




Ný viðhorf 

Atburðaríkt hefur veriö í hinum al-
þjóðlegu efnahagsmálum, það sem 

af er þessu ári. Ber þar tvennt hæst: 
annars vegar gjaldeyrisvandræðin í 
Evrópu og hinar róttæku ráðstafanir, 
sem gripið hefur verið til þeim til úr-
lausnar, gengislækkanir í Frakklandi 
og Finnlandi og geysileg vaxtahækkun 
í Englandi; en hins vegar fyrirætlanir 
um fríverzlun Evrópu. Allt hlýtur þetta 
að varða Íslendinga miklu vegna náinn-
ar samvinnu og viðskiptatengsla við 
þær þjóðir, sem hlut eiga að máli. Sér-
staklega er ástæða til þess fyrir Íslend-
inga að fylgjast vel með því, sem gerist 
í fríverzlunarmálinu, þar sem á þeim 
vettvangi kunna að gerast atburðir, sem 
orðið gætu örlagaríkir fyrir utanríkis-
verzlun þjóðarinnar. 

Þarflaust mun að rekja sögu fríverzl-
unarmálsins aftur í tímann eða að gera 
grein fyrir meginatriðum þeirra til-
lagna, sem fyrir liggja, þar sem ræki-
lega var um það fjallað í sérstakri grein 
í síðasta hefti Fjármálatíðinda. Hins 

vegar skal nokkuð drepið á viðhorf í 
málinu sem stendur og eðli þess vanda, 
sem Íslendingum er nú á höndum. 

II. 

Undanfarna mánuði hafa staðið yfir 
þrotlausar umræður um fríverzlunar-
samning í öllum löndum innan Efna-
hagssamvinnustofnunar Evrópu. Marg-
vísleg deiluefni og vandamál hafa kom-
ið upp. Alvarlegastur er ágreiningur-
inn um það, hvort landbúnaðarafurðir 
og fiskafurðir skuli undanþegnar eða 
ekki. Þær þjóðir, svo sem Danir, sem 
flytja út landbúnaðarafurðir i stórum 
stil, geta illa sætt sig við, að mikill hluti 
utanríkisviðskipta þeirra njóti í engu 
ávinnings af fríverzluninni. Hins vegar 
eru svo t. d. Bretar, sem vegna við-
skiptasambanda við samveldislönd sín 
og vegna þeirrar verndar, sem brezki 
landbúnaðurinn nýtur, hafa hingað til 
ekki viljað sætta sig við, að verzlun með 
landbúnaðarvörur yrði gerð tollfrjáls. 
Annars konar vandamál eru því sam-
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fara, að fríverzlun hlýtur að valda mikl-
um erfiðleikum hjá framleiðslugrein-
um, sem til þessa hafa notið mikillar 
tollverndar, einkum meðal þeirra þjóða, 
sem skammt eru á veg komnar í nútima-
iðnaði. Hefur verið rætt um, að gera 
þurfi sérstakar ráðstafanir til aðstoðar 
þeim þjóðum, sem i slíkan vanda kunno, 
o,ð rata, en einnig hefur komið til greina 
að veita þeim tímabundna undanþágu 
frá tollalækkunum. 

Enn er alls ekki séð fyrir, hver niður-
staða samningaumleitananna verður, né 
hvort samningar muni yfirleitt takast. 
Flestir eru þó eindregið þeirrar skoð-
unar, að heppnast muni að finna mála-
miðlun, sem nægt geti til samkomulags. 

Samningur sexveldanna, Frakklands, 
Þýzkalands, Ítalíu og Beneluxlandanna 
þriggja, um sameiginlegan markað, sem 
gerður var í Róm í marz, verður vafa-
laust endanlega staðfestur mjög bráð-
lega. Samkeppnisaðstaða þeirra landa, 
sem utan við standa, hlýtur mjög að 
versna innan sexveldasvæðisins við 
gildistöku hans á næsta ári. Þeim er 
ekki sízt þess vegna nauðsyn að koma 
á friverzlunarsvæði, sem nái yfir öll 
lönd innan Efnahagssamvinnustofnun-
arinnar. 

inga, ef fríverzlunin yrði að veruleika, 
en þeir væru ekki þátttakendur. Það er 
ljóst, að sexveldasamningurinn, sem nú 
liggur fyrir, mun rýra mjög samkeppn-
isaðstöðu Íslendinga á samningssvæð-
inu, t. d. á hinum mikilsverða saltfisks-
markaði á Ítaliu. Ef einhver verulegur 
hluti fiskafurða verður þar að auki með 
í fríverzluninni, er svo að segja ógern-
ingur fyrir Íslendinga að standa utan 
við, ef þeir vilja halda hinum mikil-
vægu mörkuðum sínum í Vestur-Evrópu. 

Hins vegar er jákvæða hliðin: þau 
tækifæri, sem fríverzlunarsvæðið veitir 
til aukinna viðskipta og bættrar af-
komu. Og það er einmitt á þessum hug-
sjónum, sem tillögurnar um fríverzlun 
í Evrópu eru byggðar. Með afnámi tolla 
skapast markaður 300 milljóna manna, 
sem veita mun skilyrði til miklu stór-
virkari framleiðslutækni en nú tiðkast 
í Evrópu og mun hagkvæmari verka-
skiptingar á milli þjóða. Ávöxtur þess 
mundi verða betri lífskjör Evrópuþjóða. 
Fordæmi Bandaríkjanna, þar sem 
fjöldaframleiðsla hefur náð undraverð-
um árangri, m. a. vegna stærðar mark-
aðsins, styrkir menn í trú þeirra á gildi 
fríverzlunarsvæðisins fyrir þjóðir 
Norðurálfu. 

III. 

Þótt enn sé mikil óvissa um endan-
lega niðurstöðu þessa máls, er líklegt, 
að tvö ólík sjónarmið muni hvetja Ís-
lendinga til þátttöku í hinu fyrirhugaða 
fríverzlunarsvæði. 

Annars vegar er hin neikvæða hlið 
málsins: hin óhagstæðu áhrif, sem það 
mundi hafa á utanríkisviðskipti Íslend-

IV. 

Það er enginn vafi á því, að mjög 
erfitt verður fyrir Íslendinga að sker-
ast úr leik og standa utan við fríverzl-
unarsvæðið, ef það verður sett á stofn 
í Evrópu. Það kynni að hafa í för með 
sér stórfellda erfiðleika fyrir útflutn-
ingsverzlunina og viðskiptalega ein-
angrun frá þeim þjóðum, sem vér eig-
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um nú mest saman við að sælda. Jafn-
framt yrðu Íslendingar af ómetanlegu 
tækifæri til þess að koma upp nýjum 
framleiðslugreinum, sem byggzt gætu 
á hinum nýja frjálsa markaði. 

En þetta er aðeins önnur hlið máls-
ins. Engum, sem kunnugur er efnahags-
málum Íslands, mun blandast hugur um 
þann vanda, sem fríverzlun mundi hafa 
í för með sér. Verðlag hér á landi er úr 
öllu samræmi við verðlag í viðskipta-
löndum vorum, svo að jafnvel afkasta-
mestu útflutningsatvinnuvegirnir eru 
reknir með styrkjum. Mikill hluti inn-
anlandsframleiðslunnar er verndaður 
a,f tollum og beinum höftum, enda á hún 
erfitt í samkeppni gagnvart erlendri 
framleiðslu vegna hins háa framleiðslu-
kostnaðar í landinu. 

Það liggur í augum uppi, að fríverzl-
unin mundi hafa djúptæk áhrif á af-
komu atvinnuveganna, og í rauninni er 
óhugsandi, að Íslendingar geti orðið 
þátttakendur, nema innlent og erlent 
verðlag sé fært til samræmis. Með öðr-
um orðum má segja, að fríverzlunar-
málið krefjist allsherjarendurskoðunar 
á efnahagsmálum þjóðarinnar. Íslend-
ingar verða að gera sér grein fyrir þvi, 
hvar þeir standa. Það er engin von til 
þess, að fríverzlun yrði öllum jafnt í 
hag. Sumar atvinnugreinar munu 
blómgast, en aðrar verða að taka á sig 
aukna samkeppni. Sum fyrirtæki munu 
eflast og dafna, en önnur hnigna og jafn-
vel hverfa úr sögunni. Engin líkindi eru 
til, að ákvarðanir, sem haft geta slíkar 
afleiðingar, verði auðteknar, jafnvel 
þótt þær séu í samræmi við hag þjóðar-
innar í heild. 

V. 

Það ástand, sern nú ríkir í efnahags-
málum Íslendinga, á sér langan aðdrag-
anda. Það hefur skapazt af fjölda 
ákvarðana, sem teknar hafa verið til 
úrlausnar einstökum vandamálum, sem 
að höndum hafa borið. Eins og oft við 
verða, hafa þá hagsmunir einstakra 
stétta og hagsmunahópa ráðið meiru en 
æskilegt hefði verið frá sjónarmiði þjóð-
félagsins í heild. Og það efnahagskerfi, 
sem þannig hefur orðið til, hefur því að-
eins getað starfað, að veruleg höft hafa 
verið á utanríkisverzluninni og útflutn-
ingsatvinnuvegunum hefur verið bætt 
að nokkru tjón þeirra vegna hins háa 
innlenda framleiðslukostnaðar með 
gífurlegum framleiðslustyrkjum. 

Mönnum hafa smám saman orðið ljós-
ari ókostir þessa fyrirkomulags, ekki 
aðeins hve þungt það er í vöfum og 
erfitt í framkvæmd, heldur einnig, hve 
óhagkvæmt það er og hættulegt fyrir 
efnahagslegar framfarir í landinu. Hið 
mikla misræmi í verðlagi vegna upp-
bóta, mishárra aðflutningsgjalda, hafta 
og annarra áhrifa á verðmyndunarkerf-
ið verður þess valdandi, að ógerningur 
er að skera úr um það með fullri vissu, 
hvaða framleiðsla sé hagkvæmust þjóð-
arbúinu. Engir hagfræðilegir útreikn-
ingar, jafnvel þótt þeir væru fram-
kvæmanlegir, geta svarað þessum 
spurningum. Það er því óhjákvæmilegt, 
að margar veigamiklar ákvarðanir um 
efnahagsmál, t. d. um það, hvaða fjár-
festing sé þjóðinni hagkvæmust, séu á 
röngum forsendum reistar. 
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VI. 

Hingað til hafa Íslendingar oftast 
reynt að loka augunum fyrir þessum 
vanda, og er sannarlega ekki lítils um 
vert, ef umræðurnar um fríverzlunar-
málið verða til þess að neyða þá til þess 
að taka hann til rækilegrar athugunar. 
Þá kann svo að fara, að mörg mál, sem 
virðast erfið viðfangs hvert fyrir sig, 
líti öðru vísi út, er þau eru skoðuð í sam-
hengi stærri heildar. 

FJÁRMÁLATÍÐINDI 

Það er ekki tilgangurinn að gera í 
þessu stutta máli fulla grein fyrir þeim 
rökum, sem eru með því og móti, að Ís-
land gerist aðili að fríverzlunarsvæði 
Evrópu. Þau verða heldur alls ekki skýr, 
fyrr en efni fríverzlunarsamningsins 
hefur verið endanlega ákveðið. En full 
ástæða er þó til að hvetja menn nú 
þegar til umhugsunar um þetta mikla 
málefni, sem kann að verða upphaf nýs 
tímabils í efnahagsþróun Evrópu. 

J. N. 



Utanríkisviðskipti 1956 

Inngangur — Útlflutningsverzlun — Innflutningsverzlun — 
Viðskipti við einstök lönd — Gjaldeyrisverzlunin — Erlend 
lán -— Skipulag gjaldeyris- og innflutningsmála. 

Inngangur. 

Aárinu 1956 varð mikil aukning bæði á 
innflutningi og útflutningi. Verzlunar-

hallinn jókst um rúmar 30 millj. kr. og varð 
um 437 millj. kr. Af einstökum vörutegund-
um jókst innflutningur skipa langmest eða 
úr 24,4 millj. kr. árið 1955 í 86,7 millj. kr. 
Verzlunarviðskipti við útlönd urðu að því 
leyti hagstæðari en árið 1955, að útflutn-
ingur jókst hlutfallslega meira en innflutn-
ingur og nam um 72% af innflutningsverð-
mætinu, en aðeins 67% árið 1955. Eftir-
farandi tölur gefa yfirlit yfir utanríkisvið-
skiptin í heild síðustu þrjú árin: 

Greiðsluviðskipti bankanna urðu óhag-
stæð á árinu um 13,4 millj. kr., en um 119,5 
millj. kr. árið áður, svo að þau urðu hag-
stæðari árið 1956. Sé hins vegar tekið tillit 
til lækkunar birgða útflutningsafurða, sem 
nam 45 millj. kr. á árinu 1956 (gagnstætt 
94 millj. kr. aukningu árið áður), og 65 
millj. kr. láns, sem tekið var á árinu 1956 
til að jafna greiðsluhalla við útlönd, og 
annarra erlendra lána, hefur afkoman út á 
við orðið verri árið 1956 en árið áður. Mun-
urinn stafar m. a. af óhagstæðari jöfnuði 
á duldum tekjum og gjöldum. 

Bezta heildarmynd af viðskiptum þjóðar-
búsins við aðra hluta heims fæst af tölum 
um greiðslujöfnuðinn við útlönd. Hallinn á 
greiðslujöfnuðinum fyrir vörur og þjónustu 
árið 1956 var heldur meiri en 1955, 162 
millj. kr. á móti 142 millj. kr. Nánari grein 
er gerð fyrir greiðslujöfnuðinum í sérstakri 
grein aftar í heftinu. 

Útflutningsverzlun. 
Verðmæti útflutningsins jókst verulega 

á árinu 1956 eða um 21,6%. Útflutningur 

Samkvæmt verðvísitölum Hagstofunnar 
breyttist verðlag inn- og útflutnings lítið 
á árinu. Verðlag innfluttrar vöru hækkaði 
um 3%, og verðlag útflutnings hækkaði um 
0,5%, svo að verðhlutfall innfluttrar og út-
fluttrar vöru snerist íslendingum litið eitt 
í óhag. Samkvæmt magnvísitölum jókst inn-
flutningsmagnið um 12% og útflutnings-
magnið um 21,5% miðað við árið á undan. 
Eftirfarandi tölur sýna verð- og magnvísi-
tölur undanfarin fimm ár (1935 = 100) : 
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saltfisks minnkaði lítils háttar, en aukning 
varð á flestum öðrum afurðum, einkum 
skreið, freðfiski, síldar- og hvalafurðum, og 
loks fjórfaldaðist útflutningur á kindakjöti 
frá árinu áður. Birgðir af útflutningsvör-
um voru áætlaðar 45 millj. kr. lægri í árs-
lok en í ársbyrjun. Hlutfall sjávarafurða í 
útflutningnum var svipað og undanfarin 
ár eða 91,7%. 

Verður nú gerð grein fyrir útflutningi 
og sölu helztu vöruflokka, en sundurliðun 

útflutningsins árin 1954—1956 er sýnd á 
1. töflu. 

Markaður fyrir ísfisk stórbatnaði á ár-
inu við lausn löndunardeilunnar við Breta 
og lækkun innflutningstolla af honum í 
Vestur-Þýzkalandi, auk þess sem útgerð er-
lendra togara gekk verr en undanfarin ár 
og framboð því minna á ísuðum fiski. Tog-
arar fóru alls 96 söluferðir til útlanda með 
ísfisk á árinu 1956 á móti 47 árið áður. 
Meðalverð fyrir ísfisk, sem fluttur var til 

1. tafla. Útflutningur 1954—1956 eftir vöruflokkum. 
(Verð í þús. kr. og magn í tonnum, nema annað sé tekið fram.) 
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markaðurinn fyr ir freðfisk á árinu var 
Rússland, en þangað var nær helmingur 
útflutningsmagnsins seldur. Aðrir mikil-
vægir markaðir eru í Bandaríkjunum, en 
þangað fór rétt rúmlega f jórðungur út-
flutningsmagnsins, Tékkó-Slóvakiu og Aust-
ur-Þýzkalandi. Mjög litið hefur verið selt 
til E.P.U.-landa á undanförnum árum. Eins 
og sést á 3. töflu, jókst sala freðsíldar veru-
lega á árinu, en sala frystra hrogna var 
svipuð og árið áður. 

Saltfisksútflutningur stóð nokkurn veg-
inn í stað árið 1956 miðað við árið á undan. 
Saltfisksframleiðslan varð heldur minni eða 
um 45 þús. lestir, en var 48,4 þús. lestir ár-
ið 1955. Af þeim fiski, sem saltaður var 
1956, var tæpur þriðjungur fullverkaður 
fyrir Spánar- og Suður-Ameríkumarkað. 
Verðlag var svipað á fullverkuðum saltfiski 
og árið áður, en heldur lægra á óverkuðum 
saltfiski en árið 1955. Stærsti kaupandi 
óvei-kaðs saltfisks árið 1956 var Portúgal 
með 13,5 þús. tonn, en útflutningur þangað 
jókst um 5 þús. tonn frá fyrra ári. Ítalía 
er næststærsti kaupandinn með 8,7 þús. 
tonn, sem er rúmlega 4 þús. tonnum minna 
en árið áður. Helztu markaðslöndin fyrir 
verkaðan saltfisk voru sem fyrr Brazilía og 

Vestur-Þýzkalands, var kr. 1,90 á kg cif., 
en kr. 1,65 árið áður. Til Bretlands voru 
farnar 13 söluferðir, og var meðalverð þar 
kr. 2,58 á kg. Á 2. töflu er sýndur ísfisks-
útflutningur árin 1955 og 1956 samkvæmt 
verzlunarskýrslum. 

Freðfiskur var eftir sem áður mikilvæg-
asta útflutningsvara Íslendinga á árinu 
1956, en útflutningur hans árin 1955 og 
1956 er sýndur á 3. töflu. Hlutdeild hans í 
heildarútflutningi hækkaði úr 31% árið 
1955 í 32%, en útflutningur hans hefur auk-
izt um 25% frá árinu áður. Hins vegar varð 
freðfisksframleiðslan nokkru minni á árinu 
1956 en árið áður, og stafar það einkum af 
mínni karfaafla. Áætlaðar birgðir freðfisks 
minnkuðu úr 13,5 þús. tonnum í ársbyrjun 
í 5,2 þús. tonn í árslok. Langmikilvægasti 



3. tafla. Útflutningur freðfisks, freðsíldar 
oy frystra hrogna 1955—1956. 

fór lækkandi á árinu, einkum vegna harðn-
andi samkeppni Norðmanna. í árslok var 
áætlað, að til væru í landinu 4,4 þús. tonn 
af skreið, en 6,6 þús. í árslok 1955. Á 5. töflu 
sést skipting skreiðarútflutnings á lönd. 

Spánn, en þau keyptu samtals um 85% af 
öllum útflutningi þessarar vöru héðan. Mest 
af því, sem þá er eftir, var flutt til Kúbu, 
en sáralítið til annarra landa. Fjórða tafla 
sýnir útflutning saltfisks o. fl. eftir lönd-
um. Áætlaðar birgðir óverkaðs saltfisks 
lækkuðu úr 5,5 þús. tonnum í ársbyrjun í 
2,2 þús. tonn í árslok og verkaðs saltfisks 
úr 3,3 þús. tonnum í 2,3 þús. tonn í árslok. 

Útflutningur á harðfiski stórjókst á ár-
inu 1956 miðað við árið áður, en náði þó 
ekki alveg því, sem hann nam árið 1953. 
Hins vegar varð skreiðarframleiðslan á ár-
inu 1956 um 20% minni en árið áður, og 
stafaði það nær eingöngu af lélegri ver-
tíðarafla árið 1956. Mestur hluti skreiðar-
innar fór á markað í Vestur-Afriku, en ekki 
er það allt selt þangað beint. Verð á skreið 
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6.tafla Útflutningur á fiskimjöli 
1955—1956. 

vegar hækkaði verðið lítið eitt. Noregur 
keypti meginið af þessari vöru árið 1955, 
en V.-Þýzkaland árið 1956. Útflutningur 
karfamjöls sést einnig á 7. töflu, en hann 
varð svipaður og árið áður að magni og 
verði. 

Útflutningur þorskalýsis varð heldur 
meiri en árið áður, svo sem sjá má á 8. 
töflu, en verðið heldur lægra. 

Útflutningur hvalafurða stórjókst á ár-
inu frá fyrra ári, og nokkur verðhækkun 
varð á þeim, eins og sjá má af 9. töflu. Á 
árinu veiddust 440 hvalir, en 400 árið áður. 
Öll hvalmjölsframleiðslan fór á innanlands-
markað. 

Útflutningur saltsíldar jókst töluvert á 
árinu 1956, og síldarsöltun varð meiri en á 
nokkru öðru ári, enda var Norðurlandssíld-
in svo til þegar í upphafi vertíðar söltunar-
hæf. Saltað var í 381 þús. tunnur á árinu, 
en 271 þús. árið áður. Framleiðsla ársins 
var að mestöllu leyti seld fyrir fram, og 
voru Rússar stærstu kaupendurnir. Þeir 
keyptu rúmlega 203 þús. tunnur eða um 
57% af útflutningnum 1956, og var það 

7. tafla. Útflutningur á karfalýsi og 
karfamjöli 1955—1956. 

Útflutningur fiskimjöls árið 1956 er 
sýndur á 6. töflu. Var hann mjög svipaður 
og árið áður, en verðlag lækkaði lítillega. 

Útflutningur á karfalýsi minnkaði nokk-
uð á árinu 19-56, eins og sést á 7. töflu; hins 
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8. tafla. Útflutningur á þorskalýsi 
1955—1956. 

9. tafla. Útflutningur hvalafurða 
1955—1956. 

mikil aukning frá árinu áður. Finnar keyptu 
svipað magn og áður eða rúmlega 72 þús. 
tunnur, en Svíar heldur meira eða um 60 
þús. tunnur. 

Suðurlandssíldin var að mestu seld til 
Kússlands nema 10 þús. tunnur, sem fóru 
til Finnlands. 

Á 10. töflu er sýndur saltsíldarútflutn-
ingur áranna 1955 og 1956 samkvæmt verzl-
unarskýrslum, skipt á löndin. Í árslok 1956 
voru óútfluttar um 100 þús. tunnur af árs-
framleiðslunni, en á sama tíma árið áður 
um 28 þús. tunnur. 

Útflutningur síldarlýsis og síldarmjöls 
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jókst á árinu 1956 miðað við árið á undan, 
eins og sjá má á 11. töflu. Óútflutt síldar-
lýsi var í árslok 1956 um 3,7 þús. tonn og 
síldarmjölsbirgðir um 3,5 þús. tonn. Verð-
lag á þessum vörum var svipað og árið á 
undan. 

Útflutningur landbúnaðarafurða jókst 
allmikið á árinu 1956, einkum þó útflutn-
ingur kindakjöts, sem rúmlega fjórfaldað-
ist frá fyrra ári og varð um 18 millj. kr. á 
árinu. Um 90% þessa magns fór til Bret-
lands. 

Á 12. töflu er sýndur útflutningur á sölt-
uðum sauðargærum og ull. Bandaríkin 
keyptu um þriðjung af gæruútflutningnum 
1956, en ekkert árið áður. Verðlag á gærum 
var nokkru hærra 1956 en árið áður (meðal-
verð um 12,60 kr. á kg), en verðlag á ull var 
svipað bæði árin eða um 29 kr. á kg. 

Innflutningsverzlun. 

Innflutningur jókst verulega á árinu 1956 
eða um 204 millj. kr., sem er 16,1% aukning 
frá árinu á undan. 

Skipting innflutningsins á vöruflokka er 
sýnd á 13. töflu 0g nánari sundurliðun 
nokkurra vörutegunda á 14. töflu. Yfirleitt 
jókst innflutningur á öllum sviðum. Bif-
reiðainnflutningur varð þó miklu minni á 

árinu 1956 en árið á undan eða um 37 millj. 
kr. á móti 106 millj. árið 1955. Hins vegar 
jókst skipainnflutningur um 62 millj. kr., 
og munaði þar mest um olíuskipið Hamra-
fell, er kostaði 46,8 millj. kr., en í heild 
minnkaði innflutningur flutningatækja á 
árinu um rúmlega 9 millj. kr. Einnig varð 
nokkur lækkun á innflutningi ávaxta og 
grænmetis miðað við árið á undan. Mjög 
mikil aukning varð á innflutningi trjáviðar 
og korks og trjá- og korkvara. 

Á undanförnum árum hefur samsetning 
innflutningsins yfirleitt breytzt í þá átt, 
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U. tafla. Innflutningur nokkurra vörutegunda 1954—1956. 
(Verð er tilgreint í þús. kr. og magn í tonnum, nema annars sé getið.) 

að innflutningur fjárfestingarvöru hefur 
aukizt hlutfallslega, en dregið úr rekstrar-
og neyzluvöruinnflutningi. Verður þetta 
Ijóst af línuriti á 57. bls., sem sýnir inn-
flutninginn skiptan á þessa höfuðflokka. 
Skipting þessi er gerð eftir heilum vöru-
deildum, en ekki einstökum vörutegundum, 
og er því hvergi nærri nákvæm. Hins vegar 
gefur hún áreiðanlega sæmilega rétta hug-
mynd um þróunina í þessum efnum. 

Viðskipti við einstök lönd. 
Engar stórvægilegar breytingar urðu á 

viðskiptum Íslendinga við einstök lönd og 
greiðslusvæði á árinu 1956. Af 15. töflu og 
IV. töflu aftast í heftinu má sjá, að inn-
flutningsaukningin kom frá vöruskiptalönd-
unum og E.P.U.-löndunum, en hins vegar 
minnkaði innflutningur frá dollaralöndun-
um. Hlutfallslega stóð innflutningur í stað 
frá E.P.U.-löndunum, en jókst frá vöru-
skiptalöndunum um svipað hlutfall og hann 
minnkaði frá dollaralöndunum miðað við 
hlutfallslega skiptingu innflutnings á 
greiðslusvæði. Miðað við einstök lönd varð 
innflutningsaukningin mest frá Rússlandi 
eða 68,2 millj. kr., en innflutningur frá 
Bandaríkjunum dróst mest saman eða um 
41,1 millj. kr. Minni breytingar urðu á 
skiptingu útflutnings á greiðslusvæði og 

einstök lönd, en hlutfallslega minnkaði þó 
útflutningur lítillega til vöruskiptaland-
anna, en jókst til E.P.U.-landanna og doll-
arasvæðisins. 

Hér fer á eftir yfirlit yfir viðskiptasamn-
inga, sem í gildi voru 1956. Miðað verður 
við síðustu framlengingar eða bókanir fyrir 
ársbyrjun 1956, hafi nýr samningur ekki 
verið gerður á árinu. Fyrst verður getið 
samninga við vöruskiptalöndin og síðan 
samninga við önnur lönd. Þessir vöruskipta-
samningar voru í gildi á árinu 1956: 

Brazilía: Samningurinn gildir frá 1. júlí 
1956 um óákveðinn tíma með þriggja mán-
aða uppsagnarfresti. 

Finnland: 1. febrúar 1956 — 31. janúar 
1957 (framlengist sjálfkrafa um eitt ár i 
senn, ef hvorugur aðili segir honum upp). 

Ísrael: 18. mai 1955 — 18. maí 1957 
(samningurinn hefur verið framlengdur 
óbreyttur til 18. maí 1958). 

Pólland: 1. marz 1956 — 28. febrúar 1957 
(samningurinn hefur verið framlengdur 
óbreyttur til 28. febrúar 1958). 

Rúmenía: 1. janúar 1956 — 31. desember 
1956 (samningurinn hefur verið framlengd-
ur óbreyttur til 31. desember 1957). 

Rússland: 23. september 1955 — 31. des-
ember 1956 (nýr samningur hefur verið 
gerður, sem gildir fyrir tímabilið frá 1. 
janúar 1957 — 31. desember 1959). 
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Spánn: 1. janúar 1956 — 31. desember 
1956 (samningurinn hefur verið framlengd-
ur óbreyttur til 10. jan. 1958). 

Tékkó-Slóvakía: 1. september 1955 — 31. 
ágúst 1957. 

Ungverjaland: 1. janúar 1956 — 31. des-
ember 1956 (samningurinn hefur verið 
framlengdur óbreyttur til 31. desember 
1957). 

A.-Þýzkaland: 1. janúar 1956 — 31. des-
ember 1956 (nýr samningur hefur verið 
gerður, sem gildir frá 1. jan. 1957 — 31. 
des. 1957). 

Nánari upplýsingar um samningana er að 
finna í fréttaþáttum í Fjármálatíðindum. 

Langmikilvægasti viðskiptasamningur Ís-
lendinga á árinu 1956 var eins og árið á 
undan samningurinn við Rússa. Samkvæmt 
honum keyptu Rússar 19,7% af útflutningi 

Íslendinga, en 18,5% árið áður. Þar af voru 
um 28 þús. tonn af freðfiski og um 16 þús. 
tonn af saltsíld. Frá Rússlandi komu 16,4% 
innflutningsins. Þaðan var einkum flutt inn 
brennsluolíur, benzín, sement, timbur og 
bifreiðir. 

Viðskipti við Tékkó-Slóvakíu jukust mjög 
á árinu, og er hún nú annað mikilvægasta 
vöruskiptalandið. Þangað voru seld rúm 7 
þús. tonn af freðfiski, freðsíld, fiskimjöl 
o. fl. vörur, en í staðinn var keypt vefnaðar-
vara, skófatnaður, málmvörur ýmiss konar, 
bifreiðir o. fl. 

Þriðja mikilvægasta vöruskiptalandið er 
Finnland. Þangað voru seld tæp 5 þús. tonn 
af saltsíld, þorskalýsi, mjöl, saltaðar gærur 
o. fl., en keypt í staðinn timbur, pappírs-
vörur o. fl. 

Viðskipti við Spán voru hlutfallslega 
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15. tafla. Viðskipti við einstök lönd 1952—1956 (í millj. kr.). 

svipuð og árið áður. Spánverjar keyptu nær 
eingöngu fullverkaðan saltfisk, en létu í 
staðinn ávexti, salt, skófatnað o. fl. 

Til Brazilíu var eingöngu fluttur full-
verkaður saltfiskur, en Íslendingar keyptu 

þaðan aðallega kaffi. Innflutningsverðmæti 
þaðan jókst allmikið, en útflutningsverð-
mætið þangað lækkaði svo, að viðskipta-
jöfnuðurinn gagnvart Brazilíu breyttist 
mjög í óhag á árinu. 
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Viðskipti við Pólland drógust nokkuð 
saman á árinu 1956, en þangað var einkum 
selt fiskimjöl, freðsíld og saltsíld og keypt 
í staðinn kol, vefnaðarvörur, sykur o. fl. 

Frá Ísrael fluttu Íslendingar aðallega inn 
ávexti og fatnað, en seldu aðallega freðfisk 
þangað í staðinn. 

Af öðrum viðskiptasamningum en hinum 
opinberu er vöruskiptasamningurinn við 
A.-Þýzkaland mikilvægastur. Viðskipti við 
það land jukust verulega á árinu 1956. 
Fluttur var út þangað ísfiskur og freðfisk-
ur, en keyptar þaðan vefnaðarvörur, pappír, 
glervörur, vélar o. fl. 

Viðskiptasamningar við önnur lönd, sem 
hafa að miklu leyti frjálsan gjaldeyri, eru 
miklu þýðingarminni en samningarnir við 
vöruskiptalöndin. Greiðslubandalag Evrópu 
(E.U.P.) hefur auðveldað mjög viðskipti 
milli landa Vestur-Evrópu og dregið úr 
þörfinni fyrir tvíhliða viðskiptasamninga. 
Samningar við þessi lönd hafa einkum ver-
ið gerðir til þess að tryggja innflutnings-
leyfi á þeim afurðum Íslendinga, sem eru 
háðar slíkum leyfisveitingum í öðrum lönd-
um, en sumir samningarnir eru hrein forms-
atriði. Eftirtaldir viðskiptasamningar við 
önnur lönd en vöruskiptalöndin voru í gildi 
á árinu 1956: 

Danmörk: 15. marz 1955 -— 14. marz 1957 
(samningurinn hefur verið framlengdur 
óbreyttur um eitt ár). 

Frakkland: 1. október 1955 — 31. marz 
1957 (nýr samningur hefur verið gerður, 
sem gildir í eitt ár frá 1. apríl 1957 að 
telja). 

Ítalía: 1. nóvember 1955 — 31. október 
1957. 

Svíþjóð: 1. apríl 1955 — 31. marz 1957 
(viðskiptasamkomulagið hefur verið fram-
lengt um eitt ár). 

V.-Þýzkaland: 1. júlí 1955 — 30. júní 
1957 (samningurinn hefur verið framlengd-
ur óbreyttur um eitt ár). 

Kúba: 18. október 1955 — 3. október 
1958. 

Auk þess voru í gildi eldri samningar við 
Austurríki og Írland. 

Í fréttaþáttum Fjármálatíðinda er að 
finna nánari upplýsingar um gerða við-
skiptasamninga. 

Gjaldeyrisverzlunin. 
Verzlunarjöfnuður var óhagstæður um 

437,1 millj. kr. árið 1956, eins og fyrr grein-
ir, en jöfnuður á gjaldeyrisverzlun bank-
anna var þó tiltölulega lítið óhagstæður eða 
aðeins um 13,4 millj. kr., svo sem sjá má á 
16. töflu. (Það skal tekið fram, að tölurnar 
á 16. töflu eru örlítið breyttar og endurskoð-
aðar frá þeim tölum, sem birtar eru í töflu 
á 30. bls. í síðasta hefti Fjármálatíðinda.) 
Duldar gjaldeyristekjur, sem inn komu í 
bankana, námu 280,4 milij. kr. Með inn-
komnum gjaldeyri eru talin þau erlend lán, 
sem yfirfærð hafa verið í gegnum bankana, 
svo og endurgreiðslur o. fl. Þar munar mest 
um 65 millj. kr. lán frá Út- og innflutnings-
bankanum (Export-Import Bank) í Wash-
ington. Önnur erlend lán eru utan við þess-
ar tölur, og verður nánar frá þeim skýrt 
síðar í greininni. Frá ársbyrjun 1956 var 
hætt að telja víxla og aðrar kröfur á útlönd 
til innkomins gjaldeyris, þangað til þær 
höfðu verið greiddar erlendis. í árslok 1956 
námu slíkar kröfur á útlönd 29,8 millj. kr. 
Ef þessi upphæð hefði verið talin með inn-
komnum gjaldeyri, hefðu gjaldeyrisvið-
skipti bankanna orðið hagstæð um 16,4 
millj. kr. á árinu 1956 á móti 119,5 millj. 
kr. halla árið áður. 

Allmikill mismunur getur orðið á andvirði 
útflutnings, eins og hann er talinn á 16. 
töflu og í verzlunarskýrslum, sjá 15. töflu. 
Verðhækkun vegna farmgjalda kemur fram 

16. tafla. Yfirlit yfir gjaldeyrisviðskipti 
bankanna árið 1956 (í millj. kr.). 

I N N K O M I Ð : 
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17. tafla. Kaup og sala bankanna á erlendum gjaldeyri 
mánaðarlega 1954—1956 og skipting á gjaldeyristegundir. 

í gjaldeyrisuppgjöri, en í verzlunarskýrsl-
um er útflutningur talinn fob. ísfisksút-
flutningur er þó talinn hærri í verzlunar-
skýrslum, þar sem togarar skila ekki nema 
hluta andvirðisins til bankanna, en hitt fer 
í kostnað og útgjöld erlendis. Loks veldur 
það oft miklum mun, að greiðslur koma inn 
á öðru ári en afskipun fer fram. Andvirði 
innflutnings verður og allt annað á 16. töflu 
en í verzlunarskýrslum. Mismunurinn staf-
ar í fyrsta lagi af því, að verðhækkun vegna 
farmgjalda kemur fram í andvirði hans í 
verzlunarskýrslum, sem sýna cif.-verð inn-
flutningsins, en ekki í gjaldeyrisuppgjöri, 
— í öðru lagi af því, að greiðslur fyrir 
nokkurn hluta innflutningsins fara ekki 
fram gegnum bankana, einkum þann hluta 
hans, sem byggist á lántökum erlendis og 
greiðist því ekki fyrr en síðar. 

Fullnaðarskýrslur um greiðslujöfnuðinn 
í heild liggja nú fyrir, og er fjallað um hann 
í sérstakri grein í þessu hefti Fjármálatíð-
inda. 

Sundurliðun kaups og sölu erlends gjald-

eyris eftir mánuðum og gjaldeyristegund-
um sést á 17. töflu. Til dollaragjaldeyris er 
talinn gjaldeyrir Kanada og Bandaríkjanna. 
Til vöruskiptagjaldeyris telst gjaldeyrir 
þessara landa: Finnlands, Rússlands, Pól-
lands, Ungverjalands, Tékkó-Slóvakíu, A.-
Þýzkalands, Spánar, Ísraels og Braziliu. Til 
E.P.U.-gjaldeyris teist gjaldeyrir allra landa 
í Greiðslubandalagi Evrópu, sem skráður 
er hér, en þau eru Bretland, Danmörk, Nor-
egur, Svíþjóð, Holland, Belgía, Frakkland, 
Ítalía, Sviss og V.-Þýzkaland. 

Af 17. töflu sést, að dollarakaup bank-
anna voru rúmum 108 millj. kr. meiri en 
salan. Einnig var allmiklu meira keypt af 
vöruskiptagjaldeyri en selt var. Hins vegar 
voru viðskiptin í E.P.U.-gjaldeyri mjög 
óhagstæð, og var gjaldeyrissalan tæpum 223 
millj. kr. meiri en kaupin. Varð þvi að yf ir-
færa allmikið fé úr dollurum í E.P.U.-gjald-
eyri til þess að greiða greiðsluhalla við 
Evrópulöndin á sama hátt og árin á undan. 

Eftirfarandi tölur sýna gjaldeyrisstöð-
una í árslok sl. þrjú ár í millj. kr.: 
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á árinu 1956, en um 140 millj. kr. árið áður. 
Rétt er þó að benda á, að raunverulega hef-
ur gjaldeyrisafkoma ársins 1956 verið lak-
ari en framangreindar tölur benda til, þar 
sem bæði var um að ræða talsverða minnk-
un á birgðum útflutningsafurða og mikla 
aukningu erlendra lána, bæði til lengri og 
skemmri tima, sem notuð hafa verið til þess 
að greiða með innflutning á árinu, enda er 
aukning sú, sem orðið hefur á ábyrgðum, 
aðallega vegna báta- og skipainnflutnings, 
og er það i rauninni lánveiting til skamms 
tíma. 

Erlend lán. 
Erlendar lántökur á árinu 1956 námu alls 

155,6 millj. kr., og er þá átt við þau lán, sem 
talin eru innkomin á árinu. Af þessari upp-
hæð eru 82 millj. kr. fyrir utan gjaldeyris-
verzlun bankanna og því ekki taldar með 
innkomnum gjaldeyri á 16. töflu. 

Innkomin lán og skipting þeirra á gjald-
eyristegundir ásamt vaxtagreiðslum og af-
borgunum eru sýnd á 19. töflu. Af innkomn-
um lánum voru 4,7 millj. kr., sem samið 
hafði verið um fyrir ársbyrjun 1956. Af 
hálfu opinberra aðila var samið um fimm 
nýjar lántökur á árinu. Stærst þeirra var 
lán, sem tekið var í desembermánuði hjá 
Út- og innflutningsbankanum (Export-Im-
port Bank) í Washington að upphæð 4 millj. 
dollara, og er lánið allt talið innkomið á ár-
inu. Vextir af láninu eru 3%, og endur-
greiðist það 1958—1979. Þá var tekið lán 
hjá Danmarks Nationalbank að upphæð 
2.316.443 dollarar. Vextir af því eru 3%, og 
endurgreiðist það í dollurum 1959—1970. 
í árslok höfðu verið notaðir 1.478 þús. doll-
arar af þessu láni. Í Þýzkalandi voru tekin 
tvö lán hjá félaginu Habag í Dusseldorf, er 
annað þeirra að upphæð 3.040 þús. mörk 
með 5% vöxtum, og endurgreiðist það 1956-
1961, hitt lánið er að upphæð 1 millj. þýzk 
mörk, og eru vextir af því einnig 5%, og 
endurgreiðist það á árunum 1956—1960. Af 
þessum tveimur síðast töldu lánum hafa 
samtals verið notuð rúmlega 587 þús. þýzk 
mörk. Framangreind lán hafa verið tekin 
af Framkvæmdabankanum. Fimmta opin-



UTANRÍKISVIÐSKIPTI 1956 5.9 5.9 

19. tafla. Hreyfing fastra erlendra lána 1956. 
(Í þús. ísl. kr.) 

Lántökur, 
innkomið á árinu 

Vaxtagreiðsla 
á árinu 

Afborgun 
á ár inu 

20. tafla. Fastar erlendar skuldir í árslok 1955 og 1956. 
(Í þús. ísl. kr.) 

Skuld í árslok 1955 Skuld í árslok 1956 

bera lánið, sem tekið var 1956, var tekið af 
Rafmagnsveitum ríkisins með ábyrgð Fram-
kvæmdabankans. Var það tekið hjá fyrir-
tækinu Technoexport í Prag og er að upp-
hæð 11.440 þús. tékkneskar krónur. Eru 
vextir af því 4 % , og á það að endurgreiðast 
á árunum 1959—1963. Af þessu láni hafði 
ekkert verið notað í árslok 1956. Nýjar lán-
tökur einkaaðila, sem vitað er um á árinu 
1956, námu samtals 71,1 millj. kr., og voru 
57,7 millj. kr. af þeirri upphæð innkomið í 
árslok 1956. Er hér um að ræða fimm lán, 

sem tekin voru af f jórum aðilum. Stærstu 
lánin voru tekin á vegum Sambands ís-
lenzkra samvinnufélaga vegna kaupa á olíu-
skipinu Hamrafelli. 

Á 20. töflu er yfirlit y f i r fastar erlendar 
skuldir í árslok 1955 og 1956, flokkað á 
gjaldeyristegundir og lántakendur, eftir því 
hvort þeir eru opinberir aðilar eða einka-
aðilar. Lán einkaaðila í árslok 1955 eru 5,6 
millj. kr. hærri en þau voru talin á 68. bls. 
Fjármálatíðinda 1956. Eru þetta eldri lán, 
sem upplýsingar voru ekki fyrir hendi um 
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á fyrra ári. Til skuldar á 20. töflu er aðeins 
talinn sá hluti lánanna, sem notaður hafði 
verið í lok hvors ársins um sig. í árslok 1955 
voru ónotaðar 22,3 millj. kr. af erlendum 
lánum, sem þá hafði verið samið um, í árs-

lok 1956 var samsvarandi upphæð 83,1 millj. 
kr. Heildarskuldbindingar fastra erlendra 
lána voru þvi, að óinnkomnu lánsfé með-
töldu, 329,0 millj. kr. í árslok 1955 og 516,6 
millj. kr. í árslok 1956. 

Skipulag gjaldeyris- og 
innflutningsmála. 

Engar breytingar urðu á fyrirkomulagi 
gjaldeyris- og innflutningsmála á árinu 
1956 fyrr en í árslok með lögunum um út-
flutningssjóð o. fl. Hlutfallstala þess inn-
flutnings, sem háður er leyfum, lækkaði 
nokkuð, eins og sést á 21. töflu, en hækkaði 
fyrir þann hluta, sem var á hinum almenna 
frílista eða skilorðsbundna frílistanum 
(bátalistanum). Veiting gjaldeyris- og inn-
flutningsleyfa fyrir þeim vörutegundum, 

sem enn voru háðar leyfum, var í höndum 
Innflutningsskrifstofunnar. 

Millibankanefndin starfaði áfram á ár-
inu aðeins sem óformleg samvinnunefnd 
bankanna um gjaldeyrisafgreiðslur. Aðal-
starf nefndarinnar var að beina kaupum á 
frílistavörum til þeirra landa, sem heppi-
legast er gjaldeyrislega að skipta við. Gjald-
eyrisástandið fór heldur versnandi eftir 
því, sem leið á árið. 

Bátagjaldeyriskerfið var framlengt 
óbreytt um eitt ár í ársbyrjun 1956, en síð-
ast í desember var það afnumið með lögum 
um útflutningssjóð, sem áður hefur verið 
frá skýrt í Fjármálatíðindum. Bátagjald-
eyrisálagið var 70%, ef um frjálsan gjald-
eyri var að ræða, en 35% á vöruskiptagjald-
eyri auk 1% kostnaðargjalds. 

Alls voru gefin út leyfi (A-leyfi) sem hér 
segir í milljónum króna: 

Rúmur helmingur innflutningsins var á 
hinum almenna frílista, en nokkrar tak-
markanir voru þó á innflutningi samkvæmt 
honum, meðal annars þær, að sumar fr í -
listavörur má aðeins kaupa frá vöruskipta-
löndum. 

Útgáfa A-skirteina til útflytjenda, en þeir 
gáfu síðan út B-skírteini til innflytjenda, 
er sýnd á 22. töflu. Er þar einnig sýnt, 
hvernig útgáfan skiptist á framleiðslu ein-
stakra ára. 
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22. tafla. Útgefin A-skírteini til útflytjenda bátaafurða 
1951—1956 í millj. kr. 

Á árinu 1956 voru gefin út gjaldeyris-
leyfi fyrir öðru en innflutningi að upphæð 
280,5 millj. kr. Þar af voru framlengd leyfi 
um 45 millj. kr. Gjaldeyrissala og ábyrgðir 
vegna leyfa fyrir öðru en innflutningi nam 
251,9 millj. kr. árið 1956, eins og sjá má á 
23. töflu. Auk þess yfirfærðu bankarnir 
gjaldeyri án gjaldeyrisleyfa fyrir opinbera 
aðila og erlend sendiráð, alls að upphæð 
35,4 millj. kr. Þar af voru 17,9 millj. kr. 
fyrir stjórnarráðið og 13,4 fyrir Fram-
kvæmdabankann. í yfirfærslu stjórnarráðs-
ins er innifalinn kostnaður við utanrikis-
þjónustuna og önnur útgjöld ríkissjóðs er-
lendis. 



Greiðslujöfnuður árið 1956 

Greiðslujöfnuður þjóðarinnar er bezti mælikvarðinn á af-
komu þjóðarinnar út á í þessari grein er skýrt frá 
greiðslujöfnuði ársins 1956 og skiptingu á einstaka tekju- og 
gjaldaliði svo og á greiðslusvæði. Einnig er gerður saman-
burður við afkomu undanfarinna ára. 

Inngangur. 

Vöruskiptajöfnuðurinn, það er að segja 
mismunur á verðmæti innflutnings og 

útflutnings,er ófullkominn mælikvarði á 
viðskipti þjóðarbúsins við umheiminn. 
Margt annað skiptir þar miklu máli, t. d. 
skipagjöld, tryggingagjöld, vinnulaun o. fl., 
en allar slíkar greiðslur eru nefndar duld-
ar tekjur og gjöld. Sé reiknaður mismunur 
á heildartekjum og gjöldum þjóðarbúsins 
út á við fyrir vörur og þjónustu, fæst 
greiðslujöfnuðurinn við útlönd, en hann er 
oft frábrugðinn verzlunarjöfnuðinum. Á 
undanförnum árum hafa Íslendingar haft 
miklar duldar gjaldeyristekjur, einkum af 
varnarliðsframkvæmdum, og hefur greiðslu-
jöfnuðurinn því verið mun hagstæðari en 
verzlunarjöfnuðurinn. Þá er og þess að 
geta, að tölur þær, sem birtar eru um verzl-
unarjöfnuðinn í verzlunarskýrslum, byggj-
ast á fob-verðmæti útflutnings, en cif-verð-
mæti innflutningsins, þannig að verzlunar-
jöfnuðurinn er þá óhagstæðari en vera 
mundi, ef verðmæti inn- og útflutnings 
væri gert upp á sama grundvelli. Á línuriti 
á þessari síðu er sýnt annars vegar, hve 
mikill hluti inn- og útflutnings hafi verið 
af heildargjaldeyristekjum og útgjöldum 
fyrir vörur og þjónustu síðustu fimm árin, 
en hins vegar, hver mismunur hefur verið 
á verzlunarjöfnuðinum og greiðslujöfnuð-
inum þessi ár. Þess ber að gæta, að innflutn-

ingur er á þessu línuriti og öðrum töflum 
í þessari grein talinn fob, en ekki cif eins 
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og í verzlunarskýrslum, samanber það, sem 
sagt er hér að framan. 

Fjármagnshreyfingar. 
Eins og línuritið sýnir, hefur orðið 

greiðsluhalli öll árin, og hefur hann verið 
jafnaður með gjafafé og fjármagnshreyf-
ingum. Árin 1952 og 1953 skipti gjafafé 
mestu máli, en síðan hefur jöfnuði verið 
náð með lántökum og breytingu ,á gjald-
eyrisstöðu bankanna. Á 1. töflu sést skipt-
ing fjármagnshreyfinga og gjafaf jár síð-

ustu fimm árin. Þegar meta skal, hvort þró-
un gjaldeyrismála hafi verið hagstæð, er 
einkum litið á breytingar á aðstöðu bank-
anna gagnvart útlöndum og aðrar f jár -
magnshreyfingar til stutts tíma, svo sem 
lækkun á inneignum eða skuldasöfnun til 
skamms tíma, því að sá greiðsluhalli, sem 
er jafnaður með löngum lántökum eða 
gjafafé, má oft teljast eðlilegur. Hitt er 
alvarlegra, þegar bankar og aðrir aðilar 
safna lausaskuldum og þurfa að ganga á 
innstæður sínar erlendis. 
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Skipting greiðslujafnaðar eftir löndum 
Á 2. töflu sést greiðslujöfnuðurinn fyrir 

vörur og þjónustu á árunum 1952—1956, 
skipt á landssvæði. Til sterlinggreiðslusvæð-
isins telst auk Bretlands Írland, brezkar 
nýlendur og sambandslönd önnur en Kanacla. 
Til annarra landa á E.P.U.-greiðsIusvæði 
teljast öll þátttökuríki í Greiðslubandalagi 
Evrópu önnur en Bretland og Írland, enn 
fremur nýlendur þátttökuríkjanna. Til ann-
arra landa í Evrópu teljast Finnland, Spánn 
og Júgóslavía. 

Greiðslujöfnuðurinn við Bandarikin og 
Kanada hefur verið hagstæður öll árin, sem 
taflan nær yfir. Það, sem því veldur, eru 
hinar miklu duldu tekjur vegna bandaríska 
varnarliðsins. Hinn hagstæði greiðslujöfn-
uður í dollurum hefur verið notaður til 
jöfnunar á viðskiptum við sterling- og 
E.P.U.-greiðslusvæðið, sem verið hafa mjög 

óhagstæð öll árin, eins og taflan og með-
fylgjandi línurit sýna. 

Skýringar við greiðslujöfnuð. 

Þriðja tafla sýnir yfirlit um greiðslujöfn-
uðinn við útlönd árin 1952—1956. Árin 1955 
og 1956 er yfirlitið samið af hagfræðideild 
Landsbanltans, en hin árin annaðist Hag-
stofa Íslands samningu greiðslujafnaðar-
skýrslna. Upplýsingar eru fengnar frá ýms-
um fyrirtækjum og opinberum aðilum. Þær 
eru víða ófullnægjandi, þannig að þurft hef-
ur að gera áætlun á einstökum liðum, og 
gætir þá að sjálfsögðu. víða töluverðrar óná-
kvæmni. Mætti t. d. benda á, að væru ná-
kvæmar upplýsingar fyrir hendi, ætti mis-
munur á fjármagnshreyfingum að viðbættu 
gjafafé að vera jafnhár greiðsluhallanum 
og vega þannig upp á móti honum. Í yfirlit-
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inu hefur hallinn hins vegar orðið 9,9 millj. 
kr. hærri 1956, 8,5 millj. kr. lægri 1955, 
9,9 millj. kr. lægri 1954, 7,9 millj. kr. lægri 
1953 og 12,2 millj. kr. hærri 1952. 

Vörur og þjónusta. Innflutningur (1 og 
2) er talinn á fob-verði, það er verði í út-
flutningslandinu, en ekki cif eins og venju-
lega í verzlunarskýrslum. Enn fremur er 
innflutningurinn fyrir árið 1956 umreikn-
aður í íslenzkar krónur miðað við kaup-
gengi, en árin á undan er miðað við sölu-
gengi. Útflutningur er talinn á fob-verði, 
það er söluverði afurða, fluttra í skip í út-
flutningshöfn. Til þess að fá sambærilegt 
verð á ísfiski, sem fluttur er af fiskimið-
um með íslenzkum skipum til sölu í erlend-
um höfnum, er dreginn frá söluverði hans 
innflutningstollur og áætlaður sölukostn-
aður erlendis ásamt áætlaðri upphæð á 
tonn fyrir flutningskostnaði, sem er 350 
kr. fyrir ísfisk seldan í Þýzkalandi og Bret-
landi. Flutningskostnaður þessi telst svo 
aftur til tekna í liðnum farmgjöld íslenzkra 
skipa í millilandaflutningum. Sama máli 
gegnir um saltfisk, sem fluttur er með ís-
lenzkum skipum af miðum til sölu erlendis; 
frá söluverði hans er dreginn áætlaður sölu-
og flutningskostnaður. 

I liðnum ferða- og dvalarkostnaður eru 
námskostnaður og almennur ferða- og dval-
arkostnaður aðalþættirnir. Eru upphæðirn-
ar teknar samkvæmt gjaldeyrissölu gegn 
leyfum gjaldeyrisyfirvalda, og fer því að 
sjálfsögðu f jarri , að allt komi fram, að því 
er varðar almennan ferða- og dvalarkostn-
að. Á árinu 1956 nam upphæð námskostn-
aðar 14,2 millj. kr., en upphæð almenns 
ferða- og dvalarkostnaðar 15,3 millj. kr. 

Í liðnum erlendur kostnaður við utan-
ríkisþjónustu (10) er innifalið auk kostn-
aðar við rekstur sendiráða og ræðismanns-
skrifstofa erlendis kostnaður við opinberan 
erindrekstur erlendis og framlög til alþjóða-
stofnana. Við ákvörðun á liðnum tekjur af 
erlendum ferðamönnum (14) hefur því nær 
eingöngu verið stuðzt við það, sem skilað 
hefur verið til bankanna af ferðamanna-
gjaldeyri. 

Eftirfarandi tölur sýna sundurliðun á 

farmgjaldatekjum íslenzkra skipa í milli-
landaflutningum (15) síðastliðin tvö ár í 
millj. kr.: 

Tekjur vegna varnarliðsins (26) eru 
gjaldeyristekjur af olíusölu til bandaríska 
varnarliðsins, tekjur vegna byggingarstarf-
semi og vegna annarra útgjalda þess hér á 
landi. Innflutningur byggingarefnis og olíu, 
sem selt er varnarliðinu, er færður til gjalda 
á 2. lið. 

Ýmisleg útgjöld og tekjur (12 og 28) eru 
einkum vinnulaun, umboðslaun, afgreiðslu-
þóknun, greiðslur fyrir tækniþjónustu og 
fleira. 

Gjafafé er framlag frá þeirri stofnun 
Bandaríkjastjórnar, er veitir öðrum ríkj-
um fjárhagsaðstoð. Á árinu 1956 var ekki 
um neina slíka fjárhagsaðstoð að ræða. 

Fjármagnslireyfingar. Lántökur einka-
aðila eru á árunum 1952—1956 aðallega 
vegna skipa- og flugvélakaupa, sömuleiðis 
er meginhluti af liðnum afborganir af lán-
um einkaaðila afborganir vegna slíkra lána. 
Stærstu lán einkaaðila, sem tekin voru á 
árinu 1956, voru tekin vegna kaupa á olíu-
skipinu Hamrafelli. Stærsta opinbera lán-
takan á árinu var lán, sem tekið var hjá 
Út- og innflutningsbankanum (Export-Im-
port Bank) að upphæð 4 millj. dollara. Um 
lántökur vísast að öðru leyti til kaflans um 
erlend lán í greininni um utanrikisviðskipti 
framar í þessu hefti. Erlendar lántökur 
bæði einkaaðila og opinberra aðila eru hér 
taldar með þeirri fjárhæð, sem notuð hefur 
verið á viðkomandi ári. Er oft mikill mun-
ur á því á hverju einstöku ári, hvað samið 
hefur verið um af erlendum lántökum, og 
hinu, hve mikið hefur verið notað. 

Aðrir liðir á greiðslujafnaðaryfirlitinu 
en þeir, sem um hefur verið rætt, ættu ekki 
að þurfa sérstakra skýringa við. 
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3. tafla. Greiðslujöfnuður við útlönd. 

(1 millj. kr.) 

A. Vörur og þjónusta. 

*) Árið 1956 er verðmæti innfluttrar vöru eins og annarra liða greiðslujafnaðarins umreikn-
að í íslenzkar krónur miðað við kaupgengi, en árin á undan er hins vegar miðað við sölugengi, 
eins og venja er í verzlunarskýrslum. 



GREIÐSLUJÖFNUÐUR Á R I Ð 1956 77 



Framleiðsla og fjárfesting 1956 

Inngangur. 

Árið 1956 verður að teljast allgott ár í 
atvinnulífi Íslendinga. Afli á síldarver-

tíðinni norðan lands varð betri en um mörg 
undanfarin ár, og aukning síldaraflans olli 
þvi, að heildarafli jókst um 8,5% frá árinu 
áður. Árferði var fremur hagstætt, þótt 
nokkrir óþurrkar væru norðan lands fram-
an af sumri. 

Ástandið á innanlandsmarkaði einkennd-
ist enn af mikilli þenslu. Fjárfesting fór 
enn mjög vaxandi, og verulegur vinnuafls-
skortur var ríkjandi í ýmsum greinum 
framleiðslunnar, en þrátt fyrir hann kom 
ekki til neinna meiri háttar kjaradeilna á 
árinu. Mjög dró úr framkvæmdum varnar-
liðsins, er leið á sumarið og stöðvuðust þær 
svo að segja alveg um haustið. Rýmkaðist 
þá allmjög um framboð á vinnuafli. 

Endanlegar áætlanir um þjóðarfram-
leiðsluna hafa ekki verið gerðar, en fram-
leiðsluaukningin í þjóðarbúskapnum hefur 
líklega numið 4—5% miðað við árið á 
undan. 

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

Framleiðsla landbúnaðarafurða. 

Árið 1956 var veðrátta nokkuð misjöfn 
eftir landshlutum, en mátti þó yfirleitt telj-
ast allgóð. Sumarið var nokkuð kalt um allt 

land. Á Suðurlandi voru veður oftast björt 
og þurr yfir sumarmánuðina og heyskapar-
tíð með ágætum, en norðan lands var hún 
hins vegar fremur óhagstæð fram til loka 
ágústmánaðar nema um miðjan júlímánuð, 
en þá voru hlýindi um allt land. Í september 
brá til ágætra þurrka á Norðurlandi, og 
hirtust þar öll hey. 

Fyrstu dagana í október gerði mikinn 
byl um Vestfjörðu og Norðurland vestan 
Reykjaheiðar í Þingeyjarsýslu. Sauðfé 
hraktist víða í byl þessum, og gætti þess 
verulega, að sláturvigt var lakari á Norður-
landi eftir hann en áður hafði verið um 
haustið. 

Hér á eftir verður skýrt frá framleiðslu 
helztu landbúnaðarafurða á árinu 1956 og 
því næst rætt um fjárfestingu í landbún-
aðinum. 

Sauðfjárafurðir. Á árinu 1956 var slátr-
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a3 465.177 dilkum í sláturhúsum, eins og 
sjá má á 1. töflu, sem gefur yfirlit yfir 
framleiðslu allra sauðfjárafurða síðustu 
fimm árin. Framleiðslumagnið jókst nokk-
uð á árinu 1956 miðað við árið á undan, en 
aukningin varð þó miklu minni en frá ár-
inu 1954 til ársins 1955. Meðalfallþungi 
dilka á öllu landinu reyndist vera 14,85 kg, 
og er það næstmusti þungi, síðan farið var 
að safna þessum skýrslum 1934. Við töl-
urnar um kjötframleiðslu þarf að bæta 
heimaslátrun, en kjöt af heimaslátruðu er 
talið hafa numið tæpum 2.000 tonnum. Alls 
hafa þá um 9.600 tonn af kindakjöti fallið 
til á árinu. Þar að auki er slátur, sem reikna 
má sem kjöt (hausar, lifur, hjörtu og nýru), 
um 2 kg af hverri slátraðri kind eða alls 
1.200 tonn. Kindakjöt og slátur,. sem reikna 
má sem kjöt, hefur þannig orðið um 10.800 
tonn. 

Mjólkurafurðir. Innvegin mjólk í mjólk-
urbú var 59.286 tonn á árinu 1956, eða 
9,3% meiri en árið áður. (VIII. tafla aft-

ast í heftinu sýnir framleiðslu mjólkur-
vara.) Vegna votviðra sumarið 1955 varð 
mjólkurframleiðslan á Suðurlandi nokkru 
minni fyrstu fimm mánuðina árið 1956 en 
sömu mánuði árið á undan. í júnílok 1956 
var innvegin mjólk allra mjólkurbúa lands-
ins þannig aðeins 1,3% meiri en árið á und-
an. Aukningin varð mest yfir árið hjá 
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Mjólkursamlagi Húnvetninga, Blönduósi, 
(24,77%) og Kaupfélagi Þingeyinga (21,38 
% ) • 

Garðrækt og kornrækt. Kartöfluuppsker-
an var í lakara lagi, og ollu því kuldar og 
einkum þó næturfrostið 28. ágúst, sem náði 
um allt land. Uppskeran hefur verið áætluð 
7.500 tonn. Uppskera gulrófna varð einnig 
rýr, einkum á Norðurlandi. 

Uppskera af tómötum nam 216 tonnum, 
sem er um 10% meira en árið áður. Af 
gúrkum varð uppskeran svipuð og árið áð-
ur. Kálrækt, sem aðallega er stunduð í sam-
bandi við gróðurhús á Suðurlandi, tókst all-
vel, og varð framleiðsla hvítkáls 111 tonn. 
Hins vegar varð framleiðsla á gulrótum 
minni en 1955. Verðmæti gróðurhúsaafurða 
og garðjurta annarra en kartaflna og rófna 
er talið hafa numið a. m. k. 10 millj. kr. á 
árinu 1956. 

A Sámsstöðum nam uppskeran 55 tunn-
um af byggi, 35 tunnum af höfrum og 80 
kg af grasfræi. Uppskeran var svipuð og 
árið 1955, en allmiklu minni en árin þar á 
undan. 

Aðrar landbúnaðarafurðir. Upplýsingar 
um framleiðslu annarra landbúnaðarafurða 
eru ekki nákvæmar, en samkvæmt áætlun 
nam framleiðsla ársins 1956 af nautakjöti 
um 1.300 tonnum, af hrossakjöti um 1.500 

tonnum og af svina- geita- og alifuglakjöti 
um 400—500 tonnum. Ekki eru fyrir hendi 
áreiðanlegar upplýsingar um frarnleiðslu 
eggja á árinu 1956, en áætlað hefur verið, 
að framleiðslan hafi numið rúmlega 1.000 
tonnum og f jöldi alifugla í árslok 1956, sem 
eru aðallega hænsni, ríflega 100 þúsundum. 

Fjárfesting i landbúnaði. 

Á árinu 1956 var mjög mikil fjárfesting 
í landbúnaði, eða. 229 millj. kr. á móti 194 
millj. kr árið áður. Ræktun jókst nokkuð, 
og nokkru meira fé var fest í vélum en árið 
áður, en hin aukna fjárfesting var þó lang-
mest fólgin í aukningu bústofnsins, sem 
jókst að verðmæti um 25 millj. kr. á árinu 
1956, en aðeins um 10 millj. kr. árið áður. 
Aðrir liðir fjárfestingarinnar voru svipaðir 
bæði árin. 

Jarðrækt. Árferði var mjög hagstætt til 
vinnu við jarðabætur. Vorið kom snemma, 
jarðklaki var lítill og sumarið fremur þurr-
viðrasamt. Skurðgröftur var meiri en 
nokkru sinni fyrr, sem sjá má á 2. töflu, 
enda þótt lengd skurðanna yrði aðeins 
minni en árið á undan. Nýrækt varð einnig 
mun meiri en nokkru sinni fyrr, hins voru 
túnasléttur litlar, enda má nú telja, að tún-
in séu þegar að fullu sléttuð. 

Ræktunarframkvæmdir 194-5—1956. 
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2. tafla. Ræktunarframkvæmdir 1952—1956. 

Jarðvinnsla Skurðgröftur 

Framkvæmdir á vegum Landnáms ríkis-
ins eru taldar með í 2. töflu. 

Á árinu 1956 voru 48 skurðgröfur í notk-
un í þágu landbúnaðarins, 34 á vegum Véla-
sjóðs, 10 hjá ræktunarsamböndum og 4 hjá 
Landnámi ríkisins. 

Alls samþykkti Nýbýlastjórn ríkisins 
stofnun 45 nýbýla á árinu og endurbyggð 
á 22 eyðibýlum, og er það allt samkvæmt 
umsóknum manna, er hyggjast reisa nýbýl-
in eða endurreisa eyðibýlin. 

Framkvæmdir Landnáms ríkisins voru 
heldur meiri en árið áður. Þriðja tafla sýn-
ir, hve miklu kostnaður við þær hefur num-
ið f rá upphafi. 

Útgjöld ríkissjóðs vegna jarðræktarlag-
anna námu alls 17,7 millj. kr. á árinu 1956 
vegna jarðabóta, sem mældar voru árið 
áður. 

Búvélaeign. Nokkru minna var flutt inn 

3. tafla. Kostnaður við Landnám rikisins. 

4. tafla. Búvélaeign landsmanna. 

af dráttar- og sláttuvélum á árinu 1956 en 
árið áður, en hins vegar mun meira af 
múgavélum og áburðardreifurum. Fjórða 
tafla sýnir innflutninginn árið 1956, en töl-
urnar um heildarbúvélaeign bænda eru ekki 
nákvæmar. í sambandi við landbúnaðarsýn-
inguna 1947 voru teknar saman skýrslur um 
búvélaeignina, og síðan hefur verið bætt 
við innflutningi, en aðeins hefur verið hægt 
að áætla lauslega, hve mikið hefur verið 
tekið úr notkun árlega af hinum ýmsu vél-
um. Árið 1956 voru einnig fluttir inn 269 
rússneskir jeppar til landbúnaðarstarfa. 

Bústofn. Tala búfjár í landinu er sýnd á 
5. töflu. Af henni má sjá, að sauðfé hefur 
f jö lgað um nærri 50 þús. á árinu 1956, en 
um rúmlega 20 þús árið áður. Nautgripum 
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fjölgaði um 2.000, og þar var aðallega um 
fjölgun kúa að ræða, en geldneytum og 
kálfum fjölgaði lítið. 

Byggingar. Húsbyggingar í sveitum ár-
ið 1956 voru svipaðar og árið á undan. Áætl-
að er, að varið hafi verið 83 millj kr. til 
byggingar útihúsa, en lokið var við f jós yfir 
2.166 kýr, fjárhús fyrir 31,2 þús. f jár, hlöð-
ur að rúmmáli 119 þús. teningsmetrar og 
önnur útihús 27 þús. teningsmetrar. Síðar 
í greininni verður skýrt frá íbúðabygging-
um í sveitum. 

Útgerð og sjávarvöruiðnaður. 

Heildaraflinn á árinu 1956 var 8,5% meiri 
en árið áður, og hefur aflamagnið ekki ver-
ið jafnmikið siðan á árinu 1948. Togara-
afiinn minnkaði um 0,4% miðað við fyrra 
ár, en bátaaflinn jókst um 21%, sem á rót 
sína að rekja til síldaraflans á árinu, en 
hann var 101 þús. tonn, en árið 1955 aðeins 
54 þús. tonn. Útgerðarkostnaður allur hélt 

áfram að aukast á árinu. Ráðstafanir, er 
gerðar voru í ársbyrjun 1956 til stuðnings 
útveginum, sbr. lög um framleiðslusjóð, 
voru því orðnar ónógar í árslok og þurfti 
nýjar til, ef unnt átti að vera að gera út, 
sbr. lög um útflutningssjóð o. fl., sem áður 
hefur verið frá skýrt í Fjármálatíðindum. 

Þátttaka í útgerð. Á 6. töflu sést fjöldi 
skipa og sjómanna, er þátt tóku í veiðum í 
mánuði hverjum árið 1956. Meðalskipa-
fjöldi við veiðar hvern mánuð var 445, sem 
er nokkru hærra en árið áður. Á 7. töflu, 
sem sýnir skiptingu fiskiskipa eftir veiði-
aðferðum, má sjá, að munurinn stafar fyrst 
og fremst af lengri úthaldstima skipa við 
síldveiðar með reknetum, en einnig af meiri 
þátttöku í sumarsíldveiðum fyrir Norður-
landi og í dragnótaveiðuin. Loks varð fjöldi 
skipa við botnvörpuveiðar í ís nokkru meiri 
en árið áður, en hins vegar nokkru minni 
við botnvörpuveiðar í salt. Þátttaka í þorsk-
veiðum með lóð og netum varð svipuð bæði 
árin. 

Aflabrögð. Eins og áður segir, stafaði 
hin 8,5% aukning heildaraflans af auknum 
síldarafla á árinu, en heildarmagn annarra 
fisktegunda minnkaði aftur á móti um 
3,4% á árinu miðað við árið á undan. Afl -
inn minnkaði hlutfallslega mest af karfa 
eða um 19%. Sömuleiðis minnkaði þorsk-
aflinn nokkuð, en afli annarra fisktegunda, 
svo sem ýsu, ufsa og steinbíts, glæddist 
töluvert á árinu. Skiptingu aflans á fisk-
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tegundir má sjá á VI. töflu að aftan. Á 8. 
töflu má sjá skiptingu aflans eftir verk-
unaraðferðum síðastliðin fimm ár. Veru-
legar sveiflur hafa orðið í hagnýtingu afl-
ans á þessu tímabili, en þó fremur litlar frá 
1955—1956. 

Verkun aflans á þorskveiðum. Með þorsk-
veiðum er átt við veiðar aðrar en síldveið-
ar. Til frystingar fór hlutfallslega jafnmik-
ið og árið áður eða 47,9% af heildaraflan-
um. Einnig fór hlutfallslega svipað magn 
til söltunar. Allmiklu minna magn fór til 

herzlu, en mun meira í ís og til mjölvinnslu 
en árið 1955. 

Ísfiskur. Framleiðsla á ísuðum fiski til 
útflutnings jókst mjög á árinu, enda var 
löndunardeilan við Breta leyst á árinu og 
tollaívilnanir veittar á ísfiski í Vestur-
Þýzkalandi. Togararnir fóru alls 96 sölu-
ferðir á árinu, eins og sést á 9. töflu, þar af 
13 til Bretlands. 

Freðfisksframleiðslan. Framleiðsla freð-
fisks var heldur minni en á árinu 1955, eins 
og sést á 10. töflu, er sýnir freðfisksfram-

8. tafla. Hagnýting fiskaflans 1952—1956. 
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11. tafla. Saltfisksframleiðsla 1952—1956. 

12. tafla. Harðfisksframleiðsla 1952—1956. 

13. tafla. Framleiðsla fiskimjöls, karfamjöls 
og ufsamjöls 1952—1956. 

14. tafla. Framleiðsla karfa- og ufsalýsis 
1952—1956. 

ig sýnd umreiknuð í óverkaðan fisk, og gef-
ur það nokkra hugmynd um þróunina frá 
ári til árs, enda þótt slíkur umreikningur 
geti aldrei orðið mjög nákvæmur. 

Harðfiskur. Harðfisksframleiðslan var 
allmiklu minni á árinu en árið á undan, 
eins og sést á 12. töflu. Ástæðan er nær 
eingöngu sú, að vertíðaraflinn var lélegri 
1956 en 1955. 

Mjöl og lýsi. Framleiðsla karfamjöls og 
karfalýsis minnkaði á árinu miðað við árið 
á undan, sem er bein afleiðing af minni 
karfaafla. Hins vegar jókst fiskimjölsfram-
leiðslan heldur, og framleiðsla ufsamjöls og 
ufsalýsis jókst verulega. Framleiðsla fiski-
mjöls, karfamjöls og ufsamjöls er sýnd á 
13. töflu, en karfa- og ufsalýsis á 14. töflu. 

Þorskalýsisframleiðslan jókst lítið eitt á 

leiðsluna síðustu fimm árin, og má þar 
fyrst og fremst um kenna minni karfaafla. 

Saltfiskverkun. Framleiðsla saltfisks 
var heldur minni en á árinu 1955, eins og 
sést á 11. töflu yfir framleiðsluna á verk-
uðum og óverkuðum saltfiski síðastliðin 
fimm ár. Á töflunni er öll framleiðslan einn-
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árinu 1956, eins og 15. tafla sýnir. Taflan 
sýnir enn fremur framleiðslu kaldhreins-
unarstöðva undanfarin fimm ár. Fram-
leiðsla kaldhreinsaðs meðalalýsis varð mun 
minni árið 1956 en árið áður. eins og sjá 
má á töflunni. 

Síldveiðar. Þátttaka í sumarsíldveiðum 
var mun meiri en árið áður, en svipuð og 
árið 1954. Afli var góður miðað við það, 
sem hann hefur verið undanfarin ár. Meðal-
afli á skip hefur ekki verið meiri síðan 
1947. Síldarsöltun var meiri á árinu 1956 
heldur en á nokkru öðru ári, enda var Norð-
urlandssíldin söltunarhæf svo til þegar í 
upphafi vertíðar, og veldur hún herzlumun-
inum, það er að segja vegna hennar fyrst 
og fremst komst heildarverðmæti fram-
leiddra sjávarafurða upp fyrir samsvarandi 

verðmæti áður. Á 16. töflu eru tölur, er 
sýna þátttöku í sumarsíldveiðum og afla 
síðustu fimm árin. Þann 25. júlí skall á 
bræla á Norðurlandi, og veiddist sáralítið 
eftir það. Um svipað leyti hófust rekneta-
veiðar sunnan lands og vestan, og var veiði 
dágóð fram í desember, að undanteknu 
tímabilinu frá miðjum ágúst til miðs októ-
ber. 

Verkun síldaraflans er sýnd á 17. töflu. 
Freðsíldarframleiðslan var um 4.200 smá-

lestir umfram beituþörf. 
Hvalveiðar. Árið 1956 voru veiddir fleiri 

hvalir en nokkru sinni fyrr, síðan hvalveið-
ar hófust á ný, og jókst framleiðsla hval-
afurða að sama skapi, eins og 18. tafla sýn-
ir. Á móti færri veiddum sandreyðum kom 
stóraukin veiði búrhvala. Mikill hluti hval-
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kjötsins er nýttur, og er það selt bæði á 
innanlandsmarkaði og til útflutnings. Kjöt-
ið er einkum flutt út sem dýrafóður, en 45 
tonn fóru til manneldis innan lands. 

Fjárfesting í útgerð. Auk kostnaðar við 
aukningu bátaflotans, en frá henni verður 
skýrt hér á eftir, hefur um 43,5 millj. kr. 
verið varið á árinu 1956 til atvinnufyrir-
tækja, sem vinna í þágu sjávarútvegsins, 
þar af um 23 millj. kr. til byggingar hrað-
frystihúsa, og voru framkvæmdir við þau 
þannig tvöfalt meiri en árið áður. Hækkun 
á þessum liðum stafar af stóraukinni 
vinnslu sjávarafurða í landinu vegna mark-
aðsbreytinga. Lokið var við að byggja fisk-
verkunarhús í kaupstöðum og kauptúnum 
að rúmmáli 75.948 þús. m3 á árinu. 

Aukning skipastólsins. 
Skipasmíðar. Starfsemi skipasmíðastöðva 

var svipuð árið 1956 og árið áður. Heildar-
rúmlestatala þeirra skipa, er hleypt var af 
stokkunum, var að vísu heldur hærri árið 
1956 en árið á undan, en 1956 er talið með 
stálskipið Albert (201 rúmlest), er ekki var 
lokið við fyrr en um mitt ár 1957. Nítjánda 
tafla sýnir smíði þilfarsskipa innan lands 
síðustu þrjú árin, og eru skipin talin full-
smiðuð, þegar þeim hefur verið hleypt af 
stokkunum, eins og gert er í skipaskrá, sem 

er nær sanni, ef um tréskip er að ræða, en 
öðru máli gegnir um stálskip. 

Fiskiskipaflotinn. Enginn nýr togari 
bættist í togaraflotann á árinu 1956, en 
2 togarar voru felldir niður af skipaskrá. 
Annar þeirra, Fylkir, sökk á Hornbanka 
um miðjan nóvember, en hinn, togarann 
Venus, rak á land í Hafnarfirði í lok sama 
mánaðar. Allmikil aukning varð á bátaflot-
anum á árinu, en óvenju margir bátar voru 
strikaðir út af skipaskrá, svo að nettóaukn-
ingin varð lítil. Af nýsmíðuðum innlendum 
bátum voru 15 teknir á skipaskrá, að rúm-
lestatölu 582 rúmlestir samtals, en tveim 
þeirra var hleypt af stokkunum á árinu 
1955. Auk þess voru 24 bátar smíðaðir er-
lendis teknir á skipaskrá, þar af 13 smið-
aðir í Danmörku, 3 í Svíþjóð, 5 stálbátar í 
Þýzkalandi og 3 stálbátar í Hollandi. Eftir-
farandi yfirlit sýnir breytinguna á báta-
flotanum á árinu 1956: 

Rúmlesta-
tala 

Smíði innan lands (teknir á skipa-

Af skipum, er strikuð voru út af skipa-
skrá, voru 6 línuveiðarar, sem allir voru 
seldir til útlanda til niðurrifs. Er ekkert 
skip þeirrar gerðar nú eftir í eigu lands-
manna. 

Farskipastóllinn. Á árinu bættist eitt 
mjög stórt olíuflutningaskip í flotann, 
Hamrafell, 11.488 rúmlestir að stærð. Skip-
ið er eign Sambands íslenzkra samvinnu-
félaga, smíðað í Hamborg 1952 og kostaði 



FRAMLEIÐSLA OG FJÁRFESTING 1956 87 

46,8 millj. kr. Einnig bættist við farþega-
skipið Akraborg, 358 lestir, eign H.f. Skalla-
gríms, Borgarnesi. Tvö farskip, vöruflutn-
ingaskipið Selfoss og olíuflutningaskipið 
Skeljungur, voru seld úr landi. 

seld úr landi fyrir nokkru lægra verð á tonn 
en innan lands. 

Ekki hefur enn verið hafin bygging hinn-
ar fyrirhuguðu fosfatverksmiðju í Gufu-
nesi, og óvíst er, hvenær það verður. 

Iðnaðarframleiðsla. 

Hagfræðideild Landsbankans hefur ekki 
safnað upplýsingum frá fyrirtækjum um 
framleiðslu í iðnaði, þar sem Hagstofa Ís-
lands hefur tekið að sér að gera fullkomnar 
skýrslur um iðnaðarframleiðslu. Skýrslu-
gerð fyrir árið 1953 er senn lokið, og verð-
ur væntanlega greint frá niðurstöðum henn-
ar í næsta hefti Fjármálatíðinda. í grein 
þessari hefur þegar verið skýrt nokkuð frá 
sjávarvöruiðnaði og skipasmiðum, og síðar 
í greininni verður sagt frá byggingarfram-
kvæmdum og framkvæmdum í raforkumál-
um. 

Framleiðsla innlendra tollvörutegunda 
er sýncl á 20. töflu. Hefur framleiðslan far-
ið vaxandi síðustu árin. Sennilega er svip-
aða sögu að segja um flestar aðrar iðn-
greinar, þótt tölulegar upplýsingar séu ekki 
fyrir hendi. 

Áburðarverksmiðjan h.f. framleiddi 
21.234 smálestir af köfnunarefnisáburði og 
107 smálestir af ammoníaki á árinu 1956. 
Miðað við söluverð innan lands var heildar-
verðmæti framleiðslu ársins 41,0 millj. kr., 
en 4.000 tonn af köfnunarefnisáburði voru 

Heildarfjárfesting. 

Mikil aukning varð á f járfestingu á ár-
inu 1956. Áætlað hefur verið, að hún hafi 
aukizt um 9% miðað við árið áður, ef reikn-
að er með sama verðlagi bæði árin. Íbúðar-
húsabyggingar, sem er langstærsti liður 
fjárfestingarinnar, eða nálega þriðjungur 
árið 1956, jukust um 18%. Mikil aukning 
varð einnig á fjárfestingu í fiskiskipum og 
fiskiðjuverum, iðnfyrirtækjum og flutn-
ingatækjum. 

Raforkumál. 
Raforkuvinnsla hefur aukizt stöðugt á 

undanförnum árum, eins og 21 tafla sýnir. 
Á árinu 1956 varð þó lítil aukning á upp-
settu vélaafli í almenningsorkuverum. Eftir-
farandi tölur sýna tekjur af raforkusölu 
beint til neytenda síðastliðin f imm ár í 
millj. kr., þannig að heildsölutekjur eru þó 
ekki tvítaldar. Talan fyrir árið 1956 er að-
eins bráðabirgðatala. 

1952 59,5 
1953 66,6 
1954 77,4 
1955 96,7 
1956 (110) 
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Raforkuframkvæmdir. Fjárfesting vegna 
raforkuframkvæmda jókst mjög á árinu, en 
áætlað er, að hún hafi numið um 81 millj. 
kr. árið 1956, en 48. millj. kr. árið áður. 

Kostnaður við framkvæmdir á vegum 
rafmagnsveitna ríkisins nam 35,8 millj. kr., 
en héraðsrafveitna ríkisins 23,8 millj. kr. 
Helztu framkvæmdir voru þessar: Á Vest-
f jörðum var grafið fyrir stíflu og byggður 
kjallari stöðvarhúss við Mjólkárvirkjun. Við 
Eeiðhjallavirkjun var byggt stöðvarhús og 
neðri hluta af pípu komið fyrir. Reistir voru 
staurar fyrir háspennulínur frá Mjólkár-
virkjun til Þingeyrar, frá Hrafnseyri til 
Tjaldaness, frá Bíldudal um Tálknafjörð 
til Patreksfjarðar og frá Reiðhjallavirkjun 
til Bolungarvíkur. Á Austfjörðum voru 
byggð íbúðarhús við Grimsá og sprengt 
fyrir stíflu stöðvarhúss og göngum, enn 
fremur steyptur hluti af stíflu og stöðvar-
húsi. Lokið var við háspennulínu milli Eski-
fjarðar og Reyðarfjarðar og reistir staurar 
fyrir háspennulínur frá Grímsárvirkjun til 
Egilsstaða, frá Egilsstöðum til Eiða, frá 
Egilsstöðum til Eskifjarðar og frá Eski-
firði til Neskaupstaðar. Rúmlega 300 sveita-
bæir fengu rafmagn á árinu frá héraðsveit-
unum, og tala býla, sem fengið hafa raf-
magn frá héraðsveitunum, var í árslok kom-
in upp undir 1.500. 

Auk þeirra framkvæmda, sem þegar hafa 
verið nefndar, var lagður 3,3 km sæstreng-
ur til Hríseyjar og 1,7 km strengur yfir 
Steingrímsf jörð. 

Helztu framkvæmdir á vegum bæjar- og 
sveitarfélaga var niðursetning nýrrar dísil-
vélar með 820 kw rafal í Vestmannaeyjum 

og 900 ha dísilsamstæðu á Ísafirði. Auk 
þess voru svo venjulegar árlegar aukningar 
og endurbætur dreifikerfa rafveitna, og 
voru þær langmestar í Reykjavík, en þar 
nam kostnaðurinn um 12 millj. kr. á árinu. 

Uppsett heildarafl allra orkustöðva lands-
ins, sem selja rafmagn til almenningsþarfa, 
er sýnt á 22. töflu. 

Opinberar framkvæmdir. 
Byggingarframkvæmdir ríkisins. Bygg-

ingarframkvæmdir ríkisins jukust um 56% 
árið 1956 miðað við árið á undan, en sú 
aukning á þó að nokkru leyti rætur að rekja 
til hækkaðs byggingarkostnaðar, en hann 
er talinn hafa hækkað um 12% frá 1955 — 
1956. Á meðal helztu bygginga, er unnið 
var við á árinu, má nefna nýja barnaskóla 
í Smáíbúðahverfi í Reykjavík og í Njarðvík-
um, kirkjubyggingu í Skálholti, flugturn á 
Akureyri og hús Fiskifélagsins og fiskiðn-
aðardeildar í Reykjavík. 

Hér fer á eftir yfirlit um þær byggingar 
á vegum ríkisins, sem voru í byggingu á 
árinu 1956, flokkaðar eftir tegundum og 
tilgreindur heildarkostnaður við fram-
kvæmdir á árinu (í þús. kr.). 

Sementsverksmiðjan. Haldið var áfraxn 
byggingu sementsverksmiðjunnar. Bygg-
ingu ofnhúss og efnageymslu var langt 
komið á árinu, og lokið hafði verið við að 
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steypa upp stjórnarbyggingu í árslok, og 
byrjað var að innrétta hana. Til þessara 
framkvæmda var á árinu 1956 varið 12,6 
millj. kr. Af þeirri upphæð lánaði ríkissjóð-
ur samkvæmt heimild í fjárlögum 3,5 millj. 
kr., Framkvæmdabankinn 5,3 millj. kr., og 
3,8 millj. kr. voru notaðar af láni að upp-
hæð 16 millj. danskra króna, er tekið var í 
Danmörku.. Talið er, að verksmiðjan muni 
geta tekið til starfa snemma vors 1958, ef 
fjármagn skortir ekki til framkvæmda. 

Vegagerð. Útgjöld til vegagerðar og við-
halds á árinu 1956 á vegum Vegagerðar 
ríkissjóðs urðu mun hærri en árið áður, 
einkum .jukust útgjöld til nýrra vega og 
brúa. Unnið var að byggingu tveggja stór-
brúa, yfir Lagarfljót og Jökulsá í Axar-
firði. Eftirfarandi yfirlit sýnir útgjöld 
Vegagerðarinnar siðastliðin þrjú ár i millj. 
kr.: 

6 millj. kr. Ríkissjóður ábyrgðist lán til 
vatnsveitugerðar að upphæð 3,8 millj. kr. 
í Reykjavík nam kostnaður við vatnsveitu-
framkvæmdir tæpum 2 millj. kr. 

Flugvallagerð. Fjárfesting í flugvalla-
framkvæmdum mun hafa numið um 4,2 
millj. kr., en 2,1 millj. kr. árið áður. Fram-
kvæmdir á Keflavíkurflugvelli eru að sjálf-
sögðu ekki meðtaldar. Kostnaður af við-
haldi flugvalla mun hafa numið um 2,7 
millj. kr. 

Framkvæmdir Reykjavíkurbæjar. Auk 
þeirra framkvæmda, er þegar hefur verið 
getið, nam ný fjárfesting á vegum Reykja-
víkurbæjar um 57,0 millj. kr. á árinu 1956. 
Helztu framkvæmdir voru þessar ásamt 
kostnaði á árinu 1956 í millj. kr.: gatna- og 
holræsagerð 19,5, bygging íbúðarhúsa 16,7, 
bæjarsjúkrahúss 4,6, skrifstofuhúss 3,0, 
íþróttamannvirkja í Laugardal 2,4 og loks 
hitaveituframkvæmdir 5,0. Til viðhalds 
gatna í Reykjavík var varið 7,8 millj. kr. 

Húsbyggingar. 

Byggingarframkvæmdir jukust enn mjög 
mikið á árinu 1956. Tala nýrra íbúða, sem 
lokið var við á árinu 1956, jókst um 17,5% 
miðað við árið áður. Í árslok 1956 er talið, 
að 3.569 íbúðir væru í smíðum, en 3.234 í 
ársbyrjun. Rúmmálsaukning þeirra húsa, 
sem voru í smíðum í árslok 1956, nam um 
10% miðað við árslok 1955. 

Heildarverðmæti húsbyggingarfram-
kvæmda á árinu 1956 nam um 730 millj. kr., 
en um 580 millj. kr. árið áður. Sundurliðun 
á tegundir framkvæmda er sýncl á 23. töflu. 

Samkvæmt niðurstöðum af skýrslusöfn-

Í liðnum ýmis kostnaður og orlofsfé er 
innifalið framlag til fjallvega, sem nam 
0,8 millj. kr. á árinu 1956. 

Tala unninna dagsverka við vega- og 
brúagerð var 125 þús. miðað við 10 stunda 
vinnudag, en 105 þús. árið áður. 

Hafnargerð. Kostnaður við hafnarfram-
kvæmdir á árinu 1956 mun hafa numið 39,3 
millj. kr. Kostnaður við framkvæmdir á 
vegum vita- og hafnarmálastjórnarinnar 
nam 33.123 þús. kr., og voru framkvæmdir 
mestar á eftirtöldum stöðum (þús. kr.) : 
Akranes 9.000, Þorlákshöfn 3.000, Suður-
eyri 1.750, Vestmannaeyjar 1.610, Siglu-
f jörður 1.500 (efniskaup), Landshöfn í Rifi 
1.400, Sauðárkrókur 1.220, Hrísey 1.200, 
Akureyri 1.140, Ólafsfjörður 1.025. Auk 
þess var kostnaður við hafnarframkvæmd-
ir í Reykjavík 6.221 þús. kr. 

Vatnsveitur. Ekki eru til neinar heildar-
tölur um vatnsveituframkvæmdir á árinu 
1956, en þær munu hafa numið a. m. k. um 
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un hagfræðideildar Landsbankans var iok-
ið við 1.432 nýjar íbúðir í kaupstöðum 
landsins, og eru það fleiri íbúðir en hafa 
verið teknar í notkun á einu ári. Eftirfar-
andi yfirlit sýnir íbúðir, sem lokið var við 
í Reykjavík og öðrum kaupstöðum árin 
1951—1956: 

kauptúnum og sveitum eru sýndar á 24. 
töflu, en sundurliðun á einstaka kaupstaði 
og kauptún er sýnd á 26. töflu. Með nýbygg-
ingum eru taldar allar viðbætur við eldri 
hús, sem hafa rúmmálsaukningu i för með 
sér, og einnig íbúðir í slíkum viðbygging-
um. Bygging íbúðarhúsa í sveitum var 
svipuð og árið 1955. Heildarrúmmál ann-
arra íbúðarhúsa var 423.494 m3, eins og sjá 
má af 24. töflu, og er það aukning um 14% 
frá árinu áður. Rúmmál annarra bygginga, 
að sveitum frátöldum, nam 279.450 m3, sem 
er svipað og árið áður. 

Sundurliðun á íbúðum eftir herbergja-
fjölda í Reykjavík og kaupstöðum er sýnd 
á 25. töflu. 

Byggingarframkvæmdir í kaupstöðum, 
kauptúnum og sveitum árið 1956. Heildar-
bvggingarframkvæmdir í kaupstöðum 
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26. tafla. Nýbyggingar, sem lokið var við 
á árinu 1956 í kaupstöðum, kauptúnum og 

öðrum skipulagsskyldum stöðum. 

Eftirfarandi tölur sýna meðalstærð 
þeirra íbúða, sem í byggingu voru 1. janúar 
1954 og hafnar hafa verið síðan. Af þeim 
ætti að mega ráða nokkuð um óskir almenn-
ings í þessu efni. 
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ári til árs, en þó virSist ekki um það að vill-
ást, að meðalíbúðin í kaupstöðunum hafi 
stækkað á tímabilinu. í Reykjavík virðist 
meðalíbúðin hafa minnkað lítils háttar á 
tímabilinu. í þessu sambandi verður að hafa 
í huga, að bygging f jölbýlishúsa hefur mjög 
farið í vöxt, en í þeim fer yfirleitt mun 
minna rúm á hverja íbúð í þvottahús og 
hitun en í öðrum húsum. Geymslur eru einn-
ig minni og ónothæft rúm í risi mun minna 

á íbúð, svo að smækkun meðalíbúðarinnar 
þarf ekki að hafa komið fram í minna not-
hæfu húsrými. 

Sundurliðun annarra bygginga. Aðrar 
byggingar en íbúðarhús eru flokkaðar á 
27. töflu. Miðað við rúmmál ber langmest 
á gripa- og útihúsum í sveitum, fiskverk-
unarhúsum í kaupstöðum og kauptúnum, 
en vöruskemmum í Reykjavik. 



Störf Alþingis 

Reglulegt Alþingi 1956, sem var 76. 
löggjafarþing Íslendinga, stóð frá 

10. október 1956 til 31. maí 1957, eSa 
alls 234 daga, og er þar með talið 29 
daga jólaleyfi, en þingi var ekki frest-
að yfir hátíðirnar, heldur gert fundar-
hlé. 

Haldnir voru samtals 299 þingfundir, 
þar af voru 117 haldnir í neðri deild, 
116 í efri deild og 66 í sameinuðu 
þingi. 

Lögð voru fram á þinginu 55 stjórn-
arfrumvörp og 67 þingmannafrumvörp, 
en 14 hinna síðarnefndu voru flutt af 
nefndum Alþingis og þar af 12 að beiðni 
einstakra ráðherra. Alls voru lagafrum-
vörpin því 122, þar af 65 lögð fram í 
neðri deild, 55 í efri deild og 2 í sam-
einuðu þingi. 

Afgreidd voru sem lög 68 lagafrum-
vörp, þar af 48 stjórnarfrumvörp og 20 
þingmannafrumvörp. Eitt frumvarp 
var fellt, 3 afgreidd með rökstuddri dag-
skrá, 6 vísað til ríkisstjórnarinnar, en 
44 frumvörp urðu ekki útrædd. 

Á þinginu voru bornar fram 56 þings-
ályktunartillögur, þar af 55 í samein-
uðu þingi og ein í efri deild. Af þeim 
voru 25 afgreiddar sem ályktanir Al-
þingis og ein sem ályktun efri deildar. 
Ein tillaga var felld, 3 afgreiddar með 
rökstuddri dagskrá, 2 vísað til ríkis-
stjórnarinnar, en 24 urðu ekki útrædd-
ar á þinginu. 

Alls voru bornar fram 8 fyrirspurn-
ir, allar í sameinuðu þingi, og voru þær 
allar ræddar. (Málatala þeirra er ekki 
nema 7, þar eð stundum eru fleiri en ein 
á sama þingskjali.) 

Þingið hefur því alls tekið til með-
ferðar 185 mál, en prentuð þingskjöl 
urðu 713. 

Hér á eftir er birt skrá um öll lög og 
þingsályktunartillögur, sem afgreidd 
voru á þinginu, ásamt stuttum efnis-
skýringum. Einnig er getið afgreiðslu-
dags, svo og númers og dagsetningar 
laganna til hægðarauka fyrir þá, sem 
þurfa að leita frekari upplýsinga en hér 
er kostur að gefa. 
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Lög um afnot íbúðarhúsa í kaupstöðum. 
Samkvæmt lögum þessum er bannað að nota íbúðarhús-
næði til annars en íbúðar, en til íbúðarhúsnæðis telst 
samkvæmt lögunum það húsnæði, sem við gildistöku 
laganna er notað til íbúðar og er íbúðarhæft án veru-
legra endurbóta samkvæmt vottorði heilbrigðisnefndar, 
— enn fremur húsnæði, sem ætlað er til íbúðar sam-
kvæmt teikningu hlutaðeigandi húss, staðfestri af bygg-
ingaryfirvöldum, og ekki hefur verið tekið til annarra 
nota við gildistöku laganna. 

Lög um breyting á lögum nr. 38 /1954 , um réttindi 
og skyldur starfsmanna ríkisins. 

Lagabreytingin er fólgin í þriggja daga viðbót við áSur 
heimilaðan orlofstíma hjá starfsmönnum ríkisins. 

Lög um breyting á heilsuverndarlögum, nr. 4 0 / 
1955. 

Ráðherra skipar fasta lækna að heilsuverndarstöðvum, 
og greiðast laun þeirra úr ríkissjóði. 

Lög um breyting á lögum nr. 46 /1949 , um iðn-
fræðslu. 

Breytingin er fólgin í því, að orlofstími iðnnema skal 
vera 18 dagar í stað 12 áður. 

Lög um breyting á sjúkrahúslögum, nr. 93/1953. 
Breytingin er fólgin í því, að ríkissjóður skal greiða 
bæjarfélögum með 3 000 íbúa eða færri allt að 2/3 kostn-
aðar af að reisa almenn sjúkrahús, sjúkraskýli eða 
læknisbústaði, sem byggð verða samkvæmt ákvæðum 
laganna, í stað allt að % kostnaðar samkvæmt lögun-
um frá 1953. 

Lög um húsnæðismálastofnun, bygg ingars jóð rík-
isins, sparnað til íbúðabygginga, breyting á I. kafla 
laga nr. 36 /1952 o. f l . 

Setja skal á stofn húsnæðismálastofnun ríkisins, og 
heyrir hún undir félagsmálaráðuneytið. Verkefni stofn-
unarinnar er að beita sér fyrir umbótum í byggingar-
málum, hafa á hendi stjórn byggingarsjóðs ríkisins og 
yfirumsjón lánsfjáröflunar og lánveitinga til íbúSa-
bygginga í landinu. í húsnæðismálastjórn sitja 5 menn, 
og veitir hún stofnuninni forstöðu. 
Öllum einstaklingum á aldrinum 16—25 ára er skylt aS 
leggja til hliðar 6% af launum sínum, sem greidd eru 
í peningum eSa sambærilegum atvinnutekjum, í því 
skyni að mynda sér sjóð til íbúðarbyggingar eða bú-
stofnunar í sveit. Fé þetta skal ávaxtað í innlánsdeild 
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Samþykkt 
af Alþingi nr. og dagsetn. 

Lög. 

Fjármál og skattamál. 
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Lög um (breyting á lögum nr. 66/1921, um fast-
eignaskatt. 

Í lögunum felst sú breyting, að fasteignaskattur, sem 
innheimtur var í ríkissjóð, skal eftirleiðis renna til 
sveitarsjóða og innheimtur af sveitarfélögum með öðr-
um sveitargjöldum. 

Lög um breyting á lögum nr. 90/1954, um toll-
skrá o. fl. 

Bætt er við númerum í tollskrána, en nokkur felld nið-
ur í staðinn. Nokkrar breytingar eru gerðar á heimild 
fjármálaráðuneytisins til að veita undanþágu frá 
greiðslu aðflutningsgjalda. 

Lög um breyting á lögum nr. 81/1947, um útflutn-
ingsgjald af sjávarafurðum. 

Breytingin er fólgin í því, að sama útflutningsgjald 
skuli greiða af öllum útfluttum íslenzkum sjávarafurð-
um, sem sé 2 1/4% af verði afurðanna. Gert er ráð fyrir, 
að tekjuaukningin renni öll til Fiskveiðasjóðs. 

Lög um skatt á stóreignir. 
Á árinu 1957 skal leggja sérstakan skatt á eignir allra 
einstaklinga, sem skattskyldir eru samkvæmt 1. og 2. 
kafla laga nr. 46/1954, og skal skattaálagningin miðuð 
við eignir þeirra 31. des. 1956. Verði skatturinn hærri 
en 10 þús. kr., er gjaldanda heimilt að greiða allt að 
90% af því, sem þar er fram yfir, með skuldabréfum. 
Andvirði bréfanna greiðist með jöfnum afborgunum á 
eigi lengri tíma en 10 árum, og séu ársvextir af þeim 
6%. Innheimtum skatti skal skipt þannig: 1/3 hluti 
renni til veðdeildar Búnaðarbanka Íslands og 2/3 hlutar 
til Byggingarsjóðs ríkisins. 

Fjáraukalög fyrir árið 1954. 
Veittar eru aukafjárveitingar fyrir öllum umfram-
greiðslum, sem ríkisreikningurinn 1954 sýnir. 

Lög um breyting á lögum nr. 56/1927, um skemmt-
anaskatt og þjóðleikhús. 

Helztu breytingar í lögunum eru, að settar eru skýrari 
reglur um undanþágur undan skemmtanaskatti, að 
breytt er ákvæðum um skiptingu skattsins og að gjald 
er lagt á aðgöngumiða að kvikmyndasýningum og dans-
leikjum, sem rennur í Menningarsjóð. 
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Gjaldeyrismál og bankamál. 

Lög um breyting á lögum nr. 88/1953, um skipan 
innflutnings- og gjaldeyrismála, f járfestingar-
mála o. fl. 

Breytingin er fólgin í því, að fjölgað er úr 2 mönnum 
í 4 í stjórn Innflutningsskrifstofunnar. Lögin eru stað-
festing á bráðabirgðalögum sama efnis. 

Lög um breyting á lögum nr. 10/1928, um Lands-
banka Íslands. 

Aðalbreyting laganna er sú, að bankanum er skipt í 
tvær aðaldeildir, Seðlabanka Íslands og Viðskiptabanka, 
sem hvor um sig lýtur sérstakri stjórn. Falla veðdeild 
og stofnlánadeild sjávarútvegsins undir Seðlabankann, 
en sparisjóðsdeild undir Viðskiptabanka. Landsbanka-
nefndin er lögð niður. Með framkvæmdastjórn Seðla-
bankans fara tveir bankastjórar. Stjórn bankans skipa 
5 menn, aðalbankastjóri, bankastjóri og 3 aðrir stjórnar-
menn, er ríkisstjórnin skipar til fjögurra ára í senn. 
Seðlabankinn eða aðrir bankar í umboði hans hafa með 
höndum kaup á erlendum gjaldeyri og sölu hans til við-
skiptabanka, sem stjórn Seðlabankans ákveður, svo og til 
ríkissjóðs. Seðlabankinn skal hafa með höndum fram-
kvæmd greiðslusamninga við önnur ríki og eftirlit með 
gjaldeyrisverzlun landsins. Stjórn Seðlabankans er 
heimilt, að höfðu samráði við ríkisstjórn, að kveða á 
um vexti banka og sparisjóða, einnig að ákveða, að 
bankar og sparisjóðir skuli eiga innstæður í Seðlabank-
anum og þá hve miklar. 

Lög um Útvegsbanka Íslands. 
Með lögunum er Útvegsbanki Íslands h.f. gerður að 
rikisbanka, og er stjórn hans og skipulag svipað og 
annarra ríkisbanka, einkum Viðskiptabanka Lands-
banka Íslands, en starfsvið er áfram hið sama og Út-
vegsbanka Íslands h.f. 

Samþykkt 
af Alþingi 

Lög, 
nr. og dagsetn. 

27. maí 1957 62 / 8. júní 1957 

28. maí 1957 33 / 29. maí 1957 

28. mai 1957 34 / 29. maí 1957 

Lög um breyting á lögum nr. 17/1953, um Fram- 28. mai 1957 35 / 29. maí 1957 
kvæmdabanka Íslands. 

Breytingin felur í sér tvö atriði, í fyrsta lagi, að fjár-
hæð sú, er f jármálaráðherra er heimilt að veita ríkis-
ábyrgð fyrir af erlendum lánum, er bankinn tekur, er 
hækkuð um 150 millj. króna, — í öðru lagi, að nýtt 
bankaráð verði kosið við gildistöku laganna, en sú 
breyting er gerð á skipan bankaráðs, að fjórir banka-
ráðsmenn skulu kosnir af Alþingi, en formaður skip-
aður af fjármálaráðherra. 



102 

Iðnaðarmál og raforkumál. 
Samþykkt Lög, 
af Alþingi nr. og dagsetn. 

Lög um Tunnuverksmiðu ríkisins. 18. maí 1957 49 / 29. maí 1957 
Ríkisstjórnin starfrækir tvær tunnuverksmiðjur, aðra 
á Akureyri, hina á Siglufirði. 

Landbúnaðarmál. 

48 / 28. maí 1957 

53 / 5. júní 1957 

52 / 5. júní 1957 

Lög um embættisbústaði héraðsdýralækna. 7. febr. 1957 4 / 15. febr. 1957 
Ríkisstjórnin skal, þar til fullnægt er húsnæðisþörf 
héraðsdýralækna, láta byggja, eftir því sem fé er veitt 
á fjárlögum, íbúðarhús handa héraðsdýralæknum. Heim-
ilt er að kaupa íbúðarhús, sé það hagkvæmara. 

Lög um landnam, ræktun og byggingar í sveitum. 17. maí 1957 
Lögin fjalla um stuðning ríkisins við fjölgun nýbýia, 
ræktun og byggingar í sveitum. 

Lög um lax- og silungsveiði. 27. maí 1957 
Í lögunum eru m. a. ákvæði um veiðirétt, skrásetningu 
veiðivatna, merkingu veiðarfæra og veiðiskýrslur, veiði-
tæki og veiðiaðferðir, fiskiræktar- og veiðifélög, enn 
fremur um takmarkaða friðun lax og silungs og styrk-
veitingar til fiskiræktar. 

Lög um eyðingu refa og minka. 28. maí 1957 
Landbúnaðarráðherra skipar veiðistjóra, sem starfar 
undir stjórn Búnaðarfélags Íslands að öflun upplýsinga 
um refa- og minkastofninn og útbreiðslu hans í landinu 
og skipuleggur aðgerðir til útrýmingar hans. Oddvit-
um og bæjarstjórum er skylt að sjá um eitrun fyrir 
refi og minka samkvæmt fyrirmælum Búnaðarfélags 
Islands og þar sem veiðistjóri telur vænlegast. 

Lög um búf járrækt. 28. maí 1957 
Í lögunum eru m. a. ákvæði um starfsemi búfjárræktar-
deilda, búnaðarsambanda og störf héraðsráðunauta í 
búfjárrækt, enn fremur um forðagæzlu og fóðurbirgða-
félög. 

Menntamál og kirkjumál. 
Lög um dýravernd. 5. apríl 1957 21 / 13. apríl 1957 

Lögin áskilja góða meðferð á dýrum, svo að þau þjáist 
ekki að nauðsynjalausu. 

Lög um kirkjuþing og kirkjuráð íslenzku þ jóð - 21.maí l957 
kirkjunnar. 

Kirkjuþing íslenzku þjóðkirkjunnar skal halda í Reykja-

54 / 5. júní 1957 

43 / 3. júní 1957 
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vík annað hvort ár. Það hefur ráðgjafaratkvæði og til-
lög-urétt um öll þau mál, er kirkju, klerkastétt og söfn-
uði landsins varða og heyra undir verksvið löggjafar-
valdsins eða sæta forsetaúrskurði. Kirkjuráð skipa 
biskup landsins og 4 menn, kjörnir af kirkjuþingi. Verk-
efni kirkjuráðs er að vinna að eflingu íslenzkrar kristni 
og styðja að trúar- og menningaráhrifum þjóðkirkj-
unnar. 

Lög um Menningarsjóð og Menntamálaráð. 
Hlutverk Menningarsjóðs er að styðja íslenzka menn-
ingu með því að efla listir og vísindi. Sjóðurinn er undir 
yfirstjórn Menntamálaráðs. Kveðið er á um nokkur ný 
verkefni sjóðsins, m. a. um stuðning við gerð íslenzkra 
menningar- og fræðslukvikmynda og tekjuauka sam-
kvæmt lögum um skemmtanaskatt. 

Lög um Vísindasjóð. 
Stofna skal sjóð, er nefnist Vísindasjóður, og skulu 
tekjur hans vera árlegt framlag úr Menningarsjóði, 
a. m. k. 800 þús. kr. Hlutverk Vísindasjóðs er að efla 
íslenzkar vísindarannsóknir með því að styrkja ein-
staklinga eða vísindastofnanir til tiltekinna rannsóknar-
verkefna, kandídata til vísindalegs sérnáms og þjálf-
unar og rannsóknarstofnanii' til kaupa á tækjum, ritum 
eða rannsóknarefnum. 

Lög um Háskóla Íslands. 
Í lögunum eru samræmd í eina heild ýmis eldri lög og 
lagaákvæði varðandi háskólann. Á meðal nýmæla má 
nefna, að nafni Laga- og hagfræðideildar er breytt í 
Laga- og viðskiptadeild, forseti Íslands skal veita 
embætti háskólabókavarðar í stað menntamálaráðherra, 
ákvæði um eftirlit með námsástundun háskólastúdenta 
má setja í reglugerð og stúdentar skulu eiga einn full-
trúa á fundi háskólaráðs, er það ræðir mál, er varða 
stúdenta háskólans almennt, og skal hann hafa þar 
málfrelsi og atkvæðisrétt. 

Samþykkt 
af Alþingi 

29. maí 1957 50 / 5. júní 1957 

29. maí 1957 51 / 5. júní 1957 

29. maí 1957 60 / 7. júní 1957 

Samgöngumál. 

Lög um breyting á lögum nr. 25/1955, um breyt- 11. apríl 1957 24 / 23. apríl 1957 
ing á lögum nr. 23/1953, um leigubifreiðir í kaup-
stöðum. 

Lögin heimila samgöngumálaráðuneytinu að takmarka 
fjölda leigubifreiða í kaupstöðum og þeim kauptúnum, 
þar sem íbúar eru 700 eða fleiri, hvort heldur er fólks-
eða vörubifreiðir, annað hvort eða hvort tveggja. Skil-
yrði þessa er þó meðmæli hlutaðeigandi bæjarstjórnar 
eða hreppsnefndar. 

Lög, 
nr. og dagsetn. 
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Sjávarútvegsmál. 
Samþykkt 
af Alþingi 

Lög, 
nr. og dagsetn. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að ábyrgj- 26. nóv. 1956 84 / 8. des. 1956 
ast lán til togarakaupa fyrir Bæjarútgerð Reykja-
víkur. 

Ríkisstjórninni er heimilt að ábyrgjast lán allt að 
5.100.000 kr. til kaupa á nýjum dísiltogara fyrir 
Bæjarútgerð Reykjavíkur í stað togarans Jóns Bald-
vinssonar. Lögin eru staðfesting á bráðabirgðalögum 
sama efnis. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til skipakaupa, 18. des. 1956 94 / 27. des. 1956 
lántöku og sérstakra ráðstafana í útgerðarmálum 
til þess að stuðla að jafnvægi í byggð landsins. 

Ríkisstjórninni er heimilt að gera fyrir hönd ríkissjóðs 
samninga um kaup og smíði allt að 15 togara og selja 
þá við kostnaðarverði eða ráðstafa til útgerðar. Til 
þessara togarakaupa er ríkisstjórninni heimilt að taka 
fyrir hönd ríkissjóðs lán allt að 150 millj. kr. í erlend-
um gjaldeyri og endurlána það kaupendum togaranna 
með sömu kjörum og lánið er tekið með erlendis. Tog-
urunum skal einkum ráðstafað til staða á Vestur-, 
Norður- eða Austurlandi, þar sem atvinna er stopul. 
Ríkisstjórninni er heimilað að stofnsetja ríkisútgerð til 
atvinnuaukningar á þessum stöðum. Auk þessara tog-
arakaupa er ríkisstjórninni heimilað að gera fyrir hönd 
ríkissjóðs samninga um kaup og smíði allt að sex 150 — 
250 tonna fiskiskipa og taka til þess lán fyrir hönd 
ríkissjóðs allt að 15 millj. kr. 

Lög um útflutningssjóð o. fl. 22. des. 1956 86 / 22. des. 1956 
Í stað framleiðslusjóðs og bátagjaldeyriskerfisins, sem 
er lagt niður, fá bátaútvegurinn og fiskvinnslustöðvar 
útflutningsbætur greiddar úr ríkissjóði miðað við hundr-
aðstölu af útflutningsverði afurðanna. Gert er ráð fyrir 
misháum daggreiðslum á hvern rekstrardag togara eftir 
því, hvaða veiðar skipið stundar. Auk þess er fiskverð 
innan lands til togara hækkað um 22 aura á kg af þorski 
og ufsa og um 23 aura á kg af karfa. Að lokum er gert 
ráð fyrir að greiða uppbætur á útfluttar landbúnaðar-
afurðir, sem séu sambærilegar við beztu kjör, sem 
sjávarútvegurinn fær, þ. e. heildaruppbætur bátaafurð-
anna af þorskveiðum. Tekna til þessara uppbóta er m. a. 
aflað með 16% yfirfærslugjaldi af seldum gjaldeyri 
fyrir vörum og nokkrum duldum greiðslum, innflutn-
ingsgjaldi, sem er mishátt eftir vörutegundum og hækk-
uðum gjöldum af innlendri iðnaðarframleiðslu og þjón-
ustu. Nánari upplýsingar um útflutningssjóðinn er að 
fá í 1. tölublaði Fjármálatíðinda þessa árgangs. 
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Samþykkt Lög, 
af Alþingi nr. og dagsetn. 

Lög um sölu og útflutning s jávarafurða o. f l . 2. apríl 1957 20 / 13. apríl 1957 
Allur útflutningur sjávarafurða skal vera undir eftir-
liti sérstakrar útflutningsnefndar, er ráSherra skipar. 
Nefndin skal vera ráSherra til ráSuneytis um sölu og 
útflutning sjávarafurSa. Engar sjávarafurSir má bjóSa 
til sölu, selja eða flytja til útlanda nema að fengnu 
Ievfi nefndarinnar. Nefndin skal hafa forgöngu um 
markaðsleit og tilraunir til aukningar sölu sjávaraf-
urða á nýjum og gömlum mörkuSum. 

Lög um breyt ing á l ögum nr. 53 /1938, um mat á 10. apríl 1957 23 / 23. apríl 1957 
matjessíld og skozkverkaðri síld. 

Matsstjórar og matsmenn skulu fá laun úr ríkissjóði. 
Upphæð launanna skal ákveðin af atvinnumálaráð-
herra. Síldarsaltandi greiðir tímakaup þeirra til síldar-
mats ríkisins, meðan þeir eru í þjónustu hans. 

Lög um breyting á lögum nr. 68/1947, um eftirl it 29. apríl 1957 38 / 8. maí 1957 
með skipum. 

Lögin áskilja, að á hverju þilfarsskipi skuli vera gúm-
björgunarbátur, einn eða fleiri, og sé stærð þeirra mið-
uð við, að þeir rúmi minnst þá, sem á skipi eru. 

L ö g um breyting á lögum nr. 66/1946, um atvinnu 9. maí 1957 30 / 17. maí 1957 
við siglingar á íslenzkum skipum. 

Til ársloka 1962 skal árlega haldið á vegum Stýri-
mannaskólans í Reykjavík, ef nægileg þátttaka fæst, 
eitt námskeið við Stýrimannaskólann og tvö námskeið 
utan Reykjavíkur til undirbúnings prófi, er nefnist hið 
minna fiskimannapróf. Hver sá, sem lokið hefur þessu 
prófi, er 21 árs og fullnægir öðrum almennum hæfnis-
skilyrðum laganna, á rétt á að öðlast sldrteini, er heim-
ilar honum að vera skipstjóri eða stýrimaður í innan-
landssiglingum á fiskiskipi allt að 120 rúmlestum. 

Lög um breyting á lögum nr. 40/1955, um Fisk- 18. maí 1957 64 / 29. maí 1957 
veiðasjóð Íslands. 

Samkvæmt lögunum frá 1955 skyldu skip innan 200 
smálesta sitja fyrir lánum. Hámarksstærð sú er hækk-
uð í 300 smálestir. Ákvæði um hámark lána að krónu-
tölu eru felld niður. 

Lög um breyting á lögum nr. 94/1956, um heimild 23. maí 1957 46 / 29. maí 1957 
f y r i r r íkisst jórnina til skipakaupa, lántöku og sér-
stakra ráðstafana í útgerðarmálum til þess að 
stuðla að j a fnvæg i í byggð landsins. 

Tala skipanna er hækkuð úr 6 í 12 og lántökuheimildin 
úr 15 í 38 milljónir króna. 
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Samþykkt Lög, 
af Alþingi nr. og clagsetn. 

Lög um breyting á lögum nr. 41/1946, um stofn- 29. maí 1957 58 / 6. júní 1957 
lánadeild sjávarútvegsins við Landsbanka Íslands. 

Þegar svo stendur á, að eigandi að skipi, sem veðsett 
er stofnlánadeildinni. hefur þörf fyrir og á kost á láni 
til að standast kostnað við endurbætur á skipinu, þá er 
stjórn stofnlánadeildarinnar heimilt að veita leyfi til 
þess, að veðsetja megi skipið með fyrsta veðrétti fyrir 
slíku láni fyrir allt að 2/3 kostnaðarins, og þokast þá 
önnur veð aftur. 

Verzlunarmál og verðlagsmál. 

Lög um festingu verðlags og kaupgjalds. 13. des. 1956 85 / 22. des. 1956 
Á tímabilinu 1. september til 31. desember 1956 skal 
greiða verðlagsuppbót á kaupgjald, laun og aðrar 
greiðslur, er fylgja kaupgjaldsvísitölu 168 að viðbætt-
um 10 stigum. Bannað er til 31. desember 1956 að hækka 
söluverð innan lands á öllum vörum í heildsölu og smá-
sölu, svo og á hvers konar verðmæti og þjónustu frá 
því, er var 15. ágúst 1956. Lögin eru staðfesting á 
bráðabirgðalögum sama efnis. 

Lög um vísitölu byggingarkostnaðar. 12. apríl 1957 25 / 24. apríl 1957 
Hagstofa Íslands skal reikna vísitölu byggingarkostn-
aðar, er sýni breytingar hans frá 1. október 1955. Vísi-
tala þessi skal reiknuð út þrisvar á ári, miðað við verð-
lag í Reykjavík í febrúarmánuði, júnímánuði og októ-
bermánuði, og gildir hver vísitala í 4 mánuði frá 1. marz, 
1. júlí og' 1. nóvember að telja. 

Þingsályktunartillögur. 

Þál. um framtíðarskipun Reykholts. 
(Samþ. 6. febr. 1957.) 

Ríkisstjórninni er falið að gera í samráði 
við hlutaðeigandi skólanefnd og sýslunefnd-
ir framtíðaráætlun um skipan Reykholts og 
endurbætur þar í samræmi við söguhelgi 
staðarins. 

Þál. um endurskoðun hjúkrunarkvenna-
laga og laga um Hjúkrunarkvennaskóla 
Íslands. (Samþ. 6. febr. 1957.) 

Ríkisstjórninni er falið að láta fara fram 
endurskoðun á þessum lögum með sérstöku 

tilliti til þess, hvort og þá hverra breyt-
inga á þessum lögum sé þörf til þess að fá 
bætt úr tilfinnanlegum skorti á hjúkrunar-
konum í landinu. 

Þál. um kjörbréf varaþingmanns. (Sam-
þ. 11. febr. 1957.) 

Alþýðuflokkurinn á rétt á að fá kjörbréf 
fyrir varaþingmann sinn í Reykjavík. Þar 
sem þriðji maður á lista flokksins hefur 
hafnað rétti varamanns til þingsetu, ber 
yfirkjörstjórn að gefa út kjörbréf til handa 
Eggerti Þorsteinssyni. 
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Þál. um undirbúning le irverksmiðju í 
Dalasýslu o. f l . (Samþ. 13. febr . 1957.) 

Skorað er á ríkisstjórnina að láta þegar 
fullrannsaka, hvort hagkvæmt muni vera 
að reka leirverksmiðju í Dalasýslu, og gera 
jafnframt athugun á því, hvar leirlög séu 
í landinu, sem bezt henti til leiriðnaðar í 
stórum stíl. 

Þál. um heimild fyr i r r íkisst jórnina til 
að ábyrg jast lán f y r i r Flugfé lag Íslands 
h.f. til f lugvélakaupa. (Samþ. 1. marz 
1957.) 

Ríkisstjórninni er heimilað að veita ríkis-
ábyrgð fyrir erlendu láni, er jafngildi allt 
að 2/3 hlutum af kaupverði flugvélanna 
með fylgifé, þó eigi hærri fjárhæð en 33 
millj. króna. 

Þál. um sameign f jö lbýl ishúsa. (Samþ. 
13. marz 1957.) 

Skorað er á ríkisstjórnina að láta semja 
frumvarp til laga um sameign fjölbýlis-
húsa, þar sem séu ýtarleg ákvæði um af-
not slíkra eigna og skyldur og réttindi sam-
eigenda. 

Þál. um samtök til aðstoðar öryrk jum. 
(Samþ. 13. marz 1957.) 

Skorað er á ríkisstjórnina að athuga mögu-
leika á, að Samband íslenzkra berklasjúkl-
inga, Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra, 
Blindrafélag Reykjavíkur og Blindravina-
félag Íslands taki höndum saman um að 
koma á fót og reka vinnuhæli og bæta á 
annan hátt aðstöðu öryrkja þeirra, sem fé-
lögin vinna fyrir. 

Þál. um endurskoðun lagaákvæða um 
löggæzlu á skemmtisamkomum og þ j óð -
vegum. (Samþ. 18. marz 1957.) 

Skorað er á ríkisstjórnina að láta fara 
fram hið bráðasta endurskoðun á ákvæðum 
laga um lögreglumenn, áfengislaga og ann-
arra laga um löggæzlu á skemmtisamkom-
um, einkum í þeim héruðum, þar sem ekki 
er fast lögreglulið, svo og löggæzlu á þjóð-
vegum. 

Þál. um tilraunir með ný samgöngutæki 
á eyðisöndum Skaftafellssýslu. (Samþ. 
20. marz 1957.) 

Skorað er á ríkisstjórnina að láta athuga 
í samráði við vegamálastjóra nýjar teg-
undir samgöngutækja til samgangna um 
torfærur á landi með hliðsjón af reynslu 
af slíkum tækjum erlendis. Síðan skal reyna 
þau á eyðisöndum Skaftafellssýslu, ef væn-
legt þykir að nota þau þar. 

Þál. um heimild f y r i r ríkisstjórnina til 
að ábyrg jast lán fyr i r Loft leiðir h.f . til 
f lugvélakaupa. (Samþ. 27. marz 1957.) 

Ríkisstjórninni er heimilað að aðstoða Loft-
leiðir h.f. við kaup tveggja millilandaflug-
véla með því að veita ríkisábyrgð fyrir 
erlendu láni allt að 70% af kaupverði flug-
vélanna, þó eigi hærri fjárhæð en 53 millj. 
króna. 

Þál. um vetrarflutninga á mjó lkur f ram-
leiðslusvæðum. (Sarnþ. 27. marz 1957.) 

Ríkisstjórninni er falið að láta athuga í 
samráði við vegamálastjóra, hvernig hægt 
sé á hagkvæmastan og öruggastan hátt að 
halda uppi nauðsynlegum flutningum á 
mjólkurframleiðslusvæðum, þegar snjóalög 
eru. 

Þál. um árstíðabundinn iðnað. (Samþ. 
3. apríl 1957.) 

Ríkisstjórninni er falið að láta fara fram 
ýtarlega rannsókn á því, hvort ekki sé fram-
kvæmanlegt og hagfellt að koma upp þar 
í landinu, sem árstíðabundið atvinnuleysi 
er, iðnaði, sem rekinn sé á þeim árstíma, 
þegai' önnur vinna er minnst. 

Þál. um innflutning véla í f iskibáta. 
(Samþ. 10. apríl 1957.) 

Ríkisstjórninni er falið að láta fara fram 
rannsókn sérfróðra manna á því, hvort og 
hvernig unnt sé að koma í veg fyrir óhóf-
lega kappsiglingu fiskibáta á mið og hvort 
eða hvernig unnt sé að haga innflutningi 
á vélum í fiskibáta þannig, að aukin trygg-
ing fáist fyrir kaupum hentugra véla og að 
nauðsynlegar birgðir varahluta verði ávallt 
til í landinu. 
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Þál. um fullgildingu á alþjóðasamþykkt 
um j ö f n laun karla og kvenna f y r i r j a f n -
verðmæt störf . (Samþ. 8. maí 1957.) 

Ríkisstjórninni er falið að fullgilda sam-
þykkt um þetta, sem gerð var á 34. þingi 
Alþjóðavinnumálastofnunarinnar í Genf 
1951, og gera ráðstafanir til, að samþykkt-
in komist í framkvæmd hér á landi. 

Þál. um fullgildingu á alþjóðasamþykkt 
um nauðungarvinnu eða skylduvinnu. 
(Samþ. 8. maí 1957.) 

Ríkisstjórninni er heimilað að fullgilda 
samþykkt um þetta, er gerð var á 14. þingi 
Alþjóðavinnumálastofnunarinnar í Genf 
28. júní 1930. 

Þál. um rannsókn á möguleikum jarð -
gangagerðar og y f i rbygg ingar á f ja l l -
vegum. (Samþ. 15. maí 1957.) 

Skorað er á ríkisstjórnina að láta fara 
fram í samráði við vegamálastjóra rann-
sókn á möguleikum jarðgangagerðar og 
yfirbyggingar á fjallvegum, sem teppast 
hluta úr ári vegna ófærðar. 

Þál. um athugun á nauðsyn aðstoðar til 
bænda vegna f jársk ipta í Dala- og 
Strandasýslum. (Samþ. 15. maí 1957.) 

Ríkisstjórninni er falið að láta fara fram 
athugun á því, hversu þungbær áhrif hinn 
nýafstaðni niðurskurður í Dala- og Stranda-
sýslum hefur haft á fjárhag bænda þar, og 
gera að henni lokinni tillögur um aðstoð, 
ef þurfa þykir. 

Þál. um dráttarbraut á Seyðisf irði . 
(Samþ. 22. maí 1957.) 

Ríkisstjórninni er falið að láta gera áætlun 
um kostnað við byggingu dráttarbrautar 
á Seyðisfirði fyrir allt að 1000 rúmlesta, 
skip. 

Þál. um f járve i t ingu til jarðborana í 
Vestmannaeyjum. (Samþ. 29. maí 1957.) 

Ríkisstjórninni er heimilað að greiða að 
hálfu á móti Vestmannaeyjabæ kostnað við 
jarðboranir til öflunar neyzluvatns í Vest-
mannaeyjum, þó ekki yfir 250 þús. kr. 

F J Á R M Á L A T Í Ð I N D I 

Þál. um fullgildingu á alþ jóðasamþykkt 
varðandi atvinnuleysi. (Samþ. 29. maí 
1957.) 

Ríkisstjórninni er heimilað að fullgilda 
samþykkt um atvinnuleysi, er gerð var á 
fyrsta þingi Alþjóðavinnumálastofnunar-
innar í Washington 1919. 

Þál. um heimild f y r i r ríkisstjórnina til 
að ábyrg jast lán f y r i r Síldarbræðsluna 
h.f. til kaupa á vélum í s í ldarverksmiðju 
félagsins á Seyðisf irði og til endurbóta 
á verksmiðjunni. (Samþ. 29. maí 1957.) 

Ríkisstjórninni er heimilað gegn ábyrgð 
Seyðisfjarðarkaupstaðar að ábyrgjast lán 
fyrir Síldarbræðsluna h.f. að upphæð allt 
að 3,8 millj. kr. í þessu skyni. 

Þál. um sameining Landsbókasafns o g 
Háskólabókasafns o. fl. (Samþ. 29. maí 
1957.) 

Ríkisstjórninni er falið að láta sameina 
Háskólabókasafn Landsbókasafni eins fljótt 
og unnt er á næstu árum, þannig að Lands-
bókasafn verði aðalsafn, en í Háskólabóka-
safni sé sá þáttur starfseminnar, sem mið-
ast við handbóka- og námsþarfir stúdenta 
og kennsluundirbúning og rannsóknir kenn-
ara. Í öðru lagi er lagt til, að nú þegar 
verði svo náið samstarf tekið upp milli 
safnanna sem við verður komið og hliðsjón 
höfð af væntanlegri sameiningu þeirra. 

Þál. um athugun á stofnun l í feyriss jóðs 
f y r i r s jómenn, verkamenn, bændur, út-
vegsmenn og aðra þá, sem ekki n jóta 
l í feyr istryggingar h já sérstökum l í f -
eyrissjóðum. (Samþ. 31. maí 1957.) 

Skorað er á ríkisstjórnina að láta athuga, 
hvort stofnun slíks sjóðs sé tiltækileg. 

Þál. um fiskirannsóknir á Breiðaf irð i . 
(Samþ. 31. maí 1957.) 

Skorað er á ríkisstjórnina að láta svo fljótt 
sem við verður komið vegna annarra rann-
sókna, sem nú er unnið að, framkvæma 
fiskirannsóknir á Breiðafirði og innfjörð-
um hans. 
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Þál. um endurheimt íslenzkra handrita 
f r á Danmörku. (Samþ. 31. maí 1957.) 

Skorað er á ríkisstjórnina að beita sér fyrir 
því við dönsk stjórnarvöld, aS skilað verði 
aftur hingað til lands íslenzkum handrit-
um fornum og nýjum, sem borizt hafa héð-
an til Danmerkur og geymd eru í söfnum 
þar, svo sem safni Árna Magnússonar. 

Þál. um fullgi ldingu á stofnskrá Al -
þjóðakjarnorkumálastofnunarinnar. 
(Samþ. 31. maí 1957.) 

Ríkisstjórninni er heimilað að fullgilda 
stofnskrá þessa, sem samþykkt var hinn 
23. október 1956 á alþjóðafundi í bæki-
stöðvum Sameinuðu þjóðanna í New York. 



Breyting á skipulagi bankanna 

Eftirfarandi grein fjallar um hina nýju löggjöf um banka-
málin. Fyrst er saga bankamála á Íslandi rakin nokkuð og 
rætt um skipulag; Landsbanlcans. Síðan er getið um valdsvið 
Seðlabankans og lagasetningu um Útvegsbanka Íslands. 

Þegar núverandi ríkisstjórn tók við vöid-
um fyrir rúmu ári síðan, lýsti hún því 

yfir, að hún mundi beita sér fyrir breyt-
ingum á bankalöggjöf landsins, m. a. þeirri, 
að Seðlabankinn yrði settur undir sérstaka 
stjórn. í samræmi við þetta voru þrjú 
stjórnarfrumvörp lögð fyrir Alþingi í maí-
mánuði síðastliðnum, og fjölluðu þau um 
breytingar á lögum þriggja banka, Lands-
banka Íslands, Útvegsbanka Íslands h.f. og 
Framkvæmdabanka Íslands. Voru öll þessi 
frumvörp afgreidd sem lög frá þinginu 
skömmu síðar. 

Verður hér á eftir gerð grein fyrir þeim 
breytingum á skipulagi bankanna, sem þessi 
nýju lög hafa í för með sér, en áður en að 
því kemur, skal saga bankamálanna rakin 
í fáeinum orðum. 

Sögulegt yfirlit. 
Landsbanki Íslands er fyrsti banki, sem 

stofnaður var á Íslandi. Hann var frá upp-
hafi eign ríkisins og var stofnsettur með 
lögum frá 18. september 1885 og tók til 
starfa 1. júlí árið eftir. Landssjóður lagði 
bankanum til 500 þús. kr. stofnfé í óinn-
leysanlegum ríkisseðlum, en árið 1900 var 
sú upphæð hækkuð í 750 þús. kr. Enda þótt 
bankinn hefði þannig með höndum seðla-
útgáfu frá upphafi, var hann fyrst og 
fremst viðskiptabanki, en danskir og aðrir 
erlendir peningar voru áfram mjög í um-

ferð hér á landi. Starfsemi bankans jókst 
ört fram yfir aldamótin, en þó gat hann 
hvergi nærri leyst úr þeirri fjármagnsþörf, 
sem vaxandi atvinnulíf hafði í för með sér. 

Árið 1904 var stofnaður annar viðskipta-
banki, Íslandsbanki, með erlendu fjármagni, 
og fékk hann einkaleyfi til seðlaútgáfu til 
þrjátíu ára, enda skyldu seðlar hans inn-
leysanlegir í gulli. Landsbankinn fékk þó 
rétt til að halda seðlaútgáfu sinni óskertri. 
Íslandsbanki varð brátt öflugur og var aðal-
banki landsins fram yfir fyrri heimsstyrj-
öld. 

Á styrjaldarárunum var mikil verðbólga 
hér á landi og fjárhagsvandræði að henni 
lokinni. Af því leiddi, að Íslandsbanki var 
árið 1921 skyldaður til þess að draga smám 
saman úr seðlaveltu sinni eftir settum regl-
um. Ári síðar voru sett lög, er heimiluðu 
Landsbankanum að gefa út þá seðla, sem 
á vantaði, að seðlaútgáfa Íslandsbanka full-
nægði viðskiptaþörfum þjóðarinnar, og hóf 
Landsbankinn seðlaútgáfu að nýju árið 
1924. Hófust nú allmiklar umræður um 
skipan bankamálanna, sem lauk með því, 
að sett voru ný lög um Landsbanka árið 
1927, þar sem Landsbankinn var gerður að 
seðlabanka, er hafa skyldi einkarétt til út-
gáfu seðla á Íslandi. Nokkrar breytingar 
voru gerðar á þessari lagasetningu ári síð-
ar, 15. apríl 1928. Stóð sú löggjöf að mestu 
óbreytt þar til í júlí sl. 
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Samkvæmt lögunum frá 1928 var skipu-
lag Landsbankans ákveðið í meginatriðum 
þannig, að bankinn skyldi starfa í tveim-
ur bókhaldslega aðskildum höfuðdeildum, 
seðlabanka og sparisjóðsdeild, er báðar 
skyldu lúta sömu stjórn. Auk þess skyldi 
bankinn starfrækja veðdeild, og 1946 var 
sett á stofn f jórða deild bankans, stofnlána-
deild sjávarútvegsins. í upphafi var svo ráð 
fyrir gert, að seðlabankinn hefði með hönd-
um almenn bankaviðskipti, svo sem hlaupa-
reikningsviðskipti, víxlakaup o. fl., en spari-
sjóðsdeildin var hins vegar hugsuð sem 
nokkurs konar sparisjóður, er ávaxtaði fé 
með sparisjóðskjörum og lánaði einkum til 
langs tíma. Í framkvæmd hefur þó þróunin 
orðið nokkuð frábrugðin þessu. Seðlabank-
inn lagði smám saman niður öll viðskipti 
við almenning, unz svo var komið, að aðeins 
bankar, peningastofnanir, ríkissjóður og 
ríkisstofnanir voru í viðskiptum við hann. 
Var hann því orðinn hreinni seðlabanki en 
lögin höfðu gert ráð fyrir. Hins vegar varð 
sparisjóðsdeildin að almennum viðskipta-
banka. Segja má, að það hafi verið rökrétt 
framhald þessarar þróunar, er haft hafði í 
för með sér skýrari aðgreiningu á starfsemi 
seðlabankans og viðskiptabankans, að frek-
ari aðskilnaður yrði einnig gerður á milli 
stjórna þessara tveggja höfuðdeilda Lands-
bankans, en slík aðgreining er einmitt eitt 
meginatriði hinna nýju laga um breytingu 
á lögum Landsbanka Íslands. Voru þau gef-
in út 29. maí, en síðan voru þau felld inn 
í eldri lögin og ný heildarlög um Lands-
banka Íslands gefin út sem lög nr. 63 hinn 
21. júní sl. 

Skipulag Landsbankans. 
Samkvæmt hinum nýju lögum skiptist 

Landsbankinn í tvær aðaldeildir, Seðlabanka 
Íslands og Viðskiptabanka, er hvor um sig 
lýtur sérstakri stjórn. Falla veðdeild og 
stofnlánadeild sjávarútvegsins undir Seðla-
bankann, en sparisjóðsdeild ásamt útibúum 
bankans undir Viðskiptabankann. 

Yfirstjórn Landsbankans er í höndum 
ráðherra þess, er fer með bankamál, og 
bankaráðs, eftir því sem lögin tilgreina. Sú 
breyting hefur verið gerð, að Landsbanka-

nefnd, er kosin var af Alþingi, hefur verið 
afnumin, en í stað þess kýs Alþingi f jóra 
bankaráðsmenn með hlutbundinni kosningu 
til f jögurra ára í senn, en ríkisstjórnin 
skipar formann bankaráðs. 

Stjórn Seðlabankans er skipuð fimm 
mönnum, aðalbankastjóra, er forseti Íslands 
skipar að fengnum tillögum bankaráðs, 
bankastjóra, er bankaráð ræður, og þrem-
ur mönnum, er skipaðir eru af ríkisstjórn-
inni eftir tillögum bankaráðs til f jögurra 
ára í senn. Skulu bankastjórarnir tveir 
skipa framkvæmdastjórn Seðlabankans. 
Stjórn Seðlabankans hefur á hendi æðstu 
stjórn hans. Hún kemur fram fyrir hönd 
Seðlabankans gagnvart dómstólum, yf ir-
völdum og þriðja manni og getur úrskurð-
að um öll meiri háttar mál, er bankann varð-
ar. Aðalbankastjóri boðar fundi stjórnar 
Seðlabankans og stýrir þeim. 

Framkvæmdastjórn Viðskiptabankans er 
í höndum þriggja bankastjóra, er bankaráð 
ræður, og gilda um bankastjórn Viðskipta-
bankans svo að segja sömu ákvæði og áður 
giltu um Landsbankann í heild. Bankaráðið 
er þannig í raun og veru fyrst og fremst 
bankaráð Viðskiptabankans og hefur ekki 
önnur afskipti af stjórn Seðlabankans en 
þau, sem áður getur varðandi skipun stjórn-
ar Seðlabankans. 

Valdsvið Seðlabankans. 
Þær breytingar, sem lögin gera á vald-

sviði Landsbankans, varða svo að segja ein-
göngu Seðlabankann. í gjaldeyrismálum er 
Seðlabankanum veitt mun meira vald en 
áður. Hann skal hafa með höndum kaup á 
erlendum gjaldeyri eða aðrir bankar í um-
boði hans. Enn fremur fer Seðlabankinn 
með sölu gjaldeyris til viðskiptabanka, sem 
stjórn Seðlabankans ákveður, svo og til 
ríkissjóðs. Með þessu er Seðlabankanum 
falin yfirumsjón gjaldeyrisverzlunarinnar, 
sem að undanförnu hefur skipzt í ákveðn-
um hlutföllum milli Landsbankans og Út-
vegsbankans. Seðlabankinn skal enn frem-
ur sjá um framkvæmd greiðslusamninga 
við önnur ríki og hefur með höndum eftir-
lit með gjaldeyrisverzluninni. 
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Lögin veita stjórn Seðlabankans allmikið 
vald til að hafa áhrif á starfsemi banka og 
sparisjóða, og er henni heimilt, að höfðu 
samráði við ríkisstjórn, að kveða á um vexti 
banka og sparisjóða, þar á meðal um há-
marksvexti inn- og útlána, sem og dráttar-
vexti og aðra þóknun. Stjórn Seðlabankans 
getur enn fremur ákveðið, að bankar og 
sparisjóðir skuli eiga innstæður í Seðla-
bankanum og þá hve miklar, enda skal 
stjórnum banka og sparisjóða skylt að veita 
Seðlabankanum upplýsingar um starfsemi 
sina, svo sem um innlán og útlán. Stjórn 
Seðlabankans ákveður einnig, að höfðu sam-
ráði við ríkisstjórnina, eftir hvaða reglum 
Seðlabankinn kaupir afurðavíxla af við-
skiptabönkum sínum. 

Lög um Útvegsbanka Íslands. 
Útvegsbanki Íslands h.f. var stofnaður 

með lögum frá 11. marz 1930. Var hann 
reistur á rústum Íslandsbanka og tók við 
eignum hans og skuldum. Útvegsbanki Ís-
lands h.f. var hlutafélag, en ríkissjóður var 
frá upphafi aðalhluthafinn, og jókst hluta-
fé hans, eftir því sem fram liðu stundir, 
unz svo var komið, að 87,7% hlutafjárins 
var í eigu ríkissjóðs, 8,1% í eigu bankans 
sjálfs, en í einkaeign aðeins 4,2%. Með hin-
um nýju lögum nr. 34 frá 29. maí var stofn-
aður nýr banki, Útvegsbanki Íslands, sem 
er eign ríkisins. Jafnframt tekur ríkis-
stjórnin þau hlutabréf Útvegsbanka Ís-
lands, sem enn eru í einkaeign, eignarnámi, 
en Útvegsbanki Íslands tekur við öllum 
réttindum, eignum, skuldum og ábyrgðum 
Útvegsbanka Íslands h.f. og kemur að öllu 
leyti í hans stað. Leggur ríkissjóður Út-
vegsbankanum sem stofnfé hreina eign hins 

fyrra hlutafélags. Þó skal bankinn kaupa 
af ríkissjóði þau hlutabréf, er tekin verða 
að eignarnámi, á því verði, sem ríkissjóði 
verður gert að greiða fyrir þau, en hæsti-
réttur skipar sérstaka nefnd þriggja manna, 
er kveða skal upp fullnaðarúrskurð um bæt-
ur til hluthafa vegna eignarnámsins. 

Yfirstjórn Útvegsbankans er í höndum 
bankaráðs og ráðherra þess, er fer með 
bankamál. Bankaráð er skipað fimm mönn-
um, og skulu f jórir þeirra kosnir hlutbund-
inni kosningu á Alþingi til f jögurra ára í 
senn, en formann skipar ráðherra til f imm 
ára. Bankaráð ræður síðan þrjá banka-
stjóra, er mynda framkvæmdastjórn bank-
ans. Fiskveiðasjóður Íslands skal vera sér-
stök deild í Útvegsbankanum, en að öðru 
leyti eru lög bankans efnislega hliðstæð 
gildandi lögum um Búnaðarbanka Íslands 
og Viðskiptabanka Landsbankans. 

Framkvæmd laganna. 
Loks voru með þriðju lögunum gerðar 

breytingar á skipun bankaráðs Fram-
kvæmdabankans. Samkvæmt þeim er það 
skipað f jórum mönnum kosnum af Alþingi 
til sex ára, en formaður er skipaður af f jár-
málaráðherra til jafnlangs tíma. Áður voru 
í bankaráðinu þrír menn kosnir af Alþingi 
ásamt ráðuneytisstjóra fjármálaráðuneytis-
ins og fulltrúa tilnefndum af stjórn Seðla-
bankans. 

Í framangreindum lögum öllum eru 
ákvæði, er felldu niður umboð þáverandi 
bankaráða og lögðu fyrir, að ný yrðu skip-
uð. Áður en þingi var slitið, var kosið í 
bankaráðin. Formenn voru skipaðir skömmu 
síðar og að fullu gengið frá skipun stjórna 
bankanna í samræmi við hin nýju lög. 



Fréttaþættir 
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— Landbúnaður — Lánveitingar 1956 — Um stóreignaskatt-
inn 1957 — Viðskiptasamningar — Tvennar gengislækkanir 
— Skráð gengi — Peningamarkarkaðurinn. 

Utanríkisviðskipti og gjaldeyrisstaða. 

Áundanförnum mánuðum hefur verið 
við vaxandi örðugleika að etja í gjald-

eyrismálum, sem einkum hefur stafað af 
minnkandi tekjum í frjálsum gjaideyri mið-
að við fyrra ár. Að vísu hefur niðurstaða 
verzlunar- og greiðsluviðskipta við útlönd 
ekki orðið miklu lakari en á síðasta ári, ef 
á heildina er litið, en afkoman í frjálsum 

gjaldeyri hefur verið lakari. Verzlunarjöfn-
uðurinn til júlíloka var óhagstæður um 197 
millj. kr., en um 219 millj. kr. á sama tíma 
á síðastliðnu ári. Hefur orðið nokkur sam-
dráttur bæði á innflutningi og útflutningi 
miðað við sama tímabil síðastliðið ár. Helztu 
breytingar á útflutningsverzluninni á fyrra 
helmingi ársins í ár miðað við sama tímabil 
í fyrra eru þær, að útflutningur freðfisks 
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og saltfisks er heldur minni, en útflutning-
ur ísfisks og fiskimjöls hefur aukizt. Ut-
flutningur til dollaragreiðslusvæðisins 
minnkaði dálítið, en samsvarandi aukning 
varð til vöruskiptalanda. Töluverð aukning 
varð á innflutningi frá vöruskiptalöndum, 
en minnkaði að sama skapi bæði frá dollara-
svæðinu og E.P.U.-löndum. (Töflur I—IV 
aftast í heftinu sýna inn- og útflutning, 
það sem af er árinu.) 

Meðfylgjandi tafla sýnir gjaldeyrisvið-
skipti bankanna ársfjórðungslega á sl. ári 
og til loka 2. ársfjórðungs í ár. Samkvæmt 
töflunni hefur greiðslujöfnuður í viðskipt-
um bankanna verið óhagstæður um 6,4 millj. 
kr. á 1. ársfjórðungi í ár, en hagstæður um 
7,0 millj. kr. á 2. ársfjórðungi. Við saman-
burð á gjaldeyrisafkomunni í ár og í fyrra 
ber að hafa það í huga, að á 1. ársfjórðungi 
1956 urðu gjaldeyriskaup óeðlilega litil 
vegna breyttra uppgjörsaðferða, sem áður 
hefur verið gerð grein fyrir. 

Duldar tekjur hafa lækkað mjög verulega 
í ár miðað við fyrra ár, einkum vegna minni 
framkvæmda varnarliðsins á Keflavíkur-
flugvelli. Þannig voru til júlíloka í ár að-
eins yfirfærðar af varnarliðinu og verktök-
um þess 70 millj. kr., en 138 millj. kr. á 
sama tíma á sl. ári. Hefur þetta átt drjúg-
an þátt í versnandi afkomu í frjálsum gjald-
eyri. 

Gjaldeyrisstaða bankanna hefur versnað 
mjög, það sem af er þessu ári. Nettógjald-
eyrisskuldir bankanna, að kröfum á útlönd 
og ábyrgðum og skuldbindingum í erlend-
um gjaldeyri ekki meðtöldum, hafa aukizt 
um 44 millj. kr. frá áramótum til ágúst-

loka. Hið alvarlega er, að öll þessi rýrnun 
og meira til hefur átt sér stað í frjálsum 
gjaldeyri, en nettóstaðan í dollurum og 
E.P.U.-gjaldeyri hefur rýrnað um 94 millj. 
lcr. á þessu átta mánaða tímabili. Hliðstæð er 
útkoman, ef borin er saman gjaldeyrisstað-
an nú og á sama tíma í fyrra. í heild hafa 
nettóskuldir banka lækkað á þessum tólf 
mánuðum um 29 millj. kr., en hins vegar 
hefur staðan í frjálsum gjaldeyri rýrnað 
um 49 milljónir. Í þessum tölum hefur þó 
ekki verið tekið tillit til hinna geysimiklu 
skuldbindinga bankanna í erlendum gjald-
eyri, en þær hafa stórhækkað á þessu ári. 
Að vísu er að nokkru leyti um ábyrgðir til 
langs tíma að ræða, en ekki verður þó hjá 
því komizt að taka tillit til þeirra, er dómur 
er lagður á horfurnar í gjaldeyrismálum. 
Að undanförnu hefur verið tekið mikið af 
lánum erlendis, sem greiðast eiga á næstu 
2—3 árum og hljóta að verða þungur baggi, 
ef ekki koma til stórauknar gjaldeyristekj-
ur á móti. Hin alvarlega staða í frjálsum 
gjaldeyri hefur orðið þess valdandi, að 
bankarnir hafa orðið að takmarka yfir-
færslur allmiklu meira að undanförnu en 
áður hafði verið gert. Ekki er fyrirsjáan-
legt, eins og sakir standa, hversu fljótt 
tekst að ráða bót á þeim vanda, sem nú 
steðjar að. Ýmsar sérstakar aðstæður hafa 
haft áhrif á þróunina, en hinnar raunveru-
legu orsakar er þó að leita í hinu almenna 
efnahagsástandi, í jafnvægisleysinu milli 
innlends og erlends verðlags og meiri þenslu 
í fjárfestingu og neyzlu innan lands en 
raunverulegar tekjur þjóðarinnar leyfa. 
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Útgerð og aflabrögð. 
Vetrarvertíðaraflinn í ár varð töluvert 

lélegri en 1956. Heildaraflinn til maíloka 
nam 193,4 þús. tonnum, en á sama tíma í 
fyrra var aflinn 210,7 þús. tonn eða 8,9% 
meiri. Þessi rýrnun liggur aðallega í minni 
togaraafla, en bátaaflinn minnkaði einnig 
um nálega 3 þús. tonn. Af einstökum fiskteg-
undum minnkaði þorskaflinn langmest eða 
um 25 þúsund tonn, en það er hlutfallsleg 
rýrnun um 14,2%. Veiði flestra annarra 
fisktegunda jókst nokkuð. Aflamagnið 
skiptist þannig eftir verkunaraðferðum, að 
100,2 (86,4) þús. tonn fóru til frystingar, 
53,0 (77,0) þús. tonn til söltunar og 27,3 
(42,3) þús. tonn til herzlu. Tölur innan 
sviga eiga við sama tímabil 1956. 

Síldveiðarnar fyrir Norðurlandi hófust 
að þessu sinni um 20. júní og var lokið um 
15. ágúst. Til veiðanna voru skráð 233 skip, 
þar af 4 togarar. Þátttaka í veiðunum var 
þannig töluvert meiri en sumarið 1956, en 
þá tóku þátt í þeim 188 skip. Heildaraflinn 
í ár varð nálægt 680 þús. málum. Það er 
þriðjungi meiri síldarafli en 1956, en hann 
reyndist þá vera 507 þús. mál. Eftirfarandi 
tölur sýna verkun síldarinnar, en svigatöl-
urnar eru frá 1956: Til bræðslu fóru um 
519 (242) þús. mál, í söltun 149 (258) þús. 
tunnur, og fryst síld var tæpar 16 (10) þús. 

tunnur. Eins og tölurnar bera með sér, hef-
ur allmiklu minna magn verið saltað í ár 
en 1956, en þeim mun meira farið í bræðslu. 
Er orsökin sú, að síldin sl. sumar var yfir-
leitt horaðri en 1956 og ekki eins mikið af 
henni talið söltunarhæft. Heildarverðmæti 
síldarinnar mun vera um 77,5 millj. kr. upp 
úr sjó, en var í fyrra 62,3 millj. kr. 

Síldveiðar með reknetum hafa gengið 
tregt, það sem af er, og afli verið lítill. Hinn 
31. ágúst var aflinn sem hér segir: 4.000 
tunnur saltsíld, 27,274 mál af bræðslusíld 
og 42,647 tunnur af frystri síld. Í þessum 
tölum er einnig falinn afli á vorsíldveið-
unum út af Suðvesturlandi, en þær þótta 
ganga sæmilega. 

Togaraaflinn hefur verið heldur góður í 
sumar, og hafa flestir togaranna stundað 
karfaveiðar við Grænland, en auk þess hafa 
nokkrir veitt í salt. 

Aftast í heftinu eru töflur um fiskafl-
ann, skiptingu hans og hagnýtingu (V.— 
VII. tafla). 

Hvalveiðarnar hafa gengið prýðilega í 
sumar, og höfðu hinn 7. september veiðzt 
447 hvalir, en það er 7 hvölum fleira en á 
allri vertíðinni 1956. Aðallega hafa veiðzt 
langreyðar eða 314, sandreyðar eru 68, búr-
hveli 58 og steypireyðar 7. Hinn 7. septem-
ber var framleiðsla hvalafurða orðin 2.630 
tonn af hvallýsi, 2.700 tonn af hvalkjöti og 

Fiskaflinn ársfjórðungslega, skipt á togara og báta í þúsundum tonna. 
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1.270 tonn af mjöli. Búizt var við, að veið-
unum lyki um 20. september. 

Landbúnaður. 
Heyskapartið hefur verið hagstæð í sum-

ar, spretta með ágætum víðast hvar og hirð-
ing heyja gengið vel. Kartöflusprettan hef-
ur verið mjög góð, og er búizt við töluvert 
meiri uppslceru í haust en verið hefur síðan 
1953. Verður uppskeran sennilega 120—150 
þús. tunnur. 

Móttekin mjólk í mjólkurbú til júniloka 
í ár var 33.102 tonn, en það er 14,6% aukn-
ing frá sama tíma 1956. Framleiðsla flestra 
mjólkurafurða jókst töluvert, en fram-
leiðsluaukning smjörs og mjólkurosts er þó 
þýðingarmest. Framleiðsla smjörs var til 
júníloka 455 tonn og jókst frá fyrra árs-
helmingi 1956 um 37,5%. Enda þótt neyzla 
smjörs hafi aukizt nokkuð, hafa safnazt 
miklar smjörbirgðir. Hinn 1. ágúst sl. voru 
birgðirnar alls 273,6 tonn, en á sama tíma 
1956 130,7 tonn, og hafa þannig aukizt um 
meira en helming. Framleiðsla á mjólkur-
osti var í júnílok sl. orðin 361 tonn á árinu, 
en var 246 tonn um mitt ár 1956, og er 
framleiðsluaukningin því 46,7%. Birgðir af 
mjólkurosti hinn 1. ágúst sl. voru 306,6 
tonn, en það er 144,9% aukning á birgðum 
frá því á sama tíma í fyrra. í ár hafa verið 
flutt út 55 tonn af mjólkurosti til V.-Þýzka-
lands. Ekki hefur endanlega verið samið 
um verð á ostinum, en búizt. er við, að 
áframhald geti orðið á þessum útflutningi. 

Frekari upplýsingar um framleiðslu og 
sölu mjólkurafurða er að finna í VIII. töflu 
aftast í heftinu. 

Lánveitingar 1956. 
Á 1. töflu er sýnd útlánaaukning lána-

stofnana, opinberra sjóða, tryggingafélaga 
og eftirlaunasjóða, svo og aukning á útlán-
um ríkissjóðs og hækkun erlendra skulda 
árið 1956. 

Í 3. hefti Fjármálatíðinda 1956, 158. bls., 
er birt samsvarandi tafla um útlánaaukn-
inguna 1955. Þegar tekið hefur verið tillit 
til leiðréttingar, sem stafar af því, að út-

lánaaukning sparisjóða var 36,6 millj. kr., 
en ekki 33,0 millj. kr., kemur í ljós, að út-
lánaaukningin nettó 1955 var 629,7 millj. 
kr. Árið 1956 er hún hins vegar 673,7 millj. 
kr. og hefur þannig hækkað frá 1955 um 
44,0 millj. kr. 

Af einstökum liðum var aukningin mest 
á erlendum skuldum, útlánum Framkvæmda-
bankans og annarra fjárfestingarstofnana 
og útlánum sparisjóða. Útlánaaukning banka 
og ríkissjóðs minnkaði töluvert á árinu, en 
útlán annarra aðila breyttust lítið. 

Aukning á útlánum banka var á árinu 
204,5 millj. kr. minni en 1955. Útlán spari-
sjóðanna urðu aftur á móti 31,0 millj. kr. 
hærri en 1955. Innlög í innlánsdeildir kaup-
félaganna eru talin hér til útlána, þar sem 
þau eru jafnóðum notuð sem rekstrarfé 
fyrir kaupfélögin. Innstæðuaukning þeirra 
er áætluð 28,0 millj. kr. á árinu, en það er 
1,9 millj. kr. aukning miðað við 1955. Út-
lánaaukning þessara þriggja aðila varð 
þannig 171,6 millj. kr. minni en árið áður. 

Framkvæmdabankinn jók útlánin um 54,1 
millj. kr., en það er 27,4 millj. kr. hærri 
upphæð en 1955. Útlánaaukning annarra 
fjárfestingarstofnana var 83,9 millj. kr. 
hærri á árinu en 1955. Nánar er greint frá 
útlánum þessara aðila í 1. hefti þessa ár-
gangs Fjármálatíðinda, 23.—24. bls. 

Útlán tryggingastofnana og lífeyrissjóða 
breyttust lítið á árinu, og var útlánaaukn-
ingin aðeins 2,4 millj. kr. meiri en 1955. 
Á 2. og 3. töflu sjást sundurliðaðar lánveit-
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2. tafla. Lánveitingar og verðbréfakaup tryggingafélaga og 
eftirlaunasjóða 1956. 

5. tafla. Verðbréfa- og skuldabréfaeign tryggingafélaga og 
eftirlaunasjóða 1953—1956. 

3. tafla. Verðbréfa- og skuldabréfaeign tryggingafélaga og 
eftirlaunasjóða í árslok 1956. 

4. tafla. Lánveitingar og verðbréfakaup tryggingafélaga og 
eftirlaunasjóða 1953—1956. 
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ingar þeirra árið 1956 og skuldabréfaeign 
í árslok. Útlán alira þessara aðila hafa dreg-
izt nokkuð saman á árinu nema almanna-
trygginganna, en útlánaaukning þeirra 
hækkað um tæplega 5,7 millj. kr. á árinu. 
Er það vegna stóraukinna lána til heil-
brigðisstofnana á vegum ríkisins, svo sera 
hjúkrunarkvennaskólans. Tryggingafélög í 
einkaeign og eftirlaunasjóðir veita einkum 
lán til húsbygginga (liðirnir byggingarsam-
vinnufélög og aðrir aðilar), en trygginga-
félögin einnig stutt lán m. a. til bifreiða-
kaupa. Þessi útlán hafa minnkað nokkuð 
frá árinu áður. 

4. og 5. tafla sýna lánveitingar og skulda-
bréfaeign tryggingastofnana og lífeyris-
sjóða síðustu fjögur ár Það, sem einkum 
vekur athygli, þegar litið er á þessar töflur, 
er hinn öri vöxtur eftirlaunasjóðanna. 

Útlánaaukning ríkissjóðs minnkaði á ár-
inu um 29,6 millj. kr. Eru útlánin fundin 
þannig út, að tekin er aukning á liðnum 
„Veitt lán" í ríkisreikningunum frá árslok-
um 1955 til ársloka 1956. Við þessar tölur 
er það að athuga, að ýmsum lánanna, eink-
um þeim, sem veitt eru ríkisstofnunum, er 
síðan breytt í óafturkræf framlög. Rétt er 
að hafa þetta í huga, þegar útlánin eru bor-
in saman. 

Allar helztu lánveitingar, sem farið hafa 
fram milli ofangreindra stofnana innbyrð-
is, hafa verið teknar saman. Reyndust þessi 
tvítöldu lán vera um 82,7 millj. kr. Stærst 
þeirra eru lán ríkissjóðs til Ræktunarsjóðs 
13,0 millj. kr., lán veðdeildar Landsbank-
ans til Byggingarsjóðs 11,9 millj. kr. og lán 
Framkvæmdabankans til Ræktunarsjóðs 
11,0 millj. kr. Einnig er tvítalið erlent lán 
að upphæð 37,8 millj. kr., sem Framkvæmda-
bankinn tók á árinu vegna sementsverk-
smiðjunnar. 

þeirra stofnana, sem hér eru taldar, eru í 
raun og veru miklu hærri en útlánaaukn-
ingin segir til um, þar sem endurgreiðslur 
eldri lána fara að mestu leyti til útlána aft-
ur. Þær tölur, sem hér eru birtar, ná held-
ur ekki til allra lánveitinga á landinu, enda 
ógerlegt að fá upplýsingar frá öllum þeim 
aðilum, sem lánastarfsemi reka. 

Um stóreignaskattinn 1957. 
Í málefnasamningi ríkisstjórnarinnar var 

gert ráð fyrir að leggja sérstakan skatt 
á stóreignir í landinu, og var samþykkt 
frumvarp þess efnis á síðasta Alþingi og 
staðfest sem lög nr. 44/3. júní 1957. 

Skattur þessi leggst á alla þá einstakl-
inga, er áttu yfir eina milljón króna í hrein-
um eignum þann 31. desember 1956, og er 
ekki frádráttarbær við ákvörðun tekju-
skatts. 

Byggingarsjóður ríkisins fær 2/3 af inn-
heimtum stóreignaskatti, en veðdeild Bún-
aðarbankans afganginn. 

Mat eigna til stóreignaskatts. Fasteignir 
skulu metnar eftir nýja fasteignamatinu, 
er gekk í gildi 1. maí 1957. Þó skal lands-
nefnd fasteignamatsins endurskoða mat á 
lóðum. Fasteignir, sem ekki hafa verið 
metnar til fasteignamats, reiknast á kostn-
aðarverði. Frá matsverði húseigna, sem 
notaðar eru sem vinnslustöðvar sjávaraf-
urða og landbúnaðarafurða, skal draga 
20%. Við matsverð fasteigna, eins og það 
er ákveðið samkvæmt framansögðu, skal 
bæta 200% álagi eða með öðrum orðum 
þrefalda matsverðið. 

Fiskiskip skulu reiknuð með vátrygg-
ingarverði að frádregnum 40%, en önnur 
skip með vátryggingarverði að frádregn-
um 25%. Flugvélar teljast með vátrygg-
ingarverði að frádregnum 40%. Um mats-
verð á vélum, áhöldum og öðru lausu fé 
verða settar sérstakar reglur. 

Til frádráttar eignum koma auk skulda 
eftirfarandi liðir: ógreiddur söluskattur 
vegna viðskipta 1956 og ógreidd slysatrygg-
inga- og atvinnurekendaiðgjöld vegna árs-
ins 1956, sömuleiðis yfirfærslugjald vegna 
skulda, sem stofnað var til fyrir árslok 
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1956. Frá eignum félaga skal draga inn-
stæðufé í sameignarsjóðum, sem samkvæmt 
landslögum er óheimilt að skipta milli fé-
lagsmanna við félagsslit, sem sé varasjóði 
samvinnufélaga. 

Ákvæði í lögum um skattfrelsi sparifjár 
gilda við álagningu stóreignaskattsins, og 
ríkisskuldabréf og skuldabréf með ríkis-
ábyrgð eru undanþegin skattinum eftir 
sömu reglum. 

Skipting eigna á einstaklinga. Fyrirfram-
greiðsla upp í arf á árinu 1956 að frádregn-
um erfðafjárskatti leggst við eign þess, er 
greiðsluna innti af hendi, en dregst frá eign 
viðtakanda. Skal sá skattur, sem á þá eign 
kemur, innheimtur hjá arfleiðanda, en við-
takandi eignar ber einnig ábyrgð á greiðslu 
hans. 

Eignir dánarbúa eiga að skiptast niður 
á erfingja samkvæmt reglum erfðalaga við 
útreikning á skattskyldri eign. 

Skatturinn er einvörðungu lagður á ein-
staklinga, og verður því að skipta eignum 
félaga niður á félagsmenn, og ber að gera 
það í réttu hlutfalli við hlutafjár- og stofn-
fjáreign þeirra hvers um sig. 

Álagning skattsins og innheimta. Reikna 
skal út skatt hvers einstaklings annars veg-
ar, án þess að hlutdeild hans í eignum fé-
laga sé talin með eignum hans, og hins veg-
ar að henni meðtalinni og mismunurinn 
fundinn á þessum tveim skattupphæðum. 
Mismuninn skal síðan innheimta hjá hlut-
aðeigandi félagi eða félögum. Þetta nær þó 
eingöngu til hlutafélaga og samvinnufé-
laga. Ef um fleiri en eitt félag er að ræða, 
skiptist skatthluti félaganna hlutfallslega 
milli þeirra eftir eign gjaldanda í þeim. 
Þær skattupphæðir, sem félögum ber að 
annast greiðslu á vegna félagsmanna eða 
hluthafa, teljast ekki til skattskyldra tekna, 
hvorki sem arður til hluthafa né ráðstöfun 
á varasjóði. Félögin hafa rétt til þess að 
endurkrefja félagsmenn eða hluthafa um 
þær upphæðir, er þau þurfa að greiða vegna 
eigna þeirra í félögunum. Samvinnufélög-
um er þó aðeins heimilt að endurkrefja fé-
lagsmenn um þann hluta af skatti, sem 
lagður hefur verið á séreignir þeirra í fé-
lögunum, þ. e. stofnsjóðsinnstæður þeirra. 
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lands og Póllands frá 18. nóvember 1949. 
Samkvæmt honum kaupa Pólverjar aðal-
lega héðan frysta síld, saltsíld og fiskimjöl, 
en selja hingað kol, vefnaðarvöru, postulíns-
og glervörur, járnvörur o. fl. 

Vestur-Þýzkaland. Með erindaskiptum í 
Bonn hinn 15. júlí sl. var viðskiptasam-
komulag milli Vestur-Þýzkalands og Íslands 
framlengt óbreytt í eitt ár til 30. júni 1958. 
Íslendingar kaupa aðallega af Þjóðverjum 
vélar, rafmagnstæki, flutningatæki og vefn-
aðarvöru, en selja þeim ísfisk, lýsi og fiski-
mjöl. 

Tvennar gengislækkanir. 
Nýlega hefur verið lækkað gengi gjald-

miðils tveggja Evrópulanda, Frakklands og 
Finnlands. 

Hinn 12. ágúst voru birtar tilkynningar 
frá frönsku stjórninni um nýjar ráðstaf-
anir í gjaldeyrismálum. Samkvæmt þeim 
skyldi greiða 20% uppbætur á útfluttar 
vörur, en nýr 20% tollur leggjast á innflutt-
ar vörur. Þó yrðu nokkur mikilvægustu 
hráefni undanþegin innflutningstollinum. 
Franskir ferðamenn skyldu greiða % meira 
fyrir erlendan gjaldeyri en áður og er-
lendir ferðamenn fá 20% meira, er þeir 
skiptu gjaldeyri sínum í franska franka. 

Þótt franski þjóðbankinn stigi ekki skref-
ið til fulls, var um raunverulega gengis-
lækkun á frankanum að ræða. Englands-
banki reið á vaðið og lækkaði gengi franska 
frankans strax síðara hluta dags þann 12. 
ágúst. Þjóðbankar annarra landa gerðu svo 
hið sama næstu daga á eftir. 

Hinn 16. september var gengi finnska 
marksins lækkað um 28%, þ. e. erlendur 
gjaldeyrir hækkaður í verði um 39%. Jafn-
framt var lagt niður hið sérstaka ferða-
mannagengi. 

Um gengislækkunina segir í greinargerð 
frá Finnlandsbanka, að með gömlu gengis-
skráningunni hafi verðlag innan lands í 
Finnlandi verið mun hærra en verðlag á 
heimsmörkuðunum, og hafi svo verið um 
árabil. Þetta misræmi hafi getað gengið 
um nokkurt skeið vegna hagstæðra við-
skiptakjara og þenslu í útflutningsatvinnu-

vegum Finnlands. Nú hafi aðstæðurnar 
breytzt, þar sem ekki hafi gengið jafn greið-
lega og áður að flytja út vegna of hás verð-
lags á finnskum vörum. Með gengislækkun-
inni hafi hins vegar skapazt tækifæri til að 
koma efnahag landsins á traustan og heil-
brigðan grundvöll. 
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milljónir, sem er svipuð upphæð og á sama 
tímabili á síðasta ári. Að vísu er aðstaða 
bankanna út á við 17 millj. kr. betri en í 
ágústlok í fyrra, en það stafar eingöngu af 
stórbættri stöðu gagnvart vöruskiptalönd-
um (sjá fréttaþátt um utanríkisviðskipti 
og gjaldeyrisstöðu hér að framan). 

Nettóútlánaaukning seðlabankans hefur 
orðið nokkru minni í ár en á sama tímabili 
í fyrra, enda hefur seðlaveltan aðeins hækk-
að um 12 millj. kr. á móti 37 millj. kr. í 
fyrra. Sé litið á einstaka liði útlána seðla-

bankans, hafa endurkaup afurðavíxla hækk-
að um sömu upphæð eða 102 millj. kr. Hins 
vegar hafa bankar og aðrar peningastofn-
anir bætt aðstöðu sína gagnvart seðlabank-
anum um 104 millj. kr. fvrstu átta mánuði 
þessa árs á móti 63 millj. kr. á sama t.íma-
bili 1956. 

Óhagstæðust er þróunin í viðskiptum 
rikissjóðs og ríkisstofnana, en nettóskuldir 
þessara aðila hafa hækkað um 85 millj. kr. 
frá áramótum, en til ágústloka í fyrra 
hækkuðu þær um 57 millj. kr. Er útlit nú 

Seðlavelta. 

Aðstaða bankanna gagnvart útlöndum. 
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allmiklu þyngra um afkomu ríkissjóðs en 
undanfarin ár. 

Heildarútlánaaukning bankanna hefur 
orðið mjög mikil eða samtals 288 millj. 
kr., en á sama tímabili í fyrra nam hún 
234 millj. kr. Aukningin er að langmestu 
leyti afleiðing vaxandi lánveitinga út á 
landbúnaðar- og sjávarafurðir og hækkandi 
skulda ríkissjóðs. 

Innlánaaukningin hefur einnig orðið 
mun meiri en á síðasta ári. Liggur það ein-
göngu í því, að veltiinnlán hafa nú aukizt 
um 74 millj. kr. frá áramótum, en á sama 
tímabili í fyrra lækkuðu þau um 26 millj. 
kr. Spariinnlán hafa hins vegar aukizt mun 
minna. eða um 72 millj. kr. á móti 97 millj. 
kr. 

Endurkeyptir víxlar í seðlabankanum. 

Aðstaða ríkissjóðs og ríkisstofnana gagnvart seðlabankanum. 
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Aðstaða banka og annarra peningastofnana gagnvart seðlabankanum. 
(Að undanskildum endurkaupum víxla, lokuðum reikn. Framkvæmdabankans og reikningi 

stofnlánadeildarinnar.) 

Heildarútlán bankanna. 
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Spariinnlán í bönkunum. 

Veltiinnlán í bönkunum að frádregnu mótvirðisfé. 



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

1955—1957 í millj. kr. 

II. tafla. Útflutningur helztu vöruflokka í millj. kr. og hlutfallstölum (%). 
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III. tafla. Viðskipti við einstök lönd í millj. kr. 
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IV. tafla. Viðskipti við einstök lönd í hlutfallstölum (%). 
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V. tafla. Fiskafli, sundurliðaður á togara og báta, frá janúar 1955 til júní 1957. 

VI. tafla. Fiskaflinn 1955—1957, skipt á fisktegundir. 
Miðað er við fiskinn slægðan með haus að öðru leyti en þvi, að síld og annar fiskur 

í verksmiðjur er talinn óslægður úr sjó. 
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VII. tafla. Hagnýting fiskaflans 1955—1957. 
Aflinn talinn eins og í VI. töflu. 

VIII. tafla. Framleiðsla og sala mjólkurafurða 1955—1957. 
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XIV. tafla. Efnahagsreikningar Seðlabankans. 
Í þús. kr. 
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XV. tafla. Efnahagsreikningar viðskiptabankanna. 
Samandreginn efnahagur sparisjóðsdeildar Landsbankans, Útvegsbankans, 

Búnaðarbankans og Iðnaðarbankans. 
Í þús. kr. 


