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Víðhorf í peningamálum 

Mikil peningaþensla var ríkjandi hér 
á landi á síðasta ári, útlán bank-

anna jukust stórlega, og gjaldeyrisstað-
an versnaði mjög. Undanfarna mánuði 
hefur útlánaþróunin verið mun hagstæð-
ari, en gjaldeyrisástandið hefur þó far-
ið enn versnandi. Efnahagserfiðleikar 
þeir, sem nú er við að etja, eru fjölþættir 
og verða- ekki leystir nema með marg-
hliða aðgerðum. Einn þáttur í þeim 
hlýtur að verða að greiða úr vandræð-
um þeim, sem peningamálin eru komin 
i, og verður hér stuttlega drepið á 
nokkra þætti þeirra. 

Höfuðeinkenni ástandsins á peninga-
markaðinum er hinn gífurlegi lánsfjár-
skortur, sem annars vegar stafar af 
óseðjandi hungri í lánsfé, en hins vegar 
af vantrausti á framtiðarverðgildi pen-
inganna. Þrátt fyrir það, að útlán bank-
anna hafa undanfarin ár verið hættu-
lega mikil, hafa þeir i rauninni beitt 
harðvitugri lánsfjárskömmtun, sem 
óhjákvæmilega hefur haft i för með sér 
margvislegt misrétti og ýtt undir okur-
lánastarfsemi. í reyndinni fylgja láns-
fjárskömmtun sömu ókostir og skömmt-
un á öttum öðrum sviðum, og er hún til 
lengdar ósamræmanleg frjálsu hag-
kerfi. 

Til þess að koma í veg fyrir, að láns-

fjárskorturinn hefði óheillavænleg áhrif 
á rekstur höfuðatvinnuveganna, hefur 
það fyrirkomulag rutt sér æ meira til 
rúms, einkum fyrir áeggjan ríkisvalds-
ins, að veitt séu rekstrarlán samkvæmt 
föstum reglum og einatt með forrétt-
indakjörum. Víðtækastar eru slíkar lán-
veitingar orðnar til sjávarútvegs og 
landbúnaðar, en einnig breiðast þær út 
á öðrum sviðum. Jafnframt hefur rikis-
valdið i vaxandi mæli haft milligöngu 
um útvegun lánsfjár til fjárfestingar. 
Opinber skipúlagning lánveitinga kann 
í fljótu bragði að virðast heppileg, þar 
sem hún skapar atvinnuvegunum aukið 
öryggi, og er það því engin furða, þótt 
margir vilji halda lengra áfram á þess-
ari braut. Henni fylgja þó miklir og 
hættulegir ókostir, en á nokkra þeirra 
hefur áður verið drepið í Fjármálatíð-
indum. 

Í fyrsta lagi nýtist lánsféð illa á þenn-
an hátt, þar sem ýmsir fá meira fé en 
þeir þurfa, þegar lán eru eingöngu mið-
uð við birgðir eða framleiðslu, en ekki 
lánsfjárþörf. Um þetta gildir hin gamla 
regla, að allir nota sinn skammt. Sér-
staklega er hætt við þessu, þegar lánin 
eru veitt með forréttindavöxtum. Það 
borgar sig þá ætið að taka lán og losa 
þannig fé sitt úr rekstrinum til fjárfest-
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ingar eða annars arðbærari rekstrar. Af 
hinum miklu reglubundnu lánveitingum 
til sumra atvinnuvega leiðir einnig, að 
enn þá þrengra verður um lán til þeirra, 
sem utan við standa. Loks hefur þetta 
fyrirkomidag þær afleiðingar, að við-
skiptabankarnir missa yfirráð yfir mikl-
um hluta af útlánum sínum, svo að þeir 
geta ekki lengur séð um, að lánveitingar 
þeirra séu í samræmi við innlánin, en 
það kom vel í l jós á síðasta ári. Verði 
reglubundnar lánveitingar auknar að 
ráði frá þvi, sem nú er, vofir sú hætta 
yfir, að ókleift reynist með öllu að hafa 
hemil á útlánum og peningaþenslu. 

Þessi vandamál verða ekki leyst á við-
unandi hátt nema komið sé á jafnvægi 
á milli framboðs og eftirspurnar á láns-
fé, svo að lánsfjárskömmtun verði óþörf. 
Án heilbrigðs jafnvægis á peningamark-
aðinum er líka óhugsandi að attka frelsi 
í viðskiptum við önnur lönd. Flestar 
þjóðir hafa á undanförnum árum beitt 
hærri vöxtum til þess að ná þessu marki, 
oft með miklum árangri. Eru vextir af 
lánum viðskiptabankanna í nokkrum 
löndum Evrópu nú allmiklu hærri en 
hér á landi, t. d. í Vestur-Þýzkalandi, 
Austurríki og Ítalíu, en svipaðir í Dan-
mörku, Finnlandi og Belgíu, enda þótt 
verðþensla sé mun minni í þessum lönd-
um en á Íslandi. Þeir, sem óttast byrðar 
vaxtahækkunar, gera sér ekki l jóst , hve 
miklu þungbærari afleiðingar peninga-
þenslunnar eru í auknum sköttum og 

álögum og sífelldum efnahagsörðug-
leikum. 

Þegar verðbólguóttinn er rótgróinn, 
er hætt við því, að ekki sé unnt að ýta 
verulega undir sparnað til langs tíma, 
t. d. verðbréfasölu, nema vextir séu 
mjög háir. Viða um heim hefur þvi at-
hygli manna beinzt að því úrræði, til 
þess að koma á jafnvægi á milli fram-
boðs og eftirspurnar á lánsfé til langs 
tíma, að taka upp verðtryggingu á láns-
samningum. Í Finnlandi er vísitölubind-
ing orðin algeng á verðbréfum, og tekn-
ir hafa verið upp vísitölubundnir spari-
sjóðsreikningar. Svipaðar tilraunir hafa 
verið gerðar í ýmsum öðrum löndum. 
Hér á landi var hafin útgáfa vísitölu-
bundinna verðbréfa í nóvember s. l., og 
var þeim vel tekið af almenningi. Visi-
tölubinding hefur þann höfuðkost, að 
hún tryggir peningaeign sparenda gegn 
tjóni af völdum verðþenslu, og ættu því 
vextir af vísitölutryggðu fé að geta ver-
ið mun lægri en í öðrum peningasamn-
ingum. Vísitölulán geta því einnig orðið 
lántakendum hagkvæmari en önnur lán 
með hærri vöxtum, sérstaklega ef verð-
hækkanir reynast minni en við var bú-
izt. Um þetta mál skal ekki frekar rætt 
að sinni, en nauðsynlegt er að leggja 
áherzlu á, að þrátt fyrir mikla augljósa 
kosti fylgja vísitölubindingu í peninga-
samningum margvísleg vandamál, sem 
rannsaka þarf rækilega, áður en lengra 
er haldið á þessari braut. 

J. N. 



Geir G. Zoëga: 

Nokkrar athuganir um vegamál 

Geir G. Zoëga, fyrrverandi vegamálasljóri, skýrir í grein 
þessari frá þróun vcgamála hér á landi og ræðir ýmis þau 
vandamál, sem nú era framundan á þessu sviði. Meðal ann-
ars ræðir hann um það, hvort æskilegt sé að gera varanlegt 
slitlag á vegi og hversu mikið það mundi kosta. 

Vegakerfið og stækkun þess. 

Það mun mál allra, að vegagerð hér 
á landi hafi fleygt ótrúlega fram 

á síðustu áratugum. í vegalögum, sem 
sett voru 1893, var ákveðið, að flutn-
ingabrautir, 375 km að lengd, um 6 þétt-
byggðustu héruð landsins skyldu gerðar 
akfærar, en þjóðvegunum, samtals um 
1500 km, skyldi haldið við sem reiðveg-
um. Var síður en svo, að áhugaleysi 
væri um að kenna, að markið var ekki 
sett hærra, svo sem umræður á Alþingi 
bera vott, en þar var samgönguleysið 
talið ein þyngsta þraut þjóðarinnar. 
Komu að vísu fram einstaka raddir um, 
að þessi áform væru fjárhag okkar of-
viða og mættum við enn sætta okkur við 
hestana eina til reiðar og burðar og til 
sleðadráttar á vetrum, svo sem Græn-
lendingar yrðu að gera og forfeður okk-
ar hefðu gert frá fyrstu tíð. 

Framkvæmdum miðaði þó seint, sér-
staklega næstu áratugina, því að f jár-
veitingar voru smáar vegna lítillar getu 
landssjóðs. 

Ný vegalög voru sett 1907, og var þar 

ákveðið að gera einnig þjóðvegina ak-
færa. Er þá talið, að akfærir vegakafl-
ar, sem að notum komi til vagnflutn-
inga, séu alls 241 km auk allmargra 
sundurlausra kafla, sem ekki verði kom-
izt að með vagna. Það er fyrst á þriðja 
áratug aldarinnar, að verulega fer að 
miða áfram; þannig er talið 1924, að 
akvegir séu 612 km og kerrufærir vegir 
712 km, 1937 eru akfærir vegir orðnir 
rúmlega 4.500 km og 1954 rúmlega 9.000 
km, og eru þá meðtaldir allir opinberir 
vegir utan kaupstaðanna. 

Enn eru þó vitanlega akfærir vegir 
víða mjög ófullkomnir, aðeins ruddir, 
lítt eða ekki malbornir, og teppast jafn-
vel að meira eða minna leyti vor og vet-
ur. Aðaláherzlan hefur verið lögð á að 
gera sem víðast akfært, ekki aðeins aðal-
leiðir, heldur jafnvel inn í hvert byggð-
arlag og heim á hvern bæ. Er nú svo 
komið, að akfærir vegir munu ekki 
lengjast verulega úr þessu, en keppt 
mun þeim mun meir að endurbótum á 
þeim. Langmestur hluti vegakerfisins 
hefur smátt og smátt verið tekinn í tölu. 
þjóðvega, en akfærir sýslu- og hreppa-
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vegir voru þó enn, áður en síðasta vega-
lagabreyting kom í gildi í fyrra, um 
2.500 km, og var 1953 varið til þeirra 
heima úr héruðum um 2,4 millj. kr. auk 
2,1 millj. kr. framlags úr ríkissjóði. 

Malarvegir. 

Eðlilega er mestu fé varið til þjóð-
veganna, enda er umferðin þar lang-
mest. Undanfarin ár hefur um 3/4 alls 
kostnaðar til vegamála verið varið til 
nýbygginga þeirra og viðhalds, og hafa 
þar af nálægt 2/3 hlutar farið til við-
halds. Er að vonum, að þetta þyki nokk-
uð ískyggilegt, en þegar aðstæður eru 
betur athugaðar, er það þó ekki óeðli-
legt, að viðhaldið verði kostnaðarsamt. 
Í upphafi eru flestir vegirnir mjög veik-
byggðir, víðast moldar- eða leirfylling 
með misjafnlega haldgóðu malarlagi til 
þess að bera umferðina og til slits. Má 
heita, að þetta sé ódýrasta gerð malar-
vega, því að venjulega er burðar- og slit-
lagið þynnra en æskilegt væri. Valda því 
annars vegar kröfur um þenslu vega-
kerfisins, en hins vegar of lítil f járfram-
lög. Þá hafa og bifreiðir þyngzt mjög 
hin síðari ár og þeim fjölgað, og reynir 
því meira- á vegina með hverju ári. 
Margir aðalvegirnir, er gerðir voru fyrir 
20-30 árum, eru víða signir í gljúpan 
jarðveginn og þarf að hækka þá yfir-
leitt með þykku malarlagi, til þess að 
verja þá betur aðfenni og sliti, en þetta 
kostar mikið fé og sækist því alltof 
seint. Þetta er þó ekki sérstakt fyrir-
brigði hér á landi. í öðrum löndum, þétt-
býlli og með meiri fjárráð, verður einn-
ig mjög vart sömu þróunar, að þol veg-
anna stenzt ekki sívaxandi umferð 
þungra bifreiða, og er þó t. d. í Noregi, 
þar sem að ýmsu leyti eru svipaðar að-
stæður og hér, varið tiltölulega miklu 
meira fé til viðhalds en hjá okkur. 

Hér er þó umferð á nokkrum vegum 

komin langt fram úr því, sem veik-
byggðir malarvegir þola, sérstakleg-a 
þar sem hér á landi fæst víðast ekki 
með viðráðanlegum kostnaði nothæf eða 
góð möl í slitlag veganna. Fjárveiting-
ar til að gera traust slitlag á þessa kafla 
hafa ekki fengizt og jafnvel ekki nema 
af skornum skammti til þess að halda 
nokkrum helztu aðalvegunum svo í horf-
inu, að þeir þoli vaxandi umferð bif-
reiða, sem þyngjast að heita má með 
hverju ári. 

Steyptir vegir og malbikaðir. 

Vissulega er þess brýn þörf að hefj-
ast handa um stórbætt slitlag á aðal-
vegina yfirleitt og malbika það eða 
steypa, þar sem umferð er mest, en það 
er kostnaðarsamara en flestir hyggja. 

Áður en kemur til að leggja slitlag úr 
malbiki eða steypu á veg, verður undir-
lagið að vera hæfilega traust og þykkt 
úr möl eða grjótpúkki, svo að slitlagið 
springi ekki undan umferðinni eða af 
frosti, og er svo ástatt um flesta aðal-
vegina, að allmiklu verður að kosta til 
slikra endurbóta. Þá þarf og víða að 
hækka vegarkafla, bæta fráræsln eða 
jafnvel breyta vegi á köflum, áður en 
kostað yrði til um alldýrt slitlag. Enn 
þarf víðast að breikka slíka kafla, þann-
ig að akbrautin verði 6-7 metra breið 
auk eins metra breiðrar malborinnar 
brúnar utan akbrautar. 

Má vænta, að slíkar endurbætur kosti 
til jafnaðar 150-200 þús. kr. á hvern 
km vegar. Slitlag úr steypu, gert með 
nýtízku vélum, hæfilega stórvirkum, 20 
cm þykkt með 6 m breiðri akbraut, er 
áætlað að kosti 690 þús. kr. hver km, 
miðað við verðlag á síðastliðnu hausti. 
Hér af er sementið um 1/3 hluti og 
myndi nema um 240 þús. kr. Þegar inn-
lent sement fæst, má vænta, að verð 
lækki nokkuð, jafnvel um 1/3 hluta, en 
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samt myndi hver km slitlagsins eins 
kosta yfir 600 þús. kr. 

Malbikað slitlag er af ýmissi gerð og 
með mismunandi kostnaði eftir styrk-
leika. Það mundi væntanlega verða 
nokkru ódýrara en steinsteypt, en við-
haldskostnaður yrði meiri. 

Ef miðað er við steypuslitlag, má 
þannig áætla, að kostnaður verði um 
850-900 þús. kr. hver km, að meðtöld-
um líklegum umbótum vegar, sem fyr-
ir er. 

Ýmsir hafa orð á því að steypa allan 
veginn frá Reykjavík til Akureyrar, um 
450 km, en hætt er við, að þeir geri sér 
ekki grein fyrir þessum gífurlega 
kostnaði, líklega eitthvað nálægt 400 
millj. kr. 

Hins vegar er umferðin heldur ekki 
orðin svo mikil, nema á stuttum köflum 
hans, að réttlætt gæti að verja til hans 
svo miklu fé, þó fáanlegt væri. Sam-
kvæmt því, sem almennt er talið er-
lendis, þarf dagleg meðalumferð að 
vera 250-300 bifreiðir, áður en hag-
kvæmt þykir að gera varanlegt slitlag 
á veg. 

Dagleg meðalumferð sumartímann 
reyndist þannig samkvæmt talingu í 
fyrra á ýmsum stöðum á norðurleiðinni 
yfirleitt aðeins um 100-160 bifreiðir. Að-
eins kaflinn um Mosfellssveit og annar 
næst Akureyri hafa svo mikla umferð, 
að brýn þörf sé varanlegs slitlags, en 
allt bendir til, að umferðin muni halda 
áfram að aukast, og bætast þá fleiri 
vegir í þennan flokk. 

Svipað er um aðra aðalvegi, en sér-
staklega er þörf slíks slitlags á Kefla-
víkurveg, því að þar mun umferðin nú 
vera nálægt 1000 bifreiðir á dag, enda 
viðhald vegarins orðið óeðlilega dýrt og 
þó ófullnægjandi. 

Þeir vegakaflar, sem sérstaklega 
koma til greina um slíkar gagngerðar 
endurbætur, eru þessir: 

Má gera ráð fyrir að kosta muni eitt-
hvað nálægt 62-66 millj. kr. (miðað við 
verðlag í fyrrahaust) að gera steypt 
slitlag á þessa fáu og stuttu kafla, og 
væri það væntanlega ærið verkefni 
næstu árin. Þetta yfirlit gefur nokkra 
hagmynd um kostnað við að gera var-
anlegt slitlag á vegi, og virðist mér þvi 
miður horfur á, að við verðum að sætta 
okkur við, að nær allir aðalvegir hér á 
landi verði með malarslitlagi um nán-
ustu framtíð. Verður þá að leggja 
mesta áherzlu á endurbætur malarveg-
anna á aðalleiðum, svo að þeir verði 
traustari og betri, en það þýðir væntan-
lega enn aukin framlög til viðhalds og 
endurbóta. 

Að því er snertir vinnubrögð, þá má 
geta þess, að notkun stórvirkra véla 
hefur mjög aukizt hin síðari ár, og var 
1953 og 1954 varið um 60% af öllum 
útgjöldum til vegamála eingöngu í véla-
leigu, og eru flutningabifreiðir þá með 
taldar. Þarf þó enn hér við að auka. 
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Nú á vegamálastjórnin um 170 vélknú-
in tæki, stór og smá, en því miður eru 
margar vélarnar orðnar gamlar og slitn-
ar og því dýrar í rekstri. Samkvæmt 
skýrslu, er lögð var fyrir Alþingi ný-
lega, er talið, að enn þurfi við að bæta 
um 80, auk ýmissa annarra tækja, svo 
sem stórra dísilbifreiða, er flutt geta 
malarhlöss miklu stærri en almennt hef-
ur verið. Talið er, að tæki þessi muni 
kosta rúmlega 15 millj. kr. Er útvegun 
þeirra mikilsverður þáttur í markvissri 
stefnu til aukinna afkasta og hagkvæm-
ari vinnubragða. 

Auk eigin véla er jafnan tekinn á 
leigu fjöldi véla, sérstaklega jarðýtur. 

Fjöldi og stærð bifreiða. 

Aðaltilgangur vegabóta er vitanlega 
að lækka flutningskostnað, og þar sem 

ég tel ekki fjarri að gera ráð fyrir, að 
árlegur heildarrekstrarkostnaður bif-
reiða hér sé orðinn eitthvað um 250 
millj. kr., þá er til mikils að vinna. 

Bifreiðum hefur eðlilega fjölgað 
mjög, þannig voru þær 1939 2.048, en 
um síðastliðin áramót 15.611 (tvíhjóla 
sleppt), en þeim hefur fjölgað mjög mis-
jafnlega ört, þannig bættust um 3.000 
við á árinu 1947, á næstu 7 árum aðeins 
rúmlega 2.000, en um 3.400 á árinu 1955 
(sjá línurit). Slík stökkfjölgun er vitan-
lega mjög óheppileg, en mun hafa verið 
óhjákvæmileg vegna ástandsins í inn-
flutnings- og gjaldeyrismálum. Sérstak-
lega með tilliti til aukins viðhalds- og 
eldsneytiskostnaðar, er æskilegt, að 
ekki þurfi að hafa í notkun eldri bif-
reiðir en 8-10 ára, en hér eru nú 1.430 
bifreiðir eldri en 16 ára og 4.951, eða 
þriðjungur allra bifreiðanna, eldri en 
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10 ára. Þyrfti nú ekki færri en 1.500 
nýjar bifreiSir á ári aðeins til þess að 
halda í horfinu með sæmilegan bifreiða-
kost. Hér er þó ekki tekið tillit til, að 
eldri flutningabifreiðirnar eru að heita 
má allar miklu minni en þær, sem síðar 
hafa verið fluttar inn, og eru því orðnar 
einnig af þeirri ástæðu óhagkvæmari í 
notkun. Þá eru og stærri tegundir flutn-
ingabifreiða nú yfirleitt með disilvélum, 
sem hafa reynzt mun ódýrari í rekstri. 
Þyrfti því endurnýjun þeirra að verða 
örari. Með bættum vegum er nauðsyn-
legt að nota til fulls möguleikann tii 
þess að flytja stærri hlöss, ella verða 
ekki þau not að vegabótunum sem skylcli. 
Hins vegar gera margir sér ekki greia 
fyrir þvi að takmarka verður leyfilega 
þyngd bifreiðanna. Hvorki brýr eða 
vegir þola nema takmarkaða þyngd 
ökutækja, og hefur þegar verið farið 
svo langt í því efni, að tæplega verður 
lengra komizt fyrr en jafnóðum og 
verulegar endurbætur brúa og vega 
hafa komizt í framkvæmd. 

Útgjöld til vegamála. 

Gjöld ríkissjóðs til vegamála hafa 
vitanlega hækkað mjög að krónutölu 
svo að segja með hverju ári (sjá 1. 

töflu), en einmg raunverulega, einkum 
síðustu 12 árin, miðað við gildi peninga. 
Á 2. töflu sést einnig, hve miklu þau 
hafa numið árlega, miðað við heildav-

gjöld ríkissjóðs. Kemur þá í ljós, að 
hlutfallstala þessi hefur lækkað nokkuð 
síðustu 8 árin. 

Upp í gjöld þessi til vegamála hefur 
ríkissjóður fengið allverulegar tekjur 
með sköttum og tollum á bifreiðum og 
rekstrarvörum þeirra. Vegur þar mest 
benzínskatturinn, sem nú er orðinn 93 
aurar á hvern lítra (innflutningsgjald, 
vörumagns- og verðtollur og söluskatt-
ur o. fl.) eftir hækkun þá, sem samþykkt 
var á Alþingi nýlega og nam 28 aurum 
á lítra. 

Línurit á næstu síðu sýnir skatta 
þessa og tolla, eins og þeir hafa orðið 
árin 1949—1954. Jafnframt sýnir það 
gjöld ríkissjóðs til vegamála þessi sömu 
ár. Yfirlit þetta sýnir, að á árunum 
1949—1950 standa gjöld og tekjur að 
telja má alveg á jöfnu, en 1951—1954 
eru gjöldin nokkru hærri, og er þá tog-
aragjaldinu 1954 sleppt. Sést þannig, að 
ríkissjóður hefur fengið að langmestu 
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Samanburður á tekjum og útgjöldum ríkissjóðs vegna vegamála. 

leyti greiddan á þennan hátt allan kostn-
að til vegamála þessi 6 ár. 

Ef togaragjöldin á bifreiðir 1954 eru 

með talin og teknar heildartölurnar. 
kemur í ljós, að samtalin gjöld til vega-
mála þessi 6 ár nema aðeins 5,1 millj. 
kr. umfram greindar tekjur. Miðað við 
þennan mælikvarða sést því, að vega-
málin hafa ekki verið neinn teljandi 
ómagi á ríkissjóði, þó að allmiklu fé hafi 
verið til þeirra kostað. 

Á öðru línuriti sést heildarsala bif-
reiðabenzíns á árunum 1940—1954, og 
hefur hún 6-faldazt á þessum 15 árum. 
Á sama tíma hefur tala bifreiða 5-fald-
azt, úr 2.476 í 12.193. Bifreiðum með 
dísilolíuvél f jölgar með hverju ári og 
voru nú um síðustu áramót 364, flestar 
stórar flutningabifreiðir. Af þeim er 
nú greiddur helmingi hærri þungaskatt-
ur en öðrum bifreiðum, en af dísilolí-
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unni er hins vegar greiddur mjög lítill 
tollur. 

Innflutningur bifreiða og rekstrar-
vara til þeirra var sérstaklega mikill 
1955, og verður hér til samanburðar 
talinn innflutningur 1954, hvort tveggja 
samkvæmt skýrslu frá Hagstofu Íslands, 
og er miðað við cif.-verð. 

Miðað við 10 ára endingu bifreiðanna, 
þyrfti aðeins til viðhalds bifreiðastofns-
ins, eins og hann er nú, að flytja inn í 
ár 1.500—1.600 bifreiðir, sem myndu 
kosta um 48 millj. kr., og þá er miðað 
við cif.-verð 1955. Ef tekið er tillit til 
aukinnar flutningaþarfar og nauðsyn 
stærri flutningabifreiða, sem ekki verð-
ur hjá komizt, þyrfti innflutningurinn 
að verða enn nokkru meiri. 

Brúargerð. 

Stór þáttur í vegabótum undanfar-
inna ára hefur verið brúargerðirnar. 
Fyrir 1890 voru eingöngu byggðar 
timburbrýr, en með byggingu hengibrú-
arinnar á Ölfusá það ár var stigið stórt 
spor, og hafa síðan verið byggðar rúm-
lega 500 brýr úr járni og steinsteypu. 
Fyrstu 3 áratugina miðaði hægt, en er 
brúarlög voru sett 1919, fór að fjölga 
brúnum. Brúarsmíðar hafa verið fram-
kvæmdar sem hér segir, og eru þá ein-
göngu taldar brýr 10 m og lengri: 

Sleppt er nokkrum brúm, sem lagðar 
hafa verið niður, en ótaldar eru all-
margar bráðabirgðabrýr. 

Enn eru margar ár óbrúaðar, og 
nokkrar eldri brýr, sem fyrir eru, þarf 
að endurbyggja vegna þess, að þær þola 
ekki þá þungaumferð, sem nú er orðin 
eða fyrirsjáanlegt að verða muni. 

Ný brúarlög voru sett 1954. Er nú 
gert ráð fyrir, að allar ár verði brú-
aðar, þar sem vegur liggur um þær. Í 
brúarlögunum eru taldar 204 ár, sem 
brúa skuli, en auk þess 300 smábrýr, 
4-10 m langar, í viðbót við 260, sem 
þegar hafa verið byggðar. Af þessum 
brúm hafa verið byggðar 1954 og 1955 
46 smábrýr og 46 stærri. Heildaráætlun 
um allar þessar óbyggðu brýr ásamt 
endurbyggingu nokkurra brúa nam 
1953 um 100 millj. kr. Vegna síhækk-
andi verðlags verður lítið að marka 
slíka heildaráætlun um margra ára 
framkvæmdir, en nokkra hugmynd gef-
ur hún þó um, hvað framundan er í 
þessu efni. Þarf því enn mikið átak til 
þess að ná þessum áfanga. 

Á síðastliðnum 3 árum hefur verið 
varið til brúargerða að meðaltali um 
10,3 millj. kr. á ári úr ríkissjóði, en 
samkvæmt lögum greiðir ríkissjóður 
kostnað við allar brýr, nema smábrýr 
á sýslu- og hreppavegum, en þær kosta 
sveitastjórnir að hálfu. Er ekki ólíklegt 
að gera megi ráð fyrir, að brúargerðum 
samkvæmt fyrrgreindri áætlun verði 
lokið á næstu 8 árum. 

Til brúargerða er sumpart veitt fé í 
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fjárlögum, en sumpart hafa nokkrar 
stórbrýr síðustu 10 árin verið gerðar 
fyrir fé úr brúasjóði, en í hann hefur 
runnið nokkur hluti innflutningsgjalds 
af benzíni, 5 aurar af hverjum litra, 
samtals um 2,0 millj. kr. á ári, en hlutur 
brúasjóðs var á Alþingi í ár tvöfaldaður 
til þess að hraða framkvæmdum. 

Lokaorð. 

Heildaráætlun um framkvæmdir að 
vegagerðum næsta áratuginn eða svo 
hefur enn ekki verið gerð, en vitað er, 
að sú upphæð verður miklu hærri en til 
brúargerðanna, ef vel á að vera. Fjár-
veitingar til nýbygginga á þjóðvegum 
eru í ár tæpar 15 millj. kr., en ef ráðizt 
verður í að gera varanlegt slitlag á kafla 

aðalveganna, þar sem mest er umferð, 
þarf mikla hækkun fjárveitinga, ef eitt-
hvað á að miða, enda núverandi f jár-
veitingar aðeins miðaðar við malarvegi. 

Þó að mikið hafi áunnizt að vegabót-
um undanfarna 6 áratugi, svo sem hér 
hefur verið gerð nokkur grein fyrir, er 
þannig augljóst, að mjög þarf að herða 
róðurinn með hærri fjárveitingum, til 
þess að vegirnir geti fullnægt eðlilegum 
þörfum aukinnar umferðar, þó í hóf sé 
stillt. Vitanlega er þó ekki þess að 
vænta, að vegir í okkar strjálbyggða 
landi þoli nú eða síðar samanburð við 
önnur lönd, en nú er þó vegakerfið farið 
að nálgast mjög það takmark, að aðal-
áherzlu verður að leggja á endurbætur 
aðalveganna, meðal annars með því að 
gera á þá varanlegt slitlag. 



Efnahagsáhrif varnarliðsins 

Inngangur. 

Síðustu fimm ár hefur allfjölmennt 
bandarískt varnarlið dvalizt á 

Keflavíkurflugvelli samkvæmt samningi 
við ríkisstjórn Íslands. Á vegum þess 
hafa verið miklar framkvæmdir, sem 
Íslendingar hafa að verulegu leyti ann-
azt. Þessar framkvæmdir og önnur eft-
irspurn varnarliðsins eftir vinnu og 
þjónustu hafa haft mikil áhrif á efna-
hagsþróun hér á landi: aukið tekjur 
manna og eftirspurn eftir vinnuafli og 
fært þjóðinni miklar gjaldeyristekjur. 

Framkvæmdir varnarliðsins eru svo 
mikill þáttur í íslenzkum þjóðarbúskap 
síðustu ára, að ógerlegt er að gera sér 
rétta mynd af honum, án þess að fullt 
tillit sé til þeirra tekið. Mjög hefur þó 
skort á upplýsingar og skýrslur um 
þessi mál, en það er tilgangur þessar-
ar greinar að bæta þar úr að nokkru. 

Saga Keflavíkurflugvallar. 

Saga Keflavíkurflugvallar hófst 
skömmu eftir að bandarískt herlið kom 
hingað til lands 1941 samkvæmt her-
verndarsamningi þeim, sem gerður var 

milli Íslands og Bandaríkjanna 1. júlí 
á því ári. Á næstu árum byggði banda-
ríski herinn stóran hernaðarflugvöll 
skammt frá Keflavík, og unnu aðallega 
amerískir hermenn að þeim fram-
kvæmdum. 

Að styrjöldinni lokinni hvarf meg-
inhluti herstyrks bandamanna af Ís-
landi, en brátt voru hafnir samning-
ar milli Íslands og Bandaríkjanna um 
framtíð Keflavíkurflugvallar. Hafði 
hann þá þegar öðlazt mikla þýðingu 
fyrir millilandaflug um norðanvert At-
lantshaf og ekki sízt fyrir flugsam-
göngur milli Bandaríkjanna og her-
sveita þeirra á meginlandi Evrópu. 

Hinn 7. október 1946 var gerður 
samningur við Bandaríkin um niður-
fellingu herverndarsamningsins frá 
1941 o. fl. Í honum var svo fyrir mælt, 
að Bandaríkjastjórn skyldi afhenda ís-
lenzku stjórninni til eignar Keflavíkur-
flugvöll ásamt öllum mannvirkjum þar. 
Jafnframt var Bandaríkjastjórn heim-
ilað að halda uppi á vellinum beinlínis 
eða á eigin ábyrgð þeirri starfsemi, 
sem nauðsynleg væri til að halda uppi 
flugsamgöngum milli Bandaríkjanna og 
herliðs þeirra í Þýzkalandi. Loks var 
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ákveðið, að hersveitir Bandaríkjanna 
hér á landi skyldu hverfa brott innan 
sex mánaða, og hurfu síðustu banda-
rísku hermennirnir úr landi 8. april 
1947. 

Hófst nú nýtt tímabil í sögu Kefla-
víkurflugvallar. Bandaríkjastjórnsamdi 
við bandarískt flugfélag um rekstur 
flugvallarins, og var brátt hafizt handa 
um margvíslegar framkvæmdir á flug-
vellinum, í því skyni að gera hann sem 
fullkomnastan viðkomustað millilanda-
flugvéla. Umferð um flugvöllinn jókst 
mjög ört næstu árin, og tóku mörg er-
lend flugfélög upp reglulegar flugleiðir 
um Keflavík. Starfsliðið á vellinum var 
fyrst í stað að mestu leyti bandarískt, 
en þó störfuðu þar einnig allmargir Ís-
lendingar, og voru nokkrir þeirra þjálf-
aðir til þess að taka við flugumferðar-
stjórn á vellinum. Smám saman fjölg-
aði þeim Íslendingum, sem störfuðu á 
Keflavíkurflugvelli, og var tala þeirra 
um 370 í árslok 1950. Auk þess fengu 
Íslendingar allmiklar tekjur af olíu-
sölu á Keflavíkurflugvelli og flutningi 
á birgðum þangað, svo og af erlend-
um flugfélögum og flugþjónustu. Alls 
námu gjaldeyristekjur Íslendinga af 
Keflavíkurflugvelli 33,8 millj. kr. á ár-
inu 1950. Þannig stóðu málin, þegar 
næstu þáttaskil verða með varnarsamn-
ingnum, sem gerður var 5. maí 1951. 

Á þeim árum, sem Keflavíkursamn-
ingurinn frá 1946 hafði verið í gildi, 
höfðu verið gerðar miklar umbætur á 
flugvellinum, svo að hann var orðinn 
fulikominn flugvöllur fyrir farþega-
flugvélar í millilandaflugi, m. a. hafði 
verið byggt flugvallarhótel, flugvöllur-
inn bættur og aðstaða. sköpuð fyrir 
margs konar þjónustu. Áætlað er, að 
um 12 millj. dollara hafi verið varið 
til framkvæmda á Keflavíkurflugvelli 
á þessum árum. 

Varnarsamningurinn. 

Nýr þáttur í sögu Keflavíkurflug-
vallar hefst 5. maí 1951, en þá var 
undirritaður varnarsamningur milli Ís-
lands og Bandaríkjanna. Samningur 
þessi var gerður á grundvelli Norður-
Atlantshafsbandalagsins, en Íslending-
ar höfðu verið aðilar að því frá stofn-
un þess 24. ágúst 1949. 

Samkvæmt varnarsamningnum tóku 
Bandaríkin að sér fyrir hönd Atlants-
hafsbandalagsins að gera ráðstafanir 
til varnar Íslandi, en Íslendingar skyldu 
láta þeim í té þá aðstöðu í landinu, sem 
báðir aðilar yrðu ásáttir um að væri 
nauðsynleg. Íslendingar tóku að sér að 
afla heimilda á landssvæðum, til þess 
að slík aðstaða yrði látin í té. Tekið 
var fram, að það skyldi háð samþykki 
Íslands, hverrar þjóðar menn væru i 
varnarliðinu, svo og hversu margir þeir 
skyldu vera, og var það sérstaklega tek-
ið fram, að ekkert ákvæði þessa samn-
ings skuli skýrt þannig, að það raski 
úrslitaákvörðun Íslands yfir íslenzkum 
málefnum. Með samningnum var felld-
ur úr gildi samningur frá 7. október 
1946, en Íslendingum nú falin stjórn 
og ábyrgð á almennri flugstarfsemi á 
Keflavíkurflugvelli. Hvor ríkisstjórnin 
um sig getur hvenær sem er farið fram 
á endurskoðun samningsins. Leiði slík 
málaleitan ekki til samkomulags innan 
sex mánaða, getur hvor ríkisstjórnin 
um sig sagt samningnum upp, og skal 
hann þá falla úr gildi tólf mánuðum 
síðar. Samningnum fylgdi viðbætir, þar 
sem nákvæm grein er gerð fyrir réttar-
stöðu liðs Bandaríkjamanna á Íslandi og 
eignum þeirra. 

Með komu varnarliðsins til Íslands 
hófust miklar framkvæmdir á Kefla-
víkurflugvelli, og verður nánar frá þeim 
greint síðar. Aðalframkvæmd þessara 
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verka var í upphafi í höndum banda-
rísks fyrirtækis, en þegar sumarið 1951 
var, m. a. fyrir áeggjan ríkisstjórn-
arinnar, stofnað íslenzkt félag, Sam-
einaðir verktakar, til að annast þær 
framkvæmdir, sem Íslendingum yrði 
falið. Jókst þátttaka Sameinaðra verk-
taka í framkvæmdunum fljótt, enda var 
þeim á næsta ári tryggð með samning-
um framkvæmd allra þeirra verka á 
vegum varnarliðsins, sem þeir hefðu 
bolmagn til að annast. 

Með samningum vorið 1954 voru ýms-
ar breytingar gerðar á framkvæmd 
varnarmála. Var þá ákveðið, að hinir er-
lendu aðalverktakar skyldu hætta starf-
semi sinni, en í stað þeirra komi nýtt 
fyrirtæki, Íslenzkir aðalverktakar, sem 
skyldi vera félag með aðild ríkisstjórn-
ar Íslands, Sameinaðra verktaka og 
hlutafélagsins Regins. Skyldu þeir fá 
í hendur öll þau verk, sem Íslendingar 
væru færir um að leysa af hendi, og 
í sambandi við þetta skyldu íslenzkir 
verkamenn þjálfaðir í meðferð vinnu-
véla o. fl., svo að þeir gætu leyst er-
lenda verkamenn af hólmi. Megin-
áherzla var á það lögð, að fullt tillit 
yrði tekið til vinnuaflsþarfar íslenzkra 
atvinnuvega í sambandi við fram-
kvæmdir varnarliðsins. Á þessum 
grundvelli hefur framkvæmd varnar-
málanna verið síðan. 

Ný viðhorf hafa nú nýlega skapazt 
í þessum málum með þingsályktunar-
tillögu, sem samþykkt var af Alþingi 
28. marz s.l. Var þar svo fyrir mælt, að 
þegar verði hafin endurskoðun á varn-
arsamningnum með það fyrir augum, 
að Íslendingar annist sjálfir gæzlu og 
viðhald varnarmannvirkja — þó ekki 
hernaðarstörf — og að herinn hverfi 
úr landi. Fáist ekki samkomulag um 
þessa breytingu, verði málinu fylgt eft-
ir með uppsögn samkvæmt 7. gr. samn-
ingsins. Er líklegt, að þessi samþykkt 

hafi fljótlega áhrif á framkvæmdir á 
Keflavíkurflugvelli. 

Framkvæmdir varnarliðsins. 

Með varnarsamningnum og komu 
bandarísks herliðs um mitt ár 1951 
hófust miklar framkvæmdir á Kefla-
víkurflugvelli bæði við endurbætur flug-
vallarins og byggingu herskála og ann-
arra mannvirkja fyrir varnarliðið. Mik-
il atvinna skapaðist fljótlega fyrir Ís-
lendinga við þessar framkvæmdir, svo 
og margs konar viðhald og þjónustu á 
vegum varnarliðsins. Var áherzla á það 
lögð af hálfu íslenzku ríkisstjórnar-
innar frá upphafi, að Íslendingar yrðu 
látnir annast þær framkvæmdir, sem 
þeir hefðu bolmagn til, og ekki yrði 
flutt inn erlent vinnuafl nema til starfa, 
sem Íslendingar gætu ekki unnið. Verð-
ur nú skýrt frá helztu atriðum í þróun 
þessara mála. 

Á 1. töflu sjást heildarútgjöld varn-
arliðsins á Íslandi frá 1951 til ársloka 
1955. Árið 1951 voru útgjöldin enn 
lítil, en fóru mjög ört vaxandi árin 
1952 og 1953, en á síðasta ársfjórðungi 
það ár námu heildarútgjöldin 83,6 millj. 
kr., og er það hámark til þessa dags. 
Árin 1954 og 1955 hafa útgjöldin verið 
lægri, en jafnari yfir árið. Hækkandi 
útgjöld síðara hluta árs 1955 stafa vafa-
laust að miklu leyti af hækkandi kaup-
gjaldi hér á landi. Taflan sýnir einnig 
skiptingu útgjalda á rekstur varnar-
stöðva annars vegar, það er að segja 
viðhald og hvers konar þjónustu, og 
framkvæmdir vegna nýbygginga hins 
vegar. Sýna þær tölur, að útgjöld við 
rekstur bækistöðvanna hafa farið jafnt 
og þétt vaxandi allan þennan tíma. Er 
það eðlilegt, þar sem þau mannvirki, 
sem byggð hafa verið, þarfnast vax-
andi viðhalds og þjónustu. Útgjöld til 
framkvæmda hafa verið mun ójafnari. 
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aflsnotkun varnarliðsins hefur aukizt 
hægt og þétt árið 1951 og 1952, en 
þegar kemur fram á árið 1953, eykst 
fjöldi Íslendinga í þjónustu þess mjög 
ört og nær hámarki í september, er 
hann var talinn 3.056. Síðan hefur 
vinnuaflsnotkunin farið lækkandi og 
verið mun jafnari en áður. Á árinu 
1954- urðu íslenzkir starfsmenn varn-
arliðsins og verktaka þess flestir í 
ágúst, 2.635, en 1955 urðu þeir flestir 
í júlí, 2.139. 

Skipting hins íslenzka vinnuafls á 
framkvæmdir og rekstrar- og viðhalds-
störf sést á línuriti á næstu siðu. Af 
því er ljóst, að tala þeirra Íslendinga, 
sem fást við rekstrar- og viðhaldsstörf, 
hefur vaxið jafnt og þétt allan þann 
tíma, sem varnarliðið hefur verið hér. 
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2. tafla. Íslendingar starfandi hjá varnarliði og verktökum þess. 
(Tölurnar frá ágúst 1951 til apríl 1953 eru mánaðarmeðaltöl samkvæmt vinnuskýrslum varnarliðsins. 
Síðari tölurnar eru samkvæmt skýrslum, gerðum af Íslenzkum aðilum, félagsmálaráöuneytinu, hag-

stofunni og vamarmáladeild, og miðast þær við talningu einn ákveðinn dag í mánuði hverjum). 

kvæmt þeim hafa útgjöldin náð há-
marki árið 1953, þegar þau voru alls 
252 millj. kr. Eins og áður er frá skýrt, 
hafa útgjöld vegna rekstrar- og við-
haldskostnaðar varnarliðsins vaxið 
jafnt og þétt ár frá ári og náðu há-
marki árið 1955, þegar þau námu 76,8 
millj. kr. Hins vegar urðu útgjöld til 

Gjaldeyristekjur. 
Íslendingar hafa haft miklar gjald-

eyristekjur vegna varnarliðsins og 
framkvæmda þess hér á landi. Á 3. 
töflu eru sýncl útgjöld varnarliðsins hér 
á landi samkvæmt skýrslum þess og 
skiptingu þeirra á útgjaldaliði. Sam-
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4. tafla. Gjaldeyriskaup Landsbankans vegna varnarliðsframkvæmda og 
Keflavíkurviðskipta. 

framkvæmda langmest árið 1953, 192,2 
millj. kr., en hafa lækkað síðan og voru 
152,1 millj. kr. árið 1955. 

Gjaldeyristekjur bankanna af varnar-
liðinu og verktökum þess og vegna við-
skipta á Keflavíkurflugvelli eru sýnd-
ar á 4. töflu, og er allmikill munur á 
þessum tölum og tölum um heildarút-
gjöld varnarliðsins samkvæmt 3. töflu, 
og á það sér ýmsar orsakir. Í fyrsta 
lagi hafa greiðslur oft færzt milli ára, 
þannig að gjaldeyririnn hefur verið 
seldur bönkunum á öðrum tímabilum 
en féð er talið koma til útgjalda hjá 

varnarliðinu, t. d. á varnarliðið og verk-
takar þess venjulega allmiklar innstæð-
ur í íslenzkum krónum til að mæta út-
gjöldum í framtíðinni. Í tölum varnar-
liðsins eru litlar greiðslur sýndar til 
framkvæmda árin 1951 og 1952, en það 
mun stafa af því, að þá hafi verið not-
aðar fjárveitingar annarra bandarískra 
aðila. Í öðru lagi skapast mismunur af 
því, að nokkur hluti útgjalda varnar-
liðsins hefur verið greiddur af þeim 
hluta mótvirðisfjár, sem Bandaríkja-
stjórn hefur fengið til ráðstöfunar hér 
á landi. Nemur sú upphæð 15,9 millj. 
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kr., og var mestur hluti hennar notað- í gjaldeyri, sem íslenzkir aðilar hafa 
ur á árinu 1954. Í þriðja lagi hefur orðið fyrir vegna þjónustu sinnar við 
nokkur hiuti af útgjöldum varnarliðs- varnarliðið. Þannig verður að draga 
ins verið greiddur íslenzkum aðilum í frá sölu olíufélaganna olíukaup erlendis, 
dollurum, sem þeir hafa síðan fengið en frá tekjum verktaka kaup þeirra á 
að ráðstafa til ákveðinna hluta erlendis, byggingarvörum og vélum frá útlönd-
án þess að gjaldeyrinum væri skilað til um. Samkvæmt greiðslujafnaðaryfirliti 
bankanna. Þannig hefur miklum hluta hagstofunnar voru tekjur af varnarlið-
af tekjum olíufélaganna verið varið til inu að frádregnum innflutningi vegna 
vörukaupa og útgjalda olíufélaganna þess 221,4 millj. kr. árið 1958 og 206,2 
erlendis, og sama máli gegnir um tekj- millj. kr. árið 1954. Samkvæmt bráða-
ur Eimskipafélags Íslands. Í tölum birgðauppgjöri voru tekjurnar á árinu 
bankanna eru hins vegar innifaldar 1955 225 millj. kr. 
tekjur af viðskiptum við aðra aðila en Gjaldeyristekjur Íslendinga vegna 
varnarliðið, svo sem erlend flugfélög. varnarliðsins hafa verið mjög mikilvæg-
Loks er þess að geta, að 15,7 millj. kr. ur þáttur í gjaldeyristekjum þjóðarinn-
af innkomnum gjaldeyri 1955 eru vegna ar á undanförnum árum, og hafa þær 
kaupa á bankahúsi og öðrum eignum á fyllt það skarð, sem eftir stóð, er efna-
Keflavíkurflugvelli, en þessi upphæð er hagsaðstoðinni lauk. Verður þetta ljóst 
ekki talin með útgjöldum varnarliðsins. af eftirfarandi töflu, er sýnir hlut-

Þegar meta skal, hve miklar hreinar fallslega skiptingu gjaldeyristeknanna. 
gjaldeyristekjur Íslendinga af varnar- Þarna er aðeins talinn sérstaklega sá 
liðinu hafa verið, verður að taka tillit gjaldeyrir, sem varnarliðið og verktak-
til þess gjaldeyris, sem Íslendingar hafa ar þess hafa set bönkunum, en aðrar 
fengið til ráðstöfunar, en ekki verið tekjur af Keflavíkurviðskiptum eru 
skilað til bankanna. Einnig verður að taldar með duldum tekjum. 
taka með í reikninginn bein útgjöld 

Hlutfallsleg skipting gjaldeyriskaupa bankanna ásamt efnahags-
aðstoð og erlendum lánum. 

1951 1952 1953 1954 1955 
% % % % % 

Andvirði útflutnings 74,2 73,3 61,1 74,7 73,4 
Óafturkræf efnahagsaðstoö 13,9 8,5 9,0 1,0 — 
Löng lán 6,7 6,2 5,6 2,9 2,0 
Duldar tekjur 4,3 5,2 5,8 5,9 6,7 
Varnarliðið og verktakar þess 0,9 6,8 18,5 15,5 17,9 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



21, F J Á R M Á L A T l Ð I N D I 

varnarliðsframkvæmclanna hafi verið á 
því sviði. Hitt, hvort menn vilja telja 
útkomuna góða eða illa, verður hver 
að gera upp við sjálfan sig. í því efni 
er ekki hægt að finna neinn algildan 
mælikvarða. 

Í fyrsta lagi hafa útgjöld varnar-
liðsins haft í för með sér mjög aukna 
eftirspurn eftir vörum og þjónustu, 
einkum vinnuafli, og auknar peninga-
tekjur. Að svo miklu leyti sem hægt 
hefur verið að fullnægja þessari eftir-
spurn án þess að draga úr framleiðslu 
á öðrum sviðum, hafa raunverulegar 
þjóðartekjur vaxið. Hin mikla aukning 
þjóðartekna frá árinu 1952 til 1953, sem 
talin hefur verið 13%, á vafalaust að 
allmiklu leyti rót sína að rekja til hinn-
ar miklu aukningar, sem þá átti sér 
stað í varnarliðsframkvæmdum. Í öðru 
lagi hafa útgjöld varnarliðsins aukið 
gjaldeyristekjur þjóðarinnar, að svo 
miklu leyti sem eftirspurn þess eftir 
vinnuafli og þjónustu hérlendis hefur 
ekki dregið úr útflutningi. 

Þessi áhrif, sem nú hefur verið lýst, 
eru hin sömu og átt hefðu sér stað, ef 
nýr útflutningsatvinnuvegur hefði 
skapazt á Reykjanesi, sem hefði verið 
mjög arðbær, en þó ekki kostað Islend-
inga neina fjárfestingu, t. d. námu-
gröftur. Slíkur atvinnuvegur hefði ver-
ið talin hin mesta þjóðargæfa, en hann 
hefði þó haft margvísleg vandamál í 
för með sér fyrir þjóðarbúið, eins og 
reyndin hefur orðið með varnarliðs-
framkvæmdirnar. Sannleikurinn er sá, 
að allar stökkbreytingar í efnahags-
málum hafa í för með sér ýmis konar 
vandamál, enda þótt þær séu í sjálfu 
sér álitnar æskilegar og hafi til lengd-
ar í för með sér aukna velmegun þjóð-
arinnar. Skyndileg þróun stórs atvinnu-
vegar á borð við framkvæmdir varnar-
liðsins hlýtur ætíð að hafa mikil áhrif 
á aðrar atvinnugreinar, sum hagstæð, 

önnur óhagstæð. Einnig veldur það auk-
inni eftirspurn í þjóðfélaginu, sem auð-
veldlega getur sett verðlagið úr jafn-
vægi, ef ekki er rétt á haldið. 

Þenslan á vinnumarkaðinum. 

Útgjöld varnarliðsins hér á landi 
koma að langmestu leyti fram sem auk-
in eftirspurn eftir vinnuafli. Fyrstu 
áhrifin urðu þau að auka atvinnu í 
landinu og draga vinnuafl til Kefla-
víkur hvaðanæva að, enda hvarf fljót-
lega úr sögunni það atvinnuleysi, sem 
vart hafði orðið hér á landi 1951 og 
1952. 

Brátt leið að því, að varnarliðsfram-
kvæmdirnar fóru að draga til sín vinnu-
afl úr öðrum atvinnugreinum, enda 
voru tekjur manna hærri í varnarliðs-
vinnu en á flestum öðrum sviðum vegna 
meiri eftirvinnu. Kauptaxtar hafa hins 
vegar verið hinir sömu þar og annars 
staðar. 

Jafnframt hinni auknu varnarliðs-
vinnu, einkum árið 1953, jókst fjárfest-
ingarstarfsemi mjög ört, meðal annars 
vegna stórframkvæmda þeirra, sem þá 
var unnið að. Samkvæmt áætlun nam 
aukning nýfjárfestingar um 42% frá 
1952 til 1953. Hin mikla tekjuaukning, 
sem átti sér stað árið 1953, meðal ann-
ars vegna varnarliðsframkvæmdanna, 
jók síðan eftirspurn eftir vörum og 
þjónustu innan lands og kallaði eftir 
auknum innflutningi. Þessar auknu 
peningatekjur áttu vafalaust veruleg-
an þátt í því, að fjárfestingin fór enn 
ört vaxandi á árinu 1954 og 1955, enda 
þótt stórframkvæmdunum væri þá lokið. 

Hin mikla fjárfesting samfara eftir-
spurn varnarliðsins eftir iðnlærðum 
byggingarverkamönnum hafði í för með 
sér mikinn vinnuaflsskort í byggingar-
iðnaðinum, sem leiddi til aukinnar eftir-
vinnu og stundum til svartamarkaðs-
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verðs á vinnuafli. Vinnuaflsskorturinn 
hafði einnig óhagstæð áhrif á aðra at-
vinnuvegi, dró frá þeim vinnuafl og 
hækkaði framleiðslukostnað. Kom þetta 
t. d. í ljós í athugunum togaranefndar-
innar 1954. Varð m. a. að grípa til inn-
flutnings vinnuafls í allstórum stíl til 
þess að fylla skarðið. 

Tekjuaukningin og hin aukna f jár-
festing höfðu að sjálfsögðu brátt í för 
með sér vaxandi eftirspurn eftir gjald-
eyri til innflutnings, sem smám saman 
hefur þurrkað út hin hagstæðu áhrif 
dollarateknanna af varnarliðinu á 
greiðslujöfnuðinn. 

Niðurlag. 

Útgjöld varnarliðsins hér á landi hafa 
áreiðanlega átt drjúgan þátt í aukn-
ingu þjóðartekna undanfarin ár. Hins 
vegar hafa þau, eins og að framan er 
frá skýrt, haft í för með sér vandamál, 
sem ekki hefur tekizt að leysa sem 
skyldi. 

Því fer þó fjarri, að íslenzk stjórn-
arvöld hafi látið þróun þessara mála 
afskiptalausa. Frá upphafi var haft 
samráð um það við varnarliðið, að ekki 
yrði fleira fóik ráðið til starfa hjá því 
en íslenzkur þjóðarbúskapur þyldi. Þeg-
ar það kom í ljós 1953, að vinnuafls-
notkun varnarliðsins væri meiri en 
æskilegt var talið, var ákveðið að draga 
úr varnarliðsvinnunni, og hefur fjöldi 
íslenzkra starfsmanna í þjónustu þess 
farið jafnt og þétt lækkandi síðan. 

Fækkun þess mannafla, sem bundinn 
er við varnarliðstörf, hefur að sjálf-
sögðu haft heppileg áhrif á vinnumark-
aðinn. Hins vegar hefur það vafalaust 
verið óhagstætt fyrir gjaldeyrisafkom-
una, að vinnuafl hefur flutzt frá gjald-
eyrisaflandi störfum og í innflutnings-
freka fjárfestingu. Önnur leið, 
sem um var að velja, hefði ver-
ið að draga svo úr annarri eftir-
spurn eftir vinnuafli, einkum til f jár-
festingar, að jafnvægi gæti haldizt á 
vinnumarkaðinum, en þjóðfélagið not-
ið hinna auknu gjaldeyristekna. En á 
þeirri leið virðast hafa verið miklir 
stjórnmálalegir erfiðleikar, sem hér 
verða ekki ræddir. Á eitt skal þó 
minnzt, en það er sú skoðun, að dvöl 
varnarliðsins hér væri aðeins stundar-
fyrirbrigði. Það væri því varhugavert að 
setja atvinnulíf landsmanna úr skorð-
um vegna þess. 

Framtíðarhorfur í þessum málum 
eru nú í algerri óvissu. Verði varnar-
liðið hér áfram, má búast við, að fram-
kvæmdir verði miklar enn um nokkurra 
ára skeið, en jafnframt mun vinna við 
rekstrar- og viðhaldsstörf á vegum 
varnarliðsins aukast ár frá ári. Fari 
hins vegar svo, að afleiðing þingsálykt-
unartillögu Alþingis verði brottflutn-
ingur hersins og verulegur samdráttur 
gjaldeyristekna af Keflavíkurflugvelli, 
hlýtur það að skapa mikil vandamál í 
gjaldeyris- og efnahagsmálum. En það 
er utan við ramma þessarar greinar að 
ræða þau frekar. 



Útflutningsuppbætur 
Í grein þessari er gefið yfirlit um það fyrirkomulag, sem nú 
er í útflutningsstyrkjum hér á landi og- fjáröflun til þeirra. 
Sérstaklega er sagt frá lögum um framleiðslusjóð, er sett voru 
snemma á þessu ári. 

Inngangur. 

Vegna hækkandi framleiðslukostnaðar 
innan lands fór hagur útflutningsfram-

leiðslunnar mjög versnandi á síðastliðnu ári. 
Gerðu útvegsmenn allmiklar kröfur um 
aukna framleiðslustyrki sjávarútveginum 
til handa til þess að tryggja afkomu og 
fulla framleiðslu á því ári, sem nú er að 
líða. Ríkisstjórnin lét rannsaka þetta mál 
allýtarlega, og langvarandi samningaum-
leitanir hófust í lok síðasta árs milli ríkis-
stjórnarinnar og fulltrúa útgerðarmanna 
um það, hversu tryggja mætti framleiðsl-
unni viðunandi rekstrargrundvöll. Ekkert 
samkomulag hafði náðst um áramótin, og 
ákváðu því útgerðarmenn að setja á róðrar-
bann, og stóð það til 23. janúar. Skömmu 
síðar var lagt fram á Alþingi frumvarp til 
laga um framleiðslusjóð, þar sem lagt var 
til, að aflað skyldi mjög mikils f jár, eink-
um með nýjum aðflutningsgjöldum, og því 
varið til að styrkja útflutningsframleiðsl-
una. Varð frumvarp þetta að lögum 31. 
janúar. 

Í þessari grein verður í stuttu máli skýrt 
frá hinum nýju útflutningsstyrkjum og 
fjáröflun til þeirra og enn fremur þeim út-
flutningsstyrkjum, sem áður voru í gildi, 
en voru framlengdir nú um áramótin. Er 
tilgangurinn sá að gefa heildarmynd af því 
útflutningsstyrkjakerfi, sem nú er í gildi 
hér á landi, 

Bátagjaldeyriskerfið. 

Elzt núverandi útflutningsstyrkja er hið 
svokallaða bátagjaldeyriskerfi, sem sett var 
á í ársbyrjun 1951. Samkvæmt því fengu 
framleiðendur afurða bátaflotans, annarra 
en síldarafurða og þorskalýsis, í hendur 
skirteini, sem voru að upphæð 50% af út-
flutningsandvirði afurða þeirra. Skírteini 
þessi, er nefnast A-skirteini, gefa eiganda 
þeirra rétt til að ráðstafa innflutningsrétt-
indum samkvæmt sérstökum vörulista. Gefa 
þeir síðan út innflutningsskírteini, svoköll-
uð B-skírteini, er þeir selja innflytjendum 
með ákveðnu álagi. Í sambandi við þetta var 
settur sérstakur innflutningslisti, hinn skil-
orðsbundni frílisti, og má aðeins flytja inn 
vörur þær, sem á honum eru, gegn B-skír-
teinum. Söluverð B-skírteina var frá upp-
hafi 60% af upphæð þeirra, ef um frjálsan 
gjaldeyri var að ræða, en 25%, ef um vöru-
skiptagjaldeyri var að ræða, en auk þess er 
greitt 1% leyfisgjald vegna kostnaðar. 

Bátagjaldeyriskerfið var framlengt með 
litlum breytingum öðrum en á skilorðs-
bundna frílistanum í ársbyrjun 1952, 1953 
og 1954. Árið 1955 var ákveðið að draga úr 
innflutningsréttindum þannig, að framleið-
endur skyldu aðeins fá A-skírteini, er næmu 
45% af útflutningsverðmæti í stað 50% áð-
ur, og skyldi þetta gilda fyrir afurðir fram-
leiddar á vetrarvertíð. Var þetta gert, þar 
sem framleiðsla bátaflotans hafði farið vax-
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andi og þar af leiðandi þau bátagjaldeyris-
fríðindi, sem hann naut, svo að talið var, að 
hann gæti komizt af með minni styrk en 
áður. Eftirfarandi tölur sýna útgefin A-
skírteini fram til 31. marz s. 1. Gefa tölurn-
ar til kynna hina miklu aukningu bátagjald-
eyrisfríðindanna. Það skal þó tekið fram, 
að útgáfu A-skírteina vegna framleiðslu 
ársins 1955 er hvergi nærri lokið, og verður 
upphæð þeirra væntanlega litlu lægri en ár-
ið áður. 

Í nóvember s. l. hækkuðu útvegsmenn 
álagið á B-skírteini í frjálsum gjaldeyri úr 
60% í 70% og vöruskiptagjaldeyri úr 25% 
í 35%. Var hækkun þessi gerð til þess að 
vega á móti hækkandi framleiðslukostnaði. 

Bátagjaldeyriskerfið var enn framlengt 
um síðustu áramót óbreytt frá því, sem það 
var á s. 1. ári. Jafnframt fengu framleiðend-
ur bátaafurða ýmis viðbótarfríðindi sam-
kvæmt hinum nýju lögum um framleiðslu-
sjóð, eins og síðar mun frá skýrt. 

Togarastyrkir o. fl. 

Á árinu 1953 fór að bera á vaxandi 
rekstrarerfiðleikum hjá togaraflotanum 
vegna hækkandi framleiðslukostnaðar og 
mikilla erfiðleika á því að fá hæfa menn á 
skipin. Vorið 1954 var skipuð nefnd til þess 
að rannsaka þetta mál, og á grundvelli at-
hugana hennar voru sett bráðabirgðalög um 
aðstoð við togaraflotann í ágúst sama ár. 
Með þeim var ákveðið, að greiddur skyldi 
sérstakur rekstrarstyrkur til togaraútgerð-
arinnar, er nema skyldi 2 þús. kr. á hvern 
úthaldsdag, og hélzt það fyrirkomulag 
óbreytt til síðustu áramóta. Fjár til þessara 
útgjalda skyldi aflað með 100% innflutn-
ingsgjaldi á ýmsar tegundir bifreiða (sjá 
Fjármálatíðindi 1954, 38. bls.). 

Á s. l. sumri var ákveðið að greiða sér-
stakan styrk út á saltsíld, er verkuð væri 

á suðvesturhluta landsins, og nam sá styrk-
ur allt að 100 kr. á tunnu. 

Loks gaf ríkisstjórnin á s. l. hausti fyrir-
heit um það, að útflutningur landbúnaðar-
afurða skyldi hljóta hliðstæðan styrk og út-
flutningur bátaafurða, enda var þá fyrir-
sjáanlegt, að allmikið magn af kindakjöti 
kæmi til útflutnings af framleiðslu ársins 
1955. 

Hinir nýju styrkir. 

Þannig stóðu málin um s. l. áramót, er 
sett voru lög um framleiðslusjóð, en með 
þeim var ákveðið, að framleiðslusjóður 
skyldi annast útflutningsstyrkveitingar 
vegna framleiðslu ársins 1956, að undan-
skildum þeim fríðindum, sem bátaflotinn 
nýtur með framlengingu bátagjaldeyris-
kerfisins. 

Framleiðslusjóður skal vera sérstakur 
sjóður, geymdur í seðlabankanum, og úr 
honum skulu greiddir styrkir sem hér segir: 

1) Hverjum einstökum togara, byggðum 
eftir 1946, skal á árinu 1956 greitt 
5 þús. kr. rekstrarframlag fyrir hvern 
úthaldsdag. Jafnframt fellur niður 
hinn eldri togarastyrkur að upphæð 
2 þús. kr. á dag. Áætlað var, að útgjöld 
samkvæmt þessum lið mundu nema 66 
millj. kr. á þessu ári. 

2) Greiða skal fiskvinnslustöðvum upp-
bót, er nemi 5 aurum á kíló af útflutt-
um togarafiski, miðað við slægðan fisk 
með haus, nema karfa óslægðan, enda 
haldist verð á togarafiski óbreytt frá 
því, sem var fyrir áramótin. Kostnaður 
vegna þessa styrks er talinn 9 millj. kr. 
á þessu ári. 

3) Greiða skal hálft vátryggingariðgjald 
fiskibáta fyrir árið 1956, enda hafi bát-
urinn verið gerður út á þorskveiðar á 
aðalvertíð einhvers staðar á landinu, en 
útgjöld vegna þessa eru áætluð 8 millj. 
kr. 

4) Vinnslustöðvum skal greiða bætur á 
allan smáfisk undir 57 cm að stærð, 
sem unninn er til útflutnings. Verðbæt-
ur þessar nema 26 aurum á hvert kíló, 
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miðað við slægðan fisk með haus. 
Heildarútgjöld á árinu eru talin 7 millj. 
kr. Skilyrði fyrir þessum styrk er, að 
sama verð sé greitt fyrir smáfisk og 
stórfisk. 

5) Greiða skal fiskvinnslustöðvum 5 aura 
uppbót. á hvert kíló af útfluttum báta-
fiski, enda haldist verð til báta óbreytt 
frá fyrra ári. Kostnaður af þessu er 
áætlaður 9 millj. kr. á árinu. 

6) Einnig skal greiða fiskvinnslustöðvum 
17 aura uppbót á hvert kíló af útfluttri 
ýsu og steinbít, sem veitt er af bát-
um á árinu 1956. Er kostnaður vegna 
þess talinn 2 millj. kr. 

7) Ríkisstjórninni er heimilað að greiða 
uppbætur á söluverð saltsíldar og rek-
netjasíldar, sem veidd var fyrir Suður-
og Suðvesturlandi 1955, er nemi 75— 
100 kr. á hverja tunnu, en 20 aura á 
kíló af reknetjasíld, er veidd var af úti-
legubátum í Austurdjúpi 1955. Útgjöld 
til þessara uppbóta eru áætluð 10 millj. 
kr. 

8) Einnig er ríkisstjórninni heimilt að 
greiða verðbætur á útflutt kindakjöt, 
gærur og ull af framleiðslu ársins 1955, 
er samsvari innflutningsréttindum 
bátaútvegsins fyrir 1955, en útgjöld til 
þess eru áætluð 15 millj. kr. á ári. 

9) Verja skal úr framleiðslusjóði allt að 
26 millj. kr. á árinu 1956 til kaupa á 
B-skírteinum. Ástæðan til þessarar 
ákvörðunar er sú, að bátagjaldeyris-
skírteini hafa ekki selzt eins ört undan-
farið ár og A-skírteini hafa verið gef-
in út. Var horfið að því ráði að reyna 
að mjókka þetta bil frekar með því að 
kaupa B-skírteini heldur en að stækka 
bátalistann. 

Samkvæmt framansögðu voru heildarút-
gjöld framleiðslusjóðs á yfirstandandi ári 
áætluð 152 millj. kr., en að sjálfsögðu er 
þess að vænta, að allverulega skakki um 
ýmis atriði áætlunarinnar, þar sem afla-
brögð og aðrar aðstæður eru lítt fyrirsjáan-
leg. 

FJÁRMÁLATÍÐINDI 

Tekjuöflun. 

Til þess að standa straum af þessum miklu 
útgjöldum, voru eftirtaldar fjáröflunarleiðir 
ákveðnar með lögum: 

1) Til ársloka 1956 skal greiða í fram-
leiðslusjóð 9% framleiðslusjóðsgjald af 
tollverði allrar innfluttrar vöru, að við-
bættum aðflutningsgjöldum og 10% 
áætlaðri álagningu. Einnig skal greiða 
3% framleiðslusjóðsgjald af allri sölu 
og veltu, sem skattskyld er samkvæmt 
núgildandi ákvæðum um söluskatt. 
Þessi gjöld skulu innheimt á sama hátt 
og söluskattur og af sömu vörum. Helztu 
vörur, sem undanþegnar eru fram-
leiðslusjóðsgjaldi, eru því allar innlend-
ar landbúnaðarafurðir, fiskumbúðir, 
veiðarfæri, kol, salt, hvers konar olíur 
og benzín, tilbúinn áburður o. fl. Áætl-
að var, að framleiðslusjóðsgjaldið 
mundi nema 115 millj. kr. á árinu 1955. 

2) Ríkisstjórninni er heimilt að innheimta 
til ársloka 1956 100% gjald af fob,-
verði innfluttra bifreiða og bifhjóla, 
og er áætlað, að á þann hátt muni afl-
ast 8 millj. kr. 

3) Gjald af innlendum tollvörutegundum, 
eins og það var um áramótin, skal inn-
heimt til ársloka 1956 með 40% álagi. 
Áætlað var, að það mundi nema 4 millj. 
kr. 

4) Loks var lagt 30% framleiðslusjóðs-
gjald á tollverð nokkurra innfluttra 
vörutegunda, svo sem ávexti, búsáhöld, 
smíðatól og verkfæri, og var sá skattur 
áætlaður 10 millj. kr. 

Með framangreindum fjáröflunarleiðum 
var búizt við að afla 137 millj. kr. tekna í 
framleiðslusjóð. Enn fremur var ákveðið, 
að eftirstöðvar í sjóði vegna togaraaðstoð-
ar, er námu 15 millj. kr. um síðustu áramót, 
skyldu renna í framleiðslusjóð. Þannig var 
tryggð fjáröflun, er nægja myndi til að 
standa straum af þeim útgjöldum, sem 
framleiðslusjóði eru ætluð. 



Peningamálin 1955 

Grein þessi fjallar um peningamálin á árinu 1955. Skýrt er 
frá breytingum í seðlaveltu og gjaldeyrisstöðu, bankavið-
skiptum ríkissjóðs, inn- og útlánum bankanna og- lánveit-
ingum fjárfestingarlánastofnana. 

Þróun peningamála á árinu 1955 var 
óhagstæð. Útlán bankanna jukust gífur-

lega, en raunverulegur sparnaður minnk-
aði. Gjaldeyrisstaðan versnaði þar af leið-
andi mjög mikið. Hinar miklu kauphækk-
anir, sem urðu vorið 1955, settu verðlagið 
innan lands úr skorðum og juku jafnvægis-
leysið á öllum sviðum þjóðarbúskaparins. 

Í þessari grein verður skýrt frá viðskipt-
um seðlabankans, starfsemi annarra banka 
og lánveitingum fjárfestingarlánastofnana. 
Ekki eru enn fyrirliggjandi endanlegar upp-
lýsingar um starfsemi allra þeirra aðila, 
sem við lánastarfsemi fást. Þegar þær eru 
fyrir hendi, mun í Fjármálatíðindum verða 
nánari grein gerð fyrir heildarlánveiting-
um á árinu 1955 

Seðlabankinn. 

Viðskipti seðlabankans innan lands eru 
eingöngu bundin við ríkissjóð, ríkisstofn-
anir, banka og sparisjóði. Enn fremur á 
hann skipti við erlenda banka, en það er 
eitt meginhlutverk hans að varðveita gjald-
eyrisforða þjóðarinnar. 

Þróunin í viðskiptum seðlabankans var 
mjög óhagstæð á árinu 1955: útlánin hækk-
uðu, gjaldeyrisstaðan versnaði, og seðla-
veltan jókst. Er þetta ljóst af eftirfarandi 
tölum, sem sýna hreyfingar þær, sem áttu 
sér stað á reikningum seðlabankans árið 
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og peningastofnana, aukning eigin f jár og 
fleira, en langmikilvægast var þó versnandi 
gjaldeyrisstaða bankans um 114,7 millj. kr. 
Þessi alvarlega þróun kom eingöngu fram 
í versnandi aðstöðu í frjálsum gjaldeyri. 
Eina leiðin til þess að ráða bót á þessu 
ástandi er, að ríkissjóður og þó sérstaklega 
viðskiptabankarnir stórbæti aðstöðu sína 
gagnvartt seðlabankanum og greiði inn aft-
ur það mikla fé, sem dregið var út í veltuna 
á síðasta ári. 

Bankaviðskipti ríkissjóðs. 

Aðstaða ríkissjóðs gagnvart seðlabank-
anum var góð á árinu 1955, og jukust nettó-
skuldir ríkissjóðs og ríkisstofnana við hann 
aðeins um 3,1 millj. kr. á árinu; skuldir 
hækkuðu um 11,7 millj. kr., en inneignir 
um 8,6 millj. kr. Rekstrarafkoma ríkissjóðs 
var mjög góð á árinu, en rekstrarafgangin-
um var að nokkru leyti varið til umfram-
útgjalda á eignahreyfingareikningi, og 55 
millj. kr. var ráðstafað með lögum, einkum 
til Ræktunarsjóðs, Fiskveiðasjóðs og íbúða-
lána. Hann kom því ekki að notum í þvi 
skyni að draga úr peningaþenslunni. 

Áhrif aðgerða ríkisvaldsins á bankakerf-
ið eru þó engan veginn upptalin með þessu, 
þar sem ríkisstjórnin hefur beitt sér fyrir 
lánveitingum viðskiptabankanna til ýmissa 
annarra hluta, eins og síðar mun að nokkru 
rakið. 

Þrátt fyrir hina góðu afkomu ríkissjóðs 
á árinu 1955, voru horfur allerfiðar um ára-
mótin og mun minni líkindi til verulegs 
rekstrarafgangs á því ári, sem nú er að 
líða. 

Viðskiptabankarnir. 

Hagur viðskiptabankanna gagnvart seðla-
bankanum versnaði gífurlega á árinu 1955, 
eins og sjá má á töflunni hér að framan. 
Aukin endurkaup afurðavíxla áttu drýgst-
an þátt í hækkuninni, en þau námu 101,7 
millj. kr. á árinu. Af þessari hækkun staf-
aði 41 millj. kr. af auknum afurðalánum 
landbúnaðarins, en 61 millj. kr. af lánum 
út á sjávarafurðir. Árið 1954 lækkuðu end-

urkaupin hins vegar um 14,9 millj. kr. Kaup 
afurðavíxla af hendi viðskiptabankanna og 
endurkaup þeirra af seðlabankanum fara 
fram samkvæmt föstum reglum, sem ríkis-
valdið hefur ætíð lagt mikla áherzlu á, að 
fylgt væri. Þegar mikil birgðaaukning á 
sér stað á sjávar- og landbúnaðarafurðum 
eins og á síðasta ári, er samsvarandi útlána-
aukning bankanna óhjákvæmileg. 

Í viðbót jukust beinar skuldir viðskipta-
bankanna einna við seðlabankann um 75,2 
millj. kr., en um 2,4 millj. kr. árið 1954. Hinn 
versnandi hagur viðskiptabankanna átti sér 
margar orsakir. Sparifjáraukningin í bönk-
unum minnkaði verulega, en hins vegar juk-
ust útlánin mjög, og skal nú nokkru nánar 
greint frá þróun þeirra mála. 

Innlán og útlán. 

Spariinnlán í bönkunum jukust um 74,0 
millj. kr. á árinu 1955. Var það miklu minni 
aukning en árið áður, en þá hækkuðu spari-
fjárinnstæðurnar um 140,9 millj. kr., en um 
146,5 millj. kr. árið 1953. Hins vegar jukust 
veltiinnlánin í viðskiptabönkunum um 96,4 
millj. kr., en um 27,3 millj. kr. árið áður. 
Þessi þróun innlánanna, minnkandi spari-
fjársöfnun, en hækkandi veltiinnstæður, 
virðist merki aukinnar peningaþenslu og 
vaxandi vantrúar manna á framtíðarverð-
gildi peninganna. 

Heildarútlán viðskiptabankanna að frá-
dregnum víxlum endurseldum seðlabankan-
um, sem þegar hefur verið rætt um, jukust 
um 275,3 millj, kr. Að viðbættri lækkun 
endurseldra víxla hækkuðu heildarútlán við-
skiptabankanna um 199,7 millj. kr. árið 
1954. Til mótvægis útlánaaukningunni kom 
aukning innlána að upphæð 170,4 millj. kr., 
eigið fé o. fl. hækkaði um 29,7 millj. kr., en 
bein skuldasöfnun við seðlabankann nam 
75,2 millj. kr. 

Útlánaaukning viðskiptabankanna dreifð-
ist á marga atvinnuvegi. Langmest var út-
lánaaukningin til sjávarútvegs, 131 millj. 
kr., og 64 millj. kr. til landbúnaðar, en af 
þessum upphæðum voru 102 millj. kr. víxlar 
endurseldir seðlabankanum. Óendurseljan-
leg lán til sjávarútvegs hækkuðu um 70 
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millj. kr. á árinu, og stafaði það einkum af 
auknum umframlánum út á sjávarafurðir 
vegna mikilla birgða og óseldra innflutn-
ingsréttinda bátaútvegs, en einnig vaxandi 
erfiðleika togaraflotans. Mikill hluti af 
þessum lánveitingum er eftir föstum regl-
um, en aðrar voru óumflýjanlegar til þess 
að forðast stöðvun mikilvægra þátta út-
flutningsframleiðslunnar. 

Lán til verzlunar jukust um 30 millj. kr. 
á árinu, og stafaði hækkunin nær eingöngu 
af auknum skuldum olíufélaga og lánum til 
fóðurbætiskaupa vegna óþurrkanna. Lán-
veitingar til iðnaðar hækkuðu um 28 millj. 
kr. og til bygginga um 50 millj. kr., þar af 
voru 20 millj. kr. kaup á íbúðalánabréfum 
veðdeildar Landsbankans, samkvæmt samn-
ingum við ríkisstjórnina. Loks námu lán-
veitingar til ríkissjóðs og ríkisstofnana 25 
millj. kr., og var þar nær eingöngu um að 
ræða hin samningsbundnu lán bankanna til 
raforkuframkvæmda. 

Lánastarfsemin hefur smám saman þró-
azt í þá átt á undanförnum árum, að lán eru 
veitt samkvæmt föstum reglum til rekstrar 
eða út á vörubirgðir eða bundin af samn-

ingum við ríkisstjórnina. Fyrst og fremst 
er hér um að ræða lán út á afurðir landbún-
aðar og sjávarútvegs og rekstrarlán til þess-
ara atvinnuvega. Sams konar reglur hafa 
verið teknar upp við lán út á innlenda 
áburðarframleiðslu, og mikill hluti innflutn-
ings mikilvægra vöruflokka, einkum frá 
vöruskiptalöndum, nýtur svipaðra fríðinda, 
en það hefur verið talið nauðsynlegt til að 
tryggja innflutning og framkvæmd við-
skiptasamninga. Loks hefur svo ríkisstjórn-
in beitt sér fyrir samningum um mikil 
og regluleg fjárframlög til raforkufram-
kvæmda og íbúðabygginga, sem alls námu 
um 45 millj. kr. á síðasta ári. Afleiðing 
allra þessara föstu og reglubundnu lánveit-
inga hefur verið sú, að tekið hefur verið að 
mjög miklu leyti úr höndum bankanna raun-
verulegt ákvörðunarvald um útlán þeirra. 
Þeim reynist því mjög erfitt að haga útlán-
um sínum í samræmi við þróun innlána og 
aðrar aðstæður, og eiga þeir bankar, sem 
sjá útveginum fyrir rekstrarfé, sérstaklega 
erfitt um vik. Af útlánaaukningu allra bank-
anna á árinu 1955 munu vafalaust 3/4 hlutar 
hafa verið þessa eðlis, en allmiklu meira hjá 

Lánveitingar og heildarútlán fjárfestingarlánastofnana 19 5 4—1955. 

Í þús. kr. 

Framkvæmdabankinn og Mótvirðissjóður 
Veðdeild Landsbankans 
Veðdeild Búnaðarbankans 
Byggingarsjóður 
Ræktunarsjóður 
Nýbýlasjóður 
Smábýladeild 
Fiskveiðasjóður 
Stofnlánadeild sjávarútvegsins 
Fiskimálasjóður 
Styrktar- og lánasjóður fiskiskipa 
Framkvæmdasjóður 
Iðnlánasjóður 
Raforkusjóður 
Byggingarsjóður verkamanna 
Lánadeild smáíbúðarhúsa 
Fasteignalánafélag samvinnumanna 

Alls 

Veitt lán og verð-
bréfakaup á árinu 

Heildarútlán 
í árslok 

19 54 19 5 5 1951, 19 5 5 

33.394 37.182 286.962 313.690 
809 27.599 34.916 60.490 

2.123 4.737 6.370 10.821 
10.538 9.827 61.736 70.050 
23.162 34.419 76.352 106.129 

— — 617 617 
— — 22 22 

23.125 28.824 62.388 83.713 
225 1.526 73.066 68.684 

4.172 3.255 14.300 16.402 
290 130 2.910 3.682 
240 90 1.111 1.628 

1.112 972 3.165 3.447 
24.786 18.968 61.661 90.966 
4.289 2.155 49.906 48.277 

17.589 3.793 32.308 35.117 
3.713 3.535 12.258 15.491 

149.567 177.012 780.048 929.227 
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þeim, sem þyngstar byrðar bera. Þegar svo 
er um hnútana búið, hlýtur hver stöðvun 
eða samdráttur innlánaaukningar hjá ein-
stökum bönkum að hafa í för með sér skulda-
söfnun við seðlabankann, sem þeir fá lítt 
við ráðið. 

Lánveitingar fjárfestingarlánastofnana. 

Tafla á síðustu síðu sýnir lánveitingar 
þeirra stofnana, sem hafa það hlutverk að 
lána fé til langs tíma. Heildarlánveitingar 
þeirra 1955 námu 149,6 millj. kr., en 177,0 

millj. kr. á fyrra ári. Langmest varð útlána-
aukning veðdeildar Landsbankans, eða tæp-
ar 27 millj. kr., en það stafaði af fram-
kvæmd hinna nýju laga um veðlán til íbúða-
bygginga, sem áður hefur verið frá sagt í 
Fjármálatíðindum. Allmikið lá þó óafgreitt 
af lánum hjá veðdeildinni um áramót. Mikil 
útlánaaukning, miðað við fyrra ár, varð 
einnig hjá Ræktunarsjóði, en minni hjá 
Framkvæmdabankanum og Fiskveiðasjóði. 
Mestur samdráttur varð hjá lánadeild smá-
íbúða, 14 millj. kr., enda var úthlutun lána 
úr henni lokið á árinu 1954. 

Nokkur orð um gjaldeyrisstöðuna 

Nokkuð hefur borið á því að undanförnu, 
að notaðar hafa verið mismunandi töl-

ur um gjaldeyrisstöðu þjóðarinnar. Hlýtur 
þetta að hafa valdið misskilningi eða jafn-
vel tortryggni í hugum þeirra, sem þessum 
málum eru ókunnugir. Gjaldeyrismálin eru 
margþætt og ýmsar tölur um að velja, þeg-
ar gefa skal til kynna, hver gjaldeyrisaf-
koman hefur verið, og getur niðurstaðan 
oft oltið á því, hverjar verða fyrir valinu. 
Af þessum sökum er ástæða til að gera þessi 
mál hér að umræðuefni og leitast. við að 
skýra nokkur höfuðatriði þeirra. 

Þegar rætt er um gjaldeyrisstöðuna, er 
oftast nær átt eingöngu við eignir og skuld-
ir bankanna, og þá fyrst og fremst seðla-
bankans, í erlendum gjaldeyri. Þar sem 
meginhlutinn af viðskiptum þjóðarinnar við 

umheiminn fer um hendur bankanna, er 
gjaldeyrisverzlun bankanna góður mæli-
kvarði á það, hvort þjóðin aflar meira en 
hún eyðir eða lifir um efni fram. Jafnframt 
sýnir gjaldeyriseignin, hvaða varasjóði 
þjóðin á til að mæta skakkaföllum og óvænt-
um útgjöldum í framtíðinni. Það traust, 
sem gjaldmiðill hverrar þjóðar nýtur, er 
mjög undir því komið, hvern gjaldeyris-
forða hún á. 

Gjaldeyrisstaða bankanna. 

Meðfylgjandi tafla sýnir gjaldeyrisstöðu 
bankanna, það er að segja eign þeirra og 
skuldbindingar í erlendum gjaldeyri um síð-
ustu áramót: 
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því móti að greiða þegar 3/4 hluta hans í 
dollurum. Dollaraforði Íslendinga er nú orð-
inn svo lítill, að lítil líkindi eru til þess, að 
yfirdráttarheimild þessi verði notuð að ráði 
á næstunni. Skuldir við erlenda banka í 
frjálsum gjaldeyri námu 72,8 millj. kr. Eru 
þetta allt stutt lán, sem ætlazt er til að 
standi aldrei til langframa, og yfirleitt talið 
nauðsynlegt, að slíkar skuldir séu greiddar 
fullkomlega niður einu sinni á hverju ári. 
Að lokum námu skuldir á vöruskiptareikn-
ingum 50,3 millj. kr., en hér er einnig um 
skuldir til skamms tíma að ræða, enda er 
gert ráð fyrir, að viðskiptin við vöruskipta-
löndin séu í jafnvægi á hverju samnings-
tímabili. 

Eignir að frádregnum skuldum sýna 
raunverulega stöðu gagnvart útlöndum á 
hverjum tíma. Næstu þrír liðirnir á töfl-
unni sýna kröfur og skuldbindingar, sem 
líklegt er að komi til greiðslu fljótlega. Í 
fyrsta lagi eru innheimtuvíxlar og aðrar 
óinnkomnar kröfur á útlönd, sem námu alls 
74,5 millj. kr. um síðustu áramót, en það 
er óvenjulega há upphæð. Er hér einkum 
um ógreitt andvirði útflutnings að ræða, 
og koma slíkar kröfur yfirleitt til greiðslu 
á næstu 3—4 mánuðum, enda þótt frá því 
séu undantekningar. Hinar erlendu inn-
heimtur hafa því hagstæð áhrif á gjald-
eyrisstöðuna. Hins vegar eiga að koma til 
frádráttar skuldbindingar bankanna í er-
lendum gjaldeyri. Þær eru í fyrsta lagi 
ábyrgðir, sem eru skuldbindingar um að 
greiða erlendum bönkum fyrirvaralaust þá 
upphæð, sem um er að ræða, þegar vörur 
hafa verið sendar til landsins, en í öðru lagi 
greiðsluloforð, sem eru skuldbindingar um 
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að selja innflytjendum gjaldeyri, þegar vör-
ur koma til landsins. Hreyfing allra þessara 
þriggja liða gefa mikilvægar upplýsingar 
um raunverulega aðstöðu bankanna út á 
við. Þess vegna er lokatalan á töflunni, 
gjaldeyrisstaða að meðtöldum kröfum á út-
lönd og skuldbindingum, betri mælikvarði 
á gjaldeyrisástandið heldur en nettóeign í 
erlendum gjaldeyri. 

Aðrar aðstæður. 

Gjaldeyrisstaða bankanna sýnir aðeins 
eina hlið gjaldeyrismálanna. Það er nauð-
synlegt að taka margt annað til athugunar, 
ef gera á sér fullkomna grein fyrir ástandi 
og horfum í þessum málum. Fyrst og fremst 
þarf að gera sér grein fyrir væntanlegum 
gjaldeyristekjum og gjaldeyrisnotkun næstu 
mánuði. 

Það, sem einkum kemur til greina, þegar 
meta skal horfur um gjaldeyristekjur um-
fram kröfur á útlönd, sem bankarnir hafa 
þegar fengið í hendur, er þetta þrennt: 
markaðshorfur erlendis, birgðir af auð-
seljanlegum útflutningsafurðum og fram-
leiðslugeta atvinnuveganna. Markaðshorfur 
eru ætíð nokkuð í óvissu, nema þegar um 
fasta viðskiptasamninga er að ræða. Einnig 
er íslenzku atvinnulífi þannig háttað, að 
sjaldan er fyrirsjáanlegt, hvað aflast muni. 
Hins vegar eru birgðir af útflutningsvör-
um áþreifanlegri upphæð. Á síðasta ári juk-
ust útflutningsvörubirgðir um 94 millj. kr., 
og vó það að nokkru leyti upp hina versn-
andi aðstöðu gagnvart útlöndum, en hún 
nam tæpum 140 millj. kr. á árinu að með-
töldum skuldbindingum og kröfum á útlönd. 

Það ætti samt að varast að tíunda birgða-
aukningu, eins og um örugga gjaldeyriseign 
væri að ræða. í fyrsta lagi veit enginn með 
vissu, hvenær birgðaaukning verður að 
gjaldeyri, en þangað til verður að búa við 
það, sem til er. Í öðru lagi þarf að kanna, 
hverjar séu orsakir birgðaaukningarinnar. 
Ef hún stafar af því, að þegar hefur geng-
ið með sölu afurða þjóðarinnar á erlendum 
mörkuðum en áður, er hún ekki hagkvæm, 
heldur getur jafnvel verið hættuleg. Hún 
kann þá að boða samdrátt í framleiðslu eða 

verðfall á markaði. Sú birgðaaukning, sem 
varð hér á s.l. ári, var að einhverju leyti 
þessa eðlis og stafaði af tregari sölu á freð-
fiski í Bandaríkjunum og þrengri markaði 
fyrir skreið, en vonandi rætist úr því á 
þessu ári. Í öðru lagi getur birgðaaukning 
stafað af því, að framleiðsla sé vaxandi, en 
ef svo er, er ástæða til meiri bjartsýni um 
auknar gjaldeyristekjur. Nokkurn hluta 
birgðaaukningarinnar á árinu 1955 má 
rekja til þessara orsaka, en þar er fyrst og 
fremst um að ræða aukningu á birgðum af 
útflytjanlegum landbúnaðarvörum, einkum 
kjöti, sem fyrir lágu um áramót vegna mik-
illar framleiðsluaukningar á árinu. Öruggt 
var, að þessar birgðir mundu seljast snemma 
á þessu ári. 

Um hina hliðina, hver gjaldeyrisþörfin 
muni verða, er allt í meiri óvissu. Mjög 
erfitt er að áætla væntanlega innflutnings-
þörf, og engar tölulegar upplýsingar liggja 
fyrir um birgðir af innfluttum vörum í 
landinu, sem eru þó engu síður mikilvægar 
en birgðir af útflutningsafurðum. 

Hvað þarf gjaldeyrisforðinn að vera mikill? 

Hvernig sem gjaldeyrisafstaða þjóðar-
innar út á við er reiknuð, er það ljóst, að 
því fer fjarri, að viðunandi ástand ríki í 
þessum efnum. Raunverulegur gjaldeyrir 
var um áramót aðeins til fyrir nokkurra 
daga innflutningi, og bankarnir hafa tekið 
að sér gjaldeyrisskuldbindingar, sem þeir 
geta því aðeins staðið við, að ekki verði al-
varlegt hlé á gjaldeyrisöfluninni. Með þeim 
gjaldeyrishöftum, sem hér eru, er að vísu 
hægt að komast lengi af með mjög lítinn 
gjaldeyrisforða, en það getur haft í för 
með sér, eins og komið hefur í ljós að undan-
förnu, að herða verður mjög að um veitingu 
gjaldeyrisleyfa og yfirfærsluheimilda frá 
bönkunum. Nú er áreiðanlega miklu meira 
fyrirliggjandi af óafgreiddum innflutnings-
og gjaldeyrisbeiðnum en fyrir ári síðan, og 
er það einn þáttur ástandsins, sem ekki má 
gleyma. En þótt hægt sé að þrauka á þenn-
an hátt býsna lengi, er það jafn víst, að 
eitt frumskilyrðið til þess að koma á við-
unandi ástandi í gjaldeyris- og innflutnings-
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málum er, að þjóðin eignist álitlegan gjald-
eyrisforða. Kostir þess að hafa slíkan gjald-
eyrisforða eru margir, og skulu aðeins 
nokkrir taldir: 

1) Gjaldeyrisforði er nauðsynlegur til þess 
að bankarnir geti staðizt þær árstíða-
sveiflur, sem fylgja gjaldeyrisöflun og 
gjaldeyrissölu hér á landi. Yfirleitt 
versnar gjaldeyrisstaðan ætíð á vorin 
og sumrin, en batnar aftur á haustin 
og fyrra hluta vetrar, þegar útflutn-
ingurinn er mestur. 

2) Verulegt frelsi í gjaldeyrismálum er 
óhugsandi án gjaldeyrisforða, sem er 
svo mikill, að bankarnir geti annað 
yfirfærslum allt árið um kring, jafn-
vel þótt verulegar sveiflur verði bæði 
í gjaldeyrisöflun og gjaldeyriseftir-
spurn. Jafnframt getur gjaldeyrisforð-
inn verið veigamikið tæki í peninga-
málum og orðið til þess að styrkja 
mjög aðstöðu seðlabankans. Ekkert er 
hættulegra framkvæmd frjálsrar stefnu 
í peningamálum en að draga þurfi úr 

yfirfærslum fyrirvaralítið, þótt gjald-
eyrisstaðan versni örlítið. Slíkt skapar 
ótta við innflutningsstöðvun og stór-
aukna eftirspurn eftir innfluttum vör-
um. 

3) Loks mundi álitlegur forði erlends 
gjaldeyris afla fjármálakerfi þjóðar-
innar trausts innan lands og utan, sem 
erfitt er að meta til f jár. 

Hitt er svo annað mál, hversu mikinn 
gjaldeyrisforða Íslendingar ættu að reyna 
að eignast. Víðast er talið, að 3—4 mánaða 
gjaldeyrisþörf sé hæfilegur varasjóður, en 
líklega þyrfti hann að vera heldur meiri 
hér á landi, vegna þess hve miklar árstíða-
sveiflur eru hér í inn- og útflutningi. Ættu 
Íslendingar ekki að setja sér lægra mark-
mið en að gjaldeyrisforðinn að ófrádregn-
um skuldbindingum nemi 400—500 millj. 
kr. Þetta kann að virðast fjarlægt mark, 
eins og nú er háttað, en þrátt fyrir stundar-
erfiðleika mega menn ekki missa sjónar af 
því og sætta sig við ástand, sem aldrei get-
ur orðið varanlegt eða heilbrigt. 



Fréttaþættir 
Utanríkisviðskipti og gjaldeyrisstaða — Útgerð og aflabrögð 
— Landbúnaður 1955 — Atvinnuleysistryggingar — Við-
skiptasamningar — Gengi — Pemngamarkaður. 

Utanríkisviðskipti og gjaldeyrisstaða. 

Verzlunarjöfnuðurinn var óhagstæður um 
416 millj. kr. á árinu 1955, og er það 

miklum mun verri afkoma en árið áður, en 
þá varð verzlunarjöfnuðurinn óhagstæður 
um 284 millj. kr. Á árinu 1953 varð verzl-
unarjöfnuðurinn hins vegar neikvæður um 
405 millj. kr. eða álíka og 1955. Útflutnings-
verðmætið jókst aðeins um tæpar 2 millj. 
kr. frá árinu 1954 til 1955, en innflutning-
urinn jókst um 134 millj. kr. Á síðasta árs-
fjórðungi varð innflutningurinnn 84 millj. 

kr. meiri en á sama tíma árið áður, en sveifl-
urnar í utanríkisviðskiptum frá einum mán-
uði til annars má greinilega sjá af línuritinu 
neðst á þessari síðu. 

Helztu breytingar, sem orðið hafa á út-
flutningsverzluninni á árinu 1955, eru þær, 
að útflutningur saltfisks hefur aukizt all-
mikið, en samdráttur orðið á útflutningi 
freðfisks vegna minni útflutnings til Banda-
ríkjanna. Útflutningur skreiðar varð miklu 
minni 1955 en árið áður, enda gætti þar all-
mikillar sölutregðu á árinu. í skiptingu út-
flutnings á greiðslusvæði eru helztu breyt-



F R É T T A Þ Æ T T I R 
33 

ingarnar þær, að allmikil aukning hefur 
orðið á útflutningi til vöruskiptalanda, og 
hækkaði hlutdeild þeirra úr 34,9% árið 1954 
í 43,9% árið 1955. Hlutdeild E.P.U.-landa 
í útflutningi lækkaði úr 47,4% í 43,8% og 
dollaralanda úr 17,7% í 12,3%. Mjög lítil 
breyting varð á skiptingu innflutnings á 
greiðslusvæði, hlutdeild vöruskiptalanda 
lækkaði lítið eitt, en hlutdeild dollaralanda 
hækkaði. (Töflur I—IV aftast í heftinu 
sýna inn- og útflutning undanfarin ár.) 

Gjaldeyrisafkoman á árinu 1955 varð stór-
um verri en árið áður, en vegna hinna miklu 
duldu gjaldeyristekna, einkum af fram-
kvæmdum á Keflavíkurflugvelli, varð af-
koman þó miklu betri en tölurnar um inn-
og útflutning gefa til kynna. Yfirfærslur á 
vegum varnarliðsins og verktaka þess námu 
220,1 millj. kr. á árinu auk tekna af olíusölu 
o. fl. á Keflavíkurflugvelli. Samkvæmt með-
fylgjandi töflu voru greiðsluviðskipti bank-
anna óhagstæð um 119,5 millj. kr. á árinu 
1955. Árið áður voru þau hagstæð um 12,4 
millj. kr. Birgðir af útflutningsafurðum 
voru áætlaðar 94 millj. kr. hærri í árslok 
en árið áður, en gjaldeyrisskuldbindingar 
bankanna voru 25 millj. kr. meiri. 

Það sem af er þessu ári, hefur gjaldeyris-
þróunin enn verið óhagstæð. Á fyrstu þrem-
ur mánuðum ársins versnaði gjaldeyrisstað-
an að meðtöldum erlendum innheimtum um 
12,0 millj. kr., en um 26,3 millj. kr. á sama 
tíma í fyrra. Gjaldeyrisstaðan að frádregn-
um skuldbindingum versnaði um 39,4 millj. 
kr., en um 42,2 millj. kr. á sama tíma á síð-
asta ári. 

Í lok marzmánaðar voru bankarnir í um 
40 millj. kr. nettóskuld við útlönd, en að við-

bættum kröfum á útlönd og frádregnum er-
lendum skuldbindingum var staðan óhag-
stæð um 158 millj. kr. 

Lítil von er til þess, að gjaldeyrisafkom-
an batni á næstunni. Að vísu eru markaðs-
horfur ekki slæmar, en aflabrögð hafa ver-
ið mun lakari á vetrarvertíð en undanfarin 
tvö ár. 

Útgerð og aflabrögð. 

Heildaraflinn árið 1955 varð 409 þúsund 
tonn, en það var 5,5 % meiri afli en árið áð-
ur. Fiskaflinn — annar en síldarafli — varð 
meiri en nokkru sinni fyrr. Aukningin staf-
ar að verulegu leyti af því, að karfaveiði 
togaraflotans jókst um 21,2% frá fyrra ári, 
og hefur sú veiði aukizt um 98,3% á tveim-
ur árum. Í annan stað stafar aukningin af 
meiri afla bátaflotans, sem jókst um 6,3% 
frá árinu áður. Þrátt fyrir aflabrest á sild-
veiðum fyrir Norðurlandi var síldaraflinn 
10,4% meiri en árið áður, enda brást 
sumarsíldveiðin gersamlega það ár. Síld-
veiðarnar fyrir Suðvesturlandi gengu allvel 
og stóðu lengur en oft áður. 

Helztu breytingar á fiskverkun voru, að 
saltfisksframleiðslan jókst um nær 24% og 
skreiðarframleiðslan um 12,5%, hins vegar 
minnkaði fiskur til frystingar um 5%. 
(Töflur V—VII aftast í heftinu sýna fisk-
aflann og hagnýtingu hans.) 

Vetrarvertíð. Fiskaflinn fyrstu tvo mán-
uði vertíðarinnar var allmiklu minni í ár en 
í fyrra og örlítið minni en 1954. Var heildar-
aflamagnið 23,9% minna fyrstu tvo mánuð-
ina í ár en í fyrra, og var minnkun afla-
magnsins hjá togaraflotanum mun meiri en 
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hjá bátaflotanum. Rýrnun aflamagnsins hjá 
bátaflotanum er öll í janúarmánuði, og er 
það vegna þess, að róðrar hófust ekki al-
mennt fyrr en 24. janúar. í febrúarmánuði 
var afli bátaflotans nokkru meiri en í sama 
mánuði í fyrra. Fyrra hluta marzmánaðar 
voru gæftir stirðar, en síðara hluta mán-
aðarins voru þær allgóðar í flestum ver-
stöðvum. Aflamagn hefur verið heldui' neð-
an við meðallag, en heildartölur liggja enn 
ekki fyrir. 

Afli togaranna hefur yfirleitt verið mjög 
tregur á vertíðinni, hefur það verið bæði 
vegna erfiðs tíðarfars og aflabrests. Þegar 
kom fram um miðjan aprílmánuð, fór þó 
aflinn hjá togurunum að glæðast töluvert. 

Eins og að framan getur, hófu bátar ekki 
almennt róðra fyrr en 24. janúar, var það 
vegna þess, að útgerðarmenn töldu sér ekki 
fært að láta báta hefja róðra sökum versn-
andi afkomu bátaflotans, sem einkum staf-
aði af hækkandi útgerðarkostnaði. Leituðu 
útgerðarmenn eftir samningum við ríkis-
stjórnina um, að reynt yrði að skapa útgerð-
inni hagstæðari rekstrargrundvöll en verið 
hefur. Um síðastliðin áramót höfðu samn-
ingar ekki tekizt, og kom því til stöðvunar 
bátaflotans frá 1. janúar 1956. Hinn 21. 
janúar tilkynnti ríkisstjórnin svo samtök-
um útvegsmanna, að hún mundi beita sér 
fyrir sérstökum ráðstöfunum til stuðnings 
sjávarútveginum, sem einkum væru í því 
fólgnar að greiða niður hluta af vátrygg-
ingarverði fiskibáta, koma i veg fyrir verð-
lækkun á fiski innan lands með uppbótum 
á fiskverð vegna hækkaðs vinnslukostnaðar 
og hækka framlag til togaraútgerðarinnar 
úr 2.000 kr. upp í 5.000 kr. á úthaldsdag. Að 
fenginni þessari tilkynningu ríkisstjórnar-
innar hóf bátaflotinn almennt veiðai'. 

A öðrum stað í þessu hefti Fjármálatíð-
inda er nánar rætt um löggjöfina um stuðn-
ing ríkisins við útgerðina. 

Landbúnaður 1955. 

Árið 1955 var mjög óvenjulegt, hvað 
tíðarfar snerti. Um hásláttinn voru þrálát 
votviðri um Suðurland og Suðvesturland, 

en sólríki og blíða um Austurlana, hvort 
tveggja með fádæmum. 

Töðufengur á síðastliðnu sumri mun hafa 
verið áætlaður um 300—400 þús. hestum 
minni en 1954, en það ár var töðufengur 
meiri en nokkru sinni fyrr, það er um 2.400 
þús. hestar. Heyskapurinn gekk að vonum 
illa um allt Suðurland og víða um Vestur-
land, hins vegar varð heyfengur meiri en 
nokkru sinni fyrr á Norðurlandi. Notkun 
tilbúins áburðar jókst allverulega á árinu. 

Uppskera grænmetis og garðávaxta var 
minni en á fyrra ári. Kartöfluuppskeran var 
lakari en í meðallagi, og hefur verið áætluð 
um 80 þús. tunnur. Í niðurlagi fréttaþáttar-
ins um landbúnað í síðasta hefti Fjármála-
tíðinda var frá því skýrt, að nýlega hefðu 
borizt tölur um kartöfluuppskeruna í ár, en 
átti að vera á árinu 1954, og leiðréttist það 
hér með. 

Í síðasta hefti Fjármálatíðinda var skyrt 
frá sauðfjárslátrun, en kjötframleiðslan 
jókst um rúm 50% frá árinu áður. Vegna 
hinnar miklu framleiðsluaukningar á árinu 
var ákveðið að flytja út verulegt magn af 
kjöti, og hafa þegar verið flutt út um 900 
tonn, en áætlað hefur verið, að flutt yrðu 
út minnst 1.500 tonn af kjötframleiðslu 
fyrra árs. 

Mjólkurmóttaka á síðastliðnu ári var 54,2 
þús. lítrar, en það er 3,5% meira en árið 
áður. Nýmjólkursalan óx um 6,8%, en smjör-
salan varð hins vegar sú sama og árið 1954. 
Ein afleiðing óþurrkanna síðastliðið sumar 
varð sú, að smjörframleiðslan dróst veru-
lega saman í febrúarmánuði s.l., en hún 
varð þá 50% minni en vera þurfti, til þess 
að hægt væri að fullnægja eftirspurninni 
í febrúar, og gengu því allar smjörbirgðir 
landsmanna til þurrðar. Gert var ráð fyrir, 
að í aprílmánuði yrði smjörframleiðslan 
komin í eðlilegt horf aftur. Framleiðsla 
mjólkurosta minnkaði um 28% frá árinu 
áður. (VIII. tafla aftast í heftinu sýnir 
framleiðslu og sölu mjólkurafurða.) 

Endanlegar tölur um búfjáreign lands-
manna í árslok liggja ekki enn fyrir, en 
samkvæmt áætlun hefur tala sauðfjár á 
fóðrum í vetur verið um 670 þúsund, en það 
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er um 30 þúsund fleira en síðastliðinn vet-
ur. Hins vegar má gera ráð fyrir, að naut-
gripum hafi fækkað litið eitt á árinu. 

Atvinnuleysistryggingar. 

Þegar samningar tókust hinn 28. apríl 
1955 að afloknu hinni miklu sex vikna vinnu-
stöðvun, voru kjarasamningar þeir, sem 
deiluaðilar gerðu með sér, meðal annars 
byggðir á fyrirheiti ríkisstjórnarinnar um 
að beita sér fyrir setningu löggjafar um 
atvinnuleysistryggingar á næsta þingi. Voru 
í lokasamkomulaginu tiltekin nokkur atriði, 
sem lögin skyldu fela í sér. 

Hinn 2. júní 1955 var skipuð fimm manna 
nefnd til þess að semja frumvarp til laga 
um atvinnuleysistryggingar. Ýmis atriði, 
sem um var samið við lausn verkfallsins, 
voru óljós, þannig að talsverðs ágreinings 
gætti í nefndinni, og tafði það fyrir störf-
um hennar. Frumvarpið var því ekki lagt 
fram á Alþingi fyrr en 28. febrúar 1956 og 
var samþykkt 26. marz s.l. Skal nú gerð 
grein fyrir helztu atriðum þessarar lög-
gjafar. 

Samkvæmt 1. grein laganna skal stofna 
atvinnuleysistryggingasjóð. Stofnfé hans 
skal vera verðlækkunarskattshluti sam-
kvæmt lögum nr. 42 14. apríl 1943. Upphæð 
þessa f jár, sem verið hefur í vörzlu Trygg-
ingastofnunarinnar, var í árslok 1955 4.361 
þús. kr. Árlegar tekjur atvinnuleysistrygg-
ingasjóðs eru þessar: 

1. iðgjöld atvinnurekenda, 
2. framlag frá sveitarfélögum, 
3. framlag úr ríkissjóði. 

Atvinnurekendur skulu greiða sem svarar 
1% af almennu dagvinnukaupi Dagsbrúnar 
miðað við 48 klst. vinnuviku. Samkvæmt nú-
gildandi kauptaxta svarar það til 4,88 kr. í 
grunn fyrir hverja vinnuviku. Á upphæð 
þessa skal greiða vísitöluálag samkvæmt 
meðalvísitölu þeirri, sem umrætt kaup hef-
ur verið greitt eftir árið á undan. Skatt-
yfirvöld skulu skipta iðgjöldum eftir starfs-
greinum á reikninga hinna einstöku verka-
lýðsfélaga í umdæmum, þar sem fleiri en 
eitt verkalýðsfélag er starfandi, og hefur 
þá hvert verkalýðsfélag sérreikning við 

sjóðinn. Skipta skal úr iðgjöldum vegna 
utansveitarfólks, sem á heimilisfang á þeim 
stöðum, sem lög þessi taka til, sem síðan 
skal svo skipt eftir starfsgreinum á reikn-
inga hinna einstöku verkalýðsfélaga þar. 
Framlög sveitarfélaga til atvinnuleysis-
tryggingasjóðs skulu vera jafnhá framlagi 
atvinnurekenda. Framlag sveitarfélags 
ákvarðast því af þeirri upphæð iðgjalda frá 
atvinnurekendum, sem samtals hefur verið 
færð á sérreikninga verkalýðsfélaganna í 
hverju sveitarfélagi. Framlagið færist á 
sérreikninga félaganna með sama hætti og 
iðgjöldin. Sveitarfélög greiða ekki framlög 
á móti þeim iðgjöldum, sem renna í stofn-
sjóð. — Ríkissjóður greiðir framlag til at-
vinnuleysistryggingasjóðs, sem vera skal 
tvöfalt hærra en álögð iðgjöld atvinnurek-
enda. Skal upphæðinni skipt á sérreikninga 
félaganna við sjóðinn. Iðgjöld skulu greidd 
frá 1. júní 1955. 

Rétt til bóta eiga þeir, sem eru á aldrin-
um 16—67 ára og uppfylla eftirtalin skil-
yrði: a) Eru fullgildir félagar í verkalýðs-
fé.Iögum, sem lögin taka til og hafa 20 með-
limi eða fleiri. Þó skulu meðlimir þeirra fé-
laga, sem hafa færri en 20 félagsmenn, öðl-
ast rétt til bóta, hafi félagið gert samning 
við atvinnurekenclur um greiðslu til atvinnu-
leysistryggingasjóðs fyrir gildistöku lag-
anna. b) Hafa á síðustu 12 mánuðum stund-
að að minnsta kosti í 6 mánuði vinnu, sem 
greidd er samkvæmt kjarasamningi eða 
kauptaxta verkalýðsfélags. Bótaréttur glat-
ast ekki, þótt hlutaðeigandi stundi um tíma 
önnur hliðstæð störf, t. d. kaupavinnu. 
c) Sanna með vottorði vinnumiðlunar, að 
þeir hafi á síðastliðnum sex mánuðum verið 
atvinnulausir að minnsta kosti 36 virka 
daga, þar af 9 daga á síðustu 18 dögum. 
Þeir, sem orðnir eru 67 ára, en njóta ekki 
ellilífeyris, eiga rétt til atvinnuleysisbóta. 
Bætur greiðast ekki þeim, sem: 

1) taka þátt í verkfalli eða verkbann nær 
til. 

2) njóta slysa-, sjúkra- eða örorkubóta 
samkvæmt almannatryggingalögunum. 

3) hafa misst vinnu af ástæðum, sem þeir 
eiga sjálfir sök á, svo sem drykkju-
skaparóreglu. 
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4) sviptir eru frelsi sínu að opinberri til-
hlutan. 

5) ófærir eru til vinnu eða neita vinnu, 
sem þeim býðst að tilhlutan vinnumiðl-
unarskrifstofu. Bótaréttur glatast þó 
ekki, þótt hafnað sé vinnu í öðru 
byggðarlagi eða annarri starfsgrein, 
fyrr en hlutaðeigandi hefur notið bóta 
í 4 vikur. 

6) hafa á síðustu 6 mánuðum haft tekjur, 
sem fara fram úr 75% af meðalárstekj-
um almennra verkamanna eða kvenna, 
ef um konu er að ræða, í heimabyggð 
næstliðið ár. Þó skal ekki miða við 
hærri tekjur en 300 daga dagvinnulaun 
verkamanns eða verkakonu í Reykja-
vík. 

7) dvelja erlendis. 
Sá, sem hefur öðlazt rétt til bóta, á rétt 

til þeirra fyrir þá virka daga umfram sex, 
sem hann hefur verið atvinnulaus á síðustu 
18 virkum dögum. Hafi verið um algert og 
samfellt atvinnuleysi að ræða undanfarna 
18 virka daga, má greiðsla bóta hefjast frá 
og með 16. atvinnuleysisdegi, enda þótt ekki 
sé fullnægt skilyrðum um 36 atvinnuleysis-
daga á síðastliðnum sex mánuðum. Bóta-
réttur fellur niður, hafi hinn tryggði vinnu 
samfellt í 12 daga eða í 18 daga af 24 dög-
um. Atvinnuleysisbætur greiðast ekki leng-
ur en 4 mánuði ár hvert. 

Upphæð bóta er 12,00 kr. á dag fyrir ein-
hleypan mann, 15,00 kr. á dag fyrir kvænt-
an mann og 3,00 kr. á dag fyrir hvert barn 
allt að þremur, yngra en 16 ára, sem er á 
fullu framfæri bótaþega. Heimilt er að 
ákveða hærri bætur, þó ekki hærri en svo, 
að þær nemi 26,00 kr. á dag fyrir einhleyp-
an mann, 30,00 kr. á dag fyrir kvæntan 
mann og 4,00 kr. á dag fyrir hvert barn allt 
að þremur, yngra en 16 ára, sem er á fullu 
framfæri bótaþega. Bætur mega ekki vera 
hæri'i en svo, ao þær ásamt öðrum tekjum 
bótaþega nemi 75% af almennu dagvinnu-
kaupi verkamanna í Reykjavík fyrir 8 
stunda vinnudag. Framangreindar bótaupp-
hæðir eru grunnupphæðir, sem verðlags-
uppbætur greiðast á eftir sömu reglum og 
greitt er á laun almennra vei'kamanna í 
Reykjavik. 

Bætur greiðast úr sérreikningi þess fé-
lags, sem bótaþegi telst til. Ef fé er ekki 
fyrir hendi á sérreikningi félags eða sam-
bands til greiðslu bóta, er sjóðsstjórn heim-
ilt að lána stofnfé atvinnuleysistrygginga-
sjóðs, og ef stofnfé sjóðsins er þrotið, er 
einnig heimilt að lána milli sérreikninga 
með ábyrgð ríkissjóðs. 

Úthlutun bótafjár fyrir hvert félag eða 
félagasamband skal vera undir stjórn nefnd-
ar, sem skipuð sé fimm mönnum, þremur 
frá verkalýðsfélagi eða sambandi, einum frá 
Vinnuveitendasambandi Íslands og einum 
frá Vinnuveitendasambandi samvinnufélag-
anna. Hver einstakur nefndarmaður eða sá, 
sem sækir um bætur, getur áfrýjað úr-
skurði úthlutunarnefndar til sjóðsstjórnar. 

Stjórn atvinnuleysistryggingasjóðs skal 
skipuð sjö mönnum, þar sem einn er til-
nefndur af Alþýðusambandi Íslands, annar 
af Vinnuveitendasambandi Íslands og fimm 
kosnir af sameinuðu Alþingi. Jafnmargir 
varamenn skulu kosnir á sama hátt. 

Ákvæði laganna taka aðeins til atvinnu-
rekenda, verkalýðsfélaga og meðlima þeirra 
í kaupstöðum og kauptúnum með 300 íbúa 
eða fleiri. Enn fremur til allra erlendra 
verktaka, sem hafa með höndum fram-
kvæmdir hér á landi. Ráðherra getur ákveð-
ið, að lögin taki til annarra staða, ef verka-
lýðsfélög og atvinnurekendur þar óska þess 
og hlutaðeigandi sveitarstjórn mælir með 
því. 

Lögin öðluðust þegar gildi við samþykkt 
þeirra að öðru leyti en því, að ákvæðið um 
bætur kemur ekki til framkvæmda fyrr en 
1. október 1956. 

Vinnumiðlun. Jafnframt því, sem frum-
varpið um atvinnuleysistryggingar var lagt 
fyrir Alþingi, var lagt fram frumvarp um 
vinnumiðlun. Var það nauðsynlegt til þess 
að hægt væri að framkvæma löggjöfina um 
atvinnuleysistryggingar. Frumvarpið var 
samþykkt á Alþingi 27. marz 1956. 

Í hverjum kaupstað og kauptúni með 300 
íbúa skal starfrækt vinnumiðlun. Sveitar-
stjórn annast vinnumiðlun, hver í sínu 
sveitarfélagi, undir yfirumsjón félagsmála-
ráðuneytisins. Sveitarstjórn getur þó falið 
öðrum framkvæmdina. 
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Hlutverk vinnumiðlunar er: að veita 
verkamönnum, öryrkjum og unglingum að-
stoð við að finna vinnu við þeirra hæfi og 
atvinnurekendum að fá hæfa verkamenn; 
að miðla vinnu milli verkamanna um land 
allt, eftir því sem hægt er; að úthluta at-
vinnubótavinnu og annarri vinnu, sem ríki, 
sveitarfélög eða aðrar opinberar stofnanir 
óska, að úthlutað sé; að fylgjast með at-
vinnuháttum og safna skýrslum og gögnum 
þar að lútandi, annast atvinnuleysisskrán-
ingar og veita opinberum stofnunum, verka-
lýðsfélögum og félögum atvinnurekenda 
upplýsingar um atvinnuástandið, eftir þvi 
sem unnt er; að láta launþegum, sem óskað 
hafa aðstoðar við vinnuráðningar, í té vott-
orð um atvinnu þeirra eða atvinnuleysi það 
timabil, sem þeir hafa verið skráðir sem 
umsækjendur um atvinnu; að inna af hönd-
um önnur þau störf, sem lög og reglugerðir 
ákveða. 

Viðskiptasamningar. 

Spánn. Viðskiptasamningur sá, sem gerð-
ur var við Spán í desember 1949, hefur nú 
verið framlengdur óbreyttur með gildistíma 
til ársloka 1956. 

Ungverjalancl. Með erindaskiptum í Búda-
pest 23. nóvember 1955 var viðskiptasamn-
ingur við Ungverjaland frá 6. marz 1953 
(sbr. I. hefti Fjármálatíðinda 1954, 30. bls.) 
framlengdur óbreyttur til ársloka 1956. 

Frakkland. Hinn 19. desember 1955 var 
gert samkomulag um framlengingu við-
skiptasamnings milli Íslands og Frakklands 
frá 6. desember 1951. Er gildistími samn-
ingsins til 31. marz 1956, og er gert ráð 
fyrir útflutningi íslenzkra afurða til Frakk-
lands fyrir um 80 millj. franka á þessu sex 
mánaða tímabili. 

Danmörk. Hinn 28. marz 1956 var undir-
ritað samkomulag um viðskipti milli Íslands 
og Danmerkur. Er það samhljóða fyrra sam-
komulagi, og er gildistími þess frá 15. marz 
1956 til 14. marz 1957. 

Pólland. Hinn 6. marz 1956 var undirrit-
að viðskiptasamkomulag milli Íslands og 
Póllands á grundvelli viðskiptasamnings 
milli landanna frá 18. nóvember 1949. Er 

gildistími samkomulagsins frá 1. marz 1956 
til 28. febrúar 1957 og framlengist sjálf-
krafa um eitt ár, nema annar hvor aðili óski 
eftir endurskoðun samningsins fyrir 28 
febrúar 1957. 

Austur-Þýzkaland. Einkavörusamningur. 
Hinn 29. nóvember 1955 var undirritaður í 
Reykjavik vöruskiptasamningur milli ís-
lenzka vöruskiptafélagsins og Deutscher 
Innen- und Aussenhandel í Austur-Þýzka-
landi. Samningurinn gildir frá 1. janúar 
1956 til 31. desember 1956. Samkvæmt samn-
ingnum er gert ráð fyrir gagnkvæmum 
vöruskiptum, er nemi andvirði 3.310 þús. 
dollara. Íslendingar skulu flytja til Austur-
Þýzkalands frystan fisk fyrir 2.588 þús. 
dollara, ísaðan fisk fyrir 365 þús. dollara, 
niðursuðuvörur fyrir 80 þús. dollara og 
ýmsar vörur fyrir 200 þús. dollara. Frá 
Austur-Þýzkalandi verði meðal annars 
keyptar eftirtaldar vörur: byggingarvörur, 
kemiskar vörur, vélar og tæki, rafmagns-
vörur og tæki, búsáhöld úr leir, postulíni og 
gleri, vefnaðarvörur, pappír og pappírsvör-
ur o. fl. 
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Penmgamarkaðurinn. 

Þróunin í peningamálum hefur verið 
heldur hagstæðari fyrstu þrjá mánuði þessa 
árs en á síðasta ári, að því undanteknu, að 
gjaldeyrisástandið hefur enn versnað, og 
eru horfur þar allþunglegar. Útlán bank-
anna hafa aukizt mjög lítið, en sparifjár-
aukningin verið meiri en á síðasta ári. 

Sé litið á reikninga seðlabankans, sést, að 
seðlaveltan hefur lækkað um 11 millj. kr. 
frá áramótum til marzloka, en það er held-

ur minni rýrnun en oftast nær á sér stað 
á þessum tíma árs. Hið hagstæðasta í þró-
uninni þennan tíma hefur verið batnandi 
aðstaða viðskiptabankanna gagnvart seðla-
bankanum. Alls hafa nettóskuldir banka og 
sparisjóða við seðlabankann lækkað um 23,3 
millj. kr. síðan um áramót, þar af hafa 
endurkeyptir víxlar lækkað um 10,2 millj. 
kr. Þrátt fyrir þetta er ástandið á þessu 
sviði enn fjarri því að vera viðunandi, þar 
sem nettóskuldir banka og sparisjóða, að 
meðtöldum innstæðum sparisjóðsdeildar-

Seðlavelta. 

Aðstaða bankanna gagnvart útlöndum. 
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innar vegna innheimtu og ábyrgða, voru 
76,3 millj. kr. í lok marzmánaðar, en á 
sama tíma í fyrra námu nettóinnstæður 
sömu aðila 9,5 millj. kr. Það hlýtur að vera 
eitt meginmarkmiðið í peningamálum á 
þessu ári að þurrka út þessar skuldir við 
seðlabankann. 

Aðstaða ríkissjóðs og ríkisstofnana gagn-
vart seðlabankanum var góð á s.l. ári, en 
fyrstu þrjá mánuði þessa árs hafa nettó-
hlaupareikningsskuldir aukizt um 38 millj. 
kr. Stafar þetta að mestu leyti af auknum 

skuldum á aðalviðskiptareikningi ríkissjóðs, 
en einnig hafa komið til útgjalda á þessu 
tímabili allmiklar greiðslur af rekstrar-
afgangi s.l. árs. Horfurnar í fjármálum 
ríkissjóðs eru vafalaust erfiðari nú en á 
síðasta ári, en þó er þess að vænta, r.ð ekki 
komi til alvarlegrar skuldasöfnunar við 
seðlabankann á þessu ári, en það mundi 
verða alvarlegt fyrir ástandið í peninga-
málum. 

Það sem af er þessu ári, hefur útlána-
aukning bankanna aðeins numið 3,7 millj. 

Endurkeyptir víxlar í seðlabankanum. 

Heildarútlán bankanna. 



21, F J Á R M Á L A T Í Ð I N D I 

kr., og er það mun hagstæðara en títt er um 
þetta leyti árs, þegar útlán til útgerðar eru 
mikil vegna vetrarvertíðar. Til samanburð-
ar má geta þess, að fyrstu þrjá mánuðina 
1955 nam útlánaaukningin 93 millj. kr., en 
rúmum 38 millj. kr. á sama tíma 1954. Það 
liggur nærri, að lokað hafi verið fyrir útlán 
þennan tima til alls nema höfuðatvinnuveg-
anna, en búast má við því, að lán til þeirra 
hækki frekar, þegar kemur lengra fram á 
vorið. 

Þróun innlána hefur verið sú, að spari-

fjárinnstæður hafa hækkað, en veltiinnlán 
hins vegar lækkað verulega. Nam lækkun 
veltiinnlánanna fyrsta ársfjórðunginn tæp-
um 70 millj. kr., en á sama tíma í fyrra 
hækkuðu veltiinnlánin um 29 millj. kr. Spari-
innlánin jukust fyrstu þrjá mánuði ársins 
um tæpar 49 millj. kr., og var það mun meiri 
aukning en á sama tíma á s.l. ári, en þá 
nam aukningin aðeins rúmum 20 millj. kr. 
Á fyrsta ársfjórðungi 1954 nam sparifjár-
aukningin hins vegar 67 millj. kr. 

Spariinnlán í bönkunum. 

Veltiinnlán í bönkunum að frádregnu mótvirðisfé. 



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

1954—1956 í millj. kr. 

II. tafla. Útflutningur helztu vöruflokka í millj. kr. og hlutfallstölum (%). 
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III. tafla. Viðskipti við einstök lönd i 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 báta, frá janúar 1954 til febrúar 1956. 

VI. tafla. Fiskaflinn 1953—1955, skipt á fisktegundir. 
Miðað er við fiskinn slægðan með haus að öðru leyti en því, að síld og annar fiskur 

í verksmiðjur er talinn óslægður úr sjó. 
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VII. tafla. Hagnýting fiskaflans 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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