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Ný viðhorf 
Veigamiklar breytingar eru í aðsigi í gjaldeyrismálum Evrópu, 
og er búizt við, að margar þjóðir muni taka upp frjáls gjald-
eyrisviðskipti innan skamms. Hér eru rædd hin nýju viðhorf, 
sem við það skapast. 

Mikið hefur á unnizt að undanförnu 
í þá átt að endurreisa frjáls við-

skipti meðal vestrænna þjóða. Jafn-
vægi í greiðsluviðskiptum hefur aukizt, 
gull- og dollaraforði Evrópuþjóða farið 
vaxandi og margvísleg gjaldeyrishöft 
verið afnumin. Talið er líklegt, að Bretar 
og nokkrar aðrar helztu verzlunarþjóðir 
álfunnar muni taka upp frjálsa gjald-
eyrisverzlun, áður en langt um líður, og 
flestar þjóðir Vestur-Evrópu fylgi dæmi 
þeirra. Fara nú fram viðtækar umræð-
ur um framtíðarskipan gjaldeyrismála 
í Evrópu. 

Á fundi ráðherranefndar Efnahags-
samvinnustofnunarinnar í París 
snemma í júní var ákveðið, að Greiðslu-
bandalag Evrópu yrði framlengt óbreytt 
um einn mánuð, þ. e. til júlíloka. Að 
þeim tíma liðnum verða gerðar á þvi 
tvær meginbreytingar. Í fyrsta lagi 
eiga gullgreiðslur að hækka úr 50% í 
75%. Það hefur þau áhrif, að þátttöku-
lönd, sem halla hafa við mánaðarlegt 
greiðsluuppgjör, verða að borga 75% 
hans í gulli eða dollurum í stað 50% 
áður, en fá aðeins 25% sem yfirdráttar-
lán hjá bandalaginu. í öðru lagi verður 
hægt að slíta Greiðslubandalaginu, hve-
nær sem er eftir 1. ágúst, ef þjóðir, sem 

hafa samtals helming kvóta innan þess, 
koma sér saman um það. Komi ekki til 
slíkra slita, framlengist sáttmálinn til 
miðs árs 1956. 

Almennt er búizt við, að England, 
Þýzkaland og Niðurlönd muni notfæra 
sér réttinn til að slíta bandalaginu 
þegar í haust og koma í stað þess á 
frjálsri gjaldeyrisverzlun. Það skilyrði 
hefur þó verið sett fyrir slitum, að áður 
hafi tekizt samkomulag um framtíðar-
skipan gjaldeyrismála í Evrópu og 
stofnskrá Evrópusjóðs. í Evrópusjóðinn 
munu væntanlega renna eignir 
Greiðslubandalagsins og framlög þátt-
tökioríkja. Lán úr sjóðnum verða ekki 
veitt sjálfkrafa, eins og tíðkazt hefur 
hjá Greiðslubandalaginu, heldur verður 
það skilyrði sett fyrir lánveitingum, 
að hlutaðeigandi þjóð eigi við gjald-
eyrisörðugleika að etja, sem stefnt gætu 
frjálsum viðskiptum innan Evrópu í 
hættu. Mikil óvissa ríkir enn um það, 
hvort komið verður á nýju greiðslu-
jöfnunarkerfi eða treyst eingöngu á 
hinn frjálsa gjaldeyrismarkað til að 
jafna greiðslur þjóða á meðal. 

Meginbreytingin, sem hið fyrirhug-
aða gjaldeyrisfrelsi hefði í för með sér, 
er, að helztu myntir Evrópu yrðu yfir-
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færanlegar í dollara. Margvíslegar 
hömlur yrðu þó áfram á greiðsluvið-
skiptum, en markmiðið er að afnema 
smám saman öll slík höft nema ef til 
vill takmarkanir á yfirfærslu fjár-
magns. Sum lönd álfunnar eru þegar 
komin langt á þeirri braut og eiga við 
vaxandi hagsæld að búa. 

Íslendingar hljóta að fylgjast af at-
hygli með þróun þessara mála. Með 
vaxandi frelsi í alþjóðaviðskiptum mun 
samkeppnin harðna bæði um verðlag og 
vörugæði. Þau lönd, sem geta staðið sig 
í þeirri samkeppni, munu uppskera ríku-
legan ávöxt í bættum lífskjörum og auk-
inni velmegun. En hins vegar er hætt 
við, að þeim þjóðum, sem ekki tekst 
að koma á jafnvægi í gjaldeyrismálum 
og standa verða utan við, reynist þung-
ur róðurinn á hinum frjálsu mörkuðum 
og eigi erfitt með að losa sig úr viðjum 
hafta og vöruskiptaverzlunar. Einnig 
er líklegt, að þessum þjóðum verði síð-
ur rétt hjálparhönd en að undanförnu. 

Þegar frjáls gjaldeyrisviðskipti verða 
upp tekin, verður það skoðað sem merki 
þess, að endurreisn fjárhags Evrópu 

eftir styrjöldina sé lokið. Það verður 
því ætlazt til, að hver þjóð standi á 
eigin fótum. Til dæmis verða reglur um 
lán hjá Evrópusjóðnum mun strangari 
en verið hefur hjá Greiðslubandalaginu. 

Eins og nú horfir, eru að vísu litlar 
líkur til, að Íslendingar geti fylgt hin-
um vestrænu þjóðum á leið til fulls við-
skiptafrelsis. — Gjaldeyrisástandið er 
mjög alvarlegt og horfur á, að það 
versni, þegar áhrif kauphækkana koma 
fram í hækkandi framleiðslukostnaði og 
versnandi afkomu útflutningsatvinnu-
veganna. Engu að síður ættu Íslending-
ar að gera það eitt höfuðmarkmið stefnu 
sinnar í efnahagsmálum að skapa 
grundvöll frjálsra gjaldeyrisviðskipta. 
Langt kann að virðast að því marki, 
en dæmi annarra þjóða ætti að geta 
orðið til lærdóms og uppörvunar. Hver 
á fætur annarri og á skömmum tíma 
hafa þjóðir Vestur-Evrópu numið mein-
semdir verðbólgu og ofþenslu úr efna-
hagskerfinu og halda nú samhuga i átt 
til frelsis og hagsældar. Mikils er um 
vert fyrir Íslendinga að verða ekki við-
skila við þær á þeirri ferð. 

J. N. 



Þórhallur Ásgeirsson: 

Efnahagsaðstoðin 1948-1953 

Inngangur — Efnahagssamvinnustofnun Evrópu — Framlög 
Bandaríkjanna — Óafturkræf framlög — Lán — Skilorðs-
bundið framlag — Tækniaðstoð — Notkun framlaganna •— 
Vörukaup fyrir aðstoðarfé — Notkun Mótvirðissjóðs — Lok 
efnahagsaðstoðarinnar. 

Inngangur. 

Efnahagsaðstoð Bandaríkjanna til 
Evrópu er venjulega talin eiga upp-

tök sín í ræðu George C. Marshalls, þá-
verandi utanríkisráðherra Bandaríkj-
anna, er hann flutti við Harvard-háskól-
ann hinn 5. júní 1947. Í þeirri ræðu 
bauð Marshall fjárhagslegan stuðning 
og samvinnu Bandaríkjastjórnar við 
viðreisn og eflingu efnahagslífs Evrópu-
landa, ef þau tækju upp samvinnu sín 
á milli um þessi mál. Öllum Evrópuríkj-
um að undanteknum Spáni var boðin 
þátttaka í þessu samstarfi, og tóku því 
boði flest þeirra nema Sovétríkin og 
grannríki þeirra. 

Íslenzka ríkisstjórnin ákvað þegar í 
upphafi að eiga samleið með öllum ná-
grannalöndunum og vinna sameiginlega 
með aðstoð Bandaríkjanna að viðreisn 
Evrópu og bættri afkomu þeirra þjóða, 
sem heimsstyrjöldin lék verst. Sam-
starfshugmyndin mun hafa í fyrstu ráð-
ið mestu um þátttöku íslenzku ríkis-
stjórnarinnar, enda gætti þá nokkurrar 
bjartsýni um efnahag og afkomumögu-
leika landsmanna. Þetta viðhorf breytt-
ist þó fljótlega. Þegar gjaldeyrissjóð-
irnir, sem safnazt höfðu fyrir á stríðs-

árunum, voru þurrausnir og síldveiðin 
norðan lands brást ár eftir ár, varð 
mönnum ljóst, að þótt Ísland hefði 
sloppið við eyðileggingar stríðsins á 
landi, var efnahagslífið svo úr skorðum 
gengið fyrir áhrif stríðsins, að Íslend-
ingar voru ekki betur settir en margar 
aðrar þjóðir, sem efnahagsaðstoðar 
nutu. Auk þess var þörfin að efla at-
vinnulífið og auka fjölbreytni þess 
meiri hér en með flestum öðrum þjóðum 
Vestur-Evrópu, og dollaraskorturinn var 
engu síður vandamál Íslendinga en ann-
arra Evrópuþjóða. 

Efnahagssamvinnustofnun Evrópu 
( OEEC). 

Lönd þau, sem tóku boði Bandaríkj-
anna um aðstoð, Marshall-aðstoð, eins 
og hún var venjulega kölluð, mynduðu 
með sér samtök, Efnahagssamvinnu-
stofnun Evrópu (The Organisation for 
European Economic Co-operation — 
OEEC), með aðsetri í París. Aðildar-
ríkin voru 18 talsins.1) Stofnskrá sam-

1) Austurríki, Belgía, Bretland, Danmörk, 
Frakkland, Grikldand, Holland, Írland, Ísland, 
Ítalía, Lúxembúrg, Noregur, Portúgal, Sví-
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takanna var undirrituð í París 16. apríl 
1948.2) 

Tilgangi samtakanna er svo lýst í 
1. grein stofnskrárinnar: 

„Samningsaðilarnir eru sam-
þykkir því að hafa með sér nána 
samvinnu í efnahagsmálum. 

Þeir munu þegar í stað beita sér 
fyrir því að semja sameiginlega 
viðreisnaráætlun og framkvæma 
hana. Markmið áætlunar þessarar 
mun verða að ná sem fyrst og við-
halda fullnægjandi efnahagsafköst-
um án óvenjulegrar utanaðkomandi 
aðstoðar, og mun því í áætluninni 
sérstaklega tekið tillit til þess, að 
samningsaðilar þurfa að auka sem 
mest útflutning til þeirra ríkja, 
sem ekki taka þátt í henni." 

Með aukningu á útflutningi til ríkja, 
sem stóðu utan samtakanna, er ekki að-
eins átt við Ameríkuríki, heldur einnig 
t. d. Austur-Evrópuríki. Því hefur 
stundum verið haldið fram, að samtök-
in hafi stefnt að því að draga úr við-
skiptum við Austur-Evrópu, en það er 
alveg gagnstætt sannleikanum, því að 
almennt var talið nauðsynlegt að auka 
viðskiptin við Austur-Evrópu, sérstak-
lega kornvörukaup þaðan, til þess að 
draga úr greiðsluhallanum við dollara-
svæðið. Það var líka aðalhlutverk efna-
hagsaðstoðarinnar að efla svo efnahags-
líf Evrópu og auka framleiðsluna, að 
greiðslujöfnuður næðist við dollara-
svæðið samtímis því, sem lífskjör al-
mennings í Vestur-Evrópu færu batn-
andi. Talið var, að ná mætti þessu tak-

þjóð , Sviss, Tyrkland, hernámssvæði Banda-
ríkjamanna, Breta og Frakka í Þýzkalandi. 

2 ) „Samningur um efnahagssamvinnu E v -
rópu" (Convention f o r European Economic Co-
operation) , Stjórnartíðindi 1948, A-deild, 211,-
232. bls. 

marki á fjórum árum, og voru fram-
kvæmdaáætlanir (long term pro-
grams), sem öll þátttökuríkin lögðu 
fyrir OEEC haustið 1948, miðaðar við, 
að þau mundu njóta efnahagsaðstoðar 
Bandaríkjanna á tímabilinu 1948—52. 
Að þeim tíma liðnum var gert ráð fyrir, 
að OEEC-þjóðirnar þyrftu ekki á frek-
ari erlendri aðstoð að halda til þess að 
viðhalda a. m. k. eins góðum lífskjörum 
og þær bjuggu við fyrir stríð. 

Í framkvæmdaáætlun Íslands voru 
þetta helztu liðirnir: 

Kaup á 12 togurum, bygging lýsis-
herzlustöðvar, bygging 5 hraðfrystihúsa 
og endurbætur á gömlum frystihúsum, 
bygging 13 fiskimjölsverksmiðja, aukn-
ing kaupskipaflotans fyrir áætlað 
kostnaðarverð 70 millj. kr., smíði 
tveggja dráttarbrauta, kaup á dráttar-
vélum og öðrum landbúnaðarvélum fyr-
ir 52 millj. kr., stækkun og endurbætur 
á klæðaverksmiðjum, aukin raforku-
framleiðsla úr 50.000 kw upp í 107.500 
kw, þar með taldar virkjanir Sogs og 
Laxár, bygging áburðarverksmiðju, 
sementsverksmiðju og kornmyllu. 

Framkvæmdaáætlun var af ásettu 
ráði mjög víðtæk og bar því meir svip 
óskalista en ákveðinna áforma. Voru 
teknar með í áætlunina helztu fram-
kvæmdahugmyndir, sem þá voru taldar 
gagnlegar og æskilegar og vænta mátti, 
að gætu notið góðs af efnahagsaðstoð-
inni. Einnig voru með talin áform eins 
og um skipakaup frá Evrópu, sem ekki 
var ætlazt til, að notið gætu aðstoðar-
innar. Ákvað ríkisstjórnin fljótlega, að 
virkjanir Sogs og Laxár og bygging 
áburðarverksmiðju skyldu ganga fyrir 
öðrum framkvæmdum um notkun að-
stoðarinnar. En beint og óbeint gætti 
áhrifa efnahagsaðstoðarinnar á alla 
fiárfestingu landsmanna á árunum 
1949—1953, eins og nánar verður vikið 
að síðar. 
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Auk þpssarar framkvæmdaáætlunar 
sömdu OEEC-ríkin fyrstu árin áætl-
anir um aðstoðarþörf sína. Þessar áætl-
anir voru síðan athugaðar gaumgæfi-
lega, áður en OEEC lagði til við stjórn 
efnahagsaðstoðarinnar, hvernig aðstoð-
inni skyldi skipt. Þetta var mikilvæg-
asta verkefni OEEC fyrstu tvö árin. 
En jafnframt var unnið að því að koma 
á nánara efnahagssamstarfi milli þátt-
tökuríkjanna, sérstaklega á viðskipta-
sviðinu. Fyrsti árangur þeirrar við-
leitni var sérstakt gialdeyrisgreiðslu-
kerfi, Intra-European Payment Scheme, 
sem kom til framkvæmda 1. október 
1948. Með því var hluta af aðstoðinni, 
708 milljónum dollara 1948—49 og 608 
milliónum dollara 1949—50, varið til að 
greiða fyrir viðskiptum milli þátttöku-
ríkjanna innbyrðis. Ísland var vegna 
sérstöðu sinnar sem sterlingssvæðisland 
ekki virkur aðili að þessu kerfi, en naut 
samt góðs af því, t. d. þannig, að með 
þessu var kleift að selja saltfisk til 
Grikklands gegn greiðslu í sterlings-
pundum. Þetta kerfi var skref í þá átt 
að draga úr viðskipta- og gialdeyris-
hömlum á milli aðildarríkja OEEC. Síð-
ar voru frílistarnir settir. OEEC-ríkin 
settu sér það takmark að afnema inn-
flutningshöft í árslok 1949 á 50% af 
innflutningnum frá aðildarríkjunum og 
svo 1950 60%, sem hækkað var síðar 
UDD í 75%. Nú er takmarkið 90%. Siö 
þátttökuríkjanna hafa náð 90% tak-
markinu, fimm, þ. á m. Danmörk og 
Noregur, hafa náð 75%, en Ísland. 
Frakkland og Tyrkland hafa fengið 
undanbáeru frá því að framkvæma 
ákvarðanir OEEC í þessum efnum. 

Árið 1950 var greiðslukerfið leyst af 
hólmi, er OEEC setti Greiðslubandalag 
Evrópu (European Payments Union — 
EPU) á laggirnar með 350 milljón doll-
ara stofnframlagi Bandaríkjanna. Þar 
með var komið á marghliða greiðslu-

kerfi milli allra OEEC-landa og tvíhliða 
jafnkeypi þeirra á milli gert óþarft. 
Jafnframt var þátttökuríkjum, sem 
höfðu greiðsluhalla við önnur OEEC-
lönd, gert kleift að fá lán hjá Greiðslu-
bandalaginu innan ákveðins kvóta og 
eftir sérstökum reglum. 

Starfsemi Greiðslubandalagsins hefur 
verið framlengd um eitt ár í senn, og 
var nú nýlega ákveðið, að bandalagið 
héldi áfram starfi til miðs árs 1956. Þótt 
efnahagsaðstoðinni sé lokið, starfar 
OEEC áfram, því að efnahagsvanda-
málin eru mörg og samstarfinu í ýmsu 
ábótavant, þótt mikið hafi á unnizt, síð-
an stofnunin tók til starfa. En starfsemi 
OEEC er efni í aðra grein og verður því 
ekki gerð nánari skil hér. 

Framlög Bandaríkjanna. 

Efnahagsaðstoðin og samvinnan var 
tvíþætt. Annar þátturinn snerti aðild 
Íslands að OEEC, og hefur verið gerð 
stuttlega grein fyrir honum, en hinn 
snertir sambandið milli Íslands og 
Bandaríkjanna. Við Bandaríkin var 
hinn 3. júlí 1948 gerður sérstakur samn-
ingur um efnahagssamvinnu1), og er 
þar kveðið á um fyrirkomulag og fram-
kvæmd aðstoðarinnar. 

Samningurinn er í aðalatriðum sam-
hljóða öðrum samningum, sem Banda-
ríkin gerðu við OEEC-ríkin, en honum 
fylgclu einnig nokkrir fyrirvarar af Ís-
lands hálfu um skilning á sumum ákvæð-
um hans. Er samningurinn byggður á 
ákvæðum í bandarísku lögunum um 
efnahagssamvinnu, sem voru sett hinn 
3. apríl 1948. Samkvæmt þeim lögum 
var komið á fót sérstakri stjórnarskrif-
stofu í Washington, Economic Coopera-
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tion Administration (ECA), til að sjá 
um efnahagsaðstoðina af hálfu Banda-
ríkjastjórnar. Sérstakar skrifstofur 
ECA voru einnig opnaðar í öllum að-
stoðarríkjunum, en hér á landi var 
ECA-skrifstofan aðeins sérstök deild í 
sendiráSi Bandaríkjanna, og var sendi-
herra Bandaríkjanna forstöðumaður 
hennar. 

Efnahagsaðstoð Bandaríkjanna var 
þrenns konar: (1) Óafturkræf framlög 
(grants), (2) lán og (3) skilorðs-
bundin framlög (conditional grants). 
Einnig var veitt svokölluS tækniaðstoð, 
sem nánar verður skýrt frá síðar. Á 
tímabilinu frá 1948 til maí 1953, þegar 
efnahagsaSstoSinni lauk, létu Bandarík-
in Íslendingum í té samtals 38.650.000 
dollara, en reiknað á núgildandi gengi 
eru það 629.609.000 krónur. Þessi unio-
hæð skiptist þannig, eftir því hvers eðlis 
aðstoðin var: 

seti venjulega það skilyrði fyrir heildar-
fjárveitingunni til efnahagsaðstoðar, að 
nokkur hluti hennar yrði veittur sem 
lán. Stjórn aðstoðarinnar ákvað hins 
vegar skiptingu framlaganna milli ein-
stakra landa með hliðsjón af efnahag 
þeirra og öðrum ástæðum. Fer hér á 
eftir yfirlit um framlögin til Íslands og 
hvernig þau skiptust eftir fjárhagsár-
um og tegundum: 

Óafturkræf framlög. 

Langmestur hluti aðstoðarinnar voru 
óafturkræf framlög eða réttara sagt 
hreinar gjafir. Voru þannig veittir 
29.850.000 dollarar eða 486.257.000 
krónur miðað við núverandi gengi. Um 
tvenns konar giafir var að ræða, dollara-
gjafir og gjafir í EPU-gjaldeyri. Notk-
un dollaragjafanna var háð sama fvrir-
komulagi og notkun annars aðstoðar-
f jár, sem var í stuttu máli þannig: Að 
beiðni íslenzku ríkisstiórnarinnar gaf 
ECA út innkaunaheimildir fvrir þeim 
vörum og verðmæti. sem óskað var eftir 
að kaupa frá Bandaríkjunum og öðrum 
dollaralöndum. Samkvæmt bessum inn-
kaupaheimildum fengu innflytjendur 
pöntunarheimildir hjá viðskiptamála-
ráðuneytinu. nokkurs konar ávísanir á 
Marshalldollara, sem bandarískir bankar 
innheimtu hjá ECA gegn afhendingu 
tilskilinna sönnunargaena fyrir af-
greiðslu vörunnar til Íslands. Lands-
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bankinn og Útvegsbankinn seldu inn-
flytjendum, sem höfðu pöntunarheim-
ild, dollara á venjulegan hátt, en jafn-
virði þeirra að frádregnum 5% og síð-
ar 10% var síðan greitt inn á sérstak-
an reikning hjá Landsbankanum, hinn 
svokallaða Mótvirðissjóð. Mótvirðissjóð-
urinn myndaðist þannig af greiðslum 
innflytjenda fyrir vörur, sem fluttar 
voru inn fyrir gjafafé. Fyrst var lagt 
í Mótvirðissjóð 95% af jafnvirði gjaf-
anna, en árið 1952 var þessu breytt í 
90%, og gilti það hlutfall um gjafa-
framlög, sem veitt voru eftir 20. júní 
1952. 

Í fyrstu voru 5% og siðan 10% and-
virðisins lögð inn á sérstakan reikning 
Bandaríkjastjórnar, er henni var heim-
ilt að ráðstafa hér á landi. Inn á þennan 
reikning hafa verið greiddar 27,5 millj-
ónir króna, og hefur þeim verið ráð-
stafað sem hér segir: til bandaríska flug-
hersins á Keflavíkurflugvelli 14,9 millj. 
kr., til bandaríska sendiráðsins vegna 
byggingar, launagreiðslna, skrifstofu-
kostnaðar o. fl. 7 millj. kr. til efna-
hagssamvinnustofnunar Bandaríkjanna 
vegna launagreiðslna, skrifstofukostn-
aðar, styrkja til Iðnaðarmálastofnunar 
Íslands, Búnaðarfélags Íslands og Fiski-
félags Íslands o. fl. 4,3 millj. kr. Enn þá 
er óráðstafað 1,3 millj. kr. 

Við stofnun Greiðslubandalags Ev-
rópu (EPU) varð unnt að fá fram-
lög frá ECA vegna greiðsluhalla við 
EPU-löndin, en áður höfðu framlögin 
eingöngu verið veitt í dollurum vegna 
greiðsluhalla við dollarasvæðið. Íslend-
ingar fengu á þennan hátt mikilvægan 
stuðning. Rúmlega helming af gjafa-
framlögum, 15.150.000 dollara, veitti 
ECA í gegnum Greiðslubandalagið. 
Þegar er EPU var stofnað, fengu Íslend-
ingar 4 milljónir dollara sem byrjunar-
inneign (initial position) til að jafna 
fyrirsjáanlegan greiðsluhalla Íslands 

við bandalagið. Seinni framlög ECA í 
gegnum Greiðslubandalagið voru veitt, 
til þess að hægt væri að birgja landið 
upp að ýmsum nauðsynjavörum, en eins 
og kunnugt er, var hér mikill vöruskort-
ur á þessum árum, og einnig var þar 
með verið að styðja stórframkvæmdirn-
ar þrjár — Sogsvirkjunina, Laxárvirkj-
unina og áburðarverksmiðjuna. Án 
þessara framlaga hefði vantað f jár-
magn til að standa undir innanlands-
kostnaði við þessar framkvæmdir. Þessi 
framlög voru ekki bundin við ákveðin 
vörukaup eins og dollaraframlögin, 
heldur voru þau notuð til að jafna 
greiðsluhallann við Greiðslubandalagið, 
sem stafaði af innflutningi á vörum og 
þjónustu frá aðildarríkjum. Landsbank-
inn innti af hendi nauðsynlegar greiðsl-
ur í Mótvirðissjóð, jafnóðum og þessi 
framlög voru notuð. Vegna þessarar 
sérstöku aðstoðar var kvóti Íslands hjá 
Greiðslubandalaginu lokaður þar til í 
júní 1952. Síðan hefur Ísland dregið á 
kvótann, sem var 15 milljónir dollara. 
Hefur skuldin við bandalagið orðið hæst 
6,0 milljónir dollara í október 1954, en 
var í maílok 1955 4,5 milljónir dollara. 

Lán. 

Alþingi heimilaði ríkisstjórninni 1948 
að taka 15 millión króna lán ,.til kaupa 
á tækjum til síldarvinnslu og fleira" til 
að bæta aðstöðuna til síldarmóttöku við 
Faxaflóa. Samkvæmt heimild þessari 
var 22. júlí 1948 samið um 2.3 millión 
dollara lán, sem Bandaríkjastjórn (Ex-
port Import Bank) veitti, og var það 
talið fyrsta ECA-framlag til Íslands. 
Ríkissjóður lánaði aftur þessa upphæð 
til Faxa s.f., Hærings, Síldarverksmiðja 
ríkisins, Landssambands ísl. útvegs-
manna (vegna síldarnótakaupa) og níu 
fiskimjölsverksmiðja á þessum stöðum: 
Reykjavík, Hafnarfirði, Akranesi, 
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Hólmavík, Eskifirði, Bolungarvík, Þing-
eyri, Ólafsfirði og Stykkishólmi. Auk 
þess var nokkur hluti andvirðis síldar-
nóta, sem greiddar voru með lánsfénu, 
lánaður öðrum fiskimjölsverksmiðjum, 
níu að tölu. 

ECA veitti Íslendingum tvö önnur 
lán, 2 milljónir dollara 1950 og 1 milljón 
dollara 1952. Fyrra láninu var skipt á 
milli virkjananna, og kom í hlut Sogs-
virkjunarinnar 1.668.000 dollarar, en 
Laxárvirkjunarinnar 332.000 dollarar. 
Seinna lánið, 1 milljón dollara, fékk 
áburðarverksmiðjan. Samtals voru því 
ECA-lánin 5,3 milljónir dollara. 

Lán þessi skyldu bera 2 1/2 % vexti og 
vera til 35 ára. Vextir af tveim fyrst-
nefndu lánunum, 2,3 og 2 milljónir doll-
ara, skyldu reiknaðir frá 30. júní 1952. 
Afborganir af lánunum eiga að hefjast 
30. júní 1956. Vextir af áburðarverk-
smiðjuláninu, 1 milljón dollara, reikn-
ast frá 30. júní 1956, en afborganir 30. 
júní 1960. 

Skilorðsbundið framlag. 

Með skilorðsbundnu framlagi er átt 
við framlag í dollurum, sem þátttöku-
ríkin fengu gegn því skilyrði að láta 
öðru þátttökuríki í té endurgjaldslaust 
jafnhátt framlag í eigin gjaldeyri 
(„drawing rights"). Var hér um að 
ræða lið í OEEC-greiðslukerfinu, sem 
komið var á 1948, og voru framlögin 
veitt eftir áætlun um greiðslujöfnuð 
milli einstakra þátttökuríkja. Þessi teg-
und aðstoðar féll niður, er Greiðslu-
bandalagið var stofnað. 

Framlag það, sem Ísland fékk, var þó 
með nokkuð öðrum hætti. Seint á árinu 
1948 voru til miklar birgðir af freð-
fiski, sem erfitt reyndist að selja fyrir 
ábyrgðarverð. ECA veitti þá framlag, 

að upphæð 3,5 milljónir dollara, gegn 
því skilyrði, að Vestur-Þýzkaland fengi 
í staðinn án endurgjalds freðfisk fyrir 
þessa upphæð. Með þessu móti var hægt 
að fá ábyrgðarverð fyrir 6.856 tonn af 
freðfiski, sem flutt voru út til Vestur-
Þýzkalands í ársbyrjun 1949. 

Árið 1948 greiddi ECA einnig tæp-
lega 1,9 milljónir dollara eða 12.350.000 
krónur fyrir 4.000 tonn af síldarlýsi til 
Vestur-Þýzkalands og 1.000 tonn af 
síldarmjöli til Austurríkis. Þessar 
greiðslur voru þó ekki taldar skilorðs-
bundin framlög. Allar þessar dollara-
greiðslur fyrir afurðir komu í veg fyrir, 
að innflutningur á nauðsynjavörum frá 
Bandaríkjunum og Kanada stöðvaðist 
seinni hluta árs 1948, því að þá var 
dollaraeign bankanna alveg á þrotum, 
og fyrsta óafturkræfa framlagið var 
ekki veitt fyrr en í apríl 1949. 

Tækniaðstoð. 

Hin svokallaða tækniaðstoð (techni-
cal assistance) er einn þáttur efna-
hagsaðstoðarinnar. Tilgangur hennar 
er að auka framleiðni (productivity) 
þátttökuríkjanna með því að styrkja 
náms- og fræðsluferðir sérfræðinga, 
upplýsingastarfsemi um framleiðslumál 
og ýmsa aðra starfsemi, sem miðar að 
því að bæta framleiðsluna. 

Íslendingar hafa fært sér í nyt þessa 
aðstoð, bæði með því að fara kynnis-
ferðir til Bandaríkjanna og fá hingað 
bandaríska sérfræðinga. Einnig hefur 
fengizt rífleg aðstoð til kaupa á rann-
sóknartækjum ög vísindaritum, aðal-
lega fyrir Atvinnudeild Háskólans. Fer 
hér á eftir yfirlit um dollaraframlög af 
bessu tagi, sem veitt hafa verið til árs-
loka 1954: 
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Þessi fjárveiting er ekki talin meS 
öðrum framlögum. Tækniaðstoðin er 
veitt sem óafturkræft framlag, og þarf 
stundum að greiða samsvarandi upp-
hæð í Mótvirðissjóð. Hafa greiðslur í 
Mótvirðissjóð vegna tækniaðstoðar num-
ið um 1,9 millj. króna. 

Þótt efnahagsaðstoðinni sé lokið, held-
ur tækniaðstoðin áfram. Svið hennar er 
nú orðið víðtækara en í fyrstu. Þá var 
einkum byggt á reynslu og upplýsingum 
Bandaríkjamanna, en árið 1953 var 
stofnuð sérstök deild í OEEC, Fram-
leiðniráð Evrópu (European Producti-
vity Agency), til að koma á nánara sam-
starfi milli þátttökuríkjanna á þessu 
sviði, og hefur tækniaðstoðin milli Ev-
rópuríkjanna innbyrðis færzt mjög í 
vöxt síðan. 

Notkun framlaganna. 

Fyrir 30. júní hvert ár þurfti að vera 
búið að ráðstafa framlögum næstu 12 
mánaða á undan. Með ráðstöfun er átt 
við útgáfu innkaupaheimilda, en vör-
urnar voru yfirleitt ekki greiddar fyrr 
en eftir að þeim hafði verið afskipað 
til Íslands. Greiðslurnar fóru því fram 
talsvert löngu eftir, að framlögin voru 
veitt, eða venjulega um svipað leyti 
og vörurnar voru fluttar inn og tollaf-
greiddar. 

Eftirfarandi yfirlit sýnir, hvernig 
greiðslur á aðstoðarfé skiptust eftir 
almanaksárum, og leiðir því í ljós, hve-
nær aðstoðin var notuð: 

Innflutningur fyrir efnahagsaðstoðar-
fé var hlutfallslega hæstur 1950, en það 
ár stóð aðstoðin undir rúmlega 1/4 hluta 
innflutningsins. Um áramótin 1953/54 
var greiðslunum að mestu lokið. Voru 
þá eftir nokkrar greiðslur vegna áburð-
arverksmiðjunnar og svo ráðstöfun á 
síðustu leifum ýmissa heimilda, aðal-
lega vegna stórframkvæmdanna, sem 
leyft hefur verið að nota til almennra 
vörukaupa. Síðasta innkaupaheimildin, 
sem gildir fyrir fóðurvörur, verður full-
notuð á næstu mánuðum. Hafa þá verið 
gefnar út alls tæplega 1.700 pöntunar-
heimildir. 

Vörukaup fyrir aðstoðarfé. 

Áður hefur lauslega verið gerð grein 
fyrir fyrirkomulaginu um notkun að-
stoðarinnar. Vegna dollaraframlaganna 
voru gefnar út innkaupaheimildir eftir 
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vörutegundum, en EPU-framlögin fóru 
til að standa almennt undir greiðslu-
hallanum við Greiðslubandalagið. 

Listinn, sem hér fer á eftir, sýnir, 
hvaða vörutegundir voru keyptar fyrir 
dollaraframlögin, og einnig andvirði 
hvers vöruflokks: 

vörur voru keyptar. Við ráðstöfun fram-
laganna var farið eftir því, hvers væri 
mest þörf bæði vegna líðandi stundar 
og framtíðarinnar. 

Fyrstu 2—3 ár aðstoðartímabilsins 
var miklum hluta dollaraframlaganna 
varið til kaupa á nauðsynlegustu 
rekstrar- og neyzluvörum. Stærstu vöru-
flokkarnir voru skepnufóður, oliur og 
hveiti. En á þessum árum voru einnig 
keyntar margar landbúnaðarvélar, t. d. 
61 beltadráttarvél og 367 hjóladráttar-
vélar, og enn fremur hráefni til nauð-
synlegs iðnaðar, svo sem til freðfisksum-
búða og vinnufatagerðar. Þá voru einn-
ig keyptar vélar í fiskimjölsverksmiðj-
ur og tæki og efni til saltfisksburrkhúsa. 

Í maí 1950 samþykkti ECA að styrkja 
virkianir Sogs og Laxár, og í desember 
1950 var áburðarverksmiðiunni heitið 
sams konar stuðningi. Frá þessum tíma 
rann mestur hluti beinu dollarafram-
laganna til þessara stórframkvæmda. í 
dollaraframlögum var aðstoðin til þeirra 
sem hér segir: 

Dollaranotkun stórframkvæmdanna. 

Hin óbeina aðstoð, sem stórfra.m-
kvæmdirnar fengu, var engu síður mikil-
væg. Aðstoðin, sem veitt var í gegnum 
EPU, skapaði nægilegt mótvægi í efna-
hagslífinu, til þess að unnt væri að taka 
úr Mótvirðissjóði það fé, sem fram-
kvæmdirnar vantaði, án þess að þetta 
leiddi til nýrrar dýrtíðar og vöru-
skorts. 

Gildi efnahagsaðstoðarinnar fyrir 
stórframkvæmdirnar kemur skýrast 
fram í eftirfarandi töflu: 

Á listanum eru eingöngu nauðsynja-
vörur, sem hagkvæmast var að kaupa 
frá dollaralöndum, einkum Bandaríkj-
unum. Íslenzk stjórnarvöld réðu, hvaða 
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Samkvæmt þessum útreikningi fengu 
stórframkvæmdirnar 284,7 milljónir 
króna í efnahagsaðstoð, eða öllu heldur 
fengu Íslendingar þetta fjármagn, sem 
svo var lánað til framkvæmdanna. Þann-
ig var 74,4% af stofnkostnaðinum efna-
hagsaðstoð frá Bandaríkjunum. Er 
það því ekki að ástæðulausu, að stór-
framkvæmdirnar hafa verið kallaðar 
„minnismerki Marshalláætlunarinnar". 

Notkun Mótvirðissjóðs. 

Hinn 31. maí 1955 höfðu verið greidd-
ar í Mótvirðissjóð 433.690.000 krónur, 
og má áætla, að við þá upphæð bætist 
um 3,5 milljónir króna síðar á þessu ári. 
Alþingi heimilaði lán af mótvirðisfé til 
stórframkvæmdanna þriggja og setti 
síðan í febrúar 1953 lög um Fram-
kvæmdabanka Íslands og fól honum 
vörzlu þess mótvirðissjóðsfjár, sem 
greitt yrði vegna óafturkræfra fram-
laga, sem búið var að veita þá. Var 
Framkvæmdabankanum heimilað að 
lána féð smám saman á 25 ára tímabili. 

Innstæðan í Landsbanka Íslands er 
vegna síðasta óafturkræfa framlagsins, 
að upphæð 4.250.000 dollarar, sem veitt 
var í maí 1953 eða eftir að Framkvæmda-
bankalögin voru samþykkt. 

Lok efnahagsaðstoðarinnar. 

Efnahagsaðstoð Bandaríkjanna var í 
fyrstu ætlað að ljúka 30. júní 1952, 
en þróun heimsmálanna breytti þessu 
áformi. Helztu forsendur fyrir fram-
tíðaráætlununum voru, að friður héld-
ist og litlar breytingar yrðu á verðlagi. 
Þessar forsendur brugðust, er Kóreu-
stríðið hófst sumarið 1950. Við þetta 
mynduðust mörg ný viðhorf, sem komu 
m. a. fram í nýrri lagasetningu Banda-
ríkjaþings snemma á árinu 1951, er lög-
in um gagnkvæmt öryggi komu í stað 
laganna um efnahagsaðstoð. Mutual 
Security Agency (MSA) hét sú stofn-
un, sem Bandaríkjastjórn fól að sjá um 
framkvæmd hinna nýju laga, og tók hún 
við starfi Economic Cooperation Ad-
ministration (ECA). Að því er Ísland 
varðaði, var þetta aðeins breyting á 

Jafnframt fékk bankinn sem stofnfé 
þau skuldabréf, sem þá höfðu verið gef-
in út vegna lána af rnótvirðissjóðsfé til 
stórframkvæmdanna. 

Hinn 31. maí 1955 var notkun mót-
virðisfjár og ónotuð innstæða eins og 
eftirfarandi tafla sýnir: 
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formi, en ekki efni. Íslendingar fengu 
áfram efnahagsaðstoð þangað til í maí 
1953, er síðasta framlagið að upphæð 
4.250.000 dollarar var veitt. Þar með var 
talið, að nægilegt fjármagn hefði fengizt 
til að ljúka við stórframkvæmdirnar 
þrjár. Einnig höfðu dollaratekjur lands-
ins aukizt svo tvö árin þar á undan, að 
þær nægðu til að standa undir nauðsyn-
legum dollaragreiðslum. Ríkisstjórnin 
tilkynnti því stjórnarvöidum Bandaríkj-
anna, að hún áliti ekki þörf framvegis 
á frekari efnahagsaðstoð. 

Á tímabili efnahagsaðstoðarinnar 
breyttist efnahagsástandið mjög til 
batnaðar. Árin 1949 og 1950 voru mjög 
óhagstæð fyrir atvinnulífið til lands og 
sjávar, og kom efnahagsaðstoðin í veg 
fyrir, að stórvandræði hlytust af gjald-
eyris- og vöruskorti þessi árin. Næstu 
ár þar á eftir var svo landið birgt upp 
að nauðsynjavörum, sem keyptar voru 
fyrir gjafafé, samtímis því sem rýmkað 
var mjög um höft á viðskiptum og fram-
kvæmdum. Af framkvæmdaáætluninni 
frá 1948 voru nýjar virkjanir við Sog 
og Laxá fullgerðar, áburðarverksmiðj-
an byggð, togara- og kaupskipaflotinn 
aukinn, fleiri fiskimjölsverksmiðjur 
byggðar og meiri endurbætur á frysti-
húsum en ráðgert hafði verið, innflutn-
ingur landbúnaðarvéla nálægt áætlun, 
vélaafl til raforkuframleiðslu rúmlega 
tvöfaldaðist og klæðaverksmiðjurnar 
stórlega endurbættar. Af öðrum fyrir-
huguðum framkvæmdum varð sements-
verksmiðjan að bíða; stór lýsisherzlu-
stöð var ekki raunhæf, eftir að síldarafl-
inn brást, en lítil herzlustöð var reist 
í Reykjavík til að herða þorskalýsi fyrir 
smjörlíkisframleiðslu; byggingu korn-
myllu og þurrkvía var ekki ráðizt í á 
tímabilinu. En ýmsar aðrar fjárfesting-

ar var ráðizt í, sem ekki voru teknar 
með í framkvæmdaáætluninni, svo sem 
bygging saltfisksþurrkhúsa og skreiðar-
trana. Gildi efnahagsaðstoðarinnar 
fyrir fjárfestingu þessa tímabils sést 
bezt á því, að aðstoðin 1950 og 1951 
nam 46% af heildarfjárfestingu þess-
ara ára. 

Í útvarpsræðu, er Björn Ólafsson við-
skiptamálaráðherra flutti 16. maí 1953, 
þegar efnahagsaðstoðinni lauk, sagði 
hann m. a.: 

„Marshall-aðstoðarinnar mun 
ætíð verða minnzt sem eins hins 
merkasta og stórkostlegasta átaks, 
sem veraldarsagan getur um, til að 
rétta við og bæta efnahag hálfrar 
heimsálfu með fjárframlögum eins 
stórveldis. Íslendingar munu lengi 
minnast Marshall-aðstoðarinnar 
fyrir það, að hún hefur gert þeim 
kleift að byggja þrjú stórfyrirtæki, 
er samtals kosta 373 milljónir 
króna og verða um langan aldur 
ómetanieg stoð íslenzkum þjóðar-
búskap. 

Marshall-aðstoðarinnar verður 
því minnzt með þakklæti af öllum 
þjóðhollum Íslendingum, er kunna 
að meta þann mikla þátt, sem þessi 
aðstoð mun eiga í því að bæta lífs-
kjör almennings til sjávar og sveita 
á komandi tímum. Áhrifanna hefur 
gætt síðustu ár í öllum aðalstarfs-
greinum landsins. Bændur, útvegs-
menn, sjómenn og iðnaðarmenn 
hafa hver á sinn hátt og með ýmsu 
móti orðið aðstoðarinnar aðnjót-
andi. Hið mikla fé, sem Marshall-
aðstoðin hefur veitt Íslandi, verður 
í framtíðinni notað sem höfuðstóll 
til margvíslegra verklegra fram-
kvæmda." 



Utanríkisviðskipti 1954 
Inngangur — Útflutningsverzlun — Innflutningsverzlun — 
Viðskipti við einstök lönd og viðskiptasamningar — Gjald-
eyrisafkoma — Erlend lán — Skipulag gjaldeyris- og inn-
flutningsmála. 

Inngangur. 

Mikilvægasta breytingin á utanríkis-
verzlun Íslendinga árið 1954 var veru-

leg aukning útflutningsverðmætisins og 
þar af leiðandi ekki eins mikill óhagstæður 
verzlunarjöfnuður. 

Eftirfarandi tölur sýna heildarviðskipti 
við útlönd síðustu þrjú árin í milljónum 
króna: 

en 96% alls útflutningsverðmætisins. Hins 
vegar hafa oft orðið miklar breytingar ár 
frá ári á vinnslu og verkun sjávaraflans, og 
ráða aðstæður á erlendum mörkuðum þar 
mestu um. Á árinu 1954 var meginbreyting-
in á þessu sviði, að mikil aukning varð á 
freðfisksframleiðslunni, en samdráttur varð 
á skreiðarframleiðslu miðað við árið áður. 
Einnig varð samdráttur á framleiðslu síldar-
afurða vegna aflabrests. Hér á eftir mun 
verða skýrt frá útflutningi og sölu helztu 
vöruflokka, en sundurliðun útflutningsins á 
vöruflokka er sýnd á 1. töflu. 

Útflutningur á ísuðum fiski jókst lítið 
eitt á árinu. Hafin var sala á ísfiski til 
Austur-Þýzkalands, og var það ásamt 
Vestur-Þýzkalandi eini markaðurinn fyrir 
ísfisk á árinu. Til Bretlands var enginn ís-
fiskur fluttur, vegna þess að enn hafði ekki 
tekizt að leysa löndunarbann það, sem brezk-
um togaraeigendum tókst að koma á íslenzk-
an fisk haustið 1952. Á árinu 1954 voru 
farnar 53 söluferðir með ísfisk til útlanda, 
40 til Vestur-Þýzkalands og 13 til Austur-
Þýzkalands, en árið áður voru söluferðir 
samtals 38. Meðalverð fyrir ísfisk, sem flutt-
ur var til Vestur-Þýzkalands, var 1,90 kr. 
á kg, en 1,75 kr. árið áður. Meðalverðið á 
fiskinum í Austur-Þýzkalandi reyndist 1,82 
kr. á kg. Á 2. töflu sést ísfisksútflutningur-
inn árið 1954 samkvæmt verzlunarskýrslum. 

Á útflutningi freðfisks, sem orðinn er 
langmikilvægasta útflutningsvara Íslend-
inga, varð mikil aukning á árinu. Að magni 
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varð aukningin 39,8%, en aS verðmæti 
40,4% miðað við árið á undan. Á 3. töflu 
sést útflutningur freðfisks, freðsíldar og 
frystra hrogna 1954, og má þar sjá, að 
meira en þriðjungur freðfisksútflutnings-
ins hefur farið til Bandaríkjanna og Rúss-
lands hvors lands um sig. Þriðji stærsti 
kaupandi freðfisksins er Tékkó-Slóvakía, og 
varð mikil aukning á útflutningi þangað á 
árinu. Í árslok 1954 var áætlað, að birgðir 
af freðfiski í landinu væru um 6.900 tonn, 

en í árslok 1953 voru þær áætlaðar 4.400 
tonn. 

Saltfisksútflutningur var svipaður árið 
1954 og árið áður, en þó heldur minni, eins 
og 4. tafla sýnir. Framleiðsla saltfisks var 
þó mun minni 1954 en 1953, og var það 
einkum vegna þess, að togaraflotinn stund-
aði þorsk- og karfaveiðar fyrir frystihúsin 
allan síðara hluta ársins og veiðar við Græn-
land voru lítið stundaðar. Á árinu 1954 voru 
aðeins seldir 3 togarafarmar af saltfiski í 

1. tafla. Útflutningur 1952—1954 eftir vöruflokkum. 
(Verð í þús. kr. og magn í tonnum, nema annað sé tekið fram.) 
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2. tafla. Útflutningur ísfisks 1953—1954. 

Danmörku og 2 í Bretlandi, en árið áður 
voru seldir 12 farmar til þessara landa. Af 
óverkuðum fiski er Ítalía stærsti kaupand-
inn með rúm 8.000 tonn. Næst kemur Portú-
gal, en þó minnkaði útflutningur þangað um 
þriðjung frá fyrra ári. Þriðji stærsti kaup-
andi á óverkuðum saltfiski eru Norðmenn. 

4 tafla. Útflutningur á saltfiski, söltuðum 
þunnildum og söltuðum hrognum 1953-1954. 

3. tafla. Útflutningur freðfisks, freðsíldar 
og frystra hrogna 1953—1954. 
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Er það óvenjulegt, að sú mikla fiskveiðiþjóð 
flytji inn fisk, enda var það eingöngu vegna 
aflabrests við Noreg, að Norðmenn vantaði 
fisk til að fylla upp í vöruskiptasamninga. 
Af svipuðum ástæðum voru Færeyingum seld 
1.500 tonn af óverkuðum saltfiski. Til Grikk-
lands, sem er eitt af mikilvægustu markaðs-
löndum fyrir óverkaðan saltfisk, fór nokkru 
minna magn en árið áður. Útflutningur á 
fullverkuðum saltfiski var svipaður og árið 
áður. Var Brazilía helzti markaðurinn, og 
jókst sala þangað lítið eitt. Annað helzta 
markaðslandið var Spánn, en salan þangað 
var með minnsta móti, síðan viðskipti byrj-
uðu aftur við Spán eftir stríðið. Þriðja 
landið, sem nokkur meiri háttar útflutning-
ur var til á fullverkuðum saltfiski, var 
Kúba, en þangað var þó flutt nokkru minna 
en árið áður. — Verðlag á saltfiski var 
svipað og árið áður. 

Harðfisksútflutningur tvöfaldaðist á ár-
inu 1954, og er það vegna þess, að mikill 
hluti framleiðslunnar 1953 kom ekki til út-
flutnings fyrr en á árinu 1954. Síðara hluta 
ársins 1953 bar mjög á söluerfiðleikum og 
lækkandi verðlagi á höfuðskreiðarmarkað-
inum, sem er Vestur-Afríka, vegna mikils 
framboðs bæði frá Íslandi og Noregi. 
Minnkandi framboð, einkum á fyrra hluta 
ársins 1954, leiddi aftur til meira jafnvægis 

5. tafla. Útflutningur á skreið 1953—1954-. 

á þessum markaði. Meginhluti skreiðarinn-
ar var enn seldur til Vestur-Afríku, þótt að-
eins lítill hluti útflutningsins færi beint 
þangað. Á árinu tókst að selja allverulegt 
magn af skreið til Ítalíu. Gerir markaður-

6. tafla. Útflutningur á fiskimjöli 
1953—1954. 

7. tafla. Útflutningur á karfalýsi og 
karfamjöli 1953—1954. 

195 4 
Magn í Verömœti 
tonnum þús. Tcr. 

81 244 
27 78 

121 369 
2.745 7.294 

20 72 
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inn þar meiri kröfur til gæða en Afríku-
markaðurinn, enda er verðlag þar einnig 
hærra. Það er því mikilsvert, að lögð sé 
áherzla á, að sem mest af framleiðslunni sé 
í þeim gæðaflokki, sem ítalski markaðurinn 
krefst. í árslok var áætlað, að í landinu 
væru um 1.900 tonn af óseldri skreið, en 
4.200 tonn í árslok 1953. Skipting skreiðar-
útflutningsins á lönd sést á 5. töflu. 

Útflutningur fiskimjöls er sýndur á 6. 
töflu og karfamjöls og karfalýsis á 7. töflu. 
Var um að ræða allmikla aukningu á út-
flutningi þessara afurða á árinu. Verðlag 
á mjöli var hagstætt á árinu, og gekk sala 
þess vel. Sala á karfalýsi gekk einnig vel, 
og var verðlag sæmilegt. 

Útflutningur þorskalýsis varð nokkru 
minni en árið áður, eins og sjá má á 8. töflu. 
Minnkun útflutningsins stafaði eingöngu 
af minni framleiðslu, þar eð birgðir af lýsi 
í landinu minnkuðu um rúm 800 tonn. Voru 
þær í ársbyrjun 2.529 tonn, en 1.723 tonn 

í árslok. Sala gekk greiðlega og fór aðal-
lega fram fyrra hluta árs. Verðið var frem-
ur lágt eins og árið áður, kringum 80 pund 
tonnið. 

Útflutningur hvalafurða er sýndur á 9. 
töflu. Gekk sala hvalafurða erlendis greið-
lega á árinu. Verð á hvallýsi var 88 pund 
tonnið cif., og var það mun hagstæðara en 
árið áður. Verð á hvalkjöti var hins vegar 
heldur lægra eða um 71 pund tonnið, og var 
það allt selt til skepnufóðurs. Verðið á hval-
mjöli var 53% pund tonnið cif. 
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Saltsíldarútflutningur dróst saman á ár-
inu 1954, enda varð síldveiði mun lakari en 
árið áður. Saltsíldin var öll seld fyrir fram, 
og voru Rússar eins og árið áður stærstu 
kaupendurnir, en þangað voru alls seldar 
75 þús. tunnur. Af því magni voru 20 þús. 
tunnur Norðurlandssíld, sem Rússar greiddu 
í pundum. Finnar keyptu 23 þús. tunnur af 
Norðurlandssíld, en Svíar 14 þús. tunnur. 
Faxasíldin fór öll til vöruskiptalanda: 55 
þús. tunnur til Rússlands, 10 þús. tunnur 
til Finnlands og 7 þús. tunnur til Póllands. 
Síldarútflutningur samkvæmt verzlunar-
skýrslum er sýndur á 10. töflu. 

Útflutningur síldarlýsis og síldarmjöls er 
sýndur á 11. töflu. Sala þessara afurða gekk 
greiðlega, og var verðlag svipað og árið 
áður, hagstætt á síldarmjöli, en lýsisverðið 
í lægra lagi. 

Einu landbúnaðarafurðirnar, sem nokk-
uð kvað að í útflutningi árið 1954, voru ull 
og gærur, en útflutningur þeirra er sýndur 
á 12. töflu. Gæruverðið var 11—14 kr. hvert 
kg fob., en það var 13—14 kr. árið áður. 
Ullarverðið var 30,27 kr. hvert kg af III. 
flokks ull að meðaltali, en 30,99 kr. árið 
1953. 

Innflutningsverzlun. 

Árið 1954 varð innflutningurinn svipað-
ur að verðmæti og 1953, en þá varð hann 
meiri bæði að magni og verðmæti en nokkru 
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12. tafla. Útflutningur á söltuðum 
sauðargærum og ull 1953—1954. 

sinni fyrr. Eins og áður mun nokkuð af 
innfluttum vörum hafa verið selt varnar-
liðinu, en ekki eru til tölur um, hve mikið 
magn hefur verið um að ræða. Þrettánda 
tafla sýnir skiptingu innflutningsins eftir 
vöruflokkum. Verulega dró aftur úr innflutn-
ingi rafmagnsvara. bar sem ekki var unnið 
að neinum stórvirkjunum á árinu. Af ein-
stökum vöruflokkum varð langmest aukn-
ing innflutnings á flutningatækjum. Voru 
veitt innflutningsleyfi fyrir miklum f.jölda 
bifreiða, þótt, mörg leyfanna hafi ekki leitt 
til innflutnings fyrr en á árinu 1955. 

Gleggra yfirlit yfir innflutning matvæla 
og óunninna vara sést á 14. töflu, sem sýnir 
innflutning nokkurra helztu vörutegunda. 
Kemur í ljós, að minna magn en árið áður 
hefur verið flutt inn af fóðurvörum, einnig 
minna af áburði, kolum og brennsluolíum. 
Veruleg aukning hefur hins vegar orðið á 
innflutningi sements og annarra fjárfest-
ingarvara, svo sem járns og timburs. 

Viðskipti við einstök lönd, 
viðskiptasamningar. 

Um langt skeið hafa viðskipti Íslend-
inga við einstök lönd einkennzt af stórkost-
legum sveiflum, en miklu minni breytingar 
urðu í þessu efni árið 1954 en undanfarin 
ár. Á 15. töflu sjást utanríkisviðskiptin 
greind eftir markaðslöndum og greiðslu-
svæðum, en línurit á 81. blaðsíðu sýnir 
hlutfallslega skiptingu útflutningsins. Á 
síðustu árum hafa viðskipti við Greiðslu-
bandalag Evrópu og sterlingssvæðið farið 
stöðugt minnkandi hlutfallslega, einkum 
hefur orðið mikill samdráttur á útflutn-
ingi til þessara landa. Ef borin er saman 
skipting útflutnings 1953 og 1954, kemur 
í ljós, að viðskipti við Greiðslubandalag 
Evrópu og sterlingssvæðið eru nær jöfn 
hlutfallslega bæði árin, útflutningur til 
vöruskiptalanda lítið eitt minni 1954, en að 
sama skapi meiri til dollarasvæðisins. Hins 
vegar hefur innflutningur stóraukizt frá 
vöruskiptalöndum, en minnkað frá dollara-
löndum. 

Aukin viðskipti við Bandaríkin á síðari 
árum stafa að nokkru leyti af auknum út-
flutningi þangað, en einnig af miklum 
duldum gjaldeyristekjum í dollurum. Á 
árinu 1954 hefur reyndar dregið verulega 
úr innflutningi frá Bandaríkjunum og öðr-
um dollaralöndum miðað við árið 1953, en 
þá var keypt þar mikið af rafmagnsvörum 
vegna stórvirkjana og áburðarverksmiðju. 
Einnig hafa nú kaup á brennsluolíum og 
kornvörum beinzt til Rússlands í ríkum 
mæli. 

Á árinu 1954 jókst útflutningur aftur til 
E.P.U.- og sterlingssvæðisins, en hann hafði 
farið mjög minnkandi árin áður. Aftur á 
móti minnkaði innflutningur frá þessum 
löndum. Mest hefur útflutningur til Bret-
lands minnkað, og er löndunarbannið ekki 
höfuðorsök þeirrar þróunar. Sem dæmi má 
nefna, að nær algjörlega hefur tekið fyrir 
útflutning á freðfiski til Bretlands. 



78 
F J Á R M Á L A T Í Ð I N D I 



UTANRÍKISVIÐSKIPTI 1954 79 

tafla. Innflutningur nokkurra vörutegunda 1952—1954. 
(Verð er tilgreint í þús. kr. og magn í tonnum, nema annars sé getið.) 

Árið 1954 var verðmæti útflutnings til 
E.P.U.- og sterlingslanda um 21% minna 
en innflutnings. Er þetta minnsti munur 
á inn- og útflutningisverðmæti til þessara 
landa síðan 1950. Hinn óhagstæði við-
skiptajöfnuður hefur á undanförnum ár-
um verið jafnaður með óafturkræfum fram-
lögum í E. P. U.-gjaldeyri og yfirdráttar-
lánum frá Greiðslubandalaginu. Einnig 
hefur allmikið af dollurum verið yfirfært 
til Evrópu, bæði beint til að greiða inn-
flutning og í sambandi við notkun yfir-
dráttarheimildar hjá Greiðslubandalaginu. 

Þrátt fyrir það að heimsverzlunin verð-
ur frjálsari með hverju ári sem líður, eru 
viðskiptasamningar enn mikilvægir í utan-
ríkisverzlun Íslendinga. Viðskipti þeirra 
við vöruskiptalöndin hafa farið mjög vax-
andi síðastliðin tvö ár, og hefur ekkert 
land í Vestur-Evrópu hlutfallslega eins 
mikil viðskipti við Austur-Evrópu og Ís-
land. í eftirfarandi yfirliti yfir viðskipta-
samninga þá, sem í gildi voru einhvern 
hluta árs 1954, verður fyrst getið samn-
inga við vöruskiptalöndin og síðan samn-
inga við önnur lönd. 

Fyrst skulu taldir vöruskiptasamningar, 
sem í gildi voru á árinu 1954, ásamt gildis-
tíma þeirra: 

Brazilía: 1. júlí 1954 — 30. júní 1955. 
Finnland: 1. febrúar 1954 — 31. janúar 

19-55. (Samningur þessi hefur síðan verið 
framlengdur til 31. janúar 1956.) 

Ísrael: 18. maí 1954 — 18. maí 1955. 
Pólland: 27. janúar 1954 — 31. desember 

1954. (Samningur þessi hefur nú verið 
framlengdur til 31. desember 1955.) 

Rúmenía: 13. apríl 1954 — 31. desember 
1955. 

Spánn: 1. janúar 1954 — 31. desember 
1955. 
Rússland: 19. júní 1954 •— 31. desembei' 
1955. 

Tékkó-Slóvakía: 31. ágúst 1954 — 31. 
ágúst 1957. 

Ungverjaland: 1. september 1954 — 31. 
desember 1955. 

A.-Þýzkaland: 1. september 1954 — 31. 
desember 1955. 

Um nánari upplýsingar um þessa samn-
inga vísast til 1. og 2. heftis Fjármálatíð-
inda 1954. 

Langmikilvægasti vöruskiptasamningur 
Íslendinga á árinu 1954 var samningurinn 
við Rússa, sem gerður var upphaflega í 
ágúst 1953 og endurnýjaður ári síðar. Svo 
mikil eru viðskiptin orðin samkvæmt þess-
um samningi, að Rússland hefur á árinu 
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1954 orðið næstmesta viðskiptaland Íslend-
inga. Keyptu Rússar 15% af öllum útflutn-
ingi Íslendinga, þar á meðal 19 þús. tonn 
af freðfiski og 9 þús. tonn af saltsíld. Í 
staðinn var flutt frá Rússlandi mikið magn 
af olíum, benzíni, sementi, járni, kornvör-

um o. fl. Viðskiptin við Rússa hafa gengið 
greiðlega, og hafa vöruskiptin verið Íslend-
ingum hagstæð, þar sem Rússar hafa selt 
vörur, sem áður voru að mestu keyptar 
fyrir frjálsan gjaldeyri. 

Viðskipti við Finnland hafa farið mjög 
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vaxandi síðari árin innan ramma þeirra 
viðskiptasamninga, sem gilt hafa milli land-
anna. Helztu útflutningsvörur frá Íslandi 
hafa verið saltsíld, mjöl og lýsi, en Finnar 
hafa selt í staðinn trjávörur, pappír og 
margt fleira. Á árinu 1954 hélt innflutn-
ingur Íslendinga frá Finnlandi áfram að 
aukast mjög mikið. Hins vegar tókst Íslend-
ingum ekki að standa við samninga um 
sölu á saltsíld til Finnlands síðara hluta 
ársins vegna aflabrests. Safnaðist því mjög 
mikill yfirdráttur í Finnlandi, og nam hann 
í árslok 36 millj. kr. Mikill afturkippur 
hefur orðið í viðskiptum við Finnland 
undanfarna mánuði af þessum sökum. 

Þriðja mikilvægasta vöruskiptalandið er 
Tékkó-Slóvakía, en þangað voru seld tæp P 
þús. tonn af freðfiski, mjöl og fleiri vörur 
Frá Tékkó-Slóvakíu var keypt í staðinn 
vefnaðarvara og margs kyns iðnaðarvarn-
ingur. Útflutningur til Tékkó-Slóvakíu var 
allmiklu meiri en innflutningur þaðan, og 
batnaði gjaldeyrisstaðan gagnvart Tékkó-
Slóvakíu að sama skapi. 

Innflutningur frá Spáni jókst að mun á 
árinu, en þaðan voru keyptir ávextir, álna-
vara, skófatnaður o. fl. Útflutningur til 
Spánar var mun minni en innflutningur 
þaðan, og fór yfirdráttarskuld Íslendinga 
mjög hækkandi á árinu og nam í árslok 33 
millj. kr. 
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vöruskiptafélagsins og austur-þýzkra aðila. 
Kaupa Austur-Þjóðverjar freðfisk og ísfisk 
og selja margs konar iðnaðarvörur í stað-
inn. 

Miklu þýðingarminni en samningar þeir 
við vöruskiptalöndin, sem nú hafa verið 
taldir, eru samningar við lönd, sem hafa að 
miklu leyti frjálsan gjaldeyri. Stofnun 
Greiðslubandalags Evrópu hafði þau áhrif 
að auðvelda mjög öll viðskipti milli landa 
Vestur-Evrópu og draga úr þörfinni fyrir 
tvíhliða viðskiptasamninga. Samningar 
þeir, sem enn eru í gildi milli Íslands og 
E. P. U.-landanna, eru einkum gerðir til 
þess að tryggja innflutningsleyfi á þeim af-
urðum Íslendinga, sem enn eru háðar leyfis-
veitingum í öðrum löndum, en sumir samn-
ingarnir eru hrein formsatriði. Eftirtaldir 
viðskiptasamningar voru gerðir 1954 við 
önnur lönd en vöruskiptalöndin : 

Danmörk: 15. marz 1954 — 14. marz 
1955. 

Frakkland: 1. október 1954 — 31. marz 
1955. 

Ítalía: 27. júní 1954 — 27. júní 1955. 
Svíþjóð: 1. apríl 1954 — 31. marz 1955. 
V.-Þýzkaland: 1. júlí 1954 — 30. júní 

1955. 
Auk þess voru í gildi eldri viðskiptasamn-

ingar við Austurríki og Írland. 

Gjaldeyrisafkoma. 

Verzlunarjöfnuður var óhagstæður um 
284,5 millj. króna árið 1954, en vegna mik-
illa dulinna gjaldeyristekna varð niðurstaða 
gjaldeyrisverzlunar bankanna hagstæð á ár-
inu um 12,4 millj. kr., eins og sjá má á 16. 
töflu. 

Af innkomnum gjaldeyri í bankana voru 
919,8 millj. kr. eða 76,7% andvirði útflutn-
ings, en duldar gjaldeyristekjur námu 260,1 
millj. kr. eða 21,7%. Með innkomnum gjald-
eyri er einnig talið landbúnaðarlán frá Al-
þjóðabankanum, endurgreiðsla o. fl. Aftur 

á móti fengu Íslendingar engin óafturkræf 
framlög á árinu. Önnur lán voru fyrir utan 
gjaldeyrisviðskipti bankanna, og verður 
frá þeim skýrt síðar í greininni. 

Allmikill mismunur getur orðið á and-
virði útflutnings, eins og það er talið á 16. 
töflu og í verzlunarskýrslum, sjá 15. töflu. 
Verðhækkun vegna farmgjalda kemur fram 
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 andvirðis til bankanna, en hitt fer 
í kostnað og útgjöld erlendis. Loks veldur 
það oft miklum mismun, að greiðslur koma 
inn á öðru ári en afskipun fer fram. 

Sundurliðun kaups og sölu erlends gjald-
eyris eftir mánuðum og gjaldeyristegund-
um sést á 17. töflu. Til dollaragjaldeyris er 
talinn gjaldeyrir Kanada og Bandaríkj-
anna. Til vöruskiptagjaldeyris telst gjald-
eyrir þessara landa: Finnlands, Rússlands, 
Póllands, Ungverjalands, Tékkó-Slóvakíu, 
A.-Þýzkalands, Spánar, Ísraels og Brazilíu. 
Til E. P. U.- gjaldeyris telst gjaldeyrir allra 
landa í Greiðslubandalagi Evrópu, sem 
skráður er hér, en þau eru: Bretland, Dan-
mörk, Noregur, Svíþjóð, Holland, Belgía, 
Frakkland, Ítalía, Sviss og V.-Þýzkaland. 
Eins og 18. tafla ber með sér, var gjald-
eyrisverzlun með dollara hagstæð, sala 
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vöruskiptagjaldeyris lítið eitt hærri en 
kaupin, og sala E. P. U.-gjaldeyris varð um 
112 millj. kr. hærri en kaupin. 

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

eignarinnar í frjálsum gjaldeyri, dollurum 
og E. P. U.-gjaldeyri, nam 53,6 millj. kr. 

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

17. tafla. Kaup og sala bankanna á erlendum gjaldeyri mánaðarlega 1952—1954 
og skipting á gjaldeyristegundir. 

Heildarupphæð dulinna gjaldeyristekna, 
sem borizt hafa bönkunum, sést á 16. töflu, 
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en árið 1954 námu þær alls 263,0 millj. kr. 
Sundurliðun þessara tekna er sýnd á 18. 
töflu. Utan við tölurnar eru þó lántökur að 
mestu, og verður nú frá þeim skýrt. 

Erlend lán. 

Erlendar lántökur á árinu námu alls 35,9 
millj. kr. Meira en helmingur þessara lána, 

eða 18,4 millj. kr., er fyrir utan gjaldeyris-
verzlun bankanna og því ekki talinn með 
innkomnum gjaldeyri á 16. töflu. 

Innkomin lán á árinu og skipting þeirra 
á gjaldeyristegundir ásamt afborgun og 
vaxtagreiðslu eru sýnd á 19. töflu. Um öll 
innkomin lán opinberra aðila, 17,4 millj. 
kr., hafði verið samið fyrir ársbyrjun 1954. 
Á árinu var ekki samið um neinar nýjar 
erlendar lántökur opinberra aðila. Nýjar 
lántökur einkaaðila á árinu, sem vitað er 
um, voru að upphæð 18,5 millj. kr., og er 
það allt talið innkomið á árinu. 

Á 20. töflu er yfirlit yfir fastar erlendar 
skuldir í árslok 1953 og 1954, flokkað á 
gjaldeyristegundir og lántakendur eftir því, 
hvort þeir eru opinberir aðilar eða einka-
aðilar. Til skuldar er aðeins talinn sá hluti 
lánanna, sem notaður hafði verið í lok hvors 
ársins um sig. Í árslok 1953 voru ónotaðar 
22,3 millj. kr. af erlendum lánum, sem þá 
hafði verið samið um. Í árslok 1954 var 
samsvarandi upphæð 4,9 millj. kr. Heildar-
skuldbindingar fastra erlendra lána voru 
því að óinnkomnu lánsfé meðtöldu 291,1 
millj. kr. í árslok 1953 og 299,9 millj. kr. 
í árslok 1954. 

19. tafla. Hreyfing fastra erlendra lána 1954. 
(Í þús. ísl. kr.) 
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Skipulag gjaldeyris- og inn-
flutningsmála. 

Fyrirkomulag gjaldeyris- og innflutnings-
mála hélzt enn nær óbreytt á árinu 1954, 
þar sem meginhluti innflutningsins er á 
frílista eða bátalista. Að öðru leyti er út-
gáfa gjaldeyris- og innflutningsleyfa nú í 
höndum Innflutningsskrifstofunnar, þar eð 
Fjárhagsráð var lagt niður í árslok 1953. 

Nær engar breytingar voru gerðar á fr í -
listanum á árinu (sjá 1. hefti Fjármálatíð-
inda 1954, 34. bls.) og engar vörutegundir 
fluttar milli lista. 

Millibankanefndin starfaði áfram á ár-
inu, en ekki lengur sem opinber nefnd, 
heldur með beinni samvinnu milli bank-
anna. Gjaldeyrisástandið var svipað og 
undanfarin ár, nokkur gjaldeyrisskortur 
fyrra hluta árs, en auknar gjaldeyristekjur 
síðara hluta þess. Störf nefndarinnar voru 
svipuð og áður, meðal annars fólgin í því 
að beina innflutningi frílistavara til vöru-
skiptalandanna. 

Enn var bátagjaldeyrisfyrirkomulagið 
svokallaða framlengt um eitt ár, og gengið 
var frá samkomulagi milli ríkisstjórnar-
innar og fulltrúa útvegsmanna í árslok 
1953 um innflutningsréttindi bátaútvegs-
manna vegna afurða ársins 1954. Nær eng-

ar breytingar voru gerðar á því fyrirkomu-
lagi, sem gilt hafði áður. 

Sæmileg mynd af skiptingu innflutn-
ings eftir listum fæst af 21. töflu, sem 
sýnir gjaldeyrissölu og ábyrgðir vegna inn-
flutnings síðustu þrjú árin. Enn hefur 
hlutfallstala þess innflutnings, sem háður 
er leyfum, lækkað, og var hún 1954 komin 
niður í þriðjung. Ný og framlengd leyfi 
námu sem hér segir 1952—1954 í millj. kr. 
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markanir voru á innflutningi samkvæmt 
honum, þvi að sumar frílistavörur má að-
eins kaupa frá vöruskiptalöndum. 

Sala samkvæmt bátalista lækkaði lítið 
eitt á árinu miðað við 1953 og nam um 
15% heildargjaldeyrissölu fyrir innflutn-
ingi. Útgáfa A-skírteina til útflytjenda 
bátaafurða, en þeir gefa síða-n út B-skír-
teini til innflytjenda, er sýnd á 22. töflu. 
Sést þar einnig, hvernig útgáfan skiptist 

á framleiðslu áranna 1951—1954. Útgáfu 
A-skírteina út á framleiðslu ársins 1954 
var að sjálfsögðu hvergi nærri lokið um 
áramót. 

Á árinu 1954 voru gefin út gjaldeyris-
leyfi fyrir öðru en innflutningi að upphæð 
181,2 millj. kr., af þeim voru framlengd 
leyfi 21,2 millj. kr. Á 23. töflu er sýnd 
gjaldeyrissala og ábyrgðir vegna leyfa fyrir 
öðru en innflutningi árin 1952—1954. Auk 
þessa yfirfærðu bankarnir gjaldeyri án 
gjaldeyrisleyfa fyrir opinbera aðila og er-
lend sendiráð alls að upphæð 22,6 millj. kr. 
árið 1945. Mikill hluti af þessum yfirfærsl-
um, eða 13,1 millj. kr., var fyrir stjórnar-
ráðið og þar innifalinn kostnaður við utan-
ríkisþjónustuna og önnur útgjöld ríkisins 
erlendis. 



Störf Alþingis 
Í grein þessari er skýrt frá störfum 7-1. löggjafarþings Íslend-
inga og fylgir henni skrá yfir lög og þingsályktunartillögur, 
sem afgreidd voru frá þinginu. 

Reglulegt Alþingi 1954, sem var 74. 
1.1. löggjafarþing Íslendinga, stóð mjög 
lengi eða fram á vor 1955. Þingið kom 
saman 9. október 1954 og stóð til 18. 
desember, en þá hafði verið lokið af-
greiðslu fjárlaga. En þar sem ólokið var 
undirbúningi ýmissa mikilvægra mála, 
sem leggja átti fyrir þingið, var gert 
hlé á störfum þess, og kom það ekki aft-
ur saman fyrr en 4. janúar og var að 
lokum slitið 11. maí. Alls stóð þing því 
í 168 daga. 

Alls voru haldnir 236 þingfundir, og 
voru 89 þeirra í neðri deild, 88 í efri 
deild og 59 í sameinuðu þingi. 

Á þinginu var lagt fram 51 stjórnar-
frumvarp og 85 þingmannafrumvörp, 
en af hinum síðari voru 14 flutt af 
nefndum Alþingis. Alls voru því lögð 
fram 136 lagafrumvörp, þar af 102 í 
neðri deild, 32 í efri deild og 2 í sam-
einuðu þingi. 

Af lagafrumvörpunum voru 73 af-
greidd sem lög, þar af 46 stjórnarfrum-
vörp og 27 þingmannafrumvörp. Eitt 
frumvarp var fellt, 5 afgreidd með rök-
studdri dagskrá og 57 urðu ekki út-
rædd. 

Á þinginu voru bornar fram 60 þings-

ályktunartillögur, þar af 56 í samein-
uðu þingi og 4 í neðri deild. Afgreiðsla 
þeirra var sem hér segir: 22 voru af-
greiddar sem ályktanir Alþingis og 2 
sem ályktanir neðri deildar, 2 voru felld-
ar, 1 afgreidd með rökstuddri dagskrá, 
6 vísað til ríkisstjórnar og 27 óút-
ræddar. 

Enn fremur voru 22 fyrirspurnir 1 
sameinuðu þingi og sumar í mörgum 
liðum. Voru þær allar ræddar nema 
tvær, sem fram komu á lokadegi þings-
ins. 

Þingið tók alls til meðferðar 205 mál, 
og prentuð voru 802 þingskjöl. 

Hér á eftir er birt skrá ásamt stutt-
um efnisskýringum yfir öll lög og þings-
ályktunartillögur, sem afgreidd voru á 
síðasta þingi, og er þar getið afgreiðslu-
dags svo og númers og dagsetningar 
laga. Lögum hefur verið skipað í nokkra 
höfuðflokka eftir efni þeirra. 

Vonandi kemur skrá þessi lesendum 
Fjármálatíðinda að nokkrum notum til 
að glöggva sig á störfum þingsins og 
lögum þeim, sem það setti. Um nánari 
upplýsingar verður að sjálfsögðu að 
leita til Stjórnartíðinda og Alþingistíð-
inda. 
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Félagsmál. 

Lög um heimild til að fella niður manntal í Reykja-
vík. 

Bæjarst jórn Reykjavíkur er heimilt að fella niður mann-
tal eitt ár í senn. 

Lög um afnám ákvæða í lögum, sem binda atvinnu-
réttindi íslenzkra ríkisborgara við undanfarna bú-
setu eða dvöl hér á landi. 

Lög um breyting á framfærslulögum, nr. 80 5. júní 
1947. 

Halda má eft ir af kaupi þeirra, sem vegna óreglu eða 
hirðuleysis valda því, að þeir, sem þeim er skylt að 
f ramfæra , l íða nauð. 

Lög um breyting á lögum nr. 84 24. des. 1953, um 
þingfararkaup alþingismanna, lífeyrissjóð o. fl. 

Eft ir l i fandi maki látins alþingismanns öðlast ful lan 
rétt til l í feyris, þótt alþingismaðurinn haf i látizt innan 
65 ára aldurs. 

Lög um breyting á lögum nr. 50/1946, um almanna-
tryggingar og viðauka við þau. 

Ýmis veigamestu ákvæði almannatryggingarlaganna 
féllu úr gildi um áramótin 1954/1955, en þar sem ekki 
he fur unnizt tími til að semja hei ldarfrumvarp um al-
mannatryggingar , eru hér gerðar bráðabirgðabreyt -
ingar. 

Lög um breyting á lögum nr. 116 30. des 1943, um 
ættaróðal og erfðaábúð. 

H a f i hjón ekki ákveðið, hvert af börnunum skuli taka 
við óðali, skal skiptafundur ákveða viðtakanda og þau 
börn ganga fyr i r , sem að staðaldri ha fa staðið f y r i r 
eða unnið búi fore ldra sinna. 

Lög um Brunabótafélag Íslands. 
Hei ldar löggjö f um Brunabótafélagið . 

Lög um breyting á lögum nr. 43/1947, um inn-
lenda endurtryggingu, stríðsslysatryggingu skips-
hafna o. fl. 

Hækkun arðsúthlutunar f r á Íslenzkri endurtryggingu 
úr 5 % í 6 % , sem m. a. mun koma ríkissjóði til tekna. 
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Lög um breyting á lögum nr. 29/1947, um vernd 
barna og ungmenna. 

H e f j a skal þegar undirbúning að stofnun og rekstri 
vistheimilis f y r i r stúlkur. 

Lög um breyting á lögum nr. 55/1919, um meðferð 
ölvaðra manna og drykkjusjúkra. 

Koma skal upp, svo f l j ó t t sem verða má, sjúkrahúsum 
eða sjúkrahússdeildum f y r i r drykkjusjúklinga, einnig 
getur gæzluvistarsjóður styrkt þau líknarfélög, sem 
ætla að koma upp drykkjumannahælum. 

Lög um breyting á lögum nr. 36/1952, um opin-
bera aðstoð við byggingar íbúðarhúsa í kaupstöð-
um og kauptúnum. 

Vext ir af lánum Byggingars jóðs verkamanna hækkaðir 
úr 2 % í 3 % % . 

Lög um breyting á lögum nr. 101/1943, um líf-
eyrissjóð starfsmanna ríkisins. 

Lög um breyting á lögum nr. 103/1943, um líf-
eyrissjóð hjúkrunarkvenna. 

Lög um breyting á lögum nr. 102/1943, um líf-
eyrissjóð barnakennara og ekkna þeirra. 

Lög um breyting á lögum nr. 111/1954, um greiðslu 
verðlagsuppbótar á laun opinberra starfsmanna. 

Launahækkun til handa opinberum starfsmönnum. 

Lög um breyting á lögum nr. 23/1952, um öryggis-
ráðstafanir á vinnustöðum. 

Lög um húsnæðismálastjórn, veðlán til íbúðabygg-
inga og útrýmingu heilsuspillandi íbúða. 

Setja skal á stofn húsnæðismálastjórn og nýtt veðlána-
kerf i til íbúðalána á vegum hennar og veðdeildar Lands-
bankans. 

Fjármál og skattamál. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að inn-
heimta ýmis gjöld 1955 með viðauka. 

Framlengt ákvæði f r á f y r r a ári. 
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Lög um bráðabirgðabreyting á lögum nr. 62/1939, 
um tollskrá o. fl. 

Framlengd ákvæði f r á f y r r a ári. 

Lög um viðauka við lög nr. 75/1921, um stimpil-
gjald. 

Hér eft ir munu stimpilgjöld innheimt í heilum krónum, 
en aurum sleppt. 

Lög um afnám laga um veitingaskatt. 
Með lögum þessum eru úr gildi felld lög nr. 99 19. júní 
1933, um veitingaskatt, með síðari breytingum. 

Lög um framlenging á gildi III. kafla laga nr. 
100/1948, um dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnu-
veganna. 

Með lögum þessum eru framlengd ákvæði um álagningu 
söluskatts. 

Fjárlög 1955. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina að innheimta 
skemmtanaskatt með viðauka árið 1955. 

Lög sama efnis hafa gilt um langt árabil. 

Lög um, að gjafir til Krabbameinsfélags Íslands 
skuli dregnar frá skattskyldum tekjum gefanda 
við álagningu skatta til ríkis, bæjar eða sveitar. 

Lög um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 
1952. 

Lög um framlengingu á gildi nokkurra bráða-
birgðaákvæða í lögum nr. 46/1954, um tekjuskatt 
og eignarskatt. 

Lög um framlengingu á gildi laga nr. 33/1928, um 
skattgreiðslu H.f. Eimskipafélags Íslands. 

Lög þessi skulu gilda árið 1955. 

Lög um ráðstöfun á tekjuafgangi ríkissjóðs árið 
1954. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að kaupa 
jörðina Dísarstaði í Breiðdal. 
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Heiíbrigðismál. 
Samþykkt 
af Alþingi 

Lög, 
nr. og dagsetn. 

Læknaskipunarlög. 
Ný lög um læknaskipun í landinu. 

Lög um lækningaferðir. 
Skipuleggja á ferðir háls-, nef- og eyrnalæknis og tann-
læknis um landið, auk augnlæknis, svo sem verið hefur. 

Heilsuverndarlög. 
Um rekstur heilsuverndarstöðva. 

Landbúnaðarmál. 

Lög um breyting á lögum nr. 20 31. jan. 1952, um 
landnám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveitum, 

Ríkisframlagið til landnáms, að upphæð 2,5 millj. kr.. 
haldist óbreytt í 20 ár í stað 10. 

Lög um breyting á lögum nr. 66 31. maí 1947, um 
Ræktunarsjóð Íslands. 

Ríkisframlag til Ræktunarsjóðs, að upphæð 0,5 millj. kr., 
haldist í 20 ár í stað 10, sem upphaflega var ákveðið. 

Lög um skógrækt. 
Heildarlöggjöf um skógrækt og verndun skóga og 
skógarleifa í landinu. 

Lög um breyting á lögum nr. 56/1949, um eyðingu 
refa og minka. 

Um hækkun verðlauna fyrir að vinna á refum og 
minkum. 

Lög um breyting á lögum nr. 124/1947, um dýra-
lækna. 

Samkvæmt lögunum fjölgar dýralæknisumdæmum úr 
9 í 11 á landinu. 

Lög um breyting á lögum nr. 7/1945, um jarð-
ræktar- og húsagerðarsamþykktir í sveitum. 

Á næstu 5 árum skal verja fé úr framkvæmdasjóði til 
að greiða nokkuð af landbúnaðarvélum, sem vélanefnd 
telur þörf til ræktunarframkvæmda. 
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Samþykkt 
af Alþingi 

Lög, 
nr. og dagsetn. 

Lög um breyting á jarðræktarlögum, nr. 45/19-50. 
Ýmsar minni háttar breytingar á jarðræktarlögunum. 

Lög um breyting á lögum nr. 20/1952, um land-
nám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveitum. 

Hækkun vaxta Byg-gingarsjóðs úr 2 % í 3 % % . 

Lög um breyting á lögum nr. 66/1947, um Rækt-
unarsjóð Íslands. 

Um árlegt framlag úr ríkissjóði að upphæð 1,6 millj. kr. 
og hækkun vaxta sjóðsins úr 2 1/2% í 4%. 
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Samgöngumál. 
Samþykkt 
af Alþingi 

Lög, 
nr. og dagsetn. 

Sjávarútvegsmál. 

Lög um viðauka við bifreiðalög, nr. 23 16. júní 
1941, með á orðnum breytingum. 

Um skráningu og akstur reiðhjóla með hjálparvél . 

Lög um breyting á lögum nr. 23/1953, um leigu-
bifreiðar í kaupstöðum. 

Lögin heimila samgöngumálaráðuneytinu að takmarka 
f j ö l d a leigubíla í stærstu kaupstöðunum. 

Lög um breyting á vegalögum, nr. 34/1947. 
Margir nýir vegir eru teknir í þjóðvegatölu. 

Lög um breyting á lögum nr. 48 25, maí 1949, um 
hlutatryggingasjóð bátaútvegsins. 

Stjórn hlutatryggingasjóðs er heimilað að taka f y r i r 
hönd síldveiðideildar sjóðsins lán með ríkisábyrgð að 
upphæð 2,25 mill j . kr. h já hinni almennu fiskideild hluta-
tryggingas jóðs . 

Lög um aðstoð við togaraútgerðina. 
L e y f t er að innheimta sérstakt g ja ld af innfluttum bi f -
reiðum til ársloka 1955 til styrktar togaraf lotanum. 

Lög um breyting á lögum nr. 25/1946, um lands-
höfn í Keflavíkurkaupstað og Njarðvíkurhreppi. 

Fjalla um aukna f járve i t ingu til landshafnarinnar. 

Lög um breyting á lögum nr. 29/1946, um hafnar-
gerðir og lendingarbætur. 

Lendingarbætur á Lónkotsmöl og Reykhólum í Reyk-
hólahreppi. 

Lög um breyting á lögum nr. 38/1951, um lands-
höfn í Rifi á Snæfellsnesi. 

U m aukna f járve i t ingu til landshafnarinnar. 
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Lög um breyting á lögum nr. 1/1938, um síldar-
verksmiðjur ríkisins. 

Árlegt gjald síldarverksmiðja ríkisins á Siglufirði til 
bæjarsjóðs Siglufjarðar skal aldrei vera minna en 
100.000,00 kr. 

Lög um Fiskveiðasjóð Íslands. 
Heildarlöggjöf um Fiskveiðasjóðinn. 

Lög um heimild handa ríkisstjórninni til að kaupa 
togarann Vilborgu Herjólfsdóttur. 

Togarinn verður síðan seldur Húsavíkur-, Ólafsf jarðar-
og Sauðárkrókskaupstöðum. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að ábyrgj-
ast lán til togarakaupa fyrir Neskaupstað. 

Samþykkt Lög, 
af Alþingi nr. og dagsetn. 

3. maí 1955 37 / 14. maí 1955 

6. maí 1955 40 / 16. maí 1955 

6. maí 1955 49 / 16. maí 1955 

6. maí 1955 50 / 16. maí 1955 

Verzlunarmál o. fl. 

Lög um breyting á lögum nr. 71 24. apríl 1954, um 22. nóv. 1954 95 / 30. nóv. 1954 
happdrætti dvalarheimilis aldraðra sjómanna. 

Vinning-ar happdrættisins gerðir f jölbreyttari, og má nú 
draga um bifhjól, íbúðarhús og einstakar íbúðir. 

Lög um breyting á lögum nr. 84 19. júní 1933, um 15. des. 1954 113 / 23. des. 1954 
varnir gegn óréttmætum verzlunarháttum. 

Viðskiptamálaráðherra er heimilað að veita 5 mönnum 
í Reykjavík og 2 mönnum í hverjum hinna kaupstað-
anna leyfi til að halda uppboð á málverkum, listmunum 
og bókum. 

Lög um breyting á lögum um stofnun happdrættis 21. marz 1955 14 / 4. apríl 1955 
fyrir Ísland. 

Happdrætti Háskóla Íslands aukið úr 35.000 í 40.000 
hluti. 
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Samþykktar þingsályktunartillögur. 

Þál. um undirbúning löggjafar um eftir-
lit með jarðborunum. (Samþ. 17. nóv. 
1954.) 

Þál. um lendingarstaði fyrir sjúkraflug-
vélar. (Samþ. 17. nóv. 1954.) 

A ð koma upp víðs vegar um land nothæf-
um lendingarstöðum fyr i r hinar litlu 
s júkraf lugvélar . 

Þál. um atkvæðagreiðslu af hálfu Ís-
lands á þingi Sameinuðu þjóðanna. 
(Samþ. 22. nóv. 1954.) 

Sendinefnd Íslands sitji hjá við atkvæða-
greiðslu varðandi það, að Dönum beri ekki 
lengur að senda skýrslur um Grænland til 
Sameinuðu þjóðanna. 

Þál. um gistihús í landinu. (Samþ. 2. 
des. 1954.) 

Athug'un far i f r a m á gistihúsaþörf lands-
manna og til lögur lagðar f y r i r næsta reglu-
legt Alþingi um það mál. 

Þál. um gistihús á Þingvöllum. (Samþ. 
6. des. 1954.) 

Athuguð skuli ýmis atriði til undirbúnings 
bygg ingu nýs gistihúss á Þingvöllum. 

Þál. um heimild fyrir ríkisstjórnina til 
að fullgilda viðbótarsamning við Norður-
Atlantshafssamninginn um aðild Sam-
bandslýðveldisins Þýzkalands. (Samþ. 
16. des. 1954.) 

Þál. um samþykki til frestunar á fund-
um Alþingis samkvæmt 23. gr. stjórnar-
skrárinnar. (Samþ. 18. des. 1954.) 

Alþingi verði f restað f r á 18. des. 1954, enda 
verði það kvatt saman aftur eigi síðar en 
4. febr . 1955. 

Þál. um fullgildingu á samningi um 
stöðu flóttamanna. (Samþ. 9. febr. 
1955.) 

U m er að ræða heimild f y r i r ríkisstjórnina 
til að fullgilda samning um stöðu f ló t ta -
manna, sem saminn hefur verið að tilhlut-
an Sameinuðu þjóðanna. 

Þál. um löggæzlu á samkomum. (Samþ. 
9. febr. 1955.) 

Ríkisstjórnin taki til rækilegrar athugunar, 
hvað hægt er að gera af hál fu hins opin-
bera til að halda uppi reglu á samkomum 
í byggðarlögum, þar sem lögreglulið er 
ófullnægjandi. 

Þál. um skipun rannsóknarnefndar 
samkvæmt 39. gr. stjórnarskrárinnar 
til rannsóknar á okri. (Samþ. 22. marz 
1955.) 

Þál. um rannsókn á kostnaði við fram-
kvæmd hafnarbóta í Loðmundarfirði og 
lagningu vegar þaðan til Seyðisfjarðar. 
(Samþ. 30. marz 1955.) 

Þál. um ráðstafanir gegn verkafólks-
skorti í sveitum. (Samþ. 5. apríl 1955.) 

Sjái stjórnarvöldin eigi ráð til að bæta úr 
þessu ástandi með innlendum vinnukrafti , 
ber að leita annarra ráða. 

Þál. um sameiningu tollgæzlu og lög-
gæzlu. (Samþ. 13. apríl 1955.) 

Athuga skal, hvort ekki væri haganlegt að 
sameina tollgæzlu og löggæzlu á sumum 
minni verzlunarstöðum. 

Þál. um ráðstöfun niðursuðuverksmiðju 
í Ólafsfirði. (Samþ. 13. apríl 1955.) 

Athugað verði, hvernig verksmiðjan megi 
koma að beztum notum f y r i r atvinnulífið. 
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Þál. um rannsókn Kötlusvæðis. (Samþ. 
13. apríl 1955.) 

Gerðar verði ti lraunir til að sjá f y r i r um 
Kötlugos. 

Þál. um kosningu milliþinganefndar til 
að gera tillögur um nýjar atvinnugrein-
ar og hagnýtingu náttúruauðæfa. (Samþ. 
20. apríl 1955.) 

Vakin er athygli á nauðsyn þess að efla 
eldri atvinnugreinar og þó einkum stofna 
ný jar vegna sívaxandi f ó lks f j ö lda í landinu. 

Þál. um skipun samvinnunefndar at-
vinnurekenda og verkalýðssamtaka til 
að finna grundvöll í kaupgjaldsmálum. 
(Samþ. 20. apríl 1955.) 

Þál. um aðstoS vegna atvinnumála í 
Flateyjarhreppi. (Samþ. 4. maí 1955.) 

Ríkisstjórninni er heimilað að afhenda Flat-
eyjarhreppi á Breiðaf irð i hraðfrystihúsið í 
Flatey með þeim kjörum, sem gerir hreppn-
um kleift að reka húsið. 

Þál. um rannsókn á Geysi. (Samþ. 4. 
maí 1955.) 

Rannsakað verði, hvað gera megi til þess, 
að Geysir haldi sérstöðu sinni sem náttúru-
fyrirbæri . 

Þál. um samvinnu í atvinnumálum milli 
ríkisstjórnar, atvinnurekenda og kaup-
þegasamtaka. (Samþ. 4. maí 1955.) 

Þál. um aukið öryggi í heilbrigðismál-
um. (Samþ. 4. maí 1955.) 

Reynt verði að samræma meira en nú er 
heilsugæzlu, hjúkrunarstörf og l jósmóður-
störf um land allt. 

Þál. um niðursuðu sjávarafurða til út-
flutnings. (Samþ. 11. maí 1955.) 

Sér fróð i r menn athugi, með hver jum hætti 
verði komið upp hér á landi fullkominni 
niðursuðu á s jávarafurðum til útflutnings. 

Þál. um skipulega leit að fiskimiðum 
fyrir Norðurlandi og Austfjörðum. 
(Samþ. 11. maí 1955.) 

Þál. um ráðstafanir til atvinnuaukning-
ar. (Samþ. 11. maí 1955.) 

Rannsókn far i f r a m á því, hvernig bæta 
megi úr atvinnuerfiðleikum þeirra lands-
hluta, sem harðast hafa orðið úti vegna 
vaxandi rányrkju fiskimiðanna. 



Fréttaþættir 
Utanríkisviðskipti og gjaldeyrisstaða — Vetrarvertíð — Kjara-
samningar — Samvinnunefnd banka og sparisjóða — Við-
skiptasamningar — Gengi — Peningamarkaður. 

Utanríkisviðskipti og 
gjaldeyrisstaða. 

Verzlunarjöfnuðurinn var óhagstæður um 
21 millj. kr. á fyrsta ársfjórðungi í ár. Á 
sama tíma í fyrra var verzlunarhallinn 27 
millj. kr. í aprílmánuði varð verzlunarjöfn-
uðurinn óhagstæður um 20 millj. kr., en 
var hins vegar hagstæður um 6 millj. kr. 
í aprílmánuði fyrra árs. Útflutningurinn 
var á þessum fjórum fyrstu mánuðum árs-
ins 34 millj. kr. lægri en sömu mánuði í 
fyrra, og stafar því aukning verzlunar-

hallans eingöngu af minni útflutningi, en 
ekki af auknum innflutningi. 

Helztu breytingar, sem orðið hafa á út-
flutningsverzluninni á fyrsta ársfjórðungi 
1955, miðað við sama tímabil 1954, eru þær, 
að útflutningur saltfisks hefur aukizt all-
mikið, en útflutningur freðfisks er minni 
en í fyrra. Í skiptingu útflutnings á greiðslu-
svæði er ekki um meiri háttar breytingar 
að ræða, þó hafa viðskipti við E. P. U,-
lönd verið hlutfallslega meiri á fyrsta árs-
fjórðungi í ár en í fyrra og viðskipti við 
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Gjaldeyrisviðskipti bankanna 195k og 1955. 

E.P.U.-lönd hafa lækkað um 24 millj. 
kr. og nema nú 81 millj. kr. Mest hefur 
breyting orðið á aðstöðunni gagnvart vöru-
skiptalöndum. í maílok 1954 var 64 millj. 
kr. inneign á vöruskiptareikningum, en nú 
skulda íslendingar á þeim 20 millj. kr. 
Stafar þetta einkum af minnkandi inneign 
hjá Rússum og Austur-Þjóðverjum og auk-
inni skuldasöfnun við Finnland og Spán. 

Vetrarvertíð. 

Yfirleitt má segja, að vetrarvertíðin hafi 
verið einhver hin bezta, sem um getur, bæði 
um gæftir og aflabrögð. Til aprílloka nam 
heildaraflinn 199,4 þús. tonnum á móti 173,4 
þús. tonnum í fyrra, en þá var afli þó góð-
ur eða mun meiri en 1952. 
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Aflaaukningin stafar eingöngu af auknum 
afla bátaflotans, en til aprílloka í ár var 
hann 144,9 þús. tonn, en ekki nema 115,6 þús. 
tonn í fyrra. Eins og venjulega var aflinn 
langmestur í apríl, og nam hann þá tæpum 
80 þús. tonnum. Fyrra hluta vetrarvertíðar 
var afli sérstaklega góður við Breiðafjörð, 
en síðar urðu gæftir stirðari þar. Allvel rætt-
ist úr beituskortinum, sem yfir vofði í marz, 
með því að loðna veiddist vel, og var henni 
almennt beitt. í verkfallinu mikla voru 
veiðiferðir báta frá Reykjavík og Hafnar-
firði mjög stopular. Afli Vestmannaeyja-
báta í aprílmánuði var yfirleitt ágætur, þó 
voru gæftir fremur slæmar síðara hluta 
mánaðarins. Við suðurströndina og á 
Breiðafirði var afli í góðu meðallagi í apríl. 
Þegar kom fram í maí, varð afli tregari, 
einkum sunnan lands. Annars staðar á land-
inu hefur ekki verið róið að ráði. Horna-
fjarðarbátar hafa aflað sæmilega alla vetrar-
vertiðina, en gæftir verið í stirðara lagi. 

Fyrstu f jóra mánuði ársins var heildar-
afli togaranna heldur minni en á sama tíma í 
fyrra. Er líða tók á verkfallið, stöðvaðist 
mikill hluti togaraflotans. Afli togaranna í 
april varð þó litlu minni en í fyrra. Fyrra 
hluta maimánaðar var afli togara góður, og 
voru þá nokkrir þeirra við Grænland. 

Um verkun aflans fyrstu þrjá mánuði 
ársins er það að segja, að rúmlega 40% afl-
ans fóru til frystingar, en tæp 57% á sama 
tíma í fyrra. Nú fóru 24% til herzlu, og 
tæp 34% fóru í salt, og er það hvort tveggja 
meira en á sama tíma á síðasta ári. 

Kjarasamningar. 

Hinn 28. april 1955, að aflokinni sex 
vikna vinnustöðvun, voru undirritaðir 
kaup- og kjarasamningar milli verkamanna-
félagsins Dagsbrúnar, Iðju, félags verk-
smiðjufólks, og allmargra stéttarfélaga 
iðnaðarmanna annars vegar og atvinnurek-
enda hins vegar. Hér á eftir mun verða 

getið helztu breytinga, sem þeir höfðu í för 
með sér. 

Verðlagsuppbót á öll laun skal framvegis 
greidd samkvæmt hinni sérstöku kaup-
gjaldsvísitölu, að viðbættum 10 stigum, en 
grunnkaup skal hækka þannig, að útborguð 
laun allra launaflokka hækki um 10%. — 
Auk þess fá verkamenn greitt að auki 1% 
af útborguðu kaupi sem greiðslu vegna 
veikindadaga. Hjá iðnaðarmönnum rennur 
samsvarandi greiðsla í sjúkrasjóð viðkom-
andi félags. Orlof hækkar úr 5% í 6%, þ. e. 
lengist úr 15 í 18 virka daga. 

Þá var að lokum ákvæði í samningunum 
um stofnun atvinnuleysistryggingarsjóðs. 
Hefur ríkisstjórnin heitið að beita sér fyrir 
því, að á næsta þingi verði sett lög um at-
vinnuleysistryggingar, og hefur þegar ver-
ið skipuð fimm manna nefnd til þess að 
vinna að undirbúningi þeirrar löggjafar. — 
í atvinnuleysistryggingarsjóð skal greiða 
sem svarar 4% af árlegum kaupgreiðslum 
til meðlima Alþýðusambandsins miðað við 
dagvinnukaup Dagsbrúnar og 48 klst. vinnu-
viku, og greiða atvinnurekendur 1%, ríkis-
sjóður 2% og bæjar- og sveitarfélög 1%. — 
Greiðslur í sjóðinn hefjast 1. júní 1955. 

Samningarnir gilda til 1. júní 1956 og 
eru uppsegjanlegir með eins mánaðar fyrir-
vara. Sé þeim ekki sagt upp, framlengjast 
þeir um sex mánu.ði með sama uppsagnar-
fresti. Verði breyting á lögfestu gengi ís-
lenzkrar krónu, er aðilum heimilt að segja 
samningunum upp með eins mánaðar fyrir-
vara. 

Hinn 10. maí 1955 voru samþykkt lög á 
Alþingi um breytingu á greiðslu verðlags-
uppbótar á laun opinberra starfsmanna, og 
eru þau á þá leið, að frá 1. júli 1955 skal 
greiða verðlagsuppbót samkvæmt hinni sér-
stöku kaupgjaldsvísitölu að viðbættum 10 
stigum á grunnlaun, sem ekki eru hærri en 
34.560,00 kr. á ári, að meðtalinni grunn-
launauppbót. Á þann hluta grunnlauna, sem 
er umfram 34.560,00 kr. á ári, að grunn-
launauppbót meðtalinni, skal verðlagsupp-
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bótin vera áfram 2-3%, þó skal hækkun heild-
arlauna aldrei vera minni en 5% miðað við 
það, sem þau hefðu verið eftir ákvæðum 
þeim um greiðslu verðlagsuppbótar, sem í 
gildi voru fyrir 1. júlí 1955. 

Hinn 27. maí voru undirritaðir samning-
ar um kaup og kjör verzlunarmanna. Sam-
kvæmt þeim fær skrifstofufólk yfirleitt sam-
svarandi launahækkanir og launþegar, sem 
að verkfallinu stóðu, fengu við lausn vei'k-
fallsins í apríllok. Afgreiðslufólk í verzlun-
um fær þó heldur meiri hækkun, enda höfðu 
launakjör þess verið lægri. Þá var samið 
um stofnun lífeyrissjóðs verzlunarmanna, 
og greiða atvinnurekendur 6% í sjóðinn 
gegn 4% framlagi launþega. 

Önnur verkalýðsfélög en þau, sem sömdu 
við lok verkfallsins, hafa nú allflest samið á 
hliðstæðum grundvelli, án þess að til verk-
falls hafi komið. Þó kom til tveggja vikna 
vinnustöðvunar hjá rafvirkjum. Hinn 11. 
júní voru undirritaðir samningar um kaup 
og kjör háseta og kyndara á kaupskipaflot-
anum. Er þar um að ræða talsverða breyt-
ingu frá fyrri samningum, þannig var t. d. 
10% álag, sem greitt hafði verið á eftir-
vinnukaup, fellt inn í grunnkaup. Heildar-
kauphækkun samkvæmt samningunum mun 
hafa numið um 14%. 

nefndarstofnun í framkvæmd, og var þá 
sett á laggirnar nefnd, skipuð fulltrúum 
bankanna ásamt fulltrúa frá Sparisjóði 
Reykjavíkur, til að vinna að undirbúningi 
stofnfundar slíkrar samvinnunefndar. Var 
síðan ákveðið, að fundurinn skyldi haldinn 
í Landsbankanum í Reykjavík 21. maí, og 
voru til hans boðaðir fulltrúar frá öllum 
sparisjóðum auk fulltrúa frá viðskiptabönk-
unum fjórum. Stofnfundinn sóttu fulltrúar 
22 sparisjóða, þar á meðal allra stærstu 
sparisjóða á landinu, og auk þess fulltrúar 
frá bönkunum. 

Á fundinum var álit og tillögur sparifjár-
nefndar tekið til umræðu, og voru fundar-
menn yfirleitt á einu máli um, að í því væri 
að finna ýmsar tillögur, sem nauðsynlegt 
væri að koma í framkvæmd hið fyrsta. Eink-
um voru menn fylgjandi tillögum um samn-
ingsbundinn sparnað, t. d. til íbúðabygg-
inga, svo og tillögum um vísitölutryggingu 
verðbréfa. 

Fyrir fundinn var lagt uppkast að 
starfsreglum fyrir samvinnunefnd banka 
og sparisjóða, sem undirbúningsnefnd hafði 
samið, og var það samþykkt með nokkrum 
breytingum. Höfuðatriðin í starfsreglum 
þessum eru þau, að bankar og sparisjóðir 
á landinu stofna með sér samvinnunefnd, 
skipaða sjö fulltrúum. Bankarnir f jórir, 
Landsbankinn, Útvegsbankinn, Búnaðar-
bakinn og Iðnaðarbankinn, tilnefna hver um 
sig einn mann í nefndina, en þrír nefndar-
menn skulu kosnir af sparisjóðunum sam-
eiginlega. Bankarnir standa straum af 
kostnaði samvinnunefndar. Samvinnu-
nefndin skal vinna að hverju því verkefni, 
sem ástæða þykir til og varðar hag og 
starfsemi innlánsstofnana í landinu. Eink-
um skal hún sinna eftirtöldum verkefn-
um: 

1) Undirbúa framkvæmd tillagna spari-
fjárnefndar um ný innlánsform, svo 
og að athuga og gera tillögur um 
hvers kyns nýjungar og umbætur á 
því sviði. 

Samvinnunefnd banka og 
sparisjóða. 

Í síðasta hefti Fjármálatíðinda er skýrt 
frá áliti og tillögum sparifjárnefndar, en ein 
af megintillögum hennar var sú, að komið 
yrði á fót samvinnunefnd banka og spari-
sjóða til að vinna að umbótum í innláns-
viðskiptum, aukinni sparifjársöfnun og 
öðrum hagsmunamálum banka og spari-
sjóða. 
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2) Rannsaka tékkaviðskipti og önnur mál, 
er varða starfsemi innlánsstofnana, og 
gera tillögur um æskilegar skipulags-
breytingar og endurbætur. 

3) Hafa forgöngu um upplýsingaþjón-
ustu og áróður fyrir sparnaði og nýj-
um innlánsformum. 

4) Vera bönkum og sparisjóðum til að-
stoðar og leiðbeiningar, ef þurfa þyk-
ir, m. a. um lögfræðileg efni. 

5) Gera athuganir á því, hvort hægt væri 
að „standardisera" bókhald, eyðublöð 
o. fl. og draga þannig úr prent-
kostnaði. 

6) Undirbúa landsfund fulltrúa frá bönk-
um og sparisjóðum, er haldinn skal 
annað hvert ár í maí- eða júnímánuði. 

Eftir að gengið hafði verið frá stofnun 
samvinnunefndar, kusu fulltrúar sparisjóða 
þrjá menn úr sínum hópi til að sitja í 
nefndinni, en bankarnir hafa síðan tilnefnt 
sína fulltrúa. Að því búnu voru hafnar um-
ræður um ýmis önnur mál, sem varða hag 
og starfsemi innlánsstofnana. Var meðal 
annars rætt um hina nýju löggjöf um veð-
lán til íbúðabygginga og þátttöku innláns-
stofnana í hinu nýja veðlánakerfi. Enn 
fremur var nokkuð rætt um sparifjársöfnun 
skólabarna og ýmis vandamál í sambandi 
við framkvæmd þess máls. 

Síðasta málið, sem fundurinn tók til með-
ferðar, var póstafgreiðslukerfið og nauð-
syn þess að koma á greiðari notkun ávísana 
í viðskiptum hér á landi. Um það efni var 
samþykkt eftirfarandi tillaga: 

„Vegna tillögu til þingsályktunar um 
póstafgreiðslustofnun, er fram var borin á 
síðasta alþingi, ályktar landsfundur banka 
og sparisjóða að fela samvinnunefndinni að 
athuga, hvort íslenzkir bankar og sparisjóð-
ir geti ekki á hagkvæmari hátt en póstþjón-
ustan tekið að sér sams konar afgreiðslur 
og þær, sem „postgiro"-stofnanir annast er-
lendis". 

Viðskiptasamningar. 

Ísrael. Með erindaskiptum milli sendiráða 
Íslands og Ísraels í Stokkhólmi, dags. 3. og 
9. maí 1955, var viðskipta- og greiðslu-
samningur milli Íslands og Ísraels frá 18. 
maí 1953 framlengdur óbreyttur til 18. maí 
1956. 

Brazilía. Viðskiptasamningur Íslands og 
Brazilíu frá 5. júní 1953 gildir áfram 
óbreyttur, þar sem honum hefur ekki verið 
sagt upp. 

Svíþjóð. Hinn 3. júní 1955 var undirrituð 
í Svíþjóð bókun um framlengingu á sam-
komulagi um viðskipti milli Íslands og Sví-
þjóðar, er féll úr gildi 31. marz 1955. Sam-
komulagið er framlengt til 31. marz 1956. 
Samkv. samningnum munu sænsk stjórnar-
völd leyfa innflutning á saltsíld, krydd-
sild og sykursaltaðri síld frá Íslandi á samn-
ingstímabilinu, og innflutningur á öðrum 
íslenzkum afurðum verður leyfður á sama 
hátt og áður hefur tíðkazt. Innflutningur 
sænskra vara verður leyfður á Íslandi með 
tilliti til þess, hversu útflutningur verður 
mikill á íslenzkum vörum til Svíþjóðar. 
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Gullgengi Íslenzkrar krónu. Pappírs-
krónan er nú 13,5328% af upphaflegu verð-
gildi sínu. Ein pappírskróna samsvarar nú 
0,0545675 gr af skíru gulli. Samkvæmt því 
jafngilda nú 100 gullkrónur 738,95 pappírs-
krónum. 

Engin breyting hefur orðið síðan gengi 
var síðast birt í Fjármálatíðindum. 

Peningamarkaðurinn. 

Þróun peningamála hefur að ýmsu leyti 
verið uggvænleg, það sem af er þessu ári, 
en í síðasta hefti Fjármálatíðinda var rætt 
um peningamálin fyrsta ársfjórðunginn. Í 
apríl, maí og júní hefur gjaldeyrisstaða 
bankanna versnað—eða alls um 91 millj. kr., 
og jafnframt hafa útlán seðlabankans hald-
ið áfram að aukast allverulega. Seðlaveltan 
var tæpum 19 millj. kr. meiri í júnílok en 
á sama tíma í fyrra. Sparifjáraukning hef-
ur orðið heldur meiri í apríl—maí í ár en 
á sama tíma í síðastliðin tvö ár, en í 
júní varð hins vegar rýrnun um tæpar 3 
millj. kr. 

Hin auknu útlán seðlabankans stafa af 
versnandi aðstöðu viðskiptabankanna. Hafa 
þeir aukið skuldir sínar við seðlabankann 
verulega. Mestu máli skipta endurkaup af-
urðavíxla, sem hafa verið stórum meiri en 
í fyrra og voru í júnílok 87 millj. kr. hærri. 
Þessi aukning stafar að miklu leyti af meiri 
birgðum, en þær hlóðust upp, meðan á verk-
fallinu stóð, enda stöðvaðist útflutningur 
þá að mestu leyti. 

Nettóskuldir ríkissjóðs og ríkisstofnana 
við seðlabankann námu í júnílok 116 millj. 
kr., en 125 millj. kr. á sama tíma í fyrra. 

Heildarútlán bankanna voru 2107 millj. 
kr. í maílok, en það er 301 millj. kr. meira 
en á sama tíma í fyrra. Útlánaaukningin 
undanfarna mánuði stafar fyrst og fremst 
af lánum til útgerðarinnar vegna vertíðar 
og birgðaaukningar. 

Veltiinnlánin hafa aukizt allmikið síðan 
um áramót, en í lok maímánaðar voru þau 
65 millj. kr. meiri en á sama tíma í fyrra. 
Opinberar innstæður í seðlabankanum juk-
ust á þessu tímabili um 36 millj. kr., svo að 
veltiinnlánin í viðskiptabönkunum hafa 
hækkað um 29 millj. kr. á einu ári. 
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Þróun spariinnlána hefur verið mun óhag-
stæðari, það sem af er árinu, en á sama 
tímabili í fyrra. Fyrstu sex mánuðina juk-
ust spariinnlög um 50 millj. kr., en um 94 
millj. kr. sömu mánuði síðastliðið ár. Í júní 
rýrnaði spariféð, en það er mjög óvenju-
legt, að það komi fyrir á þeim tíma árs. 
Athyglisvert er þó, hve mikið spariféð jókst 
í aprílmánuði, en verkfalið stöðvaði þá at-

vinnurekstur í Reykjavik að mestu. Einnig 
varð allmikil aukning í maí. Það kann að 
hafa haft áhrif á þessa þróun, að mikill 
hluti sparifjárbótanna, sem alls nema 10 
millj. kr. var greiddur inn á reikninga bóta-
þega í apríl og maí. Rýrnun sparifjárins 
í júní á hins vegar vafalaust að einhverju 
leyti rót sína að rekja til hins mikla bíla-
innflutnings, sem þá átti sér stað. 

Aðstaða, bankanna gagnvart útlöndum. 

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

Heildarútlán bankanna. 



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

1953—1955 í millj. kr. 

II. tafla. Útflutningur helztu vöruflokka í millj. kr. og hlutfallstölum (%). 
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Spariinnlán í bönkunnm. 

Veltiinnlán í bönkunum að frádregnu mótvirðisfé. 
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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 1953 til apríl 1955. 

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

í verksmiðjur er talinn óslægður úr sjó. 
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VII. tafla. Hagnýting fiskaflans 1953—1955. 
Aflinn talinn eins og á VI. töflu. 

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

At.h. Tölurnar fyrir hver árslok 1949—1953 eru lokatölur, en. tölurnar í árslok 1954 og síðar eru 
bráðabirgðatölur. 
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XIV. tafla. Efnakagsreikningar seðlabankans. 
Í þús. kr. 
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