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Viðhorf í efnahagsmálum 

Í ársskýrslu Seðlabankans, sem birt 
var í aprílmánuði síðastliðnum, var 

á það bent, að útlit væri fyrir, að 
greiðslujöfnuðurinn við útlönd á árinu 
1963 yrði óhagstæðari en verið hefði 
undanfarin tvö ár og þannig væri 
endir bundinn á það tímabil hagstæðs 
greiðslujafnaðar, sem Íslendingar áttu 
að fagna á árunum 1961 og 1962. 
Byggðist þetta útlit á hinum öra vexti 
peningatekna og eftirspurnar, er varð 
sérstaklega áberandi eftir mitt ár 1962. 
Var augljóst snemma á þessu ári, að 
eftirspurnaraukningin væri farin fram 
úr bæði aukningu útflutningsfram-
leiðslunnar og þjóðarteknanna. Áfram -
hald sömu þróunar hlyti því að leiða til 
umframeftirspurnar í þjóðfélaginu i 
heild og snúa þeim greiðsluafgangi, 
sem fyrir var, upp í halla. 

Eftir því sem lengra leið á árið, kom 
skýrar í ljós, að þróunin yrði óhagstæð-
ari en búizt hafði verið við og hallinn 
við útlönd meiri. Verðmæti innflut-n-
ings að skipum frátöldum jókst þannig 
til loka septembermánaðar um 27% 
miðað við sama tímabil árið áður, en 
útflutningsaukningin varð aftur á móti 
aðeins 6%. Orsakir hinnar öru aukn-
ingar eftirspurnarinnar er ekki aðeins 
að finna í áframhaldandi tekjuaukn-
ingu vegna nýrra launahækkana, held-
ur hefur vaxandi órói í launamálum 
og ótti við enn nýjar víxlhækkanir 
kaupgjalds og verðlags haft í för með 

sér aukna neyzlu og fjárfestingarkapp-
hlaup. Þenslan hefur þannig vaxið stig 
af stigi við áhrif tekjuaukningar ann-
ars vegar, en vaxandi vantrúar á fram-
tíðarverðgildi peninganna hins vegar. 
Hefur þetta ekki eingöngu birzt 
í aukinni eftirspurn eftir innfluttum 
vörum, heldur í vinnuaflsskorti og spá-
kaupmennsku, sem hefur komið skýrast 
fram í mikilli og óeðlilegri hækkun 
fasteignaverðs. 

Eitt af skilyrðunum fyrir því, ctð 
eftirspurnarþenslan gæti þróazt, eins 
og raun ber vitni, var nægilegt fram-
boð fjármagns. Margt stuðlaði að því, 
að þetta skilyrði væri fyrir hencli. í 
fyrsta lagi var lausafjárstaða fyrir-
tækja og almennings óvenjulega rúm í 
upphafi þessa árs vegna góðrar afkomu 
og mikillar aukningar bankainnstæðna 
á undanförnum tveimur árum. Í öðru 
lagi var staða bankakerfisins gagnvart 
Seðlabankanum hagstæð og sparifjár-
aukning mikil framan af árinu, og ýtti 
þetta hvort tveggja undir mikla útlána-
aukningu viðskiptabanka og sparisjóða. 
Loks gerði hinn stóraukni innflutn-
ingur innflytjendum kleift að nota i 
ríkari mæli en áður þriggja mánaði 
greiðslufrest erlendis. 

Þegar fram á mitt árið kom, fóru 
þessi skilyrði að smábreytast. Þannig 
fór hin mikla fjárfesting samfara 
auknum rekstrarkostnaði að þrengja að 
greiðslugetu fyrirtækja, en um lít 
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leyti hafði lækkun gjaldeyrisforSans i 
för með sér versnandi stöðu banka-
kerfisins gagnvart Seðlabankanum, og 
þrengdi þetta ásamt minnkandi spari-
fjármyndun að útlánagetu þeirra. Jafn-
framt voru af hálfu Seðlabankans 
gerdar ráðstafanir til þess að hvetja 
bankana til meira aðhalds í útlánum, 
og hert var á reglum um notkun 
greiðslufrests erlendis vegna innfluttra 
vara. Þótt allt þetta hafi haft veruleg 
áhrif í þá átt að breyta ástandinu í 
peningamálum og hamla gegn vaxandi 
þenslu, hefur það ekki nægt til þess 
að vega á móti áframhaldandi óróa 
vegna almenns ótta um nýtt launa-
kapphlaup milli starfshópa og nýjar 
vixlhækkanir kaupgjalds og verðlags. 

Til þess að snúa þessari þróun við 
eru peningalegar ráðstafanir einar sér 
hvorki heppilegar né nægilegar. Ef kom-
ast á hjá truflunum í rekstri atvinnu-
veganna og nauðsynlegum framkvæmd-
um, þurfa að koma til samræmdar ráfi-
stafanir í fjármálum, peningamálum 
og launamálum, en til þess að þær komi 
að sem mestum notum og valdi sem 
minnstum erfiðleikum, mega menn 
hvorki mikla um of fyrir sér þau vanda-
mál, sem við er að etja, né vanmeta þau. 

Sá halli, sem áætlað er að verði i 
viðskiptum þjóðarbúsins út á við á 
þessu ári og nú veldur áhyggjum, nem-
ur um 300—4OO milljónum króna meira 
en samrýmanlegt er stöðugum gjald-
eyrisforða ásamt eðlilegum lántökum 
til langs tíma. Þetta er sú umfram-
eyðsla þjóðarbúsins í heild, sem ráða 
verður bót á með nýjum efnahagsað-
gerðum á næstunni. Þótt hér sé engan 
veginn um lítið vandamál að ræða, er 
þó misræmið nokkru minna en nemur 

venjulegri aukningu þjóðarframleiðsl-
unnar á ári liverju. Það á því að vera 
hægt að leiðrétta þá umframeftirspurn, 
sem nú á sér stað, án samdráttar, en 
með því einu, að peningatekjur og þar 
með neyzla og fjárfesting til samans 
aukist um nokkurt skeið hægar en þjóð-
arframleiðslan. Mundi þá aftur vinnast 
upp það, sem heildareftirspurn þjóð-
arinnar hefur að undanförnu farið fram 
úr aflafé hennar. Þessi leið er nú fær 
eingöngu vegna þess, að Íslendingar 
eiga gjaldeyrisvarasjóð, er veitir veru-
legt svigrúm i þessum efnum og er vörn 
gegn áföllum. Það er því ekki nauð-
synlegt, að gripið sé til róttækra sam-
dráttarráðstafana eða hafta til þess 
að draga skyndilega úr eftirspurn og 
innflutningi, þótt um tíma hafi mynd-
azt halli í viðskiptunum við útlönd. 

Hlutverk peningalegra aðgerða í 
þeirri heildarstefnu, sem nú þarf að 
marka, er tvíþætt. Annars vegar verð-
ur að draga um sinn úr lánveitingum 
til framkvæmda, sem nú eru orðnar 
meiri en samrýmanlegt er efnahagslegu 
jafnvægi, en beina í stað þess stærri 
hluta sparifjár þjóðarinnar til þess að 
tryggja undirstöðuatvinnuvegunum við-
unandi rekstrarfé, en samkeppnisað-
staða þeirra og rekstrargrundvöllur 
hefur versnað verulega að undanförnu 
vegna hækkandi tilkostnaðar. Hins 
vegar verður að leggja áherzlu á að 
vernda hag sparifjáreigenda, því að ný 
aukning innlends sparnaðar er mikil-
vægasta forsenda þess, að hægt verði 
að sigrast á þeim örðugleikum, sem nú 
steðja að, á sem skemmstum tíma og 
með sem minnstum truflunum á fram-
leiðslu og framkvæmdum. 

J. N. 



Starfsemi fjárfestingarlánastofnana 
1961 og 1962 

Í grein þessari, sem samin er af Gísla Blöndal, er getið 
helztu lagasetninga tveggja síðustu ára, er varða fjárfest-
ingarlánastofnanir. Einnig er greint frá fjárhagsafkomu og 
útlánum stofnananna og skiptingu útlána á helztu atvinnu-
greinar. 

Inngangur. 

Áþessu ári var hafizt handa um að 
safna ýtarlegri gögnum um starfsemi 

fjárfestingarlánastofnana en áður. Náði 
sú söfnun til ársins 1962, en tölur fyrir 
1961 verða birtar í svipuðu formi og áður. 
Hinar auknu upplýsingar gera nú kleift 
að sýna í stórum dráttum, hvernig stofn-
anirnar hafa aflað f jár til starfsemi sinn-
ar og auk þess, hvernig lántökur þeirra, 
sem er mikilvæg fjáröflunarleið, skiptast 
á helztu lánveitendur. 

Útlán fjárfestingarlánastofnana eru 
mjög mikilvægur liður í heildarfjárfesting-
unni hverju sinni, en svo sem kunnugt er 
lána þær fé til langs tíma. Helztu aðilar 
aðrir, sem lána til langs tíma, eru trygg-
ingafélög og lífeyrissjóðir auk Trygginga-
stofnunar ríkisins. Upplýsingasöfnun um 
starfsemi þessara aðila árið 1962 er ekki 
að fullu lokið, en tölur verða birtar strax 
og þær eru fyrir hendi. 

Hér á eftir verður getið helztu laga-
setninga tveggja síðustu ára, er að f jár-
festingarlánastofnunum lúta. Þá verður 
greint frá fjárhagsafkomu þeirra árið 1962 
á grundvelli hinna nýju upplýsinga, og rætt 
verður sérstaklega um lántökur. Að lok-
um verður rætt um útlánin þessi tvö ár 
og skiptingu þeirra á helztu atvinnu-
greinar. 

Ný lög um stofnanirnar. 

Hinn 5. janúar 1961 voru gefin út bráða-
birgðalög um Stofnlánadeild sjávarútvegs-
ins. Með lögunum var Stofnlánadeildinni 
heimilað að opna nýja lánaflokka í þeim 
tilgangi að bæta fjárhagsaðstöðu fyrir-
tækja, er stunda sjávarútveg og fiskvinnslu 
og höfðu ekki fengið nægilegt fjármagn til 
langs tíma til þeirra framkvæmda, sem 
þau höfðu ráðizt í. Lánað var gegn veði 
í vinnslustöðvum, fiskiskipum og vélum 
sjávarútvegsins. Þessar lánveitingar voru 
notaðar til að breyta stuttum skuldum 
sjávarútvegsins við viðskiptabankana og 
fleiri aðila í löng og hagstæðari lán við 
Stofnlánadeildina. Lög þessi voru staðfest 
af Alþingi 29. marz 1961. 

Veðdeild Búnaðarbankans var heimilað 
með bráðabirgðalögum, útgefnum 15. júlí 
1961, að gefa út nýjan flokk bankavaxta-
bréfa, er eingöngu skyldi nota til að breyta 
í föst lán þeim lausaskuldum bænda, er 
þeir höfðu stofnað til vegna framkvæmda 
á jörðum sínum á árunum 1956—1960. 
Lán þessi voru veitt með veði í fasteign-
um bænda til allt að 20 ára. Lögin voru 
staðfest af Alþingi 31. marz 1961. 

Samkvæmt lögum frá 10. marz 1961 var 
ríkissjóði heimilað að ábyrgjast 150 millj. 
kr. af lántökum Fiskveiðasjóðs í stað 50 
millj. kr. áður. Jafnframt var Fiskveiða-



102 F J Á R M Á L A T Í Ð I N D I 

sjóði heimilað að áskilja gengistryggingu 
í sambandi við endurlán erlends lánsfjár. 

Byggingarsjóður verkamanna. Með lög-
um nr. 60 frá 21. apríl 1962 voru gerðar 
breytingar á eldri lögum um verkamanna-
bústaði. Breytingar þessar tóku einkum 
til ákvæða um tekjuöflun Byggingarsjóðs 
verkamanna, lánsupphæð og lánskjör sjóðs-
ins og tekju- og eignahámark lánþega. 
Megintekjustofn sjóðsins eru framlög 
sveitarfélaga í samræmi við íbúafjölda 
og jafnhátt mótframlag ríkissjóðs. Sam-
kvæmt lögunum hækka framlög á hvern 
íbúa þannig, að lágmark er 40 kr. og há-
mark 60 kr. í stað 24 kr. og 36 kr. áður. 
Einnig er sjóðnum heimilað að krefja 
sveitarfélögin um dráttarvexti af van-
goldnum framlögum. Árlegt framlag rík-
issjóðs, 150 þús. kr. samkvæmt eldri lög-
um, er fellt niður. Einnig eru felld niður 
ákvæði eldri laga um þrjá lánaflokka með 
mismunandi lánsupphæð og lánstíma, en 
þessi ákvæði höfðu aldrei neina raunhæfa 
þýðingu. Lánsfjárhæð má vera allt að 90% 
af kostnaðarverði íbúðar, en þó ekki yfir 
300 þús. kr., og er þar um allmikla hækk-
un hámarkslána að ræða. Kveðið er á um, 
að Seðlabankinn ákveði vexti af lánunum 
í samráði við ríkisstjórnina. Loks er breytt 
ákvæðum um hámark tekna og eigna. 
Tekjuhámark lántakanda er miðað við 65 
þús. kr. meðalárstekjur þriggja síðustu 
ára að viðbættum 5 þús. kr. fyrir hvern 
ómaga á framfæri í stað 50 þús. kr. há-
marks áður. Eignahámark hækkar úr 75 
þús. kr. í 150 þús. kr. Tölur þessar breytast 
í samræmi við breytingu á almennu kaup-
gjaldi verkamanna. 

Hinn 27. apríl 1962 voru samþykkt á Al-
þingi lög um Stofnlánadeild landbúnaðar-
ins. Með lögunum voru Ræktunarsjóður Ís-
lands og Byggingarsjóður sveitabæja sam-
einaðir í einn sjóð, er ber nafnið Stofnlána-
deild landbúnaðarins. Hagur landbúnaðar-
sjóðanna var orðinn bágborinn á þessum 
tíma bæði vegna gengisbreytinga og óhag-
stæðra útlánskjara, en sjóðirnir höfðu lánað 
út fé án gengistryggingar, og útlánsvextir 
voru í mörgum tilfellum lægri en vextir 
af því fé, sem sjóðirnir störfuðu með, auk 
þess sem afborgunartími slíks f jár var 

styttri. Megintilgangur hinna nýju laga 
var að tryggja starfsgrundvöll nýs lána-
sjóðs fyrir landbúnaðinn. Síðar voru Smá-
býladeild og Nýbýlasjóður sameinuð 
Stofnlánadeildinni. Til frekari glöggvun-
ar vísast til greinar í 2. hefti Fjármála-
tíðinda 1962, 142. bls. 

Auk framangreindra laga voru sett 
nokkur lög um einstaka fjárfestingarlána-
sjóði bæði árin, er einkum voru fólgin í 
heimild fyrir ríkissjóð til að ábyrgjast 
hærri lántökur af hálfu sjóðanna en áður 
hafði verið og auk þess í hækkun á há-
marksútlánum þeirra. 

Fjárhagsafkoma. 

Á 1. töflu er sýnt, hvernig hver ein-
stakur sjóður hefur aflað f jár til útlána 
árið 1962. Liður (1) sýnir afborganir, sem 
sjóðirnir hafa fengið af veittum lánum að 
frádregnum þeim afborgunum, sem þeir 
hafa greitt af teknum lánum. Þrír sjóðir 
hafa greitt meira í afborganir en þeir 
hafa fengið inn. Er þar um að ræða land-
búnaðarsjóðina og Raforkusjóð. Þetta 
stafar að sjálfsögðu af því, að lánstími 
þess lánsfjár, sem sjóðirnir starfa með, 
er að meðaltali styttri en útlánstími veittra 
lána. Samtals nemur liður (1) 98,9 millj. 
kr., sem er 14,6% af heildarútlánum árs-
ins. Framleiðslugjöld sem tekjustofn höfðu 
aðeins tveir sjóðir á árinu 1962, þ. e. Fisk-
veiðasjóður og Fiskimálasjóður, en í þá 
rennur hluti útflutningsgjalds, þ. e. 30% 
í Fiskveiðasjóð og 5% í Fiskimálasjóð, 
samkvæmt lögum nr. 28 frá 1962. Síðan 
hafa tveir aðrir sjóðir fengið hliðstæðan 
tekjustofn. Eru það Stofnlánadeild land-
búnaðarins og Iðnlánasjóður. Framleiðslu-
gjöldin námu samtals 59,7 millj. kr., og eru 
það 8,8% nýrra útlána ársins. Liður (3) 
inniheldur vaxtatekjur að frádregnum 
vaxtagjöldum og kostnaði auk nokkurra 
annarra útgjaldaliða. í f jórum sjóðanna 
eru frádráttarliðirnir hærri en vaxtatekjur, 
og stafar það að mestu leyti af því, að 
útlánsvextir voru lægri en vextir af tekn-
um lánum. Þess ber þó að gæta, að Raf-
orkusjóður greiddi 28,8 millj. kr. í rann-
sóknarkostnað og Fiskimálasjóður greiddi 
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1. tafla. Fjáröflun og útlán fjárfestingarlánastofnana 1962. 

Innri fjáröflun Ytri fjáröflun 

2,3 millj. kr. í styrkveitingar og síldarleit-
arkostnað á árinu, og eru þessar upphæðir 
meðtaldar í liðnum. Liður (3) nam samtals 
38,4 millj. kr. eða 5,7% af útlánunum. 
Liður (4) er samtalan af þremur fyrstu 
liðunum, sem sýnir hina eiginlegu innri 
fjáröflun sjóðanna. Innri fjáröflunin nem-
ur þannig 197,0 millj. kr., og er það 29,2% 
heildarútlána ársins. Nýjar lántökur á ár-
inu, liður (5) , voru 460,8 millj. kr., en 
það eru 68,2% útlánanna. Liður (6) inni-
heldur opinber framlög til sjóðanna, og 
fengu sex sjóðir slík framlög árið 1962. 
Um framlög þessi skal eftirfarandi tekið 
fram. Framlag til Veðdeildar Landsbank-
ans, 10,9 millj. kr., er framlag ríkissjóðs 
vegna útrýmingar heilsuspillandi íbúða. 
Framlag ríkissjóðs til Stofnlánadeildar 
landbúnaðarins, 14,0 millj. kr., skiptist í 
fast framlag samkvæmt fjárlögum 4,1 
millj. kr., hluta stóreignaskatts 0,8 millj. 
kr. og framlag vegna árgjalda 9,1 millj. 
kr. Fiskveiðasjóður og Iðnlánasjóður fá 
hvor um sig 2,0 millj. kr. fast framlag 
samkvæmt fjárlögum. Byggingarsjóður 
verkamanna fær framlag samkvæmt lögum 

frá ríkissjóði og bæjar- og sveitarfélögum 
eftir ákveðnum reglum, sbr. hér að fram-
an. Nokkur vafi leikur á um endanlega 
upphæð á árinu 1962, og er upphæðin, 6,8 
millj. kr., að nokkru leyti áætluð tala. 
Loks hefur Raforkusjóður fengið 14,8 millj. 
kr. framlag samkvæmt fjárlögum. Þannig 
nema opinber framlög samtals 50,5 millj. 
kr., sem er 7,5% útlána ársins. Lántökur 
og opinber framlög mynda hina eiginlegu 
ytri fjáröflun sjóðanna. Nam hún 511,3 
millj. kr. árið 1962 eða 75,7%. Liður (8) 
sýnir þá breytingu, er orðið hefur á sjóði 
hinna einstöku stofnana. Sjóðsaukning 
hefur orðið hjá flestum stofnununum, og 
er þar að sjálfsögðu um að ræða þann 
hluta fjáröflunarinnar, sem ekki hefur 
farið til útlána. Samtals var sjóðsaukning-
in 32,5 millj. kr. eða 4,8% heildarútlána. 
í lið (9) eru svo sýnd ný útlán ársins, 
sem samkvæmt framanrituðu eru summan 
af liðum (4) og (7) að frádregnum lið 
(9), þegar um sjóðsaukningu hefur verið 
að ræða, en að viðbættum þeim lið, ef 
sjóður hefur minnkað. Af 1. töflu má ráða. 
að nálægt eins f jórða hluta heildarútlána 
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2. tafla. Lántökur fjárfestingarlánastofnana 1962. 

ársins 1962 hefur verið aflað með innri 
fjáröflun og þriggja f jórðu hluta með ytri 
fjáröflun. 

Lántökur. 

Í 2. töflu er sýnt, hvernig lántökur 
hverrar stofnunar skiptast á lánveitendur. 
Framkvæmdabankinn hefur notað 43,7 
millj. kr. af eldri lánsheimildum sínum við 
útlönd, og auk þess var samið um nýjar 
lántökur í Bandaríkjunum á árinu. Fisk-
veiðasjóður notaði 8,9 millj. kr. af láns-
heimild sinni í Noregi, og Raforkusjóður 
tók 34,3 millj. kr. lán í Þýzkalandi. Ríkis-
sjóður veitti 3,0 millj. kr. lán til Fisk-
veiðasjóðs og 67,2 millj. kr. lán til Raf-
orkusjóðs. Seðlabankinn veitti Stofnlána-
deild landbúnaðarins bráðabirgðalán að 
upphæð samtals 49,0 millj. kr., en sú skuld 
verður að fullu greidd upp árið 1963. Bank-
inn veitti Stofnlánadeild sjávarútvegsins 
55,6 millj. kr. lán vegna breytinga á stutt-
um skuldum útvegsmanna við viðskipta-
bankana í löng lán við Stofnlánadeildina. 
Sérstakar ráðstafanir voru gerðar til að 
draga úr þensluáhrifum þessara viðskipta, 
og voru því máli gerð skil í síðasta hefti 
Fjármálatíðinda, 11. bls. Veðdeild Lands-
bankans seldi innlendum viðskiptabönkum 
bankavaxtabréf fyrir 23,1 millj. kr. á ár-
inu. Veðdeild Búnaðarbankans fékk á sama 
hátt 21,8 millj. kr. lán hjá viðskiptabönk-
unum með sölu bankavaxtabréfa í sam-
ræmi við lög þau um skuldir bænda, er að 
framan getur. Loks fékk Raforkusjóður 
lán að upphæð 7,2 millj. kr. hjá viðskipta-

bönkunum. Framkvæmdabankinn veitti 
tveimur öðrum fjárfestingarlánastofnun-
um, Stofnlánadeild landbúnaðarins og Iðn-
lánasjóði, 25,0 og 9,4 millj. kr. lán af mót-
virðisfé og P.L. 480 láni. Lán annarra 
aðila til veðdeilda Landsbankans og Bún-
aðarbankans eru í formi útgefinna banka-
vaxtabréfa þessara stofnana. Af 65,1 
millj. kr. lántökum Veðdeildar Landsbank-
ans keypti Byggingarsjóður ríkisins bréf 
fyrir 34,0 millj. kr. og Atvinnuleysistrygg-
ingasjóður fyrir 22,1 millj. kr. Aðrir kaup-
endur bréfa voru sparisjóðir, trygginga-
félög, Tryggingastofnun ríkisins og ýmsir 
einstaklingar. Helztu kaupendur að banka-
vaxtabréfum Veðdeildar Búnaðarbankans 
voru auk viðskiptabankanna, sem áður 
var getið, sparisjóðir, innlánsdeildir kaup-
félaga og einstaklingar. 

Lánveitingar. 

Lánveitingar fjárfestingarlánastofnana 
síðustu fimm árin eru sýndar á 3. töflu. Hin 
mikla aukning heildarútlána árið 1961 staf-
ar að verulegu leyti af starfsemi Stofn-
lánadeildar sjávarútvegsins það ár. Þar var 
ekki um útlán til nýrra framkvæmda at-
vinnuveganna að ræða, heldur voru útlán-
in notuð til að greiða upp stutt lán hjá 
viðskiptabönkunum, eins og getið er hér að 
framan. Útlán höfðu og verið óvenju há 
árið 1960, en það stafaði að verulegu leyti 
af útlánum Fiskveiðasjóðs vegna óvenju-
mikils innflutnings á bátum það ár. Árið 
1962 var enn þá töluvert um breytingu 
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3. tafla. Lánveitingar fjárfestingarlánastofnana 1958—1962. 

Í millj. kr. 1958 1959 1960 1961 1962 

1. Framkvæmdabankinn og Mótvirðissjóður 218,6 125,9 89,0 119,6 119,1 
2. Veðdeild Landsbankans 53,1 38,3 56,4 80,2 99,1 
3. Veðdeild Búnaðarbankans 0,6 7,3 3,4 3,2 68,7 
4. Stofnlánadeild landbúnaðarins 55,1 46,0 63,0 50,8 70,8 
5. Fiskveiðasjóðui' 38,1 57,9 182,9 103,2 129,1 
6. Stofnlánadeild sjávarútvegsins — — — 298,5 55,6 
7. Fiskimálasjóður 5,0 5,6 6,6 5,6 10,0 
8. Styrktar- og lánasjóður fiskiskipa 0,3 0,6 • — 0,2 0,1 
9. Framkvæmdasjóður — — — — 0,1 

10. Iðnlánasjóður 3,1 3,7 4,5 9,7 13,9 
11. Raforkusjóður 59,9 69,4 99,1 71,4 100,3 
12. Byggingarsjóður verkamanna 7,4 12,5 15,6 9,6 9,0 

Alls 441,2 367,2 520,5 752,0 675,8 

4. tafla Heildarútlán fjárfestingarlánastofnana í árslok 1958—1962. 

Í millj. kr. 1958 1959 1960 1961 1962 

1. Framkvæmdabankinn og Mótvirðissjóður . . . . 762,6 860,2 1.380,2 1.563,5 1.580,9 
2. Veðdeild Landsbankans 217,1 246,5 294,1 361,3 444,3 
3. Veðdeild Búnaðarbankans 20,9 27,6 30,5 33,0 100,9 
4. Stofnlánadeild landbúnaðarins 303,8 337,3 385,8 412,9 472,5 
5. Fiskveiðasjóður 176,3 215,5 372,3 473,1 534,0 
6. Stofnlánadeild sjávarútvegsins 62,2 55,4 49,6 340,1 372,8 
7. Fiskimálasjóður 22,9 25,8 29,7 31,9 37,8 
8. Styrktar- og lánasjóður fiskiskipa 3,1 3,4 3,4 2,6 3,3 
9. Framkvæmdasjóður 0,9 0,8 0,8 0,7 1,0 

10. Iðnlánasjóður 7,2 8,8 11,0 17,7 27,4 
11. Raforkusjóður 261,6 326,1 493,3 584,6 664,1 
12. Byggingarsjóður verkamanna 66,0 78,0 93,6 102,0 109,2 
13. Lánadeild smáíbúðarhúsa 29,0 26,2 23,4 20,5 17,4 
14. Fasteignalánafélag samvinnumanna 17,9 24,0 32,0 22,7 21,9 

Alls 1.951,5 2.235,6 3.199,7 3.966,6 4.387,5 

stuttra skulda í langar að ræða hjá Stofn-
lánadeild sjávarútvegsins og auk þess hjá 
Veðdeild Búnaðarbankans. Að öðru leyti 
varð almenn aukning útlána mjög veruleg 
árið 1962, eins og 3. tafla ber með sér. 
Séu útlán Stofnlánadeildar sjávarútvegs-
ins og Veðdeildar Búnaðarbankans undan-
skilin bæði árin og lán milli stofnana dreg-
in frá, nemur aukning nýrra útlána árið 
1962 517,1 millj. kr. Þetta má telja, að sé 
nánast sú aukning útlána fjárfestingarlána-
stofnana, sem farið hefur til nýrra fram-
kvæmda á árinu. 

Á 4. töflu eru sýnd heildarútlán f jár-
festingarlánastofnana síðustu fimm árin. 

Við töfluna er það að athuga, að aukning 
heildarútlána Framkvæmdabankans og 
Fasteignalánafélags samvinnumanna árin 
1960 og 1961 stafar að hluta af gengis-
breytingunni þessi ár, en þessar stofnanir 
lánuðu út fé með gengistryggingu. 

Skipting útlána á atvinnugreinar. 

Á 5. töflu er sýnt, hvernig lánveitingar 
síðustu fimm ára skiptast á helztu at-
vinnugreinar. Niðurstöðutölur hvers árs 
eru lægri en tölurnar í 3. töflu, sem svarar 
lánveitingum milli stofnana, þ. e. lánum 
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5. tafla. Skipting nýrra útlána fjárfestingarlánastofnana eftir atvinnugreinum 
1958—19621. 

Millj. kr. 1958 1959 1960 1961 1962 
Landbúnaður 45,6 38,6 66,4 55,0 144,7 
Sjávarútvegur og fiskvinnsla 58,0 75,1 124,8 417,2 208,2 
Iðnaður 55,2 16,0 9,9 36,2 36,7 
Ibúðabyggingar 59,6 53,4 72,0 89,8 108,1 
Samgöngiir 2,5 2,0 2,1 34,1 39,9 
Orkumál 114,0 113,5 128,7 78,8 100,8 
Annað — — — 8,4 3,0 

Samtals 334,9 298,6 403,9 719,5 641,4 

1) Lán milli stofnana eru undanskilin. 

Framkvæmdabankans til annarra fjárfest-
ingarlánastofnana. Slíkar lánveitingar 
námu 34,4 millj. kr. árið 1962 (sbr. 2. 
töflu) og 32,5 millj. kr. árið 1961. Útlán 
Stofnlánadeildar sjávarútvegsins og Veð-
deildar landbúnaðarins vegna breytinga á 
stuttum skuldum í skuldir til langs tíma 
eru aftur á móti taldar með, og valda þau 
að sjálfsögðu miklu um aukningu útlána 
til sjávarútvegs og landbúnaðar seinustu 
tvö árin. Séu þessi útlán dregin frá, verða 
ný útlán síðustu tvö árin og aukning nýrra 
útlána 1962 þessi: 

1961 1962 Aukn. 
m. kr. m. kr. í% 

Landbúnaður 55,0 76,0 38,2 
Sjávarútvegur og 

fiskvinnsla 118,7 152,6 31,6 
Iðnaður 36,2 36,7 1,4 
Ibúðabyggingar 89,8 108,1 20,4 
Samgöngur 34,1 39,9 17,0 
Orkumál 78,8 100,8 27,9 
Annað 8,4 3,0 64,3 

Samtals 421,0 517,1 22,8 

Yfirleitt lánar hver stofnun einungis 
til einnar atvinnugreinar, en helzta und-
antekningin er Framkvæmdabankinn, sem 
á árinu 1962 lánaði til allra atvinnugreina 
nema íbúðabygginga. 



Gjaldeyrisviðskipti 1962 

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

Inngangur. 

Gjaldeyrisviðskipti bankanna voru mjög 
hagstæð á árinu 1962, og bættu þeir 

aðstöðu sína gagnvart útlöndum um 623 
millj. kr. á árinu. Er þetta þriðja árið í 
röð, sem gjaldeyrisviðskipti bankanna eru 
hagstæð. Á árinu 1961 batnaði gjaldeyris-
staðan t. d. um 400 millj. kr. og um 270 
millj. kr. 1960, hvort tveggja miðað við 
núverandi gengi. 

Yfirlit yfir greiðslujöfnuðinn við útlönd 
gefur bezta yfirsýn yfir heildarviðskipti 
þjóðarbúsins við umheiminn. Um greiðslu-
jöfnuð ársins 1962 eru enn þá ekki fyrir 
hendi endanlegar upplýsingar, einkum um 
ýmsa þjónustuliði og fjármagnshreyfingar 
einkaaðila. Í 1. töflu er sýnt bráðabirgða-
yfirlit yfir greiðslujöfnuðinn 1962, og ber 
að hafa í huga, að líklegt er, að sumar 
tölur breytist töluvert, þegar fullkomn-
ari upplýsingar fást. Yfirlitið sýnir, að 
vöruskiptajöfnuðurinn varð hagstæður um 
rúmlega 100 millj. kr., og er þá reiknað 
með fob.-verðmæti bæði á innflutningi og 
útflutningi, en árið áður reyndist vöru-
skiptajöfnuðurinn hagstæður um 114 millj. 
kr. Mikil aukning varð á inn- og útflutn-
ingi á árinu, og varð aukningin að fjárhæð 
heldur meiri á innflutningi en útflutningi. 
Yfirlitið sýnir enn fremur, að áætlaður 
greiðslujöfnuður fyrir vörur og þjónustu, 
viðskiptajöfnuðurinn, er hagstæður um 
tæpar 300 millj. kr. Á árinu 1961 var við-
skiptajöfnuðurinn hagstæður um 225 millj. 

1. tafla,. Greiðslujöfnuður 1962. 
Bráðabirgðayfirlit í millj. kr. 

A. Vörur og þjónusta Gjöld Tekjur 
Innflutningur (fob.) án skipa og 

flugvéla 3.335 — 
Innflutt skip og flugvélar . . . . 195 — 
Útflutningur (fob.) — 3.620 
Varnarliðið 60 450 
Vextir 135 42 
Önnur þjónusta 1.255 1.158 

Vörur og þjónusta, samtals . . 4.980 5.270 
Greiðsluafgangur (viðskipta-

jöfnuður) 290 — 

Alls 5.270 5.270 

B. Gjafafé Út Inn 
Innkomið ICA-framlag — 135 

C. Fjármagnshreyfingar 
Löng lán einkaaðila 227 135 
Löng lán opinberra aðila 220 235 
Bætt gjaldeyrisstaða bankanna 623 — 
Aðrar fjármagnshreyfingar . . . . 20 220 

Fjármagnshreyfingar, samtals 1.090 590 
Mismunur (umfr. til útlanda) — 500 
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2. tafla. Yfirlit yfir gjaldeyrisviðskipti 
bankanna árið 1962. 

(Í millj. kr.) 

kr., en það var fyrsta árið frá því styrj-
öldinni lauk, sem hagstæður viðskipta-
jöfnuður náðist. 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir 
gjaldeyrisviðskiptum bankanna á árinu 
1962, en þau veita mikilvægar upplýsing-
ar um viðskipti við útlönd, þar sem mest-
ur hluti af greiðslum vegna utanríkisvið-
skiptanna fer fram í gegnum þá banka, 
sem annast gjaldeyrisverzlunina. 

Gjaldeyrisverzlun. 

Yfirlit yfir gjaldeyrisviðskipti bankanna 
1962 er sýnt í 2. töflu. Samkvæmt því var 
innkominn gjaldeyrir alls á árinu 5.106,9 
millj. kr., en útlátinn gjaldeyrir 4.324,9 
millj. kr. Meginhluti innkomins gjaldeyris 
er andvirði útflutnings eða 4.117,8 millj. 
kr. Duldar tekjur námu 791,7 millj. kr., og 
erlend lán, er komið hafa inn sem keypt-
ur gjaldeyrir, námu 144,5 millj. kr. Af 
þeirri upphæð komu 54,2 millj. kr. inn í 
desember af framkvæmdaláni ríkissjóðs í 
Bretlandi. Af láni, sem Seðlabankinn tók 
hjá Kreditanstalt fúr Wiederaufbau vegna 
Rafmagnsveitna ríkisins, komu inn 25,5 
millj. kr., og af láni, sem ríkissjóður tók 
hjá Alþjóðabankanum vegna Hitaveitu 

Reykjavíkur, eru 11,7 millj. kr. í innkomn-
um gjaldeyri. Auk framangreindra 144,5 
millj. kr. af erlendum lánum, sem inni-
falin eru í gjaldeyriskaupum bankanna, 
nam notkun erlendra lána 225,1 millj. kr., 
sem gengið hafa til greiðslu á innflutn-
ingi, svo sem skipum, bátum o. fl. Notkun 
erlendra lána hefur því numið samtals 
369,6 millj. kr. á árinu. 

Annar innkominn gjaldeyrir nam 52,9 
millj. kr., og er það sá hluti af notkun 
á ICA-framlagi, sem kemur inn í gjald-
eyrisviðskipti bankanna. Seldur gjaldeyrir 
samkvæmt gjaldeyrissöluskýrslum bank-
anna nam alls 4.324,9 millj. kr.; þar af 
er andvirði innflutnings 3.259,4 millj. kr. og 
duldar greiðslur 1.065,5 milli. kr. 

Mismunur á innkomnum gjaldeyri og 
seldum gjaldeyri er 782,0 millj. kr. sam-
kvæmt 2. töflu. Þar af eru 623,4 millj. kr. 
hækkun á gjaldeyriseign bankanna og 
152,4 millj. kr. lækkun á víxileign bank-
anna nettó. Að lokum er svo mismuna-
liður að upphæð 6,2 millj. kr., og er þar 
um að ræða gengismun og færslur, sem 
ekki koma fram í gjaldeyrisviðskiptum. 
Nettólækkun á víxileign bankanna er nær 
eingöngu vegna víxilskulda, sem Lands-
bankinn stofnaði til á árinu hjá First 
National City Bank í New York og end-
urlánaði síðan andvirðið til Sölumiðstöðvar 
hraðfrystihúsanna og Sambands íslenzkra 
samvinnufélaga gegn veði í birgðum af 
hraðfrystum fiski, sem þessi fyrirtæki eiga 
í umboðssölu í Bandaríkjunum. Var það 
gert til þess að flýta fyrir því, að greiðsl-
ur bærust framleiðendum, en greiðslufrest-
ur á sölum til Bandaríkjanna var orðinn 
mjög langur, enda vinna íslenzkir útflytj-
endur úr fiskinum þar og þurfa því að 
liggja með miklar birgðir. Þessi víxilskuld 
Landsbankans nam í árslok rúmlega 170 
millj. kr. Þegar þessir víxlar eru seldir, 
er andvirðið fært Landsbankanum til eign-
ar og jafnframt talið innkominn gjald-
eyrir í gjaldeyriskaupaskýrslum bankans. 
í yfirliti yfir gjaldeyrisstöðu bankanna er 
þessi víxilskuld talin með og kemur þann-
ig til frádráttar frá gjaldeyrisstöðunni í 
heild og hefur engin áhrif á hana til hækk-
unar eða lækkunar, þar sem hún er ann-
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3. tafla. Kaup og sala bankanna á erlendum gjaldeyri mánaðarlega 1960— 
1962 og skipting á gjaldeyristegundir. 

(Í millj. kr. og á gengi eftir 4. ágúst 1961.) 

ars vegar talin til víxilskuldar, en hins 
vegar kemur andvirði víxlanna til hækk-
unar á innstæðu hjá erlendum bönkum. 
Þegar borin er saman breyting gjaldeyr-
isstöðunnar við mismun á keyptum og 
seldum gjaldeyri, verður að hafa í huga, 
að við aukningu á víxilskuld er um að 
ræða innkominn gjaldeyri samkvæmt 
gjaldeyriskaupaskýrslum, án þess að nettó-
breyting verði á gjaldeyrisstöðunni. Að því 
er varðar erlenda víxileign, þá er sú eign 
tekin inn í gjaldeyrisstöðuna, um leið og 
bankarnir kaupa víxla, sem greiðast eiga í 
erlendum gjaldeyri. Hins vegar er gjald-
eyririnn ekki talinn keyptur samkvæmt 
gjaldeyriskaupaskýrslum bankanna, fyrr en 
víxlarnir fást greiddir. Í yfirlitinu yfir 
gjaldeyrisviðskipti bankanna á 2. töflu er 
nettóbreyting á víxileign og skuld sýnd í 
sérstökum lið sem hluti af mismun á keypt-
um og seldum gjaldeyri. Utan við gjald-
eyrisviðskipti bankanna í 2, töflu er inn-
ílutningur á ákveðnum vörutegundum frá 
Bandaríkjunum, en andvirði þeirra er lán-
að samkvæmt sérstökum samningi (P.L. 
480). Innflutningur þessi nam árið 1962 

alls 76,1 millj. kr. Enn fremur er notk-
un á hluta af ICA-framlagi utan við gjald-
eyrisverzlun bankanna, og nam sá hluti 
82,0 millj. kr. 1962. 

Allmikill munur er á andvirði útflutn-
ings, eins og hann er talinn í 2. töflu og 
í verzlunarskýrslum. Munurinn liggur í 
fyrsta lagi í verðmætishækkun vegna 
farmgjalda, sem kemur fram í gjaldeyris-
kaupum, en ekki í verzlunarskýrslum, þar 
sem útflutningur er talinn fob. Þó er ís-
fiskútflutningur talinn hærri í verzl-
unarskýrslum, þar sem aðeins hluta af 
söluandvirðinu er skilað til bankanna, en 
hitt fer til greiðslu á kostnaði erlendis 
og nemur að jafnaði mun hærri upphæð en 
farmgjaldinu. Í öðru lagi veldur það oft 
miklum mun, að greiðslur koma inn á 
öðru ári en afskipun fer fram. Andvirði 
innflutningsins verður einnig annað og 
jafnan lægra í 2. töflu en í verzlunar-
skýrslum. Mismunurinn liggur aðallega í 
verðmæti farmgjalda, sem kemur fram i 
verzlunarskýrslum, þar sem innflutningur 
er talinn cif., en ekki í gjaldeyrissölu. 
Auk þess fara greiðslur fyrir nokkurn 
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4. tafla. Gjaldeyriskaup bankanna fyrir 
annad en útfluttar vörur 1960—1962. 

(Í millj. kr. og á gengi eftir 4. ágúst 1961.) 

hluta innflutningsins ekki fram á sama 
ári og innflutningur er talinn í verzlun-
arskýrslum. Sérstaklega á þetta við um 
þann hluta innflutnings, sem byggist á 
erlendum lántökum og kemur því ekki til 
greiðslu hjá bönkunum fyrr en síðar. 

Kaup og sala bankanna á erlendum 
gjaldeyri er sundurliðað eftir mánuðum í 
3. töflu, og einnig er þar sundurliðun í 
frjálsan gjaldeyri og vöruskiptagjaldeyri. 
Allar tölur í töflunni eru umreiknaðar á 
því gengi, sem gilti eftir 4. ágúst 1961. 
Gjaldeyrissala vegna greiðslu af skuld 
við E.P.U. er talin með í gjaldeyrissölunni 
á 3. töflu. Til vöruskiptagjaldeyris teljast 
gjaldeyrisviðskipti við Rússland, Pólland, 
Tékkóslóvakíu, A.-Þýzkaland, Ungverja-
land, Rúmeníu og Brasilíu. Gjaldeyrisvið-
skiptin við vöruskiptalöndin jukust nokkuð 
á árinu, að því er varðar kaupin. Er það 
að mestu vegna þess, að útflutningur til 
Rússlands var því nær enginn á fyrra 
hluta árs 1961 og kaupin því óeðlilega 
lítil á því ári. Sala á vöruskiptagjaldeyri 
jókst á árinu að krónutölu, en hlutfalls-
lega var um lítils háttar lækkun að ræða. 
Kaup á vöruskiptagjaldeyri námu á ár-
inu 1962 rúmlega 16% af heildarkaupum 

á móti tæpum 13% 1961 og rúmlega 22% 
1960. Sala á vöruskiptagjaldeyri nam tæp-
um 17% af heildarsölunni 1962 á móti 
rúmum 17% 1961 og tæplega 23% 1960. 

Í 4. töflu er nánari sundurliðun á heild-
arupphæð dulinna gjaldeyristekna, sem 
sýnd er í 2. töflu, og sundurliðun á gjald-
eyrissölu fyrir öðru en innflutningi er 
sýnd í 5. töflu. Enn fremur er duldum 
greiðslum skipt í greiðslur gegn leyfum og 
án leyfa. Greiðslur án leyfa eru fyrir ýmsa 
opinbera aðila og erlend sendiráð. Í yfir-
færslum ríkissjóðs er innifalinn kostnaður 
við utanríkisþjónustuna auk annarra út-
gjalda ríkissjóðs erlendis. 

Gjaldeyrisstaða. 

Gjaldeyrisstaða bankanna, en það eru 
eignir og skuldir nettó í erlendum bönk-
um, verðbréfaeign, gulleign Seðlabankans, 
gullframlag til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, 
seðlar, erlend mynt ásamt víxlum og ávís-
unum, sem greiðast eiga í erlendum gjald-
eyri, og yfirdráttarlán hjá Alþjóðagjald-
eyrissjóðnum og Evrópusjóðnum, batnaði 
um 623 millj. kr. á árinu 1962, eins og sést 
á eftirfarandi tölum, sem sýna gjaldeyris-
stöðuna í árslok sl. þrjú ár í millj. kr. og 
á því gengi, sem gilti eftir 4. ágúst 1961: 

Á árinu 1962 batnaði gjaldeyrisstaðan 
um 544,2 millj. kr. í frjálsum gjaldeyri og 
79,2 millj. kr. í vöruskiptagjaldeyri. Árið 
áður batnaði staðan um 561,6 millj. kr. 
í frjálsum gjaldeyri, en versnaði um 166,9 
millj. kr. í vöruskiptagjaldeyri. Frekari 
sundurliðun á gjaldeyrisstöðu bankanna er 
að finna í V. töflu í fréttaþáttum aftar 
í þessu hefti. Þróun gjaldeyrisstöðunnar 
eftir mánuðum var þannig, að staðan batn-
aði mest í marzmánuði, um 148 millj. kr., 
og þar næst í desembermánuði um 139 
millj. kr. í júní, júlí og september versn-
aði staðan nokkuð og þar af mest í júlí 
um rúmar 80 millj. kr. 
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5. tafla. Gjaldeyrissala fyrir öðru en 
innflutningi 1960—1962. 

(Í millj. kr. og á gengi eftir 4. ágúst 1961.) 

Gjaldeyrisstaðan batnaði, eins og að 
framan segir, um 623 millj. kr. á árinu 
1962, og er það rúmlega 300 millj. kr. 
umfram hinn hagstæða viðskiptajöfnuð. 
Mismunurinn stafar meðal annars af notk-
un ICA-framlags, en af því voru notaðar 
135 millj. kr. á árinu, og ýmsum fjár-
magnshreyfingum, en þar varð t . d . aukn-
ing á stuttum vörukaupalánum um 119 
millj. kr. á árinu. 

Stuttar ábyrgðir, þ. e. til eins árs eða 
skemmri tíma, námu í árslok 1962 284 
millj. kr., en 272 millj. kr. í árslok 1961 og 
hafa þannig hækkað um 12 millj. kr. á 
árinu. Aðrar greiðsluskuldbindingar bank-

anna námu 215 millj. kr., en 252 millj. kr. 
í árslok 1961 og hafa því lækkað um 37 
millj. kr. á árinu. Stutt vörukaupalán inn-
flytjenda, en þau eru innifalin í framan-
greindum tölum um stuttar ábyrgðir og 
greiðsluskuldbindingar, námu 413 millj. kr. 
í árslok 1962 á móti 294 millj. kr. 1961 
og hafa því hækkað um 119 millj. kr. á 
árinu, eins og að framan er getið. Ýmsar 
óinnkomnar kröfur bankanna á útlönd 
námu 134 millj. kr. í árslok 1962, en 128 
millj. kr. árið áður. Gjaldeyrisstaða bank-
anna að viðbættum óinnkomnum kröfum 
á útlönd, en frádregnum stuttum ábyrgð-
um og greiðsluskuldbindingum, var 785 
millj. kr. eignir umfram skuldbindingar í 
árslok 1962, en var 131 millj. kr. í árslok 
1961. Staðan að kröfum og skuldbinding-
um meðtöldum hefur því batnað um 654 
millj. kr. á árinu. 

Birgðir útflutningsafurða námu 734 
millj. kr. í árslok 1962, en 775 millj. kr. í 
ársbyrjun. Verðmæti útflutningsvörubirgða 
hefur þvi minnkað um 41 milli. kr. á árinu. 

Á árinu 1960 var samið um lánsheimild 
við Evrópusjóðinn að upphæð 12 millj. 
dollara, og við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn 
var einnig samið um lánsheimild að upp-
hæð 8,4 millj. dollara. Var þetta gert til 
þess að styrkja gjaldeyrisstöðu bankanna 
og auka viðskiptafrelsi í sambandi við þær 
ráðstafanir, sem þá voru gerðar í efna-
hagsmálum. Á árinu 1960 voru 7 millj. 
dollara notaðar af lánsheimildinni við Ev-
rópusjóðinn. Í desember 1961 voru 2 millj. 
dollara endurgreiddar af þeirri skuld og 
eftirstöðvarnar, 5 millj. dollara, voru end-
urgreiddar í janúar og febrúar 1962. Á 
árinu 1960 voru 6,8 millj. dollara notað-
ar af lánsheimildinni við Alþjóðagjaldeyr-
issjóðinn. Af þeirri skuld voru 4 millj. 
dollara endurgreiddar á árinu 1962, en 
eftirstöðvarnar, 2,8 millj. dollara, sem er 
sama upphæð og nemur gullinnstæðu Ís-
lands hjá sjóðnum, voru endurgreiddar í 
janúar 1963. 

Skuldir við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og 
Evrópusjóðinn hafa frá upphafi verið tald-
ar með í gjaldeyrisstöðu bankanna, þannig 
að skuldbindingar hafa komið til frádrátt-
ar frá gjaldeyrisinnstæðum. Hafa því skuld-
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ir þessar og endurgreiðsla þeirra ekki haft 
nein áhrif á heildargjaldeyrisstöðuna, þar 
sem aðeins hefur verið um eignabreyting-
ar að ræða. 

Á árinu 1962 gerðu seðlabankar Norð-
urlanda með sér samning um að veita hver 
öðrum gagnkvæm gjaldeyrislán, þegar þörf 
krefði vegna greiðsluerfiðleika. Gert er 
ráð fyrir, að lántökubankinn hafi áður 
notað að nokkru yfirdráttarmöguleika sína 
hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Gjaldeyris-
samningur þessi veitir Seðlabanka Íslands 
lánsheimild hjá hinum seðlabönkum Norð-
urlanda allt að 10 millj. sænskra króna, en 
lánveitingarskylda hans getur numið allt 
að 20 millj. sænskra króna. 

Skipulag gjaldeyris- og innflutningsmála. 

Á árinu 1962 var ekki um að ræða nein-
ar meiri háttar breytingar á skipulagi 
gjaldeyris- og innflutningsmála frá því, 
sem var árið áður. 

Viðskiptamálaráðuneytið og Seðlabanki 
Íslands hafa með höndum yfirumsjón gjald-
eyrismála, og Seðlabankinn annast eftirlit 
gjaldeyrisviðskipta. Úthlutun gjaldeyris-
og innflutningsleyfa fyrir vörum og 
gjaldeyrisgreiðslum 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, og loks leyfi fyrir duldum greiðsl-
um. 

Úthlutun A-leyfa, sem eru gjaldeyris-
og innflutningsleyfi, má skipta í tvennt, 
annars vegar leyfi fyrir vörum, sem flytja 
má inn frá hvaða landi sem er, sem við-
skipti eru við í frjálsum gjaldeyri, og hins 
vegar vörur, sem aðeins má flytja inn frá 
vöruskiptalöndum. Í byrjun hvers árs 
ákveður ríkisstjórnin, að höfðu samráði 
við Seðlabankann, heildarupphæð leyfaút-
hlutunar í frjálsum gjaldeyri, og er þeirri 
upphæð skipt milli vöruflokka. Upphæð 
hvers vöruflokks nefnist kvóti hans, og 
eru kvótarnir auglýstir. Vörum, sem út-
hlutað er eftir innflutningskvótum, er skipt 
í tvo kafla. Í I. kafla eru vörur, sem út-
hlutað er þrisvar sinnum á ári, í janúar— 
febrúar, júni og október. Í II. kafla eru 
vörur, sem úthlutað er á þeim tíma, sem 
nauðsynlegt er talið. Leyfaveitingar fyrir 
innflutningi frá vöruskiptalöndum fara 
fram í samræmi við viðskiptasamninga, 
sem í gildi eru við hvert einstakt land. 

Eftirfarandi tölur sýna gjaldeyrisúthlut-
un bankanna í millj. kr. vegna innflutn-
ings á frílistavörum, svo og úthlutun á 
innflutningsleyfum 1961 og 1962. Leyfi 
fyrir innflutningi vegna varnarliðsvið-
skipta og fríhafnar eru ekki talin með. 

Samkvæmt ofangreindum tölum nam 
gjaldeyrisúthlutun bankanna fyrir frílista-
vörum tæpum 66% 1961 og tæpum 70% 
1962 af heildargjaldeyrisúthlutun vegna 
innflutnings. 

Á árinu 1962 var enn dregið úr takmörk-

un innflutnings með því, að innflutningur 
var gefinn frjáls á nokkrum vörutegund-
um, t. d. hjólbörðum og slöngum á öku-
tæki, ljósaperum, eldhúsvöskum og skál-
um o. fl. Mikill hluti þess innflutnings, sem 
háður er leyfum, er það þó einungis til 
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þess að tryggja viðskipti við vöruskipta-
lönd, og eru leyfi til innflutnings frá þeim 
gefin út, eins og óskað er eftir. Raunveru-
leg takmörkun innflutnings með innflutn-
ingsleyfum 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 vöruskipta-
löndum, en ekki er að öllu leyti hægt að 
fá þaðan, og nemur sá innflutningur um 
10% af heildarinnflutningnum. 

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

1) Greiðslur, sem eru algerlega frjálsar, 
og leyfaveiting því eingöngu til þess 
að auðvelda eftirlit. Helztu greiðslur í 
þessu flokki eru: útgjöld íslenzkra flug-
véla og skipa aðrar en skipaviðgerðir, 
umboðslaun, náms- og sjúkrakostnaður, 
ferðakostnaður vegna viðskiptaerinda, 
greiðslur vegna endurtrygginga og 
vörutrygginga í utanríkisviðskiptum. 
Enn fremur eru greiðslur ríkissjóðs, 
greiðslur vegna þjónustu pósts og síma 
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og erlendur kostnaður gjaldeyrisbank-
anna algerlega frjáls og auk þess einu 
greiðslurnar, sem eru undanþegnar 
leyfum. 

2) Greiðslur, sem eru frjálsar upp að 
vissu marki, en þær eru helztar: greiðsl-
ur vegna almennra ferðalaga, vinnu-
laun útlendinga, greiðslur fyrir leigu-
skip, vextir og hagnaður af atvinnu-
rekstri. 

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

Allar greiðslur vegna fjármagnsflutn-
inga eru takmörkunum háðar og leyfi að-
eins veitt með tilliti til sérstakra þarfa. 

Á árinu 1962 var rýmkað um úthlutun 
á gjaldeyri til ferðalaga, þannig að leyfis-
upphæðir voru hækkaðar úr 8 þús. kr. í 
12 þús. fyrir einstakling á ári. Enn frem-
ur voru reglur um gjaldeyri til námsmanna 
endurskoðaðar, og voru breytingar gerðar 
á yfirfærslum til nokkurra landa. 



Erlend lán 1962 
Í grein þessari, sem tekin er saman af Ólafi S. Valdimars-
syni, er rætt um erlendar lántökur og afborganh- og vaxta-
greiðslur af erlendum lánum á árinu 1962 ásamt heildar-
upphæð fastra erlendra lána. 

Inngangur. 

Erlend innkomin lán 1962 námu í heild 
sinni svipaðri upphæð og árið áður, 

þótt nokkur önnur skipting yrði milli 
einkalána og opinberra lána. Hins vegar 
var miklu meira ónotað af erlendum um-
sömdum lánum í árslok 1962 en við byrj-
un ársins, enda var samið á árinu af op-
inberri hálfu um stór erlend lán, sem ekki 
höfðu verið notuð nema að hluta í árslok. 
Afborganir af erlendum lánum urðu tölu-
vert hærri en árið áður, en það stafaði að 
nokkru leyti af því, að greitt var meira 
niður af lánum en lánssamningar ákváðu. 
Vaxtagreiðsla var jafnhá og 1961. 

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

Erlendar lántökur 1962. 

Erlendar lántökur námu samtals 369,6 
millj. kr. á árinu 1962, og er þá átt við þau 
lán, sem talin eru innkomin á árinu. Af 
innkomnum lánum voru 225,1 millj. kr. 
fyrir utan gjaldeyrisverzlun bankanna. 
Lántökurnar í heild voru svipaðar og árið 
áður, en þá námu þær 363,4 millj. kr. 
Skipting þeirra milli opinberra aðila og 
einkaaðila breyttist þó nokkuð, þar sem 
lántökur þeirra fyrrnefndu lækkuðu á ár-
inu úr 247,6 millj. kr. í 235,0 millj. kr., 
en lántökur einkaaðila hækkuðu úr 115,8 
millj. kr. í 134,6 millj. kr. 

Innkomin lán, svo og vaxtagreiðslur og 
afborganir, eru sýnd á 1. töflu. Lánin eru 
þar flokkuð á opinbera aðila og einkaaðila 
og skipt á gjaldeyristegundir. Af innkomn-
um lánum hafði verið samið um 155,3 
millj. kr. fyrir ársbyrjun 1962. 

Hér á eftir verður getið helztu lána, 
sem samið var um á árinu 1962. 

Á grundvelli heimildar í lögum nr. 86 
frá 24. nóvember 1962 voru hinn 29. nóv-
ember 1962 undirritaðir samningar um, að 
Hambros Bank tæki að sér að sjá um sölu 
á 2 millj. sterlingspunda skuldabréfaláni 
íslenzka ríkisins með opinberu útboði á 
peningamarkaðinum í London. Útboð láns-
ins var auglýst 3. desember, áskrift fór 
fram 6. desember, og seldist lánið allt sam-
stundis. Munu umsóknir hafa numið um 
50% umfram lánsfjárútboð. 

Útboðsgengi var ákveðið 97%%, og 
greiddu kaupendur bréfanna 25% kaup-
verðs, um leið og þeir sóttu um kaup á 
stundis. Munu umsóknir hafa numið um 
um 50% umfram lánsfjárútboð. 

Lánstíminn er 26 ár, og er lánið afborg-
unarlaust til 30. júní 1968, en endurgreið-
ist síðan þannig, að helmingur lánsins 
greiðist með jöfnum hálfsársgreiðslum á 
tímabilinu 30. júní 1968 til 31. desember 
1988. Hinn helmingur lánsins greiðist í 
einu lagi 31. desember 1988. Eftir 31. des-
ember 1983 hefur lántakandi þó heimild til 
þess að innleysa á nafnverði auk vaxta allar 
eftirstöðvar lánsins á gjalddögum vaxta. 
Nafnvextir af láninu eru 6 1/2% p. a. og 
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greiðast hálfsárslega 30. júní og 31. 
desember, í fyrsta sinn 30. júní 1963. 
Vegna affalla voru raunverulegir vextir 
til kaupenda bréfanna þó 6,7%. Kostnað-
ur við lántökuna var 2,5% og raunveruleg-
ir vextir fyrir lántakanda því 6,9%. 

Af hálfu lánveitanda eru engin skilyrði 
sett um notkun lánsfjárins, en samkvæmt 
heimildarlögum Alþingis skal því einkum 
varið til eflingar útflutningsiðnaði, hafn-
argerða, raforkuframkvæmda og annarra 
framkvæmda, sem stuðla að aukningu 
þjóðarframleiðslunnar og gjaldeyrisöflun. 
Af láninu töldust 500.000 sterlingspund 
innkomin í árslok 1962. 

Seðlabankinn tók í marzmánuði lán í 
Bandaríkjunum vegna Sogsvirkjunarinnar. 
Lánið, sem er til greiðslu á vélum til stækk-
unar Írafossstöðvarinnar, er að upphæð 
700.000 dollarar. Lánveitandi er Manufac-
turers Hanover Trust Co. Lánið er með 
5 % % vöxtum og endurgreiðist á árunum 
1964—1966, en með vilyrði um framleng-
ingu til 1968. Á árinu 1962 voru notaðir 
170.000 dollarar af láninu. 

Annað lán tók Seðlabankinn í Bandaríkj-
unum í október til þess að endurlána inn-
an lands. Það lán er tekið til hafnargerðar 
i Þorlákshöfn, og var lánið skv. samning-
um ein milljón dollara, en ekki munu 
verða notaðir nema 900.000 dollarar af 
þvi. Lánveitandi er First National City 
Bank. Vextir eru 5 1/2%, en endurgreiðsla 
lánsins fer fram á 9 árum. Ekkert hafði 
verið notað af þessu láni í árslok. 

Hinn 14. febrúar 1962 var undirritað-
ur lánssamningur um 2 millj. dollara lán 
milli ríkissjóðs fyrir hönd Reykjavíkur-
borgar sem lántakanda og Alþjóðabank-
ans í Washington sem lánveitanda. Lánið, 
sem er til hitaveituframkvæmda, greiðist 
út í dollurum og fleiri myntum eftir þörf-
um. Lánið er afborgunarlaust fyrstu þrjú 
árin, en greiðist síðan upp á 14 árum. 
Vextir eru 5 % % . Um sl. áramót höfðu 
verið notaðar af láninu tæpar 13,4 millj. kr. 
í dollurum, sænskum krónum, þýzkum 
mörkum og frönskum frönkum. 

Framkvæmdabanki Íslands samdi seint 
í desember 1962 fyrir hönd Vegagerðar 
ríkisins um dollaralán hjá AID (Agency 

for International Development). Lánið, 
sem er að upphæð 276.131 dollar, er til 
nýja Keflavíkurvegarins, og kom það allt 
inn á árinu. Lánið endurgreiðist með 35 
hálfsárslegum afborgunum, og fer fyrsta 
afborgun fram 2 1/2 ári eftir fyrstu 
vaxtagreiðslu, sem sennilega verður um 
mitt þetta ár. Vextir af láninu eru mjög 
lágir eða 3/4%. 

Framkvæmdabankinn gekk 29. maí frá 
tveimur lánssamningum við Export-Import 
bankann í Washington um svokölluð P.L. 
480 lán. Annað lánið er að upphæð 3.229.500 
kr., en hitt 56.354.775 kr. Lánin endur-
greiðast í íslenzkum krónum með 33 hálfs-
ársgreiðslum, í fyrsta skipti 4 árum eftir 
að bvrjað er að nota þau. Vextir eru 4%. 
Ekkert var notað af þessum lánum á árinu. 

Í janúarmánuði gerði Seðlabankinn láns-
samning við Kreditanstalt für Wiederauf-
bau í Þýzkalandi að upphæð 4 millj. þýzkra 
marka. Seðlabankinn er lántakandi, en 
fjárhæðin er endurlánuð Rafmagnsveitum 
ríkisins með ábyrgð ríkissjóðs. Lánið end-
urgreiðist á árunum 1965—1976, og eru 
vextir 4 1/2%. Í árslok var ónotað af lán-
inu 1.630 þús. þýzk mörk. 

Rafmagnsveita Reykjavíkur tók á árinu 
lán hjá Union Bank of Switzerland að upp-
hæð 2,8 millj. svissneskir frankar, en lán-
ið á að notast til kaupa á vélum og tækj-
um vegna stækkunar varastöðvarinnar við 
Elliðaár. Vextir af láninu eru 5 1/2%- Á 
árinu voru notaðir 220 þús. sv. frankar. 

Landsbanki Íslands tók lán að upphæð 
1.477.082 norskar krónur hjá bönkum í 
Noregi. Lánið er tekið vegna Fiskveiða-
sjóðs og ætlað til lengingar á afborgunar-
tima fiskibátalána. Lánið var allt notað 
á árinu. Endurgreiðsla þess fer fram á 
árunum 1965—1967, en vextir af því eru 
5 1/2%. 

Nokkur önnur opinber lán voru tekin 
á árinu, en þau voru smá og ekki ástæða 
til að geta þeirra nánar hér. 

Ný lán einkaaðila, sem samið var um á 
árinu 1962, námu 101,5 millj. kr., þar af 
voru 80,1 millj. kr. notaðar á árinu. Af 
þeirri upphæð voru 42,9 millj. kr. vegna 
kaupa á fiskibátum. Af einkalánum, sem 
samið hafði verið um fyrir ársbyrjun 1962, 
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1. tafla. Hreyfing fastra erlendra lána 1962. 
(í þús. ísl. kr.) 

Lántökur, innkomið á árinu Vaxtagreiöslur á árinu Afborganir á árinu 

Opinb. Einka- Opirib. Einka- Opinb. Einka-
aðilar aSilar Samtals aðilar aðilar Samtals aðilar aðilar Samtals 

Lán í dollurum 28.865 2.949 31.814 40.998 5.772 46.770 53.767 87.372 141.139 
Lán í Bandaríkjunum í 

ísl. krónum 16.175 — 16.175 1.415 — 1.415 — — — 

Lán í sterlingspundum .. 61.588 16.832 78.420 8.445 3.536 11.981 22.335 22.111 44.446 
Lán í dönskum krónum .. 6.542 5.561 12.103 4.168 10.311 14.479 7.321 35.630 42.951 
Lán í norskum krónum . . 9.519 26.706 36.225 452 5.299 5.751 — 28.437 28.437 
Lán í sænskum krónum .. 55.004 7.388 62.392 1.770 919 2.689 17.286 5.904 23.190 
Lán í frönskum frönkum 594 329 923 1.127 — 1.127 858 — . 858 
Lán í belgískum frönkum — — — 332 — 332 1.087 — 1.087 
Lán í svissn. frönkum . . . 6.076 — • 6.076 6.222 — 6.222 11.328 — 11.328 
Lán í gyllinum • 8.803 2.386 11.189 784 2.712 3.496 3.295 8.951 12.246 
Lán í þýzkum mörkum .. 41.801 63.816 105.617 6.360 13.206 19.566 24.794 31.664 56.458 
Lán í tékkn. krónum . . . . — — • — 1.563 — 1.563 23.661 — . 23.661 
Lán í A.-Þýzkalandi — 8.201 8.201 — 919 919 — 7.356 7.356 
Lán I Rússlandi — 465 465 1.223 — 1.223 5.545 — 5.545 
Lán á vegum E.P.U — — — 6.335 — 6.335 48.367 — • 48.367 

voru notaðar 54,5 millj. kr., og námu inn-
komin lán einkaaðila þannig 134,6 millj. 
kr., eins og sést á 1. töílu. Auk íiskibáta-
lána var lánanotkunin að mestu leyti til 
skipa- og flugvélakaupa og til kaupa á 
ýmiss konar fiskvinnsluvélum. 

Afborganir af erlendum lánum. 

Eins og sjá má á 1. töflu, urðu afborg-
anir af erlendum lánum á árinu 1962 alls 
447,1 millj. kr. eða 67,5 millj. kr. hærri 
en 1961, en það er hækkun um tæp 18%. 
Hækkunin stafar eingöngu af hærri af-
borgunum hjá einkaaðilum, en þær voru 
á árinu 227,4 millj. kr. á móti 145,5 millj. 
kr. 1961. Þessi mikla aukning á sér að 
nokkru leyti þá orsök, að afkoma eins 
stórfyrirtækis var það hagstæð á árinu, 
að það greiddi erlendar skuldir sínar upp, 
enda þótt samið hefði verið um þær til 
lengri tíma. Afborganir af opinberum lán-
um lækkuðu hins vegar á árinu úr 234,1 
millj. kr. 1961 í 219,6 millj. kr. 1962. 

Í 2. töflu er greiðslubyrðin af erlendum 
lánum, en með henni er átt við heildar-
greiðslu afborgana og vaxta, reiknuð út 

sem hlutfall af tekjum af vörum og þjón-
ustu samkvæmt greiðslujöfnuðinum. 

Taflan sýnir, að greiðslubyrðin hefur 
aukizt verulega á unaanförnum áratug, 
en þó á nokkuð ólíkan hátt eftir því, hvort 
um er að ræða opinber lán eða einkalán. 
Einkalánin voru á fyrra hluta tímabilsins 
háð allmiklum sveiflum, en hafa síðan 1958 
farið stöðugt hækkandi. Opinberu lánin 
hafa allt tímabilið farið hækkandi frá ári 
til árs þar til 1962, að hlutfallið lækkaði 

2. tafla. Greiðslubyrðin af erlendum 
lánum 1953—1962 í hlutfalli við tekj-

ur af vörum og þjónustu. 

Opinber lán Einkalán Alls 
1953 1,0 1,6 2,6 
1954 1,1 0,6 1,7 
1955 1,3 1,3 2,6 
1956 . . . . 1,6 1,1 2,7 
1957 2,4 2,1 4,5 
1958 . . . . 3,1 2,0 5,1 
1959 5,6 3,1 8,7 
1960 6,3 3,6 9,9 
1961 . . . . 6,8 4,2 11,0 
1962 . . .. 5,7 5,1 10,8 
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allverulega og er nú hlutfallslega svipað 
og 1959. Ef umframgreiðslur einkafyrir-
tækisins, sem getið er hér að framan, eru 
dregnar frá, lækkar heildarhlutfallið úr 
10,8 í 10,2 (einkaaðilar úr 5,1 í 4,5). 

Vaxtagreiðslur af erlendum lánum. 

Vaxtagreiðslur af erlendum lánum urðu 
1962 alls 123,9 millj. kr., eins og sjá má 
á 1. töflu, en það er sama upphæð og 1961. 
Skiptingin á opinbera aðila og einkaaðila 
er hins vegar önnur. Voru vaxtagreiðslur 
þeirra fyrrnefndu 81,2 millj. kr. á móti 
79,0 millj. kr. 1961 og einkaaðila 42,7 
millj. kr. á móti 44,9 millj. kr. 1961. 

Í 3. töflu eru reiknaðir út meðalvextir 
af erlendum lánum á árunum 1953—1962. 
Þetta er gert á þann hátt, að greiddir vext-
ir eru reiknaðir út sem hlutfall af meðal-
upphæð erlendra lána í ársbyr jun og árslok. 

Taflan sýnir, að meðalvextir af erlendum 
lánum opinberra aðila, sem voru 3,75% 
1962, hafa hækkað tiltölulega lítið frá 
1953, þegar þeir voru 3,59%. Vextir af 
einkalánum hafa hækkað miklu meira eða 
frá 5,01% 1953 í 6,58% 1962. Bæði af 
opinberum lánum og einkalánum hafa vext-
irnir farið stöðugt hækkandi árlega frá 

3. tafla. Meðalvextir af erlendum lán-
um 1953—1962. 

Meðalvextir af 

Opinberum Einka- Erl. lánum 
lánum lánum í heild 

% % % 

1953 3,59 5,01 3,81 
1954 3,61 5,56 3,93 
1955 3,64 5,83 4,04 
1956 . . . . 3,21 3,81 3,34 
1957 2,65 5,40 3,23 
1958 2,48 4,52 2,87 
1959 3,30 4,90 3,60 
1960 3,34 6,14 3,95 
1961 . . . . 3,66 6,42 4,33 
1962 3,75 6,58 4,40 

1958. Meðalvextir af erlendum lánum í 
heild eru nú 4,4%, en voru 3,81% 1953. 
Mismunurinn er 0,59%. 

Fastar erlendar skuldir. 

Fastar erlendar skuldir í árslok 1961 og 
1962 eru sýndar á 4. töflu, skipt á gjald-
eyristegundir og flokkaðar eftir því, hvort 
lántakendur teljast opinberir aðilar eða 
einkaaðilar. Tölurnar fyrir 1961 eru ör-

4. tafla. Fastar erlendar skuldir í árslok 1961 og 1962. 
(Í þús. ísl. kr.) 

Skuld í árslok 1961 Skuld í árslok 1962 

Opinb. Einka- Opinb. Einka-
aðilar aðilar Samtals aðilar aðilar Samtals 

Lán í dollurum 1.252.216 120.339 1.372.555 1.227.318 35.916 1.263.234 
Lán í Bandaríkjunum í ísl. kr. . . . 37.687 — 37.687 53.861 — 53.861 
Lán í sterlingspundum • 195.683 68.946 264.629 234.936 63.666 298.602 
Lán í dönskum krónum 68.730 141.903 210.633 67.950 111.834 179.784 
Lán í norskum krónum 8.290 81.756 90.046 17.809 80.026 97.835 
Lán í sænskum krónum 33.683 14.723 48.406 71.400 16.206 87.606 
Lán í frönskum frönkum 25.323 — 25.323 25.057 329 25.386 
Lán í belgískum frönkum 7.454 — 7.454 6.367 — 6.367 
Lán í svissneskum frönkum 106.159 — 106.159 100.907 — • 100.907 
Lán i gyllinum 10.647 43.295 53.942 16.156 36.729 52.885 
Lán í þýzkum mörkum 140.012 201.794 341.806 157.018 233.947 390.965 
Lán í tékkneskum krónum 27.451 — 27.451 3.791 — 3.791 
Lán í A.-Þýzkalandi — 22.154 22.154 — 23.000 23.000 
Lán í Rússlandi 49.375 — 49.375 43.830 465 44.295 
Lán á vegum E.P.U 195.476 — 195.476 147.109 — 147.109 

Samtals 
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lítið breyttar frá því, sem þær birtust í 
2. hefti Fjármálatíðinda 1962, 131. bls., 
en það er vegna leiðréttinga, sem gerðar 
hafa verið í samræmi við betri upplýsingar. 

Samkvæmt töflunni hafa heildarskuld-
bindingarnar lækkað úr 2.853 millj. kr. 
1961 í 2.776 millj. kr. 1962 eða um 77 millj. 
kr. Skuldbindingar einkaaðila lækkuðu um 
tæpar 93 millj. kr., en skuldbindingar op-
inberra aðila hækkuðu um rúmar 15 millj. 
kr. Með þessum tölum er aðeins átt við 
þann hluta lánanna, sem notaður hafði 
verið í lok hvors ársins um sig. 

Í árslok 1961 voru ónotaðar 235 millj. 
kr. af erlendum lánum, sem þá hafði verið 
samið um. Samsvarandi upphæð í árslok 
1962 var 529 millj. kr. Heildarskuldbind-
ingar vegna fastra erlendra lána voru þvi 
að óinnkomnu lánsfé meðtöldu 3.305 millj. 
kr. í árslok 1962, en 3.088 millj. kr. í árs-
lok 1961 og hafa því hækkað á árinu um 
217 millj. kr. eða 7,0%. Skuldbindingar 
einkaaðila hafa lækkað úr 751 millj. kr. 
í 627 millj. kr. eða um 16,5%, en heildar-
skuldbindingar opinberra aðila hækkað úr 
2.337 millj. kr. í 2.678 millj. kr. eða um 
14,6%. 

Fimmta tafla sýnir fastar erlendar skuld-
ir í lok hvers árs sl. tíu ár, flokkaðar á 
opinbera aðila og einkaaðila. Allar tölur 
í töflunni eru umreiknaðar til núverandi 
gengis. Tölurnar ná aðeins til þess hluta 
lána, sem talinn hefur verið notaður í 

5. tafla. Fastar erlenclar skuldir í árs-
lok 1953—1962. 

(í millj. kr.) 

Opinberir Einka-
aðilar adilar Samtals 

1953 606,5 103,5 710,0 
1954 638,4 150,3 788,7 
1955 659,8 151,6 811,4 
1956 915,0 262,9 1.177,9 
1957 1.294,2 360,5 1.654,7 
1958 1.552,1 372,5 1.924,6 
1959 2.036,2 455,3 2.491,5 
1960 2.158,6 713,3 2.871,9 
1961 2.158,2 694,9 2.853,1 
1962 2.173,5 602,1 2.775,6 

lok hvers árs. Tölur fyrir 1961 eru leið-
réttar frá því, sem þær birtust í 2. hefti 
Fjármálatíðinda 1962. í árslok 1959 er 
skuldin við Greiðslubandalag Evrópu (E. 
P.U.) í fyrsta skipti talin með föstum 
skuldbindingum, þar sem samið var á ár-
inu 1959 um endurgreiðslu skuldarinnar á 
sjö árum. Áður var skuldin við E.P.U. 
hliðstæð yfirdráttarlánum og því talin með 
í gjaldeyrisstöðu bankanna. Í árslok 1959 
nam sá hluti fastra lána, sem stafaði af 
E.P.U.-skuldinni, 303 millj. kr., umreikn-
að á núverandi gengi. 

Hægt er að fá tölur um fjölda erlendra 
lána á hverju ári frá 1955. Miðað við heild-
arlán má síðan reikna úr meðallánsfjárhæð. 
Í 6. töflu er þetta gert. 

6. tafla. Fjöldi erlendra lána og meðalfjárhæð þeirra 1955—1962. 
(Í millj. kr.) 

Opinber lán Einkalán Samtals 

Meðal- Meðal- Meðal-
Fjöldi láns- Fjöldi láns- Fjöldi láns-
lána jjárhœð lána fjárhœð lána fjárhœð 

1955 34 19,4 16 9,5 50 16,2 
1956 34 26,9 21 12,5 55 21,4 
1957 56 23,1 28 12,9 84 19,7 
1958 58 26,8 69 5,4 127 15,2 
1959 65 31,3 77 5,9 142 17,5 
1960 70 30,8 145 4,9 215 13,4 
1961 73 29,8 148 4,6 221 12,9 
1962 83 26,2 178 3,4 261 10,6 
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Í töflunni er einungis miðað við notuð 
lán. Miðað er við núverandi gengi öll árin. 

Taflan sýnir, að einkalánum hefur f jölg-
að tiltölulega miklu meira en opinberum 
lánum á tímabilinu, en meðalfjárhæð þeirra 
er hins vegar miklu lægri, og hafa verið 
meiri sveiflur á henni. Meðalfjárhæð opin-
beru lánanna náði hámarki 1959, 31,3 millj. 
kr., en hefur síðan farið lækkandi og er 
nú nokkru lægri en 1956. Meðalfjárhæð 
einkalána var 1962 aðeins 3,4 millj. kr., en 
það er lægri fjárhæð en áður á þessu tíma-
bili. Fjöldi einkalána hefur síðan 1955 
vaxið úr 16 í 178 lán, þar af eru 93 lán 
vegna fiskiskipa. Fjöldi opinberra lána 
hefur hins vegar aðeins vaxið úr 34 í 83 
lán 1962. 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 



Störf Alþingis 
Í grein þessari er skýrt frá störfum 83. löggjafarþings Ís-
lendinga. Fylgir henni skrá yfir lög og ályktunartillögur, 
sem afgreidd voru frá þinginu. 

Reglulegt Alþingi 1962, sem var 83. 
löggjafarþing Íslendinga, stóð frá 

10. október til 20. desember 1962 og 
frá 23. janúar til 20. apríl 1963 eSa alls 
154 daga. 

Haldnir voru samtals 215 þingfundir, 
þar af 80 í neðri deild, 82 í efri deild og 
53 í sameinuðu þingi. 

Lögð voru fram á þinginu 72 stjórn-
arfrumvörp og 74 þingmannafrumvörp, 
en 14 hinna síðarnefndu voru flutt af 
nefndum Alþingis og þar af 11 að 
beiðni einstakra ráðherra. Alls voru 
lagafrumvörpin 146. Þar af voru 84 
lögS fram í neðri deild, 60 í efri deild 
og 2 í sameinuðu þingi. 

Afgreitt var sem lög 71 lagafrum-
varp, þar af 49 stjórnarfrumvörp og 
22 þingmannafrumvörp. Tvö frumvörp 
voru felld, 3 afgreidd með rökstuddri 
dagskrá, 2 vísað til ríkisstjórnarinnar, 
en 68 frumvörp urðu ekki útrædd. 

Á þinginu voru bornar fram 90 þings-
ályktunartillögur, allar í sameinuSu 
þingi. Af þeim voru 22 afgreiddar sem 
ályktanir Alþingis. Fjórum var vísað 
til ríkisstjórnarinnar, en 64 urðu ekki 
útræddar á þinginu. 

Alls voru bornar fram 18 fyrirspurn-
ir, allar í sameinuðu þingi. Voru þær 
allar ræddar. (Málatala þeirra er ekki 
nema 11, þar eð stundum eru fleiri en 
ein á þingskjali.) 

Þingið hefur því alls tekið til með-
ferðar 247 mál, en prentuð þingskjöl 
urðu 735. 

Hér á eftir er birt skrá yfir öll lög 
og þingsályktunartillögur, sem afgreidd 
voru á þinginu, ásamt stuttum efnis-
skýringum. Einnig er getið afgreiðslu-
dags, svo og númers og dagsetningar 
laganna til hægðarauka fyrir þá, sem 
þurfa að leita frekari upplýsinga en 
hér er kostur að gefa. 
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Skrá yfir lög, afgreidd á 83 löggjafarþingi. 
Dómsmál, stjórnarfar o. f l 
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Samþykkt Lög, 
af Alþingi nr. og dagsetn. 

þó ekki ríkisborgararétt, fyrr en þeir hafa tekið ís-
lenzk nöfn samkvæmt lögum um mannanöfn. 

L ö g um lögreglumenn. 9. apríl 1963 56/20. apríl 1963 
Ríkisstjórninni er heimilt, að fengnum tillögum sveit-
arstjórnar eða sýslunefndar, að ákveða, að í sveitar-
eða sýslufélagi, þar sem eru 500 eða fleiri íbúar, skuli 
vera allt að einum starfandi lögregluþjóni á hverja 
500 íbúa. Í Reykjavík skal auk borgarlögregluliðs vera 
deild ríkislögreglu, sem ríkissjóður ber allan kostnað 
af. Ríkislögreglumenn skulu ásamt öðrum lögreglu-
mönnum annast sakamálarannsóknir, hafa eftirlit með 
útlendingum, annast umferðaeftirlit á þjóðvegum og 
halda uppi almennri löggæzlu og reglu. Dómsmálaráð-
herra ákveður tölu ríkislögreglumanna. Skipshafnir 
varðskipanna og tollverðir teljast til lögreglumanna 
ríkisins. Lögin gera ráð fyrir, að í lögsagnarumdæmi 
megi vera 2—8 héraðslögreglumenn. Starfrækja skal 
lögregluskóla við embætti lögreglustjórans í Reykjavík. 

L ö g um veitingasölu, gististaðahald o. fl. 9. apríl 1963 53/20. apríl 1963 
Lögin taka til gististaðahalds og veitinga matar og 
drykkja fyrir endurgjald, hvort sem þær fara fram í 
veitingastöðum eða öðrum stöðum, undir þaki, í tjaldi 
eða undir berum himni. Þau taka þó ekki til áfengis-
veitinga. Enginn má gera sér veitingasölu né rekstur 
gististaða að atvinnu, nema hann hafi til þess leyfi 
lögreglustjóra. Leyfi er því aðeins veitt, að umsækj-
andi sé fjárráða, hafi forræði á búi sínu, sé heimilis-
fastur á Íslandi og hafi verið það síðasta árið. Gert 
er ráð fyrir sérstöku gisti- og veitingastaðaeftirliti. 
Lög nr. 21 15. júní 1926, um veitingasölu, gistihúsahald 
o. fl., eru felld úr gildi. 

L ö g um breyt ing á lögum nr. 44 19. júní 1933, 9. apríl 1963 14/20. apríl 1963 
um stofnun happdrættis fyrir Ísland. 

Happdrætti Háskóla Íslands er heimilað að gefa út 
nýjan flokk hlutamiða, B-flokk. Ráðuneytinu er heim-
ilað að leyfa happdrættinu að taka í sínar hendur út-
sölu hlutamiða. 

L ö g u m breyt ing á lögum nr. 36 12. f ebrúar 16. apríl 1963 39/26. apríl 1963 
1945, um framboð og kjör forseta Íslands. 

Um kjörskrá til afnota við kjör forseta Íslands skal 
fara á sama hátt og við alþingiskosningar. 

L ö g um breyt ing á lögum nr. 85 23. júní 1936, 18. apríl 1963 33/26. apríl 1963 
um meðferð einkamála í héraði. 

Breytt er m. a. ákvæðum um þóknun til sáttanefndar-
manna og sektarákvæðum. 
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Samþykkt Lög, 
af Alþingi nr. og dagsetn. 

Lög- um breyting á lögum nr. 73 25. nóvember 18. apríl 1963 16/29. apríl 1963 
1952, um tilkynningar aðsetursskipta. 

Maður, sem kemur erlendis frá til búsetu og dvalar 
hér á landi, skal tilkynna viðkomandi sveitarstjórn 
aðsetur sitt innan 7 daga frá komu til landsins. Und-
anþegnir þessari skyldu eru þeir, sem dvelja hér 
skemmri tíma en 3 mánuði og halda lögheimili í öðru 
landi, meðan þeir eru hér, enda stundi þeir ekki at-
vinnu í landinu. Hver sá, sem fer til útlanda og hættir 
að eiga lögheimili hér á landi, skal tilkynna það við-
komandi sveitarstjóm, áður en hann fer. 

Félagsmál, heilbrigðismál og öryggismál. 

Lög um breyting á lögum nr. 55 28. apríl 1962, 
um kjarasamninga opinberra starfsmanna. 

Kjör sjúkrahúslækna, eins og þau verða ákveðin sam-
kvæmt lögunum, skulu gilda frá 1. ágúst 1962. 

Lög um öryggisráðstafanir gegn jónandi geisl-
um frá geislavirkum efnum eða geislatækjum. 

Að viðlagðri refsingu má enginn eiga, framleiða, flytja 
til landsins, selja eða láta af hendi geislavirk efni né 
heldur tæki, sem hæf eru til að framleiða jónandi 
geisla, nema hann hafi fengið leyfi til þess samkvæmt 
lögunum. Undanskilin eru tiltekin geislavirk efni og 
tæki, enda sé geislun frá þeim ekki hærri en segir til 
um í reglugerð á hverjum tíma. 

11. des. 1962 97/20. des. 1962 

11. des. 1962 95/20. des. 1962 

Lög um bráðabirgðabreyting á lögum nr. 24 29. 
marz 1956, um almannatryggingar. 

Frá 1. janúar 1963 skulu allar bætur greiddar sam-
kvæmt ákvæðum laganna um bætur á 1. verðlagssvæði. 
Frá 1. júní 1962 skal ellilífeyrir og örorkulífeyrir 
hækka um 7%. 

11. des. 1962 89/17. des. 1962 

Lög um almannavarnir. 
Hlutverk almannavarna er að skipuleggja og fram-
kvæma ráðstafanir, sem miða að því að koma í veg 
fyrir, eftir því sem unnt er, að almenningur verði fyrir 
líkamstjóni eða eigna af völdum hernaðaraðgerða og 
veita líkn og aðstoð vegna tjóns, sem orðið hefur. Al-
mannavarnir heyra undir dómsmálaráðherra, og skipar 
hann forstöðumann þeirra. Almannavarnaráð, sem ráð-
herra skipar, skal vera til ráðuneytis um framkvæmd 
laganna. Lögreglustjórar fara með stjórn almanna-
varna, hver í sínu umdæmi. Í kaupstöðum og annars 
staðar, sem ástæða þykir til, skipar sveitarstjórn al-
mannavarnanefnd. Nefndum þessum er falin skipu-

17. des. 1962 94/29. des. 1962 
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lagning og framkvæmd tiltekinna ráðstafana. Lögin 
gera ráð fyrir hjálparliði, einkavörnum og ráðstöfun-
um til flutnings fólks af hættusvæðum. 

Lög um breyting á lögum nr. 124 22. desember 
1947, um dýralækna. 

Skipan dýralæknisumdæma er breytt með lögum þessum. 

Lög um breyting á lögum nr. 10 1952, um heim-
ilishjálp í viðlögum. 

Heimilað er að starfrækja heimilishjálp handa öldr-
uðu fólki, eftir því sem nánar er ákveðið í reglugerð. 

Lög um byggingarsjóð aldraðs fólks. 
Stofna skal sjóð, er nefnist Byggingarsjóður aldraðs 
fólks. Hlutverk sjóðsins er að stuðla með lánveiting-
um að því, að byggðar verði hentugar íbúðir fyrir aldr-
að fólk. Tekjur sjóðsins eru: ágóði af happdrætti Dval-
arheimilis aldraðra sjómanna samkvæmt ákvæðum þar 
um í lögum um happdrætti, frjáls framlög eða aðrar 
tekjur, sem til kunna að falla, og vaxtatekjur. Fela 
skal Tryggingastofnun ríkisins stjórn sjóðsins. Lána 
má sveitarfélögum til að reisa íbúðir handa öldruðu 
fólki. Einstaklingum, 67 ára og eldri, má veita lán 
úr sjóðnum eftir nánari reglum. 

Lög um breyting á lögum nr. 71 1954, um happ-
drætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna. 

Heimild til starfrækslu happdrættis er framlengd til 
ársloka 1974. Ágóði happdrættisins skal renna í bygg-
ingarsjóð aldraðs fólks. 60% ágóðans skal þó varið 
til byggingar Dvalarheimilis aldraðra sjómanna. 

Lög um breyting á lögum nr. 7 14. maí 1929, um 
tannlækningar. 

Enginn tannlæknir má kalla sig sérfræðing, nema hann 
hafi fengið til þess leyfi ráðherra. 

Lyfsölulög. 
Setja skal lyfjaskrá með tilskipun, er forseti Íslands 
staðfestir. Lyfjaskrárnefnd, skipuð sex mönnum til sex 
ára í senn, gerir tillögur um lyfjaskrá, lyfseðlasöfn, 
svo og lyfjaforskriftir. Ráðherra getur, að fengnum 
tillögum landlæknis, bannað sölu lyfja í vissum tilvik-
um. Forseti Íslands veitir heimild til stofnunar lyfja-
búðar, og eigi má leggja hana niður án samþykkis 
hans. Lyfsöluleyfi má ekki veita starfandi lækni, dýra-
lækni eða tannlækni. Rétt til að kalla sig lyfjafræðing 
og starfa sem slíkur hefur sá einn, sem til þess hefur 
fengið leyfi ráðherra. Skipa skal þriggja manna nefnd, 

Samþykkt Lög, 
af Alþingi nr. og dagsetn. 

12. marz 1963 8/21. marz 1963 

3. apríl 1963 58/22. apríl 1963 

9. apríl 1963 49/20. apríl 1963 

9. apríl 1963 52/20. apríl 1963 

16. apríl 1963 36/26. apríl 1963 

17. apríl 1963 30/29. apríl 1963 
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Samþykkt Lög, 
af Alþingi nr. og dagsetn. 

sem sker til fullnustu úr ágreiningsatriðum gildandi 
samninga milli Félags lyfjafræðinga og aðstoðarlyfja-
fræðinga annars vegar og Félags lyfsala hins vegar. 
Ráðherra slcipar nefndina, nái aðilar ekki samkomulagi 
um skipan hennar. Lyfjaávísun í síma er aðeins heim-
il í bráðri nauðsyn eða vegna verulegrar fjarlægðar 
frá lyfjabúð. Staðfesta skal hana með samhljóða lyf-
seðli, svo fljótt sem auðið er. Verð á lyfjum til neyt-
enda skal ákveðið í lyfjaverðskrá, sem ráðherra gefur 
út og staðfestir. Leyfi ráðherra þarf til að mega fram-
leiða lyf og selja þau í heildsölu. Aðrir en lyfjabúðir, 
viðurkenndar lyfjagerðir og tilraunastofnanir, sem 
reknar eru af ríkinu eða Háskóla Islands, þurfa sér-
stakt leyfi ráðherra til að flytja inn og selja lyf í 
heildsölu. 

L ö g um almannatryggingar. 18. apríl 1963 40/30. apríl 1963 
Almannatryggingar teljast samkvæmt lögum þessum 
lífeyristryggingar, slysatryggingar og sjúkratrygging-
ar. Lífeyristryggingar taka til ellilífeyris, örorkulíf-
eyris, makabóta, fjölskyldubóta, barnalífeyris, mæðra-
launa, fæðingarstyrks, ekkjubóta og ekkjulífeyris. Út-
gjöld vegna greiðslu fjölskyldubóta greiðast að fullu 
úr ríkissjóði. Önnur útgjöld lífeyristrygginga greiðast 
þannig: 36% af ríkissjóði, 32% af hinum tryggðu, 
18% af sveitarsjóðum, 14% af atvinnurekendum. Slysa-
tryggingar taka til sjúkrahjálpar, dagpeninga, ör-
orkubóta og dánarbóta. Utgjöld slysatrygginga skulu 
borin af atvinnurekendum með greiðslu iðgjalda. í 
samþykktum sjúkrasamlaga skal tekið fram, hverra 
réttinda samlagsmenn njóta. Akveðin lágmarkshjálp 
skal þó ávallt veitt. Tryggingastofnun ríkisins ákveður 
iðgjöld í hverju samlagi. Ríkissjóður greiðir framlag 
til sjúkrasamlaga, sem nemur 110% greiddra iðgjalda. 
Hlutaðeigandi sveitarsjóður greiðir framlag til sjúkra-
samlagsins, sem nemur helmingi greiddra iðgjalda. 
Lögin öðlast gildi 1. janúar 1964. Jafnframt falla úr 
gildi lög nr. 24/1956, lög nr. 13/1960, lög nr. 89/1960, 
lög nr. 95/1961, lög nr. 18/1962 og lög nr. 89/1962. 

Fjármál og skattamál. 

L ö g um heimild f y r i r r íkisst jórnina til að taka 22. nóv. 1962 86/24. nóv. 1962 
framkvæmdalán. 

Fjármálaráðherra er heimilt að taka lán að fjárhæð 
allt að 2 milljónum sterlingspunda. Féð skal endur-
lánast til að efla útflutningsiðnað, til hafnargerða, 
raforkuframkvæmda og annarra framkvæmda, sem 
stuðla að aukningu þjóðarframleiðslunnar og gjald-
eyrisöflun. 

Lög um bráðabirgðabreyting og framlenging nokk-
urra laga. 

Heimilt er að innheimta á árinu 1963 tiltekin gjöld í 

4. des. 1962 90/13. des. 1962 
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ríkissjóð með sömu viðaukum og undanfarin ár. Heim-
ildin til að fella niður aðflutningsgjöld á nokkrum 
nauðsyn.javörum er framlengd til ársloka 1963. Sama 
máli gegnir um ákvæði um 8% viðbótarsöluskatt á 
innfluttum vörum samkvæmt lögum nr. 10/1960 og um 
lækkun aðflutningsgjalda af ýmsum vörum samkvæmt 
lögum nr. 90/1961. 

F járaukalög f y r i r árið 1961. 
Veittar eru aukaf.járveitingar fyrir öllum umfram-
greiðslum, sem rikisreikningurinn 1961 sýnir. 

L ö g um samþykkt á ríkisreikningnum f y r i r árið 
1961. 

L ö g um heimild f y r i r ríkisstjórnina til að inn-
heimta skemmtanaskatt með viðauka árið 1963. 

Skemmtanaskatt samkvæmt lögum nr. 56 31. maí 1927 
skal árið 1963 heimilt að innheimta af kvikmyndasýn-
ingum með 200% álagi og af öðrum skemmtunum með 
20% álagi. Undanþegnar álagningu eru leiksýningar, 
hljómleikar og söngskemmtanir innlendra manna, svo 
og sýningar á íslenzkum kvikmyndum. 

F jár l ög f y r i r árið 1963. 
Heildartekjur samkvæmt rekstraryfirliti eru áætlaðar 
2.195 millj. kr. og- rekstrarafgangur 143 millj. kr. 
Stærstu gjaldaliðir eru til félagsmála 506 millj, kr., 
til niðurgreiðslna á vöruverði og uppbóta á útfluttar 
landbúnaðarafurðir 430 millj. kr., til kennslumála 259 
millj. kr. og til samgöngumála 207 millj. kr. Til launa-
uppbóta er gert ráð fyrir að verja 65 millj. kr. 

L ö g um breyting á lögum nr. 23 6. maí 1955, um 
landshöfn í Keflavíkurkaupstað og Njarðv ikur -
hreppi. 

Til greiðslu kostnaðar, er leiðir af fyrirmælum 1. gr., 
er ríkisstjórninni heimilt að taka lán fyrir hönd ríkis-
sjóðs, allt að 70 millj. kr., sem endurgreiðist að Vs úr 
ríkissjóði og að % úr hafnarsjóði. 

L ö g um breyting á lögum nr. 38 1951, um lands-
hö fn í R i f i á Snæfellsnesi. 

Til greiðslu kostnaðar, sem leiðir af byggingu og rekstri 
hafnarmannvirkja í Rifi á Snæfellsnesi, er ríkisstjórn-
inni heimilt að taka lán fyrir hönd ríkissjóðs allt að 
50 millj. kr. 

L ö g um hámarksþóknun f y r i r verkfræðistör f . 
Þóknun verkfræðinga fyrir verkfræðistörf, unnin í 
ákvæðisvinnu eða tímavinnu, skal eigi vera hærri en 

Samþykkt Lög, 
af Alþingi nr. og dagsetn. 

13. des. 1962 96/24. des. 1962 

18. des. 1962 91/29. des. 1962 

18. des. 1962 88/22. des. 1962 

20. des. 1962 87/29. des. 1962 

11. marz 1963 13/20. marz 1963 

11. marz 1963 6/20. marz 1963 

2. apríl 1963 46/13. apríl 1963 
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Samþykkt Lög, 
af Alþingi nr. og dagsetn. 

ákveðið er í gjaldskrá Verkfræðingafélags íslands frá 
19. april 1955 að viðbættum lög'leyfðum uppbótum. 
Leggi verkkaupandi til vinnuaðstöðu verkfræðings, skal 
sú vinnuaðstaða teljast 40% þóknunar samkvæmt fyrr-
nefndi'i g'jaldskrá. Akvæði þessi gilda, þar til nýir 
samningar um kaup og kjör verkfræðinga, sem starfa 
hjá ríkisstofnunum, hafa tekið gildi. 

L ö g um heimild f y r i r ríkisstjórnina til þess að 
selja eyði jörðina Bakkasel í Öxnadalshreppi. 

L ö g u m heimild f y r i r ríkisstjórnina til að selja 
prestssetursjarðirnar Vatnsenda í Suður-Þing-
eyjarsýslu og Æsustaði í Austur-Húnavatnssýslu. 

L ö g um heimild til að sel ja jörð ina Utanverðunes 
í Rípurhreppi í Skagaf jarðarsýslu . 

L ö g um heimild f y r i r ríkisstjórnina til lántöku 
vegna vatnsveituframkvæmda í Vestmannaeyjum. 

Ríkisstjórninni er heimilt að taka allt að 12 millj. kr. 
lán, sem endurlánað verði bæjarstjórn Vestmannaeyja-
kaupstaðar til vatnsveituframkvæmda. 

L ö g um heimild f y r i r ríkisstjórnina til að ábyrg j -
ast lán f y r i r Slippstöðina h.f . á Akureyri . 

Ríkisstjórninni er heimilt að ábyrgjast allt að 5 milljón 
króna innlent eða erlent lán fyrir Slippstöðina h.f., 
Akureyri, til endurbóta á skipasmíðastöð fyrirtækisins 
og til að koma upp skipasmíðastöð fyrir stálskip á 
Akureyri. 

5. apríl 1963 60/16. apríl 1963 

5. apríl 1963 50/18. apríl 1963 

8. apríl 1963 61/16. apríl 1963 

8. apríl 1963 57/22. apríl 1963 

9. apríl 1963 19/20. apríl 1963 

L ö g um f járhags legan stuðning við tónlistarskóla. 9. apríl 1963 12/20. apríl 1963 
Með tónlistarskóla er í lögum þessum átt við skóla, 
sem fullnægir eftirgreindum skilyrðum: hefur að 
minnsta kosti einn fastan kennara auk tveggja eða 
fleiri stundakennara; starfar minnst 7 mánuði á ári 
og lýkur með vorprófum og opinberum nemendatón-
leikum; veitir hverjum nemanda um sig (einum í einu) 
m. a. kennslu í hljóðfæraleik (píanó, strengja- eða 
blásturshljóðfæri) eina stund í viku; hefur að minnsta 
kosti 30 nemendur. Ríkissjóður greiðir allt að 1/3 rekstr-
arkostnaðar tónlistarskólanna, en þó aldrei hærri fjár-
hæð en nemur framlagi hlutaðeigandi sveitarfélags til 
skólans. 

L ö g um viðauka við lög nr. 28 23. apríl 1946, um 9. apríl 1963 51/20. apríl 1963 
v irkjun Sogsins. 

Stjórn Sogsvirkjunarinnar er heimilt að taka lán til 
stækkunar á aflstöðinni við Írafoss í Sogi, allt að 65 
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milljónum króna eða tilsvarandi fjárhæð í erlendum 
gjaldeyri, og er ríkisstjórninni heimilt að ábyrgjast 
lánin fyrir hönd ríkissjóðs. 

L ö g um breyt ing á lögum nr. 49 28. apríl 1962, 
um Ríkisábyrgðasjóð . 

Ríkisstjórninni er heimilt að taka allt að 50 millj. króna 
innlent lán handa sjóðnum til að greiða kröfur sam-
kvæmt 4. gr. laganna . 

L ö g um aðstoð ríkisins við kaupstaði og kauptún 
vegna landakaupa. 

Ríkissjóður leggur fram árlega 3 milljónir króna á 
árunum 1963—1972, sem ríkisstjórninni er heimilt að 
lána kaupstöðum og kauptúnum til þess að kaupa lönd 
og lóðir innan takmarka hlutaðeigandi sveitarfélags. 

L ö g um heimild f y r i r ríkisstjórnina til þess að 
selja tvær eyði jarð ir í Árskógshreppi . 

L ö g um heimild til lántöku f y r i r ra forkusjóð . 
Raforkumálastjóra er heimilt fyrir hönd raforkusjóðs 
að taka lán til raforkuframkvæmda, allt að 150 milljón-
um króna eða tilsvarandi fjárhæð í erlendum gjald-
eyri, og er ríkisstjórninni heimilt að ábyrgjast lánin 
fyrir hönd ríkissjóðs. 

L ö g um heimild handa ríkisstjórninni til þess að 
afhenda Þ jóðkirk ju Íslands Skálholtsstað. 

Ríkisstjórninni er heimilt að afhenda Þjóðkirkju Ís-
lands endurgjaldslaust til eignar og umsjár jörðina 
Skálholt í Biskupstungum ásamt öllum mannvirkjum 
og lausafé, sem nú eru í eign ríkisins á staðnum, enda 
veiti biskup Íslands og Kirkjuráð eign þessari viðtöku 
fyrir hönd Þjóðkirkju Íslands og hafi þar forræði um 
framkvæmdir og starfrækslu. 

L ö g um Lí feyr iss jóð starfsmanna rikisins. 
Sjóðfélagar eru allir þeir, sem skipaðir eru, settir eða 
ráðnir í þjónustu ríkisins, ríkisstofnana eða atvinnu-
fyrirtækja ríkisins með föstum launum til ekki skemmri 
tíma en eins árs eða með minnst þriggja mánaða upp-
sagnarfresti, enda sé það starf þeirra aðalstarf og 
hlutaðeigandi taki ekki minna en hálf þau laun, er 
slíku starfi fylgir fyrir fullan vinnutíma. Enn frem-
ur eru sjóðfélagar starfsmenn þeirra stofnana, sem 
aðild hafa fengið að sjóðnum samkvæmt eldri lögum, 
enda fullnægi þeir framangreindum skilyrðum um 
ráðningarkjör, nema hlutaðeigandi stofnun segi upp 
aðild að sjóðnum. Sjóðfélagar greiði frá 2 1/4% til 4 1/4 % 

Samþykkt Lög, 
af Alþingi nr. og dagsetn. 

10. apríl 1963 18/20. apríl 1963 

16. apríl 1963 41/27. apríl 1963 

16. apríl 1963 17/22. apríl 1963 

16. apríl 1963 54/20. apríl 1963 

18. apríl 1963 32/26. apríl 1963 

18. apríl 1963 29/29. apríl 1963 
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af launum sínum í iðgjald til sjóðsins. Sjóðurinn greiðir 
sjóðfélögum ellilífeyri og örorkulífeyri og eftirlátnum 
maka þeirra og börnum lífeyri samkvæmt nánari ákvæð-
um. Lögin taka gildi 1. janúar 1964. Jafnframt eru 
þá úr gildi numin lög nr. 64/1955, um Lífeyrissjóð 
starfsmanna ríkisins, og lög nr. 11 frá 20. marz 1959, 
um breytingu á þeim lögum. 

Lög um skattfrelsi vinninga í happdrætti Styrkt-
arfélags vangefinna o. fl. 

Árið 1963 skulu vinningar í happdrættum eftirtalinna 
félaga vera undanþegnir hvers konar opinberum gjöld-
um nema eignarskatti: Styrktarfélags vangefinna, 
Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra, Sjálfsbjargar — 
landssambands fatlaðra, Krabbameinsfélags Íslands og 
sambandsfélaga þess, Blindrafélagsins og Geðverndar-
félags Íslands. 

Lög um tollskrá o. fl. 
Við flokkun og niðurröðun vara er fylgt hinni alþjóð-
legu tollskrárfyrirmynd, Brüsselskránni svonefndu. Eft-
irtalin gjöld eru sameinuð í einn verðtollstaxta: vöru-
magns- og verðtollur ásamt álagi á þau gjöld, enn frem-
ur söluskattur af innfluttum vörum, svo og bygging-
arsjóðsgjald. Á hinn bóginn er til þess ætlazt, að inn-
flutningsgjald af bensíni og svonefnt gúmmígjald verði 
framvegis innheimt sérstaklega eins og hingað til, en 
rafmagnseftirlitsgjald af innfluttum vörum og mat-
vælaeftirlitsgjald verði felld niður. Gjald af innfluttum 
bifreiðum og bifhjólum samkvæmt 16. gr. laga nr. 
4/1960, um efnahagsmál, er ekki innfalið í verðtolli. 
Hámarksverðtollur samkvæmt nýju tollskránni er 125% 
eða hinn sami og hámarkstollur samkvæmt lögum nr. 
90/1961, um lækkun aðflutningsgjalda af nokkrum 
vörum. Af þessu leiðir, að tollar lækka meira eða minna 
á vörum, sem voru með hærri toll en 125% og lögin 
frá 1961 tóku ekki til. Að því er snertir vörur, sem 
eru með heildartoll lægri en 125%, er aðalreglan sú, 
að tollur er settur nálægt þeim heildartolli, sem er 
fyrir, og látið standa á heilum eða hálfum tug. 

Lög um makaskipti á landspildum úr landi jarð-
anna Laugardalshóla og Miðdalskots í Laugar-
dalshreppi. 
Lög um breyting á lögum nr. 69 28. apríl 1962, 
um tekjustofna sveitarfélaga. 

Ríkissjóður greiðir til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 1/5 
hluta söluskatts, sem innheimtur er til ríkissjóðs, sbr. 
lög nr. 10/1960, um söluskatt, 1. gr. 1. tl., svo og 5% 
af verðtollstekjum ríkissjóðs samkvæmt lögum frá 
1963, um tollskrá o. fl. 

Samþykkt Lög, 
af Alþingi nr. og dagsetn. 

19. apríl 1963 35/29. apríl 1963 

19. apríl 1963 7/29. apríl 1963 

19. apríl 1963 59/30. apríl 1963 

19. apríl 1963 43/30. apríl 1963 
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Samþykkt Lög, 
af Alþingi nr. og dagsetn. 

L ö g um breyting á lögum nr. 69 28. apríl 1962, 1 ö9. apríl 1963 42/30. apríl 1963 
um tekjustofna sveitarfélaga. 

Breytt er ákvæðum um skiptingu útsvara á milli sveit-
arfélaga. 

L ö g um fasteignamat og fasteignaskráningu. 19. apríl 1963 28/29. apríl 1963 
Allar fasteignir á landinu, sem ekki eru sérstaklega 
undanteknar samkvæmt lögum þessum, skulu metnar til 
peningaverðs. Allsherjarmat skal fara fram fimmtánda 
hvert ár, og nefnist það mat aðalmat fasteigna. Þegar 
aðalmati er lokið, löggildir fjármálaráðherra fasteigna-
matsskrá og kveður á um, frá hvaða tíma hún taki 
gildi. Aðalmat fasteigna er framkvæmt af fasteigna-
matsnefndum í héruðum undir yfirstjórn yfirfasteigna-
matsnefndar. Milli aðalmata fer fram fasteignamat 
á nýjum húsum og mannvirkjum (frummat) og á öðr-
um fasteignum, ef ætla má, að virðing á þeim, þegar 
mats er beiðzt, mundi án tillits til almennra breyt-
inga á verðlagi fasteigna verða verulega frábrugðin 
aðalmatsvirðingu fasteigna, er síðasta aðalmat fór fram. 
Fasteignamat ríkisins er sérstök deild í fjármálaráðu-
nejrtinu. Varðveitir hún öll gögn, er varða fasteigna-
mat, og gefur upplýsingar um það þeim, er þess óska. 

L ö g um breyting á lögum nr. 56 31. maí 1927, 19. apríl 1963 24/26. apríl 1963 
um skemmtanaskatt og þjóðleikhús, og lögum nr. 
57 frá 5. júní 1957, um breyting á þeim lögum. 

Undanþegnar öllum skemmtanaskatti eru þessar 
skemmtanir helztar: hljómleikar Sinfóníuhljómsveitar 
Íslands, leiksýningar Þjóðleikhússins, fræðandi fyrir-
lestrar, sýningar á íslenzkum kvikmyndum, íþróttasýn-
ingar, skemmtanir skóla og skólafélaga og innanfélags-
skemmtanir aðrar en dans, sem aðeins eru fyrir félags-
menn og gesti þeirra. Enn fremur hefur ráðherra m. a. 
heimild til að láta haldast þær undanþágur frá skemmt-
anaskatti, sem þær skemmtanir hafa notið, sem haldn-
ar eru til f járöflunar fyrir góðgerðar-, líknar- og björg-
unarstarfsemi, sjúkrasjóði, sjúkrahús, elliheimili og 
æskulýðsheimili. 

Gjaldeyrismál og bankamál. 

Lög um breyting á lögum nr. 28 17. apríl 1962, 18. des. 1962 98/29. des. 1962 
um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Ís-
lands um nýtt gengi íslenzkrar krónu. 

Verja skal 62% tekna af útflutningsgjaldi sjávaraf-
urða til greiðslu á vátryggingariðgjöldum fiskiskipa 
árið 1963 á sama hátt og gert var 1961 og 1962. 
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Lög um breyting á lögum nr. 30/1960, um skip-
un innflutnings- og gjaldeyrismála o. fl. 

Á árinu 1963 skal háraarkstala þeirra bifreiða, sem 
lækka má aðflutningsg-jöld af samkvæmt v-lið 3. gr. 
laga nr. 90 25. nóvember 1954, um tollskrá o. fl., vera 
150. 

Iðnaðarmál. 

Lög um rétt manna til að kalla sig verkfræðinga, 
húsameistara eða tæknifræðinga. 

Til að mega kalla sig verkfræðing, húsameistara eða 
tæknifræðing þarf sérstakt leyfi ráðherra. Þeir, sem 
fullnægja skilyrðum laganna, eiga rétt á, að þeim sé 
veitt hlutaðeigandi leyfi. 

Lög um iðnlánasjóð. 
Tilgangur sjóðsins er að styðja iðnað Íslendinga með 
hagkvæmum stofnlánum. Hann er sjálfstæð stofnun 
undir yfirumsjón iðnaðarmálaráðherra. Ráðherrann 
skipar sjóðnum þriggja manna stjórn til fjögurra ára 
í senn. Einn þeirra er skipaður án tilnefningar, en 
hinir eftir tilnefningu stjórnar Landssambands iðnað-
armanna og stjórnar Félags íslenzkra iðnrekenda. Ráð-
herra skipar einn hinna þriggja stjórnarmanna for-
mann sjóðstjórnar. Iðnaðarbanki Íslands h.f. hefur á 
hendi daglegan rekstur sjóðsins samkvæmt sérstökum 
samningi. Tekjur sjóðsins eru: 
1. 0,4% gjald, er innheimtist af iðnaðinum í landinu. 

Leggst það á sama stofn og aðstöðugjald. Undan-
þeginn gjaldinu er allur kjöt- og fiskiðnaður og 
mjólkurbú. 

2. Framlag ríkissjóðs, 2 milljónir króna á ári. 
3. Vextir. Heimilt er Iðnlánasjóði, að fengnu sam-

þykki ríkisstjórnarinnar, að taka allt að 100 milljón 
króna lán eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri 
mynt, ef árlegt ráðstöfunarfé sjóðsins nægir ekki 
til, að hann geti á viðunandi hátt gegnt hlutverki 
sínu. Eigi er Iðnlánasjóði heimilt að endurlána er-
lent lánsfé nema með gengisákvæði. Eíkissjóður 
ábyrgist allar skuldbindingar sjóðsins. Iðnlánasjóður 
veitir stofnlán sem hér segir: til véla- og tækja-
kaupa, til byggingar verksmiðju- og iðnaðarhúsa og 
til endurskipulagningar iðnfyrirtækja. 

Lög um breyting á lögum um stofnun og rekst-
ur Iðnaðarbanka Íslands h.f., nr. 113 29. desem-
ber 1951. 

Lögmætur hluthafafundur getur ákveðið að auka hluta-
féð, og skulu hluthafar hafa forkaupsrétt að aukning-
unni í réttu hlutfalli við hlutafjáreign sína. Stjórn 
félagsins skipa fimm menn. Iðnaðarmálaráðherra skip-

Samþykkt Lög, 
af Alþingi nr. og dagsetn. 

9. apríl 1963 20/20. apríl 1963 

21. marz 1963 44/3. apríl 1963 

25. marz 1963 45/3. apríl 1963 

16. apríl 1963 31/27. apríl 1963 
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ar tvo stjómarmenn til eins árs í senn. Þrír stjórnar-
menn skulu kjörnir á árlegum aðalfundi af öðrum 
hluthöfum en ríkissjóði. Stjórnin ræður bankastjóra, 
ákveður tölu þeirra og ráðningarkjör og setur þeim 
erindisbréf. 

Kírkjumál. 
Lög um kirkjugarða. 

Lögin koma í stað laga nr. 64 23. júní 1932, um kirkju-
garða. 

Landbúnaðarmál. 

Lög um breyting á lögum nr. 38 15. febrúar 1945, 
um stofnun búnaðarmálasjóðs. 

Á árunum 1961—1965, að báðum meðtöldum, skal greiða 
1/2% viðbótargjald af söluvörum landbúnaðarins, sem 
um ræðir í 2. gr., og rennur það til Búnaðarfélags Ís-
lands og Stéttarsambands bænda til að reisa hús félag-
anna við Hagatorg í Reykjavík. 

Lög um breyting á jarðræktarlögum, nr. 45 17. 
maí 1950, og lögum nr. 29 1955, um breyting á 
þeim lögum. 

Ríkisframlög heimilast til jarðræktar vegna kal-
skemmda. 

Lög um bændaskóla. 
Hér á landi skulu vera þrír skólar, er veita verklega 
og bóklega menntun bændaefnum og öðrum þeim, er 
hyggjast gera landbúnaðarstörf að lífsstarfi sínu. Skulu 
þeir vera að Hólum í Hjaltadal, Hvanneyri í Borgar-
firði og hinn þriðji á Suðurlandi, þegar lokið er bygg-
ingu skólahúss og öðrum nauðsynlegum undirbúningi. 
Við hvern skólanna skal vera skólastjóri og eigi færri en 
fimm kennarar, miðað við fullt skólastarf. Þeir einir, 
sem lokið hafa fullnaðarprófi í búfræði eða hliðstæðu 
prófi frá búnaðarskólum erlendis, hafa rétt til að bera 
starfsheitið búfræðingur. Við bændaskólann á Hvann-
eyri skal starfrækja framhaldsdeild í búfræði. Um fyr-
irkomulag hennar skal ákveðið í reglugerð, sem ráð-
herra setur. 

Lög um breyting á lögum nr. 75 27. apríl 1962, 
um Stofnlánadeild landbúnaðarins, landnám, 
ræktun og byggingar í sveitum. 

Framlag ríkissjóðs til ræktunarframkvæmda, sem land-
námsstjóra er gert að standa fyrir eftir tillögum ný-

Samþykkt Lög, 
af Alþingi nr. og dagsetn. 

10. apríl 1963 21/23. apríl 1963 

18. des. 1962 92/29. des. 1962 

14. febr. 1963 10/23. febr. 1963 

8. apríl 1963 55/20. apríl 1963 

8. apríl 1963 48/16. apríl 1963 
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býlastjórnar, skal vera minnst 7,15 millj. kr. árlega 
frá 1963—1985 að báðum árum meðtöldum í stað 6,5 
millj. kr. á ári í 25 ár, fyrst 1961. Þá skal framlag 
ríkissjóðs til ræktunarframkvæmda, sem miða að því 
að koma í veg fyrir, að jarðir fari í eyði, vera 7,6 
millj. kr. árlega á árunum 1963—1970 að báðum árum 
meðtöldum. 

Menntamál. 

Lög um Kennaraskóla Íslands. 
Kennaraskóli Íslands skal búa nemendur sína undir 
kennslustörf í skólum þeim, sem lög þessi mæla fyrir 
um, og enn fremur undir nám í sérkennaraskólum og 
háskólum. Í skólanum starfa þessar deildir: almenn 
kennaradeild, kennaradeild stúdenta, framhaldsdeild, 
undirbúningsdeild sérnáms, handavinnudeild og mennta-
deild, en þeirri deild lýkur með stúdentsprófi. Í sam-
bandi við Kennaraskólann starfar æfinga- og tilrauna-
skóli, sem er um leið skóli skyldunáms fyrir ákveðið 
hverfi Reykjavíkurbæjar. 

Lög um Tækniskóla Íslands. 
Heimilt er að stofna í Reykjavík skóla, sem nefnist 
Tækniskóli Íslands. Markmið skólans skal vera að veita 
nemendum tæknilega og almenna menntun, sem geri 
þá hæfa til að takast sjálfstætt á hendur tæknileg störf 
og ábyrgðarstöður í þágu atvinnuvega þjóðarinnar. 
Kostnaður við stofnun og rekstur skólans greiðist úr 
ríkissjóði. Menntamálaráðherra fer með yfirstjórn skól-
ans, og skipar hann skólastjóra og kennara. Rétt til 
skólavistar eiga þeir nemendur, sem lokið hafa prófi 
frá undirbúningsdeild, sem og þeir, er standast inn-
tökupróf. Þegar eftir gildistöku laganna skal mennta-
málaráðherra skipa nefnd til að semja reglugerð um 
starfsemi skólans. 

Lög um almenningsbókasöfn. 
Almenningsbókasöfn eru bæjar- og héraðsbókasöfn, 
sveitarbókasöfn, bókasöfn skóla og ákveðinna opin-
berra stofnana. Landinu er skipt í 31 bókasafnshverfi. 
Í hverju þeirra skal vera eitt bæjar- eða héraðsbóka-
safn. Hlutverk þessara bókasafna er að efla almenna 
menntun með því að gefa mönnum kost á að lesa góð-
ar bækur, svo og á annan hátt, eftir því sem ástæður 
leyfa. Bókasöfnin í Stykkishólmi, á Ísafirði, Akureyri 
og Seyðisfirði skulu skyld að varðveita eitt eintak af 
hverju íslenzku riti, sem prentað er. í hverju sveitar-
félagi utan þeirra kauptúna, þar sem héraðsbókasöfn 
eru starfandi, skal vera sveitarbókasafn, nema annað 
komi til samkvæmt lögunum. Ríkissjóður greiðir árlega 
framlög til almenningsbókasafna eftir ákveðnum regl-
um. Menntamálaráðherra skal skipa bókafulltrúa rík-

Samþykkt Lög, 
af Alþingi nr. og dagsetn. 

18. apríl 1963 23/26. apríl 1963 

19. apríl 1963 25/26. apríl 1963 

19. apríl 1963 22/26. apríl 1963 
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isins, er skal hafa eftirlit með öllum almenningsbóka-
söfnum landsins, leiðbeina stjórnum þeirra og bóka-
vörðum um bókaval o. fl. Lögin öðlast gildi 1. janúar 
1964. 

Siglingar. 

L ö g um heimild f y r i r ríkisstjórnina til að leyfa 
h.f . Hval innflutning á hvalveiðiskipi. 

Ráðherra er heimilað að leyfa h.f. Hval innflutning á 
einu hvalveiðiskipi, þó eldra sé en 12 ára, sbr. 35. gr. 
laga nr. 50/1959. 

L ö g um breyting á lögum nr. 30 17. maí 1957, 
um breyting á lögum nr. 66 17. júlí 1946, um at-
vinnu við sigl ingar á íslenzkum skipum. 

L ö g um breyt ing á siglingalögum, nr. 56 30. nóv. 
1914. 

Lög þessi breyta eldri ákvæðum um réttindi yfir skip-
um, útgerð skipa, flutningasamninga, sjótjón, tjón af 
árekstri, björgun, ábyrgð útgerðarmanna, sjóveðrétt 
o. fl. 

L ö g um breyting á s jómannalögum, nr. 41 19. 
maí 1950. 

L ö g um heimild handa siglingamálaráðherra til 
að veita Ra fn i Kolssyni skipstjóraréttindi á ís-
lenzkum skipum. 

Sjávarútvegsmál. 

L ö g um þátttöku Síldarverksmiðja ríkisins í út-
gerðarfélagi á Siglufirði . 

Síldar-verksmiðjum ríkisins er heimilt með samþykki 
ríkisstjómarinnar að leggja fram allt að 2 millj. kr. 
sem hlutafé í hlutafélagi, sem stofnað yrði á Siglu-
firði í samvinnu við Siglufjarðarkaupstað til að leigja 
og reka vélbáta frá Siglufirði, svo og botnvörpunginn 
Hafliða, sem nú er eign Siglufjarðarkaupstaðar. Fram-
lag Síldarverksmiðja ríkisins verði 55% af hlutafé 
félagsins. Heimild þessi miðast við, að skip væntanlegs 
útgerðarfélags verði í föstum viðskiptum við Síldar-
verksmiðjur ríkisins og hraðfrystihús þeirra, eftir þvi 
sem við verður komið. 

Tryggingamál. 

Samþykkt Lög, 
af Alþingi nr. og dagsetn. 

12. marz 1963 9/20. marz 1963 

5. apríl 1963 47/16. apríl 1963 

8. apríl 1963 15/20. apríl 1963 

8. apríl 1963 11/19. apríl 1963 

19. apríl 1963 26/26. apríl 1963 

18. apríl 1963 27/26. apríl 1963 

L ö g um breyting á lögum nr. 61 /1947, um vá-
trygg ingafé lög f y r i r f iskiskip. 

18. apríl 1963 34/26. apríl 1963 
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Þingsályktunartillögur. 

Þingsályktun um samþykki til f restun-
ar á fundum Alþingis samkvæmt 23. 
gr. st jórnarskrárinnar. 
(Samþ. 19. desember 1962.) 

Alþingi ályktar að veita samþykki til 
þess, að fundum þingsins verði frestað 
frá 20. desember 1962 eða síðar, ef henta 
þykir, enda verði það kvatt saman á ný 
eigi síðar en 29. janúar 1963. 

Þingsályktun um hagfræði legar leið-
beiningar f y r i r bændur. 
(Samþ. 7. marz 1963.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina 
að láta athuga í samráði við helztu stofn-
anir landbúnaðarins og samtök bænda, 
hvort eigi sé rétt að gefa bændum kost 
á leiðbeiningum um skipulagningu búa 
sinna og upplýsingum um hina ýmsu þætti 
búrekstrarins og þá hvernig þeirri leið-
beiningarstarfsemi verði hagað. 

Þingsályktun um endurskoðun laga um 
Stýrimannaskóla Íslands og athugun á 
stofnun Sjóvinnuskóla o. f l . 
(Samþ. 20. marz 1963.) 

Þingsályktun um, hvernig daglega megi 
f y l g jas t með f erðum íslenzkra f iski -
skipa. 
(Samþ. 20. marz 1963.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
athuga og gera tillögur um, hvaða ráðstaf-
anir þurfi að gera, til þess að samband 
megi hafa við íslenzk fiskveiðiskip á 
ákveðnum tímum sólarhrings. Verði þannig 
fylgzt með, hvar þau eru stödd hverju 
sinni, svo að hjálp megi berast hið fyrsta, 
ef slys ber að höndum eða skipi hlekkist á. 

Þingsályktun um bygg ingar f ram-
kvæmdir og fornlei farannsóknir í 
Reykholti . 
(Samþ. 20. marz 1963.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina 
að hraða skipulagningu og undirbúningi 
næstu byggingarframkvæmda við Reyk-

holtsskóla og staðsetja þær þannig, að 
sem fyrst verði unnt að ljúka fornleifa-
rannsóknum á staðnum, enda verði haft 
samráð við þjóðminjavörð um málið. 

Þingsályktun um endurskoðun skipta-
laganna. 
(Samþ. 20. marz 1963.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina 
að láta fara fram endurskoðun á lögum 
nr. 3 frá 12. apríl 1878, um skipti á dán-
arbúum og félagsbúum o. fl., og lögum nr. 
25 frá 14. júní 1929, um gjaldþrotaskipti. 

Þingsályktun um fullgildingu á tveim-
ur bráðabirgðasamningum Evrópurík ja 
um félagslegt öryggi og samþykkt Ev-
rópuríkja um framfærsluhjálp og 
læknishjálp. 
(Samþ. 27. marz 1963.) 

Alþingi ályktar að veita ríkisstjórninni 
heimild til þess að fullgilda fyrir Íslands 
hönd: 
a. Bráðabirgðasamning Evrópuríkja um 

félagsleg tryggingalög varðandi elli, ör-
orku og eftirlifendur. 

b. Bráðabirgðasamning Evrópuríkja um 
félagsleg tryggingalög önnur en þau, er 
varða elli, örorku og eftirlifendur. 

c. Samþykkt Evrópuríkja um framfærslu-
hjálp og læknishjálp ásamt viðaukum. 

Þingsályktun um fullgildingu á alþjóða-
samþykkt, er varðar misrétti með til-
liti til atvinnu eða starfs. 
(Samþ. 27. marz 1963.) 

Alþingi ályktar að veita ríkisstjórninni 
heimild til þess fyrir Íslands hönd að full-
gilda samþykkt nr. 111, er varðar misrétti 
með tilliti til atvinnu eða starfs, sem gerð 
var á 42. þingi Alþjóðavinnumálastofnun-
arinnar í Genf 25. júní 1958. 

Þingsályktun um endurskoðun veðlaga. 
(Samþ. 3. apríl 1963.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
láta endurskoða ákvæði löggjafarinnar um 
veð, sbr. lög nr. 18 4. nóvember 1887. Jafn-
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framt verði endurskoðaðar reglur um sölu 
muna með eignaréttarfyrirvara. 

Þingsályktun um endurskoðun girð-
ingalaga. 
(Samþ. 3. apríl 1963.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina 
að láta, með hliðsjón af endurskoðun vega-
laga, endurskoða girðingalög, nr. 24 1. 
febrúar 1952. 

Þingsályktun um úthlutun listamanna-
launa 1963. 
(Samþ. 6. apríl 1963.) 

Alþingi ályktar að kjósa fimm manna 
nefnd til að skipta fjárveitingu í fjárlög-
um fyrir árið 1963 til skálda, rithöfunda 
og listamanna. 

Þingsályktun um athugun á f ramkvæmd 
laga nr. 113/1952, um lausn ítaka af 
j ö rðum. 
(Samþ. 10. apríl 1963.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina 
að láta taka saman skrá um þinglýst ítök, 
sem talið er að fallið hafi úr gildi, vegna 
þess að ítaksrétti hafi ekki verið lýst fyrir 
héraðsdómara eftir áskorun í Lögbirtinga-
blaði, og athuga síðan, hvort ástæða sé til 
sérstakra ráðstafana í því skyni að rétta 
hlut þeirra, sem þannig hafa misst ítaks-
rétt. 

Þingsályktun um opinbera rannsókn á 
orsökum sjóslysa. 
(Samþ. 10. apríl 1963.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
láta fara fram ýtarlega rannsókn á orsök-
um hinna mörgu skipstapa, sem Íslending-
ar hafa orðið fyrir síðastliðin 2—3 ár. 
Skulu lagðar fram tillögur að nýjum regl-
um um sjóhæfni íslenzkra fiskiskipa, um 
breytingar á eldri skipum, staðsetningu 
veiðarfæra og hjálpartækja og búnað skips 
í sambandi við þau og annað það, er aukið 
getur öryggi sjófarenda frá því, sem nú er. 

Þingsályktun um fullnaðarrannsókn á 
brúargerðum y f i r Lagarf l jó t . 
(Samþ. 19. apríl 1963.) 

Alþingi ályktar að fela samgöngumálaráð-
herra að hlutast til um, að gerð verði fulln-

aðarkostnaðaráætlun um brúargerðir yfir 
Lagarfljót við Lagarfoss og Steinboga, og 
sé þeirri áætlun lokið haustið 1963. 

Þingsályktun um úrbætur í ra fmagns-
málum Kjalarneshrepps o g K jósar -
hrepps. 
(Samþ. 19. apríl 1963.) 

Alþingi ályktar að fela raforkumálaráð-
herra að láta fara fram, svo fljótt sem 
auðið er, úrbætur á rafmagnsveitum Kjal-
arneshrepps og Kjósarhrepps til þess að 
leysa úr þeim vandræðum, sem nú eru á 
flutningi rafmagns til þessara byggðarlaga. 

Þingsályktun um afurðalán vegna garð-
ávaxta. 
(Samþ. 19. apríl 1963.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina 
að hlutast til um, að veitt verði afurðalán 
út á garðávexti hliðstætt því, sem gert er 
vegna sauðf járafurða, enda séu garðávext-
ir komnir í örugga geymslu, þegar afurða-
lán er veitt. 

Þingsályktun um f i skveg um Brúafossa 
í Laxá í Þingeyjarsýslu. 
(Samþ. 19. apríl 1963.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
láta gera athugun á aðstöðu til að gera 
fiskveg (laxastiga) upp yfir Brúafossa 
í Laxá í Þingeyjarsýslu. Jafnframt felur 
það henni að láta gera þar fiskveg, ef ráð-
legt þykir. Kostnaður greiðist úr ríkissjóði, 
að svo miklu leyti sem hann fæst ekki 
greiddur annars staðar frá. 

Þingsályktun um námskeið í vinnuhag-
ræðingu f y r i r trúnaðarmenn verkalýðs-
félaga og vinnuveitenda. 
(Samþ. 19. apríl 1963.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina 
að fela Iðnaðarmálastofnun Íslands að 
halda kynningarnámskeið í vinnuhagræð-
ingu og grundvallarreglum ákvæðisvinnu 
fyrir trúnaðarmenn verkalýðsfélaga og 
vinnuveitenda. 

Þingsályktun um ráðstafanir til vernd-
ar íslenzka erninum. 
(Samþ. 19. apríl 1963.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
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gera þegar ráðstafanir í samráði við sér-
fróða menn í náttúrufræði, er helzt mættu 
verða til að koma í veg fyrir, að íslenzki 
örninn verði aldauða. 

Þingsályktun um verknámsskóla í j árn -
iðnaði. 
(Samþ. 19. apríl 1963.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
hraða því, að stofnsettur verði í Reykjavík 
verknámsskóli í járniðnaði á grundvelli 
heimildar í 1. gr. laga um iðnskóla frá 
1955. Skólinn skal taka til starfa eigi síð-
ar en 1. október 1963. 

Þingsályktun um b i f re iða fer ju á Hval-
f j ö r ð . 
(Samþ. 19. apríl 1963.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 

láta gera kostnaðaráætlun fyrir fullkomna 
bifreiðaferju á Hvalfjörð, svo og flot-
bryggjur og nauðsynlega vegi báðum meg-
in fjarðarins. Jafnframt verði gerð áætl-
un um rekstur slíkrar ferju. 

Þingsályktun um f i m m ára f r a m -
kvæmdaáætlun til stöðvunar fólksf lótta 
úr Vest f jarðakjördæmi . 
(Samþ. 19. apríl 1963.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina 
að fela Framkvæmdabanka Íslands að 
semja fimm ára framkvæmdaáætlun í sam-
ráði við stjórn atvinnubótasjóðs og hlut-
aðeigandi sýslunefndir og bæjarstjórn til 
stöðvunar fólksflóttanum úr Vestfjarða-
kjördæmi. 



Fréttaþættir 
Utanríkisviðskipti — Gjaldeyrisstaða bankanna — Útgerð og 
aflabrögð — Landbúnaður — Kaupgjalds- og verðlagsmál 
— Peningamarkaðurinn — Viðskiptasamningar — Gengis-
skráning. 

Utanríkisviðskipti. 

Töflur I—IV, sem fylgja þessum frétta-
þætti, sýna inn- og útflutning árin 

1961 og 1962 og það, sem af er þessu ári. 
Tölur fram að gengisbreytingunni 1961 
eru umreiknaðar á núverandi gengi. 

Vöruskiptajöfnuðurinn til ágústloka var 
óhagstæður um tæplega 597 millj. kr., svo 
sem sýnt er á I. töflu, en var á sama tíma 
1962 óhagstæður um tæpar 58 millj. kr. 
Innflutningur skipa og flugvéla, sem jafn-
an er tekinn með í innflutningsskýrslum 
Hagstofunnar tvisvar á ári, þ. e. í júní 
og desember, var í júnílok sl. 133,1 
millj. kr., en á fyrra misseri ársins 1962 

600 

500 

69,3 millj. kr. Sé þessi innflutningur dreg-

inn frá heildartölunum, kemur í ljós, að 

innflutningur fyrstu 8 mánuði ársins hef-

ur aukizt um 25,6% á móti 11,8% árið 

áður. Verðmæti útflutnings hefur aftur 

á móti ekki aukizt nema um 4,4%, það 

sem af er árinu, á móti 28,6% á sama 

tíma í fyrra. Útflutningsvörubirgðir eru 

hins vegar um 74 millj. kr. hærri nú en 

í ágústlok 1962. 
Í II. töflu er sýndur útílutningur helztu 

vöruflokka til júníloka. Útflutningur á 
fiskmjöli hefur dregizt mjög saman frá 
því, sem var á sama tíma í fyrra, enda 
hafa útflytjendur haldið að sér höndum 
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1. tafla. Inn- og útflutningur og vöruskiptajöfnuSur 
í millj. kr. eftir mánuðum 1961—1963. 

ATH.: Allar tölur eru miðaðar við núverandi gengi. 

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

ATH.: Allar tölur eru miðaðar við núverandi gengi. 
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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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með sölu á því í von um hækkandi verð 
á heimsmarkaðnum síðara hluta ársins, en 
það hefur verið mjög lágt. Skreiðarútflutn-
ingur hefur og minnkað nokkuð hlutfalls-
lega. Hins vegar hefur orðið nokkur aukn-
ing á útflutningi ísfisks, frystrar síldar 
og síldarmjöls. Aðrar breytingar eru smá-
vægilegar. 

Í III. töflu er inn- og útflutningi skipt 
á lönd, og í IV. töflu er sama skipting í 
hlutfallstölum. Miðað við júnílok í ár er 
hlutfallsleg skipting milli frjálsgjaldeyris-
landa og vöruskiptalanda svipuð og á 
sama tíma 1962, og er þó aðeins um aukin 
viðskipti hlutfallslega að ræða í frjálsum 
gjaldeyri. Breytingar á viðskiptum við ein-
stök lönd eru engar verulegar. 

Gjaldeyrisstaða bankanna. 

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

Frá ársbyrjun til ágústloka 1963 hefur 
gjaldeyrisstaðan versnað um 20 millj. kr. 
í frjálsum gjaldeyri versnaði staðan á 

tímabilinu um 87 millj. kr., en batnaði í 
vöruskiptagj aldeyri um 67 millj. kr. Ef 
litið er á þróun gjaldeyrisstöðunnar eftir 
mánuðum, má sjá, að staðan fór batnandi 
fimm fyrstu mánuði ársins, og hafði stað-
an batnað frá ársbyrjun til maíloka um 
271 millj. kr. og þar af mest í maímánuði 
um 155 millj. kr. Hafa ber í huga, að í 
þeim mánuði komu inn 114 millj. kr. af 
framkvæmdaláni, sem tekið var í Bret-
landi í desember 1962. í júní, júlí og ágúst 
hefur staðan versnað samtals um 291 millj. 
kr., þar af mest í júní um 165 millj. kr. 

Stuttar ábyrgðir, þ. e. til eins árs eða 
skemmri tíma, námu 345 millj. kr. í lok 
ágústmánaðar 1963 á móti 302 millj. kr. 
á sama tíma árið áður. Aðrar greiðslu-
skuldbindingar bankanna námu nú 475 
millj. kr., en 270 millj. kr. árið áður. Ýms-
ar kröfur á útlönd námu 151 millj. kr. í 
lok ágúst sl., en 59 millj. kr. árið áður. 
Gjaldeyrisstaða bankanna að viðbættum 
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óinnkomnum kröfum, en frádregnum stutt-
um ábyrgðum og greiðsluskuldbindingum, 
var þannig 461 millj. kr. eignir umfram 
skuldbindingar í lok ágúst 1963, en 366 
millj. kr. á sama tíma 1962. Gjaldeyris-
staða bankanna að kröfum og skuldbind-
ingum meðtöldum hefur því batnað um 
95 millj. kr. á tímabilinu. Stutt vörukaupa-
lán innflytjenda, en þau eru innifalin í 
ábyrgðum og greiðsluskuldbindingum, 
námu 553 millj. kr. í lok ágúst sl., en 354 
millj. kr. á sama tíma árið áður. 

Birgðir útflutningsafurða námu 1.247 
millj. kr. í lok ágúst 1963, en 1.173 millj. 
kr. á sama tíma í fyrra. 

Útgerð og aflabrögð. 

Heildaraflinn fyrstu f jóra mánuði árs-
ins 1963 var 270.223 tonn á móti 229.242 
tonnum á sama tíma 1962. Aflinn hefur 
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V. tafla. Gjaldeyrisstaða bankanna. 
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því aukizt um 18%. Afli togaranna hefur 
aukizt á þessum tíma úr 18.886 tonnum í 
22.513 tonn, en hafa ber í huga, að verk-
fall varð á togurunum 9. marz 1962 og 
stóð til 5. júlí. 

Bátaaflinn hefur aukizt úr 210.356 tonn-
um í 247.710 tonn eða um 18%. Aflaaukn-

ingin stafar af hinum góðu síldveiðum við 
Suður- og Suðvesturland. Hefur síldarafl-
inn á fyrstu þremur mánuðunum aukizt 
úr 27.442 tonnum í 62.420 tonn eða um 
127%. Þorskaflinn minnkaði hins vegar 
úr 83.201 tonni í 71.530 tonn eða um 14%. 
Aflinn af ufsa, löngu og heilagfiski minnk-
aði nokkuð frá því í fyrra, en aflinn af 
ýsu, steinbít, keilu og flatfiski öðrum en 
heilagfiski jókst nokkuð. Rækjuaflinn jókst 
úr 187 tonnum í 291 tonn eða um 56%. 

Nýting á síldaraflanum hefur breytzt 
nokkuð. í bræðslu fóru í fyrra 12.552 tonn, 
en nú 43.812 tonn á fyrstu þremur mán-
uðum ársins. Söltun jókst úr 2.060 tonn-
um í 4.646 tonn. Frysting jókst úr 7.385 
tonnum í 9.059 tonn. Ísuð síld minnkaði 
úr 5.375 tonnum í 4.904 tonn. í ár hefur 
ekkert verið soðið niður af síld, en í fyrra 
voru 69 tonn soðin niður. 

Ísfiskur minnkaði um 2.245 tonn á ár-
inu eða úr 13.662 tonnum í 11.417 tonn. 
Til frystingar fór 934 tonnum minna en 
í fyrra. Til herzlu fóru nú 20.165 tonn, en 
í fyrra 14.961 tonn. Fisksöltun minnkaði 
úr 35.109 tonnum í 20.982 tonn. Frysting 
á skelfiski jókst úr 181 tonni í 267 tonn. 
Niðursuða á skelfiski jókst úr 6 tonnum 
í 23 tonn. 

Fiskneyzla innan lands jókst um 315 
tonn eða úr 3.452 tonnum í 3.767 tonn. 

Í fiskiskýrslum hefur jafnan verið mið-
að við fiskinn slægðan með haus að öðru 
leyti en því, að síld og annar fiskur í 
verksmiðjur hefur verið talinn óslægður 
úr sjó. Nú hefur Fiskifélag Íslands gert 
þá breytingu á skýrslum sínum, að miðað 
er við allan fisk óslægðan upp úr sjó, 
þannig að nú verða fullkomlega sambæri-
legar tölur frá ári til árs, þegar talað er 
um heildarafla. Hefur VI.—VIII. töflu í 
fréttaþáttunum verið breytt í samræmi 
við þetta. 

Landbúnaður. 

Sumarið mun hafa verið landbúnaðinum 
sæmilega hagstætt þrátt fyrir slæma vor-
kulda. Sauðburður gekk almennt vel, og kal 
var ekki teljandi í túnum. Grasspretta mun 
yfirleitt hafa verið í meðallagi framan af 
sumri, en háarspretta verið mjög léleg. í 
heild varð heyfengur í minna lagi, en á 
hinn bóginn varð nýting heyja yfirleitt 
mjög góð. 

Um það leyti sem göngur hófust, gekk 
hríðarveður yfir allt land, og setti niður all-
mikinn snjó, einkum á Norður- og Austur-
landi. Af þessum sökum seinkaði réttum 
allvíða, og erfitt var um flutning á slátur-
fé. Mun fjöldi bænda hafa orðið fyrir 
verulegum skaða af þessum sökum. 

Tölurnar í IX. töflu, sem fengnar ein 
frá Framleiðsluráði landbúnaðarins, sýna 
framleiðslu og sölu mjólkurafurða á fyrra 
helmingi þessa árs og sama tímabili 1962 
til samanburðar. Móttekið mjólkurmagn 
hefur á þessum tíma aukizt hlutfallslega 
um 6,5%, og um almenna aukningu er að 
ræða í sölu mjólkurafurða. Mest hefur 
sala mjólkurosts aukizt eða um rúm 11%. 
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VI. tafla. Fiskafli, sundurliðaður á togara og báta, frá janúar 1961 til maí 1963. 
Miðað við allan fisk óslœgðan upp úr sjó. 

VII. tafla. Fiskaflinn 1960—1963, skipt á fisktegundir. 
Aflinn talinn eins og í VI töflu. 

Þorskur 
Ýsa 
Ufsi 
Langa 
Steinbítur 
Keila 
Karfi 
Heilagfiski 
Skarkoli 
Annar flatfiskur 
Síld 
Humar 
Rækja 
Ósundurliðað . . 

1960 

tonn 

304.245 
42.145 
12.795 
6.764 
9.588 
7.803 

59.110 
1.826 
3.406 
2.697 

136.438 
1.975 
1.336 
2.873 

A l l t á r i ð 

1961 

tonn 

248.669 
51.361 
14.812 
6.476 

13.104 
5.632 

28.532 
1.850 
4.784 
3.006 

325.911 
1.490 
1.385 
2.908 

1962 

tonn 

223.449 
54.276 
13.469 
7.075 

13.367 
5.283 

22.270 
1.539 
5.011 
2.336 

478.127 
2.474 

699 
2.709 

1. á r s f j ó r ð u n g u r 

1962 

tonn 

83.201 
15.528 
5.682 
4.305 
4.960 
3.399 
2.530 

440 
281 
218 

27.442 

187 
750 

1963 

tonn 

71.530 
16.590 
3.166 
2.783 
6.329 
3.535 
3.986 

284 
137 
210 

62.420 

291 
601 

Samtals 593.001 709.920 832.084 148.923 171.862 



146 G J Á R M Á L A T Í Ð I N D I 

VIII. tafla. Hagnýting aflans 1960—1963. 
Aflinn talinn eins og í VI. töflu. 

IX. tafla. Framleiðsla og sala mjólkurafurða 1960—1963. 

A l l t á r i ð 1.—2. á r s f j ó r ð u n g u r 

1960 1961 1962 1962 1963 

Móttekin mjólk . . . tonn 75.915 81.897 88.656 43.161 45.949 
Seld nýmjólk . þús. ltr. 35.411 36.527 38.932 19.612 19.981 
Seldur rjómi . þús. ltr. 972 997 1.013 512 540 
Framleitt smjör 1.100 1.339 1.448 635 690 
Selt smjör 1.059 1.195 1.253 615 649 
Framleitt skyr 1.793 1.877 1.915 930 938 
Framleiddur mjólkurostur • . .. tonn 508 564 699 349 315 
Seldur mjólkurostur . . . tonn 563 573 586 285 317 
Framleiddur mysuostur . . . . . . tonn 47 40 68 31 28 
Framleitt nýmjólkurduft . . . .. tonn 41 42 45 20 132 
Framleitt undanrennuduft .. . tonn 555 727 719 314 248 
Mjólk í niðursuðu . þús. ltr. 37 96 107 36 35 
Undanrenna í ostaefni . . . þús. ltr. 8.370 11.086 13.175 5.661 8.112 
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Framleiðsla á mjólkurosti hefur hins veg-
ar dregizt saman á árinu um tæp 10%, 
en er þó svipuð að magni til og salan. 
Framleiðsla á mysuosti hefur og dregizt 
saman um tæplega 10%. Loks hefur orðið 
allmikill samdráttur í framleiðslu undan-
rennudufts, en önnur framleiðsla mjólk-
urafurða hefur aukizt, sérstaklega þó 
framleiðsla nýmjólkurdufts og undanrennu 
í ostaefni. 

Kaupgjalds- og verðlagsmál. 

Undanfarnir mánuðir hafa verið við-
burðaríkir á sviði kaupgjaldsmála. Orðið 
hafa verulegar almennar kauphækkanir, 
sem nema minnst 7,5%, en jafnframt hef-
ur örlað á nýjum viðhorfum til ákvörðun-
ar launa og launahlutfalla. Hér á eftir 
verður getið helztu breytinga, sem orðið 
hafa á kaupgjaldi nýlega. 

Í júnímánuði gerðu flest almenn verka-
lýðsfélög bráðabirgðasamkomulag um all-
mikla kauphækkun, án þess að til verk-
falla kæmi. Gildir samkomulagið til 15. 
október 1963, en fellur þá úr gildi án upp-
sagnar. Að tilmælum ríkisstjórnarinnar 
var jafnframt samið um að skipa nefnd 
skipaða fulltrúum launþega og atvinnu-
rekenda til þess að gera „athugun á því, 
hversu mikil kauphækkun megi vera, til 
þess að hún komi að gagni fyrir laun-
þega". Athugun nefndar þessarar stend-
ur yfir, þegar þetta er ritað. 

Kauphækkun þessi nam 7 1/2% og nær 
til félagsmanna eftirtalinna samtaka: 
Verkamannafélagsins Dagsbrúnar, Iðju, fé-
lags verksmiðjufólks, Landssambands ís-
lenzkra verzlunarmanna, Alþýðusambands 
Vestfjarða, svo og flestra almennra verka-
lýðsfélaga. Jafnframt urðu nokkrar til-
færslur á störfum milli kauptaxta, t. d. 
hækkaði fiskvinna Dagsbrúnarmanna og 
almenn hafnarvinna um einn flokk. 

Hinn 3. júlí kvað Kjaradómur upp dóm 
um launakjör og vinnutíma ríkisstarfs-
manna samkvæmt nýjum lögum um kjara-
samninga opinberra starfsmanna, er tóku 
gildi á síðastliðnu ári. Með þeim var í 
fyrsta sinn lögfestur samningsréttur op-
inberra starfsmanna gagnvart ríkisvald-

inu um laun og kjör. Náist ekki samningar, 
kemur ekki til verkfalla, heldur sker 
Kjaradómur úr ágreiningi aðila eftir 
ákveðnum reglum. Kjaradómur er skip-
aður þremur mönnum tilnefndum af 
Hæstarétti og einum tilnefndum af hvor-
um málsaðila. 

Aðilar náðu samkomulagi um, að launa-
flokkar skyldu vera 28 og um skiptingu 
starfsmanna í þá. Samkomulag náðist ekki 
um föst laun í hverjum launaflokki, vinnu-
tíma, yfirvinnugreiðslur og önnur starfs-
kjör, og var þeim ágreiningsatriðum skot-
ið til Kjaradóms. 

Kjaradómur úrskurðaði ríkisstarfsmönn-
um verulega launahækkun til leiðréttingar 
á því misræmi, sem orðið var á launum 
þeirra og annarra, er hliðstæð störf stunda 
í einkarekstri, og einnig með tilliti til 
þeirrar menntunar og ábyrgðar, sem störf-
in krefjast. Hækkunin varð því mest í 
efri launaflokkunum. Kjaradómur hafði 
einnig hliðsjón af því, að atvinnuöryggi 
ríkisstarfsmanna er meira en launþega í 
einkarekstri og þeir njóta auk þess ýmissa 
réttinda og hlunninda umfram aðra laun-
þega. Við úrskurð sinn hafði Kjaradómur 
til hliðsjónar almenn laun eftir þá 7 1/2% 
hækkun, sem margir starfshópar höfðu 
fengið skömmu áður. Nokkrar breytingar 
ríkisstarfsmönnum til hagsbóta voru 
ákveðnar á vinnutíma, launum fyrir yfir-
vinnu og öðrum starfskjörum, en einkum 
stefndi dómurinn að því að leiðrétta mis-
ræmi og koma á réttlátari og hagfelldari 
skipan í þessum efnum en áður var. 

Flest félög iðnaðarmanna sömdu á tíma-
bilinu 6.—12. júlí um kauphækkun, er nam 
5% að viðbættum 7 1/2%, án þess að til 
verkfalls kæmi. Félag skipasmiða samdi 
hins vegar um 14,7% hækkun eftir verk-
fall, sem stóð frá 10. maí til 12. júlí. 

Blaðamenn sömdu í ágúst eftir alllangt 
verkfall um hliðstæð laun og fréttamenn 
ríkisútvarpsins höfðu fengið samkvæmt 
Kjaradómi. 

Í ágúst var samið um kauphækkanir á 
togurum, án þess að verkfall yrði. Hjá 
yfirmönnum var hækkunin einkum fólgin 
í hækkun á skiptahlutfalli, en á móti kom 
hækkun á frádrætti frá verðmæti afla 
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X. tafla. Vísitala framfærslukostnaðar. 
Marz 1959 = 100. 

XI. tafla. Vísitala byggingarkostnaðar. 
Október 1955 = 100. 

1959 1960 1961 1962 1963 
Febrúar 133 132 152 173 182 
Júní 132 148 153 175 183 
Október 132 150 168 180 

ATH. Umreikna má þessa vísitölu í vísitölu 
samkvæmt eldra grundvelli með því að marg-
falda hana með 9,69. 

vegna kostnaðar, þegar landað er erlendis. 
Kauphækkun háseta nam 7,5%, en áður 
höfðu þeir fengið 5% hækkun. 

Yfirmenn á farskipum fengu launahækk-
un í lok ágúst, einkum hækkun á yfir-
vinnukaupi, svo og aldurshækkanir. Hækk-
unin hefur verið áætluð 16—17% miðað 
við meðalkaup ársins 1962. Mat- og fram-
reiðslufólk á farskipum fékk einnig svip-
aða kauphækkun. Hásetar og smyrjarar 
á farskipum sömdu eftir nokkurt verkfall 
um 7,5% kauphækkun. Einnig var samið 
um hækkun á yfirvinnugreiðslum og ald-
urshækkanir eftir störf í 2, 4 eða 6 ár hjá 
sama útgerðarfélagi og nokkrar fleiri 
breytingar til hækkunar. 

Samið var um að vinna að því, að kom-
ið væri á kerfisbundnu starfsmati til 
ákvörðunar launahlutfalla á verzlun-

arflotanum. Mun það vera í fyrsta sinn, 
sem samið er um slíkt hér á landi. 

Í september fengu starfsmenn Reykja-
víkurborgar launahækkun, þannig að kjör 
þeirra voru samræmd kjörum ríkisstarfs-
manna samkvæmt Kjaradómi. Launaflokk-
ar eru 28 og laun í hverjum flokki hin 
sömu og í úrskurði Kjaradóms. 

Afurðaverð til bænda hækkaði í sept-
ember um 20,8%. Sexmannanefnd, sem 
skipuð er fulltrúum framleiðenda og neyt-
enda og hefur það hlutverk að ákveða 
verð á landbúnaðarafurðum, náði að þessu 
sinni ekki samkomulagi. Kom því ágrein-
ingurinn til úrskurðar yfirnefndar. 

Af hækkun á afurðaverði bænda leiddi 
hækkun á söluverði landbúnaðarafurða, 
t. d. hækkaði mjólk í lausu máli úr 4,60 
kr. í 5,95 kr. lítrinn og súpukjöt úr 42,35 
kr. í 44,40 kr. pr. kg. Hlutfallsleg hækk-
un á verði til neytenda varð meiri en til 
framleiðenda. Stafar það af því, að verðið 
til neytenda er lægra að krónutölu vegna 
niðurgreiðslna úr ríkissjóði, en niður-
greiðslur breyttust ekki. 

Vísitala framfærslukostnaðar er sýnd 
í X. töflu. í ágústbyrjun var hún 5 stig-
um hærri en í ársbyrjun, en hækkaði í 
ágúst um 5 stig. Hækkunin stafaði eink-
um af hækkun beinna skatta. Vísitala 
byggingarkostnaðar er sýnd í XI. töflu. 
Frá febrúar til júní í ár hækkaði hún um 
eitt stig. Stafar það að mestu af 7,5% 
hækkun verkamannakaups. 

Peningamarkaðurinn. 

Peningamálaþróunin hefur tekið nokkuð 
aðra stefnu nú síðustu mánuði en átti sér 
stað á fyrstu mánuðum ársins. Útlána-
aukning hefur farið mjög ört vaxandi, en 
hins vegar hefur dregið úr aukningu inn-
lána. Jafnframt þessu hefur staða pen-
ingastofnana við Seðlabankann versnað, 
en hins vegar hefur staða ríkissjóðs og 
ríkisstofnana batnað mjög mikið. Peninga-
magn hefur nú aukizt allmikið, en þó miklu 
minna en á sama tíma sl. ár. Aukningin 
er nú 84 millj. kr. á móti 285 millj. kr. 
á sama tíma 1962. Aukningin nú skiptist 
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P E N I N G A M A G N 

því sem næst jafnt milli veltiinnlána og 
seðla, en í fyrra var meginhluti aukning-
arinnar aukning veltiinnlána, en aðeins um 

22 millj. kr. aukning seðlaveltu. Gjald-
eyrisstaða hefur versnað lítið eitt, það sem 
af er árinu, en nánar er greint frá henni 
í fréttaþættinum „Gjaldeyrisstaða bank-
anna" á 142. blaðsíðu í þessu hefti Fjár-
málatíðinda. 

Staða ríkissjóðs og ríkisstofnana við 
Seðlabankann hefur verið óvenju góð, það 
sem af er árinu. í árslok 1962 nam nettó-
innstæða þessara aðila 234 millj. kr. Í lok 
ágústmánaðar hafði nettóinnstæðan hækk-
að í 394 millj. kr., og hefur staðan því 
batnað um 160 millj. kr. átta fyrstu mán-

uði ársins. Á sama tíma 1962 versnaði 
staða ríkissjóðs við Seðlabankann um 90 
millj. kr. Ástæðan til þessarar bættu stöðu 
er að sjálfsögðu góð afkoma ríkissjóðs, 
en afkoma ríkissjóðs er nú til muna betri 
en var á sl. ári. Gagnstætt því, sem yfir-
leitt gerist á þessum tíma árs, hafa skuldir 
ekki aukizt, heldur lækkað nokkuð eða um 
5 millj. kr. Innstæður hafa hins vegar auk-
izt um 155 millj.kr. Ef undan er skilinn 
janúarmánuður, hefur ávallt verið um að 
ræða innstæðu á aðalviðskiptareikningi rík-
issjóðs, en slíkt hefur ekki gerzt áður. 
Sýnir það, hve góð lausafjárstaða ríkis-
sjóðs hefur verið. Þess er að gæta, að inn-
flutningur hefur verið mikill og innheimta 
skatta og tolla hefur gengið vel. Jafn-
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H E I L D A R Ú T L A N B A N K A 

OG S P A R I S J Ó Ð A 

framt hefur lántaka ríkissjóðs í Bretlandi 
í nóvembermánuði sl. áhrif á stöðuna nú. 
Lán þetta byrjaði að koma inn fyrir sl. 

A Ð S T A Ð A R Í K I S S J Ó Ð S 

G A G N V A R T S E Ð L A B A N K A N U M 

áramót og var allt komið inn í maí. Seðla-
bankinn keypti lánið, jafnóðum cg það kom 
inn, og var andvirðið fært ríkissjóði til 
tekna. Þetta gerði það að verkum, að staða 
ríkissjóðs við sl. áramót var ekki alveg 
sambærileg við næsta ár á undan, og sama 
er að segja um það, sem liðið er af þessu 
ári. Hins vegar er endurláni þessa láns 
nú það langt komið, að innstæða þess vegna 
hefur ekki haft veruleg áhrif á stöðu-

A Ð S T A Ð A P E N I N G A S T O F N A N A 

G A G N V A R T S E Ð L A B A N K A N U M 

breytinguna frá áramótum til ágústloka. 
Láninu er varið til ýmissa framkvæmda, 
en einkum þó til raforkumála, hafnargerða 
og síldar- og fiskiðnaðar. 

Reikningsstaða banka og sparisjóða við 
Seðlabankann var mjög góð um sl. ára-
mót. Reikningsskuldir voru aðeins 4 millj. 
kr., en innstæður námu hins vegar 1.062 
millj. kr., þannig að nettóinnstæður voru 
1.058 millj. kr. Til loka maímánaðar batn-
aði staða þessara aðila enn mjög mikið, 
en hefur siðan versnað verulega. Alls hef-
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XII. tafla. Yfirlitstölur úr reikningum banka og sparisjóða. 

1) Peningamagn: Samanlögð seðlavelta, innstæður í sparisjóðsávísanareikningum og hlaupareikn-
ingum viðskiptabanka og sparisjóða að frádregnu geymslufé vegna innflutnings og enn fremur 
hlaupareikningsinnstæður í Seðlabankanum aðrar en innstæður ríkissjóðs og mótvirði banda-
riskra vörukaupalána (P.L. 480 lána). 

2) Mótvirðisfé og geymslufé: Auk mótvirðisfjár á reikningum Seðlabankans er hér með talið 
mótvirði bandarískra vörukaupalána og geymslufé vegna innflutnings. 

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

og 6. dálki í XIII. töflu. 
5) Gjaldeyrisstaða bankanna: Sama tala og í 7. dálki V. töflu. 
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XIII. tafla. Úr reikningum Seðlabankans. 

1) Tölur í 2., 4. og 5. dálki sýna reikningsstöðu ríkissjóðs og ríkisstofnana, banka og sparisjóða og 
fjárfestingarlánastofnana við Seðlabankann. 

2) Mótvirðisfé: Þarna er auk mótvirðisfjár á nafni ríkissjóðs og Framkvæmdabankans talið mót-
virði bandarískra vörukaupalána (P.L. 480). 



F R É T T A Þ Æ T T I R , Peningamálamarkaðurinn 153 

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 sparisjóðsávisanabókum. 
3) Með veltiinnlánum er talið geymslufé vegna innflutnings og innstæður í sparisjóðsávísana-

bókum. 
* Sparisjóður Húsavíkur og Sparisjóður Húnavatnssýslu eru taldir með bönkunum. 

** Þar eð Samvinnusparisjóðnum hefur verið breytt í banka, eru tölur um hann innifaldar í tölum 
um bankana í septemberlok, en eldri tölum hefur enn ekki verið breytt með tilliti til þessa. 
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XV. tafla. Efnahagsreikningar Seðlabankans. 
Í millj. kr. 
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XV. tafla, frh. Efnahagsreikningar Seðlabankans. 
Í millj. kr. 

ÁRSLOK Mánaðarlok 1963 

1961 1962 Marz Apríl Maí Júní Júlí Ágúst 

S k u l d i r : 
Seðlar 509,9 583,8 561,4 577,4 624,6 626,4 626,6 636,1 

Peningastofnanir 641,7 1.138,7 1.192,9 1.274,4 1.260,7 1.128,3 1.121,4 1.074,0 
a. Bankar og sparisjóðiv, 

almennar innstæður 
b. Bankar og sparisjóðir, 

bundnar innstæður 
c. Mótvirði stofnlána 
d. Fjárfestingarlánastofnanir 

117,9 

318,2 
154,6 
51,0 

270.4 

591,3 
201.5 
75,5 

220,1 

663,4 
221,1 
88,3 

268,0 

720,9 
221,0 

64,5 

227,8 

749,0 
217,0 
66,9 

91,6 

779,9 
214,3 
42,5 

126,1 

740,2 
214,1 
41,0 

79,6 

749,0 
213,9 
31,5 

Innstæður á hlaupareikningi 393,1 523,7 531,0 516,4 675,3 637,5 600,4 627,4 
a. Aðalviðsk.reikn. ríkissjóðs 
b. Aðrir rikisreikningar . . . . 
c. Ríkisstofn., alm. innstæður 
d. Ríkisstofn., bundnar innst. 
e. Aðrir reikningar 

39,4 
65.3 
56.4 

154,1 
77,9 

86,2 
77.3 
47.4 

158,9 
153,9 

26,9 
144,3 
84,0 

158,6 
117,2 

14,9 
139,3 
83,8 

158,6 
119,8 

206,6 
176,4 
158.6 
133.7 

11,3' 
194.5 
162.6 
158,6 
110,5 

24,0 
166,9 
156,9 
158,6 
94,0 

72,7 
177,6 
116,2 
158.6 
102,3 

Mótvirðisfé 132,4 250,7 250,4 250,4 250,4 253,5 253,5 271,9 

a. Lokaður reikningur Fram-
kvæmdabankans 

b. Mótvirðissjóður 1961 
57,1 
75,3 

53,5 
197,2 

49,9 
200,5 

49,9 
200,5 

49,9 
200,5 

49,9 
203,6 

49,9 
203,6 

49,9 
222,0 

Innst. Alþjóðagjaldeyrissjóðsins 657,2 485,2 364,3 364,3 364,3 364,3 363,7 363,7 

a. Innstæður 
b. Yfirdráttarlán 

364,3 
292,9 

364,3 
120,9 

364,3 364,3 364,3 364,3 363,7 363,7 

Innstæður Alþjóðastofnana 6,4 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 

Erlendar skuldir 515,2 320,9 384,5 369,7 307,9 316,1 303,9 376,5 

a. Erlendir bankar 
b. Víxlar seldir erlendis . . . . 
c. Skuld við E.P.U 
d. Vöruskiptareikningar . . . . 

41,6 

195,7 
277,9 

31,0 

147,7 
142,2 

53,2 

142,3 
189,0 

41,3 

142,3 
186,1 

65,8 

141,1 
101,0 

62,0 

141,2 
112,9 

85,4 

138,6 
79,9 

154,9 

138,6 
83,0 

Yfirdráttarlán frá Evrópu-
sjóðnum 215,0 — — — — — — — 

Ýmislegt 31,4 28,8 33,9 62,4 86,6 74,0 74,2 66,9 

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

Varasjóður 100,0 100,0 100,0 .100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Annað eigið fé 33,6 36,5 37,7 37,9 37,9 37,9 38,2 38,2 

Alls 3.335,9 3.573,1 3.560,9 3.657,7 3.812,5 3.642,8 3.586,7 3.659,5 
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ur staða þeirra versnað um 93 millj. kr. til 
ágústloka, en batnaði á sama tíma sl. ár 
um 352 millj. kr. Þessi versnandi staða 
hefur komið fram í því, að lausaskuldir 
hafa aukizt um 72 millj. kr. og innstæður 
á viðskiptareikningum hafa lækkað um 
191 millj. kr. Lausafjárstaða banka og 
sparisjóða hefur því rýrnað um 263 millj. 
kr. Á móti þessu kemur aukning bundins 
f jár um 170 millj. kr. Á sama tíma 
sl. ár batnaði lausafjárstaðan um 162 millj. 
kr., en bundið fé jókst um 190 millj. kr. 
Tvær ástæður liggja til þess, að aukning 
bundins f jár er minni nú en á sama tíma 
sl. ár. Heildaraukning innlána er nú minni 
en þá var, og jafnframt var slakað á kröf-
um um innlánabindingu í byrjun þessa 
árs. Lækkun á lausum innstæðum á við-
skiptareikningum er tengd hinni miklu 
aukningu útlána banka og sparisjóða, sem 
er langtum meiri en aukning innlána, og 
breyttri gjaldeyrisstöðu. 

Endurkaup afurðavíxla hafa aukizt um 
143 millj. kr., það sem af er árinu, en lækk-
uðu á sama tíma sl. ár um 76 millj. kr. Af 
aukningunni eru 10 millj. kr. vegna land-
búnaðar, en 133 millj. kr. vegna sjávar-
útvegs. Birgðir útflutningsafurða voru 
fremur litlar í árslok 1962 og lækkuðu 
verulega á því ári. Því voru endurkeyptir 

víxlar mun lægri í ársbyrjun 1963 heldur 
en 1962. Þar hjálpaði einnig til lántaka 
Landsbankans í Bandaríkjunum, en láns-
féð var notað til að standa straum af af-
urðabirgðum íslenzkra útflytjenda í Banda-
ríkjunum. Áhrifa þessarar lántöku gætti 
einkum síðara hluta ársins, og hefur þess 
verið getið áður í Fjármálatíðindum. Út-
flutningur hefur gengið fremur hægt, m. a. 
er lítið farið að flytja út af sumarsíldinni. 
Afurðabirgðir eru því mun meiri í landinu 
en var 1962, og er þetta höfuðástæðan fyr-
ir hinni miklu aukningu endurkaupa. 

Sé tekin saman reikningsstaða banka og 
sparisjóða og staða endurkeyptra víxla, 
hefur heildarstaðan við Seðlabankann 
versnað um 236 millj. kr. nú, en hún batn-
aði á sama tíma 1962 um 408 millj. kr. 

Staða fjárfestingarlánastofnana við 
Seðlabankann hefur á árinu versnað um 
21 millj. kr., sem er 10 millj. kr. minna en 
á sama tíma sl. ár. Þarna er eingöngu um 
að ræða lækkun innstæðna, því að skuldir 
hafa lækkað verulega eða um 23 millj. kr. 

Heildarútlán banka og sparisjóða hafa 
á árinu aukizt um 837 millj. kr., sem er 
432 millj. kr. meira en á sama tíma sl. 
ár, þ. e. aukningin er rúmlega tvöföld á 
við það, sem þá var. Af þessari aukningu 
eru 727 millj. kr. í bönkum, en um 110 
millj. kr. í sparisjóðum, þar af 72 millj. 
kr. í 5 stærstu sparisjóðunum. Á sama 
tíma 1962 nam útlánaaukning bankanna 
301 millj. kr., en aukning á útlánum spari-
sjóðanna var þá 104 millj. kr. Meginhluti 
þessarar geysimiklu aukningar útlána 
bankanna hefur farið til sjávarútvegs og 
verzlunar. Aukning á lánum til sjávarút-
vegs nemur samtals 251 millj. kr., en til 
verzlunar nemur aukningin alls 214 millj. 
kr. Ástæðna til aukningar sjávarútvegs-
lána hefur verið getið nokkuð hér að 
framan, svo sem hægari útflutnings, en 
jafnframt eiga kauphækkanir þær, sem 
átt hafa sér stað nú á síðustu mánuðum, 
sinn þátt í aukinni fjárþörf sjávarútvegs-
ins. Þetta á ekki sízt við um fiskiðnaðinn. 
Um ástæður fyrir útlánaaukningu til 
verzlunar er það helzt að segja, að aukið 
viðskiptamagn hlýtur að valda auknum 
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XVI. tafla. Efnahagsreikningar viðskiptabankanna. 
Samandreginn efnahagur Landsbankans, Útvegsbankans, Búnaðarbankans, 

Iðnaðarbankans og Verzlunarbankans 1) 

Í millj. kr. 

1) Sparisjóður Húsavíkur, sem sameinaðist Landsbankanum 1. jan. 1963, og Sparisjóður Húnavatns-
sýslu, sem sameinaðist Búnaðarbankanum 1. jan. 1963, eru taldir með í töflunni öll árin. 
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fjárþörfum, og eins getur valdið þarna 
miklu um sú ónákvæmni, sem ávallt hlýt-
ur að gæta í flokkun á útlánum. 

Þriðji stærsti liður útlánaaukningarinn-
ar eru lán til iðnaðar, sem aukizt hafa 
um 83 millj. kr., en það er meira en tvö-
föld sú aukning, sem varð á sama tíma 
sl. ár. Þessari aukningu á útlánum til iðn-
aðar veldur m. a. það, að nú er um að 
ræða geysimiklar iðnaðarframkvæmdir, 
svo sem uppbyggingu og endurnýjun í 
sambandi við síldariðnað og annan fiskiðn-
að. Þarna mun þó að nokkru vera um að 
ræða bráðabirgðalán, sem bankarnir hafa 
veitt, þangað til viðkomandi aðilar fá löng 
fjárfestingarlán. Af því leiðir, að nokkuð 
af hinum nýju iðnaðarlánum kemur til 
með að greiðast niður. 

Sparifjáraukning er nú mun meiri en 
áður hefur verið á sama tíma árs. Alls 
nemur aukningin til ágústloka 441 millj. 
kr. Á sama tíma sl. ár nam aukningin 396 
millj. kr. og var því 45 millj. kr. minni 
en nú. Af þessari aukningu eru nú 353 
millj. kr. í bönkum, en 88 millj. kr. eða 
20% eru í sparisjóðum. Á sama tíma sl. 
ár voru um 24% sparifjáraukningarinnar 
í sparisjóðum. 

Aukning veltiinnlána er nú lítil miðað 
við það, sem verið hefur á sama tíma und-
anfarin ár. Nú er aukningin til ágúst-
loka 49 millj. kr., en var 235 millj. kr. á 
sama tíma 1962. Ástæður til þessarar 
breytingar eru vafalaust margar. Má þar 
t. d. nefna, að aukið viðskiptamagn og 
kauphækkanir þær, sem orðið hafa á und-
anförnum mánuðum, hafa mjög þrengt 
lausafjárstöðu fyrirtækja. 

Ef litið er á heildarþróunina, það sem 
af er árinu, má skipta henni í tvennt. Til 
loka maímánaðar jukust útlán verulega 
eða um 473 millj. kr. á móti 202 millj. kr. 
1962. Innlánaaukning varð hins vegar mun 
meiri eða 533 millj. kr. á móti 520 millj. 
kr. árið á undan. Jafnframt þessu batn-
aði gjaldeyrisstaðan mikið eða um 271 
millj. kr., og reikningsstaða innlánsstofn-
ana við Seðlabankann batnaði um 127 millj. 
kr. í júnímánuði urðu svo umskipti. Spari-
fjáraukningin hélzt í svipuðu horfi og áð-
ur, en veltiinnlán lækkuðu mikið. Jafnframt 

þessu héldu útlán áfram að aukast, og 
gjaldeyrisstaða og reikningsstaða við 
Seðlabankann versnuðu verulega. Frá maí-
lokum til ágústloka hafa útlán banka og 
sparisjóða aukizt um 365 millj. kr., en inn-
lán hafa lækkað um 43 millj kr. Á sama 
tíma hefur gjaldeyrisstaða bankanna 
versnað um 291 millj. kr., og reiknings-
staða innlánsstofnana við Seðlabankann 
hefur versnað um 220 millj. kr. 

Viðskiptasamningar. 

S v í þ j ó ð . Hinn 11. marz 1963 var und-
irritað í Stokkhólmi samkomulag um við-
skipti milli Íslands og Svíþjóðar á tíma-
bilinu 1. apríl 1962 til 31. marz 1963. Sam-
komulagið er óbreytt frá fyrra ári og gild-
ir til 31. marz 1964 og framlengist síðan 
sjálfkrafa um eitt ár í senn, sé því ekki 
sagt upp með tveggja mánaða fyrirvara. 

F r a k k l a n d . Með erindaskiptum í Par-
ís hinn 5. apríl 1963 var viðskiptasamn-
ingur Íslands og Frakklands frá 6. desem-
ber 1951 framlengdur til 31. desember 1963. 

P ó l l a n d . Hinn 12. júlí 1963 var á 
grundvelli viðskiptasamnings frá 18. nóv-
ember 1949 undirritað í Reykjavík sam-
komulag um viðskipti milli íslands og Pól-
lands á tímabilinu 1. október 1963 til 30. 
september 1964. Samkvæmt vörulistum 
þeim, sem nú hefur verið samið um, er 
gert ráð fyrir, að Íslendingar selji Pól-
verjum frysta síld, saltsíld, fiskmjöl, lýsi, 
gærur, garnir o. fl., en kaupi frá Pólverj-
um kol, vefnaðarvöru, efnavörur, járn-
vörur, vélar, verkfæri, búsáhöld, timbur, 
sykur o. fl. 

T é k k ó s l ó v a k í a . Hinn 26. ágúst 1963 
var undirritaður í Reykjavík viðskipta-
samningur milli Íslands og Tékkóslóvakíu. 
Gildistími samningsins er til 30. septem-
ber 1966, en framlengist eftir það sjálf-
krafa um eitt ár í senn, nema annar hvor 
aðili segi samningnum upp eða óski eftir 
breytingu með sex mánaða fyrirvara. Gagn-
kvæmar vöruafhendingar skulu fara fram 
samkvæmt vörulistum, sem árlega sé sam-
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XVII. tafla. Innlán og útlán Söfmmar-
sjóðs og innlánsdeilda kaupfélaga. 

Í millj. kr. 

Söfnunarsjóður Kaupfélög 

Útlán Innstœður 
og Inn- í innláns-

Árslok verðbréf lán deildum 
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 17,9 241,0 
1961 19,0 18,6 282,0 
1962 20,3 19,5 345,3 

ið um fyrir fram með gildistíma frá 1. 
október til 30. september. Hafi samningar 
ekki tekizt um vörulista fyrir byrjun gildis-
tímabils, skal áður umsaminn vörulisti 
gilda hlutfallslega inn í nýtt samningstíma-
bil. Samkvæmt vörulistum þeim, sem nú var 
samið um, selja Íslendingar Tékkum fryst 
fiskflök, frysta síld, saltsíld, fiskmjöl, lýsi 
o. fl., en kaupa frá Tékkum vefnaðarvöru, 
skófatnað, búsáhöld, rúðugler, járn- og 
stálvörur, vélar, bíla, iðnaðarvörur o. fl. 

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 . Papp-
írskrónan er nú 5,12536% af upphaflegu 
verðgildi sínu. Ein pappírskróna samsvar-

ar nú 0,0206668 gr af skíru gulli. Sam-
kvæmt því jafngilda 100 gullkrónur 
1.951,09 pappírskrónum. 

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

Kaupgengi Bandarikjadollars er 42,95 
kr. og sölugengi 43,06 kr. Gengi á öðrum 
frjálsum gjaldeyri er skráð eftir gengi 
viðkomandi gjaldeyris gagnvart dollar. 

Í XVIII. töflu eru sýndar þær breyting-
ar, sem orðið hafa á skráningu erlends 
gjaldeyris hjá Seðlabanka Íslands, frá því 
að yfirlit yfir 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. kaup-
gengi og 598,00 kr. sölugengi, allt miðað 
við 100 einingar af erlendu myntinni. Þá 
hefur skráning einnig verið óbreytt á reikn-
ingskrónu í sambandi við viðskipti við 
vöruskiptalönd, þar sem reikningsviðskipt-
in eru skráð í íslenzkum krónum: kaup-
gengi 99,86 kr. og sölugengi 100,14 kr. 
fyrir hverjar 100 reikningskrónur. Sömu-
leiðis hefur gengið verið óbreytt á reikn-
ingspundum í sambandi við viðskipti við 
vöruskiptalönd, þar sem viðskiptin eru 
skráð í sterlingspundum sem reikningsein-
ingu: kaupgengi 120,25 kr. og sölugengi 
120,55 kr. fyrir hvert reikningspund. 

XVIII. tafla. Gengisskráning hjá Seðlabanka Íslands 
1. júní 1963 til 30. september 1963. 
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XVIII. tafla, frh. Gengisskráning hjá Seðlabanka Íslands 
1. júní 1963 til 30. september 1963. 


