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FJÁRMÁLATÍÐINDI eru gefin út af 
hagfræðideild Landsbanka Íslands, 
og er ráðgert, að þau komi út f j ór -
um sinnum á ári. Söluumboð og af-
greiðslu áskrifta hefur Ísafoldar-
prentsmiðja h.f., Reykjavík. 

Áskriftarverð er 25 kr. á ári, en í 
bókaverzlunum kostar hvert hefti 10 
krónur. 

Þeir, sem þess óska, geta fengið ritið 
óskorið. 

Vegna verkfalls og þar af leiðandi tafa á af-
greiðslu pappírs gátu Fjármálatíðindi ekki kom-
ið út um mánaðamótin marz — apríl, eins og 
ætlað var. Eru lesendur beðnir velvirðingar á 

þeim drætti, sem orðið hefur. 



Að loknu verkfalli 
Hinn 18. marz hófst eitt mesta verkfall, sem háð hefur verið 
hér á landi, og- lauk því ekki fyrr en 29. apríl. Samningar 
tókust um 10% kauphækkun auk ýmissa fríðinda, svo sem 
atvinnuleysistrygginga. Hér er rætt um nokkur atriði varð-
andi áhrif kauphækkunar á verðlag og kjör launþega. 

Þungu fargi var létt af öllum lands-
lýð, þegar samningar tókust loks 

eftir sex vikna verkfall, sem stöðvað 
hafði nær alla framleiðslu í Reykjavík 
og nágrenni og kostað þjóðfélagið gífur-
leg verðmæti. Þegar hjól framleiðsl-
unnar eru komin af stað á ný og at-
vinnulíf þjóðarinnar færist í fyrri 
skorður, er þörf að hefja æsingalausar 
umræður um hin miklu vandamál, sem 
biða úrlausnar. Harðvítugar vinnudeil-
ur og verkföll skapa ástand, sem líkist 
engu fremur en innanlandsófriði. Allar 
skynsamlegar umræður um vandamálin 
verða að engu, réttur valdsins ríkir 
einn í þjóðfélaginu og getur af sér hat-
ur og illdeilur, sem grafa undan heil-
brigði þjóðskipulagsins og réttlætistil-
finningu þjóðarinnar. Flestir hljóta að 
vera sammála um, að mikla nauðsyn 
ber til, að Íslendingar læri af þessari 
sorglegu og dýrkeyptu reynslu að skapa 

sér lög og reglur um meðferð vinnu-
deilna, sem forðað geti slíkri sóun and-
legra og efnahagslegra verðmæta í 
framtíðinni. Hætt er þó við, að jafnvel 
sú réttarbót yrði ekki einhlít. Harðvít-
ugar vinnudeilur eiga sér ekki eingöngu 
rætur í stjórnmálalegu ofstæki og ófull-
komnu réttarfari; þær eru sjúkdóms-
einkenni þjóðfélags, sem hefur mistek-
izt að halda heilbrigðri stefnu í efna-
hagsmálum, forðazt að horfast í augu 
við alvarleg vandamál og skort samhug 
til að leysa þau. 

II. 

Sú spurning hlýtur að vera efst í 
hugum manna að loknu verkfalli, hver 
áhrif hinar nýju kauphækkanir muni 
hafa á þjóðarbúskapinn. Það er vafa-
lítið, að í kjölfar þeirra samninga, sem 
gerðir hafa verið í Reykjavík við verka-
menn og iðnaðarmenn, munu sigla sam-
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svarandi kauphækkanir allra stétta alls 
staðar á landinu. Og hjá því getur ekki 
farið, að verðhækkanir og hækkun fram-
leiðslukostnaðar, sem af þeim hlýtur að 
leiða, muni hafa alvarlegar afleiðingar 
fyrir efnahagslíf landsins. Íslendingar 
mega sízt við því nú að hrinda af stað 
nýrri verðhækkunaröldu. Útflutnings-
framleiðslan berst í bökkum og er hald-
ið gangandi með alls konar styrkjum og 
uppbótum, sem kosta almenning þegar 
stórútgjöld í sköttum og hækkuðu vöru-
verði, en sú byrði hlýtur enn að þyngj-
ast, ef verðlag hækkar að ráði. Er það 
óleyst gáta, hve lengi verður hægt að 
halda mikilvægustu atvinnuvegum þjóð-
arinnar uppi á þennan hátt. 

Kauphækkanirnar munu einnig verða 
til þess að stórhækka rekstrarútgjöld 
ríkissjóðs og kostnað af framkvæmdum 
ríkis og einstaklinga, og bendir allt til 
þess, að hin auknu ríkisútgjöld muni 
leiða til hallareksturs og nýrrar verð-
bólgu, nema dregið sé verulega úr fjár-
festingu og framkvæmdum. Íslendingar 
hafa síðustu árin búið við meira jafn-
vægi í efnahagsmálum en um langt skeið 
undanfarið. Enda þótt mikið hafi á 
vantað, að verðþenslan væri stöðvuð og 
að telja mætti ástandið viðunandi, hef-
ur það þó borið ávöxt í vaxandi fram-
leiðslu, meira vöruúrvali og aukinni 
sparifjársöfnun. Fyrirsjáanlegt er, að 
allt þetta mun fara forgörðum, ef ekki 
er gripið hart í taumana nú þegar. Ef 
forðast á að hleypa taumlausri verð-

bólgu af stað, verður að gera róttækan 
niðurskurð á útgjöldum ríkissjóðs til 
framkvæmda og að draga úr útlánum 
bankanna. 

III. 

Mjög vafasamt er, hvern ávinning 
launþegar munu hafa af hinum almennu 
kauphækkunum. Ef dæma á eftir reynslu 
fyrri ára, er hætt við, að mestallar 
kjarabæturnar verði að engu vegna 
hækkaðs verðs á vörum og hvers kyns 
þjónustu. Samkvæmt því kerfi, sem Ís-
lendingar eiga við að búa, er mestallt 
kaupgjald og mikill hluti vöruverðs 
beinlínis bundið vísitölu. Af því leiðir, 
að kauphækkanir hafa óumflýjanlega í 
för með sér almenna hækkun alls verð-
lags í landinu. Einn þáttur hinna nýju 
samninga er, að aftur hefur verið horf-
ið að greiðslu fullra vísitölubóta á laun 
í stað grunnkaupshækkana. Með því er 
stefnt í öfuga átt, ekki aðeins fyrir þjóð-
félagið í heild, heldur einnig fyrir laun-
þega sjálfa. Vísitölubindingin er þeim í 
rauninni lítil trygging, og hún hefur 
ekki einu sinni orðið til þess að forða 
þjóðinni frá vinnudeilum. Hins vegar 
hefur hún gert verðbólguskrúfuna 
margfalt hættulegri en ella og átt drjúg-
an þátt í því að eyðileggja tilraunir, 
sem gerðar hafa verið til að koma á 
jafnvægi í þjóðarbúskapnum út á við. 

Sá háttur virðist vera orðinn hefð-
bundinn hér á landi, að öll launakjör 
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breytist hverju sinni í sömu hlutföllum 
með þeim afleiðingum, að flestallar 
vinnudeilur snúast um það, hvert hið 
almenna verðlag skuli vera í landinu, en 
ekki hverra launa viðkomandi stétt skuli 
njóta. Af þessum orsökum hefur ríkis-
valdið óbeint orðið aðili að öllum helztu 
vinnudeilum síðustu ára. Jafnframt hef-
ur það tekið á sig að tryggja afkomu út-
vegsins og að viðhalda nægri atvinnu í 
landinu. Ef þessi þróun heldur áfram, 
er hætt við, að brátt liði að því, að 
launamálum verði skipað með lagaboði. 
Reynsla annarra þjóða sýnir, að eftir 
því sem ríkisvaldið eykur afskipti sín af 
efnahagslífinu, neyðist það til að setja 
samningsrétti verkalýðsfélaga þrengri 
skorður, og í fullkomnu áætlunarhag-
kerfi er verkfalls- og samningsréttur-
inn afnuminn með öllu. Ef það tækist 
að koma á heilbrigðu jafnvægi í efna-
hagsmálum Íslendinga, afnema fram-
leiðslustyrki, niðurgreiðslur, vísitölu-
bindingu á laun og verðfestingu land-
búnaðarafurða, mundi ein afleiðingin 
verða sú, að samningsréttur verkalýðs-
félaga yrði meiri og raunverulegri en 
hann nú er. 

IV. 

Í vinnudeilunni var því haldið fram, 
að kaupmáttur launa hefði rýrnað á 
undanförnum árum. Tvær hagfræðileg-
ar álitsgerðir, sem birtar voru um þetta 
efni, voru samdóma um, að kaupmátt-

urinn hefði verið nær óbreyttur síðustu 
þrjú ár. Í þeim báðum var þó lögð 
áherzla á, að niðurstaða þessi væri ekki 
óyggjandi vegna þess, hve upplýsingar 
væru takmarkaðar og vísitala fram-
færslukostnaðar ófullnægjandi. Óneit-
anlega bendir margt til þess, að kaup-
máttur launa hafi rýrnað nokkuð á 
þessu tímabili, þrátt fyrir allmikla 
framleiðsluaukningu í þjóðfélaginu. 
Tekjuskiptingin virðist með öðrum orð-
um hafa snúizt launþegum í óhag. 

Orsakir þessarar þróunar er vafa-
laust að finna í ofþenslu þeirri, sem 
verið hefur í efnahagskerfinu á þessu 
tímabili. Hún hefur skapað mikinn 
óeðlilegan gróða í nokkrum atvinnu-
greinum, bæði í formi yfirvinnu og 
hárrar álagningar. 

Kauphækkun launþegum til handa er 
ólíkleg til þess að leiðrétta þetta rang-
læti. Eins og nú er ástatt, er hætt við, 
að hún leiði til svo mikillar hækkunar 
verðlags, að ekkert verði á unnið. Önn-
ur leið, sem nefnd hefur verið, er niður-
færsla, vöruverðs fyrir atbeina ríkis-
valdsins, en hún mundi verða dýr í 
sköttum og öðrum álögum og mjög 
erfið í framkvæmd. Sé verð nokkurra 
nauðsynja lækkað, mundi sá kaupmátt-
ur, sem við það losnaði, koma fram í 
verðhækkunum á einhverjum öðrum 
vörum eða þjónustu, svo að lítið væri á 
unnið. 

Ein leiðin til að koma á réttlátari 
skiptingu þjóðarframleiðslunnar er að 
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draga úr þenslunni og hinni gífurlegu 
eftirspurn. Sé kaupgetan meiri en þær 
vörur og þjónusta, sem í framboði eru, 
hlýtur það að leiða til óhóflegs gróða, 
sem oft lendir í höndum þeirra, sem sízt 
skyldi. Framleiðsla þjóðarinnar ákveð-
ur, hverjar raunverulegar tekjur henn-
ar eru, og sé kaupgetan meiri en hún 
segir til um, hefur það í för með sér 
óréttlátari skiptingu þjóðarteknanna, 
rýrnun verðgildis peninganna, gjald-
eyrisskort og önnur þjóðfelagsmein. Í 
fjölmörgum löndum hefur reynslan 

sannað, að verðbólga hefur skaðað laun-
þega meira en flestar aðrar stéttir. 
Hvort takast á að koma á jafnvægi í 
efnahagsmálum Íslendinga og skapa 
grundvöll heilbrigðrar fjárfestingar og 
framleiðsluaukningar, veltur mjög á 
því, að launþegar skilji þessa stað-
reynd. Það er kaldhæðni, ef þeir reyn-
ast fúsari en atvinnurekendur að hrinda, 
af stað nýrri verðbólguöldu, þvi að 
reynslan sýnir, að hún muni verða laun-
þegum miklu dýrkeyptari. 

J. N. 



Hundrað ára frelsi 

Endurheimt algers verzlunarfrelsis 
1. apríl 1855 var mesti sigur, sem 

Íslendingar unnu á nítjándu öld í bar-
áttu sinni fyrir bættum lífskjörum og 
efna'hagslegu sjálfstæði. Án þess hefði 
hin ótrúlega bylting, sem orðið hefur í 
íslenzku þjóðlífi á síðustu hundrað ár-
um, vafalaust ekki getað átt sér stað. 
Engu að síður markaði árið 1855 engin 
tímamót, ef litið er á hagsögu síðustu 
aldar. Fyrstu tvo áratugina, eftir að 
þjóðin hafði fengið í hendur algjört 
verzlunarfrelsi, voru framfarir mjög 
hægar og verzlunin enn í sömu skorð-
um og áður. Til dæmis voru tiltölulega 
fleiri verzlanir í höndum erlendra kaup-
manna árið 1870 heldur en 1855, en síð-
an verður breyting á, og eftir 1880 fær-
ist verzlunin óðfluga í hendur Íslend-
inga sjálfra. 

Það væri rangt að draga þá ályktun 
af þessari sögu, að frjáls verzlun hafi 
ekki verið mikilvæg fyrir framfarir Ís-
lendinga, því að í rauninni stórbætti 
hún viðskiptakjörin, opnaði nýja mark-
aði fyrir íslenzkar afurðir og skapaði 
grundvöll nýrra atvinnuvega. Hins veg-
ar leið nokkur tími, áður en Íslendingar 
öðluðust fjárhagslega getu, kunnáttu og 

vilja til að notfæra sér hin nýju tæki-
færi. Þess vegna fór frelsið ekki að bera 
verulegan lávöxt fyrr en tveimur ára-
tugum síðar með upphafi félagsverzlun-
ar, aukinni þilskipaútgerð og innlendri 
bankastarfsemi. 

Það er ástæða til þess að íhuga þessa 
sögu nú, því að enn á ný er barizt fyrir 
frjálsri verzlun og athafnalífi hér á 
landi. Af henni má læra, að frelsið veitir 
ekki fyrirhafnarlaust hagsæld og bætt 
lífskjör, heldur gefur mönnum aðeins 
tækifæri til að öðlast þau. Það opnar ný 
lönd, sem þeir geta numið og nýtt með 
atorku og hugviti, en leggur ekki gæðin 
fyrirhafnarlaust í hendur þeirra. 

Íslendingar ættu að hafa lært af sögu 
sinni, hve mikils virði frjáls utanríkis-
viðskipti eru fyrir hag þjóðarinnar og 
möguleika hennar til að lifa sjálfstæð í 
landi sínu, en þetta tvennt eru einmitt 
höfuðgjafir viðskipta- og atvinnufrelsis 
á hvaða sviði, sem er. Annars vegar 
stuðlar hið frjálsa markaðshagkerfi að 
sem fullkomnastri verkaskiptingu milli 
þjóða og atvinnuvega, og þar af leið-
andi að aukinni velmegun. Hins vegar 
er viðskiptafrelsi nátengt frelsi ein-
staklingsins, þar sem hvers konar höft 
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og afskipti ríkisvaldsins fela í sér þá 
hættu, að valdinu sé misboðið og frelsi 
þegnanna alvarlega skert. 

En frelsi gerir miklar kröfur til 
þeirra, sem þess vilja njóta. Gjafir þess 
eru dýrmætar, en það krefst þess, að 
menn sætti sig við aga og áhættu. sem 
eru óaðskiljanlegir förunautar þess. 
Manninum var í öndverðu gefinn frjáls 
vilji, en sú vegsemd veitti honum 
einnig tækifæri til að velja veg syndar-
innar og jafnvel að snúast gegn skap-
ara sínum. Jafnvel þjóðfrelsið, sem al-
mennastrar hylli nýtur nú á tímum, fel-
ur í sér hina ægilegu áhættu styrjaldar. 

Sama máli gegnir í efnahagslífinu. 
Þar fylgir frelsinu áhætta og óvissa 
fyrir alla, sem við atvinnurekstur fást 
eða selja þurfa vinnu sína, og getur það 
skapað alvarlegt misrétti og þjóðfélags-
böl, ef ekkert er að gert. Öllum er því 
löngu ljóst orðið, að ekki er unnt að 
sleppa alveg taumunum í efnahagsmál-
um. Eins og innanlandsfriður og aðhald 
laga og réttar er forsenda þess, að menn 
fái notið almennra mannréttinda, er 
heilbrigð og sterk fjármálastjórn, fé-
lagslegt öryggi og margvísleg önnur 
þjónusta ríkisins nauðsynleg, til þess 
að frelsi í efnahagsmálum geti borið 
fullan ávöxt. 

Eitt hið mikilvægasta stjórnmála-
vandamál vorra tíma er, hve mikil og 
hvers eðlis afskipti ríkisvaldsins af 
efnáhagslífinu skuli vera. Sum afskipti 
þess, svo sem höft, framleiðslustyrkir 
og niðurgreiðslur, eru ósamrýmanleg 

hinu frjálsa markaðshagkerfi og leiða 
til ófullkominnar nýtingar framleiðslu-
getunnar. Þegar marka á stefnuna í 
efnahagsmálum, verða menn sífellt að 
velja milli þess aga, sem frelsið krefst, 
og annarra leiða, sem auðveldari kunna 
að virðast í bili, en leiða áður en lýkur 
til ófarnaðar. Þannig hafa því miður 
margar þjóðir villzt inn á brautir 
ófrelsis. 

Því verður ekki neitað, að sérstakar 
aðstæður stuðluðu að því, að Íslending-
ar lögðu svo mikla áherzlu á að öðlast 
verzlunarfrelsi um miðja nítjándu öld. 
Höft þau, sem þá voru á verzlun lands-
manna, voru af erlendum toga spunnin, 
og baráttan fyrir frjálsri verzlun varð 
þess vegna einn höfuðþáttur sjálfstæðis-
baráttu þjóðarinnar. Jafnframt áttu 
hugsjónir hinna frjálsu viðskipta miklu 
fylgi að fagna um miðja nítjándu öld 
víða um lönd, þar á meðal í Danmörku. 

Nú er allt öðru vísi ástatt í þessum 
málum hér á landi, og Íslendingar eiga 
það við sjálfa sig eingöngu, hvort hér 
verða frjáls viðskipti eða ekki. Þau öfl, 
sem nú vinna gegn frjálsara athafna-
lífi, eru innlend, og er það á valdi Ís-
lendinga sjálfra, hvort tekst að koma á 
því heilbrigði í efnahagsmálum, sem er 
hinn eini trausti grundvöllur aukins 
verzlunarfrelsis. Raunverulegs árangurs 
á þessu sviði er því aðeins að vænta, að 
þjóðin geri sér grein fyrir kostum frels-
isins og þeim aga, sem hún verður að 
leggja á sjálfa sig til þess að öðlast það. 

J. N. 



Jón Árnason, bankastjóri: 

Alþjóðabankinn og hlutverk hans 

Það var einkum fyrir forgöngu ríkis-
stjórna Bandaríkjanna og brezka 

samveldisins, sem fulltrúar frá 44 lönd-
um komu saman til fundar um fjármál 
heimsins í Bretton Woods í júlí 1944. 

Verkefni ráðstefnunnar var að ræða 
og ganga frá áætlunum, sem ýmsir 
mestu fjármálasérfræðingar Bandaríkj-
anna og Bretlands höfðu samið, um 
endurskipulagningu fjármálakerfis ver-
aldarinnar að styrjöldinni lokinni. En 
markmið þeirra var að tryggja heil-
brigð viðskipti þjóða í milli á grund-
velli frjáls og trausts gjaldeyriskerfis. 
Ákveðið var að koma á fót tveimur 
nýjum alþjóðastofnunum, Alþjóðagjald-
eyrissjóðnum og Alþjóðabankanum, er 
vinna skyldu að þessum málum. Var 
hinni fyrri ætlað að stuðla að gjald-
eyrislegu jafnvægi meðal þátttökuríkj-
anna og efla frjáls viðskipti þjóða í 
milli, en hinni síðari að vinna að aukn-
um fjármagnshreyfingum milli landa. 

Ég ætla í þessari stuttu grein að 
skýra nokkuð frá starfsemi og skipu-
lagi Alþjóðabankans, en hann hefur, 
síðan hann hóf starfsemi sína 25. júní 
1945, unnið sér virðingarsess í fjármál-
um heimsins. 

Nafn bankans er „International Bank 

for Reconstruction and Development", 
en eins og það bendir til, var honum 
með lánastarfsemi sinni ætlaður tví-
þættur tilgangur: annars vegar að 
vinna að endurreisn eftir eyðileggingu 
styrjaldaráranna og hins vegar að efla 
framfarir í þeim þátttökuríkjum, sem 
skammt eru á veg komin í atvinnu-
málum. 

Skipulag bankans. 

Alþjóðabankinn er hlutafélag, og eru 
ríkisstjórnir þátttökulandanna hluthaf-
ar, en aðsetur hans er í Washington. 

Stofnendur voru 41, því að Rússland, 
Nýja Sjáland og Líbería, sem fulltrúa 
áttu á Bretton Woods fundinum, gerð-
ust ekki þátttakendur. Síðan hafa 17 
lönd bætzt í hópinn, en eitt land, Pól-
land, sagði sig úr samtökunum, en öðru 
landi, Tékkó-Slóvakíu, hefur verið vik-
ið úr þeim vegna vanefnda á greiðslu 
hlutafjár. Nú 31. marz bætast enn tvö 
lönd við samkvæmt samþykkt síðasta 
aðalfundar, en það eru Afghanistan og 
Suður-Kórea. 

Hlutaféð er 10 milljarðar dollara 
með því gullgildi, sem Bandaríkjadollar 
hafði í júlí 1944. Framlagsféð skiptist í 
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100 þúsund dollara hluti. Þátttökulönd-
in höfðu hinn 30. júní 1954 skrifað sig 
fyrir samtals 9.149 millj. dollara af 
þessari upphæð. Stærstir eru hlutir 
Bandaríkjanna, 3.175 millj. dollara, 
Bretlands 1.300 millj. dollara og 
Frakklands 600 millj. dollara. Norður-
löndin fimm eiga samtals hlutafé að 
upphæð 382 millj. dollara, en þar af 
er hlutur Íslands 1 millj. dollarar. 

Af hlutafénu greiða þátttökulöndin 
2% til bankans í gulli, en 18% greiða 
þau í eigin gjaldeyri. Þessum hluta fjár-
ins getur bankinn ráðstafað til útlána, 
en 18% þó aðeins með samþykki ríkis-
stjórnar viðkomandi lands. Hins vegar 
má ekki nota þau 80% hlutafjárins, sem 
eftir eru, til útlána, og er það í raun-
inni aðeins tryggingarfé, sem bankinn 
fær því aðeins greitt, að hann geti ekki 
staðið við skuldbindingar sínar með 
öðru móti. 

Stjórn. 

Yfirstjórn bankans er í höndum 
bankaráðs, en hvert þátttökuríki skip-
ar einn mann í það (Governor) og einn 
til vara. Hver bankaráðsmaður fer með 
250 atkvæði og eitt atkvæði að auki 
fyrir hverja 100 þúsund dollara af lof-
uðu hlutafé viðkomandi lands. Heildar-
atkvæðatala núverandi þátttakenda er 
105.485. Mest atkvæðamagn hafa 
Bandaríkin (32.000 atkvæði) og Stóra-
Bretland (13.250). Lægst eru Panama 
(252) og Níkaragúa (258). Ísland og 
þrjú önnur löncl hafa 260 atkvæði hvert. 
Bankaráðið hefur æðsta vald í öllum 
málefnum bankans. Það heldur einn 
aðalfund á ári, venjulega í september-
mánuði. Á milli funda er einstaka sinn-
um skotið málum til atkvæða banka-
ráðsmanna, sem þá greiða atkvæði bréf-
lega eða símleiðis. 

Bankastjórar bankans, sem nú eru 16 

talsins, mynda framkvæmdaráð bank-
ans. Bankastjórarnir eru kosnir á aðal-
fundum til tveggja ára í senn. Fimm 
bankastjórar eru tilnefndir, einn af 
hverju eftirtalinna landa: Bandaríkj-
unum, Stóra-Bretlandi, Kína, Frakk-
landi og Indlandi. Hin löndin gera með 
sér kosningasamtök. Áður en Svíþjóð 
gerðist þátttakandi, höfðu Norðurlönd-
in ekki nægilegt atkvæðamagn til að 
geta kosið bankastjóra, en síðan Sví-
þjóð bættist í hópinn 1952 hafa Norður-
löndin haft samvinnu um kosningu 
bankastjóra. 

Bankastjórarnir eru ábyrgir fyrir 
stefnu og störfum bankans, og taka 
þeir endanlegar ákvarðanir um allar 
lánveitingar og aðrar framkvæmdir 
bankans með atkvæðagreiðslu á fund-
um. 

Bankastjórarnir kjósa forseta bank-
ans, og er hann jafnframt formaður 
framkvæmdaráðsins, en hann hefur 
ekki atkvæðisrétt á fundum þess, 
nema þegar atkvæði eru jöfn. Þá getur 
hann skorið úr með atkvæði sínu. For-
setinn ræður framkvæmdastjóra og 
aðra starfsmenn bankans. 

Fjáröflun. 

Fé því, sem bankinn hefur til útlána, 
má skipta í fjóra staði: 

1) Hlutafé. Eins og áður segir, greiða 
þátttökulöndin 2% þegar í stað í 
gulli, en 18% má ekki nota nema 
með sérstöku leyfi. Mörg lönd hafa 
nú leyft bankanum að lána út þenn-
an hluta af framlögum þeirra. 

2) Eigið fé bankans. 
3) Fé, sem aflað er með sölu eigin 

skuldabréfa bankans, en sú upp-
hæð nemur nú um það bil 850 millj. 
dollara. 

4) Fé, sem aflað er með sölu á skulda-
bréfum lántakandans, ýmist með 
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ábyrgð bankans eða án hennar. Til 
dæmis veitti bankinn einu Mið-
Ameríkuríki nýlega 5 millj. dollara 
lán, og seldi bankinn strax án 
ábyrgðar tveimur bönkum hér í 
Bandaríkjunum 3 millj. dollara af 
láninu. 

Ýmsar fleiri fjáröflunarleiðir er um 
að ræða, og verður síðar minnzt á lán 
til Belgíu, sem er nokkurt nýmæli. Einn-
ig getur bankinn stuðlað að fjármagns-
flutningum milli landa, t. d. með því að 
vinna að því að koma á fót sérstökum 
lánsstofnunum til að annast slíka starf-
semi. 

Alþjóðabankinn hefur aflað sér mik-
ils trausts, og á útlánastefna hans mik-
inn þátt í því. Eigin skuldabréf hans 
hafa selzt mjög greiðlega, og það virð-
ist oft nægilegt, að bankinn hafi veitt 
landi lán til að vekja traust á skulda-
bréfum þess, enda þótt bankinn ábyrg-
ist þau ekki. Eru góðar vonir um, að 
bankanum muni takast því betur sem 
lengra líður að afla nauðsynlegs fjár til 
að auka útlánastarfsemi sína. 

Lánveitingar. 

Síðan bankinn var stofnaður og til 
októberloka 1954 hafa verið undirskrif-
aðir lánssamningar við 32 lönd fyrir 
samtals 2.018 millj. dollara. Á sama 
tíma átti bankinn útistandandi 1.653 
millj. dollara að meðtöldu því, sem 
ógreitt var af umsömdum lánum, því að 
lánsféð er ekki greitt fyrr en jafnóðum 
og verki því þokar áleiðis, sem lánið er 
veitt til. 

Lán bankans eru yfirleitt til langs 
tíma (10—25 ára), þó að undantekning-
ar séu frá þessu, þar sem fáein lán hafa 
verið veitt til skemmri tíma en 10 ára. 
Lán eru eingöngu veitt til þeirra landa, 
sem eru hluthafar í bankanum, og að-
eins gegn ríkisábyrgð, ef þau eru ekki 

veitt ríkisstjórnunum sjálfum. Auk 
ríkisábyrgðar tekur bankinn stundum 
veð í þeim fyrirtækjum, sem komið er 
á fót fyrir lánsféð. 

Að því hefur verið fundið, að bank-
inn skuli ekki lána öruggum fyrirtækj-
um án ríkisábyrgðar, en slíkt er ekki 
heimilt vegna ákvæða í lögum bankans. 
Af þessari ástæðu er nú verið að undir-
búa stofnun nýs fyrirtækis á vegum 
hans, sem á að geta veitt lán, án ríkis-
ábyrgðar og í fleiri greinum haft nokk-
uð frjálsari hendur. Það kann að virð-
ast einkennilegt, að þörf sé nýrrar láns-
stofnunar til að veita þessa tegund lána, 
í stað þess að breyta lögum bankans. 
Um það verður að sjálfsögðu meira 
rætt, þvi að málið er enn á umræðustigi. 

Umsóknir um lán. 

Alþjóðabankinn fylgir mjög ströng-
um reglum um lánveitngar. Er tilgang-
ur þeirra sá að tryggja, að féð komi að 
sem mestu gagni og enn fremur að koma 
í veg fyrir töp, sem skert gætu álit 
bankans. 

Þegar ríkisstjórn eða fyrirtæki ein-
hvers þátttökulands sækir um lán, er 
greint frá því. til hvers lánið á að not-
ast. Bankinn sendir síðan sérfræðinga 
sína til að athuga málið, og er þá eink-
um reynt að gera sér grein fyrir nauð-
syn þeirra framkvæmda, sem um er að 
ræða, greiðslugetu lánbeiðanda og öðru 
því, sem stjórn bankans telur sér nauð-
synlegt að láta athuga, áður en tekin er 
afstaða til lánsbeiðninnar. Þessi athug-
un tekur oft nokkuð langan tíma, og 
telja margir, að óþarfa skriffinnska sé 
við höfð. En þegar þess er gætt, við 
hverja bankinn verður að skipta, þá er 
ekki auðvelt að breyta uppteknum 
hætti. 

Eftir að sérfræðingar bankans hafa 
gefið skýrslu um athuganir sínar á 
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ástæðum lánbeiðanda, tekur fram-
kvæmdastjórinn og framkvæmdaráð 
skýrslurnar til athugunar. Oft kemur 
fyrir, að skýrslur sérfræðinganna þykja 
ófullnægjandi eða eitthvað hefur kom-
ið í ljós, sem krefst frekari athugunar, 
og eru þá nýir menn sendir, ef ekki 
þykir nægjanlegt að fá viðbótar upplýs-
ingar með öðrum hætti. 

Þegar öllum þessum athugunum er 
lokið og stjórn bankans telur sig geta 
fallizt á að veita lánið, ef samningar 
takast, þá er byrjað að semja. Samn-
ingsuppkastið er síðan lagt fyrir fram-
kvæmdaráð ásamt tillögu frá forseta 
bankans um, að lánið skuli veitt. Sjald-
an eða aldrei mun koma fyrir, að fram-
kvæmdaráð samþykki ekki tillögu for-
seta um lánveitingu. Sé lánum neitað, 
gerist það, áður en svo langt er komið, 
yfirleitt áður en byrjað hefur verið 
formlega á samningum, og koma því 
synjanir lána yfirleitt ekki til úrskurð-
ar framkvæmdaráðs. 

Lán, sem bankinn veitir, eru venju-
lega við það miðuð, að þau nægi til að 
kaupa erlendis frá það, sem lántaki 
þarf til þeirra framkvæmda, sem verið 
er að veita lán til, Eru lánin veitt í 
þeim gjaldeyri, sem lántakandi getur 
hagnýtt sér, og því aðeins í dollurum, 
að annar gjaldeyrir komi ekki að full-
um notum. Undantekning frá þessari 
reglu er lán, sem nýlega var veitt 
Belgíu til hafnarbóta og endurbóta á 
skipaskurðakerfi landsins. Til þessara 
framkvæmda þarf Belgía lítið eða ekk-
ert að flytja inn, en ríkisstjórnin taldi 
sig hins vegar þurfa erlent lán til að 
geta framkvæmt þessar umbætur. Taldi 
stjórnin sig þurfa um 50 millj. dollara 
lán. Leitaði hún fyrst lána á peninga-
markaði í New York. Bankar þeir, sem 
stjórnin leitaði til, gáfu í skyn, að þeir 
hefðu því aðeins áhuga fyrir slíkri lán-
veitingu, að lánsféð yrði notað til fram-

kvæmda, sem Alþjóðabankinn teldi hag-
kvæmar og vildi styrkja að minnsta 
kosti með þátttöku í lánveitingu. Það 
varð svo niðurstaðan, að Alþjóðabank-
inn lánaði belgísku stjórninni 20 millj. 
dollara, og bankar og félög í Bandaríkj-
unum keyptu skuldabréf belgísku 
stjórnarinnar fyrir 30 millj. dollara. 
Þetta er í fyrsta sinn, sem slík sam-
vinna hefur átt sér stað milli bankans 
og peningamarkaðs Bandaríkjanna. En 
búizt er við, að hér sé fundin leið, sem 
geti orðið hagkvæm mörgum lántak-
endum og létt undir með bankanum að 
fullnægja þörfum þeirra um lánsfé. 

Leiðbeiningar. 

Jafnframt útlánastarfseminni veitir 
bankinn þeim þátttökulöndum, sem þess 
óska, margvíslegar leiðbeiningar í fjár-
málum og atvinnumálum, og njóta þess 
að sjálfsögðu einkum hin svonefndu 
vanþróuðu lönd. Hefur Ísland notið 
slíkra leiðbeininga í beinu sambandi við 
lántökur í bankanum, en þó einnig til 
sjálfstæðra athugana á einstökum mál-
um. Árangur þessara athugana er meðal 
annars stofnun Framkvæmdabanka Ís-
lands. Að tilhlutun Alþjóðabankans 
hafa slíkir framkvæmdabankar verið 
stofnaðir á vegum ríkisstjórna og rekn-
ir af þeim í þessum löndum: Eþíópíu, 
Honduras, Íslandi, Níkaragúu og Pan-
ama. 

Yfirleitt hefur orðið að fá útlendinga 
til að stjórna þessum bönkum, því að 
óvíða hefur verið kostur hæfra manna 
heima fyrir. 

Ekki hefur Alþjóðabankinn í sinni 
þjónustu nægilega marga sérfræðinga 
til þess að geta látið þá framkvæma all-
ar þær athuganir, sem óskað er eftir. 
Ræður hann því sérfræðinga til ákveð-
inna starfa um lengri eða skemmri 
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tíraa. Er leitað til slíkra manna víða 
um lönd, einkum tæknilegra sérfræð-
inga. Starfsmaður frá tæknideild bank-
ans er nú á ferð um Evrópu til að ná 
sambandi við einstaka sérfræðinga og 
fyrirtæki, sem hafa áhuga á að taka að 
sér leiðbeiningarstarfsemi á vegum 
bankans eða taka að sér verk, sem bank-
inn lánar fé til. Er hér um allar hugsan-
legar framkvæmdir að ræða, allt frá 
algengum vegagerðum til byggingar 
atómstöðva. 

Fræðsla. 

Bankinn heldur námskeið fyrir ungt 
fólk, 25-33 ára, aðallega það, sem ætlar 
að starfa að fjármálum á vegum ríkis-
stjórna eða opinberra stofnana. Þó er 
engin skuldbinding tekin af nemendum 
um, hvað þeir geri að loknu námi. 
Sumir nemendanna hafa ráðið sig sem 
starfsmenn bankans að loknu námi um 
lengri eða skemmri tíma. 

Námskeið þessi standa í 11 mánuði 
ár hvert. Nemendur verða að hafa lokið 
háskólaprófi í tilteknum námsgreinum, 
t. d. hagfræði, lögum eða verkfræði. 

Árlegur nemendafjöldi er aðeins 
8 manns, en umsóknir berast oft frá 
40-50. Af þeim 47 nemendum, sem sótt 
hafa námskeið bankans, síðan til þeirra 
var fyrst efnt fyrir sex árum, hefur 
einn verið Íslendingur. 

Bankinn greiðir ferðakostnað nem-
enda báðar leiðir. Auk þess fær hver 
nemandi námsstyrk eða laun, 275 doll-
ara á mánuði. 

Síðastliðin þrjú ár hefur bankinn haft 
sérstakt námskeið fyrir embættismenn. 
Námskeið þetta hefur verið sótt af sam-
tals 24 embættismönnum frá 11 lönd-
um. Námstíminn er venjulega sex mán-
uðir, og er fjallað um ýmislegt varð-
andi starfsemi bankans og opinber fjár-
mál. 

Undanfarin 2-3 ár hefur verið til um-
ræðu að stofna á vegum bankans fastan 
hagfræðiskóla fyrir embættismenn þátt-
tökuríkja, sem skammt eru á veg kom-
in, og yrði þar kennt á sex mánaða nám-
skeiðum. Nokkur ágreiningur hefur ver-
ið um stofnun þessa skóla. Kostnaður 
er allmikill, en nú hefur boðizt fjár-
hagsstuðningur frá Rockefellerstofnun-
inni o. fl., svo að bankinn þarf aðeins 
að greiða helming kostnaðarins. Hefur 
verið samþykkt að gera tilraun með 
þessa stofnun í tvö ár, að fullnægðum 
vissum skilyrðum. Er ráðgert, að hún 
taki til starfa í janúar 1956 og verði þá 
tekið á móti 15 nemendum, en næsta 
námskeið byrjar í október sama ár, og 
er þá ráðgert að taka á móti 25 nem-
endum. Nemendurnir eða ríkisstjórnir 
þær, sem senda þá, greiða lítinn hluta 
af kostnaði við dvöl þeirra á námskeið-
unum. 

Margvísleg verkefni. 

Bankinn færir út kvíarnar með 
hverju ári, sem líður. Honum hefur 
gengið miklu betur að afla fjár til út-
lána en upphaflega var gert ráð fyrir. 
En þegar þess er gætt, að 56 ríki með 
rúmlega 1.800 milljónir íbúa eru hlut-
hafar eða þátttakendur í bankanum og 
flest þeirra lántakendur, er það ekki að 
furða, þótt enn sé nokkuð í land, að 
hann geti sinnt öllum sanngjörnum lán-
beiðnum. En með þeim fjáröflunarað-
ferðum, sem hann hefur nú tekið upp 
og drepið er á fyrr í þessari grein, 
standa vonir til, að auðveldara verði að 
fullnægja eftirspurn eftir lánsfé hér 
eftir en hingað til. 

Það hefur komið fyrir, að bankinn 
hafi verið beðinn að miðla málum milli 
tveggja þátttökulanda, til dæmis í olíu-
deilum í Íran, og nú standa yfir umræð-
ur um ágreining Indlands og Pakistan. 
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Árið 1952 bauð bankinn þessum lönd-
um aðstoð sína við að láta rannsaka 
möguleika á stórauknum áveitum úr 
Indusfljótinu og ám þeim, sem í það 
renna. Þessum athugunum er enn ólok-
ið, en það kom fljótt í ljós, að þessi tvö 
lönd gátu ekki komið sér saman um 
málið í heild, skiptingu vatnsins og 
fleira, sem að framkvæmdum laut. For-
seti Alþjóðabankans bauðst þá til, að 
bankinn leitaðist við að finna samkomu-
lagsgrundvöll, og eru taldar hinar beztu 
horfur á, að samkomulag náist sam-
kvæmt tillögum, sem starfslið hans hef-
ur samið. Náist samkomulag og verði 
ráðizt í þessar áveituframkvæmdir, 
væri það mesta stórvirki, sem stofnað 
hefur verið til með aðstoð bankans. 

Eins og þetta dæmi sýnir, er ekki 

hægt að meta starf Alþjóðabankans 
eftir því einu, hve miklar lánveitingar 
hans eru. Á þann mælikvarða er hann 
ekki stór stofnun í heimsfjármálunum. 
Mikilvægi starfsemi hans liggur ekki 
síður í því, að hann hefur brotið nýjar 
brautir á sviði alþjóðalánveitinga, bæði 
með lánum sínum og leiðbeiningum til 
fátækra þjóða og með því að gera 
strangar kröfur um heilbrigði þeirra 
framkvæmda, sem hann hefur stutt. Á 
þennan hátt hefur hann átt drýgstan 
þátt í því að bægja frá ótta manna við 
áhættur þær, sem eru samfara lánveit-
ingum á milli þjóða, og þannig beint 
miklu meira fé frá hinum fjársterku 
þjóðum til hinna efnalitlu en lánveit-
ingar hans sjálfs gefa til kynna. 

J . Á . 



Samgöngur 

Inngangur. 

Íþessari grein hefur verið leitazt við að 
draga saman sem víðtækastar upplýs-

ingar um þróun samgöngumála síðustu ár-
in. Hefur tekizt að afla ýmiss fróðleiks, 
sem hefur ekki verið birtur áður, en mjög 
er þó enn áfátt í skýrslugerð um þessi efni 
hér á landi. 

Iðnaðarhagkerfi nútímans er ekki síður 
byggt á margbrotnu skipulagi og verka-
skiptingu heldur en aukinni framleiðslu--
tækni. Samgöngurnar eru undirstaða verka-
skiptingarinnar, enda hefur þróun þeirra 
verið margfalt örari en framleiðsluaukn-
ingin. Sýna ýmsar tölur, sem hér eru birt-
ar, hve hröð framrásin hefur verið. Einnig 
hafa vaxandi velmegun og betri farartæki 
átt drýgstan þátt í hinum síauknu farþega-
flutningum. 

Á síðustu tveimur áratugum hafa auk 
þess orðið miklar breytingar á samgöngu-
tækni og skiptingu flutnings og farþega á 
samgöngutæki. Flugið er nú orðið mikil-
vægur þáttur í samgöngukerfi Íslendinga, 
einkum í farþegaflutningum. Er svo komið, 
að miklu fleiri farþegar ferðast með f lug-
vélum milli landa en skipum. Innan lands 
hefur f lugferðum einnig f jö lgað mjög. 

Með bættu vegakerfi og meiri bílakosti 
hafa flutningar á landi margfaldazt síðustu 
áratugina. En þrátt fyr ir hina öru þróuh 
flutninga með bílum og flugvélum hefur 
lítið verið þrengt að hlut skipanna. Nær all-
ur hinn vaxandi inn- og útflutningur fer 

með skipum. í samkeppninni um innanlands-
flutninga hallar hins vegar meira á skipa-
ferðirnar, nema þar sem um þungaflutn-
ing er að ræða „eða samgönguleiðir á landi 
lokaðar. 

Farþegaflutningar innan lands. 

Farþegaflutningar hér innan lands fara, 
svo sem kunnugt er, að langmestu leyti 
fram með bifreiðum, sérstaklega á skemmri 

1. tafla. Fólksflutningar á sérleyfisleiðum 
árin 1935—1954. 

Tala farþega 
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leiðum. Síðasta áratuginn hafa þó farþega-
flutningar með flugvélum orðið verulegur 
þáttur í innanlandssamgöngunum, og hefur 
það orðið meira á kostnað skipaferða en 
samgangna á landi. 

Á 1. töflu sjást fólksflutningar á sér-
leyfisleiðum árin 1935—1954, en á því tíma-
bili hefur farþegafjöldinn sexfaldazt, en ek-
inn kílómetrafjöldi f j ó r - til fimmfaldazt. 
Aukningin varð mest fram til ársins 1945, 
en síðan hefur farþegakílómetraf jöldinn 
vaxið um 28%. Aukningin hefur vafalaust 
verið minni síðari árin meðal annars vegna 
þess, hve einkabifreiðum hefur f jölgað mik-
ið síðan 1945. Sérleyfishafar þurfa, svo sem 
kunnugt er, að fá leyfi hjá póst- og síma-

málastjórninni, en tala þeirra var 26 árið 
1935, 69 árið 1940 og 81 árið 1954. Lang-
f jö l famasta sérieyfisleiðin er milli Hafnar-
f jarðar og Reykjavikur, en eins og taflan 
sýnir voru fluttir 1,2 milljónir farþega á 
þeirri leið árið 1954. Eru þá meðtaldir far-
þegar til staða á milli Hafnarf jarðar og 
Reykjavíkur, t. d. Kópavogs, en hinn mikli 
f jöldi farþega á þessari leið á stríðsárunum 
mun meðal annars hafa stafað af herset-
unni. 

Strætisvagnaferðir í Reykjavík eru ekki 
taldar með sérleyfisferðum, en 2. tafla sýnir 
þróun þeirra síðustu tíu árin. Reynt hefur 
verið að áætla farþegafjöldann síðan 1950, 
og verður að nota þær tölur með ýtrustu 

S E R L E Y F I S F E R Ð I R STRÆTISVA6NAFERÐIR 

Ekin vegalengd, af 
sérleyfisbifreiðum 
og strætisvögnum 
Reykjavíkur. 
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varkárni. Virðist nú hver Reykvíkingur 
fara að meðaltali 240 sinnum með strætis-
vagni á ári. 

Farþegaflug hefur aukizt stórkostlega 
innan lands á síðustu tíu árum, og hefur 
farþegafjöldi fjórfaldazt síðan 1945. Þróun-
in var örust fram til ársins 1949, en næstu 

2. tafla. Fólksflutningar Strætisvagna 
Reykjavíkur 194-5—1954. 

3. tafla. Innanlandsflug Flugfélags Íslands 
og Loftleiða 1950—1954. 

4- tafla. Strandferðir. 

f jögur ár þar á eftir var nokkur afturkipp-
ur í flugsamgöngum. Kemur þetta í ljós á 
3. töflu, sem sýnir tölur um innanlands-
flugið 1949—1954. Mikil aukning varð á 
ný í innanlandsflugi á síðasta ári, og voru 
þá fluttir fleiri farþegar með flugvélum en 
nokkru sinni fyrr eða rúmlega 46 þúsund. 
Flugfélagið Loftleiðir, sem haldið hafði 
uppi innanlandsflugi síðan það var stofnað 
1944, lagði það algerlega niður á árinu 
1952, og sér því Flugfélag Íslands nú eitt 
um flugsamgöngur innan lands. 

Flugferðirnar hafa dregið verulega úr 
farþegafjölda á hinum lengri sérleyfisleið-
um, svo sem milli Akureyrar og Reykjavík-
ur, en sérstaklega hafa þær haft mikil áhrif 
á fjölda farþega í strandsiglingum, enda er 
nú haldið uppi flugsamgöngum til margra 
staða, sem áður áttu nær eingöngu við að 
búa samgöngur á sjó. Á 4. töflu sjást far-
þegaflutningar með Skipaútgerð ríkisins og 
á leiðinni Reykjavík—Akranes—Borgarnes, 
en ekki var hægt að fá upplýsingar af öðr-
um flóabátum. Farþegaflutningar með skip-
um Skipaútgerðar ríkisins voru 23% minni 
1954 heldur en 1950. Lækkun farþegatöl-
unnar í siglingum frá Reykjavík til Akra-
ness og Borgarness mun þó einkum stafa af 
því, að Laxfoss strandaði snemma á árinu 
1952, og síðan hefur ferðunum verið haldið 
uppi með ófullkomnu leiguskipi. 

Vöruflutningar innan lands. 

Um vöruflutninga innan lands er erfitt 
að fá upplýsingar. Meginhluti þeirra mun 
vafalaust fara fram með bílum, en ógerlegt 
er að safna um það nokkrum skýrslum. 

Á 4. töflu er að finna tölur um vöruflutn-
inga strandferðaskipa, svo og vöruflutn-
inga Eimskipafélagsskipa milli íslenzkra 
hafna. Af þessum tölum er það helzt að 
ráða, að flutningar með skipum innan lands 
hafa svo til staðið í stað síðustu fimm árin, 
en miklar sveiflur hafa verið í olíuflutn-
ingum frá ári til árs. 

Vöruflutningar með flugvélum eru, svo 
sem vænta má, hlutfallslega mjög litlir, en 
þeir hafa þó þegar nokkra þýðingu fyrir 
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samgöngur afskekktra byggðarlaga, eink-
um Öræfa, og þeir eru orðnir allmikilvægir 
fyrir póstsamgöngur innan lands. 

Forþegaflutningar milli landa. 

Nú er svo komið, að farþegaflutningar 
milli Islands og útlanda eru mun meiri með 

5. tafla. Farþegaflutningar milli landa. 
Farþegar frá útlöndum: 

Með skipurn Með flugvélum 

Farþegar til útlanda: 
Með skipum Með flugvélum 

flugvélum en skipum. Sýnir 5. tafla far-
þegaflutninga, skipt á skip og flugvélar og 
Íslendinga og útlendinga, síðustu f imm ár-
in, en línurit á þessari síðu sýnir skiptingu 
farþegafjölda á skip og flugvélar síðan 
1947. 

Hin vaxandi hlutdeild flugvéla í farþega-
flutningum stafar einkum af auknum f lug-
vélakosti Íslendinga, svo og viðkomu margra 
erlendra farþegaflugvéla hér á landi. Megin-
hluti farþega, sem farið hafa sjóleiðis, hef-
ur ferðazt með farþegaskipinu Gullfossi, 
síðan hann kom til sögunnar árið 1950. 
Eft ir það dró aftur úr farþegafjölda með 
flugvélum, enda minnkaði flugvélakostur 
íslenzkra flugfélaga á árunum 1950 og 1951. 
Allmiklar sveiflur hafa þar að auki orðið 
á heildarfjölda þeirra, sem farið hafa milli 
Íslands og útlanda árlega, enda er líklegt, 
að breytingar á lífskjörum komi einna fyrst 
fram í skemmtisiglingum manna til út-
landa. Síðan 1950 hefur f jöldi þeirra Ís-
lendinga, sem ferðazt hafa milli landa, auk-
izt um 53%. 

Vöruflutningar milli landa. 
Vöruflutningar milli Íslands og útlanda 

fara nær eingöngu fram með skipum. 
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6. tafla. Heildarflutningsmagn milli Íslands 
og útlanda að frádregnum inn-

og útflutningi skipa. 

Heildarflutningsmagnið hefur farið vax-
andi á undanförnum árum, eins og sjá má 
á 6. töflu. Sýnir hún vörumagn, sem flutt 
var frá landinu og til þess á árunum 1945— 
1954, að skipum undanteknum. Sést þar, að 
innflutningurinn er flest árin tvisvar til 
þrisvar sinnum meiri að þyngd en útflutn-
ingurinn, enda er flutt til landsins mikið 
magn af tiltölulega ódýrri þungavöru, svo 
sem oliu, kolum, salti og sementi. 

Á 7. töflu eru tölur um flutningsmagn á 
vegum íslenzkra skipafélaga, sem héldu uppi 
reglulegum siglingum milli Íslands og út-
landa á síðustu fimm árum. Hefur hlut-
deild íslenzkra kaupskipa í flutningunum 
farið vaxandi, og á síðasta ári nam hún 
36,7% alls innflutningsmagnsins, 71,8% af 
útflutningsmagninu, en 45,4% af saman-
lögðu magni inn- og útflutnings. Fyrir ut-
an þetta eru flutningar með íslenzkum fiski-
skipum, en þeir hafa ekki verið miklir á 
seinni árum. Á töflunni eru einnig sýndir 
flutningar með erlendum leiguskipum, sem 
sigldu á vegum íslenzkra skipafélaga. Hlut-
fallslega mun meira af útflutningsmagninu 
en innflutningsmagninu er flutt af íslenzk-
um skipafélögum, enda eru flutningar á 
kolum og olíum til landsins svo til eingöngu 
með erlendum skipum. 

Þeir aðilar, sem nú halda uppi regluleg-
um skipaferðum milli Íslands og útlanda, 
eru: Eimskipafélag Íslands, Samband ís-
lenzkra samvinnufélaga, Eimskipafélag 
Reykjavíkur og Jöklar h.f., enn fremur eitt 
erlent félag, Sameinaða gufuskipafélagið 
danska. 

7. tafla. Vöruflutningar milli Íslands og útlanda á vegurn íslenzkra skipafélaga. 
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Af 8. töflu sjást vöruflutningar með ís-
lenzkum flugfélögum milli Íslands og út-
landa. Hér er um hverfandi magn að ræða, 
þegar á heildina er litið, en flutningur flug-
vélanna er tiltölulega mikill að verðmæti, 
og hefur hann farið ört vaxandi síðan milli-
landaflug Íslendinga var hafið árið 1947. 

8. tafla. Millilandaflug Flugfélags Íslands 
og Loftleiða 1947—1954. 

hefur hann meira en fjórfaldazt að rúm-
lestatölu, enda þótt skipafjöldinn hafi að-
eins tvöfaldazt. 

10. tafla. Bifreiðakostur 1945—1954. 

Bifreiðafjöldinn Meðalaldur 

Kaupskipastóllinn. 

Kaupskipastóll Íslendinga hefur nær al-
gerlega verið endurnýjaður síðan í stríðs-
lok, og eru aðeins þrjú af þeim kaupskip-
um, sem þjóðin átti árið 1939, enn í notkun. 
Níunda tafla sýnir stærð kaupskipaflotans 
á árunum 1945—1954, en á þessu tímabili 

Bifreiðaeignin. 
Bifreiðaeign Íslendinga jókst gífurlega 

fyrstu tvö árin eftir styrjöldina, en síðan 
hefur þróunin verið mun hægari þangað til 
á árinu 1954, en þá var á ný leyfður inn-
flutningur bifreiða í allstórum stíl. Bif-
reiðafjöldinn síðustu tíu árin sést- á 10. 
töflu, og þar er einnig sýndur meðalaldur 
bifreiða hvert ár um sig. Meðalaldur bíla 
er miðaður við smíðaár, en ekki, hvenær 
þeir hafa verið fyrst skrásettir hér á landi, 
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og er reiknað með, að allir bilar séu smið-
aðir á miðju ári. 

Stöðnun sú, sem varð í bílainnflutningi 
á árunum 1947—1953, hefur haft þær af-
leiðingar, að bílakosturinn hefur stórlega 
gengið úr sér. Meðalaldur fólksbifreiða hef-
ur nærri því tvöfaldazt síðan 1947, og meðal-
aldur vörubifreiða hækkaði á sama tímabili 
úr 6,1 ári í 10,7 ár. Þörf er nú orðin á því, 
að bifreiðakosturinn sé endurnýjaður, eins 
og sjá má, ef litið er á línurit á þessari 
síðu, er sýnir smíðaár allra þeirra bíla, sem 
í notkun voru í árslok 1954. Það er eftir-
tektarvert, hve gífurlegar sveiflur hafa orð-
ið í bílakaupum ár frá ári, en langflestir 
þeirra bíla, sem nú eru í notkun, voru smíð-
aðir árin 1942, 1946 og 1947. Slíkar sveiflur 
eru mjög óhagstæðar, þar sem þær gera 
það að verkum, að mikinn hluta bílaeignar-
innar þarf að endurnýja á stuttu tímabili. 

Flugflotinn. 

Vandkvæði eru á því að fá tölur, er sýni 
breytingar þær, sem orðið hafa á flugvéla-
kosti Íslendinga ár frá ári. Veldur það 
meðal annars ruglingi, að flugvélar liggja 
stundum ónotaðar langan tíma, en aðrar eru 
leigðar erlendum flugfélögum. Einnig hafa 
Íslendingar haft í notkun erlendar leigu-
flugvélar. 

Á árunum 1947—1951 eiga íslenzku flug-
félögin tvö samtals um 16 flugvélar, sem 
notaðar voru til innanlandsflugs. Ekki voru 
þær þó allar í stöðugri notkun. Þegar Loft-
leiðir hættu innanlandsflugi, fækkaði flug-
vélum um helming. 

Árið 1947 keyptu Loftleiðir fyrstu milli-
landaflugvél, sem Íslendingar eignuðust. 
Næsta ár fengu bæði flugfélögin eina nýja 
millilandaflugvél. Loftleiðir misstu aðra 
flugvél sína haustið 1950 og hina 1951, en 
félagið fékk nýja vél 1952, og ein erlend 
leiguflugvél hefur verið í notkun hjá því 
síðustu tvö árin. Flugfélag Íslands fékk 
nýja millilandaflugvél í desember 1954. 

í lok síðasta árs var flugfloti í eigu Flug-
félags Íslands og Loftleiða sem hér segir: 

3 millilandaflugvélar, er taka samtals 174 
farþega, og 7 flugvélar til innanlandsflugs, 
er taka samtals 159 farþega. 

Þróun flugsins síðustu fimm árin sést 
greinilega af eftirfarandi töflu, er sýnir þá 

vegalengd, sem flogin hefur verið árlega af 
flugvélum hvors flugfélagsins um sig í þús-
undum kilómetra: 

Séu þessar tölur bornar saman við tölur 
á 1. og 2. töflu, kemur í ljós, að flugvélar 
íslenzkra flugfélaga flugu árið 1954 um 
44% styttri vegalengd en allir sérleyfis-
bílar óku, en 59% lengri vegalengd en ekin 
var af strætisvögnum í Reykjavík. 
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Póstur og sími. 

Póst- og símaþjónusta er mikilvægur þátt-
ur samgöngukerfisins. Á þessum sviðum 
hefur yfirleitt verið um stöðuga aukningu 
að ræða undanfarin ár, enda þótt þróunin 
hafi verið hægari en á öðrum sviðum sam-
göngumála. Póstsendingar innan lands og 
utan eru sýndar á 11. töflu, en þvi miður 
eru tölur um póstsamgöngur á árinu 1954 
enn ekki tilbúnar. Símskeytasendingar og 
langlínusamtöl síðustu fimm árin sjást af 
12. töflu. Nokkur stöðnun er komin í sím-
skeytanotkun, og er sömu sögu að segja 

víða um heim. Hins vegar fjölgar símtöl-
um stöðugt. 

Þrettánda tafla sýnir talsímanotkun í 
Reykjavik 1950—1954. Talfærum hefur 
fjölgað um 18% á þessu tímabili, en sím-
tölum um 11%. Þar sem tveir menn standa 
að hverju samtali, hafa yfir 1000 samtöl 
komið á hvern íbúa Reykjavíkur á árinu 
1954. Tölur um fjölda símtala eru of háar, 
þar sem símtöl til Hafnarfjarðar eru inni-
falin, en hvert þeirra er talið sem þrjú sím-
töl. Mjög mikið er hringt í síma þann, sem 
segir, hvað klukkan er, og voru slíkar hring-
ingar 1.797 þúsund á árinu 1954 eða hátt á 
5. þúsund á dag. 

11. Tafla. Póstsendingar. 

Innan lands 12. tafla. Símskeyti og langlínusamtöl. 



Peningamálin 1954 

Fljótt á litið var þróunin í peningamálum 
hagstæðari í fyrra en árið áður. Gjald-

eyrisforðinn fór vaxandi, hagur ríkissjóðs 
var góður, seðlaveltan minnkaði örlítið í 
fyrsta skipti í mörg ár, og spariinnlán juk-
ust allmikið. En þrátt fyrir þetta var 
ástandið í árslok sízt betra en í upphafi 
ársins. 

Stöðvun útlánaþenslu seðlabankans nægði 
alls ekki til að draga úr hinni gífurlegu 
eftirspurn og fjárfestingu, sem náð hafði 
tökum á efnahagskerfinu. Jafnvægisleysið 
í þjóðarbúskapnum fór því vaxandi, og grípa 
varð til nýrra ráða til að halda útgerðinni 
gangandi. Síðast á árinu kom í ljós, að spari-
fjársöfnunin var farin að minnka, og fyrir-
sjáanlegt var, að ekki yrði komizt hjá al-
varlegum kaupdeilum, en síðan hefur verið 
mjög tvísýnt, hvert stefndi í þessum málum. 

Í þessari grein verður skýrt frá viðskipt-
um seðlabankans, starfsemi annarra banka 
og lánveitingum fasteignalánastofnana. 
Ekki eru enn fyrirliggjandi endanlegar 
upplýsingar um starfsemi allra þeirra stofn-
ana, sem við lánastarfsemi fást. Þegar þær 
eru fyrir hendi, mun í Fjármálatíðindum 
verða nánari grein gerð fyrir heildarlán-
veitingum á árinu 1954. 

Seðlabankinn. 

Viðskipti seðlabankans innan lands eru 
eingöngu bundin við ríkissjóð, ríkisstofn-
anir, banka og sparisjóði. Enn fremur á 
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Samkvæmt þessu voru inngreiðslur í 
bankann 3,2 millj. kr. minni á árinu en út-
greiðslur, og kemur það fram sem samdrátt-
ur seðlaveltu um sömu upphæð. Skal nú 
nokkru nánar vikið að hinum einstöku 
liðum. 

Gjaldeyrisstaða bankans batnaði um 37,8 
millj. kr. á árinu. Var þetta að þakka mikilli 
aukningu dollaraeignarinnar og lækkuðum 
skuldum gagnvart E.P.U.-löndum, en hins 
vegar versnaði staðan gagnvart vöruskipta-
löndum mjög verulega. Aukning gjaldeyris-
forðans kostar fjárútlát af bankans hálfu, 
en hún mundi hafa í för með sér aukna 
peningaveltu, nema fé væri dregið inn í 
bankann á annan hátt. 

Tölurnar hér að framan sýna greinilega, 
hvernig jöfnuður náðist. Fé kom inn í bank-
ann vegna aukningar mótvirðisfjár, sam-
dráttar í föstum lánum og verðbréfaeign, 
en mest munaði þó um það, að nettóskuld 
ríkissjóðs og ríkisstofnana lækkaði um 20,9 
millj. kr. Hins vegar versnaði aðstaða banka 
og sparisjóða gagnvart seðlabankanum um 
3,3 millj. kr. Ríkissjóður og viðskiptabank-
arnir eru mikilvægustu innlendu aðilarnir, 
sem seðlabankinn á skipti við, og er því 
ástæða til að athuga viðskipti þeirra nokkru 
nánar. 

Bankaviðskipti ríkissjóðs. 

Á árinu 1954 batnaði aðstaða ríkissjóðs 
og ríkisstofnana gagnvart seðlabankanum 
um 20,9 millj. kr., en það var að þakka hag-
stæðum greiðslujöfnuði ríkissjóðs á árinu. 
Rekstrarafgangur á ríkisreikningum nam 
89,7 millj. kr. á árinu, eins og nánar er frá 
skýrt í fréttaþætti á 41. bls., en vegna um-
framútgjalda á eignahreyfingarreikningi 
var greiðsluafgangurinn mun minni, eða 
um 35 millj. kr. samkvæmt bráðabirgðaupp-
gjöri. Þessi greiðsluafgangur kemur að 
mestu leyti fram sem lækkun nettóskulda 
ríkissjóðs við seðlabankann. 

Ástæðan til þess, að aðstaða ríkissjóðs 
gagnvart seðlabankanum batnaði ekki um 
meira en 20,9 millj. kr. þrátt fyrir þennan 
greiðsluafgang, er einkum sú, að ýmsar 
skuldir opinberra aðila í seðlabankanum 

eru ekki taldar á ríkisreikningum. Mestu 
máli skipti hækkun á láni seðlabankans til 
Lánadeildar smáíbúða um 15,6 millj. kr., en 
slíkar lánveitingar seðlabankans til f j á r -
festingar verða að teljast sérstaklega óheil-
brigðar fyrir þróunina í peningamálum. 

Nú er búið að ráðstafa 16 millj. kr. af 
greiðsluafgangi ársins í fyrra til Ræktunar-
sjóðs og Byggingarsjóðs. Enn fremur mun 
miklum hluta af innheimtum stóreigna-
skatti, sem geymdur er í seðlabankanum, 
verða varið til sparifjáruppbóta á þessu ári, 
en um áramót voru 7,9 millj. kr. inni á þeim 
reikningi. Engu að síður er vonandi, að 
ríkissjóði takist að halda í horfinu og jafn-
vel að bæta enn aðstöðuna gagnvart seðla-
bankanum, en það er ein öruggasta leiðin 
til að vinna á móti frekari peningaþenslu 
og jafnvægisleysi. 

Viðskiptabankarnir. 

Þess hefur verið getið að framan, að að-
staða banka og sparisjóða gagnvart seðla-
bankanum versnaði um 3,3 millj. kr. á ár-
inu 1954, en nettóskuldir viðskiptabankanna 
einna jukust um 2,4 millj. kr. Þetta er smá-
upphæð, ef borið er saman við árið í fyrra, 
en þá jukust skuldir viðskiptabankanna um 
42,1 millj. kr. Þessi breyting til batnaðar er 
fyrst og fremst því að þakka, að endurkaup 
afurðavíxla lækkuðu um 14,9 millj. kr. á ár-
inu vegna örari afskipana og minni vöru-
birgða um áramót, en árið áður höfðu 
endurkaupin aukizt um 50,1 millj. kr. 

Engu að síður vantar mikið á, að hægt 
sé að telja ástandið viðunandi á þessu sviði. 
Innlán í viðskiptabönkunum fjórum hækk-
uðu um 168,2 millj. á árinu 1954, og hefðu 
þeir því ekki átt að þurfa að leita til seðla-
bankans um fé. Á árinu 1953 hækkuðu inn-
lánin hjá viðskiptabönkunum einnig mjög 
mikið, en þá jókst skuld þeirra við seðla-
bankann eingöngu vegna aukinna endur-
kaupa afurðavíxla. Það ætti að vera orðið 
augljóst, að það er ekki hægt að draga úr 
peningaþenslunni, nema viðskiptabankarnir 
hætti að draga fé úr seðlabankanum í stór-
um stíl. Þegar aðstæður eru eins hagkvæm-
ar og þær hafa verið undanfarin tvö ár, 
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ættu viðskiptabankarnir beinlínis að hafa 
bolmagn til þess að draga úr skuldum sín-
um við seðlabankann og jafnvel að safna 
þar álitlegum inneignum. Með því mundu 
þeir leggja sitt fram til þess að draga úr 
peningaflóðinu og gera þjóðinni kleift að 
safna nokkrum forða í erlendum gjaldeyri. 
í þessu skyni væri nauðsynlegt, að hert væri 
á reglum um endurkaup víxla og strangari 
skilyrði sett fyrir yfirdrætti hjá seðlabank-
anum. 

Innlán og útlán. 

Spariinnlán jukust um 140,9 millj. kr. 
á árinu 1954. Var það aðeins minni 
aukning en árið áður, en þá nam hún 146,5 
millj. kr. Sé hins vegar litið á þróun-
ina innan ársins 1954, kemur í ljós mjög 
mikil breyting á sparifjársöfnuninni síð-
ustu f jóra mánuði ársins miðað við sama 
tíma árið áður. Frá áramótum til ágústloka 
jókst spariféð í bönkunum um 125,3 millj. 
kr., og var það 22,0 millj. kr. meira en árið 

áður. Fjóra síðustu mánuði ársins var aukn-
ingin hins vegar aðeins 15,7 millj. kr., en 
43,3 millj. kr. árið áður. Ýmsar sérstakar 
aðstæður kunna að hafa haft áhrif á þessa 
þróun, t. d. hinn aukni bílainnflutningur 
og inngreiðslur vegna hans. Einnig hafa 
húsbyggingar farið sívaxandi. Margt bendir 
þó til þess, að vantrú manna á gjaldmiðlin-
um sé aftur farin að vaxa, sérstaklega síð-
ustu mánuði, eftir að fyrirsjáanlegt varð, 
að til verkfalls mundi draga. Hefur spari-
fjáraukningin fyrstu mánuði yfirstandandi 
árs orðið mjög lítil, eins og nánar er frá 
skýrt í fréttaþætti um peningamarkaðinn 
á 45. bls. 

Veltiinnlánin í viðskiptabönkunum juk-
ust um 27,3 millj. kr. á árinu 1954, en um 
10,5 millj. kr. árið áður. Ekki er ljóst, hver 
þróunin var í veltiinnlánunum, enda eru oft 
gífurlegar sveiflur í þeim frá einum mán-
uði til annars. 

Heildarútlán viðskiptabankanna jukust 
um 184,8 millj. kr. á árinu. Til mótvægis 
útlánaaukningunni kom aukning innlána, 
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sem nam 168,2 millj. kr., skuldasöfnun við 
seðlabankann að upphæð 2,4 millj. kr. og 
aukning eigin f jár og annarra liða nettó 
14,2 millj. kr. 

Útlánaaukningin dreifðist að sjálfsögðu 
á marga atvinnuvegi. Mest var aukning lána 
til landbúnaðar, en hún stafaði meðal ann-
ars af óvenjulega miklum birgðum af land-
búnaðarvörum í landinu um áramót, þ. á m. 
tilbúnum íslenzkum áburði. Hins vegar 
lækkuðu lán til sjávarútvegs örlítið vegna 
minni birgða í árslok. 

Lánveitingar til verzlunar jukust um 42,6 
millj. kr. og lánveitingar til iðnaðar um 36,8 
millj. kr. Til raforkuframkvæmda lögðu við-
skiptabankarnir fram 16,5 millj. kr. sam-
kvæmt. samningi við rikisstjórnina. 



Sparifjárbæturnar 

Ígengislækkunarlögunum, er sett voru í 
marz 1950, var ákveðið, að 10 millj. kr. 

skyldi varið til að greiða uppbætur á spari-
fé landsmanna. Þetta var algert nýmæli hér 
á landi, og er ekki vitað, að slíkt hafi held-
ur verið reynt í öðrum löndum, enda hefur 
framkvæmd þess reynzt miklu erfiðari en 
menn höfðu búizt við í fyrstu. Nú er loks 
svo langt komið, fimm árum eftir setningu 
laganna, að búið er að ganga frá undirbún-
ingi að greiðslu bótanna. 

Þar sem almenningi hefur ekki gefizt 
kostur á að kynna sér rækilega gang þessa 
máls, verður í grein þessari reynt að rekja 
þau atriði þess, sem mestu skipta. 

Setning laganna. 

Í hinu upphaflega frumvarpi um gengis-
skráningu o. fl. var lagt til, að 10 millj. kr. 
af gengishagnaði yrði varið til að greiða 
bætur af sparifé, sem lagt hefði verið til 
ávöxtunar í banka og aðrar innlánsstofn-
anir. Annars vegar skyldi bæta sparifé, sem 
stóð til ávöxtunar frá árslokum 1939 til árs-
loka 1942, og hins vegar sparifé, sem stóð 
til ávöxtunar frá árslokum 1942 til 1. júlí 
1947. Bótunum skyldi skipt milli sparifjár-
ins á þessum tveimur tímabilum í hlutfall-
inu sex á móti einum. 

Landsbankanum var sent lagafrumvarpið 
til umsagnar, og gerði bankinn ýmsar at-
hugasemdir varðandi greiðslu sparifjárbót-
anna. Í fyrsta lagi lagði hann til, að upp-

bæturnar miðuðust aðeins við eitt tímabil, 
það er að segja frá árslokum 1940 til 30. 
júní 1946. Í öðru lagi lagði hann til, að 
framkvæmd á greiðslu bótanna yrði gerð 
mun einfaldari en ráð var fyrir gert í frum-
varpinu. Í stað þess, að hver innstæðueig-
andi sendi frá sér umsókn um bætur, lagði 
bankinn til, að þær yrðu lagðar inn á reikn-
ingana án nokkurra umsókna nema þegar 
svo stæði á að gerðar væru kröfur um bæt-
ur vegna fjár, sem flutt hefði verið milli 
reikninga eða vegna innstæðna, sem gengið 
hefðu í erfðir. 

Í meðferð þingsins voru gerðar veiga-
miklar breytingar á hinu upphaflega frum-
varpi. Fyrri tillaga Landsbankans um inn-
stæðutímabil var að mestu tekin til greina, 
en ekki síðari tillagan, sem þó var miklu 
mikilvægari, um, að bæturnar skyldu greidd-
ar umsóknarlaust inn á reikninga viðkom-
andi aðila. Helztu breytingarnar voru þess-
ar: Í fyrsta lagi var ákveðið að uppbætur 
skyldu ná til innstæðna einstaklinga í verzl-
unarreikningum, sem venjulegir innláns-
vextir sparisjóða hefðu verið greiddir af, 
auk innstæðna í innlánsstofnunum. í öðru 
lagi skyldi greiða uppbæturnar af andvirði 
innheimts stóreignaskatts, en ekki af 
gengishagnaði og var heimilað að greiða 
bætur í ríkisskuldabréfum. Loks var bað 
gert að skilyrði fyrir bótum, að innstæð-
urnar hefðu verið taldar fram til skatts. 
Ákveðið var í lögunum, að ríkisstjórnin 
setti nánari reglur um framkvæmd á út-
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hlutun bóta, en Landsbankanum skyldi fal-
in framkvæmd úthlutunarinnar. 

Framkvæmd laganna. 

Ekki voru hafnar neinar framkvæmdir 
í þessu máli, fyrr en snemma á árinu 
1952, en reglugerð um fyrirkomulag bót-
anna var sett í október 1952. Dráttur 
þessi stafaði einkum af því, hve seint stór-
eignaskattur hefur verið innheimtur, og 
var ekki talið tímabært að úthluta bótum, 
fyrr en fé væri fyrir hendi til að greiða 
þær. Kom þá þegar í Ijós, að framkvæmd 
yrði mjög örðug bæði vegna þess, hve ströng 
fyrirmæli laganna voru um umsóknir og 
framtal á innstæðum til skatts, og einnig 
hins, að lögin voru um margt óskýr. 

Til þess að leiðrétta hið síðara var gripið 
til þess ráðs að setja bráðabirgðalög um 
breytingu á ákvæðum gengislækkunarlag-
anna um sparifjárbætur og var það gert í 
apríl 1953. Með bráðabirgðalögunum feng-
ust þær mikilvægu breytingar, að bætur 
skyldu aðeins miðaðar við innstæður í árs-
lok 1941 og júnílok 1946, og þurfti því ekki 
að athuga reikningana allt tímabilið. Einn-
ig var ákveðið, að bætur skyldu ekki greidd-
ar af lægri upphæð en 200 kr. 

Í rauninni var því ekki hægt að hef ja það 
starf að undirbúa greiðslu bótanna fyrr en 
rúmum þremur árum eftir setningu lag-
anna. 

Umsóknir og afgreiðsla þeirra. 

Vorið 1953 var hafizt handa um innköll-
un umsókna, og var umsóknarfrestur settur 
til 25. október sama ár, en síðan var hann 
framlengdur til ársloka 1953. Alls bárust 
11.816 umsóknir. Við fyrstu athugun bank-
ans reyndust 11.048 á rökum reistar, það 
er að segja fyrir þeim höfðu verið til inn-
stæður í upphafi og í lok timabilsins, sem 
bætur skyldu miðaðar við, en samanlögð 
var bótaskyld upphæð rúmlega 28 milljónir 
króna. 

Enn var eftir að skera úr um framtals-
skilyrði laganna, og voru allar umsóknirnar 

sendar ríkisskattanefnd og skattstofunni til 
úrskurðar um þau atriði. Var þeirri athug-
un lokið að áliðnu sumri 1954, en svo mörg 
vafaatriði höfðu þá komið í ljós, að nauð-
synlegt þótti, að viðskiptamálaráðherra 
skipaði þriggja manna nefnd til að fjalla um 
málið. Nefnd þessi setti reglur um fjölda-
mörg framkvæmdaratriði, og hefur hún 
haft allar vafaumsóknir til meðferðar, svo 
og allar umsóknir, sem hafnað hefur verið. 
Að öllum þessum athugunum loknum er nú 
svo komið, að 5.246 umsóknir af 11.816 hafa 
verið úrskurðaðar ófullnægjandi og verða 
ekki bættar. Langmestur hlutinn var felld-
ur vegna þess, að spariféð hafði ekki verið 
talið fram til skatts. Nokkur hluti umsókn-
anna var ekki bættur, þar sem tilgreindar 
innstæður reyndust ekki fyrir hendi, og all-
margar umsóknir um bætur á fé, er legið 
hafði í verzlunarreikningum, voru ekki 
teknar til greina vegna þess, að ekki höfðu 
verið greiddir af því venjulegir sparisjóðs-
vextir. 

Tilkynningar til þeirra, sem ekki hafa 
hlotið bætur, hafa þegar verið sendar út. 

Greiðsla bótanna. 

Í lögum er heimilað að greiða sparifjár-
bætur í ríkisskuldabréfum, en nú hefur 
verið ákveðið, að þær verði allar greiddar 
inn á sparisjóðsreikninga. Bankarnir þrír, 
Landsbankinn, Útvegsbankinn og Búnaðar-
bankinn, hafa fallizt á að stuðla að því, að 
svo mætti verða, með því að taka á sig að 
kaupa ríkisskuldabréf fyrir helming þeirr-
ar bótaupphæðar, sem framvísað verður hjá 
hverjum um sig. Innheimtur stóreignaskatt-
ur mun nægja fyrir því, sem á vantar. Til-
kynningar um bætur munu verða sendar út 
innan skamms. 

Samanlögð bótaskyld upphæð nemur um 
13,6 millj. kr., og er því bótaupphæðin um 
73% af hinum bótaskyldu fjárhæðum. Þetta 
er vafalaust mun hærra bótahlutfall en bú-
izt var við í upphafi og er því um mjög 
verulegar uppbætur að ræða fyrir þá, sem 
þær hljóta. 
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Dómur reynslunnar. 

Það munu margir telja, að framkvæmd 
sparifjárbótanna hafi ekki tekizt svo vel 
sem skyldi, bæði hafa bætur komið seint og 
aðeins fallið í skaut lítils hluta sparifjár-
eigenda. 

Á hitt er þó skylt að benda, að setning 
lagaákvæða um uppbætur á sparifé var svo 
mikið nýmæli, að sízt er að undra, þótt 
lagasetning um það yrði ófullkomin, sér-
staklega þar sem ákvæðin um uppbæturnar 
voru aðeins lítill þáttur í hinum örlaga-
þrungna lagabálki um gengislækkun og 
ráðstafanir í sambandi við hana. Reynslan, 
sem fengizt hefur að þessu sinni, getur orð-

ið mikils virði, ef ástæða þykir til að gripa 
til sparifjáruppbóta einhvern tíma síðar 
meir. Virðist augljóst, að öll framkvæmd 
hefði orðið margfalt umfangsminni og 
skjótari, ef þeim ráðum Landsbankans 
hefði verið fylgt að greiða bætur umsóknar-
laust inn á viðkomandi reikninga. Fram-
talsákvæði laganna hafa þó valdið mestum 
erfiðleikum, sem þó komu ekki fyllilega í 
ljós fyrr en svo seint, að ókleift þótti að 
grípa til þess ráðs að breyta lögunum. 

Starfsmenn Landsbankans hafa lagt mjög 
mikla vinnu í framkvæmd sparifjárbótanna, 
en ekki hefur verið hægt að sníða af í fram-
kvæmd þá vankanta, sem voru á lögum þeim, 
sem upphaflega voru sett um bæturnar. 



Tillögur um ráðstafanir til að auka 
sparifjársöfnun 

Í grein þessari er rakið álit og tillögur, sem nefnd, skipuð af 
viðskiptamálaráðherra, hefur skilað varðandi eflingu spari-
fjársöfnunar. Meðal annars gerir hún tillögur um útgáfu 
vísitölutryggðra verðbréfa, samningsbundinn sparnað til íbúð-
arkaupa, eflingu líftrygginga og stofnun sérstakrar samvinnu-
nefndar banka og sparisjóða til að vinna að eflingu sparnaðar. 

Íjúní í fyrra mæltist viðskiptamálaráð-
herra til þess við bankana, að athugun 

yrði á því gerð, hverjar leiðir væru líkleg-
astar til þess að auka sparnað í landinu. Var 
vel tekið í þessa málaleitan af bankanna 
hálfu, og varð niðurstaðan sú, að viðskipta-
málaráðuneytið skipaði hinn 29. júní fimm 
menn í nefnd til að gera tillögur um ráð-
stafanir til aukinnar sparifjársöfnunar. 
Fjórir nefndarmanna voru skipaðir sam-
kvæmt tilnefningu bankanna, en ráðherra 
skipaði nefndinni formann. 

Nefndin skilaði áliti í febrúar s.l., þar 
sem hún rekur orsakir hins ónóga sparn-
aðar hér á landi, skýrir frá reynslu annarra 
þjóða á sviði sparifjármála og gerir tillög-
ur um ráðstafanir til að efla sparnað hér 
á landi. 

Verður hér á eftir gerð grein fyrir helztu 
skoðunum og tillögum nefndarinnar. 

Tvær megintegundir sparnaðar. 
Viðfangsefni nefndarinnar var að rann-

saka sparnað einstaklinga og sparifjársöfn-
un þeirra, en ekki sparnað fyrirtækja eða 
opinberra aðila. Sparnaði einstaklinga tel-
ur hún að skipta megi í allmarga flokka, en 
sérstaklega sé um tvær höfuðtegundir hans 
að ræða. 

1) Í fyrra flokknum er samningsbundinn 
sparnaður, en til hans teljast greiðsl-

ur í eftirlaunasjóði, líftryggingasjóði, 
endurgreiðslur lána o. fl. Frá sjónar-
miði þjóðfélagsins er heppilegast að 
sparnaður sé í þessu formi, þar sem 
hann er þá yfirleitt jafn frá ári til árs 
og ekki háður sveiflum í tekjum ein-
staklinga eða verðbreytingum. Auk 
þess er féð bundið til langs tíma eftir 
föstum reglum. 

2) Í hinum flokknum er hvers konar ann-
ar sparnaður, svo sem sparifjársöfnun 
í bönkum og sparisjóðum, söfnun f jár 
í reiðu fé, verðbréfakaup o. s. frv. 
Ósamningsbundinn sparnaður er að 
því leyti óheppilegri fyrir þjóðfélagið 
en samningsbundinn sparnaður, að 
hann er háður allmiklum sveiflum, sem 
orsakast m. a. af breytingum á tekjum 
manna og skoðunum þeirra á því, hver 
þróun verðlags muni verða í framtíð-
inni. Oftast er ósamningsbundið spari-
fé aðeins bundið til skamms tíma, t. d. 
almenn sparifjárinnlög. Það getur því 
orðið eyðslueyrir svo að segja, hvenær 
sem er. Undantekning er þó verðbréfa-
eign og sparifjárinnstæður, sem bundn-
ar eru til langs tíma. Sé verðbréfa-
markaðurinn greiður, eru verðbréf ekki 
fastbundið fé frá sjónarmiði hvers ein-
staklings, enda þótt það sé bundið frá 
sjónarmiði þjóðfélagsins í heild. 
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Orsakir hins ónóga sparnaðar hér á landi. 

Nefndin rekur í áliti sínu þróun þessara 
mála hér á landi s.l. 25 ár. Telur hún, að 
peningaþensla og hinar miklu verðhækkan-
ir, sem henni hafa verið samfara, séu 
meginorsök þess, hve sparnaður hefur verið 
ófullnægjandi á þessu tímabili. Þegar verð-
lag er hækkandi, svo að bæði almennt vöru-
verð og verð fasteigna hækkar ár frá ári, 
leiðir það til þess, að peningar missa sífellt 
gildi sitt og menn komast brátt á þá skoð-
un, að það borgi sig ekki að spara í peninga-
formi. 

Þróunin hefur þó verið miklu hagstæðari 
í þessum efnum síðustu þrjú árin heldur en 
áratuginn þar á undan, og hefur sparifjár-
aukning í bönkum og sparisjóðum verið 
mjög mikil s.l. tvö ár. Til þessa eru vafa-
laust margar orsakir. í fyrsta lagi hefur 
verðlag verið stöðugt á þessu tímabili, en 
peningatekjur í þjóðfélaginu farið ört vax-
andi. Einnig hefur ýmislegt verið gert til 
þess að bæta kjör sparifjáreigenda, t. d. 
voru vextir af spariinnlánum hækkaðir um 
1 1/2% til 2 3/4% í apríl 1952, en á s.l. ári voru 
spariinnlán í bönkum gerð skattfrjáls og 
afnumin framtalsskylda á þeim. Einnig er 
vafalítið, að aukið frjálsræði í innflutningi 
og heilbrigðari verzlunarhættir hafi átt þátt 
í því að auka sparnað. Mönnum hefur fund-
izt óhætt að bíða með vörukaup þar til síð-
ar, þar eð þeir geta treyst því, að vörurnar 
verði áfram á boðstólum. 

Nefndin telur þó ástandið í þessum mál-
um hvergi nærri viðunandi: bæði sé sparn-
aður enn of lítill og of mikið af sparifé að-
eins bundið til skamms tíma eða alls ekki. 

Fyrirvari. 
Í áliti sínu skýrir nefndin frá ýmsum 

merkilegum nýjungum á sviði sparnaðar-
mála, sem reyndar hafa verið með góðum 
árangri í öðrum löndum. Á grundvelli slíkra 
upplýsinga og athugana hennar á ástandinu 
hér á landi gerir hún tillögur um margvís-
legar ráðstafanir, sem gera má ráð fyrir, 
að kæmu að haldi hér á landi. 

Nefndin tekur það þó skýrt fram í áliti 

sínu, að það sé skoðun hennar, í samræmi 
við reynslu manna bæði hér og erlendis, að 
sparifjársöfnun sé fyrst og fremst undir 
því komin, hver verðlagsþróunin sé og hverj-
ar breytingar verði á tekjum manna í þjóð-
félaginu. Ef menn óttast verðbólgu og stór-
kostlega lækkun verðgildis peninganna, er 
mjög ólíklegt, að nokkrar aðgerðir til auk-
ins sparnaðar komi að gagni nema ef til vill 
vísitölutrygging á sparifé. Hins vegar sé 
það fyrir utan verkahring nefndarinnar að 
ræða, hverri stefnu beri að fylgja í f jár-
málum og peningamálum þjóðarinnar til að 
tryggja það, að verðbólga fáist ekki þrifizt 
í landinu. Allar tillögur hennar eru því 
gerðar með þeim fyrirvara, að hætt sé við, 
að þær komi að litlu haldi, ef verðlagsþró-
unin verður óhagstæð í framtíðinni. 

Samvinnunefnd banka og sparisjóða. 

Nefndin telur, að nauðsynlegt sé, að kom-
ið verði á fót fastri samvinnunefnd bank-
anna ásamt fulltrúum frá sparisjóðum. 
Henni verði falið það sem fyrsta verkefni 
sitt að ákveða á grundvelli nefndarálitsins, 
hverjar aðgerðir skuli hafnar til að efla 
sparifjársöfnun. Hún skal rannsaka hinar 
tæknilegu hliðar málsins og tryggja sam-
vinnu allra innlánsstofnana. Einnig á hún 
að beita sér fyrir því, að komið verði á fót 
skipulegri upplýsinga- og áróðursstarfsemi 
á vegum banka og sparisjóða. Loks á sam-
vinnunefndin að fylgjast með nýjungum á 
sviði sparnaðarmála og gera tillögur í þeim 
efnum, ef ástæða þykir til. 

Vísitölutrygging. 

Nefndin er þeirrar skoðunar, að réttast 
sé að gera hið bráðasta tilraunir með út-
gáfu vísitölutryggðra bréfa til langs tíma, 
t. d. til að afla f jár til íbúðarhúsa. Ekki er 
hægt að segja fyrir um, hvernig þetta fyrir-
komulag muni reynast, fvrr en það er fram-
kvæmt, en því fylgja svo margir kostir, að 
sjálfsagt er að fá úr því skorið. Nefndin 
leggur einnig til, að hin fyrirhugaða sam-
vinnunefnd banka og sparisjóða athugi, 
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hvort heppilegt sé að opna vísitölubundna 
sparisjóðsreikninga. 

Rökin, sem nefndin færir fyrir vísitölu-
tryggingu, eru m. a. þessi: 

1) Vísitölutrygging leiðréttir það rang-
læti, sem ætíð er samfara verðbólgu, 
að sparifjáreigandinn er sviptur mikl-
um hluta eigna sinna, sem síðan lendir 
í höndum lántakandans. Afleiðing þessa 
er, að allflestir eru mjög ófúsir til þess 
að binda fé sitt til langs tíma. 

2) Lántakandinn mundi hins vegar engu 
tapa á sliku fyrirkomulagi nema hinum 
óréttmæta verðbólgugróða. Skuldir 
yrðu honum ekki þyngri með þessum 
hætti á verðþenslutímum heldur en 
verið hefði, ef verðlag hefði haldizt 
stöðugt, þar sem eignir hans og tekjur 
hækka með verðlaginu. 

3) Loks er líklegt, að vísitölutrygging 
mundi gerbreyta hugarfari lántakenda. 
Nú er þeim beinn hagur af öllum verð-
hækkunum, sem verða til þess, að 
skuldabyrði þeirra léttist, og telja þeir 
sig því enga hagsmuni hafa af þvi að 
hamla á móti verðbólgu. Þetta er mjög 
alvarlegt, þar sem lántakendur eru 
mikils ráðandi í þjóðfélaginu og mildu 
áhrifameiri en sparifjáreigendur. Ef 
vísitölulánveitingar yrðu almennar, 
mundi þetta viðhorf breytast og lán-
takendur sjá sér engu minni hag í því 
en aðrir að stuðla að jafnvægi í þjóðar-
búskapnum. Frumskilyrði fyrir því, að 
hægt sé að halda verðlagi stöðugu, er, 
að sem flestir sjái, að það sé hagkvæmt 
fyrir þá sjálfa ekki síður en fyrir 
þjóðarheildina. 

Samningsbundinn sparnaður. 

Nefndin telur að leggja beri sérstaka 
áherzlu á að efla samningsbundinn sparnað 
og gerir hún nokkrar tillögur um nýmæli 
á því sviði, en hinar merkustu eru íbúðar-
sparnaður og launasparnaður ungs fólks. 
Verður nú nokkru nánar frá þeim skýrt. 

1) Íbúðarsparnaður. Tilgangur slíks 
sparnaðar er að safna fé til byggingar 
íbúða. Mundi fyrirkomulagið verða 

það, að gerður væri samningur milli 
einstaklings og peningastofnunar um, 
að einstaklingurinn safnaði með reglu-
legum innlögum á tilskyldum tíma fé 
til að byggja (eða kaupa) sér íbúð. 
Peningastofnunin mundi ábyrgjast að 
veita einstaklingnum lán til byggingar-
innar, þegar heildarupphæð á reikn-
ingi hans hefði náð ákveðnum hundr-
aðshluta af kostnaðarverði íbúðar. 

2) Launasparnaður ungs fólks er nýmæli, 
sem reynt hefur verið með góðum 
árangri í Svíþjóð. Samkvæmt því fyrir-
komulagi getur ungt fólk gert samning 
um, að vinnuveitandi þess greiði viss-
an hluta af launum þess inn á spari-
sjóðsreikning mánaðarlega. Innstæðu 
þessa má ekki taka út, fyrr en eigand-
inn hefur náð 25 ára aldri, nema í sér-
stöku augnamiði, t. d. vegna heimilis-
stofnunar eða til að greiða náms- og 
sjúkrakostnað. Sérstakt happdrætti er 
rekið í sambandi við þetta fyrirkomu-
lag í Svíþjóð, og fá allir, sem þátt taka 
Í þessum sparnaði, frítt númer í því, 
en ríkissjóður ber kostnað af vinning-
unum. Hér á landi hafa unglingar oft 
háar tekjur, sem þeir eyða í óþarfa í 
stað þess, að þær gætu orðið undir-
staða góðs efnahags þeirra á fullorðins-
árum. Telur nefndin ekki minni ástæðu 
til að kenna ungu fólki undir og yfir 
tvítugu ráðdeild og sparnað heldur en 
börnum í barnaskólum. 

Það er lagt til, að samvinnunefndin beiti 
sér fyrir framkvæmd þessara hugmynda og 
athugi einnig aðrar tegundir samnings-
bundins sparnaðar, t. d. jólasparnað. 

Líftryggingar. 

Líftryggingar eru eitt mikilvægasta form 
samningsbundins sparnaðar í flestum lönd-
um. Hér á landi hefur áhugi manna á líf-
tryggingum dvínað mjög vegna hinna gífur-
legu verðhækkana s.l. 15 ár, sem hafa stór-
rýrt verðmæti líftryggingarsamninga, eins 
og annars sparnaðar í peningaformi. Gerir 
nefndin tvær megintillögur um ráðstafanir, 
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sem hún telur líklegar til þess að auka þessa 
mikilvægu uppsprettu nýs sparnaðar. 

Í fyrsta lagi er hún þeirrar skoðunar, að 
skattaívilnun sú, sem eigendum lífsábyrgða 
hefur verið veitt, sé of lítil, og leggur hún 
til, að mönnum verði leyft að draga frá 
skattskyldum tekjum líftryggingariðgjald 
að upphæð allt að tíu þúsund krónum á ári. 
Fyrir slíkt iðgjald mundi þrítugur maður 
geta fengið 443 þúsund króna tryggingu, ef 
miðað er við útborgun við 65 ára aldur. Er 
slík upphæð alls ekki óhóflega há, þegar 
þess er gætt, að gerður er samningur um 
sparnað í allt að 35 ár fram í tímann. 

Í öðru lagi mundi útgáfa vísitölutryggðra 
verðbréfa gera líftryggingarfélögum kleift 
að binda líftryggingarupphæð við vísitölu, 
en slíkt fyrirkomulag ætti að geta haft 
mikil áhrif í þá átt að auka líftryggingar. 

Ýmsar tillögur. 

Nefndin ræðir ýmsar aðrar aðgerðir, sem 
ætla má að yrðu til þess að auka sparnað í 

landinu, og skal að lokum drepið lauslega 
á nokkrar þeirra. 

Nefndin telur, að vaxtahækkun gæti orð-
ið til þess að auka sparnað, sérstaklega 
samningsbundinn sparnað, enda hugsa 
menn þá meir um vaxtakjörin. Einnig drep-
ur hún á þá hugmynd, að gefin séu út inn-
leysanleg spariskírteini með hækkandi vöxt-
um og leggur til, að samvinnunefnd banka 
og sparisjóða rannsaki það mál nánar. 

Það er almenn venja hér á landi, bæði hjá 
ríkissjóði og einstökum fyrirtækjum, að 
greiða starfsfólki laun í peningum. Þetta 
fyrirkomulag er bæði þungt í vöfum og lík-
legt, að það ýti nokkuð undir eyðslusemi. 
Telur nefndin athugandi, hvort elíki væri 
heppilegt og framkvæmanlegt að auka 
launagreiðslur með tékkum eða beint í 
reikning launþega. Má þá vænta þess, að 
nokkur hluti teknanna standi eftir í lok 
tekjutímabilsins sem nýr sparnaður. 

Loks leggur nefndin til, að verðbréfaeign 
verði gerð skattfrjáls á sama hátt og spari-
fjárinnstæður í bönkum og innlánsstofn-
unum. 



Þættir frá öðrum löndum 
Hagþróunin — FramtíS Greiðslubandalags Evrópu — Efna-
hagserfiðleikar Norðmanna — Gjaldeyriserfiðleikar Dana — 
Vaxtahækkun í Englandi — Verðþróun á alþjóðamarkaði. 

Hagþróunin. 

Hagþróunin á árinu 1954 í Vesturlönd-
um einkenndist annars vegar af aftur-

kippi þeim, sem átti sér stað í efnahagslífi 
Bandaríkjanna, og hins vegar af mikilli vel-
megun og áframhaldandi framleiðsluaukn-
ingu í Vestur-Evrópu. 

Síðast á árinu 1953 fór að bera á stöðnun 
í efnahagslífi Bandaríkjanna, sem brátt 
leiddi til samdráttar í framleiðslu og auk-
ins atvinnuleysis. Afturkippur þessi varð 
þó ekki mjög alvarlegur, verðlag hélzt stöð-
ugt og ekki dró úr eftirspurn eftir neyzlu-
vörum. Síðara hluta ársins fóru ráðstafanir 
þær, sem gerðar höfðu verið til að auka 
efnahagsstarfsemina, að bera árangur í 
vaxandi framleiðslu. í janúar s.l. var fram-
leiðslan orðin 5% meiri en í sama mánuði 
árið áður, en hún var þó enn þá 2—3% 
lægri en 1953. 

Efnahagsafturkippurinn í Bandaríkjun-
um virðist lítil áhrif hafa haft á hagkerfi 
Vestur-Evrópu, og hélt framleiðslan áfram 
að vaxa þar hröðum skrefum allt árið 1954. 
Velmegunin leiddi þó í nokkrum löndum til 
of mikillar fjárfestingar og neyzlu, og þar 
af leiðandi versnaði gjaldeyrisafkoman. Til 
þess að leiðrétta þetta hefur yfirleitt verið 
gripið til aðgerða til að draga úr peninga-
þenslunni og eftirspurn innan lands, og er 
í þáttunum hér á eftir skýrt frá ráðstöfun-
um þeim, sem gerðar hafa verið í Dan-
mörku, Noregi og Englandi. 

Framtíð Greiðslubandalags Evrópu. 

Í júní í fyrra var sáttmálinn um 
Greiðslubandalag Evrópu framlengdur um 
eitt ár. Við það tækifæri lýsti ráðherra-
nefnd Efnahagssamvinnustofnunarinnar 
þvi yfir, að þetta yrði áreiðanlega í síðasta 
sinn, sem bandalagið yrði endurnýjað, enda 
var almennt við því búizt, að helztu ríkin 
innan þess mundu taka upp frjáls gjald-
eyrisviðskipti, áður en árið væri á enda. 

Vonir manna um frjáls greiðsluviðskipti 
á síðasta ári voru þó að engu gerðar, er 
Butler, fjármálaráðherra Breta, flutti 
skýrslur sínar á fundum Alþjóðagjaldeyris-
sjóðsins og Alþjóðabankans í september s.l. 
Þar lét hann svo um mælt, að markmið Breta 
væri enn að koma á fót frjálsum gjaldeyris-
viðskiptum, en þeir vildu ekki taka loka-
skrefið að því marki, fyrr en aðstæður væru 
svo góðar, að engin hætta væri á, að sú til-
raun færi út um þúfur. Gaf hann í skyn, að 
ólíklegt væri, að þeim skilyrðum yrði full-
nægt í náinni framtíð. Hann taldi gjald-
eyrisforða Breta of lítinn, og auk þess hefði 
sú stefna Bandaríkjastjórnar að auðvelda 
innflutning til Bandaríkjanna með lækkun 
tolla og öðrum aðgerðum ekki enn komið til 
framkvæmda. 

Frjáls gjaldeyrisviðskipti í Evrópu eru 
að flestra dómi óhugsandi, á meðan pundið 
er ekki frjálst, og það varð því ljóst eftir 
ummæli Butlers, að nauðsynlegt yrði að 
framlengja Greiðslubandalag Evrópu enn 
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um eitt ár. Ákvörðun um slíka framleng-
ingu var tekin á fundi ráðherranefndar 
Efnahagssamvinnustofnunarinnar í janúar 
síðastliðnum. 

Það er samt enn þá óútkljáð, í hvaða 
formi Greiðslubandalagið verður framlengt, 
en líkindi eru til, að þau lönd, sem mestar 
inneignir eiga hjá því, vilji herða á reglun-
um og minnka þau yfirdráttarréttindi, sem 
það veitir. Samkvæmt reglum þeim, sem gilt 
hafa síðan í júní í fyrra, verður hvert land, 
sem hefur greiðsluhalla við mánaðarlegt 
uppgjör, að borga helming hallans í gulli 
eða dollurum, en bandalagið veitir því yfir-
dráttarlán fyrir hinum helmingnum. Sé 
greiðsluhalli kominn fram yfir kvóta við-
komandi lands, skal það þó borga allan hall-
ann, sem umfram er, í gulli eða dollurum. 
Stungið hefur verið upp á því, að gull-
greiðslan verði hækkuð upp í 65% eða jafn-
vel 75%, þegar bandalagið verður framlengt 
í júnílok í sumar. 

Sú breyting, sem orðið hefur í gjaldeyris-
málum Evrópu á undanförnum mánuðum, 
er í því fólgin, að nú er við því búizt, að 
nokkur tími kunni að líða, þar til alfrjáls-
um gjaldeyrisviðskiptum verði komið á fót. 
Hins vegar hefur engin stefnubreyting orS-
ið meðal þeirra þjóða, sem að bandalaginu 
standa, og eru þau öll staðráðin í því að 
vinna að auknu verzlunarfrelsi og endur-
reisn frjálsari gjaldeyrisviðskipta, svo 
fljótt sem auðið er. Til marks um það er, 
að þegar eru hafnar umræður um skipu-
lagningu svonefnds Evrópusjóðs, sem ætl-
unin er, að komið verði á fót, þegar Greiðslu-
bandalagið verður afnumið, en sjóðurinn 
mundi taka við því hlutverki bandalagsins 
að veita yfirdráttarlán þeim þátttökuríkj-
um, sem lenda í skammvinnum gjaldeyris-
vandræðum. 

Á ráðherrafundinum í janúar var einnig 
tekin ákvörðun um að auka verzlunarfrelsi 
innan Evrópu, og var það markmið sett að 
stækka frílista þá, er gilda um viðskipti 
milli þátttökuríkjanna, úr 75% upp í 90% 
fyrir septemberlok næstkomandi. Jafnframt 
var lögð áherzla á það, að þau lönd, sem enn 
eru aftur úr á þessu sviði, reyni að auka 
verzlunarfrelsi sitt. 

Efnahagserfiðleikar Norðmanna. 

Undanfarið ár hafa Norðmenn átt við 
vaxandi gjaldeyrisvandræði að etja, sem 
stafað hafa af ofþenslu í efnahagskerfinu 
innan lands og of mikilli fjárfestingu. Á ár-
inu 1954 var atvinna og framleiðsla í Noregi 
meiri en nokkru sinni fyrr, og jókst iðnaðar-
framleiðslan um 6%, en útflutningsfram-
leiðslan um 13%. En þrátt fyrir hinn stór-
aukna útflutning jókst greiðsluhallinn að 
mun vegna meiri innflutnings en dæmi eru 
til áður, og varð greiðsluhalli Norðmanna 
rúmlega einn milljarður norskra króna á 
árinu. Orsök hinnar miklu eftirspurnar inn-
an lands var fyrst og fremst að finna í hinni 
gífurlegu fjárfestingu, sem nam á síðasta 
ári um þriðjungi af þjóðarframleiðslu 
Norðmanna, en innflutningur fjárfestingar-
vara hefur numið um helmingi alls innflutn-
ings þeirra. 

Eftir að ný stjórn hafði verið mynduð í 
Noregi í síðasta mánuði, voru gerðar mikil-
vægar breytingar á stefnu þjóðarinnar í 
efnahagsmálum í þeim tilgangi að bæta úr 
greiðsluhallanum. Ýmsar ráðstafanir voru 
gerðar til að draga úr fjárfestingu og innan-
landsneyzlu og að hamla á móti verðþenslu 
í landinu. Mesta athygli vakti sú ráðstöfun, 
að Noregsbanki hækkaði forvexti sína úr 
2 % % í 3 % % , en forvextir hans hafa verið 
óbreyttir siðan í ársbyrjun 1946. Fylgja 
Norðmenn nú loks í fótspor annarra þjóða 
í Vestur-Evrópu, sem tekið hafa upp notkun 
hreyfanlegra vaxta til þess að halda jafn-
vægi í peningamálum, en hingað til hafa 
þeir haldið fast við þá stefnu að halda eftir-
spurninni í skefjum með beinum höftum. 

Meðal annarra ráðstafana má nefna, að 
ákveðið hefur verið að draga allmikið úr 
innflutningsleyfaveitingum á því ári, sem 
nú er að líða, og er ráðgert, að lækkunin 
nemi 7% frá árinu áður. Hins vegar hafa 
þeir ekki ákveðið að minnka frílista sinn 
frá því, sem nú er. Einnig hefur verið lagð-
ur 10% skattur á skipabyggingar í þeim 
tilgangi að draga úr hinni geysilegu f jár -
festingu í kaupskipum. Sérstakur söluskatt-
ur að upphæð 10% hefur verið lagður á all-
ar byggingar í landinu að undanskildum 
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íbúðarhúsabyggingum, byggingu útihúsa í 
sveitum og endurbyggingu húsa, sem eyði-
lagzt hafa í styrjöldinni eða af öðrum óvið-
ráðanlegum orsökum. Loks hefur verið lagð-
ur 10% viðbótarskattur á innflutning bíla 
og dráttarvéla. 

Gjaldeyriserfiðleikar Dana. 
Fyrir tæpu ári kom í ljós, að gjaldeyris-

eign Dana var óðum að ganga til þurrðar, 
og var orsökin talin ofþensla í eftirspurn 
innan lands. Í júní var gripið til þess ráðs 
að hækka forvexti þjóðbankans úr 4 % % í 
5 % % , en þrátt fyrir það hélt ástandið 
áfram að versna um sumarið, enda dró þá 
ríkissjóður mjög á reikninga sína í þjóð-
bankanum. 

Í september lagði ríkisstjórnin fram fjöl-
þættar tillögur til lausnar þessu vandamáli, 
og náðu þær fram að ganga með nokkrum 
breytingum. Helztu ráðstafanirnar voru 
þessar. Í fyrsta lagi var reynt að bæta hag 
ríkissjóðs með hækkuðum sköttum og lækk-
un útgjalda. Í öðru lagi var stefnt að því 
að draga úr fjárfestingu til byggingar 
íbúðarhúsa, m. a. með hækkun vaxta. Og 
loks var gerð tilraun til að auka sparnað 
með því að veita verðlaun fyrir sparifjár-
söfnun á sérstökum bundnum reikningum. 

Ástandið batnaði örlítið síðustu tvo mán-
uði ársins, en síðan hefur aftur sigið á 
ógæfuhlið, þar sem ráðstafanir þær, sem 
gerðar höfðu verið, reyndust ekki fullnægj-
andi. Um miðjan marz var því gripið til 
enn róttækari ráðstafana í þeim tilgangi 
að draga úr kaupmættinum innan lands og 
stuðla þannig að jafnvægi í efnahagskerf-
inu. Þessu markmiði á að ná með hækkuð-
um söluskatti á fjölda vörutegunda og lítils 
háttar lækkun ríkisútgjalda, og er gert ráð 
fyrir að dregnar verði alls um 1000 millj. 
danskra króna úr veltunni í ár og næsta ár. 
Verðhækkanir, sem þessum aðgerðum verða 
samfara, verða ekki látnar hafa áhrif á 
vísitölu framfærslukostnaðar. 

Vaxtahækkun í Englandi. 
Forvextir Englandsbanka hafa verið 

hækkaðir tvívegis síðan um áramót, og eru 

þeir nú 4 1/2%. Hafa vextirnir ekki verið 
jafnháir í Englandi síðan 1931. Þegar Butl-
er, fjármálaráðherra, tilkynnti þessa síð-
ustu hækkun, komst hann meðal annars að 
orði á þessa leið: 

„Stefna ríkisstjórnarinnar er og hefur ver-
ið að halda við traustu jafnvægi í greiðslu-
viðskiptum, en slíkt jafnvægi verður aðeins 
reist á grundvelli heilbrigðs hagkerfis inn-
an lands. Ég hef við og við að undanförnu 
gefið í skyn, að ég fylgdist nákvæmlega 
með þróuninni í gjaldeyrismálum og mundi 
ekki hika við að grípa til þeirra ráðstaf-
ana, sem virtust nauðsynlegar til að tryggja 
viðunandi jafnvægi í fjármálum landsins út 
á við . . . Hagkerfi vort er nú sterkara en 
það hefur nokkru sinni verið, síðan styrjöld-
inni lauk, og það stendur á traustum grunni 
heilbrigðra atvinnuvega. Það, sem nú er 
nauðsynlegt að gera og ríkisstjórnin leggur 
til, að gert verði, er að draga úr of mikilli 
eftirspurn innan lands, svo að hinn vaxandi 
innflutningur, sem hefur verið samfara 
aukinni framleiðslu, verði jafnaður með 
samsvarandi aukningu útflutnings. Það er 
stefna mín að grípa í taumana jafnskjótt 
og þess sjást merki, að á þessu ætli að verða 
misbrestur, og ég er staðráðinn í að leyfa 
ekki óheilbrigðu ástandi að þróast, þar sem 
hin mikla velmegun, sem vér höfum notið, 
yrði til þess að hafa óhagstæð áhrif á 
greiðslujöfnuð landsins". 

Aðgerðir brezku stjórnarinnar sýna, að 
hún treystir fyrst og fremst á aðgerðir í 
peningamálum og hreyfanlega vexti til að 
halda jafnvægi í efnahagsmálum þjóðar-
innar. Jafnframt vill hún sýna umheimin-
um, að hún er staðráðin í að efla traust á 
gjaldmiðli landsins og leggja þannig undir-
stöðu aukins frelsis í gjaldeyrismálum. 

Verðþróun á alþjóðamarkaði 1954. 

Samdrátturinn í hagkerfi Bandaríkjanna 
á síðasta ári hafði ekki í för með sér neinar 
almennar verðlækkanir, enda fór fram-
leiðsla í Vestur-Evrópu og eftirspurn þar 
stöðugt vaxandi. Nú hefur aftur orðið fram-
leiðsluaukning í Bandaríkjunum, og er því 
yfirleitt gert ráð fyrir stöðugri og á sum-



Þ Æ T T I R F R Á ÖÐRUM LÖNDUM 37 

um sviðum aukinni eftirspurn á hráefna-
markaðinum á næstu mánuðum. 

Eins og sjá má af töflum um vísitölur 
heildsöluverðs og framfærslukostnaðar í 
nokkrum löndum hefur verðlag yfirleitt 
verið mjög stöðugt. Þróunin á verðlagi ein-
stakra vörutegunda hefur þó verið mjög 
mismunandi. Kornvörur hafa lækkað lítið 
eitt á árinu, en verð á ull og bómull var 

nokkuð stöðugt. Um mitt síðasta ár hækk-
aði kaffiverð gífurlega, en lækkaði brátt 
aftur. Einna mest verðhækkun varð á 
gúmmi, en það hækkaði um nær 50% á ár-
inu, enda var mikil styrjaldarhætta talin í 
Suðaustur-Asíu, þar sem það er einkum 
framleitt. Verð á öðrum málmum en stáli 
og alúminíum var yfirleitt hækkandi. 

Vísitölur heildsöluverðs í nokkrum löndum. 
Samkvæmt hagskýrslu Sameinuðu þjóðanna. 

Vísitölur framfærslukostnaðar í nokkrum löndum. 
Samkvæmt hagskýrslu Sameinuðu þjóðanna. 
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Utanríkisviðskipti og 
gjaldeyrisstaða. 

Verzlunarjöfnuðurinn var óhagstæður 
um 284 millj. kr. á árinu 1954, og er 

það mun betri afkoma en árið áður, en þá 
varð viðskiptajöfnuðurinn neikvæður um 
405 millj. kr. Útflutningsverðmætið jókst 
um 140 millj. kr. frá árinu 1953 til ársins 
1954, en innflutningur jókst um 19 millj. 
kr. Á síðasta ársfjórðungi varð innflutn-
ingur mun minni en á sama tíma árið áður, 
en hinar miklu sveiflur í utanríkisviðskipt-
um frá einum mánuði til annars sjást 

greinilega af línuritinu neðst á þessari 
síðu. 

Helztu breytingar, sem orðið hafa á út-
flutningsverzluninni á árinu 1954, eru þær, 
að útflutningur freðfisks og skreiðar jókst 
mjög mikið, en samdráttur varð á útflutn-
ingi saltfisks og síldarafurða. Tiltölulega 
litlar breytingar urðu á skiptingu útflutn-
ings á greiðslusvæði, og minnkaði hlutdeild 
vöruskiptalanda úr 36,6% árið 1953 í 34,9% 
árið 1954. Hins vegar jókst hlutdeild vöru-
skiptalanda í innflutningnum úr 20,5% í 
33,7%. (Töflur I—IV aftast í heftinu sýna 
inn- og útflutning undanfarin ár). 

Utanríkisviðskipti mánaðarlega og í milljónum króna. 
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Vegna hinna miklu duldu gjaldeyris-
tekna, einkum af framkvæmdum á Kefla-
víkurflugvelli, var gjaldeyrisafkoman stór-
um betri í fyrra en tölurnar um inn- og út-
flutning gefa til kynna. Alls námu yfir-
færslur á vegum varnarliðsins og verktaka 
þess 182 millj. kr. á árinu. Samkvæmt með-
fylgjandi töflu eru greiðsluviðskipti bank-
anna hagstæð um 12,4 millj. kr. á árinu 
1954. Árið áður voru þau hagstæð um 42,7 
millj. kr., en þá nutu Íslendingar óaftur-
kræfra framlaga gegnum E.P.U. að upp-
hæð 69,4 millj. kr., svo að raunverulega hef-
ur afkoma orðið mun betri á árinu 1954. 

Það sem af er þessu ári, hefur þróun-
in verið mun óhagstæðari en í fyrra. — 
Fyrstu þrjá mánuðina varð 26,3 millj. kr. 
halli á gjaldeyrisviðskiptum bankanna, en 
á fyrsta ársf jórðungi í fyrra batnaði gjald-
eyrisstaðan um 33,7 millj. kr. Fyrstu tvo 
mánuðina var þó heldur hagstæðari vöru-
skiptajöfnuður en í fyrra. Allmikil óvissa 
rikir um útlitið á næstu mánuðum, enda 
hafa verkföllin mjög mikil áhrif á flutn-
inga til og frá landinu. Hins vegar hafa 
aflabrögð verið ágæt, miklar birgðir af út-
flutningsvörum eru til í landinu, og mark-
aðshorfur eru yfirleitt sæmilegar. 

Gjaldeyriseign bankanna nam um 98 
millj. kr. í lok marzmánaðar, en á sama 
tíma í fyrra nam hún 145 millj. kr. Hefur 
því gjaldeyrisforði þjóðarinnar rýrnað 
mjög mikið á þessum tólf mánuðum. — 
Dollaraeignin hefur minnkað um 3 millj. 
kr., og stafar það eingöngu af því, að all-
mikið af skuld Íslands við Greiðslubanda-
lag Evrópu hefur verið endurgreitt, eins og 
frá er skýrt í öðrum fréttaþætti hér að 

aftan. Skuldir við E.P.U.-löndin hafa lækk-
að um tæpan þriðjung frá sama tíma i 
fyrra og nema nú 63 millj. kr. Langmest 
breyting hefur orðið á aðstöðunni gagn-
vart vöruskiptalöndum. í marzlok 1954 áttu 
Íslendingar nettóinneign á vöruskipta-
reikningum að upphæð tæpar 78 millj .kr., 
en sú inneign er nú komin ofan í rúmar 
18 millj. kr. Stafar þetta einkum af mikilli 
skuldasöfnun við Finnland og Spán og 
minnkandi inneign hjá Rússum. 

Vetrarvertíð. 

Samningar um framlengingu innflutn-
ingsréttinda bátaútvegsins hófust skömmu 
fyrir áramót. Samkomulag hafði ekki náðst 
1. janúar, og hófu útvegsmenn því ekki 
róðra fyrr en 5. janúar, en þá hafði verið 
samið til bráðabirgða um fyrirkomulag 
bátagjaldeyrisfríðindanna á yfirstandandi 
ári. Endanlegir samningar hafa enn ekki 
tekizt, en samkvæmt bráðabirgðasamkomu-
lagi hefur verið ákveðið að lækka útgáfu 
A-skírteina um 10% miðað við verðmæti 
útflutnings á fiski, veiddum á þessari ver-
tíð. Fá því bátaútvegsmenn A-skírteini, 
sem hljóða upp á 45% af útflutningsverð-
mæti í stað 50% samkvæmt fyrra sam-
komulagi. 

Í Vestmannaeyjum var nær ekkert róið 
vegna verkfalls, fyrr en samningar náðust 
þar hinn 17. febrúar. 

Það, sem af er vetrarvertíðinni, hefur 
afli verið sæmilegur hjá togaraflotanum 
og ágætur hjá bátaflotanum. Til febrúar-
loka nam heildaraflinn 64,9 þús. tonnum á 
móti 50,7 þús. tonnum í fyrra, en þá var 
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þó afli góður. Bátaaflinn jókst um rúm 
40%, en togaraaflinn um tæp 15%. Afli 
báta var sérstaklega góður við Breiða-
f jörð, en einnig gekk vertíð vel við Faxa-
flóa og Reykjanes, enda hafa gæftir verið 
óvenjulega góðar. Enn liggja ekki fyrir 
endanlegar upplýsingar um afla í marz-
mánuði, en hann virðist einnig hafa verið 
ágætur. Hjá togaraflotanum hafa afla-
brögð ekki verið eins góð, en þó má veiðin 
teljast mjög sæmileg. 

Um verkun aflans er það að segja, að 
þrisvar sinnum meira magn var sett í herzlu 
í janúar og febrúar í ár en í fyrra, og í salt 
fór rúml. 50% meira. Meira magn fór þó til 
frystingar en í nokkra aðra verkun, eða 
rúmlega 43% af heildaraflanum, en hlut-
fallslega var þetta mun minna magn en í 
fyrra, því að þá voru yf ir 60% af heildar-
aflanum sett í frystihús. 

Aflabrögð og útgerð 1954, 

Heildaraflinn árið 1954 varð 387,6 þús-
und tonn, en það var 6,9% meiri afli en 
árið áður. Hinn aukni afli stafaði í fyrsta 
lagi af ágætum aflabrögðum á vetrarver-
tíðinni í fyrra og í öðru lagi af því, að 
karfaveiði togaraflotans jókst um 64% frá 
fyrra ári. Hins vegar varð síldaraflinn á 
árinu 30% minni en árið áður, enda brást 
sumarsíldveiðin gersamlega, og reknetja-

veiðar fyrir Suðvesturlandi urðu minni en 
í meðallagi. 

Aflaaukningin á árinu varð að mestu 
leyti hjá bátaflotanum, -og varð afli hans 
mun meiri en afli togaraflotans, þrátt fyrir 
aflabrest á síldveiðum. 

Mikilvægasta breytingin á fiskverkun-
inni var, að hraðfrysting jókst um nær 
70% frá fyrra ári, og var ekki fjarri, að 
helmingur alls fiskaflans væri frystur. 
Skreiðarframleiðsla minnkaði hins vegar 
um 33% og saltfiskframleiðsla um nær 
10%. Sala sjávarafurða gekk vel á árinu, 
og voru birgðir með minnsta móti í árslok. 

Landbúnaður 1954. 

Árið 1954 var landbúnaðinum yfirleitt 
mjög hagstætt. Veðurfar var gott, fram-
leiðsla vaxandi og mikil eftirspurn eftir 
hvers kyns landbúnaðarvörum innan lands. 

Töðufengur á s.l. sumri mun hafa verið 
meiri en nokkru sinni fyrr, og hefur hann 
verið áætlaður 2.500.000 hestar. Auk þess 
færist það nú mjög í vöxt, að tún séu beitt, 
og kemur því ekki öll taðan til framtals sem 
heyfengur. Hinn aukni heyfengur stafar 
bæði af meiri og betri ræktun og vaxandi 
notkun tilbúins áburðar, en á árinu 1954 
jukust áburðarkaup bænda um nærri því 
20% miðað við árið áður. 

Uppskera grænmetis og garðávaxta var 
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nokkru minni en á fyrra ári og reyndist 
ekki nóg til að fullnægja eftirspurninni, og 
var því nokkuð flutt inn af grænmeti. 

Í síðasta hefti Fjármálatíðinda var skýrt 
frá sauðfjárslátrun, en kjötframleiðsla jókst 
um rúm 30% frá árinu áður 

Mjólkurmóttaka á s.l. ári var 52,4 þús. 
lítrar, en það er 10% meira en árið áður. 
Eftirspurn eftir mjólkurvörum jókst þó enn 
meira en framleiðslan, og óx nýmjólkursal-
an um 12,5%, smjörsalan um 16,2% og sala 
mjólkurosta um 12,8%. Byrjað var að fram-
leiða ýmsar nýjar tegundir af ostum á ár-
inu, sem náð hafa miklum vinsældum. 

Bústofni landsmanna hefur fjölgað all-
mikið á árinu, en endanlegar tölur liggja 
ekki enn fyrir um búfjáreign í árslok. Af 
skýrslum forðagæzlumanna er áætlað, að 
sauðfé á fóðri í vetur sé allt að 650 þús-
und, en það er um 100 þúsund fleira en s.l. 
vetur. Er því fjárstofninn kominn nærri 
því upp í það, sem hann var, áður en f jár -
pestirnar fóru að herja að mun. Ýmsir hafa 
látið í ljós ugg, vegna þess að fóðuröflunin 
í mörgum sveitum hefur ekki haldizt í hend-
ur við fjölgun fjárins. 

Ríkisf jármálin. 

Rekstrarafkoma ríkissjóðs var mjög góð 
á síðasta ári, en eftirfarandi tölur sýna 
niðurstöður á rekstrarreikningi síðustu 
þrjú árin. 

Bæði tekjur og gjöld fóru stórkostlega 
fram úr áætlun fjárlaga. Tekjur urðu 94 
millj. kr. hærri en gert hafði verið ráð 
fyrir, en útgjöldin 42 millj. kr. hærri. — 
Hæsti umframgreiðsluliðurinn var launa-
uppbót sú, sem opinberir starfsmenn fengu 
fyrir áramótin, en hún nam 14,5 millj. kr. 

Eins og undanfarin ár voru mikil út-
gjöld á eignahreyfingareikningi, svo að 
raunverulegur greiðsluafgangur nam að-

eins 35 millj. kr. samkvæmt bráðabirgða-
yfirliti. Af þessari upphæð hefur 16 millj. 
kr. verið ráðstafað til Ræktunarsjóðs og 
Byggingarsjóðs, svo að eftir eru aðeins 19 
millj. kr. 

Síðar munu ríkisfjármálin tekin til ræki-
legri athugunar í Fjármálatíðindum, þegar 
endanlegir ríkisreikningar liggja fyrir. 

Endurgreiðsla E.P.U.-skulda. 

Í júní 1954, þegar Greiðslubandalag 
Evrópu var framlengt um eitt ár, var ákveð-
ið að semja skyldi um endurgreiðslu á 
miklum hluta af skuldum þátttökuríkja við 
bandalagið. Samningar þessir áttu að vera 
þannig, að hvert ríki, sem skuldaði banda-
laginu, skyldi gera samning við eitt eða 
fleiri af þeim ríkjum, sem inneignir áttu, 
um endurgreiðslu á vissri upphæð. 

Allmargir slíkir samningar voru gerðir 
í fyrra sumar. Íslendingar gerðu hins veg-
ar engan slíkan samning fyrr en komið var 
fram á vetur, og komu þeir allir til fram-
kvæmda um áramótin. íslenzku samning-
arnir voru gerðir við f jögur lönd, og var 
alls samið um endurgreiðslu á 5,4 millj. 
dollurum. Skal nú gerð grein fyrir hverj-
um þeirra um sig. 

1) Við Belgíu var samið ,um endur-
greiðslu á 1.000.000 dollurum. Fyrsta 
greiðsla, 300.000 dollarar, fór fram 
um síðustu áramót, en afgangurinn 
verður í mánaðarlegum greiðslum á 
sex árum. 

2) Við Vestur-Þýzkaland var samið um 
endurgreiðslu á 2.400.000 dollurum. 
Fyrsta greiðsla fór fram um síðustu 
áramót, og nam hún 600.000 dollur-
um, en afgangurinn verður greiddur 
með mánaðarlegum afborgunum á 
fimm árum. 

3) Við Holland var gerður samningur um 
endurgreiðslu á 1.000.000 dollurum. 
Þar af skyldi greiða 250.000 dollara 
um síðustu áramót, en afganginn 
mánaðarlega á fimm árum. 

4) Við Sviss var samið um endur-
greiðslu á 1.000.000 dollurum. Skyldi 
fyrsta greiðslan fara fram um ára-
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mót og vera 250.000 dollarar og síðan 
mánaðarlegar greiðslur í fimm ár. 

Á meðan Greiðslubandalagið starfar, 
standa hinar umsömdu skuldir inni hjá því, 
en afborganir verða dregnar frá yfirdrætti 
Íslands jafnóðum og þær fara fram. Fyrstu 
greiðslurnar fóru fram um síðustu áramót, 
og námu þær alls 1.400.000 dollara, og lækk-
aði skuld Íslands þá niður í 4.516.000 doll-
ara, en hæst hafði hún orðið við október-
uppgjör, 6.006.000 dollarar. 

Eftir að Greiðslubandalagið verður af-
numið, breytist það, sem eftir er af hin-
um umsömdu upphæðum, í beinar skuldir 
Íslands við viðkomandi lönd, og verða þá 
greiddir af þeim 3 % — 3 % % vextir, þar til 
þær eru að fullu greiddar. 

Lánveitingar til íbúðarbygginga 
og útgáfa vísitölubundinna 

verðbréfa. 

Seint í marzmánuði s. l. var lagt fyrir 
Alþingi stjórnarfrumvarp um húsnæðis-
málastjórn, veðlán til íbúðarbygginga og 
útrýmingu heilsuspillandi íbúða. Í frum-
varpi þessu eru margvísleg nýmæli um 
endurbætur á sviði íbúðarbygginga og lán-
veitingar til þeirra. Meðal annars er lagt 
til, að veðdeild Landsbankans verði heim-
ilað að gefa út vísitölubundin verðbréf, en 
með því er farið út á alveg nýja braut um 
fjáröflun til fjárfestingar hér á landi. — 
Hefur Landsbankinn lengi haft hug á, að 
þessi fjáröflunarleið væri reynd. 

Megintilgangur frumvarpsins er að koma 
á fót almennu lánakerfi til íbúðarbygg-
inga undir yfirstjórn nefndar, er kölluð 
verði húsnæðismálastjórn, og veðdeildar 
Landsbanka Íslands. Ætlazt er til þess, að 
lánveitingar verði bæði á vegum veðdeild-
arinnar og annarra lánastofnana, og láni 
þær allar út eftir samræmdum reglum. 

Í frumvarpinu er gert ráð fyrir, að veð-
deild Landsbankans fái heimild til að gefa 
út bankavaxtabréf samtals allt að 200 millj. 
kr., þar af megi nokkur hluti, þó ekki yfir 
40 millj. kr., vera með vísitölukjörum, 

þannig að binda megi greiðslu afborgana 
og vaxta vísitölu framfærslukostnaðar. 

Útlánareglur verði í stuttu máli þær, að 
veitt verði tvö lán hverjum lántakanda: A-
lán, sem sé með 7% vöxtum til allt að 25 
ára, og B-lán, sem sé með vísitölukjörum. 
Gert er ráð fyrir, að A-lánið verði venju-
lega 50 þús. kr. og B-lánið 20 þús. kr. A-lán 
verða veitt bæði af veðdeildinni og hverri 
annarri lánastofnun, sem lánar samkvæmt 
hinum almennu útlánsreglum. Vísitölulán 
verða hins vegar aðeins veitt af veðdeild-
inni, og skal hver, sem fengið hefur A-lán, 
eiga rétt á að fá B-lán. 

Í greinargerð fyrir frumvarpinu er frá 
því skýrt, að náðst hafi samkomulag við 
bankana um, að þeir leggi fram 20 millj. 
kr. til A-lána í ár og sömu upphæð næsta 
ár, en Landsbankinn hefur tekið að sér að 
ábyrgjast sölu á 20 millj. kr. af vísitölu-
bundnum bankavaxtabréfum hvort árið um 
sig. Þegar þessu nýja fé er bætt við þær 
lánveitingar, sem eiga sér stað til húsbygg-
inga frá öðrum aðilum, er búizt við, að 
heildarlánveitingar til íbúðarhúsabygginga 
muni nema um 100 millj. kr. á ári. 

Hinni nýju húsnæðismálastjórn er ætlað 
að vinna margvísleg hlutverk í þágu bygg-
ingarmála í landinu. Á hún að hafa yfir-
stjórn á leiðbeiningarstarfsemi fyrir hús-
byggjendur og gangast fyrir tæknirann-
sóknum og öðrum umbótum í byggingar-
málum. Henni er einnig falið að taka 
ákvarðanir um, hverjir hljóta skuli A-lán, 
sem veitt verða úr veðdeild Landsbankans. 

Loks gerir frumvarpið ráð fyrir, að hús-
næðismálastjórn skuli af hálfu ríkisvalds-
ins vera aðili að ráðstöfunum til útrým-
ingar heilsuspillandi íbúðum og hafa um 
það samvinnu við bæjar- og hreppsfélög. 
Leggi sveitarfélag fram fé til íbúðarbygg-
inga í því skyni að útrýma heilsuspillandi 
íbúðum, skal ríkissjóður leggja fram jafn-
háa fjárhæð á móti, allt að 3 millj. kr. á ári 
næstu fimm árin. 

Ekki þykir tímabært að ræða þetta um-
fangsmikla frumvarp frekar að sinni, en 
Fjármálatíðindi munu kynna lesendum sín-
um hið nýja fyrirkomulag rækilega síðar, 
ef það nær fram að ganga. 
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Húsbyggingar. 

Vegna þess að byggingarskýrslur hafa 
enn ekki borizt nema að takmörkuðu leyti 
frá öðrum stöðum en kaupstöðum, er enn 
ekki hægt að birta heildaryfirlit um bygg-
ingarframkvæmdir ársins 1954. 

Í Reykjavík var lokið við byggingu 487 
íbúða (sjá meðfylgjandi línurit), og er það 
39,5% aukning frá árinu áður, en þá var 
lokið við byggingu 349 íbúða. Rúmmál 
þeirra íbúðarhúsa, þar með taldar aukn-
ingar og viðbætur við eldri hús, sem lokið 
var við á árinu, var 168 þúsund rúmmetr-
ar, og er það 35,7% aukning, en rúmmál 
annarra bygginga en íbúðarhúsa, sem lokið 
var við á árinu, var 89 þúsund rúmmetrar, 
aukning um 68,4%. 

Í kaupstöðum utan Reykjavíkur var lok-
ið við byggingu 199 íbúða á móti 229 íbúð-
um árið áður, og er það lækkun um 13,1% 
miðað við næsta ár á undan. Af öðrum 
byggingum en íbúðarhúsabyggingum voru 
byggðir 78 þús. rúmmetrar, og er það 
23,8% aukning miðað við næsta ár á undan. 

Af yfirliti þessu má sjá, að byggingar, 
sem lokið var við í kaupstöðum á árinu 
1954, voru litlu meiri en árið áður. Bygg-
ingarframkvæmdir á árinu munu þó hafa 

verið miklum mun meiri en framangreind-
ar upplýsingar gefa til kynna, þar eð þær 
ná aðeins til þeirra framkvæmda, sem 
lokið var við eða voru að mestu fullgerðar 
á árinu, en lítill hluti þeirra bygginga, er 
hafizt var handa um, þegar íbúðarbygging-
ar voru gefnar frjálsar, voru fullgerðar í 
árslok 1954. 

Viðskiptasamningar. 

Spánn. Viðskiptasamningurinn, sem gerð-
ur var við Spán í desember 1949, var með 
erindaskiptum í desember 1954 framlengd-
ur óbreyttur um eitt ár og þá til ársloka 
1955. 

Pólland. Með erindaskiptum milli ís-
lenzka og pólska sendiráðsins í Osló var 
viðskiptasamkomulagið frá 27. janúar 
1954, sem gert var á grundvelli viðskipta-
samnings milli landanna frá 18. nóvember 
1949, framlengt óbreytt til ársloka 1955. 

Finnland. Viðskiptasamningur, sem gerð-
ur var milli Íslands og Finnlands 20. febrúar 
1954, framlengdist óbreyttur til 31. janúar 
1956, þar eð hvorugur aðili hafði sagt samn-
ingnum upp fyrir árslok 1954. 

Frakkland. Hinn 4. febrúar 1955 var 
gert samkomulag um framlengingu við-
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skiptasamnings milli Íslands og Frakklands 
frá 6. desember 1951. Samkomulag þetta 
gildir til 31. marz 1955, og er gert ráð fyrir 
viðskiptum á svipuðum grundvelli og fyrr. 

Danmörk. Hinn 30. marz 1955 var undir-
ritað í Reykjavík samkomulag um viðskipti 
milli Íslands og Danmerkur. Er það sam-
hljóða viðskiptasamkomulaginu frá 11. júní 
1954. Gildistími samkomulagsins er frá 15. 
marz 1955 til 14. marz 1956. 

Skráð gengi hjá Landsbanka Íslands 
28. apríl 1955. 

gildi sínu. Ein pappírskróna samsvarar nú 
0,0545675 gr af skíru gulli. Samkvæmt því 
jafngilda nú 100 gullkrónur 738,95 pappírs-
krónum. 

Eina breytingin, sem orðið hefur síðan 
gengi var síðast birt í Fjármálatíðindum, 
er lækkun Kanadadollars 28. apríl 1955. 
Áður var kaupgengi hans 16,84 og sölu-
gengi 16,90. 

Peningamarkaðurinn. 

Þróun peningamála var að ýmsu leyti 
uggvænleg fyrstu þrjá mánuði þessa árs. 
Gjaldeyrisstaða bankanna versnaði, en jafn-
framt jukust útlán seðlabankans allveru-
lega. Niðurstaðan var sú, að seðlaveltan var 
15 millj. kr. meiri í marzlok en á sama tíma 
í fyrra. Loks hefur sparifjáraukningin ver-
ið mun minni undanfarna sex mánuði en á 
sama tíma síðastliðin tvö ár. 

Hin auknu útlán seðlabankans stafa ein-
göngu af versnandi aðstöðu viðskiptabank-
anna. Innlán hjá þeim hafa aukizt mun 
hægar en á síðasta ári, en útlán verið mjög 
mikil. Hafa þeir því aukið skuldir sínar í 
seðlabankanum verulega. Mestu máli skipta 
endurkaup afurðavíxla, sem hafa verið stór-
um meiri en í fyrra, en í marzlok voru þau 
64 millj. kr. hærri. Þessi aukning stafar að 

Seðlavelta. 
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nokkru leyti af meiri birgðum nú vegna auk-
ins afla, en líklega einnig af hinu, að við-
skiptabankarnir sækja nú fastar á um 
endursölu afurðavíxla. Á meðan verkfallið 
helzt og útflutningur er stöðvaður, er óum-
flýjanlegt, að birgðir haldi áfram að auk-
ast. Loks eru nettóinnstæður banka og spari-
sjóða í seðlabankanum 4 millj. kr. lægri en 
í fyrra. 

Hins vegar hefur þróunin á viðskiptum 
ríkissjóðs og ríkisstofnana við seðlabank-

ann verið fremur hagstæð. Nettóskuldir 
ríkissjóðs og ríkisstofnana nema í marzlok 
106 millj. kr., en 116 millj. kr. á sama tíma 
í fyrra. Er mismunurinn að þakka hinum 
miklu innstæðum, sem safnazt hafa í seðla-
bankanum og námu 34 millj. kr. i lok marz-
mánaðar. Þróunin í peningamálum á næst-
unni er mjög undir því komin, að það takist 
að halda í horfinu um lánsviðskipti ríkis-
sjóðs og að bæta aðstöðu viðskiptabankanna. 

Heildarútlán bankanna voru 1.878 millj. 

Aðstaða bankanna gagnvart útlöndum. 

Endurkeyptir víxlar í seðlabankanum. 
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kr. í marzlok, en það er 241 millj. kr. meira 
en á sama tíma í fyrra. Útlánaaukningin 
undanfarna mánuði stafar fyrst og fremst 
af auknum lánum til útgerðarinnar vegna 
vertíðar og vaxandi birgða. 

Veltiinnlánin hafa aukizt allmikið síðan 
um áramót, en í lok marzmánaðar voru þau 
78 millj. kr. meiri en á sama tíma í fyrra. 
Opinberar innstæður í seðlabankanum juk-
ust á þessu tímabili um 25 millj. kr., svo að 

veltiinnlánin í viðskiptabönkunum hafa 
hækkað um 53 millj. kr. 

Þróun spariinnlána hefur verið miklu 
óhagstæðari, það sem af er þessu ári. Í 
fyrra jukust spariinnlánin um 67 millj. kr. 
á fyrsta ársfjórðungi, en í ár hefur aukn-
ingin aðeins verið rúmar tuttugu millj. kr. 
í marzlok voru sparifjárinnstæður í bönk-
um 94 millj. kr. meiri en um sama leyti á 
síðasta ári. 

Mótvirðissjóður ásamt lokuðum reikningi Framkvæmdabankans 
og skuldagreiðslureikningi. 

Heildarútlán bankanna. 
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Hinn minnkandi sparnaður á sér vafa-
laust margar orsakir. Erfiðleikar útflutn-
ingsframleiðslunnar og ótti við hækkandi 
verðlag og rýrnandi kaupmátt gjaldmiðils-
ins hafa ýtt undir eyðslu og fjárfestingu. 
Mestu máli skiptir þó vafalaust hinn mikli 
bílainnflutningur og hin háu gjöld, sem á 

hann hafa verið lögð. Er augljóst orðið, að 
lagt hefur verið út á hættulega braut, þegar 
ákveðið var að styrkja togaraútgerðina með 
skatti á innfluttar bifreiðir. Annars vegar 
kosta þessar ráðstafanir mikinn erlendan 
gjaldeyri og hins vegar er mikill hluti f jár -
ins dreginn frá sparifjáreign landsmanna. 

Spariinnlán í bönkunum. 

Veltiinnlán í bönkunum að frádregnu mótvirðisfé. 



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

1953—1955 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 (%). 



T Ö F L U R 51 

V. tafla. Fiskafli, sundurliðaður á togara og báta, frá janúar 1953 til febrúar 1955. 

VI. tafla. Fiskaflinn 1952—1954, skipt á fisktegundir. 
Miðað er við fiskinn slægðan með haus að öðru leyti en því, að síld og annar fiskur 

í verksmiðjur er talinn óslægður úr sjó. 
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VII. tafla. Hagnýting fiskaflans 1952—1954. 
Aflinn talinn eins og á VI. töflu. 

VIII. tafla. Framleiðsla og sala mjólkurafurða 1952—1954. 
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XIV. tafla. Efnahagsreikningar seðlabankans. 
Í þús. kr. 
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XV. tafla. Efnahagsreikningar viðskiptabankanna. 
Samandreginn efnahagur sparisjóðsdeildar Landsbankans, Útvegsbankans, 

Búnaðarbankans og Iðnaðarbankans. 
Í þús. kr. 
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