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FJARMALATÍÐINDI eru gefin út af 
hagfræðideild Landsbanka Íslands, 
og er ráðgert, að þau komi út f jór -
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. 



Traustir skulu hornsteinar 

Í þessari grein er rætt um þá nauðsyn að grípa til róttækra 
ráðstafana til að stöðva verðþensluna, en jafnframt verði að 
styrkja undirstöður fjármálakerfisins með því að koma á 
verðbréfa- og hlutafjármarkaði og heilbrigðum, styrkjalausum 
atvinnurekstri. 

I. 

Horfurnar í efnahagsmálum Íslend-
inga hafa stórversnað á undanförn-

um mánuðum. Síðan verkfallinu lauk í 
vor, hefur verðhækkunaraldan breiðzt 
óðfluga um hagkerfið, valdið hækkandi 
framleiðslukostnaði til lands og sjávar 
og versnandi afkomu útflutning sat-
vinnuveganna. Verðbólguhugsunarhátt-
urinn er nú aftur að ná heljartökum á 
hugum manna, og hin sívaxandi þensla 
í efnahagslífinu hefur orðið til þess, að 
gjaldeyrisaðstaðan hefur versnað stór-
kostlega, það sem af er þessu ári. 

Haldi þessi þróun áfram óhindruð, 
verður á skammri stundu rifið niður 
allt, sem áunnizt hefur á undanförnum 
árum í þá átt að endurreisa trú manna 
á verðgildi peninganna og koma á frjáls-
ara atvinnulífi. Nú er því þörf róttækra 
ráðstafana, ekki til þess eins að tryggja 
afkomu eins eða tveggja atvinnuvega 
um nokkurra mánaða skeið, heldur til 

þess að stöðva dýrtíðarflóðið og koma 
í veg fyrir áframhaldandi rýrnun á 
verðgildi peninganna. Frumskilyrðið 
er, að dregið sé úr hinni gífurlegu eftir-
spurn og fjárfestingu innan lands með 
samdrætti á útlánum bankanna og stór-
auknum tekjuafgangi ríkissjóðs. Slík 
stefna krefst harðfylgis og áræðis, því 
að hún mun vafalaust koma víða hart 
niður. Hitt skiptir ekki minna máli, en 
það er, að þeir, sem að henni standa, 
hafi áður komið sér saman um þau 
markmið, sem stefna eigi að í efnahags-
málum þjóðarinnar. 

Hvað eftir annað á undanförnum ár-
um hafa tilraunir, sem gerðar hafa 
verið til þess að auka frelsi og heil-
brigði í efnahagsmálum þjóðarinnar, 
strandað á sérhagsmunum og togstreitu 
milli einstakra stétta um skiptingu 
þjóðarteknanna. Frjálst verðmyndunar-
kerfi er ekki lengur til á Íslandi nema á 
örfáum sviðum. Meginatvinnuvegir 
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þjóðarinnar njóta margvíslegra styrkja 
og forréttinda, og eðlilegri áhættu at-
vinnurekstrarins er velt eftir föngum 
yfir á herðar ríkissjóðs. 

Til þess að endurreisa frjálst mark-
aðshagkerfi að nýju á Íslandi verður að 
brjóta þá hlekki, sem lagðir hafa verið 
á efnahagslífið. Það verður að afnema 
framleiðslustyrki, innflutningshöft og 
vísitölubindingu. En þetta verður aldrei 
gert án þess að margir þeir, sem hagn-
ast á núverandi ástandi, verði fyrir 
nokkrum áföllum. Þess vegna er nauð-
synlegt, þegar koma þarf fram róttæk-
um aðgerðum, að menn hafi skýrt fyrir 
augum það lokatakmark, sem þeir vilja 
keppa að. Án þess öðlast þeir ekki það 
þrek og sannfæringarkraft, sem þeir 
þurfa á að halda, þegar fórna verður 
stundarhagsmunum fyrir framtíðarheill 
þjóðarinnar. 

II. 

Ástandið á peningamarkaðinum er 
gott dæmi um þau vandamál, sem við 
er að etja. Á fyrra helmingi þessa árs 
jukust útlán bankanna geigvænlega, og 
átti það drjúgan þátt í hinni sívaxandi 
þenslu innan lands. Nauðsynlegt er, að 
hér sé gripið í taumana hið allra skjót-
asta, ef forðast á algert öngþveiti í 
gjaldeyris- og efnahagsmálum. Fyrsta 
skrefið þyrfti að vera vaxtahækkun, 
sem ætíð verður sterkasta vopn bank-
anna gegn peningaþenslu, en með því 
mætti koma á meira jafnvægi en nú er 

milli framboðs og eftirspurnar á láns-
fé. En hér verða strax erfiðleikar á vegi, 
þar sem stefnan í peningamálum er orð-
in samtvinnuð stjórnmálabaráttunni og 
nokkrum atvinnuvegum hafa verið veitt 
sérstök friðindi í lánveitingum fyrir at-
beina löggjafarvaldsins. 

Útflutningsframleiðslan nýtur bæði 
lægri vaxta en aðrir atvinnuvegir og 
auk þess eru lán veitt svo að segja sjálf-
krafa út á afurðir hennar eftir föstum 
reglum. Að vísu hafa drjúgar ástæður 
verið til að veita henni slíka aðstoð á 
undanförnum árum. Hins vegar eru for-
réttindi í lántökum hjá bönkunum fjarri 
því að vera heppilegasta leiðin til þess 
að bæta hag framleiðenda. Hin sérstöku 
vaxtakjör hljóta að valda því, að þeir, 
sem rétt eiga á þeim, nota þau út í æsar 
og draga smám saman eigið fé sitt úr 
rekstrinum og fá bankalán í staðinn. Al-
menn vaxtahækkun og samdráttur út-
lána eða aðrar aðgerðir geta ekki náð 
fullkomnum árangri, ef meginatvinnu-
vegir þjóðarinnar eru undanþegnir. ís-
lenzkt fjármálalíf kemst því aldrei á 
heilbrigðan grundvöll, fyrr en útflutn-
ingsatvinnuvegirnir hafa svo góð af-
komuskilyrði, að þeir þurfa ekki á frið-
indum og forréttindum að halda fram 
yfir annan atvinnurekstur. 

III. 

Tvennt stendur heilbrigðri lánastarf-
semi á Íslandi mjög fyrir þrifum. Ann-
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ars vegar er það, að heilar atvinnu-
greinar hafa verið reknar með þrálátu 
tapi árum saman, en vegna mikilvægis 
þeirra fyrir þjóðarbúið hafa bankarnir 
neyðzt til að halda áfram lánveitingum 
til þeirra, jafnvel þótt fyrirtækin væru 
komin á gjaldþrotsbarm. Hins vegar er 
sú staðreynd, að hér á landi er ekki til 
neinn verðbréfa- eða hlutafjármarkað-
ur, þar sem opinberir aðilar og einka-
fyrirtæki geta aflað sér lánsfjár til 
langs tíma. Af þessum orsökum hafa 
hlaðizt á bankana mikil útlán, sem bund-
in eru leynt eða ljóst til miklu lengri 
tíma en heilbrigt getur talizt, þar sem 
innlánsfé bankanna er aftur á móti að 
langmestu leyti óbundið. 

Margsinnis hefur verið um það rætt 
í Fjármálatíðindum, að nauðsyn bæri 
til að efla verðbréfamarkað hár á landi, 
og eru í athugun aðgerðir í því máli af 
hálfu Landsbankans. í þessu efni er þó 
varla skjóts árangurs að vænta, þar sem 
lítill jarðvegur er fyrir verðbréfasölu 
vegna rótgróinnar vantrúar manna á 
framtíðarverðgildi peninganna. Fyrst 
um sinn verður að leggja höfuðáherzlu 
á að endurvekja traust manna í þessum 
efnum og kenna þeim að nýju að verzla 
með verðbréf. 

Með hinni nýju húsnæðismálalöggjöf 
var það nýmæli upp tekið að gefa út 
bankavaxtabréf, bundin vísitölu fram-
færslukostnaðar. Á slíkum tímum sem 
þessum er það ef til vill eina ráðið til 
þess að gera verðbréf seljanleg. Það 

verður þó að líta á þetta aðeins sem 
bráðabirgðaúrræði og leggja megin-
áherzlu á það að koma aftur á jafnvægi 
í peningamálum, svo að menn öðlist aft-
ur trú á gildi venjulegra verðbréfa. 
Reynist vísitölubréfin hins vegar vel 
sem leið til að efla sparnað í landinu, 
getur vel komið til mála að afla fjár á 
þennan hátt til fleiri hluta í framtíð-
inni. 

IV. 

Ein æskilegasta leiðin til þess að afla 
fjár til atvinnurekstrar er sú, að fyrir-
tækin selji almenningi hlutabréf sin. Á 
þann hátt fá þau áhættufjármagn til 
óákveðins tíma. En fyrir þá, sem leggja 
vilja fé á vöxtu, eru hlutabréf að ýmsu 
leyti svipaðs eðlis og vísitölubundin 
verðbréf, þar sem verðmæti þeirra 
hækkar að öllum jafnaði ásamt öðru 
verðlagi í landinu og oft mun hraðar, 
þegar vel árar. 

Hér á landi hafa hlutafélög ekki þró-
azt eðlilega nú um langt skeið. Orsak-
anna er vafalaust fyrst og fremst að 
leita í skattalöggjöfinni, sem veldur 
því, að nær ókleift er að reka stórt hluta-
félag á Íslandi á heiðarlegan hátt. Hef-
ur þetta orðið til þess, að stórum hluta-
félögum hefur verið skipt í mörg smá 
félög, og hefur þá ekki komið til mála, 
að hlutabréf þeirra yrðu, seljanleg á 
markaði. Jafnframt er fjöldi fjölskyldu-
og smáfyrirtækja rekinn sem hlutafé-
lög, þar sem því fylgja ýmis hlunnindi. 
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Yfirleitt er óhætt að segja, að flest 
hlutafélög hér á landi ráði yfir of litlu 
eigin fé og séu of háð bönkum um 
rekstrarfé. 

Hlutafélagsformið var hins vegar 
upphaflega til þess stofnað, að stór at-
vinnufyrirtæki gætu orðið sameign 
fjölda manna, án þess að hver um sig 
bæri ábyrgð á skuldbindingum þess. 
Hlutabréf stærstu hlutafélaga erlendis 
eru stundum dreifð á hundruð þúsunda 
eigenda. Þannig var einnig um Eim-
skipafélagið, sem stofnað var á sínum 
tíma með hlutafjárkaupum alls almenn-
ings á Íslandi. Því miður hefur það ekki 
síðan verið rekið eins og venjulegt hluta-
félag, þar sem arðsúthlutun þess er 
bundin með lögum og er í engu sam-
ræmi við tekjur þess og eignir. 

Nú er búizt við því, að ríkisstjórnin 
leggi fyrir næsta þing frumvarp um 
breytingu á skattlagningu félaga. Verð-
ur þá vonandi stigið fyrsta skrefið í þá 
átt að skapa hlutafélögum eðlileg 
vaxtarskilyrði, með því að breyta skatt-
lagningu í það horf, að hún sé fast hlut-
fall af tekjum og ennfremur með því að 
gera félögum kleift að úthluta sæmileg-

um arði. Þá mundi opnast leið til að afla 
fjár til stórfyrirtækja og uppbyggingar 
atvinnulífsins með hlutafjársöfnun hjá 
almenningi. Velmegun er nú svo mikil, 
að þjóðin mundi geta lyft grettistökum 
á þennan hátt, en jafnframt yrðu þús~ 
undir manna meðeigendur stærstu at-
vinnutækja þjóðarinnar. 

V. 

Hér hefur verið drepið lauslega á 
nokkur þati vandamál, sem við er að 
etja í íslenzkum fjármálum. Að lokum 
skal lögð áherzla á þá skoðun, að hinir 
fjárhagslegu örðugleikar, sem nú er við 
að stríða, verða ekki leystir á viðunandi 
hátt nema á grundvelli heilbrigðs at-
vinnurekstrar. Atvinnufyrirtækin, smá 
og stór, eru hornsteinar efnahagskerfis-
ins. Séu þau fjárhagslega vanmáttug, 
styrkþegar hins opinbera eða rekin með 
rangfærðu bókhaldi vegna hinnar óhæfi-
legu skattabyrðar, hljóta þau að sýkja 
allt fjármálakerfið. Þess vegna verður 
þjóðfélagið að veita þeim góð vaxtar-
skilyrði, en um leið að krefjast þess, að 
þau beri sjálf áhættuna af rekstrinum. 

J. N. 



Dr. Magnús Jónsson: 

Upptök Landsbanka Íslands 

Dr. Magnús Jónsson, formaður bankaráðs Landsbankans, 
skrifar þessa grein um aðdragandann að stofnun Landsbank-
ans og upphaf starfsemi hans í tilefni af því, að 18. september 
í ár eru sjötíu ár liðin, síðan fyrstu Landsbankalögin voru 
sett. Starfsemi sína hóf bankinn þó ekki fyrr en 1. júlí 1886. 

Aðdragandi. 
Þegar verzlunin var frjáls orðin að 

nokkru leyti og hugur tók að vakna 
með mönnum um ýmiskonar fram-
kvæmdir, hlaut þörfin á einhverri láns-
stofnun í landinu að gera vart við sig. 
En þar var við römm öfl reip að draga, 
fátækt landsins og illa stjórn. 

Einhver fyrsta tillaga um þetta efni 
er í bréfi frá Trampe greifa hinum fyrri 
til stjórnarinnar 10. janúar 1809. 
hann láta koma hér á fót „Interimistisk 
almindelig låne-indretning for Island". 
En þó að stofnun þessi hafi vafalaust 
átt að verða jafn lítil og nafn hennar 
var langt, fékk tillagan ekki annan byr 
en þann, að stjórnin tilkynnti hátíðlega, 
að konungur teldi Íslendingum enga 
þörf á þess háttar stofnun. 

Næst skeður svo það, að farið er fram 
á það, að Ríkisbankinn danski setji á 
stofn útibú hér á landi 1815. Ríkisbank-
inn hafði í nógu öðru að snúast um þær 
mundir og synjaði þverlega að fara að 
seilast til Íslands. 

Nú liggur málið niðri um hríð, nema 
hvað bollaleggingar eru um það eins og 
annað í bréfum embættismanna. Árið 
1831 spyrst hreppstjóri einn í Vopna-

firði fyrir um það, hvort ekki myndi 
vera unnt að fá peninga ávaxtaða í 
jarðabókarsjóði. Ekki virðist því hafa 
verið örgrannt um, að peningur væri 
til í landinu. En þetta þótti ekki fært, 
og var manninum bent á að kaupa dönsk 
ríkisskuldabréf. Stóð svo um hríð, að 
eina leiðin til þess að ávaxta eyri fá-
tæka mannsins á Íslandi var sú að lána 
Dönum hann. 

Þetta kom þó af stað nokkurri hreyf-
ingu. Stiftamtmaður gizkar á, að í land-
inu muni vera í umferð um 200.000 rbd. 
r. s. Ekki verður séð, á hverju hann 
byggir þetta, en það er þó ekki alveg 
ómerkilegt. að eiga þessa umsögn. Urðu 
um þetta mikil skrif og „umsagnir" á 
„umsagnir" ofan, er lauk með venju-
legum hætti: Stjórnin lýsti því yfir, að 
ekkert yrði aðhafzt. 

Með konunglegri fororðningu um 
fjármál á Íslandi 30. marz 1836 var 
„vöruverð" aftekið hér á landi og silf-
ur gert að gjaldmiðli í allar greiðslur. 
Benti það í áttina til þess, að eitthvað 
ætti að ske. Og þó að hægt færi, var nú 
eins og einhver hláka væri í lofti. 1845 
verður það tvennt, að seðlar National-
bankans eru gerðir innleysanlegir með 
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gulli eftir langt og erfitt verðhjöðnunar-
stríð og Alþingi var endurreist, að vísu 
aðeins með ráðgefandi valdi. 

Þar ber svo Jón Johnsen assessor, 
Álaborgar-Jón, fram tillögu um, að seðl-
ar Nationalbankans verði gerðir hér að 
gjaldmiðli. Það ýti undir það, að „sparn-
aðarsjóðir" verði stofnaðir, en þeir 
ryðji brautina að útibúi hér frá 
Nationalbankanum. Og þá verði hægt 
að kaupa hér „vexla", en það verði 
nauðsynlegt, ef verzlunin verði gefin 
alveg frjáls. 

Þetta var að nokkru veitt, en menn 
höfðu nú fengið svo rótgróna ótrú á 
bankaseðlum, að því var dauflega tekið. 

Árið 1850 fær bæjarstjórn Reykja-
víkur leyfi til þess að setja á fót spari-
sjóð. Átti hann að fá 3 1/2 vexti af því 
fé, sem hann legði í jarðabókarsjóð, en 
lána út fyrir 3%. En tuttugu ár liðu, 
þar til sjóðurinn komst á fót og þá ekki 
að frumkvæði bæjarstjórnar. 

Af þeim mörgu bollaleggingum, sem 
fram komu um þessi mál, verður varla 
gengið fram hjá tillögum þeim, sem 
C. F. Siemsen, kaupmaður, sendi Alþingi 
1853 og kallaði „Skizzer til Islands 
Hypothekbank". 

Undirstaða þess banka var sú að setja 
skyldi jarðeignir landsins að veði fyrir 
handhafaávísunum hans. Jarðeignirnar 
væru 20.000 hndr. og minnst 500.000 
rbd. virði. Átti að gefa út ávísanir, 
seðla, er hljóðuðu upp á íslenzka kúr-
antdali, með gengi 5 kd. fyrir 4 rbd. Er 
hér því í fyrsta sinn sett fram hug-
myndin um íslenzkan gjaldmiðil. Fleira 
er ekki unnt að rekja af því, sem tillög-
urnar greina um starf bankans, en að-
eins geta þess, til þess að sýna fallegan 
þenkimáta þessa kaupmanns, að arðin-
um átti að skipta jafnt milli varasjóðs 
bankans og þess að „bæta kjör andlegu 
stéttarinnar hér á landi". 

Alþingi tók mjög óröggsamlega á 

þessum tillögum og treysti sér ekki til 
þess að eiga við svo viðsjált mál. Vísaði 
það öllu til stjórnarinnar, en þar var 
enginn asi á neinu fremur en fyrri dag-
inn. Og svo var verzlunin gefin frjáls 
1855, og ýmsir fóru að hefjast handa um 
þilskipaútgerð og innlenda verzlun, en 
allt rak þetta á eftir innlendri peninga-
stofnun. Stjórnin spurði loks National-
bankann 1855 að því, hvort hann vildi 
nú setja upp útibú á Íslandi, en hann 
synjaði sem fyrr. Og þannig dróst þetta 
nauðsynjamál eins og fleiri, enda ekki 
gott að segja, hver verkefni hér hefðu 
orðið fyrir banka. 

Næst skeður það í málinu, að spari-
sjóðir fara að koma upp úr 1870. Fyrsti 
sparisjóðurinn verður til á Austurlandi, 
og er fátt um hann vitað. En 1872 er 
loks stofnaður Sparisjóður Reykjavíkur 
að frumkvæði og fyrir atbeina nokkurra 
einstaklinga. Varð að honum mikið 
gagn. 

Alþingi fær nú löggefandi vald með 
stjórnarskránni 1874, en ekki virðist 
það taka neitt fastar á þessu banka-
máli. Nationalbankinn hafnar enn til-
mælum um stofnun útibús á Íslandi, og 
málið situr í sjálfheldu. Þörfin á ein-
hvers konar víðtækari peningastofnun 
en sparisjóðirnir voru gerði æ meira 
vart við sig. Erfitt árferði leiddi til sí-
vaxandi „peningaeklu", sem nú er þrá-
faldlega kvartað um, og fólk fer að 
streyma til Ameríku. 

Hugmyndirnar skýrast. 

Í Þjóðólfi 1876 er mjög áköf grein: 
„Hvað eigum vér lengi að bíða, þangað 
til vér fáum banka í Reykjavík?" Vill 
greinarhöfundur setja klaustrajarðir 
að veði og fá 100.000 sterlingspunda 
lán í Englandi, selja svo jarðirnar 
smám saman og borga lánið, en verja 
peningunum til bankastofnunar. 
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Móti þessari grein skrifar Árni Thor-
steinsson og vill í stað banka, sem muni 
eiga erfitt með að ávaxta peninga sína 
nema hluta af árinu, stofna fasteigna-
veðlánastofnun eftir fyrirmynd dönsku 
kreditforeninganna. 

Telur hann gerlegt að fá slíka stofn-
un í hverjum landsfjórðungi. Þá telur 
hann ekki heldur frágangssök að stofna 
hér smábanka, t. d. fyrir ákveðna starf-
semi, og vill ýta undir menn að lána fé 
sitt fremur en að setja það í jarðeignir 
og leigukúgildi, en til þess þurfi að af-
nema ákvæði, er takmarka leiguburð af 
peningum. 

Þessara tveggja skoðana er hér getið 
sakir þess, að ágreiningurinn um banka 
eða veðlánastofnun varð bankamálinu 
hvað eftir annað að falli. 

Þá komu hér fram af hálfu þeirra, er 
banka vildu fá, ýmsar tillögur um stofn-
un seðlabanka í líkingu við amerísku 
„Nationalbankana". Hver, sem afhenti 
landshöfðingja ákveðna fjárhæð í ríkis-
skuldabréfum til geymslu, skyldi öðlast 
rétt til þess að gefa út nokkru lægri 
upphæð í seðlum með veði í bréfunum. 
Þetta var álitlegt fyrir menn, því að 
þeir höfðu þá bæði vexti af lánunum og 
bréfunum. En á hinn bóginn leysti þetta 
úr lánaþörfinni og bætti úr peningaekl-
unni. 

Þá voru og mjög uppi tillögur um það, 
að landssjóður eða viðlagasjóður gengj-
ust fyrir seðlastofnun með þessu sniði, 
sakir þess að menn óttuðust, að einstakl-
ingar hefðu lítið fé til þeirra hluta. Þó 
átti að gefa einstaklingum kost á að 
vera með. Þessar tillögur eru með ýms-
um hætti og ekki unnt að rekja þær í 
þessu stutta ágripi. 

Sá fyrsti, sem skrifar um þetta mál 
af bankaþekkingu og fræðimennsku, er 
landsins fyrsti lærði hagfræðingur, 
Indriði Einarsson. Hann skrifar í Ísa-
fold 1880: Um seðilbanka á íslandi. 

Hann telur enga von um, að banki 
komist hér á fót, nema vér stofnum 
hann sjálfir. Veðlánastofnun og spari-
sjóði telur hann gott á sínu sviði, en 
ónógt. 

En getum vér borið banka? spyr 
hann, og reynir að leita svars í fólks-
fjölda og viðskiptamagni. Borið saman 
við nágrannalöndin á ekkert að vera því 
til fyrirstöðu vegna fólksfjölda, og við-
skiptamagn telur hann, að hljóti að vera 
hér mikið að tiltölu sakir þess, hve mik-
ið vér verðum að flytja inn. 

Þá rannsakar hann lánsgetu og veð. 
Áætlar hann þjóðareignina 33 milljónir 
króna. Í hlutfalli við þjóðareign Dana 
ætti að vera rúm fyrir um 1 1/2 milljón 
króna bankastarfsfé. Þó að þetta sé 
minnkað niður í þriðjung, er hér rúm 
fyrir milljón. 

Þá birtir hann skýrslur um öll þessi 
mál frá ýmsum löndum, og er Noregur 
þar lægstur, en í sama hlutfalli ætti 
banki hér að geta haft 1.120.000 krónur 
í umferð og seðla 630.000 krónur. 

Hann vill láta viðlagasjóð ganga í 
þetta mál og leggja fram 250.000 krón-
ur og gefa út seðla upp á það, en fara 
varlega og reka allt með sem minnstum 
kostnaði. 

Þessar tillögur og greinar Indriða 
urðu mikið vatn á myllu „seðlabanka-
manna" í deilunni við hina, enda tekur 
nú að skerast alvarlega í odda á Alþingi 
um þessi mál. 

Á Alþingi 1881 gerir stjórnin sínar 
fyrstu tillögur um stofnun banka á ís-
landi. Var frumvarpið „Um stofnun 
lánafélags fyrir eigendur fasteigna á 
Íslandi", og má af því sjá, að hér var 
farið inn á þá leið, sem Árni Thorsteins-
son hafði ritað um og gætilegri þótti. 
Þó var ekki ákveðin nein slík banka-
stofnun, heldur var hér um að ræða 
ýmis hlunnindi og landssjóðsstuðning 
við væntanlegt félag, er stofnað yrði í 
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þessu skyni, og er ekki unnt að lýsa því 
nánar hér. 

Málið fékk frekar þungar undirtekt-
ir, þegar það kom fram í neðri deild, og 
var t. d. séra Arnljótur Ólafsson ekki 
ánægður með það, en hann hafði áður 
ritað nokkuð um þessi mál, og gerðist 
nú allumsvifamikill í bankamálinu á 
næstu árum. Vildi hann fá seðlabanka. 
En þegar til efri deildar kom, varð þó 
andstaðan miklu rammari, og þar bar 
nefndin í málinu fram alveg nýtt frum-
varp ,,Um stofnun landsbanka á Ís-
landi". Kemur, að ég hygg, þetta nafn 
hér fyrst fram og þó ritað með litlum 
staf. Var frumvarp þetta næsta ófull-
komið, eins og við var að búast. Banki 
þessi átti að vera „seðlabanki, lán-
banki og geymslubanki". Stofnféð var 
1.000.000 krónur í 100 króna hlutum, 
og átti viðlagasjóður að kaupa helming-
inn, en hinn helminginn skyldi bjóða út. 
Seðlar skyldu út gefnir fyrir jafnháa 
upphæð og innborgað hlutafé væri. 
Annars verður þessu frumvarpi ekki 
nánar lýst. 

Svo fór um þetta mál, að deildirnar 
mörðu það á milli sín til dauða. 

Á næsta þingi 1888 komu þessi mál 
enn fram, og var í mönnum afar mikill 
hiti, en fátt nýtt kom fram. Þó hurfu 
fylgismenn seðlabankans frá því að 
miða seðlaútgáfu við hlutaféð, en tóku 
upp í frumvarpið ákvæði um seðlana í 
samræmi við það, sem annars tíðkaðist, 
þ. e. málmtryggingu o. s. frv. Miðlunar-
tillögur voru einnig reyndar, en í þing-
lok var málið komið í svo harðan hnút 
og óleysanlegan, að efri deild sá sér ekki 
annað fært en ganga af því dauðu í 
þeirri von, að málið mætti rísa upp síð-
ar í aðgengilegri mynd. 

Landsbankalögin sett. 
Tvisvar sinnum hafði nú Alþingi mis-

tekizt að koma hér á fót peningastofn-

un handa landsmönnum. Jók það á von-
brigðin, að á þessum árum gekk dæma-
laus óáran yfir landið og horfði nálega 
til landauðnar. Var margt um málið rit-
að í helztu blöðin, Þjóðólf, sem Jón 
Ólafsson stýrði um þessar mundir, og 
Ísafold. Ritaði Jón einkum margar og 
miklar fræðandi greinar, nálega eins og 
kennslubók handa byrjendum, og var 
eindregið með seðlabanka. 

Stjórnin sá nú glöggt, hvert stefndi, 
og lét undirbúa lög um banka. Sneri 
hún sér til Nationalbankans, er gerði 
rækilegar tillögur um málið. Var Levy 
etatsráð þar þá hæstráðandi, en hann 
þótti með snjöllustu bankamönnum 
Norðurlanda, og hefur hann án efa átt 
mest í tillögunum. 

Í frumvarpinu var þrætt bil beggja, 
banki stofnaður, er hafði ráð á seðlum, 
án þess þó að hann væri reglulegur 
seðlabanki o. s. frv. Var þetta án efa 
heppilegt fyrir framgang málsins á 
þingi. Í stað þess að láta bankann gefa 
út seðla er traust landssjóðs notað í 
þessu skyni. Og seðlaupphæðinni er 
haldið innan þeirra marka, sem ætla 
mátti, að viðskiptin héldu jafnan í um-
ferð manna milli. Taldi bankastjórnin 
ekki fært að fara að svo komnu upp úr 
1/2 milljón króna. Þetta er í raun og 
veru ekki annað en það, sem gilti t. d. 
um seðlaútgáfu Englandsbanka, að 
óhætt væri að hafa ákveðna upphæð úti 
í ótryggðum seðlum, en tryggja svo til 
fulls með gulli það, sem fram yfir væri. 
Var hér farin aðeins hálf leiðin, gefnir 
út ótryggðu seðlarnir, en málmurinn að 
öðru leyti látinn vera í umferð í stað 
þess að draga hann inn í bankann og 
tryggja með honum seðla. 

Málið gekk greiðlega gegnum þingið, 
og voru lögin um Landsbanka Íslands 
samþykkt og staðfest 18. september 
1885. 

Lög þessi eru miklu rækilegri en 
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frumvörp þau, sem áður höfðu legið 
fyrir. Þau voru í VI köflum og 32 
greinum. 

Tilgangur bankans er „að greiða 
fyrir peningaviðskiptum í landinu og 
styðja að framförum atvinnuveganna". 
Landssjóður gefur út allt að 1/2 milljón 
króna í seðlum og lánar Landsbankan-
um þá smám saman, eftir því sem hann 
þarf á að halda. Eftir 5 ár fer bankinn 
að greiða landssjóði 1% í vexti og 2% 
í varasjóð. Seðlarnir hljóða á 50, 10 og 
5 krónur, og undirritar landshöfðingi 
þá. Varð stundum hörgull á seðlum, af 
því að landshöfðingi hafði ekki undan 
að skrifa, eftir því sem hann skýrði frá 
á þingi, er kvartað var undan seinlæti 
bankans að koma seðlunum í umferð. 
Seðlunum er skipt í bankanum gegn 
öðrum seðlum og „gegn smámynt, eftir 
því sem tök eru á". 

Þá eru störf bankans ákveðin. Útibú 
skyldi setja á fót sem fyrst, einkum á 
Akureyri, Ísafirði og Seyðisfirði. Þá er 
um hlunnindi bankanum til handa. 

Í stjórn bankans er framkvæmda-
stjóri, sem landshöfðingi skipar, og 
tveir gæzlustjórar, er deildir Alþingis 
kjósa. Landshöfðingi skipar bókara og 
féhirði. 

Laun framkvæmdastjóra eru ákveðin 
2.000 kr., bókara og féhirðis 1.000 kr. 
og gæzlustjóra 500 kr. Þóttu þetta lág 
laun, en þau voru við það miðuð, að 
þessir menn gætu sinnt öðrum störfum 
jafnframt bankastörfunum. 

Ef bankinn er lagður niður, á fyrst 
að greiða skuldir, nema landssjóði seðla-
skuldina. Eignir bankans renna svo í 
landssjóð, en hann innleysir seðlana. 

Banki þessi er því „landsbanki" í þess 
orðs fullu merkingu, en niðurlagsákvæð-
ið sýnist þó benda til þess, að landssjóð-
ur hafi ekki borið ábyrgð á skuldbind-
ingum bankans fram yfir seðlaskuldina, 

Reglugerð, er mælti nánar fyrir um 

starfsemi bankans, var út gefin 5. júní 
1886. 

Landsbankinn tekur til starfa. 

Landsbankinn tók til starfa 1. júlí 
1886, og væri réttast að miða aldur hans 
við þann dag. En hljótt var yfir þeim 
atburði, og finnst hans að engu getið í 
blöðum. Haldast þar í hendur yfirlætis-
leysi þessarar litlu stofnunar og frétta-
mennska blaðanna á þeim tímum. 

Húsnæði hafði bankinn í nýreistu 
steinhúsi við götu þá, er áður var köll-
uð Bakarastígur, en fékk nú nafnið 
Bankastræti. Hafði þar verið efnað til 
Alþingishússgerðar, en hætt við, og sést 
skyldleiki þessara húsa á hleðslugrjót-
inu, sem bankahúsið erfði frá hinu. 

Fyrsti framkvæmdastjóri bankans 
var skipaður Lárus Sveinbjörnsson, 
yfirdómari, en gæzlustjórar þeir Jón 
Pétursson, háyfirdómari, kosinn af efri 
deild, og Eiríkur Briem, kosinn af neðri 
deild. Bókari var skipaður Sighvatur 
Bjarnason, síðar bankastjóri, og Hall-
dór Jónsson. Endurskoðari var Jón 
Jensson, yfirdómari. 

Bankinn var í upphafi ekki opinn 
nema tvisvar í viku, þriðjudaga og 
föstudaga, tvo tíma í senn. Og rólegt 
var þar, eftir því sem bókarinn sagði 
þeim, er þetta ritar. Var setið og rabb-
að og tekið í nefið, og þótti hinum það 
ljóður á ráði hans, að ómögulegt reynd-
ist að kenna honum þá íþrótt. 

En þörfin á lánsstofnuninni kom 
brátt í ljós, og fé hans gekk út eins ört 
og landshöfðingi gat skrifað undir seðl-
ana. Var langmest lánað gegn f asteigna-
veði í fyrstunni og svo keypt kgl. skulda-
bréf. Fyrstu árin er starfsfé og fjár-
ráðstöfun bankans eins og meðfylgj-
andi tafla sýnir. 

Sparisjóðsinnstæðan stafar af því, 
að 1887 er Sparisjóður Reykjavíkur 
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sameinaður Landsbankanum, og hóf 
hann þá sparisjóðsstarfsemi. 

Aðkast og árásir á bankann hófust, 
áður en hann var fæddur. Var það eink-
um Eiríkur Magnússon í Cambridge, 
sem réðist heiftarlega á fyrirkomulag 
bankans. Hafði hann verið mjög með-
mæltur bankastofnun, en taldi óinn-
leysanlegu seðlana svo mikinn háska 
fyrir landið, að þar hlyti að koma til 
gersamlegs gjaldþrots á skömmum tíma. 
Varð um þetta hörð rimma. 

Þá varð stjórnin fyrir hörðu aðkasti 
út af stöðuveitingum við bankann, 
einkum þó veitingu framkvæmdastjóra-
stöðunnar. 

Þá kom fram harðvítug fyrirspurn 
á Alþingi 1886 um það, hvers vegna 
bankinn starfaði ekki af meira fjöri en 
raun bæri vitni um. Svaraði landshöfð-

ingi því til, að bankinn væri ekki nema 
átta vikna gamall og væri því að kom-
ast á laggirnar. T. d. væri ekki hægt að 
saka hann um það, þó að hann hefði 
ekki lánað meira í víxlum. Honum hefði 
boðizt einn víxill og hann hefði verið 
keyptur! — Sparisjóðsstarfsemi hefði 
verið frestað meðan á döfinni væri sam-
eining Sparisjóðs Reykjavíkur og bank-
ans o. s. frv. 

Hér mun nú rétt að láta staðar num-
ið. En mestu atburðir í sögu Lands-
bankans á fyrstu árunum voru þrír: 
Fyrst, er Sparisjóður Reykjavíkur var 
sameinaður honum 1887. Annað, er 
Tryggvi Gunnarsson var skipaður 
bankastjóri 1893 og hafði ekki annað 
embætti með höndum. Og þriðja, er 
bankinn fluttist í sitt nýja hús 1898. 



Gylfi Þ. Gíslason, prófessor: 

Um sparnað og fjárfestingu 

Sparnaður og- fjárfesting- í frumstæðum búskap — Áhrif 
verkaskiptingar og peningaviðskipta — Aukning fjárfestingar 
án verðbólgu — Verðbólga kemur til skjalanna — Minnkun 
fjárfestingarfyrirætlana veldur viðskiptakreppu — Skilyrði 
fullkomins jafnvægis — Samræmi fjárfestingar og sparnaðar 
— Tvö nöfn á einu fyrirbæri — Nauðsyn samræmis í fyrir-
ætlununum um sparnað og fjárfestingu — Á hverjum bitnar 
verðbólga? — Nauðsyn aukins sparnaðar — Skilyrði aukins 
einkasparnaðar. 

Auðlegð þjóðar er fólgin í þeim verð-
mætum, — framleiðslutækjum, var-

anlegum neyzlugæðum og neyzluvör-
um, — og þeim framleiðsluskilyrðum, 
sem hún hefur yfir að ráða, ásamt 
starfshæfni, þekkingu og siðferðisstyrk 
fólksins. Lífskjör þjóðar á líðandi 
stundu eru fyrst og f'remst komin undir 
þrem atriðum: Hversu sérmenntað og 
duglegt vinnuaflið er, hversu mikið af 
hentugum framleiðslutækjum það hef-
ur til að beita og hvernig vinnan og hag-
nýting framleiðslutækjanna er skipu-
lögð. Ekkert þessara atriða má ofmeta 
né vanmeta. Örastar verða framfarirn-
ar og bót lífskjaranna mest, ef sótt er 
samhliða fram á öllum þessum sviðum, 
þ. e. unnið að vaxandi sérmenntun 
vinnuaflsins, aukningu framleiðsiu-
tækjanna og bættu skipulagi. 

Í grein þessari er tilætlunin að ræða 
atriði, er snerta skilyrði þess, að unnt 
sé að auka forða framleiðslutækjanna 
og bæta á þann hátt lífskjörin framveg-
is. Allir virðast á einu máli um, að æski-
legt sé, að þjóðin eignist fleiri og betri 
framleiðslutæki. Hitt er of sjaldan rætt 

eða rökstutt, hvernig slíkt má verða með 
heilbrigðum hætti. Hér verður því fjall-
að um nokkur grundvallaratriði varð-
andi samband fjármagnsmyndunar og 
sparnaðar og reynt að leiða rök að nyt-
semi og nauðsyn aukins sparnaðarvilja, 
eins og aðstæður eru nú í íslenzku efna-
hagslífi. 

Sparnaðar og fjárfesting í frum-
stæðum búskap. 

Ef litið er til frumstæðra búskapar-
hátta, þar sem t. d. hver bóndabær er 
sjálfum sér nógur, teljum við bóndann 
spara, ef ekki er eytt öllu, sem fram-
leitt hefur verið á tilteknu tímabili, held-
ur það geymt til næsta eða næstu tíma-
bila. Getur þetta verið hrein öryggis-
ráðstöfun, svo sem þegar matur er 
geymdur eða hey fyrnd. En tilgangur-
inn getur einnig verið sá að bæta fram-
leiðsluskilyrði næsta tímabils. Gerist 
það þá einkum þannig, að tekin er 
ákvörðun um að framleiða minna en 
unnt væri til neyzlu, en nota tímann í 
þess stað til þess að búa til tæki, er geri 
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kleift að framleiða meira en ella á næsta 
eða næstu tímabilum. Verið getur og, að 
tekin sé ákvörðun um að framleiða á 
ákveðnu tímabili minna til neyzlu en 
unnt væri, en búa í staðinn til varan-
leg gæði til neyzlu, í þvi skyni að hún 
geti þá vaxið raunverulega í framtið-
inni og orðið meiri en hefði orkunni 
ávallt verið beint að framleiðslu gæða 
til neyzlu á sama tímabili. 

Þau einkenni þessara búskaparhátta, 
er máli. skipta varðandi það, sem hér er 
um að ræða, eru fyrst og fremst, að 
sparnaður bóndans jafngildir eigna-
aukningu eða fjármagnsmyndun efna-
hagsheildarinnar. Bóndinn framleiddi 
minna til samtímis neyzlu en hann hef'ði 
getað, en í staðinn átti hann í lok tíma-
bilsins annað hvort varanleg neyzlu-
gæði (t. d. íbúðarhús) eða framleiðslu-
tæki (t. d. hlöðu eða jarðyrkjuáhöld). 
Hverju mannsbarni á heimilinu er án 
efa ljóst, að um hvort tveggja gat ekki 
verið að ræða að óbreyttum aðstæðum: 
Að halda framleiðslunni til samtímis 
neyzlu jafnmikilli og áður og safna 
eignum, fjármunum eða fjármagni. 
Velja verður milli þess að neyta ávaxta 
vinnu sinnar strax eða síðar og þá í 
þeirri von, að þeir geti orðið meiri 
framvegis. 

Áhrif verkaskiptingar og 
peningaviðskipta. 

Í nútíma þjóðfélagi, sem grundvall-
ast m. a. á verkaskiptingu og peninga-
viðskiptum, eru málavextir talsvert 
flóknari. Menn fá nú greidda peninga 
fyrir störf sín og ráðstafa þeim í aðal-
atriðum eins og þeim sýnist. Þeim er 
t. d. í sjálfsvald sett, hvort þeir eyða 
þeim öllum eða spara einhvern hluta 
þeirra. Er þá sparað þannig, að menn 
leggja féð í banka eða sparisjóð, kaupa 
verðbréf, lána kunningjum eða jafnvel 

geyma peningana í „kistuhandraðan-
um". En höfuðmunur þess, sem hér ger-
ist, og hins, sem átti sér stað, er bónd-
inn sparaði, er, að í kjölfar sparnaðar 
launþegans siglir engin sjálfkrafa fjár-
magnsaukning. Ef launþeginn leggur 
peninga í kistuhandraðann, hefur hann 
dregið úr neyzlu sinni án þess að stuðla 
með því að neyzluaukningu nokkurs 
annars eða að framleiðslu nýrra tækja 
eða neyzlugæða. Ef hann lánar þá kunn-
ingja sínum, má vel vera, að hann noti 
þá til þess að eyða meiru en eigin tekjur 
hans hefðu gert kleift. Sparnaður hins 
fyrr nefnda hefur þá ekki stuðlað að 
neinni fjármunamyndun hjá heildinni. 
Jafnvel þótt hann leggi féð í banka eða 
sparisjóð eða kaupi verðbréf, er hugsan-
legt, að féð verði hagnýtt til aukinnar 
neyzlu annarra, þótt reglan sé hins veg-
ar sú, að það sé þá lánað eða notað til 
framkvæmda, sem bæta eiga fram-
leiðsluskilyrðin eða auka neyzluna í 
framtíðinni. En það, sem gerðist aug-
ljóslega og sjálfkrafa á búi bóndans, 
gerist nú hvorki af sjálfu sér né heldur 
er það augljóst, hvað á sér stað. Það er 
nefnilega ekki lengur sami aðilinn, sem 
sparar og ráðstafar hinu sparaða. Laun-
þegar ásamt atvinnurekendum og opin-
berum aðiljum spara, en það eru fyrst 
og fremst bankarnir ásamt atvinnurek-
endum og hinu opinbera, sem ráðstafa 
sparnaðinum. 

En fyrst það eru auðsjáanlega ekki 
sömu aðiljarnir, sem taka ákvörðun um 
skiptingu peningateknanna milli eyðslu 
og sparnaðar, og þeir, sem ráða því, 
hversu mikið er framleitt af neyzluvör-
um, varanlegum neyzlugæðum og fram-
leiðslutækjum, hvernig verður þess þá 
vænzt, að ákvarðanir þeirra, sem spara, 
falli einmitt saman við ákvarðanir 
hinna, sem framleiða gæði, sem við telj-
um til varanlegrar eignaaukningar eða 
fjármagnsmyndunar? Gildir þá kannske 
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ekki í nútíma þjóðfélagi sú augljósa 
regla í búrekstri bóndans, að sparnað-
ur hans jafngildi fjármagnsmyndun 
hans eða fjárfestingu? 

Aukning fjárfestingcvr án verðbólgu. 

Þegar menn virða fyrir sér efnahags-
fyrirbæri, má ýmist horfa fram á við 
eða aftur á bak. Í raun og veru er hið 
fyrra mikilvægara, því að framtíðina 
eigum við ólifaða, en fortíðinni verður 
ekki breytt. Gallinn er hins vegar sá, að 
við getum ekki vitað, hvað framtíðin 
kann að bera í skauti sínu. En það, sem 
gerzt hefur, getum við virt fyrir okkur. 

Mismunur þessara tveggja sjónar-
miða skiptir miklu máli, þegar um er 
að ræða samhengið milli sparnaðar og 
fjármagnsmyndunar í nútíma þjóðfé-
lagi. Við skulum fyrst virða málið fyrir 
okkur, eins og það horfir við, þegar 
litið er fram á við. Gerum ráð fyrir því, 
að borgarar þjóðfélagsins vænti þess að 
hafa óbreyttar tekjur frá fyrra ári eða 
3.000 millj. kr. Til þess að gera málið 
sem einfaldast skulum við ekki gera 
ráð fyrir neinum utanríkisviðskiptum. 
Borgararnir hyggjast nota tekjurnar 
eins og á síðasta ári eða eyða 2.200 
millj. kr., en spara 800 millj. kr. Nú eru 
það hins vegar að langmestu leyti aðrir 
aðiljar, sem ákvörðun taka um það, hvað 
skuli framleitt. Þeir gera að sjálfsögðu 
um það áætlanir fyrir fram, hvað þeir 
ætli að framleiða. Við skulum gera ráð 
fyrir því, að þeir, sem framleiða neyzlu-
vörur, hyggist framleiða jafnmikið og 
seldist á síðasta ári eða fyrir 2.200 millj. 
kr., en þeir, sem framleiða framleiðslu-
tæki og varanleg neyzlugæði, ætli að 
auka framleiðslu sína úr 800 í 1.000 
millj. kr. Verðmæti þeirrar framleiðslu, 
sem er ekki neytt á sama tímabili, skul-
um við kalla fjármagnsmyndun, fjár-
munamyndun eða fjárfestingu. Hér er 

því auðsjáanlega misræmi milli áætlana 
um sparnað og fjárfestingu. 

Nú líður tímabilið. Að þvi loknu skul-
um við virða fyrir okkur, hvað gerðist. 
Skilyrði þess, að framleiðendur fjár-
festingargæða geti hrint áætlunum sín-
um í framkvæmd, er auðvitað, að þeir 
fái til þess nægileg bankalán. Gerum 
ráð fyrir, að á þeim standi ekki. En allt 
um það eru tveir möguleikar fyrir 
hendi. Hafi verið atvinnuleysi, þannig 
að hægt sé að auka framleiðslu fjárfest-
ingargæðanna með því að ráða atvinnu-
leysingja til vinnu eða með því að lengja 
vinnutímann, þá aukast þjóðartekjurn-
ar — bæði í peningum reiknað og raun-
verulega — um 200 millj. kr. Gerum 
ráð fyrir, að viðbótartekjurnar séu not-
aðar í svipuðum hlutföllum og hinar. 
Sparnaður verður þá um það bil 50 millj. 
kr. meiri en ráðgert var, og eftirspurn 
eftir neyzluvörum vex um um það bil 
150 millj. kr. Sé enn fyrir hendi ónotað 
vinnuafl eða hægt að lengja vinnutím-
ann, er við því að búast, að framleið-
endur neyzluvöru breyti fyrirætlunum 
sínum og auki framleiðslu sína til að 
fullnægja hinni auknu eftirspurn. Auk-
ast þá þjóðartekjurnar enn, svo að 
sparnaðurinn vex enn umfram það, sem 
gert hafði verið ráð fyrir, jafnframt 
því sem eftirspurnin eftir neyzluvörum 
heldur áfram að vaxa. En viðbótaraukn-
ingin verður minni og minni, þangað til 
hennar hættir að gæta. Það mundi ein-
mitt eiga sér stað, þegar sparnaðurinn 
hefði vaxið um 200 millj. króna eða 
væri orðinn 1.000 millj. kr., svo að bank-
arnir hefðu einmitt fengið aukið spari-
fé á móti útlánunum til framleiðenda 
fjárfestingargæðanna. Neyzluvörufram-
leiðslan væri þá orðin allmiklu meiri en 
ráðgert hafði verið, því að eftirspurn-
in fór sívaxandi. En framleiðslan seld-
ist öll. Að tímabilinu loknu hlýtur sam-
tala tekna borgaranna að vera jöfn 
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heildarframleiðslunni. Samtala þess, 
sem þeir eyða í neyzluvörur og spara, 
hlýtur að vera jöfn því, sem er fram-
leitt af neyzluvörum og fjárfestingar-
gæðum. Ef allar neyzluvörurnar selj-
ast, hlýtur sparnaðurinn að vera jafn 
fjármagnsmynduninni eða fjárfesting-
unni. En hann varð meiri en ráðgert 
var, jafnframt því sem neyzluvöru-
framleiðslan varð meiri. Þjóðartekjurn-
ar allar urðu hærri en áætlað hafði ver-
ið, án þess að um hækkun verðlags eða 
verðbólgu væri að ræða. Frumástæðan 
var útþensla í fjárfestingarstarfsem-
inni, kostuð með bankalánum. Skilyrði 
þess, að þróunin gæti orðið þessi, var, 
að um ónotað vinnuafl hafi verið að 
ræða. — Jafnvægi hefði náðst á hlið-
stæðan hátt, þótt það hefðu verið fram-
leiðendur neyzluvöru, sem aukið hefðu 
áætlanir sínar. 

Verðbólga kemur til skjalanna. 

Þróunin hefði hins vegar orðið með 
allólíkum hætti, ef ekki hefði verið um 
neitt atvinnuleysi að ræða og engin skil-
yrði til þess að lengja vinnutíma. Þá 
hefðu framleiðendur framleiðsluvöru 
orðið að ná til sín vinnuafli úr neyzlu-
vöruframleiðslunni til þess að geta hrint 
hinum auknu fyrirætlunum sínum í 
framkvæmd. Á slíku hljóta jafnan að 
vera nokkur tormerki. Það tekst varla 
að fullu, og augljóst er, að af því leiðir 
tilhneigingu til hækkaðra vinnulauna. 
Kauphækkunin hefur í för með sér 
aukna eftirspurn eftir neyzluvörum og 
aukinn peningasparnað. En jafnframt 
minnkar framleiðsla neyzluvörunnar 
vegna flutnings vinnuafls í fjárfest-
ingarstarfsemina. Það verður því vöru-
skortur og tilhneiging til verðhækkun-
ar. Raunverulegar þjóðartekjur vaxa 
ekki, en peningatekjur þjóðarinnar auk-
ast og verðlag hækkar. Verðbólga kem-

ur til skjalanna. Undirrótin er útþensl-
an í fjárfestingunni, þar sem raunveru-
legar þjóðartekjur gátu ekki aukizt sem 
henni svaraði. 

Gerum ráð fyrir því, að framleiðend-
um fjárfestingargæða takist að auka 
framleiðslu sína um 150 millj. kr. 
Neyzluvörueftirspurnin er 150 millj. 
kr. meiri en framboðið. „Neytendur" 
geta þá ekki eytt öllum tekjum sínum 
sökum vöruskorts, svo að þeir neyðast 
til þess að spara þeim mun meira en 
þeir ætluðu sér eða 950 millj. kr., þ. e. 
einmitt þá upphæð, sem framleiðsla 
fjárfestingargæðanna nam. Ef verðlag 
neyzluvörunnar hækkar vegna hinnar 
auknu eftirspurnar, veldur það hagnaði 
hjá seljendunum, sem leggst við sparn-
aðinn á hliðstæðan hátt. 

Hér verður því reynslan einnig sú, að 
samræmi kemst á milli fjárfestingar og 
sparnaðar. Sparnaðurinn verður í reynd 
meiri en ráðgert hafði verið, en nú ger-
ist það með „dýrtíð" og „verðbólgu". 

Nokkuð svipuð hefði þróunin orðið, 
ef borgararnir hefðu ákveðið að draga 
úr sparnaði sínum, en aðrar áætlanir 
hefðu verið óbreyttar. Þá hefði neyzlu-
vöruframleiðsla aukizt á kostnað fram-
leiðslu fjárfestingargæða. Fjármagns-
myndunin hefði orðið minni og sparn-
aður meiri en ráðgert hafði verið. 

Minnkun fjárfestingarfyrirætlana 
veldur viðskiptakreppu. 

Nú skulum við taka annað dæmi, þ. e. 
gera ekki ráð fyrir því, að fyrirætlanir 
séu uppi um það að auka fjárfestingu, 
heldur að draga úr henni. Borgararnir 
búast við 3.000 millj. kr. tekjum og ráð-
gera 2.200 millj. kr. eyðslu og 800 millj. 
kr. sparnað. Neyzluvöruframleiðendur 
ætla að framleiða fyrir 2.200 millj. kr. 
eins og áður, en framleiðendur fjárfest-
ingargæða ætla að draga saman seglin 
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og nota ekki nema 600 millj. kr. eða þá 
að þeir eru neyddir til þess með sam-
drætti lána af hálfu bankanna. Þegar 
þessar fyrirætlanir koma til fram-
kvæmda, minnka tekjur þeirra, sem við 
fjárfestinguna hafa unnið. Þeir geta 
varla bætt sér það upp með vinnu við 
neyzluvöruframleiðslu, því að þar er 
síður en svo ástæða til framleiðsluaukn-
ingar, þegar ljóst verður, hvert stefnir 
í fjárfestingarmálunum. Þjóðartekjurn-
ar minnka því, bæði raunverulega og í 
peningum reiknað, um 200 millj. kr. 
Tekjulækkun þeirra, sem atvinnuna 
missa, veldur væntanlega því fyrst og 
fremst, að sparnaður þeirra minnkar 
eða verður jafnvel neikvæður, þ. e. þeir 
taka að eyða af sparifé sínu eða taka 
neyzlulán. Auk þess má gera ráð fyrir, 
að eftirspurn þeirra eftir neyzluvörum 
minnki. Gerum ráð fyrir, að lækkun 
sparnaðarins nemi 150 millj. kr. pg 
neyzluvörukaupin minnki um 50 millj. 
kr. Heildarsparnaðurinn verður þá 650 
millj. kr. Framleiðendur fjárfestingar-
gæða nota 600 millj. kr., en hjá neyzlu-
vöruframleiðendum safnast 50 millj. kr. 
birgðir, svo að heildarfjárfestingin 
verður einnig 650 millj. kr. eða sama 
upphæð og sparnaðinum nam. Þótt ekki 
hafi verið ráðgert, að fjárfesting og 
sparnaður yrði sama upphæðin, verður 
svo í reynd. Sparnaðurinn verður minni 
og fjárfestingin meiri en ráð var fyrir 
gert. Hér er um að ræða kreppuástand, 
vaxandi atvinnuleysi og tilhneigingu til 
lækkaðs verðlags og lækkaðra launa. 

Svipað hefði orðið uppi á teningnum, 
ef fyrirætlanir borgaranna um ráðstöf-
un tekna sinna hefðu breytzt á þá lund, 
að þeir ákvæðu að auka sparnað sinn, 
en minnka neyzluvörukaup. Þá mundu 
fyrst safnast fyrir birgðir í neyzlu-
vöruframleiðslunni. Framleiðendurnir 
mundu þá væntanlega draga úr fram-
leiðslu sinni, tekjur mundu við það 

minnka og þá um leið sparnaður verða 
minni en fyrirhugað var. 

Skilyrði fullkomins jafnvægis. 

Í reynd mun ávallt vera misræmi 
milli fyrirætlana um fjárfestingu og 
sparnað. Það er óhjákvæmileg afleið-
ing skipulagshátta þjóðfélagsins. En 
dæmin sýna, að engu að síður verður 
raunveruleg fjárfesting og raunveru-
legur sparnaður sama upphæðin. „Verð-
bólga" eða „viðskiptakreppa" sér fyrir 
því. Þá og því aðeins, að svo vildi til, að 
fyrirætlanir borgaranna um ráðstöfun 
tekna sinna og fyrirætlanir framleið-
enda féllu saman, yrði komizt hjá verð-
bólgu eða viðskiptakreppu. Ef við ger-
um enn ráð fyrir því, að borgararnir 
vænti 3.000 millj. kr. tekna og þeir hygg-
ist eyða 2.200 millj. kr., en spara 800 
millj. kr., yrði því aðeins komizt hjá 
verðbólgu eða viðskiptakreppu, að fram-
leiðendur hyggðust einmitt framleiða 
neyzluvörur fyrir 2.200 millj. kr. og 
fjárfestingargæði fyrir 800 millj. kr. 
Þá seldust allar neyzluvörurnar, og fjár-
festingin yrði þá nákvæmlega eins og 
áætlað hafði verið, án þess að nokkur 
tilhneiging yrði til verðhækkunar eða 
verðlækkunar eða breytinga á kaup-
gjaldi eða atvinnu. Hér væri þjóðarbú-
skapurinn í fullkomnu „jafnvægi". 

Í raun og veru eru aðstæður auðvitað 
ekki eins óbrotnar og gert hefur verið 
ráð fyrir í þessum þrem dæmum, og 
kemur ekki eins skjótt til verðbólgu eða 
viðskiptakreppu og ætla mætti af þeim. 
Utanríkisviðskipti valda t. d. því, að 
aukning eða minnkun erlendra inneigna 
og lántökur eða lánveitingar erlendis og 
erlend efnahagsaðstoð geta stuðlað að 
samræmingu fjárfestingar og sparnað-
ar án þess að til verðbólgu eða við-
skiptakreppu komi. 



F J Á R M Á L A T Í Ð I N D I 

Samræmi fjárfestingar og sparnaðar. 

Hvaða ályktanir ber nú að draga af 
þessum dæmum? Mikilvægasta álykt-
unin í því sambandi, sem hér er um að 
ræða, er án efa sú, að í reynd verður 
ávallt samræmi milli fjárfestingar og 
sparnaðar, þótt svo kunni að fara, að 
það náist á annan hátt en þann, er bú-
izt hafði verið við og jafnvel óskað hefði 
verið. Í aðeins einu tilfelli reynist sam-
ræmingin verða án áhrifa á verðlag, at-
vinnu og þjóðartekjur, þ. e. þegar fyrir-
ætlanirnar um sparnað og fjárfestingu 
eru hinar sömu, en gera má ráð fyrir 
því sem algerri tilviljun, ef svo væri. Í 
öðru tilfelli reynist samræmingin eftir 
á geta orðið án áhrifa á verðlag, þ. e. 
þegar fyrirætlanir um fjárfestingu eru 
auknar og atvinnuleysi hefur verið fyrir 
hendi eða hægt er að lengja vinnutíma. 
Þá verður hins vegar aukning á þjóðar-
tekjum frá því, sem gert hafði verið ráð 
fyrir. Þegar fullri atvinnu er náð, eru 
því að sjálfsögðu takmörk sett, hversu 
mikið er hægt að lengja vinnutíma til 
þess að samræmi náist eftir þeirri leið. 
Þegar hún lokast, opnast vegur verð-
bólgunnar, og vilji menn ekki breyta 
fyrirætlunum sínum um fjárfestinguna 
og sparnaðinn, þegar sú braut kemur í 
augsýn, ganga menn út á hana ef til vill 
blindandi og halda eftir henni, þangað 
til fjárfestingin og sparnaðurinn reyn-
ist vera orðin jöfn, þegar við er litið. Á 
hinn bóginn kemur svo viðskiptakreppa 
og vaxandi atvinnuleysi til skjalanna, 
ef fyrirhugað er að draga úr fjárfest-
ingu, án þess að sparnaður sé minnkað-
ur að sama skapi. 

Rétt er að vekja athygli á því, að þessi 
alkunnu og óvinsælu þjóðfélagsfyrir-
bæri, verðbólga og viðskiptakreppa, 
sigla ekki eingöngu í kjölfar þess, er 
framleiðendur auka fyrirætlanir sínar 
um fjárfestingu eða draga úr þeim. 

Hliðstætt mundi gerast, ef borgararnir 
vilja breyta ráðstöfun tekna sinna, t. d. 
auka sparnað sinn eða draga úr honum, 
án þess að um tilsvarandi fyrirætlanir 
sé að ræða í fjárfestingarmálum. Auk-
inn sparnaður er því ekki alltaf til góðs. 
Hann getur leitt til viðskiptakreppu, ef 
ekki er hugur í framleiðendum til auk-
innar fjárfestingar. Minnkun sparnað-
ar er jafneðlileg á tímum lítillar bjart-
sýni og minnkandi fjárfestingar og 
aukning sparnaðar er bráðnauðsynleg 
á uppgangstímum og samfara vilja til 
vaxandi fjárfestingar. 

Tvö nöfn á einu fyrirbæri. 

Af því, sem að framan hefur verið 
sagt, sést, að í raun og veru eru f jár-
festing og sparnaður tvö nöfn hins 
sama: um er að ræða sama fyrirbærið, 
en það aðeins skoðað frá ólíkri hlið. 
Það, sem sagt var um bú bóndans að 
framan, á að þessu leyti við í sama mæli 
um nútíma þjóðfélag. Fjárfesting er sú 
upphæð, sem ráðstafað hefur verið til 
eignaaukningar í þjóðfélaginu, en 
sparnaðurinn táknar eignarréttinn að 
þessari fjármunaaukningu. Geri menn 
sér ljóst, að það kemur fram í sparnað-
inum, hverjir eignast eignaaukninguna 
í þjóðfélaginu, verður þýðing þess enn 
augljósari, með hverjum hætti samræmi 
kemst á milli ólíkra fyrirætlana um f jár-
festingu og sparnað. 

Flestir munu vera sammála um, að 
æskilegt sé, að allir vinnufærir menn 
hafi ávallt atvinnu, að framleiðslutæki 
séu nýtt hæfilega, verðlag sé stöðugt og 
að í sífellu sé aukið nokkuð við eignir 
þjóðarheildarinnar, ekki sízt við fram-
leiðslutæki hennar, þannig að skilyrði 
til batnandi lífskjara séu að því leyti 
fyrir hendi. Með þjóðum, sem eru enn 
fátækar að framleiðslutækjum eins og 
Íslendingar, er nauðsyn þess að auka 
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eign þeirra sérstaklega brýn. Ef við af 
þessum sökum leitumst við að auka fjár-
festingu ár frá ári, er það, hvort eða að 
hversu miklu leyti það tekst, ekki í 
fyrsta lagi komið undir því, að fyrir 
fram hafi átt sér stað eða samtímis eigi 
sér stað tilsvarandi sparnaður, heldur 
hinu, hvort veitt eru bankalán til f jár-
festingarinnar (og er hér eins og áður 
gengið fram hjá hagnýtingu erlends 
lánsfjár, sem auðvitað mundi auka skil-
yrði til fjárfestingar án verðbólgu). Af 
þeirri fjárfestingu, sem í framkvæmd 
kemst, leiðir svo, eins og áður var lýst, 
þann raunverulega sparnað, sem svarar 
til fjárfestingarinnar. Eðlilegt væri nú, 
að einhver spyrði: En hvaða máli skipta 
þá fyrirætlanirnar um sparnaðinn, fyrst 
allt samræmist svona af sjálfu sér, er 
tíminn líður? Að hvaða sök kemur það, 
þótt t. d. fyrirætlanir um sparnað séu 
miklu minni en um fjárfestingu? 

Nauðsyn samræmis í fyrirætlunum um 
sparnað og fjárfestingu. 

Hér er fólginn kjarni málsins. Svo 
sem að framan getur, æskja menn yfir-
leitt stöðugrar atvinnu og stöðugs verð-
lags. En ef misræmi er milli fjárfest-
ingarfyrirætlana og sparnaðarfyrirætl-
ana, þá samræmist fjárfesting og sparn-
aður einmitt með breytingum á atvinnu 
og verðlagi (verðbólgu eða viðskipta-
kreppu). Þeim mun meira, sem sam-
ræmið er í fyrirætlununum, þeim mun 
minni tilhneiging er til verðbólgu eða 
viðskiptakreppu. Viðleitnin til þess að 
stuðla að samræmi í þessum fyrirætl-
unum, t. d. með því að auka sparnað eða 
takmarka fjárfestingu, er því í raun og 
veru alls ekki fyrst og fremst viðleitni 
til þess að tryggja meiri sparnað eða 
draga úr framkvæmdum umfram það, 
sem yrði hvort eð er, heldur til þess að 
draga úr truflandi breytingum á verð-

lagi og atvinnu eða koma í veg fyrir 
þær. Þegar mikil bjartsýni er ríkjandi 
og þess vegna mikill framkvæmdahugur 
í mönnum, svo mikill, að fyrirhuguð 
fjárfesting fer verulega fram úr fyrir-
huguðum sparnaði, þá eru ráðstafanir 
nauðsynlegar til þess að auka sparn-
aðarfyrirætlanir, en draga úr neyzlu-
fyrirætlunum (að svo miklu leyti sem 
lenging vinnutíma, notkun erlendra inn-
eigna, erlendar lántökur eða erlend fjár-
hagsaðstoð koma ekki til greina), því 
að ella kemur verðbólga til skjalanna. 

Hér er einmitt að finna rökin fyrir 
nauðsyn opinberra afskipta af efna-
hagslífinu í einhverri mynd, þótt menn 
geti að sjálfsögðu greint á um, hversu 
víðtæk og í hvaða formi þau skuli vera. 
Sé áberandi misræmi milli fyrirætlana 
einkaaðilja um fjárfestingu og sparn-
að, hefur ríkisvaldið eitt skilyrði til 
þess að jafna þar metin, og kemur þá 
til kasta fjármálastefnu ríkisstjórnar 
og peningamálastefnu seðlabankans eða 
þá auk þess beinnar stjórnar á atvinnu-
og viðskiptalífinu, eftir því hvaða 
grundvallarsjónarmið ráðandi aðiljar 
aðhyllast um þau atriði. 

Á hverjum bitnar verðbólga? 

Einhver kynni að segja, að í raun og 
veru geri ekkert til, þótt til verðbólgu 
komi. Einkenni verðbólgutíma sé full at-
vinna, og hækkandi verðlag komi ekki 
að sök, ef nóg eftirspurn sé eftir vinnu-
afli, því að þá séu ávallt skilyrði til þess 
að hækka kaup í samræmi við verðlags-
hækkunina og jafnvel meira en henni 
svarar. En hér er gott að minnast þess, 
sem sagt var að framan um sparnaðinn 
sem eignarrétt að fjármagnsaukning-
unni í þjóðfélaginu. Þegar um hreina 
verðbólgu sem afleiðingu vaxandi fjár-
festingarfyrirætlana eða minnkandi 
sparnaðarfyrirætlana er að ræða, verð-
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ur þjóSarframleiðslan, reiknuð í raun-
verulegum verðmætum, ekki meiri en 
ella hefði orðið. Hún veldur hins vegar 
annarri skiptingu þjóðarteknanna milli 
neyzlu og fjármunasöfnunar en ella. 
Neyzlan verður óhjákvæmilega minni 
og fjármunasöfnunin meiri, þótt líklega 
verði hvorug breytingin eins mikil og 
ráð hafði verið fyrir gert. Ef líkur væru 
til, að fjármunasöfnunin skiptist á milli 
borgaranna í sömu hlutföllum og neyzla 
þeirra minnkar, mætti segja, að verð-
bólgan hefði lítil áhrif á afkomu borg-
aranna og afstöðu þeirra innbyrðis, er 
yfir lengri tíma væri litið. En það er 
hins vegar mjög ólíklegt, að slíkt eigi 
sér stað. Hin ófullnægða eftirspurn 
eftir neyzluvörum hafnar að minnsta 
kosti ekki að öllu leyti í peningastofn-
unum sem aukin sparifjáreign laun-
þega, heldur veldur að minnsta kosti að 
verulegu leyti verðhækkun og auknum 
hagnaði vöruseljenda, svo að hagur 
framleiðenda og fjármunaeigenda batn-
ar. Neytendur eignast því ekki þann 
hluta í fjármagnsmynduninni (sparn-
aðinum), sem svarar til neyzluminnk-
unarinnar. Tekjuskiptingin breytist 
þeim í óhag, en framleiðendum og fjár-
munaeigendum í hag. Óhætt er að full-
yrða, að undir venjulegum kringum-
stæðum verði einkum tvær þjóðfélags-
stéttir sérstaklega fyrir barðinu á verð-
bólgu, þ. e. launþegar og sparifjáreig-
endur. Þeir einstaklingar, sem eru hvort 
tveggja, mega sannarlega kallast sér-
stök fórnarlömb verðbólgunnar. 

Nauðsyn aukins sparnaðar. 

Sé þess vegna talið rétt að forðast 
verðbólgu, en fjárfestingarfyrirætlanir 
eru augljóslega umfram sparnaðarvilja, 
verður því að gera ráðstafanir til þess 
að efla sparnaðarfyrirætlanirnar, að 
svo miklu leyti sem ekki er talið æski-

legt að leggja hömlur á fjárfestingar-
fyrirætlanirnar. Segja má, að hér sé 
einmitt um að ræða eitt helzta efna-
hagsvandamál Íslendinga nú. Enginn 
vafi verður talinn á því, að tilhneiging 
sé nú til meiri fjárfestingar en svarar 
til sparnaðarvilja af hálfu einstaklinga 
og þess erlenda fjármagns, sem til ráð-
stöfunar er. Þær hömlur, sem eru á 
heimild til fjárfestingarframkvæmda, 
nægja ekki til þess að koma hér á sam-
ræmi. Ríkissjóður og aðrir opinberir að-
iljar hafa að vísu skilyrði til stórauk-
ins sparnaðar með því að hafa miklu 
meiri greiðsluafgang en átt hefur sér 
stað. Þau skilyrði á tvímælalaust að 
hagnýta. En jafnframt er efling sparn-
aðarfyrirætlana einstaklinga þjóðfé-
lagsleg nauðsyn í baráttunni gegn verð-
bólgunni. 

Sparnaðarvilji almennings hefur á 
síðari árum farið mjög þverrandi. 
Meginástæðan er án efa rýrnandi pen-
ingagildi. Sparendur hafa í raun og 
veru ekki aðeins geymt fé sitt vaxta-
laust, heldur beinlínis haft neikvæða 
vexti: gefið með því. Þótt margt annað 
en vextirnir skipti máli, er fólk tekur 
ákvörðun um, hversu mikið það ætlar 
að spara af tekjum sínum, og þeir séu 
þar líklega ekki aðalatriði, þá er það þó 
hafið yfir allan efa, að hæð þeirra skipt-
ir máli, einkum fyrir einstaklinga með 
lágar og meðaltekjur. Ef vaxtahæðin 
væri hið eina, sem máli skipti fyrir 
sparnaðarviljann, ætti reynslan þegar 
að vera búin að kenna Íslendingum að 
leggja alls ekki fé í banka eða spari-
sjóði. 

Hins vegar er það fleira en rýrnandi 
peningagildi, sem dregið hefur úr sparn-
aðarvilja — og hér má raunar segja 
sparnaðarþörf almennings. Félagsmála-
löggjöf síðari ára hefur valdið gerbreyt-
ingu í afkomuskilyrðum hinna efna-
minni stétta. Sá einkasparnaður, sem 
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áður var æskilegur til þess að tryggja 
hag manna á elliárum, Í sjúkdómum, 
vegna ómegðar eða til þess að geta 
menntað börn sín, er nú ekki nauðsyn-
legur í sama mæli og áður. Samfélagið 
hefur að verulegu leyti tekið þennan 
kostnað á sínar herðar, en þarf auðvit-
að að afla tekna hjá borgurunum til 
þess að greiða hann. Með skattheimtu 
sinni knýr hið opinbera þess vegna til 
þess sparnaðar, sem áður var inntur af 
hendi af einstaklingunum sjálfum. En 
þar eð félagsmálalöggiöfin hefur án efa 
miög verulega tekjujöfnun í för með 
sér, má búast við bví, að heildarsrarn-
aðurinn sé minni fyrir bragðið. Tekju-
flutningurinn frá hinum tekjuhærri til 
hinna tekjulæsri verður með öðrum orð-
um að talsverðu leyti á kostnað sparn-
aðarfvrirætlana hinna tekjuhærri. 

Af ýmsum ástæðum hefur þróunin og 
orðið sú, að æ meiri hluti af heildar-
framkvæmdum í þjóðfélaginu hefur 
færzt á hendur oninberra aðilia. Af því 
hefur leitt, að hið oninbera hefur með 
skattheimtu þvingað fram þann sparn-
að, sem nauðsynlegur hefur verið í bví 
sambandi. í stórum dráttum hefur bað 
gerzt, að sparnaður almennings hefur 
minnkað, en snarnaður hins opinbera 
aukizt. Vaxandi hluti þjóðarauðsins 
hefur með öðrum orðum flutzt í opin-
bera e i g n . þótt vafasamt sé, að tilgang-
urinn hafi verið sá. 

Skilyrði aukins einkasparnaðar. 

En hvort sem menn vilja halda lengra 
áfram eftir þessari braut eða snúa við 
á henni, á menn ekki að burfa að greina 
á um bað, að mjög æskilegt er að efla 
snarnaðarvilia almennings, eins og nú 
háttar málum. Frumskilyrði þess, að 
viðleitni í bá átt megi takast, er, að hægt 
sé að vekja traust á gjaldmiðlinum og 
viðhalda því. Án þess trausts verður 

sparnaður af hálfu almennings aldrei 
sá burðarás í þjóðfélagsbyggingunni, 
sem hann þarf að vera, til þess að hún 
sé heilsteypt. Þótt viðleitni til þess að 
verðtryggja sparifé með greiðslu vísi-
töluuppbóta á verðhækkunartímum sé 
góðra gjalda verð og æskileg, getur hún 
samt aldrei haft sömu áhrif á sparn-
aðarviljann og stöðugt eða að minnsta 
kosti ekki rýrnandi verðgildi gjaldmið-
ilsins hefur. Vextir af sparifé þurfa og 
að vera í sanngjörnu og skynsamlegu 
hlutfalli við arð af fé í atvinnurekstri 
og viðskiptum. En sé þrátt fyrir það og 
af öðrum ástæðum tregða til æskilegs 
sparnaðar, er eðlilegt að leitast við að 
efla hann með skattahlunnindum. Fyrir 
skömmu hefur hér verið afnumin fram-
talsskylda á sparifé og ákveðið að 
heimta ekki af því eignarskatt og ekki 
tekjuskatt af vaxtatekjunum. Ákvæðin 
um undanþáguna undan framtalsskyld-
unni eru varhugaverð, en skattfrelsið 
hins vegar ekki. einkum þegar hliðsjón 
er höfð af því. að sparifjáreigendur 
hafa í rauninni haft neikvæðar tekjur 
af eign sinni. Heimildina til aukins frá-
dráttar líftryggingariðgjalda má og 
telja til hliðstæðra skattfríðinda. Þó er 
vafasamt, að þessar ráðstafanir verði 
nægileg lyftistöng aukins sparnaðar-
vilja og raunar hæpið, hvort það eru 
slík hlunnindi, sem æskilegust eru. 
Sterkasta hvatningin til aukins sparn-
aðar væri án efa fólgin í því, ef skatt-
ívilnunin færi eftir því, hversu mikið 
menn spöruðu, og yxi, þeim mun meiri 
hluta teknanna, sem menn legðu til hlið-
ar, þ. e. ef menn upp að vissu marki 
mættu draga sparað fé frá tekjum sín-
um og fengju þeim mun meiri lækkun 
á skatti sínum, sem sparnaðurinn væri 
meiri hluti teknanna. Á framkvæmd 
slíkra reglna væru margir örðugleikar 
og vandasamt að vera á varðbergi gegn 
misnotkun, og skal það ekki rætt nánar 
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hér. Þess má þó geta, að Danir lögleiddu 
í fyrra, nánast í tilraunaskyni, verðlaun 
fyrir sparnað, sem eru í eðli sinu sams 
konar hlunnindi og hér var minnzt á. 
Ef þeir, sem hafa undir 25.000 danskar 
krónur í skattskyldar tekjur, leggja 
vissa fjárhæð í banka (1.000 d. kr. 1954 
og 2.000 d. kr. 1955) þannig, að standi 
hún óhreyfð í 3 ár, og hafi tekjuhaf-
inn sparað upphæðina á umræddu ári, 
þá fær innstæðueigandinn 15% upphæð-
arinnar í skattfrjáls verðlaun frá rík-
inu, og eru þau yfirleitt notuð til lækk-
unar sköttunum. 

Margs konar form annað mætti velja 
þeim skatthlunnindum, sem til greina 
kæmi að bjóða sparendum, t. d. skatt-
ívilnun af því fé, sem varið er eða lán-
að til bygginga eða verðbréfakaupa. 
Formið er þó ekki aðalatriði, heldur 
hitt, að þegar frá er talin viðleitni til 
að skapa traust á gjaldmiðlinum og 
sanngjarnir vextir, virðast aukin skatta-
hlunnindi eins og nú háttar vera eitt 
vænlegasta ráðið til þess að efla frjáls-
an sparnaðarvilja manna, en efling hans 
er nú án efa brýn nauðsyn, ef um fram-
farir án verðbólgu á að vera að ræða. 



Íbúðalánin nýju 
Um þessar mundir eru að hefjast lánveitingar samkvæmt 
hinum nýju lögum um húsnæðismálastjórn, veðlán til íbúða-
bygginga og útrýmingu heilsuspillandi íbúða. Er hér skýrt frá 
helztu atriðunum varðandi fyrirkomulag lánveitinga. 

Ínæstsíðasta hefti Fjármálatíðinda var 
skýrt frá húsnæðismálafrumvarpi ríkis-

stjórnarinnar, sem lagt var fyrir Alþingi 
í apríl. Frumvarpið var samþykkt svo að 
segja óbreytt og staðfest 20. maí sem lög 
nr. 55/1955. 

Tilgangur laganna er þríþættur. Í fyrsta 
lagi að koma á nýju skipulagi á lánveiting-
ar til íbúðabygginga. Í öðru lagi að stuðla 
að útrýmingu heilsuspillandi húsnæðis og 
í þriðja lagi að koma á fót leiðbeiningar-
starfsemi fyrir húsbyggjendur og bættu 
skipulagi í byggingarmálum. Framkvæmd 
laganna hófst nýlega með því, að auglýst 
var eftir umsóknum um hin nýju íbúðalán, 
og munu lánveitingar hefjast mjög bráð-
lega. í þessari grein verður eingöngu rætt 
um þann hluta laganna, sem fjallar um lán-
veitingar til íbúðabygginga. 

Hið nýja lánakerfi. 

Í lögunum segir, að komið skuli á fót al-
mennu lánakerfi til íbúðabygginga undir 
yfirstjórn Húsnæðismálastjórnar og veð-
deildar Landsbanka Íslands. Með þessu er 
átt við tvennt. Annars vegar eru settar sam-
ræmdar reglur um lánveitingar til íbúða-
bygginga, og er þess vænzt, að sem flestar 
stofnanir, sem fást við slíkar lánveitingar, 
fylgi þeim í starfi sínu. 

Í öðru lagi er gert ráð fyrir stórauknum 
lánveitingum veðdeildar Landsbankans, og 
veita lögin henni heimild til útgáfu banka-

vaxtabréfa fyrir allt að 240 millj. kr. Gefin 
verða út tvenns konar bankavaxtabréf. í 
fyrsta lagi 7 % bankavaxtabréf til 25 ára 
og í öðru lagi vísitölubundin bréf til 15 ára 
með 5 1/2% vöxtum. Er útgáfa vísitölubréf-
anna eitt mesta nýmæli þessarar lagasetn-
ingar. 

Ríkisstjórnin hefur tryggt allmikið fé til 
hinna nýju lána fyrstu tvö árin með því að 
semja um það, að bankarnir leggi af mörk-
um 20 millj. kr. í ár og sömu upphæð næsta 
ár til kaupa á hinum almennu bankavaxta-
bréfum veðdeildarinnar. Ennfremur hefur 
Landsbankinn tekið að sér að tryggja sölu 
á allt að 20 millj. kr. virði af vísitölubréf-
um hvort árið um sig. 

Íbúðalánin. 

Samkvæmt útlánareglum laganna verða 
íbúðalánin tvenns konar: 

1) A-lán, sem verður jafngreiðslulán með 
7% vöxtum til 25 ára. A-lán verður 
veitt af veðdeild Landsbankans og 
hverri annarri lánsstofnun, sem þátt 
tekur í hinu nýja lánakerfi. 

2) B-lán, sem verður 15 ára lán með 5 % % 
vöxt-um, og verður það endurgreitt með 
jöfnum afborgunum, sem skulu bundn-
ar vísitölu framfærslukostnaðar. B-lán 
verða eingöngu veitt af veðdeild Lands-
bankans, og skulu þeir hafa rétt til 
þeirra, sem fengið hafa A-lán annað 
hvort hjá veðdeildinni eða öðrum aðila. 
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A-lán og B-lán verða veitt með veði í 
nýjum íbúðum, og mega þau samanlögð 
nema allt að 2/3 hlutum af verðmæti íbúðar, 
en þó ekki yfir 100 þús. kr. í reglugerð er 
tilskilið, að íbúðin hafi ekki verið tekin í 
notkun fyrir 20. maí 1954. Gert er ráð fyr-
ir, að upphæð A-láns verði fyrst um sinn 
ekki yfir 50 þús. kr. og B-lán 20 þús. kr. 
A-lán skal veita, þegar húsið er fokhelt, 
enda sé íbúðin þá talin öruggt veð fyrir lán-
inu. B-lán verður ekki veitt fyrr en íbúðin 
er fullgerð. 

Veiting lánanna. 

Það er ljóst af því, sem þegar hefur verið 
sagt, að ákvörðun lánanna fer fram um leið 
og A-lán er veitt, þar sem B-lánið er við-
bótarlán, sem þeir einir geta fengið, sem 
þegar hafa fengið A-lán. Úthlutun A-lána 
úr veðdeild Landsbankans skal vera í hönd-
um Húsnæðismálastjórnar, en þó hafa þeir 
sparisjóðir og lífeyrissióðir, sem kaupa 
bankavaxtabréf, rétt til að tilnefna, hveriir 
skuli fá tilsvarandi lán. Ákvörðun A-lána, 
sem veitt eru af öðrum aðilum en veðdeild-
inni, t. d. sparisjóðum, tryggingafélögum 
eða lífeyrissjóðum, er að sjálfsögðu í hönd-
um þeirra sjálfra. 

Aðrar lánsstofnanir en veðdeildin geta 
þvi tekið bátt í hinu nýja veðlánakerfi á 
tvennan hátt. í fyrsta lagi geta þær veitt 
A-lán beint til lántakanda og í öðru lagi geta 
sparisjóðir og lífeyrissjóðir keypt banka-
vaxtabréf og tilnefnt. hverjir skuli fá sam-
svarandi lán. Með þátttöku í kerfinu geta 
þær þannig tryggt viðskiptamönnum sín-
um meira lánsfé en þær leggja fram sjálfar. 

Væntanlegir lántakendur geta sótt um 
lán annað hvort til Húsnæðismálastjórnar, 
er fer með úthlutun lána úr veðdeildinni, 
eða hverrar annarrar lánsstofnunar eða 
sjóðs, sem tekur þátt í hinu nýja veðlána-
kerfi. Mundi verða að því mikil hagsbót 
fyrir almenning, ef sparisjóðir og aðrir að-
ilar höguðu lánveitingum sínum samkvæmt 
hinum nýju útlánareglum. Tilgangur þess 
er alls ekki að safna öllum lánveitingum til 



Framleiðsla og fjárfesting 
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Inngangur. 

Framleiðsla og fjárfesting fór enn ört 
vaxandi á árinu 1954, enda var góð-

æri mikið til sjávar og sveita. Framleiðsla 
landbúnaðarafurða jókst verulega, og einn-
ig voru aflabrögð ágæt nema á síldveiðum. 

Hækkandi tekjur og mikil eftirspurn inn-
an lands hafði í för með sér vaxandi iðn-
aðarframleiðslu og auknar byggingarfram-
kvæmdir. 

Nú liggja í fyrsta skipti fyrir áætlanir, 
sem Framkvæmdabankinn hefur gert um 
þjóðartekjur. Einnig hefur Innflutnings-
skrifstofan safnað betri gögnum um f jár -
festinguna en áður hafa verið til. Verður 
stuðzt við þessar upplýsingar í því, sem á 
eftir fer, en þó ber að benda á það, að þessi 
skýrslugerð er enn öll á frumstigi, og er 
ekki að vænta mikillar nákvæmni. Þjóðar-
tekjureikningar eru mjög erfiðir viðureign-
ar, og hljóta þeir ætíð að byggjast að miklu 
leyti á áætlunum. 

Á 1. töflu er að finna áætlun um heildar-
framleiðslu þjóðarbúsins og nýfjárfestingu 
á árunum 1950—1954. Samkvæmt þeim 
jókst heildarframleiðslan að fjárfestingu 
að sjálfsögðu meðtalinni um tæplega 11%, 
ef miðað er við verðlag ársins 1954. Aukn-
ing nýrrar fjárfestingar nam hins vegar 
rúmlega 7 % . 

Í eftirfarandi yfirliti verður gerð grein 
fyrir einstökum þáttum framleiðslu og f jár-
festingar, eftir því sem upplýsingar leyfa. 

Framleiðsla landbúnaðarafurSa. 

Árið 1954 var veðrátta mjög breytileg 
um nær allt land. Þegar árið er tekið í heild, 
verður veðráttan samt að teljast hafa verið 
betri en í meðallagi fyrir bændur. Veturinn 
var mildur, en sökum næturfrosta voraði 
hægt. Seint í maímánuði varð tíð sérlega 
hagstæð gróðri, og hófst heyskapur víða 
um miðjan júnímánuð. Spretta á túnum var 
víðast með ágætum og töðufengur mun 
meiri en árið áður. 

Hér á eftir verður skýrt frá framleiðslu 
helztu landbúnaðarafurða á árinu 1954 og 
síðan rætt um fjárfestingu í landbúnað-
inum. 

Sauðfjárafurðir. Sauðfjárslátrun var 
meiri haustið 1954 en verið hefur frá því 
haustið 1949. Aukningin frá haustinu 1953 
er um 38,7%, en þá voru óvenjumargir dilk-
ar settir á vetur. Svipað má segja um kjöt-
framleiðsluna. Hins vegar var meðalþungi 
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dilka minni en haustið 1953. Þetta stafaði 
af því, að dilkar lögðu af í hretviðrunum, 
er geysuðu í september og október, og enn 
fremur af því, hve margt fé er nú orðið í 

sumarhögum norðan og austan lands og 
dilkarnir því rýrari þar. Á 2. töflu sést, að 
framleiðsla allra sauðfjárafurða hefur auk-
izt á árinu 1954 og sumra verulega. Við töl-
urnar um kjötframleiðslu þarf að bæta 
heimaslátrun, en um hana eru engar skýrsl-
ur til. Áætlað hefur verið, að hún hafi num-
ið um 1.350 tonnum af kjöti árið 1954. 

Mjólkurafurðir. Innvegin mjólk í mjólk-
urbú var 10,1% meiri 1954 en árið áður. 
Á VIII. töflu að aftan sést, að framleiðsla 
flestra mjólkurvara jókst jafnframt og að 
sama skapi. Vegna aukinnar eftirspurnar 

á innanlandsmarkaði hefur sá hluti mjólk-
urframleiðslunnar, sem seldur er sem ný-
mjólk, farið stöðugt vaxandi. Aukning 
mjólkurframleiðslunnar árið 1954 var mjög 
jöfn hjá búunum, ef reiknað er í hundraðs-
tölum. Mest varð aukningin á Ísafirði, um 
16,4%, því næst hjá Mjólkurstöðinni í 
Reykjavík, 13,12%. 

GarSrækt og kornrækt. Vegna sölutregðu 
kartöfluuppskerunnar frá 1953 færðu menn 
lítið eitt saman garðlönd sín vorið 1954. 
Allmikil brögð urðu að því, að uppskera 
skemmdist vegna frosta, og dæmi eru þess, 
að hún næðist alls ekki úr görðum. Sam-
kvæmt upplýsingum frá Hagstofunni er 
áætlað, að kartöfluuppskeran hafi numið 
um 100 þús. tunnum árið 1954, og er það 
mjög nærri meðaltali síðustu fimm ára. 
Hins vegar hafði kartöfluuppskeran orðið 
58 þús. tunnum meiri árið 1953. Upplýsing-
ar um uppskeru ársins 1954 af rófum eru 
enn mjög óljósar, en óhætt mun að segja, 
að hún hafi verið fremur lítil. 

Upplýsingar frá Sölufélagi garðyrkju-
manna eru einu tölur, sem til eru um fram-
leiðslu gróðurhúsa og garðyrkjustöðva. 
Samkvæmt þeim nam uppskera af tómötum 
árið 1954 182 tonnum, hvítkáli 82 tonnum 
og gulrótum 24 tonnum, og er hér um all-
verulegan samdrátt að ræða frá árinu áður. 

Á Sámsstöðum nam uppskeran 70 tunn-
um af byggi og 55 tunnum af höfrum, en 
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það er mjög svipað og árið áður. Hins vegar 
rúmlega þrefaldaðist uppskeran af grasfræi, 
og fengust 350 kg af því. 

Aðrar landbúnaðarafurðir. Upplýsingar 
um framleiðslu annarra landbúnaðarafurða 
eru litlar og fremur ótryggar, en samkvæmt 
áætlun nam framleiðsla ársins 1954 af 
nautakjöti 1.600 tonnum, af hrossakjöti 
1.240 tonnum og af kjöti af öðrum skepn-
um, tömdum og villtum, 1.150 tonnum. 

Engar tölulegar upplýsingar eru fyrir 
hendi um framleiðslu á eggjum á árinu 
1954. Hins vegar mun eggjaframleiðslan 
líklega hafa verið meiri á því ári en nokkru 
sinni fyrr. Á árinu 1953 var áætlað, að 
framleiðsla eggja hafi numið um 750 
tonnum. 

Fjárfesting í landbúnaði. 
Mjög mikil fjárfesting var í landbúnaði 

á árinu 1954, og er talið, að hún hafi num-
ið um tvö hundruð milljónum króna, ef með 
er talinn kostnaður við rafvæðingu sveit-
anna. Ræktunarframkvæmdir voru svipað-
ar og árið áður, en mun meira fé fest í vél-
um og byggingu nýrra útihúsa. Verður nú 
getið helztu framkvæmda á árinu. 

Jarðrækt. Nýræktin var mjög mikil á ár-
inu 1954, en samt lítið eitt minni en árið 
áður, hins vegar voru túnasléttur óvenju 
miklar á árinu, eins og eftirfarandi tölur 
sýna, en það stafaði af því, að 1954 átti að 

1.050 

vera síðasta árið, sem jarðabótastyrkur væri 
veittur út á túnasléttur: 

Framkvæmdir á vegum Landnáms ríkis-
ins eru meðtaldar á töflunni. 

Á árinu 1954 voru 45 skurðgröfur í notk-
un, 30 á vegum Vélasjóðs, 4 hjá Landnámi 
ríkisins og 11 hjá ræktunarsamböndum. 
Skurðgröftur var meiri en nokkru sinni 
fyrr og hefur farið ört vaxandi-síðustu ár-
in, en eftirfarandi tölur sýna hann síðustu 
fimm árin. 

Nýbýlastjórn samþykkti á árinu stofnun 
46 nýbýla og heimilaði enn fremur aðstoð 
við endurreisn byggðar á 15 eyðijörðum. 

Framkvæmdir Landnáms ríkisins voru 
heldur minni en árið áður, en 3. tafla sýnir, 
hve miklu kostnaður við þær hefur numið 
frá upphafi. 

Ræktunarframkvæmdir 19J/.5—195J+. 
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5. tafla. Bústofn samkvæmt búnaðar-
skýrslum í árslok 1949—1953. 

Útgjöld ríkissjóðs vegna jarðræktarlag-
anna námu alls 11,6 millj. kr. á árinu 1954 
vegna jarðabóta, sem mældar voru árið 
áður. 

Búvélaeign. Á árinu 1954 var flutt inn 
allmiklu meira af landbúnaðartækjum en 
árið áður, eins og sjá má á 4. töflu. Ekki eru 
til tölur um heildarbúvélaeign bænda, en 
áætlun er til um búvélaeignina 1945, og sé 
innflutningi véla bætt við hana, fæst nokk-
ur hugmynd um búvélaeignina í árslok 
1954, en þó þyrfti að draga þar frá þær 
vélar, sem gengið hafa úr skaftinu á þess-
um tíma. Á árinu 1954 voru veitt leyfi til, 
að 127 jeppar yrðu fluttir inn til þarfa 
landbúnaðarins. 

Bústofn. Engar tölulegar upplýsingar 
liggja fyrir um bústofn landsmanna í árs-
lok 1954, vegna þess hve treglega hefur 
gengið að safna skýrslum um hann. Eins og 
5. tafla sýnir, fjölgaði sauðfé landsmanna 
um rúmlega 100 þúsund á árinu 1953, og 
benda allar líkur til þess, að aukningin hafi 
verið engu minni árið 1954, enda voru bænd-
ur enn að endurnýja stofn sinn eftir f jár -
skiptin. 

Byggingar. Mjög miklar byggingarfram-
kvæmdir voru í sveitum landsins á árinu 
1954. Áætlað er, að varið hafi verið 46 millj. 
kr. til byggingar útihúsa, en lokið var við 
fjós, sem hýst geta 2,2 þús. kýr, fjárhús 
fyrir 36 þús. f jár og hlöður að rúmmáli 
135 þús. teningsmetrar. Alls munu slíkar 
framkvæmdir hafa aukizt um 50% frá ár-
inu áður. Íbúðarhúsabyggingar voru svip-
aðar og áður, og verður nánar um þær rætt 
síðar í greininni í sambandi við húsbygg-
ingar. 
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Útgerð og sjávarvöruiðnaður. 

Heildaraflinn jókst um 7% á árinu 1954. 
Togaraaflinn jókst um 3,6% miðað við 
fyrra ár, en bátaaflinn um 9,5%. Afkoma 
bátaútvegsins var betri en árið áður, en 
hann naut góðs af bátagjaldeyrisfríðind-
unum. Enn fremur virðist stækkun land-
helginnar hafa aukið fiskgengd á grunn-
miðum, og vertíðarafli var ágætur. Togar-
arnir vorða hins vegar að sækja lengra til 
fanga en áður, enda fór rekstrarafkoma 
þeirra svo mjög versnandi að grípa varð 
til þess ráðs að veita þeim sérstakan styrk 
að upphæS 2.000 kr. á úthaldsdag (sjá Fjár-
málatíðindi 1954, 38. bls.). 

Hér á eftir verður skýrt nánar frá ein-
stökum þáttum útgerðarinnar og þeim 
breytingum, sem urðu á árinu á verkun 
aflans. 

Þátttaka í útgerð. Á 6. töflu sést fjöldi 
skipa og sjómanna, er þátt tóku í veiðum 
í mánuði hverjum árið 1954. Meðal skipa-
fjöldi við veiðar í mánuði hverjum var 450, 
en 418 árið áður. Munurinn stafar fyrst og 
fremst af meiri skipafölda á vetrarvertíð, 
og einnig var heldur meiri þátttaka í sumar-
síldveiðum. 

Flokkun skipa eftir veiðiaðferðum er 
sýnd á 7. töflu. Fjöldi þeirra skipa, sem 
stunda þorskveiðar með lóð og netjum, hef-
ur farið vaxandi. Dragnótaveiði hefur farið 
stöðugt minnkandi síðan landhelgin var 
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stækkuð og hefur nú lagzt niður að mestu. 
Tala skipa við botnvörpuveiði í salt hefur 
lækkað, en hins vegar hafa karfaveiðar auk-
izt. Þátttaka í sumarsíldveiðum var heldur 
meiri en árið áður, en færri skip voru á 
reknetjaveiðum. 

Aflabrögð. Heildaraflinn jókst, eins og 
áður segir, um nærri 7 % frá árinu áður, 
og stafaði aukningin fyrst og fremst af 
meiri þorskafla, en einnig var karfaveiði 
mjög góð, og jókst hún um 64% frá árinu 
áður. Skiptingu aflans á fisktegundir má 
sjá á VI. töflu að aftan. Á 8. töflu má sjá 
skiptingu aflans eftir verkunaraðferðum 

síðastliðin fimm ár. Hafa orðið verulegar 
sveiflur í hagnýtingu fiskaflans á þessu 
tímabili. 

Verkun aflans á þorskveiðum. Helzta 
breytingin á fiskverkun síðustu f imm árin 
hefur verið gífurleg aukning freðfisks-
framleiðslunnar og hinn mikli þáttur, sem 
skreiðarverkun er nú orðin í verkun aflans. 
Freðfisksframleiðslan jókst um tvo þriðju 
á árinu og lá nærri, að helmingur alls fisk-
aflans væri frystur. Hinn góði markaður í 
Bandaríkjunum og viðskiptasamningurinn 
við Rússa áttu drýgstan þátt í þessari þró-
un. Verður nú skýrt frá einstökum þáttum 

8. tafla. Hagnýting fiskaflans 1950—1954. 
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fiskverkunarinnar og framleiðslu úr öðrum 
fiski en síld. 

Ísfiskur. Framleiðsla á ísuðum fiski til 
útflutnings jókst lítið eitt á árinu 1954 mið-
að við árið áður, en er samt lítill hluti þess, 
sem var fyr i r nokkrum árum. Brezki mark-
aðurinn er enn lokaður íslenzkum skipum, 
en hins vegar opnaðist markaður í Austur-
Þýzkalandi, og voru farnar þangað nokkrar 
söluferðir. 

Freðfisksframleiðslan. Framleiðsla f reð-
fisks jókst verulega á árinu 1954, og fór 
69% meira magn af fiski í frystingu en 
árið áður. Á 10. töflu er sýnd freðfisks-
framleiðslan síðustu f imm árin. Á henni má 
ljóslega sjá, hversu mjög framleiðsla á 
frystum bolfiski hefur aukizt á árinu 1954. 
Á línuriti sést einnig hin mikla breyting, 
sem átt hefur séð stað á hlutfallslegri skipt-

ingu frystingar á fisktegundir. Dregið hef-
ur mjög úr frystingu flatfisks, en karfinn 
er hins vegar orðinn eitt mikilvægasta hrá-
efni frystihúsanna. 

Saltfisksverkun. Framleiðsla saltfisks 
dróst saman á árinu 1954. Eins og 11. tafla 
sýnir, minnkaði framleiðsla á fullverkuðum 
saltfiski allverulega, einkum vegna minni 
sölu til Brazilíu. Hins vegar minnkaði fram-
leiðsla á óverkuðum saltfiski aðeins örlítið 

10. tafla. Freðfisksframleiðsla 1950—1954. 

9. tafla. Ísfisksframleiðsla 1950—1954. 
Fjöldi söluferða Aflamagn í tonnum 
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11. tafla. Saltfisksframleiðsla 1950—1954-

frá árinu áður. Á töflunni er öll framleiðsla 
umreiknuð í fullverkaðan fisk, og gefur það 
nokkra hugmynd um þróunina frá ári til 
árs, enda þótt slíkur umreikningur geti 
aldrei orðið nákvæmur. Á það skal bent, að 
áætluð heildarframleiðsla árin 1952 og 1953 
hefur verið endurskoðuð, og eru því tölurn-
ar á 11. töflu ekki hinar sömu og birtar 
voru á 88. bls. í síðasta árgangi. 

Harðfiskur. Harðfisksframleiðsla var 
mikil á árinu, enda þótt hún hafi dregizt 
nokkuð saman frá árinu áður, eins og 12. 
tafla sýnir. Stafaði þessi samdráttur af 
erfiðari markaðsaðstæðum og miklum 
birgðum af fyrra árs framleiðslu. 

Mjöl og lýsi. Framleiðsla fiskimjöls, 
karfamjöls og ufsamjöls jókst verulega á 

árinu. Meginhluti fiskúrgangsins er nú 
nýttur með framleiðslu fiskimjöls, sem 
jókst um 47% frá árinu áður. Karfamjöls-
framleiðslan jókst einnig á árinu, en er samt 
miklu minni en var árin 1950 og 1951, enda 
er nú yfirleitt aðeins settur úrgangur í 
verksmiðjur, þar sem ágætir markaðir hafa 
unnizt fyrir fryst karfaflök. Framleiðsla 
fiskimjöls, karfamjöls og ufsamjöls er sýnd 
á 13. töflu, en karfa- og ufsalýsis á 14. töflu. 

14- tafla. Framleiðsla karfa- og ufsalýsis 
1950—1954. 

Þorskalýsisframleiðslan dróst lítið eitt 
saman á árinu 1954, eins og 15. tafla sýnir. 
Taflan sýnir ennfremur framleiðslu kald-
hreinsunarstöðvanna undanfarin fimm ár. 
Ekki eru til neinar heildartölur um lifrar-
aflann á árinu 1954, en lifrarafli bátaflot-
ans nam 9.898 þús. lítrum og nýting hans 
58,3%. Nýtingin árið áður var næstum 
alveg sú sama eða 58,2%. 
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tafla. Þátttaka í sumarsíldveiðum og meðalafli 1950—1954. 

Síldveiðar. Þátttaka í sumarsíldveiðum 
var meiri en undanfarin tvö ár. Meðalafli 
varð lélegur, jafnvel eftir því sem verið 
hefur síðustu árin, að sumrinu 1952 einu 
undanskildu, en þá var alger aflabrestur. 
Á 16. töflu eru tölur, er sýna þátttöku í 
sumarsíldveiðum og afla síðustu fimm árin. 
Reknetjaveiðar fyrir Suðvesturlandi urðu 
minni en í meðallagi á árinu. 

Verkun síldaraflans er sýnd á 17. töflu. 
Sú síld, er veiddist bæði norðan og sunnan 
lands, fór tiltölulega lítið til söltunar, og 
varð það til þess að gera aflann enn verð-
minni fyrir útgerðina. 

Bræðslusíldaraflinn varð mjög lítill á ár-
inu og starfsemi flestra síldarverksmiðja 
landsins lítil sem engin. Mest kom á land af 
bræðslusíld á Raufarhöfn, um 48 þús. mál. 
Af bræðslusíldaraflanum komu 125 þús. mál 
á land norðan lands og austan, en 31 þús. 
mál sunnan lands og vestan. 

Frysting síldar varð mun minni 1954 en 
árið áður. Eins og 17. tafla sýnir, nam 
frysting síldar alls 7,3 þús. tonnum, en þar 
af komu 5,8 þús. tonn á land sunnan lands. 
Sáralítið af freðsíldinni var fryst til út-
flutnings, eða um 800 tonn, en það, sem 
eftir var, var notað til beitu innan lands. 

Hvalveiðar. Afli á hvalveiðum var næst-
um alveg hinn sami árið 1954 og verið hafði 
árið áður, eins og 18. tafla sýnir. Taflan 
sýnir enn fremur framleiðslu hvalafurða, 
en hún jókst lítið eitt á árinu. Eftirtektar-
vert er, hve framleiðsla á búrhvalslýsi hefur 
vaxið, en framleiðsla á öðru lýsi jafnframt 
minnkað á undanförnum árum. Meginhluti 
hvalkjöts er nú nýttur, og hefur það verið 
selt bæði á innanlandsmarkað og til Bret-
lands og Bandaríkjanna. 

18. tafla. Hvalveiðar og hvalafurðir 
1950—1954. 
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Fjárfesting í útgerð. Upplýsingar um 
fjárfestingu í útgerð og sjávarvöruiðnaði 
eru af skornum skammti, en augljóst er, að 
hún hefur verið tiltölulega lítil á árinu. 
Samkvæmt áætlun hefur um 20 millj. kr. 
verið varið til atvinnufyrirtækja, er vinna 
í þágu sjávarútvegsins. Auk þess bættust 
nokkrir nýir bátar í flotann, og verður nán-
ar f rá því sagt hér á eftir. Rúmmál nýrra 
fiskverkunarhúsa, sem byggð voru í kaup-
stöðum og kauptúnum, nam alls 39 þús. m s . 
Allmikill hluti þessara bygginga mun hafa 
verið þurrkhús, en þó er vitað, að á einum 
stað var byggð beinamjölsverksmiðja, á 
öðrum nýtt hraðfrystihús og á þremur stöð-
um viðbætur við frystihús. 

Aukning skipastólsins. 

Skipasmíðar. Skipasmíðar jukust veru-
lega á árinu. Eins og 19. tafla sýnir, f imm-
földuðust skipasmiðar að rúmlestatölu frá 
árinu áður. Af þeim 68 skipum og bátum, 
sem smíðuð voru á árinu, voru 3 stálskip 
samtals 216 rúmlestir að stærð. í smíðum 
um áramót voru 18 skip og þar af 1 stál-
skip, en það er hið 210 lesta björgunarskip 
Norðurlands. Hér eru skip talin fullsmíðuð, 
þegar þeim hefur verið hleypt af stokkun-
um. Eitt helzta framtíðarverkefni í skipa-
smíði innan lands er smiði stálskipa, og var 
lagður grundvöllur að því með smíði drátt-
arbátsins Magna, sem lokið var á árinu. Á 
árinu 1954 unnu samtals 445 skipasmiðir, 
iðnnemar og verkamenn við skipasmíðar. 

Fiskiskipaflotinn. í togaraflotann bætt-
ist enginn nýr togari á árinu 1954, en tveir 
gamlir togarar voru felldir niður af skipa-
skrá, samtals 721 brúttó rúmlest að stærð. 
Veruleg aukning varð á bátaflotanum á ár-

19. tafla. Smíði skipa og báta innan lands 
1953 og 1954. 

inu. Auk þeirrar nýsmíði, sem þegar hefur 
verið getið, voru smiðaðir þrír bátar í Sví-
þjóð fyrir Íslendinga og einn í Danmörku, 
samtals 172 brúttó rúmlestir að stærð. 
Fimm notaðir bátar voru keyptir til lands-
ins á árinu, þrír frá Danmörku og tveir f rá 
Færeyjum, sem voru 33—53 brúttó rúm-
lestir að stærð. Eftirfarandi yfirlit sýnir 
breytinguna á bátaflotanum á árinu 1954: 

Rúmlestir 
Smíði innan lands 935 
Innfluttir bátar 400 

Viðbót samtals 1.335 
Útstrikað af skipaskrá 358 

Aukning flotans á árinu 977 

Samanlagt verð allra báta, sem inn voru 
fluttir á árinu, nam 5,8 millj. kr. 

Farskipastóllinn. Þrjú ný vöruflutninga-
skip bættust í flotann á árinu, og voru þau 
samtals 4.793 brúttó rúmlestir að stærð. 
í febrúar kom til landsins nýtt skip Eim-
skipafélags Íslands, Fjallfoss, sem smiðað-
ur var í Danmörku. Er hann 1.796 brúttó 
rúmlestir að stærð, en kaupverðið 17,5 millj. 
kr. Um mánuði síðar kom olíuskipið Litla-
fell til landsins, 803 brúttó rúmlestir að 
stærð og kaupverð þess 5,3 millj. kr. Litla-
fell var smiðað í Svíþjóð og er sameign 
Sambands íslenzkra samvinnufélaga og 
Olíufélagsins h / f . í októbermánuði kom svo 
skip Sambands íslenzkra samvinnufélaga, 
Helgafell, til landsins. Það var smíðað i Sví-
þjóð, 2.194 brúttó rúmlestir að stærð, og 
kostnaðarverð þess var 17,3 millj. kr. 

Á árinu var stærsta skip flotans, síldar-
verksmiðjuskipið Hæringur, selt úr landi 
fyrir 4.008 þús. kr., en það er 4.898 rúm-
lestir að stærð. 

Iðnaðarframleiðsla. 

Hagfræðideild Landsbankans hefur ekki 
safnað upplýsingum frá fyrirtækjum um 
framleiðslu í iðnaði, þar sem Hagstofa Ís-
lands hefur tekið sér fyr ir hendur að gera 
fullkomnar skýrslur um iðnaðarframleiðslu. 
Söfnun upplýsinga hefur gengið mjög treg-
lega, og niðurstöður liggja enn ekki fyrir, 
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20. tafla. Framleiðsla á innlendum tollvörutegundum 1950—1954. 

en þær munu birtar í Fjármálatíðindum, 
þegar svo verður. Framar í grein þessari 
hefur verið skýrt frá sjávarvöruiðnaði, og 
á öðrum stöðum er sagt frá skipasmíðum, 
byggingarframkvæmdum og raforkumálum. 

Framleiðsla innlendra tollvörutegunda 
fór allverulega vaxandi á árinu 1954, eins 
og 20. tafla sýnir. Svipað mætti vafalaust 
segja um flestar aðrar iðngreinar, enda þótt 
litlar tölulegar upplýsingar séu fyrir hendi. 

Áburðarverksmiðjan tók til starfa í marz 
1954, en með því hófst efnaiðja í stórum 
stíl í fyrsta sinn á Íslandi. Rekstur verk-
smiðjunnar hefur gengið ágætlega, og tókst 
að ná fullum framleiðsluafköstum þegar á 
þessu fyrsta ári. Heildarframleiðsla verk-
smiðjunnar nam 12,2 þús. tonnum, og var 
tæpur þriðjungur hennar seldur úr landi 
eftir áramótin, en hitt á markaði innan 
lands. Miðað við söluverð var heildarverð-
mæti framleiðslu ársins 18,7 millj. kr., en 
áætlað er, að rekstur verksmiðjunnar hafi 
sparað eða aflað þjóðarbúinu 16,5 millj. kr. 
í erlendum gjaldeyri. 

Heildarfjárfesting. 
Þær tölur, sem fyrir liggja, benda til 

þess, að fjárfesting hafi aukizt um um það 
bil 7% 1954 miðað við árið áður. Þó var 
aðeins um 20 millj. kr. varið til stórfram-
kvæmda á árinu, það er að segja til þess að 
ljúka áburðarverksmiðjunni, en árið 1953 
hafði 165 millj. kr. verið varið til virkjana 
Sogs og Laxár og byggingar áburðarverk-

smiðju. Var því um mjög mikla aukningu 
fjárfestingar að ræða á öðrum sviðum, sér-
staklega í íbúðarhúsabyggingum, en til 
þeirra mun hafa verið varið nær helmingi 
meira fé en árið áður. Einnig jukust opin-
berar framkvæmdir að mun, einkum raf-
orkuframkvæmdir. 

Í árslok 1953 var Fjárhagsráð lagt niður 
með lögum nr. 88/1953 og frelsi í f járfest-
ingarmálum aukið að mun. Er nú frjálst að 
byggja íbúðarhús, þar sem hver íbúð, ásamt 
tilheyrandi geymslu, þvottahúsi og þess 
háttar, er allt að 520 rúmmetrum, svo og 
peningshús, heyhlöður, verbúðir og veiðar-
færageymslur. Ennfremur eru undanþegn-
ar fjárfestingarleyfum framkvæmdir, er 
kosta allt að 40 þús. kr. Leyfisveitingar til 
annarra framkvæmda eru í höndum Inn-
flutningsskrifstofunnar. 

Raforkumál. 
Raforkuvinnsla hefur stöðugt farið vax-

andi á síðari árum, eins og 21. tafla sýnir. 

21. tafla. Orkuvinnsla allra almennings-
rafveitna á landinu 1950—1954 

í milljónum kílówattsstunda. 
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Mest hefur þó aukningin orðið á árinu 1954, 
en þá jókst orkuvinnsla um 66% miðað við 
árið áður. Munar þar mestu um hin nýju 
orkuver við Sog og Laxá, sem tóku til starfa 
síðast á árinu 1953. Af orkuvinnslu vatns-
aflsstöðva árið 1954 notaði Áburðarverk-
smiðjan 86 millj. kílóvattsstundir eða 
25,4%. Eftirfarandi tölur sýna tekjur af 
raforkusölu beint til neytenda síðastliðin 
fimm ár í millj. kr., þannig að heildsölu-
tekjur eru þó ekki tvítaldar: 

1950 33,7 
1951 47,9 
1952 59,5 
1953 66,6 
1954 (75,0) 

Talan fyrir árið 1954 er ekki endanleg. 
Raforkuframkvæmdir. Fjárfesting vegna 

raforkuframkvæmda var mikil á árinu 1954, 
og er áætlað, að hún hafi numið um 50 
millj. kr. Það er að vísu helmingi lægri 
upphæð en á árinu 1953, en þá nam kostn-
aður við stórframkvæmdirnar við Sog og 
Laxá um 70 millj. kr. auk 9 millj. kr. endur-
bóta dreifikerfa í Reykjavík og á Akureyri. 
Á árinu 1954 nam kostnaður við Sogsvirkj-
un 7,8 millj. kr. og kostnaður við dreifi-
kerfi í Reykjavík 12 millj. kr. 

Kostnaður við framkvæmdir á vegum raf-
magnsveitna ríkisins nam 7,3 millj. kr., en 
héraðsrafveitna ríkisins 17,5 millj. kr. 
Helztu framkvæmdir voru þessar: loka-
framkvæmdir við virkjun Fossár á Snæ-' 
fellsnesi, sem tók til starfa í ágúst 1954; 
Þverárvirkjun við Hólmavík og aukning 
Laxárvatnsvirkjunar við Blönduós; línu-
bygging á Austurlandi frá Seyðisfirði að 
Egilsstöðum á Héraði og byrjunarfram-
kvæmdir að línubyggingu á Vestfjörðum. 
Unnið var að dreifikerfum víða á landinu 
og línur lagðar víðs vegar um sveitir lands-
ins, og fengu 350 sveitabæir rafmagn á ár-
inu frá héraðsveitunum. Hafa aldrei fyrr 
jafnmargir sveitabæir fengið rafmagn á 
einu ári. Tala býla, sem fengið hafa raf-
magn frá héraðsveitunum, var í árslok 1954 
komin upp í 840, en auk þess eru um 270 
aðrir notendur í sveitum, þar á meðal skól-
ar, félagsheimili, kirkjur o. fl. 

22. tafla. Uppsett vélaafl í almennings-
orkuverum í þús. kiu. 

Þá var unnið að ýmsum raforkufram-
kvæmdum á vegum bæjar- og sveitarfélaga. 
Lokið var við vélauppsetningu Skeiðsfoss-
virkjunar, aukningu úr 1.600 í 3.200 kw, og 
nýjar dísilsamstæður settar niður á Hofsósi, 
95 kw, Hornafirði 46 kw, Djúpavogi 31 
kw og Vopnafirði 90 kw. Auk þess voru svo 
venjulegar árlegar aukningar og endurbæt-
ur dreifikerfa rafveitnanna, og voru þær 
mestar í Reykjavík. 

Ástimplað heildarafl allra orkustöðva 
landsins, sem selja rafmagn til almennings-
þarfa, er sýnt á 22. töflu. 

Opinberar framkvæmdir. 

Byggingarframkvæmdir ríkisins. Á ár-
inu 1954 var unnið að miklum fjölda bygg-
inga. Hér verður aðeins getið nokkurra 
hinna helztu. Unnið var að byggingu 
menntaskólahúss á Laugarvatni, stækkun 
Landsspítalans og byggingu hjúkrunar-
kvennaskóla í Reykjavík og sjúkrahúsa á 
Blönduósi og Neskaupstað. Haldið var 
áfram viðbyggingu við Landssímahús í 
Reykjavik og byggingu póst- og simahúsa 
á Húsavík, Sauðárkróki, Patreksfirði og 
Egilsstöðum. Auk þess var unnið að mörg-
um smærri byggingum víðs vegar um land, 
svo sem barnaskólum, leikfimishúsum, sund-
laugum og embættismannabústöðum. 

Hér fer á eftir yfirlit um þær byggingar 
á vegum ríkisins, sem voru í byggingu við 
árslok 1954, flokkaðar eftir tegundum og 
tilgreindur heildarkostnaður til ársloka 
1954 i þús. kr. 
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Sjúkrahús 6.203 
Skólar 9.824 
Íþróttir 3.863 
Félagsheimili 4.151 
Póstur og sími 5.965 
Embættismannabústaðir 3.164 
Annað 595 

Samtals 33.765 

Aburðarverksmiðjan. Byggingu áburðar-
verksmiðjunnar var lokið á árinu, og hófst 
framleiðsla áburðar í marzmánuði 1954. 
Kostnaður af byggingarframkvæmdum á 
árinu nam alls 47,1 millj. kr., en heildar-
stofnkostnaður var orðinn 126,2 millj. kr. 
í árslok 1954. 

Sementsverksmiðjan. Haldið var áfram 
undirbúningi að byggingu verksmiðjunnar 
og byggður varnargarður framan við lóð 
verksmiðjunnar á Akranesi. Lánaði Sem-
entsverksmiðjan bæjarsjóði Akraness 1 
millj. kr. til þeirra framkvæmda. Þá var 
hafin bygging á undirstöðum efnageymslu 
verksmiðjunnar, jöfnun lóðar og byggingu 
bráðabirgðaskýlis. Var á árinu 1954 varið 
rúmlesra 700 þús. kr. til þeirra fram-
kvæmda. 

Vegagerð. Útgjöld til vegagerðar og við-
halds á árinu 1954 á vegum Vegagerðar 
ríkissjóðs voru álíka og árið áður, en eftir-
farandi yfirlit sýnir þau útgjöld í síðastlið-
in þrjú ár í millj. kr. 

Tala unninna dagsverka við vega- og 
brúargerð var 104 þús. miðað við 10 stunda 
vinnudag, en 110 þús. árið áður. 

Hafnargerð. Kostnaður við hafnarfram-
kvæmdir á árinu 1954 mun hafa numið 23,6 
millj. kr. Kostnaður framkvæmda á vegum 
vita- og hafnarmálastjórnarinnar nam 
18.670 þús. kr., og voru framkvæmdir mest-
ar á eftirtöldum stöðum ( þús. kr.) : Vest-
mannaeyjar 5.000, Rif á Snæfellsnesi 1.500, 
Akranes 1.300, Keflavík og Njarðvík 1.300, 
Raufarhöfn 1.214, Sauðárkrókur 1.170. Auk 
þess var kostnaður við hafnarframkvæmd-
ir í Reykjavík 4.963 þús. kr. 

Vatnsveitur. Ekki eru til neinar heildar-
tölur um vatnsveituframkvæmdir á árinu 
1954, en þær munu hafa numið að minnsta 
kosti um 5 millj. kr. Rikissjóður ábyrgðist 
lán til vatnsveitugerðar að upphæð 2.070 
þús. kr., og auk þess veitti hann 450 þús. kr. 
óafturkræfa styrki í sama skyni til sveitar-
félaga. Loks var kostnaður við vatnsveitu-
framkvæmdir Reykjavíkurbæjar 2.400 þús. 
krónur. 

Flugvallargerð. Fjárfesting í flugvalla-
framkvæmdum mun hafa numið að minnsta 
kosti 3 millj. kr., en 2,4 millj. kr. árið áður. 
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Framkvæmdir á Keflavíkurflugvelli eru að 
sjálfsögðu ekki taldar með. Kostnaður af 
viðhaldi flugvalla mun hafa numið um 3,3 
millj. kr. 

Framkvæmdir Reykjavíkurbæjar. Auk 
þeirra framkvæmda, sem þegar hefur verið 
getið, var ný fjárfesting á vegum Reykja-
víkurbæjar um 28 millj. kr. á árinu 1954. 
Helztu framkvæmdir voru þessar ásamt 
kostnaði á árinu 1954 í millj. kr.: gatna-
og holræsagerð 10,0, bygging heilsu-
verndarstöðvar 4,4, bæjarsjúkrahús 3,2, 
smíði dráttarbáts 3,7, hitaveituframkvæmd-
ir 1,3. Til viðhalds gatna í Reykjavík var 
varið 6,4 millj. kr. og til viðhalds og endur-
bóta á húseignum bæjarins 1,7 millj. kr. 

Húsbyggingar. 

Byggingarframkvæmdir jukust mjög mik-
ið á árinu 1954, sérstaklega bygging íbúðar-
húsa og útihúsa í sveitum. Ef miðað er við 
verðmæti, urðu íbúðabyggingar nærri helm-
ingi meiri en árið áður, en þetta kom þó 
ekki fram í neinni hækkun nýrra íbúða á 
árinu, heldur í auknum fjölda húsa í smíð-
um. í árslok 1954 var talið, að 2.333 íbúðir 
væru í smíðum, en 1.714 í ársbyrjun. Það er 
því ótrúlegt annað en fjöldi fullgerðra 
ibúða hækki mjög mikið í ár og næsta ár. 

25. tafla. Nýbyggingar, sem lokið var við 
á árinu 1954 í kaupstöðum, kauptúnum og 

öðrum skipulagsskyldum stöðum. 

1 5 4 
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Heildarverðmæti húsbyggingarfram-
kvæmda á árinu 1954 nam um 400 millj. 
kr., og er sundurliðun þeirra á tegundir 
framkvæmda sýnd á 23. töfiu. 

Hagfræðideild Landsbankans hefur eins 
og á fyrra ári safnað allmiklu fullkomnari 
skýrslum um húsbyggingar í kaupstöðum 
og kauptúnum en áður hafði verið gert. 
Verður hér á eftir gerð grein fyrir niður-
stöðum þessarar skýrslusöfnunar fyrir árið 
1954, en vegna þess, hve skýrslur fyrri ára 
eru ófullkomnar, er lítinn samanburð hægt 
að gera á milli ára nema hinna tveggja síð-
ustu. Skýrslusöfnunin nær aðeins til þeirra 
bygginga, sem teknar voru í notkun eða 
taldar fullbúnar á árinu. Á árinu 1954 var 
lokið við 686 nýjar íbúðir í kaupstöðum 
landsins, en 578 árið áður, 460 árið 1952 
og aðeins 398 árið 1951. 

Byggingarframkvæmdir í kaupstöðum og 
kauptúnum 1954- Heildarbyggingarfram-
kvæmdir í kauptúnum og kaupstöðum eru 
sýndar á 24. töflu, en sundurliðun á ein-
staka kaupstaði og kauptún er sýnd á 25. 
töflu. Með nýbyggingum eru taldar allar 
viðbætur við gömul hús, sem rúmmálsaukn-
ingar hafa í för með sér, og einnig íbúðir 

í slíkum viðbyggingum. Eins og sjá má á 
24. töflu, nam heildarrúmmál þeirra íbúðar-
húsa, sem lokið var við á árinu 1954, 
294.372 rúmmetrum, og er það aukning 
um 10,9% frá árinu áður. Rúmmál annarra 
bygginga nam 200.053 m3, sem er 17,7% 
aukning miðað við árið áður. 

Sundurliðun á íbúðum eftir stærð í 

27. tafla. Nýbyggingar adrar en íbúðarhús, 
sem fullgerðar voru 1954 í kaupstöðum 

og kauptúnum. 

26. tafla. Flokkun íbúða eftir stærð. 

Herbergi auk eldhúss 

*) Kópavogur er ekki meðtalinn með 61 íbúð. 
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kaupstöðum og kauptúnum er sýnd á 26. 
töflu. Ekki tókst að fá slíka sundurliðun 
frá öllum stöðum, sem skýrslur sendu; er 
því um að ræða áætlun varðandi stærð 
íbúða hjá nokkrum kauptúnum. Hlutfalls-
tölurnar sýna, að yfirleitt hafa verið 
byggðar stærstar íbúðir í Reykjavík, en 
smæstar í kauptúnunum. 

Sundurliðun annarra bygginga. Aðrar 
nýbyggingar en íbúðarhús eru flokkaðar 
á 27. töflu eftir notkun. Miðað við rúmmál 
ber mest á fiskverkunarhúsum, en haldgóð-
ar upplýsingar eru ekki fyrir hendi um 
kostnað við þessar framkvæmdir. 

Byggingar í sveitum. Skýrslusöfnun hag-
fræðideildar Landsbankans náðu ekki til 
bygginga í sveitum landsins á árinu 1954. 

Innflutningsskrifstofan hefur hins vegar 
safnað upplýsingum um heildarfjárfest-
ingu á árinu 1954, og telur hún, að full-
gerðar hafi verið 116 íbúðir í sveitum lands-
ins á árinu 1954, en sú tala virðist þó vera 
í lægra lagi. 

Heildartala nýrra íbúða. Samkvæmt 24. 
töflu er tala nýrra íbúða á árinu 1954 í 
kaupstöðum og kauptúnum talin 860; að 
viðbættum hinum 116 íbúðum í sveitum ætti 
heildartala nýrra íbúða að hafa verið 976 
á öllu landinu, og er ekki ólíklegt, að hún 
ætti að vera örlítið hærri. Er þetta svo að 
segja sama tala og árið áður, enda þótt 
byggingarframkvæmdir hafi aukizt stór-
kostlega. Stafar það af því, að hafin var 
bygging mikils fjölda húsa á árinu 1954, 
sem ekki var lokið við. 



Um þjóðartekjurnar 1950-1953 

Þjóðartekjur og þjóðarframleiðsla. 

Framkvæmdabankinn hefur nýlega bii't 
áætlanir um þjóðarframleiðslu og 

þjóðartekjur á árunum 1950—1953, en áætl-
anir fyrir fyrri árin voru að mestu samdar 
í Fjárhagsráði á sínum tíma. Enn sem 
komið er eru þjóðartekjureikningar hér á 
landi á byrjunarstigi, og verður því að 
skoða þær tölur, sem nú hafa verið birtar, 
sem lauslegar áætlanir. 

framleiðsluna leggjast, en hins vegar að 
bæta við þeim framleiðslustyrkjum, sem 
veittir eru fyrir atbeina hins opinbera. 
Einnig verður að draga frá þjóðarfram-
leiðslunni rýrnun framleiðslutækja og eigna 
þjóðarinnar. Taflan sýnir einnig þjóðar-
framleiðslu og þjóðartekjur þessi f jögur ár 
umreiknuð á verðlagi ársins 1953, en við 
umreikninginn hefur verið notað meðaltal 
framfærsluvísitalna viðkomandi ára. Sam-
kvæmt þessum umreikningi, sem að sjálf-
sögðu er ekki nákvæmur, þar sem fram-
færsluvísitalan nær aðeins til nokkurs hluta 
verðlagsins, hafa þjóðartekjurnar rýrnað 
um tæpt 1% frá 1950—1951. 1952 jukust 
þær hins vegar um 6%, en um 13% árið 
1953. Að öllum líkindum mundi aukning 
þjóðartekna hafa talizt lægri síðari árin, 
ef unnt hefði verið að nota allsherjarvísi-
tölu verðlags í landinu við þennan um-
reikning. 
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Skipting þjóðarframleiðslunnar á at-
vinnuvegi er sýnd á 2. töflu, en tölurnar 
gefa til kynna, að þó nokkrar breytingar 
hafa orðið á hlutfallslegri skiptingu hennar 
á árunum 1950—1953. Sérstaklega er áber-
andi, hve mikil aukning hefur orðið í hús-
byggingum á þessu tímabili, en jafnframt 
hefur þáttur landbúnaðarins í framleiðslu 
þjóðarinnar farið minnkandi. 

mjög misháar eftir byggðarlögum og yf ir-
leitt miklu hærri í kaupstöðum en sýslum. 
Á árunum 1951—1952 eru meðaltekjur 
hæstar í Reykjavík, en 1953 eru þær orðnar 
hærri í Keflavík. í tekjulægstu sýslunum 
árið 1953, Dalasýslu og Norður-Þingeyjar-
sýslu, eru meðaltekjur tæplega helmingur 
af því, sem þær voru í Keflavík. 

Tekjvr samkvæmt skattframtölum. 

Á 3. töflu eru tölur um hreinar tekjur 
einstaklinga og félaga samkvæmt skatt-
framtölum á árunum 1950—1953, en þær 
sýna mjög svipaða þróun og þær tölur um 
þjóðartekjur, sem hér hafa verið gerðar að 
umtalsefni. Til þess að fá heildartekjur ein-
staklinga þarf að bæta við hreinar tekjur 
þeim frádráttarliðum, sem heimilaðir eru 
samkvæmt skattaliðum, svo og tekjum 
þeirra einstaklinga, sem ekki eru framtals-
skyldir. Á 3. töflu er áætlun um heildar-
tekjur, reiknaðar á þennan hátt, og hafa 
þær einnig verið umreiknaðar til verðlags 
ársins 1953. Samkvæmt því jukust heildar-
tekjur einstaklinga ekkei't á árinu 1952, en 
um 23% árið 1953. 

4. tafla. Medaltekjur einstaklinga eftir 
byggðarlögum (nettótekjur að viðbættum 

tekjum, einstaklinga undir skattskyldu 
lágmarki). 

Skattframtölin eru vafalaust ófullkominn 
mælikvarði á þjóðartekjurnar, en hins vegar 
gefa þau ýmsar mikilvægar upplýsingar, 
t. d. um skiptingu tekna á byggðarlög. Á 
4. töflu eru birtar tölur um meðaltekjur 
einstaklinga í öllum kaupstöðum og sýslum 
landsins á árunum 1951—1953. Benda þess-
ar tölur til þess, að meðaltekjur hafi verið 



Fréttaþættir 

Utanríkisviðskipti og gjaldeyrisstaða. 

Vöru- og gjaldeyrisviðskipti Íslendinga 
við aðrar þjóðir hafa verið mjög óhag-

stæð, það sem af er þessu ári. Fyrra helm-
ing ársins var verzlunarjöfnuðurinn nei-
kvæður um 146 millj. kr., en það var 26,8 
millj. kr. meira en á sama tíma á s.l. ári. 
Í júlímánuði varð verzlunarhallinn tæpar 
60 millj. kr. Þessi þróun stafar bæði af 
tregari útflutningi en á sama tíma í fyrra, 
en einnig af auknum innflutningi, einkum 
í júni- og júlímánuði, en þá var bæði flutt 
inn mikið af byggingarvörum og bifreiðum. 

Helztu breytingar, sem orðið hafa á utan-

ríkisverzluninni á fyrra helmingi ársins 
miðað við sama tíma 1954, eru þær, að út-
flutningur saltfisks hefur aukizt um þriðj-
ung, en útflutningur freðfisks minnkað að 
sama skapi. Hafa safnazt fyrir allmiklar 
birgðir af freðfiski í landinu, og eru sölu-
horfur í Bandaríkjunum fremur óvænlegar, 
en mun minna magn hefur selzt þar af ís-
lenzkum freðfiski, það sem af er þessu ári, 
en á sama tíma 1954. Einnig eru horfur tví-
sýnar á skreiðarmarkaðinum, og hefur verð-
lag farið lækkandi að undanförnu. Hins 
vegar lítur vel út með sölu á saltfiski, eink-
um óverkuðum fiski, sem hefur verið seld-
ur til Ítalíu, Portúgal og Grikklands. Í 
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Gjaldeyrisviðskipti bankanna 1954 og 1955. 

1954 1955 

skipting'u útflutningsins á greiðslusvæði 
hafa þær brevtingar orðið helztar, að út-
flntningur hefur aukizt til E.P.U.-landa. en 
þó voru vöruskipti við bau lönd óhagstæð 
um tæpar 53 milli. kr. á fvrra helmingi árs-
ins. Jafnframt hefur orðið mjög alvarlegur 
samdrátttur í útflutningi til Bandaríkjanna, 
en innflutningur þaðan hefur aukizt veru-
lega. Reyndust vöruskiptin við Bandaríkin 
51 millj. kr. óhagstæðari en á sama tíma í 
fyrra. (Töflur I—IV aftast í heftinu svna 
inn- og útflutning, það sem af er árinu.) 

Greiðslujöfnuður bankanna á öðrum 
fjórðungi þessa árs varð óhagstæður um 
106.7 millj. kr., eins og taflan að ofan sýnir, 
en á fyrra helmingi ársins um 133,5 millj. 
kr. Er bessi útkoma stórum lakari en á síð-
asta ári. en þá reyndust greiðsluviðskiptin 
óhagstæð um 29,0 millj. kr. fyrstu sex mán-
uði ársins. Hefur þessi þróun haldið áfram 
í júlí- oe ágústmánuði, en bá versnaði gjald-
eyrisstaðan enn um 30 millj. kr. 

Bankarnir eru nú komnir í 38 milli. kr. 
gjaldeyrisskuld við útlönd, og eru horfur 
miöe alvarlegar í þessum málum. ef ekki 
bregður skjótlega til batnaðar. Birgðir af 
útflutningsvörum eru að vísu miklar í land-
inu, en söluhorfur hvergi nærri eins góðar 
og æskilegt væri. Síldarvertíðin hefur enn 
brugðizt og útlit um haustsíldveiði enn í 
fullri óvissu. Versnandi gjaldevrisstaða hef-
ur einkum komið fram í mikilli lækkun á 
dollaraeien bankanna, og stafar það bæði 
af viðskiptahalla við Bandaríkin og mikilli 
yfirfærslu á dollurum til að greiða skuldir 
við E.P.U. og innflutning frá Evrópulönd-
unum. Hafa duldar tekjur Íslendinga af 
varnarliðinu og framkvæmdum á Kefla-
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ið að því, að togarar hafi tekið upp karfa-
veiðar í stað þess að veiða í salt, vegna þess 
hve erfitt hefur verið að fá mannafla á 
saltfisksveiðar. Hins vegar hefur karfaveiði 
verið afbragðsgóð, og var karfaaflinn í júlí-
lok t. d. tvöfalt meiri en á sama tíma 1953. 

Landbúnaður. 
Veðráttan hefur, það sem af er þessu ári, 

verið mjög óhagstæð landbúnaðinum á 
Suður- og Vesturlandi. Síðan heyskapur 
hófst, hafa verið sífelldir óþurrkar, svo að 
hey hafa orðið bæði lítil að vöxtum og lé-
leg að gæðum. Ofan á þetta bættist svo 
ofsaveður sunnan lands, er olli víða miklu 
tjóni á heyjum. Á Norðausturlandi og Aust-
f jörðum hefur hins vegar verið einmuna 
tíð í allt sumar, svo að menn muna ekki 
jafnmikla og langvarandi hita. 

Það er fyrirsjáanlegt, að slátrað verður 
mun fleira fé í haust en mörg undanfarin 
ár bæði vegna þess, að víða verður að fækka 
sauðfé og nautpeningi vegna heyskorts og 
hins, að bústofninn hefur aukizt gífurlega 
síðan í fyrra. Líkindi eru því til, að kjöt-
framleiðslan verði allmiklu meiri en hægt 
verður að selja innan lands, og er þegar 
farið að athuga, hvaða ráðstafanir er hægt 
að gera til að stuðla að útflutningi dilka-
kjöts. Helzt er markaðs að vænta í Bretlandi 
og Svíþjóð. 

Fiskaflinn ársfjórðungslega, skipt á togara og báta og í þúsundum tonna. 

Verðlagsgrundvöllur landbúnaðarafurða 
fyrir næstu tólf mánuði hefur verið reikn-
aður út og hækkar hann um rúm 14% og 
hækkar afurðaverð í samræmi við það. 
Hækkanir stafa einkum af hærra kaupi 
bænda til samræmis við kauphækkanir, sem 
verkamenn hafa fengið. Einnig er mikil 
hækkun gerð á reiknuðum vöxtum af höfuð-
stól búsins og skuldum og á kjarnfóður-
kaupum. 

Ríkisfjármálin. 
Hagur ríkissjóðs hefur verið mjög góður 

undanfarin þrjú ár. Hefur þensla innan 
lands leitt til þess, að flestir tekjuliðir hafa 
farið langt fram úr áætlun. Til júlíloka 
undanfarin þrjú ár hafa tekjur og gjöld á 
rekstrarreikningi verið sem hér segir í 
millj. kr. : 

1953 
1954 
1955 

Tekjur 
220,0 
255,2 
283,5 

Gjöld 
210,6 
233,9 
251,5 

Rekstrar-
afgangur 

9,4 
21,3 
32,0 

Af yfirliti þessu sést, að rekstrarafkom-
an. fram til júlíloka í ár er mun betri en 
verið hefur á sama tíma næstu tvö árin á 
undan, en rekstrarafkoma ríkissjóðs varð 
mjög góð bæði árin, rekstrarafgangur 1953 
varð 86,6 millj. kr., en 98,5 millj. kr. árið 
1954. Þess ber þó að gæta, að rekstrar-
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afkoma ríkissjóðs gefur ekki fullkomna hug-
mynd um raunverulegan greiðsluafgang, 
þar sem jafnan er um að ræða mikil útgjöld 
utan rekstrarreiknings. 

Kaup- og verðhækkunaralda sú, sem hófst 
með verkfallinu í vor, hefur þegar haft 
áhrif á útgjöld ríkissjóðs. Laun ríkisstarfs-
manna voru hækkuð frá júlíbyrjun, og ný-
lega var veittur framleiðslustyrkur á salt-
síld veidda sunnan lands og vestan. Til þess 
að standa straum af þessum umframútgjöld-
um hafa einkasölur ríkisins hækkað verð 
bæði á áfengi og tóbaki. 

Lánveitingar 1954. 

Heildarupphæð nýrra lánveitinga varð 
rúmum 100 millj. kr. minni á árinu 1954 
en árið áður. Er þetta ljóst af eftirfarandi 
töflu, sem á að ná til útlána allra lánsstofn-
ana, opinberra sjóða, tryggingarfélaga, 
eftirlaunasjóða og erlendra lána. 

og sparisjóða voru að sjálfsögðu miklu 
hærri en útlánaaukningin, þar sem endur-
greiðslur eldri lána hafa farið til útlána á 
ný. Loks vantar að sjálfsögðu allmikið upp 
á, að tölurnar í töflunni nái til allra lán-
veitinga í landinu. Hér á landi er t. d. mikill 
fjöldi félaga og styrktarsjóða, og veita 
sumir þeirra einkum lán eða kaupa skulda-
bréf. Einnig er mikið um lánveitingar ein-
staklinga, og reka sumir þeirra allvíðtæka 
lánastarfsemi. 

Lánveitingar fjárfestingarlánastofnana 
annarra en Framkvæmdabankans urðu 46 
millj. kr. meiri 1954 en árið áður, en taflan 
um útlán þeirra var birt í fyrsta hefti þessa 
árgangs Fjármálatíðinda á 25. bls. Mest 
varð útlánaaukningin hjá Fiskveiðasjóði, 
Raforkusjóði og Ræktunarsjóði. Erlendar 
lántökur urðu 20 millj. kr. minni en árið 
áður, en nánari upplýsingar um þær er að 
finna á 84. bls. í síðasta hefti Fjármála-
tíðinda. 

Lánveitingar tryggingarstofnana og lif-
eyrissjóða urðu rúmum 7 millj. kr. meiri 
í fyrra en árið þar áður, og stafaði hækk-
unin einkum af auknum lánveitingum 
tryggingarfélaga í einkaeign og eftirlauna-
sjóða. Munu tryggingarfélögin hafa veitt 
óvenju mikið af mjög stuttum lánum árið 
1954. Sundurliðun á lánveitingum og verð-
bréfaeign tryggingarfélaga og eftirlauna-
sjóða árið 1954 er að finna á tveimur töfl-
um á næstu síðu. Eru útlánin þar sundur-
liðuð eftir ráðstöfun þeirra. 

Nýskipan gjaldeyrismála í Evrópu. 

Sáttmálinn um Greiðslubandalag Evrópu 
(E.P.U.) var í fyrra framlengdur til miðs 
árs 1955, og var þá almennt gert ráð fyrir, 
að þetta yrði síðasta framlenging banda-
lagsins. Þetta fór þó á annan veg, eins og 
áður hefur verið frá skýrt í Fjármálatíð-
indum, þar sem lengur hefur dregizt en 
vonir stóðu til, að upp yrðu tekin frjáls 
gjaldeyrisviðskipti. Snemma í júní s.l. var 
samþykkt að framlengja sáttmálann 
óbreyttan um einn mánuð, enda skyldi tím-
inn notaður til þess að ganga frá endan-
legu samkomulagi um framlengingu sátt-

Árið 1953 námu lánveitingar nettó, reikn-
aðar á sama hátt, 568 millj. kr. Mismunur-
inn á þessum tveimur árum stafar einkum 
af því, að lánveitingar Framkvæmdabank-
ans urðu rúmum 100 millj. kr. minni í fyrra 
en árið 1953, enda var þá gífurlega mikið 
fé lagt úr mótvirðissjóði til stórfram-
kvæmda. Einnig varð útlánaaukning bank-
anna rúmum 40 millj. kr. minni síðara ár-
ið. Á það er rétt að benda, að tölurnar á 
töflunni ná aðeins til útlánaaukningar 
banka og sparisjóða, en heildarútlána ann-
arra stofnana. Raunveruleg ný útlán banka 
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Lánveitingar og verðbréfakaup tryggingarfélaga og 
eftirlaunasjóða 19 5 4 

Verðbréfa- og skuldabréfaeign tryggingarfélaga og 
eftirlaunasjóða í árslok 1954 

málans og að ganga frá samningi um ný-
skipan gjaldeyrismála í Evrópu, eftir að 
Greiðslubandalagið yrði afnumið. Hinn 29. 
júní s.l. voru hinar nýju tillögur samþykkt-
ar, og mun þeim að nokkru lýst hér á eftir. 

Með hinu nýja samkomulagi hafa tvær 
meginbreytingar verið gerðar á sáttmálan-
um um Greiðslubandalag Evrópu. Í fyrsta 
lagi hafa gullgreiðslur vegna yfirdráttar 
hjá bandalaginu verið hækkaðar úr 50% í 
75%. Þetta hefur það í för með sér, að ríki, 
sem hefur greiðsluhalla gagnvart bandalag-
inu við mánaðarlegt uppgjör, verður að 
greiða 75% þeirrar upphæðar í gulli eða 
dollurum, en fær aðeins 25% sem yfir-
dráttarlán hjá bandalaginu. Með þessu er 
eitt skref tekið í átt til frjálsara gjaldeyris-
kerfis, en þegar það kæmist á fót mundi 
greiðslujöfnun milli landa að sjálfsögðu 
fara fram í gulli eða yfirfæranlegum gjald-
eyri. 

Hin meginbreytingin er fólgin í því, að 

rýmkuð eru mjög ákvæði um slit bandalags-
ins. Er nú ríkjum, sem hafa 50% af saman-
lögðum kvótum innan bandalagsins, heimilt 
að slíta bandalaginu, hvenær sem er. Er 
þetta ákvæði til þess ætlað að gera þeim 
þjóðum, sem mestan áhuga hafa á því að 
taka upp frjáls gjaldeyrisviðskipti, fært að 
gera það, þegar er þær álíta sig til þess 
búnar. Var um skeið búizt við því, að Bret-
land, Þýzkaland og Niðurlöndin mundu nota 
sér þessa heimild þegar í haust, en versn-
andi greiðslujöfnuður í Bretlandi undan-
farna mánuði hefur valdið því, að ólíklegt 
má telja, að nokkur breyting verði í þess-
um efnum næstu mánuði. 

Þegar Greiðslubandalaginu verður slitið, 
hvort sem það verður á þessu ári eða síðar, 
gengur í gildi hinn nýi Greiðslusamningur 
Evrópu (European Monetary Agreement). 
Með þessum samningi verður komið á nýju 
skipulagi á gjaldeyrismál Evrópu, sem er að 
mörgu leyti frábrugðið Greiðslubandalag-
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inu. Greiðslubandalagið er hvort tveggja 
sem miðstöð fyrir greiðslujöfnun á milli 
þátttökuríkjanna og stofnun, þar sem þátt-
tökuríkin gátu fengið yfirdráttarlán. Eru 
yfirdráttarlán veitt sjálfkrafa þeim ríkj-
um, sem halla hafa gagnvart bandalaginu. 
Með Greiðslusamningi Evrópu verða þessir 
tveir þættir aðskildir. Annars vegar verður 
komið á fót sérstakri lánastofnun, sem 
nefnd verður Evrópusjóður, og hins vegar 
verður komið á laggirnar nýju greiðslu-
jöfnunarkerfi. Með þessu tvennu er ætlazt 
til þess, að lönd Evrópu hafi samvinnu um 
gagnkvæman stuðning, eftir að frjáls gjald-
eyrisviðskipti verða upp tekin. 

Evrópusjóðurinn. Tilgangur sjóðsins er 
að veita þátttökuríkjum aðgang að stuttum 
lánum, sem gætu hjálpað þeim til að sigr-
ast á skammvinnum gjaldeyriserfiðleikum. 
Einkum er honum ætlað að verða að liði, 
þegar sýnt þykir, að greiðsluhalli viðkom-
andi lands gæti stofnað frjálsum viðskipt-
um innan Evrópu í hættu. 

Lán sjóðsins verða veitt í gulli, og má 
ekki veita þau til lengri tíma en tveggja 
ára. Það skal þó vera leyfilegt að semja um 
nýtt lán, áður en eldra lánið fellur í gjald-
daga. Höfuðstóll Evrópusjóðsins verður 600 
millj. dollarar. Af þessari upphæð verða 
271,6 millj. dollara yfirfærðar af höfuðstól 
Greiðslubandalagsins með samþykki Banda-
ríkjastjórnar, en hún lagði á sínum tíma 
fram stofnfé til þess. Það, sem á vantar, 
328,4 millj. dollara, mun verða lagt fram af 
þátttökuríkjunum. Hæstu framlögin verða 
frá Bretlandi, 86,6 millj. dollara, Þýzkalandi 
42 millj. dollara og Frakklandi 42 millj. 
dollara. Framlag Íslendinga verður 1 millj. 
dollara, en ekki er búizt við því, að þeir 
þurfi að leggja fram sinn hluta stofnfjár-
ins fyrr en að löngum tíma liðnum. 

Greiðslujöfnunarkerfið nýja er allfrá-
brugðið Greiðslubandalaginu, eins og það 
er nú. Gert er ráð fyrir, að seðlabankar 
þátttökulandanna selji hver öðrum gjald-
eyri sinn upp að vissu hámarki á gengi, 
sem þeir sjálfir ákveða. Öll þessi viðskipti 
verða svo gerð upp mánaðarlega og mis-
munurinn greiddur í dollurum. Sumar þjóð-
irnar, einkum Englendingar, voru á þeirri 

skoðun, að slík greiðslujöfnun væri óþörf, 
þegar frjáls gjaldeyrisviðskipti væru kom-
in á fót. Aðrir álitu, að mikilvægt væri að 
halda við þeirri samvinnu, sem þegar hefði 
tekizt í þessum efnum, ekki sízt fyrir þau 
lönd, sem ekki gætu fyrst um sinn orðið 
þátttakendur í frjálsu gjaldeyriskerfi. Eitt 
mikilvægasta atriði hins nýja kerfis er, að 
það gerir ráð fyrir, að gengi geti verið 
hreyfanlegt, en á það lögðu Bretar mikla 
áherzlu. 

Viðskiptasamningar. 

Vestur-Þýzkaland. Viðskiptasamningur-
inn, sem gerður var við Vestur-Þýzkaland 
20. ma 1954, var framlengdur með erinda-
skiptum 30. júní síðastliðinn. Framleng-
ingin gildir í eitt ár eða til júníloka 1956. 
Eftirfarandi breytingar voru gerðar á vöru-
listunum: Útflutt fiski- og síldarmjöl hækk-
aði úr 5 millj. þýzkum mörkum upp í 8 
millj. þýzk mörk, og fiski- og síldarlýsi 
hækkaði úr 3 millj. mörkum i 5 millj. mörk. 
Að öðru leyti var samningurinn framlengd-
ur óbreyttur (sbr. I. hefti Fjármálatíðinda 
1954, 40. bls.). 

Skráð gengi hjá Landsbanka Íslands 
15. september 1955. 

Gullgengi íslenzkrar krónu. Pappírs-
krónan er nú 13,5328% af upphaflegu verð-
gildi sínu. Ein pappírskróna samsvarar nú 
0,0545675 gr af skíru gulli. Samkvæmt því 
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jafngilda nú 100 gullkrónur 738,9-5 pappírs-
krónum. 

Eftirfarandi breytingar áttu sér stað 
18. ágúst síðastliðinn: 

Belgískir frankar. Kaupgengi hækkaði 
18. ágúst úr 32,6-5 í 32,80 og sölugengi úr 
32,75 í 32,90. 

Svissneskir frankar. Kaupgengi hækkaði 
18. ágúst úr 373,30 í 374,80 og sölugengi úr 
374,50 í 376,00. 

Vestur-þýzk mörk. Kaupgengi hækkaði 
18. ágúst úr 387,40 í 390,00 og sölugengi 
úr 388,70 í 391,30. 

Peningamarkaðurinn. 

Hin gífurlega útlánaaukning, sem átti 
sér stað á fyrra helmingi þessa árs, hefur 
að mestu stöðvazt síðustu tvo mánuði. Að 
öðru leyti hafa horfurnar í peningamálum 
sízt farið batnandi, einkum hlýtur hin óhag-
stæða þróun í gjaldeyrismálunum að vera 
áhyggjuefni. í júli og ágúst versnaði að-
staða bankanna gagnvart útlöndum um 30 
millj., en frá áramótum hefur hún versnað 
um 162 millj. Er nú svo komið, að bank-
arnir eru í 60 millj. kr. nettóskuld gagnvart 
öðrum löndum. Samhliða versnandi gjald-
eyrisstöðu hafa útlán seðlabankans farið 
vaxandi, og ber þar langmest á stöðugri 

skuldasöfnun viðskiptabankanna. Að vísu 
hafa endurkaup afurðavíxla lækkað örlítið 
siðustu tvo mánuði, en hins vegar hafa yfir-
dráttarskuldir viðskiptabankanna aukizt 
mjög, og hafa þau verið meginorsök versn-
andi gjaldeyrisstöðu og aukinnar peninga-
þenslu á þessu tímabili. 

Versnandi staða viðskiptabankanna síð-
ustu tvo mánuði á ekki rót sína að rekja til 
aukinna útlána, heldur virðist meginorsök-
in vera stórlækkun veltiinnlána. Alls hafa 
veltiinnlánin lækkað um 56 millj. Í júli og 
ágúst, en þar af hafa innlán ríkissjóðs og 
rikisstofnana í seðlabankanum lækkað um 
14 millj. og veltiinnlán í viðskiptabönkun-
um um 42 millj. Hér er ef til vill aðeins um 
stundarfyrirbrigði að ræða, enda eru oft 
gífurlegar sveiflur í veltiinnlánum á skömm-
um tíma. 

Sparifjáraukningin í júlí og ágúst var 
enn mun minni en á sama tíma í fyrra. Í 
júlí nam þó aukningin 17,5 millj., enda 
færðu þá tveir bankarnir vexti á reikninga 
viðskiptamanna sinna. 

Þegar á allt er litið, verður að telja 
ástandið mjög alvarlegt í peningamálum. 
Brýn nauðsyn er að draga úr útlánum 
viðskiptabankanna og bæta aðstöðu þeirra 
gagnvart seðlabankanum. Á þann hátt væri 
hægt að gera honum kleift að draga úr pen-
ingaveltunni og bæta gjaldeyrisaðstöðuna. 

Seðlavelta. 
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Aðstaða bankanna gagnvart útlöndum. 

Endurkeyptir víxlar í seðlabankanum. 
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Mótvirðissjóður ásamt lokuðum reikningi Framkvæmdabankans 
og skuldagreiðslureikningi. 

Heildarútlán bankanna. 
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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 (%). 

A l l t á r i ð Janúar—júní 

1 9 5 3 1 9 5 4 1 9 5 4 1 9 5 5 

raillj. kr. % mil l j . kr. 1o mil l j . kr. % mill j . kr. % 
Isfiskur 8 , 8 1 , 3 1 3 , 4 1 , 6 — 0 , 8 0 , 2 
Frystur fiskur 2 1 0 , 3 2 9 , 8 2 9 5 , 3 3 4 , 9 1 6 6 , 0 4 1 , 8 1 0 8 , 9 2 9 , 3 
Fryst sild 1 0 , 2 1 , 4 3 , 0 0 , 4 1 , 4 0 , 3 0 , 1 0 , 0 
Saltfiskur 1 6 5 , 1 2 3 , 4 1 5 7 , 9 1 8 , 7 £ 0 , 4 2 2 , 8 1 2 1 , 4 3 2 , 6 
Hrogn, söltuð og fryst . . . 1 0 , 1 1 , 4 1 3 , 2 1 , 6 9 , 9 2 , 5 1 3 , 2 3 , 6 
Harðfiskur 6 4 , 7 9 , 2 1 2 4 , 7 1 4 , 7 3 5 , 4 8 , 9 2 2 , 1 5 , 9 
Saltsíld 7 3 , 1 1 0 , 3 5 5 , 3 6 , 5 1 2 , 0 3 , 0 2 , 6 0 , 7 
Þorskalýsi 4 6 , 6 6 , 6 4 0 , 0 4 , 7 2 5 , 7 6 , 5 2 3 , 7 6 , 4 
Síldarlýsi 1 2 , 3 1 , 7 1 6 , 8 2 , 0 5 , 3 1 , 3 0 , 7 0 , 2 
Karfalýsi 5 , 0 0 , 7 8 , 1 1 , 0 1 , 6 0 , 4 0 , 1 0 , 0 
Hvallýsi 6 , 0 0 , 8 7 , 3 0 , 9 2 , 0 0 , 5 — — 

Fiskimjöl 3 5 , 7 5 , 1 5 5 , 2 6 , 5 2 9 , 9 7 , 5 3 9 , 6 1 0 , 6 
Síldarmjöl 8 , 8 1 , 3 6 , 3 0 , 7 0 , 4 0 , 1 0 , 3 0 , 1 
Karfamjöl 5 , 4 0 , 8 1 1 , 9 1 , 4 0 , 6 0 , 2 1 , 6 0 , 4 
Ull 6 , 6 0 , 9 9 , 8 1 , 2 8 , 2 2 , 1 1 0 , 6 2 , 9 
Gærur og skinn 1 7 , 0 2 , 4 7 , 1 0 , 8 1 , 8 0 , 4 1 2 , 1 3 , 3 
Köfnunarefnisáburður . . . — — — — — — 4 , 7 1 , 3 
Aðrar vörur 2 0 , 6 2 , 9 2 0 , 6 2 , 4 6 , 6 1 , 7 9 , 4 2 , 5 

Samtals 7 0 6 , 3 1 0 0 , 0 8 4 5 , 9 1 0 0 , 0 3 9 7 , 2 1 0 0 , 0 3 7 1 , 9 1 0 0 , 0 
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III. tafla. Viðskipti við einstök lönd í millj. kr. 
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IV. tafla. Viðskipti við einstök lönd í hlutfallstölum (%). 
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V. tafla. Fiskafli, sundurliðaður á togara og báða, frá janúar 1953 til júní 1955. 

VI. tafla. Fiskaflinn 1953—1955, skipt á fisktegundir. 
MiðaS 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 1953—1955. 
Aflinn talinn eins og á VI. töflu. 

VIII. tafla. Framleiðsla og sala mjólkurafurða 1953—1955. 
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XIII. tafla. Innlán og útlán sparisjóða, Söfnunarsjóðs og innlánsdeilda kaupfélaga. 
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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. 


