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Alþjóðleg greiðslueining 
Umræðum þeim um endurskipulagn-

ingu hins alþjóðlega greiðslukerfis, 
sem áður hefur verið frá skýrt hér í 
ritinu, hefur verið haldið áfram með 
auknum þunga undanfarið ár. Bak-
grunnur þessara umræðna hefur verið 
vaxandi áhyggjur manna af þvi, að 
skortur á alþjóðlegri greiðslugetu í 
formi viðunandi gjaldeyrisvarasjóða 
kynni að setja milliríkjaviðskiptum of 
þröngar skorður og þannig leiða til 
minnkandi viðskipta og hagvaxtar. 

Rökin fyrir þessari skoðun eru í því 
fólgin, að fyrirsjáanlegt virðist, að 
aukning heildargjaldeyrisforða heims-
ins muni stöðvast í tiltölulega náinni 
framtið, en reynslan hefur sýnt, að 
gjaldeyrisvarasjóðir þurfi að geta auk-
izt i líku hlutfalli og heimsviðskipti, ef 
ekki eigi að skapast víðtækir greiðslu-
örðugleikar. Liggur þetta í því m. a., að 
flestar þjóðir hafa eftir reynslu sinni 
skapað sér ákveðin markmið varðandi 
hlutfallið á milli æskilegs gjaldeyris-
forða annars vegar og greiðsluþarfar-
innar, t. d. innflutningsverðmætisins, 
hins vegar. Virðist meðaltalshlutfall 
gjaldeyrisforða af ársinnflutningi hafa 
legið nærri 40% í heiminum um mörg 
undanfarin ár. 

Aukning gullframleiðslu í heiminum 
hefur lengi verið alls ónóg, til þess að 
þetta hlutfall gæti haldizt, en úr því 
hefur verið bætt með þvi að nota ákveðn-
ar alþjóðlegar gjaldeyristegundir í sama 
skyni. Er hér fyrst og fremst um tvær 

gjaldeyristegundir að ræða, sterlings-
pund og dollara, en síðustu árin hefur 
drýgsti hlutinn af aukningu gjaldeyris-
forða heimsins verið í dollurum. Hefur 
t. d. helmingurinn af gjaldeyrisforða-
aukningu heimsins undanfarin 14 ár 
verið í formi dollarainnstæðna. Án þess-
arar þróunar má allt að þvi öruggt telja, 
að fyrir löngu hefði tekið fyrir þá öru 
aukningu heimsviðskipta, sem átt hefur 
sér stað á þessu tímabili. 

Það fyrirkomulag, að nota ákveðnar 
gjaldeyristegundir sem alþjóðlegan 
gjaldmiðil við hlið gulls, hefur því 
haft mjög mikla þýðingu og i rauninni 
reynzt mjög vel. Er það ekki sízt að 
þakka hinni traustu og ábyrgu stjórn, 
sem verið hefur á fjármálum Bandarikj-
anna þetta timabil. Það hefur hins veg-
ar orðið ljósara, eftir þvi sem lengra 
hefur liðið, að óhugsandi væri að leysa 
gjaldeyrisforðavandamál heimsins um 
langa framtið með þessum hætti. Aukn-
ing gjaldeyrisinnstæðna í formi dollara 
hlýtur að skapast með þeim hætti, að 
halli sé á greiðsluviðskiptum Bandaríkj-
anna, sem jafnaður er með auknum inn-
stæðum annarra þjóða. Þvi hljóta hins 
vegar að vera einhver takmörk sett, hve 
miklar skiddbindingar nokkur þjóð 
treystir sér til að taka á sig i þessu 
formi. Vegna minnkandi gjaldeyrisforða 
Bandarikjanna undanfarin ár samfara 
vaxandi dollarainnstæðum annarra 
þjóða, hefur Bandaríkjamönnum orðið 
Ijós nauðsyn þess að draga úr eða eyða 
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með öllu greiðsluhalla sínum og þá um 
leið aukningu dollarainnstæ'Öna annarra 
þjóSa. Þótt Bandaríkjamenn hafi enn, 
sem komið er, ekki náð þessu marki, 
virðist engin ástæða til að efa, a'ð þaS 
muni takast, áSur en mjög langt líður. 
Þegar að því kemur, skiptir því miklu 
máli, aö menn hafi komiö sér saman 
um aðra leið til þess að tryggja nauð-
synlega aukningu gjaldeyrisforða heims-
ins, þannig að eðlilegur vöxtur viðskipta 
geti haldið áfram á komandi tímum. 

Hér er að sjálfsögðu um flókið og 
vandasamt mál að ræða, enda hafa skoð-
anir verið skiptar um það, hvaða leiðir 
væru heppilegastar í þessu efni. Hafa 
miklar umræður farið fram um það á 
undanförnu ári, bæði innan Alþjóða-
gjaldeyrissjóðsins og meðal hinna svo-
kölluðu 10 ríkja, er gerðu með sér fyrir 
nokkrum árum sérstakan samning til að 
styrkja greiðslukerfið. Þótt umræðum 
þessum hafi miðað hægt, er þó full 
ástæða til þess að vona, að grundvöllur 
samkomulags sé að skapast, enda þótt 
enn virðist þurfa eitt til tvö ár til frek-
ari athugana og samningaumleitana, 
áður en endanleg niðurstaða fáist. 

Mikilvægasti þátturinn í þeim tillög-
um, sem nú eru uppi í þessum efnum, 
er, að komið verði á fót nýrri greiðslu-
einingu, er eingöngu verði notuð í við-
skiptum milli seðlabanka viðkomandi 
landa í því skyni að jafna almennan 
greiðsluhalla milli þjóða. Búið verði svo 
um hnútana með skuldbindingum af 
hálfu allra þeirra þjóðci, er sterkastan 
gjaldmiðil hafa, að þessi nýja greiðslu-
eining verði talin jafntraust og örugg 
og gull og geti staðið við hlið þess sem 
alþjóðleg mynt. Með þessu móti einu 
er hægt að tryggja það, að spákaup-
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mennska með gull hætti, en hún hefur 
átt verulegan þátt í þvi að skapa óvissu 
í alþjóðlegum peningamálum undanfar-
in ár. 

Allmiklar deilur hafa verið um það, 
að hve miklu leyti ákvarðanir varðandi 
hina nýju greiðslueiningu skuli vera i 
höndum Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og að 
hve miklu leyti i höndum 10 rikjanna 
svo nefndu. Virðist það nú skilyrði sam-
komulags, að helztu iðnaðarrikin, sem 
mynda 10 rikin, hafi úrslitavald i hönd-
um varðandi það, hve mikið megi gefa 
út í hinum nýju einingum. A hinn bóg-
inn er útlit fyrir, að allir verði sammála 
um, að einingunum verði skipt milli allra 
rikja heims eftir hlutlægu mati, t. d. i 
hlutfalli við kvóta þeirra hjá Alþjóða-
gjaldeyrissjóðnum. 

Frá sjónarmiði smárikja, eins og Ís-
lands, er að sjálfsögðu æskilegast, að 
allar aðgerðir i þessum efnum séu i 
höndum alþjóðastofnunar, eins og Al-
þjóðagjaldeyrissjóðsins, i stað þess að 
vera i höndum tiltölulega þröngs hóps 
stærri, þjóða. Hitt skiptir þó enn meira 
máli, að allar þjóðir hafi jafnan aðgang 
að hinum nýju einingum og njóti þannig 
beint þess hagræðis, sem þær veita. 

Því verður á engan hátt lialdið fram, 
að þær tillögur, sem nú er liklegast að 
nái fram að ganga, séu á allan hátt 
þannig, að Íslendingar hafi ástæðu til 
að fagna þeim. Sannleikurinn er hins 
vegar sá, að hagsmunir Íslendinga eru 
svo tengdir vexti og viðgangi alþjóða-
viðskipta, að þeir hljóta að styðja allar 
raunhæfar aðgerðir í þá átt að treysta 
greiðslukerfið og eyða þeirri óvissu, sem 
nú er óneitanlega framundan í alþjóða-
gjaldeyrismálum. 



Frá ársfundi Seðlabankans 
Hér fer á eftir erindi það, er dr. Jóhannes Nordal, banka-
stjóri, formaður bankastjómar Seðlabankans, flutti í 
tilefni ársfundar bankans 6. apríl 1966. 

Í ársskýrslu Seðlabankans, sem lögð 
hefur verið fram í dag, er að finna 
margvíslegar tölulegar upplýsingar um 
starfsemi Seðlabankans og um þá þætti 
efnahagsþróunarinnar, svo sem pen-
inga- og gjaldeyrismál, er varða hann 
sérstaklega. Ég mun hér að venju rekja 
nokkur meginatriði, sem fram koma í 
skýrslunni, en að öðru leyti vísa til 
þeirra upplýsinga, sem í henni er að 
finna. Jafnframt því að gera grein fyrir 
þróun mála á árinu 1965, er þess einnig 
að minnast í dag, að þetta er fimmti árs-
fundur Seðlabanka Íslands, síðan hann 
varð sjálfstæð stofnun með lögum nr. 10 
frá 29. marz 1961. Var fyrsti fundur 
bankaráðs haldinn 6. apríl 1961 fyrir 
réttum fimm árum. Þótt engan veginn 
sé ástæða til að minnast slíks afmælis 
með sérstökum hætti, gefur það engu að 
síður tilefni til þess, að litið sé yfir far-
inn veg og kannað, hvar stofnunin er á 
vegi stödd og hver verkefni biði hennar. 

Starfsemi Seðlabankans, einsogflestra 
annarra peningastofnana hér á landi, er 
í stöðugri þróun. Á þessum fáu árum, 
sem hann hefur starfað sem sjálfstæð 
stofnun, hafa honum sífellt bætzt ný 
verkefni og enn fleiri bíða úrlausnar. 
Veigamikill þáttur í aukinni starfsemi 

Seðlabankans hefur verið þjónusta hans 
við ríkissjóð, svo sem meðferð ríkis-
ábyrgða, útgáfa og sala verðbréfa og 
fjölda margt annað, er lýtur að lána-
málum á ríkisins vegum. Enn fremur 
hefur hann í vaxandi mæli tekið að sér 
að inna af hendi margvísleg sérfræðileg 
störf og athuganir, bæði fyrir fjármála-
ráðuneytið og aðra opinbera aðila. 

Eitt af því, sem löggjöf Seðlabankans 
gerir ráð fyrir, er, að hann taki við út-
gáfu myntar úr hendi ríkissjóðs, en af 
því gæti orðið verulegur sparnaður og 
hagræði. Til þessa hefur Seðlabankann 
skort aðstöðu til að úr þessu gæti orðið, 
en væntanlega mun brátt úr því rætast, 
a.m.k. til bráðabirgða. Slík skipulags-
breyting mundi jafnframt gefa tilefni 
til þess, að tekið verði til gaumgæfilegr-
ar athugunar, hvaða breytingar sé hent-
ugt að gera bæði á stærðum og gerðum 
mynteininga og seðla. Kemur þá sér-
staklega til greina, að mynt komi í stað 
minnstu seðlastærðanna, sem nú eru í 
umferð, og jafnvel að felldar verði niður 
allra smæstu mynteiningarnar, t.d. und-
ir 10 aurum, en þær hafa varla lengur 
neitt hagnýtt notagildi í viðskiptalífinu. 

Þrátt fyrir vaxandi þjónustu og sam-
skipti fyrir ríkissjóð og ríkisstofnanir, 
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eru þó viðskiptin við banka og aðrar 
innlánsstofnanir langfyrirferðarmesti 
þátturinn í starfsemi bankans. Þótt 
Seðlabankinn hafi á undanförnum árum 
að jafnaði rekið aðhaldssama stefnu í 
peningamálum, sem á ýmsan hátt hefur 
aukið á erfiðleika þeirra, er stjórna 
bönkum og sparisióðum, held ég sé óhætt 
að fullyrða, að tekizt hafi á milli bank-
ans og annarra peningastofnana góð 
samvinna og gagnkvæmur skilningur 
varðandi þá stefnu, sem rekin hefur 
verið. Jafnframt hefur verið vaxandi 
samvinna um það að gera þjónustu 
bankakerfisins bæði betri og öruggari 
fyrir viðskiptavini bankanna. Það er 
mikil þörf á því, að bankastofnanir sam-
ræmi starfsemi sína frekar en orðið er 
og vinni saman að því að bæta viðskipta-
hætti og tryggja það, að hið mikla fjár-
magn, sem viðskiptabankar og spari-
sjóðir fara með, sé notað á heilbrigð-
an og arðbæran hátt. Eðlilegt er, að 
þessu marki sé náð fyrst og fremst á 
grundvelli frjálsrar samvinnu, en þó tel 
ég engu að síður nauðsynlegt, að hafizt 
verði handa, áður en mjög langt líður, 
um að endurskoða gildandi löggjöf um 
banka og sparisjóði. Virðist í rauninni 
full ástæða til, að samin verði heildar-
löggjöf um innlánsstofnanir, er nái bæði 
til banka, sparisjóða og innlánsdeilda, 
enda þótt einstakir bankar starfi áfram 
að nokkru samkvæmt sérstökum lögum, 
sem um þá gilda hvern um sig. 

Það hefur verulega háð Seðlabankan-
um að undanförnu, að hann hefur búið 
við mjög þröngt húsnæði, þar sem hann 
hefur verið í sambýli við stærsta við-
skiptabanka landsins, sem er í örum 
vexti. Var það þegar ljóst, er bankinu 
var stofnaður, að hann yrði að stefna að 

því að eignast eigið húsnæði, er upp-
fyllti allar þær kröfur, er seðlabanka-
starfsemi fylgja. Keypti bankinn í þessu 
skyni fyrir nokkrum árum lóð við Lækj-
argötu, er talin var hentug til þessara 
þarfa. Byggingarmál bankans hafa síð-
an verið til athugunar og umræðu hjá 
bankastjórn og bankaráði, og hefur ver-
ið haft um það náið samráð við Reykja-
víkurborg. Leiddu þær viðræður til þess 
síðastliðið haust, að borgarráð féllst á, 
að samið yrði við bankann um lóðina nr. 
11 við Fríkirkjuveg, ef hún að undan-
genginni hugmyndasamkeppni reyndist 
hagkvæm til staðsetningar á byggingu 
fyrir Seðlabankann. Mundi þá bankinn 
að sjálfsögðu fús til að semja um maka-
skipti við Reykjavíkurborg á Fríkirkju-
vegi 11 og lóð þeirri, sem bankinn á nú 
við Lækjargötu. Þarf þetta mál enn 
langrar athugunar við, og eru engin lík-
indi til þess, að hafizt verði handa um 
nýja bankabyggingu á þessum stað, fyrr 
en að tveimur til þremur árum liðnum. 
Vegna orðróms vil ég taka fram, að 
aldrei hefur komið til orða, að bankinn 
keypti lóðina á horni Lækjargötu og 
Austurstrætis. 

Kem ég þá að þróun efnahagsmála á 
árinu 1965. Efnahagslega voru megin-
einkenni þróunarinnar á árinu hin sömu 
og undanfarinna ára, þ.e.a.s. ör vöxtur 
þjóðarframleiðslu og útflutningstekna, 
sterk staða þjóðarbúsins út á við, en 
mikil þensla á innlendum markaði. 

Samkvæmt bráðabirgðaáætlunum er 
gert ráð fyrir því, að þjóðarframleiðsl-
an hafi aukizt um 5% á árinu 1965, sem 
er örlítið minna en árið áður. Mjög mikil 
aukning fiskafla var enn meginundir-
staða framleiðsluaukningarinnar, en í 
öðrum greinum hlaut framleiðsluaukn-
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ingin að takmarkast af því, að vinnuafl 
og aðrir framleiðsluþættir voru þegar 
nýttir til hins ýtrasta í upphafi ársins. 
Auk hins mikla sjávarafla á árinu voru 
ytri aðstæður þjóðarbúinu hagkvæmar. 
Eftirspurn var mikil og vaxandi í flest-
um löndum, sem Íslendingar eiga skipti 
við, og kom það fram í hækkandi verði 
á útflutningsafurðum og batnandi við-
skiptakjörum. Aftur á móti átti eftir-
spurnarþrýstingurinn erlendis að sjálf-
sögðu þátt í því að auka þensluna innan 
lands. 

Við þessar aðstæður fóru utanrikis-
viðskipti Íslendinga ört vaxandi á árinu 
1965, og jókst heildarverðmæti útflutn-
ingsins um 16%, en jafnframt varð mik-
il aukning útflutningsvörubirgða. Inn-
flutningsaukningin varð hins vegar ekki 
nema 5%, en það stafaði að verulegu 
leyti af því, að innflutningur skipa og 
flugvéla varð nú 350 millj. kr. minni en 
1964, en þá hafði hann orðið óvenjulega 
mikill. Án skipa og flugvéla varð inn-
flutningsaukningin á árinu 1965 13%, 
en var mjög vaxandi síðustu mánuði 
ársins. Um greiðslujöfnuðinn í heild 
liggja enn aðeins fyrir grófar áætlanir, 
en samkvæmt þeim virðist viðskipta-
jöfnuðurinn á vörum og þjónustu hafa 
orðið hagstæður um 100-150 millj. kr. á 
árinu 1965, en var á árinu 1964 óhag-
stæður um 340 millj. kr. Þessi saman-
burður ruglast nokkuð af því, hve mik-
ill munur var á innflutningi skipa og 
flugvéla þessi tvö ár, en án hans hefur 
greiðslujöfnuðurinn liklega ekki batn-
að um meira en 100-200 millj. Vegna 
innflutnings skipa og flugvéla jukust 
skuldir einkaaðila erlendis á árinu um 
210 millj., en opinberar skuldir lækkuðu 
hins vegar um 50 millj. kr. Gjaldeyris-

staða bankanna batnaði um 319 millj. 
kr. og nam í árslok 1912 millj., en það 
samsvarar um það bil fjögurra mánaða 
andvirði innflutnings. 

Staða þjóðarbúsins út á við hélt því 
áfram að batna á árinu 1965, og má 
segja, að stefnt hafi stöðugt í þá átt 
undanfarin fimm til sex ár, þrátt fvrir 
nokkrar sveiflur. Þegar Seðlabanki Ís-
lands hóf starfsemi sína fyrir fimm ár-
um, var hin veika gjaldeyrisstaða enn 
eitt megináhyggjuefnið í efnahagsmál-
um. Nettógjaldeyriseign var í lok marz 
1961 aðeins 148 millj. kr., og Íslendingar 
höfðu á árinu 1960 orðið að grípa til 
þess ráðs að taka veruleg yfirdráttaiián 
hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og Evr-
ópusjóðnum til þess að skapa grundvöll 
frjálsari gjaldeyris- og innflutningsvið-
skipta. Síðan hefur gjaldeyrisstaðan 
batnað ár frá ári eða alls um tæpar 1800 
millj. á hálfum áratug, þ-e.a.s. árin 1961 
til 1965. Lán til langs tíma hafa að vísu 
aukizt á sama tímabili um 979 millj. kr., 
en meginorsök skuldaaukningarinnar 
hefur verið hinn mikli innflutningur 
skipa og flugvéla, sem á þessum árum 
hefur numið nærri 2300 millj. kr. að 
verðmæti. í hlutfalli bæði við þjóðar-
framleiðslu og gjaldeyristekjur hefur 
skuldastaðan gagnvart útlöndum verið 
verulega batnandi síðustu árin. 

Árangur sá, sem náðst hefur í gjald-
eyrismálum á undanförnum árum leyfir 
það að óbreyttri þróun, að nokkuð sé 
skipt um áherzlur að því er varðar 
stefnumið í efnahagsmálum. Þótt örygg-
ið út á við hljóti alltaf að vera eitt 
meginsjónarmið í efnahagsmálastefnu 
þjóðar, sem svo mjög er háð sveiflum í 
gjaldeyrisöflun og Íslendingar eru, ætti 
ekki að þurfa að leggja eins ríka áherzlu 
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á það sjónarmið á næstunni, eins og gert 
hefur verið sl. fimm ár. Verði áfram-
haldandi aukning gjaldeyristekna á 
næstu árum, er því full ástæða til þess 
að nota það svigrúm, sem þannig skap-
ast, til þess að halda áfram að opna hag-
kerfið fyrir aukinni samkeppni utan að. 
Eftir að innflutningshöft hafa að mestu 
verið afnumin, er mikilvægasta verkefn-
ið í þessu efni tvímælalaust endurskoðun 
tollakerfisins. Með aukinni samkeppni 
er bæði hægt að tryggja betri nýtingu 
framleiðsluþátta þjóðarbúsins, svo sem 
vinnuafls og f jármagns, en jafnframt er 
spornað við verðhækkunum, er stafa af 
ófullnægjandi framboði á hinum þrönga 
innanlandsmarkaði. Mun ég víkja að 
þessu efni aftur síðar. 

Eitt meginvandamálið í stjórn efna-
hagsmála á árinu 1965 var, eins og und-
anfarin ár, mikil þensla í eftirspurn 
innan lands og verðhækkunarþróun sú, 
sem henni var samfara. Veigamesta or-
sök eftirspurnaraukningarinnar var 
mikil tekjuaukning í útflutningsatvinnu-
vegunum og sú aukning endurkaupa og 
innstreymi fjár frá útlöndum, sem henni 
fylgdi. Peningalega hefði þetta þó ekki 
þurft að hafa í för með sér verulega 
þenslu, ef ekki hefðu einnig komið til 
áhrif frá greiðsluhalla ríkissjóðs og 
aukningu endurkaupa landbúnaðaraf -
urða. 

Greiðsluhallinn hjá ríkissjóði varð 
mestur fyrri hluta ársins, og átti hann 
mikinn þátt í þeirri aukningu peninga-
magns, sem þá átti sér stað. Síðari helm-
ing ársins fór afkoma ríkissjóðs örv 
batnandi, en hreyfingar á stöðu ríkis-
sjóðs við Seðlabankann og aðrar láns-
stofnanir benda þó til þess, að um 100 
millj. kr. greiðsluhalli hafi orðið á árinu. 

Þegar staða ríkissjóðs fór að batna 
með haustinu, kom til skjalanna mikil 
aukning endurkaupa vegna landbúnað-
arafurða, sem hafði í för með sér nýtt 
útstreymi fjár úr Seðlabankanum. Þessi 
aukning landbúnaðarendurkaupa stafaði 
að langmestu leyti af tvennu, en það 
var hækkun á haustverðlagningu land-
búnaðarafurða annars vegar, en hins 
vegar mikil aukning smjörbirgða í land-
inu, sem enn hefur enginn markaður 
fundizt fyrir. Slík útlánsaukning á sér 
lítið mótvægi í aukningu raunverulegrar 
framleiðslu, og eru verðbólguáhrif þeirra 
því sérstaklega varasöm. Sérstakt 
vandamál fyrir þá viðskiptabanka, sem 
veita lán út á landbúnaðarafurðir, svo 
og Seðlabankann, sem endurkaupir þau, 
er umframframleiðsla og birgðasöfnun 
mj ólkurafurða, sérstaklega smjörs. Jafn-
framt bendir reynslan af hækkun end-
urkaupanna í heild sl. haust enn á ný á 
það, hverjar hættur geti verið fólgnar 
í sjálfkrafa endurkaupum, sem geta á 
skömmum tíma valdið útlánaþenslu, sem 
Seðlabankinn fær lítt við ráðið. 

Fyrir áhrif þeirra afla, sem nú hefur 
verið lýst, var lausafjárstaða banka-
kerfisins yfirleitt góð á árinu, og mikil 
þensla átti sér stað bæði í peningamagni 
og útlánum. Útlán banka og sparisjóða 
jukust um 1452 millj. kr. eða 22%, en 
þá hefur verið tekið tillit til bókhalds-
breytinga á útlánum stofnlánadeildar-
innar. Þetta er um tvöföld útlánaaukn-
ing frá því árið áður, þegar hún nam 
713 millj. eða 12%. Þótt spariinnlán 
ykjust um 1222 millj. kr. á árinu, sem 
er 462 millj. kr. meiri aukning en árið 
áður, varð hlutfallið á milli útlánaaukn-
ingar bankakerfisins annars vegar og 
aukningar spariinnlána hins vegar mun 
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óhagstæðara en á árinu 1964. Varð út-
lánaaukningin nú 230 millj. kr. meiri 
en aukning spariinnlána, en hafði verið 
heldur minni árið áður. 

Jafnframt þessari útlánaþenslu jókst 
peningamagn og greiðslugeta ört. Bein 
aukning peningamagns, þ.e.a.s. seðla-
veltu og ávisanareikninga, nam rúmum 
24% á árinu. Svipuð aukning varð á 
ávísanaskiptum við Seðlabankann, en 
þau eru nokkur mælikvarði á viðskipta-
veltuna í landinu. Í heild jókst upphæð 
ávísanaskipta um 23,5%, og varð aukn-
ingin mest síðari hluta ársins, en þá nam 
hún rúmum 28% miðað við sama tíma 
árið áður. (Þar sem tölur um ávísana-
skipti hafa ekki hingað til verið birtar, 
er ef til vill fróðlegt að nefna, að heildar-
upphæð sú, sem fór um hendur ávísana-
skiptadeildar Seðlabankans á árinu 
1965, nam 29.418 millj. kr., sem er um 
það bil eitt hundrað millj. kr. að meðal-
tali hvern virkan dag). 

Áhrif hinnar miklu eftirspurnaraukn-
ingar fóru að koma greinilega fram síð -
asta ársfjórðunginn, en þá jókst inn-
flutningur um 22% frá sama tíma árið 
áður, ef skip og flugvélar eru undan-
skilin. 

Í árslok var svo komið, að bankastjórn 
Seðlabankans taldi nauðsynlegt að grípa 
til aðgerða í peningamálum til þess að 
hamla á móti hinni vaxandi þenslu, sem 
nú hefur verið lýst. Helztu aðgerðir 
bankans voru eftirfarandi: 

Í fyrsta lagi var skylda banka og ann-
arra innlánsstofnana til að binda fé í 
Seðlabankanum aukin úr 25 % í 30 % af 
innlánsaukningu, en hámarksbindi-
skylda hverrar stofnunar hækkuð úr 
18% í 20% af heildarinnstæðum. 

Í öðru lagi voru innlánsvextir hækk-

aðir almennt um 1%, svo að þeir yrðu 
hinir sömu og giltu fram til ársloka 
1964. Hliðstæðar hækkanir voru ákveðn-
ar á útlánsvöxtum, þó þannig, að mjög 
lítil hækkun varð á vöxtum af afurða-
lánum með veði i útflutningsframleiðslu. 

Í þriðja lagi beindi bankastjórn Seðla-
bankans þeim tilmælum til bankanna, að 
þeir gættu hófs í útlánum á komandi 
ári, en legðu jafnframt kapp á að láta 
rekstrarfjárþörf atvinnuveganna, og þá 
einkum sjávarútvegsins, sitja fyrir um 
lánveitingar. 

Þessar peningalegu aðgerðir eru lík-
legri til árangurs, vegna þess að einnig 
hafa verið gerðar ráðstafanir til þess að 
bæta hag ríkissjóðs, auk þess sem tekjur 
hans hafa farið vaxandi undanfarið 
vegna aukinnar veltu. Sá halli, sem varð 
á rekstri ríkisins 1964 og allt fram á síð-
ari hluta ársins 1965, virðist því nú að 
mestu eða öllu úr sögunni, svo að áhrif 
peningalegra aðgerða eru ekki lengur að 
engu gerðar vegna áhrifa frá halla-
rekstri ríkissjóðs. 

Reynsla undanfarinna ára bendir hins 
vegar eindregið til þess, að ráðstafanir 
í peningamálum og fjármálum ríkisins 
séu ekki einhlítar til lausnar verðbólgu-
vandamálum af því tagi, sem við hefur 
verið að etja hér á landi. Þessar ráð-
stafanir hafa undanfarin ár reynzt 
miklu árangursríkari í því að draga úr 
aukningu innflutnings og varðveita 
greiðsluaðstöðu þjóðarbúsins út á við, 
heldur en að koma í veg fyrir innlendar 
verðhækkanir. Ástæðurnar fyrir þessu 
liggja tvímælalaust að verulegu leyti í 
því, hve lokaður hluti íslenzka hagkerfis-
ins er fyrir utan að komandi samkeppni, 
svo að ört vaxandi eftirspurn hefur 
fljótlega áhrif til verulegra verðhækk-
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ana. Aðstæðurnar í byggingariðnaðinum 
eru gott dæmi um þetta. Eins og á öll-
um velmegunartímum, hefur tekjuaukn-
ingin undanfarin ár leitt til ört vaxandi 
eftirspurnar eftir húsnæði, jafnframt 
því sem aðrar byggingaframkvæmdir 
hafa aukizt mjög. Afkastageta bygg-
ingariðnaðarins og tæknilegar aðstæður 
leyfa hins vegar ekki nægilega skjóta 
aukningu framboðs á nýju húsnæði, til 
þess að hinni nýju eftirspurn verði mætt 
með viðunandi hætti. Afleiðingin kemur 
fram í hækkandi verði á húsnæði, sem 
síðan veldur enn meiri aukningu eftir-
spurnar, og svo koll af kolli, unz fast-
eignaverðlag hefur hækkað langt um-
fram það, sem eðlilegt getur talizt. Að-
eins aukið framboð getur leyst úr slíku 
vandamáli, svo að vel sé. Frá þessu 
sjónarmiði er mikilvæg sú ráðstöfun, 
sem nú er í undirbúningi, að lækkaðir 
verði tollar af tilbúnum húsum og hús-
hlutum í því skyni að auka framboð á 
húsnæði. 

Annað skref í sömu átt, sem ætti að 
hafa hagstæð áhrif á efnahagsþróunina, 
er sú aukning frílistans, sem ákveðin 
var í árslok 1965. Einnig hafa verið í 
undirbúningi ýmsar frekari lækkanir á 
tollum, en áframhaldandi lækkun þeirra 
tollmúra, sem hlaðizt hafa upp 1 kring-
um hið íslenzka hagkerfi undanfarna 
þrjá áratugi, hlýtur að verða eitt mikil-
vægasta verkefnið í efnahagsmálum á 
næstu árum. 

Eigi samræmdar aðgerðir í þá átt að 
lækka tolla að ná tilgangi sínum, er 
mikilvægt, að samtímis séu gerðar ráð-
stafanir í lánamálum, er miði að því að 
auðveldafyrirtækjum aðlögun að breytt-
um aðstæðum. Hefur Seðlabankinn tali'5 
eðlilegt, að þetta sjónarmið ráði mestu 

um það, hvernig háttað verði endurkaup-
um iðnaðarvöruvíxla, en bankastjórnin 
hefur nýlega samþykkt og sent við-
skiptabönkunum reglur þar að lútandi, 
þar sem slík endurkaup eru bundin við 
lítt tollverndaðan iðnað og útflutnings-
iðnað. Þetta mál er enn á frumstigi, og 
er þegar Ijóst, að á því eru ýmsir fram-
kvæmdaerfiðleikar. Á hinu liggur einnig 
vafi, en það er, hvort sjálfkrafa endur-
kaup, eins og þau nú tíðkast, séu raun-
verulega heppilegasta formið á hugsan-
legri lánafyrirgreiðslu Seðlabankans. 
Sveigjanlegri stefna, sem miðaði frekar 
að því að beina lánsfé, þangað sem þess 
er mest þörf hverju sinni, gæti orðið 
iðnaðinum til mun meiri hjálpar. Jafn-
framt er hætt við, að enn auknar sjálf-
krafa lánveitingar bindi hendur Seðla-
bankans um of og verði m.a. til þess, að 
óhófleg birgðasöfnun haldi áfram miklu 
lengur en ella, eins og átti sér stað að því 
er varðar smjör og aðrar mjólkurafurðir 
undanfarið ár. 

Ég tel óhætt að fullyrða, að aukið að-
hald og fastari stefna í peningamálum 
hafi átt sinn þátt í hagstæðri þróun 
efnahagsmála hér á landi undanfarin 
fimm ár, og þá ekki sízt í bættri stöðu 
þjóðarbúsins út á við. Veikleiki peninga-
legra aðgerða hér á landi, eins og reynd-
ar fleiri þátta í stjórn efnahagsmála, 
hefur ekki sízt legið í skorti á sveigjan-
leika, sem er sérstaklega nauðsynleguv í 
hagkerfi, sem háð er miklum og oft 
skyndilegum sveiflum. Reynslan frá ár-
inu 1965 er gott dæmi um það, hve ört 
eftirspurnaraukning, sem t.d. á upptök 
sín í óvenjulegum aflabrögðum, breiðist 
út um hagkerfið. Í stað þess að jafna 
slíkar sveiflur og áhrif þeirra á fjárfest-
ingu og neyzlu, virðist bankakerfið hafa 



FRÁ ÁRSFUNDI SEÐLABANKANS 11 

tilhneigingu til að efla styrk þeirra með 
því að auka útlán mjög ört í kjölfar 
bættrar lausafjárstöðu. Afleiðingin 
verður þá oft óhófleg þensla í fjárfest-
ingu og viðskiptum, sem ekki er eins 
auðvelt að stöðva, þegar ytri aðstæður 
breytast. Brýna nauðsyn ber því til, að 
athugaðar séu leiðir til þess að tryggja 
jafnari þróun bankaútlána en við höfum 
átt að venjast, Í ýmsum löndum hefur 
verið reynt að ná þessu marki með sér-
stökum samningum við viðskiptabanka 
og sparisjóði um, að útlán aukist ekki 
nema um ákveðna hámarkshundraðstölu 
á ári. Slíkt samkomulag hefði getað 
komið í veg fyrir, að útlánin árið 1965 
ykjust helmingi meira en árið áður. Önn-
ur leið, sem til greina kemur, er að gera 
útlánastefnu Seðlabankans sjálfs sveigj-
anlegri, svo að hún hafi áhrif í þá átt 
að vega á móti sveiflunum, sem eiga sér 
stað í útlánum bankanna, en því mætti 
t.d. ná með því að breyta endurkaupa-
hlutföllum jafnvel oft á ári, ef aðstæður 
krefðust. 

Ég er þá kominn að lokum þessa máls. 

Enn á ný hafa treg aflabrögð og erfitt 
tiðarfar minnt Íslendinga á hina marg-
víslegu óvissu, sem afkoma þjóðarinnar 
er háð. Með bættri tækni, vísindalegum 
rannsóknum og fjölbreyttari atvinnu-
háttum hefur á undanförnum árum tek-
izt að draga stórlega úr þessari óvissu. 
En það tekst aldrei til fulls, og þá kem-
ur til kasta stjórnar efnahagsmálanna 
að jafna sem bezt þær sveiflur, sem eiga 
sér stað, þrátt fyrir alla tækni og þekk-
ingu nútímans. Í því skyni, að Seðla-
bankinn geti gegnt hlutverki sínu í þess-
um efnum er tvennt mikilvægast, ann-
ars vegar að bankinn eigi yfir að ráða 
gjaldeyrisvarasjóði, er veiti þjóðarbúinu 
traust og öryggi, en hins vegar, að hann 
hafi í höndum tæki til að móta þróun 
peningamálanna á hverjum tíma á heil-
brigðan hátt. Þrátt fyrir öll vandamál 
líðandi stundar, held ég megi segja um 
þetta hvort tveggja, að miðað hafi að 
mun í rétta átt, síðan bankaráð Seðla-
banka Íslands kom saman til fyrsta 
fundar síns fyrir réttum fimm árum. 



Samgöngur 
Iivngangur — Farþegaflutniiigar innan lands — Vöru-
flutningar innan lands — Farþegaflutning'ar milli landa 
— Vöruflutningar miili landa — Kaupskipastóll — Bif-
reiSaeign — Flugfloti — Póstur og sími. 

(Grein þessi er tekin saman af Valdimar Kristinssyni). 

Inngangur. 

Þetta er sjötta greinin, sem rituð er um 
samgöngur fyrir Fjármálatíðindi. 

Fyrsta greinin birtist í 1. hefti 1955, sú 
næsta í 1. hefti 1958 og síðan annað hvert 
ár. Verður hér rætt um samgöngur innan 
lands, bæði í lofti, á láði og legi, og einnig 
milli íslands og annarra landa. Eru þá fyrst 
samgöngur á landi. 

Eft ir því sem bifreiðaeign landsmanna 
eykst, eru stöðugt gerðar meiri kröfur til 
veganna. Kröfur, sem vegakerfið er ófært 
um að mæta, eins og málum er nú háttað. 
Ástandið er þó mjög misjafnt eftir lands-
hlutum og einstökum vegum. Lokun vega 
vegna fannkyngis er eðlilega mest á heiðum 
uppi og í fjallahéruðum, og tímabundin lok-
un vegna aurbleytu á sér stað víða um land. 
En eyðilegging vega vegna umferðar er 
langmest í nágrenni þéttbýlis og þá mest á 
Suðvesturlandi. Jafnframt er rykið þar 
mest til baga vegna stöðugrar umferðar. 

Samkvæmt vegalögunum, er samþykkt 
voru á alþingi í desember 1963, var það 
kallað hraðbraut B, þar sem búast mætti 
við 1—10 þús. bíla umferð á dag yf ir sum-
armánuðina innan næstu 10 ára, og skyldi 
þar stefnt að tvöfaldri akbraut með varan-
legu slitlagi. Þessir vegir voru þá taldir 
130 km að lengd, þ. e. leiðirnar Reykjavík— 
Keflavik, Reykjavik—Selfoss um Þrengsli 
Reykjavik að vegamótum Þingvalla- og 
Vesturlandsvegar og nokkur kafli beggja 
vegna Akureyrar, frá Dalvíkurvegi og suð-
ur fyrir flugvöll. Nú, tveimur og hálfu ári 
síðar, hefur umferðin aukizt svo mjög, að 
nær 350 km vega falla undir þennan flokk. 

Við hefur bætzt Vesturlandsvegur fyrir 
Hvalf jörð og sem leið liggur upp í Staf-
holtstungur og jafnvel að Dalsmynni, þar 
sem eru vegamót. Vegir að Akranesi og 
Borgarnesi, Þingvallavegur, Suðurlands-
vegur eitthvað austur fyrir Selfoss, viðbót 
fyrir austan Akureyrarflugvöll og vegar-
kaflinn frá Egilsstöðum að Lagarfljótsbrú. 

Þessir 350 km eru 4 % þjóðvegakerfisins. 
Fyrir nokkrum árum var talið, að um 30% 
allrar umferðarinnar kæmi á 1 % % vega-
kerfisins. Það mun því vart of hátt áætlað, 
þótt gert sé ráð fyrir, að helmingur um-
ferðarinnar komi nú á 4 % veganna. Marg-
ir munu því njóta góðs af lagfæringu þeirra. 

Varanleg gatnagerð í bæjum og þorpum, 
svo og lagning Reykjanesbrautar (Kefla-
víkurvegar), hefur aukið bjartsýni manna 
á að bæta mætti f jölförnustu vegina. Hætt 
er þó við, að hægt muni ganga, ef áfram 
verða gerðar samsvarandi kröfur og gerðar 
voru við iagningu Keflavíkurvegar, enda 
ætti malbik víðast hvar að duga, og siðan 
olíumöl, þar sem fáfarnara er. 

Áætlað er, að rúmum 300 millj. kr. verði 
varið til vegageroar á árinu 1966. Um % 
bessarar upphæðar eru bensinskattar og um 
fimmtungur þungaskattar. Afgangurinn er 
svo gúmmígjald. Engir þjóðvegir munu 
verða malbikaðir á árinu, en fjárfrekustu 
framkvæmdirnar verða í Strákavegi við 
Siglufjörð og í vegum á Vestf jörðum. Mest 
fé fer þó sem fyrr í viðhald vega. 

Af heildartekjum vegamála er 1 2 % % 
varið til styrktar gatnagerð í kaupstöðum 
og kauptúnum, og er skipting fjárins miðuð 
við íbúafjölda hinn 1. des. árið á undan. 
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Tíunda hluta þessa f jár skal þó ráðstafað 
óskiptu til að flýta aðkallandi framkvæmd-
um. Naut Selfoss fyrst góðs af því, en um 
sinn verður þessu fé varið til endurbóta á 
veginum yfir Kópavogsháls. 

Mesta brúarmannvirkið, sem nú er unnið' 
að, er brúin yfir Jökulsá á Breiðamerkur-
sandi. Áætlað er að ljúka henni síðla sum-
ars 1967, og verður þá bílfært í Öræfi að 
austanverðu frá. Vantar þá aðeins um 30 
km veg um Skeiðarársand, til þess að kom-
inn sé hringvegur um landið. Yrði sá vegur 
tæpir 1500 km, þar af 500 km milli Reykja-
víkur og Hornafjarðar, — nær eingöngu 
á láglendi. 

Farþegaflutningar innan lands. 
Þrátt fyrir aukninguna í fluginu fara 

farþegaflutningar hér á landi að langmestu 
leyti fram með bifreiðum. Stöðug fjölgun 
einkabifreiða hefur mikil áhrif á samgöngu-
hætti, en almenningsbifreiðar eru sem fyrr 
mjög mikilvægar. Fyrsta tafla sýnir fólks-
flutninga á sérleyfisleiðum 1956—1965. Er 
þar um að ræða almenningsvagna, sem eru 
í reglubundnum ferðum, aðra en strætis-
vagna Reykjavíkur, Kópavogs, Hafnar-
fjarðar (Landleiðir h.f.) og Akureyrar. 
Tala íarþega 1964 og 1965 er verulega lægri 
en árin á undan. Hins vegar ber þess að 
gæta, að tekið hefur verið upp innheimtu-
kerfi, er sýnir nákvæma tölu farþega, en 
áður vildu þeir verða oftaldir. Á hinn bóg-
inn hafa einkabílarnir haft áhrif á þróun-
ina, og bættar flugsamgöngur hafa nokkuð 
dregið úr landflutningum á langleiðum, svo 
sem á leiðinni Reykjavík—Ísafjörður. 

Vegna innheimtukerfis Strætisvagna 
Reykjavíkur, sem miðast við fljóta af-
greiðslu og sparnað í mannahaldi, er ekki 
hægt að fá upplýsingar um fjölda farþeg-
anna. Nokkurn samanburð er þó hægt að 
gera frá ári til árs með því að athuga tekj-
urnar og taka tillit til fargjaldahækkana. 
Þrátt fyrir fjölgun borgarbúa mun farþeg-
um strætisvagnanna hafa fækkað árlega 
frá 1963. Í þessu sambandi skiptir fjölgun 
einkabíla mestu máli, en einnig er fjölgun 
sjónvarpstækja talin hafa áhrif og vaxandi 
fjöldi þeirra, sem borða á vinnustað í há-

2. tafla. Innanlandsflug Flugfélags 
Islands 1955—1965. 

3. tafla. Farþegaflutningar á helztu 
fhigleiðum innan lands 1955—1965. 

deginu. Mun þessi þróun væntanlega halda 
áfram, en á móti vegur svo stöðug stækkun 
borgarinnar og aukin dreifing atvinnufyrir-
tækja. 

1. tafla. Fólksflutningar á sérleyfis-
leiðum 1956—19651). 
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Endurnýjun strætisvagna hefur verið 
dregin að undanförnu með tilliti til þess að 
taka á upp hægri handar akstur vorið 1968. 
Strætisvagnar í notkun eru nú milli 50 og 
60, flutningsgeta þeirra er samtals á 
fimmta þúsund manns, og tekur hver vagn 
þá að meðaltali, fullhlaðinn, um 80 manns. 

Ísland á það sameiginlegt með Kanada 
og Ástralíu, að tekjur íbúanna eru háar 
og áhugi mikill að hagnýta nýjustu tækni. 
Á hinn bóginn eru þessi lönd víða strjál-
býl og vegakerfi þar af leiðandi ófullkomið. 
Sjálfsagt eru vegirnir þó lélegastir á Ís-
landi af þessum löndum, en í Kanada og 
Ástralíu eru aftur á móti gífurlegar vega-
lengdir. Þessar aðstæður hafa alls staðar 
leitt til mikilla samgangna í lofti. Á 2. og 
3. töflu er sýndur farþegafjöldi í innan-
landsflugi Flugfélags Íslands, bæði í heild 
og á helztu flugleiðum. Fjöldi flugfarþega 
hefur aukizt mjög síðustu árin, en langmest 
1965, þegar fyrsta Fokker Friendship vélin 
var tekin í notkun. Lætur nærri, að far-
þegafjöldinn það ár samsvari helmingi íbúa-
fjölda landsins. Auk þess halda þrjú smá-

félög uppi reglubundnu farþegaflugi innan 
lands, þ. e. Flugþjónusta Björns Pálssonar, 
Eyjaflug og Flugsýn. Þannig fluttu þau 
um 10 þús. farþega 1965. Sömu félög halda 
uppi leiguflugi, einkum þó Björn Pálsson, 
og það gera fleiri aðilar, svo sem Tryggvi 
Helgason á Akureyri (Norðurflug). Flug-
félagið flytur langflesta farþega til og frá 
Akureyri eða nær 32 þús., en Egilsstaða 
leiðin er nú í öðru sæti með 17 þús. far-
þega, enda umsvif mikil á Austurlandi sið-
ustu árin. Aðeins litlu færri farþegar voru 
fluttir til og frá Vestmannaeyjum, eða um 
16 þús. (á þeirri leið voru lika miklir flutn-
ingar á vegum Eyjaflugs), og mikil aukn-
ing hefur einnig orðið á ísafjarðarleiðinni. 

Flugfélag Íslands hefur beitt sér fyrir 
athyglisverðri nýjung í ferðamálum, en 
það eru beinar ferðir áætlunarbifreiða í 
sambandi við innanlandsflugið. Þannig 
tengjast Bolungarvik, Flateyri, Súðavik 
Suðureyri og Þingeyri við Ísafjörð. Bíldu-
dalur og Tálknafjörður við Patreksfjörð. 
Sigluf jörður og Hofsós við Sauðárkrók. Dal-
vík og Grenivík við Akureyri. Og Seyðis-
fjörður, Reyðarfjörður, Eskifjörður, Norð-
fjörður, Stöðvarfjörður og Fáskrúðsfjörð-
ur við Egilsstaði. Með þessu móti er hægt 
að halda uppi betri og öruggari flugsam-
göngum, þegar lögð er áherzla á aðalflug-
velli, og svo bætir þetta samgöngurnar 
milli þessara staða, enda geta fleiri en flug-
farþegar notfært sér þær. Þannig styrkj-
ast helztu þjónustumiðstöðvarnar til mik-
ils gagns fyrir viðkomandi landshluta. 

Á 4. töflu eru sýndir farþegaflutningar 
Skipaútgerðar ríkisins með ströndum fram. 
Hefur farþegum farið fækkandi síðustu ár 
og þó mest frá 1964 til 1965. Munar þar 
aðallega um fækkun farþega með Herjólfi 
til Vestmannaeyja, sem stafar af bættum 
flugsamgöngum, bæði með tilkomu Eyja-
flugs og Fokkervélar Flugfélagsins. Endur-
bætur á flugvellinum í Eyjum hafa stuðl-
að að hinu sama. Á töflunni sést einnig, að 
nokkrar sveiflur hafa verið á farþegaflutn-
ingum á leiðinni Reykjavik—Akranes. Lát-
ið var orðið um farþega sjóleiðina til Borg-
arness. Akraborgin var farin að fara þang-
að einu sinni í viku, og þessi eina ferð lagð-
ist niður vorið 1966. Enda þótt siglingar 
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4. tafla. Strandferðir 1955—1965. 

til Borgarness séu þannig að mestu falln-
ar niður, er kauptúnið í örum vexti og orðið 
sams konar miðstöð fyrir Borgarfjarðar-
hérað og Selfoss fyrir Suðurland. Auk áður-
nefndra siglinga eru fastar ferðir á sjó á 
þremur leiðum hér við land. Það er um 
Breiðafjörð, Ísafjarðardjúp og Eyjaf jörð 
(ásamt með ferðum til Siglufjarðar og 
Grímseyjar). 

Vöruflutningar innan lands. 

Segja má að Reykjavík sé samgöngu-
og flutningamiðstöð alls landsins, enda er 
meginhluta af innflutningi skipað upp í 
Reykjavíkurhöfn, um fimmtungur útflutn-
ings fór um hana 1965, og innlendur neyzlu-
vöruiðnaður er að verulegu leyti staðsettur 
í borginni og næsta nágrenni. Frá Reykja-
vík liggja því flutningaleiðir í allar áttir. 
Nú orðið er mjög mikið flutt með stórum 
vörubifreiðum, en ekki hefur reynzt unnt 
að afla upplýsinga um flutningsmagn 
þeirra. Mikið er talað um að vegakerfið 
þoli illa þessi þungu farartæki. Flutningar 
með skipum eiga sér einkum stað, þar sem 
erfitt er um samgöngur á landi og þegar 
um mikla þungavöru er að ræða. Vöru-
flutningar í lofti eru ekki miklir, en geta 
haft verulega þýðingu í einstökum tilvik-
um. Afurðir Öræfinga hafa um margra ára 
skeið verið fluttar með flugvélum, en með 
tilkomu brúarinnar á Jökulsá á Breiða-
merkursandi verður einangrun Öræfa að 
miklu leyti lokið. 

Farþegaflutningar milli landa. 
Farþegaflutningar milli Íslands og út-

landa fara stöðugt vaxandi, en langmest 
hefur aukningin orðið síðustu árin, eins og 
sést á línuriti á næstu síðu og 5. töflu. 
Nær öll aukningin hefur orðið á flugfar-
þegum, en farþegum með skipum hefur 
fjölgað lítið eitt, eftir að Sameinaða fór að 
senda nýrri skip til Íslands. Samkvæmt 
upplýsingum útlendingaeftirlitsins komu 
nær 29 þús. útlendingar til landsins 1965, 
og er það 6 þús. fleira en árið áður. Ekki 
mundu þeir allir teljast ferðamenn, en 
stærsti hluti þeirra fellur undir þann flokk. 
Mörkin á milli hreinnar ferðamennsku og 
annarra erindagjörða eru oft óljós. Af út-
lendingum, sem komu hingað 1965, voru 

5. tafla. Farþegaflutningar milli landa 
1950—1965. 

Farþegar frá útlöndum: 

Með skipum Með flugvélum 

Farþegar til útlanda: 

Með skipum Með flugvélum 
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FARPEGAFLUTNINGAR MÍLL! ÍSLANDS O G ÚTLÁNDA 1956-1965 

Bandaríkjamenn fjölmennastir eða 7.997. 
Næstir voru Danir og Færeyingar, (sem 
bera dönsk vegabréf), eða samtals 5.994. 
Næstir komu Þjóðverjar, 3.374, þá 3.114 
Bretar, 2.194 Sviar og 1.507 Norðmenn. 
Aðrir ferðamenn voru af nær 70 þjóðern-
um og úr öllum heimshlutum. 

Ferðamannastraumurinn skiptist mjög 
misjafnt á árið, og koma langflestir á tíma-
bilinu frá miðjum júni til miðs september. 
Nýting hótela er þvi mjög misjöfn eftir 
árstimum, en sumarhótel við skóla auka 
mjög gistirýmið, þegar þörfin er brýnust. 
Aðstaða til að hýsa ferðamenn hefur batn-
að mjög siðustu árin. Árið 1959 voru 5 
gistihús í Reykjavík með samtals 366 rúm-
um, þar af var eitt sumargistihús (stúd-
entagarðarnir) með 150 rúm. Á árinu 1966 
eru gistihúsin orðin 10 með 849 rúmum, 
og eru þá stúdentagarðarnir meðtaldir eins 
og áður. Á öllu landinu eru þá 2.681 gisti-
rúm, þar af 1.262 rúm í sumarhótelum, og 
hefur verulegur hluti af þeim nýlega verið 
tekinn í notkun. Tæp 18% gistirýmis í 
Reykjavík er starfrækt á sumrin eingöngu ; 
en 47%, ef litið er á landið í heild. Af sam-

anlagðri stærð hótela, sem starfrækt eru 
allt árið, er nær helmingurinn í Reykjavik 
eða 49,3%. Línurit á næstu síðu sýnir stað-
setningar hótela á landinu. 

Árlega hafa örstutta viðdvöl hér á landi 
miklu fleiri ferðamenn en skráðir eru sem 
slíkir. Eru það bæði þeir, sem koma með 
stóru farþegaskipunum og hafa flestir eins 
dags viðdvöl, og fjölmennir hópar flugfar-
þega, sem hafa hér viðkomu á leið sinni 
til og frá Ameríku. Á 6. töflu sést farþega-

6. tafla. Millilandaflug Flugfélags 
Íslands og Loftleiða 1950—1965. 
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f jö ldi í áætlunarflugi Flugfélags Íslands 
og Loftleiða. Hefur hann aukizt hröðum 
skrefum með hverju ári. Munar þar mest 
um flutninga Loftleiða, en flugleiðir þeirra 
eru svo langar, að þær eiga yf ir 9 /10 hluta 
af farþegakm-tölunni. Flugfélag Íslands 
flytur nokkuð af farþegum milli staða er-
lendis, einkum milli Glasgow og Kaup-
mannahafnar, og Grænlandsflug er tölu-
verður þáttur í starfsemi félagsins. Með-
fylgjandi línurit gerir samanburð á vexti 
flugsins innan lands og milli landa. 

Frá Reykjavík og Keflavik eru fastar 
flugferðir til New York, Glasgow, London, 
Bergen, Oslo, Gautaborgar, Helsinki, Kaup-
mannahafnar, Amsterdam og Luxemburg-
ar. Er Reykjavik þvi í nánum tengslum við 
umheiminn, og eru áreiðanlega fáar 100 
þús. manna borgir í heiminum, sem hafa 
jafntíðar flugsamgöngur við svo mörg lönd. 

Vöruflutningar milli landa. 
Heildarflutningsmagn milli Íslands og 

útlanda, skipt á innflutning og útflutning, 

er sýnt á 7. töflu. Útflutningsmagnið hef-
ur oft verið minna en þriðjungur á við inn-
flutninginn, en er nú orðið meira en 60% á 
við hann. Stórauknar síldveiðar eiga mestan 
þátt í þessu. Meðfylgjandi línurit sýnir þró-
unina i inn- og útflutningsmagni siðustu 30 

7. tafla. Heildarflutningsmagn 
milli Íslands og útlanda. 

Innflutningur Útfl utningur 

Tonn Hlutfall Tonn Hlutfall 

1935 333.665 100,0 117.127 100,0 
1940 226.928 68,0 186.317 159,1 
1945 329.344 98,7 199.985 170,7 
1950 488.825 146,5 148.914 127,1 
1955 643.500 193,0 198.718 169,7 
1956 718.400 215,3 241,179 205,9 
1957 663.300 198,8 235.233 200,8 
1958 673.000 201,7 255.203 217,9 
1959 700.062 209,8 239.408 204,4 
1960 666.111 199,6 296.173 252,9 
1961 601.825 180,4 339.277 289,7 
1962 677.000 202,9 395.781 337,9 
1963 753.250 225,8 435.443 371,8 
1964 763.993 229,0 437.228 373,3 
1965 826.429 247,7 507.880 433,6 
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árin, og kemur þar glögglega fram, hvernig 
útflutningurinn hefur að undanförnu sótt 
á innflutninginn. Einnig er gerður saman-
burður við íbúafjölda landsins. Slíkur sam-
anburður á línuriti fer nokkuð eftir vali á 
einingum, en ljóst er, að vörumagn á íbúa 

8. tafla. Innflutningur nokkurra 
vörutegunda (orkugjafa) í tonnum. 

hefur aukizt mjög síðasta hálfan annan 
áratuginn, en langmest síðustu fimm árin. 
Munar þar enn meira um útflutningsaukn-
inguna en aukninguna í innflutningnum. 
Innflutningur orkugjafa (kola, brennslu-
olíu og bensíns) er sýndur á 8. töflu. Nem-
ur hann að jafnaði 50—60% af heildar-
innflutningsmagninu. Með bensíni í töfl-
unni er talið þotueldsneyti, enda gegnir 
það líku hlutverki. 

Vöruflutningar milli Íslands og útlanda 
fara nær eingöngu fram með skipum, þar 
sem lítið munar um vöruflutninga í lofti; 
þeir komust þó yfir 1.300 tonn árið 1965 
(sjá 6. töflu). Á 9. töflu er sýnt flutnings-
magnið, sem flutt er á vegum íslenzkra 
skipafélaga. Þrátt fyrir aukinn skipastól 
hefur hlutdeild þeirra, bæði í inn- og út-
flutningi, farið minnkandi síðasta árið. 
Hlutdeildin í innflutningsmagninu var 1965 
komin niður fyrir helming, og munar þar 
mest um minnkandi olíuflutninga Hamra-
fells til landsins. í útflutningnum var hlut-
fallið á sama hátt komið niður undir helm-
ing, enda útflutningur mjög vaxandi. Þá 
er þess að geta, að skip Jökla h.f. eru farin 
að sigla á alþjóðaleiðum. Flutningsmagn 
með erlendum leiguskipum á vegum skipa-
félaganna er mjög misjafnt frá ári til árs, 
en svo eru ýmsir aðrir aðilar, sem taka 
erlend skip á leigu. Munar þar langmest 
um olíuflutningana, en þeir fara að miklu 
leyti fram með erlendum skipum. 

Kaupskipastóllinn. 
Kaupskipastóll landsmanna fer stækk-

andi með ári hverju, en til hans teljast far-
þegaskip, vöruflutningaskip og olíuflutn-
ingaskip. Á 10. töflu er sýnd heildarstærð 
og fjöldi kaupskipa. Farþegaskip eru þau 
kölluð, sem mega flytja fleiri en 12 farþega 
á langleiðum. Vöruflutningaskipunum fer 
stöðugt fjölgandi og „olíuskipum" fjölgar 
með tilkomu síldarflutningaskipa, sem eru 
skrásett sem slík. íslenzku skipafélögin eru 
orðin níu talsins: Eimskipafélag Íslands, 
Skipadeild SÍS, Eimskipafélag Reykjavík-
ur, Skipaútgerð ríkisins, Jöklar, Hafskip, 
Borgir (með Ísborg), Skipaleiðir (með 
Önnu Borg) og Jarlinn. 
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9. tafla. Vöruflutningar milli Íslands og útlanda á vegurn 
íslenzkra skipafélaga. 

Útflutningur 
Með íslenzkum skipum Hlutur 

Með 
Samtals 

íst. kaupsk. Með a vegum 

s. í. s. 
í heildar- ertendum íslenzkra 

Eimskip s. í. s. Önnur félög Samtals innfhitn. tciguskipum skipafclago 
þús. tonna þús. tonna þús. tonna þús. tonna % þús. tonna þús. tonna 

1950 55,0 13,4 13,6 82,0 56,8 2,0 84,0 
1955 74,4 32,5 20,9 127,8 64,3 3,8 131,6 
1956 104,6 28,5 25,0 158,1 65,6 — 158,1 
1957 79,6 24,1 31,0 134,7 57,3 14,1 148,8 
1958 101,0 34,0 33,0 168,0 65,8 15,0 183,0 
1959 103,8 35,0 40,0 178,8 74,7 13,0 191,8 
1960 124,6 33,8 50,4 208,8 70,1 1,9 210,7 
1961 120,9 34,9 49,2 205,0 60,4 3,8 208,8 
1962 110,2 31,7 83,1 225,0 56,8 10,5 235,5 
1963 129,2 34,2 93,8 257,2 59,1 6,5 263,7 
1964 129,4 52,7 104,8 286,9 65,6 1,2 288,1 
1965 132,0 31,5 97,5 261,0 51,4 34,2 295,2 

10. tafla. Kaupskipaflotinn 1945—1965. 
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11. tafla. Skipakomur í Reykjavíkurhöfn 1950—1965. 

12. tafla. Bifreiðakostur 1950—1965. 
Bifreiðafjöldinn Meðalaldur 

Ellefta tafla sýnir skipakomur í Reykja-
víkurhöfn. Eins og áður segir, fer megin-
hluti af innflutningi landsmanna um höfn-
ina, en hlutdeild Reykjavíkurhafnar í heild-
arútflutningnum hefur farið minnkandi að 
undanförnu vegna síldveiðanna fyrir aust-
an; var til dæmis aðeins um fimmtungur 
útflutningsins 1965. 

Bifreiðaeignin. 
Bifreiðaeign landsmanna hefur aukizt á 

síðustu árum. Bílar á öllu landinu eru 
orðnir um 35 þús., og þar af eru % hlutar 
fólksbílar, enda hefur þeim f jö lgað lang-
mest. Vörubifreiðum hefur raunar fækkað 
lítið eitt, en almenningsbifreiðum f jö lgað 
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nokkuð. Nú eru um 7 manns um hverja 
fólksbifreið á landinu. Er það álíka mikið 
og í Danmörku og Bretlandi. Um 40% 
meira en í Finnlandi og 20% meira en í 
Noregi. En aftur á móti eru 50% fleiri 
fólksbilar að tiltölu í Svíþjóð og 2 1/2 sinn-
um fleiri í Bandaríkjunum. Fólksbilar eru 
einnig hlutfallslega heldur fleiri í Frakk-
landi en á Íslandi, en heldur færri í Vestur-
Þýzkalandi. Fjöldi bifreiða á öllu landinu 
og meðalaldur þeirra síðustu árin er sýnd-
ur á 12. töflu. Meðalaldur bifreiða er mið-
aður við smíðaár, og er reiknað með því, að 
allir bílar séu smíðaðir á miðju ári. Meðal 
aldur fólksbifreiða hefur lækkað verulega 
síðustu árin og er kominn niður í 7,1 ár. 
Hefur hann ekki verið svo lágur siðan 1950. 
Samkvæmt meðfylgjandi línuriti, er sýnir 
smíðaár þeirra bifreiða, sem voru í notkun 
1. janúar 1966, er fjöldi þeirra frá hverju 
smíðaári mjög misjafn. Enn eru í notkun 
yfir 200 bílar frá 1946 og 3.400 frá 1955. 
Hefur þeim fyrrnefndu fækkað um rúmt 
hálft þúsund á tveimur árum, en hinum 
síðarnefndu um aðeins eitt hundrað. Skráð-
ir bílar 15 ára og eldri eru samtals 5.655. 
Hlýtur það að kosta þjóðarbúið gífurlegt 
fé að halda við svo gömlum farartækjum, 
og ekki eykur það á öryggið í umferðinni 
en margir elztu bilanna munu þó ekki vera 
í mikill notkun. 

Flugflotinn. 

Flugfloti landsmanna fer stöðugt vax-
andi. Flugfélag Íslands á nú (í maí 1966) 
eina Viscount-vél, sem tekur 50 farþega, 
tvær Cloudmaster-vélar (DC—6B), sem 
taka 78 farþega hvor, eina Skymaster-vél 
(DC—4), sem tekur 63 farþega, þrjár Dak-
ota-vélar, sem taka 28 farþega hver, og tvær 
Fokker Friendship-vélar, sem taka 44 far-
þega hvor. Samtals eru þetta 441 farþegi. 

Loftleiðir eiga fimm flugvélar af gerð-
inni Cloudmaster (DC—6B), og ber hver 
þeirra 82 farþega eða samtals 410 farþega. 
Og svo eru stóru, nýju vélarnar af gerð-
inni „Rolls Royce 400". Vorið 1966 var búið 
að lengja þrjár þessara véla, sem tóku þá 
189 farþega hver, en ein var ólengd og tók 
160 farþega. Samtals tóku þessar vélar þá 

13. tafla. Póstsendingar. 

14. tafla. Simskeyti og telexritanir. 

727 farþega. Heildarflutningsgeta flugvéla 
beggja flugfélaganna er þá 1.578 farþegar 
með 18 flugvélum. 

Í eign minni flugfélaga og í einkaeign 
eru svo 45 flugvélar, er samtals geta flutt 
hátt á annað hundrað farþega. Það lætur 
því nærri, að 1% þjóðarinnar geti verið á 
lofti í einu í íslenzkum flugvélum. 

Póstur og sími. 
Póst- og símaþjónustan er einn mikil-

vægasti þáttur samgöngukerfisins. Póst-
sendingar innan lands og milli Íslands og 
útlanda eru sýndar á 13. töflu. Fjöldi al-
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mennra bréfapóstsendinga er fenginn með 
því, að talið er í pósthúsum í ákveðinn 
tíma og heildarmagnið áætlað út frá því. 
Miklar sveiflur eru á póstmagninu frá einni 
viku til annarrar, ekki sízt að því er varð-
ar blaðasendingar. En blaða- og tímarita-
sendingar hafa ekki aukizt á undanförnum 
árum, aftur á móti er stöðug aukning á 
almennum bréfapóstsendingum, 

Póstsendingar um landið fara með alls 
konar farartækjum. Ef skipt er eftir ferða-
lengdum árið 1965, koma 44,4% í hlut sér-
leyfisbifreiða, 42,2% í hlut mjólkurbíla, 
8,0% hjá flugvélum, 3,2% hjá skipum og 
2,2% í hlut landpósta. 

Fjöldi símskeyta er sýndur á 14. töflu, 
og þar eru einnig skráðar telexritanir. 
Telex-sambandi var komið á við útlönd 30. 
apríl 1962, og er það notað af stofnunum 
og fyrirtækjum, er hafa mikil skipti við 
útlönd. Fer notkun þess ört vaxandi. í árs-
lok 1965 voru 29 telex-notendur hérlendis. 

Langlínusímtöl eru sýnd á 15. töflu, en 
þeim fjölgar mikið árlega. Aukning sjálf-
virka símakerfisins og tenging þess inn-

byrðis á mestan þátt í þessu. Meir en helm-
ingur af langlínusímtölum fer nú um sjálf-
virkar stöðvar. Fyrstu sjálfvirku símstöðv-
arnar voru settar upp í Reykjavík og Hafn-
arfirði árið 1932, og næst kom svo Akur-
eyri 1950. Árið 1960 voru teknar í notkun 
sjálfvirkar stöðvar í Gerðum, Grindavík, 
Keflavík (Innri-Njarðvík) og Sandgerði. 
Árið 1963 í Kópavogi og Vestmannaeyjum. 
Árið 1964 á Akranesi og austan til í Reykja-
vík (Selási). Árið 1965 á Dalvík, Húsavík, 
Raufarhöfn, Hjalteyri, Borgarnesi og Höfn-
um. Og í janúar 1966 bættist Siglufjörður 
við. í febrúar 1965 var opnað sjálfvirkt 
símasamband milli Reykjavíkur og Akur-
eyrar, og þar með var komið samband milli 
allra sjálfvirkra stöðva á landinu. Með-
fylgjandi kort sýnir símakerfið í höfuð-
dráttum, en stefnt er að því að gera það 
sjálfvirkt á öllu landinu á næstu árum. 

Símtöl við útlönd koma einnig fram á 15. 
töflu. Fer þeim mjög fjölgandi, og hefur 
einkum oi'ðið mikil aukning á árinu 1965. 
Ranglega var sagt frá því í síðustu sam-
göngugrein í Fjármálatíðindum, að nýja sæ-
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15. tafla. Langlínusímtöl og símtöl 
við útlönd. 

Langlinusímtöl innan lancis Simtöl við útlond 

inn Hafnarf jörður og byggðin á milli. Sima-
notendur á svæðinu eru rúm 27 þús., og 
tæplega þrír íbúar um hvert talfæri að 
meðaltali. Í árslok 1965 voru 45.366 síma-
notendur á öllu landinu og 55.800 talfæri 
eða þrír og hálfur íbúi að meðaltali um 
hvert. Þá voru 77,6% símanúmera tengd 
sjálfvirkum stöðvum og 79,7% allra tal-
færa á landinu. 

16. tafla. Staðarsímtöl í Reykjavík 
og nágrenni 1950—1963. 

símasambandið við Skotland hefði verið 
opnað 22. janúar 1961. Það var ári síðar eða 
1962. Sæsímastrengurinn milli íslands og 
Nýfundnalands (Kanada) var hins vegar 
tekinn í notkun 19. ágúst 1963. 

Á 16. töflu eru sýnd staðarsímtöl í 
Reykjavík og nágrenni. Og er þá meðtal-

Sima- Simtöi 
notendur Talfæri þús. 

1950 9.605 12.741 33.723 
1955 10.669 15.845 38.218 
1956 10.708 16.395 38.709 
1957 16.800 20.763 36.988 
1958 17.860 21.668 48.604 
1959 58.353 22.631 53.169 
1960 18.466 73.417 52.198 
1961 20.445 25.287 51.320 
1962 21.863 26.833 53.491 
1963 24.259 29.145 63.936 
1964 26.493 32.724 70.885 
1965 27.280 35.009 



Greiðslujöfmiður við útlönd 1964 
Í þessari grein, sem rituð er af Ólafi Tómassyni, er skýrt 
frá greiðslujöfnuði ársins 1964 og skiptingu á einstaka 
tekju- og gjaldaliði og á greiðslusvæði. 

Skýrslum um greiðslujöfnuðinn við út-
lönd er ætlað að sýna heildarviðskipti þjóð-
arbúsins við umheiminn á ákveðnu tímabili. 

Greiðslujafnaðaryfirliti má skipta í f jóra 
aðalþætti: vöruskipti (inn- og útfluttar 
vörur), greiðslur fyrir þjónustu, sem oft 
eru kallaðar duldar greiðslur, gjafafé og 
fjármagnshreyf ingar. 

Í greiðslujafnaðarskýrslum er verð inn-
og útflutnings gert upp á sama grundvelli, 
þ.e. hvort tveggja er miðað við fob.-verð-
mæti, gagnstætt því, sem jafnan er gert í 
verzlunarskýrslum, þar sem innflutningur 
er oftast talinn cif., en útflutningur fob. Á 
árinu 1964 varð mismunur á verðmæti inn-
og útflutnings, vöruskiptajöfnuðurinn, ó-
hagstæður um 364 milij. kr. á móti 214 
millj. kr. 1963. 

Helztu þjónustuliðir (duldar tekjur og 
gjöld) eru flutningar, tryggingar, vaxta-
greiðslur, viðskipti við varnarliðið, vinnu-
laun og opinber þjónusta. Þjónustujöfnuð-
urinn eða mismunurinn á inn- og útfluttri 
þjónustu var hagstæður um 20 millj. kr., en 
var óhagstæður árið áður um 5 millj. kr. 
Þjónustujöfnuðurinn hefur annars um mörg 
undanfarin ár verið allhagstæður, og hefur 
það einkum verið vegna tekna af viðskipt-
um við varnarliðið, en nettótekjur af við-
skiptum við varnarliðið hafa farið minnk-
andi sl. þrjú ár og eru nú hlutfallslega 
miklu þýðingarrninni en áður. 

Heildarniðurstaða vöruskiptajafnaðar og 
þjónustujafnaðar kallast viðskiptajöfnuður. 
Er viðskiptajöfnuðurinn oft notaður sem 
mælikvarði á heildarafkomu þjóðarbúsins 
gagnvart útlöndum. Á árinu 1964 varð við-
skiptajöfnuðurinn óhagstæður um 344 millj. 

kr. á móti 220 millj. kr. árið áður. Á árinu 
1964 nam innflutningur skipa og flugvéla 
938 millj. kr., en það er aukning um tæp-
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lega 560 millj. kr. frá árinu áður. Fór sam-
an bæði mjög mikill innflutningur fiski-
skipa og að keyptar voru til landsins tvær 
stórar farþegaflugvélar að verðmæti 436 
millj. kr., sem er nokkru hærri upphæð en 
nemur greiðsluhallanum í heild. Ef borinn 
er saman viðskiptajöfnuður árin 1964 og 
1963 án skipa- og flugvélainnflutnings, 
kemur í ljós, að viðskiptajöfnuður árið 1964 
varð tæplega 435 millj. kr. hagstæðari en 
árið áður. Er það bæði vegna þess aS út-
flutningur jókst mjög mikið á árinu og al-
mennur innflutningur jókst hlutfallslega 
mun minna á árinu 1964 en 1963. 

Línurit á 24. bls. sýnir, hve inn- og út-
flutningur hefur verið mikill hluti af heild-
argjaldeyristekjum og gjöldum fyrir vörur 
og þjónustu síðustu fimm ár. Á þessari bls. 
er línurit, sem sýnir vöruskiptajöfnuð, þjón-
ustujöfnuð og viðskiptajöfnuð sl. tiu ár. 
Innflutningur er á þessum línuritum sem 
annars staðar í greininni talinn á fob.-verði. 
Enn fremur hafa allar tölur linuritanna ver-
ið umreiknaðar til þess gengis, sem gilti 
eftir 4. ágúst 1961. 

Til sérhverra viðskipta, sem færð eru á 
hina ýmsu liði viðskiptajafnaðarins og 
greiðslur koma fyrir, svarar færsla á ein-
hvern fjármagnsreikning. Eru niðurstöður 
af þeim færslum sýndar í fjármagnshreyf-
ingum greiðslujafnaðarins. Fjármagns-
hreyfingum má skipta á ýmsa liði. Er al-
gengt að gera greinarmun á fjármagns-
hreyfingum opinberra aðila annars vegar 
og einkaaðila hins vegar. Hvorum flokki 
fyrir sig má svo aftur skipta, annars vegar 
í hreyfingar vegna lántöku til lengri tima 
en eins árs og afborgana af slíkum lánum, 
og hins vegar stuttar hreyfingar, svo sem 
breytingar á reikningsstöðu fyrirtækja, 
stutt vörukaupalán, gjaldeyrisstöðu bank-
anna o.fl. 

Mótbókun vegna vöru, þjónustu eða f jár-
magns, sem látið er í té eða tekið við án 
endurgjalds, er færð á sérstakan lið i 
greiðslujöfnuðinum, sem nefnist gjafafé. Á 
árinu 1964 voru notaðar 4,5 millj. kr. af 
6 millj. dollara framlagi, sem bandarísk 
stjórnarvöld veittu án endurgjalds i árslok 
1960. í árslok 1964 var búið að nota sam-
tals 255 millj. kr. af framlaginu. 
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1. tafla. Fjármagnshreyfingar, nettó. 
(Í millj. kr. á gengi, er gilti eftir 4. ágúst 1961). 

+ = Fé frá útlöndum, þ. e. a. s. lántökur eða lækkun innstæðna og rýrnun gjaldeyrisstöðu. 
+ = Fé til útlanda, þ. e. a. s. lánveitingar eða aukning innstæðna, afborganir af lánum og bætt gjaldeyrisstaða. 

2. tafla. Viðskiptajöfnuður (vörur og þjónusta) 1960—1964 skipt á lönd. 
(Í millj. kr. á gengi, er gilti eftir 4. ágúst 1961). 
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Skipting á landsvæði. Á 2. töflu er við-
skiptajöfnuðinum (vörum og þjónustu) ár-
in 1960—1964 skipt á landsvæði. Tölurnar 
fyrir árið 1960 hafa verið umreiknaðar til 
þess gengis, er gilti eftir 4. ágúst 1961. 
Skipting er gerð á eftirtalin landsvæði: 

Bandaríkin og Kanada. 
Sterlinggreiðslusvæði, en til þess teljast 
Bretland, Írland, brezkar nýlendur og 
sambandslönd, önnur en Kanada. 
Önnur OECD-Iönd, en til þeirra teljast 
aðildarríki OECD x Evrópu, önnur en 
Bretland og Írland. 
Rússland og Austur-Evrópa. Auk Rúss-
lands teljast til þessa svæðis Austur-
Þýzkaland, Búlgaría, Pólland, Rúmenía, 
Tékkóslóvakía og Ungverjaland. 
Önnur lönd. Hér eru talin þau lönd, sem 
ekki teljast til neins af framangreindum 
f jórum svæðum, og eru þar á meðal t.d. 
Finnland, Júgóslavía, Japan, Brasilía og 
Ísrael. 
Viðskiptajöfnuðurinn við Bandaríkin og 

Kanada hefur verið hagstæður öll árin, sem 
taflan nær yfir, en því valda að verulegu 
Ieyti hinar miklu duldu tekjur, sem íslend-
ingar hafa haft vegna bandaríska vamar-
liðsins. Á árinu 1964 var jöfnuðurinn vi.ð 
Bandaríkin og Kanada hagstæður um aðeins 
93 millj. kr. á móti 575 millj. kr. árið 
áður. Er breytingin að mestu, vegna þess 
að hinar tvær stóru farþegaflugvélar, sem 
áður er getið, voru keyptar frá Kanada. 
Jöfnuðurinn við sterlinggreiðslusvæðið hef-
ur einnig verið hagstæður þau ár, sem taíl-
an nær yfir. Hinn hagstæði jöfnuður í doll-
urum og sterlingspundum hefur einkum 
verið notaður til jöfnunar á viðskiptum við 
OECD-lönd, sem hafa verið mjög óhagstæð 
öll árin. Því nær fullur jöfnuður varð á við-
skiptum við Austur-Evrópusvæðið á árinu 
1963, á árinu 1962 var hagstæður jöínuður, 
er óhagstæður hin árin, sem taflan nær 
yfir. Jöfnuður við önnur lönd hefur verið 
óhagstæður öll árin. 

Fimmta tafla sýnir helztu liði greiðslu-
jafnaðarins 1964, skipt á landsvæði. Þar má 
sjá, að vöruskiptajöfnuðurinn hefur verið 
hagstæður við sterlinggreiðslusvæðið um 
357 millj. kr. Við hin svæðin hefur vöru-
skiptajöfnuðurinn verið óhagstæður, mest 

við Bandaríkin og Kanada eða um 268 
millj. kr. og við OECD-lönd um 239 millj. 
kr. Þjónustujöfnuðurinn var óhagstæður 
um rúmlega 200 millj. kr. við OECD-löndin 
og um 145 millj. kr. við sterlinggreiðslu-
svæðið. Við Bandaríkin og Kanada varð 
þjónustujöfnuðurinn hagstæður um rúm-
lega 360 millj. kr. Fullur jöfnuður varð við 
Rússland og Austur-Evrópulönd og því nær 
fullur jöfnuður við önnur lönd. 

Þriðja tafla sýnir sundurliðað yfirlit yf ir 
greiðslujöfnuðinn við útlönd á árunum 
1960—1964. Á árinu 1960 eru öll verðmæti 
umreiknuð í krónur á því gengi, sem gilti 
eftir 22. februar 1960, en á árinu 1961 og 
síðan er umreiknað á því gengi, sem gilti 
eftir 4. ágúst 1961. Tölurnar í þessari töflu 
eru því ekki alveg sambærilegar milli ára, 
að því er gengi snertir. 

Fjórða tafla sýnir helztu liði greiðslu-
jafnaðarins 1959—1963, þar sem tölumar 
fyrir 1959 og 1960 hafa verið umreiknaðar 
til þess gengis, sem gilti eftir gengisbreyt-
inguna 4. ág. 1961, og eru tölurnar í 4. töflu 
því á sambærilegu gengi öll árin. í 4. töflu 
er jöfnuðurinn auk þess sýndur bæði í heild 
og án skipa- og flugvélainnflutnings. Sést 
þar, að sé innílutningur skipa og flugvéla 
frátalinn, var viðskiptajöfnuðurinn hag-
stæður öll árin. 

Skýrslur um greiðslujöfnuðinn eru samd-
ar af hagfræðideild Seðlabankans, og eru 
upplýsingar fengnar frá ýmsum fyrirtækj-
um og opinberum aðilum. Þær eru víða 
ófullnægjandi, þannig að þurft hefur að 
gera áætlanir á einstökum liðum, en þær 
eru að sjálfsögðu ekki nákvæmar. Mætti 
t.d. benda á, að væru nákvæmar upplýsing-
ar fyrir hendi, ætti mismunur á f jármagns-
hreyfingum að viðbættu gjafafé að vera 
jafnhár mismuni á vörum og þjónustu og 
vega þannig upp á móti honum. Á því tíma-
bili, sem yfirlitið í 3. töflu nær yfir, hefur 
jafnan verið um einhvern mismun að ræða, 
eins og sjá má á D-lið töflunnar. Á árinu 
1964 var greiðsluhallinn t.d. 57,3 millj. kr. 
hærri en mismunur á fjármagnshreyfing-
um að meðtöldu gjafafé. 

Hér á eftir verður gerð nánari grein 
fyrir einstökum liðum greiðslujafnaðarins. 

Vörur og þ jónusta. Innflutningur (1. og 
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3. tafla. Greiðslujöfnuður viö útlönd. 
(í millj. kr.). 

A. Vörw og þjónusta. 

T e k j u r : 
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Frá ú t l ö n d u m : 
8. Lántökur einkaaðila (lánsfé notað á árinu). . . 322,9 115,8 134,6 318,1 760,8 
9. Fyrirfr.gr. fyrri ára fyrir skip innfl. á árinu . . . 115,4 20,5 19,7 27,8 68,5 

10. Lántökur opinb. aðila (lánsfé notað á árinu) . 289,2 247,6 235,0 474,6 165,8 
11. Lækkun á lausafé og aukning lausaskulda einka-

aðila, nettó 206,0 61,7 131,3 58,3 24,6 
12. Rýrnun á gjaldeyrisstöðu viðskiptabankanna . . — 63,5 193,1 — — 

13. Innstæður erlendra aðila 9,0 13,8 67,7 — — 

AIls 942,5 522,9 781,4 878,8 1.019,7 
Mismunur (umfram til útlanda) — 336,9 509,9 — — 

Alls 942,5 859,8 1.291,3 878,8 1.019,7 

B. Gjafafé. 1960 1961 1962 1963 1964 

AID-framlag — 84,4 134,9 31,5 4,5 

C. Fjármagnshreyfingar. 

Til ú t l a n d a : 
1. Afborganir af lánum einkaaðila 103,2 145,5 227,4 187,7 186,9 
2. Fyrirframgr. fyrir skip, ókomin í árslok 22,3 17,0 27,8 68,6 22,3 
3. Afborganir af lánum opinberra aðila 180,0 234,1 219,6 202,9 221,4 
4. Bætt gjaldeyrisstaða Seðlabankans 204,6 463,2 816,5 158,1 275,3 
5. Bætt gjaldeyrisstaða viðskiptabankanna 66,2 — — 3,2 6,3 
6. Framlag til Alþjóðabanka og Alþjóðagjaldeyr-

issjóðs 4,9 — — — — 
7. Innstæður erlendra aðila — — — 75,2 25,7 

Alls 581,2 859,8 1.291,3 695,7 737,9 
Mismunur (umfram frá útlöndum) 361,3 — — 183,1 281,8 

Alls 942,5 859,8 1.291,3 878,8 1 . 0 1 9 , 7 

D. Yfirlit. 
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4. tafla. Greiðslujöfnuður við útlönd 1960—196h. 
(Samandregið yfirlit umreiknað á gengi, sem gilti eftir 4. ágúst 1961.) 

A. .Vörur og þjónusta. 

T e k j u r : 

2.) er talinn á fob.-verði, þ. e. á verði í út-
flutningslandinu, en ekki cif., eins og venju-
lega í verzlunarskýrslum. Enn fremur er 
innflutningur, eins og aðrir liðir greiðslu-
jafnaðarins, umreiknaður í íslenzkar krón-
ur miðað við kaupgengi, en ekki sölugengi, 
eins og í verzlunarskýrslum. Útflutningur 
er talinn á fob.-verði, þ.e. söluverði afurða 
fluttra í skip í útflutningshöfn. Til þess að 
fá sambærilegt verð á ísfisk, sem fluttur er 
af fiskimiðum með íslenzkum skipum til 

sölu í erlendum höfnum, er dreginn frá 
söluverði hans innflutningstollur og áætl-
aður sölukostnaður erlendis, ásamt áætlaðri 
upphæð á tonn fyrir flutningskostnaði. 
Flutningskostnaður þessi telst svo til tekna 
í liðnum farmgjöld íslenzkra skipa í milli-
landasiglingum. Sama máli gegnir um salt-
fisk, sem fluttur er með íslenzkum skipum 
af miðum til sölu erlendis, að frá söluverði 
hans er dreginn áætlaður sölu- og flutn-
ingskostnaður. Liðurinn birgðabreyting er-
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4- tafla (framhald). 

Frá ú t l ö n d u m : 

lendis er vegna birgðabreytingar á freðfiski, 
sem seldur er í umboðssölu í Bandaríkjun-
um, en birgðir þar minnkuðu á þeim árum, 
sem taflan nær yfir. 

Í liðnum ferða- og dvalarkostnaður (3.) 
er almennur ferða- og dvalarkostnaður 
stærsti þátturinn og nam 257,0 millj. kr. 
1964, þá námskostnaður 59,6 millj. kr. og 
útgjöld vegna verzlunarferða 14,8 millj. kr. 
Upphæðirnar eru teknar samkvæmt skýrsl-
um um gjaldeyrissölu gegn leyfum gjald-

eyrisyfirvalda ásamt sölu ferðamanna á ís-
lenzkum gjaldeyri erlendis. 

Í liðnum erlendur kostnaður við utan-
ríkisþjónustu (11.) er innifalinn, auk kostn-
aðar við rekstur sendiráða og ræðismanna-
skrifstofa, kostnaður við opinberan erind-
rekstur erlendis og framlög til alþjóða-
stofnana. Við ákvörðun á liðnum tekjur af 
erlendum ferðamönnum (15.) hefur ein-
göngu verið stuðzt við það, sem skilað hefur 
verið til bankanna af ferðamannagjaldeyri. 

D. Yfirlit. 



32 4 8 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

5. tafla. Greiðslujöfnuður 1964. Skipt á lönd. 
(Í millj. króna) 

Eftirfarandi tölur sýna sundurliðun á 
farragjaldatekjum íslenzkra skipa í milli-
landaflutningum (16.) síðastliðin tvö ár í 
millj. kr.: 

Samtals 304,1 341,6 

Tekjur íslenzkra flugvéla (19.) hafa stöð-
ugt farið vaxandi á undanförnum árum, en 
aukningin 1962 er sú mesta, sem orðið hef-
ur á einu ári, en þar næst kemur aukningin 
1964. 

Tekjur vegna varnarliðsins (25.) eru 
tekjur af olíusölu til bandariska varnar-
liðsins, tekjur vegna byggingastarfsemi og 
vegna annarra útgjalda þess hér á landi. 
Byggingarefni og annað, sem flutt er inn 

og selt varnarliðinu, er fært til gjalda í 2. 
lið yfirlitsins. 

Ýms útgjöld og tekjur (13. og 27.) eru 
einkum umboðslaun, leiga fyrir kvikmynd-
ir, greiðslur fyrir tækni- og sérfræðiþjón-
ustu og fleira, sem ekki er talið annars 
staðar. 

Fjármagnshreyfingar. Lántökur einka-
aðila árin 1960—1964 eru einkum vegna 
skipa- og flugvélakaupa. Sömuleiðis eru af-
borganir af lánum einkaaðila að mestu 
leyti vegna slikra lána. Erlendar lántökur, 
bæði einkaaðila og opinberra aðila, eru hér 
taldar með þeirri f járhæð, sem talin hefur 
verið notuð á viðkomandi ári. Er oft mikill 
munur á því á hverju einstöku ári, hvað 
samið hefur verið um af erlendum lánum, 
og hinu, hve mikið hefur verið notað. Á 
árinu 1964 námu lántökur einkaaðila, sem 
notaðar voru á árinu 573,9 millj. kr. um-
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6. tafla Greiðslujöfnuður, samandregiö yfirlit 1960—1964. 

fram afborganir, en afborganir af opin-
berum lánum námu 55,6 millj. kr. umfram 
lántökur, sern notaðar voru á árinu, þannig 
að í heilci jukust erlendar skuldir um 518,3 
millj. kr. Er hér um að ræða samnings-
bundin lán til eins árs eða lengri tíma. 
Frekari upplýsingar um erlendar lántökur 
1964 er að finna í 1. hefti Fjármálatíðinda 
1965 35.—40. bls. 

Í liðnum aðrar fjármagnshreyfingar 
einkaaðila eru m. a. innifalin stutt vöru-
kaupalán innflytjenda, en lækkun þeirra 
nam 78 millj. kr. 1964 á móti 78 millj. kr. 
aukningu 1963. 

Liðurinn framlag til Alþjóðabanka, sem 
er 4,9 millj. kr. á árinu 1960, er nettóaukn-
ing á framlagi til bankans, þ. e. sá hluti af 
framlaginu, sem greiddur var í dollurum. 
Öll viðskipti við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn 
hafa hins vegar síðan á árinu 1960 verið 
innifalin í gjaldeyrisstöðu bankanna og 
koma því ekki fram sem sérstakur liður í 
greiðslujafnaðaryfirlitinu. 

Liðurinn innstæður erlendra aðila er inn-
eign, sem Bandaríkjamenn hafa eignazt hér 
samkvæmt samningi við þá um kaup á land-
búnaðarvörum. Þessi inneign hefur farið 
lækkandi á árunum 1963 og 1964. 

Aðrir liðir í yfirlitinu í 3. töflu ættu ekki 
að þurfa skýringa við. 

Sjötta. tafla sýnir samandregið yfirlit 
yfir helztu þætti greiðslujafnaðarins 1960-
1964. Fyrst er vöruskiptajöfnuðurinn sýnd-
ur, og sést þar, að hann hefur aðeins verið 
hagstæður árin 1961 og 1962, en óhagstæð-
ur hin árin. Þá er þjónustujöfnuðurinn, sem 
hefur verið hagstæður nema 1963, en þá 
var hann örlítið óhagstæður. Niðurstaðan 
af tveimur fyrstu liðunum er svo viðskipta-
jöfnuðurinn, og hefur hann aðeins verið 
hagstæður 1961 og 1962, en óhagstæður hin 
árin. 
Í yfirlitinu er fjármagnshreyfingum skipt 
á innkomið erlent lánsfé af samningsbundn-
um lánum til eins árs eða lengri tíma, af-
borganir af slíkum lánum og aðrar f jár-
magnshreyfingar að undanskilinni gjald-
eyrisstöðu bankanna. Innkomin lán hafa 
numið hæstri upphæð 1964, en það er vegna 
einkalána, sem tekin voru í sambandi við 
flugvéla- og skipakaup. Á árinu 1963 námu 
innkomin lán einnig mjög hárri upphæð, en 
á því ári fór saman bæði miklar lántökur 
vegna fiskibátakaupa og að meginhluti af 
framkvæmdaláni ríkissjóðs, sem tekið var 
í Bretlandi 1962, kom inn á árinu 1963. Þá 
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námu innkomin lán 1960 hárri upphæð, og 
var þar einkum um að ræða lántökur vegna 
fiskibátainnflutnings. Afborganir af lánum 
hafa stöðugt farið hækkandi nema árið 
1963, er þær voru nokkuð lægri en árið 
áður, en það var vegna þess að á árinu 
1962 voru greiddar aukaafborganir af 
nokkrum lánum einkaðila. Til annarra f jár-
magnshreyfinga teljast meðal annars fyrir-
framgreiðslur vegna skipa, stutt vöru-
kaupalán og ýmsar aðrar stuttar f jár-
magnshreyfingar. Gjafafé 1961—1964 er, 
eins og að framan er sagt, notkun á fram-

lagi án endurgjalds, sem bandarísk stjórn-
arvöld veittu íslendingum í árslok 1960. 

Ef allir liðir greiðslujafnaðarins væru 
nákvæmlega rétt tilgreindir og ekkert væri 
ótilgreint, myndi samtalan af framan-
greindum þáttum yfirlitsins í 6. töflu vera 
jöfn breytingu gjaldeyrisstöðunnar, sem 
sýnd er sem mótvægisliður neðst í töflunni. 
En þar sem upplýsingar eru oft ófullnægj-
andi, svo að áætla verður einstaka liði, er 
þess ekki að vænta, að fullt samræmi náist. 
Þessi mismunur, skekkjur og vantalið, er 
sýndur í sérstökum lið í töflunni. 



Peningamálin 1965 
Í grein þessari er fjallað um þróun peningamála áriS 
1965 og: greint frá viðsbiptum Seðlabankans og- áhrifum 
þeirra. Einnig er greint frá áhrifum annarra banka og: 
sparisjóða og útlánum þeirra og innlánum á undanförn-
tim árum. 
Grétar Áss Sig;urðsson tók greinina saman. 

Hér verður rætt um þá þætti peninga-
málanna á árinu 1965, sern varða 

Seðlabankann, viðskiptabankana, sparisjóði 
og innlánsdeildir kaupfélaga. í. 1. og 2. 
hefti Fjármálatíðinda 1965 var greint stutt-
lega frá þróun peningamálanna hluta úr 
árinu 1965 í fréttaþáttum ritsins undir heit-
inu „Peningamarkaðurinn". Ekki verður 
komizt hjá nokkrum endurtekningum i 
þessari grein, þó að hér verði frekar litið á 
árið sem heild. 

Í töflum XII.—XVII. og línuritum aftar-
lega í þessu riti eru stöðutölur í mánaðar-
lok siðustu 2—3 árin, ásamt árslokatölum 
fleiri ára um ýmsa þætti þess efnis, sem 
hér er fjallað um. 

Seðlabankinn. 
Í 1. töflu eru sýndar hreyfingar á helztu 

liðum í efnahagsreikningum Seðlabankans 
árin 1961—1965. Töflunni er skipt í f jóra 
hluta. Fyrsti hluti sýnir hreyfingar á inn-
lendum reikningum, II. hluti hreyfingar er-
lendra reikninga, III. hluti samtölu hreyf-
inga á innlendum og erlendum reikningum, 
og IV. hluti sýnir hreyfingu á seðlaveltu 
eða seðlamagni utan Seðlabankans. 

Staða innlendra reikninga við Seðlabank-
ann hefur farið batnandi á hverju ári frá 
og með árinu 1960, en árið 1965 batnaði 
hún aðeins um 12,8 millj. kr. miðað við 
204,0 millj. kr. árið 1964 og 91,1 millj. kr. 
árið 1963. Áður en litið er á einstaka þætti 
innlendu reikninganna, er rétt að taka það 

fram, að sú breyting hefur verið gerð á 
töflunni, að verðbréfaeign Seðlabankans er 
nú skipt á þrjá liði: 1. ríkissjóð og ríkis-
stofnanir, 2. fjárfestingarlánastofnanir og 
3. ýmis verðbréf. Verðbréfunum er skipt 
eftir því, hverjir eru frumskuldarar þeirra. 
„Ýmis verðbréf" eru þau bréf, sem ekki 
verður skipt á aðra einstaka reikningsliði 
töflunnar. 

Staða ríkissjóðs og ríkisstofnana, nettó, 
versnaði um 9,4 millj. kr. á árinu. Væru 
verðbréf ekki talin með, hefði staðan hins 
vegar batnað um 34,2 rnillj. kr. Þróunin 
í fjármálum ríkisins og ríkisstofnana varð 
þó mun hagstæðari árið 1965 en 1964. Inn-
stæður jukust um 115,8 millj. kr., en þar 
á móti hækkuðu reikningsskuldir um 81,6 
millj. kr., og verðbréfaeign jókst um 43,6 
millj. kr. Skuld ríkissjóðs á aðalviðskipta-
reikningi hækkaði um 90,2 millj. kr. og var 
í árslokin 310,6 millj. kr., en skuldir á öðr-
um ríkisreikningum lækkuðu hins vegar 
um 8,6 millj. kr. Í júlílok komst skuldin á 
aðalviðskiptareikningi upp í 556,6 millj. kr., 
enda varð aðstaða ríkissjóðs og ríkisstofn-
ana í mánaðarlok á árinu 1965 þá verst, 
eins og XIII. tafla ber með sér. Nettóinn-
stæða ríkissjóðs og ríkisstofnana í árslok 
nam 103,1 millj. kr. 

Útstreymi f jár úr Seðlabankanum vegna 
aukinnar eignar bankans af verðbréfum 
ríkissjóðs og ríkisstofnana nam 43,6 millj. 
kr., eins og áður er getið. Endurlánað er-
lent lánsfé hækkaði um 55,3 millj. kr., 
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þannig að eign bankans í öðrum verðbréf-
um ríkissjóðs og ríkisstofnana minnkaði 
um 11,7 millj. kr. 

Eins og árið áður aflaði rikið sér nokk-
urs f jár til framkvæmda með útgáfu spari-
skírteina og með samkomulagi við bank-
ana og stærstu sparisjóði um framlag 
þeirra, sem svaraði til 10% af aukningu 
innlána á árinu. Sala spariskírteina nam 
75 millj. kr., en afgreidd lán af framlagi 
banka og stærstu sparisjóða námu 95 millj. 
kr. á árinu. Seðlabankinn annaðist fyrir-
greiðslu við báðar þessar lántökur. 

Innstæður í Seðlabankanum vegna mót-
virðisfjár lækkuðu um 31,6 millj. kr. Mót-

virði sérstaks innflutnings lækkaði um 2,3 
millj. kr. í þann lið kemur mótvirði lána 
(P.L. 480) í Bandaríkjunum til kaupa á 
landbúnaðarvörum þaðan. Annað mótvirð-
isfé lækkaði um 29,3 millj. kr., og var 
meginhlutinn vegna lækkaðrar innstæðu 
Mótvirðissjóðs frá árinu 1961. 

Skv. töflunni rýrnari staða innlánsstofn-
ana (þ. e. viðskiptabanka, sparisjóða, inn-
lánsdeilda kaupfélaga og Söfnunarsjóðs Ís-
lands) um 122,7 millj. kr., en þær höfðu 
bætt stöðu sína um 400,1 millj. kr. árið 
1964. Þess er þó að gæta, að bundnu fé í 
bankanum vegna mótvirðis stofnlána var 
breytt í framlag til Stofnlánadeildar sjáv-
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arútvegsins í janúar 1965, eins og nánari 
grein var gerð fyrir í 1, hefti Fjármála-
tíðinda 1965. Tilfærslan rýrði stöðu inn-
lánsstofnana um 181,1 millj. kr. og bætti 
stöðu stofnlánadeildarinnar og þar með 
fjárfestingarlánastofnana við bankann um 
sömu fjárhæð. 

Ef tekið er tillit til þessarar breytingar, 
kemur munurinn á þróuninni á árunum 
1965 og 1964 nær eingöngu fram í endur-
kaupum víxla og lausaskuldum. Endur-
kaupin jukust um 387,7 millj. kr., og er 
það mesta aukning, sem orðið hefur á einu 
ári. Kom þar til veruleg aukning útflutn-
ingsbirgða sjávarafurða og hækkað bú-
vöruverð. Aukning endurkaupa á árinu 
vegna sjávarútvegs nam 228,9 milij. kr. 
og vegna landbúnaðar 158,8 millj. kr. End-
urkeyptir víxlar í árslok námu samtals 
1.164,7 millj. kr. 

Lausaskuldir eru skuldir á hlaupareikn-
ingi og lán veitt til stutts tíma gegn verð-
bréfum. Lausaskuldir lækkuðu um 19,9 
millj. kr. á árinu og námu 0,3 miilj. kr. í 
árslokin. Almennar innstæður jukust um 
133,9 millj. kr. og námu 396,6 millj. kr. í 
árslok, og hafa þær ekki fyrr verið svo 
háar í árslok. 

hag í að eiga í Seðlabankanum á sérstök-
um reikningum, bundnum frá 3 mánuðum 
upp í 1 ár, en þeir reikningar bera hærri 
vexti en almennir reikningar. Innstæður, 
sem voru til fullnægingar almennri bindi-
skyldu, jukust um 309,2 millj. kr. á árinu 
1965 og námu í árslok 1.376,6 millj. kr. 
Innstæður á bundnum reikningum umfram 
bindiskylduna námu 11,4 millj. kr. og höfðu 
lækkað um 11,6 millj. kr., en skuld um ára-
mótin vegna bindiskyldu nam 3,7 millj. kr. 
Eftirstöðvar af mótvirði stofnlána námu 
3,0 millj. kr. og höfðu lækkað um 188,2 
millj. kr., aðallega vegna þeirrar tilfærslu, 
sem greint er frá hér að framan. 

Innstæður á reikningum vegna frjálsrar 
bindingar, innlánsskírteinum, höfðu aukizt 
um 1,8 millj. kr. á árinu og námu 7,6 
millj. kr. 

Seðlabankinn hefur á undanförnum ár-
um breytt nokkuð reglum um innlánsbind-
ingu við bankann innan þeirra marka, sem 
lög ákveða. Í síðara hefti Fjármálatíðinda 
árið 1965 gerir Björn Tryggvason, skrif-
stofustjóri bankans, grein fyrir þessum 
reglum frá upphafi, en hér skal þess að-
eins getið, að bankinn breytti reglum um 
innlánsbindingu hinn 14. maí 1965 og aft-
ur 30. desember sama ár. Fyrri breytingin 
fól annars vegar í sér hækkun lágmarks-
bindingar úr 2% í 3%, og hins vegar var 
hámarksbinding sett við 18%, en lagaheim-
ild er fyrir allt að 25% hámarksbindingu 
af innlánsfé. Þessar breytingar miðuðu að 
því að jafna hlutfall bundins f jár milli inn-
lánsstofnana. Síðari breytingin fól í sér 
hækkun á hámarki bindingar úr 18% í 20% 
af innlánum við hverja stofnun og hækk-
un aukningarbindinga úr 25% í 30%. Lág-
marksbinding var hins vegar óbreytt. Þess-
ar reglur voru látnar gilda frá 1. október 
1965. 

Eins og kunnugt er, ákvað bankastjórn 
Seðlabankans breytingu á innláns- og út-
lánsvöxtum í árslok 1964. Voru vextir 
lækkaðir að jafnaði um 1% ásamt nokkr-
um öðrum breytingum. Þessi ákvæði giltu 
allt árið 1965, en hinn 30. desember sl. ákvað 
bankastjórnin að hækka vextina á ný að 
jafnaði um 1% frá og með 1. janúar 1966, 
en vextir af afurðavíxlum, sem Seðlabank-
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2. tafla. Samandreginn efnahagur viðskiptabankanna. 
(Samkvæmt skiptingu í banka og sparisjóði í árslok 1965) 

Árs lok 
Í millj. kr. 1961 1962 1963 1964 

Eignir: 
Sjóður 39,5 46,9 61,1 50,6 
Innstæður í Seðlabankanum 524,9 937,0 925,3 1.300,6 
Erlendar eignir 46,9 87,8 103,8 110,7 
Vfirdráttur á hlaupar. o.fl 1.242,8 1.390,8 1.698,1 1.825,3 
Innlendir vixlar 2.281,5 2.341,7 2.590,0 2.944,2 
Endurlánað erlent Iánsfé — 171,4 166,2 166,5 
Innlend verðbréf 401,5 458,2 569,1 655,1 
Afborgunarlán 143,0 170,0 195,4 238,1 
Aðrar innl. peningastofnanir 15,5 17,8 16,8 21,3 
Ýmislegt 99,1 138,4 145,9 241,1 

Alls 4.794,7 5.760,0 6.471,7 7.553,5 

Skuldir: 
Innstœðufé: 

a) Hlaupareikningar 
b) Sparisjóðsávisanabækur . . . . 
c) Sparisjóðsbækur 

Geymsíufé v/innflutnings 
Seðlabankinn: 

a) Endurseldir víxlar 
b) Aðrar skuldir 

Erlendar skuldir 
Aðrar innlendar peningastofnanir 
Ýmislegt 
Eigiðfé: 

a) Stofnfé og hlutafé 
b) Varasjóður 
c) Annað eigið fé 

Alls 
Utan efnahags: 
Ábyrgðir = ábyrgðatryggingar 

inn endurkaupir, hækkuðu þó aðeins um 
1/4% og 1/2%. 

Vaxtakjörum við Seðlabankann var einn-
ig breytt á sama tíma í samræmi við al-
mennu vaxtabreytinguna. 

Samkvæmt töflunni batnaði staða f jár-
festingarlánastofnana um 180,9 millj. kr. 
á árinu 1965. Lausaskuldir lækkuðu um 
167,6 millj. kr., innstæður jukust um 46,7 
millj. kr., en útgreiðslur bankans vegna 
aukinnar eignar verðbréfa frá fjárfesting-
arlánastofnunum námu 33,4 millj. kr. Eins 
og getið var um hér að framan, lögðu 
Landsbankinn og Útvegsbankinn innstæð-
ur sínar í Seðlabankanum vegna mótvirðis 
stofnlána fram til Stofnlánadeildar sjávar-
útvegsins í janúar 1965. Sú ráðstöfun leiddi 
aftur til bættrar stöðu deildarinnar við 

727,3 871,9 760,6 1.004,5 1.181,2 
207,5 255,9 289,7 353,8 476,7 

2.216,3 2.839,6 3.451,8 4,084,3 5.084,4 
100,6 70,9 70,7 68,6 76,4 

794,7 682,3 746,6 777,0 1.165,1 
47,4 4,2 2,0 19,2 — 

77,6 312,0 333,1 336,6 304,2 
3,6 9,3 2,3 0,1 1,0 

164,2 170,0 201,5 240,3 283,7 

26,0 32,6 35,9 38,9 39,4 
215,5 280,9 341,6 396,5 476,3 
214,0 230,4 235,9 233,7 237,5 

4.794,7 5.760,0 6.471,7 7.553,5 9.325,9 

690,9 901,1 1.041,3 1.197,5 1.257,2 

Seðlabankann. 
Fjárfestingarlánastofnanir, sem einkum 

skipta við Seðlabankann auk Stofnlána-
deildar sjávarútvegsins, eru Framkvæmda-
bankinn, Byggingarsjóður ríkisins og Veð-
deildir Landsbankans og Búnaðarbankans. 

Seðlabankinn átti í árslok 1965 innlend 
verðbréf samtals að fjárhæð 506,8 millj. kr., 
og höfðu útgreiðslur vegna aukningar 
þeirra numið alls 102,9 millj. kr. á árinu 
og þar af vegna verðbréfa ríkissjóðs og 
ríkisstofnana og fjárfestingarlánastofnana 
77,0 millj. kr., eins og getið var hér að 
framan. Önnur innlend verðbréf eða „ýmis 
verðbréf" jukust um 25,9 millj. kr. og námu 
46,4 millj. kr. í árslok. Af þeirri upphæð 
voru verðbréf bæjar- og sveitarfélaga 29,4 
millj. kr. 
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3. tafla. Efnahagur viðslciptabankanna í árslok 1965. 
Í millj.kr. 

Hreyfing annarra innlendra Iiða hafði 
í för með sér útstreymi fjár að upphæð 
21,5 millj. kr., og þar af var aukning eigin 
fjár 14,7 millj. kr. 

Aukning erlendra eigna bankans, nettó, 
hafði í för með sér útstreymi fjár úr bank-
anum að upphæð 254,1 millj. kr. Erlendar 
eignir jukust um 403,5 millj. kr., en er-
lendar lausaskuldir hækkuðu um 141,6 millj. 
kr. og löng erlend lán um 7,8 millj. kr. 
Gjaldeyrisstaða Seðlabankans batnaði því 
um 261,9 millj. kr. og nam í árslok 2.066,4 
millj. kr. Er það bezta staða í árslok til 
þessa. 

Á árinu 1965 jókst seðlaveltan um 241,3 
millj. kr. Er það mesta aukning á einu ári 
hingað til, en árið áður nam hún einnig 
hárri upphæð, 122,1 millj. kr. 

Innstreymi fjár á innlendum reikningum 
nam, eins og fyrr segir, að'eins 12,8 millj. 
kr., en útstreymi fjár vegna aukningar er-
lendra eigna, nettó, nam hins vegar 254,1 
millj. kr. Segja má því, að aukin seðlavelta 
hafi staðið undir 95% af aukningu erlendra 
eigna Seðlabankans, nettó, á árinu 1965, 
en bætt staða innlendra reikninga hafi 
staðið undir 5%. Á árinu 1964 var þessu 
öfugt farið. Innstreymi fjár á innlendum 
reikningum stóð undir 63% af því út-
streymi, sem átti sér stað á því ári vegna 
aukningar erlendra eigna, nettó, en aukin 
seðlavelta stóð að baki 37%. 

Viðskiptabankarnir. 
Í. 2. töflu er sýndur samandreginn efna-

hagur viðskiptabankanna sex í árslok 1961 
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—1965, og í 3. töflu er sýndur efnahagur 
einstakra banka í árslokin 1965. í 4. töflu 
er hins vegar sýnd hreyfing á útlánaflokk-
un og mótvægi útlána viðskiptabankanna. 

Í töflunni er tekið tillit til þess, að spari-
sjóðir hafa verið yfirteknir af bönkum eða 
breytt í banka. Bankarnir tóku við rekstri 
þriggja sparisjóða á árinu og gerðu að úti-
búum. Umboðsskrifstofur Samvinnubank-
ans á Húsavík og Kópaskeri tóku við rekstri 
sparisjóða Kaupfélags Þingeyinga og N.-
Þingeyinga 25. júní, en umboðsskrifstofun-
um var jafnframt breytt í útibú. Búnaðar-
bankinn tók við rekstri Sparisjóðs Dala-
sýslu um mánaðamótin október—nóvember 
og stofnaði þar útibú. Landsbankinn opn-
aði afgreiðslu í Þorlákshöfn í tengslum við 
útibúið á Selfossi í febrúar, og Búnaðar-
bankinn opnaði nýtt útibú í sama mánuði 
í Bændahöllinni í Reykjavík, Melaútibú, og 
hinn 20. nóvember opnaði Iðnaðarbankinn 
útibú á Akureyri, en ári áður hafði bank-
inn opnað sitt fyrsta útibú í Hafnarfirði. 

Í I. hluta 4. töflu kemur fram útlána-
aukning viðskiptabankanna á árunum 1961 
—1965. Árið 1965 nam hún 1.496,3 millj. 
kr. Frá upphæðinni má þó draga 181,1 
millj. kr., sem var tilfærsla á innstæðum 
Landsbankans og Útvegsbankans í Seðla-
bankanum vegna stofnlána, eins og áður er 
minnzt á. Sú útlánaaukning kemur fram í 
8. lið, „peningastofnanir". Raunveruleg út-
lánaaukning viðskiptabankanna er því 
1.315,2 millj. kr. eða 22,6%. Árið áður nam 
útlánaaukningin 610,4 millj. kr. eða 11,7%. 

Útlánum viðskiptabankanna er skipt á 
9 flokka í 4. töflu, og byggist skipting út-
lána á upplýsingum frá öllum bönkunum. 
Hafa verður í huga, þegar gerður er sam-
anburður milli ára og milli flokka, að skipt-
ingin getur aldrei orðið mjög nákvæm, 
m. a. vegna þess að lántakendur hafa oft 
með höndum margs konar starfsemi. Flokk-
un lána til þeirra aðila verður ekki nákvæm, 
og á þetta einkum við verzlun, iðnað, sjáv-
arútveg og landbúnað. 

Ef fyrrgreind tilfærsla er ekki meðtalin 
í útlánaaukningunni, og hún því talin nema 
alls 1.315,2 millj. kr., hefur sjávarútvegur 
og sjávarvöruiðnaður fengið stærstan hlut 
331,9 millj. kr. eða 25,2%, landbúnaður og 
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vinnsla landbúnaðarafurða 268,4 millj. kr. 
eða 20,4%. Verzlunin 241,8 millj. kr. eða 
18,4% og iðnaður 158,2 millj. kr. eða 12,0%. 

Hlutur bygginga í aukningunni minnk-
aði hlutfallslega úr 10,4% árið 1964 í 4,5% 
árið 1965. Hlutur samgangna minnkaði 
einnig hlutfallslega úr 4,5% í 3,1%. Hlut-
ur opinberra aðila minnkaði hlutfallslega 
úr 18,8% í 8,5%, en lán til opinberra aðila 
eru lán til raforkumála, ríkissjóðs og ríkis-
stofnana og bæjar- og sveitarfélaga. Aukn-
ing lána til þeirra nam 111,8 millj. kr. á 
árinu, og kemur væntanlega þar fram meg-
inhluti þeirra 95 millj. kr., sem ráðstafað 
var á árinu 1965 í samræmi við samkomu-
lag það á milli bankanna. sem minnzt var 
á hér að framan, þess eínis, að sem svar-
aði 10% af aukningu innlána hjá þeim færi 
til ráðstöfunar á grundvelli f járfestingar-
áætlunar ríkisstjórnarinnar. 

Lán viðskiptabankanna til landbúnaðar, 
sjávarútvegs, verzlunar og iðnaðar, aðal-
atvinnuvega landsmanna, jukust samtals 
um 1.000,3 millj. kr. Hlutur þeirra var því 
76,0% af útlánaaukningu bankanna á ár-
inu. Árið 1964 nam hlutfallsleg hlutdeild 
þessara fjögurra atvinnugreina í aukning-
unni 54,8%, 79,3% árið 1963, 73,8% árið 
1962 og 79,9% árið 1961, og er þá tekið 
tillit til nýrra útlána Stofnlánadeildarinn-
ar á árunum 1961—1963. 

Innifalið í útlánum til sjávarútvegsins 
eru þau víxillán, sem fiskútflytjendur til 
Bandaríkjanna hafa fengið þar með veði 
í fiskbirgðum fyrir milligöngu Landsbank-
ans. í árslokin námu þessi lán 125,6 millj. 
kr. og höfðu lækkað um 40,9 millj. kr. á 
árinu. 

Í II. og III. hluta 4. töflu eru dregnir 
saman helztu reikningsliðir, sem útlán við-
skiptabankanna eru byggð beint eða óbeint 
á. Þriðji hluti töflunnar sýnir breytingu á 
stöðunni við Seðlabankann, en II. hlutinn 
hreyfingu annarra reikningsliða. 

Viðskiptabankarnir hafa fengið frá Seðla-
bankanum til ráðstöfunar, nettó, 222,4 
millj. kr. á árinu 1965, en aðrir reiknings-
liðir hafa staðið að baki útlánaaukningu 
að upphæð 1.273,9 millj. kr. Meginuppi-
staða síðarnefndu fjárhæðarinnar er aukn-
ing sparifjár um 1.000,1 millj. kr. og velti-
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k. tafla. Reikningshreyfingar viðskiptabankanna 1961—1965. 

innlána um 260,9 millj. kr. í þessum tölum 
er ekki tekið tillit til breytinga á innstæð-
um banka innbyrðis, og jafnframt eru breyt-
ingar innstæðna stærstu fjárfestingarlána-
stofnana teknar út úr og hafðar í sérstök-
um lið. Sá liður, fjárfestingarlánastofnan-
ir, sýnir, að innstæða þeirra í viðskipta-
bönkunum hefur aukizt á árinu um 34,4 
millj. kr. Eiginfjáraukning bankanna nam 
84,2 millj. kr., og hreyfing á „ýmislegu" 
hafði í för með sér útgreiðslur að f jár-
hæð 113,5 millj. kr. Innifalið í þessum lið 
eru m. a. erlendar eignir og skuldir bank-
anna. Nettóskuldir þeirra lækkuðu á ár-

inu um 85,1 millj. kr., og er sú upphæð 
rúmlega 2/3 hlutar af hreyfingunni á „ýmis-
legu" árið 1965. Breyting á sjóði er einnig 
innifalin í „ýmislegu", og nam aukning 
hans 22,1 millj. kr. Breytingin á erlendum 
reikningum og á sjóði nam því samtals 
107,2 millj. kr. 

Þróunin á stöðunni við Seðlabankann á 
árinu 1965 var í raun ólík þróuninni 1964 
að því leyti, að endurkaup afurðavíxla juk-
ust um 388,1 millj. kr. í stað 30,4 millj. kr. 
árið áður. Þegar rætt var um viðskipti 
Seðlabankans hér að framan, var gerð grein 
fyrir ástæðum þessarar miklu aukningar 
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endurkaupa. Almennar innstæður bankanna 
í Seðlabankanum að frádregnum lausa-
skuldum jukust lítið eitt meira en árið 
áður, en hins vegar var aukningin á bundn-
um reikningum aðeins 43,4 millj. kr. Skýr-
ingin á því felst í tilfærslu bundna f járins 
vegna mótvirðis stofnlána að fjárhæð 181,1 
millj. kr. Væri þeirri fjárhæo bætt við, 
hefði bundna féð aukizt um 224,5 millj. kr. 
eða litið eitt minna en árið áður. 

Endurkeyptir víxlar eru innfaldir í útlán-
um bankanna. Ef útlánaaukning bankanna 
er lækkuð sem nemur hækkun endurkeyptra 
víxla og tilfærslu mótvirðis stofnlána, hefði 
útlánaaukning numið 927,1 millj. kr. árið 
1965 og 580,0 millj. kr. árið 1964. Ef þess-
ar tölur og tölurnar um aukningu spari-
innlána eru bornar saman, þá hafa bank-
arnir aukið útlán sín að meðaltali sem svar-
ar 91,70 kr. við aukningu sparifjár um 
hverjar 100 kr. á árinu 1964 og 92,70 á ár-
inu 1965. 

Sparisjóðir. 
Í 5. töflu eru sýndar reikningshreyfing-

ar sparisjóðanna árin 1961—1965. Þeir 
sparisjóðir, sem breytt hefur verið i banka 
eða útibú banka til ársloka 1965, eru ekki 
taldir með, þar sem þeir eru með viðskipta-
bönkunum. Enginn nýr sparisjóður tók til 
starfa á árinu, en þrír sparisjóðir voru yfir-
teknir af bönkunum, eins og áður segir. 
í árslok 1965 voru því starfandi 57 spari-
sjóðir. 

Ekki er þess kostur að sýna flokkun út-

lána sparisjóðanna, þar sem upplýsingar 
um hana eru ekki fyrir hendi, nema frá 
þremur hinna stærstu. Útlánaaukning þeirra 
þriggja nam 52,6 millj. kr. á árinu 1965, 
og þar af fóru 50,7 milli. kr. til húsbygg-
inga. í árslokin námu útlán þeirra þriggja 
til húsbygginga 77% af heildarútlánum 
þeirra, og má gera ráð fyrir þvi, að hlut-
fallið sé ekki lægra hjá öðrum sparisjóðum. 

Útlánaaukning sparisjóðanna nam 137,6 
millj. kr. á árinu miðað við 102,4 millj. kr. 
árið áður. Aukning sparifjár nam 211,4 
millj. kr. og varð hlutfallslega mun meiri, 
enda varð útlánaaukningin ekki nema tæp-
lega 2/3 hlutar af aukningu sparifjár. Hins 
vegar jukust veltiinnlán mjög litið. Hin 
mikla aukning innlána umfram útlánaaukn-
ingu skapaði grundvöllinn fyrir þeirri veru-
legu aukningu innstæðna sparisjóðanna í 
Seðlabankanum, bæði á hlaupareikningi, 
innlánsskírteinum og bundnum reikningum, 
sem átti sér stað á árinu 1965. Jafnhliða 
innstæðuaukningunni í Seðlabankanum um 
91,7 millj. kr. jukust innstæður sparisjóð-
anna í viðskiptabönkunum um 13,4 millj. 
kr. og eign i sjóði um 3,8 millj. kr. Lausa-
fjárstaða sparisjóðanna í heild var því 
mjög góð í árslokin. 

Útlán og innlán. 
Í 6. töflu er annars vegar sýnd staða og 

hins vegar árlegar hreyfingar útlána, velti-
innlána og spariinnlána hjá bönkum, spari-
sjóðum og innlánsdeildum kaupfélaga árin 
1960—1965. Enn fremur eru tilgreindar 

5. tafla. Reikningshreyfingar sparisjóðanna 1961—1965. 
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6. afla. Útlán og innlán intnlánsstofnana. 
(Í millj. kr.) 

Staða í árslok 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
Útlán: 
Viðskiptabankar 3.795,8 4.068,7 4.532,1 5.218,8 5.829,2 7.325,5 
Sparisjóðir 400,9 479,2 600,8 676,6 779,0 916,6 

Ath. 1) Með viðskiptabönkum eru taldir aftur í tímann sparisjóðir, sem breytt hefur verið í banka eða banka-
útibú til ársloka 1965. 

2) Tölur um innlán eru nettótölur, þ. e. innlán stofnana hverrar hjá annarri eru dregin frá. 
3) Með veltiinnlánum er talið geymslufé og innstæður á sparisjóðsávisanabókum. 
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tölur til leiðréttingar á útlánum bankanna 
vegna tilfærslu milli viðskiptabankanna, 
Seðlabankans og Stofnlánadeildar sjávar-
útvegsins. Sú tilfærsla kom fram vegna 
nýrra útlána Stofnlánadeildarinnar á ár-
unum 1961—1963, en þau fóru til að lækka 
stuttar skuldir sjávarútvegsins við bank-
ana. í janúar 1965 komu bankarnir sér 
saman um að leggja Stofnlánadeildinni til 
fjármagn, eins og fyrr hefur verið drepið 
á í greininni. Landsbankinn og Útvegsbank-
inn lögðu deildinni til innstæður sínar í 
Seðlabankanum vegna mótvirðis stofnlána, 
og kemur það framlag sem útlán þeirra 
banka. Til að ekki verði um tvítalningu að 
ræða, er framlagsfé Landsbanka og Útvegs-
banka til Stofnlánadeildarinnar, eins og 
það var í árslok 1965, dregið frá eftir-
stöðvum útlána deildarinnar vegna C-, D-
og E-lána hennar, sem til var stofnað á ár-
unum 1961—1963. Þessi mismunur nam 86,8 
millj. kr. í árslok og kemur til viðbótar 
útlánum banka og sparisjóða. 

Hér að framan var gerð nokkur grein 
fyrir útlánum og innlánum viðskiptabanka 
og sparisjóða. Rétt er að benda á, að tölur 
um innlán í 6. töflu eru nettóinnlán, þ. e. 
innlán milli stofnana hafa verið dregin frá, 
og því ekki sömu tölur í töflunni og fyrri 
töflum. Einnig eru þeir sparisjóðir, sem 
gerðir hafa verið að útibúum banka eða 
bönkum til ársloka 1965, taldir með bönk-
um, en ekki sparisjóðum, öll árin. 

Útlán viðskiptabankanna í árslok voru 
7.325,5 millj. kr. Innifalið í þeirri tölu er 
fyrrnefnt framlag bankanna til Stofnlána-
deildarinnar. Ef það er ekki meðtalið, hef-
ur aukningin numið 1.315,2 millj. kr. eða 
22,6%. Árið áður nam aukningin 11,7% og 
15,2% árið 1963. Útlánaaukning sparisjóð-
anna nam hins vegar 17,7% 1965, 15,1% 
árið 1964 og 12,6% árið 1963. Útlán banka 
og sparisjóða samtals jukust um 20,5% ár-
ið 1965, 11,0% árið 1964 og 13,9% 1963, 
ef tekið er tillit til leiðréttingar vegna C-, 
D- og E-lána Stofnlánadeildarinnar. 

Veltiinnlán bankanna jukust um 21,0% 
og sparisjóðanna um 22,4%, og var það 
minni aukning en árið áður, er þau námu 
um 27%. 

Spariinnlán bankanna jukust um 24,6% 

og sparisjóðanna um 23,5% árið 1965, en 
höfðu aukizt um 18,1% og 17,1% árið 1964 
og 21,7% og 15,4% árið 1963. 

Í árslokin 1965 voru innlánsdeildir kaup-
félaganna 53 að tölu. Ein var stofnuð á 
árinu, en tvær lagðar niður, þar sem Sam-
vinnubankinn tók við rekstri þeirra. Inn-
lánsdeildirnar eru deildir í kaupfélögum eða 
öðrum samvinnufélögum og taka við inn-
lánsfé á sama grundvelli og bankar og 
sparisjóðir og lúta því sömu reglum og þeir 
um innlánsvexti og bindiskyldu. Þær stunda 
hins vegar ekki sjálfstæða útlánastarfsemi, 
en nota innlög sem rekstrarfé í starfsemi 
viðkomandi félags. Innlánsfé hjá þeim í 
árslokin 1965 nam 532,1 millj. kr., og hafði 
það aukizt um 78,1 millj. kr. á árinu eða 
17,2%. Árið áður nam aukningin 57,1 millj. 
kr. eða 12,6%. 

Í 7. töflu eru innlán banka og sparisjóða 
reiknuð sem hlutfall af útlánum þeirra. 
í útlánatölunum er tekin með leiðréttingin 
vegna C-, D- og E-lána Stofnlánadeildar-
innar, og kemur hún fram í tölum bank-
anna og samtölu banka og sparisjóða. 

7. tafla. Innlán sem hlutfall af útlánum 
1959—1965 

Árslok 
Viðskipta- Spari- Bankar og 

Árslok bankar sjóðir sparisjóðir 
% % % 

1959 63,3 109,7 67,9 
1960 66,3 115,3 71,1 
1961 73,3 119,2 77,9 
1962 82,0 122,2 86,5 
1963 81,8 125,0 86,5 
1964 89,1 127,8 93,5 
1965 91,1 134,6 95,9 

Hlutfall bankanna hækkar úr 89,1% í 
árslok 1964 í 91,1% í árslok 1965, en 
úr 127,8% í 134,6% hjá sparisjóðum 
og úr 93,5% í 95,9% hjá bönkum og spari-
sjóðum samtals. Enda þótt hlutfall 
viðskiptabankanna hafi hækkað um 2%, 
varð þróun inn- og útlána bankanna 
mun óhagstæðari en árið 1964. Ef tekið er 
tillit til fyrrnefndrar leiðréttingar, verður 
aukning innlána viðskiptabankanna um-
fram aukningu útlána aðeins 11,2 millj. kr. 
árið 1965, en 340,1 millj. kr. umfram árið 
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1964. Þróunin hjá sparisjóðunum í heiid 
varð hins vegar mjög hagstæð. Innláns-
aukning nam 96,3 millj. kr. umfram aukn-
ingu útlána, en hafði numið 49,6 millj. kr. 
árið 1964. 

Peningamagn. 
Í XII. töflu er nokkurt tölulegt yfirlit 

um peningamálin. í 1. dálki töflunnar er 
peningamagnið sýnt frá árslokum 1957 og 
í mánaðarlok 1964 og 1965 og það, sem af 
er þessu ári. 

Peningamagn hefur verið skilgreint á 
fleiri en einn veg. Hér er það látið ná yfir 
annars vegar seðlaveltuna eða þá seðla, 
sem hafa farið úr hirzlum Seðlabankans, 
og hins vegar innstæður á hlaupareikning-
um og sparisjóðsávisanabókum í viðskipta-
bönkum og sparisjóðum, en þá eru hvorki 
meðtaldar innstæður milli stofnana né 
geymslufé vegna innflutnings. Þar sem 
einkaaðilar eiga ekki hlaupareikningsinn-
stæður í Seðlabankanum, koma engar inn-
stæður hjá bankanum með í peningamagn-
inu. í rauninni væri ekki óeðlilegt að taka 
með þá mynt, sem er í umferð, en þar sem 
hún nemur ekki hárri fjárhæð miðað við 
seðlaveltu og veltiinnlán og breytist auk 

þess litið, hefur henni verið haldið utan 
við peningamagnið. 

Peningamagnið gefur nokkuð vel til 
kynna laust fé almennings og fyrirtækja, 
eða þá innlendu fjármuni, sem unnt er að 
nota svo til umsvifalaust til fullnægingar 
greiðsluskuldbindingum. Hér verður ekki 
rædd nánari túlkun á peningamagni og 
breytingum á þvi, en bent á nokkrar tölu-
legar hreyfingar. 

Í árslok 1965 nam peningamagnið alls 
2.758,8 millj. kr., og þar af seðlamagn 
1.017,8 millj. kr. eða 36,9%. Peningamagnið 
jókst um 547,9 millj. kr. árið 1965 eða 
24,8%, seðlamagnið jókst um 241,3 millj. 
kr. eða 31,1% og tékkareikningar um 306,6 
millj. kr. eða 21,4%. Árið 1964 nam aukn-
ing peningamagnsins 444,6 millj. kr. eða 
25,2%, seðlamagnsins 122,1 millj. kr. eða 
18,7% og tékkareikninga 322,5 millj. kr. 
eða 29%. 

Hlutfallsleg aukning peningamagnsins 
árin 1965 og 1964 var mjög áþekk eða um 
25%, en hins vegar var uppistaða aukning-
arinnar hvort ár ólík. Árið 1965 kom stærri 
hluti aukningarinnar fram í seðlamagninu, 
en árið 1964 var meginhluti aukningarinn-
ar á tékkareikningum. 



Gjaldeyrisviðskipti 1965 
Í grein þessari, sem tekin er saman af Ólafi Tómassyni, 
er fjallað um gjaldeyrisviðskipti og skipulag- gjaldeyris-
og innflutningsmála. 

Inngangur. 

Gjaldeyrisviðskipti bankanna urðu hag-
stæð um 319 millj. kr. á árinu 1965, 

og er það sjötta árið í röð, sem gjaldeyris-
viðskipti bankanna hafa verið hagstæð. Á 
þessu sex ára tímabili urðu gjaldeyrisvið-
skiptin hagstæðust á árinu 1962, en þá batn-
aði gjaldeyrisstaðan um 623 millj. kr. 

Greiðslujöfnuðurinn við útlönd gefur bezt 
yfirlit yfir heildarviðskipti þjóðarbúsins 
við umheiminn, og er jöfnuðurinn á vörum 
og þjónustu, viðskiptajöfnuðurinn, gjarn-
an notaður sem mælikvarði á heildarafkom-
una gagnvart útlöndum. Um greiðslujöfn-
uð ársins 1965 eru enn þá ekki fyrir hendi 
haldgóðar upplýsingar. Einkum vantar 
upplýsingar um ýmsa þjónustuliði og f jár-
magnshreyfingar einkaaðila. í 1. töflu er 
sýnt bráðabirgðayfirlit um greiðslujöfnuð'-
inn 1965, og ber að hafa í huga, að sumar 
tölur kunna að breytast verulega, þegar 
fullkomnari upplýsingar fást. Yfirlitið sýn-
ir, að vöruskiptajöfnuðurinn í heild varð 
hagstæður um 200 millj. kr., og er þá reikn-
að með f.o.b. verðmæti bæði á útflutningi 
og innflutningi. Árið áður varð vöruskipta-
jöfnuðurinn á sama hátt óhagstæður um 
364 millj. kr. Vöruskiptajöfnuðurinn í heild 
hefur þannig orðið um 560 millj. kr. hag-
stæðari 1965 en árið áður. Mjög mikil aukn-
ing varð á útflutningi á árinu, og jókst heild-
arverðmætið um rúm 16% miðað við árið 
áður. Innflutningur jókst miklu minna, og 
nam heildaraukningin tæpum 5% á árinu. 
Innflutningur skipa og flugvéla varð um 350 
millj. kr. minni 1965 en árið áður, þannig 
að heildaraukning annars innflutnings jókst 
um rúmlega 13% á árinu, og er það nokkru 

meiri aukning en 1964. Samanburður á vöru-
skiptajöfnuði án skipa- og flugvéla-
innflutnings árin 1964 og 1965 sýnir, að 
jöfnuðurinn varð um 200 millj. kr. hagstæð-
ari 1965 en 1964. Á 1. töflu má einnig sjá, 
að greiðslujöfnuður fyrir vörur og þjón-
ustu, viðskiptajöfnuðurinn, varð hagstæður 
um 150 millj. kr. 1965. Á árinu 1964 varð 

1. tafla. Greiðslujöfnuður 1965. 
Bráðabirgðayfirlit í millj. kr. 
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2. tafla. Yfirlit um gjaldeyrisviðskipti 
bankanna 1965. 

(Í millj. kr.) 
Innkomið: 
Keyptur gjaldeyrir: 
a. Andvirði útflutnings 5.711,7 
b. Duldar tekjur 1.070,3 
c. Lán 132,3 

viðskiptajöfnuðurinn óhagstæður um 344 
millj. kr. samkvæmt endanlegu uppgjöri. 
Heildarviðskiptin gagnvart útlöndum hafa 
þannig orðið tæpum 500 millj. kr. hagstæð-
ari 1965 en 1964. 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir gjald-
eyrisviðskiptum bankanna á árinu 1965, 
en þau veita mikilsverðar upplýsingar um 
viðskipti við útlönd, þar sem mestur hluti 
af greiðslum vegna utanríkisviðskiptanna 
fer fram í gegnum þá banka, sem annast 
gjaldeyrisverzlunina. 

Gjaldeyrisverzlun. 
Yfirlit um gjaldeyrisviðskipti bankanna 

1965 er sýnt í 2. töflu. Samkvæmt því var 
innkominn gjaldeyrir alls á árinu 6.914,3 
millj. kr. eða 15,7% meiri en árið áður. 
Útlátinn gjaldeyrir nam 6.624,6 millj. kr., 
og er það 15,2% aukning miðað við árið 
1964. Meginhluti innkomins gjaldeyris er 
andvirði útflutnings eða 5.712 millj. kr. 
Duldar tekjur námu 1.070 millj. kr., og er-
lend lán, sem komið hafa inn sem keyptur 
gjaldeyrir, námu 132,3 millj. kr. Af þeirri 
upphæð voru 64,4 millj. kr. lán, sem Seðla-
bankinn tók hjá Hambros Bank og endur-

lánaði til Keflavíkurvegarins, þá komu um 
50 millj, kr. af lántökum Framkvæmdabank-
ans inn í gjaldeyriskaup bankanna og rúm-
lega 17 millj. kr. af láninu hjá Alþjóða-
bankanum vegna Hitaveitu Reykjavíkur. 
Auk framangreindra 132,3 millj. kr. af er-
lendum lánum, sem innifalin eru í gjald-
eyriskaupum bankanna, nam notkun er-
lendra lána 534,1 millj. kr., sem gengið hafa 
til greiðslu á innflutningi, svo sem flug-
vélum, skipum, bátum o. fl. Hefur því notk-
un erlendra lána numið samtals 666,4 millj. 
kr. á árinu. 

Seldur gjaldeyrir samkv. gjaldeyrissölu-
skýrslum bankanna nam alls 6.624,6 millj. 
kr., og nam aukningin 878,2 millj. kr. frá 
árinu 1964. Andvirði innflutnings nam 
4.925,8 og duldar greiðslur 1.698,8 millj. kr. 

Mismunur á keyptum og seldum gjald-
eyri er 289,7 millj. kr. Gjaldeyriseign bank-
anna jókst hins vegar um 319,1 millj. kr. 
Þegar breyting á gjaldeyrisstöðunni er bor-
in saman við mismun kaups og sölu, þarf 
að taka tillit til breytinga á erlendum víxl-
um, þar sem erlendir víxlar eru taldir með 
í yfirliti um gjaldeyrisstöðu bankanna um 
leið og bankarnir kaupa víxlana, en í gjald-
eyriskaupaskýrslum er gjaldeyrir ekki tal-
inn keyptur um leið og banki kaupir erlend-
an víxil, heldur um leið og víxillinn fæst 
greiddur. Á árinu 1965 varð 18,2 millj. kr. 
aukning á víxileigninni nettó, og er það á 
yfirlitinu í 2. töflu dregið frá hækkun á 
gjaldeyriseigninni. Er þá eftir mismuna-
liður að upphæð 11,2 millj. kr., og er þar 
um að ræða gengismun og aðrar færslur, 
sem koma ekki fram í gjaldeyrisviðskiptum. 

Utan við gjaldeyrisviðskipti bankanna í 
2. töflu er innflutningur á ákveðnum vöru-
tegundum frá Bandaríkjunum, en andvirði 
þeirra er lánað samkvæmt sérstökum samn-
ingi (P.L. 480). Innflutningur þessi nam 
87,8 millj. kr. á árinu 1965. Utan við gjald-
eyrisverzlun bankanna er enn fremur notk-
un á AID framlagi, en það nam aðeins 0,3 
millj. kr., og er þá lokið notkun á 6 millj. 
dollara framlagi því, sem Bandaríkjamenn 
veittu Íslendingum á árinu 1960. 

Allmikill munur er oft á andvirði útflutn-
ings, eins og hann er talinn í 2. töflu og í 
verzlunarskýrslum. Munurinn liggur í fyrsta 



48 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

3. tafla. Kaup og sala bankanna á erlendum gjaldeyri mánaðarlega 
1963—1965 og skipting á gjaldeyri&tegundir. 

(Í millj. kr.) 

lagi í verðmætishækkun vegna farmgjalda, 
sem koma fram í gjaldeyriskaupum, en ekki 
í verzlunarskýrslum, þar sem útflutningur 
er talinn f.o.b. Þó er ísfiskútflutningur tal-
inn hærri í verzlunarskýrslum, þar sem að-
eins hluta af söluandvirðinu er skilað til 
bankanna, en hitt fer til greiðslu á kostn-
aði erlendis og nemur að jafnaði mun hærri 
upphæð en flutningsgjaldinu. Í öðru lagi 
getur það oft valdið miklum mun, að 
greiðslur koma inn á öðru ári en afskipun 
fer fram. Andvirði innflutnings verður 
einnig annað og jafnan lægra í gjaideyris-
skýrslum en í verzlunarskýrslum. Munur-
inn liggur aðallega í verðmæti farmgjalda, 
sem kemur fram í verzlunarskýrsium, þar 
sem innflutningur er talinn c.i.f., en hins 
vegar nær gjaldeyrissalan að jafnaði aðeins 
til f.o.b. verðs. Auk þess fara greiðslur fyr-
ir nokkurn hluta innflutningsins ekki fram 
á sama ári og innflutningur talinn í verzl-
unarskýrslum. Sérstaklega á þetta við um 
þann hluta innflutnings, sem byggist á er-
lendum lántökum og kemur þvi ekki til 
greiðslu hjá bönkunum fyrr en síðar og 
flokkast þá undir duldar greiðslur, þegar 
um afborganir af föstum lánum er að ræða. 

Er þetta algengt í sambandi við kaup og 
innflutning á flugvélum, fiskibátum og öðr-
um skipum. 

Kaup og sala bankanna á erlendum gjald-
eyri eru sundurliðuð eftir mánuðum í 3. 
töflu, og einnig er þar sundurliðun í frjáls-
an gjaldeyri og vöruskiptagjaldeyri. Til 
vöruskiptagjaldeyris teljast gjaldeyrisvið-
skipti við Rússland, Pólland, Tékkóslóvakiu, 
A.-Þýzkaiand, Ungverjaiand, Rúmeníu 
og Brasiliu. Kaup á vöruskiptagjaldeyri 
jukust um tæpar 16 millj. kr. á árinu og 
námu rúmlega 11% af heildarkaupum á 
móti tæpum 13% 1964. Sala á vöruskipta-
gjaldeyri jókst um 42 millj. kr. á árinu og 
nam um 14,5% af heildarsölunni á móti 
16% 1964. 

Í 4. töflu er nánari sundurliðun á heild-
arupphæð dulinna gjaideyristekna, sem 
sýnd er í 2. töflu, og sundurliðun á gjald-
eyrissölu fyrir öðru en innflutningi er sýnd 
í 5. töflu. Duldum greiðslum er enn frem-
ur skipt í greiðslur gegn leyfum og án leyfa. 
Greiðslur án leyfa eru fyrir ýmsa opinbera 
aðila og erlend sendiráð. Í yfirfærslum rík-
issjóðs er innifalinn kostnaður við utan-
ríkisþjónustuna auk annarra útgjalda rík-
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4. tafla. Gjaldeyriskaup bankanna fyrir 
annað en útfluttar vörur 1963•—1965. 

(Í milíj. kr.) 

issjóðs erlendis. í liðnum aðrir bankar eru 
kaup á seðlum, sem íslenzkir ferðamenn 
selja erlendis, langstærsti þátturinn. 

Gjaldeyrisstaða. 
Gjaldeyrisstaða bankanna, en það eru 

eignir og skuldir nettó í erlendum b.önkum, 
verðbréfaeign, gulleign Seðlabankans, gull-
framlag til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, seðl-
ar og erlend mynt ásamt ávísunum og víxl-
um, sem greiðast eiga í erlendum gjaideyri,. 
er sýnd á eftirfarandi yfirliti, sem sýnir 
gjaldeyrisstöðuna í árslok sl. þrjú ár í 
millj. kr. 

Í frjálsum gjaldeyri batnaði staðan um 
497,8 millj. kr., en versnaði í vöruskipta-
gjaldeyri um 178,7 millj. kr., þannig að 
staðan batnaði í heild um 319,1 millj. kr. 
á árinu 1965. Árið áður batnaði staðan um 
436,1 millj. kr. í frjálsum gjaldeyri, en 
versnaði um 154,6 miilj. kr. í vöruskipta-
gjaldeyri, og batnaði því í heild um 281,5 
millj. kr. Frekari sunduriiðun á gjaldeyris-

stöðu bankanna er að finna i V. töflu í 
fréttaþáttum aftar í þessu hefti. 

Þróun gjaldeyrisstöðunnar eftir mánuð-
um var þannig, að í janúar versnaði staðan 
um tæpar 60 miilj. kr., en batnaði aftur í 
febrúar um 67 millj. kr., í marz rýrnaði 
staðan um 43 millj. kr., en fór síðan stöð-
ugt batnandi til loka ágústmánaðar og 
hafði þá batnað um 217 millj. kr. frá árs-
byrjun. í september og nóvember versnaði 
staðan um samtals 60 millj. kr., en batnaði 
í október um 55 millj. kr., og í desember 
urðu gjaldeyrisviðskiptin hagstæðust með 
107 millj. kr. bættri gjaldeyrisstöðu. 

Stuttar ábyrgðir, þ. e. til eins árs eða 
skemmri tíma, námu 344 millj. kr. i árslok 
1965, en 310 millj. kr. í árslok 1964. Aðrar 
greiðsluskuldbindingar bankanna námu 536 
millj. kr. i árslok 1965, en 366 milij. kr. 

5. tafla. Gjaldeyrissala fyrir öðru en 
innflutningi 1963—1965. 

(Í millj. kr.) 
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árið áður. Stutt vörukaupalán innflytjenda, 
en þau eru innifalin í framangreindum töl-
um um stuttar ábyrgðir og greiðsluskuld-
bindingar, námu 554 millj. kr. í árslok 1965, 
en 413 millj. kr. í árslok 1964. Ýmsar óinn-
komnar kröfur bankanna á útlönd námu 
265 millj. kr. í árslok 1965, en 153 millj. 
kr. árið áður. Gjaldeyrisstaða bankanna að 
viðbættum óinnkomnum kröfum á útlönd, 
en frádregnum stuttum ábyrgðum og 
greiðsluskuldbindingum, var 1.297 millj. kr. 
eign umfram skuldbinaingar í árslok 1965, 
en 1.069 millj. kr. í árslok 1964. Gjaldeyris-
staðan að meðtöldum kröfum og skuldbind-
ingum hefur því batnað um 228 millj. kr. 
á árinu. 

Samningsbundnar erlendar skuldir opin-
berra aðila til eins árs eða lengri tíma 
stóðu því nær í stað á árinu, en samnings-
bundnar erlendar skuldir einkaaðila til eins 
árs eða lengri tíma jukust um tæpar 218 
millj. kr. Nánari upplýsingar um samnings-
bundin erlend lán er að finna í sérstakri 
grein um erlend lán í þessu hefti Fjár-
málatíðinda. 

Birgðir útflutningsafurða námu að verð-
mæti 1.211 millj. kr. í árslok 1965, en 767 
millj. kr. í ársbyrjun. Verðmæti útflutn-
ingsvörubirgða hefur því aukizt um 444 
millj. kr. á árinu. 

Skipulag gjaldeyris- og innfiutningsmála. 
Á árinu 1965 var ekki um að ræða nein-

ar meiri háttar breytingar á skipulagi 
gjaldeyris- og innflutningsmála, frá því 
sem verið hefur undanfarin ár. 

Viðskiptamálaráðuneytið og Seðlabanki 
Íslands hafa með höndum yfirumsjón gjald-
eyrismála, og Seðlabankinn annast eftir-
lit gjaldeyrisviðskipta. Úthlutun gjaldeyris-
og innflutningsleyfa fyrir vörum og gjald-
eyrisgreiðslum annast Landsbankinn og 
Útvegsbankinn í samráði við viðskipta-
málaráðuneytið, en þeir eru einu viðskipta-
bankarnir, sem rétt hafa til þess að verzla 
með erlendan gjaldeyri. 

Gjaldeyrisbankarnir gefa út þrenns kon-
ar leyfi: A-leyfi, sem eru gjaldeyris- og 
innflutningsleyfi fyrir vörum; B-leyfi, sem 
aðeins eru innflutningsleyfi fyrir vörum, 
enda hafi innflytjandinn gert grein fyrir 

gjaldeyri til greiðslunnar; og loks eru leyfi 
fyrir duldum greiðslum. 

Úthlutun A-leyfa, sem eru gjaldeyris- og 
innflutningsleyfi, má skipta í tvennt: Ann-
ars vegar leyfi fyrir vörum, sem flytja má 
inn frá hvaða landi, sem viðskipti eru við 
í frjálsum gjaldeyri, og hins vegar leyfi 
fyrir vörum, sem aðeins má flytja inn frá 
vöruskiptalöndum. í byrjun hvers árs 
ákveður rikisstjórnin, að höfðu samráði við 
Seðlabankann og gjaldeyrisbankana, heild-
arupphæð leyfaúthlutunar í frjálsum gjald-
eyri, og er þeirri upphæð skipt milli vöru-
flokka. Upphæð hvers flokks nefnist kvóti 
hans, og eru kvótarnir auglýstir. Vörum, 
sem úthlutað er eftir innflutningskvótum, 
er skipt í tvo kafla. í I. kafla eru vörur, 
sem úthlutað er þrisvar sinnum á ári, í jan-
úar—febrúar, júní og október. í II. kafla eru 
vörur, sem úthlutað er á þeim tíma, sem 
nauðsynlegt er talið. Leyfaveitingar fyrir 
innflutningi frá vöruskiptalöndunum fara 
fram í samræmi við viðskiptasamninga, 
sem í gildi eru við hvert einstakt land. 

Gjaldeyrisúthlutun bankanna vegna inn-
flutnings á frílistavörum, svo og veiting á 
innflutningsleyfum 1964 og 1965, er sýnd 
í 6. töflu. Leyfi fyrir innflutningi vegna 
varnarliðsviðskipta og fríhafnar eru ekki 
talin með. Samkvæmt þessum tölum nam 
gjaldeyrisúthlutun bankanna fyrir frílista-
vörum 72% 1964 og rúmlega 76% 1965 
af heildargjaldeyrisúthlutun vegna inn-
flutnings. 

Á árinu 1965 var enn dregið út takmörk-
un innflutnings, með því að innflutningur 
var gefinn frjáls á allmörgum vörutegund-
um í lok janúarmánaðar og byrjun júlí-
mánaðar. Mikill hluti þess innflutnings, sem 
enn er háður leyfum, er það þó einungis til 
þess að tryggja viðskipti við vöruskipta-
lönd, og eru leyfi fyrir innflutningi frá 
þeim gefin út, eins og óskað er eftir. Raun-
veruleg takmörkun innflutnings með inn-
flutningsleyfum á sér því aðeins stað, að 
því er snertir innflutning á þeim vörum 
fyrir frjálsan gjaldeyri, sem annars eru að 
mestu leyti fluttar inn frá vöruskiptalönd-
um, en ekki að öllu leyti hægt að fá þaðan, 
og nemur sá innflutningur innan við 10% 
af heildarinnflutningnum. 
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6. tafla. Afgreiddar gjaldeyrisumsóknir vegna innflutnings 1964 og 1965 

Yfirfærslur fyrir duldum greiðslum eru 
að mestu leyti frjálsar og skiptast í eftir-
farandi þrjá flokka: 

1) Greiðslur, sem eru algerlega frjálsar, 
og leyfaveiting því eingöngu til þess að 
auðvelda eftirlit. Helztu greiðslur í þess-
um flokki eru: útgjöld íslenzkra flug-
véla og skipa vegna annars en skipa-
viðgerða, greiðslur fyrir leiguskip, um-
boðslaun, náms- og sjúkrakostnaður, 
ferðakostnaður vegna viðskiptaerinda, 
greiðslur vegna endurtrygginga og vöru-
trygginga í utanrikisviðskiptum. Enn 
fremur eru greiðslur ríkissjóðs, greiðsl-

ur vegna pósts og síma og erlendur 
kostnaður gjaldeyrisbankanna algerlega 
frjáls og undanþeginn leyfum. 

2) Greiðslur, sem eru frjálsar upp að vissu 
marki, og eru þar helztar greiðslur 
vegna almennra ferðalaga. 

3) Greiðslur, sem leyfi eru veitt fyrir með 
tilliti til þarfa í hverju einstöku tilviki, 
t. d. skipaviðgerðir og greiðslur af bein-
um tryggingum. 

Allar greiðslur vegna fjármagnsflutn-
inga eru takmörkunum báðar og leyfi að-
eins veitt með tiliiti til sérstakra þarfa í 
hverju einstöku tilviki. 



Erlend lán 1965 
Í grein þessari, sem tekin er saman af Ólafi S. Valdi-
marssyni, er rætt um erlendar lántökur og afborganir og 
vaxtagreiðslur af erlendum lánum á árinu 1965 ásamt 
heildarupphæð fastra erlendra lána. 

Inngangur. 

E rlend innkomin lán 1965 námu rúmlega 
666 millj. kr., þar af um 3/5 hlutar á veg-

um einkaaðila. Annað árið í röð var stærsta 
einstaka lántakan gerð af Loftleiðum í 
sambandi við flugvélakaup þeirra frá Kan-
ada, og nam hún tæpum fjórðungi af inn-
komnum lánum í heild. Fastar erlendar 
skuldir hækkuðu úr 3.695 millj. kr. í árslok 
1964 í 3.912 millj. kr. í árslok 1965 eða um 
tæp 6 % . Afborganir af erlendum lánum, 
bæði opinberra aðila og einkaaðila, hækk-
uðu á árinu um 10%, og vaxtagreiðslur 
hækkuðu um tæplega 21%. Greiðslubyrðin 
sjálf er svipuð og 1964. 

Í því, sem hér fer á eftir, verður þess-
um atriðum og öðrum viðkomandi erlend-
um lánum gerð nánari skil. 

Erlendar lántökur. 
Erlendar lántökur námu samtals 666,4 

millj. kr. á árinu 1965, og er þá átt við 
þau lán, sem talin eru innkomin á árinu. 
Af innkomnum lánum voru 534,1 millj. kr. 
fyrir utan gjaldeyrisverzlun bankanna. Lán-
tökurnar voru að meiri hluta á vegum 
einkaaðila eða 413,6 millj. kr., en opin-
berir aðilar tóku erlend lán alls að upphæð 
252,8 millj. kr. Árið 1964 urðu erlendar lán-
tökur alls 926,6 millj. kr. og hafa því lækk-
að 1965 um 260,2 millj. kr. eða 38,1%. Lán-
tökur einkaaðila lækkuðu frá árinu áður um 
347,2 millj. kr., en lántökur opinberra aðila 
jukust hins vegar um 87,0 millj. kr. 

Innkomin lán, svo og vaxtagreiðslur og 
afborganir, eru sýnd á 1. töflu. Lánin eru 
flokkuð á opinbera aðila og einkaaðila og 
skipt á gjaldeyristegundir. Af innkomnum 
lánum hafði verið samið um 115,6 millj. kr. 
fyrir ársbyrjun 1965, þar af á vegum opin-
berra aðila 36,5 millj. kr, og 79,1 millj. kr. 
á vegum einkaaðila. Lán, sem samið var 
um á árinu 1965, en ónotuð voru í árslok, 
námu samtals 133,5 millj. kr. Þetta lánsfé 
fer svo til allt til opinberra aðila eða 129,9 
millj. kr. 

Hér verður að venju getið helztu lána, 
sem samið var um á árinu 1965. 

Framkvæmdabanki Íslands tók að tilhlut-
an ríkisstjórnarinnar lán að f járhæð 
29.065.500 kr. hjá Framfarastofnun Banda-
ríkjanna í Washington (Agency for Inter-
national Development). Lánið er veitt af 
því fé, sem Bandaríkjastjórn eignast hér 
á landi vegna sölu á landbúnaðarvörum til 
Íslands á grundvelli vörukaupasamnings 
þar að lútandi. Lánstími er 20 ár, en lánið 
er án endurgreiðslu fyrstu 3 árin. Vextir 
eru 4 1/8%. Ekkert var notað af þessu láni á 
árinu, en lánsféð verður endurlánað Stofn-
lánadeild landbúnaðarins. 

Annað lán Framkvæmdabankans, að f jár-
hæð 500.000 dollarar, var tekið að tilhlutan 
ríkisstjórnarinnar hjá Viðreisnarsjóði Evr-
ópuráðsins. Andvirði lánsins var varið til 
framkvæmda í samgöngumálum á Vest-
f jörðum. Vextir af því eru 6%, og það end-
urgreiðist á árunum 1970—1980. Þetta lán 
var allt notað á árinu. 

Þriðja lán Framkvæmdabankans á árinu 
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1. tafla. Hreyfing fastra erlendra lána 1965. 
Innkomin lán Vaxtagreiðslur Afborganir 

var tekið að tilhlutan ríkisstjórnarinnar 
hjá Bergens Privatbank í Noregi. Lánið er 
að fjárhæð 3.250.000 n. kr. og var allt not-
að á árinu. Það endurgreiðist á árunum 
1968—1980 með 6 3/4% vöxtum. Andvirði 
lánsins var endurlánað Ferðamálasjóði og 
enn fremur Umferðarmiðstöðinni í Reykja-
vik og til hafnarframkvæmda víðs vegar 
um landið. 

Loks tók Framkvæmdabankinn tvö lán 
hjá Massachusetts Mutual Life Insurance 
Company í Bandarikjunum, hvort að f jár-
hæð 250.000 dollarar. Bæði lánin eru með 
6 3/8% vöxtum og endurgreiðast á árunum 
1967—1974. Þessi lán voru endurlánuð 
tveimur hlutafélögum, er standa að bygg-
ingu síldarverksmiðja í Þorlákshöfn og á 
Þórshöfn. 

Ríkisstjórnin samdi seint á árinu 1964 
við ríkisstjórn Bandaríkjanna um töku 
tveggja dollaralána. Lánin eru veitt vegna 
kaupa Íslendinga á landbúnaðarvörum frá 
Bandaríkjunum og eru því hliðstæð þeim 
lánum, sem Framkvæmdabankinn hefur áð-
ur tekið í ísl. kr. hjá Framfarastofnun 
Bandarikjanna. Nokkuð aðrar reglur gilda 
þó um endurlán og endurgreiðslu. Annað 

lánið var að fjárhæð 1.110.129 dollarar og 
var notað að fullu 1965, en hitt iánið, 
1.296.000 dollarar, var allt ónotað í árslok. 
Lánin bera bæði 4% vexti. Fyrsta endur-
greiðsla nemur 25% af heildarlánsf járhæð-
inni, en eftirstöðvar greiðast síðan með 17 
árlegum afborgunum. 

Seðlabankinn tók á árinu lán hjá Ham-
bros Bank, að fjárhæð 1.500.000 dollarar, 
sem notað var til Keflavíkurvegarins nýja. 
Hér er enn um bráðabirgðalán að ræða, 
sem gert er ráð fyrir, að verði síðar breytt 
í fast lán. 

Landsbanki Íslands samdi um tvö lán 
vegna Borgarsjúkrahússins, en andvirði 
þeirra gengur til kaupa á tækjum fyrir 
sjúkrahúsið. Annað lánið, sem er tekið hjá 
Svenska Handelsbanken, er að fjárhæð 
1.500.000 s. kr., en hitt lánið er tekið hjá 
Deutsche Bank og er að fjárhæð 1.000.000 
þýzk mörk. Meiri hluti lánanna var ónotað-
ur í árslok. 

Póstur og sími tók lán á árinu hjá L. M. 
Ericsson til byggingar sjálfvirkra sím-
stöðva. Lánið er að fjárhæð 2.116.100 s. kr. 
og endurgreiðist á tveimur árum með 5% 
vöxtum. Af láninu voru notaðar á árinu 



FJÁRMÁLATÍÐINDI 

2. tafla. Greiðslubyrðin af erlendum 
lánum 1956—1965 í hlutfalli við tekj-

ur af vörum og þjónustu. 
Hlutfallstölur 

Bráðabirgðatölur. 

3. tafla. Meðalvextir af erlendum lán-
um 1956—1965. 

Meðalvextir af: 

lán í Danmörku og Noregi til kaupa á síld-
arvinnsluvélum. Lánin voru að fjárhæð 
tæpar 2,5 millj. kr. og endurgreiðast á 2—3 
árum með 7% vöxtum. 

Loks tók Neskaupstaður lán í Póllandi 
til kaupa á efni og tækjum í dráttarbraut. 
Lánið er að fjárhæð tæpar 3,4 millj. kr., og 
var aðeins lítill hluti þess notaður á sl. ári. 
Það endurgreiðist á árunum 1966—1972 
með 6% vöxtum. 

Ekki er vitað til, að aðrar erlendar lán-
tökur hafi verið gerðar 1965 af opinberum 
aðilum. 

Erlend lánanotkun einkaaðila nam á ár-
inu 1965 413,6 millj. kr., en auk þess var 
samið um lán að fjárhæð 3,7 millj. kr., sem 
ónotað var í árslok. Af heildarnotkuninni 
hafði verið samið um 79,1 millj. kr. fyrir 
ársbyrjun 1965, að meginhluta vegna flutn-
ingaskipa. Ónotað erlent lánsfé einkaaðila 
nam í árslok aðeins 5,2 millj. kr. 

í eftirfarandi yfirliti er einkalánum í 
heild skipt eftir notkun árin 1964 og 1965 
(í millj. kr.). 

1.170.000 s. kr. Lánið er hliðstætt öðrum 
lánum, sem þessar stofnanir hafa samið 
um sín á milli á undanförnum árum. 

Bæjarútgerð Reykjavikur notaði á árinu 
lán frá Ross Trawlers, Ltd. til flokkunar-
viðgerðar á Jóni Þorlákssyni, að fjárhæð 
40.709 sterlingspund. Lánið er endurgreitt 
með 1.000 sterlingspundum af hverri tog-
arasölu. 

Sementsverksmiðjan samdi á árinu um 
lántöku í Noregi vegna kaupa á sements-
flutningaskipi. Lánið, sem allt var talið 
ónotað í árslok, var þá áætlað tæpar 3,0 
millj. n. kr., en varð síðan nokkru hærra 
eða 3,1 millj. n. kr. 

Síldarverksmiðjur ríkisins tóku f jögur 

Stærsti liðurinn bæði árin er lán vegna 
flugvélakaupa. Munar þar mest um lán Loft-
leiða vegna kaupa þeirra á flugvélum frá 
Kanada, en þau námu 364,2 millj. kr. 1964 
og 159,2 millj. kr. 1965 eða samtals 602,5 
millj. kr. Næststærsti liðurinn 1965 er lán 
vegna kaupa á öðrum skipum en fiskiskip-
um, 126,3 millj. kr. Lán vegna fiskiskipa 
voru óvanalega fá á sl. ári og námu að-
eins 28,7 millj. kr. Heildarlántökur einka-
aðila vegna flugvéla- og skipakaupa nema 
samkvæmt framansögðu 314,2 millj. kr. 
1965 eða um 3/4 hlutum af einkalánum í 
heild. Miklar sveiflur eiga sér hins vegar 
stað á lánanotkun einkaaðila frá ári til árs, 
bæði að því er snertir heildarfjárhæðir og 
skiptingu eftir notkun. 
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4. tafla. Fastar erlendar skuldir í árslok 1964 og 1965. 
Skuld í árslok 1964 Skuld í árslok 1956 

Afborganir af erlendnm lánum. 

Eins og sjá má af 1. töflu, urðu afborganir 
af erlendum lánum á árinu 1965 samtals 
449,3 millj. kr., en það er hækkun frá 1964 
um 41,0 millj. kr. eða 10,0%. Afborganir 
af opinberum lánum hækkuðu úr 221,4 
millj. kr. í 253,6 millj. kr. eða um 32,2 millj. 
kr., en afborganir af einkalánum úr 186,9 
í 195,7 millj. kr. eða um 8,8 millj. kr. 

Í 2. töflu er greiðslubyrðin af erlendum 
lánum sýnd, en með henni er átt við heild-
argreiðslu afborgana og vaxta, reiknað út 
sem hlutfall af tekjum af vörum og þjón-
ustu samkvæmt greiðslujöfnuðinum. Töl-
urnar fyrir 1965 eru bráðabirgðatölur, þar 
sem greiðslujöfnuður ársins hefur ekki 
verið gerður endanlega upp, og gætu því 
orðið litils háttar breytingar á þeim. 

Taflan sýnir, að greiðslubyrðin i heild 
jókst jafnt og þétt á árunum 1956—1961, 
en hefur síðan lækkað árlega og er nú veru-
lega lægri en 1961 eða 7,9% á móti 11,0%. 

Vaxtagreiðslur af erlendum lánum. 
Vaxtagreiðslur af erlendum lánum urðu 

1965 samtals 191,2 millj. kr., en nánari 
sundurliðun á þeim er að finna í 1. töflu. 

Árið áður urðu vaxtagreiðslurnar 158,1 
millj. kr., og var hækkunin á árinu þannig 
33,1 millj. kr. eða 20,9%. Hækkunin kem-
ur öll á einkalánin, enda stóðu vaxtagreiðsl-
ur af opinberum lánum nær í stað. Vaxta-
greiðslur af einkalánum jukust þannig frá 
1964 úr 55,5 í 88,7 millj. kr. eða um tæp 
60%. 

Í 3. töflu eru reiknaðir út meðalvextir af 
erlendum lánum á árunum 1956-1965. Þet.ta 
er gert á þann hátt, að greiddir vextir eru 
reiknaðir út sem hlutfall af meðalupphæð 
erlendra lána í ársbyrjun og árslok. 

Taflan sýnir, að meðalvextir af erlendum 
lánum í heild eru 1965 tæplega 1,7% hærri 
en 1956 eða 5,03% 1965 á móti 3,34% 1956. 
Meðalvextir af einkalánum hafa hækkað 
verulega á þessu tíu ára tímabili eða um 
tæplega 2,5%, en meðalvextir af opinber-
um lánum minna, tæplega 1,1%. 

Fastar erlendar skuldir. 
Fastar erlendar skuldir í árslok 1964 og 

1965 eru sýndar á 4. töflu, skipt á gjald-
eyristegundir og flokkaðar eftir því, hvort 
lántakendur teljast opinberir aðilar eða 
einkaaðilar. Tölurnar fyrir 1964 eru aðeins 
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5. tafla. Fastar erlendar skuldir í árs-
lok 1956—1965. 

(Í millj. kr.) 

breyttar, frá því sem þær birtust í 1. hefti 
Fjármálatíðinda 1965, 38. bls., og er það 
vegna leiðréttinga, sem gerðar hafa verið 
í samræmi við betri upplýsingar. 

Samkvæmt töflunni hafa heildarskuld-
bindingarnar hækkað úr 3.695 millj. kr. 
1964 í 3.912 millj. kr. 1965, en það er hækk-
un um 217 millj. kr. eða 5,9%. Skuldir op-
inberra aðila stóðu nær í stað, lækkuðu um 
tæplega 1 millj. kr., og hækkuðu því skuld-
bindingar einkaaðila um 218 millj. kr. eða 
16,7%. Með þessum tölum er aðeins átt við 
þann hluta lánanna, sem notaður hafði ver-
ið í lok hvors ársins um sig. 

Í árslok 1964 voru ónotaðar 158 millj. kr. 
af erlendum lánum, sem þá hafði verið 
samið um. Samsvarandi fjárhæð í árslok 
1965 var 153 millj. kr. Heildarskuldbind-
ingar vegna fastra erlendra lána voru því 

að óinnkomnu lánsfé meðtöldu 4.065 millj. 
kr. 1965 á móti 3.853 millj. kr. í árslok 
1964 og hækkuðu því á árinu um 212 millj. 
kr. eða 5,5%. Um töluvert minni aukningu 
er að ræða 1965 en 1964, en hún nam þá 
370 millj. kr., sem jafngilti 10,6% hækk-
un. Að óinnkomnu lánsfé meðtöldu hækk-
uðu nú skuldbindingar opinberra aðila úr 
2.471 í 2.540 millj. kr. eða um tæp 3%, eftir 
að hafa lækkað tvö árin þar á undan. Skuld-
bindingar einkaaðila hækkuðu úr 1.382 í 
1.525 millj. kr. eða um rúmlega 10%. 

Í 5. töflu eru sýndar fastar erl. skuldir í 
árslok undanfarin tíu ár, flokkaðar á opin-
bera aðila og einkaaðila. Allar tölur í töfl-
unni eru umreiknaðar til núverandi gengis. 
Tölurnar ná aðeins til þess hluta lána, sem 
talinn er notaður í hver árslok. Taflan sýnir, 
að erlendar skuldbindingar í heild hafa auk-
izt verulega á tímabilinu og þá fyrst og 
fremst skuldbindingar einkaaðila. Sérstak-
lega mikil hækkun á sér stað á þeim sl. 
tvö ár, en hana má að verulegu leyti rekja 
til flugvélakaupa Loftleiða. Hins vegar hef-
ur orðið nokkur lækkun á skuldbindingum 
opinberra aðila þessi tvö ár. 

Í 6. töflu eru tölur um fjölda erlendra 
lána og um meðallánsfjárhæðir á hverju 
ári síðan 1956. í töflunni er einungis miðað 
við notuð lán. Miðað er við núverandi gengi 
öll árin. Taflan sýnir, að einkalánum hefur 
fjölgað verulega á tímabilinu og miklu 
meira en opinberum lánum, en meðalfjár-
hæð einkalánanna er hins vegar miklu lægri 

6. tafla. Fjöldi erlendra lána og meðalfjárhæð þeirra 1956—1965. 
(Í millj. kr.) 
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og meiri sveiflur á henni. Meðalfjárhæð op-
inberu lánanna var hæst 1959, 31,3 millj. 
kr. og fór síðan lækkandi fram til 1963, 
er hún hækkaði í 28,3 millj. kr. Síðan hefur 
fjárhæðin lækkað lítils háttar. Meðalfjár-
hæð einkalána 1965 reyndist vera 5,2 millj. 
kr. og hækkaði lítils háttar frá 1964. Fjöldi 
einkalána var í árslok 1965 alls 295, og 
hafði lánum fjölgað á árinu um 28. Af þess-
um 295 lánum voru 83 vegna fiskibáta. 
Rétt er að vekja athygli á því, að hér er um 
meðalfjárhæð þeirra lána að ræða, sem eru 
í gangi, þ. e. a. s. jafnt þau lán, sem eru 
nær uppgreidd, og ný lán og lán, sem aðeins 
er búið að nota að hluta. Væri reiknað með 

meðaltali af lánunum, eins og þau eru við 
lántöku, væri það meðaltal að sjálfsögðu 
töluvert hærra. 

Hlutfallsleg skipting skuldbindinganna 
eftir myntum var þannig í árslok 1965, að 
þær voru hæstar í Bandaríkjadollurum 
(ásamt P.L. 480-lánum, sem samið er um 
í ísl. kr.) 42,0%, þar næst i Kanadadollur-
um 12,5%, sterlingspundum 12,0%, norsk-
um krónum 10,0% og v.-þýzkum mörkum 
8,7% eða samtals í ofangreindum myntum 
85,2% á móti 84,1% 1964. Langar skuldir 
í öðrum myntum eru tiltölulega lágar í 
hverri mynt fyrir sig. 



Fréttaþættir 
Utanríkisviðskipti — Gjaldeyrisstaða bankanna — Útgerð 
og aflabrögð — Landbúnaður — Úr skýrslu Efnahags- og 
framfarastofnunarinnar um Ísland — Reykjavík og- ná-
grrenni, 100.000 manna borg — Kaupgjalds- og verðlagrs-
mál — Peningamarkaðurinn — Gengisskráning. 

an er tekinn með í innflutningsskýrslum 
Hagstofunnar tvisvar á ári, þ. e. í júní og 
desernber, var í júní sl. 389 millj. kr., en 
468 millj. kr. í júní 1965. Sé þessi innflutn-
ingur dreginn frá heildartölunum, kemur 
í ljós, að aukning á almennum innflutningi 
fyrri árshelminginn hefur orðið 26,5% á 
móti 8,8% á sama tíma í fyrra. Verðmæti 
útflutnings jókst um 12,1% til júníloka í 
ár, sem er aðeins minni hlutfallsleg aukn-
ing en á sama tímabili 1965, en hún var þá 
13,5%. 

Inn- og útfluttar vörur (án skipa og flugvéla). 

Meðfylgjandi töflur sýna inn- og útflutn-
ing árin 1964 og 1965 og það, sem af 

er árinu 1966. 
Vöruskiptajöfnuðurinn til júníloka í ár 

var óhagstæður um 618 millj. kr., en var 
á sama tíma 1965 óhagstæður um 371 millj. 
kr. Heildarverðmæti innflutnings hefur auk-
izt um 19,3% á fyrri helmingi ársins, en 
jókst um aðeins 2,8% á sama tíma 1965. 
Innflutningur skipa og flugvéla, sem jafn-
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I. tafla. Inn- og útflutningur og vöruskiptajöfnuður í millj. kr. 
eftir mánuðum 1964—1966. 

II. tafla. Útflutningur helztu vöruflokka í millj. kr. og 
hlutfallstölum (%). 
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III. tafla. Viðskipti við einstök lönd í millj. kr. 
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IV. tafla. Viðskipti við einstök lönd í hlutfallstölum % 
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Verðmæti útflutningsvörubirgða nam 
1.034 millj. kr. í júnílok sl. og er nú 205 
millj. kr. hærra en í júnílok 1965. Frá árs-
byrjun til júníloka 1966 hafa birgðirnar þó 
lækkað um 177 millj. kr., en hækkuðu á 
sama tímabili 1965 um 62 millj. kr. 

Tölur um útflutning helztu vöruflokka 
á fyrri helmingi ársins eru í II. töflu, við-
skipti við einstök lönd í millj. kr. i III. töflu 
og í hlutfallstölum í IV. töflu. 

Í næsta hefti Fjármálatíðinda verður inn-
og útflutningi sl. árs væntanlega gerð sér-
stök skil í grein um utanríkisviðskiptin 
1965. 

Gjaldeyrisstaða bankanna. 
Yfirlit um gjaldeyrisstöðu bankanna er 

sýnt í V. töflu. Tölurnar eru umreiknaðar 
úr erlendri mynt í íslenzkar krónur á gild-
andi gengi á hverjum tima, nema 8. liður 
töflunnar, sem sýnir gjaldeyrisstöðuna í 
heild umreiknaða til núverandi gengis. 

Á fyrri helmingi ársins versnaði staða 
bankanna í frjálsum gjaldeyri um 171 millj. 
kr., en batnaði um 129 millj. kr. í vöru-
skiptagjaldeyri, þannig að heildarstaðan 
versnaði um 42 millj. kr. frá ársbyrjun til 
júníloka. Á sama tímabili 1965 batnaði 
staðan í heild um 98 millj. kr. Eftir mán-
uðum var þróun gjaldeyrisstöðunnar 1966 
þannig, að staðan batnaði um 64 millj. kr. 
í janúar og 117 millj. kr. í febrúar, en síð-
an hefur staðan farið versnandi sem hér 
segir: í marz um 90 millj. kr., í april um 
20 millj. kr., í maí um 62 millj. kr. og í 
júní um 51 millj. kr. í lok júnímánaðar 
1966 nam gjaldeyrisstaðan 1.870 millj. kr. 
á móti 1.691 millj. kr. í júnílok 1965, og 
hefur staðan því batnað um 179 millj. kr. 
á sl. 12 mánuðum. 

Stuttar ábyrgðir, þ. e. til eins árs eða 
skemmri tíma, námu 382 millj. kr. í lok 
júní 1966 á móti 419 millj. kr. á sama tíma 
árið áður. Aðrar greiðsluskuldbindingar 
bankanna námu um 711 millj. kr., en 545 
millj. kr. árið áður. Ýmsar kröfur á útlönd 
námu 213 millj. kr. í lok júní sl., en 223 
millj. kr. á sama tíma árið áður. Gjaldeyr-
isstaða bankanna að viðbættum óinnkomn-
um kröfum á útlönd, en frádregnum stutt-
um ábyrgðum og greiðsluskuldbindingum, 

GJALDEYRISSTAÐA BANKANNA 

var 990 millj. kr. eignir umfram skuldir 
í lok júní 1966, en 950 millj. kr. á sama 
tíma 1964. Gjaldeyrisstaða bankanna að 
kröfum og skuldbindingum meðtöldum hef-
ur því batnað um 40 millj. kr. á tímabilinu. 
Stutt vörukaupalán innflytjenda, en þau 
eru innifalin í ábyrgðum og greiðsluskuld-
bindingum, námu 714 millj. kr. í lok júní 
sl., en 659 millj. kr. á sama tíma árið áður. 

Birgðir útflutningsafurða námu 1.034 
millj. kr. í lok júní 1966, en 829 millj. kr. 
á sama tíma árið áður. 

Cítgerð og aflabrögð. 
Í síðasta hefti Fjármálatíðinda (sept.— 

des. 1965) var reynt að áætla heildarfisk-
afla ársins 1965. Nú eru fyrirliggjandi loka-
skýrslur um ársaflann. Reyndist hann all-
miklu meiri en áætlað hafði verið eða sam-
tals rúmlega 1.199 þús. lestir, þegar allt er 
talið. Vísast um nánari sundurliðun til töflu 
annars staðar í ritinu. 

Vetrarvertíðin 1966 hófst víðast með eðli-
legum hætti og stundaði þorri bátanna veið-
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V. tafla. Gjaldeyrisstaða bankanna. 

Skýringar við V. töflu. Allar tölur i töflunni, að undanskildum 8. lið, eru miðaðar við skráð gengi á hverj-
um tíma, þ. e. tölur frá árslokum 1956 til ársloka 1959 eru miðaðar við skráð gengi fyrir gengisbreytinguna 
í febrúar 1960, en tölur frá og með ágúst 1961 eru miðaðar við gengi eftir 4. ágúst 1961. Ef umreikna á eldri 
tölur til núverandi gengis, þarf að margfalda tölur fyrir 1956—1959 með 264,1, en með 113,0 fyrir tímabilið 
árslok 1960—júlí 1961. 

1. liður töflunnar sýnir aðstöðu bankanna gagnvart erlendum bönkum, verðbréfaeign, gulleign Seðlabank-
ans, gullframlag til Aiþjóðagjaldeyrissjóðsins, seðla og erlenda mynt. 

2. liður sýnir nettóeign bankanna af vixlum og ávisunum, sem greiðast eiga í erlendum gjaldeyri. 
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ar með línu og netum að venju. Stærri bát-
arnir voru samt sem áður flestir með nót, 
fyrst á síldveiðum, en er á vertíðina leið 
á loðnu og þorskveiðum. Þegar á heildina 
er litið, gengu þessar veiðar vel. Sildveið-
in var að vísu treg þar til í maí, að veiðar 
hófust út af Austfjörðum, en loðnuveið-
arnar gengu mjög vel. Öfluðust samtals um 
124 þús. lestir samanborið við tæplega 50 
þús. lestir á sama tíma árið áður. Nákvæm-
ar tölur um þorskafla í nót eru ekki fyrir-
liggjandi, en hann mun hafa verið allmis-
jafn. Nokkrir hinna stærri báta tóku net 
síðari hluta vertíðarinnar. 

Línu- og netaaflinn var allmisjafn. Hann 
var tregur við Vestmannaeyjar og sums 
staðar í Faxaflóa, en sæmilegur víða ann-
ars staðar og ágætur við Snæfellsnes. 

Línuveiðar eru í sífelldum samdrætti. 

Finnst fjölda útgerðarmanna ekki svara 
kostnaði að gera út á þær veiðar. Bæði er 
línuúthaldið orðið stutt víðast hvar og sjó-
menn tregir að stunda þær veiðar. Á Vest-
fjörðum er enn nokkuð um línuútgerð, en 
hún á einnig þar við erfiðleika að etja. 

Utan vertíðarsvæðisins var útgerð stopul, 
einkum þó á Norðurlandi. Flestir hinna 
stærri báta voru við Suðurland. Þó var 
nokkur síldveiði við Austurland framan af 
vertíðinni, og stærri austfirzku bátarnir 
lögðu margir hverjir þorskafla á land í 
heimahöfn. 

Landbúnaður. 
Svo sem við var búizt í síðasta frétta-

þætti Fjármálatíðinda um landbúnaðinn 
(janúar—ágúst hefti 1965) varð heyfeng-
ur haustið 1965 „meiri en nokkru sinni 
áður á landinu öllu", þrátt fyrir kal-
skemmdirnar miklu á Austurlandi. Saman-
burður við fyrri ár getu.r að vísu ekki verið 
nákvæmur, vegna þess að breyting var 
gerð á framtali og skýrslusöfnun heyfengs-
ins, þannig að frá 1964 hefur heyfengurinn 
verið talinn í teningsmetrum heystæða í 
stað þess, að hann var talinn áður í hest-
um (100 kg) , og frá haustinu 1965 hefur 
forðagæzlumönnum verið falin skýrslu-
söfnun um heyfeng og talningu búfjárins. 
Alls var heyfengurinn haustið 1965 talinn 
með þessum nýja hætti 2.828.544 m3 þurrk-
uð taða, 136.747 m3 taða verkuð sem vot-
hey og 92.838 m3 þurrkað úthey. Með því 
að reikna 125 kg í hverjum m3 af þurrkaðri 
töðu og 100 kg í m3 af útheyi og 170 kg í 
m3 í votheyi að meðaltali, svarar þetta til 
um 3.768.000 hesta af töðu og um 93.000 
hesta af útheyi, en það er um 200 þús. hest-
um meiri töðufengur en mest hefur verið 
áður (1964), en útheyið hefur aldrei verið 
minna talið nema 1964, þá aðeins 84 þús. 
hestar. Við þessa talningu og samanburð 
má ýmsar athugasemdir gera, fyrst þær, 
að forðagæzlumenn hafa undanfarið víðast 
á landinu talið meiri heyþunga í hverjum 
m3 en hér er gert, og ætt.i því samanburður 
heyfengsins 1965 við fyrri ár að vera eitt-
hvað hagstæðari en hér er reiknað. Í annan 
stað má gera ráð fyrir, að þegar allur hey-

64 
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VI. tafla. Fiskafli, sundurliðaður á togara og báta, frá 
janúar 1964 til maí 1966. 

Miðað við allan fisk óslægðan upp úr sjó. 

VII. tafla. Fiskaflinn 1963—1966, skipt á fisktegundir. 
Aflinn talinn eins og í VI. töflu. 
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VIII. tafla. Hagnýting fiskaflans 1963—1966. 
Aflinn talinn eins og í VI. töflu. 

IX. tafla. Framleiðsla mjólkurafurða og sala þeirra innan lands 
1963—1966. 
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fengur er metinn með mælingu á heystæð-
um, sé eigi fullt mark takandi á skiptingu 
heysins í töðu og úthey. Að öllu athuguðu 
má gera ráð fyrir, að aukning heyfengsins 
frá fyrri árum hafi heldur verið meiri en 
minni en hér hefur verið reiknað. Rétt er 
einnig að geta þess, að beit búfjár haust 
og vor á ræktað land, tún og fóðurkálsakra, 
hefur mjög aukizt hin síðari ár, bæði beit 
nautgripa og sauðfjár. Sumarið 1965 voru 
fóðurkálsakrar hér á landi á annað þúsund 
ha og einvörðungu til haustbeitar naut-
gripum og sauðfé. Þessi beit á ræktað land 
styttir innigjafartíma nautgripa verulega 
allvíða og sparar þá um leið hey og annað 
fóður. Hins vegar er þess að gæta, að þeg-
ar sauðfé fjölgar í heimahögum, svo sem 
orðið hefur á síðustu árum, hafa not af 
vetrarbeit þess farið minnkandi, en fóður-
þörf hverrar kindar aukizt. 

Eins og fyrr er frá sagt í fréttaþáttum, 
var mjög mikið kal í túnum í Múlasýslum 
og austanverðri Norður-Þingeyjarsýslu 
sumarið 1965. Lögðust Búnaðarfélag Ís-
lands, Stéttarsamband bænda og ríkisstjórn 
á eitt um að firra vandræðum af þessum 
sökum, og skipaði ríkisstjórnin þriggja 
manna nefnd til að finna og veita úrræði 
til bóta í þessum málum. Var einn nefndar-
manna þessara skipaður að tilnefningu 
Búnaðarfélagsins, annar að tilnefningu 
Stéttarsambandsins, en hinn þriðja skipaði 
ríkisstjórnin án tilnefningar, og var hann 
formaður. Útvegaði nefnd þessi hey og 
heyköggla, er svaraði t.il um 35 þús. hest-
um af töðu, sumt að gjöf frá bændum, en 
meginhlutinn var keyptur og kostaði ríkið 
flutninginn, en seldi heyið á höfn eystra 
fyrir kr. 1,50 hvert kg. Vegna þessa stuðn-
ings héldu bændur á Austurlandi búum sín-
um óskertum og fjölguðu jafnvel sauðfé. 

Talning búfjárins haustið 1965 var ein-
vörðungu gerð af fóðurgæzlumönnum, og 
má treysta því, að hún hefur verið nákvæm, 
og sízt hafa fóðurgæzlumenn viljað, að bú-
féð væri vantalið. Samkv. talningu þessari 
reyndust nautgripir 59.542 eða 209 færri 
en í árslok 1964, en þá voru nautgripir 
taldir fram á skattskýrslum. Þetta bendir 
til þess, að framtal nautgripa á skattskýrsl-
um hafi verið mjög nákvæmt undanfarin 

ár, enda hefur eigi verið efazt um það af 
þeim, er til þekkja og úr skattaframtölun-
um hafa unnið. Af þessum 59.542 naut-
gripum voru 42.216 fullorðnar kýr, en í 
árslok 1964 voru kýrnar taldar 41.464, og 
hefur kúnum því f jölgað um 752, þrátt fyr-
ir fækkun allra nautgripa. En frá síðasta 
hausti fram til þess tíma, sem skattafram-
tal hefur verið gert, var slátrað svo mörg-
um kúm, að þeir, er gerzt þekkja, telja kúm 
hafi frekar fækkað en fjölgað frá miðjum 
vetri 1964—65 til miðs vetrar 1965—66, 
enda verður slíkt einnig ráðið af innvigtun 
mjólkur á mjólkurvinnustöðvunum. 

Sauðfé, er sett var á vetur síðastliðið 
haust 1965, töldu fóðurgæzlumenn 846.702 
kindur. Þetta er 84.776 sauðkindum fleira 
en talið var í árslok 1964 á búnaðarskýrslu, 
sem gerð var eftir framtali til skatts. Þessi 
fjárfjölgun samkvæmt skýrslunum kom 
ekki óvænt þeim, sem um búnaðarskýrsl-
urnar hafa fjallað. Eftir tölu sláturfjár 
haustið 1965 mátti gera ráð fyrir fjölgun 
ásetts f jár frá haustinu 1964 um 20—30 
þúsund. Auk þess hafði samanburður á 
búnaðarskýrslum byggðum á framtali til 
skatts og böðunarskýrslum og skýrslum 
forðagæzlumanna, — en slíkan samanburð 
hafði Hagstofa Íslands gert nokkrum sinn-
um —, bent til þess, að vanta mundi 7y2 
— 8 % á, að sauðféð hefði verið fulltalið á 
búnaðarskýrslunum, og voru þá að vísu 
vanhöld frá haustnáttum til miðs vetrar 
falin í mismun þessum. Þessi vöntun staf-
aði af ýmsum ástæðum, sauðkindur, sem 
börn og aðrir skattleysingjar áttu, komu 
ekki fram á búnaðarskýrslum, ekki heldur 
fénaður ýmissa þeirra, er höfðu aðallega 
tekjur af öðru en landbúnaði, eigi kaup-
staðabúa og kauptúnabúa, er kindur áttu 
í sveitum, auk þess sem talning á sauðf jár-
eign og hrossaeign kaupstaðabúa og kaup-
túnabúa til búnaðarskýrslu hefur víða verið 
ónákvæm undanfarin ár. Þegar á allt þetta 
er litið, má gera ráð fyrir, að af þeirri 
fjölgun sauðfjárins, er fram kemur á bún-
aðarskýrslum haustið 1965, sé um 25 þús. 
raunveruleg fjölgun, en um 60 þús. stafi af 
nákvæmara framtali. 

Samkvæmt talningu á hrossum haustið 
1965 hefur þeim fjölgað úr 30.727 1964 í 
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34.013 1965, eða um 3.286. Engin könnun 
hefur verið gerð á því undanfarin ár, hversu 
nákvæm hefur verið talning á hrossum, en 
gert hefur verið ráð fyrir, að hross hafi 
ekki verið nákvæmlega talin í „hrossa-
sveitunum", og mun þessi „ f jölgun" hross-
anna að talsvert miklu leyti stafa af bættri 
talningu 1965. Annars hefur áhugi á 
hrossarækt aukizt hin síðustu ár, og hross-
um fjölgaði 1964 samkvæmt talningu, sem 
gerð var á sama hátt og árin á undan. 

Svínum fjölgar árlega. Töldust þau 
haustið 1965 3.023 alls, þar af 464 fullorð-
in svín, gyltur og geltir, og 2.559 alisvín 
(grísir). 

Samkvæmt verðlagsgrundvellinum haust-
ið 1965 skyldi afurðaverð hækka um 11,2% 
frá haustinu 1964, en árskaup bónda um 
tæp 18%, úr 147.502 kr. í 173.995 kr. Skyldu 
bændur fá 8,05 kr. fyrir innveginn mjólk-
urlitra í stað 7,42 kr. 1964 og 54,12 kr. fyrir 
hvert kg 1. fl. dilkakjöts í stað 46,15 kr. 
1964, svo að nefnt sé verð þeirra afurð-
anna, er mestu varða. 

Haustið 1965 bárust sláturhúsunum 
772.505 sauðkindur til slátrunar og skiluðu 
11.362 tonnum af kjöti. Var þetta nærri 
12% aukning frá haustinu 1964, er slátur-
féð var 686.764, en kjötmagnið rúmiega 
10.152 tonn. Sláturféð var í góðu meðallagi 
að vænleika, meðalfallþungi dilka 14,27 kg. 
Slátrun nautgripavar talvert miklu meiri en 
árin á undan, bæði haustslátrun og eink-
um slátrun frá haustnáttum til áramóta 
og jafnvel veturinn allan fram á vor. Mjólk-
urbúunum bárust 106.515.226 kg af mjólk 
1965, og var aukningin frá 1964 6.018.647 kg 
eða 5,99%. Auk þessa voru seld um 5,2 
millj. kg mjólkur utan mjólkurbúanna 1965, 
og áætlað er, að mjólkurneyzla mjólkur-
framleiðenda hafi verið allt að 13 millj. kg 
og auk þess notuð 3,6—4,0 millj. kg mjólk-
ur til fóðurs, aðallega handa kálfum. ÖU 
mjólkurframleiðslan hefur verið um 128,5 
millj. kg. Bæði mjólkursala utan mjólkur-
búanna og heimaneyzla framleiðenda fer 
þverrandi með hverju ári. Aukning mjólk-
urframleiðslunnar alls hefur þvi eigi verið 
nema um 4% 1965. 

Uppskera jarðávaxta, kartaflna, gulrófna 
og káljurta var meiri en árin á undan. 

Kartöfluuppskeran var þó ekki nema í góðu 
meðallagi, taldar fram 85 þúsund tunnur 
af kartöflum, en uppskeran eitthvað van-
talin. — Gróðurhúsaframleiðslan vex jafnt 
með hverju ári, en nákvæmar skýrslur um 
hana 1965 eru ekki fyrir hendi. 

Síðastliðinn vetur 1965—1966 var gjaf-
felldur um mestan hluta landsins. Með 
sveitunum út með Eyjafirði og í flestum 
sveitum Suður-Þingeyjarsýslu var meira 
fannfergi en verið hefur um áratugi, og 
um mestan hluta Austurlands voru einnig 
mikil snjóalög. Veturinn var kaldur um allt 
land, og þar sem snjóléttara var, varð jarð-
klaki óvenjulega mikill. Þurru þar vatns-
ból víða og fraus í vatnsleiðslum heim að 
bæjum. Vorið var kalt og greri seint um 
allt land, sums staðar vegna þess, hve seint 
snjóinn tók, annars staðar vegna jarðklak-
ans. Hey gáfust víða upp, en búfé gekk þó 
sæmilega fram. Vorverk unnust alls stað-
ar seint og heyskapur hófst nálægt hálf-
um mánuði síðar en verið hefur árum sam-
an. Úthagi varð víðast að lokum grösugur, 
og er líklegt, að hann endist grænn og góð-
ur fram eftir hausti. Tún voru orðin í 
meðallagi vel sprottin, er þau voru slegin 
á Austurlandi og Vestfjörðum, en annars 
staðar ýmist minna en í meðallagi eða 
jafnvel illa sprottin. í Suður-Þingeyjar-
sýslu og í sveitunum út með Eyjafirði eru 
tún víða kalin, og þar sem er ókalið, er 
frámunalega sprettulítið. Hvergi er búizt 
við, að hún verði slegin öðru sinni, svo að 
verulegu nemi, og má því gera ráð fyrir 
minni heyfeng á þessu sumri en næst-
liðið sumar 1965, þrátt fyrir það að rúm-
ir 5 þús. ha nýræktar frá sumrinu 1965 bæt-
ist við túnin, auk þess sem kalskellurnar 
á Austurlandi voru að mestu leyti endur-
ræktaðar. 

Þegar þetta er ritað 10. ágúst 1966, var 
að kalla lokið túnaslætti á Suðurlandi og 
á miklum hluta Vesturlands og taða komin 
í hlöðu með ágætri verkun vegna lang-
stæðra og samfelldra þurrka. Í Eyjafirði, 
þar sem heyskapur byrjaði fyrst, eins og 
oft hefur verið, hefur og náðst í hlöðu 
mikið af vel verkuðu heyi. En frá því eftir 
miðjan júlimánuð hefur verið mjög óhag-
stæð veðrátta til heyskapar á Norðurlandi, 
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einkum um austanvert Norðurland og mjög 
lítið hey komið í hlöðu. Mjólkurframleiðsla 
er nokkru minni yf ir sumarmánuðina en 
1965, vegna þess að kúm hefur fækkað, 
og horfur eru á, að svo verði enn á kom-
andi hausti og vetri. Gera má ráð fyrir 
mikilli sauðfjárslátrun, og líkur eru til, að 
sláturfé verði sæmilegt vænt, ef grös hald-
ast græn fram eftir haustinu. Þó er óvíst, 
hvaða áhrif um gróður í haga og vænleika 
sláturfjár hefur haft norðaustanhret um 
siðustu helgi júlimánaðar, en þá snjóaði 
í ofsaveðri í f jöl l og á heiðum á Norður-
landi. (Arnór Sigurjónsson). 

Úr skýrslu Efnahags- og framfarastofn-
unarimiar um Ísland. 

Um síðustu áramót birti Efnahags- og 
framfarastofnunin í París (OECD) árs-
skýrslu sína um efnahagsmál Íslands. Fjall-
ar hún um þróun og ástand efnahagsmál-
anna á árinu 1965. Fara niðurstöður skýrsl-
unnar hér á eftir: 

„Helzta vandamálið í íslenzku efnahags-
lifi er nú sem fyrr að tryggja meira jafn-
vægi í efnahagsmálunum. Má flokka mál 
þessi í þrennt með hliðsjón af aðgerðum 
þeim, sem gera þarf: 

1. Eftirspurnarþrýstingurinn er enn allt-
of mikill. Fjárlög ríkisins hafa haft þenslu-
áhrif og aukið eftirspurnina, og sú ráð-
stöfun að láta Seðlabankann greiða hall-
ann á fjárlögum, svo og aukning gjaldeyr-
isvarasjóðsins, hefur aukið umráðafé bank-
anna og útlán þeirra. Auk þess hafa kjara-
samningar greinilega gengið of langt. 

Í því skyni að draga úr eftirspurnarþrýst-
ingnum er strangari fjáxmálastefna æski-
leg. Það verður ef til vill ekki auðvelt, enda 
þótt hallalaus f járlög hafi verið lögð fyrir 
alþingi. Ef ófyrirsjáanlegir atburðir skyldu 
koma í veg fyrir hið aukna aðhald í f jár-
málum ríkisins, sem ríkisstjórnin gerir ráð 
fyrir, og afleiðingin yrði áframhaldandi 
greiðsluhalli, er mikilvægt, að ráðstafanir 
þær, er gerðar yrðu til þess að greiða hall-
ann, yrðu á þann veg, að þær drægju úr 
ráðstöfunarfé bankanna. íhuga barf einnig 
ráðstafanir í því skyni að draga úr útlán-
um bankanna, enda þótt mikið byggist á 

því, hvort ríkisstjórninni takist að treysta 
fjármálastjórnina. Ef umráðafé bankanna 
heldur áfram að aukast., kann að vera, að 
stjórnarvöldin vilji stíga skref í þá átt að 
takmarka aukningu bankaútlána. 

Sérstakt eftirspurnarvandamál mun 
skapast, ef ráðagerðirnar um byggingu ál-
verksmiðju komast í framkvæmd. Blaða-
fregnir skýra frá því, að samningaviðræð-
um milli stjórnarvalda og erlends fyrir-
tækis miði vel áfram. Bygging álverk-
smiðju, sem ráðgert er að framleiði síðar 
meir 60.000 tonn á ári, er mikilvægur þátt-
ur í þeirri stefnu ríkisstjórnarinnar að 
skapa fjölbreyttara atvinnulíf. En verk-
smiðjubyggingin ásamt raforkuveri því. 
sem nauðsynlegt er að byggja, svo að unnt 
verði að reka verksmiðjuna, verður mjög 
stórt átak í fjárfestingu miðað við íslenzka 
þjóðarbúið. Þess vegna er nauðsynlegt að 
draga hæfilega úr öðrum framkvæmdum 
á rnóti, svo að eftirspurnarþenslan aukist 
ekki. 

2. Augljós hætta er á því, að víxlhækk-
anir kaupgjalds og verðlags haldi áfram 
með tilliti til umsamdrar tekjuaukningar 
1965, jafnvel þótt gerðar verði réttar ráð-
stafanir í f jármálum ríkisins og peninga-
málum til að draga úr eftirspurnarþrýst-
ingnum. Ef ekki eru auknar niðurgreiðslur. 
en það er ekki æskilegt, geta stjórnarvöldin 
lítið gert, sem hafa myndi áhrif á verðlag 
og kaupgjald. Frekari tollalækkanir myndu 
þó a.uka samkeppni, stuðla að aukinni hag-
ræðingu í atvinnulífinu og draga úr verð-
hækkunum. Með því að gjaldeyrisstaðan 
er tiltölulega sterk, og þar eð tollar eru 
almennt enn háir, má teljast rétt að draga 
enn nokkuð úr tollverndinni, einkum i 
sambandi við marghliða samninga, er 
rnyndu tryggja Íslandi fríðindi á móti. 

3. Stjórnarvöldin munu vafalaust halda 
áfram að reyna að móta ákveðna stefnu í 
launamálum. Með því að kaupgjald er nú 
bundið verðlagi, er ef til vill unnt að ná 
kjarasamningum til lengri tíma en eins 
árs. Æskilegt er að halda áfram að reyna 
að samræma betur kjarasamningana, þrátt 
fyrir hina slæmu reynslu í þeim efnum á 
árinu 1965. Það væri rétt fyrir ríkisstjórn-
ina að taka meiri þátt í samningum um 
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verð landbúnaðarafurða og tekjur bænda 
en verið hefur undanfarið. Samningar þess-
ir hafa oft mikilvæg áhrif á f járlög ríkis-
ins. Og verð landbúnaðarafurða getur haft 
úrslitaáhrif á það, hve mikið og hvað fram-
leitt er af búvörum. Auk þess virðist æski-
legt að samræma betur samninga um kaup 
launþega og tekjur bænda. Auðveldara væri 
að koma á slíkri samræmingu, ef þessir 
samningar færu fram samtímis. Væntan-
legt Hagráð gæti meðal annars gegnt mik-
ilvægu hlutverki í kjaramálum. Þar mun 
skapast vettvangur til að ræða sjónarmið 
allra hlutaðeigandi aðila. En það mun 
stuðla að betri skilningi á raunverulegum 
möguleikum fyrir tekju.aukningu og til-
færslum á tekju.m í samræmi við breytt 
ástand og þar með draga úr samkeppni 
hinna einstöku hagsmunahópa, sem reynt 
hafa að bæta sína aðstöðu miðað við aðra. 

Ef stjórnarvöldunum tekst að leysa jafn-
vægisvandamálin, sem rædd eru hér að 
framan, væri unnt að beina athyglinni 
meira að þróun efnahagsins langt fram í 
tímann, einkum að hinum mikilvægu vanda-
málum í sambandi við nýtingu framleiðslu-
þáttanna og grundvallarbreytingu á upp-
byggingu atvinnulífsins. Með því að koma 
á meira jafnvægi í efnahagslífinu væru 
meiri líkur fyrir því, að hagvöxtur héldi 
áfram. 

Þjóðartekjurnar héldu áfram að aukast 
á árinu 1965. Framleiðslan jókst og verzl-
unarkjörin bötnuðu mikið vegna hækkun-
ar á verði útfluttra vara. Greiðslujöfnuð-
urinn var áfram hagstæður. Það dró úr 
hallanum á viðskiptajöfnuði (vörum og 
þjónustu), og gjaldeyrisvarasjóðurinn hélt 
áfram að stækka. En samhliða þessari hag-
stæðu þróun ríkti áfram verðbólguástand. 
Ráðstafanir til þess að skapa aukið jafn-
vægi virðast þurfa að vera þríþættar. í því 
skyni að draga úr hinni miklu eftirspurn 
eftir framleiðsluþáttunum virðist þörf á 
strangari stefnu í f jármálum ríkisins, og 
einnig kann að vera nauðsynlegt að herða 
á útlánareglum bankanna. Til þess að hamla 
gegn víxlhækkunum verðlags og kaupgjalds 
kann að vera, að stjórnarvöldin vilji ganga 
lengra í því að draga úr tollverndinni. í 

því skyni að skapa nýja stefnu í kjara-
málum væri æskilegt að samræma betur 
samninga um launa- og kjaramál. Ríkis-
stjórnin hefur látið þessi mál verulega til 
sín taka, en samvinna launþega, vinnuveit-
enda og bænda er grundvallarskilyrði fyr -
ir árangri á þessu sviði". 

Reykjavík og nágrenni — 
100.000 manna borg. 

Samkvæmt þjóðskránni voru Reykvíking-
ar orðnir 78.399 1. des. 1965. Þetta segir 
þó ekki alla söguna, því að byggðarlögin 
í nágrenni Reykjavíkur mynda með henni 
meira og minna eina heild, sem kalla mætti 
Reykjavíkursvæðið. Þetta svæði er nú orðio 
að stórborg með 100.469 íbúum 1. des. sl. 
Á Reykjavíkursvæðinu eru þá talin: 
Reykjavík, Hafnarfjörður, Kópavogur, Sel-
tjarnarneshreppur, Garðahreppur, Bessa-
staðahreppur og Mosfellshreppur. Segja 
má, að það orki nokkurs tvímælis, hvort 
Mosfellshreppur eigi að falla strax undir 
þetta svæði, þó að varla verði deilt um það 
eftir nokkur ár. En jafnvel þótt aðeins sé 
tekið þéttbýlið í hreppnum, þ. e. Lágafells-, 
Varmár-, Álafoss- og Reykjahverfi, þá eru 
583 íbúar samtals í þeim af 878 íbúum 
hreppsins. Lækkar þetta íbúafjöldann að-
eins um 295, og fólksfjöldi á Reykjavíkur-
svæðinu verður eftir sem áður yfir 100.000. 

Það þykja ætíð nokkur tímamót er borg-
ir fara yfir 100.000 íbúa. í þessu sambandi 
skal þess getið, að Kaliforníuháskóli hef-
ur sérstaka stofnun í Berkeley, „Interna-
tional Urban Research", er heldur skrá yf-
ir og rannsakar það, sem þeir kalla „Metro-
politan Areas of the World". En það eru 
þau svæði, sem hafa 100.000 íbúa og fleiri, 
og eru í samhangandi byggð eða eru í nán-
um atvinnulegum og þjónustulegum tengsl-
um, með minnst 50.000 íbúa kjarna í sömu 
borg. Verður ekki annað séð en Reykja-
víkursvæðið fullnægi vel þessum skilyrðum. 

Í 2. hefti Fjármálatíðinda 1962 birtist 
grein um þróun Reykjavíkur. Var ætlun-
in, að framhald kæmi af henni, en þá var 
íarið að vinna að aðalskipulagi Reykja-
víkur, er síðar var gefið út í mikilli bók, 
og var þá ekki lengur grundvöllur fyrir 
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Reykjccvík og Reykjavíkursvæðið 

framhaldi greinarinnar. Hér er hins vegar 
bætt við töfluna um íbúafjölda í Reykja-
vík og Reykjavíkursvæðinu gerð sömu skil. 
Ibúafjöldinn eykst stöðugt, en þó kemur 
greiniiega fram, að hlutfallstala Reykvík-
inga af öllum landsmönnum hefur ekki 
vaxið undanfarin ár. Reykvíkingar urðu 
40% landsmanna 1955 og eru það enn 11 
árum síðar. Aftur á móti tók það þá 19 ár, 
frá 1936 að f jölga úr 30 í 40% landsmanna. 
Og ekki nema 13 ár frá 1923 að f jölga úr 
20 í 30%. En nú er eðlilegra að miða við 
Reykjavíkursvæðið, og kemur þá í ljós, að 
hlutfallstalan hækkar með ári hverju, þó 
að aukningin sé ekki ör hin síðari ár. Búa 
nú á Reykjavíkursvæðinu nær 52% lands-
manna. 

Til að gefa yfirlit yfir byggðina í Reykja-
vík í framhaldi af áðurnefndri grein er hér 
birt punktakort með íbúum 1960, er hafði 
verið undirbúið áður. Til samanburðar er 
sams konar kort frá 1950. Á þessu 10 ára 
tímabili hefur verið byggt Hagahverfi fyrir 
sunnan Nesveg, efsti hluti Hlíðanna fyrir 
austan Stakkahlíð, Lækjahverfi í Laugar-
nesi, Heimahverfi með Gnoðarvogi og ailt 
smáíbúðahverfið. (V. K.) 

Kaupgjalds- og verðlagsraál. 
Í sumar sömdu verkamanna- og verka-

kvennafélög almennt á landinu um 3 1/2% 

beina kauphækkun og um sérstakt fram-
lag frá atvinnurekendum, sem nemur % % 
af kaupgreiðslu og er lagt í orlofssjóði 
féiaganna. Þessir samningar renna út 1. 
október n.k. Nokkrir aðrir starfshópar 

X. tafla. Visitala framfærslukostnaðar. 
Marz 1959 = 100 

1962 1963 1964 1965 1966 
Janúar 116 128 149 167 182 
Febrúar 116 128 153 168 183 
Marz 116 129 158 168 184 
Apríl 116 130 161 169 185 
Maí 116 131 163 171 191 

116 131 163 171 191 
Júlí 117 132 163 171 192 
Agúst 120 133 163 172 195 
September . . . . 122 138 163 174 
Október 125 144 163 177 
Nóvember 125 146 164 180 
Desember 126 146 165 180 
ATH. Umreikna má þessa vísitölu í vísitölu sam-
kvæmt eldri grundvelli með þvi að margfalda hana 
með 2,025. 

XI. tafla. Vísitala byggingarkostnaðar. 
Október 1955 = 1 0 0 

ATH. Umreikna má þessa vísitölu í vísitölu sam-
kvæmt eldri grundvelli með þvi að margfalda hana 
með 9,69. 



FRÉTTAÞÆTTIR, Peningamarkaðurinn 73 

sömdu og í sumar um svipaðar hækkanir 
á launum sínum, svo sem starfsfólk í 
sjúkrahúsum og í veitingahúsum og mjólk-
urfræðingar. 

Vísitala framfærslukostnaðar er sýnd í 
X. töflu. Hún hefur hækkað frá áramótum 
til ágústloka um 15 stig eða 8,3%, en hækk-
aði á sama tíma 1965 um 4,2% og á sama 
tíma 1964 um 11,6%. 

Kaupgreiðsluvísitala er reiknuð eftir 
vísitölu framfærslukostnaðar f jórum sinn-
um á ári og gildir við ákvörðun verðlags-
uppbótar á laun frá byrjun næsta mánað-
ar, eftir að hún er reiknuð. Vísitalan hefur 
verið sem hér segir, síðan þessi útreikning-
ur hófst : 

19 6 U 1965 1966 
Febrúar — 168 178 
Maí — 169 185 
Ágúst — 171 188 
Nóvember 163 175 

Verðlagsuppbótin nemur sem svarar 
0,61% af grunnlaunum fyrir hvert stig, 
sem vísitalan er hærri en 163 stig. Uppbót-
in er því fyrir tímabilið 1. september til 
30. nóvember 1966 15,25%, en var á sama 
tímabili 1965 4,88%. 

Vísitala byggingarkostnaðar er sýnd í 
XI. töflu. Vísitalan í júní sl., en hún gildir 
frá 1. júlí—31. október 1966, var 293 stig 
og hafði hækkað um 45 stig frá sama tíma 
1965 eða um 18,1%. 

Peningamarkaðurinn. 

Nokkrar breytingar hafa verið gerðar á 
þeim töflum hér í ritinu, sem sýna tölu-
legar upplýsingar um peningamálin. Sam-
svarandi breytingar hafa verið gerðar á 
línuritunum. 

Í XII. töflu er gerð breyting á þremur 
liðum. Í liðnum „Peningamagn" eru nú ekki 
meðtalaar innstæður í Seðlabankanum, en 
innstæður í sparisjóðsávísanabókum í spari-
sjóðum eru hins vegar taldar með. í liðn-
um „Sparifé að frádregnum innstæðum í 
ávísanabókum" eru nú ekki meðtaldar inn-
stæður í ávísanabókum í sparisjóðum. í 
liðnum ,,Lán Seðlabanka til ríkissjóðs og 
fjárfestingarlánastofnana, nettó", eru nú 

ekki meðtalin þau innlend verðbréf Seðla-
bankans, sem gefin eru út af öðrum en 
ríkissjóði og ríkisstofnunum og f járfest-
ingarlánastofnunum. 

Í XIII. töflu er gerð sú breyting, að inn-
lendum verðbréfum Seðlabankans, en þau 
voru tilgreind í heild í sérstökum lið, er nú 
skipt eftir frumskuldara þeirra eða útgef-
anda. Hluti innlendra verðbréfa Seðlabank-
ans kemur því fram í liðnum „Aðstaða rík-
issjóðs og ríkisstofnana (nettó)" , hluti í 
liðnum „Aðstaða fiárfestingarlánastofn-
ana (nettó) " og afgangurinn í „Ýmis verð-
bréf", en bankinn á engin verðbréf útgefin 
af innlánsstofnunum. 

Í XV. töflu hefur uppsetningu efnahags-
reiknings Seðlabankans verið breytt til 
samræmis við þá uppsetningu, sem notuð 
hefur verið frá síðustu áramótum í reikn-
ingum bankans. 

Í XVI. töflu eru gerðar þær breytingar, 
að erlendar eignir eru ekki tilgreindar nettó, 
heldur eru erlendar eignir og erlendar 
skuldir sýndar sérstaklega. Enn fremur er 
liðnum „Innstæðufé á sparisjóði og gegn 
skírteinum" skipt í „Innstæðufé í spari-
fjárreikningum" og „Innstæðufé í spari-
sjóðsávísanabókum". 

Þróun peningamálanna fyrstu sjö mán-
uði þessa árs hefur einkennzt af mjög mik-
illi útlánaaukningu viðskiptabankanna og 
versnandi stöðu þeirra við Seðlabankann 
og nokkuð rýrðri gjaldeyrisstöðu, en hins 
vegar hefur staða ríkissjóðs og ríkisstofn-
ana við Seðlabankann batnað lítið eitt frá 
áramótum, sem telja verður hagstæða þró-
un, þar sem yfirleitt fer staðan versnandi 
fram yfir mitt ár, en batnar verulega síð-
ari hluta þess. Peningamagnið hefur auk-
izt tiltölulega mjög lítið til júlíloka, bæði 
seðlavelta og tékkareikningar í bönkum og 
sparisjóðum. 

Staða innlánsstofnana við Seðlabankann 
versnaði um 200,0 millj. kr. til júlíloka, en 
hafði batnað um 136,3 millj. kr. á sama 
tíma árið 1965, og er þá tekið tillit til yfir-
færslu mótvirðis stofnlána að fjárhæð 181,1 
millj. kr. í janúar 1965, eins og áður hefur 
verið greint frá. í þessum tölum eru end-
urkeyptir víxlar ekki meðtaldir, en almenn-
ar innstæður lækkuðu til júlíloka á þessu 
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PENINGAMAGN 

SPARiFÉ Í BÖNKUM OG 
SPARISJÓÐUM 

kr. nú, en höfðu aukizt um 169,7 millj. kr. 
árið áður, ef tekið er tillit til bókhalds-
breytingar á mótvirði stofnlána. Óhagstæð-
ust varð þróunin nú í febrúar, júní og júlí. 

Endurkeyptir víxlar námu í júlílok 1.016,4 
milij. kr., og voru endurkaupin 148,4 millj. 
kr. lægri en um síðustu áramót. Endur-
kaup á víxlum iðnaðarins hófust á þessu 
tímabili. 

Staða fjárfestingarlánastofnana við 
Seðlabankann rýrnaði nú um 77,1 millj. kr., 
en um 36,1 millj. kr. á sama tíma árið 1965, 
ef tilfærsla á bundnu fé vegna mótvirðis 
stofnlána er ekki talin með. Rýrnunin nú 
kemur öll fram í lækkun innstæðna, eink-
um í janúar, júní og júlí. 

ári um 271,1 millj. kr., en höfðu aukizt um 
20,2 millj. kr. árið áður, og skuldir innláns-
stofnana, þ. e. reikningslán, lán gegn verð-
bréfum og óinnleystir tékkar, jukust nú 
um 159,8 millj. kr., en höfðu aukizt um 
53,6 millj. kr. árið áður. Innstæður á bundn-
um reikningum, fyrst og fremst bundnum 
vegna bindiskyldu, jukust um 230,9 millj. 

MÓTVIRÐISFÉ OG GEYMSLUFÉ 

Staða ríkissjóðs og rikisstofnana batn-
aði á þessum sjö mánuðum um 3,9 millj. 
kr. Enda þótt talan sé ekki há, þá hefur 
hér orðið veruleg breyting til batnaðar, því 
að á síðustu árum hefur staðan yfirleitt 
farið versnandi fyrstu sjö mánuði ársins. 
Á árinu 1963 batnaði hún þó um rúmar 160 
millj. kr., enda kom þá til lántaka ríkis-
sjóðs í Englandi, sem bætti mjög stöðu hans 
við Seðlabankann. Innstæður ríkissjóðs og 
ríkisstofnana í Seðlabankanum hækkuðu 
nú um 34,3 millj. kr., en um 38,2 millj. kr. 
á sama tíma á síðasta ári. Hins vegar 
hækkuðu skuldirnar þá um 316,6 millj. kr., 
en nú um 30,4 millj. kr., og eru þá skulda-
bréf ríkissjóðs og ríkisstofnana í eigu Seðla-
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XII. tafla. Yfirlit um pen-ingamál. 

1) Peningamagn: Samanlögð seðJavelta, innstæður í sparisjóðsávisanareikningum og hlaupareikningum við-
skiptabanka og sparisjóða að frádregnu geyms'ufé vegna innflutnings. 

2) Mótvirðisfé og geymslufé: Auk mótvirðisfjár á reikningum Seðlabankans er hér með talið mólvirði banda-
rískra vörukaupalána og geymslufé vegna innflutnings. 

3) Heildarútlán: Sama tala og i 9. dálki XIV. töflu. 
4) Lán Seðlabanka til ríkissjóðs og fjárfestingarlánastofnana, nettó: Samanlagðar tölur úr 2. og 5. dálki í 

XIII. töflu. 
5) Gjaldeyrisstaða bankanna: Sama tala og i 7. dálki V. töflu 
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XIII. tafla. Úr reikningum Seðlabankans. 
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XIV. tafla. Úr reikningum viðskiptabanka og sparisjóða. 

1) Innlánin, eins og þau koma fram í töflunni, eru nettóinnlán, þ. e. að frádregnum innlánum stofnana hverrar 
hjá annarri. 

2) Spariinnlán eru hér tilgreind að frádregnum innstæðum í sparisjóðsávísanabókum. 
3) Með veltiinnlánum er talið geymslufé vegna innflutnings og innstæður í sparisjóðsávisanabókum. 
4) í töflunni eru innlán og útlán þeirra sparisjóða, sem breytt hefur verið í útibú banka eða sjálfstæða banka 

til ársloka 1965, talin með innlánum og útlánum bankanna öli árin, en ekki með sparisjóðum. 
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XV- tafla. Efnahagsreikningur Seðlabankans. 
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XV. tafla, frh. Efnahagsreikningur Seðlabankans. 
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XVI. tafla. Efnahagsreikningur viðskiptabankanna* 
Samandreginn efnahagur Landsbankans, Útvegsbankans, Búnaðarbankans, 

Iðnaðarbankans, Verzlunarbankans og Samvinnubankans. 

* Í XVI. töflu eru meðtaldir þeir sparisjóðir, sem breytt hefur verið í útibú banka eða sjálfstæða banka til árs-
loka 1965. 



FRÉTTAÞÆTTIR, Peningamarkaðurinn 81 

AÐSTAÐA INNLÁNSSTOFNANA GAGNVART 
SEÐLABANKANUM 

hagi Seðlabankans fyrstu sjö mánuðina 
hafa verið þær, að ýmis verðbréf bankans 
jukust um 29,4 millj. kr. og innstæður 
vegna mótvirðisfjár lækkuðu um 42,1 millj. 
kr. Stærstu liðir í efnahagi Seðlabankans 
hafa verið erlendar eignir og seðlaveltan. 
Erlendar eignir bankans, nettó, lækkuðu 
um 48,4 millj. kr., en þá er ekki tekið tillit 
til afborgana bankans af löngum lánum, 
sem leiddu til lækkunar á þeim um 7,1 
millj. kr. Seðlaveltan jókst um 50,9 millj. 
kr., sem telja verður lítið miðað við 122,7 
millj. kr. aukningu á sama tíma árið 1965 
og 121,6 millj. kr. árið 1964. 

bankans talin til skuldar við bankann. Í 
febrúarlok hafði staðan batnað um 94,3 
millj. kr. frá áramótum. 

Hreyfingar á helztu liðum öðrum í efna-

AÐSTAÐA RÍKISSJÓÐS GAGNVART 
SEÐLABANKANUM 

Samhliða þessari litlu aukningu í seðla-
veltu jukust veltiinnlán banka og spari-
sjóða einnig lítið, eða um 156,1 millj. kr., 
miðað við 342,4 millj. kr. árið áður. Aukn-
ing þess hluta veltiinnlána, sem talinn er 
með í peningamagninu, nam nú aðeins 145,5 
millj. kr. Peningamagnið í heild jókst um 
196,4 millj. kr. til júlíloka, en aukningin 
nam 452,7 millj. kr. á sama tíma árið 1965 
og 509,6 millj. kr. árið 1964. 

Spariinnlán banka og sparisjóða námu 
6.626,6 millj. kr. í júlílok og höfðu hækkað 
um 454,3 millj. kr., eða 7,4% frá árslokum, 
en á sama tíma árið 1965 hækkuðu þau um 
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ENDURKEYPTIR VÍXLAR 

til breytingarinnar á mótvirði stofnlána. 
Ef endurkeyptir víxlar væru ekki taldir 
með í útlánum, hefði aukningin nú numið 
1.037,5 millj. kr., en 664,7 millj. kr. á sama 
tíma á síðasta ári. 

Útlánaaukning bankanna nú var fyrst og 
fremst til verzlunar, sjávarútvegs og iðn-
aðar, en lán til landbúnaðar drógust sam-
an. Bæjar- og sveitarfélög fengu einnig 
nokkuð stóran hiut af útlánaaukningunni. 
Útlánaaukning þriggja stærstu sparisjóð-
anna fór að meginhluta til bygginga. 

Í maímánuði sl. voru gefin út og seld 
verðtryggð spariskirteini að f járhæð 50 
milljónir króna. Voru þau með sömu skil-
málum og þau bréf, sem gefin voru út í 
nóvember 1965. 

Bankarnir hafa ekki tekið við rekstri 
neins sparisjóðs á þessu ári, en Búnaðar-
bankinn opnaði nýtt útibú í maímánuði, 
Háaleitisútibú, í húsi Samvinnutrygginga 
að Ármúla 3 í Reykjavík. 

498,4 millj. kr. eða 10,0%. Útlán banka og 
sparisjóða námu hins vegar 9.131,3 millj. 
kr. og höfðu hækkað um 889,2 millj. kr., 
eða 10,8%, en árið áður nam aukningin 
628,3 millj. kr. eða 9,5%, ef tekið er tillit 

XVII. tafla. 
Innlán og útlán Söfnunarsjóðs og 

innlánsdeilda kaupfélaga. 
í millj kr.. 

Innstæður í 
Utlán og innláne-
verðbréf Innlán drildum 

Árslok 
1953 15,1 14,6 57,9 
1954 15,0 14,9 84,1 
1955 15,7 15,3 110,2 
1956 16,4 16,1 139,4 
1957 .17,0 16,7 164,8 
1958 17,3 17,0 197,6 
1959 17,8 17,6 233,6 
1960 18,4 17,9 41,0 
1961 19,0 18,6 282,4 
1962 20,3 19,5 349,8 
1963 21,7 20,8 396,9 
1964 23,1 22,3 454,0 
1965 24,8 23,9 532,1 

Gengisskráning. 

G u l l g e n g i í s l e n z k r a r k r ó n u . Pappírs-
krónan er nú 5,12536% af upphaflegu verð-
gildi sínu. Ein pappírskróna samsvarar nú 
0,0206668 gr af skíru gulli. Samkvæmt því 
jafngilda 100 gullkrónur 1.951,09 pappírs-
krónum. 

Stofngengi íslenzku krónunnar er 43,00 
kr. í einum Bandaríkjadollar. 

Kaupgengi Bandarikjadollars er 42,95 kr. 
og sölugengi 43,06 kr. Gengi á öðrum frjáls-
um gjaldeyri er skráð eftir gengi viðkom-
andi gjaldeyris gagnvart dollar. 

Í XVIII. töflu eru sýndar þær breytingar, 
sem orðið hafa á skráningu erlends gjald-
eyris hjá Seðlabanka Íslands, frá því að 
yfirlit yf ir gengi var síðast birt í Fjár-
málatíðindum. Gengi á eftirtöldum mynt-
um, sem ekki eru sýndar í XVIII. töflu, 
hefur verið óbreytt frá síðasta yfirliti: 
peseti 71,60 kr. kaupgengi og 71,80 kr. sölu-
gengi, tékknesk króna 596,40 kr. kaupgengi 
og 598,00 kr. sölugengi, allt miðað við 100 
einingar af erlendu myntinni. Þá hefur 
skráning einnig verið óbreytt á reiknings-
krónu í sambandi við viðskipti við vöru-
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skiptalönd, þar sem reikningsviðskiptin eru 
skráð í íslenzkum krónum: kaupgengi 99,86 
kr. og sölugengi 100,14 kr. fyrir hverjar 
100 reikningskrónur. Sömuleiðis hefur 
gengið verið óbreytt á reikningspundum í 

sambandi við viðskipti við vöruskiptalönd, 
þar sem viðskiptin eru skráð í sterlings-
pundum sem reikningseiningu: kaupgengi 
120,25 kr. og sölugengi 120,55 kr. fyrir 
hvert reikningspund. 
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XVIII. tafla. Gengisskráning hjá Seðlabanka íslands 
1. febrúar 1966 til 31. ágúst 1966. 
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XVIII. tafla. Gengisskcráning hjá Seðlabanka Íslands, frh. 








