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Í árslok 

Fyrstu drættirnir í hina tölulegu mynd 
af þróun þjóðarbúskaparins árið 

1963 eru að koma fram, þegar þetta er 
skrifað. Eftir því sem á nýja árið líður, 
munu þessir drættir skýrast og myndin 
verða fyllri með upplýsingum um fjöl-
mörg mikilvæg atriði. Við fyrstu sýn 
eru tölurnar um afkomu þjóðarbúsins út 
á við árið 1963 hagstæðari en ástæða var 
til að ætla fyrir nokkrum mánuðum. 
Engu að siður er breytingin frá árinu 
1962 mikil og til hins verra. 

Greiðslujöfnuður þjóðarbúsins gagn-
vart útlöndum árið 1962 reyndist sam-
kvæmt lokatölum hagstæður um 355 
millj. kr., og er það bezta afkoma, siðan 
styrjöldinni lauk. Enn er aðeins hægt 
að áætla greiðslujöfnuðinn 1963 mjög 
lauslega, en flest bendir til þess, að á 
árinu hafi orðið halli, er hafi numið 
um 200 millj. kr. Þetta þýðir, að heild-
arneyzla og fjárfesting hefur aukizt 
meira á árinu en þjóðarframleiðslan. 
Þótt hér stefni í öfuga átt, hefur ekki 
enn skapazt alvarleg hætta fyrir stöðu 
þjóðarbúsins út á við, enda dró verulega 
úr aukningu innflutnings síðustu mán-
uði ársins. Auk þess hefur þessi þróun 
ekki komið enn fram í rýrnun gjaldeyr-
isstöðunnar, sem batnað á árinu 1963 
um 161 millj. kr. Þessi bati stafaði þó 
eingöngu af mikilli notkun erlends láns-
fjár. 

Aðrir hlutir hafa hins vegar breytt 
hinu raunverulega ástandi efnahagsmál-
anna miklu meira en tölurnar um af-
komuna út á við bera með sér. Hin 
mikla þensla, sem magnaðist, eftir þvi 
sem á árið leið, og einkenndist bæði af 
víxlhækkunum kaupgjalds og verðlags 
og ört vaxandi neyzlu og fjárfesting-
arkapphlaupi, hefur gjörbreytt því 
efnahagsástandi, sem ríkt hafði árið 
1962. Glöggt er nú hægt að sjá, hve 
hættuleg slík verðlags- og kaupgjalds-
þróun er framtíðarheilbrigði efnahags-
kerfisins og hve skaðleg hún er til lengd-
ar fyrir flesta launþega og atvinnurek-
endur. 

Kauphækkanir, sem eru umfram 
vaxandi framleiðni atvinnuveganna, 
hljóta að hverfa jafnóðum í straum 
nýrra verðhækkana. Hækkandi frarn-
leiðslukostnaður dregur úr samkeppnis-
hæfni atvinnuveganna, bæði þeirra, 
sem flytja út, og hinna, sem keppa við 
innflutta vöru. En jafnframt þrengir 
að rekstri fyrirtækja vegna aukinnar 
rekstrarfjárþarfar, sem stafar af hækk-
andi kostnaði og ógætilegri fjárfest-
ingu og er vís fylgifiskur allrar verð-
þenslu. Það er þvi engin tilviljun, að 
nú er svo komið eftir þetta mikla velti-
ár, að kvartanir um rekstrarfjárskort 
eru háværari en um margra ára skeið, 
þrátt fyrir hina geysimiklu útlánaaukn-
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ingu árið 1963. Loks hafa verðhækk-
anir dregið úr sparifjármyndun og rýrt 
verðgildi fjárfestingarsjóða og hvers 
konar sparnað og dregið þannig úr 
getunni til heilbrigðra framkvæmda og 
uppbyggingar. Batnandi greiðslufjár-
staða fyrirtækja, skipulegur rekstur og 
heilbrigð fjárfesting eru því meðal 
þeirra gæða, sem varpað hefur verið 
á verðbólgubálið. Og þetta eru gæði, 
sem aðeins verða endurheimt á löng-
um tíma. 

Hinar miklu kaup- og verðhækkanir 
hafa þannig fært margt í hinu íslenzka 
hagkerfi alvarlega úr skorðum. Þær 
ráðstafanir, sem nú hafa verið gerðar 
vegna sjávarútvegsins, eru vafalaust 
engum fagnaðarefni, en nægja vonandi 
til að forða stóráföllum. Meginvandinn 
verður hins vegar ekki umflúinn, en það 
er, að aukin neyzla og hækkandi rekstr-
arkostnaður getur ekki leitt til annars 
en samdráttar í fjárfestingu og aukinna 
erfiðleika í rekstri atvinnuveganna. 
Fyrir þá, sem telja öran hagvöxt og 
heilbrigðan atvinnurekstur mikilvægan i 
íslenzku þjóðfélagi, er slik þróun vissu-
lega áhyggjuefni. Hitt, að horfast ekki 
í augu við vandann, en láta skeika að 
sköpuðu, þótt neyzla og fjárfesting fari 
langt fram úr framleiðsluverðmæti 

þjóðarbúsins, mundi aðeins leiða til 
þess, að á skömmum tíma yrði kastað 
á glæ þeim gjaldeyrisforða, sem þjóðin 
hefur nú eignazt, unz við tæki nýtt 
gjaldeyriskreppu- og haftatímabil. 

Sá gjaldeyrisforði, sem byggður hef-
ur verið upp með erfiðismunum undan-
farin ár, er til þess ætlaður að vera 
varasjóður þjóðarinnar og vörn gegn 
áföllum. Sizt af öllu má eyða honum 
til einskis í tilgangslausa umframeyðslu, 
hvort sem er til neyzlu eða fjárfest-
ingar. Á hinn bóginn veitir hann nú 
stjórn efnahagsmálanna svigrúm til að 
athuga gaumgæfilega allar leiðir, sem 
til greina koma til að losna úr þeim 
vanda, sem skapazt hefur. Þetta svig-
rúm er nú einnig nauðsynlegt til þess að 
fram komi, svo að ekki verði um villzt, 
hið raunverulega ástand atvinnuveg-
anna eftir umbyltingar síðasta árs. Eft-
ir að menn hafa áttað sig til fulls á því 
mikla tjóni, sem kaupgjalds- og verð-
hækkanirnar hafa valdið atvinnuvegum 
þjóðarinnar, og séð, hve mjög þær 
kreppa að öllum framkvæmdum og upp-
byggingu, er þess að vænta, að almenn-
ari skilningur fáist á nauðsyn þess að 
nema nú staðar eða jafnvel freista þess 
að snúa verðhækkunarhjólinu aftur á 
bak. 

J. N. 



Valdimar Kristinsson: 

Þróunarsvæði á Íslandi 

Eitt helzta einkenni þeirrar þjóðfélags-
byltingar, er gengið hefur yfir 

Vesturlönd siðustu einn til tvo manns-
aldra, eru hinir miklu fólksflutningar 
til borganna, sem átt hafa sér stað. Iðn-
þróunin hefur mjög stuðlað að auknu 
þéttbýli, enda þrífast verksmiðjur að 
jafnaði bezt, þar sem þær njóta beins 
eða óbeins stuðnings og þjónustu 
margra annarra verksmiðja og verk-
stæða, auk þess sem það er mikilvægt 
fjölda fyrirtækja að vera sem næst 
stórum markaði. Það eykur svo aftur 
aðdráttarafl borganna, að þær bjóða 
fólki upp á fjölbreyttan vinnumarkað 
í iðnaði, samgöngum og verzlun. 

Ísland fór lengi vel á mis við þær 
framfarir, sem áttu sér stað annars 
staðar á Vesturlöndum. Þetta var enn 
alvarlegra, þar sem frumstæður land-
búnaður, sem var aðalatvinnuvegur 
þjóðarirmar, gaf minna í aðra hönd hér 
á landi en í flestum nágrannalöndunum, 
einkum vegna erfiðari veðráttu. Ekki 
fór að rofa til í atvinnumálunum, fyrr 
en þilskipaútgerðin hófst fyrir alvöru 
upp úr 1880. Byltingin í sjávarútveg-
inum skapaði áður óþekkta atvinnu-
möguleika, og tóku þeir menn þá að 
setjast að við sjávarsíðuna, sem áður 

höfðu aðeins farið úr sveitinni á ver-
tíðir. 

Nokkurt þéttbýli tók að myndast 
víða um land, þar sem bezt voru skil-
yrði til að nýta hin ýmsu fiskimið. Beztu 
þorskamiðin voru úti fyrir Suðvestur-
landi og Vestfjörðum, en síldarmið við 
miðbik Norður- og Austurlands. Á þess-
um stöðum risu því flest þorpin og bæ-
irnir. Þrátt fyrir framþróunina var at-
vinna býsna árstíðabundin, eins og ver-
ið hafði í sveitinni, enda fundu menn 
brátt, að meira var af þeim gula utar, 
og þar var veiðin ekki eins háð árstíðum. 
Þá hófst togaraútgerðin upp úr alda-
mótunum og þar með einasti stórrekst-
urinn, er lengi var hér á landi. Togar-
arnir höfðu ekki einungis þau áhrif að 
draga fólk að sjávarsíðunni, heldur 
stuðluðu þeir fyrst og fremst að upp-
byggingu fárra staða, og þá einkum 
Reykjavíkur og Hafnarfjarðar, þar sem 
þeir þurftu á margvíslegri þjónustu að 
halda, sem ekki var hægt að veita á 
minni stöðum. 

Þróunin hafði því orðið hin sama á 
Íslandi og í nágrannalöndunum, en 
fólksflutningarnir hér á landi hófust 
síðar og byggðust frekar á fiskveiðum 
en iðnaði lengi vel. Á síðustu áratug-
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um hefur iðnaður þó einnig hér orðið 
aðalatvinnuvegur þeirra, sem í þéttbýl-
inu búa. Þar sem þéttbýlisstigið á Ís-
landi er orðið eins hátt og víðast á Vest-
urlöndum, en fólksflutningarnir úr 
dreifbýli í þéttbýli hafa staðið skemur 
yfir, hefur eðlilega orðið skyndilegri 
röskun þjóðfélagshátta hér á landi en 
víðast hvar annars staðar. Á einum 
mannsaldri eða svo hefur aðstaða 
breytzt frá því, að í landinu var einn 
smábær og allmörg þorp, en aðrir íbúar 
í sveit, í það, að nú býr helmingur lands-
manna á stað, sem er að verða að stór-
borg (100 þús. íbúar), og minna en 
fimmtungur landsmanna býr í sveitum. 

Eðlilegt er, að ýmsum þeim, sem hafa 
lifað þessar breytingar, þyki nóg um, 
því að slík bylting getur að sjálfsögðu 
ekki orðið eingöngu til góðs, en þegar 
litið er á þjóðfélagið í heild, sýnast 
kostirnir þó hafa verið yfirgnæfandi. 
Nútíma þjóðfélag er ekki hægt að 
byggja upp án þéttbýlis og borga. Og 
Islendingar virðast hafa verið stað-
ráðnir í að mynda slíkt þjóðfélag, enda 
er það undirstaða hinna stórbættu lífs-
kjara, sem fólkið vill sízt án vera. Und-
irstaðan skapaðist af stórrekstrinum í 
sjávarútveginum, og síðan bættist við 
allfjölbreyttur iðnaður og ýmiss konar 
þjónusta. Flestir fóru að geta fengið 
starf við sitt hæfi, verkaskiptingin 
jókst stórlega og afköstin sömuleiðis. 
Afleiðingarnar má sjá í nær öllum 
starfsgreinum og um allt land. Jafnvel 
landbúnaðurinn,sem einmitt hefur orðið 
undir í samkeppninni um vinnuaflið, 
hefur tekið algerum stakkaskiptum til 
hins betra á þessum byltingartímum. 
Nú stunda menn eingöngu landbúnað 
í sveitum, en kaupa iðnvarninginn frá 
afkastamiklum verksmiðjum, sem vefa 
og sníða miklu betur en hægt var í bað-
stofunni í gamla daga. Með aðstoð véla 
heyjar bóndinn á við marga, jafnvel 

á við marga tugi manna, þegar vel geng-
ur. Og í þéttbýlinu er öruggur markað-
ur fyrir afurðirnar. 

Þróunarsvæði. 

Nútíma atvinnuhættir miðast að veru-
legu leyti við þéttbýli í einhverri mynd 
og hina margvíslegu þjónustu, sem það 
hefur upp á að bjóða, enda er ýmiss 
konar starfsemi útilokuð nema í borg-
um, og þarf stundum stórar borgir til. 
Til þess að byggja upp nútíma þjóð-
félag var Íslendingum því nauðsynlegt 
að eignast nokkuð stóra borg, en fá-
menni þjóðarinnar hefur hingað til ekki 
leyft uppbyggingu nema einnar raun-
verulegrar borgar. 

Áhrifin frá borgarmynduninni í 
Reykjavík hafa orðið til þess, að á 
Suðvesturlandi hefur myndazt eins kon-
ar þróunarsvæði. Stór markaður hefur 
dregið til sín hvers konar iðnfyrirtæki 
og þjónustu, og landbúnaðarhéruðin í 
nágrenninu hafa dafnað. Allt svæðið 
fær orku frá sömu orkuverum, og margt 
annað er sameiginlegt. Samgöngur eru 
hvergi betri á landinu, og þar með eru 
skapaðar aðstæður fyrir meira eða 
minna sameiginlegan vinnumarkað, 
sameiginlega heilbrigðisþjónustu og 
sameiginlegt menningar- og skemmt-
analíf. Reykjavík og nágrenni hefur að 
sönnu vaxið langörast, en staðir í nokk-
urri fjarlægð hafa einnig dafnað vel. 
Staðir eins og Akranes, Borgarnes, 
Hveragerði og Selfoss njóta þess allir 
að vera í nálægð Reykjavíkur og vera 
á sjálfu þróunarsvæðinu. Sé þetta þró-
unarsvæði, er hefur Reykjavík sem 
kjarna, talið ná frá ofanverðum Borg-
arfirði út á Reykjanes og austur undir 
Eyjafjöll, þá búa nær 2/3 hlutar lands-
manna á svæðinu. Sú staðreynd þykir 
mörgum uggvænleg vegna þeirra áhrifa, 
sem þetta hefur haft á aðrar byggðir 
landsins, en á hinn bóginn verður að 
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taka tillit til þess, hve þjóðfélagið hef-
ur hagnazt mikið á þessari þróun; þétt-
býli og stóran markað var nauðsynlegt 
að skapa. 

Hagstæð áhrif þéttbýlis sjást í 
Reykjavík og nágrenni hennar, og þá 
fyrirmynd þarf að nota annars staðar 
á landinu. En útilokað er að stuðla að 
myndun verulegs þéttbýlis í hverju hér-
aði. Til þess myndi skorta fólk, f jár-
muni og ýmiss konar aðstöðu. Eina 
leiðin til að tryggja góðan árangur 
hlýtur þvi að vera sú að stuðla að al-
hliða uppbyggingu ákveðinna svæða, 
þar sem reynsla og rannsóknir sýndu, 
að skilyrði væru bezt. Þannig myndist 
þróunarsvæði með ákveðnum kjarna og 
öðru þéttbýli, eftir því sem aðstæður 
segja fyrir um. 

Þegar áætlanir eru gerðar og ákvarð-
anir teknar um framkvæmdir, er stöð-
ugt verið að velja á milli fleiri eða færri 
möguleika til notkunar á því fjármagni, 
sem fyrir hendi er á hverjum tíma. 
Margt verður því jafnan útundan, og 
annað dregst úr hömlu af því, sem mik-
ill áhugi er fyrir, að framkvæmt verði. 
Áætlanagerðin velur ekki aðeins verk-
efni, heldur tímasetur þau einnig og 
staðsetur. Síðastnefnda atriðið, hvar 
hlutirnir eru gerðir, skiptir oft engu 
minna máli en hvenær og jafnvel hvort 
þeir eru gerðir. 

Fólk, sem býr í nágrenni fram-
kvæmda, hefur að jafnaði verulegra 
beinna og óbeinna hagsmuna að gæta 
af þeim, og nægir að minna á, hve fast-
eignir hækka í verði á gróskumiklum 
athafnastöðum. Hagsmuna- og þar með 
stjómmálaátök eiga sér þvi mjög oft 
stað í sambandi við staðsetningu at-
vinnufyrirtækja og stofnana. Ákvarð-
anir verða þess vegna gjarnan mun 
handahófskenndari en efni standa til 
að öðru leyti og eru oft teknar án heild-

aryfirsýnar yfir viðkomandi atvinnu-
vegi og landshluta. 

Kjördæmabreytingin hefur án efa 
haft nokkur áhrif í þá átt að skapa 
mönnum yfirsýn yfir vandamál og skil-
yrði einstakra héraða, þannig að nú 
verður frekar en áður hlustað á hug-
myndir, er miða að heildaruppbyggingu 
jafnhliða verkaskiptingu innan stórra 
svæða. En meginhluti nýrra atvinnu-
hátta og annars nútímalifs miðast við 
þéttbýli, eins og rætt hefur verið um 
hér að framan. Aðaláherzluna verður 
því að leggja á þá kjarna, sem þéttbýlið 
myndar. Og í þessu sambandi ber að 
hafa í huga, að vissulega er ekki nóg 
að sjá fólkinu fyrir frystihúsum og síld-
arverksmiðjum til að halda uppi mikilli 
atvinnu og háum tekjum; það verður 
einnig að hafa góð tækifæri til að eyða 
aflafénu í samræmi við kröfurnar um 
stöðugt bætt lífsskilyrði. 

Höfuðborgarsvæðið. 
Þegar athuga skal, hvar skilyrði 

kunna að vera bezt á landinu til mynd-
unar þróunarsvæða, er rétt að lýsa 
nokkru nánar einasta raunverulega þró-
unarsvæðinu, sem myndazt hefur, en 
eðlilegt er að kenna það við höfuðborg-
ina, Reykjavík, svo mjög sem hún ber 
ægishjálm yfir aðrar byggðir landsins. 
Raunhæfust mynd af aðstöðu hennar 
fæst þó, ef talað er um Stór-Reykjavík, 
er nái yfir Reykjavík, Kópavog og Hafn-
arfjörð auk Seltjarnarnes-, Garða- og 
Bessastaðahreppa, að viðbættum meg-
inhluta af Mosfellshreppi. Segja má, 
að allt þetta svæði sé efnahags- og fé-
lagsleg heild og að verulegu leyti sam-
byggt, enda mun það á næstu áratugum 
mynda samfellda borg. Á þessu svæði 
búa nú um 95 þús. manns eða rúmur 
helmingur þjóðarinnar. 

Á litprentaða kortinu, sem fylgir 
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þessari grein, er þróunarsvæði Suðvest-
urlands eða höfuðborgarsvæðið merkt 
með tveimur litum, rauðum og græn-
um. Rauðu fletirnir sýna þéttbýlis-
kjarnann, Reykjavik, og þau svæði, þar 
sem hægt er að komast til eða frá kjarn-
anum á einni klukkustund eða skemmri 
tíma. En klukkustund er einmitt viður-
kennd sem sá hámarkstími, er hægt sé 
að fara með góðu móti á vinnustað frá 
heimili eða til að njóta daglegrar þjón-
ustu á ýmsum sviðum, ef svo ber undir. 
Klukkutímamörkin eru hér að jafnaði 
miðuð við 50 km akstur eftir þjóðveg-
um. Á Reykjanesi er þó reiknað með 
steypta veginum, sem nú er verið að 
leggja, og þar sem hann gerir hraðari 
umferð mögulega, verður svo til öll 
byggð á Reykjanesi innan þessara 
marka frá Reykjavík. Þar sem enn 
fremur má gera ráð fyrir, að ekki líði 

Litprentaða kortið sýnir dreifingu íbúanna sam-
kvæmt manntalinu 1. des. 1960. Hver punktur 
táknar 50 manns, og flatarmál hringanna segir 
til um ibúafjöida, þar sem 500 manns eða fleiri 
búa. Til frekari glöggvunar er íbúafjöldi þessara 
staða merktur inn á kortið í þúsundum. Með 
Reykjavík er tekinn Kópavogur og Seltjarnarnes 
(alis 79.900 ibúar), Garðahreppur með Hafnar-
firði (8.200 íbúar), og Keflavík og Njarðvikur eru 
teknar saman (6.000 íbúar). Punktar, sem raðað 
er upp í rétthyrnda fleti, sýna kauptún og þorp, 
er hafa færri en 500 íbúa. 

Til samanburðar er svo sýnt kort með íbúafjöld-
anum og dreifingu hans árið 1860. Þá voru lands-
menn 66.987, en íbúar Reykjavíkur 1.444. Á því 
korti táknar meginhluti punktanna 50 manns, 
eins og er á stóra kortinu, en. einnig eru notaðir 
tvenns konar stærri punktar á þéttbýlum stöðum, 
er tákna 50—100 manns og 100—200 manns. 

Rauðu og grænu fletirnir á stóra kortinu eiga 
að tákna þróunarsvæði, eins og rætt er um þau í 
textanum, og hinir svokölluðu mikilvægu athafna-
staðir eru merktir með brotinni línu, en um þá 
er rætt í lok greinarinnar. 

Brjótið út næstu síðu. 
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mjög langur tími, þar til vegur yfir 
Hellisheiði verði lagður varanlegu slit-
lagi, þá munu klukkutímamörkin ná 
alla leið að Selfossi. Einnig ná þau frá 
Reykjavik að Þingvallavatni og upp í 
Kjós. 

Þó að menn, er vinna í Reykjavík, 
fari ekki almennt á næstu áratugum að 
búa við Ölfusá, Þingvallavatn eða á 
Hvalsnesi, þá verður með bættu vega-
kerfi bráðum ekkert því til fyrirstöðu, 
þegar hafðar eru í huga byggðavenjur 
erlendis. Og hér er ekkert nýtt á ferð-
inni. Jafnvel í hinni fornu Rómaborg 
teygðist byggðin 3 1/2 km norður frá 
Forum Romanum, en það var einmitt 
klukkutíma gangur miðað við gatna-
skipunina og umferðina, sem þar var. 
Utan Stór-Reykjavíkur, en innan 
klukkutímamarkanna, eru nokkrir aðr-
ir þéttbýliskjarnar. Þar af er Keflavík 
og Njarðvíkur með um 6 þús. íbúa lang-
stærstur. Aðrir eru Sandgerði, Grinda-
vík og Hveragerði auk Selfoss, sem er 
á mörkunum, og Þorlákshafnar, sem 
reikna verður með að vaxi verulega á 
næstu árum. 

Um mikilvægi höfuðborgarinnar fyr-
ir þróunarsvæðið á Suðvesturlandi og 
landið í heild þarf ekki að fara mörg-
um orðum. Ekki verður því mótmælt, 
að þjóðinni var lífsnauðsyn að skapa 
einhverja borgarmenningu. Án hennar 
væru Íslendingar enn þjóð fátækra 
bænda og sjómanna, eins og var um 
svo margar myrkar aldir. Vöxtur 
Reykjavíkur hefur gert íslenzku þjóð-
inni fært að koma á fót ýmiss konar 
starfsemi í atvinnu- og menningarmál-
um, sem annars hefði ekki verið hægt. 
Stækkun borgarinnar hefði því ekki átt 
að vera mikið áhyggjuefni. En með 
breyttum aðstæðum er eðlilegt, að af-
staða manna breytist. Reykjavík og ná-
grenni er á góðri leið með að verða að 
100 þús. manna borg. Þá mun hún á 

flestum sviðum geta boðið upp á eins 
góð skilyrði til fjölbreytts atvinnulifs, 
menningar og mennta eins og borg með 
150 eða jafnvel 200 þús. íbúum. En það 
er einmitt sú stærð, sem Reykjavík gæti 
náð á næstu áratugum. Því mun ör 
stækkun Reykjavíkur í framtíðinni ekki 
hafa sömu þýðingu fyrir þjóðfélagið, 
eins og verið hefur, enda fara nú fólks-
fjöldans vegna að skapast skilyrði til 
myndunar annarrar borgar í landinu 
auk höfuðborgarinnar, og verður vikið 
að því hér á eftir. 

Þéttara vegakerfi gæti stækkað þau 
svæði, sem yrðu innan klukkutímamark-
anna frá Reykjavík, en ekki má búast 
við, að mikið verði af slíku, þar sem þá 
yrði fljótlega komið upp á heiðar og í 
fjalllendi. Vel byggileg landsvæði við 
sunnanverðan Faxaflóa eru takmark-
aðri en margur hyggur. 

Grænu fletirnir umhverfis Reykja-
vík eiga að sýna mörkin, er takmarka 
það, sem kalla mætti vikulega þjónustu, 
og eru miðuð við tveggja og allt að 
þriggja tima akstur eftir þjóðvegunum. 
Innan þessara marka á fólk að geta sótt 
til þéttbýliskjarnans dýrustu mark-
aðsvöru, eftirsóttustu skemmtanir og 
læknishjálp sérfræðinga og fengið börn 
sín heim um helgar úr framhaldsskól-
um, svo að nokkur dæmi séu nefnd úr 
almennu lífi manna. Þannig er þróunar-
svæðið, eins og kortið sýnir, teygt um 
alla byggð Árnes- og Rangárvallasýslna 
og þar með að Skógum undir Eyjafjöll-
um. Er þá mjólkurframleiðslan einnig 
höfð í huga, stöðugt batnandi samgöng-
ur við Reykjavík og enn fremur sú 
þjónusta, er Selfoss og síðar Þorláks-
höfn geta veitt. 

Með því að gera ráð fyrir bílferju 
yfir Hvalfjörð og brú yfir Borgarfjörð 
verða bæði Akranes og Borgarnes inn-
an tveggja tíma akstursmarka frá 
Reykjavík, og sýnist því eðlilegt, að 
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meginhluti af allri byggð Borgarfjarð-
arhéraðs verði talinn til þróunarsvæðis 
Suðvesturlands. Er þá eins og á Suður-
landi hugsað til mjólkurframleiðslunn-
ar og þeirrar þjónustu, sem Akranes 
og Borgarnes geta veitt. Enn fremur 
mun það styrkja aðstöðu efri byggð-
anna í Borgarfirði, að um þau liggur 
þjóðbrautin norður í land. 

Með þeim framförum í samgöngu-
málum, sem líklegt er að verði á næst-
unni, má segja, að flutningar innan höf-
uðborgarsvæðisins verði greiðfærir allt 
árið, enda liggja vegir þess að mestu 
um láglendi. Helztu undantekningarn-
ar eru Mosfellsheiði og leiðin um 
Þrengsli, en þessir vegir eru hæstir i 
260 og 270 m yfir sjávarmál, sem ekki 
er hátt borið saman við ýmsa aðra fjall-
vegi landsins. 

Verkaskipting innan svæðisins verð-
ur skýr; það er hinn stóri framleiðslu-
og þjónustukjarni, sem er höfuðborgin 
og nágrenni hennar, og síðan eru aðr-
ar sérhæfðari þéttbýlismiðstöðvar fyrir 
austan, vestan og norðan, en utar taka 
við víðlend landbúnaðarhéruð. Keflavík, 
Grindavik og Sandgerði byggja mest á 
sjávarútvegi. Sama gerir Akranes, en 
þar er einnig um að ræða þjónustu við 
nærliggjandi hérað. Slíka þjónustu er 
þó enn frekar að finna í Borgarnesi. 
Í Hveragerði er stunduð grænmetis- og 
blómarækt, og Selfoss er aðalþjónustu-
miðstöðin á Suðurlandsundirlendi. En 
allir þessir staðir njóta mjög nálægð-
arinnar við Reykjavik. Og þegar hugs-
að er til aðstöðunnar í heild á þróunar-
svæðinu og raunar á öllu landinu, er það 
engin tilviljun, að Reykjavík skyldi 
verða höfuðstaður og fyrsta borg lands-
ins. 

Akureyrarsvæðið. 

Þegar mynda skal þróunarsvæði utan 
Suðvesturlands, hlýtur miðbik Norður-

lands að koma fyrst i hug. Þar er mann-
fjöldinn mestur, atvinnulífið fjölbreytt-
ast, stærstur bær utan Reykjavíkur og 
aðstæður að mörgu leyti svipaðar og í 
höfuðborginni, með minni bæi í ná-
grenninu og landbúnaðarhéruð á báðar 
hliðar. Bendir í rauninni flest til, að 
Akureyri sé eini staðurirm á landinu, 
þar sem hægt væri að mynda fullkom-
lega sjálfstæða borg á þessari öld aðra 
en Reykjavík, enda myndi borg í ná-
grenni höfuðstaðarins verða mjög í 
skugga hans. Á hinn bóginn er Akur-
eyri langt í burtu, og þar hefur þegar 
skapazt mikilvægur grundvöllur fyrir 
borg. (Skilgreining á því, hvað sé borg, 
mun reyndar vera allmjög á reiki. En 
vel mætti hugsa sér, að Akureyri væri 
orðin borg, þegar hún hefði svo sem 
15—20 þús. íbúa og gæti veitt allmiklu 
meiri þjónustu heldur en nú er.) 

Þróunarsvæðið, sem hægt ætti að 
vera að mynda á Norðurlandi, mætti 
kenna við höfuðborg þess, Akureyri. 
Klukkutímamörkin frá kjarnanum ná 
inn allan Eyjafjörð og um Öxnadal, 
Hörgárdal og Svarfaðardal, og er Dal-
vík þá meðtalin. Austan Akureyrar ná 
þessi mörk allt til Grenivíkur og inn 
allan Fnjóskadal og austur fyrir Ljósa-
vatn, þegar snjór hamlar ekki umferð 
um Vaðlaheiði. Annars verður að aka 
um Dalsmynni, og dragast þá austur-
mörk svæðisins nokkuð saman. Vegirn-
ir, sem þarna er um að ræða, eru nær 
allir á láglendi, og ætti því að vera hægt 
að halda þeim opnum í framtíðinni svo 
til allt árið. En Vaðlaheiðin hlýtur að 
valda erfiðleikum á vetrum, og er þá 
um 40 km krókur að fara um mynni 
Fnjóskadals að Ljósavatnsskarði. 

Grænu fletimir utan Akureyrar 
eiga að sýna ytri mörk þróunarsvæðis-
ins og miðast við vikulega þjónustu, þó 
að aðstæður séu mun erfiðari en sunn-
an lands, einkum vegna hærri fjallvega 
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og meiri snjóþyngsla. Nær öll byggðin 
í S.-Þingeyjarsýslu er þá tekin með, 
enda má heita, að hún sé hvarvetna 
innan tveggja tíma akstursmarka frá 
Akureyri, sé farið yfir Vaðlaheiði. 
Byggðin í Skagafirði er einnig nær öll 
látin falla undir þróunarsvæðið. Þegar 
lagður hefur verið vegur fyrir Ólafs-
fjarðarmúla, tengist Skagafjörður Ak-
ureyri um Lágheiði (milli Fljóta og 
Ólafsfjarðar) og Öxnadalsheiði. Hvor-
ug leiðin er góð á vetrum, en einkum er 
mikilvægt að halda Öxnadalsheiði greið-
færri nær allt árið. Að svo miklu leyti 
sem Skagfirðingar gætu ekki notið 
þjónustufyrirtækja og stofnana Akur-
eyrar vegna fjarlægðar og fannkyngi, 
yrðu þeir að snúa sér til Sauðárkróks 
og svo Siglufjarðar, sem væntanlega 
mun, áður en langt um líður, komast í 
gott vegasamband. Svipuðu hlutverki 
mun Húsavík og hugsanlegt „kísilgúr-
þorp" við Mývatn gegna í Suður-Þing-
eyjarsýslu. 

Þróunarsvæði Norðurlands, Akureyr-
arsvæðið, skiptist samkvæmt þessu í 
þrjú blómleg landbúnaðarhéruð. Á 
Siglufirði eru svo höfuðstöðvar síld-
veiðanna, og síðan eru fjórir minni þétt-
býliskjarnar, þ. e. Sauðárkrókur, Ólafs-
fjörður, Dalvik og Húsavík, og er aðal-
hlutverk þessara staða fólgið í útgerð 
og verzlun. Staðsetning Akureyrar inn-
an þróunarsvæðisins er hin hagkvæm-
asta, en fjallgarðarnir austan og vest-
an Eyjafjarðar valda mestum erfiðleik-
um. Ekki er annað að gera en bæta úr 
þeim, svo sem frekast eru tök á, og 
styrkja þannig tengslin innan svæðisins 
og skapa Akureyri um leið skilyrði til 
að rækja þjónustuhlutverk sitt sem 
bezt. 

Kjarni þróunarsvæðisins verður að 
sjálfsögðu Akureyri, sem þarf að vaxa 
á öllum sviðum. Þar eru nú rúmlega 9 
þús. íbúar, en um 25 þús. eða um 13,5% 

landsmanna búa á þróunarsvæði Akur-
eyrar í heild. Fámennið veldur að sjálf-
sögðu miklum erfiðleikum, en gera verð-
ur ráð fyrir, að fólkinu á svæðinu, og 
þá einkum á Akureyri, fjölgi verulega, 
eftir því sem tímar liða, enda væri 
tilganginum með uppbyggingunni þá 
fyrst náð. 

Fjölbreyttur iðnaður, sem þegar er 
kominn góður vísir að, myndi vafa-
laust skipta mestu máli til eflingar Ak-
ureyri og þar með þróunarsvæðisins. Er 
þá bæði átt við orkufrekan stóriðnað 
og yfirleitt hvers konar annan iðnað, 
sem hugsanlegt er að stunda hér á 
landi. Sumt af fiskiðnaðinum myndi þó 
betur staðsett á öðrum þéttbýlum stöð-
um svæðisins, er áður hafa verið nefnd-
ir. Vegna iðnaðarins og verzlunar-
innar þyrftu beinar reglulegar sigl-
ingar að vera frá Akureyri til helztu 
hafna í nágrannalöndunum. Þetta yrði 
erfitt í byrjun, en aukinn mannfjöldi 
og vaxandi framkvæmdir myndu smám 
saman létta róðurinn. 

Annað mikilvægasta atriðið til efling-
ar Akureyri væri að koma þar upp um-
dæmisstjórn í ýmsum málum fyrir 
norður- og austurhluta landsins, sem 
þá yrði sennilega látin ná yfir þrjú 
kjördæmi. (Sjá brotna línu þvert yfir 
landið á kortinu á næstu bls.) Ýmis-
legt kæmi til greina í þessu sambandi, 
þó að ekki verði rætt um það hér. 
(Einnig mætti benda á, að þetta gæti 
verið eðlileg skipting milli biskupsdæma 
í Skálholti og á Hólum, er þó væru und-
ir yfirstjórn aðalbiskups landsins, er 
sæti í höfuðborginni.) 

Þá hefur Akureyri sérstaklega góða 
aðstöðu til að verða miðstöð ferðamála, 
og gæti móttaka ferðamanna orðið mik-
ilvæg atvinnugrein þar bæði á sumri og 
vetri. Enn fremur má benda á, að Ak-
ureyri hefur oft verið nefnd skólabær, 
og mætti þó mjög efla starfsemina á 
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því sviði. Þannig mætti halda áfram 
að ræða um ýmsa þætti þjóðlífsins, er 
efla þyrfti í verðandi borg. 

Að sjálfsögðu er óraunhæft að nefna 
nokkrar ákveðnar tölur í sambandi við 
íbúafjölda á Akureyri í framtíðinni, en 
þar býr nú innan við tíundi hluti þess 
mannfjölda, sem býr í Stór-Reykjavík. 
En eigi borgarmyndunin að takast og 
veruleg gróska að verða í athafnalífi 
þróunarsvæðisins, þá sýnist vart duga 
minna en að við lok þessarar aldar verði 
Akureyringar orðnir fimmtungur að 
fjölda á við Reykvíkinga, en til þess 
þyrfti líklega 30—40 þús. manns. 

Minni þróunarsvæði. 

Nú hefur verið gerð nokkur grein 
fyrir tveimur þróunarsvæðum, sem eiga 
að geta boðið alhliða þjónustu og f jöl-
breyttan vinnumarkað. Fámenni þjóð-
arinnar og aðrar aðstæður leyfa ekki, 
að sambærilegum svæðum verði komið 
upp víðar á næstu áratugum. Er það 
meðal annars augljóst af því, að kjarn-
inn verður að vera borg, og fleiri borg-
ir en tvær geta ekki myndazt á Íslandi 
í næstu framtíð. Önnur þróunarsvæði 
verða því einhæfari og hljóta að byggj-
ast að mestu á útgerð og sjávarvöru-
iðnaði, nema sérstakar aðstæður leyfi 
frekari fjölbreytni, og má nefna báta-
smíðar í því sambandi. Jafnframt þurfa 
þau að sjá fyrir margvíslegri þjón-
ustu, eftir því sem frekast er unnt, á 
sviði verzlunar, samgangna, heilbrigð-
ismála, menntunar og skemmtanalífs. 
Þéttbýlismiðstöðvar eru því nauðsyn-
legar, og góðar innbyrðis samgöngur eru 
undirstaða þess, að yfirleitt nokkurt 
þróunarsvæði myndist. 

Þegar litið er á aðstæður um allt 
land, virðast f jögur svæði vera líkleg-
ust til að geta fallið undir það, sem kalla 
mætti minni þróunarsvæði. Það er mið-
hluti Vestfjarða með innan við 6 þús. 

Heila línan á kortinu sýntr hugsanlega skiptingu 
umdæmisstjórnarsvæða milli Reykjavíkur og Ak-
ureyrar, að svo miklu leyti sem álit landið félli 
ekki beint undir stjóra ríkisstofnana í höfuðborg-
inni. Á sama hátt afmarkar brotna línan hugsan-
legt umboðsstjórnarsvæði borgar, er síðar kann 
a-ð rísa á Austfjörðum. En framtíðin mun skera 
úr um það, hvort fleiri borgum en tveimur eða 
þremur verður komið upp á Íslandi. 

íbúa, norðurhluti Austfjarða ásamt 
Fljótsdalshéraði með yfir 6 þús. íbúa, 
norðurhluti Snæfellsness með um 3 þús. 
íbúa og Vestmannaeyjar með tæpa 5 
þús. íbúa, en þær hafa að sjálfsögðu 
sérstöðu sem eyjar. 

Mikilvægt er að byggja upp þrótt-
mikið atvinnulíf á öllum þessum svæð-
um, en þó er aukning margvíslegrar 
þjónustu enn nauðsynlegri. Þetta sést 
bezt á því, að tekjur manna á svæðun-
um eru oft mjög háar, en samt fjölg-
ar fólkinu ekki eða því fækkar jafnvel, 
þar sem ekki er hægt að fullnægja kröf-
unum um aukin lífsþægindi í nægjan-
lega ríkum mæli eða fólkið telur sig 
ekki njóta ýmiss konar hagræðis, sem 
þéttbýlið veitir. Þetta verður áreiðan-
lega langmesta vandamál hinna minni 
þróunarsvæða, og þarf að bæta úr eftir 
beztu getu, þótt við ramman reip sé að 
draga, einkum vegna fámennisins og 
þar með smárra þéttbýliskjarna. 

Áðurnefnd fjögur svæði eru á lit-
prentaða kortinu merkt á sama hátt eins 
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og ytri hlutar höfuðborgar- og Akur-
eyrarsvæðanna, þar sem aðstæður verða 
svipaðar með tilliti til samgangna og 
margs annars. 

Ísafjarðarsvæðið. Við Ísafjörð er 
tengd Bolungarvík, Hnífsdalur og Súða-
vík annars vegar og Flateyri, Suður-
eyri og væntanlega Dýrafjörður með 
Þingeyri hins vegar, en milli þessara 
staða er hinn erfiði vegur um Breið-
dalsheiði, sem kemst upp í 610 m hæð. 
Þarf að draga verulega úr þeirri um-
ferðatálmun, ef hægt á að vera að tala 
um samfellt þróunarsvæði með aðal-
kjarna á Ísafirði. Fiskveiðar og fiskiðn-
aður yrðu að sjálfsögðu áfram undir-
staða atvinnulífs á svæðinu, enda eru 
fiskimiðin gjöful, og þyrfti að skipu-
leggja nýtingu þeirra sem bezt. Þarna 
eru nú f jórar litlar síldarverksmiðjur 
og hvorki meira né minna en 14 hrað-
frystihús, en sum þeirra mjög lítil. 
Ísafjörður, sem hefur nær helming íbú-
anna, er því eðlileg miðstöð alls konar 
þjónustu, er viðkemur útgerð og sjávar-
vöruiðnaði. En jafnframt þyrfti bær-
inn að geta boðið þá þjónustu á sviði 
heilbrigðismála, skólamála og skemmt-
analífs, sem mest getur orðið, miðað við 
íbúafjölda þróunarsvæðisins. Á Ísafirði 
er flugvöllur fyrir stórar flugvélar, sem 
mikilvægt er, að allt svæðið hafi not af, 
og einnig þyrfti að bæta samgöngurnar 
á sjó og landi við Reykjavík. 

Austfjarðasvæðinu svipar á ýmsan 
hátt til Ísafjarðarsvæðisins, en er þó 
mun víðáttumeira vegna Fljótsdalshér-
aðs og býr yfir meiri fjölbreytni vegna 
landbúnaðarskilyrðanna þar. Eins og 
landslagi er háttað á Austurlandi, benda 
líkur til, að þar verði aðalmiðstöð hér-
aðsins að skiptast á milli Egilsstaða og 
Búðareyrar við Reyðarfjörð, en milli 
þessara staða eru 34 km um Fagradal, 
þar sem vegurinn kemst upp í 320 m 
hæð. Ætti sá vegur að verða opinn meg-

inhluta ársins eftir þá endurbyggingu, 
sem nú er langt komin. Á Egilsstöðum 
er miðstöð samgangna um Fljótsdals-
hérað, og þar er stór flugvöllur. Við 
Búðareyri er aftur á móti ágætt hafn-
arstæði, þar er nóg landrými fyrir veru-
lega byggð, og um staðinn liggja veg-
irnir til Eskifjarðar, Neskaupstaðar og 
Fáskrúðsfjarðar. Það hefur staðið Aust-
fjörðum verulega fyrir þrifum, að þar 
hefur ekki myndazt vísir að ákveðnum 
„höfuðstað", svo sem Akureyri er fyrir 
Norðurland og Ísafjörður að nokkru 
leyti fyrir Vestfirði. Fjarðarheiði ein-
angrar Seyðisfjörð og Oddskarð Nes-
kaupstað. Það skiptir því mestu máli 
að fá endanlega úr því skorið, hvar 
þéttbýliskjarnanum verður bezt fyrir 
komið, og vinna síðan að eflingu hans, 
eftir þvi sem aðstæður leyfa. Aust-
fjarðasvæðið hefur bæði skilyrði til 
landbúnaðar og útgerðar, en í sambandi 
við hið síðarnefnda skiptir síldarvinnsla 
nú mestu máli. Framtíðin verður svo að 
skera úr því, hvort hægt er að auka 
fjölbreytni atvinnulífs frekar austan 
lands. 

Snæfellsnessvæðið er fámennast 
þeirra, sem nefnd hafa verið þróunar-
svæði. Það er hér látið ná frá Hellis-
sandi að Stykkishólmi, enda tengist 
norðanvert Snæfellsnes vel innbyrð-
is, er lokið hefur verið við veginn fyrir 
Ólafsvíkurenni. Með endanlegri hafnar-
gerð í Rifi verður að telja víst, að 
þungamiðja útgerðarinnar og þar með 
byggðarinnar á nesinu muni flytjast 
þangað. En Stykkishólmur ætti að geta 
veitt svæðinu ýmiss konar þjónustu. 
Milli Rifs og Stykkishólms verður um 
80 km vegur. 

Vestmannaeyjar eru ein helzta út-
gerðarstöð landsins og munu vissulega 
blómgast áfram. En líkur benda til, að 
sú aukning, sem hefði getað orðið í 
Vestmannaeyjum á fólksfjölda og f jár-
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festingu, muni að töluverðu leyti verða 
í Þorlákshöfn, eftir að hafnargerð er 
lokið þar. Fiskimið þessara staða eru 
mikið til hin sömu, en það hefur svo 
marga kosti að búa á „meginlandinu", 
ekki sízt til að njóta ýmiss konar þjón-
ustu, að Þorlákshöfn ætti að vaxa miklu 
örar. Á hinn bóginn eru Vestmanna-
eyjar svo þróttmikill athafnastaður, að 
sjálfsagt er að telja þær til þróunar-
svæðanna, þótt sérstaða þeirra sé aug-
ljós. 

Mikilvægir athafnastaðir. Auk þró-
unarsvæðanna sex, sem hér hefur verið 
rætt um, eru merktir á kortinu f jórir 
staðir, er kalla mætti mikilvæga at-
hafnastaði. Vatneyri við Patreksfjörð 
og Sveinseyri við Tálknafjörð eru tengd-
ar saman, og eru þar fiskimiðin höfð 
í huga og þjónustan við togarana. 
Blönduós er miðstöð Húnvetninga, og 
Höfðakaupstaður (Skagaströnd) getur 
reynzt mikilvægur vegna hugsanlegra 
síldveiða á Húnaflóasvæðinu. Á Rauf-
arhöfn hefur lengi verið ein bezt nýtta 
síldarverksmiðja landsins, og staður-
inn er mikilvæg söltunarstöð. Og frá 
Höfn í Hornafirði er róið til fiskimið-
anna úti fyrir Suðausturlandi, auk þess 
sem móttaka ferðamanna getur orðið 
mikilvæg atvinnugrein þar. 

Niðurlag. 
Að lokum skal enn lögð á það áherzla, 

að til þess að hægt sé að tala um full-
komið, samfellt þróunarsvæði, verða 
samgönguleiðirnar að vera greiðfærar 
öllum venjulegum farartækjum svo til 
allt árið. Á þessu getur einmitt verið 
misbrestur vegna snjókomu og leys-
inga, en stendur þó víða til bóta. Það 
eru vissulega ekki viðunandi samgöng-
ur, þó að þaulvanir menn geti flesta 
claga brotizt á sterkum bilum ákveðnar 
leiðir. Aðstæðurnar eru ekki orðnar 
góðar, fyrr en almennir borgarar geta 
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farið leiðar sinnar á eigin farartækj-
um flesta daga ársins. 

Þróunarsvæðin sex ásamt hinum f jór-
um athafnastöðum, sem rætt hefur ver-
ið um, höfðu 1. desember 1960 159.500 
íbúa eða 90% þjóðarinnar, og hefur 
þeim fjölgað að tiltölu síðan. Það eru 
þvi ekki margir, sem skildir eru út-
undan, ef svo mætti segja. Við þessi 
90% bætast svo að nokkru leyti þeir, 
sem búa nálægt tengibrautunum milli 
þróunarsvæðanna, en af þeim braut-
um er leiðin frá Borgarfirði að Skaga-
firði auðvitað langmikilvægust, þar 
sem hún tengir saman höfuðborgar-
svæðið og Akureyrarsvæðið. Hér er að 
sjálfsögðu ekki verið að gefa í skyn, 
að 10% þjóðarinnar eigi engrar þjón-
ustu að njóta og þurfi sem fyrst að 
flytjast til hinna 9/10 hlutanna. En 
þjónustan við þessar dreifðustu byggð-
ir yrði eðlilega mun. minni en við íbúa 
þeirra svæða, sem ákveðið væri að 
byggja örast upp. 

Áætlanir um það, hve Íslendingar 
verði margir um næstu aldamót, eru 
eðlilega nokkuð á reiki, en oft er talað 
um 360—380 þús. í þessu sambandi. 
Ef gert er ráð fyrir hærri tölunni og 
svipaðri þróun og verið hefur í fólks-
flutningum innan lands, gætu ,,Reyk-
víkingar" vel verið orðnir allt að 230 
þús. eftir tæp 40 ár eða um 60% þjóð-
arinnar. Lítil þorp og bæir geta aðeins 
að takmörkuðu leyti hamlað á móti 
slíkri þróun og þaðan af síður dreifbýl-
ið í sveitum. Önnur borg er eina mót-
vægið, sem getur dugað. Og óneitan-
lega yrði það til meiri hvatningar og 
öryggis og myndi gera þjóðlífið f jöl-
breyttara og skemmtilegra, ef önnur 
borg tæki að vaxa í landinu. 

Með hugleiðingunum hér að framan 
er reynt að setja fram á kerfisbundinn 
hátt tillögur um, hvernig hafa megi já-
kvæð áhrif á þróun byggðarinnar í 
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Myndin sýnir þróunarsvæðin 
og aðra mikilvæga athafna-
staði, sem rætt er um í grein-
inni. Örvarnar eiga að tákna, 
hvert eðlilegast sé að sækja 
ýmiss konar þjónustu, eftir 
að þéttbýliskjarnarnir hafa 
þróazt frekar. Af tengitaraut-
unum milli þróunarsvæðanna 
er leiðin frá Borgarfirði í 
Skagafjörð langmikilvægust, 
þa-r sem hún tengir saman 
höfuðborgarsvæðið og Akur-
eyrarsvæðið. 

landinu. Áhrif, sem í senn tryggi þrótt-
mikla byggð í öllum landshlutum, án 
þess að hamla gegn hagvextinum, og 
taki jafnframt sem mest tillit til ósk-
anna um stöðugt bætta þjónustu í sam-
ræmi við nútíma hugsunarhátt og lífs-
skilyrði. Svo yfirgripsmiklu efni verða 

aðeins gerð lausleg skil í einni grein. 
En sýnist mönnum, að málefnið þurfi 
nákvæmari athugana við á þessum 
grundvelli, þyrfti að mynda umræðu-
nefndir sérfræðinga samgangna og at-
vinnulífs til að gera tillögur um eðlileg 
þróunarsvæði og uppbyggingu þeirra. 



Utanríkisviðskipti 1962 
Vöruskiptajöfnuðurinn — Viðskiptakjörin — Útflutnings-
verzlunin — Innflutningsverzlunin — Viðskipti við einstök 
lönd. 

Inngangur. 

Annars staðar í þessu hefti Fjármálatíð-
inda er að finna grein um greiðslujöfn-

uðinn við útlönd, en hann er yfirlit yfir 
heildartekjur og gjöld þjóðarinnar gagn-
vart útlöndum. 

Í eftirfarandi grein er hins vegar fjallað 
nánar um þýðingarmesta lið greiðslujafn-
aðarins, en það er utanríkisverzlunin. Heim-
ildir að öllum töflum í greininni eru fengn-
ar frá Hagstofu Íslands. 

Utanríkisviðskiptin í heild jukust allveru-
lega á árinu 1962, innflutningur um tæp 
19% og útflutningur um 18% frá árinu áð-
ur. Vöruskiptajöfnuðurinn varð, eins og 
aukningin bendir til, nokkru óhagstæðari 
en 1961. Viðskiptakjörin breyttust hins 
vegar mjög lítið á árinu, en þó heldur til 
batnaðar. 

Í því, sem hér fer á eftir, er þessum atrið-
um gerð nánari skil og auk þess greint frá 
viðskiptum við einstök lönd og viðskipta-
samningum, sem í gildi eru við þau. 

Vöruskiptajöfnuðurinn. 

Vöruskiptajöfnuðurinn sýnir mismun á 
verðmæti inn- og útflutnings. Eftirfarandi 
tölur sýna vöruskiptajöfnuðinn undanfarin 
þrjú ár í millj. kr., umreiknað samkvæmt 
núverandi gengi, er tók gildi 4. ágúst 1961. 

Af þessu yfirliti má sjá, að vöruskipta-
jöfnuðurinn hefur heldur versnað á árinu 
1962 eða um 55,0 millj. kr. Stafar þetta að 

mestu leyti af auknum innflutningi skipa, 
en hann jókst á árinu um 41,0 millj. kr. 
Heildaraukning innflutningsins 1962 varð 
annars 608,3 millj. kr. eða 18,8%, en aukn-
ing útflutningsins 553,3 millj. kr. eða 18%. 
Nokkuð af aukningu útflutningsins á rót 
sína að rekja til samdráttar á útflutnings-
vörubirgðum, en þær drógust saman á ár-
inu um 40,7 millj. kr. eða 5,3%. 

í framangreindu yfirliti er innflutning-
urinn talinn cif., eins og venjulega er gert 
í yfirlitstölum, sem Hagstofan birtir um 
vöruskiptajöfnuðinn, Þar sem meginhluti 
farmgjalda og trygginga í inn- og útflutn-
ingi eru greiðslur til íslenzkra aðila, fást 
raunhæfari tölur um vöruskiptajöfnuðinn, 
ef innflutningur og útflutningur er gerður 
upp á sama hátt. Eftirfarandi yfirlit sýnir 
því inn- og útflutning á fob.-verði: 

1960 1961 1962 
Innflutningur án 

skipa, fob 2.875,7 2.843,1 3.349,9 
Skip 647,2 125,0 166,0 
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Viðskiptakjörin. 

Mjög lítil breytíng varð á viðskiptakjör-
um á árinu 1962. Samkvæmt verðvísitölum 
Hagstofunnar hækkaði verðvísitala inn-
flutnings aðeins um 1 stig og verðvísitala 
útflutnings um 4 stig, hvort tveggja miðað 
við grundvöllinn 100 frá árinu 1935. Hlut-
fallsleg hækkun verðvísitölu innflutnings 
var 0,07%, en útflutnings 0,19% Viðskipta-
kjörin bötnuðu því aðeins eða um tæplega 
0,2%. Eftirfarandi tölur sýna verð- og 
magnvísitölu undanfarin f imm ár sam-
kvæmt útreikningum Hagstofunnar (1935 
= 100) : 

Verðvísitölur og viðskiptakjör 1954 = 100. 

Eftirfarandi tölur sýna verðvísitölur inn-
og útflutnings, svo og viðskiptakjörin, þá 
er framanskráðar leiðréttingar hafa átt sér 
stað (1954 = 100) : 

Verðvísitölur án skipa verða þannig tölu-
vert lægri, en magnvísitölur hærri. 

Þróun verðlags inn- og útflutnings árin 
1953—1962 má sjá á meðfylgjandi línuriti. 
Miðað er við grunnárið 1954 = 100. Til 
þess að auðvelda árlegan samanburð hefur 
verðhækkunaráhrifum þeirra gengisfell-
inga, er áttu sér stað árin 1960 og 1961, 
verið eytt, þannig að miðað er við sama 
gengi allt tímabilið Sömuleiðis hafa verið 
leiðrétt þau áhrif, er tilkoma yfirfærslu-
gjaldsins á árinu 1958 hafði. 

Eins og sjá má á þessum tölum og með-
fylgjandi línuriti, þá er það verðlag inn-
flutnings, sem mestu hefur valdið um hinar 
öru breytingar á viðskiptakjörum. Verðlag 
innflutnings, sem fallið hafði um 8% árið 
1953, en það ár lauk Kóreustyrjöldinni, hélt 
áfram að lækka næstu tvö árin Árin 1956 
og 1957 urðu síðan allmiklar verðhækkanir, 
sem meðal annars stöfuðu óbeint af Súez-
deilunni, er hófst seint á árinu 1956. Hækk-
uðu farmgjöld þá verulega, sérstaklega olíu-
farmgjöld. Féll verðvísitala innflutnings 
síðan aftur 1958, en það ár lækkuðu farm-

Í ofangreindum tölum er innflutningur 
skipa meðtalinn. Nú er Hagstofan hins veg-
ar farin að halda innflutningi skipa fyrir 
utan vísitölurnar, og þykir það að mörgu 
leyti gefa réttari útkomu. Tölurnar þannig 
reiknaðar eru til fyr ir undanfarin tvö ár: 
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gjöld, svo og fob.-verð á olíu og bensíni. 
Verðvísitalan hélzt óbreytt 1959 Hún lækk-
aði síðan næstu tvö ár um 5,1%, en var 
óbreytt frá 1961 á árinu 1962. Verðvísitala 
innflutnings hefur þanníg á þessu tíu ára 
tímabili lækkað um 9,6% eða úr 104 stigum 
árið 1953 í 94 stig 1962. 

Verðvísitala útflutnings hefur verið mun 
stöðugri og hækkaði smám saman um 5,0% 
á tímabilinu 1954 til 1959. Féll vísitalan síð-
an um 7,6% árið 1960 vegna mikils verð-
falls á hvers konar lýsi og mjöli, en hækk-
aði aftur 1961, er nam lækkun ársins á 
undan. Árið 1962 var vísitalan óbreytt. 

Viðskiptakjörin hafa sveiflazt allmikið 
frá ári til árs, eins og framangreindar töl-
ur bera með sér. Bötnuðu þau fram til 1955, 
og stafaði sú þróun nær eingöngu af lækk-
andi innflutningsverði. Fóru viðskiptakjör-
in síðan versnandi næstu tvö árin og þá ein-
göngu vegna hækkandi innflutningsverðs. 
Árin 1958 og 1959 bötnuðu kjörin verulega 
eða um 9,8%, að mestu fyrra árið. Gætti 
hér bæði áhrifa mikillar verðlækkunar inn-
flutnings, svo og hækkandi verðs á útflutn-
ingi. Árið 1960 var mikið verðfall á lýsi og 
mjöli, eins og áður greinir, er orsakaði veru-
lega rýrnun viðskiptakjara. Árið 1961 fara 
þau aftur upp á við og bötnuðu alls um 
11,7% og voru samkvæmt töflunni óbreytt 
1962. Fyrri taflan sýnir, að viðskiptakjör 
bötnuðu um 0,2%, og stafar mismunurinn 
af því, að verðvísitölurnar eru ekki reikn-
aðar með aukastöfum. 

Samkvæmt magnvísitölu jókst innflutn-
ingur árið 1962 um 18,8%. (Magnvísitala 
innflutnings 1961 var 496 stig, en ekki 447 
stig, eins og miðað er við í greininni um 
utanríkisviðskiptin 1961 í 3. hefti Fjár-
málatíðinda 1962.) Er þá skipainnflutning-
ur meðtalinn, en án hans er um 18,1% aukn-
ingu að ræða. Magnvísitala útflutnings 
hækkaði um 17,9%. Þess skal getið til skýr-
ingar, að magnvísitölur endurspegla ekki 
aðeins magnbreytingar, heldur einnig gæða-
breytingar, þ. e. a. s. tilfærslur milli vöru-
deilda eftir vinnslustigi viðkomandi vöru, 
t. d. á milli ísfisks og freðfisks, bræðslu-
síldar og saltsíldar o. s. frv. Útreikningur 
þeirra fer fram á þann hátt, að magn 

tveggja ára, t. d. 1961 og 1962, er reiknað 
á verðlagi fyrra ársins, í þessu dæmi ársins 
1961. Síðan er verðmæti síðara ársins (magn 
1962 X verð 1961) deilt með verðmæti fyrra 
ársins (magn 1961 X verð 1961). Útkoman 
svarar þá í prósentum, samkvæmt fyrr-
greindri skilgreiningu, magnaukningu eða 
minnkun ársins 1962 miðað við árið áður. 

Útflutningsverzlunin. 

Mjög veruleg aukning varð á verðmæti 
útflutnings 1962 miðað við útflutningsverð-
mæti 1961. Nam hækkunin 553,3 millj. kr. 
eða 18%. Birgðir útflutningsafurða voru 
hins vegar 40,7 millj. kr. lægri í árslok en 
við upphaf ársins, þannig að raunveruleg 
framleiðsluaukning útflutningsafurða á ár-
inu nam 512,6 millj. kr. Verðmætisaukning 
útflutnings byggist nær eingöngu á aukn-
um útflutningi síldarafurða og freðfisks. 
Verðmæti útfluttra síldarafurða jókst um 
388,1 millj. kr. eða 46,5%, og verðmæti út-
flutts freðfisks jókst um 179,0 millj. kr. eða 
24,2%. Sjávarafurðir voru 90,4% af heildar-
útflutningi, og er það svipað hlutfall og 
verið hefur undanfarin ár. 

Verður nú gerð grein fyrir útflutningi, 
sölu og verðlagsþróun helztu vöruflokka ár-
ið 1962. 

Lítil breyting varð á útflutningsmagni 
ísfisks á árinu. V.-Þýzkaland og Bretland 
voru sem fyrr helztu kaupendur isfisks. 
Athyglisverðasta breytingin á árinu var hin 
hagstæða verðþróun á þýzka markaðinum, 
þar sem meðalverð pr. kg varð 5,36 kr. mið-
að við 4,99 kr. árið 1961. Meðalverð á 
brezka markaðinum féll hins vegar niður i 
5,52 kr. pr. kg úr 6,14 kr. á árinu 1961. Út-
flutningur ísvarinnar síldar jókst enn á ár-
inu, og var þar einnig um að ræða 9,7% 
hækkun meðalverðs pr. kg miðað við 1961. 

Af einstökum vörutegundum hefur freð-
fiskur verið mikilvægasta útflutningsvara 
íslendinga um mörg undanfarin ár, og var 
svo einnig á árinu 1962 Á árunum 1961 og 
1962 jókst hins vegar útflutningur alls kon-
ar síldarafurða mjög verulega, þannig að 
samanlagt útflutningsverðmæti þeirra varð 
töluvert meira en útflutningsverðmæti freð-
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1. tafla. Útflutningur 1960—1962 eftir vötuflokkum. 
CVerð í millj. kr. og magn í tonnum. Verðmæti umreiknað í ísl. krónur á gengi eftir 4. ágúst 1961.) 

fisks þessi ár. Árið 1961 nam útflutningur 
síldarafurða 24,7% af heildarútflutninprs-
verðmæti, en var 31,6% á árinu 1962. Hlið-
stæðar tölur fyrir freðfisksútflutninginn 
voru 24,1% árið 1961 og 25,4% árið 1962. 
Þegar haft er í huga, að útflutningsverð-
mæti síldarafurða var aðeins 19,4% af 
heildarútflutningsverðmæti 1960, þá verð-
ur ljóst, hve útflutningur síldarafurða hef-

ur verið mikilvægur þáttur í hinni hag-
stæðu þróun vöruskiptajafnaðarins árin 
1961 og 1962. 

Áframhald varð á hinni hagstæðu verð-
lagsþróun, sem gætt hefur á freðfisksmörk-
uðum okkar síðan 1958. Hækkun meðalverðs 
á freðfiski nam 4.5% á árinu 1962, og réð 
þar mestu 9,4% hækkun, sem varð á banda-
ríska markaðnum. Einnig var um verulega 
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Meðalútflutningsverð 1954 = 100. 3. tafla. 
Ú t f lutningur freðfisks, freðsíldar og 

frystra hrogna 1961—1962. 

(Miðað við gengi eftir 4. ágúst 1961.) 

hækkun að ræða á Vestur-Evrópumarkaðn-
um. Engin breyting varð á meðalverði freð-
fisks á mörkuðum vöruskiptalandanna. 
Helzta markaðsbreyting á árinu 1962 var 
áframhald þess samdráttar, sem orðið hef-

2. tafla. 
Útflutningur ís f i sks 1961—1962. 

(Miðað við gengi eftir 4. ágúst 1961.) 
19 6 1 19 62 

ur á útflutningi freðfisks til vöruskipta-
landanna undanfarin ár. Tók alveg fyrir 
sölu til A.-Þýzkalands, en sala til Tékkósló-
vakíu dróst saman um þriðjung. Útflutn-
ingur freðfisks til Rússlands jókst að visu 
um 10.500 tonn frá árinu 1961, en hafa ber 
í huga, að útflutningur ársins 1961 var sér-
staklega lítill, vegna þess hve seint gekk að 
semja við Rússa um verð á freðfiski fyrir 
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U. tafla. 
Utf lutningur á saltfiski, söltuðum þunn-
ildum og söltuðum hrognum 1961-1962. 

(Miðaö við gengi eftir 4. ágúst. 1961) 

19 6 1 1962 

5. tafla. 
Útflutningur á skreið 1961—1962. 

Í Miðað við gengi eftir 4. ágúst 1961.) 

19 61 19 6 2 

6. ta.fla. 
Útflutningur á fiskmjöli 1961—1962. 

(Miðað við gengi eftir 4. ágúst 1961.) 

1961 1962 
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7. tafla. 
Útflutningur á karfalýsi og lcarfamjöli 

1961—1962. 
(Miöað viö gengi eftir 4. ágúst 1961.) 

1961 1962 

fullverkaðs saltfisks, þar sem ýmis við-
skiptalönd okkar hafa komið sér upp aðstöðu 
til að fullverka saltfiskinn sjálf. Þó mun 
vera mögulegt að selja töluvert meira af 
fullverkuðum saltfiski til Brasilíu, ef aukn-
ing yrði á framleiðslu fullverkaðs saltfisks 
hérlendis. Meðalverð á óverkuðum saltfiski 
hækkaði á árinu úr 11,22 kr. pr. kg í 11,91 
kr. pr. kg eða um 6,1%. Töluvert vantaði á, 
að hægt væri að fullnægja eftirspurn eftir 
saltfiski, bæði verkuðum og óverkuðum, 
vegna ónógrar saltfisksframleiðslu innan 
lands. Birgðir saltfisks minnkuðu um 700 
tonn á árinu, úr 2.300 tonnum í ársbyrjun 
í 1.600 tonn í árslok. Helzta markaðslandið 
fyr ir fullverkaðan saltfisk var sem fyrr 
Brasilía. Helztu markaðslönd fyrir óverk-
aðan saltfisk voru Ítalía, Portúgal og Spánn. 
Þess má geta, að fyrr á árum seldum við 
nær eingöngu fullverkaðan saltfisk til Spán-

það ár. Ef miðað er við árið 1960, þá hefur 
freðfisksútflutningur til Rússlands dregizt 
saman um 34,2% á árinu 1962. Bandaríkin 
voru áfram mikilvægasti markaðurinn fyrir 
freðfisk, og jókst útflutningur þangað um 
10% frá árinu 1961. Útflutningur freðfisks 
til Bretlands dróst saman um 11%. Birgðir 
freðfisks minnkuðu á árinu um 3.018 tonn 
eða úr 10.507 tonnum í ársbyrjun í 7.489 

8. tafla. 
Útflutningur á þorskalýsi 1961—1962. 

(Miðað við gengi eftir 4. ágúst 1961.) 

19 61 19 6 2 
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9. tafla. 
Útflutningur hvalafurða 1961—1962. 

(Miðað við gengi eftir 4. ágúst 1961.) 

1961 1962 

10. tafla. 
Útflutningur á saltaðri síld 1961—1962. 

(Miðað við gengi eftir Jf. ágúst 1961.) 

1961 1962 

ar, og var það ekki fyrr en árið 1961, að 
Spánn keypti verulegt magn af óverkuðum 
saltfiski. Spánn er eitt af þeim löndunj, sem 
nú hafa aðstöðu til að fullverka saltfiskinn 
sjálf, og er það ástæðan fyr ir þvi, að Spánn 
tekur núna við 24,8% af heildarútflutningi 
óverkaðs saltfisks. 

Skreiðarútflutningur var óbreyttur frá 
árinu 1961, en nokkur breyting varð á 
markdðslöndum. Mjög veruleg aukning varð 

á útflutningi til Ítalíu, og þar sem ítalir 
kaupa yfirleitt gæðabetri skreið en önnur 
markaðsiönd, hefur meðalverð útfluttrar 
skreiðar hækkað um 1,7% á árinu. Útflutn-
ingur skreiðar til Bretlands dróst sarnan um 
22,9% frá árinu 1961. Þess ber að gæta í 
þessu sambandi, að Bretar endurselja þá 
skreið, sem þeir kaupa, á Afríkumarkað. 
Samdráttur varð á skreiðarframleiðslunni 

Meðalútflutningsverð 1954 = 100. 
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á árinu, og minnkuðu birgðir úr 4.273 tonn-
um í upphafi árs í 1.627 tonn í árslok eða 
um 2.646 tonn. 

Útflutningur á fiskmjöli minnkaði veru-
lega á árinu eða um 29,5%. Eftir hið mikla 
verðhrun, sem varð á fiskmjöli árið 1960, 
náðist samkomulag milli helztu útflutnings-
landa fiskmjöls um stöðvun undirboða á 
heimsmarkaðnum. Eftir þessar ráðstafanir 
fór verð fiskmjöls hækkandi, og nam hækk-
un meðalútflutningsverðs 9% á árinu 1961. 
Mjög mikil verðhækkun varð einnig á ár-
inu 1962 eða 36,7%. Fiskmjölsframleiðend-
ur í Perú réðu mestu um verðfallið 1960, 
og er nú aftur svo komið, að verðfall á fisk-
mjöli virðist óhjákvæmilegt á árinu 1963, 
þar sem undirboð Perúmanna hafa hafizt 
á nýjan leik. 

Útflutningur á karfalýsi og karfamjöli 
hefur stöðugt minnkað síðan 1958, er út-
flutningsverðmæti var 141,1 millj. kr. mið-
að við núverandi gengi. Árið 1962 nam 
samanlagt útflutningsverðmæti þessara 
vörutegunda aðeins um 2,6 millj. kr. 

Talsverð verðlækkun varð á þorskalýsi 
á árinu, nam hún 8,5% á kaldhreinsuðu og 
8,8% á ókaldhreinsuðu þorskalýsi. Útflutn-
ingsmagn þorskalýsis dróst saman um 
16,6% á árinu, en birgðir jukust úr 1.861 
tonni í ársbyrjun í 3.252 tonn í árslok. 

Veruleg aukning varð á útflutningsmagni 
hvalkjöts, og jókst verðmæti þess um 57,1% 
frá árinu 1961. Nokkur aukning varð einnig 
á útflutningi hvallýsis Birgðir hvalkjöts 
jukust um 260 tonn á árinu og birgðir hval-
lýsis um 930 tonn. Hvalmjöl var eingöngu 
selt á innanlandsmarkað, eins og verið hef-
ur undanfarin ár. 

Saltsíldarframleiðslan árið 1962 varð 
meiri en nokkru sinni fyrr, og er áður að 
því vikið, hve mikinn þátt hin góða síld-
veiði á árinu 1962 átti í hagstæðri útkomu 
utanrikisviðskipta Íslands á árinu. Útflutn-
ingsverðmæti saltsíldar jókst um 36,4% frá 
árinu 1961, og stafaði það nær eingöngu af 
auknu útflutningsmagni, þar sem meðal-
verð útfluttrar saltsíldar hélzt svo til óbreytt. 
Birgðir saltsíldar minnkuðu um 13.201 
tunnu á árinu í 124.799 tunnur í árslok. 
Svíþjóð hefur verið stærsti kaupandi salt-

11. tafla. Útflutningur á sildarlýsi og 
sildarmjöli 1961—1962. 

(Miöað við gengi eftir 4. ágúst 1961.) 

1961 1962 

Magn í Veröm. Magn i 
tonnum millj. tcr. tonnum millj. kr. 

Clldarlýsi: 
Bretland . . . . 12.873 75,6 13.685 49,9 
Danmörk — — 2.212 7,2 
Holland 800 3,4 1.959 6,0 
Kanada 5.775 29,7 9.858 49,0 
Noregur . . . . 1.505 8,6 18.630 77,6 
Spánn — — — — 

Svíþjóð 3.036 14,1 9.117 34,7 
V.-Þýzkaland. 1.011 4,6 5.017 17,4 

Samtals 25.000 136,0 60.478 241,8 

Sildarmjöl: 
Bandaríkin . . 15 0,1 145 1,0 
Bretland . . . . 13.S18 78,9 24.003 160,3 
Danmörk 8.738 47,7 8.015 50,8 
Finnland . . . . 4.378 25,5 2.910 18,2 
Holland 741 4,2 475 3,1 
Irland 471 2,8 485 3,0 
Pólland 1.302 8,1 1.430 9,8 
Svíþjóð , . . . 858 4,4 695 4,7 
Tékkóslóvakía 1.212 6,8 2.125 14,2 
V.-Þýzkaland. 5.950 32,7 8.128 48,9 
Önnur lönd . — — 2 0,0 

Samtals 37.583 211,2 48.413 314,0 

síldar síðan 1960 og var svo enn á árinu 
1962. Hlutfallslega varð mest aukning á 
sölu saltsíldar til Finnlands, þangað jókst 
útflutningur um 77,2%. Útflutningur til 
Rússlands jókst um 65% og um 28,4% til 
Svíþjóðar. Verulegur samdráttur varð á 
útflutningi saltsíldar til A.-Þýzkalands, og 
hlutfallslega minnkaði útflutningur til vöru-
skiptalandanna úr 40,7% af heildarútflutn-
ingsmagni árið 1961 í 38,7% árið 1962. Á 
árinu var í fyrsta sinn samið um sölu salt-
síldar til Ísrael. 

Mjög mikil aukning varð á útflutningi 
síldarlýsis á árinu, jókst hann um 141,9% 
frá árinu 1961. Birgðir drógust hins vegar 
saman á árinu um 7.453 tonn, úr 17.552 
tonnum í ársbyrjun í 10.099 tonn í árslok. 
Hið mikla verðhrun, sem orðið hefur á 
síldarlýsi síðan 1958, hélt áfram á árinu. 
Verðvisitala sildarlýsis, sem var 100 árið 
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1954, féll niður í 51,5 á árinu 1962, en var 
70,1 árið 1961. Nam því verðfall á síldar-
lýsi frá árinu 1961 um 26,5%. Helzta mark-
aðsbreytingin var sú, að Noregur varð aft-
ur stærsti kaupandi síldarlýsis eins og á 
árinu 1960. Útflutningur síldarlýsis til Nor-
egs byggist á síldveiðum Norðmanna 
sjálfra, þar sem Norðmenn kaupa af okkur 
síldarlýsi, ef síldveiðar þeirra bregðast, til 
að geta staðið við samninga, sem þeir hafa 
gert um sölu síldarlýsis til annarra landa. 

Útflutningur síldarmjöls jókst um 28,8% 
frá árinu 1961. Enn fremur varð um veru-
lega birgðaaukningu að ræða á árinu, úr 
10.006 tonnum í ársbyrjun í 28.356 tonn í 
árslok. Meðalútflutningsverð síldarmjöls 
jókst enn á árinu 1962, og nam hækkunin 
15,4% frá árinu 1961. Útflutningur síldar-
mjöls til Bretlands jókst mjög á árinu, og 
nam hann 49,6% af heildarútflutningi 
síldarmjöls, en var 37% árið 1961. Helztu 
kaupendur síldarlýsis og mjöls voru auk 
Bretlands önnur ríki Vestur-Evrópu. 

Útflutningur landbúnaðarafurða var um 
6% af heildarútflutningi, og var það nokkru 
hærra hlutfall en 1961. Útflutningur frysts 
kindakjöts jókst um 41,8% á árinu, og einn-
ig var um talsverða meðalverðshækkun að 

12. tafla. Útflutningur á söltuðum 
sauðargærum og ull 1961—1962. 

(Miðað við gengi eftir 4. ágúst 1961.) 
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ræða eða 12,7%. Útflutningur á söltuðum 
sauðargærum var nær óbreyttur frá árinu 
áður. Útflutningur ullar jókst um 64,9% á 
árinu, og enn fremur hækkaði meðalverð 
hennar um 7,4%. 

Innflutningsverzlunin. 

Heildarverðmæti innflutnings á árinu 
1962 jókst um 608,3 millj. kr. eða um 18,8% 
miðað við árið 1961. Sé hins vegar miðað 
við árið 1960, varð heildarverðmætið 1962 
aðeins 1,7% hærra en þá. Ástæðan er sú, 
að skipainnflutningur varð sérstaklega mik-
ill árið 1960. Sé hann dreginn frá öll þrjú ár-
in, kemur í ljós, að aukningin 1962 frá árinu 
1961 er 18,3%, en frá 1960 er aukningin 
17,4%. 

Í 13. töflu er skipting innflutningsins 
sýnd eftir vörudeildum, en í 14. töflu er 
hlutfallsleg skipting á innflutningnum eftir 
notkun undanfarin f jögur ár. Helztu breyt-
ingar á innflutningi eftir notkun vara voru 
sem hér segir. Innflutningur neyzluvara 
jókst um 183,2 millj. kr. eða um 18,2%. í 
þessum flokki var um almenna aukningu að 
ræða á öllum liðum samkvæmt töflunni. 
Mest varð aukningin hlutfallslega á inn-
flutningi rafmagnsheimilistækja eða 31,4%, 
innflutningur á fatnaði, skófatnaði og vefn-
aðarvörum jókst um 27,0%, en innflutning-
ur á matvörum og efnisvörum til matvæla-
iðnaðar um aðeins 10,7%. 

Innflutningur rekstrarvara jókst á árinu 
um tæplega 151 millj. kr. eða 16,1%. Af ein-
stökum liðum var aukningin mest á inn-
flutningi rekstrarvara til landbúnaðar og 
vinnslu búvara eða 29,7%. Innflutningur á 
rekstrarvörum til fiskveiða og vinnslu 
sjávarvara jókst um 20,3%, en innflutning-
ur á olíum, bensini og kolum um 8,5%. 

Fjárfestingarvörur námu 40,6% á árinu 
af heildarinnflutningnum, en aukningin 
nemur 274,1 millj. kr. eða 21,4%. Stærsti 
einstaki liðurinn í þessum flokki eru bygg-
ingarvörur, en innflutningur þeirra er nú 
11% af heildarinnflutningi til landsins og 
meira en fjórðungur af innfluttum f jár -
festingarvörum. Innflutningur byggingar-
vara jókst á árinu um 73,1 millj. kr. eða 

20,6%. Innflutningur bifreiða, sem nam 
121.1 millj. kr. 1961, hækkaði í 192,5 millj. 
kr. 1962, þ. e. hækkun um 71,4 millj. kr. eða 
tæp 59%. Þessi hækkun stafaði að mestu 
leyti af auknum innflutningi á jeppabif-
reiðum, en hann jókst um 61,2 millj. kr. 
Innflutningur á tækjum og vélum til ýmiss 
konar framleiðslu og framkvæmda hækkaði 
1962 um 19,7% eða úr 294,3 millj. kr. í 
352.2 millj. kr. Þessi innflutningur er um 
9,2% af heildarinnflutningnum. 

Sú flokkun eftir notkun vara, sem hér 
hefur verið miðað við og unnin er úr skýrsl-
um Hagstofunnar, er miklum vandkvæðum 
bundin, og er rétt að hafa það í huga við 
lestur 14. töflu og þess, sem að framan er 
sagt um einstaka liði hennar. Þessu veldur, 
að einstakar vörutegundir geta fallið á fleiri 
en einn hinna þriggja aðalflokka og auk 
þess talizt til tveggja eða fleiri undirflokka 
hvers aðalflokks. Hagstofan hefur þvi farið 
þá leið að skipa slíkum vörum þar í flokk, 
sem notkun þeirra er talin mest. 

Viðskipti við einstök lönd. 

Á árinu 1962 varð enn framhald á þeim 
samdrætti í innflutningi frá A.-Evrópu-
löndum, sem gætt hefur allt frá árinu 1957. 
Hlutfallsleg minnkun innflutnings nam 
16,9% miðað við árið 1961, og varð inn-
flutningur frá A.-Evrópu um 19,3% af 
heild.arinnflutningi á árinu, en var 23,1% 
árið 1961. Hliðstæð þróun hefur átt sér stað 
í útflutningi til A.-Evrópulanda síðan 1958. 
Að vísu jókst útflutningur til þessara landa 
um 31,2% á árinu, en eins og getið er hér 
að framan, þá var ekki um neinn útflutning 
freðfisks til Rússlands að ræða á fyrra 
helmingi ársins 1961, og hlutfallstala út-
flutnings til A.-Evrópu á því ári verður að 
skoðast með hliðsjón af þeirri staðreynd. 
Verður nánar vikið að viðskiptum okkar 
við A.-Evrópulöndin hér á eftir. 

Af helztu frjálsgjaldeyrislöndum jókst 
innflutningur frá Noregi hlutfallslega mest 
eða um 52,2%. Var þar aðallega um að ræða 
aukinn innflutning fiskiskipa. Mest varð 
aukning á verðmæti innflutnings frá V.-
Þýzkalandi eða 134,9 millj. kr., sem er 
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13. tafla. Innfluttar vörur eftir vörudeildum 1959—1962. 
Flokkað er samkvcemt vöruflokkum Sameinuðu þjóðanna. Upphæðir eru tilgreindar i millj. kr.) 

1959 1960 1961 1962 
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14. tafla. Skiptinp innflutnings eftir notkun 1959—1962. 
1959 1960 1961 1962 
% % % % 

Neyzluvörur: 30,6 28,1 31,2 31,0 
Matvörur 8,9 8,8 9,3 8,6 
Fatnaður og vefnaðarvörur 8,1 6,6 7,5 8,0 
Varanlegar neyzluvörur 2,9 2,7 3,1 3,2 
Ýmsar neyzluvörur ót. a 10,7 10,0 11,3 11,2 

Rekstrarvörur: 28,7 26,5 29,1 28,4 
Olíur, bensín og kol 14,9 12,9 13,9 12,7 
Rekstrarvörur til landbúnaðar 4,2 3,5 4,4 4,6 
Rekstrarvörur til sjávarútvegs 8,7 9,3 9,6 9,7 
Ýmsar rekstrarvörur ót. a 0,9 0,8 1,2 1,4 

Fjárfestingarvörur: 40,7 45,4 39,7 40,6 
Byggingarvörur 11,5 9,8 11,0 11,2 

Bifreiðir 3,2 2,1 3,8 5,0 
Varahlutir í bifreiðir 2,4 2,2 2,3 2,6 
Flugvélar 0,9 1,1 3,0 1,5 
Skip 7,1 17,1 3,8 4,3 
Tæki og vélar til framleiðslu 7,7 7,2 9,1 9,2 
Ýmsar fjárfestingarvörur 7,9 5,9 6,7 6,8 

Hlutfallsleg skipting inn- og útflutnings á viðskiptasvæði og helztu viðskiptalönd. 
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15. tafla. Innflutningur nokkurra vörutegunda 1960—1962. 
(Verð er tilgreint í millj. kr. og magn í tonnum, nema annars sé getið. Á gengi eftir 4. ágúst 1961.) 

1960 1961 1962 

37,3% hækkun miðað við árið 1961. Einnig 
jókst verðmæti innflutnings frá Bretlandi 
mjög verulega eða um 129,1 millj. kr., sem 
er 34,8% aukning miðað við árið áður. Alls 
kemur liðlega fjórðungur heildarinnflutn-
ings okkar frá þessum tveimur síðastnefndu 
löndum. Yfirleitt varð nokkur aukning á 
innflutningi frá flestum frjálsgjaldeyris-
löndum. Nam sú hækkun 63,2 millj. kr. frá 
Svíþjóð, 45,9 millj. kr. frá Finnlandi, 21,7 
millj. kr. frá Danmörku og 16,3 millj. kr. 
frá Bandaríkjunum. Innflutningur frá 
Kúbu, sem var 23 millj kr. árið 1961, nam 
aðeins 4,1 millj. kr. á árinu 1962. 

Yfirleitt jókst útflutningsverðmæti til 
flestra frjálsgjaldeyrislanda á árinu. Mest 
varð aukning útflutnings til Bandaríkjanna 
eða úr 413,5 millj. kr. árið 1961 í 529,2 millj. 
kr. árið 1962. Tæpir tveir þriðju hlutar 
þessarar aukningar stafa af auknum út-
flutningi freðfisks, en einnig jókst útflutn-
ingur ullar um 18,8 millj. kr. á árinu. Út-
flutningur til Noregs jókst um 82,1 millj. 
kr. á árinu, úr 33,5 millj. kr. árið 1961 i 
115,6 millj. kr. árið 1962. Þessi aukning 
byggðist nær eingöngu á auknum útflutn-
ingi sildar- og hvallýsis, en útflutningur 
þessara tveggja vörutegunda til Noregs 
jókst um 80,1 millj. kr. á árinu. Að framan 
er greint frá orsökum þessarar aukningar. 

Verðmæti útflutnings til Sviþ.ióðar jókst 
um 36 millj. kr. á árinu. Útflutningur salt-
síldar jókst um 37,4 millj. kr. og útflutn-
ingur síldarlýsis um 20,6 millj. kr. Nokkur 
samdráttur varð á útflutningi annarra 
vörutegunda til Svíþjóðar á árinu. Útflutn-
ingur til V.-Þýzkalands jókst um 64,3 millj. 
kr. á árinu. Útflutningur alls konar síldar-
afurða jókst um 42,3 millj. kr. á árinu og 
útflutningur sauðargæra um 18,4 millj. kr. 
Útflutningur skreiðar til Ítalíu jókst um 
41.1 millj. kr. á árinu, en heildaraukning 
útflutnings þangað nam 51,5 millj. kr. Út-
flutningur til Bretlands dróst saman um 
34.2 millj. kr. á árinu. Stafaði það af minni 
útflutningi ísfisks, freðfisks, skreiðar, fisk-
mjöls og síldar- og hvallýsis. Hins vegar 
jókst útflutningur síldarmjöls til Bretlands 
um 81,4 millj. kr. Útflutningur til Rússlands 
jókst um 248 millj. kr. á árinu. Freðfisks-
útflutningur jókst um 163,8 millj. kr., út-
flutningur saltsíldar um 49,6 millj. kr. og 
freðsildar um 19,1 millj. kr. Aukning út-
flutnings til Rúmeníu byggðist á 10,9 millj. 
kr. aukningu á freðsíldarútflutningi þang-
að, og hafði ekki áður verið um teljandi út-
flutning þeirrar vörutegundar til Rúmeníu 
að ræða. Útflutningur til A.-Þýzkalands 
dróst enn saman á árinu, og nam lækkunin 
9,5 millj. kr. frá árinu 1961. Alveg tók fyrir 
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16. tafla. Viðskipti við einstök lönd 1960—1962. 
(Í millj. kr. á gengi eftir 4. ágúst 1961.) 

Innflutningur, cif. Ú t f l u t n i n g u r , fob. 
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17. tafla. Viðskipti við einstök lönd í hlutfallstölum 1959—1962. 
Innflutningur Útflutningur 
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18. tafla. Innflutningur frá A.-Evrópu 1958—1962. 
(Í millj. kr. á gengi eftir 4, ágúst 1961.) 

1958 1959 1960 1961 1962 

Matvörur 50.307 66.130 52.311 39.735 56.530 
Skepnufóður 4.411 9.006 8.718 6.613 13.420 
Gúmmí og g ú m m í v ö r u r 38.224 37.338 30.064 19.729 21.568 
Á b u r ð u r 7.211 7.873 6.786 5.803 7.491 
Pappír og pappírsvörur 17.150 23.366 16.631 10.630 14.061 
V e f n a ð a r v ö r u r 92.783 76.167 46.225 39.101 42.263 
Járn-, stál- og b y g g i n g a r v ö r u r 269.019 224.109 172.605 136.342 154.308 
R a f m a g n s v é l a r og áhöld 92.260 71.192 38.012 26.336 18.781 
Bílar 35.264 39.329 10.544 24.755 10.230 
Skip og bátar 40.715 122.722 41.276 32.224 20.550 
Bensín, olíur og kol 417.685 429.928 394.451 364.737 352.682 
Ýmsar vörur 66.340 66.107 52.573 38.446 27.823 

1.131.369 1.173.767 870.196 744.451 739.707 

Hei ldar innf lutningur 3.509.893 3.818.835 3.773.200 3.228.400 3.836.700 

Hlut fa l l A . -Evrópu af hei ldarinnflutningi . . . 32,2"% 30,7% 23,1% 23,1% 19,3% 

útflutning freðfisks til A.-Þýzkalands, sem 
nam 15,2 millj. kr. árið 1961. Útflutningur 
saltsildar minnkaði um 13,8 millj. kr., en 
hins vegar jókst útflutningur freðsíldar um 
20,7 millj. kr. frá árinu áður. Einnig varð 
samdráttur í útflutningi til Póllands. Or-
sakaðist hann af minni útflutningi freð-
síldar, þorskalýsis og sauðargæra. 

Í 18. töflu er sýnd sundurliðun á innflutn-
ingi frá A.-Evrópu á árunum 1958—1962, 
en á meðfylgjandi línuritum sést þróun við-
skipta Íslands og landa A.-Evrópu yfir 
tímabilið 1953—1962. Hæst varð hlutfall 
A.-Evrópulandanna af heildarinnflutningi 
á árinu 1957, er það nam 33,2%. Síðan hef-
ur hlutfallstalan stöðugt lækkað, og varð 
hún 19,3% á árinu 1962 og var þá aðeins 
1% hærri en hún var árið 1954. Hlutfall 
Rússlands í heildarinnflutningi varð hæst 
árið 1957, er það var 20,5%, en 1962 var 
hlutfallið orðið svipað og það var árið 1954 
eða 11,6% á móti 11,7% árið 1954. Líkur 
eru til þess, að hlutfall Rússlands verði ekki 
öllu minna á næstu árum, þar sem innflutn-
ingur þaðan er að mestu leyti bundinn við 
bensín og olíur og þungavörur, t. d. timbur 
og járn, en lækkun hlutfalls A.-Evrópulanda 
í heildarinnflutningi siðustu ára stafar 
fyrst og fremst af minni innflutningi alls 

konar neyzluvarnings, rafmagnsvéla og 
áhalda. Þróun þessi kemur mjög skýrt fram 
í 18. töflu og á fyrst og fremst. rætur sínar 
að rekja til afnáms innflutningshafta. 
Hlutfall A.-Evrópulanda af heildarútflutn-
ingi varð hæst á árinu 1958, er það var 
34,8%. Á árinu 1962 var hlutfallið 18,5%, 
og var það nokkru lægra en árið 1953, er 
það var 20%. Hlutfall ársins 1961 var að-
eins 14,1 % og er áður greint frá orsökum 
þess. Hlutfall Rússlands í heildarútflutn-
ingi á árinu 1961 var aðeins 7,2%, en ef 
miðað er við árið 1962, þá var hlutfall Rúss-
lands orðið svipað og það var árið 1953 eða 
12,9% á móti 12,6% árið 1953. Fyrir utan 
Brasilíu eru A.-Evrópulöndin einu löndin, 
sem Ísland hefur viðskipti við á vöruskipta-
grundvelli, og um framtíð þeirra viðskipta 
verður litlu spáð. Þó má benda á, að um 
42,2% af heildarútflutningi til A.-Evrópu-
landanna eru ýmiss konar síldarafurðir, 
saltsíld, freðsíld og síldarmjöl. Þess er gætt, 
að jafnvægi sé á milli innflutnings og út-
flutnings, þegar vöruskiptasamningar eru 
gerðir. Mun því framtíð viðskipta Íslands 
og A.-Evrópulanda byggjast að miklu leyti 
á þróun hinna ýmsu markaða fyrir síldar-
afurðir. 

Hér fer á eftir yfirlit yfir viðskiptasamn-
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inga, sem í gildi voru 1962. Miðað er við 
síðustu framlengingar eða bókanir fyrir 
ársbyrjun 1962, hafi nýr samningur ekki 
verið gerður á árinu. Fyrst verður getið 
samninga við vöruskiptalöndin og síðan 
samninga við önnur lönd Þessir vöruskipta-
samningar voru í gildi á árinu 1962: 

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

Pólland : 1. október 1961 — 30. september 
1962. Hinn 14. september 1962 var undir-
ritaður nýr viðskiptasamningur milli Ís-
lands og Póllands, og gildir hann frá 1. októ-
ber 1962 til 30. september 1963. Er samn-
ingur þessi grundvallaður á viðskiptasamn-
ingi frá 18. nóvember 1949. 

Rúmenía: 1. janúar 1962 — 31. desember 
1962. Samningurinn framlengist sjálfkrafa 
um eitt ár í senn, sé honum ekki sagt upp. 

Rússland: 1. janúar 1960 — 31. desember 
1962. Á árunum 1960 og 1961 voru gerðar 
breytingar á bókun um gagnkvæmar vöru-
afgreiðslur frá Rússlandi og Íslandi fvrir 
árið 1960 til 1962 Þessar breytingar voru 
fólgnar í því, að hinir árlegu kvótar fyrir 
vöruviðskipti landanna voru hækkaðir um 
133% árið 1960 og enn um 13% árið 1961 
í samræmi við þær breytingar, sem gerðar 
voru á gengi íslenzku krónunnar hvort árið 
um sig. 

Tékkóslóvakía: 1. september 1961 — 31. 
ágúst 1962. Hinn 4. september 1962 var á 
grundvelli viðskiptasamnings frá 16. nóv-
ember 1960 undirritað í Prag samkomulag 
um viðskipti Íslands og Tékkóslóvakíu á 
tímabilinu 1. september 1962 til 31. ágúst 
1963. 

Ungverjaland: 1. janúar 1962 — 31. des-
ember 1962. 

Austur-Þýzkaland: 1. janúar 1962 — 31. 
desember 1962. 

Eins og undanfarin ár var Rússland 
mikilvægasta vöruskiptalandið. Þangað var 
aðallega flutt út freðfiskur, saltsíld og freð-
síld, en helztu innflutningsvörur þaðan voru 
brennsluolía, bensín, timbur, ýmiss konar 
járn- og stálvörur, korn og kornvörur o. fl. 
Annað mikilvægasta vöruskiptalandið var 
Tékkóslóvakía. Útflutningur þangað var 

aðallega freðsíld, freðfiskur, síldarmjöl og 
þorskalýsi, en innflutningur þaðan var 
ýmiss konar járn- og stálvörur, byggingar-
vörur, vefnaðarvörur, gúmmívörur og ýmiss 
konar rafmagnsvörur og áhöld. Þriðja 
mikilvægasta vöruskiptalandið var Pólland. 
Varð veruleg aukning á innflutningi það-
an, en nokkur samdráttur á útflutningi. 
Helztu útflutningsvörur þangað voru salt-
síld, freðsíld, sildar- og fiskmjöl, en helztu 
innflutningsvörur þaðan voru ýmiss konar 
matvörur, timbur, kol og járn- og stálvör-
ur. Viðskipti við Austur-Þýzkaland drógust 
enn saman á árinu 1962, en gildandi vöru-
skiptasamningur er ekki opinber og er því 
byggður á einkaviðskiptum milli íslenzka 
vöruskiptafélagsins og Kammer fúr Aus-
senhandel í Austur-Þýzkalandi. Einu út-
flutningsvörur okkar þangað eru freðsíld 
og saltsíld, en í staðinn kaupum við aðal-
lega skip og báta, vefnaðarvörur, áburð og 
ýmiss konar járn- stál- og byggingarvörur. 

Viðskiptasamningar við önnur lönd, þar 
sem greiðslur eru í frjálsum gjaldeyri, eru 
miklu þýðingarminni en samningar við 
vöruskiptalöndin. Samningar við þessi lönd 
hafa einkum verið gerðir til þess að tryggja 
innflutningsleyfi á þeim afurðum Íslend-
inga, sem eru háðar slíkum leyfisveitingum 
í öðrum löndum, en sumir samningar eru 
hrein formsatriði. Eftirtaldir viðskipta-
samningar við önnur lönd voru í gildi á ár-
inu 1962: 

Finnland: Samkomulag það, er gert var 
milli Íslands og Finnlands 16. júní 1960 um 
gagnkvæm viðskipti, gilti óbreytt árið 1962. 

Frakkland: 1. janúar 1962 — 31. desem-
ber 1962. 

Ísrael: 1. janúar 1962 — 31. desember 
1962. 

Kúba: 4. október 1961 — 3. október 1964. 
Spánn: 30. nóvember 1961 — 29. nóvem-

ber 1962. 
Svíþjóð: 1. apríl 1961 — 31. marz 1962. 

Samningurinn var framlengdur óbreyttur 
til 31. marz 1964. 

Auk þess voru í gildi eldri samningar við 
Austurríki og Írland. Í fréttaþáttum í Fjár-
málatíðindum er að finna nánari upplýsing-
ar um gerða viðskiptasamninga. 



Fjármunamyndun 1962 
Heildarfjármunamyndunin — Landbúnaður — Fiskveiðar 
— Iðnaður — Virkjanir og veitur — Flutningatæki — Sam-
göngumannvirki — Opinberar byggingar — Íbúðabyggingar. 
(Grein þessi er rituð í Efnahagsstofnuninni.) 

Inngangur. 

Efnahagsstofnunin hefur nýlega lokið við 
skýrslu um fjármunamyndunina árið 

1962, en þessar skýrslur vinnur stofn-
unin í umboði Framkvæmdabankans, er 
hefur verkefnið með höndum samkvæmt 
lögum. Verður hér á eftir gerð grein fyrir 
niðurstöðum þessarar skýrslu, en skýrslan 
í heild er birt í 13. hefti rits Framkvæmda-
bankans ,,Úr þjóðarbúskapnum". 

Fram til þessa hefur yfirleitt verið tal-
að um fjárfestingu og fjármunamyndun í 
sömu merkingu, og hafa greinar Fjármála-
tíðinda um þessi efni verið kenndar við 
fjárfestingu. Í Þjóðhags- og framkvæmda-
áætluninni hafa þessi hugtök hins vegar 
verið skilgreind á þann veg, að fjármynd-
un nái til varanlegra fjármuna, en fjárfest-
ing geti bæði náð til varanlegra fjármuna 
og breytinga birgða og bústofns. Mun þess-
ari skilgreiningu einnig verða fylgt hér 
og aðeins fjallað um fjármunamyndunina, 
enda liggja ekki fyrir heimildir um heild-
arbreytingu birgða. 

Heildarfjármunamyndunin. 

Fjármunamyndunin i þjóðarbúskapnum 
í heild á verðlagi hvers árs er sýnd í 1. 
töflu. Einnig sýnir sú tafla skiptingu í 
meginflokka eftir atvinnugreinum eða 
fjármunaflokkum. Vegna þeirra verðbreyt-
inga, sem átt hafa sér stað á tímabilinu, 
er ekki hægt að gera samanburð milli ára 

á verðlagi hvers árs. Þess vegna hefur 
fjármunamyndunin verið umreiknuð til 
verðlags ársins 1960 eftir þeim verðbreyt-
ingum, sem við eiga um hverja tegund 
fjármuna um sig. Er sú niðurstaða sýnd 
í 2. töflu. 

Það kemur í ljós, að heildarfjármuna-
myndun var að magni til mjög svipuð á 
árinu 1962 og hún var á árunum 
1957—1959, en þau ár var fjármunamynd-
unin tiltölulega mjög jöfn frá ári til árs. 
Á hinn bóginn varð mikil sveifla í f jár-
munamynduninni árin 1960—1961, fyrst 
til hækkunar, en síðan til lækkunar. Árið 
1960 var langmesta f jármunamyndun, sem 
orðið hefur hér á landi fram til ársins 
1963, en ekki er enn sýnt, hve miklu það 
ár muni skila umfram árið 1960. Fjár-
munamyndunin árið 1960 var 9% meiri 
en árið áður. Meira en öll hækkunin staf-
aði af auknum kaupum fiskiskipa, þannig 
að fjármunamyndun af innlendum uppruna 
mun fremur hafa dregizt saman en auk-
izt. Fjármunamyndun ársins 1961 var aft-
ur á móti minni en verið hafði nokkurt 
ár síðan 1955. Sveiflan niður á við frá 
1960 til 1961 nam 565 millj. kr. eða 23%. 
Átti sú lækkun einkum rót sina að rekja 
til þess, að fiskiskipakaup voru sérstak-
lega litil eftir hina miklu öflun fiskiskipa 
tvö undanfarandi ár, jafnframt því að 
talsvert dró úr íbúðabyggingum. 

Hækkun fjármunamyndunar frá 1961 til 
1962 var 322 millj. kr. eða 16,6%. Náði sú 
hækkun til flestra greina, þótt í allmisjöfn-
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um mæli væri. Mest varð aukningin í iðn-
aði, sem náði næstum jafnmikilli f jár-
munamyncíun og 1958, þá er stórfram-
kvæmdir við sementsverksmiðjuna voru á 
döfinni, og þar næst í fiskveiðum, er náðu 
nær aftur meðalfjármunamyndun áranna 
1957—59. Þess ber að gæta, að vinnsla land-
búnaðarafurða og sjávarafurða telst hér 
til iðnaðar. Þótt talsverð aukning hafi 
orðið í fjármunamyndun þess iðnaðar, er 
framleiðir fyrir innlendan markað, munar 
þó langmest um aukninguna í vinnslu 
sjávarafurða, en fjármunamyndunin í 
þeirri grein var nærri tvöföld miðað við 
árið 1961. Einkum jókst vélvæðing þeirrar 
greinar mikið. Aukinn skriður komst á 
ibúðabyggingar. Þó jukust þær um minna 
en fjármunamyndunin í heild eða um tæp 
13%. Lítils háttar samdráttur átti sér 
stað í öflun flutningatækja, en bygging 
verzlunar-, skrifstofu- og veitingahúsa stóð 
að heita mátti í stað. 

Fjármunamyndun hér á landi hefur 
verið tiltölulega mjög mikil samanborið 
við þjóðartekjur. Á árunum 1956 til 1960 
var hlutfallið á milli fjármunamyndunar 
og þjóðartekna 27—31%, og var það hærri 
tala en nokkru sinni áður, að undantekn-
um fyrstu árunum eftir heimsstyrjöldina 
síðari. Á árinu 1961 lækkaði þetta hlutfall 
í 23%, en hækkaði síðan að nýju í 25% 
á árinu 1962. 

Verður nú vikið að fjármunamyndun-
inni í hinum einstöku atvinnugreinum. 

Landbúnaður. 

Eftir nokkra lægð í fjármunamyndun 
landbúnaðarins árin 1960 og 1961 jókst 
hún um 13,9% milli 1961 og 1962 og náði 
næstum því fyrra hámarki, er var árið 1959. 
Lækkunin hafði einkum orðið í byggingum 
útihúsa, og í þeirri grein varð aftur aukn-
ingin mest. Hlutfallslega var þó sveiflan 
í vélbúnaði svipuð. 

J a r ð r æ k t . Nokkur samdráttur varð i 
jarðræktarframkvæmdum árið 1962 frá 
árinu áður, og munar þar mest um ný-
ræktina, sem minnkaði um rúma 500 ha. 
Á verðlagi ársins 1960 varð heildarkostn-
aður ræktunarframkvæmda 70,9 millj. á 
móti 75,5 millj. árið 1961. Sundurliðun 
þessara framkvæmda er sýnd í 3. töflu. 

Nýbýlastjórn ríkisins samþykkti stofn-
un 26 nýbýla, endurbyggingu 7 eyðijarða, 
stofnun 8 smábýla og 2 garðyrkjubýla eða 
samtals 43 býla, sem er nákvæmlega sami 
fjöldi og hvort áranna 1960 og 1961. Sam-
þykkt voru 105 framlög til íbúðarhúsa-
bygginga á öðrum jörðum en nýbýlum. 
Kostnaður við framkvæmd landnáms rík-
isins er sýndur í 4. töflu. Útgjöld rikis-
sjóðs vegna jarðræktarlaganna námu 22,8 
millj. kr. árið 1962. 

B y g g i n g a r . Mikil aukning var i úti-
húsabyggingum á árinu 1962 frá árinu 
áður eða 106,8 millj. kr. heildarkostnaður 
á móti 86,1 millj. kr. að meðtöldum súg-
þurrkunarkerfum. Þessar tölur eru á verð-
lagi ársins 1960. Mest aukning varð í bygg-
ingu votheyshlaða, um það bil 52%, og 
þurrheyshlaða um það bil 50% frá árinu 
1961. Afíur á móti var heldur minna byggt 
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1. tafla. Fjármunamyndun í þjóðarbúskapnum 1957—1962 
í mill j . kr. á verð lag i hvers árs. 

2. tafla. Fjármunamyndun í þjóðarbúskapnum 1957—1962 
í milli . kr. á verðlagi ársins 1960. 

3. tafla. Ræktunarframkvæmdir 1957—1962. 
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af fjárhúsum en árið áður. Nánari sund-
urliðun útihúsa er sýnd í 5. töflu. 

B ú v é l a r . Veruleg aukning varð í inn-
flutningi landbúnaðarvéla árið 1962 frá 
árinu áður. Munar þar mest um ýmis 
dráttarvélaverkfæri, svo sem sláttuvélar, 
múgavélar, áburðardreifara og ámoksturs-
tæki, svo sem fram kemur af 6. töflu. Aft-
ur á móti er minna flutt inn af dráttar-
vélum en 1961. Beltadráttarvélar eru tald-
ar með í töflunni, enda þótt þær séu reikn-
aðar til fjármunamyndunar í mannvirkja-
gerð, en ekki í landbúnaði. Alls voru flutt-
ar inn vélar og tæki til landbúnaðar, að 
undanskildum jeppum, fyrir 70 millj. kr. 
árið 1962, en 53,1 millj. 1961. Á verðlagi 
ársins 1960 eru samsvarandi tölur 53,6 
og 45,1 millj. kr. 

S a n d g r æ ð s l a o g s k ó g r æ k t , Fjár-
munamyndun jókst í þessum greinum úr 
7,0 millj. kr. 1961 í 8,9 millj. kr. árið 1962, 
og er hér miðað við verðlag ársins 1960. 

K l a k - o g e l d i s s t ö ð v a r . Mikill f jör-
kippur hefur færzt í þessa atvinnugrein á 
undanförnum árum. Jókst fjármunamynd-
un úr 2 milljónum árið 1961 í 5,4 milljónir 
1962 á verðlagi ársins 1960. Munar þar 
mest um Eldisstöðina í Kollafirði. 

B ú s t o f n . Þótt breytingar bústofns telj-
ist ekki til fjármunamyndunar frekar en 
birgðabreytingar, þykir rétt að láta hér 
fylgja nokkrar tölur um bústofn síðustu 
ára, sjá 7. töflu. Endanlegar tölur liggja 
enn ekki fyrir um bústofninn í árslok 
1962, en þó munu hinar áætluðu tölur nærri. 
lagi. Sauðfé hefur fækkað um 52,5 þús-
undir og hrossum um rúmlega 1.000, en 
nautgripum mun hafa fjölgað um nálægt 
350. Rýrnun bústofnsins mun hafa numið 
um 30—35 millj. kr. að verðmæti. 

um með hagstæðum kjörum hefur mjög 
stuðlað að hinum miklu bátakaupum. 

T o g a r a r . Enginn togari var keyptur 
til landsins á árinu 1962. En á árinu fórst 
togarinn Elliði, svo að togurum fækkaði 
í 47. 

Ö n n u r f i s k i s k i p . Innlend bátasmíði 
jókst enn á árinu, eins og sjá má á 8. töflu, 
og voru smíðaðir alls 49 bátar. Flestir 
þessara báta eða 40 voru 12 lestir eða 
minni, þar af nokkrir gamlir nótabátar, 
sem breytt var í fiskiskip. Fluttir voru inn 
10 fiskibátar, samtals 1.466 tonn brúttó. 
Af þessum bátum voru 7 úr stáli, en 3 
úr eik. Fjórir bátanna voru smíðaðir í Nor-
egi, þrír í A.-Þýzkalandi og einn í hverju 
landanna Danmörku, Svíþjóð og Rússlandi. 

Hvalveiðiflotanum bættist eitt skip á 
árinu, Hvalur VIII, sem er 397 tonn brúttó, 
smíðaður í Noregi. 

Eftirfarandi yfirlit sýnir breytinguna, 
sem varð á stærð bátaflotans á árinu 1962. 

Fiskveiðar. 

Eftir hin miklu skipakaup ársins 1960 
fóru útgerðarmenn sér í fyrstu hægt um 
öflun nýrra tækja, þannig að fjármuna-
myndun árið 1961 varð aðeins 103 millj kr. 
á verðlagi ársins 1960. Stórfelld bátakaup 
hófust aftur með árinu 1962. Meira en tvö-
falt magn þess árs mun þó hafa bætzt við 
á árinu 1963. Greiður aðgangur að lán-

Iðnaður. 
Fjármunamyndun í öllum greinum iðn-

aðar til samans var með allra mesta móti 

U. tafla. Kostnaður við Landnám ríkisins. 
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5. tafla. Útihúsabyggingar 1957—1962. 

árið 1962, 333 millj. kr. á verðlagi ársins 
1960, eða næstum því eins mikil og árið 
1958, þá er saman íóru miklar framkvæmd-
ir í vinnslu sjávarafurða og stórfram-
kvæmdir við sementsverksmiðjuna. 1 9. 
töflu er sýnd sundurliðun fjármunamynd-
unar á helztu iðngreinar á verðlagi ársins 
1960. 

V i n n s l a l a n d b ú n a ð a r a f u r ð a . Fjár-
munamyndun í þessari grein var svipuð 
og árið áður eða 15,6 millj. kr. á verðlagi 
ársins 1960 á móti 16,5 millj. kr. árið 
áður. Engar stórar framkvæmdir voru á 
döfinni. Byggingar, er voru 11,9 millj. kr. 
á verðlagi ársins, voru að meirihluta slát-
urhús og kjötfrystihús, en vélbúnaður, er 
nam 7,7 millj. kr., fór aðallega til mjólk-
urvinnslu. 

V i n n s l a s j á v a r a f u r ð a . Bygging og 
vélvæðing vinnslustöðva sjávarútvegsins 
varð meiri 1962 en nokkurt ár annað en 
1946. Heildarupphæð framkvæmdanna var 
223 millj. kr. Að magni var fjármunamynd-
unin næstum tvöföld á við árið á undan, 
þ. e. 179,4 millj. kr. á verðlagi ársins 1960 
á móti 92,6 millj. kr. árið áður. Einkum 
voru það hinar miklu framkvæmdir við 
sildarverksmiðjur og síldarvinnslustöðvar, 
er aukningunni ollu, en einnig mjög veru-
leg endurnýjun og aukning vélakosts frysti-
húsa. Á árinu fóru 27,4 millj kr. til bygg-
ingar sildar- og fiskimjölsverksmiðja og 
28,1 millj. kr. til almennra fiskverkunar-
húsa. Yfirgnæfandi hluti véla og tækja 

fór til síldariðnaðarins, er ásamt fiskimjöls-
verksmiðjunum tók við vélum og tækjum 
fyrir 109,4 millj. kr. Vélar og tæki til frysti-
húsanna námu 27,2 millj. kr. 

Sements - og á b u r ð a r v e r k s m i ð j u r n -
ar. Nokkrar viðbótarframkvæmdir hafa átt 
sér stað í þessum verksmiðjum síðustu árin. 
Þannig hefur verksmiðjuhús áburðarverk-
smiðjunnar verið stækkað og byggð áburð-
argeymsla, og á vegum sementsverksmiðj-
unnar hefur verið byggður sementsgeym-
ir o. fl. 

A n n a r i ð n a ð u r . Framkvæmdir í þeim 
greinum, sem hér er um að ræða, hafa verið 
nokkuð jafnt vaxandi um langt árabil. 
Nokkurt stökk varð þó í þróuninni með 
árinu 1958, og hefur fjármunamyndunin 
siðan verið um 100 millj. kr. á ári á verð-
lagi ársins 1960, hæst þó árið 1962, 125 
millj. kr. eða 33% meiri en árið áður, en 
það samsvarar 158,7 millj. kr. á verðlagi 
þess árs. 

Fjármunamyndunin hefur oft skipzt 
nálægt því til helminga í byggingar og vél-
búnað, og var svo einnig árið 1962. Af 
75,7 millj. kr. byggingarframkvæmdum 
voru 17,0 millj. kr. í fatagerð og vefnaði, 
þar af röskur helmingur á Akureyri, 5,0 
millj. kr. í veiðarfæragerð, er dreifist víða 
um landið, 6,3 millj. kr. í skipa- og báta-
smiði, 9,5 millj. kr. í vélsmiðjum, 12,2 
millj. kr. í bílaverkstæðum, 6,5 millj. kr. 
í húsgagnagerð og innréttingasmíði og 4,7 
millj. kr. í efnagerðum. 
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6. tafla. Innflutningur helztu búvéla. 

Helztu tegundir iðnaðarvéla, sem sér-
greindar verða, voru þessar: matvæla- og 
drykkjarvöruiðnaður 5,0 millj. kr., prjóna-
og tóvinnuvélar 6,2 millj. kr., veiðarfæra-
gerS 2,3 millj. kr., fata- og skógerð (skipt-
ing saumavéla áætluð) 5,1 millj. kr., tré-
iðnaður 6,4 millj. kr., prentiðnaður 11,7 
millj. kr. og málmsmíði 11,3 millj. kr. Er 
hér alls staðar miðað við endanlegt sölu-
verð véla og uppsetningarkostnað þeirra 
á verðlagi ársins. 

Ýmsar vélar og tæki. 
Fjármunamyndun í þessari grein var 

með meira móti árið 1962, þó ekki eins 

mikil og 1959, en þá var sérstaklega mikið 
flutt inn af alls konar vélum og tækjum. 
Skipting vélanna árið 1962 er þannig: 
skurðgröfur, kranar, lyftivagnar og belta-
dráttarvélar 30,5 millj. kr., aðrar véiar 
til bygginga- og mannvirkjagerðar 25,3 
millj. kr. og skrifstofuvélar 32,2 millj. kr. 
Eru þessar tölur miðaðar við verðlag árs-
ins. 

Virkjanir og veitur. 

Sýnt er í 10. töflu, hvernig fjármuna-
myndun í þessum flokki skiptist á undir-
greinar. 

R a f o r k a . Engar meiriháttar virkjun-
arframkvæmdir hafa verið á döfinni síð-
ustu þrjú árin. Hafa framkvæmdir við hin 
stærri orkuver aðeins numið nokkrum 
milljónum hvort áranna 1961 og 1962. 
Heildarframkvæmdir ársins 1962 voru 
106,2 millj. kr. á verðlagi ársins 1960, og 
var það 7,2 millj. kr. meira en árið áður. 
Eins og 11. tafla ber með sér, hefur ekki 
orðið nein aukning afkastagetu annarra 
raforkustöðva en disilstöðva frá 1959 til 
1962. 

Langstærstu framkvæmdaaðilarnir árið 
1962 voru rafmagnsveitur og héraðsraf-
magnsveitur ríkisins, en framkvæmdaupp-
hæð þeirra var 98,8 millj. kr. af 133,1 millj. 
króna raforkuframkvæmdum i heild. Helztu 
framkvæmdir Rafmagnsveitna rikisins 1962 
voru sem hér segir: Aðalveitustöð á Hvols-
velli var stækkuð. Strengur, 33 kw, 12,8 
km að lengd, var lagður til Vestmannaeyja 
og rafveita Vestmannaeyja þar með tengd 
við Sogskerfið í október 1962. Ný aðveitu-
stöð var byggð í Þorlákshöfn, 1.000 kw að 
stærð. Dísilstöðin í Stykkishólmi var auk-
in frá 448 kw upp í 675 kw. Rafmagns-
veiturnar tóku við dísilstöðinni að Kópa-
skeri, 137 kw að stærð. Dísilstöðin i Nes-
kaupstað var aukin um 600 kw upp í 
1.195 kw. 

Á árinu fékk 181 býli rafmagn frá hér-
aðsrafmagnsveitum ríkisins, og í árslok 
höfðu. alls 2.214 býli fengið rafmagn frá 
þeim. Enn fremur hafði 241 býli fengið 
rafmagn frá öðrum rafmagnsveitum og 
1.019 frá einkarafstöðvum, þannig að alls 
voru 3.474 býli raflýst. 
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7. tafla. Bústofn samkvæmt búnaðar-
skýrslum í árslok 1957—1962. 

8. tafla. Smíði skipa og báta innan 
lands 1960, 1961 og 1962. 

Héraðsrafmagnsveitur ríkisins tóku við 
rekstri innanbæjarkerfisins á Kópaskeri á 
árinu og endurbyggðu og stækkuðu ýmis 
innanbæjarkerfi víðs vegar á landinu. 

H i t a v e i t u r o g j a r ð h i t a b o r a n i r . 
Þessar framkvæmdir tvöfölduðust að magni 
frá árinu áður, en voru mjög svipaðar og 
árin 1959 og 1960. Alls námu þær 59,4 
millj. kr. Þar af voru jarðhitaboranir um 
það bil 17,5 millj. kr. Langmestur hluti 
þessara framkvæmda var á vegum Reykja-
víkurborgar eða 56,2 millj. kr. En einnig 
var unnið fyrir 2,9 millj. kr. á Ólafsfirði 
og litils háttar á Sauðárkróki, Selfossi og 
í Hveragerði. 

V a t n s v e i t u r . Vatnsveituframkvæmdir 
voru fyrir 21,1 millj. kr. á árinu 1962 á 
móti 17,3 millj. kr. árið áður á verðlagi 
hvors árs, þar af voru 8,6 millj. kr. á veg-
um Reykjavíkurborgar á móti 4,9 millj. 
árið 1961. 

Flutningatæki. 

Fjármunamyndun í þessari grein hefur 
verið tiltölulega jöfn að magni um árabil. 

Sveiflur frá ári til árs hafa aftur á móti 
verið mjög verulegar í hinum einstöku 
undirgreinum. Sundurliðun er sýnd í 12. 
töflu. 

F a r s k i p a s t ó l l i n n . Skipakaupin námu 
94,4 millj. kr. árið 1962, og var það 69% 
meira að magni en árið áður, en hins vegar 
mjög nærri meðaltali áranna 1957—1962. 
Tvö ný flutningaskip bættust í flotann á 
árinu, vitaskipið Árvakur, 381 brúttólest, 
smíðað í Hollandi, og Rangá, 976 brúttó-
lestir, smiðað í V.-Þýzkalandi. Tvö oliu-
skip bættust í flotann, Bláfell, 148 brúttó-
lestir, smiðað í Grikklandi, og Stapafell, 
895 brúttólestir, smíðað í Hollandi. Einnig 
var keypt til landsins sanddæluskipið Sand-
ey, 499 brúttólestir, smíðað í Hollandi. 

F l u g v é l a r . Flugvélar voru keyptar til 
landsins fyrir 29,5 millj. kr. Var það að 
vísu litlu meira en þriðjungur að magni 
miðað við árið áður. en um tveir þriðju af 
meðaltali áranna 1957—1962. Flugvélarnar 
sem við bættust, voru Snorri Þorfinnsson 
og Sif, flugvél landhelgisgæzlunnar, auk 
nokkurra smáflugvéla. 

B i f r e i ð i r t i l a t v i n n u r e k s t r a r . 
Fjármunamyndun í þessari grein var áður 
mjög skrykkjótt, en hefur síðustu árin ver-
ið mikil og tiltölulega jöfn. Nam hún 153,7 
millj. kr. árið 1962. Til atvinnurekstrar 
teljast vöru-, almennings-, sendi- og ,,sta-
tion" bifreiðir, svo og bifreiðir til sérstakra 
nota, svo sem kranabílar og auk þess nokk-
ur hluti jeppa. Innlendar yfirbyggingar bif-
reiða námu 20,3 millj. kr. árið 1962. 

Verzlun, veitingar og skrifstofur. 

Auk húsrýmis fyrir eiginlega verzlun 
og veitinga- og gistihús fela þessar fram-
kvæmdir í sér allt skrifstofuhúsnæði ann-
að en í opinberum byggingum. Alls nam 
fjármunamyndunin 137,6 millj. kr. árið 
1962, en þar af voru framkvæmdir við 
oliu- og bensinstöðvar 3,0 millj. kr. Fram-
kvæmdum þessum var lengst allra haldið 
niðri með takmörkun fjárfestingarleyfa, en 
árin 1960—1962 verða þær um tvöfalt 
meiri að magni en næstu árin á undan, 
1957—1959. Framkvæmdir ársins 1962 
voru að heita má jafnar að magni og árið 
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9. tafla. Fjármunamyndun í iðnaði 
í millj. kr. á verðlagi ársins 1960. 

áður. Stærsta einstaka framkvæmdin, sem 
í þennan flokk fellur, er Bændahöllin. 
Teljast framkvæmdir við þá byggingu hafa 
numið nálægt fimmtungi heildarfram-
kvæmda árið 1962. 

Samgöngumannvirki. 

Fjármunamyndun á sviði samgöngumála 
hefur færzt mjög í aukana siðustu árin, 
svo sem 13. tafla ber með sér. Þannig voru 
framkvæmdir ársins 1962 19% meiri að 
magni en árið áður eða 41% meiri en árið 
1959. Á verðlagi ársins nam framkvæmda-
upphæðin alls 380 millj. kr. 

V e g i r o g b r ý r . Aukningin varð lang-
mest í vega- og brúagerð. Af framkvæmda-
upphæð ársins, 101,8 millj. kr., nam bygg-
ing brúa 30,0 millj. kr., framkvæmdir við 

Reykjanesbraut 28,9 millj. kr. og önnur 
vegagerð 42,9 millj. kr. Meðtaldar eru 
framkvæmdir fyrir lánsfé og fé af bensín-
skatti. Tölur ríkisreiknings, er sýna aðeins 
fjárveitingar samkvæmt fjárlögum hvers 

11. tafla. Uppsett afl í almenninps-
rafstöðvum 1957—1962. 

Þús. kw. 

10. tafla. Fjármunamyndun í virkjunum og veitum 
í milli. kr. á verðlasri ársins 1960. 
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12. tafla. Fjármunamyndun í flutningatækjum 1957—1962 
í milli. kr. á verðlagi ársins 1960. 

13. tafla. Samgönguframkvæmdir 1957—1962 
í millj. kr. á verðlagi ársins 1960. 

15. tafla. Flokkun íbúða, fullgerðra 1962, eftir stærð. 

14. tafla. Ófullgerðar íbúðir í árslok 1958—1962. 
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árs, eru því ekki sambærilegar við þessar 
tölur. Vegaviðhald er ekki meðtalið, en það 
nam 62,1 millj. kr. árið 1962. Tala unn-
inna dagsverka við vega- og brúagerð var 
tæplega 121 þús. miðað við 10 stunda 
vinnudag, en var tæplega 108 þús. árið 
áður. 

G ö t u r o g h o l r æ s i . Unnið var alls 
fyrir 84,4 millj. kr. á árinu 1962. Reykja-
vik var með langstærsta hlutann eða 45,7 
millj. kr., aðrir kaupstaðir 19,9 millj., 
kauptún 12,9 millj. og sýslur og hreppar 5,9 
millj. kr., en sýslu- og hreppavegir eru 
taldir undir þessum lið. Magnaukning frá 
árinu áður varð 20%. 

H a f n i r o g v i t a r . Árið 1962 varð kostn-
aður við hafnargerð og vitabyggingar alls 
74,1 millj. kr. Þar af voru 10,8 millj. kr. 
við Reykjavíkurhöfn. Á vegum vita- og 
hafnarmálastjórnarinnar varð kostnaður 
63,3 millj. kr., þar af fóru 1,2 millj. kr. 
til vitabygginga og 2,1 millj. kr. til lands-

hafnanna í Rifi og í Keflavík, en þær eru 
eingöngu kostaðar af rikissjóði. Fram-
kvæmdir við hafnir annarra sveitarfélaga 
en Reykjavíkur námu alls 60,0 millj. kr. 

Framkvæmdir utan Reykjavikur voru 
mestar á eftirtöldum stöðum (millj kr. ) : 
Þorlákshöfn 10,0, Bolungarvík 6,4, Sand-
gerði 4,0, Akureyri 2,8, Tálknafirði 2,5, 
Hafnarfirði 2,5, Ólafsfirði 2,5 og Vest-
mannaeyjum 2,3. 

F l u g v e l l i r . Fjármunamyndun á sviði 
flugmála var 11,8 millj. kr. eða svipuð og 
undanfarin ár, þar af nam gerð sjálfra 
flugvallanna 4,6 millj. kr. og flugöryggis-
tæki 3,7 millj. kr. 

P ó s t u r , s i m i o g ú t v a r p . Framkvæmd-
ir pósts og síma hafa verið mjög miklar 
frá árinu 1960 eða frá 54 til 69 millj. kr. 
á verðlagi ársins 1960. Veldur þvi bæði 
ör aukning símakerfisins og bygging sjálf-
virkra kerfa um mikinn hluta landsins auk 
annarra tæknibreytinga. Árið 1962 námu 
framkvæmdir 108 millj. kr., en þar af varð 
kostnaður við sjálfvirkar stöðvar 60 
millj. kr. 

Opinberar byggingar. 

Byggingarframkvæmdir hins opinbera 
hafa aukizt stórum skrefum síðustu árin. 
Raunar varð magnaukningin aðeins rúm 
5% milli áranna 1961 og 1962, en frá 1959 
eða á þremur árum var aukningin 50%. 

Yfirlitið hér á eftir sýnir framkvæmdir 
árin 1960—1962. Eru þær flokkaðar eftir 
tegundum og tilgreindur heildarkostnaður 
við framkvæmdir á árinu í millj. kr. 

Langmest varð aukningin í byggingu 
sjúkrahúsa eða 61% að magni. Einnig varð 
talsverð aukning í byggingu kirkna. Dá-
lítil aukning varð og í byggingu félags-
heimila. Byggingar pósts og síma eru ekki 

í þús. kr. á verðlagi hvers árs. 

1961 1962 
Útihús í sveitum 94.9 133,7 
Vinnsla landbúnaðar- og 

sjávarafurða 56,5 80,9 
Annar iðnaður 59,1 83,4 
Verzlun, veitingar og skrif-

stofur 125,4 137,6 
Opinberar byggingar . . . . 200,9 231,4 
Íbúðarhús 501,8 624,6 

Alls 1.039,4 1.291,6 

17. tafla. Fullgerðar byggingar 
árið 19 62. 
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innifaldar í ofangreindum tölum, en þær 
voru ofangreind ár 15,4, 12,8, 13,0 millj. kr. 

Íbúðabyggingar. 

Bygging íbúðarhúsa nam 625 millj. kr. 
árið 1962. Er hér átt við áætlað verðmæti 
þeirra framkvæmda, er áttu sér stað á 
árinu, en ekki verðmæti fullgerðra húsa á 

árinu. Framkvæmdaupphæðin skiptist 
þannig: Reykjavik 292 millj. kr., kaup-
staðir 195 millj. kr., kauptún 98 millj. kr. 
og sveitir 40 millj. kr. 

Að magni voru íbúðabyggingar tæplega 
13% meiri en árið áður. Samt sem áður 
voru þær enn talsvert minni en um árabil 
þar á undan. Samanburður á fjármuna-
myndun í íbúðarhúsabyggingum síðustu 

18. tafla. Nýbyggingar, sem lokið var við á árinu 1962 í kaupstöðum., 
kauptúnum og öðrum skipulagsskyldum stöðum. 
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19. tafla. Nýbyggingar aðrar en íbúðarhús, fullgerðar árið 1962, 
í kaupstöðum, kauptúnum og sveitum. 

fimm ára er sýndur í eftirfarandi yfirliti. 
Framkvæmdir 1954 eru látnar jafngilda 
tölunni 100: 

Lokið var við 1.272 íbúðir á árinu eða 
63 íbúðum meira en árið áður. Hins vegar 
er þessi fjöldi talsverðum mun lægri en 
öll árin 1956 til 1960, en þá voru yfirleitt 
á milli 1.430 og 1.530 íbúðir fullgerðar á 
ári hverju. Þess ber þó að gæta, að á þess-
um árum var byggt mjög mikið umfram 
aukningu húsnæðisþarfar. Heildarrúmmál 
þeirra ibúðarhúsa, sem lokið var við á ár-
inu 1962, var 477,6 þús. rúmmetrar, og er 
það 6,8% aukning frá árinu áður. 

Hafin var bygging 1.177 ibúða árið 1962 
eða mjög miklu fleiri en árið áður, er að-
eins var hafin bygging 789 íbúða. Tala 
hafinna ibúða hefur verið mjög misjöfn á 
undanförnum árum. Var hún hæst árið 
1955, 2.135 íbúðir. Mismunur á tölu haf-

inna og fullgerðra íbúða hvert ár leiðir til 
breytinga á tölu íbúða í smíðum í árslok. 
í 14. töflu er sýnd staðan í lok hvers árs 
frá 1958 og árleg hreyfing. íbúðum í smið-
um fór fækkandi frá 1959 til 1962, alls 
um 1.000 íbúðir. Síðustu árin lætur nærri, 
að tala íbúa í smiðum samsvari tvöfaldri 
tölu fullgerðra íbúða. 

S t æ r ð o g h e r b e r g j af j ö l d i í b ú ð a . 
Meðalstærð íbúða virðist stöðugt fara vax-
andi, eins og sést á eftirfarandi yfirliti yfir 
meðalstærð hafinna íbúða í rúmmetrum. 

Sundurliðun á íbúðum eftir herbergja-
fjölda í Reykjavík, kaupstöðum og kaup-
túnum er sýnd í 15. töflu. Miðað við árið 
1961 hefur þróunin orðið sú, að bygging 
hinna smærri íbúða, einkum bó eins og 
tveggja herbergja óbúða auk eldhúss, hefur 
dregizt mjög saman í Reykjavík, en bygging 
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miðlungsíbúða, einkum þó þriggjaherbergja 
íbúða, hefur aukizt verulega. Bygging 
stórra íbúða, 6 herbergja og stærri, minnk-
aði mjög, en sökum fæðar í þeim stærð-
arflo'kki er lítið mark að þeirri breytingu. 
Þróunin i kaupstöðum og kauptúnum virð-
ist vera til stækkunar, og er yfirgnæfandi 

hluti íbúðanna með 4—5 herbergjum. Sé 
litið á heildina, hefur smiði eins og tveggja 
herbergja íbúða dregizt saman, en smiði 
þriggja og f jögurra herbergja íbúða auk-
izt. Nánari sundurliðun fullgerðra íbúða 
eftir byggðarlögum er gefin í 17. og 18. 
töflu. 

Flokkun fullgerðra íbúða á öllu landinu 1955—1962 eftir herbergjafjölda. 

Húsbyggingar, yfirlit. 

Í köflunum hér að framan er fjallað um 
byggingu húsa sem þátt í f jármunamynd-
un hinna ýmsu greina atvinnurekstrar og 
opinberrar starfsemi auk íbúðabygginga, 
sem jafnan eru veigamesti hlutinn. Hér 
verður því gefið örstutt yfirlit yf ir hús-
byggingar í heild. 
Heildarupphæð húsbyggingarframkvæmda 

árið 1962 nam 1.291 millj. kr., og sundur-
liðast sú upphæð í aðaldráttum svo sem 
sýnt er í 16. töflu. Aukning framkvæmda-
upphæðarinnar frá árinu áður var 251 
millj. kr., en að magni var aukningin 12%. 
Byggingarstarfsemin í heild sinni hefur 

verið miklu jafnari en ibúðabyggingar, sem 
oft eru hafðar að mælikvarða. Þannig var 
heildarmagn byggingarframkvæmda 1962 
svo að segja hið sama og 1960, en þá var 
það innan við 5 % minna en árin 1957 og 
1959 og aðeins 3 % meira en 1958. Veru-
lega fleiri byggingum var lokið árið 1962 
en árið áður eða samtals 1.255,8 þús. rúm-
metrum að stærð á móti 1.045,5 þús. rúm-
metrum. Aukningin er 210 þús. rúmmetr-
ar eða 20%. Af því er 30 þús. rúmmetra 
aukning á fullgerðu íbúðarhúsnæði, en 
langmestur hlutinn, 180 þús. rúmmetrar, 
fellur á aðrar tegundir bygginga. Nánari 
sundurliðun á fullgerðum byggingum árið 
1962 er gefin í 18. og 19. töflu. 



Greiðslujöfnuður við útlönd 1962 

Skýrslum um greiðslujöfnuðinn við út-
lönd er ætlað að sýna heildarviðskipti 

þjóðarbúsins við umheiminn á ákveðnu 
tímabili. 

Greiðslujafnaðaryfirliti má skipta í f jóra 
aðalþætti: vöruskipti, greiðslur fyrir þjón-
ustu, sem oft eru kallaðar duldar greiðsl-
ur, gjafafé og f jármagnshreyfingar. 

Í greiðslujafnaðarskýrslum eru verð-
mæti inn- og útflutnings gerð upp á sama 
grundvelli, þ. e. hvort tveggja er miðað 
við fob.-verðmæti, gagnstætt þvi sem jafn-
an er gert í verzlunarskýrslum, þar sem 
innflutningur er oftast talinn cif., en út-
flutningur fob. Á árinu 1962 varð mis-
munur á verðmæti inn- og útflutnings, 
vöruskiptajöfnuðurinn, hagstæður um 147 
millj. kr. á móti 114 millj. kr. árið áður, 
en þá varð vöruskiptajöfnuðurinn í fyrsta 
sinn hagstæður síðan 1945. 

Helztu þjónustuliðirnir (duldar greiðsl-
ur) eru flutningar, tryggingar, vaxta-
greiðslur, viðskipti við varnarliðið, vinnu-
laun og opinber þjónusta. Þjónustujöfnuð-
urinn eða mismunurinn á inn- og útfluttri 
þjónustu hefur um mörg undanfarin ár 
verið hagstæður, og er það einkum vegna 
tekna af viðskiptum við varnarliðið. 

Heildarniðurstaða vöruskiptajafnaðar og 
þjónustujafnaðar kallast viðskiptajöfnuð-
ur. Er viðskiptajöfnuðurinn oft notaður 
sem mælikvarði á heildarafkomu þjóðar-
búsins gagnvart útlöndum. Á árinu 1962 
varð afkoman allgóð, þar sem viðskipta-

jöfnuðurinn varð hagstæður um 355 millj. 
kr. Á árinu 1961 varð viðskiptajöfnuður-
inn hagstæður um 225 millj. kr„ og var 
það í fyrsta skipti frá styrjaldarlokum, 
sem náðst hafði hagstæður viðskiptajöfn-
uður við útlönd. 

Línurit á 208. bls. sýnir, hve inn- og út-
flutningur hefur verið mikill hluti af heild-
argjaldeyristekjum og gjöldum fyrir vörur 
og þjónustu síðustu fimm ár, og línurit 
á sömu bls. sýnir mismun á vöruskipta-
jöfnuði og viðskiptajöfnuði á sama tima-
bili. Á 210. bls. er línurit, sem sýnir vöru-
skiptajöfnuð, þjónustujöfnuð og viðskipta-
jöfnuð sl. tiu ár. Tekið skal fram, að inn-
flutningur er á þessum línuritum sem 
annars staðar í greininni talinn á fob.-verði. 
Enn fremur hafa allar töflur linuritanna 
verið umreiknaðar til þess gengis, sem gilti 
eftir 4. ágúst 1961. 

Til sérhverra viðskipta, sem færð eru á 
hina ýmsu liði viðskiptajafnaðarins og 
greiðslur koma fyrir, svarar færsla á ein-
hvern fjármagnsreikning. Eru niðurstöður 
af þeim færslum sýndar í fjármagnshreyf-
ingum greiðslujafnaðarins. Fjármagns-
hreyfingum má skipta á ýmsa liði. Er al-
gengt að gera fyrst og fremst greinar-
mun á fjármagnshreyfingum opinberra 
aðila annars vegar og einkaaðila hins veg-
ar. Hvorum flokk fyrir sig má svo aftur 
skipta, annars vegar í hreyfingar vegna 
lántöku til lengri tíma en eins árs og 
afborgana af slíkum lánum og hins vegar 
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stuttar hreyfingar, svo sem breytingar á 
reikningsstöðu fyrirtækja, stutt vöru-
kaupalán, gjaldeyrisstöðu bankanna o. fl. 
Á 211. bls. er línurit, sem sýnir erlendar 
lántökur til eins árs eða lengri tíma og 
afborganir vegna slíkra lána sl. tíu ár, 
og á sömu bls. er línurit, sem sýnir breyt-
ingu á gjaldeyrisstöðu bankanna á sama 
tímabili. 

Mótbókun vegna vöru, þjónustu eða fjár-
magns, sem látið er í té eða tekið við án 
endurgjalds, er færð á sérstakan lið í 
greiðslujöfnuðinum, sem nefnist gjafafé. 
Á árinu 1962 voru notaðar tæplega 135 
millj. kr. af 6 millj. dollara framlagi, sem 
bandarísk stjórnarvöld ákváðu í árslok 
1960 að veita án endurgjalds. Í árslok 1962 
var samtals búið að nota 219 millj. kr. af 
framlaginu. 

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

Á 2. töflu má sjá viðskiptaiöfnuðinn 
(vörur og þjónustu) árin 1958—1962, skipt 
á landsvæði. Tölurnar fyrir árin 1958— 
1960 hafa verið umreiknaðar til þess geng-
is, sem gilti eftir 4. ágúst 1961. Til sterl-
inggreiðslusvæðisins teljast Bretland, Ír-
land, brezkar nýlendur og sambandslönd 
önnur en Kanada. Til annarra O.E.C.D.-
landa teljast öll þátttökuríki í Efnahags-
samvinnustoínun Evrópu önnur en Bret-
land og Írland. Spánn bættist í tölu þátt-
tökuríkja Efnahagssamvinnustofnunarinn-
ar á árinu 1959 og er í öllum töflum í þess-
ari grein talinn með O.E.C.D.-löndum 1959 
—1962, en með öðrum löndum 1958. Til 
Austur-Evrópulanda teljast auk Rússlands 
Austur-Þýzkaland, Pólland, Rúmenía, 
Tékkóslóvakía og Ungverjaland. Til ann-
arra landa teljast meðal annars Finnland, 
Júgóslavía, Japan, Brasilia og Ísrael. 

Viðskiptajöfnuðurinn við Bandaríkin og 
Kanada hefur verið hagstæður öll árin, 
sem taflan nær yfir, en því valda að veru-
legu leyti hinar miklu duldu tekjur, sem 
Íslendingar hafa haft vegna bandaríska 
varnarliðsins. Hinn hagstæði jöfnuður í 
dollurum hefur svo einkum verið notaður 
til jöfnunar á viðskiptum við O.E.C.D.-
lönd, sem hafa verið mjög óhagstæð öll 
árin. Jöfnuðurinn við sterlingsvæðið hef-
ur verið hagstæður sl. þrjú ár, en var þar 
áður jafnan nokkuð óhagsteeður. 

Fimmta tafla sýnir helztu liði viðskipta-

SAMANBURÐUR 
Á VÖRUSKIPTAJÖFNUÐI 
O G VIÐSKIPTAJÖFNUÐI 

g VÖRUSKIPTAJÖFNUÐUR | | VIÐSIÍIPTAJÖFNUÐUR 
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1. tafla. Fjármagnshreyfingar, nettó. 

2. tafla. Viðskiptajöfnuður (vörur og þjónusta) 1957—1.961, skipt á lönd. 
(Í millj. kr. á gengi, er gilti eftir 4. ágúst 1961.) 
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jafnaðarins 1962, skipt á landsvæði. Þar 
má sjá, að vöruskiptin hafa verið hagstæð 

við Bandaríkin og Kanada, sterlinggreiðslu-
svæðið og Austur-Evrópulöndin, en óhag-
stæð við O.E.C.D.-lönd og önnur lönd. 
Þjónustujöfnuðurinn hefur verið óhagstæð-
ur við sterlingsvæðið og þátttökulönd í 
O.E.C.D., en hagstæður við hin landsvæð-
in. Fjármagnshreyfingar eru í þessari töflu 
að meira leyti brúttó en í öðrum töflum 
í greininni. 

Þriðja tafla sýnir sundurliðað yfirlit 
yfir greiðslujöfnuðinn við útlönd á árun-
um 1958—1962. Á árunum 1958 og 1959 
eru öll verðmæti umreiknuð í krónur á 
opinberu gengi án yfirfærslubóta og gjalda. 
Á árinu 1960 er umreiknað á þvi gengi, 
sem gilti eftir 22. febrúar 1960, og á ár-
unum 1961 og 1962 er umreiknað á þvi 
gengi, sem gilti eftir 4. ágúst 1961. Töl-
urnar í töflunni eru því ekki sambærilegar, 
hvað gengi snertir. 

Fjórða tafla sýnir helztu liði greiðslu-
jafnaðarins 1958—1962, þar sem tölurnar 
fyrir 1958—1960 hafa verið u.mreiknaðar 
til þess gengis, sem gilti eftir gengisbreyt-
inguna 4. ágúst 1961, og eru tölurnar í 
f jórðu töflu því á sambærilegu gengi öll 
árin. í 4. töflu er jöfnuðurinn auk þess 
sýndur bæði í heild og án skipa- og flug-
vélainnflutnings. Sést þar, að sé innflutn-
ingur skipa og flugvéla frátalinn, var við-
skiptajöfnuðurinn ekki aðeins hagstæður 
1961 og 1962, heldur einnig 1960, en það 
ár var um að ræða mikinn bátainnflutn-
ing. Árin 1958 og 1959 var viðskiptajöfn-
uðurinn óhagstæður, þó að innflutningur 
skipa og flugvéla sé dreginn frá. 

Skýrslur um greiðslujöfnuðinn eru 
samdar af hagfræðideild Seðlabankans, og 
eru upplýsingar fengnar frá ýmsum fyrir-
tækjum og opinberum aðilum. Þær eru 
víða ófullnægjandi, þannig að þurft hefur 
að gera áætlanir á einstökum liðum, en 
þær eru að sjálfsögðu ekki nákvæmar. 
Mætti t. d. benda á, að væru nákvæmar 
upplýsingar fyrir hendi, ætti mismunur á 
fjármagnshreyfingum að viðbættu gjafa-
fé að vera jafnhár mismun á vörum og 
þjónustu og vega þannig upp á móti hon-
um. Á því tímabili, sem yfirlitið í 3. töflu 
nær yfir, hefur mismunur á vörum og þjón-
ustu annars vegar og fjármagnshreyfingum 
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og gjafafé hins vegar orðið sem hér segir: 
1962 var greiðsluafgangur 20,0 millj. kr. 
lægri en mismunur á fjármagnshreyfingum 
að viðbættu gjafafé, 1961 var greiðslu-
afgangurinn á sama hátt 27,5 millj. kr. 
lægri, 1960 var greiðsluhalli 52,9 millj. kr. 
hærri, 1959 var greiðsluhalli 15,2 millj. kr. 
lægri og 1958 22,8 millj. kr. lægri. 

V ö r u r og þ j ó n u s t a . Innflutningur (1 
og 2) er talinn á fob.-verði, þ. e. á verði 
í útflutningslandinu, en ekki cif. eins og 
venjulega í verzlunarskýrslum. Enn frem-
ur er innflutningur eins og aðrir liðir 
greiðslujafnaðarins umreiknaður í íslenzk-
ar krónur miðað við kaupgengi, en ekki 
sölugengi eins og í verzlunarskýrslum. Út-
flutningur er talinn á fob.-verði, þ. e, sölu-
verði. afurða fluttra í skip í útflutnings-
höfn. Til þess að fá sambærilegt verð á 
ísfisk, sem fluttur er af fiskimiðum með 
íslenzkum skipum til sölu í erlendum höfn-
um, er dreginn frá söluverði hans inn-
flutningstollur og áætlaður sölukostnaður 
erlendis ásamt áætlaðri upphæð á tonn fyrir 
flutningskostnaði. Flutningskostnaður 
þessi telst svo til tekna í liðnum farm-
gjöld íslenzkra skipa í millilandasiglingum. 
Sama máli gegnir um saltfisk, sem fluttur 
er með íslenzkum skipum af miðum til sölu 
erlendis, að frá söluverði hans er dreginn 
áætlaður sölu- og flutningskostnaður. Lið-

urinn birgðabreyting erlendis er vegna 
birgðabreytingar á freðfiski, sem seldur 
er í umboðssölu í Bandarikjunum, en birgð-
ir þar jukust á árunum 1958 og 1959, en 
minnkuðu 1960, 1961 og 1962. 

Í liðnum ferða- og dvalarkostnaður (3) 
er almennur ferða- og dvalarkostnaður 
stærsti þátturinn, 93,4 millj. kr., þá náms-
kostnaður 40,8 millj. kr. og útgjöld vegna 
verzlunarferða 14,0 millj. kr. Upphæðirn-
ar eru teknar samkvæmt skýrslum um 
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3. tafla. Greiðslujöfnuður við útlönd. 
(Í millj. kr.) 

A. Vörur og þjónusta. 
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3. tafla (framhald). 

F r á ú t l ö n d u m : 

D. Yfirlit. 
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4. tafla. Greiðslujöfnuður við útlönd 1958—1962. 
(Samandregið yfirlit umreiknað á gengi, sem gilti eftir 4. ágúst 1961.) 

A. Vörur og þjónusta. 

T e k j u r : 

gjaldeyrissölu gegn leyfum gjaldeyrisyfir-
valda, og vantar því að sjálfsögðu nokkuð 
á, að allt komi fram um almennan ferða-
og dvalarkostnað, einkum á árunum fyrir 
1960, þegar leyfaveitingar námu allmiklu 
lægri fjárhæð en eftirspurn eftir almenn-
um ferðagjaldeyri. 

Í liðnum erlendur kostnaður við utan-
rikisþjónustuna (11) er innifalið auk 
kostnaðar við rekstur sendiráða og ræðis-
mannaskrifstofa erlendis kostnaður við 

opinberan erindrekstur erlendis og 
framlög til alþjóðastofnana. Við ákvörð-
un á liðnum tekjur af erlendum 
ferðamönnum (15) hefur eingöngu verið 
stuðzt við það, sem skilað hefur verið til 
bankanna af ferðamannagjaldeyri. 

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

F r á ú t l ö n d u m : 

1961 1962 

Af útflutningi ísfisks 32,5 33,9 
Af öðrum útflutningi 160,6 190,5 
Af öðrum flutningi 45,9 70,0 

Samtals 239,0 294,4 

Tekjur íslenzkra flugvéla hafa stöðugt 
farið vaxandi á undanförnum árum, en 
aukningin á árinu 1962 er sú langmesta, 
sem orðið hefur á einu ári. 

Tekjur vegna varnarliðsins (26) eru 
tekjur af olíusölu til bandaríska varnar-

liðsins, tekjur vegna byggingarstarfsemi 
og vegna annarra útgjalda þess hér á landi. 
Byggingarefni og annað, sem flutt er inn 
og selt varnarliðinu, er fært til gjalda á 
2. lið í yfirlitinu. 

Ýmisleg útgjöld og tekjur (13 og 28) 
eru einkum umboðslaun, leiga fyrir kvik-
myndir, greiðslur fyrir tækni- og sérfræði-
þjónustu og fleira, sem ekki er talið ann-
ars staðar. 

F j á r m a g n s h r eyf ingar . Lántökur 
einkaaðila árin 1958—1962 eru einkum 
vegna skipa- og flugvélakaupa. Sömuleiðis 

D. Yf ir l i t 
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5. tafla. Greiðslujöfnuður 1962, skipt á lönd. 
(Í millj. kr. á gengi, er gilti eftir 4. ágúst 1961.) 

eru afborganir af lánum einkaaðila að 
mestu leyti vegna slíkra lána. Erlendar 
lántökur, bæði einkaaðila og opinberra að-
ila, eru hér taldar með þeirri fjárhæð, sem 
talin hefur verið notuð á viðkomandi ári. 
Er oft mikill munur á því á hverju ein-
stöku ári, hvað samið hefur verið um af 
erlendum lánum, og hinu, hve mikið hefur 
verið notað. Á árinu 1962 námu afborgan-
ir af lánum einkaaðila tæpum 93 millj. kr. 
umfram lánanotkun, og í heild lækkuðu 
samningsbundnar erlendar skuldir til eins 
árs eða lengri tíma um rúmlega 77 millj. 
kr. Frekari upplýsingar um erlendar lán-
tökur 1962 er að finna í 2. hefti Fjármála-
tíðinda 1963, 114,—119. bls. 

Í liðnum aðrar fjármagnshreyfingar 

einkaaðila eru meðal annars innifalin stutt 
vörukaupalán innflytjenda, en aukning 
þeirra nam 119,0 millj. kr. á árinu 1962 
og 51,6 millj. kr. árið áður. 

Liðurinn framlag til Alþjóðabanka og 
Alþjóðagjaldeyrissjóðs, sem er 8,1 millj. 
kr. 1959, er aukning á framlagi til Alþjóða-
gjaldeyrissjóðsins á því ári. Á árinu 1960 
og síðar eru öll viðskipti við Alþjóðagjald-
eyrissjóðinn innifalin í gjaldeyrisstöðu 
bankanna og koma því ekki fram sem sér-
stakur liður. Hins vegar kemur undir þenn-
an lið nettóaukning á framlagi til Alþjóða-
bankans, þ. e. sá hluti af framlaginu, sem 
greiddur var í dollurum og nam 4,9 millj. 
kr. 1960. 

Liðurinn innstæður erlendra aðila er 
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6. tafla. Greiðslujöfnuður, samandregið yfirlit 1958—1962. 
(Í millj. kr. á gengi, er gilti eftir 4. ágúst 1961.) 

innstæða, sem Bandaríkjamenn hafa eign-
azt hér samkvæmt samningi við þá um 
kaup á landbúnaðarvörum. Aðrir liðir í yf-
irlitinu í 3. töflu ættu ekki að þurfa skýr-
inga við. 

Sjötta tafla sýnir samandregið yfirlit 
yfir helztu þætti greiðslujafnaðarins 1958 
—1962. Fyrst er vöruskiptajöfnuðurinn 
sýndur, og sést þar hve óhagstæður hann 
hefur verið 1958—1960. Árin 1961 og 1962 
er jöfnuðurinn hins vegar hagstæður. Þá 
er þjónustujöfnuðurinn, sem hefur verið 
hagstæður allt tímabilið. Niðurstaðan af 
tveimur fyrstu liðunum er viðskiptajöfn-
uðurinn, og hefur hann verið óhagstæður 
árin 1958—1960, en hagstæður 1961 og 
1962. í yfirlitinu er fjármagnshreyfingum 
skipt á innkomið erlent lánsfé af samn-
ingsbundnum lánum til eins árs eða lengri 
tíma, afborganir af slíkum lánum og aðrar 
fjármagnshreyfingar að undanskilinni 
gjaldeyrisstöðu bankanna. Innkomin lán 
námu hæstri fjárhæð á árinu 1960, enda 
var um að ræða miklar lántökur vegna 
fiskibátainnflutnings á því ári. Afborg-

anir af lánum hafa stöðugt farið hækk-
andi og námu á árinu 1961 heldur hærri 
upphæð en innkomin lán, og 1962 var um 
að ræða rúmlega 77 millj. kr. meiri af-
borganir en lánanotkun, eins og áður er 
sagt. Til annarra fjármagnshreyfinga telj-
ast meðal annars fyrirframgreiðslur vegna 
skipa, stutt vörukaupalán og ýmsar aðrar 
stuttar fjármagnshreyfingar. Gjafafé 1961 
og 1962 er, eins og að framan er sagt, 
notkun á framlagi án endurgjalds, sem 
bandarísk stjórnarvöld veittu Íslendingum 
í árslok 1960. 

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



Sparisjóðirnir 1962 

Í þessari grein er rætt um starfsemi sparisjóðanna 1962, 
en upplýsingum um þá er safnað saman af bankaeftirlit 
Seðlabanka Íslands. 

Ífyrsta hefti Fjármálatíðinda 1963 er 
birt grein um starfsemi sparisjóðanna 

1961, en upplýsingum um þá er nú safnað 
saman af bankaeftirliti Seðlabanka Íslands. 
í áðurnefndri grein er einnig að finna stutt 
yfirlit yfir stofnun sparisjóða og dreifingu 
þeirra um landið. Í þessari grein er aftur 
rætt um starfsemi sparisjóðanna 1962, en 
þeir voru 66 að tölu á öllu landinu í árs-
lok. Einn sparisjóður hafði verið stofnað-
ur á árinu, Sparisjóður Hveragerðis og ná-
grennis, er tók til starfa 17. ágúst. 

Stærð sparisjóðanna. 

Á 1. töflu sést skipting sparisjóðanna 
eftir staðsetningu og upphæð sparifjár. Af 
þessari töflu kemur í ljós, að allir spari-
sjóðir í kaupstöðum nema einn hafa spari-
fjárinnstæður yfir 10 millj. kr., í kauptún-
um eru ílestir með 1—10 millj. kr. og í 
sveitum flestir með 1—5 millj. kr. Í Reykja-
vík skiptir í tvö horn, tveir sparisjóðanna 
eru mjög stórir, en hinir tveir, sem nýlega 
eru stofnaðir, aftur á móti litlir. 

Í 2. töflu eru sýndir helztu liðir í árslok 
1962 á efnahagsreikningum sparisjóðanna, 
sem raðað er eftir staðsetningu. Samkvæmt 
töflunni sést, að 13 sparisjóðir í kaupstöð-
um hafa samtals 45,6% af spari- og 
hlaupareikningsinnlánum og 44,3% af 
heildarútlánum. í Reykjavík eru 28,5% 
innlána og 30,9% útlána, í kauptúnum 
20,4% innlána og 19,4% útlána, og loks eru 

26 sparisjóðir í sveitum með 5,5% innlána 
og 5,4% útlána. Hafa sparisjóðirnir í 
Reykjavík aukið hlut sinn í innlánum um 
2,3% frá árinu áður, en í útlánum um 3,9%, 
hvort tveggja á kostnað allra hinna flokk-
anna. 

Í 3. töflu er reiknuð út meðalstærð spari-
sjóðanna miðað við árslok 1962 og sömu 
liði og í 2. töflu. Taflan sýnir í stórum 
dráttum, að meðalstærð sparisjóða í sveit-
um er nálægt at meðalstærð sparisjóða 
í kauptúnum, en meðalstærð þeirra siðar-
nefndu er hins vegar rúmlega % af meðal-
stærð sparisjóða í kaupstöðum. Meðal-
stærð sparisjóða í Reykjavík er um það 
bil tvöfalt meiri en sparisjóða í kaupstöð-
um. 

Í 4. töflu er 10 stærstu sparisjóðunum 
raðað eftir upphæð sparifjárinnstæðna, en 
einnig sýndir fleiri liðir efnahagsreiknings-
ins. Kemur þar í ljós, að rúmlega helming-
ur allra innstæðna og útlána sparisjóðanna 
er hjá 5 stærstu sparisjóðunum, en um 
70% þeirra hjá 10 stærstu sparisjóðunum. 
Er það svipað og árið áður. 

Efnahagur. 

Í 5. töflu er efnahagsyfirlit fyrir spari-
sjóðina árin 1960, 1961 og 1962. Þess ber 
þó að gæta, að Verzlunarsparisjóðurinn er 
með í tölum ársins 1960, svo að það ár 
er ekki fyllilega sambærilegt við hin árin. 
Hér á eftir verður gerð grein fyrir ein-
stökum liðum efnahagsyfirlitsins. 
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1. tafla. Skipting sparisjóðanna eftir sparvinnlánum 1962 og staðsetningu. 

3. tafla. Meðalstærð sparisjóðanna í árslok 1962. 
(Í millj. kr) 

A. Eignir: 
Ú t l á n . Útlán sparisjóðanna 1962, aukn-

ing á árinu og hlutfallsleg skipting er sýnt 
í 6. töflu. Til samanburðar er árið 1961. 
Stærsti liðurinn í útlánum sparisjóðanna 
eru víxillán, 46,8%, og hafa hækkað um 
28,4% frá 1961. Lán gegn skuldabréfum, 
en þar er aðallega um að ræða lán gegn 
fasteignaveði, voru samtals 40,5% útlán-
anna, en voru 43,0% 1961. Þessir tveir 
lánaflokkar voru því 87,3% útlánanna, en 
90,5% 1961. Útlánaaukningin árið 1962 
varð 30,1%, en 20,5% árið 1961. 

Í 7. töflu eru útlán sparisjóðanna sýnd 
mánaðarlega sl. þrjú ár (Verzlunarspari-

sjóðurinn ekki meðtalinn). Fyrir árið 1960 
sýnir taflan lækkandi útlán fyrstu mánuð-
ina, en síðan stöðugt hækkandi til ársloka. 
Árin 1961 og 1962 var hins vegar um stöð-
uga hækkun að ræða allt árið. Hafa ber 
í huga við lestur töflunnar, að hér er um 
áætlaðar tölur að ræða nema desember-
tölur. 

A ð r i r e i g n a l i ð i r . Þeir liðir, sem hér 
er um að ræða, eru fyrst og fremst inn-
eignir í bönkum, sem voru í árslok 1962 
232.506 þús. kr., og peningar í sjóði, sem 
námu 18.905 þús. kr. Þessir tveir liðir. að 
frátöldum skuldum við banka, sem námu 
á sama tíma 479 þús. kr., voru 26% af 

2. tafla. Yfirlit yfir sparisjóðina í árslok 1962. 
(Í millj. krj 
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U. tafla. Yfirlit yfir 10 stærstu sparisjóðina í árslok 1962, 
raðað eftir upphæð sparifjár. 

5. tafla. Yfirlit yfir efnahag sparisjóðanna 1960—1962. 
(Í þús. kr.) 

1960 .1961 1962 
Eignir: 

1. Skuldabréf fyrir lánum: 
gegn fasteignaveði 202.884 243.471 292.786 

sjálfskuldarábyrgð 18.418 25.357 35.366 
ábyrgð sveitarfélaga 6.109 6.485 8.263 
handveði og annarri tryggingu 19.549 7.442 10.188 

2. Verðbréf 29.532 23.996 30.581 
3. Víxlar 389.748 312.100 400.714 
4. Yfirdráttarlán 34.913 38.691 77.430 
5. Ýmsir skuldunautar 9.469 7.373 7.070 
6. Aðrar eignir 26.111 17.587 26.582 
7. Inneignir í bönkum 105.485 168.226 232.506 
8. Peningar í sjóði 18.778 19.454 18.905 

Alls 860.996 870.182 1.140.391 
Skuldir: 

1. Sparisjóðsinnstæðufé 716.575 746.696 965.155 
2. Hlaupareikningsinnstæðufé 78.191 53.414 85.970 
3. Skuldir við banka 1.298 1.154 479 
4. Innheimt fé, óútborgað 45 36 41 
5. Ýmsir lánardrottnar 1.197 358 558 
6. Fyrir fram greiddir vextir 10.313 9.711 12.054 
7. Varasjóður 51.173 57.722 69.782 
8. Stofnfé 2.204 1.091 6.352*) 

860.996 870.182 1.140.391 

*) Þar af hlutafé Samvinnubankans 4.881 kr. 

(Í þús. krj 
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6. tafla. Útlán sparisjóðanna. 

innstæðufé sparisjóðanna, en áskilið er í 
lögum um sparisjóði, að þessir tveir liðir 
séu ekki minni en 7% af innlánsfénu hjá 
hverjum einstökum sparisjóði. Það er þvi 
greinilegt, að sparisjóðirnir eru yfirleitt 
langt yfir þessu marki, enda þótt hlut-
fallið sé mjög mismunandi hjá hverjum 
einstökum. Á sama hátt er ákveðið i spari-
sjóðalögunum, að þessir tveir liðir ásamt 
eign í verðbréfum skuli nema minnst 1/10 
af innlánsfénu. Þetta hlutfall var í árslok 
1962 29,2%. Þá ber þess að geta, að sam-
kvæmt lögum er Seðlabankanum heimilað 
að skylda innlánsstofnanir til þess að eiga 
innstæður í Seðlabankanum. Innstæður 

7. tafla. Útlán sparisjóðanna í hver 
mánaðarlok 1960—1962. 

(1 millj. krj 

sparisjóða samkvæmt þessum lögum námu 
í árslok 1962 samtals 112 millj. kr. eða 
11,6% af sparisjóðsinnstæðufé þeirra. 

B. Skuldir: 
S p a r i f j á r i n n s t æ ð u r . Langmestur 

hluti af starfsfé sparisjóðanna eru spari-
fjárinnstæður, og voru þær í árslok 1962 
84,6%, miðað við niðurstöðutölur efnahags-
reiknings. Í árslok 1962 var skipting spari-
f jár landsmanna milli innlánsstofnana eins 
og sést í 8. töflu. Árslok 1961 eru sett til 
samanburðar. Taflan sýnir, að 2/3 hlutar 
sparifjárins eru hjá bönkum, en tæplega 1/4 hluti hjá sparisjóðum. 

Aukning sparifjárins árið 1962 varð hjá 
sparisjóðunum 218,5 millj. kr. eða 29,3%. 
Hjá bönkum varð aukning sparifjár á sama 
tíma 27%. í 9. töflu er sýnt í stórum 
dráttum, hve mismunandi mikil aukning á 
spariinnlánum varð hjá sparisjóðunum á 
árinu 1962. Hlutfallsleg meðalaukning hjá 
einstökum flokkum er sýnd í aftasta dálki. 
í töflunni eru sparisjóðirnir aðeins 65, þar 
sem einn tók til starfa á árinu og getur þvi 
ekki fallið undir þennan útreikning. Taflan 
sýnir, að hlutfallsleg sparifjáraukning er 
langmest hjá sparisjóðum með innsteeður 
frá 5—10 millj. kr. eða 37,4%. Minnst er 
aukningin hjá smæstu sparisjóðunum, 
21,9%. 

Skipting sparifjárins eftir tegundum inn-
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8. tafla. Skipting sparifjár á innlánsstofnanir í árslok 1961 og 1962. 

19 61 19 62 

9. tafla. Hlutfallsleg aukning á sparifé hjá sparisjóðunum 1962. 

Hlutfallsleg aukning 

lána er þannig, að innstæður á sparisjóðs-
ávísanareikningum í árslok 1962 voru 41,2 
millj. kr., bundið sparifé var 297,3 millj. 
kr. Almenna spariféð var því 626,7 millj. kr. 
Í 10. töflu eru mánaðarlegar tölur um 
spariinnlánin sl. þrjú ár (Verzlunarspari-

10. tafla. Spariinnlán sparisjóðanna 
í hver mánaðarlok 1960—1962. 

(Í millj. kr.) 

1960 1961 1962 

Janúar 511,9 571,5 756,0 
Febrúar . . . . . . . 507,0 574,8 764,8 
Marz 490,3 581,8 774,5 
Apríl 496,2 586.6 794,1 
Mai 509,6 603,5 815,3 
Júní 513,0 614,2 828,8 
Júlí 520.8 632.5 837,6 
Ágúst . . 528,6 643,7 847,4 
September . . . . . 530.3 656,7 870,0 
Október 537,9 683,1 888,2 
Nóvember . . . . . 536,2 683,7 889,4 
Desember 586,2 746,7 965,2 

sjóðurinn ekki meðtalinn). Þessar tölur 
eru áætlaðar nema desembertölur. 

Sama þróun kemur hér í ljós og í út-
lánum. Innlán fara lækkandi fyrstu mán-
uði ársins 1960, en síðan stöðugt hækkandi, 
en eru síhækkandi árin 1961 og 1962. 

11. tafla. Veltiinnlán sparisjóðanna 
í hver mánaðarlok 1960—1962. 

(Í millj. krJ 
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12. tafla. Gjöld og tekjur sparisjóðanna. 
(Í þús. kr.) 

V e l t i i n n l á n . Allmargir sparisjóðir, 
eða nánar tiltekið 21 þeirra, eru með inn-
lán á hlaupareikningi. Þessar innstæður 
eru mjög breytilegar frá ári til árs. Í árs-
lok 1962 voru þær 85.970 þús. kr. og höfðu 
hækkað um 100,1% á árinu. í 11. töflu eru 
veltiinnlán sparisjóðanna sl. þrjú ár í hver 
mánaðarlok (Verzlunarsparisjóðurinn ekki 
meðtalinn). Taflan sýnir miklu ójafnari 
þróun en í spariinnlánum og útlánum spari-
sjóðanna þessi ár. 

V a r a s j ó ð i r o g s t o f n f é sparisjóðanna 
er hin hreina eign þeirra og var í árslok 

1962, að frádregnu hlutafé Samvinnubank-
ans, samtals 71.253 þús. kr. eða 6,2% af 
starfsfé þeirra. 

Rekstur. 

Í 12. töflu eru sýnd gjöld og tekjur spari-
sjóðanna 1962 og til samanburðar 1961. 
Langmestur hluti af tekjum sparisjóðanna 
eru vaxtatekjur, þ. e. vextir af lánum og 
forvextir af víxlum. Vaxtagjöld verða á 
sama hátt stærsti útgjaldaliðurinn, en þar 
er nær eingöngu um að ræða vexti af inn-
stæðufé. 

Tölurnar í 13. töflu eru reiknaðar út á 
eftirfarandi hátt: Fundið er út meðaltal 
af eignaliðum sparisjóðanna í ársbvrjun 
og árslok. Nettóvextir, þ. e. a. s. vaxta-
tekjur að vaxtagjöldum frádregnum, eru 
síðan reiknaðir út sem hlutfallstölur af 
þessu meðaltali. Taflan sýnir, að nettóvext-
ir eru töluvert mismunandi háir, miðað 
við meðaleignir, en eru þó hæstir hjá 
stærstu sparisjóðunum, en lægstir hjá þeim 

minnstu. Heildarmeðaltalið, 2,5%, má telj-
ast gott. 

Liðurinn a ð r a r t e k j u r var 1962 4.454 
þús. kr. eða 4,8% miðað við niðurstöðu-
tölur. Þessar tekjur eru þóknun af inn-
heimtum o. fl. T e k j u h a l l i varð á árinu 
hjá þremur sparisjóðum, samtals 51 
þús. kr. 

13. tafla. Nettóvextir sparisjóðanna 1962. 

Tala sparisjóða með sparifjárinnstœður 
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14. tafla. Tekjuafgangur sparisjóðanna 1962 í hlutfalli við 
meðaleignir á árinu. 

T e k j u a f g a n g u r sparisjóðanna varð 
12.619 þús. kr. eða 13,7%, miðað við niður-
stöðutölur. Það er töluvert betri afkoma en 
árið áður, þegar sambærilegt hlutfall var 
12,5%. 

Betri mynd af afkomu sparisjóðanna 
fæst þó með því að reikna tekjuafganginn 
út sem hlutfall af meðaltali eigna í árs-
byrjun og árslok. Það er gert í 14. töflu og 
sparisjóðunum auk þess raðað eftir stærð. 

Kemur þá í ljós, sem við mátti búast, að 
sparisjóðir með innstæðu undir 1 millj. kr. 
sýna lökustu afkomuna, 0,58%, og er það 
lakara en árið áður, en þá var hlutfallið 
0,72%. Hins vegar hafa sparisjóðir með 
innstæðufé 1—5 millj. kr. hæst meðaltal, 
1,38%, og er það mun betra en árið áður, 
en þá var það 1,16%. Heildarmeðaltalið 
1,26% er gott. 



Fréttaþættir 
Utanríkisviðskipíi — 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 undan-

farin þrjú ár. Tölur fram að gengisbreyt-
ingunni 1961 eru umreiknaðar á núver-
andi gengi. 

Vöruskiptajöfnuðurinn til loka nóvem-
bermánaðar 1963 var óhagstæður um 525,4 
millj. kr., eins og sjá má á I. töflu. Á sama 
tíma 1962 var jöfnuðurinn óhagstæður um 
85,1 millj. kr. Aukning hefur orðið bæði 
á út- og innflutningi á árinu, en innflutn-
ingurinn þó aukizt verulega miklu meira 
eða um tæpar 789 millj. kr., en það er 
hlutfallsleg aukning um 23,8%. Útflutn-

600 

ingurinn til nóvemberloka hafði hins vegar 
aukizt um rúmlega 3.480 millj. kr. eða 
um 10,8%. Birgðir útflutningsafurða voru 
í nóvemberlok sl. um 35 millj. kr. hærri 
en á sama tíma 1962. 

Í II. töflu er sýndur útflutningur helztu 
vöruflokka til októberloka 1962 og 1963. 
Samsetning útflutningsins hefur ekki 
breytzt að ráði á árinu 1963. Breytingar 
á stærri vöruflokkunum eru þær helztu, 
að útflutningur hefur minnkað hlutfalls-
lega á saltfiski, skreið, síldarlýsi og fisk-
mjöli, en aukizt á saltsild og síldarmjöli. 

Í III. töflu er inn- og útflutningi skipt á 
lönd, og í IV. töflu er sama skipting í hlut-
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I. tafla. Inn- og útflutningur og vöruskiptajöfnuður 
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 % millj. kr. 

ATH.: Allar tölur eru miðaðar við núverandi gengi. 
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IV. tafla. Viðskipti við einstök lönd í hlutfallstölum (%). 

I n n f l u t n i n g u r Ú t f l u t n i n g u r 

Allt árið Janúar—okt. Allt árið Janúar—okt. 

1961 1962 1962 1963 1961 1962 1962 1963 

Frjálsgjaldeyrislönd 
Evrópa: 

3,4 2,6 Danmörk 8,3 7,6 7,3 7,9 3,9 3,5 3,4 2,6 
Finnland 2,3 3,2 3,2 2,6 3,1 3,3 3,5 3,7 
Noregur 4,6 7,0 7,1 8,2 1,1 3,2 3,7 2,2 
Svíþjóð 5,2 6,0 6,5 6,5 8,4 8,1 7,0 6,0 
Belgía 1,3 1,4 1,5 2,4 0,0 0,1 0,0 0,1 
Bretland 11,6 13,0 13,7 15,5 23,6 19,1 19,1 17,0 
Frakkland 0,8 0,9 1,0 1,3 1,0 0,9 1,0 1,2 
Grikkland 0,0 0,1 0,0 0,0 1,3 1,2 1,2 0,6 
Holland 5,4 4,2 4,5 4,2 2,0 1,2 1,2 3,4 
Ítalía 1,0 1,3 1,3 1,3 3,6 4,5 4,6 5,1 
Portúgal 0,0 0,2 0,0 0,0 3,3 1,7 2,2 1,8 
Spánn 1,2 0,9 1,0 0,8 1,6 2,3 2,8 2,2 
V.-Þýzkaland 11,3 13,0 11,6 12,1 10,5 10,7 9,6 9,7 

Ameríka: 
Bandaríkin 16,0 14,1 14,7 12,4 13,4 14,6 14,9 18,0 
Kanada 0,2 0,2 0,3 0,3 1,0 1,4 1,4 0,7 
Kúba 0,7 0,1 0,0 0,1 0,7 — — — 

Afríka: 
Nígería 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 3,2 3,3 2,9 

Önnur lönd 5,3 6,1 6,6 5,5 1,7 1,1 1,2 2,2 

Frjálsgjaldeyrislönd alls . . 75,2 79,3 80,3 81,1 84,1 80,1 80,1 79,4 

Vöruskiptalönd: 
13,0 Rússland 14,6 11,6 11,3 10,8 7,2 12,9 13,1 13,0 

A.-Þýzkaland 2,9 1,9 1,4 1,2 1,4 0,9 1,1 1,1 
Pólland 2,1 2,6 2,4 2,5 2,1 1,3 1,3 2,0 
Tékkóslóvakía 3,3 2,5 2,8 2,1 3,2 2,7 2,4 1,5 
Rúmenía 0,1 0,3 0,1 0,9 0,2 0,4 0,4 1,3 
Ungverjaland 0,1 0,3 0,2 0,3 0,0 0,3 0,3 0,5 
Brasilía 1,7 1,5 1,5 1,1 1,8 1,4 1,3 1,2 

Vöruskiptalönd samtals . . 24,8 20,7 19,7 18,9 15,9 19,9 19,9 20,6 

Samtals 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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fallstölum. Miðað við októberlok hafa ekki 
orðið verulegar breytingar 1963 á viðskipt-
um við einstök lönd eða viðskiptasvæði í 
heild. 

Gjaldeyrisstaða bankanna. 

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

Gjaldeyrisstaða bankanna batnaði um 
114 millj. kr. í frjálsum gjaldeyri og 47 
millj. kr. í vöruskiptagjaldeyri eða sam-
tals um 161 millj. kr. á árinu 1963. Á ár-
inu 1962 batnaði staðan um 623 millj. kr., 
þar af um 544 millj. kr. í frjálsum gjald-
eyri. Þetta er allmikil breyting á þróun 
gjaldeyrisstöðunnar frá fyrra ári og raun-
ar frá því, sem verið hefur undanfarin þrjú 
ár, en gjaldeyrisstaðan batnaði um 400 
millj. kr. 1961 og 270 millj. kr. 1960. Þessi 
breyting er eðlileg, þegar litið er á þróun 
heildarviðskiptanna við útlönd. Upplýsing-
ar um greiðslujöfnuð ársins 1963 eru að 
sjálfsögðu enn þá mjög takmarkaðar, 
en gera má þó ráð fyrir allt að 200 millj. 
kr. greiðsluhalla á árinu, en 1962 varð 
hins vegar 355 millj. kr. greiðsluafgangur 
og 225 millj. kr. greiðsluafgangur 1961. 
Er breyting þessi eingöngu vegna aukins 
innflutnings, þar sem útflutningur varð 
meiri 1963 en árið áður. Var aukningin 
mjög mikil á fyrstu þremur ársfjórðung-
unum, en tiltöluiega lítil á síðasta ársfjórð-
ungi. 

Ef litið er á þróun gjaldeyrisstöðunnar 
eftir mánuðum, má sjá, að staðan fór 
batnandi fyrstu fimm mánuði ársins og 
hafði batnað um 271 millj. kr. frá árs-
byrjun til mailoka. Næstu f jóra mánuði 
ársins fór staðan versnandi, en fór siðan 
aftur batnandi þrjá síðustu mánuðina.. Í 
Fjármálatíðindum mun siðar verða rætt 
nánar um gjaldeyrisviðskiptin á árinu 1963 
í sérstakri grein þar að lútandi. 

Stuttar ábyrgðir, þ. e. til eins árs eða 
skemmri tíma, námu 307 millj. kr. í árs-
lok 1963 á móti 284 millj, kr. árið áður. 

G J A L D E Y R I S S T A Ð A B A N K A N N A 

Aðrar greiðsluskuldbindingar bankanna 
námu 379 millj. kr. í árslok 1963, en 215 
millj. kr. árið áður. Ýmsar kröfur á útlönd 
námu nú 153 millj. kr., en 134 millj. kr. 
árið áður. Gjaldeyrisstaða bankanna að 
viðbættum óinnkomnum kröfum, en frá-
dregnum stuttum ábyrgðum og greiðslu-
skuldbindingum, var 778 millj. kr. í árslok 
1963, en 785 millj. kr. i árslok 1962. Gjald-
eyrisstaða bankanna að kröfum og skuld-
bindingum meðtöldum hefur því versnað 
um 7 millj. kr. á árinu 1963. Stutt vöru-
kaupalán innflytjenda, en þau eru inni-
falin í ábyrgðum og greiðsluskuldbinding-
um, námu 491 millj. kr. í árslok 1963, en 
413 millj. kr. í árslok 1962. 

Birgðir útflutningsvara námu 681 millj. 
kr. í árslok 1963, en 734 millj. kr. í árslok 
1962. 

Í septembermánuði sl. voru endurskoð-
aðar reglur þær, sem gilt höfðu um innflutn-
ing með greiðslufresti. Síðan 1960 hefur 
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V. tafla. Gjaldeyrisstaða bankanna. 
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verið heimilt að flytja inn hvers konar 
vörur með allt að þriggja mánaða greiðslu-
fresti. Þessi stuttu vörukaupalán innflytj-
enda hafa stöðugt farið hækkandi, og var 
aukningin einkum mikil á fyrra hluta árs 
1963, þannig að aukningin var t. d. orðin 
meiri frá ársbyrjun til loka júlímánaðar 
1963 en á öllu árinu 1962. Með tilliti til 
óhagstæðrar þróunar vöruskiptajafnaðar-
ins var talið nauðsynlegt að takmarka notk-
un greiðslufrests með því að fella niður 
heimild til að flytja inn með greiðslufresti 
fólks- og sendiferðabifreiðir fyrir aðra en 
atvinnubifreiðastjóra, jeppabifreiðir og bif-
hjól, enn fremur ýmis tæki, sem einkum 
eru ætluð til heimilisnotkunar. Að öðru 
leyti er eins og áður heimill innflutningur 
með allt að þriggja mánaða greiðslufresti, 
enda hefjist gjaldfrestur eigi síðar en á 
komudegi varanna til landsins. Fyrir 
greiðslufresti umfram þrjá mánuði, en inn-
an eins árs, þarf eins og áður sérstakt sam-
þykki gjaldeyrisbankanna. Erlendar lán-
tökur til lengri tíma en eins árs eru áfram 
háðar samþykki ríkisstjórnarinnar. Regl-
ur um þetta hvort tveggja hafa verið 
endurskoðaðar og þrengdar nokkuð frá því, 
sem áður var. 

Útgerð og aflabrögð. 

Heildarafli landsmanna 1963 varð 
nokkru minni en árið áður. Hefur hann 
verið áætlaður um 765 þús. tonn á móti 
833 þús. tonnum, er veiddust 1962. Mis-
munurinn stafar af minni sumarsíldveið-
um og þó einkum af minni haustsíldveið-
um. Verður nú gerð grein fyrir aflabrögð-
um fyrstu þrjá ársfjórðungana. 

Afli báta á þorskveiðum fyrstu níu mán-
uði ársins 1963 er mjög svipaður og hann 
var á sama tímabili árið áður. Nú varð 
hann 271.840 tonn (270.694) og hefur því 
aukizt um 1.146 tonn. Tölur innan sviga 
eru frá árinu 1962. Síldaraflinn varð 
363.675 tonn (412.715) og hefur því minnk-
að um 49.040 tonn eða 11,9%, en þetta 
verður þó að teljast góð veiði, þar sem árið 
1962 var mjög gott aflaár. Togararnir 
fiskuðu 56.689 tonn (34.634), og er það 
22.055 tonnum meira en árið áður. Togara-

aflinn hefur því aukizt um 63,7%, en taka 
verður tillit til þess, að vegna verkfalla 
lágu þeir bundnir nokkurn hluta ársins 
1962. Heildaraflinn hjá togurum og bát-
um hefur því minnkað um 25.840 tonn eða 
3,6%. Síðastliðið sumar veiddust 439 hval-
ir (483), og skiptist aflinn þannig, að búr-

hvalir voru 136, langreyðar 283 og sand-
reyðar 20. 

Helztu breytingar á afla einstakra fisk-
tegunda frá árinu á undan eru þær, að 
karfaaflinn hefur aukizt um 12.044 tonn 
eða 75,2%, þorskaflinn um 7.552 tonn eða 
3,6%, ýsuaflinn um 2.533 tonn eða 7,0% 
og humaraflinn um 2.492 tonn eða 107,7%. 
Skarkolaaflinn hefur minnkað um 1.459 
tonn eða 35,4%. Aðrar breytingar hafa 
ekki orðið á aflabrögðum svo teljandi sé. 

Sumarsíldveiðarnar norðan og austan 
lands gengu ekki eins vel og 1962, sem 
stafar sennilega af óvenju óhagstæðu tíð-
arfari. Nú tóku 226 skip þátt í veiðunum, 
en það er svipaður fjöldi og í fyrra, en 
mörg höfðu þó skamman úthaldstíma. Síld-
araflinn á tímabilinu frá 8. júní til 24. 
september varð 220 þúsund tonn, en það 
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VI. tafla. Fiskafli, sundurliðaður á togara og báta, frá janúar 1961 til sept. 1963. 
Miðað við allan fisk óslœgðan upp úr sjó. 

VII. tafla. Fiskaflinn 1961—1963, skipt á fisktegundir. 
Aflinn talinn eins og í VI toflu. 
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VIII. tafla. Hagnýting aflans 1961—1963. 
Aflinn talinn eins og í VI. töflu. 

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

* Þar af útflutt í ágúst og nóv. 100 tonn. 
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er um 100 þúsund tonnum minna en í 
fyrra. Heildarverðmæti aflans til útgerð-
arinnar var 335 milljónir króna, en var 
413 milljónir árið áður. 

Þegar litið er á töfluna um hagnýtingu 
aflans, verkur það mesta athygli, að þrátt 
fyrir minnkandi síldveiði hefur sildar-
söltun aukizt um 14.497 tonn, en bræðslu-
síldarmagnið hefur minnkað um 65.676 
tonn. Talsvert minna magn hefur farið til 
saltfisksverkunar 1963 en árið áður, en 
meiri fiskur fór i herzlu. 

Vetrarsíldveiðin byrjaði þann 10. októ-
ber, og tóku 130 bátar þátt í henni. Helzta 
veiðisvæðið var við Jökuldjúp, en sökum 
þess að gæftir voru afar slæmar, mun ekki 
hafa veiðzt nema 31 þúsund tonn til ára-
móta eða aðeins þriðjungur af því magni, 
sem veiddist á sama tíma 1962. 

Landbúnaður. 

Síðastliðið ár var heldur erfitt fyrir 
landbúnaðinn, enda var hálfgerð kuldatíð 
frá páskum og fram í nóvember. Aftur á 
móti var síðasti vetur mildur eins og það 
sem af er þessum vetri. Mildir vetur skipta 
bændur að visu miklu og raunar alla lands-
menn, en þeir geta ekki komið í staðinn 
fyrir góð sumur. Heyfengur var með minna 
móti á árinu að magni til, en var hins 
vegar betri að gæðum en árið áður. Minni 
heyfengur verður að skoðast í því ljósi, að 
túnin fara stöðugt stækkandi og að aldrei 
hefur verið notað meira af áburði heldur 
en í fyrra. 

Dilkakjötsframleiðslan varð talsvert 
minni en árið áður, og kom hvort tveggja 
til, að færri dilkum var slátrað og þeir voru 
yfirleitt rýrari. Erfið veður, þegar göngur 
stóðu yfir, hafa efalaust valdið nokkru 
um, en annars hefur meðalþungi dilka far-
ið minnkandi með hverju ári að undan-
förnu. Gera má ráð fyrir, að nú sé f jár-
eign landsmanna komin niður fyrir 730 
þúsund. 

Tölur í IX. töflu eru fengnar frá Fram-
leiðsluráði landbúnaðarins, og má þar sjá, 
að þrátt fyrir erfitt árferði hefur fram-
leiðsla mjólkur og mjólkurafurða aukizt 
verulega fyrstu níu mánuði ársins. Mjólk-

urframleiðslan hefur aukizt um 4.379 tonn 
eða um 6%, og má búast við áframhald-
andi aukningu mjólkurframleiðslunnar á 
næstunni. Í ágúst og september sl. voru 
flutt út 100 tonn af osti, og er þetta í 
fyrsta skipti síðan 1958, sem ostur er seld-
ur á erlendum markaði. Framleiðsla á 
smjöri hefur aukizt um 20 tonn, en minnk-
að á skyri um 19 tonn; á mjólkurosti jókst 
framleiðslan um 18 tonn, en mest er aukn-
ingin á undanrennu i kasein um 3.914 tonn. 

Garðrækt var víðast hvar erfið á árinu. 
Kartöfluuppskeran varð yfirleitt töluvert 
fyrir neðan meðallag, og rófnauppskeran 
varð mjög lítil. Segja má, að kornræktin 
hafi einnig brugðizt. Á Suðurlandi varð 
uppskeran að vísu nokkru meiri en árið 
áður, en talsvert minni á Austurlandi, 
þannig að í heild mun kornuppskeran hafa 
orðið svipuð og 1962, en þá þótti hún mjög 
rýr. 

Kaupgjalds- og verðlagsmál. 

Árið 1963 var einkar viðburðarikt á sviði 
kaupgjaldsmála. Hefur þróuninni á þess-
um sviðum þar til í september sl. áður 
verið lýst í fréttaþáttum í Fjármálatið-
indum (1. og 2. hefti 1963, 81. og 147. bls.), 
en það, sem síðan hefur orðið í þessum 
málum, er rakið hér á eftir. 

Samkvæmt þeim samningum, sem gerðir 
höfðu verið fyrr á árinu, runnu næstum 
allir samningar verkalýðsfélaganna út án 
uppsagnar 15. okt. sl. Höfðu þá fjölmörg 
verkalýðsfélög lagt fram kröfur sínar, en 
í þeim flestum var gert ráð fyrir 43% 
beinni kauphækkun auk styttingu dag-
vinnutíma o. fl. atriða. Prentarar boðuðu 
verkfall 1. nóvember, verzlunarmenn um 
land allt boðuðu verkfall frá 4. nóvember 
og verkalýðsfélögin almennt frá 10. nóv-
ember. Áður en kæmi til þessara verkfalls-
aðgerða, lagði ríkisstjórnin hinn 31. októ-
ber fram frumvarp á Alþingi, en með því 
var ætlunin að koma í veg fyrir allar 
hækkanir kaupgjalds og verðlags til ára-
móta, en nota jafnframt þann frest, sem 
gæfist, til þess að undirbúa nauðsynlegar 
aðgerðir í efnahagsmálum til frambúðar-
lausnar vandamálanna. Meginatriði frum-
varpsins voru annars þessi: 
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X. tafla. Vísitala f ramfærslukostnaðar. 

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

1959 1960 1961 1962 1963 
Febrúar 133 132 152 173 182 
Júni 132 148 153 175 183 
Október 132 150 168 180 197 

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

Ekkert kaup mátti hækka frá því, sem 
greitt var, þegar frumvarpið var lagt fram. 
Kauphækkanir, sem samið kynni að verða 
um, þar til lögin öðluðust gildi, yrðu þá 
ógildar og atvinnurekendum óheimilt að 
greiða þær. 

Vinnustöðvanir til þess að knýja fram 
breytingar á launum eða vinnutíma voru 
ekki heimilaðar, og verkföll, sem hafin 
yrðu, þar til lögin öðluðust gildi, yrðu 
ólögleg við gildistöku þeirra og skyldu falla 
niður án kauphækkana. 

Óheimilt var að hækka álagningu á vör-
um og þjónustu að hundraðshluta og yfir-
leitt allar verðhækkanir bannaðar frá því 
verði, sem var, þegar frumvarpið var lagt 
fram, nema með samþykki viðkomandi yf-
irvalda, sem ekki máttu leyfa meiri hækk-
un en sem svaraði sannanlegri verðhækk-
un efnivara og annarra kostnaðarliða. Í 

greinargerð með frumvarpinu sagðist rík-
isstjórnin telja að vinna mætti bug á þeim 
vanda, sem við væri að etja, með samræmd-
um ráðstöfunum í launamálum, fjármál-
um og peningamálum, og þessar ráðstaf-
anir mundu meðal annars fela í sér kjara-
bætur til handa þeim, sem verst væru 
settir. 

Launþegasamtökin lýstu þegar yfir and-
stöðu sinni við frumvarpið, og var það aldr-
ei afgreitt sem lög frá Alþingi, enda samdi 
ríkisstjórnin um það við launþegasamtök-
in hinn 9. nóvember, að verkföllum þeim, 
sem þá stóðu yfir (prentarar og bókbind-
arar frá 1. nóv.) og væntanleg voru, yrði 
frestað a. m. k. til 10. desember. 

Hinn 3. des. lagði ríkisstjórnin svo fram 
tillögur í kjaramálum, sem í meginatrið-
um voru þannig, að ríkisstjórnin lagði til, 
að láglaunafólk fengi 8% kauphækkun og 
lækkun útsvars, sem jafngilti 4—5% kaup-
hækkun. Þá var gert ráð fyrir því í til-
lögunum, að iðnaðarmenn og hliðstæðir 
starfshópar fengju 4% beina kauphækkun. 
Voru þessar hækkanir miðaðar við, að kom-
izt yrði hjá breytingum á gengi krónunnar. 
Lagt var og til, að samningar yrðu ekki 
gerðir til skemmri tíma en haustsins 1965, 
þannig að jafnvægi í verðlagsmálum gæti 
skapazt og útflutningsframleiðslan fengi 
tækifæri til að tryggja hag sinn. Einnig 
ætlaði ríkisstjórnin að beita sér fyrir ráð-
stöfunum til þess að auðvelda útflutnings-
framleiðslunni að taka á sig þessar kaup-
hækkanir. 

Þessar tillögur fengu ekki hljómgrunn 
hjá launþegum og ekki heldur tilmæli rík-
isstjórnarinnar um að fresta um tíma yf-
irvofandi verkföllum. Hinn 10. des. skullu 
svo á verkföll hjá um 60 verkalýðsfélögum, 
sem telja um 20 þúsund félagsmenn, og 
eru verzlunarmannafélögin talin þar með. 
Meðal þessara verkalýðsfélaga voru flest 
stærstu félög landsins, þó að undanskild-
um félögunum á Vestfjörðum og í Keflavík. 

Verkfall verzlunarfólks stóð til 13. des-
ember, en þá sömdu verzlunarmenn í meg-
inatriðum um, að kaup og kjör skyldu 
ákveðin af kjaradómi, sem lyki störfum 
fyrir 1. febrúar 1964. Hæstiréttur skyldi 
skipa þrjá menn í dóminn, launþegar tvo 
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og vinnuveitendur tvo. Samkomulagið gildi 
frá 1. október 1963 til 31. desember 1965, 
en vinnuveitendur féllust á að greiða strax 
10% hækkun, sem gilti frá 1. október. 

Hinn 18. desember náðist samkomulag 
milli Iðju, félags verksmiðjufólks í Reykja-
vík, og atvinnurekenda um 14% kaup-
hækkun, sem gildir til 31. des. 1964. 

Hinn 21. desember sömdu síðan öll önn-
ur félög, sem þá voru í verkfalli, nema 
Trésmíðafélagið í Reykjavik almennt um 
15% beina kauphækkun. Gilda samningar 
þeirra yfirleitt í sex mánuði eða til 21. 
júní nk. Prentarar og bókbindarar sömdu 
þó til 1. október nk. 

Trésmiðir héldu verkfalli sínu áfram, 
og náðust ekki samningar milli þeirra og 
atvinnurekenda fyrr en 22. janúar sl. Sam-
komulagið var í aðalatriðum á þá leið, að 
allt tímakaup hækkaði um 15%, svo og 
uppmæling í dagvinnu, en uppmæling í 
eftir- og nætur- og helgidagavinnu hækk-
aði minna. Ósamið er enn, þegar þetta er 
ritað, við múrara, málara og pípulagning-
armenn, en þessir aðilar hafa allir lausa 
samninga. 

Snemma í janúar bar BSRB fram kröfu 
um 15% launahækkun til opinberra starfs-
manna frá 1. janúar að telja, en í lögum 
um kjarasamninga opinberra starfsmanna 
er gert ráð fyrir, að hægt sé að krefjast 
endurskoðunar kjarasamninga, ef almenn-
ar og verulegar kaupbreytingar verða á 
samningstímabilinu, en það er til ársloka 
1965. Ef samkomulag næst ekki milli að-
ila, sker kjaradómur úr ágreiningnum. 

Vísitala framfærslukostnaðar er sýnd í 
X. töflu. Hún var í desember sl. 146 stig 
og hafði hækkað um 20 stig frá sama mán-
uði árið áður eða um tæp 16%. Er það 
töluvert meiri hlutfallsleg hækkun en und-
anfarin ár. Þannig var hækkunin 1961 t. d. 
11,7% og 1962 9,6%. 

Vísitala byggingarkostnaðar er sýnd í 
XI. töflu. Októbervísitalan er 197 stig og 
hækkaði frá júnímánuði um 14 stig eða 
7,7%. Mest munar um hækkun á útseldri 
vinnu byggingariðnaðarmanna, sem hækk-
aði yfirleitt um 10—20%. Enn fremur 
varð hækkun á timburvörum, vélavinnu-
töxtum, teikningum o. fl. 

Peningamarkaðurinn. 
Mikil þensla hefur einkennt peninga-

málaþróunina seinustu mánuði ársins 1963. 
Útlán hafa aukizt mjög mikið og langt um-
fram það, sem áður hefur verið, og er þá 
miðað við þróunina til nóvemberloka, en 
veruleg lækkun varð aftur í des. Innlána-
aukning hefur hins vegar orðið minni en á 
sl. ári og mun minni en aukning útlána. Inn-
lánaaukningin varð mjög ör fyrstu mánuði 
ársins og mun meiri en aukning útlána, 
sem þó var mjög mikil. Um mitt ár skipti 
hins vegar um. Útlán héldu þá áfram 
að vaxa mjög ört, en hins vegar dró 
úr aukningu innlána. í samræmi við þetta 
fór reikningsstaða innlánsstofnana gagn-
vart Seðlabankanum versnandi. Seinustu 
mánuði skipti þó aftur um, og nettóstaða 
þessara aðila, þ. e. reikningsstaða að með-
töldum endurseldum víxlum, batnaði nokk-
uð. Reikningsstaða ríkissjóðs og ríkisstofn-
ana hefur hins vegar batnað mjög mikið. 
Peningamagn hefur nú aukizt um 169 millj. 
kr., sem er aðeins tæpur helmingur þess, 
sem var á sama tíma 1962. Þar af nemur 
aukning seðlaveltu 63 millj. kr. eða um 37% 
af aukningu peningamagnsins. Á árinu 
1962 nam aukning seðlaveltu hins vegar 
54 millj. kr. eða um 15% af aukningu pen-
ingamagnsins, sem þá varð 365 millj kr. 
Gjaldeyrisstaða hefur batnað nokkuð, en 
minna en 1962, og er hennar getið 
nánar í fréttaþættinum Gjaldeyrisstaða 
bankanna á 229. blaðsíðu í þessu hefti Fjár-
málatíðinda. 

Á árinu 1962 samþykkti Alþingi lög 
um stofnun Samvinnubanka Íslands h.f., 
sem síðan tók til starfa í lok ágústmán-
aðar sl., og tók hann við eignum og skuld-
bindingum Samvinnusparisjóðsins, sem þá 
hafði með höndum umsvifamestan rekst-
ur allra sparisjóða, en hann var stofn-
aður 1956. Öllum töflum í þessum frétta-
þætti hefur verið breytt til samræmis við 
þetta, þ. e. tölurnar um Samvinnuspari-
sjóðinn í XIV. töflu hafa verið fluttar úr 
dálkunum „Sparisjóðir" yfir í dálkana 
„Bankar". Jafnframt hefur orðið tilflutn-
ingur milli spariinnlána og veltiinnlána, 
sem nemur innstæðum í sparisjóðsávís-
anabókum í Samvinnusparisjóðnum, en 
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slíkar innstæður í bönkum eru taldar með 
veltiinnlánum. Vegna skorts á upplýsing-
um hefur ekki verið hægt að hafa fullt 

S P A R I F É í B Ö N K U M 

OG S P A R I S J Ó Ð U M 

samræmi milli birtingar talna fyrir banka 
og sparisjóði að þessu leyti. Þessi tilflutn-
ingur veldur einnig breytingu á dálkunum 
„Peningamagn" og „Sparifé" í XII. töflu. 
Eins og yfirskrift XVI. töflu ber með sér, 
hefur efnahagsreikningum Samvinnuspari-
sjóðsins verið bætt við efnahagsreikninga 
viðskiptabankanna þann tíma, sem taflan 
nær til. Af ástæðum þeim, sem að framan 
greinir, eru töflur um peningamál í þessu 
hefti Fjármálatíðinda ekki alls kostar sam-
bærilegar við töflur, sem áður hafa birzt. 

Hér á eftir verður gerð nokkur grein 

M Ó T V I R Ð I S F É OG G E Y M S L U F É 

fyrir hinum ýmsu þáttum peningamála-
þróunar til nóvemberloka þessa árs. 

Staða ríkissjóðs og ríkisstofnana gagn-
vart Seðlabankanum hefur batnað mjög 
mikið til nóvemberloka eða um 182 millj. 
kr. Á sama tíma 1962 versnaði staða þess-
ara aðila um 8 millj. kr. Ef undan er skil-
inn janúarmánuður, má heita, að staðan 
hafi farið batnandi til júníloka, er nettó-
innstæða nam 412 millj. kr. Næstu f jóra 
mánuði versnaði staðan svo nokkuð, en 
batnaði síðan mikið í nóv. í lok þess mán-
aðar var nettóinnstæða 416 millj. kr., sem 
er 273 millj. kr. meira en á sarna tíma 
1962. 

Lausafjárstaða ríkissjóðs hefur verið 
mjög góð allt árið. í árslok 1962 nam inn-
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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 

að ræða á aðalviðskiptareikningi, en slíkt 
hefur ekki komið fyrir áður. Aðrar inn-
stæður rikissjóðs og ríkisstofnana hafa 
aukizt mjög mikið eða um 160 millj. kr. 
Skuldir hafa aukizt nokkuð eða um 10 
millj. kr., og er þar eingöngu um við-
skiptaskuld Ríkisábyrgðasjóðs að ræða, en 
aðrar skuldir hafa lækkað verulega. Ástæð-
an til þessarar bættu stöðu er að sjálf-
sögðu góð afkoma ríkissjóðs á árinu. Einn-

stæða á aðalviðskiptareikningi 86 millj. 
kr., en í lok nóvember var hún orðin 118 
millj. kr. og hefur hækkað um 32 millj. 
kr. á árinu. Ef undan eru skildir janúar 
og maí, hefur ávallt verið um innstæðu 

A Ð S T A Ð A P E N I N G A S T D 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 

ig á lántaka ríkissjóðs í Bretlandi siðla 
árs 1962 nokkurn þátt í þessari bættu 
stöðu, þar eð Seðlabankinn keypti lánið 
jafnóðum og það kom inn. Eins og áður 
hefur verið getið í Fjármálatíðindum, kom 
nokkur hluti láns þessa inn strax á ár-
inu 1962, en þó aðeins óverulegur hluti þess. 
Þetta olli þó því, að staða ríkissjóðs gagn-
vart Seðlabankanum í árslok 1962 var ekki 
um allt sambærileg við það, sem áður var. 
Meginhluti lánsins korn svo inn í febrúar 
og maí sl. Mestur hluti af andvirði láns-
ins hefur nú verið endurlánaður til ýmissa 
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XII. tafla. Yfirlitstölur úr reikningum. banka og sparisjóða. 
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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). 
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XIV. tafla. Úr reikningum viðskiptabanka og sparisjóða. 
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XV. tafla. Efnahagsreikningar SeSlabankans. 
Í millj. kr. 
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XV. tafla, frh. Efnahagsreikningar Seðlabankans. 
Í millj. kr-
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E N D U R K E Y P T I R V Í X L A R 

framkvæmda innan lands, en þrátt fyrir 
það nam nettóinnstæða rikissjóðs vegna 
lántökunnar 43 millj. kr. í lok nóvember 
og hafði aukizt um 22 millj. kr. á árinu. 

Reikningsstaða banka og annarra inn-
lánsstofnana var óvenjugóð í upphafi árs-
ins, og námu nettóinnstæður þeirra þá 
1.058 millj. kr. Staðan fór svo enn batn-
andi til loka maímánaðar og batnaði á 
þeim tíma um 127 millj. kr. Næstu þrjá 
mánuði versnaði staðan síðan aftur um 
220 millj. kr., en batnaði svo aftur til nóv-
emberloka um 111 millj. kr. Alls hefur 
reikningsstaða innlánsstofnana því batnað 
um 18 millj. kr. fyrstu ellefu mánuði árs-
ins, en batnaði á sama tíma 1962 um 393 
millj. kr. Þessi breyting er á engan hátt 
undarleg, þegar höfð er í huga hin mikla 
aukning útlána, samfara því að dregið hef-
ur verulega úr innlánaaukningu. Bundnar 
innstæður hafa nú vaxið um 199 millj. kr. 
á móti 303 millj. kr. árið áður. Tvær ástæð-
ur liggja einkum til minni aukningar bund-
ins f jár en á árinu 1962. Innlánaaukning 
er nú mun minni en þá var, og eins var í 
upphafi ársins slakað á kröfum um bind-
ingu vegna innlánaaukningar. Lausafjár-
staða banka og sparisjóða hefur hins veg-
ar versnað verulega, en batnaði á sama 
tíma 1962. Viðskiptaskuldir hafa nú auk-
izt um 24 millj. kr., og jafnframt hafa inn-

stæður á viðskiptareikningum lækkað um 
157 millj. kr. Alls hefur lausafjárstaða 
banka og sparisjóða þvi versnað um 181 
millj. kr., það sem af er árinu. Á sama 
tíma 1962 batnaði staðan um 90 millj. kr. 

Endurkaup afurðavíxla hafa á árinu auk-
izt um 223 millj. kr., en lækkuðu á sama 
tíma 1962 um 70 millj. kr. Af þessari aukn-
ingu eru 333 millj. kr. vegna endurkaupa 
á sjávarafurðavixlum, en 90 millj. kr. vegna 
afurðavixla landbúnaðarins. Til nóvember-
loka 1962 lækkuðu endurkaup sjávaraf-
urðavixla um 84 millj. kr„ en endurkaup 
landbúnaðarvíxla jukust um 14 millj. kr. 
Höfuðástæðan til þessarar miklu aukning-
ar endurkaupa er aukning birgða útflutn-
ingsafurða í landinu, það sem af er árinu, 
en hún hefur orðið mikil. Árið 1962 varð 
birgðaaukning hins vegar mjög lítil. Ein 
höfuðástæðan til lækkunar endurkaupa 
1962 er, eins og áður hefur verið getið í 
Fjármálatiðindum, lántaka Landsbankans 
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XVI. tafla. Efnahagsreikningar viðskiptabankanna. 
Samandreginn efnahagur Landsbankansi), Útvegsbankans, Búnaðarbankans1), 

Iðnaðarbankans, Verzlunarbankans og SamvlnnubankansS). 
Í millj. kr. 

1) Sparisjóður Húsavikur, sem sameinaðist Landsbankanum 1. jan. 1963, og Sparisjóður Húnavatns-
sýslu, sem sameinaðist Búnaðarbankanum 1. jan. 1963, eru taldir með í töflunni öll árin. 

2) Þar eð Samvinnusparisjóðnum hefur nú verið breytt í banka, er efnahagsreikningur hans alls stað-
ar meðtalinn. 
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Meginhluti útlánaaukningarinnar eða 
rúmlega 4/5 hafa nú farið til fjögurra at-
vinnugreina, verzlunar, sjávarútvegs, land-
búnaðar og iðnaðar. Á sama tíma sl. ár 
fóru samtals 409 millj. kr. eða tæplega 4/5 til þessara fjögurra atvinnugreina. Út-
lánaaukning til sjávarútvegsins nemur nú 
samtals 237 millj. kr. eða 151 millj kr. 
meira en á sama tíma 1962. Ástæður til 
þessarar miklu aukningar lána til sjávar-
útvegs eru einkum birgðaaukning og auk-
inn tilkostnaður vegna kauphækkana, ekki 
sízt í fiskiðnaði. Útlánaaukning til verzl-
unar nemur alls 289 millj. kr., sem er 90 
millj. kr. meira en á sama tíma 1962. Um 
ástæður til þessa er erfitt að segja, en 
þarna veldur þó miklu um aukin fjárþörf 
vegna aukins viðskiptamagns. Einnig kann 
ónákvæmni að valda þarna nokkru um, en 
flokkun útlána getur af ýmsum ástæðum 
aldrei orðið fyllilega nákvæm. Útlán til 
landbúnaðar hafa nú vaxið um 126 millj. 
kr. og útlán til iðnaðar um 124 millj. kr., 
en í báðum tilfellum er þarna um að ræða 
stórkostlega aukningu frá árinu áður. 
Aukning landbúnaðarlána mun að veru-
legu leyti vera aukning rekstrarlána, en 
eins og áður getur hafa endurkaup Seðla-
bankans á afurðavíxlum landbúnaðarins 
stóraukizt. Ástæða þessarar aukningar er 
aukinn rekstrarkostnaður landbúnaðarins 
og hærra afurðaverð til bænda, en það leið-
ir til aukinna rekstrarlána. Um aukningu 
á lánum til iðnaðarins er það að segja, 
að geysimiklar iðnaðarframkvæmdir hafa 
átt sér stað á árinu, ekki sízt í sambandi 
við síldar- og fiskiðnað. Slikt krefst mikils 
rekstrarfjár til þeirra, er fyrir framkvæmd-
um standa, en þarna mun þó að einhverju 
leyti vera um bráðabirgðalán að ræða, sem 
greiðast munu með löngum fjárfestingar-
lánum, sem síðar kunna að fást. 

Sparifjáraukning er nú til muna minni 
en var á sama tíma 1962 eða 438 millj. kr. 
á móti 527 millj. kr. þá. Aukning sparifjár 
í bönkum er nú 374 millj. kr., en var 414 
millj. kr. 1962 eða 40 millj. kr. meiri en 
nú. Enn þá meira hefur þó dregið úr spari-
fjáraukningu í sparisjóðum, en hún er nú 
64 millj. kr., sem er 49 millj. kr. minna 
en 1962, þegar aukningin varð 113 millj. 

kr. Orsakir til þessarar minnkandi spari-
fjáraukningar eru vafalaust margar, og 
erfitt er að segja um þær. 

Aukning veltiinnlána er nú litil miðað 
við það, sem var á sl. ári, eða aðeins 122 
millj. kr. á móti 287 millj. kr. 1962. Ýms-
ar ástæður liggja vafalaust til þessarar 
breytingar, og má þar t. d. nefna, að aukið 
viðskiptamagn og kauphækkanir hafa 
vafalaust þrengt lausafjárstöðu fyrirtækja 
mikið. 

Sé litið á aukningu útlána og innlána 
bankanna saman, kemur í ljós, að útlána-
aukning nemur 198 millj. kr. umfram aukn-
ingu innlána og endursölu afurðavixla, og 
hjá sparisjóðunum nemur útlánaaukning-
in 28 millj. kr. umfram aukningu innlána. 

Viðskiptasamningar. 

B ú l g a r i a . Hinn 29. október 1963 var 
undirritað í Genf samkomulag um viðskipti 
milli íslands og Búlgaríu. Samkomulagið 
gerir ráð fyrir viðskiptum milli landanna 
á frjálsum grunvelli og gildir til 29. októ-
ber 1964, en framlengist sjálfkrafa um 
eitt ár, hafi hvorugur aðili sagt samkomu-
laginu upp þremur mánuðum fyrir lok 
gildistíma. Greiðslur milli landa fara fram 
í frjálsum Bandaríkjadollurum eða með 

X VII. tafla. Innlán og útlán Söfnunar-
sjóðs og innlánsdeilda kaupfélaga. 

Í millj. kr. 
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samkomulagi aðila í öðrum frjálsum gjald-
eyri. 

A u s t u r - Þ ý z k a l a n d . Einkavörusamn-
ingur. í árslok 1963 var framlengdur 
óbreyttur vöruskiptasamningur sá milli Is-
lenzka vöruskiptafélagsins og Kammer fiir 
Aussenhandel í Austur-Þýzkalandi, sem 
verið hafði í gildi á árunum 1962 og 1963. 
Er gildistíminn til ársloka 1964. 

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-
irskrónan 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 Bandaríkjadollars 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 þvi 
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. október 1963 til 31. janúar 1964. 



XVIII. tafla, frh. Gengisslcráning hjá SeSlabanka Íslands 
1. október .1963 til 31. janúar 1964. 
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