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SKÝRSLA BANKASTJÓRNAR 

1. Þjóðarframleiðsla og þróun efnahagsmála 
Mikill og samfelldur hagvöxtur ein-

kenndi árin 1961—1966. er grund-
vallaðist á vaxandi fiskafla og mikilli 
f járfest ingu. Raunveruleg þjóðarfram-
leiðsla jókst að meðaltali á ári um 5,8% 
á þessu sex ára tímabili. Samtíðaraukn-
ing þjóðartekna varð þó enn meiri 
(7,1% að meðaltali) sökum mjög hag-

stæðrar erlendrar verðþróunar á helztu 
útflutningsafurðum Íslendinga. Hag-
vöxtur ársins 1966 var þó vel undir 
meðaltali fyr r i ára, er endurspeglaði 
straumhvörf í framleiðslu sjávarafurða. 
Fiskaflinn, sem hafði meira en tvöfald-
azt á undanförnum fimm árum, jókst 
um aðeins rösk 3% árið 1966. Enn 
fremur breyttist samsetning aflans til 
liins óhagstæðara, þar eð magn bolfisk-
aflans, sem er allmiklu verðmeiri en 
síldaraflans, minnkaði um rösk 11%, 
og magn framleiddra sjávarafurða 
minnkaði um rúmt 1% f rá fyrra ári. 
Ja fnf ramt kom f ram allveruleg verð-
lækkun ýmissa mikilvægra útflutnings-
afurða síðari hluta ársins 1966. Var hér 
einkum um að ræða verð á lýsi og mjöli 
ogenn fremur frystum fiskflökum. Hafði 
þetta þá þegar áhrif til lækkunar á 
vöxt þjóðartekna, þannig að þjóðar-
tekjur jukust aðeins lítið eitt meira en 
þjóðarframleiðsla. 

Hin óhagstæða þróun útflutnings-
framleiðslunnar, sem tekið hafði að 
gæta á árinu 1966, hélt á f ram í enn 
ríkari mæli á árinu 1967. Samverkandi 
áhrif margra óskyldra þátta stuðluðu 
að um 22% magnminnkun og um 30% 
verðmætisrýrnun (á föstu gengi) fram-
leiddra sjávarafurða á því ári. Fisk-
afli á árinu 1967 minnkaði um tæp 
28% , og útflutningsverðlag lækkaði um 
tæp 12% að meðaltali f rá fyr ra ári. 
Auk þess lokaðist markaðurinn fvr i r 
skreiðarsölu til Nígeríu sökum borg-
arastyrjaldar, er skall á um vorið 
1967. Þessi mikla rýrnun útflutnings-
framleiðslu hafði gagnger áhrif á 
þjóðarframleiðsluna, sem dróst saman 
að magni um 1,5%. Raunverulegar 
þjóðartekjur drógust þó miklu meira 
saman eða um 8,0%, sem er bein afleiðing 
hins mikla verðfalls helztu útiiutnings-
afurða Íslendinga, sem, eins og áður 
segir, fór að gæta á árinu 1966. Sam-
dráttur þjóðarframleiðslu og þjóðar-
tekna hefði þó orðið enn þá meiri, ef 
ekki hefði verið um að ræða á árinu 
1967 miklar fjárfestingarframkvæmd-
ir, er staðið var undir með fjármagns-
innflutningi. Einnig jafnaðist mikill 
hluti tekjurýrnunarinnar af greiðslu-
halla ríkissjóðs og útlánaaukningu 
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Seðlabankans, sem kom fram í mikilli 
rýrnun gjaldeyrisforðans. 

Allar vonir um það, að hin óhagstæða 
afkoma þjóðarbúsins myndi stöðvast 
eða snúast við á árinu 1968, urðu að 
engu. Ef t i r því sem á árið leið, versn-
aði heildarafkoma þjóðarbúsins sökum 
hins mikla aflabrests á síldveiðum og 
enn frekara verðfalls mikilvægra út-
flutningsafurða. Áhrif þessara áfalla til 
kjararýrnunar og samdráttar í eftir-
spurn og athafnalífi breiddust síðan út 
um allt efnahagslífið. Fiskaflinn árið 
1968 nam samkvæmt bráðabirgðatölnm 
600 þús. tonnum, en það er nákvæmlega 
helmingur aflans árið 1965 og aðeins 
undir helmingi afla ársins 1966, en um 
33% minnkun f r á árinu 1967. Aflabrest-
ur á síldveiðum olli þessari stórfelldu 
breytingu, þar sem bolfiskaflinn jókst 
nokkuð. Síldaraflinn árið 1968 mun 
hafa numið um 142 þús. tonnum saman-
borið við 462 þús. tonn árið 1967 og 
771 þús. tonn árið 1966, en líta þarf 
af tur til ársins 1960 til þess að finna 
dæmi um svo lítinn síldarafla. Áætlað 
er, að framleiðslumagn sjávarútvegs-
ins hafi minnkað um 15% árið 1968 og 
framleiðsluverðmæti sjávarútvegsins 
hafi j a fn f ramt minnkað enn meira eða 
um nærri 20%. Á síðastliðnum tveimur 
árum, þ. e. a. s. árin 1967 og 1968, mun 
framleiðslumagn sjávarútvegsins því 
hafa dregizt saman um rösk 33% og 
framleiðsluverðmætið um 44%. Verð-
fall sjávarafurða hélt á f ram á árinu 
1968, þó ekki að sama skapi og árið áður. 
Áætlað er, að á árinu 1968 hafi meðal-
verð útfluttra sjávarafurða lækkað um 
5.5% f rá fyrra ári. Hefur meðalútflutn-
ingsverð íslenzkra sjávarafurða þannig 
fallið um tæp 17% á síðastliðnum tveim-

ur árum. Verðfall bræðslusíldarafurða, 
sem hófst á árinu 1966, hélt áf ram á ár-
inu 1968. Meðalverð síldarlýsis lækkaði 
um 28% árið 1968, og hefur meðalverð 
síldarlýsis því lækkað um 52% á síðast-
liðnum þremur árum, þ. e. a. s. f rá með-
alverði, er gilti árið 1965. Meðalverð 
síldarmjöls lækkaði einnig um rúm 12% 
á árinu 1968 og var um það bil 28% 
undir meðalverði ársins 1965. Verð á 
freðfiski lækkaði einnig á árinu 1968, 
þó ekki nálægt því eins mikið og árið 
áður, er meðalverðlækkun freðfisks nam 
um 15%. Verð á freðfiski hækkaði lítið 
eitt um áramótin 1967—68, en er á leið 
árið, varð enn á ný verðfall á frystum 
fiski, og reyndist meðalverð ársins um 
4% lægra en áramótaverðið. Þessi stór-
fellda minnkun fiskafla og útflutnings-
framleiðslu hafði mikil og óhagstæð á-
hrif á afkomu þjóðarbúsins á árinu 
1968, annað árið í röð. Samkvæmt 
bráðabirgðaáætlun Efnahagsstofnunar-
innar mun verðmæti þjóðarframleiðsl-
unnar hafa numið 25.500 millj. kr. á 
árinu 1968. Áætlað er, að raunveruleg 
minnkun þjóðarframleiðslunnar á árinu 
1968, í samanburði við 1967, hafi orðið 
um 5%. Sé enn fremur tekið tillit til 
þess, að meðalútflutningsverð á árinu 
1968 lækkaði um 5,5% f rá meðaltali 
fy r ra árs, hafa þjóðartekjur lækkað 
um nálægt 7% á milli áranna 1967 og 
1968. Reiknað á mann hefur minnkun 
þjóðarframleiðslunnar orðið 6,5%, en 
lækkun þjóðartekna á mann um 8,2%. 
Hefur raunveruleg þjóðarframleiðsla á 
mann þannig dregizt saman um 9-10% 
og þjóðartekjur á mann minnkað 
um 16—17% á tveimur síðastliðnum 
árum. Við þennan afturkipp hefur bæði 
þjóðarframleiðsla og þjóðartekjur, að 
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tiltölu við mannfjölda, komizt niður á 
það stig, er ríkti á árunum 1962 og-
1963. 

Hin óhagstæða tekjuþróun útflutn-
ingsatvinnuveganna á árinu 1968 leiddi 
óhjákvæmilega til samdráttar í fram-
kvæmdum og framleiðslu fyrir innlend-
an markað sökum hinna nánu tengsla 
við aðra atvinnuvegi. Áætlað er, að 
iðnaðarframleiðsla fyr i r innlendan 
markað í heild hafi staðið í stað eða 
dregizt lítið eitt saman árið 1968. 
Iðngreinar áttu misjafnt uppdrátt-
ar, en að sjálfsögðu áttu þær grein-
ar, sem tengdastar eru sjávarútvegin-
um, einna örðugast. Enn fremur er á-
ætlað, að byggingarstarfsemi og mann-
virkjagerð hafi dregizt saman um 6 % 
árið 1.968, þrátt fyr ir aukningu stór-
framkvæmdanna við Búrfell og 
Straumsvík. Árið 1967 varð hins vegar 
um 10% framleiðsluaukning í bvgg-
ingarstarfsemi og mannvirkjagerð. 
Áætlað er, að samdráttur hafi einnig 
orðið í landbúnaði, svo og verzlun og 
þjónustu, annarri en opinberri. Um-
skiptin f rá vexti til samdráttar í bygg-
ingarstarfsemi, sem um árabil hefur 
tekið á móti drjúgum hluta aukningar 
mannaflans, samfara miklum samdrætti 
í afla og tekjusköpun sjávarútvegsins. 
áttu drýgstan þátt í þeirri breytingu at-
vinnuástandsins, sem átti sér stað á 
árinu 1968 og enn ríkir. Samdráttur 
þjóðarframleiðslu og atvinnu hefði 
orðið meiri á árinu 1968, ef gagnverk-
andi efnahagsaðgerðum hefði ekki ver-
ið beitt svipað og gert var árið áður. 
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Stuðningur ríkissjóðs við atvinnurekst-
ur og þá sérstaklega sjávarútveginn 
leiddi af sér verulegan greiðsluhalla og 
útstreymi f j á r f r á Seðlabankanum, 
j a fn f ramt því sem Seðlabankinn stóð 
fyr i r mikilli útlánaaukningu til banka 
og fjárfestingarlánastofnana. Mótvægi 
þeirrar kaupgetu- og eftirspurnaraukn-
ingar, sem af þessum aðgerðum leiddi, 
kom f ram í mikilli lækkun gjaldeyris-
forðans á árinu 1968, svipað og átti 
sér stað árið áður. Megintilgangur ofan-
greindra efnahagsaðgerða beindist að 
því að draga úr áhrifum tekjumissisins, 
sem átti upptök í samdrætti útflutnings-
tekna. Engu að síður leiddi sá fram-
leiðsluhnekkir, sem þjóðarbúið varð 
fyrir , til þess, að verðmætaráðstöfun 
til innlendra nota minnkaði um tæp 8%. 
Einkaneyzla mun hafa dregizt saman 
um rösk 5% á árinu 1968, en hafði 
aukizt um rúmt 1 % árið áður og að með-
altali um 5,5% á árunum 1961—66. 
Fjármunamyndun dróst enn meira sam-
an eða um rúm 10%, en hafði vaxið 
um tæp 14% árið 1967 og að meðaltali 
um rúm 8% árin 1961—66. Mestur 
varð samdrátturinn í f jármunamynd-
un atvinnuvega eða alls rúm 25%, 
þrátt fyr i r verulega fjárfest ingaraukn-
ingu í álverksmiðjunni við Straumsvík. 
Árið 1967 hafði f jármunamyndun at-
vinnuveganna vaxið um tæp 9%, og 
meðaltalsvöxtur áranna 1961—66 
reyndist 7,5%. Fjárfest ing í íbúðar-
húsnæði dróst einnig saman um tæp 
18% á árinu 1968, en hafði vaxið um 
tæp 10% árið áður og að meðaltali um 
rúm 6% árin 1961—66. Opinber f j á r -
munamyndun jókst hins vegar um l5,5% 
á árinu 1968. Hér var eingöngu um að 
ræða fjárfest ingu í sambandi við Búr-

fellsvirkjun, sem jókst verulega á ár-
inu. Að þeirri f járfest ingu undanskil-
inni var um verulegan samdrátt að 
ræða í opinberri fjármunamyndun á ár-
inu 1968. 

Hin stórfellda tekjuskerðing útflutn-
ingsatvinnuveganna á árinu 1968 sam-
fara sérstökum efnahagsaðgerðum, sem 
miðuðu að því að halda uppi meiri eftir-
spurn innan lands en tekjur þjóðarbús-
ins raunverulega leyfðu (og gert hefur 
verið grein fyr i r að ofan), stuðlaði að 
versnandi greiðslujöfnuði og minnk-
andi gjaldeyrisforða. Hinn 8. september 
1968 var lagður sérstakur 20% skattur 
á innfluttar vörur og sölu á ferða-
mannagjaldeyri til þess að draga úr 
eftirspurn eftir erlendum gjaldmiðli. 
Þessar álögur báru aðeins takmarkaðan 
árangur, og gjaldeyrisforðinn hélt 
stöðugt áf ram að minnka. Þegar f rekar 
leið á haustið, minnkaði svigrúm til 
þess að halda uppi eftirspurn og at-
vinnu ja fn t og þétt. Þá er sýnt þótti, 
að greiðslustöðu og efnahagslegu ör-
yggi þjóðarinnar út á við, svo og lífs-
kjörum almennings og atvinnuöryggi, 
var stefnt í voða, var ákveðið að grípa 
til róttækra efnahagsráðstafana, er 
hefðu þau meginmarkmið að skapa at-
vinnuvegunum á ný viðunandi afkomu-
og vaxtarskilyrði, j a fn f ramt því sem 
greiðslustaðan út á við yrði bætt. Hinn 
12. nóvember 1968 ákvað bankastjórn 
Seðlabankans, að fengnu samþykki rík-
isstjórnarinnar, að lækka stofngengi ís-
lenzku krónunnar um 35,2%. Jafn-
f ramt voru ríkisfjárlög fyr i r árið 1969 
afgreidd hallalaus, en verulegur 
halli varð hjá ríkissjóði árið 1968. 

Gengisbreytingin hafði þegar í för 
með sér mikil umskipti í gjaldeyrismál-



9 
um, og batnaði gjaldeyrisstaðan mjög 
mikið til áramóta, einkum í desember-
mánuði. Var hér að nokkru um að ræða 
venjulega árstíðasveiflu, en gjaldeyris-
tekjur eru venjulega allmiklar í des-
embermánuði. Á hinn bóginn dró, sem 
vænta mátti, verulega úr eftirspurn eft-
ir gjaldeyri í kjölfar svo mikillar geng-
isbreytingar, og urðu umskiptin enn 
sneggri vegna þess, að óeðlilega mikil 
eftirspurn hafði verið eftir innfluttum 
vörum vikurnar fyr i r gengisbreyting-
una vegna spákaupmennsku. Hér hefur 
farið, svo sem vænta mátti, að fyrstu 
áhrif gengisbreytingarinnar kæmu f ram 
í minni innflutningi og gjaldeyrisnotk-
un. Hins vegar hlýtur lengri tími að líða, 
þangað til áhrifanna fer að gæta að 
ráði í útflutningstekjum. 

Við ákvörðun gengisbreytingarinnar 
var að því stefnt, að sjávarútvegurinn 
yrði rekinn hallalaus, og voru afnumdir 
allir þeir rekstrarstyrkir, sem hann 
hefur notið undanfarin tvö ár. Jafn-
f ramt mun gengisbreytingin einnig 
skapa öðrum framleiðslugreinum, eink-
um í iðnaði, bætta samkeppnisaðstöðu 

og stuðla að aukinni eftirspurn eftir 
innlendum framleiðsluþáttum. Þetta 
tvennt, aukinn útflutningur og tilflutn-
ingur eftirspurnar f r á erlendum til 
innlendra framleiðsluþátta, er nauð-
synlegt, til þess að heilbrigður jöfnuður 
geti náðst að nýju í greiðsluviðskiptum 
Íslands við umheiminn eftir hina stór-
felldu lækkun útflutningstekna, sem átt 
hefur sér stað undanfarin tvö ár. 

Mikilvægt er, að stefnan í efnahags-
málum verði á næstunni miðuð við það 
fyrst og fremst að nýta sem bezt þau 
tækifæri til eflingar og aukinnar fjöl-
breytni í íslenzkri framleiðslu, sem 
gengisbreytingin veitir. Hér skiptir 
tvennt mestu máli. Annars vegar, að 
markvisst verði unnið að því að beina 
f jármagni og framleiðsluþáttum til 
þeirra greina, sérstaklega í útflutnings-
framleiðslu, sem mesta vaxtarmögu-
leika hafa, en hins vegar, að komið verði 
í veg fyrir víxlhækkanir kaupgjalds og 
verðlags, er á skömmum tíma gætu eytt 
því mikla svigrúmi til uppbyggingar og 
aukinnar atvinnu, er gengisbreytingin 
skapar. 
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2. Greiðslujöfnuður 
Þær tölur, sem fyr i r liggja um af-

komns út á við á árinu 
1968, sýna, að mikill halli varð þ j ó ð a r b ú s i ð á 
greiðslujöfnuði. Var um að ræða áfram-
hald þeirrar óhagstæðu þróunar út-
flutningstekna, sem hófst síðari hluta 
árs 1966 og stafaði af lækkandi verð-
lagi á útflutningsafurðum og mikilli 
rýrnun aflamagns á síldveiðum. Mun 
lækkun verðmætis útflutningsfram-
leiðslunnar á árinu (miðað við fast 
gengi) hafa numið nálægt 20% miðað 
við árið áður. Heldur minni rýrnun 
varð á verðmæti útflutnings, en það 
var vegna þess, að útflutningsvöru-
birgðir lækkuðu miklu meira 1968 en 
árið áður. Nam lækkun á verðmæti út-
flutningsvörubirgða 450 millj. kr. á ár-
inu, þegar miðað er við verðlag birgða 
í ársbyrjun annars vegar og verðlag í 
árslok hins vegar og miðað við það 
gengi, sem gilti í ársbyrjun. 

Innflutningur lækkaði nokkru minna 
hlutfallslega miðað við fyr ra ár en út-
flutningur. Almennur innflutningur 
lækkaði um nálægt 17% miðað við árið 
1967, en innflutningur í heild lækkaði 
um nálægt 13%, og er þá miðað við 
sarna gengi bæði árin 1967 og 1968. 
Innflutningur skipa og flugvéla lækk-
aði mjög mikið, en innflutningur vegna 
framkvæmda við Búrfell og byggingar 
álbræðslu jókst hins vegar talsvert. 

Samkvæmt skýrslum Hagstofunnar 
var heildarhallinn á vöruskiptum við 
útlönd um 3.200 millj. kr. á árinu 1968, 
ef inn- og útflutningur er allt árið 
reiknaður á því gengi, sem gilti fyr i r 
12. nóvember 1968, og innflutningur 

enn fremur reiknaður á c.i.f. verði, það 
er að meðtöldum flutningsgjöldum og 
tryggingum. Séu áætluð flutningsgjöld 
og annar innflutningskostnaður dreg-
inn f r á innflutningstölum Hagstofunn-
ar, en við þær bætt þeim hluta af inn-
flutningi vegna álbræðslunnar í 
Straumsvík, sem ekki hefur enn verið 
talinn á skýrslum Hagstofunnar og 
nam um 300 millj. kr. ásamt innflutn-
ingi vegna varnarliðsins, sem ekki er 
heldur talinn á skýrslum Hagstofunnar 
og nam um 75 millj. kr., verður niður-
staðan sú, að vöruskiptajöfnuðurinn 
hafi orðið óhagstæður um nálægt 2.800 
millj. kr. á árinu 1968 miðað við það 
gengi, sem gilti fyr ir 12. nóvember 
1968. Er þá meðtalinn innflutningur 
skipa og flugvéla, innflutningur vegna 
virkjunarframkvæmda við Búrfell, ál-
bræðslunnar í Straumsvík og varnar-
liðsins, en alls nam þessi innflutningur 
um 1.500 millj. kr. Hallinn á vöruskipta-
jöfnuðinum án þessa sérstaka innflutn-
ings, sem greiddur var allur með láns-
fé og fé erlendra aðila, nam því 1.300 
millj. kr. 

Enn, sem komið er, eru aðeins fyrir 
hendi lauslegar áætlanir um þjónustu-
jöfnuðinn, en til hans teljast tekjur og 
gjöld af samgöngum, ferðalögum, 
tryggingum, vaxtagreiðslum, varnar-
liðsviðskiptum o. fl. Samkvæmt bráða-
birgðaáætlun er gert ráð fyrir, að 
þjónustujöfnuðurinn hafi orðið hag-
stæður um tæplega 150 millj. kr., og eru 
þá meðtalin 50 millj. kr. gjöld vegna 
álbræðslu og 120 millj. kr. vegna fram-
kvæmda við Búrfell. Viðskiptajöfnuður-
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inn í heild er því áætlaður óhagstæður 
um tæpar 2.700 millj. kr., en um 1.000 
millj. kr., ef f r á eru talin viðskipti 
vegna álbræðslu og framkvæmda við 
Búrfell. 

Meðfylgjandi yfirlit sýnir bráða-
birgðayfirlit um greiðslujöfnuðinn 
1968, en þar eru einnig tilgreindar end-
anlegar tölur fyrir árið 1967. 

Greiðslujöfnuður við útlönd. 
Í mill j . k r . 

Á móti hallanum á viðskiptajöfnuði 
ársins 1968 koma ýmsar fjármagns-
hreyfingar, er námu nettó um það bil 

1.800 millj. kr. Helztu þættir f j á r -
magnsjafnaðarins eru innkomin lán til 
lengri tíma en eins árs, endurgreiðslur 
slíkra lána, stutt vörukaupalán, fyrir-
framgreiðslur vegna skipa og flugvéla, 
erlent einkafjármagn til atvinnurekstr-
ar og ýmsar aðrar fiármagnshreyfing-
ar. Af erlendum lántökum til eins árs 
eða lengri tíma voru alls notaðar um 
1.800 millj. kr. Þar af námu lántökur 
einkaaðila um 220 millj. kr., en þær eru 
því nær eingöngu vegna skipa- og flug-
vélakaupa. Lántökur opinberra aðila 
námu rúmlega 1.570 millj. kr., þar af 
voru um 1.100 millj. kr. vegna virkj-
unar við Búrfell og hafnargerðar í 
Straumsvík. Endurgreiðslur af föstum 
lánum námu alls um 1.030 millj. kr., 
þar af um 660 millj. kr. af einkalánum, 
en um 370 millj. kr. af opinberum lán-
um. Samkvæmt þessum tölum, sem all-
ar byggjast á bráðabirgðaáætlunum, 
lækkuðu föst erlend lán einkaaðila um 
440 millj. kr., en opinber lán hækkuðu 
um 1.200 millj. kr. Heildarskuldir þjóð-
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arbúsins í formi fastra lána hækkuðu 
því um 760 millj. kr. á árinu 1968, þeg-
ar miðað er við það gengi, sem gilti 
mestan hluta ársins, en árið 1967 hækk-
uðu föst erlend lán um 718 millj. kr., 
ef miðað er við sama gengi. Stutt erlend 
vörukaupalán lækkuðu um 127 millj. 
kr. á árinu 1968, en árið áður lækkuðu 
þau um 52 millj. kr. 

Innkomið erlent einkafjármagn til 
atvinnurekstrar nam rúmlega 800 
millj. kr. í heild er áætlað, að f j á r -
magnsjöfnuðurinn hafi orðið hagstæð-
ur um nálægt 1.800 millj. kr., og verður 
því niðurstaðan sú, að heildargreiðslu-
jöfnuðurinn, eins og hann kemur f ram 
í gjaldeyrisviðskiptum bankanna, hafi 
orðið óhagstæður um 850 millj. kr. All-
ar framangreindar tölur eru miðaðar 
við það gengi, sem gilti fyr i r 12. nóv-
ember 1968. 

Yfirlitið hér á eftir sýnir gjaldeyris-
stöðu bankanna við árslok sl. þr jú ár, 
skipt á Seðlabanka og viðskiptabanka 
og enn fremur skipt á f r já lsan gjaldeyri 
og vöruskiptagjaldevri. Eru tölurnar 
umreiknaðar í íslenzkar krónur sam-
kvæmt skráðu gengi í hver árslok. 

Vegna mikillar lækkunnar á útflutn-
ingi á árinu 1.968 og þar af leiðandi 
rýrnunar á gjaldeyrisstöðunni not-
færði Ísland sér lántökumöguleika hjá 
Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, sem standa 
þátttökuríkjum til boða, þegar útflutn-
ingstekjur lækka skyndilega og veru-
lega á ákveðnu tímabili og viðkomandi 
ríki geta ekki komið í veg fyrir það. Í 
nóvember sl. var samið um jöfnunarlán 
(compensatory financing), er nam ein-
um fjórða af framlagi Íslands til sjóðs-
ins eða 3,75 millj. dollara, sem jafngilda 
330 millj. kr. miðað við núverandi gengi. 

Í nóvembermánuði 1967 veitti Alþjóða-
gjaldeyrissjóðurinn Íslandi sams konar 
lán, sem nam jafnhárri upphæð í dollur-
um. Endurgreiðslur á slíkum lánum Al-
þjóðagjaldeyrissjóðsins eru háðar þró-
un útflutningstekna, en almennar reglur 
mæla svo fyrir, að lánin skuli endur-
greiða að fullu á þremur til fimm árum. 

Til þess að treysta greiðsluaðstöð-
una gagnvart útlöndum og til trygg-
ingar óhindruðum, eðlilegum viðskiptum 
tók Seðlabankinn í nóvember sl. lán hjá 
Evrópusjóðnum að upphæð 5 millj. 
dollara eða 440 millj. kr., en Evrópu-
sjóðurinn veitir þátttökuríkjum OE-
CD lán til skamms tíma, þegar þau 
eiga í tímabundnum gjaldevriserfið-



leikum. Lántakan hjá Evrópusjóðnum 
er aðeins umsamin til sex mánaða. 
Framangreindar lántökur hafa ekki 
áhrif á gjaldeyrisstöðuna nettó. þar 
sem andvirði lánanna kemur inn í stöð-
una, sem aukin gjaldeyriseign, en skuld-
irnar við viðkomandi stofnanir eru 
færðar á móti til skulda. Loks notaði 
Seðlabankinn í sept. 1968 rétt sinn til 
að taka yfirdráttarlán hjá seðlabönk-
um hinna Norðurlandanna samkvæmt 
samningi þeirra þar um. Þetta lán var 
að fullu greitt í desember. 

Í 3. töflu í töflusafni aftast í skýrsl-
unni er nánara yfirlit um greiðslujöfn-
uðinn við útlönd á árunum 1964—1968, 
og í 4. töflu er yfirlit um gjaldeyris-
stöðu bankanna síðan 1960. 

Helztu breytingar á skiptingu inn-
flutnings á lönd á árinu 1968 voru þær, 
að innflutningur f rá löndum Efnahags-
bandalagsins jókst úr 24% í 28% af 
heildarinnflutningi, en innflutningur 
f r á Bandaríkjunum og Kanada lækkaði 
úr 15,6% í rúm 11% af heildarinn-
flutningi. Innflutningur f rá löndum 
Fríverzlunarsvæðisins var því nær ó-
breyttur hlutfallslega og nam rúmlega 
41% af heildarinnflutningi. sömuleiðis 
var hlutdeild Austur-Evrópulanda ó-
breytt, rúmlega 11% af heildarinnflutn-
ingi. Að því er viðkemur skiptingu út-
flutnings á lönd voru helztu breytingar 
þær, að hlutfallslega jókst útflutningur 
til Bandaríkjanna úr 15% í 25% af 
heildarútflutningi. Hlutdeild landa Frí-
verzlunarsvæðisins lækkaði úr tæpum 
45% í rúm 37% og hlutdeild Austur-
Evrópulanda lækkaði úr rúmum 17% 
í 14,5% af heildarútflutningi. Hlutdeild 
landa Efnahagsbandalagsins var nær 
óbreytt, tæp 15% af heildarútflutningi. 

13 

VIÐSKIPTASAMNINGAR. Á árinu 
1968 var undirritað samkomulag milli 
Islands og Rússlands um gagnkvæm 
viðskipti á jafnvirðiskaupagrundvelli 
fyrir 1969 til 1971. Samkomulagið er 
byggt á viðskipta- og greiðslusamningi 
landanna f rá 1953. 

Viðskipti milli Íslands og Brasilíu 
hafa verið á jafnvirðiskaupagrundvelli 
samkvæmt samningi f rá 1956. Á árinu 
1968 var gerður nýr greiðslusamningur 
milli Seðlabanka Íslands og Banco Cen-
tral do Brasil. Reikningsviðskiptin 
voru flutt f rá Banco do Brasil til Banco 
Central do Brasil. Banco do Brasil starf-
ar þó áfram sem viðskiptabanki í við-
skiptum milli landanna. Viðskiptin eru 
ekki bundin árlegum vörulistum. 

Á grundvelli viðskiptasamnings f rá 
1966 var gengið f rá bókun um við-
skipti Íslands og Póllands um viðskipti 
á árinu 1969. Voru vörulistar óbreyttir 
f rá fyrra ári. Einnig varð samkomulag 
um óbreytta vörulista í viðskiptum Ís-
iands og Tékkóslóvakíu. 

Vöruskiptasamningar á jafnvirðis-
kaupagrundvelli voru í gildi á árinu 
1968 milli Íslands og eftirtalinna landa: 
Brasilíu, Rúmeníu, Rússlands og Ung-
verjalands, auk samnings við Austur-
Þýzkaland, sem byggður er á einkavið-
skiptum. 

Auk framangreindra samninga voru 
almennir viðskiptasamningar í gildi við 
eftirtalin lönd á árinu 1968: Bandarík-
in, Bretland, Búlgaríu, Danmörku, Finn-
land, Frakkland, Írland, Ísrael, Júgó-
slavíu, Kúbu, Spán, Svíþjóð og Vestur-
Þýzkaland. 

GENGISBREYTING. Stofngengi ís-
lenzku krónunnar var f r á ársbyrjun til 
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11. nóvember 1968 57,00 kr. í einum 
Bandaríkjadollar. 

Útflutningsframleiðsla Íslendinga 
hefur á undangengnum tveimur árum 
orðið fyr i r meiri áföllum og erfiðleikum 
en um áratuga skeið, bæði að því er 
varðar aflabrögð og útflutningsverðlag. 
Lækkandi útflutningstekjur hafa svo 
leitt til samdráttar í hagkerfinu og 
minnkandi atvinnu, j a fn f ramt því sem 
greiðslujöfnuður hefur farið versnandi 
og gjaldeyrisforðinn rýrnað. Við þessar 
aðstæður var því óhjákvæmilegt að 
grípa til efnahagsráðstafana, er hefðu 
það markmið að skapa atvinnuvegunum 
viðunandi rekstrargrundvöll og leið-
rétta hallann á greiðslujöfnuðinum við 
útlönd. Var það skoðun bankastjórnar 
Seðlabankans, að gengisbreyting hlyti 
að verða einn meginþáttur slíkra ráð-
stafana, en með henni væri bæði stefnt 
að því að tryggja núverandi útflutnings-
atvinnuvegum á ný viðunandi rekstrar-
skilyrði og j a fn f ramt að skapa ný tæki-
færi til aukinnar fjölbreytni útflutn-
ingsatvinnuveganna. 

Hinn 11. nóvember 1968 ákvað Seðla-
bankinn, að fengnu samþykki ríkis-
stjórnarinnar, að nýtt stofngengi (par 
value) íslenzkrar krónu skyldi vera 
88,00 kr. hver bandarískur dollar, en 
það er 85,2% lækkun f r á því stofn-
gengi, sem áður gilti, og tók hið nýja 
stofngengi gildi að morgni 12. nóvember 
1968. 

Öll gjaldeyrisviðskipti bankanna voru 
stöðvuð 11. nóvember, en að morgni 12. 
nóvember var gengisskráning fyrir ein-
stakar myntir birt, og hófust gjaldeyris-
viðskipti samkvæmt hinu nýja gengi 
við byrjun afgreiðslutima þeirra þann 
dag. 

Í samræmi við hið nýja stofngengi 
íslenzkrar krónu, 88,00 kr. á dollar, og 
gullverð í New York, 35 dollarar fyr i r 
hverja "troy ounce" (þ. e. 31,1035 
grömm) af skíru gulli er verð einnar 
"troy ounce" 3.080,00 kr. eða 1,00 k r . = 
0,0100985 grömm af skíru gulli. 

Ef t i r að Seðlabankinn hafði tilkynnt 
nýtt stofngengi íslenzku krónunnar, 
samþykkti Alþingi lög nr. 74 12. nóvem-
ber 1968 um ráðstafanir, sem taldar 
voru nauðsynlegar vegna ákvörðunar 
um gengi krónunnar. Mikilvægustu á-
kvæði laganna eru um meðferð gengis-
munar af erlendum eignum og skuldum 
bankanna vegna gengisbreytingarinnar 
og að greiða skuli útflytjendum út-
fluttra afurða, sem framleiddar eru 
fyr i r 15. nóvember 1968, á því gengi, 
sem gilti fyr i r 11. nóvember 1968. 

Sá gengismunur, sem f ram kom h já 
þeim bönkum, er verzla með erlendan 
gjaldeyri, með tilliti til erlendra eigna 
og skulda, var færður á gengisbreyt-
ingarreikning þann, sem stofnaður var 
með lögum nr. 69 25. nóvember 1967. 
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Færslum á reikninginn var ekki að 
fullu lokið á árinu 1968, en í árslok nam 
f járhæð hans tæpum 419 millj. kr., en 
þar af var óuppgerð skuld við gjald-
eyrisbankana rúmlega 207 millj. kr. 

Mismunur á andvirði skilaðs gjald-
eyris á eldra genginu og nýja genginu 
vegna útfluttra afurða framleiddra 
fyr i r 15. nóvember 1968, er færður á 
sérstakan reikning á nafni ríkissjóðs í 
Seðlabankanum. Fé, sem á reikninginn 
kemur, er með sérstökum lögum ráðstaf-
að í þágu þeirra atvinnuvega, sem eiga 
viðkomandi afurðaandvirði. 

GENGISSKRÁNING. Á árinu 1968 
var gengi krónunnar gagnvart banda-
rískum dollar þannig f ram til 9. nóvem-
ber, að kaupgengi var 56,93 kr. og sölu-
gengi 57,07 kr. hver dollar, en f r á 12. 
nóvember var kaupgengi skráð á 87,90 
kr. og sölugengi á 88,10 kr. Gengi á 
öðrum fr já lsum gjaldeyri var hins veg-
ar breytilegt eftir gengi viðkomandi 
gjaldeyris gagnvart dollar. Ellefta tafla 
aftast í þessari skýrslu sýnir skráningu 
einstakra mynta í lok hvers mánaðar 
1968. 

3. Þróun peningamála 
Hinn mikli samdráttur útflutnings- og 

þjóðartekna, sem varð á árinu 1968 og 
lýst hefur verið hér að framan, hafði 
mikil áhrif á peningamarkaðnum árið 
1968. Þessi óhagstæða þróun hafði haf-
izt þegar á síðari hluta ársins 1966, en 
hafði ágerzt mjög á árinu 1967. Mjög 
hafði dregið úr peningaþenslunni undir 
lok ársins 1966, og á árinu 1967 dróst 
peningamagn í höndum fyr i r tækja og 
almennings allmikið sarnan, og verulega 
dró úr vexti sparif jár . Lausafjárstaða 
bankanna, sem hafði rýrnað undir lok 
ársins 1966, versnaði mjög mikið á ár-
inu 1967. 

Þróun peningamála árið 1968 varð 
svipuð og árið áður, þó að nokkur stefnu-
breyting fylgdi í kjölfar gengislækkun-
ar krónunnar, sem framkvæmd var 12. 
nóvember 1968. Samdráttaráhrif þau, 
er áframhaldandi lækkun útflutnings-
verðmætisins hafði í för með sér, ásamt 
hækkuðum framleiðslukostnaði, gróf 

undan rekstrargrundvelli atvinnufyrir-
tækja, sérstaklega í sjávarútvegi og 
greinum nátengdum honum, þrát t fyrir 
gengisbreytinguna í nóvember 1967. Or-
sakaði þetta vaxandi lausafjárerfiðleika 
fjölda fyrir tækja, er á árið leið. Lausa-
f járstaða innlánsstofnana versnaði einn-
ig verulega á árinu 1968, þar eð eftir-
spurn eftir lánsfé hélzt mikil vegna 
greiðsluerfiðleika fyrir tækja. Útlána-
aukning bankanna, sem jókst nokkuð 
f r á fyr ra ári, var langt umfram ráð-
stöfunarfé þeirra og leiddi af sér mikið 
peningaútstreymi úr Seðlabankanum. 
Fjárhagserfiðleikar atvinnuveganna 
komu einnig f ram í f j á rhag fjárfesting-
arlánastofnana, sem mættu umframfjár -
þörf sinni með lántökum hjá bankakerf-
inu og þá sérstaklega Seðlabankanum. 
Versnaði staða fjárfestingarlánastofn-
ana gagnvart Seðlabankanum nokkuð á 
árinu 1968, en þó ekki að sama skapi og 
árið áður. Stuðningur ríkissjóðs við at-
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vinnuvegina og auknar niðurgreiðslur til 
þess að halda framfærslukostnaði 
niðri, leiddi einnig af sér verulegt 
peningaútstreymi f r á Seðlabankanum 
á árinu 1968. Þó batnaði staða rík-
issjóðs gagnvart Seðlabankanum all-
mikið í kjölfar gengislækkunarinn-
ar í nóvember 1968, sumpart af árs-
tíðabundnum ástæðum, en einnig vegna 
peningainnstreymis, sem orsakaðist af 
þeim gengismun, er myndaðist við sölu 
á afurðum framleiddum fyrir 15. nóv-
ember 1968, en útfluttum eftir gengis-
breytinguna f ram til áramóta. Þessi 
gengismunur var lagður á sérstakan 
reikning ríkissjóðs hjá Seðlabankanum, 
en verður síðan ráðstafað til atvinnu-
veganna samkvæmt lögum. Um áramót 
var 261 millj. kr. innstæða á þessum 
reikningi. 

Það peningaútstreymi, sem orsakaðist 
af versnandi stöðu bankanna, f já r fes t -
ingarlánastofnana og ríkissjóðs gagn-
vart Seðlabankanum, kom fram sem 
rýrnun á gjaldeyrisstöðunni, þar eð 
seðlavelta og mynt dróst lítið eitt sam-
an á árinu 1968. Seðlabankinn hafði því 
erfiða hlutverki að gegna á árinu 1968, 
eins og árið áður, að reyna að sporna 
við hinni alvarlegu rýrnun gjaldeyris-
forðans með peningalegu aðhaldi. Þrát t 
fyr i r þessa miklu rýrnun gjaldeyrisforð-
ans annað árið í röð, sá Seðlabankinn 
sér ekki fær t að skerpa þau hagstjórn-
artæki, sem hann hefur á valdi sínu, 
t, d, með hækkun bindisskyldu eða vaxta, 
vegna hinnar óhagstæðu efnahagsþró-
unar og veika atvinnuástands, er ríkti 
á árinu. Stefnan í peningamálum, sem 
og f jármálum ríkisins, mótaðist því í 
ríkum mæli af því að viðhalda fram-
leiðslu og kaupgetu almennt, þó að slíkt 

leiddi til gjaldeyriseyðslu umfram tekj-
ur. Framkvæmd slíkrar stefnu hlaut þó 
að takmarkast annars vegar af tekju-
þróun útflutningsatvinnuveganna og 
hins vegar af stærð gjaldeyrisforðans 
og lánamöguleikum út á við. Þegar kom 
fram á haustið 1968, eins og lýst hefur 
verið að framan, þótti sýnt, að svigrúm-
ið til þess að framfylgja gagnverkandi 
peninga- og fjármálastefnu var orðið 
þröngt og grípa varð til annarra og var-
anlegri aðgerða. Í kjölfar fylgdu, eins 
og áður greinir, ýmsar ráðstafanir sam-
fara lækkun á gengi krónunnar. F já r -
lög fyr i r árið 1969 voru afgreidd halla-
laus, en það á að gefa Seðlabankanum 
aukinn sveigjanleika í útlánastefnu sinni 
og gera honum kleift að beina f jármagni 
í ríkari mæli inn á brautir, sem efla 
fjölbreytni og styrk atvinnulífsins, og 
þá sérstaklega þær greinar, er stuðla að 
auknum útflutningi. Hér á eftir verð-
ur gerð nánari grein fyrir viðskiptum 
Seðlabankans og innlánsstofnana gagn-
vart öðrum aðilum og innbyrðis. 

Peningamagn í umferð, þ. e. a. s. 
seðlar, mynt og veltiinnlán, jókst um 
10% á árinu 1968, en hafði dregizt sam-
an um 6,5% árið áður. Á sex ára tíma-
bilinu 1961—1966 hafði peningamagn í 
umferð hins vegar vaxið um tæp 17% 
að meðaltali á ári. Aukning útlána 
bankakerfisins, þ. e. a. s. Seðlabanka, 
viðskiptabanka, sparisjóða og innláns-
deilda kaupfélaga, til einkaaðila (að 
meðtöldum bæjar- og sveitarfélögum), 
er nam röskum 1.163 milljónum króna 
árið 1968 samanborið við 869 milljónir 
króna árið 1967, var aðalorsakavaldur 
peningaþenslunnar árið 1968, þar eð 
verulega hafði dregið úr útlánaaukn-
ingu til ríkisins og fjárfestingarlána-
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stofnana það á r samanborið við árið 
1967. Um nokkurn samdrátt var hins 
vegar að ræða í heildarútlánum banka-
kerfisins til ríkisins, f jár fes t ingar lána-
stofnana og annarra aðila, þar eð árið 
1968 námu heildarútlán bankakerfisins 
innan lands samtals 1.378 mill.jónum 
króna miðað við 1.479 milljónir króna 
árið áður. Mótvægi sem og orsök þess, 
að um peningaþenslu var að ræða á ár-
inu 1968 samanborið við samdrátt árið 
áður, er að leita í því, að erlendar eignir 
bankakerfisins, nettó (löng erlend lán 
meðtalin), minnkuðu aðeins um tæpan 
helming þess, er varð árið 1967, eða sam-
tals um 581 milljón króna, en 1.082 
milljónir króna árið 1967. Aukning 
spa r i f j á r var hins vegar heldur minni 
árið 1968 en árið áður. 

Verður nú nánar vikið að einstökum 
þáttum í þróun peningamála á árinu 
1968 og þá fy rs t vikið að inn- og útlán-
um banka og sparisjóða að meðtöldum 
innlánsdeildum kaupfélaga. 

Aukning spa r i f j á r á árinu 1968 varð 
7,3%, sem er heldur minni aukning en 
árið áður (8,7% árið 1967) og langt und-
ir meðaltali á ranna 1961—66, er spari-
innlán jukust að meðaltali á ári um 
21,4%. Á fyrs tu sjö mánuðum ársins 
1968 jukust spariinnlán um 300 millj-
ónir króna (3,6%), en drógust síðan 
saman um 368 milljónir króna (4,2%) 
á næstu f j ó r u m mánuðum ársins. Var 
hér um svipaða þróun að ræða og árið 
áður. Að öðru jöfnu er þess að vænta 
undir eðlilegum kringumstæðum, að 
sparifé vaxi j a fn t og þétt f r á mánuði 
til mánaðar, þó misjafnlega ört. Má 
vafalaust rekja þá þróun spar i f já r , er 
átti sér stað bæði árin 1967 og 1968, að 
miklu leyti til þeirra samdrát taráhrifa , 

SPARIFÉ í BÖNKUM O G 
SPARISJÓÐUM 

sem einkenndi bæði árin. Hins vegar 
virðist augljóst, að lækkun spa r i f j á r á 
tímabilinu f r á júlílokum til nóvember-
loka 1968 og í nóvembermánuði 1967, 
megi að nokkru rekja til óvenjulegra 
vörukaupa í sambandi við gengisbreyt-
inguna, sem átti sér stað í nóvember 
bæði árin. Meginmunur milli þessara 
tveggja ára virðist hafa legið í því, að 
spákaupmennska virðist hafa byrjað 
f y r r á árinu 1968. Í desembermánuði 
1968 jukust spariinnlán um 679 millj-
ónir króna (8,1%), en hér er eingöngu 
um að ræða vaxtatilfærslu fy r i r allt 
árið, en vextir eru ávallt reiknaðir og 
lagðir við innstæður í lok hvers árs. 

Veltiinnlán h já innlánsstofnunum 
jukust um tæp 17% árið 1968, og er 
það fy r i r ofan meðalvöxt áranna 1961 
—66, sem var 15,3%, en árið 1967 höfðu 
veltiinnlán dregizt saman um 7%. 

Heildarútlán viðskiptabanka, spari-
sjóða og innlánsdeilda kaupfélaga juk-
ust um 1.112 millj. króna eða 10%, sem 
er heldur meira en árið áður, er útlána-
aukningin nam 841 millj. króna eða 
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8,2%. Ef endurkaup Seðlabankans, sem 
eru talin með í heildarútlánum, eru und-
anskilin, námu önnur útlán innláns-
stofnana röskum 978 millj. króna, sem 
jafngildir 9,9% aukningu f rá fyr ra ári, 
en árið áður voru samsvarandi tölur 
848 millj. króna og 9,5%. Heildarinn-
lánaaukning, þ. e. a. s. veltiinnlána- og 
spariinnlánaaukning samtals, hjá inn-
lánsstofnunum stóð þannig árið 1968 
undir 92,7% af útlánaaukningu þeirra, 
að frádregnum endurkaupum Seðla-
bankans, en árið 1967 stóð inn-
lánaaukningin aðeins undir 63,8% 
af útlánaaukningunni. Mótvægi þess-
arar þróunar er að leita í versnandi 
stöðu innlánsstofnana hjá Seðlabankan-
um bæði árin 1967 og 1968 og gerð verð-
ur grein fyrir hér á eftir. Hins vegar 
rýrnaði lausafjárstaða innlánsstofnana 
árið 1968 allt að því jafnmikið og árið 
áður, þrátt fyr i r mun hagstæðara hlut-
fall milli innlánaaukningar og útlána-
aukningar, þar eð erlendar eignir nettó 
jukust um 22 millj. króna, sem jafn-
gildir útstreymi f já r , en þær höfðu rýrn-

HEILDARÚTLÁN BANKA OG 
SPARISJÓÐA 

að um 82 millj. króna árið 1967. 
Sömuleiðis var um 63 millj. króna út-
streymi að ræða árið 1968 á ýmsum 
ósundurliðuðum reikningum, en árið áð-
ur var um 66 millj. króna innstreymi 
á sömu reikningum. Á sex ára tíma-
bilinu 1961—66 voru heildarinnlán að 
meðaltali nær því einum fjórða meiri 
heldur en meðalútlán innlánsstofnana, 
sem kom fram í bættri stöðu þeirra við 
Seðlabankann og bættri gjaldeyrisstöðu 
að árinu 1966 undanskildu. 

Helztu reikningshreyfingar innláns-
stofnana 

Tölum um h rey f ingu l iðanna „e r lendar eign-
ir, net tó" , „ú t l án" (lán með geng isáhæt tu ) og 
„ýmislegt , ne t tó" h e f u r verið b rey t t til þess 
að eyða bókhaldshreyf ingum, er o r sakaz t h a f a 
eingöngu af b rey t ingum á skráðu gengi krón-
unna r , sbr. b reyt ingu í nóvember 1967 og 1968. 

Upplýsingar liggja aðeins fyrir um 
skiptingu útlána hjá viðskiptabönkum 
og stærstu sparisjóðum. Samkvæmt 
þeim hafa af 1.209 millj. kr. (806 millj. 
kr. árið 1967) útlánaaukningu þeirra 
á árinu 1968 runnið 179 millj. kr. (208 
millj. kr.) til iðnaðar, 446 millj. kr. (163 
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millj. kr.) til sjávarútvegs og fisk-
vinnslu, 325 millj. kr. (133 millj. kr.) 
til verzlunar og 4.3 mill.j kr. (85 millj. 
kr.) til landbúnaðar. 

Heildarstaða innlánsstofnana gagn-
vart Seðlabankanum rýrnaði um 
297 millj. kr. á árinu 1968, en hafði 
rýrnað um 175 millj. kr. árið áður. 
Lausafjárstaða þeirra versnaði heldur 
meira eða um 318 millj. kr., en hafði 
rýrnað um 338 millj. kr. árið 1967, en 
í lausafjárstöðu innlánsstofnana er 
einnig tekið tillit til seðla- og mynt-
eignar þeirra á hverjum tíma. Reikn-
ingsskuldir og lán gegn verðbréfum juk-
ust um 351 millj. kr., sem var svipuð 
upphæð og árið áður. Hins vegar lækk-
uðu almennar innstæður innlánsstofn-
ana um 25 millj. kr., en höfðu aukizt 
um einar 20 millj. kr. árið 1967. Endur-
kaup afurðalána hækkuðu um 134 millj. 
kr., en höfðu minnkað um 7 millj. kr. 
árið 1967. Endurkaup vegna sjávarút-
vegsins hækkuðu um 66 millj. kr. (höfðu 
minnkað um 51 millj. kr. árið 1967), 
vegna landbúnaðar um 59 millj. kr. 
(jukust um 21 millj. kr. 1967) og vegna 
iðnaðar 9 millj. kr. (jukust um 23 millj. 
kr. 1967). Bundnar innstæður innláns-
stofnana hjá Seðlabankanum jukust um 
163 millj. kr. eða heldur minna en árið 
áður, er stafaði af hægari vexti inn-
lána, enda voru reglur um innlánsbind-
ingu óbreyttar á árinu. Nægði innstæðu-
bindingin hvergi nærri til þess að vega 
upp á móti lausaskuldasöfnun og end-
urkaupum við Seðlabankann. Versnaði 
því heildarstaða innlánsstofnana, eins 
og áður segir, um 297 millj. kr. Auk 
þess keypti Seðlabankinn á árinu 1968 
verðbréf að upphæð 98 millj. kr. f r á 
innlánsstofnunum, aðallega viðskipta-

bönkunum. Var hér sumpart um að ræða 
fyrirgreiðslu Seðlabankans gagnvart 
innlánsstofnunum til fullnægingar bindi-
skyldu, en að mestu leyti var um að ræða 
sérstaka fyrirgreiðslu Seðlabankans 
vegna gengisbreytinga áranna 1967 og 
1968. 

Nokkuð f járstreymi átti sér einnig 
stað úr Seðlabankanum til f járfest ingar-
lánastofnana eða 60 millj. kr., sem þó var 
töluvert minna en árið áður, er það nam 
192 millj. kr. Stafaði það af hliðstæð-
um orsökum og fjárstreymið til banka-
kerfisins og endurspeglaði umframfjár-
þörf þeirra, sem stafaði að miklu leyti 
af erfiðleikum atvinnuveganna og minna 
innstreymi f jármagns (afborgana og 
vaxta) en gert hafði verið ráð fyrir . 

Mjög dró úr útstreymi f j á r f r á Seðla-
bankanum vegna viðskipta ríkissjóðs og 
ríkisstofnana. Rýrnaði nettóstaða ríkis-
sjóðs og ríkisstofnana gagnvart Seðla-
bankanum um 155 millj. kr., en hafði 
versnað um 418 millj. kr. árið 1967. 
Á fyrstu tíu mánuðum ársins versnaði 
nettóstaða ríkissjóðs og ríkisstofnana 
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H r e y f i n g á reikningum Seðlabankans 
Í mill j . kr . 

Árleg hrey f i n g 

gagnvart Seðlabankanum um 711 millj. 
kr., en hafði rýrnað á sama tíma árið 
1967 heldur meira, eða um 743 millj. kr . 
Að nokkru var hér um árstíðabundna 
sveiflu að ræða, þar eð að venju falla 
útgjöld ríkisins meira á þennan árs-
tíma, en tekjur a f tu r á móti á síðustu 
mánuði ársins. Sem dæmi um það má 
nefna, að á árinu 1966 batnaði staða rík-
issjóðs og ríkisstofnana gagnvart Seðla-
bankanum um 331 millj. kr., en þar af 
batnaði staðan um 288 millj. kr. á síð-
ustu tveimur mánuðum ársins. Mánuð-
ina nóvember—desember 1968 batnaði 
staðan um 556 millj. kr., og á sama tíma 
árið áður hafði staðan batnað um 325 
millj. kr. Gengismunur vegna útflutn-
ingsafurða, sem getið hefur verið hér 
að framan, var lagður á sérstakan reikn-
ing ríkissjóðs hjá Seðlabankanum. Um 
áramótin nam innstæða ríkissjóðs á þess-
um reikningi samtals 261 millj. ki\, en 
innkomið fé á þennan reikning á sam-
kvæmt lögum að renna a f tu r til þeirra 
atvinnuvega, sem framleit t hafa þær út-
flutningsafurðir, sem gengishagnaður-

ADSTADA RÍKISSJÓÐS GAGNVART 
SEÐLABANKANUM 
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inn kemur f rá . Er sjávarútvegur-
inn þar langstærstur. Sé þessi inn-
stæða ríkissjóðs undanskilin, versn-
aði staða ríkissjóðs og ríkisstoín-
ana gagnvart Seðlabankanum um 416 
millj. kr. á árinu 1968. Svipuð þróun 
átti sér stað í kjölfar gengisbreytingar-
innar í nóvember 1967, og var innstæða 
ríkissjóðs á sams konar reikningi sam-
tals 103 millj. kr. í árslok 1967. Sé sú 
innstæða undanskilin, versnaði staða 
ríkissjóðs og ríkisstofnana alls um 521 
millj. kr. árið 1967. Á hinn bóginn má 
rekja ástæðurnar fyr ir hinni óhagstæðu 
afkomu ríkissjóðs, bæði á árinu 1967 og 
1968, til minnkandi útflutningstekna og 
efnahagslegs samdráttar, sem af því 
hefur leitt. Annars vegar hefur þessi 

hagþróun leitt af sér stöðnun eða lít-
inn vöxt í ríkistekjum, og hins vegar 
milda útgjaldaaukningu, sem stafaði af 
þeim gagnverkandi ráðstöfunum, sem 
ríkið beitti sér fyr i r til stuðnings við 
atvinnuvegina, einkum sjávarútveginn, 
og kaupgetu almennt. Á árinu 1968 varð 
12 millj. kr. lækkun á mótvirðisfé, en 

árið áður nam sú lækkun 88 millj. kr. 
Niðurstaðan af innlendum viðskiptum 

Seðlabankans er því sú, að heildarfjár-
streymi út úr bankanum hefur numið 
535 millj. kr. samanborið við 951 millj. 
kr. árið 1967. Við það bætist, að seðla-
veltan lækkaði um 18 millj. kr. árið 
1968, þannig að útstreymi gjaldeyris 
nam 553 millj. kr., en hafði verið 1.000 
millj. kr. árið 1967. 

4. Alþjóðleg efnahagssamvinna 
Seðlabankinn er ásamt öðrum ís-

lenzkum stjórnvöldum aðili að ýmsum 
alþjóðastofnunum og efnahagssam-
vinnu við önnur lönd fyrir Íslands hönd. 
Er fyrst að telja, að Seðlabankinn hef-
ur með höndum greiðsluviðskipti Ís-
lands, bæði við Alþjóðagjaldeyrissjóð-
inn (IMF) og Alþjóðabankann (IBRD), 
svo og systurstofnanir hins síðarnefnda, 
Alþjóðafjármálastofnunina (IFC) og 
Alþjóðaþróunarstofnunina (IDA). 

Á árinu 1968 var aðalfulltrúi Íslands 
í stjórn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins dr. 
•Jóhannes Nordal, en varafulltrúi Jónas 
H. Haralz. Í stjórn Alþjóðabankans og 
systurstofnana hans var aðalfulltrúi dr. 
Gvlfi Þ. Gíslason og varafulltr. Magnús 

Jónsson. Sóttu þessir fulltrúar allir 
aðalfundi stofnananna, sem haldnir 
voru sameiginlega í Washington í sept-
ember. Norðurlöndin hafa sameiginlega 
fulltrúa í framkvæmdastjórn þessara 
stofnana. Voru nýir fulltrúar kjörnir 
á aðalfundiuium í september, en nýtt 
kjörtímabil hefst 1. nóvember. Fram 
til þess tíma var Torben Friis f r á Dan-
mörku aðalfulltrúi í framkvæmdastjórn 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, en varamað-
ur hans Jorma Aranko f r á Finnlandi. Í 
framkvæmdastjórn Alþjóðabankans 
var aðalfulltrúi Karl Skjerdal f r á Nor-
egi. en Vilhjálmur Þór var varamaður 
hans. Hinir nýju fulltrúar, er tóku við 
störfum 1. nóvember, voru þessir: Aðal-
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fulltrúi í framkvæmdastjórn Alþjóða-
gjaldeyrissjóðsins Eero Asp f r á Finn-
landi, en varamaður hans Sigurgeir 
Jónsson, hagfræðingur Seðlabankans, 
aðalfulltrúi í framkvæmdastjórn Al-
þjóðabankans Erik Karlson f r á Sví-
þjóð og varamaður hans Erik Hauge 
f r á Danmörku. 

ALÞJÓÐA GJALDE YRISSJÓÐ UR-
INN. Árið 1968 var enn mjög viðburða-
ríkt í starfi Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, 
enda sköpuðust þráfaldlega á árinu 
miklir erfiðleikar í alþjóðlegum gjald-
eyris- og peningamálum. Átti Gjaldeyr-
issjóðurinn með starfsemi sinni drjúgan 
þátt í því að tryggja alþjóðlegt sam-
starf í því skyni að ráða f ram úr vanda-
málunum. Á árinu notuðu þátttökurík-
in meira fé f r á sjóðnum en nokkru 
sinni fyrr , eða 3552 millj. dollara. Árið 
áður höfðu aðeins verið dregnar á sjóð-
inn 835 millj. dollara. Stafaði þessi 
mikla aukning af því, að tvö stórveldi, 
Bretland og Frakldand, drógu mjög 
stórar f járhæðir á sjóðinn. 

Haldið var á f ram á árinu 1968 undir-
búningi að breytingu á stofnskrá Al-
þjóðagjaldeyrissjóðsins, en meginefni 
hennar er að koma á sérstökum yfir-
dráttarréttindum (Special Drawing 
Rights), er stofna má til milli þátttöku-
r íkja eft ir ákveðnum reglum. Gengið 
var f r á endanlegum tillögum um þessar 
breytingar og þær samþykktar af 
st jórn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins í maí. 
Síðan voru tillögurnar sendar aðildar-
r íkjum til staðfestingar. Frumvarp til 
laga um heimild fyr i r ríkisstjórnina til 
að staðfesta fyr i r Íslands hönd breyt-
ingar á og viðauka við stofnskrá Al-
þjóðagjaldeyrissjóðsins var síðan lagt 

fyr i r Alþingi í október. Var það af -
greitt á haustþingi og gefið út sem 
lög nr. 82 hinn 19. desember 1968. Um-
rædciar breytingar á stofnskrá Alþjóða-
gjaldeyrissjóðsins koma þá fyrst til 
framkvæmda, að tilskilinn meirihluti 
þátttökuríkja hafi staðfest þær, en því 
marki hafði ekki verið náð í árslok 
1968. 

Hinn 22. nóv. 1968 samþykkti s t jórn 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins að veita Ís-
landi lán að upphæð 3,750 þús. dollara, 
og annaðist Seðlabankinn, sem er f j á r -
hagslegur aðili að Alþjóðagjaldeyris-
sjóðnum fyr i r ríkisins hönd, töku láns-
ins. Lán þetta var veitt samkvæmt regl-
um sjóðsins um aðstoð þeim þjóðum til 
handa, er verða fyr i r áföllum vegna 
skyndilegra og ófyrirsjáanlegra lækk-
ana útflutningstekna. Nefnast lán þessi 
jöfnunarlán (compensatory financing), 
og var lántaka Íslands miðuð við lækk-
un útflutningstekna á tólf mánaða tíma-
bili, f r á októberbyrjun 1967 til sept-
emberloka 1968. Hafði Ísland fengið 
sams konar lán ári áður, og er hér um 
að ræða hámarkslán, sem heimilt er að 
veita Íslandi samkvæmt hinum sér-
stöku reglum sjóðsins um jöfnunarlán. 

ALÞJÓÐABANKINN OG SYSTUR-
STOFNANIR HANS. Á f járhagsári Al-
þjóðabankans, er lauk 30. júní 1968, 
námu útlán hans 847 millj. dollara, en 
777 mill. dollara árið áður. Mikil áherzla 
er nú á það lögð að auka lántökur Al-
þjóðabankans á alþjóðapeningamörk-
uðum, og bar sú stefna góðan árang-
ur árið 1968, og býst st jórn bankans 
við því að geta aukið útlán stórlega 
á næstu árum. Á árinu 1966 veitti Al-
þjóðabankinn Landsvirkjun lán til 
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virkjunar Þjórsár við Búrfell að upp-
hæð 18 millj. dollara. Í árslok 1968 var 
búið að nota 15,5 millj. dollara af þessu 
láni, en útistandandi skuld Íslands við 
bankann nam þá 18,6 millj. dollara. 

Sá hluti s tofnf járf ramlags Íslands til 
bankans, sem greiða ber í gjaldeyri, 
nemur 1,5 millj. dollara. Af þessari f j á r -
hæð hafði Ísland í lok ársins 1968 greitt 
í f r já lsum gjaldeyri 1,3 millj. dollara, 
en lokagreiðsla fer f ram í marz 1969. 

EVRÓPUSJÓÐURINN. Starfsemi 
Evrópusjóðsins, en hann s tarfar á veg-
um Efnahags-og framfarastofnunarinn-
ar (OECD) samkvæmt sérstökum samn-
ingi, svokölluðum greiðslusamningi 
Evrópu (European Monetary Agree-
ment) var svipuð og áður. 

Framlagsfé Íslands til Evrópusjóðs-
ins nemur einni millj. dollara, en það 
tilheyrir þeim hluta framlagsfjárins, 
sem samkvæmt stofnsamningi hefur 
enn ekki verið kallaður til greiðslu. 
Knut Getz Wold f r á Noregi er fulltrúi 
Norðurlanda í stjórn sjóðsins. 

Í nóvember var samþykkt að veita 
Íslandi fimm millj. dollara lán úr Evr-
ópusjóðnum til sex mánaða, og var það 
tekið vegna hinna miklu tímabundnu 
gjaldeyriserfiðleika, sem við var að etja 
haustið 1968. 

NORRÆN SAMVINNA. Seðlabank-
ar Norðurlanda hafa með sér náið sam-
starf, og halda þeir m. a. einu sinni á 
ári hverju fund, þar sem rætt er um 
sameiginleg vandamál. Á árinu 1968 
var seðlabankafundurinn haldinn á ís-
landi snemma í ágústmánuði. Var 
fundarstaður hið nýja hótel Höfn í 
Hornafirði. 

Seðlabankinn hefur auk þess af Ís-
lands hálfu tekið þátt í störfum Fjár-
hagsnefndar Norðurlanda, en hún fjall-
ar um ýmis sameiginleg fjárhagsmál-
efni, einkum samvinnu á sviði alþjóða-
fjármála. Nefndin hélt f jó ra fundi á 
árinu, í Finnlandi, Noregi, Svíþjóð og 
Danmörku. 

GJALDEYRISSAMNINGUR NORÐ-
URLANDA. Seðlabankar Norðurlanda 
hafa með sér samning um gagnkvæm 
yfirdráttarréttindi, er endurskoðaður 
var árið 1967. Seðlabanki Íslands not-
aði sér yfirdrát tarrét t sinn samkvæmt 
samningnum í september 1968, og dró 
hann þá 20 millj. sænskar krónur, er 
skiptast j a fn t á seðlabanka hinna Norð-
urlandanna f jögurra. Lánið var endur-
greitt í desember. Er þetta í fyrsta 
skipti, sem yfirdráttarréttindi sam-
kvæmt samningi þessum hafa verið 
notuð. 



24 

5. Framkvæmdasjóður og fjárfestingarmál 
STJÓRN FRAMKVÆMDA SJÓÐS. 

Eins og greint var f r á í ársskýrslu sl. 
árs, tóku lögin um Framkvæmdasjóð 
gildi 1. janúar 1967. Stjórn sjóðsins 
skal kosin til f jögurra ára, en sam-
kvæmt bráðabirgðaákvæðum laganna 
er kjörtími fyrstu st jórnar Fram-
kvæmdasjóðs tvö ár eða til ársloka 
1968, og var hún því óbreytt f rá árinu 
áður og skipuð þannig: 

J ó h a n n Hafs t e in , dómsmála ráðher ra , 
f o rmaður , 
Dr. Gylfi Þ. Gíslason, v iðsk ip tamálaráð-
h e r r a , v a r a f o r m a ð u r , 
Eys t e inn Jónsson, a lþ ingismaður , 
Gunn laugu r Pé tursson , b o r g a r r i t a r i , 
Jón G. Sólnes, bankas t j ó r i , 
Lúðvík Jósepsson, a lþ ingismaður , 
Tómas Árnason , hæs t a r é t t a r lögmaður . 

REIKNINGAR FRAMKVÆMDA-
SJÓÐS. Eins og f ram kemur af rekstr-
arreikningi, námu hreinar tekjur Fram-
kvæmdasjóðs á árinu 1968 33,4 millj. 
kr., en hreinar tekjur Mótvirðissjóðs 
18.8 millj. kr. Samtals námu hreinar 
tekjur Framkvæmdasjóðs og Mótvirðis-
sjóðs 52,2 millj. kr. 

Af hreinum tekjum Framkvæmda-
sióðs á árinu, að viðbættum óráðstöfuð-
um tekjuafgangi f rá fyr ra ári og eigna-
breytingum ársins, voru 35,0 millj. kr. 
lagðar við höfuðstól og 1,0 millj. kr. í 
varasjóð. Samanlagt námu eiginfjár-
reikningar Framkvæmdasjóðs í árslok 
414,4 millj. kr. 

Hreinum tekjum Mótvirðissjóðs var 
bætt við höfuðstól sjóðsins, er nam í 
árslok 373,1 millj. kr. Eiginfiárreikn-

ingar Framkvæmdasjóðs og Mótvirðis-
sjóðs námu samkvæmt framansögðu í 
árslok 1968 787,5 millj. kr. 

Gengisbreytingin í nóvember 1968 
olli verulegri hækkun erlendra skulda 
Framkvæmdasjóðs, og nam sú hækk-
un 689 millj. kr., en erlendar skuldir 
sjóðsins í árslok námu 2.276 millj. kr., 
reiknaðar samkvæmt hinu nýja gengi. 
Heildarútlán Framkvæmdasjóðs, þar 
með talið fé Mótvirðissjóðs, námu í árs-
lok 3052 millj. kr., og hafa þá einnig 
verið hækkuð vegna gengisbreytingar-
innar þau lán, er veitt hafa verið af er-
lendu lánsfé. 

LÁNTÖKUR FRAMKVÆMDA-
SJÓDS. Á árinu 1968 tók Framkvæmda-
sjóður nokkur lán innan lands og er-
lendis, sem hér skal greint f rá . 

Hjá Seðlabankanum tók Fram-
kvæmdasjóður lán að f járhæð 30 millj. 
kr. Í áætlun ársins 1967 hafði raunar 
verið gert ráð fyr i r slíkri lántöku, þótt 
ekki yrði af henni fyr r en snemma á 
árinu 1968. Lán þetta endurgreiðist á 
f jórum árum, og fór fyrsta endur-
greiðsla lánsins f ram í árslok 1968. Sam-
ið var á ný við viðskiptabankana um, að 
10% af aukningu innlána bankanna 
gengju til Framkvæmdasjóðs til lán-
veitinga samkvæmt framkvæmda- og 
fjáröflunaráætlun ársins 1968. Sam-
kvæmt þessu samkomulagi tók Fram-
kvæmclasjóður að láni h já viðskipta-
bönkunum 44 millj. kr., en ógreiddar 
voru til Framkvæmdasjóðs í árslok sam-
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kvæmt samkomulagi þessu um 30 millj. 
kr., er gengið mun f r á snemma á árinu 
1969. 

Lán þessi endurgreiðist bönkunum á 
15 árum. 

Af láni því, er ríkissjóður tók í Bret-
landi á árinu 1968, að f járhæð 2 millj. 
sterlingspunda, var endurlánað til 
Framkvæmdasjóðs jafnvirði 113 millj. 
kr. Lán þetta endurgreiðist á árunum 
1973—1992. 

Á árinu tók Framkvæmdasjóður lán 
hjá Viðreisnarsjóði Evrópuráðsins að 
f járhæð $ 500.000 eða jafnvirði 28,5 
millj. kr, og var fé þetta endurlánað til 
framkvæmda í samgöngumálum á Vest-
fjörðum. Lán þetta endurgreiðist á ár-
unum 1972—1983. 

Loks tók Framkvæmdasjóður lán hjá 
Dresdner Bank A. G., Hamborg, að f j á r -
hæð DM 3.000.000, eða jafnvirði um 
66 millj. kr. Fé þetta mun endurlánað 
til byggingar þeirra tveggja strand-
ferðaskipa, er Skipaútgerð ríkisins á í 
smíðum h já Slippstöðinni h.f. á Akur-
eyri. Lán þetta endurgreiðist á 5 ár-
um. 

LÁNASTARFSEMI FRAM-
KVÆMDASJÓÐS OG FJÁRFEST-
INGARLÁNASJÓÐIR. Framkvæmda-
og fjáröflunaráætlun ársins 1968 
var með líku sniði og árið áður, 
og skiptist í f járöflun til f jár fes t -
ingarlánasjóða og fyr i r tækja ann-
ars vegar, sem Framkvæmdasjóður 
annaðist um, og f járöf lun til opin-
berra framkvæmda hins vegar af fé 
því, er ríkissjóður tók að láni innan 
lands og erlendis í þessu skyni. Heildar-
f járöf lun áætlunarinnar 1968 var 575 
millj. kr., og var það um 54 millj. kr. 

hærri f járhæð en árið áður. Hér á eftir 
er gerð nánari grein fyr i r f járöf lun og 
ráðstöfun f j á r samkvæmt áætluninni 
1968. 

Samkvæmt fjáröflunaráætluninni 
1968 voru lán á vegum Framkvæmda-
sjóðs áætluð 245 millj. kr. Voru öll þau 
lán afgreidd að undanskildum 8 millj. 
kr., sem upphaflega var ætlunin að ráð-
stafa síðar á árinu, en sú lánveiting 
féll niður, en auk þess afgreiddi sjóður-
inn um 35 millj. kr., sem voru óafgreidd 
lánsloforð f r á fyr ra ári, og urðu lán-
veitingar Framkvæmdasjóðs því alls 
272 millj. kr. á árinu. Þar af voru lán 
til fjárfestingarlánasjóða 232,8 millj. 
kr. og lán til annarra aðilja 39,2 millj. 
kr. 

Lánveitingar Framkvæmdasjóðs 1968 
sundurliðast þannig: 

Millj. kr. 

Byggingars jóður r íkis ins 20.0 
Bygg inga r s jóður v e r k a m a n n a 7.0 
Fe rðamálas jóður 4.0 
Fiskveiðasjóður Ís lands 84.3 
Iðnlánas jóður 28.5 
Lánas jóður sve i t a r fé laga 15.0 
Stofnlánadei ld l andbúnaðar ins . . . . 62.0 
S to fn lánas jóður v e r z l u n a r f y r i r t æ k j a 4.0 
Veðdeild B ú n a ð a r b a n k a Ís lands . . . 8.0 
Búnaðarbanki Ís lands ( iðnaður) . . 3.0 
Sementsverksmiðja r ík is ins 8.0 
Vegagerð r íkis ins 16.0 
F lugmál 1.2 
H a f n i r 11.0 

Samta ls 272.0 

Heildarlánveitingar Framkvæmda-
sjóðs og framangreindra f járfest ingar-
lánasjóða auk Hafnabótasjóðs og 
Orkusjóðs á árinu 1968 urðu 1.313,8 
millj. kr., sem er 113,7 millj. kr. hærri 
f járhæð en árið áður. Eru þá lán Fram-
kvæmdasjóðs til fjárfestingarlánasjóða 
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ekki meðtalin, þar eð ella yrði um tví-
talningu að ræða. Enn fremur er þess 
að geta, að tölur um lánveitingar þessar 
eru byggðar á útborguðum fjárhæðum 
veittra lána, en heildarútlán í árslok 
1968, 9.378,1 millj. kr., eru hins vegar 

byggð á tölum efnahagsreikninga og ná 
til allra útgefinna lána. 

Lánveitingar sjóðanna 1967 og 1968 
og heildarútlán í árslok 1968 eru sýncl 
í eft irfarandi töflu (talið í millj. kr.) : 

FJÁRÖFLUN TIL OPINBERRA 
FRAMKVÆMDA. Fjáröflun til opin-
berra framkvæmda samkvæmt áætlun-
inni 1968 nam 330 millj. kr. Var gengið 
að fullu f r á 309 millj. kr. af þeirri f j á r -

hæð á árinu, en 21 millj. kr. færðust 
f ram á árið 1969. Taflan hér á eftir 
sýnir f jármögnun opinberra fram-
kvæmda á framkvæmda- og f járöflun-
aráætluninni 1968 (talið í millj. k r . ) : 
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Fjá r til þessara opinberu fram-

kvæmda var samkvæmt þessu aflað með 
þrennum hætti: 

Í fyrsta lagi var um að ræða spari-
skírteinafé. Samkvæmt lögum f r á Al-
þingi nr. 24 1968 heimilast f jármálaráð-
herra fyr i r hönd ríkissjóðs að gefa út til 
sölu innan lands ríkisskuldabréf eða 
spariskírteini að upphæð allt að 75 
millj. kr. 

Skírteini þessi voru gefin út í tveim 
flokkum. Fyrri flokkurinn var gefinn 
út í maímánuði og af honum var selt 
fyr i r 44,5 millj. kr., en síðari flokkur-
inn var gefinn út í september og af hon-
um selt til ársloka fyr i r 40,3 millj. kr. 

Alls voru því seld spariskírteini fyr i r 
84,8 millj. kr., þ. e. 75 millj. kr. auk 9,8 
millj. kr., sem var nafnvirði þeirra 
spariskírteina, er ríkissjóður innleysti 
á árinu. 

Til viðbótar fé þessu varð handbært 
á árinu fé vegna endurgreiðslna til 
ríkissjóðs af spariskírteinalánum fyrr i 
ára. Var lánað þar af um 41 millj. kr., 
þannig að lánað var alls af spariskír-
teinafé um 116 millj. kr. 

Spariskírteini þau, er gefin voru út 
á árinu, voru með sömu kjörum og árið 
áður, þ. e. meðalvextir voru 6 % og láns-
tíminn 12 ár. Enn fremur voru greiðsl-
ur afborgana og vaxta bundnar bygg-
ingarvísitölu Hagstofu Íslands. 

Seðlabankinn annaðist allan undir-
búning og framkvæmd lántökunnar 
með sama hætti og undanfarin ár. 

Andvirði spariskírteinanna var end-
urlánað til 12 ára með 6 1/4% ársvöxt-
um. Árið 1968 var fimmta árið í röð, 
sem ríkissjóður aflar f j á r til opinberra 
framkvæmda með sölu spariskírteina. 
Nemur heildarfjárhæð seldra spari-

skírteina þessi fimm ár 450 millj. kr. 
Á árinu 1968 voru innleyst spariskír-
teini að f járhæð 9,8 millj. kr., eins og 
að framan greinir, en ný skírteini gefin 
út fyr i r þeirri fjárhæð, þannig að úti-
standandi í árslok voru spariskírteini 
að nafnverði 450 millj. kr. 

Í öðru lagi var f j á r til opinberra 
framkvæmda aflað af svo nefndu PL-
480 fé, sem er andvirði landbúnaðar-
afurða, sem keypt-ar eru í Bandaríkj-
unum samkvæmt sérstökum samningi 
milli ríkisstjórnar Íslands og Banda-
ríkjast jórnar. 

Var gerður nýr samningur á árinu 
um vörukaup að f járhæð $2.065 þús. 
Óvíst er, hversu mikið notast af samn-
ingnum, en notkunin fer að verulegu 
leji:i f ram á árinu 1969. Samkvæmt 
samningnum eru 70% vörukaupanna 
lánuð í dollurum til 17 ára með 5 1/2% 
ársvöxtum. 

Í maímánuði tók ríkissjóður skulda-
bréfalán í Bretlandi, að f járhæð 2 millj, 
sterlingspunda, til framkvæmda innan 
lands. Nettó andvirði lánsins var um 
260 millj. kr., og var því skipt þannig, 
að Framkvæmdasjóður fékk til umráða 
113 millj. kr., en 147 millj. kr. varði 
ríkissjóður til opinberra framkvæmda, 
eins og að f raman greinir. Hið erlenda 
lán endurgreiðist á árunum 1973—1992 
með 8 1/2% ársvöxtum. 

ORKUSJÓÐUR. Hinn 1. júlí 1967 
gengu í gildi ný orkulög, er samþykkt 
höfðu verið á Alþingi fyr r á því ári. 
Lög þessi komu m. a. í stað raforkulaga 
f r á 1946, laga um eignar- og afnota-
rétt jarðhita f r á 1940, laga um hita-
veitur utan Reykjavíkur og laga um 
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jarðhitasjóð og jarðboranir ríkisins f rá 
1961, með áorðnum breytingum. 

1 X. kafla laga þessara er fjallað um 
Orkusjóð, sem er eign ríkisins, sem ber 
ábyrgð á skuldbindingum hans. Orku-
sjóður tekur við öllum eignum og skuld-
bindingum Raforkusjóðs og Jarðhita-
sjóðs, eins og þær eru við gildistöku lag-
anna. Samkvæmt ákvæðum laganna skal 
Orkusjóður vera í vörzlu Seðlabanka 
Íslands, sem hefur á hendi daglegan 
rekstur hans og bókhald, ársuppgjör og 
skýrslugerð. 

Á árinu 1968 tók Orkusjóður lán að 
f járhæð 60,2 millj. kr., en útlán sjóðsins 
á árinu námu alls 46,4 millj. kr., en þar 
af voru lán til Rafmagnsveitna ríkisins 
20,3 millj. kr., til bænda vegna vatns-
aflsstöðva og mótorrafstöðva 4,8 millj. 
kr. og til jarðvannaleitar og virkjunar 
21,3 millj. kr. 

Heildarútlán Orkusjóðs í árslok 1968 
námu 1148,3 millj. kr. 

HAFNABÓTASJÓÐUR. Á Alþingi 
1967 voru samþykkt ný lög um hafnir. 
Eru þetta lög nr. 49 29. apríl 1967, og 
tóku þau gildi 1. janúar 1968. Fimmti 
kafli laganna f jal lar um Hafnabóta-
sjóð. Sjóðurinn er í eigu ríkisins og 
lýtur stjórn þess ráðherra, er fer með 
iiafnamál. Sjóðurinn veitir hafnarsjóð-
um lán til framkvæmda gegn ríkis-
ábyrgð, og enn fremur er honum heim-
ilt að styrkja endurbætur á hafnar-
mannvirkjum. sem skemmzt hafa af 
völdum náttúruhamfara eða af öðrum 
óviðráðanlegum orsökum, áu mótfram-
lags hafnarsjóðs. Einnig er sjóðnum 
heimilt að styrkja hafnarsjóði, sem eiga 
við sérstaka fjárhagsörðugleika að 
stríða vegna erfiðrar aðstöðu og dýrrar 

mannvirkjagerðar. Tekjur sjóðsins eru 
árlegt framlag ríkissjóðs, ekki minna 
en 8 millj. kr., auk tekna af starfsemi 
sjóðsins. Sjóðnum er enn fremur heim-
ilt að taka lán til starfsemi sinnar inn-
an iands eða utan allt að 350 millj. kr. 

Þá segir í lögunum, að Seðlabanki 
Íslands annist vörzlu, daglega af-
greiðslu og bókhald Hafnabótasjóðs og 
veiti sjóðnum aðstoð við öflun láns-
f j á r . 

Á árinu 1968 veitti Hafnabótasjóð-
ur lán að f járhæð 23,6 millj. kr., en 
heildarútlán í árslok nániu 24,9 millj. 
kr. Sjóðurinn tók að láni h já Atvinnu-
leysistryggingarsjóði 20,8 millj. kr. á 
árinu 1968 til hafnarframkvæmda. Eig-
ið fé sjóðsins í árslok nam 5,8 mill.j. 
kr. 

RÍKISÁBYRGÐASJÓÐUR. Starf-
semi Ríkisábyrgðasjóðs var með sama 
sniði og verið hefur undanfarin ár. Er 
þar einkum um að ræða athuganir og 
undirbúning við veitingu ríkisábyrgða. 
innlausn krafna, sem á ríkissjóð falla 
sem ábyrgðaaðila, og innheimta, svo og 
lánaumsjá fyr i r ríkissjóð. 

Ábyrgðaveitingar árið 1968 voru 
minni en verið hefur mörg undanfarin 
ár. Alls voru veittar 723 nýjar ábyrgð-
ir eða um 150 færri en árið áður. Fjár-
hæð hinna nýju ábyrgða var 260 millj. 
kr, en var 618 millj. kr. árið áður. Rúm-

lega helmingur af f járhæð nýrra á-
byrgða 1968 var vegna byggingarsam-
vinnufélaga eða 139 millj. kr. Nýjar 
ábyrgðir árin 1967 og 1968 skiptast, eins 
og fram kemur í yfirliti á næstu síðu. 

Eins og að ofan getur, lækkaði f j á r -
hæð nýrra ábyrgða, sem veittar voru 
1968, mjög mikið f r á því, sem var árið 
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áður, eða úr 618 millj. kr. í 260 millj. 
kr. Rúmlega helmingur ábvrgða, sem 
veittar voru árið 1967 var vegna lána 
Landsvirkjunar til kaupa á gastúrbín-
um og láns Flugfélags Íslands h.f. til 
kaupa á millilandaflugvél. Að slepptum 
þessum ábyrgðum, er f j á rhæð nýrra 
ábyrgða svipuð árin 1968 og 1967. Á-
byrgðir vegna opinberra framkvæmda, 
þ. e. hafnargerða og vatnsveitna, eru 
svipaðar bæði árin eða samtals 47 millj. 
kr. 1968 og 50 millj. kr. 1967. Ábyrgð-
ir vegna fiskiðnaðar hafa lækkað nokk-
uð eða úr 51 millj. kr. 1967 í 41 millj. 
kr. 1968. Það s tafar að sjálfsögðu af 
því, að nýframkvæmdir við vinnslu-
stöðvar fiskiðnaðarins drógust mjög 
mikið saman, einkum framkvæmdir við 
síldarverksmiðjur, sem verið hafa mikl-
ar undanfarin ár. Ábyrgðir vegna iðn-
aðar eru vegna lána til skipasmíða-
stöðva. 

Hinn 1. janúar 1968 tóku gildi ný 
hafnalög, eins og áður getur. í þeim 
eru ákvæði, sem heimila ríkissjóði að 
ábyrgjast lán, sem tekin eru til hafnar-
framkvæmda, j a fnhá kostnaðarhluta 
hafnarsjóða af framkvæmdunum. Sam-
kvæmt þessum lögum er ábyrgð ríkis-
sjóðs aðeins einföld ábyrgð, en svo var 
litiö á. að samkvæmt eldri lögum skvldi 

ábvrgð ríkissjóðs á hafnarlánum vera 
sjálfskuldarábyrgð. Enn er ekki séð, 
hvaða áhrif þetta kann að hafa á 
greiðslubyrði Ríkisábvrgðasjóðs, en 
með gildistöku hinna nýju laga er úr 
gildi fallin síðasta almenna heimildin 
fyr i r sjálfskuldarábyrgð ríkissjóðs. 

Mjög mikil aukning varð á gTeiðsl-
um sjóðsins, f r á því sem var árið áður. 
Nettó greiðslur jukust um 81 millj. kr. 
f r á árinu áður, og er það þriðja árið í 
röð, sem um verulega aukningu 
greiðslna er að ræða. Ef t i r fa rand i yfir-
lit sýnir greiðslur Ríkisábyrgðasjóðs ár-
in 1966—1968 í millj. k r . : 

Eins og yfirlitið sýnir, hafa nettó-
greiðslur aukizt um 108 millj. kr. f r á 
árinu 1966, en um 81 millj. kr. f r á síð-
asta ári. Upphæð innleystra k ra fna 
jókst um 97 millj. kr. á árinu 1968. en 
endurgreiðslur jukust hins vegar um 66 
millj. kr. eða tvöfölduðust. Erfiðleikar 
fiskiðnaðarins hafa valdið miklum van-
skilum hans við Ríkisábyrgðasjóð, en 
j a fn f r amt hefur orðið veruleg aukning 
vanskila á lánum vegna samgangna. 
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6. Reikningshreyfingar Seðlabankans 
Á árinu 1968 hækkaði niðurstöðutala 

efnahagsreiknings Seðlabankans um 
1.932,5 millj. kr., en meginhluti þeirrar 
hækkunar, eða 1.106,7 millj. kr., á ræt-
ur að rekja til gengisbreytingarinnar 
í nóvember sl. 

Að öðru leyti var einkum um að ræða 
aukningu skulda ríkissjóðs og innláns-
stofnana, svo og lántökur hjá Alþjóða-
gjaldeyrissjóðnum og Evrópusjóðnum. 

Á töflunni hér að ofan er sýnd staða á 
gjaldeyrisreikningum bankans, en hafa 
ber í huga áhrif gengisbreytingarinnar 
við allan samanburð þessara talna við 
fy r ra ár. 

Þannig nam gengisuppfærsla þeirra 
eigna, sem taflan greinir, 561,1 millj. 

kr. við gengisbreytinguna, og hefur 
staða þeirra að öðru leyti því rýrnað um 
188,4 millj. kr. Ef t i r gengisbreyting-
una voru tekin lán hjá Alþjóðagjald-
eyrissjóðnum að upphæð 330,0 millj. kr. 
og h já Evrópusjóðnum að upphæð 440,0 
millj. kr. Aðrar skuldir á gjaldeyris-
reikningum voru gengisuppfærðar um 
448,0 millj. kr., og hafa þær þannig 
að öðru leyti lækkað um 402,3 millj. kr. 
f r á árslokum 1967. 

Samkvæmt töflunni hér að ofan hafa 
skuldir innlánsstofnana við Seðlabank-
ann hækkað um 485,0 millj. kr. á árinu, 
og áttu lán til skamms tíma þar drýgst-
an þátt í. Hins vegar hækkuðu innstæð-
ur um 188,1 millj. kr., aðallega vegna 
aukinna innstæðna á bundnum reikn-
ingum. 
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Staöa fjárfestingarlánastofnana 

´Í mil l j . kr . 

Árslok Hreyfingar 

Á töflunni hér að ofan eru sýndar 
breytingar á stöðu fjárfestingarlána-
stofnana við Seðlabankann á árinu 1968. 
Er þar einkum um að ræða aukin 
verðbréfakaup bankans á árinu að 
upphæð 72,2 millj. kr., en staða ann-
arra reikninga þessara stofnana við 
bankann batnaði alls um 12 millj. kr. 

Samkvæmt töflunni að ofan hækkuðu 
nettóskuldir ríkissjóðs og ríkisstofnana 
um 241,4 millj. kr. á árinu 1968, en af 
þeirri upphæð eiga 86,6 millj. kr. rætur 
að rekja til gengisbreytingarinnar. 

Staða aðalviðskiptareiknings var 
miklum mun lakari en árið áður, reynd-
ar mestan hluta ársins verulega lakar.i 
en ofangreindar tölur gefa til kynna. 
Nettó innstæðuaukning ríkisstofnana og 
ýmissa ríkisreikninga vóg að hálfu á 
móti aukningu skulda á árinu 1968. 

Ráðstöfun umráðafjár Seðlabankans 
Í mil l j . kr . 

1967 1968 
U m r á ð a f é : 

Seðlar í u m f e r ð 1.035,0 1.031,8 
Inns t . inn lánss tofn . . . . 2.060,3 2.248,4 
Inns tæður f j á r f e s t i n g -

2.248,4 

a r l á n a s t o f n a n a . . . . 86,9 89,5 
Inns tæður r ík iss j . og 

r í k i s s to fnana 554,9 818,3 
Mótvirðisfé 103,1 61,3 
Gengisbreyt ingar re ikn . 221,2 418,8 
S t o f n f é og ýmsir s jóðir 335,3 382,2 

(4.396,7) (5.050,3) 
R á ð s t ö f u n : 

Gjaldeyr isre ikn. (nettó) 1.365,9 915,6 
Skuldir i nn l áns s to fnana 1.734,7 2.219,7 
Skuldir f j á r f e s t i n g a r -

l á n a s t o f n a n a 618,7 681,5 
Skuldir r íkiss jóðs og 

r í k i s s to fnana 578,0 1.082,8 
Ýmislegt (nettó) 99,4 150,7 

(4.396,7) (5.050,3) 

Yfirlitið hér að ofan sýnir umráða-
fé Seðlabankans og ráðstöfun þess í árs-
lok 1967 og 1968. Innstæður innláns-
stofnana mynda drýgstan hluta umráða-
fjárins, en hlutfallslegar breytingar 
voru litlar á síðasta ári. Hins vegar hafði 
í árslokin aukizt ráðstöfun til innláns-
stofnana og ríkissjóðs, en hlutdeild 
gjaldeyrisvarasjóðsins minnkað veru-
lega. 

Um hækkun gengisbreytingareiknings 
ber þess að geta, að óuppgert gengistap 
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viðskiptabankanna nam nálægt 207 um að upphæð 16,3 millj. kr. voru færð-
millj. kr. í árslokin 1968. ir til gjalda, svo og arður af stofnfé 

Rekstrarhagnaður Seðlabankans sam- 9,0 millj. kr., en heildarhækkun á eigin 
kvæmt rekstrarreikningi fyr i r árið 1968 sjóðum bankans nam 46,9 millj. kr. 
varð 25,4 millj. kr. Vextir af eigin sjóð-

7. Stjórn bankans o. fl. 
Engin breyting varð á skipun banka-

stjórnarinnar á árinu 1968. 
Kjörtímabil bankaráðsins, sem er 

f jögur ár í senn, rann út í árslok 1968. 
Við kjör nýs bankaráðs á Alþingi í des-
embermánuði sl., voru Ingi R. Helga-
son, hrl. og Ólafur Björnsson, prófessor 
ekki endurkjörnir, en í sæti þeirra voru 
kosnir Ragnar Ólafsson, hrl. og Sverrir 
Júlíusson, alþm. 

Ingi R. Helgason tók sæti í banka-
stjórn Landsbanka Íslands, seðlabank-
ans, árið 1957, og var í henni f ram í 
apríl 1961. Hann átti síðan sæti í banka-
ráði Seðlabanka Íslands f r á apríl 1961 
til síðustu áramóta, eins og áður segir. 

Prófessor Ólafur Björnsson varð 
bankaráðsmaður í apríl 1961 og gegndi 
því starfi, eins og áður segir, til sl. ára-
móta og varð þá formaður í bankaráði 
Útvegsbanka Íslands. Varabankaráðs-
mennirnir Þorvarður Jón Júlíusson, 
frkvstj . , og Jón Skaftason, alþm., sátu 
nokkra fundi bankaráðsins á árinu. 

Hér fer á eftir skrá um bankastjórn, 
bankaráð og helztu starfsmenn bankans 
í árslok 1968: 

Bankastjórn: 
Dr. Jóhannes Nordal, fo rmaður 
S ig t ryggur Klemenzson 
Davíð Ólafsson. 

Bankaráð: 
Birgii ' K j a r a n , hagf ræðingur , fo rmaður 
Emil Jónsson, ráðher ra , va ra fo rmaður 
Ingi R. Heigason, hæstaré t tar lögmaður 
Óla fu r Björnsson, prófessor 
Sigur jón Guðmundsson, f r amkvæmdas t jó r i . 

Embættismenn: 
Aðstoðarbankast jór i , Björn Tryggvason 
Framkvæmdas t jó r i Framkvæmda- og Rík-

isábyrgðasjóðs, Guðmundur B. Ólafsson 
Hagf ræðingur , Sigurgeir Jónsson 
Aðalféhirðir , Þorva rður Þorvarðsson 
Skr i f s tofus t jór i , Sigurður Örn Einarsson 
Aðalbókari, Jóhann T. Ingjaldsson 
Forstöðumaður gja ldeyr isef t i r l i t s , 

Sigurður Jóhannesson 
Forstöðumaður gre iðs lujafnaðardei ldar , 

Ó la fu r Tómasson 
Skr i f s to fus t jó r i Framkvæmda- og 

Ríkisábyrgðasjóðs, Benedikt Antonsson 
Aðalbókari Framkvæmda- og 

Ríkisábyrg'ðasjóðs, Hara ld S. Andrésson 
Lögfræðingur við Framkvæmda- og 

Ríkisábyrgðasjóð, Björn Ólafs 
Aðalendurskoðandi, Gunnlaugur Arnórsson 
Deildarst jór i endurkaupadei ldar , 

S tefán B. Stefánsson. 

Deildarstjórar og fulltrúar: 
Aðal f já rh i rz la , S te fán G. Þórarinsson 
Afgrciðsla, S ighvatur Jónasson 
Ávísanaskipti , Jón H. Friðsteinsson 
— lögfræðingur, Sveinbjörn Hafliðason 
Endurskoðunardei ld, Pé tu r Urbancic 
Gjaldeyrisef t i r l i t , Þór Halldórsson 
Hagfræðideild, Gré ta r Áss Sigurðsson 
Seðlagreining, Torf i Ólafsson. 

Útgáfustarfsemi og bókasafn: 
Rits t j . F j á rmá la t . , Valdimar Kristinsson 
Bóka- og skjalav., H a r a l d u r Hannesson. 
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MYNT- OG SEÐLAMÁL. Í f r am-

haldi samnings f já rmálaráðherra og 
Seðlabankans f r á 1966 um yfirtöku 
myntar var tekið saman á vegum bank-
ans f rumvarp til laga um gjaldmiðil 
íslands, sem varð að lögum í aprílmán-
uði 1968. E r hér um heildarlöggjöf að 
ræða um mynt- og seðla, en fy r r i laga-
ákvæði j a f n f r a m t felld niður. Auk al-
mennra ákvæða eru í lögunum tvö ný-
mæli, sem ástæða er til að geta sérstak-
lega. Annars vegar heimild til að ákveða 
með reglugerð, að f j á rhæð sérhverrar 
kröfu eða reiknings skuli greind með 
heilum tug aura og hins vegar heimild 
til að ákveða innköllun einstakra gerða 
seðla og sleginna peninga. Fyrrnefnda 
heimildin kom til framkvæmda um ára-
mótin 1968/69. Síðarnefnda heimild-
in hefur ekki verið notuð, en álíta mátti, 
eins og löggjöfin var áður að lagaheim-
ild þyrf t i til að innkalla einstakar 
stærðir. 

Hinn 6. maí 1968 tók Seðlabankinn 
við myntsláttu og myntdreifingu. Var 
þá komin aðstaða fy r i r bankann til 
gejmislu myntar og til að veita alla 
þjónustu í hinni nýju afgreiðslu bank-
ans í Hafnars t ræt i 10, sem var tekin 
í notkun skömmu áður. 

Samtímis myntyfirtökunni gaf bank-
inn út nýjan 10 króna pening og 500 
krónu seðil. Bankastjórnin birti þá 
greinargerð, dags. 4. maí, um stefnuna 
í mynt- og seðlamálum, og er þar gert 
ráð fy r i r útgáfu 50 aura, 5 og 50 króna 
peninga auk 5000 króna seðils, en ja fn-
f r a m t ráðgerð innköllun koparmyntar, 
25 aura og 2 krónu peninga og 5, 10 og 
25 krónu seðla. 

Í minningu 50 ára fullveldis landsins 
gaf bankinn út hinn 1. desember 50 

SEÐLAVELTA 

króna pening. Hefur hann fullt mynt-
gildi, en var seldur j a f n f r a m t sem minn-
ingarpeningur í sérstökum öskjum. Upp-
lagið var 100.000 og seldist á skömm-
um tíma. 

HÚSNÆÐIS- OG BYGGINGARMÁL 
BANKANS. Bankinn rýmdi Ingólfshvol 
(Hafnars t ræt i 14) á árinu og flutt i 
verulegan hluta af starfsemi sinni í Ed-
inborgarhúsið við Hafnars t ræt i og tvær 
efstu hæðir Hafnars t ræt is 8 með sam-
gangi við Edinborgarhúsið. Ný af-
greiðsla var tekin í notkun hinn 30. marz 
í vesturenda götuhæðar Edinborgar-
hússins. Var gjaldkerum fjölgað í tvo 
með tilliti til myntafgreiðslu. 

Framkvæmda- og Ríkisábyrgðasjóð-
ur, sem höfðu verið til húsa að Hverfis-
götu 6, f luttu í Edinborgarhúsið hinn 
1. október. 

Hefur bankinn nú til umráða rúmlega 
tvær hæðir í Edinborgarhúsinu, en það 
er í eigu Landsbankans. Bankinn hefur 
auk þess á leigu áðurnefndar tvær hæð-
ir í Hafnarstræti 8. 
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Á árinu fór f ram hugmynclasam-

keppni arkitekta um framtíðarbyggingu 
bankans að Fríkirkjuvegi 11—13. í sam-
keppninni tóku þátt 10 arkitektar, og 
unnu þeir saman að verkefninu tveir 
og tveir. Samkeppninni lauk um miðjan 
nóvember, og í byrjun desember voru 
birtar niðurstöður dómnefndar, sem úr-
skurðaði að tillaga arkitektanna Skarp-
héðins Jóliannssonar og Guðmundar Kr. 
Guðmundssonar væri bezt, og skyldi 
þeim falið að vinna að áframhaldandi 
úrlausn verkefnisins. Enn hefur ekki 
verið ákveðið, hvenær hafizt verður 
handa um byggingu á lóðunum. 

STARFSMANNAHALD SEÐLA-
BANKANS. Starfsmenn bankans voru 
í árslok 1968 samtals 89. Er þá talið allt 
skrifstofufólk og þjónustufólk við ára-
mótin, að undanteknum starfsstúlkum 
við mötuneyti og ræstingu, en þau störf 

eru að mestu unnin sameiginlega með 
Landsbankanum í nánu sambýli bank-
anna. 

Í árslok 1960 voru starfsmeim bank-
ans 60, og hefur þeim því fjölgað um 29 
á þessu tímabili. Á sama tíma hafa 
bankanum verið falin ný og veigamikil 
verkefni og hefur fjölgun starfsmanna, 
sem beinlínis stafar af því, orðið 23 
starfsmenn, sem skiptast þannig, að 
við yfirtöku Framkvæmda- og Ríkis-
ábyrgðasjóðs komu 13 starfsmenn, við 
bankaeftiiiit 2 starfsmenn, við sér-
staka tékkainnheimtu 3 starfsmenn, 
við hagfræðideild 3 starfsmenn og við 
yfirtöku myntar 2 starfsmenn. Aukin 
starfsemi bankans að öðru leyti hefur 
þá leitt til ráðningar 6 nýrra starfs-
manna á tímabilinu 1961 til 1968, sem 
er óveruleg fjölgun, þegar höfð eru í 
huga aukin verkefni bankans, einnig á 
öðrum sviðum. 



R E I K N I N G A R 
1 9 6 8 
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Seðlabanki Íslands 

E I G N I R Krónur aur. 
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Efnahagur 31. desember 1968 

S K U L D I R Krónur 

Jóhannes Nordal 

Reykjavík, 12. febrúar 1969. 

SEÐLABANKI ÍSLANDS 

Sigtryggur Klemenzson Davíð Ólafsson 

Jóhann T. Ingjaldsson 

aur. 
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Seðlabanki Íslands 

Framanri taðan efnahags- og rekstrarreikning höfum við endurskoðað og 
borið saman við bækur bankans, og er hann í samræmi við þær. Einnig höfum við 
á árinu sannreynt, að verðbréf og aðrar bókfærðar eignir eru fyrir hendi. 

Egill Símonarson, 
endurskoðandi, 

kjörinn af bankaráði. 

Gunnlaugur Arnórsson, 
aðalendurskoðandi. 
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Rekstrarreikningur árið 1968 

T E K J U R Krónur aur. 

Reikningurinn staðfestist hér með. 

Fyrir hönd bankaráðs 

Birgir Kjaran, 
formaður. 

Með skírskotun til f ramanskráðra yfirlýsinga endurskoðenda og bankaráðs 
úrskurðast reikningurinn réttur. 

Reykjavík, 2. apríl 1969. 

Gylfi Þ. Gíslason, 
viðskiptamálaráðherra. 



40 
Efnahagsreikningur Framkvæmda 

E I G N I R Krónur aur. 
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sjóðs Íslands 31. desember 1968 

Reykjavík, 12. febrúar 1969. 

SEÐLABANKI ÍSLANDS 

Jóhannes Nordal Sigtryggw Klemenzson Davíð Ólafsson 

Guðmundur B. Ólafsson 
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Rekstrarreikningur Framkvæmda 

G J Ö L D Krónur , aur. 

V F Y T I R 96 086 282 39 
REKSTRARKOSTNAÐUR: 

96 086 282 39 

Framkvæmdasjóður kr. 3.831.722,19 
Efnahagsstofnunin (1/3) — 2.484.000,00 6 315 722 19 

HREINAR TEKJUR: 
Mótvirðissjóður kr. 18.783.674,11 
Framkvæmdasjóður 33.399.489,37 52 183 163 48 

KR. 154 585 168 06 

Framanritaðan efnahags- og rekstrarreikning höfum við endurskoðað og 
borið saman við bækur sjóðsins, og er hann í samræmi við þær. Einnig höfum við 
á árinu sannreynt, að verðbréf og aðrar bókfærðar eignir eru fyrir hendi. 

Egill Símonarson, 
endurskoðandi, 

kjörínn af bankaráði. 

Gunnlaugur Arnórsson, 
aðalendurskoðandi. 
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sjóðs Íslands árið 1968 

T E K J U R Krónur 

VEXTIR 152 063 771 20 
LÁNTÖKUGJÖLD 2 520 600 00 
ADRAR TEKJUR 796 86 

KR. 154 585 168 06 

Með skírskotun til f ramanskráðrar yfirlýsingar endurskoðenda staðfestir stjórn 
Framkvæmdasjóðs Íslands reikninginn hér með. 

Reykjavík, 14. febrúar 1969. 

Jóhann Hafstein, 
formaður. 
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Efnahagsreikningur Ríkisábyrgðasjóðs 

E I G N I R 

KR. 

Krónur 

3 754 460 792 , 31 

Jóhannes Nordal 

Reykjavík, 12. febrúar 1969. 

SEÐLABANKI ÍSLANDS 

Sigtryggur Klemenzson Davíð Ólafsson 

Harald S. Andrésson 

aur. 
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31. desember 1968. 

Framanritaðan efnahagsreikning höfum við endurskoðað og borið saman við 
bækur sjóðsins, og er hann í samræmi við þær. Einnig höfum við á árinu sannreynt, 
að verðbréf og aðrar bókfærðar eignir eru fyrir hendi. 

Egill Símonarson, 
endurskoðandi, 

kjörinn af bankaráði. 

Gunnlaugur Arnórsson, 
aðalendurskoðandi. 





TÖFLUR 
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1. tafla. Þjóðarframleiðsla og verðmœtaráðstöfun. 

1968 
Millj. kr. 
Verðlag 

Aukning í % f.f. ári2) 

2. tafla. Verðlag og kaupgjald. 

Framfœrslu- Neyzluvöru- Byggingar-
Vísitölur, ársmeðaltöl 1960= 100,0 kostnaður verðlag kostnaður Tímakaup 
1960 100,0 100,0 100,0 100,0 
1961 105,1 111,1 113,5 107,0 
1962 116,6 124,2 125,2 121,7 
1963 132,0 139,9 134,9 139,9 
1964 157,4 167,1 154,7 172,5 
1965 168,5 179,5 180,5 199,3 
1966 186,4 202,3 207,4 238,6 
1967 193,0 209,1 213,2 250,9 
1968 218,1 238,0 237.5 266,5 

Vísitölur eftir 
mánuðum 

Febrúar 
Maí 

Ágúst 
Nóv 

Framfœrslukostnaður 
I. jan. 1968 = 100 

Neyzluvöruverðlag 
l.jan. 1968= 100 

Byggingarkostnaður 
okt. 1955 = 100 

1967 1968 1967 1968 1967 1968 
92 101 92 101 Marz 298 314 
92 103 92 103 Júlí 298 332 
93 105 93 105 Nóv 298 345 
96 109 96 111 
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3. tafla. Greiðslujöfnuður við útlönd 1964—1968. * 

( Millj. kr.) 
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4. tafía. Gjaldeyrisstaða bankanna.1) 

Seðlabankinn 

1) Miðað er við skráð gengi á hverjum tíma. 
2) Þ. e. gulleign, verðbréf, víxlar, innstæður hjá erlendum bönkum og gullframlag til IMF, að því leyti 

sem ekki hefur verið dregið á gullframlagið. 
3) Þ. e. I M F og EMA. 



51 
5. tafla. Viðskipti við einstök lönd í millj. kr. 1966—1968. 

Innflutningur, cif. Útflutningur, fob. 

1966 1967 1968 1966 1967 1968 
Fríverzlunarbandalagið: 

Bretland 917,2 949,9 1.079,8 997,0 896,3 644,2 
Danmörk 540,4 636,1 833,3 354,3 220,5 161,3 
Færeyjar 0,5 0,7 2,3 26,6 31,3 64,8 
Noregur 677.8 604,7 617,0 164,6 63,3 75,4 
Svíþjóð 466,7 469,9 463,3 502,7 358,4 464,5 
Austurríki 14,1 14,5 15,7 0,9 0.2 0,4 
Portúgal 19,5 12,2 12,3 180,4 188.7 270,9 
Sviss 61,7 65,4 157,9 22,5 14,0 27,9 
Finnland 163,2 153,3 214,5 197,7 155,4 188,2 

Samtals 2.861,1 2.906,4 3.396,1 2.446,7 1.928,1 1.897,6 
Efnahagsbandalagió: 

2.446,7 1.897,6 

Belgía 144,2 139,6 196,7 79,3 44,2 9,6 
Frakkland 85,0 94,2 172,9 95,4 57,9 21,2 
Holland 339,4 451.9 515,1 337,2 125,5 65,6 
Ítalía 91,6 106,6 120,8 203,9 128,7 239,9 
Luxemburg 1,3 1,9 3,5 0.2 0,2 0,2 
Vestur-Þýzkaland 875,9 917,7 1.309,9 523,5 274,9 416,1 

Samtals 1.537,4 1.711,9 2.318,9 1.239,5 631,4 752,6 
Austur-Evrópulönd: 

1.239,5 752,6 

Austur-Þýzkaland 39,1 144,0 40,4 59,4 54,0 10.5 
Búlgaría 0,2 0,6 0,9 0,9 — — 

Pólland 124,0 95,4 124,9 136,8 101,2 150,4 
Rúmenía 16,9 18,2 5,1 29,9 22,9 12,3 
Rússland 473,2 452,6 653,9 427,3 506,6 520,5 
Tékkóslóvakía 109,6 95,8 107,5 52,7 48,0 42,3 
Ungverjaland 7,5 7,4 6,2 12,1 0,1 3,4 

Samtals 770.5 814,0 938,9 719,1 732,8 739,4 
Önnur Evrópulönd: 

Grikkland 0,2 0,3 0,6 96,0 36,7 66,9 
Írland 6,6 4.0 4,7 35,7 13,4 7,1 
Júgóslavía 1,3 2,6 3,5 2,3 6,7 0,0 
Spánn 38,7 34,4 57,1 169,8 96,2 136,7 
Tyrkland 0,4 0,7 0,8 0,6 0,7 1,3 

Samtals 47,2 42,0 66,7 304,4 153,7 212,0 
Norður-Ameríka: 

Bandaríkin 932,7 1.095,3 903,4 1.000,7 650,6 1.280,7 
Kanada 250,9 17,3 13,9 18,3 20,5 1,2 

Samtals 1.183,6 1.112,6 917,3 1.019,0 671,1 1.281,9 

Nígería 0,2 0,2 0,4 213,7 76,5 63,7 
Japan 263,9 266,6 278,6 21,0 1,2 5,6 
Brasilía 72,8 84,3 94.8 33,8 31,1 68,2 
Ísrael 11,3 11,1 15,3 5,7 1,0 8,9 
Önnur lönd 104,6 167,1 206,9 44,0 70,0 60,6 

Alls 6.852,6 7.116,2 8.233,9 6.046,9 4.296,9 5.090,5 



6. tafla. Yfirlit um peningamál. 

1) Peningamagn: Samtala seðla og myntar, innstæða í sparisjóðsávísanareikn. og hlaupareikn. viðskipta 
banka og sparisjóða að frádregnu geymslufé vegna innflutnings. Myntin er meðtalin frá maí 1968. 

2) Mótvirðisfé er skv. reikn. Seðlabankans, og geymslufé er hjá viðskiptabönkum vegna innflutnings. 
3) Lán Seðlabanka til ríkissjóðs og fjárfestingarlánastofnana, nettó: Samanlagðar tölur úr 2. og 5. dálki 

7. töflu. 



7. t a f la. Úr reikningum Seðlabankans. 

Í millj. kr. 

Aðstaða Aðstaða 
ríkissj. og Endur- Aðstaða fjárfest.- Ýmis Mót-

Seðlar ríkisstofn. keyptir innláns- lánastofnana verð- virðis-
og mvnt (nettó) víxlar stofnana (nettó) bréf fé 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Mánaðarlok 1966: 

Mánaðarlok 1967: 
Janúar 1.001,2 
Febrúar 958,6 
Marz 984,5 
Apríl 1.012,1 
Maí 1.007,6 
Júní 1.062,6 
Júlí 1.056,2 
Ágúst 1.016,3 
September 1.014,1 
Október 996,5 
Nóvember 988,0 
Desember 1.035.0 

Mánaðarlok 1968: 

1) Tölur í 1. dálki sýna seðla í umferð og einnig mynt frá maí 1968. 
2) Tölur í 2., 4. og 5. dálki sýna stöðu ríkissjóðs og ríkisstofnana. innlánsstofnana og fjárfestingarlána-

stofnana við Seðlabankann. 
3) Mótvirðisfé: Þarna er auk mótvirðisfjár á nafni ríkissjóðs og Framkvæmdasjóðs talið mótvirði banda-

rískra vörukaupalána (P. L. 480). 
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8. tafla. Innlán og útlán viðskiptabanka og sparisjóða. 

Spariinnlán Veltiinnlán Útlán 

Í millj. kr. Spari- Spari- Spari-Í millj. kr. 
Bankar sjóðir Samtals Bankar sjóðir Samtals Bankar sjóðir Samtals 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1) Innlánin í töflunni eru nettóinnlán, þ. e. innlán stofnana innbyrðis eru ekki meðtalin. 
2) Innstæður á sparisjóðsávísanareikningum eru taldar með veltiinnlánum, en ekki spariinnlánum. 
3) Geymslufé vegna innflutnings er innifalið í veltiinnlánum. 
4) Tölur töflunnar miðast við skiptinguna í banka og sparisjóði á hverjum tíma. 
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9. tafla. Innlán og útlán banka og sparisjóða.* 

Sparifé: 1964 1965 1966 1967 1968 
Landsbanki 1.851,5 2.207,4 2.538,1 2.726,2 2.822,8 
Útvegsbanki 706,6 851,2 930,6 939,5 1.005.2 
Búnaðarbanki 688,3 926,3 1.108,7 1.245,5 1.406,1 
Iðnaðarbanki 244,0 332,5 426,5 525,4 555,0 
Verzlunarbanki 334,1 427,1 499,9 587,0 633,5 
Samvinnubanki 216,7 317,4 363,8 382,1 415,4 

Samtals 4.041,2 5.061,9 5.867,6 6.405,7 6.838,0 
3 stærstu sparisjóðir 410,1 488,5 545,3 581,6 640,2 
Aðrir sparisjóðir 511,4 621,9 741,9 812,0 937,6 

Sparifé alls 4.962,7 6.172,3 7.154,8 7.799,3 8.415,8 

Veltiinnlán: 
Landsbanki 641,3 745,7 710.4 635,1 780,1 
Útvegsbanki 308,6 406,6 429,7 308,9 330,4 
Búnaðarbanki 219.1 268,8 321,3 373,5 437,2 
Iðnaðarbanki 77,1 76,9 104,5 102,2 130,7 
Verzlunarbanki . . . . 102,3 117,9 105.3 102,6 126,8 
Samvinnubanki 54,9 83,2 87,2 83,7 85,7 

Samtals 1.403,3 1.699,1 1.758,4 1.606.0 1.890,9 
3 stærstu sparisjóðir 54,2 50,3 59,1 60,2 64,2 
Aðrir sparisjóðir 46,8 72,8 85,4 102,9 111,4 

Veltiinnlán alls 1.504,3 1.822,2 1.902,9 1.769,1 2.066,5 

Útlán: 
Landsbanki 

(þar af erlend endurlán) 
Útvegsbanki 
Búnaðarbanki 
Iðnaðarbanki 
Verzlunarbanki 
Samvinnubanki 

Samtals 
3 stærstu sparisjóðir 
Aðrir sparisjóðir 

Útlán alls 

2.926,2 3.819,3 4.374,7 4.621,4 5.158,4 
(166,5) (155,0) (276,3) (384,6) (573,3) 

1.265,1 1.454,2 1.661,3 1.751,7 2.019,6 
753,1 1.004,7 1.299,1 1.543,9 1.769,8 
290,5 348,6 436,5 525,9 594,4 
366,0 429,1 489,2 549,8 616,7 
220,1 315,6 371,2 417,3 437,1 

5.821,0 7.371,5 8.632,0 9.410,0 10.596,0 
381,7 434,3 494,8 531,8 555,0 
418,4 482,3 587,8 675,6 791,1 

6.621,1 8.288.1 9.714,6 10.617,4 11.942,1 
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EIGNIR (í millj. kr.): 

Gullforði 

Erlendar eignir 

ii. Erlendir bankar . . . . 
b. Erlend verðbréf . . . . 
c. Erlendir víxlar 
d. Vöruskiptareikningar 

Kvóti hjá Alþióðagjaldeyrissjóðnum 

a. Gul f ramlag . . . 
b. Krónuframlag . 

Innlánsstofnanir 

a. Óinnleystir tékkar . 
b. Reikningsskuldir . . 
c. Önnur stutt lán . . . . 
d. Verðbréf 
e. Endurkeyptir víxlar 

Fjárfestingarlánasíofnanir 

a. Reikningsskuldir 
b. Önnur stutt lán . 
c. Verðbréf 

Ríkissjóður og ríkisstofnanir 

a. Aðalviðskiptareikningur ríkissjóðs 
b. Aðrir ríkisreikningar 
c. Ríkisstofnanir 
d. Verðbréf 
c. Endurlánað erlent lánsfé 

Aðrir aðilar 

a. Ýmsir reikningar 
b. Verðbréf bæjar- og sveitarfélaga 
c. Önnur verðbréf 

Gengistapsreikningur 1960 

Fasteignir 

Ýmislegt 

10. tafla. Efnahagsreikningur 

ÁRSLOK 
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Seðlabankans 1963—1968. 

MÁNAÐARLOK 1968 

Jan. Febr. Marz Apríl Maí Júní Júlí Ágúst Sept. Okt. Nóv. Des. 

57,9 57,9 57,9 57,9 57,9 57,9 57,9 57,9 57,9 57,9 89,3 89,3 

1.737,9 1.659,8 1.560,2 1.396,2 1.316,6 1.545,5 1.352,3 1.178,3 1.203,1 1.092,3 2.408,6 2.145,5 

347,7 
1.270,2 

59,2 
60,8 

253,4 
1.304,6 

38,6 
63,2 

258,0 
1.193.9 

45,8 
62,5 

233,0 
1.081,5 

21,9 
59,8 

170,8 
1.075,7 

15.0 
55.1 

289.8 
1.189,5 

14,6 
51,6 

111,3 
1.181,0 

13,6 
46,4 

91,5 
1.025,8 

8,8 
52,2 

114,0 
1.030,6 

8,8 
49,7 

57.7 
970,2 

21.8 
42,6 

929,5 
1.329,6 

85,8 
63,7 

525,0 
1.496,5 

72,2 
51,8 

855,0 855,0 855,0 855,0 855,0 855,0 855,0 855,0 855,0 855,0 1.320,0 1.320,0 

213,8 
641,2 

213,8 
641,2 

213,8 
641,2 

213,8 
641,2 

213,8 
641,2 

213,8 
641,2 

213,8 
641,2 

213,8 
641,2 

213,8 
641,2 

213,8 
641,2 

330,0 
990,0 

330,0 
990,0 

1.654,9 1.696,4 1.690,1 1.870,8 1.897,3 1.909,4 1.891,8 2.020,7 2.125,6 2.195,2 2.545,9 2.219,7 

33,7 
108,6 
316,5 

1.196,1 

47,8 
140,4 
310,5 

39,4 
1.158,3 

42,7 
122,9 
300,0 

39,4 
1.185,1 

69,8 
107,8 
271,0 

41,4 
1.380,8 

54,6 
73,4 

255,0 
41,4 

1.472,9 

64.3 
43,0 

347,0 
41,4 

1.413,7 

58,0 
81,5 

310,0 
41,4 

1.400,9 

61,6 
180,5 
285,0 

41,4 
1.452,2 

66,7 
235,0 
344,0 
41,4 

1.438,5 

42,6 
342,8 
294,5 

41,4 
1.473,9 

36,9 
501,8 
435,0 
41,4 

1.530,8 

0,9 
234,6 
465,2 

80,9 
1.438,1 

587,0 616,9 673,2 659,8 656,8 667,4 669,7 690,4 726,1 744,7 691,9 681,5 

126,0 
6,7 

454,3 

141,0 
6,7 

469,2 

144,2 
6,7 

522,3 

131,7 
5,8 

522,3 

131,0 
5,0 

520,8 

146,7 

520,7 

149,7 

520,0 

157,1 

533,3 

180,4 

545,7 

199,9 

544,8 

157,4 
— 

534,5 

152,1 
1,0 

528,4 

845,9 879,8 969,6 1.103,8 1.178,2 1.149,2 1.344,7 1.207,9 1.340,1 1.329,5 1.164,1 1.084,0 

495,1 
127,0 

74,2 
149,6 

542,9 
112,0 

75,3 
149,6 

582,9 
161,6 

0,2 
75,3 

149,6 

710,6 
166,7 

0,2 
76,7 

149,6 

747,1 
204.5 

0,8 
76,2 

149.6 

817,6 
109,4 

0,1 
74,9 

147,2 

887,5 
235,9 

74,1 
147,2 

768,9 
215,1 

0,3 
76,4 

147,2 

849,7 
264,3 

0.3 
78,6 

147,2 

862,1 
243,7 

0,4 
76,1 

147,2 

607,7 
244,6 

19,8 
76,0 

216,0 

540,4 
253,5 

1,2 
76,6 

212,3 

113,5 106,9 112,9 113,3 113,9 112,4 112,3 112,9 130,8 132,7 177,8 171,6 

8,4 
62,2 
42,9 

9,4 
54.2 
43.3 

9,7 
54,0 
49,2 

10,4 
54,0 
48,9 

11,2 
53,9 
48,8 

11,4 
53,3 
47,7 

11,6 
53,2 
47,5 

11,5 
53,2 
48,2 

12,5 
55,3 
63,0 

14,4 
55,2 
63,1 

15,7 
55,2 

106,9 

14,9 
49,3 

107,4 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

16,0 16,0 16,3 16,5 31,8 32,0 31,7 31,9 31,2 31,6 32,0 18,9 

5.870,1 5.890,7 5.937,2 6.075,3 6.109,5 6.330,8 6.317,4 6.157,0 6.471,8 6.431,9 8.431,6 7.732,5 
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10. tafla.frh. Efnahagsreikningur 

ÁRSLOK 

SKULDIR (Í millj. kr.): 1963 1964 1965 1966 1967 1968 

Seðlar og mynt 654,4 776,5 1.017,8 1.084,4 1.035,0 1.031.8 

lnnlánsstofnanir 1.103,1 1.552,0 1.797,4 1.904,3 2.060,3 2.248,4 

a. Almennar innstæður 
b. Innstæður á uppsagnarreikningi 
c. Bundnar innstæður 
d. Mótvirði stofnlána 

123,6 
11,3 

785,6 
182.6 

262,7 
7,7 

1.090,4 
191,2 

396,6 
9,8 

1.388,0 
3,0 

166,5 
7,9 

1.727,2 
2,7 

146,5 
3,2 

1.907,9 
2,7 

171,6 
3,6 

2.073,2 

Fjárfestingarlánastofnanir 82,3 104,3 151,0 123,2 86,9 89,5 

Ríkissjóður og ríkisstofnanir 517,4 554,0 669,8 735,8 556,6 819,5 

a. Aðalviðskiptareikningur ríkissjóðs 
b. Aðrir ríkisreikningar 
c. Ríkisstofnanir, almennar innstæður 
d. Ríkisstofnanir, uppsagnarreikningar 

64,7 
215,5 
103,7 
133.5 

312,4 
83,6 

158,0 

355,8 
158,0 
156,0 

82,6 
367.1 
141.0 
145.1 

217.1 
225,3 
114.2 

309,4 
416,9 

93,2 

Mótvirðisfé 330,1 299,6 268,0 190,9 103,1 61,3 

Aðrir aðilar 6,4 9,5 18,7 31.3 24,3 17,9 

Innstæður Alþjóðagjaldeyrissjóðs 363,7 363,6 363,6 484,4 855,8 1.651,1 

Innstæður Alþjóðabanka 4,7 4,7 0,3 0,2 6,4 7,1 

Yfirdráttarlán frá Evrópusjóðnum — — 

— — — 

440,0 

Erlendar skuldir 273,7 266,5 415,9 419,1 495,4 541,1 

a. Erlendir bankar 
b. Vöruskiptareikningar 
c. Erlend lán til langs tíma 

37,6 
55,4 

180,7 

12,2 
125,8 
128,5 

3,5 
276,1 
136,3 

83,6 
213,6 
121,9 

252,8 
93,0 

149,6 

125.2 
203,6 
212.3 

Ýmislegt 30,2 20,9 16,7 22,2 19,6 23,8 

Gengisbreytingareikningur — — — 221,2 418,8 

Arðsjóður 10,6 13,6 16,6 19,7 25,5 32,3 

Stofnfé 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Varasjóður 106,0 112,3 120,0 132,0 145,0 170,0 

Annað eigið fé 39,9 43,8 50,8 57,4 64,8 79,9 

Alls 3.622,5 4.221,3 5.006,6 5.304,9 5.799,9 7.732,5 
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Seðlabankans 1963— 1968. 

MÁNAÐARLOK 1968 

943,6 914,7 944,1 970,1 1.048,5 1.068,8 1.084,7 1.057,3 1.062,3 1.013,7 1.011,7 1.031,8 

1.996,6 2.064,1 2.104,8 2.224,6 2.237,4 2.150.4 2.200.8 2.208,1 2.203,3 2.162,8 2.118,0 2.248,4 

72,3 
3,2 

1.918,4 
2,7 

135,7 
3,7 

1.922,0 
2,7 

161,9 
3,7 

1.936,5 
2,7 

278,5 
3,7 

1.939,7 
2,7 

262,4 
4,7 

1 .967,6 
2,7 

95,3 
4,7 

2.047.7 
2,7 

124,7 
5,2 

2.068,2 
2,7 

120.5 
5,2 

2.079,7 
2,7 

81.8 
4.6 

2.114,2 
2.7 

56,4 
4.6 

2.099.1 
2.7 

41,9 
3.6 

2.069,8 
2.7 

171,6 
3,6 

2.073,2 

63,3 73,7 27,4 37,5 51,1 215,2 126,5 144,4 107,7 157,4 115,1 89,5 

699,8 745,9 744,6 751,6 603.5 681,1 725,0 655,8 690,1 586,5 83 í,7 819,5 

210,4 
335,2 
154,2 

246.1 
345,6 
154.2 

266,9 
323,5 
154,2 

257.2 
341,1 
153.3 

243.0 
207.2 
153.3 

306,3 
221,5 
153,3 

338,5 
233.2 
153.3 

278.7 
223,9 
153,2 

287,5 
269,3 
133,3 

222,8 
237,4 
126,3 

330,7 
392,7 
108,3 

309,4 
416,9 

93,2 

100,5 63,0 61,0 61,3 63,8 61,8 66,4 60,9 62,5 61,2 62,9 61,3 

30,7 22,9 23,2 23,5 21,7 22,9 21,0 21,5 20,4 20,2 21,6 17,9 

855,8 855,8 855,8 855,8 855,8 855,8 855,8 855.8 855,8 855,7 1.651,1 1.651,1 

6,4 6,4 0,7 0,7 0.7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 7,1 7,1 

— — — — — — — — — 440,0 440,0 

602,1 546,3 546,0 510,5 580,7 612,6 571,8 468.1 765,3 867,0 1.255,5 541,1 

295,8 
156,7 
149,6 

236,4 
160,3 
149,6 

265,9 
130.5 
149.6 

266,7 
94,2 

149,6 

388,6 
42,5 

149,6 

413,0 
52,4 

147,2 

375,0 
49,6 

147,2 

275,3 
45.6 

147,2 

552,5 
65,6 

147,2 

593.3 
126,5 
147,2 

820,0 
219,5 
216,0 

125.2 
203,6 
212.3 

30,0 56,7 88,5 98,6 105,2 120,8 124,0 143,7 163,0 166,0 180,5 23,8 

210,1 210,0 209,9 209,9 209,9 209,5 209.5 209,5 209,5 209,5 405,2 418,8 

21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 2L4 21,4 2.1,4 21,4 21,4 32.3 

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

145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 170,0 

64,8 64,8 64,8 64,8 64,8 64,8 64,8 64,8 64,8 34,8 64,8 79,9 

5.870,1 5.890,7 5,937,2 6.075,3 6.109,5 6.330,8 6.317,4 6.157,0 6.471,8 6.43 J.9 8.431.6 7.732,5 
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II. ta f la . Gengisskráning 

Eining Janúar Febrúar Marz Apríl 

Bandaríkjadollar 1 Kaup 56,93 56,93 56,93 56,93 
Sala 57,07 57,07 57,07 57,07 

Sterlingspund 1 Kaup 137,16 136,96 136,58 136,42 
Sala 137,50 137,30 136,92 136,76 

Kanadadollar 1 Kaup 52,48 52,36 52,53 52,77 
Sala 52,62 52,50 52.67 52,91 

Dönsk króna 100 Kaup 762,64 764,16 764,16 763,30 
Sala 764,50 766,02 766,02 765,16 

Norsk króna 100 Kaup 796,92 796.92 796,92 796,92 
Sala 798,88 798,88 798,88 798,88 

Sænsk króna 100 Kaup 1.103,10 1.101,45 1.101.45 1.101,45 
Sala 1.105,80 1.104,15 1.104,15 1.104,15 

Finnskt mark 100 Kaup 1.356,14 1.358,71 1.361,31 1.361,31 
Sala 1.359,48 1.362,05 1.364,65 1.364.65 

Franskur franki 100 Kaup 1.157,00 1.157,00 1.156,76 1.153,90 
Sala 1.159,84 1.159,84 1.159,60 1.156,75 

Belgískur franki 100 Kaup 114,55 114,72 114,52 114,56 
Sala 114,83 115,00 114,80 114,84 

Svissneskur franki 100 Kaup 1.309,70 1.309,70 1.316,30 1.311,81 
Sala 1.312,94 1.312,94 1.319,54 1.315,05 

Gyllini 100 Kaup 1.578,65 1.578,65 1.576,20 1.573,47 
Sala 1.582,53 1.582,53 1.580,08 1.577,35 

Tékknesk króna 100 Kaup 790,70 790,70 790,70 790,70 
Sala 792,64 792,64 792,64 792,64 

V.-þýzkt mark 100 Kaup 1.423,70 1.423,45 1.426,90 1.428,95 V.-þýzkt mark 
Sala 1.427,20 1.426,95 1.430,40 1.432,45 

Líra 100 Kaup 9,11 9,11 9,12 9,12 
Sala 9,13 9,13 9,14 9,14 

Austurrískur schillingur 100 Kaup 220,10 220,10 220,10 220,46 
Sala 220,64 220,64 220,64 221,00 

Peseti 100 Kaup 81,80 81,80 81,80 81,80 
Sala 82,00 82,00 82,00 82,00 

Reikningskróna 100 Kaup 99,86 99,86 99.86 99,86 
Vöruskiptalönd Sala 100,14 100,14 100,14 100,14 

Reikningsdollar 1 Kaup 
-

— — — 

Vöruskiptalönd Sala — — — — 

Reikningspund 1 Kaup 136,63 136,63 136,63 136,63 
Vöruskiptalönd Sala 136,97 136,97 136,97 136,97 
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í lok hvers mánaðar 1968. 

Maí Júní Júlí Ágúst September Október Nóvember Desember 

56,93 
57,07 

56,93 
57,07 

56,93 
57,07 

56,93 
57,07 

56,93 
57,07 

56,93 
57,07 

87,90 
88,10 

87,90 
88,10 

135,81 
136,15 

135,68 
136,02 

136,30 
136,64 

135,90 
136,24 

136,06 
136,40 

136,06 
136,40 

209,85 
210,35 

209,60 
210,10 

52,77 
52,91 

52,90 
53,04 

53,04 
53,18 

53,04 
53,18 

53,04 
53,18 

53,04 
53,18 

81,94 
82,14 

81,94 
82,14 

763,30 
765,16 

760,19 
762,05 

757,05 
758,91 

757,95 
759,81 

759,14 
761,00 

757,65 
759,51 

1.172,00 
1.174,66 

1.173,10 
1.175,76 

796,92 
798,88 

796,92 
798,88 

796,92 
798,88 

796,92 
798,88 

796,92 
798,88 

796,92 
798,88 

1.230,66 
1.233,46 

1.230,66 
1.233,46 

1.103,05 
1.105,75 

1.101,55 
1.104,25 

1.102,60 
1.105,30 

1.103,75 
1.106,45 

1.103,35 
1.106,05 

1.101,00 
1.103.70 

1.698,64 
1.702,50 

1.698,64 
1.702,50 

1.361,31 
1.364.65 

1.361,31 
1.364,65 

1.361,31 
1.364,65 

1.361,31 
1.364,65 

1.361,31 
1.364,65 

1.361,31 
1.364,65 

2.101,87 
2.106,65 

2.101,87 
2.106,65 

1.144,56 
1.147,40 

1.144,56 
1.147,40 

1.144,56 
1.147,40 

1.144,56 
1.147,40 

1.144,56 
1.147,40 

1.772,65 
1.776,67 

1.775,00 
1.779,02 

114,40 
114,68 

114,18 
114,46 

114,12 
114,40 

113,72 
114,00 

113,24 
113,52 

113,06 
113,34 

175,40 
175,80 

175,34 
175,74 

1.321,66 
1.324.90 

1.323,34 
1.326.58 

1.325,11 
1.328,35 

1.323,26 
1.326,50 

1.322,76 
1.326,00 

1.325,20 
1.328,44 

2.046,09 
2.050,75 

2.045,14 
2.049,80 

1.575,37 
1.579.25 

1.570,75 
1.574,63 

1.572,92 
1.576,80 

1.566,40 
1.570.28 

1.565,62 
1.569,50 

1.464,27 
1.568,15 

2.424,85 
2.430,35 

2.434,90 
2.440,40 

790,70 
792,64 

790,70 
792,64 

790,70 
792,64 

790,70 
792.64 

790,70 
792,64 

790,70 
792.64 

1.220,70.. 
1.223,70 

1.220,70 
1.223,70 

1.430,20 
1.433,70 

1.421,50 
1.425.00 

1.417,93 
1.421,43 

1.428,80 
1.432,30 

1.433,10 
1.436,60 

1.431,35 
1.434,85 

2.206,31 
2.211.35 

2.199,00 
2.204,04 

9,16 
9,18 

9,14 
9,16 

9,15 
9.17 

9,16 
9.18 

9,15 
9,17 

9,14 
9,16 

14,08 
14,12 

14,08 
14,12 

220,46 
221,00 

220,46 
221,00 

220,46 
221.00 

220,46 
221.00 

220,46 
221,00 

220,46 
221,00 

339,78 
340,56 

340,27 
341,05 

81,80 
82,00 

81,80 
82.00 

81,80 
82.00 

81,80 
82,00 

81,80 
82,00 

81,80 
82.00 

126,27 
126,55 

126,27 
126,55 

99,86 
100,14 

99,86 
100,14 

99,86 
100,14 

99,86 
100,14 

99,86 
100,14 

99,86 
100,14 

99,86 
100.14 

99,86 
100,14 

— — — — 

— 

87,90 
88,10 

87,90 
88,10 

136,63 
136,97 

136,63 
136,97 

136,63 
136,97 

136,63 
136,97 

136,63 
136,97 

136,63 
136,97 

210,95 
211,45 

210,95 
211,45 
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13. tafla. Skipting seðlamagnsins á seðlastærðir í árslok. 

12. tqfla. Seðlar og mynt 






