinnar, 
heimill frádráttur samkvæmt mati skatt-
yfirvalda. 

Engar breytingar voru gerðar með lög-
um þessum á skattstíga þeim, sem félög, 
önnur en samvinnufélög, eru skattlögð eftir. 
Hins vegar er gjaldendum veittur 20% af-
sláttur af skattgjaldi. Sami afsláttur er fé-
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lögum veittur af álögðum tekjuskattsvið-
auka og stríðsgróðaskatti. 

Í lögum nr. 48/1954 var ákveðið, að ekki 
mætti leggja útsvar á skattfrjálsar spari-
innstæður eða vexti af þeim. Við útsvars-
álagningu í Reykjavík í ár voru veittar 
sömu frádráttarheimildir og í tekjuskatts-
lögunum. Í stað persónufrádráttar af tekj-
um var veittur 700 kr. frádráttur af útsvari 
fyrir konu og hvern ómaga, sem á framfæri 
er, en hann var áður 450 kr. 

Gullgengi íslenzkrar krónu. Pappírs-
krónan er nú 13,533% af upphaflegu verð-
gildi sínu. Ein pappírskróna samsvarar nú 

0.0545675 gr af skíru gulli. Samkvæmt því 
jafngilda nú 100 gullkrónur 738,95 pappírs-
krónum. 

Eftirfarandi breytingar hafa orðið á 
gengisskráningu erlends gjaldeyris frá 
1. janúar til 15. september 1954: 

Kanadadollar. Sölugengi Kanadadollars 
var hækkað 11. febrúar úr 16,82 í 16,88 og 
aftur 26. febrúar í 16,94. Hinn 2. apríl var 
sölugengi hans lækkað í 16,70, en hækkaði 
aftur 20. ágúst í 16,90. Kaupgengi var allt-
af 6 aurum lægra en sölugengi. 

Svissneskir frankar. Sölugengi hækkaði 
11. febrúar úr 373,70 í 374,50 og kaupgengi 
úr 372,50 í 373,30. 

Hollenzk gyllini. Sölugengi hækkaði 11. 
febrúar úr 429,90 í 430,35 og kaupgengi úr 
428,50 í 428,95. 

Líra. Opinber skráning á kaupgengi var 
tekin upp 11. febrúar 1953. Áður var að-
eins skráð sölugengi. 

Þýzk mörk. Sölugengi hækkaði 11. 
febrúar úr 389,00 í 390,65 og kaupgengi úr 
387,00 í 389,35. 

Peningamarkaðurinn. 

Hin mikla þensla í peningakerfinu, sem 
einkenndi árið 1953, hefur haldið áfram á 
þessu ári, en aukning seðlaveltunnar hefur 
þó ekki verið eins mikil. Ef borið er saman 
ástandið á peningamarkaðinum í lok ágúst 

Seðlavelta. 
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síðastliðins og á sama tíma í fyrra, sést, að 
seðlaveltan er nú tæpum 26 millj. kr. meiri, 
en þó eru helztu útlánaliðir seðlabankans 
lægri. Hlaupareikningsskuldir ríkissjóðs eru 
nú nærri 68 millj. kr. lægri og endurkeyptir 
víxlar 26 millj. kr. lægri, enda eru nú mun 
minni birgðir útflutningsafurða í landinu. 
Ástæðan fyrir því, að seðlaveltan hefur auk-
izt þrátt fyrir þetta, er sú, að útlánsgeta 
seðlabankans er nú allmiklu minni en í 
fyrra. Munar mest um það, að mótvirðisfé 

hefur lækkað um 92 millj. kr., og einnig 
hefur aðstaðan gagnvart útlöndum batnað. 

Gjaldeyrisstaðan batnaði mjög mikið frá 
ágúst í fyrra til febrúarloka, en síðan hefur 
gjaldeyriseign bankanna lækkað um 100 
millj. kr. Það versta við þessa þróun er, að 
hún hefur verið samfara aukningu seðla-
veltunnar, en þegar seðlabankinn selur 
gjaldeyri, ætti það að vera honum kleift að 
draga inn peninga. En útlánaaukningin hef-
ur verið svo mikil undanfarna sex mánuði, 

Aðstaða bankanna gagnvart útlöndum. 

Endurkeyptir víxlar í seðlabankanum. 
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einkum endurkaup víxla, að það hefur meira 
en vegið upp á móti minnkun gjaldeyris-
eignarinnar. 

Þegar á allt er litið, er þó ástæða til að 
gera ráð fyrir, að aukning seðlaveltunnar 
verði minni til áramóta nú en í fyrra. Þá 
voru á því tímabili teknar um 90 millj. kr. 
úr Mótvirðissjóði, og er ekki liklegt, að 
neitt gerist á þessu ári, sem rýri svo mjög 
útlánsgetu seðiabankans. Hver þróunin 
verður, er mest undir því komið, hvort út-

lán til ríkissjóðs og endurkaup afurðavixla 
vaxa eða ekki, en venjulega lækka báðir 
þessir liðir síðustu mánuði ársins. 

Hagstæðasti þáttur þróunarinnar undan-
farið er, að spariinnlögin í bönkunum hafa 
haldið áfram að vaxa jafnt og þétt. Síðan 
í desember hafa þau hækkað um 125 millj. 
kr. Veltiinnlánin jukust einnig framan af 
árinu, en síðan í maí hafa þau lækkað á ný 
um 36 millj. kr. 

Alvarlegast er, að hin mikla aukning inn-

Heildarútlán bankanna. 
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lána hefur hvergi nærri nægt til þess að 
vega upp á móti útlánaaukningunni, en hún 
hefur numið 226 millj. kr. frá janúarlokum 
til ágústloka. Á sama tíma hafa innlánin 
aukizt um 86 millj. kr. Jöfnuður hefur náðst 

með því, að seðlaveltan hefur aukizt og 
gjaldeyriseign bankanna stórlækkað, en 
hvort tveggja horfir í öfuga átt við það, 
sem æskilegt er. 

Spariinnlán í bönkunum. 

Veltiinnlán í bönkunum að frádregnu mótvirðisfé. 



Töflur 
I. tafla.. Inn- og útflutningur og verzlunarjöfnuður eftir mánuðum 

1952—1954 í millj. kr. 

II. tafla. Útflutningur helztu vöruflokka í millj. kr. og hlutfallstölum (%). 
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III. tafla. Viðskipti við einstök lönd í millj. kr. 
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IV. tafla. Viðskipti við einstök lönd í hlutfallstölum (%). 
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V. tafla. Fiskafli, sundurliðað á togara og báta, frá janúar 1952 til júní 1954. 

VI. tafla. Fiskaflinn 1952—1954, skipt á fisktegundir. 
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VII. tafla. Hagnýting fiskaflans 1952—195U-
Aflinn talinn eins og á VI. töflu. 

VIII. tafla. Framleiðsla og sala mjólkurafurða. 
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XVI. tafla. Verðbréfa- og skuldabréfaeign tryggingarfélaga og 
eftirlaunasjóða í árslok 1953. 

XVII. tafla. Innlán og útlán sparisjóða, Söfnunarsjóðs og innlánsdeilda kaupfélaga. 
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XVIII. tafla. Efnahagsreikningar seðlabankans í árslok 1953 
og í mánaðarlok janúar — júní 1954. 

Í þús. kr. 
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