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Ung þjóð 

I. 
Einn þeirra meginþátta, er sníða efna-

hagsþróuninni stakk, er mannfjölg-
unin og skipting þjóðarinnar eftir ald-
ursflokkum. Í þessum efnum hefur á 
undanförnum tveimur áratugum orðið 
bylting hér á landi, sem fæstir munu 
hafa áttad sig á til fulls, enda þótt hún 
eigi líklega eftir að verða afdrifaríkari 
en flest annað í sögu þessa mikla um-
brotatímabils. 

Til þess að menn geri sér grein fyrir 
þeirri breytingu, sem hér hefur á orðið, 
er nauðsynlegt að skyggnast nokkru 
lengra aftur í tímann. 

Á fyrstu áratugum þessarar aldar átti 
sér stað hér á landi, eins og víöa ann-
ars staðar, stöðug fækkun í tölu fæð-
inga miðað við fólksfjölda. Frá alda-
mótum og fram á lok fjórða áratugsins 
lækkaði t. d. þetta hlutfall úr um 29 fæð-
ingum á 1000 íbúa niður í 20. Þetta 
þýddi, að heildartala fæddra á ári jókst 
mjög lítið allt þetta tímabil, t. d. var 
tala fæddra á árunum 1936—1940 held-
ur lægri en 20 árum áður, eða á árun-
um 1916—-1920. Meginástæðan fyrir 
því, að mannfjöldinn hélt þrátt fyrir 
þetta áfram að vaxa allan þennan tíma, 
var lækkandi dánartala, meðal annars 
vegna mjög ört lækkandi barnadauða. 

Fyrir aldarfjórðungi benti því allt til 
þess, oj6 smám saman mundi draga úr 
heildarfjölgun þjóðarinnar, unz mann-
fjöldinn mundi staðna einhvers stafiar 
nálægt 175 þús. manns og þá jafnvel 
fara lækkandi úr því. 

II. 
Þetta hefur þó farið mjög á annan veg. 

Eftir 194-0 fór fæðingatalan að vaxa á 
ný, og 1947 var fjöldi fæddra á ári orð-
inn um 50% hærri en árin fyrir striðið 
og hlutfallstala fæddra miðað við 
mannfjöldann farin að nálgast það, sem 
hún var í upphafi aldarinnar. Átti lækk-
un giftingaraldurs fólks einna mestan 
þátt í þessari þróun. Þetta háa fæðinga-
hlutfall hefur haldizt að miklu leyti 
óbreytt síðan, og hafa hinir nýju ár-
gangar því farið jafnt og þétt stækk-
andi. Árið 1960 fæðast t. d. rétt um 
helmingi fleiri en 1940. 

Þessi mikla breyting á tölu fæddra 
hefur í fyrsta lagi það í för með sér, 
að nú er fyrirsjáanlegt, að þjóðinni 
muni fjölga jafnt og þétt upp i 300 þús. 
eða meira, jafnvel þótt fæðingahlut-
fallið haldist ekki jafnhátt og að und-
anförnu. Jafnframt hefur þessi fjölg-
un haft í för með sér mjög mikla breyt-
ingu á aldursskiptingunni, sem smám 
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saman mun hafa gagnger áhrif til breyt-
ingar á öllum sviðum þjóðlífsins. Hing-
að til hafa áhrif hinna nýju stóru. ár-
ganga fyrst og fremst komið fram i 
stórkostlegri fjölgun skólabarna og 
mjög aukinni þörf fyrir skólahúsnæði 
og kennara. Þeim, sem voru 14 ára og 
yngri, fjölgaði t. d. um 70% frá árinu 
194O til 1960, enda þótt heildarmann-
fjölgunin á því timabili væri ekki meiri 
en 46%. 

Vegna þess, hve hækkun fæðingahlut-
fallsins átti sér stað skyndilega eftir 
áratuga stöðnun í stærð árganga, verða 
áhrifin mjög skörp, þegar hinir nýju 
stóru árgangar færast upp eftir aldurs-
stiganwn. Eftir að fyrsta bylgjan er 
gengin yfir, mun þróunin svo aftur 
veröa jafnari. Áhrifin á fjölda barna 
á skólaskyldualdri voru þannig mest 
milli 1950—1960, en þá fjölgaði þeim 
um nser helming. Eftir 1960 færist svo 
fjölgunarbylgjan upp í gegnum þá, ár-
ganga, sem eru á framhaldsskólaaldri 
o. s. frv. í skólamálum heftir þetta þeg-
ar skapað stóraukna þörf fyrir bygg-
ingu nýrra menntaskóla og annarra 
hliðstædra framhaldsskóla, en strax í 
kjölfarið mun svo sigla þörf fyrir stækk-
un Háskólans. 

III. 
Þótt áhrif þessarar nýju mannfjölg-

unar hafi hingaö til verið mest í skóla-
málum, er fyrirsjáanlegt, að þau verða 
ekki minni, þegar hið mikla nýja vinnu-
afl fer að leita út í atvinnulífið. Eru 
þessi áhrif einmitt að koma fram nú 
um þetta leyti, en munu þó verða enn þá 
sterkari á síðara hluta áratugsins. Á 
meðfylgjandi línuriti er sýnd fjölgun 
þeirra, sem ná 20 ára aldri frá 194-0 og 

allt fram til 1985.1 Má þar sjá, hve ört 
þessi tala hækkar frá þvi um 1960 og 
fram yfir 1980. Mikill hluti þessa fólks 
mun koma inn i atvinnulífið á þessum 
aldri, svo að línuritið ætti að sýna nokk-
uð vel, hvenær áhrifanna fer að gæta, 
svo um munar á vinnumarkaðnum. 

Ef litið er á fimm ára timabil, kem-
ur í ljós, að um 11,5 þús. ná tvítugs-
aldri á árunum 1956—1960, en það er 
innan við einu hundraði fleiri en á ár-
unum 194-1—1945. Á árunum 1961— 
1965 fer þessi tala hins vegar hátt á 
15. þús., en í 18 þús. á árunum 1966— 
1970. Þá er krappasta bylgjan að ganga 
yfir, en árin 1971—1975 ná rúmlega 20 
þús. þessum aldri. Þetta þýðir, að um 
56% fleiri munu bætast við á vinnu-
markaðnum, það sem eftir er þessa ára-
tugs heldur en t. d. á árunum 1956— 
1960. Svipuð verður útkoman, ef í stað 
þess að líta á þá árganga, sem bætast 
við atvinnulífið á ári hverju, er athug-
að, hve mikil fjölgun á sér stað á fólki 
á vinnualdri. Til dæmis verður fjölgun 
fólks á aldrinum 20—69 ára yfir 80% 
meiri á árunum 1966—1970, en árin 
1956—1960. 

Þessum tölum er aðeins ætlað að sýna 
í aðalatriðum, hve mikil aukning er nú 
að verða á tölu vinnufærs fólks. Er 
óumflýjanlegt, að þetta eigi eft-ir að 
skapa að mörgu leyti ný viðhorf í at-
vinnumálum, frá þvi sem verið hefur 
undanfarna tvo áratugi. Hinn mikli 
skortur vinnuafls, sem ríkt hefur hér 
á landi flest árin eftir styrjöldina, er 
vafalaust að verulegu leyti afleiðing 

1 Þessar og aðrar tölur um framtíðarþróun-
ina eru byggðar á útreikningum Guðjóns Han-
sens, sbr. grein hans í 1. hefti Fjármálatíðinda 
1962. 
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Fjöldi fólks 20 ára að aldri í árslok 1940-1985. 

verðbólguþróunar og þeirrar stefnu, sem 
einatt hefur verið fylgt í efnahagsmál-
um. Hitt skiptir þó vissulega ekki litlu 
máli, afi allt þetta tímabil hefur vinn-
andi fólki fjölgað tiltölulega hægt, ekki 
sizt í samanburði við þá miklu þróun 
atvinnuveganna, sem átt hefur sér stað 
á sama tíma. Það verkefni að skapa 
nýjum höndum arðbær verkefni hefur 
því orðið miklu léttara en ella. 

Sú öra fjölgun, sem fyrirsjáanleg er 

á fjölda vinnandi fólks á komandi árum, 
hlýtur að hafa djúptæk áhrif á allar 
áætlanir í efnahagsmálum. Ef lífskjör 
eiga að halda áfram að batna jafnört 
og að undanförnu, þarf ekki aðeins að 
vinna að aukinni framleiðslu og afköst-
um, heldur þarf að skapa miklu fleira 
ungu fólki en áður ný tækifæri til þeirra 
starfa og lífskjara, sem það telur sig 
eiga rétt á. 

Þótt þessi nýju viðhorf eigi þannig 
eftir að krefjast nýrra átaka og endur-
skoðunar ríkjandi markmiða á mörg-
um sviðum, er sizt af öllu ástæða til að 
líta á þau með svartsýni. Þvert á móti 
er ekkert þjóðfélagslegri uppbyggingu 
og efnahagslegri framþróun eins mikil 
uppörvun og ör fjölgun ungs fólks, sem 
er reiðubúið til þess að leita nýrra leiða, 
endurskoða fyrri möt og ryðja úr vegi 
hindrunum á framfarabraut sinni. 

Það var eitt sinn sagt um hershöfð-
ingja, að þeir væru alltaf að heyja síð-
asta stríð, og sannleikurinn er sá,, að 
alltof mikið af athöfnum mannanna 
ákvarðast af reynslu þeirra af fortið-
inni, en ekki af þvi, sem hægt er að 
vita um þau vandamál, sem framtíðin 
ber í skauti sínu. Sú spurning hlýtur 
þvi að vakna, að hve miklu leyti aðgerð-
ir Íslendinga í dag snúast um það að 
fullnægja þörfum þess þjóðfélags, sem 
er að liða undir lok, í stað þess að huga 
að þörfum hinnar ungu og vaxandi 
þjóðar, sem nú er að taka við landinu. 

J. N. 



Sjur Lindebrække: 

Samstarf ríkis og atvinnulífs 

Eftlrfarandl grein er samhljóða fyrirlestri dr. Juris Sjur 
Lindebrække, bankastjóra, er hann flutti í Háskóla Íslands 
2. júlí 1964. 

Það, sem mig langar að tala um, er sam-
starf ríkis og atvinnulífs. Og þá er 

eðlilegt að fjalla fyrst af öllu um það, 
hvort nú sé yfirleitt grundvöllur fyrir slíkri 
samvinnu í lýðræðisríkjum Vesturálfu. 

Að minni hyggju er svarið jákvætt, enda 
þótt aðstæður séu nokkuð mismunandi í 
hverju einstöku landi. 

Það verður ætið nauðsynlegt að sam-
hæfa að vissu marki efnahagsstarfsemi 
einkaaðila í atvinnulífinu almennri efna-
hagsstefnu. Og þessi samhæfing verður í 
lýðræðisþjóðfélagi að grundvallast á ein-
hvers konar samstarfi, a. m. k. að nokkru 
leyti. Möguleikarnir á slíku samstarfi eru 
fyrst og fremst komnir undir stjórnmála-
legum aðstæðum. Samskiptin milli hins 
skipulagða ríkisvalds annars vegar og at-
vinnulífsins hins vegar hafa ætíð verið í 
brennidepli stjórnmáladeilnanna. Það eru 
fyrst og fremst þessi samskipti, sem hafa 
sérkennt breytta þróun í stjórnmálasög-
unni. 

Kaupauðgisstefnan, framrás frjálslyndu 
stefnunnar og þróun kommúnisma, jafnað-
arstefnu, frjálslyndrar stefnu og íhalds-
stefnu fram til vorra daga, allt þetta á 
upphaf sitt á efnahagssviðinu, og er ein-
mitt um að ræða afstöðu ríkisins til at-
vinnulífsins. Hversu langt eiga áhrif ríkis-
valdsins að ná, hversu mikil afskipti 
á ríkið að hafa af efnahagslífinu, og 
hvers konar áhrif og afskipti geta komið 
til greina? 

Söguþróunin á þessu sviði hefur, eins og 
kunnugt er, falið í sér ofsalegar og beizkar 
andstæður. Fyrir síðustu heimsstyrjöld var 
það lengst af marxistíska stéttabaráttan, 
sem einkenndi pólitísk reikningsskil. 

Í þessu tilliti hafa aðstæður breytzt 
verulega. Vart getur leikið nokkur vafi á, 
að þróunin síðustu kynslóðina hefur yfir-
Ieitt gengið í þá átt að draga úr stjórn-
málaandstæðum og þannig rutt brautina 
fyrir betra samstarfi milli ríkis og atvinnu-
lífs. 

Í raun og veru er geysilegur munur á 
andlegum eftiráhrifum heimsstyrjaldanna 
tveggja. Sú fyrri jók andstæðurnar í hverju 
einstöku landi, sú síðari hafði mikil áhrif 
í þá átt að draga úr þeim. Sú fyrri hafði 
í för með sér rússnesku byltinguna, róttæk-
ari sósíalistíska verkalýðshreyfingu í fjölda 
landa, — ef til vill sérstaklega í okkar eig-
in landi, Noregi, lyfti undir stéttabar-
áttuhugmyndir og þjóðfélagsumbyltingar. 
Sú síðari kom stéttunum í betri skilning 
en áður um það, sem þær áttu sameiginlegt. 
Sú fyrri gerði marxismann að raunveru-
leika, — sú síðari deyddi hann. 

Ég mun ekki skýra orsakir þeirrar þró-
unar, sem átt hefur sér stað, margar þeirra, 
eins og til dæmis sameiginleg barátta og 
atburðir á stríðsárunum, liggja ljóst fyrir. 

Vissulega hafa ýmis þeirra vandamála, 
sem mest höfðuðu til ofstækis í baráttu 
millistríðsáranna, að langmestu leyti hætt 
að vera stjórnmálaleg deiluefni. í Noregi 
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er nægilegt að nefna stefnuna í utanríkis-
málum, varnarmálum og félagsmálum, sem 
mjög sjaldan valda verulegum stjórnmála-
ágreiningi. 

Í Noregi eru vandamál, sem snerta 
samstarfið milli ríkis og atvinnulífs mjög 
á dagskrá. Þannig hefur norska rík-
isstjórnin nýlega lagt fram tillögu um að 
koma á fót sjálfstæðri stofoun til þess að 
auka samband yfirvaldanna við atvinnulífið 
og stofnanir þess. 

Að þeim vandamálum, sem hér um ræðir, 
hefur í Noregi einnig verið unnið á 
vísindalegan hátt. Ég hef sjálfur þann 
heiður að vera stjörnarmeðlimur í einni af 
vísindastofnunum okkar, Chr. Michelsens 
Institutt for Vitenskap og Ándsfrihet, skírð 
eftir hinum mikla stjóramálamanni okkar, 
Chr. Michelsen, sem á aðalheiðurinn af 
sambandsslitunum milli Noregs og Svíþjóð-
ar árið 1905. 

Eitt af stærri verkefnum, sem stofnunin 
hefur unnið að á seinni árum, er einmitt að 
vinna úr upplýsingum um og meta mismun-
andi form á skipulögðu samstarfi ríkis 
og atvinnulífs í ýmsum Evrópulöndum. 
Þessar athuganir sýna, að til eru í fjölda 
landa stofnanir, sem hafa þau verkefni að 
auka samstarf milli ríkis og atvinm,dífs. 
Þetta á t. d. við um Holland, Frakkland, 
England, Austurríki og Danmörku. Og það 
á við um öll lýðræðislönd, að mikill áhugi 
er ríkjandi fyrír þeim vandamálum, sem 
hér er um að ræða, og víða áætlanir um að 
koma á fót hliðstæðum stofnunum. 

Við höfum einnig í Noregi öðlazt tals-
verða reynslu á árunum eftir styrjöldina, 
að því er snertir samstarfið milli ríkis og 
atvinnulifs. Rétt fyrir stríðslok, hinn 4. maí 
1945, tilnefndi þáverandi norsk ríkis-
stjórn, sem þá dvaldist í London, sam-
starfsráð í efnahagsmálum, sem var skipað 
fulltrúum stærstu samtakanna í atvinnu-
lífinu og fulltrúum ýmissa ráðuneyta og 
framkvæmdaráða. Samstarfsráðið átti að 
vera ráðgefandi stofnun. Það átti fyrst og 
fremst að hafa afskipti af aðalvandamálun-
um varðandi stefnuna í atvinnumálum eftir 
stríðið. Það kom þó í ljós, að ráðið klofnaði 
smám saman eftir stjórnmálum í andstæða 
hópa, annars vegar fulltrúar ríkisstjóm-

arinnar í ráðinu, og þeir voru í meirihluta, 
sem lýstu yfir skoðunum varðandi áætl-
unar'oúskap í samræmi við grundvallarsjón-
armið ríkisstjórnarinnar, og hins vegar 
fulltrúar atvinnulífsins, sem héldu fram 
skoðunum, sem voru meira í ætt við írjáls-
lynda íhaldsstefnu. Ráðið veslaðist smám 
saman upp og var formlega lagt niður árið 
1954. 

Nú hefur ríkisstjórnin, eins og áður seg-
ir, lagt fram tillögu um að endurvekja 
nefndina í nokkuð öðru formi og dálítið 
öðru vísi skipaða. 

Samkvæmt tillögunni á hið nýja sam-
starfsráð í efnahagsmálum að vera skipað 
21 nefndarmanni. Af þeim eiga fimm að 
vera fulltrúar stjórnarvaldanna, fimm full-
trúar rannsóknarstofnana, og ellefu eiga að 
vera fulltrúar atvinnulifsins. Af þessum 11 
eru fimm fulltrúar iðnaðar, verzlunar, sigl-
inga og lánastofnana í eigu einkaaðila, 
tveir eru fulltrúar landbúnaðar og sjávar-
útvegs, þrír norska alþýðusambandsins og 
einn fulltrúi frá norsku samvinnufélögun-
um. 

Nefndin á m. a. að setja fram skoðanir 
um: 

1. Aðalstefnuna í fjögurra ára fram-
kvæmdaáætlunum, sérstaklega að því 
er varðar notkun hinna búskaparlegu 
gæða og forgang framkvæmda. Aðal-
stefnuna í þjóðfélagsframkvæmaum 
yfir enn lengri tíma. 

2. Framkvæmd framkvæmdaáætlananna, 
þar með taldar nauðsynlegar aðgerðir 
til að tryggja framgang þeirra og 
nauðsynlegar endurskoðanir á áætlun-
unum. 

3. Aðalstefnuna í sérstökum áætlunum 
um einstaka þætti efnahagslífsins. 

4. Þýðingarmikil undirstöðuatriði varð-
andi framkvæmdir á ákveðnum svæð-
um. 

5. Framleiðnimál. 
6. Stefnuna í efnahagsmálum og önnur 

veigamikil atriði við áætlanagerð til 
styttri tíma. 

Ráðið á að vera ráðgefandi, og álitsgerðir 
þess eiga að jafnaði að vera samþykktar 
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einróma. Ráðið getur þó með % hluta at-
kvæða gert samþykktir, sem beint er til 
fjármálaráðuneytisins. Sé um mismunandi 
álit að ræða, skal ráðið einnig gera grein 
fyrir minnihlutaáliti. 

Í Noregi er samstarfsnefnd, sem ég vil 
sérstaklega beina athyglinni að, því að ég 
álít, að hún eigi kröfu til þess, að henni 
sé almennt sýndur áhugi, og einnig, þar 
sem ég tel, að hægt sé að auka starfssvið 
þessarar nefndar og fá henni mjög þýðing-
armikla aðstöðu, þegar um er að ræða 
myndun heppilegrar stefnu í efnahagsmál-
um. Sú nefnd, sem ég hef í huga, er hin 
svonefnda samstarfsnefnd, sem síðastlið-
inn áratug hefur fengið áhrifaaðstöðu í 
norskum peningamálum. Við getum einnig 
hælt okkur af, að samstarfsnefndin hefur 
vakið athygli erlendis. Ég minnist greinar 
eftir Lombard í Financial Times í fyrra, 
sem fjallaði um norsku samstarfsnefndina, 
þar sem látin var í ljós sú skoðun, að nefnd-
in gæti verið fordæmi fyrir önnur lýðræðis-
ríki 

Meðlimir samstarfsnefndarinnar eru til-
nefndir af fjármálaráðuneytinu með yfir-
mann Noregsbanka sem formann. Auk 
hans eru í nefndinni fulltrúar frá fjármála-
ráðuneytinu, bankaeftirlitinu, sparisjóðu-
um, tryggingarfélögunum og viðskipta-
bönkunum. 

Umboð samstarfsnefndarinnar nær til 
lánamálanna innan peningamálanna. Umboð 
samvinnunefndarinnar er: 

,,Að vera ráðgefandi aðili og tengiliður 
milli bátttökustofnananna. Hún á sérstak-
lega að fjalla um stefnu í útlánum bank-
anna, lausafjárstöðu þeirra og aðra stöðu 
í samræmi við bá grundvallarstefnu í efna-
hagsmálum, sem stjórnarvöldin hafa mót-
að á hverjum tíma. 

Sérstaklega einkennandi fyrir samning-
ana í samstarfsnefndinni á síðari árum eru 
hinar árlegu útlánareglur, sem samið hef-
ur verið um milli Noregsbanka og fjár-
málaráðuneytisins annars vegar og við-
skiptabankanna hins vegar. Þar er fyrst 
og fremst mótuð stefnan í útlánum bank-
anna. Sett er hámark fyrir heildarútlán 
bankanna. Hámarkið er sett í ákveðnu 

hlutfalli yfir útlánum síðasta árs. Svo að 
dæmi sé tekið: 

Í útlánareglunum fyrir 1963 var miðað 
við, að heildarútlánin innan lands gætu 
á því ári verið u. þ. b. 6—7% hærri en árið 
áður. Í útlánareglunum fyrir þetta ár er 
leyft, að heildarútlánin 1964 séu 5—6% 
hærri en í fyrra. En mikilvægi viðræðn-
anna í samstarfsnefndinni nær lengra en 
þetta. Það hefur að mínu áliti átt sér stað, 
það sem við ef til vill getum kallað „avpoli-
tisering" á ýmsum atriðum peningamála-
stefnunnar, og það getur í sjálfu sér verið 
gott. 

Spurningin er sú, hvort ekki sé hægt að 
gera umboð nefndarinnar viðtækara, þannig 
að nefndinni verði fengið það verkefni, þeg-
ar um það er að ræða, að starfa að því að 
samhæfa stefnuna í peningamálum stefn-
unni í fjármálum. Því að hér stöndum við 
svo sannarlega frammi fyrir víðtækum og 
óleystum vandamálum í langflestum lönd-
um. 

Þegar þarf að skapa efnahagslegt 
jafnvægi og hindra verðbólgu, er al-
mennt viðurkennt, að það sé fyrst og 
fremst fjármálastefnan, sem hafi úrslita-
áihrif. Þyngdarpunkturinn í efnahagsstefn-
imni liggur í upphæð og samsetningu op-
inberra fjárhagsáætlana, í þeim afgerandi 
áhrifum, sem þessar áætlanir hafa, þegar 
um er að ræða aukningu eða samdrátt í 
öllu efnahagslífinu. 

Peningamálastefnan er að vísu þýðing-
armikil, en getur samt sem áður aðeins 
orðið til uppfyllingar og leiðréttingar. Eða 
eins og Ratcliff-nefndin segir í áliti sínu: 
„On the working of the monetary system": 
„að ekki sé eingöngu hægt að treysta að-
gerðum í peningamálum til að halda því 
efnahagslífi í jafnvægi, sem mikið reynir 
á, bæði innan frá og utan. Aðgerðir í 
peningamálum geta hjálpað, en það er líka 
allt". 

Ef fjármálastefnan í ákveðnu landi hef-
ur í för með sér greinilega tilhneigingu til 
verðbólgu, er að vísu hægt að vissu marki 
að draga úr skaðvænlegum áhrifum hennar 
með aðgerðum í peningamálum, eins og t. d. 
vaxtapólitík og „open market operations" 
með bindingu á ráðstöfunarfé bankanna í 
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aðalbankanum og með útlánareglum. En 
slíkar aðgerðir í peningamálum geta ekki 
myndað jafnvægi í efnahagskerfi, þar sem 
stefnan í fjármálum gengur í öfuga átt. 
Sé um þetta að ræða, yrði að nota peninga-
málaaðgerðir, t. d. vaxtaaðgerðir í svo veru-
legum mæli, að það gæti aftur skapað erf-
iðleika. 

Það eru eingöngu samhliða aðgerðir í 
fjármálum og peningamálum, sem hér geta 
borið árangur. Og það er einmitt á þessu 
sviði, sem erfiðleikarnir koma í ljós. 

Ekki verður hjá því komizt, að stefnan í 
fjármálum verði ætíð fyrir mjög mikilli 
stjórnmálapressu. Það er freistandi að gera 
,,alla hluti í einu". 

Við viðræður í samstarfsnefndinni hafa 
lánastofnanir einkaaðila í seinni tíð stöð-
ugt hamrað á því, að ekki gagni að tak-
marka útlán viðskiptabankanna, á meðan 
efnahagsstarfsemi opinberra aðila sé hald-
ið í hámarki, m. a. með aðstoð hinna stóru 
ríkisbanka okkar. Þarna getur þróunin 
auðveldlega tekið ranga stefnu. Hið arð-
bæra atvinnulíf, sem, þegar öllu er á botn-
inn hvolft, á að mynda hinn raunverulega 
grundvöll efnahagslífsins, einnig að því 
er snertir hinn þjóðfélagslega vöxt, á á 
hættu að lenda í svelti á fé til fjárfest-
ingar. Það getur leitt til minni framleiðslu, 
sem eykur enn á hættuna fyrir verðbólgu. 

Einmitt þessa dagana íhugum við í sam-
ráði við Noregsbanka samningu áætiunar, 
þar sem stefnt er að samræmingu aðgerða 
í fjármálum og peningamálum til þess að 
stuðla að því á þann hátt að mynda jafn-
vægi í efnahagslífinu. Og ég held, að raun-
hæft sé að vonast eftir, að þessi áætlun 
öðlist einnig skilning ríkisstjórnarinnar, •— 
að minnsta kosti að vissu marki. 
Ekki virðist vera erfitt að koma með mót-

bárur gegn því, að sérstökum stofnunum sé 
komið á fót til þess að vinna að sambandi 
og samvinnu milli ríkis og atvinnulifs. 

Í fyrsta lagi er ekki hægt að ganga fram 
hjá því, að sé sérstökum, slíkum stofn-
unum komið á fót, getur það auðveldlega 
skapað þá hættulegu blekkingu, að erfið 
vandamál sé hægt að leysa eftir þessari 
leið, blekkingu um, að sú ríkisstjórn eða 
þeir aðilar, sem ábyrgðina bera, geti á 

þennan hátt ýtt vandamálunum frá sér 
og sloppið undan því hlutverki, sem oft er 
svo erfitt og krefst svo mikils: að taka 
óvinsæla afstöðu. Ég skal nefna dæmi, sem 
sýnir þetta vel: 

Samkvæmt tillögu Selwin Lloyd, þáver-
andi fjármálaráðherra Englendinga, var 
árið 1962 komið á fót í Englandi The Nati-
onal Economic Development Council, — 
gengur almennt undir nafninu Neddy —, 
sem hafði mjög víðtækt umboð, er beindist 
að því að koma á samstarfi milli ríkis og 
atvinnulífs. Auk þess hefur núverandi fjár-
málaráðherra, Reginald Maudling, sett á 
stofn National Income Commission, — 
gengur almennt undir nafninu Nick —, sem 
hefur það hlutverk að reyna að samhæfa 
stefnuna í verðlags- og kaupgjaldsmálum. 

Ég ætla að vitna í nokkrar línur úr at-
hyglisverðri grein eftir prófessor Carter: 
„The Uses of Nick and Neddy". 

,,Hjá því verður ekki komizt, að efna-
hagslífið setji okkur erfiða valkosti: sér-
fræðingurinn getur skýrt eðli þessara val-
kosta, en hann getur ekki hlíft stjórnmála-
mönnunum og kjósendunum við að taka 
ákvarðanir. Það er nauðsynlegt að benda 
á þetta augljósa atriði, af því að þess sjást 
merki, að á The National Economic Develop-
ment Council og The National Income Com-
mission eigi að hlaða byrði vona, sem þær 
engan veginn rísa undir. Litli munaðarleys-
inginn Neddy og kornabarnið Nick geta báð-
ir, er árin líða, gert þokkalegt gagn, en þeir 
bæta engu við andlegar auðlindir landsins 
og veita enga tryggingu fyrir því, að nokk-
uð verði auðveldara að taka óskemmtileg-
ar ákvarðanir. Viturlegast er að gera sér 
engar gyllivonir". 

Prófessor Carter er þannig alltortrygg-
inn. Mér ber þó að bæta við, að þróun síð-
ustu árin í Englandi hefur ef til vill sýnt, 
að ástæða er til nokkuð meiri bjartsýni 
að því er notagildið varðar, einkum að 
því er snertir Neddy. Skipun eigin sam-
vinnunefnda getur og haft í för með 
sér ákveðin vandamál, einkum stjórn-
arfarsleg. Það er þannig fyrir öllu, að kom-
izt sé hjá hættu, sem er nokkuð nálæg: 
að samvinnunefndirnar fari — beint eða 
óbeint — inn á yfirráðasvið, þar sem lýð-
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ræðislegar, þjóðkjörnar stofnanir, fyrst og 
fremst þjóðþingið, eiga að vera einráðar. 
Við verðum að forðast slíka tilhneigingu 
til „stofnanastjórnar". Það er þýðingar-
mikið og viðkvæmt vandamál, sem við 
stöndum hér gagnvart, og hvetur til var-
úðar, bæði þegar um er að ræða samsetn-
ingu viðkomandi stofnunar og umboð henn-
ar. Jafnvel þótt umboðið sé að formi til 
takmarkað við hreint ráðgefandi starf, geta 
slíkar stofnanir auðveldlega þróazt í ,,pres-
sure groups", sem fá raunverulega einnig 
ákvarðandi áhrif á stjórnmálasviðinu. 

Þessi vandamál verða ekki leyst með fyr-
irmælum um, að viðkomandi stofnanir skuli 
forðast að láta í ljós skoðanir sínar á stjórn-
málalegum atriðum. Slík fyrirmæli mundu 
einfaldlega gera þær verkefnalausar. Svo 
að segja hvert eitt og einasta af höfuð-
vandamálum atvinnulífsins, og það eru 
þessi vandamál, sem hér eru til umræðu, 
hafa einnig í reynd pólitíska hlið. 

Og samt sem áður leikur það ekki á 
tveimur tungum, að sérstakar samstarfs-
stofnanir geta fengið afar þýðingarmikil 
verkefni til úrlausnar, án þess að hróflað 
sé við megingrundvelli stjórnmálalegs lýð-
ræðis. Þvert á móti geta þær stuðlað að því, 
að stjórnmálin hefjist í hærra veldi. Ég hef 
fyrst og fremst í huga hið mjög svo þýð-
ingarmikla hlutverk, sem slíkar stofnanir 
geta haft, þegar um það er að ræða að gera 
öllum almenningí ljóst, hvað er á bak við 
vandamál atvinnulífsins og hver er grnnd-
völlurinn fyrir hagvextinum. Hér stöndum 
við, ég myndi halda í öllum löndum, frammi 
fyrir mjög mikilli og ófullnægðri þörf fyrir 
„public relations" í víðtækasta og bezta 
skilningi. 

Þessi upplýsingaþjónusta hefur sérstakt 
verkefni í launa- og verðlagsmálum. Tæp-
lega er á nokkru öðru sviði þýðingarmeira, 
að bæði samtök vinnuveitenda og vinnu-
þiggjenda geri sér ljóst á hlutlægan og 
efnislegan hátt samhengið milli þróunar 
verðlags og launa og milli stefnunnar í 
launa- og verðlagsmálum annars vegar og 
hinnar almennu efnahagsmálastefnu hins 
vegar. Efnisleg upplýsingastarfsemi á þessu 
sviði er kannski, þegar allt kemur til alls. 
bezta vörnin gegn verðbólgu. Takmarkið 

hlýtur að vera að sannfæra sjálfa okkur 
og aðra um það, að verðbólgan snertir hvern 
einstakan okkar beint, og kemur beint nið-
ur á hverjum einstökum okkar. Takmarkið 
hlýtur að vera, að við viðurkennum hver 
fyrir öðrum, að verðbólguvandamálið sé 
sameiginlegt vandamál, sem við berum allir 
ábyrgð á, að sé leyst með okkar eigin per-
sónulegu, virku þátttöku, hvort svo sem 
lausnin krefst þess, að við sláum af kröf-
um okkar eða leggjum meiri vinnu fram. 

Á grundvelli þeirra rannsókna á vanda-
málunum, sem eiga að vera aðalverkefni 
samstarfsstofnananna, á umboð þeirra að 
ná til þess að vera ráðgefandi, þegar um 
er að ræða að koma ákveðnum aðgerðum 
í framkvæmd. 

Ég myndi telja, að við hefðum góða fyr-
irmynd fyrir störf samstarfsstofnananna 
í því umboði, sem enska Neddy hefur feng-
ið. Umboðið nær yfir: 

A. Að rannsaka búskaparleg gæði þjóð-
arinnar með sérstöku tilliti til áætl-
anagerðar í framtíðinni, bæði í iðnaði 
einkaaðila og opinberra aðila. 

B. Að rannsaka hindranirnar fyrir örari 
hagvexti, og hvað hægt er að gera til 
að nýta gæðin á sem beztan hátt. 

C. Að reyna að finna leiðir til að örva 
hagvöxtinn og til að efla og bæta 
samkeppnismáttinn og notagildið. 

Að lausn þeirra vandamála, sem hér er 
um að ræða, er, eins og fyrr segir, unnið 
í flestum löndum. 

Að minni hyggju væri mjög þýðingar-
mikið, ef hægt væri að safna upplýsingum 
um þá reynslu, sem fengizt hefur af sam-
starfi milli ríkis og atvinnulífs í ýmsu 
formi í mismunandi löndum. Á grundvelli 
innkominna upplýsinga, t. d. væri hægt að 
safna þeim og vinna úr þeim í OECD í 
París, ætti að reyna að finna sameiginlega 
lausn fyrir ólík lönd. 

Meðan á þessu starfi stendur, og það 
tekur langan tima, eiga bæði stofnanir at-
vinnulífsins í viðkomandi löndum og yfir-
völdin að vera í stöðugu sambandi sín á 
milli. 

Slík þróun mun í sjálfu sér geta örvað 
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að mjög verulegu leyti allt efnahagslegt, 
alþjóðlegt samstarf. Hér eru að minni 
hyggju mikil og hvetjandi verkefni og bíða 
eftir að verða leyst. 

Samstarf er hættulegt orð, sem oft er 
misnotað, bceði sem innantómt orðagjálfur 
í málskrúðsmikilli hátíðaræðu og til að 
dulbúa það, sem í reyndinni er alger and-
stæða samstarfsins: þvingun •— valdbeit-
ing — skipun. 

En sé orðið notað á réttan hátt, getur 
enginn neitað, að það nær einnig yfir sið-
fræðileg verðmæti, sem enginn getur geng-
ið framhjá. Ég lít þannig á, að hæfileik-

inn og viljinn til að leysa vandamál þjóð-
félagsins með heiðarlegu samstarfi, þar 
sem gagnkvæmt trúnaðartraust ríkir, sé 
sjálfur mælikvarðinn á stjórnmálalega 
menningu þjóðar. Þetta gildir á innanlands-
vettvangi, og það gildir á alþjóðavettvangi. 

Bæði á þjóðlegan og alþjóðlegan mæli-
kvarða er það mikið og ábyrgðarríkt verk-
efni fyrir okkur að ala okkur sjálf og hvert 
annað upp, til þess að samstarfshugmyndin 
fái æ meira rúm í þjóðfélaginu. Við getum 
ekki skapað betri jarðveg fyrir framfarir, 
frelsi og frið. 



Utanríkisviðskipti 1963 
Vöruskiptajöfnuðurinn — ViSskiptakjörin — Utflutningsverzl 
unin — Innflutningsverzlunin — Viðskipti við einstök lönd. 
(Grein þessi er tekin saman af Ólafi S. Valdimarssyni). 

Inngangur. 

Íþessu hefti Fjármálatíðinda er sérstök 
grein um greiðslujöfnuðinn við út-

lönd 1963, en hann er yfirlit yfir heildar-
tekjur og gjöld þjóðarinnar gagnvart út-
löndum. 

Í eftirfarandi grein er hins vegar f jallað 
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 veru-
lega á árinu 1963, innflutningur um tæp 
23% og útflutningur um rúmlega 11% frá 
árinu áður. Vöruskiptajöfnuðurinn varð, 
eins og þessar hlutfallstölur benda til, 
óhagstæðari en 1962, en viðskiptakjörin 
breyttust hins vegar heldur til batnaðar. 

Í því, sem hér fer á eftir, er þessum at-
riðum gerð nánari skil og auk þess greint 
frá viðskiptum við einstök lönd og við-
skiptasamningum, 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. Tölurnar fyrir 1961 eru 
umreiðnaðar samkvæmt núverandi gengi, 
er tók gildi 4. ágúst 1961. 

1961 1962 1963 
Innflutningur án 

skipa, cif 3.103,4 3.670,7 4.348,3 
Skip 125,0 166,0 368,8 

Innflutningur, cif., 
samtals 3.228,4 3.836,7 4.717,1 

Útflutningur, fob. 3.074,7 3.628,0 4.042,8 

Af þessu yfirliti má sjá, að vöruskipta-
jöfnuðurinn versnaði verulega á ár-
inu 1963 eða um 465,6 millj. kr. Hallinn á 
að nokkru leyti rót sína að rekja til skipa-
innflutnings, sem var óvenjulega mikiil 
1963, en það gildir raunar einnig um aðrar 
f járfestingarvörur. Heildaraukning inn-
flutningsins 1963 varð annars 880,4 millj. 
kr. eða 22,9%, en aukning útflutningsins 
414,8 millj. kr. eða 11,4%. Aukning útflutn-
ingsins stafar að hluta af samdrætti á út-
flutningsvörubirgðum, en þær minnkuðu á 
árinu úr 733,9 millj. kr. í 680,8 millj. kr. 
eða um 7,2%. 

Í framangreindu yfirliti er innflutningur-
inn 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 viðskiptajöfnuðinn, ef 
innflutningur og útflutningur er gerður upp 
á sama hátt. Eftirfarandi yfirlit sýnir þvi 
inn- og útflutning á fob.-verði: 
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Viðskiptakjörin. 
Samkvæmt verðvísitölum Hagstofunnar 

fyrir árið 1963 hækkaði verðvísitala inn-
flutnings um 48 stig og verðvísitala út-
flutnings um 58 stig, hvort tveggja miðað 
við grundvöllinn 100 frá árinu 1935. Hlut-
fallsleg hækkvtn frá 1962 á verðvísitölu 
innflutnings var 3,0%, en útflutnings 3,3%. 
Viðskiptakjörin bötnuðu þannig aðeins eða 
um tæplega 0,3%. Eftirfarandi tölur sýna 
verð- og magnvísitölu undanfarin fimm ár 
samkvæmt útreikningum Hagstofunnar 
(1935 = 100): 

Í ofangreindum tölum er innflutningui 
skipa meðtalinn fyrir árin 1959 og 1960, 
en tölurnar fyrir árin 1961—1963 eru án 
skipa. Þykja vísitölurnar þannig reiknaðar 
gefa réttari útkomu. 

Þróun verðlags inn- og útflutnings árin 
1954—1963 má sjá á meðfylgjandi línuriti. 
Miðað er við grunnárið 1954 = 100. Til 
þess að auðvelda árlegan samanburð hefur 
verðhækkunaráhrifum þeirra gengisfellinga, 
er áttu sér stað árin 1960 og 1961, verið 
eytt, þannig að miðað er við aama gengi 
allt tímabilið. Sömuleiðis hafa verið leið-
rétt þau áhrif, er tilkoma yfirfærslugjalds-
ins á árinu 1958 hafði. 

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

Eins og sjá má á þessum tölum og með-
fylgjandi línuriti, þá er það verðlag inn-
flutnings, sem mestu hefur valdið um hin-
ar öru breytingar á viðskiptakjörum. Verð-
lag 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 verð-
hækkanir, sem meðal annars stöfuðu óbeint 
af Súezdeilunni, er hófst seint á árinu 1956. 
Hækkuðu farmgjöld þá verulega, sérstak-
Iega oliufarmgjöld. Féll verðvísitala inn-
flutnings síðan aftur 1958, en það ár lækk-
uðu farmgjöld, svo og fob.-verð á olíu og 
bensíni. Vísitalan hélzt óbreytt 1959. Hún 
lækkaði síðan næstu tvö ár um 5,1%, var 
óbreytt árið 1962, en hækkaði um 3,0% 1963 
upp í 97 stig eða sama og hún var 1960. 
Verðvísitala innflutnings hefur þannig 
lækkað síðan 1954 um 3,0% eða úr 100 
stigum 1954 í 97 stig 1963. 

Verðvísitala útflutnings hefur verið mun 
stöðugri og hækkaði smám saman um 5,0% 
á tímabilinu 1954 til 1959. Féll vísitalan 
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síðan um 7,6% árið 1960 vegna mikils 
verðfalls á hvers konar lýsi og mjöli, en 
hækkaði aftur 1961, er nam lækkun ársins 
á undan. Árið 1962 var vísitalan óbreytt, 
en hækkaði 1963 um 3 stig og hefur aldrei 
verið hærri á undanförnum áratug. 

Viðskiptakjörin hafa sveiflazt allmikið 
frá ári til árs, eins og framangreindar 
tölur bera með sér. Bötnuðu þau fram til 
1955, og stafaði sú þróun nær eingöngu af 
lækkandi innflutningsverði. Fóru viðskipta-
kjörin síðan versnandi næstu tvö árin, og 
þá eingöngu vegna hækkandi innflutnings-
verðs. Árin 1958 og 1959 bötnuðu kjörin 
verulega eða um 9,8%, að mestu 
fyrra árið. Gætti hér bæði áhrifa mikillar 
verðlækkunar innflutnings, svo og hækk-
andi verðs á útflutningi. Árið 1960 varð 
mikið verðfall á lýsi og mjöli, eins og áður 
greinir, er orsakaði verulega rýrnun við-
skiptakjara. Árið 1961 fóru þau aftur upp 
á við og bötnuðu þá um 11,7% og voru 
óbreytt samkvæmt töflunni 1962. Raun-
veruleg bötnun varð þó 0,2%, en kemur 
ekki fram í töflunni, þar sem verðvísitöl-
urnar eru ekki reiknaðar með aukastöfum. 
Árið 1963 bötnuðu viðskiptakjörin um 0,3% 
(vísitölurnar reiknaðar með aukastöfum) 
og eru þá orðin 12% hagstæðari en 1954 
og hafa aldrei verið jafnhagstæð á tíma-
bilinu. 

Samkvæmt magnvísitölu jókst innflutn-
ingur 1963 um 19,9%, og er það heldur 
hærra en árið áður (18,1%). Magnvísitala 
útflutnings hækkaði um 8,1% (17,9% 
1962). Þess skal getið til skýringar, að 
magnvisitölur endurspegla ekki aðeins 
magnbreytingar, heldur einnig gæðabreyt-
ingar, þ.e.a.s. tilfærslur milli vörudeilda 
eftir vinnslustigi viðkomandi vöru, t.d. á 
milli ísfisks og freðfisks, bræðslusíldar og 
saltsíldar o. s. frv. Útreikningur þeirra 
fer fram á þann hátt, að magn tveggja ára, 
t.d. 1962 og 1963, er reiknað á verðlagi 
fyrra ársins, í þessu dæmi ársins 1962. 
Síðan er verðmæti síðara ársins (magn 
1963 x verð 1962) deilt með verðmæti fyrra 
ársins (magn 1962 x verð 1962). Útkoman 
svarar þá í prósentum, samkvæmt fyrr-
greindri skilgreiningu, magnaukningu eða 
minnkun ársins 1963 miðað við árið áður. 

Útflutningsverzlonin. 

Verðmæti útflutnings jókst á árinu 1963 
um 414,8 millj. kr. eða um 11,4%. Hins 
vegar lækkuðu birgðir útflutningsafurða 
um 53,1 millj. kr., þannig að framleiðslu-
verðmæti útflutningsafurða jókst á árinu 
um 361,7 millj. kr., en um 512,6 millj. kr. 
árið 1962. Aukið verðmæti útflutningsins 
byggist fyrst og fremst á auknum útflutn-
ingi síldarafurða, en verðmæti hans jókst 
um 334,7 millj. kr. eða um 28,3%. Sjávar-
afurðir voru 91,5% af heildarútflutningi, 
og er það svipað hlutfall og verið hefur 
undanfarin ár. 

Verður nú gerð grein fyrir útflutningi, 
sölu og verðlagsþróun helztu vöruflokka 
árið 1963. 

Útflutningur á ísfiski jókst á árinu um 
tæp 18%, og voru aðalviðskiptalöndin sem 
fyrr Bretland og V.-Þýzkaland. Verðþróun-
in á brezka markaðnum var afar hagstæð, 
og hækkaði meðalverð pr. kg úr 5,52 kr. 
1962 í 6,13 kr. 1963. Hins vegar lækkaði 
meðalverðið nokkuð í V.-Þýzkalandi, úr 
5,36 kr. pr. kg í 5,12 kr. ísvarin síld var 
eingöngu flutt út til V.-Þýzkalands, og 
lækkaði útflutningur hennar verulega á 
árinu, enda lækkaði meðalverðið pr. kg á 
árinu um tæp 12%. 

Freðfiskur var eins og mörg undanfarin 
ár mikilvægasta einstaka vörutegundin af 
útflutningsvörum Íslendinga. Jókst útflutn-
ingur hans á árinu um tæplega 1,7%, en 
hlutdeild hans í heildarútflutningnum 
lækkaði hins vegar úr 25,4% 1962 í 23,2% 
1963. Aukið verðmæti freðfisksútflutnings-
ins stafaði eingöngu af hækkuðu verðlagi 
á freðfiski, þar sem minna magn var flutt 
út en árið áður. Hækkun meðalverðs nam 
á árinu 4,1%, og er þar um áframhald að 
ræða á þeirri hagstæðu verðlagsþróun á 
freðfiskmörkuðum Íslendinga, sem verið 
hefur undanfarin ár. Mest varð meðalhækk-
unin á bandariska markaðnum eða 8%. 
Hins vegar lækkaði meðalverð í V.-Evrópu-
löndum um 12,9%. Loks hækkaði meðal-
verð í A.-Evrópu um 3,2%. 

Af freðfisksölunni í heild fór meira en 
helmingur til Bandaríkjanna eða 55,9%, 
og er þá miðað við verðmæti. Jókst út-
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1. tafla. 
Útflutningur 1961—1963 eftir vöruflokkum. 

(Verð í millj. kr. og magn í tonnum. Verðmæti í ísl. krónum á gengi eftir ágúst 1961.) 

flutningur á þennan markað um 23,9% 
frá árinu áður miðað við verðmæti, en um 
14,7% miðað við magn. Næststærsti freð-
fiskmarkaður Íslendinga var í Rússlandi, en 
þangað fór um 26,5% af heildarverðmæt-
inu. Varð þarna um nokkurn samdrátt að 

ræða eða 11,3% verðmætisrýrnun frá árinu 
áður. Einnig dróst freðfisksala noklcuð 
saman til Tékkóslóvakíu. Loks fór rúmlega 
15% minna magn til sölu á freðfisksmark-
aði okkar í V.-Evrópu, en verðmætisrýrnun 
nam 26,1% í heild, og kemur þar einnig til 



112. FJÁ'RMÁLATÍÐINDI 

2. tafla. 
Útflutningur ísfisks 1962—1963. 

1962 1963 

3. tafla. 
Útflutningur freðfisks, freðsíldar og 

frystra hrogna 1962—1963. 
1962 1963 

12,9% verðlækkun á freðfiski í V.-Evrópu, 
sem áður er getið. Birgðir freðfisks minnk-
uðu á árinu um 829 tonn eða úr 7.489 tonn-
um í ársbyrjun í 6.660 tonn í árslok. Verð-
mæti birgðanna lækkaði um 4,7 millj. kr. 
Var eingöngu um að ræða birgðarýrnun á 
freðfiski til annarra landa en Bandarikj-
anna, þar sem birgðir jukust af freðfiski, 
sem ætlaður var fyrir Bandaríkjamarkað. 

Veruleg aukning varð á útflutningi freð-
síldar, en hann jókst á árinu um 55% að 



U T A N R Í K I S V I Ð S K I P T I 1963 113 

4. tafla. 
Útflutningur á saltfiski, söltuðum þunn-

ildum og söltuðum hrognum 
1962—1963. 

Svíþjóð 1.594 22,0 2.338 33,3 
V.-Þýzkaland . . . . 270 3,9 182 3,0 
Önnur lönd 4 0,1 3 0,0 

Samtals 3.194 44,8 5.249 62,9 

5. tafla. 
Útflutningur á skreið 1962—1963. 

1962 1963 

6. tafla. 
Útflutningur á fiskmjöli 1962—1963. 

1962 1963 
Magn í Veröm. Magn í Verðm. 
tonnum milli. kr. 'tonnum millj. kr. 

Bretland 1.916 11,2 9.505 50,6 
Danmörk 2.670 16,9 959 4,7 
Finnland 20 0,1 31 0,2 
Holland — — 200 1,1 
Irland 1.175 7,5 2.626 14,4 
Kýpur — — 60 0,3 
Pólland 859 5,6 — — 

Sviss — — 250 1,3 
Svíþjóð 2.574 16,9 1.309 7,3 
Tékkóslóvakía . 620 4,2 — — 

Ungverjaland . . 100 0,7 520 3,3 
V.-Þýzkaland . . 10.294 63,6 7.317 36,3 
önnur lönd . . . . 2 0,0 32 0,2 

Samtals 20.230 126,7 22.809 119,7 

magni til. Hefur þessi útflutningur farið 
ört vaxandi undanfarin ár eða síðan 1959, 
er útflutt freðsíld nam 6.567 tonnum á 
móti 24.123 tonnum 1963. Helztu markaðs-
lönd fyrir freðsíld eru nú sem fyrr A.-
Evrópulönd, en auk þess var töluvert selt 
af freðsíld til V.-Þýzkalands og nokkuð til 
annarra landa í V.-Evrópu. Meðalverð á 
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7. tafla. 
Útflutningur á karfalýsi og karfamjöli 

1962—1963. 

freðsíld hækkaði örlítið á árinu eða um 
1,6%, úr 5,49 kr. pr. kg 1 5,58 kr. Birgðir 
af freðsíld, sem voru 9.053 tonn í ársbyrj-
un 1963, minnkuðu verulega á árinu og 
voru í árslok aðeins 2.831 tonn. 

Undanfarin ár hefur verið um stöðugan 
samdrátt að ræða á framleiðslu og útflutn-
ingi fullverkaðs saltfisks, enda hafa ýmis 
viðskiptalönd Íslendinga komið sér upp að-
stöðu til að fullverka saltfiskinn sjálf. 
Dróst útflutningurinn saman um 24% 1963, 
en auk þess lækkuðu birgðir af fullverkuð-
um saltfiski úr 1.000 tonnum í ársbyrjun 
í 500 tonn í árslok. Langmestur hluti salt-
fisksins var seldur til Brasilíu eða 92%. 
Útflutningur óverkaðs saltfisks minnkaði 
einnig á árinu eða um 19,2% miðað við 
magn, en birgðir jukust um 100 tonn á 
árinu, þ. e. a. s. úr 500 í 600 tonn. Aðal-
markaðslöndin voru Spánn, ítalía og Portú-
gal, sem tóku við tæplega 72% útflutnings-
ins, sem er aðeins lægra hlutfallslega en 
1962. Meðalverð fyrir fullverkaðan saltfisk 
hækkaði verulega á árinu eða úr 20,10 kr. 
pr. kg í 22,31 kr., sem er 11,0% hækkun. 
Meðalverð fyrir óverkaðan saltfisk hækkaði 
um 6% eða úr 11,91 kr. pr. kg í 12,62 kr. 
Hefur verðlagsþróunin á saltfiski yfirleitt 
verið mjög hagstæð undanfarin ár. 

Útflutningur á skreið minnkaði á árinu 
um tæp 10%. Hins vegar jukust birgðir 

verulega, en þær voru í ársbyrjun 1.627 
tonn á móti 4.600 tonnum í árslok, sem 
er svipað magn og í árslok 1962. Heildar-
verðmæti útfluttrar skreiðar minnkaði þó 
mjög litið, enda hækkaði meðalverð pr. kg 
um 9,7%. Munar þar mest um verulega 
aukningu á skreiðarsölu til Ítalíu. Þangað 
hefur á árunum 1962 og 1963 verið selt 
talsvert magn af venjulegri Afrikuskreið, 
sem var metin og seld sem slík, en á tölu-
vert hærra verði. Jókst sala Afríkuskreiðar 
til Ítalíu verulega á árinu 1963. Verulegur 
samdráttur varð á útflutningi skreiðar til 
Bretlands á árinu, en Bretar endurselja þá 
skreið, sem þeir kaupa, á Afríkumarkað. 

Útflutningur á fiskmjöli jókst á árinu 
um 12,7% að magni til, en þrátt fyrir þessa 
magnaukningu fékkst minna verð fyrir 
fiskmjölið í heild en 1962, og lækkaði meðal-
útflutningsverðið á árinu 1963 um rúm 
16%. Var verðið sæmilega hagstætt fyrst 

8. tafla. 
Útflutningur á þorskalýsi 1962—1963. 

1962 1963 
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9. tafla. 
Útflutningur hvalafurða 1962—1963. 

1962 1963 

10. tafla. 
Útflutningur á saltaðri síld 1962—1963. 

1962 1963 

á árinu, en síðan hófust undirboð Perú-
manna á nýjan leik, og lækkaði verðið 
verulega í maímánuði. Hélzt svo fram í 
október, en þá hækkaði verðlag á fiskmjöli 
aftur, þar sem veiði brást í Perú. Mestallt 
fiskmjölið var selt héðan á verðinu, sem 
gilti í maí-október. Birgðir minnkuðu nokk-
uð á árinu eða úr 2.935 tonnum í 2.307 
tonn í árslok. 

Útflutningur á karfalýsi og karfamjöli 
jókst verulega frá árinu 1962, en útflutn-
ingsverðmæti þessara vörutegunda nam þá 
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samtals að'eins 2,6 millj. kr. Árið 1963 nam 
verðmætið alls 23,8 millj. kr., og var mjöl-
ið og lýsið allt selt á mörkuðum í V.-Evrópu. 

Útflutningur á þorskalýsi jókst á árirni 
um 3.073 tonn eða tæplega 60% frá 1962. 
Hins vegar minnkuðu birgðir um 1.300 
tonn. Meðalverðið hélzt í heild svo til 
óbreytt á árinu, en viðskiptalöndin eru 
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mörg, og fer tiltölulega lítið magn til hvers 
þeirra um sig. 

Útflutningur hvalkjöts var svipaður og 
árið áður, en útflutningur hvallýsis jókst 
um meira en helming eða úr 1.687 tonnum 
í 3.444 tonn. Meðalútflutningsverð á lýsinu 
lækkaði hins vegar um rúm 12%. Birgðir 
af hvalkjöti lækkuðu á árinu um 215 tonn, 
en birgðir af hvallýsi héldust óbreyttar. 

Útflutningsmagn saltsíldar, sem jókst 
um 35,5% árið 1962, og varð þá meira en 
nokkru sinni fyrr, jókst enn um 14,2% árið 
1963. Verðmæti útflutningsins jókst þó 
talsvert meira eða um 21,2% og hafði þá 
aukizt um rúmlega 65% á tveimur árum. 
Meðalútflutningsverð saltsíldarinnar, sem 
var svo til óbreytt 1962, lækkaði um rúm-
lega 6% 1963. Birgðir af saltsíld lækkuðu 
nokkuð eða úr 124.800 tunnum í ársbyrjun 
1963 í 108.300 tunnur í árslok. Sviþjóð 
hefur verið stærsti kaupandi saltsíldar síð-
an 1960. Var svo enn á árinu 1963, og fór 
tæpur þriðjungur útflutningsins þangað. 
Aðrir stórir saltsíldarmarkaðir voru í Rúss-
landi og Finnlandi, en til þessara tveggja 
landa fór annar þriðjungur saltsíldarút-

flutningsins. Útflutningur til annarra landa 
varð miklu minni, en jókst þó mikið hlut-
fallslega frá árinu áður til V.-Þýzkalands, 
Bandaríkjanna og fleiri landa. 

Útflutningur í síldarlýsi minnkaði að 
magni til á árinu um 8,8%. Auk þess 
minnkuðu birgðir úr 10.099 tonnum í árs-
byrjun 1963 í 4.663 tonn í árslok, og 
minnkaði heildarframleiðslan þannig veru-
lega á árinu. Þrátt fyrir minna útflutt 
magn jókst heildarverðmæti útflutningsins 
verulega, eða um 24,6%, og meðalút-
flutningsverðmætið um 36,7%. Þessa 
miklu hækkun má m. a. rekja til 
þess, að 1962 var verðlag á síldarlýsi kom-
ið langt niður fyrir sannvirði. Það fór síð-
an jafnt og þétt hækkandi frá febrúar-
mánuði 1963 og út árið. Mjög hagstæð 
áhrif í þessa átt hafði sala síldarlýsis til 
Hollands, en markaðurinn þar jókst úr 
tæpum 2.000 tonnum 1962 í tæplega 23.000 
tonn 1963. í Hollandi var þannig markaðtir 
1963 fyrir um 41,5% af heildarútflutningi 
sildarlýsis á árinu. Hins vegar dróst sala 
á síldarlýsi allmikið saman til Noregs, 
sem var stærsti kaupandinn árið áður, svo 
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og til Svíþjóðar og V.-Þýzkalands. í Bret-
landi var markaðurinn svipaður og 1962, 
en þar var næststærsti markaður Íslendinga 
fyrir síldarlýsi bæði árin. 

Af síldarmjöli voru flutt út 1963 tæp-
lega 76.600 tonn, og nam aukningin frá 
1962 58,2%, en 103,8% miðað við árið 1961. 
Birgðir lækkuðu aftur á móti um tæplega 
helming á árinu eða um 13.385 tonn, þ. e. 
úr 28.356 tonnum í ársbyrjun í 14.971 tonn 
í árslok. Heildarverðmætið jókst um 40,0%, 
en meðalútflutningsverð lækkaði um 11,5%. 
Langstærsta viðskiptalandið var Bretland, 
en þangað fór réttur helmingur síldar-
mjölsins. Aðrir helztu kaupendur voru 

11. tafla. 
Útflutningur á síldarlýsi og 

síldarmjöli 1962—1963. 

1962 1963 

12. tafla. 
Útflutningur á söltuðum. sauðargærum 

og ull 1962—1963. 
1962 1963 

V.-Þýzkaland, Danmörk, Pólland, Finnland 
og Tékkóslóvakía. 

Útflutningur landbúnaðarafurða var að 
verðmæti um 5,2% af heildarútflutningi, 
en það er nokkru lægra hlutfail en árið 
1962. Útflutningur á frystu kindakjöti 
minnkaði heldur á árinu, en meðalverðið 
hélzt óbreytt. Einnig varð útflutningur á 
söltuðum sauðagærum heldur minni, en 
meðalverð á þeim hækkaði um 8,8%. Loks 
dró verulega úr útflutningi ullar, en hann 
minnkaði úr 752 tonnum 1962 í 385 tonn 
1963. Varð samdrátturinn nær eingöngu á 
sölu til Bandaríkjanna, en þau voru þó eftir 
sem áður stærsta markaðslandið með rúm-
lega tvo fimmtu hluta ullarútflutnings Ís-
lendinga. Meðalverð á ull hækkaði um 
9,4%. 
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Innflutningsverzlunin. 

Heildarverðmæti innflutnings á árinu 
1963 jókst um 880,4 millj. kr. eða um 
22,9%, en það er heldur meiri hlutfallsleg 
hækkun en átti sér stað 1962 (18,8%). Sé 
skipainnflutningur dreginn frá heildarinn-
flutningnum, en hann ef oft háður allmikl-
um sveiflum, varð hlutfallsleg aukning 
18.9% 1963, en 18,3% 1962. 

Í 13. töflu er skipting innflutnings sýnd 
eftir vörudeildum, en í 14. töflu er hlutfalls-
leg skipting á innflutningnum eftir notkun 
undanfarin fjögur ár. 

Innflutningur á nevzluvörum jókst á ár-
inu frá 1962 um 165,9 millj. kr. eða um 
14,0%. Mest varð aukningin hlutfallslega 
á innflutningi annarra varanlegra neyzlu-
vara en rafmagnsheimilistækja eða 29,0%. 
Innflutningur á áfengi, tóbaki og eldspýt-
um jókst um 24,0%, á fatnaði, skófatnaði 
og vefnaðarvöru um 13,1%, á rafmagns-
heimilistækjum um 9,2% og loks á matvör-
um og efnavörum til matvælaiðnaðar um 
7,5%. 
Innflutningur rekstrarvara jókst á árinu 
um 111,1 milli. kr. eða 10,2%. Af einstök-
um liðum var aukninpin mest á innflutningi 
rekstrarvara til fiskveiða og vinnslu sjáv-
arvara, 21.2%. Innflutningur á rekstrar-
vörum til landbúnaðar oer vinnslu landbún-
aðarvara iókst um 13.0%. en innflut.ningur 
á olíum, bensíni og kolum um 8.4%. 

Hlutur nevzlu- og rekstrarvara í heildar-
innflutninpnum minnkaði á árinu, en hlutur 
fjárfestingarvara jókst að sama skapi og 
varð nú 45.8% af innflutningi í heild. Nam 
aukninfin frá 1962 603,4 millj. kr. eða 
38.8%. Hina miklu auknineru innflutnings-
ins, sem varð á árinu 1963, má þannig 
fvrst ogr fremst rekia til aukinna kauna á 
fjárfestinearvörum. Stærsti einstaki liður-
inn í fiárfestingarvöruflokknum er bygg-
inerarvörur. en innflutningur beirra jókst á 
árinu um 87,2 millj. kr. eða 20,4%. Bygg-
ingarvörur voru tæp 11% af heildarinn-
flutningi til landsins og tæpur fjórðungur 
af innfluttum fjárfestingarvörum. Innflutn-
inerur bifreiða, sem nam 192,5 millj. kr. 
1962 og jókst á því ári um tæp 59%, jókst 
enn verulega á árinu 1963 og varð 308 

millj. kr. Aukningin var þannig 115,5 millj. 
kr. eða 60%. Innflutningur jeppabifreiða 
dróst þó aðeins saman frá 1962, en inn-
flutningur fólksbifreiða og vörubifreiða 
meira en tvöfaldaðist. Innflutningur bif-
reiða, svo og varahluta til þeirra og hjól-
barða, nam á árinu tæplega 9% af heildar-
innflutningi til landsins. Innflutningur á 
tækjum og vélum til ýmiss konar fram-
leiðslu og framkvæmda hækkaði 1963 um 
40,7% eða úr 352,2 millj. kr. í 495,7 millj. 
kr. Þessi innflutningur var um 10,5% af 
heildarinnflutningi. 

Sú flokkun eftir notkun vara, sem hér 
hefur verið miðað við og unnin er úr 
skýrslum Hagstofunnar, er miklum vand-
kvæðum 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 því farið þá leið að 
skipa slíkum vörum þar í flokk, sem notk-
un þeirra er talin mest. 

Viðskipti við einstök lönd. 

Þróun viðskipta milli Íslands og ein-
stakra greiðslusvæða var með svipuðum 
hætti og undanfarin ár. Nokkur hlutfalls-
leg aukning varð á útflutningi og innflutn-
ingi til og frá frjálsum gjaldeyrislöndum. 
Tilsvarandi minnkun varð þvi á viðskiptum 
við vöruskiptalöndin. 

Frá einstökum frjálsgjaldeyrislöndum 
jókst innflutningur mest frá Noregi, um 
208,2 millj. kr. eða 77,9%. Var þar aðal-
lega um að ræða aukinn innflutning fiski-
skipa. Mikil aukning varð og á innflutningi 
frá Bretlandi eða 179,3 millj. kr., sem er 
35,8% aukning frá árinu áður. Aukning 
varð einnig veruleg á innflutningi frá Sví-
þjóð (83,2 millj. kr. eða 36,0%), Danmörku 
(87,7 millj. kr. eða 30,2%) og Vestur-
Þýzkalandi (88,3 millj. kr. eða 17,8%). 
Þessi fimm lönd eru ásamt Bandaríkiunum 
helztu viðskiptalönd Íslendinga í frjálsum 
gjaldeyri. Hlutfall þeirra af heildarinn-
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13. tafla. 
Innfluttar vörur eftir vörudeildum 1960—1963. 

(Flokkað samkvæmt vöruflokkum Sameinuðu þjóðanna. Upphæðir í millj. kr.) 
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flutningnum hækkaði 1963 úr 46,5% í 
51,6% og að Bandaríkjunum meðtöldum 
úr 60,4% í 63,6%. Nokkur aukning varð 
annars á innflutningi frá flestum frjáls-
gjaldeyrislöndum. 

Innflutningur frá vöruskiptalöndunum 
minnkaði hlutfallslega frá þeim nema 
Rúmeníu. Hins vegar varð heildar-
verðmæti innflutningsins frá þessum 
löndum 87,2 millj. kr. hærri 1963 en 1962. 
Munar þar mest um aukinn innflutn-
ing frá Rússlandi úr 445,4 millj. kr. í 
510,9 millj. kr. og frá Rúmeníu úr 12,7 í 
55,1 millj. kr. Innflutningur frá A.-Þýzka-
landi dróst verulega saman, úr 73,7 millj. 
kr. í 53,8 millj. kr., en það er samdráttur 
um 27%. 

Verðmæti útflutnings til frjálsgjaldeyr-
islanda jókst á árinu mest til Bretlands, 
um 110,5 millj. kr. eða 16,0% Stafaði aukn-
ingin aðallega af aukinni sölu til Bretlands 
á síldarafurðum, ísfiski og fiskmjöli. Út-
flutningur til Bandaríkjanna jókst um rúm-
ar 100 millj. kr. eða 19,0%. Má rekja þá 
aukningu eingöngu til aukins freðfisksút-
flutnings, en hann jókst um svipaða upp-

hæð. Langmest hlutfallsleg aukning varð 
á útflutningi til Hollands, en hann jókst 
úr 43,7 millj. kr. 1962 í 142,4 millj. kr. 1963 
eða um 98,7 millj. kr. Var um að ræða ó-
venjumikil kaup hollenzks aðila á síldarlýsi, 
sem áttu góðan þátt í þeirri verðhækkun 
lýsisins, sem varð á árinu. Flutt var út 
til Hollands síldarlýsi fyrir 111,0 millj. kr. 
á móti 6,0 millj. kr. árið áður. Töluverð 
aukning varð einnig á skreiðarútflutningi 
til Nígeríu, 22,6%, svo og á útflutningi til 
V.-Þýzkalands, 11,4%. Hvergi var um að 
ræða verulegan samdrátt á útflutningi til 
frjálsgjaldeyrislanda. 

Útflutningsverðmætið til vöruskipta-
landanna jókst um tæpar 30 millj. kr. á 
árinu. Mest varð aukningin á útflutningi 
til Rúmeníu eða 30,4 millj. kr., sem stafaði 
af aukinni sölu þangað á freðsíld og salt-
síld. Útflutningur til Póllands jókst um 
29,0 millj. kr. vegna aukinna kaupa Pól-
verja á saltsíld og síldarmjöli. Útflutning-
ur til Tékkóslóvakíu minnkaði verulega á 
árinu, um 31,2 millj. kr. eða rúm 32%, og 
var um almennan samdrátt að ræða. Loks 
dró heldur úr útflutningi til Rússlands. 

Hlutfallsleg skipting inn- og útflutnings á viðskiptasvæði og helztu viðskiptalönd. 
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14. tafla. 
Skipting innflutnings eftir notkun 1960—1963. 

15. tafla. 
Innflutningur nokkurra vörutegunda 1961—1963. 

(Verð í millj. kr. og magn i tonnum, nema annars sé getiö. Á gengi eftir 4. ágúst 1961.) 

1961 1 9 62 1 96 3 

Magn Verö Magn Verö Magn Verö 

Kornvörur, að mestu til manneldis 15.933 74,3 17.024 86,2 11.434 58,4 
Fóðurvörur 22.735 78,7 28.436 98,8 30.303 110,8 
Sykur 10.216 48,5 9.717 40,0 7.460 61,4 
Kaffi 1.720 53,2 2.047 58,4 1.761 51,9 
Áburður 12.378 36,7 23.285 61,0 23.552 67,6 
Kol 17.394 17,3 16.138 15,6 10.725 11,7 
Salt (almennt) 48.551 31,9 57.768 35,0 47.175 27,8 
Brennsluolía o. fl . . . 231.171 303,7 312.297 325,7 349.393 359,0 
Bensín 49.978 86,7 60.814 98,5 67.479 106,6 
Timbur (þús. teningsfet) 1.215 93,0 1.606 117,8 2.404 180,7 
Járn og stál 15.652 121,2 21.815 152,8 26.624 175,8 
Skip 4.073 125,0 4.847 166,0 10.456 368,8 

Í 18. töflu er yfirlit yfir viðskipti á 
vöruskiptagrundvelli í hlutfalli af heildar-
viðskiptum við útlönd frá 1954. Taflan sýn-
ir, að þessi viðskipti hafa stöðugt farið 
minnkandi frá 1957, er þau náðu hámarki. 
Er nú Brasilía eina landið utan A.-Evrópu, 
sem viðskipti eru við á vöruskiptagrund-
velli, en einnig við A.-Evrópu hafa þessi 
viðskipti dregizt verulega saman. 

Hér fer á eftir yfirlit yfir viðskiptasamn-
inga, sem í gildi voru 1963. Miðað er við 
síðustu framlengingar eða bókanir fyrir 
ársbyrjun 1963, hafi nýr samningur 
ekki verið gerður á árinu. Fyrst verð-
ur getið samninga við vöruskiptalöndin og 
siðan samninga við önnur lönd. Þessir 
vöruskiptasamningar voru í gildi á árinu 
1963: 
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16. tafla. 
Viðskipti við einstök lönd 1960—1963. 

(Í millj. kr. á gengi eftir 4. ágúst 1961.) 
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Brasilía: Samningurinn gildir frá 1. júlí 
1956 um óákveðinn tíma með þriggja mán-
aða uppsagnarfresti. 

Pólland: 1. október 1962—30. septem-
ber 1963. Hinn 12. júlí 1963 var undirrit-
að nýtt samkomulag um viðskipti milli 
Íslands og Póllands á tímabilinu 1. októ-
ber 1963 til 30. september 1964. Var sam-
komulagið gert á grundvelli viðskiptasamn-
ings frá 18. nóvember 1949. Samkvæmt 
vörulistum þeim. sem samið var um, er 
gert ráð fyrir, að Íslendingar selji Pólverj-
um frysta síld, saltsíld, fiskmjöl, lýsi, 
gærur, garnir o. fl., en kaupi frá Pólverjum 
kol, vefnaðarvöru, efnavörur, járnvörur, 
vélar, verkfæri, búsáhöld, timbur, sykur 
o. fl. 

Rúmenía: 1. janúar 1963 — 31. desember 
1963. Samningurinn framlengist sjálf-
krafa um eitt ár í senn, sé honum ekki 
sagt upp. 

Rússland: 1. janúar 1963 — 31. desember 
1965. Hinn 19. desember 1962 var undir-
rituð bókun um gagnkvæmar vöruafgreiðsl-
ur frá Íslandi og Rússlandi á árunum 1963 
— 1965. Fara viðskiptin fram á grundvelli 
samnings frá 1. ágúst 1953. Samkvæmt 
vörulistum, sem bókuninni fylgja, skal ár-
lega afgreiða frá Íslandi 15 — 20 þús. tonn 
af frystum fiskflökum, 12 þús. tonn af 
freðsíld og 14 — 15 þús. tonn af saltsíld, 
auk nokkurra fleiri afurða. Frá Rússlandi 
kaupa Íslendingar m. a. bensín og brennslu-
olíur, vélar og tæki, timbur, kornvörur o. fl. 

Tékkóslóvakía: 1. september 1963 — 30. 
september 1966. Viðskiptasamningur milli 
Íslands og Tékkóslóvakíu með framan-
greindum gildistíma var undirritaður í 
Reykjavík hinn 26. ágúst 1963. Eftir að 
gildistíminn rennur út, framlengist samn-
ingurinn sjálfkrafa um eitt ár í senn, nema 
annar hvor aðilinn segi samningnum upp 
eða óski eftir breytingum með sex mánaða 
fyrirvara. Gagnkvæmar vöruafhendingar 
skulu fara fram samkvæmt vörulistum, 
sem árlega sé samið um með gildistíma 
frá 1. október til 30. september. Samkvæmt 
vörulista þeim, sem samið var um, selja 
Íslendingar Tékkum fryst fiskflök, frysta 
síld, saltsíld, fiskmjöl, lýsi o. fl., en kaupa 

af þeim vefnaðarvöru, skófatnað, búsáhöld, 
rúðugler, járn- og stálvörur, vélar, bíla, 
iðnaðarvörur o. fl. 

Ungverjaland: 1. janúar 1963 — 31. des-
ember 1963. Samningurinn var undirritaður 
í Búdapest 5. febrúar 1963. Hann fram-
lengist sjálfkrafa um eitt ár í senn, hafi 
hvorugur aðili sagt honum upp þremur 
mánuðum fyrir lok samningstímans. Sam-
kvæmt vörulistum, sem fylgja samningn-
um, er gert ráð fyrir auknum viðskiptum 
landanna. Helztu vörur, sem íslendingar 
selja Ungverjum, eru hraðfrystur fiskur, 
fiskmjöl, lýsi o. fl., en kaupa í staðinn 
sykur, vefnaðarvöru, iðnaðarvörur o. fl. 

A.-Þýzkaland: 1. janúar 1963 — 31. des-
ember 1963. Samningurinn er byggður á 
einkaviðskiptum milli Islenzka vöruskipta-
félagsins og Kammer für Aussenhandel 
í A.-Þýzkalandi og því ekki opinber. 
Samningurinn, sem verið hafði í gildi 1962, 
var framlengdur óbreyttur fyrir árið 1963. 

Rússland var eins og undanfarin ár mikil-
vægasta vöruskiptalandið með tæp 58% af 
innflutningi frá vöruskiptalöndunum í 
heild og 61% af útflutningi til þeirra. 
Annað mikilvægasta vöruskiptalandið var 
nú Pólland. Jókst útflutningur þangað 
verulega og innflutningur þaðan nokkuð. 
Þriðja mikilvægasta vöruskiptalandið var 
Tékkóslóvakía, en nokkuð dró úr innflutn-
ingi þaðan á árinu og verulega úr út-
flutningi þangað. Næst í röðinni koma 
Rúmenía, en veruleg aukning varð á við-
skiptum Íslands og Rúmeníu á árinu, 
A.-Þýzkaland og Brasilía. 

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 að tryggja inn-
flutningsleyfi fyrir þeim afurðum Íslend-
inga, sem eru háðir slíkum leyfisveitingum 
í öðrum löndum, en sumir samningar eru 
hrein formsatriði. Eftirtaldir viðskipta-
samningar við önnur lönd voru í gildi 
á árinu 1963: 

Búlgaría: 29. október 1963 — 29. októ-
ber 1964. Hinn 29. október 1963 var undir-
ritað í Genf samkomulag um viðskipti milli 
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17. tafla. 
Viðskipti við einstök lönd í hlutfallstölum 1960—1963. 

Innflutningur Útflutningur 
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18. tafla. 
Viðskipti við vöruskivtalönd í hlutfalli 

af heildarviðskiptum við útlönd 
1954—1963. 

Íslands og Búlgaríu. Þar er gert ráð fyrir 
viðskiptum milli landanna á frjálsum 
grundvelli. Samningurinn framlengist 

sjálfkrafa um eitt ár, hafi hvorugur aðili 
sagt samkomulaginu upp þremur mánuð-
um fyrir lok gildistíma. 

Finnland: Samkomulag það, sem gert var 
milli íslands og Finnlands 16. júní 1960 
um gagnkvæm viðskipti, gilti óbreytt árið 
1963. 

Frakkland: 1. janúar 1963 — 31. des-
ember 1963. 

Ísrael: 1. janúar 1963 — 31. desember 
1963. 

Kúba: 4. október 1961 — 3. október 
1964. 

Spánn: 30. nóvember 1962 -— 29. nóvem-
ber 1963. 

Svíþjóð: 1. apríl 1962 — 31. marz 1964. 
Auk þess voru í gildi eldri samningar 

við Austurríki og Írland. í fréttaþáttum 
í Fjármálatíðindum er að finna nánari upp-
lýsingar um gerða viðskiptasamninga. 



Greiðslujöfnuður við útlönd 1963 
Í þessari grein, sem rituð er af Ólafi Tómassyni, er skýrt frá 
greiðslujöfnuði ársins 1963 og skiptingu á einstaka tekju- og 
gjaldaliði og á greiðslusvæði. 

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 (inn- og útfluttar 
vörur), greiðslu fyrir þjónustu, sem oft 
eru kallaðar duldar greiðslur, gjafafé og 
fjármagnshreyfingar. 

Í greiðslujafnaðarskýrslum er verð inn-
og útflutnings gert upp á sama grund-
velli, þ.e. hvort tveggja er miðað við fob.-
verðmæti, gagnstætt því, sem jafnan er 
gert í verzlunarskýrslum, þar sem inn-
flutningur er oftast talinn cif., en útflutn-
ingur fob. Á árinu 1963 varð mismunur 
á verðmæti inn- og útflutnings, vöruskipta-
jöfnuðurinn, óhagstæður um 214 millj. kr. 
á móti 147 millj. kr. hagstæðum jöfnuði 
1962. 

Helztu þjónustuliðir (duldar tekjur og 
gjöld) eru flutningar, tryggingar, vaxta-
greiðslur, viðskipti við varnarliðið, vinnu-
laun og opinber þjónusta. Þjónustujöfnuð-
urinn eða mismunurinn á inn- og útfluttri 
þjónustu var óhagstæður um 5 millj. kr. 
1963, en þjónustujöfnuðurinn hefur annars 
um mörg undanfarin ár verið hagstæður, 
og hefur það einkum verið vegna tekna af 
viðskiptum við varnarliðið, en nettótekjur 
af viðskiptum við varnarliðið hafa farið 
minnkandi á árunum 1962 og 1963, einkum 
1963, er þær lækkuðu um rúmar 80 millj. 
kr. 

Heildarniðurstaða vöruskiptajafnaðar og 
þjónustujafnaðar kallast viðskiptajöfnuður. 
Er viðskiptajöfnuðurinn oft notaður sem 

mælikvarði á heildarafkomu þjóðarbúsins 
gagnvart útlöndum. Á árinu 1963 varð við-
skiptajöfnuðurinn óhagstæður um 220 millj. 
kr., en var hagstæður um 355 millj kr. 
árið áður, og urðu heildarviðskiptin gagn-
vart útlöndum þannig 575 millj. kr. óhag-
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stæðari á árinu 1963 en 1962. Af þessari 
upphæð eru 185 millj. kr. vegna aukins inn-
flutnings á skipum og flugvélum, rúm-
lega 80 millj. kr. vegna minni tekna af 
varnarliðsviðskiptum, eins og fyrr er getið, 
og tæplega 70 millj. kr. nettógjaldaaukning 
varð á ferða- og dvalarkostnaðarliðnum. 
Að öðru leyti á hin óhagstæða þróun á ár-
inu rætur að rekja til þess, að annar inn-
flutningur en skip og flugvélar jókst örar 
en útflutningur, þótt allmikil aukning yrði 
á verðmæti útflutnings á árinu. 

Línurit á 126. blaðsíðu sýnir, hve inn- og 
útflutningur hefur verið mikill hluti af 
heildargjaldeyristekjum og gjöldum fyrir 
vörur og þjónustu síðustu fimm ár. Á þess-
ari síðu er línurit, sem sýnir vöruskiptajöfn-
uð, þjónustujöfnuð og viðskiptajöfnuð sl. tíu 
ár. Innflutningur er á þessum línuritum 
sem annars staðar í greininni talinn á fob.-
verði. Enn fremur hafa allar tölur línu-
ritanna 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 greinarmun á fjármagns-
hreyfingum opinberra aðila annars vegar 
og einkaaðila hins vegar. Hvorum flokki 
fyrir sig má svo aftur skipta, annars vegar 
í hreyfingar vegna lántöku til lengri tíma 
en eins árs og afborgana af slikum lánum, 
og hins vegar stuttar hreyfingar, svo sem 
breytingar á reikningsstöðu fyrirtækja, 
stutt vörukaupalán, gjaldeyrisstöðu bank-
anna o. fl. 

Mótbókun vegna vöru, þjónustu eða f jár-
magns, sem látið er í té eða tekið við án 
endurgjalds, er færð á sérstakan lið í 
greiðslujöfnuðinum, sem nefnist gjafafé. 
Á árinu 1963 voru notaðar 31,5 millj. kr. 
af 6 millj. dollara framlagi, sem bandarísk 
stjórnarvöld veittu án endurgjalds í árslok 
1960. í árslok 1963 var búið að nota sam-
tals 251 millj. kr. af framlaginu. 
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1. tafla. Fjármagnshreyfingar, nettó. 
(Í millj. kr. á gengi, er gilti eftir 4. ágúst 1961.) 

2. tafla. Viðskiptajöfnuður (vörur og þjónusta) 1959—1963 skipt á lönd. 
(Í millj. kr. á gengi, er gilti eftir 4. ágúst 1961.) 

Skýringar við 2. töflu. Til sterlinggreiðslusvæðisins teljast Bretland, Írland, brezkar nýlendur og 
sambandslönd önnur en Kanada. Til annarra OECD-landa teljast öll þátttökuríki í Efnahagssam-

vinnustofnun Evrópu önnur en Bretland og Írland. 
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Skipting á landsvæði. Á 2. töflu er við-
skiptajöfnuðinum (vörum og þjónustu) ár-
in 1959-1963 skipt á landsvæði. Tölurnar 
fyrir árin 1959 og 1960 hafa verið umreikn-
aðar til þess gengis, er gilti eftir 4. ág. 1961. 
Skipting er gerð á eftirtalin landsvæði: 

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

Kanada hefur verið hagstæður öll árin, sem 
taflan nær yfir, en því valda að verulegu 
leyti hinar miklu duldu tekjur, sem Ís-
lendingar hafa haft vegna bandaríska varn-
arliðsins. Hinn hagstæði jöfnuður í dollur-
um hefur svo einkum verið notaður til 
jöfnunar á viðskiptum við O.E.C.D.-lönd, 
sem hafa verið mjög óhagstæð öll árin. 
Jöfnuðurinn við sterlinggreiðslusvæðið hef-
ur verið hagstæður þau ár, sem taflan nær 
yfir, að undanskildu árinu 1959. Því nær 
fullur jöfnuður varð á viðskiptunum við 
Austur-Evrópusvæðið á árinu 1963, 1962 
var hagstæður jöfnuður, en óhagstæður á 
árunum 1959-1961. Jöfnuðurinn við önnur 
lönd hefur verið óhagstæður öll árin. 

Fimmta tafla sýnir helztu liði viðskipta-
jafnaðarins 1963, skipt á landsvæði. Þar 
má sjá, að vöruskiptajöfnuðurinn hefur 
verið hagstæður við sterlingsvæðið um rúm-
ar 300 millj. kr. og við Bandaríkin og 
Kanada um rúmar 170 millj. kr. Við hin 
svæðin hefur vöruskiptajöfnuðurinn verið 
óhagstæður, sérstaklega við O.E.C.D.-lönd-
in, en við þau hefur jöfnuðurinn verið óhag-
stæður um 590 millj. kr. Þjónustujöfnuð-
urinn hefur verið óhagstæður við sterling-
greiðslusvæðið og O.E.C.D.-lönd, en hag-

stæður við hin greiðslusvæðin og þá sér-
staklega við Bandaríkin og Kanada, þar 
sem jöfnuðurinn var hagstæður um rúmlega 
400 millj. kr. — Fjármagnshreyfingar eru 
í þessari töflu að meira leyti brúttótölur 
en í öðrum töflum í greininni. 

Þriðja taflan sýnir sundurliðað yfirlit 
yfir greiðslujöfnuðinn við útlönd á árunum 
1959-1963. Á árinu 1959 eru öll verðmæti 
umreiknuð í krónur á opinberu gengi án 
yfirfærslubóta og gjalda. Á árinu 1960 
er umreiknað á því gengi, sem gilti eftir 
22. febrúar 1960, og á árinu 1961 og síðan 
er umreiknað á því gengi, sem gilti eftir 
4. ágúst 1961. Tölurnar í þessari töflu 
eru því ekki sambærilegar milli ára, að 
því er gengi snertir. 

Fjórða tafla sýnir helztu liði greiðslu-
jafnaðarins 1959-1963, þar sem tölurnar 
fyrir 1959 og 1960 hafa verið umreiknaðar 
til þess gengis, sem gilti eftir gengisbreyt-
inguna 4. ágúst 1961, og eru tölurnar í 
fjórðu töflu því á sambærilegu gengi öll 
árin. í fjórðu 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 hagstæður öll árin nema 
1959, en þá var jöfnuðurinn óhagstæður, 
þó að innflutningur skipa og flugvéla sé 
dreginn frá. 

Skýrslur um greiðslujöfnuðinn eru samd-
ar af hagfræðideild Seðlabankans, og eru 
upplýsingar fengnar frá ýmsum fyrirtækj-
um og opinberum aðilum. Þær eru viða 
ófullnægjandi, þannig að þurft hefur að 
gera áætlanir á einstökum liðum, en þær 
eru að sjálfsögðu ekki nákvæmar. Mætti 
t.d. benda á, að væru nákvæmar upplýsing-
ar fyrir hendi, ætti mismunur á f jármagns-
hreyfingum að viðbættu gjafafé að vera 
jafnhár mismun á vörum og þjónustu og 
vega þannig upp á móti honum. Á því 
tímabili, sem yfirlitið í 3. töflu nær yfir, 
hefur mismunur á vörum og þjónustu ann-
ars vegar og fjármagnshreyfingum og 
gjafafé hins vegar orðið, sem hér segir: 
1963 var greiðsluhalli 5,0 millj. kr. hærri 
en mismunur á fjármagnshreyfingum að 
viðbættu gjafafé, 1962 var greiðsluafgang-
ur 20,0 millj. kr. lægri, 1961 var greiðslu-
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3. tafla. Greiðslujöfnuður við útlönd. 
(Í mi l l j . kr . ) 

T e k j u r : 
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3. tafla (framhald). 

Ath. Verðmæti innfluttrar vöru eins og annarra liða greiðslujafnaðarins er umreiknað í íslenzk-
ar krónur, miðað við kaupgengi. Miðað er við opinberlega skráð gengi 1959. 1960 er miðað við það 
gengi, sem gilti eftir 22. febrúar 1960, og 1961 og síðar er miðað við gengið eftir 4. ágúst 1961. 

131 
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4.tafla. Greiðslujöfnuður við útlönd 1959—1963. 
(Samandregið yfirlit umreiknað á gengi, sem gilti eftir 4. ágúst 1961.) 

A. Vörur og þjónusta. 

T e k j u r : 

afgangur 27,5 millj. kr. lægri, 1960 var 
greiðsluhalli 52,9 millj. kr. hærri, og 1959 
var greiðsluhalli 15,2 millj. kr. lægri. 

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

Vörur og þjónusta. 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. Flutningskostnað-
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4. tafla (framhald). 

F r á ú t l ö n d u m : 

ur 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 Bandaríkjunum, en birgðir 
jukust þar á árinu 1959, en minnkuðu 
1960-1963. 

Í liðnum ferða- og dvalarkostnaður (3.) 

er almennur ferða- og dvalarkostnaður 
stærsti þátturinn, 161,7 millj. kr., þá náms-
kostnaður, 50,5 millj. kr., og útgjöld vegna 
verzlunarferða, 17,3 millj. kr. Upphæðirnar 
eru teknar samkvæmt skýrslum um gjald-
eyrissölu gegn leyfum gjaldeyrisyfirvalda 
ásamt sölu ferðamanna á íslenzkum gjald-
eyri erlendis. 
Í liðnum erlendur kostnaður við utanríkis-
þjónustu (11.) er innifalinn, auk kostnaðar 
við rekstur sendiráða og ræðismannaskrif-
stofa, kostnaður við opinberan erindrekstur 

D. Yfirlit. 
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5. tafla. Greiðslujöfnuður 1963, skipt á lönd. 
(1 millj. kr.) 

erlendis og framlög til alþjóðastofnana. Við 
ákvörðun 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.) siðastliðin tvö ár 
í millj. kr.: 

1962 1963 
Af útflutningi isfisks 33,9 36,3 
Af öðrum útflutningi 190,5 205,5 
Af öðrum flutningi 70,0 62,3 

Tekjur íslenzkra flugvéla hafa stöðugt 
farið vaxandi á undanförnum árum, en 
aukningin 1962 er sú mesta, sem orðið hef-
ur á einu ári. 

Tekjur vegna varnarliðsins (26.) eru 
tekjur af olíusölu til bandaríska varnar-
liðsins, tekjur vegna byggingastarfsemi 
og vegna annarra útgjalda þess hér á landi. 
Byggingarefni og annað, sem flutt er inn 
og selt varnarliðinu, er fært til gjalda í 
2. lið yfirlitsins. 

Ýmis útgjöld og tekjur (13. og 28.) eru 
einkum umboðslaun, leiga fyrir kvikmynd-
ir, greiðslur fyrir tækni- og sérfræðiþjón-
ustu og fleira, sem ekki er talið annars 
staðar. 
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6. tafla. Greiðslujöfnuður, samandregið yfirlit 1959—1963. 
(Í millj. kr. á gengi, er gilti eftir 4. ágúst 1961.) 

Fjármagnshreyfingar. Lántökur einka-
aðila árin 1959-1963 eru einkum vegna 
skipa- og flugvélakaupa. Sömuleiðis eru af-
borganir af lánum einkaaðila að mestu 
leyti vegna slíkra lána. Erlendar lántökur, 
bæði einkaaðila og opinberra aðila, eru hér 
taldar með þeirri fjárhæð, sem talin hefur 
verið notuð á viðkomandi ári. Er oft mikill 
munur á því á hverju einstöku ári, hvað 
samið hefur verið um af erlendum lánum, 
og hinu, hve mikið hefur verið notað. Á 
árinu 1963 námu lántökur einkaaðila, sem 
notaðar voru á árinu 130,4 millj. kr. um-
fram afborganir, og lántökur opinberra 
aðila námu á sama hátt 271,7 millj. kr. um-
fram afborganir. Frekari upplýsingar um 
erlendar lántökur 1963 er að finna í 1. 
hefti Fjármálatíðinda 1964, 55.-59. bls. 

Í liðnum aðrar fjármagnshreyfingar 
einkaaðila eru meðal annars innifalin stutt 
vörukaupalán innflytjenda, en aukning 
þeirra nam 78 millj. kr. 1963 og 119 millj. 
kr. 1962. 

Liðurinn framlag til Alþjóðabanka og 
Alþjóðagjaldeyrissjóðs, sem er 8,1 millj. 
kr. 1955, 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 
sérstakur liður. Hins vegar kemur undir 
þennan lið nettóaukning á framlagi til Al-
þjóðabankans, þ.e. sá hluti af framlaginu, 
sem greiddur var í dollurum og nam 4,9 
millj. kr. 1960. 

Liðurinn innstæður erlendra aðila er inn-
eign, sem Bandaríkjamenn hafa eignazt hér 
samkvæmt samningi við þá um kaup á 
landbúnaðarvörum. Þessi inneign lækkaði 
á árinu 1963, en jókst öll hin árin, sem 
taflan nær yfir. 

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

Sjötta tafla sýnir samandregið yfirlit 
yfir helztu þætti greiðslujafnaðarins 1959-
1963. Fyrst er vöruskiptajöfnuðurinn sýnd-
ur, og sést þar, að hann hefur aðeins verið 
hagstæður árin 1961 og 1962, en óhag-
stæður hin árin. Þá er þjónustujöfnuður-
inn, sem hefur verið hagstæður nema 1963, 
en hann varð þá örlítið óhagstæður. Niður-
staðan af tveimur fyrstu liðunum er svo 
viðskiptajöfnuðurinn, og hefur hann verið 
óhagstæður 1959 og 1960, hagstæður 1961 
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og 1962, en aftur óhagstæður 1963. í yfir-
litinu er f jármagnshreyfingum skipt á inn-
komið erlent lánsfé af samningsbundnum 
lánum til eins árs eða lengri tíma, afborg-
anir af slíkum lánum og aðrar fjármagns-
hreyfingar að undanskilinni gjaldeyrisstöðu 
bankanna. Innkomin lán námu hæstri upp-
hæð 1963, enda fór þá saman, að bæði voru 
allmiklar lántökur einkaaðila vegna fiski-
bátainnflutnings og meginhluti af fram-
kvæmdaláni ríkissjóðs, sem tekið var í 
Bretlandi 1962, kom inn á árinu 1963. Árið 
1960 nema innkomin lán einnig hárri upp-
hæð, og er þar um að ræða mjög miklar 
lántökur vegna fiskibátainnflutnings. Af-
borganir af lánum hafa stöðugt farið hækk-
andi nema árið 1963, er þær voru nokkru 
lægri en árið áður, en það var vegna þess, 
að á árinu 1962 voru greiddar aukaafborg-
anir af nokkrum lánum einkaaðila. Til 

annarra fjármagnshreyfinga teljast meðal 
annars fyrirframgreiðslur vegna skipa, 
stutt vörukaupalán og ýmsar aðrar stuttar 
fjármagnshreyfingar. Gjafafé 1961, 1962 
og 1963 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 töflunni. 
En þar sem upplýsingar eru oft ófullnægj-
andi, svo að áætla verður einstaka liði, er 
þess ekki að vænta, að fullt samræmi náist. 
Þessi mismunur, skekkjur og vantalið, er 
sýndur í sérstökum lið í töflunni. 



Bankavextir 

Í tilefni almennra breytinga á vöxtnm við inniánsstofnanir, 
sem tóku gildi um áramótin 1964—65, fer hér á eftir yfirlit 
um breytinguna með skýringum, auk nokkurra athugasemda, 
m. a. um heimildir Seðlabankans til að ákveða vexti. Alltaf er 
átt við ársvexti í greininni, nema annað komi fram. Greinin 
er tekin saman af Birni Tryggvasyni, skrifstofustjóra. 

Hinn 30. desember 1964 ákvað banka-
stjórn Seðlabankans almenna breyt-

ingu á vöxtum innlánsstofnana. Tók breyt-
ingin gildi 1. janúar 1965. Vöxtum við 
Seðlabankann var einnig breytt frá sama 
tíma. 

Aðalefni breytingarinnar var vaxtalækk-
un, sem nemur að jafnaði um 1%. Jafn-
framt voru gerðar ýmsar veigamiklar breyt-
ingar á samsetningi og reikningi vaxta, 
sem verður vikið stuttlega að hér á eftir. 

Fréttatilkynning bankans um þetta efni 
frá 30. des. sl. er svohljóðandi: 

„Bankastjórn Seðlabankans hefur í dag, að 
höfðu samráði við bankaráð, ákveðið almenna 
vaxtabreytingu, er tekur gildi 1. janúar n.k. 
Helztu vaxtabreytingar eru sem hér segir: 

Í fyrsta lagi munu útláns- og innlánsvextir 
lækka að jafnaði um 1% á ári. Almennir spari-
sjóðsvextir verða nú 6% á ári í stað 7% áður, 
vextir af sparisjóðsbókum með 6 mánaða upp-
sagnarfresti 7% á ári í stað 8% áður og vext-
ir af eins árs bókum 8% í stað 9%. Samsvar-
andi breytingar verða á öðrum innlánsvöxt-
um. Almennir útlánsvextir breytast tilsvar-
andi, þannig að forvextir af stuttum víxlum 
lækka úr 9% í 8%, vextir af framlengingar-

víxlum og fasteignaveðslánum lækka úr 9%% 
í 8 Vz% á ári og vextir af hlaupareikningsyfir-
dráttum úr 10% í 9%, sem nú verður skipt 
í 3% viðskiptagjald og 6% vexti af skuld, 
eins og hún er mest. 

Í öðru lagi er með vaxtabreytingúnni sér-
staklega stefnt að því að bæta vaxtakjör út-
flutningsframleiðslunnar. Forvextir af end-
urkaupanlegum víxlum með veði í útflutn-
mgsframleiðslu munu þannig lækka um 1%% 
og verða nú 5 3/4% á ári. Vextir af 2. veðrétt-
ar lánum út á sömu afurðir munu lækka um 
2% úr 10% í 8%, ef slík lán eru í hlaupa-
r eikningsformi. 

Í þriðja lagi eru gerðar nokkrar breytingar 
í því skyni að auka nokkuð sveigjanleik vaxta-
kerfisins og auka tækifæri bankanna til að-
halds, ef um vanskil er að ræða. Í þessu skyni 
verði bönkunum gefið svigrúm til að breyta 
víxilvöxtum um allt að 1/2%, ef tryggingar 
og lengd lánstima gefur tilefni til. Jafnframt 
verði þeim heimilað að taka allt að 1% vexti 
á mánuði af afborgunarlánum og hlaupareikn-
ingslánum, sem komast í vanskil. Lagaheimild 
skortir hins vegar til að taka slíka vanskila-
vexti af víxlum, en Seðlabankinn hefur leitað 
eftir því við ríkisstjórnina, að slíkrar laga-
heimildar verði aflað svo fljótt sem verða má, 
og verður breyting á þeim vöxtum að bíða 
þess tíma. 
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Bankastjórn Seðlabankans hefur talið þær 
vaxtabreytingar, sem nú hafa verið raktar, 
tímabærar með tilliti til hins aukna jafnvægis, 
sem náðst hefur í þjóðarbúskapnum á því ári, 
sem nú er að líða. Þótt endanlegar tölur liggi 
enn ekki fyrir, er ljóst, að raunverulegnr 
greiðslujöfnuður þjóðarbúsins við útlönd hefur 
orðið mun hagstæðari á þessu ári en árið 1963, 
enda mun gjaldeyrisstaðan væntanlega batna 
um a. m. k. 200 millj. kr. á árinu. Jafnframt 
hefur betra jafnvægi náðst í verðlags- og 
kaupgjaldsmálum síðustu sex mánuði en um 
langt skeið undanfarið, og er það að verulegu 
leyti að þakka því samkomulagi í launamál-
um, sem gert var í júní sl. 

Þrátt fyrir það, sem áunnizt hefur að und-
anförnu, er bankastjórn Seðlabankans þeirrar 
skoðunar, að enn sé veruleg hætta á nýrri 
verðþenslu. Það er því full þörf, að haldið 
verði áfram þeirri stefnu aðhalds í peninga-
málum, sem fylgt hefur verið að undanförnu, 
og reynt verði eftir föngum að draga úr 
útgjöldum ríkis- og sveitarfélaga. Seðlabank-
inn mun því leggja áherzlu á, að útlánastefna 
bankanna breytist ekki og þeir bankar, sem 
verr hafa staðið, bæti stöðu sína gagnvart 
Seðlabankanum. Hækkun vanskilavaxta og 
fleiri breytingar, sem nú hafa verið gerðar 
á vaxtakerfinu, eru til þess ætlaðar, að bank-
arnir geti haft meira vald á útlánum sínum 
en oft hefur orðið reyndin á að undanförnu. 

Eitt erfiðasta vandamálið, sem nú er við að 
glíma í efnahagsmálum, eru áhrifin af hin-
um vaxandi framleiðslukostnaði útflutnings-
atvinnuveganna. Það hefur því verið lögð á 
það megináherzla, að sú vaxtabreyting, sem 
nú hefur verið ákveðin, komi þessum atvinnu-
vegum sérstaklega til góða. 

Í tilefni þessarar vaxtabreytingar er rétt 
að leggja áherzlu á það, hve náið samband 
hlýtur ætíð að vera á milli þróunar verðlags-
ins annars vegar og þess, hvaða vextir séu 
eðlilegir og réttlátir. Háir vextir eru á verð-
hækkunartímum nauðsynlegir til þess að 
tryggja eigendum sparifjár hæfilegan afrakst-
ur af eign sinni, svo að eðlileg fjármagnsmynd-
un geti átt sér stað í þjóðfélaginu. Það bygg-
ist fyrst og fremst á því, hvort takast muni 
að halda verðlagi sæmilega stöðugu á næst-
unni, hvort hægt verður að halda þeim vöxt-
um, sem nú hafa verið ákveðnir, eða lækka 
þá enn frekar. Hinn hagstæði árangur, sem 
meira jafnvægi í launa- og verðlagsmálum 
hefur þegar haft í för með sér, ætti að hvetja 
alla aðila til þess að sameinast um áfram-
hald þeirrar stefnu. 

Um leið og þessar breytingar eru gerðar á 

vöxtum banka og sparisjóða, hefur banka-
stjórn Seðlabankans talið æskilegt, að gerðar 
yrðu frekari ráðstafanir til þess að verðtrygg-
ing í peningasamningum verði tekin upp í 
framtíðinni í ríkara mæli en hingað til. Með 
verðtryggingu má lækka vexti á lánum til 
langs tíma verulega, eins og þegar hefur verið 
gert á húsnæðislánum, en jafnframt er verð-
trygging mikilvægur grundvöllur aukins sparn-
aðar til langs tíma, eins og sala verðtryggðra 
spariskirteina nú að undanförnu sýnir. Banka-
stjórnin hefur því beint þeirri beiðni til ríkis-
stjórnarinnar, að undirbúin verði almenn lög-
gjöf, er skapi grundvöll notkunar verðtrygg-
ingarákvæða í peningasamningum, eftir því 
sem heilbrigt væri talið á hverjum tíma og 
undir traustu eftirliti." 

Tilkynning Seðlabankans til innlánsstofn-
ana, dags. 30. desember sl. með viðbót frá 
29. janúar sl., er svohljóðandi: 

„Hér með tilkynnist yður, að bankastjórn 
Seðlabankans tók svofellda ákvörðun á fundi 
sínum í dag. 

„Með tilvísun til 13. gr. laga nr. 10/1961 
ákveður bankastjórnin, að höfðu samráði við 
bankaráðið, að vextir við innlánsstofnanir 
skuli verða sem hér segir frá og með 1. janúar 
1965: 

I. Innlánsvextir: 

Innlánsvextir þessir eru fastir, og er inn-
lánsstofnunum óheimilt að greiða aðra vexti 
af viðkomandi innlánsformum án samþykkis 
Seðlabankans. Vextir af öðrum innlánsform-
um eru háðir ákvörðun Seðlabankans. Inn-
lánsvextirnir eru dagvextir og miðast við 
vaxtareikning einu sinni á ári eftir á. Þetta 
á þó ekki við um vexti af tékkareikningum, 
en af þeim reiknast tilgreindir vextir af lægstu 
innstæðu á hverjum tíu dögum með útborgun 
í einu lagi eftir árið. 
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II. Útlánsvextir: 
1) Forvextir af víxlum 

a. víxlar er greiðast upp innan 
3ja mánaða 8% áári 

b. framlengingarvíxlar og víxl-
ar, sem samið er um til 
lengri tíma en 3ja mánaða 8%% — 

Heimilt er að taka allt að 1/2% hærri vexti 
á ári af víxlum en að ofan greinir, ef lengd 
umsamins lánstíma eða öryggi tryggingar gef-
ur tilefni til, að dómi viðlcomandi stofnunar. 
Gefa skal bankaeftirliti Seðlabankans reglu-
lega skýrslur um notkun þessarar heimildar. 

2) Hlaupareikningsvextir (skv. 
tilk. frá 29/1 '65). 
Af skuldum á hlaupareikning-
um, reiknings- og viðskiptalán-
um reiknist fast viðskiptagjald 
(þóknun) af upphæð lánsheim-
ildar 3 % á ári 
Gjaldið skal tekið fyrir fram 
fyrir hvern almanaksmánuð 
meðan heimild er í gildi. Af 
skuldarheimildum til takmark-
aðs tíma, þ. e. a. s. allt að sex 
mánuðum, má þó taka allt 
gjaldið fyrir fram. 
Auk viðskiptagjaidsins skal 
reikna dagvexti, mánaðarlega 
eftir á 6% — 

3) Afurðalánavextir 
a. víxlar endurseljanlegir 

Seðlabankanum með veði í 
útflutningsvörum 5 3/4% — 

b. aðrir endurseljanlegir 
víxlar 6 1/2% — 

c. víxlar með 2. veðrétti í út-
flutningsafurðum, er nemi 
hæst 30% af endurseljan-
legu láni 7 1/2% — 
sömu lán, en í hlaupareikn-
ingsformi (með eftir á 
greiddum vöxtum) 8% — 

Seðlabankinn endurkaupir víxla skv. a. og 
b. lið með 3/4 % lægri vöxtum á ári en viðskipta-
bankarnir taka. 

4) Vextir af öðrum lánum, þar með talin af-
borgunarlán og skuldabréfalán 
a. lán með fyrsta flokks fast-

eignaveðstryggingu að mati 
lánsstofnunar eða sjálf-
skuldarábyrgð ríkissjóðs . . 8 1/2 % á ári 

b. öll önnur lán, þar með talin 
fasteignaveðslán, handveðs-
lán og lán tr. með ábyrgð 9% á ári 

5) Vanskilavextir. 
Heimilt er bönkum og sparisjóðum að 
reikna 1% vanskilavexti á mánuði eða 
fyrir brot úr mánuði af gjaldfallinni upp-
hæð lána. Gildir þessi regla um öll lán í 
vanskilum, þar með taldar skuldir, er 
myndast á hlaupareikningi eða öðrum við-
skiptareikningi umfram skuldarheimild. 
Undantekin þessari reglu eru þó víxillán, 
en leitað verður lagabreytingar, sem heimili 
töku sömu vanskilavaxta af þeim. 

Ofanskráðir útlánsvextir eru hámarksvextir. 
Óheimilt er að taka aðra þóknun eða vexti en 
um getur hér að ofan fyrir utan þóknanir og 
gjöld, sem heimiluð eru i gjaldskrá við inn-
lánsstofnanir, sem birt var í Lögbirtingar-
blaði, dags. 29. júlí 1964." 

Helztu nýmæli, sem felast í vaxtaákvörð-
uninni eru þessi: 

Innlánsvextir breytast allir jafnt um 
1%, og um engin sérstök nýmæli að ræða 
í því sambandi. Athygli skal þó vakin á 
því, að vextir af sparisjóðsávísanabókum 
og hlaupareikningum lækka niður fyrir 
það, sem þeir voru fyrir 1960. Er þetta 
ekki óeðlilegt, þegar þess er gætt, hve 
mikinn kostnað bankarnir verða í að leggja 
við þá þjónustu, sem hér um ræðir. 

Í útlánsvöxtum er tekið upp það nýmæli, 
að Seðlabankinn ákveður vaxtaramma fyr-
ir almenna víxla frá 8% til 9% og fyr-
ir skuldabréf frá 8 1/2% til 9%, og gefur 
leiðbeiningar um notkun hans, en felur 
innlánsstofnununum sjálfum að móta sín-
ar reglur að öðru leyti. Vaxtaregluna má 
túlka á þann veg, að víxlar, sem eiga að 
greiðast upp innan 90 daga, verði með 8% 
vöxtum, enda hafi viðkomandi sýnt skil 
áður og tryggingar taldar góðar. Fram-
lengingarvíxlar eftir þrjá mánuði og síður 
tryggðir vixlar, sem t. d. má marka af 
vanskilum aðila, verða með 8 1 / 2 % — 9 % 
vöxtum eftir nánari ákvörðun viðkomandi 
banka. 

Vextir af hvers konar skuldabréfalánum 
verða með 8 1 / 2 % — 9 % vöxtum. Lán með 
fyrsta flokks fasteignaveðstryggingu, að 
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mati lánsstofnunar, eða sjálfskuldarábyrgð 
ríkissjóðs verða með lægri vöxtunum. Önn-
ur skuldabréf með lélegra veði eða aðeins 
tryggð með lausafé eða ábyrgð verða með 
9% vöxtum. Hliðsjón má einnig hafa af 
fyrri skilsemi skuldara. 

Veigamikið nýmæli er tekið upp í vaxta-
reikningi af yfirdráttarskuldum hlaupa-
reikninga. Fram að vaxtabreytingu voru 
teknir 10% vextir af þessum skuldum, 
reiknaðir sem dagvextir mánaðarlega eft-
ir á. Nú verða reiknaðir 6% dagvextir, 
sem innheimtir eru mánaðarlega eftir á. 
Auk þess reiknast 3% viðskiptagjald af 
skuldarheimild, hvort sem hún er notuð 
eða ekki. Er gjaldið tekið fyrir fram eins 
og segir í vaxtatilkynningunni. Með þessu 
er stefnt að því að minnka notkun þessa 
skuldaforms, en það er að ýmsu leyti hættu-
legt fyrir minni innlánsstofnanir vegna 
hinna miklu og ófyrirsjáanlegu sveiflna, 
sem eru í notkun yfirdráttarheimilda. Auk 
þess er eðlilegt, að greitt sé sérstaklega 
fyrir þá aðstöðu að geta stofnað til skuld-
ar fyrirvaralaust. 

Eitt meginmarkmið vaxtabreytingarinn-
ar var að lækka þá vexti, sem útflutníngs-
atvinnuvegirnir búa við. Er nú í fyrsta 
sinn gerður greinarmunur á vöxtum af-
urðalána, sem Seðlabankinn endurkaupir 
(1. veðr. lán), og svokallaðra 2. veðréttar-
lána út á afurðir, sem eru ekki endurselj-
anleg, eftir því hvort afurðirnar eru flutt-
ar úr landi eða þær settar á innanlands-
markað. Víxlar með veði í útflutningsaf-
urðum afreiknast með 5 3/4% vöxtum, en 
aðrir endurseljanlegir víxlar með 6V2 %. 
Áður voru vextir af þessum víxlum 
Þess má geta hér, að vaxtamunur, sem 
fellur í hlut viðskiptabanka, sem endur-
selja Seðlabankanum nefnd lán, er nú 3/4 %, 
en var fyrir breytinguna 1%. Víxlar með 
2. veðrétti í afurðum verða með 7 1/2% íor-
vöxtum eða 8% vöxtum, þegar lánin eru 
í hlaupareikningsformi. Áður voru greidd-
ir 9%—10% vxtir af þessum lánum. Önnur 
lán til útflutningsframleiðslunnar verða 
með venjulegum vöxtum. 

Önnur mikilvæg breyting er hækkun 

dráttarvaxta. Hingað til hafa innlánsstofn-
anir aðeins reiknað sér 1% dráttarvexti á 
ári í viðbót við samningsvexti. Undantekn-
ing hefur þó verið á þessu við Stofnlána-
deild sjávarútvegsins og Fiskveiðasjóð, þar 
sem reiknaðir hafa verið sem nemur 1% 
vextir á mánuði í dráttarvexti. Er þessi 
regla nú tekin upp við öll lán, þar með 
taldir óheimilir yfirdrættir á hlaupareikn-
ingi, en víxlar hins vegar undanteknir. 
Er hún á þá leið, að reikna megi 1% vexti 
fyrir hvern mánuð eða brot úr mánuði. 
í þessu felst, að af eindagaðri fjárhæð má 
reikna nefnda vexti. enda falli stofnvextir 
(samningsvextir) niður fyrir sama tíma-
bil. Fyrir fyrstu 30 daga vanskila reiknast 
1% vextir, en fyrir brot mánaðar, sem bæt-
ist við reiknast einnig 1%. Verður við beit-
ingu reglunnar að ganga fram hjá alman-
aksmánuðum og fara eftir dagafjölda. 

Enn er óbreytt fyrri regla um dráttar-
vexti af víxlum. Hinar nýju vaxtareglur 
fela í sér að reikna má af þeim frá gjald-
daga 9% vexti auk 1/3% fjárhæðar í þókn-
un. Eins og fram kemur í ofanritaðri frétta-
tilkynningu, hefur Seðlabankinn leitað eft-
ir því við ríkisstjórnina, að lagaheimildar 
verði aflað, þannig að sama regla megi 
gilda um víxla og önnur lán í þessu tilliti. 
Að jafnaði hafa víxilskuldarar hingað til 
sloppið með lægri dráttarvexti en skuld-
arar annarra lána, og er því meira tilefni til 
breytinga á vanskilagreiðslum af víxlum 
en öðrum lánum. 

Samkvæmt ákvörðun 13. gr. laga Seðla-
bankans og ákvörðun laga nr. 58/1960, 
hefur Seðlabankinn heimild til að ákveða 
hámarksvexti, sem einkaaðilar nota í við-
skiptum. Meðan engin sérstök tilkynning 
kemur frá Seðlabankanum um þessa há-
marksvexti, þá mun einkaaðilum heimilt að 
reikna þá hæstu vexti, sem Seðlabankinn 
ákveður fyrir einstök lánsform við inn-
lánsstofnanir. 

Til frekari upplýsinga um umrædda 
vaxtabreytingu, fer hér á eftir tafla, er 
sýnir sambærilega vexti við innlánsstofn-
anir, eins og þeir voru er vaxtabreytingin 
tók gildi í febrúar 1960 og síðan: 
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Inn- og útlánsvextir við innlánsstofnanir 
(allt ársvextir) 

Innlán 

Útlánsvextir fjárfestingarlánastofnana 
(ársvextir) 

Loks skal gerð mjög stutt grein fyrir 
vaxtaákvörðunarheimildum Seðlabankans. 

Eins og kunnugt er, fékk Seðlabankinn 
heimild í lögum nr. 63/1957 til þess, í sam-
ráði við ríkisstjórnina, að kveða á um vexti 
banka og sparisjóða, þ. á. m. um hámarks-
vexti fyrir hverja einstaka tegund inn- og 
útlána, sem og dráttarvexti og aðra þókn-
un. Veigamikil breyting á vaxtalöggjöf var 
síðan gerð með gengisbreytingarlögunum 
nr. 4/1960. Vaxtalögunum frá 1933 var þá 
breytt og ákveðið, að öðrum aðilum sé 
heimilt að áskilja jafnháa vexti og Seðla-
bankinn leyfir bönkum og sparisjóðum að 
taka hæst. 

Ný lög voru síðan sett fyrir Seðlabank-
ann nr. 10 frá 29. marz 1961. Þrettánda 
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grein laganna segir, að Seðlabankinn hafi 
rétt til að ákveða hámark og lágmark 
vaxta, sem innlánsstofnanir megi reikna 
af innlánum og útlánum. Nær þetta vald 
einnig til að ákveða hámarksvexti skv. 
vaxtalögunum. Vaxtaákvarðanir skulu 
birtar í Lögbirtingablaði. Segir enn fremur, 
að ákvörðunarvald bankans nái einnig til 
þóknunar, sem jafngildir vöxtum að áliti 
hans. 

Ákvasði þetta er ekki eins orðað og sam-
svarandi ákvæði laga bankans frá 1957. 
Hins vegar var tekið fram í greinargerð 
seinni lagaxma, að bankanum sé fengið 
sama vald til að ákveða vexti og hann 
hafði með fyrri lögunum. 

Sérstakar reglur gilda um vexti við fjár-
festingarlánastofnanir. Á 141. bls. er tafla, 
sem sýnir vexti við helztu stofnanir fyrir og 
eftir 1960. 

Vextir við þessar stofnanir hafa yfirleitt 
ekki breytzt eftir febrúar 1960, nema við 
Húsnæðismálastofnun ríkisins. Ýmsir aðr-
ir lánaflokkar hafa verið í gangi við stofn-
unina, en aðalvaxtaþróunin kemur fram 
hér að ofan. 

Átjándi flokkur Veðdeildar Landsbank-
ans hófst 1. desember 1959 og lauk 23. 
nóvember 1964. Vextir við flokkinn eru 
7%%. 



Störf Alþingis 
Hér er greint frá störfum 84. löggjafarþings Íslendinga. 
Fylgir grein þessari skrá yfir lög og ályktanir þingsins. 

Reglulegt Alþingi 1963, sem var 84. 
löggjafarþing Íslendinga, stóð frá 

10. október 1963 til 14. maí 1964 eða 
alls 218 daga. 

Haldnir voru samtals 270 þingfund-
ir, þar af 100 í neðri deild, 90 í efri 
deild og 80 í sameinuðu þingi. 

Á þinginu voru lögð fram alls 122 
lagafrumvörp. Stjórnarfrumvörp voru 
55 og þingmannafrumvörp 67. Af þing-
mannafrumvörpum voru 6 flutt af 
nefndum að beiðni einstakra ráðherra. 
Á milli deilda skiptast frumvörpin 
þannig, að fyrir neðri deild voru lögð 
74 frumvörp, fyrir efri deild 46 frum-
vörp og 2 fyrir sameinað þing. 

Alls voru 55 lagafrumvörp afgreidd 
sem lög, þar af 39 stjórnarfrumvörp 
og 16 þingmannafrumvörp. Einu frum-
varpi var vísað til ríkisstjórnarinnar, 
og 66 frumvörp urðu ekki útrædd. 

Á þinginu var borin fram 91 þings-

ályktunartillaga, þar af 90 í sameinuðu 
þingi og 1 í efri deild, sem ekki varð 
útrædd. Af þingsályktunartillögum 
bornum fram í sameinuðu þingi voru 
32 samþykktar, 2 voru felldar, 2 vísað 
til ríkisstjórnarinnar, og 54 urðu ekki 
útræddar. 

Alls voru bornar fram 29 fyrirspurn-
ir, allar í sameinuðu þingi. Málatala 
þeirra er þó ekki nema 17, þar eð oft 
eru tvær eða fleiri á sama þingskjali. 
Fyrirspurnirnar voru allar ræddar að 
einni undanskilinni. 

Þingið fjallaði alls um 230 mál, og 
urðu prentuð þingskjöl alls 701 talsins. 

Hér á eftir fer skrá um öll lög og 
þingsályktunartillögur, sem afgreidd 
voru á þinginu, og er vikið stuttlega 
að efni flestra mála. Þá er þess getið, 
hvenær hver afgreiðsla fór endanlega 
fram af hálfu alþingis, svo og númers 
og staðfestingardags laganna. 
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Skrá yfir lög, afgreidd á 84. löggjafarþingi 
Félagsmál, heilbrigðismál o. fl. 

L ö g um hækkun á bótum almannatrygginganna. 

Samþykkt Lög, 
af Alþingi nr. og dagsetn. 

6. des. 1963 72/9. des. 1963 
Bætur samkvæmt ýmsum lögum um almannatrygging-
ar hækka að undanteknum fjölskyldubótum, eftir því 
sem við getur átt, um 15% frá 1. júlí 1963. 

L ö g um breyt ing á lögum nr. 48 7. apríl 1956, um 20. des. 1963 77/31. des. 1963 
náttúruvernd. 

Sett er nýtt ákvæði um skipun náttúruverndarráðs. 

L ö g um l í feyriss jóð barnakennara. 21. des. 1963 85/30. des. 1963 
Sjóðfélagar eru ailir barnakennarar og námsstjórar 
barnafræðslustigsins, sem taka föst laun samkvæmt 
iaunakerfi ríkisstafsmanna og skipaðir eru, settir eða 
ráðnir til ekki skemmri tíma en eins árs eða með minnst 
þriggja mánaða uppsagnarfresti, enda sé starf þeirra 
aðalstarf. Stjórn sjóðsins skipa þrír menn. Hæstirétt-
ur skipar einn þeirra, og er hann formaður, fjármála-
ráðuneytið einn, og einn er kosinn af sjóðfélögnm. 
Tryggingarstofnun ríkisins annast reikningshald og 
daglega afgreiðslu sjóðsins. Iðgjöld skulu vera minnst 
2 1/4% og mest 4%% af launum. Sjóðurinn greiðir 
sjóðfélögnm ellilífeyri og örorkulífeyri og eftirlátnum 
maka þeirra og börnum lífeyri samkvæmt nánari ákvæð-
um laganna. 

L ö g um breyting á lögum nr. 47 23. júní 1932, um 4. febr. 1964 8/15. febr. 1964 
lækningaleyfi , um réttindi og skyldur lækna og 
annarra, er lækningaleyfi hafa, og um skottulækn-
ingar. 

Breytt er ákvæði um dagsektir fyrir vanrækslu á að 
senda fyrirskipaðar skýrslur. 

L ö g u m samkomudag reglulegs Alþingis . 
Reglulegt Alþingi 1964 skal koma saman laugardaginn 
10. október 1964, hafi forseti Íslands eigi tiltekið annan 
samkomudag fyrr á árinu. 

6. febr. 1964 7/14. febr. 1964 

L ö g um hækkun á bótum almannatrygginga. 18. febr. 1964 2/28. febr. 1964 
Frá 1. janúar 1964 ber að greiða bætur samkvæmt lög-
um nr. 40 30. apríl 1963, að undanskildum fjölskyldu-
bótum, með 32,25% álagi í stað 15% hækkunar sam-
kvæmt lögum nr. 72 1963. 
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L ö g um breyting á lögum nr. 43 f r á 9. maí 1947, 
um innlenda endurtryggingu, stríðsslysatryggingu 
skipshafna o. f l . 

Breytt er ákvæðum um arðgreiðslur og úr gildi numin 
lög nr. 12 1955, um breyting á lögum nr. 43 1947. 

L ö g um breyting á lögum nr. 52 5. júní 1957, um 
eyðingu re fa og minka. 

Hámark verðlauna fyrir að vinna grendýr skal vera 
350,00 kr. fyrir fullorðið dýr og 200,00 kr. fyrir hvern 
yrðling. Presta skal að framkvæma lagaákvæðið um 
eitrun fyrir refi og minka næstu 5 ár. Jafnframt er 
bannað að eitra fyrir þessi dýr á sama tímabili. 

L ö g um a fnám laga nr. 27 1954, um verðlagsskrár. 

L ö g um breyting á g irð ingalögum nr. 24 1. febr . 
1952. 

Breytt er ákvæðum um fjarlægð girðinga frá vegum. 

L ö g um veitingu ríkisborgararéttar. 
Lögin veita 27 útlendingum íslenzkan ríkisborgararétt, 
enda taki þeir upp íslenzk nöfn samkvæmt lögum um 
mannanöfn. 

L ö g um breyting á lyfsölulögum nr. 30 29. apríl 
1963. 

Frestur til að sækja um skráningu lyfja á sérleyfaskrá 
er framlengdur úr 6 mánuðum i 12 mánuði frá gildis-
töku laganna. 

L ö g um breyting á lögum nr. 40 30. apríl 1963, 
um almannatryggingar. 

Breytt er ákvæði varðandi innheimtu iðgjalds af öku-
mönnum bifreiða. 

Samþykkt Lög, 
af Alþingi nr. og dagsetn. 

25. febr. 1964 5/6. marz 1964 

12. marz 1964 9/19. marz 1964 

19. marz 1964 6/25. marz 1964 

20. apríl 1964 28/30. apríl 1964 

29. apríl 1964 11/11. maí 1964 

5. maí 1964 33/20. maí 1964 

6. maí 1964 14/15. maí 1964 

L ö g um meðferð ölvaðra manna o g drykkjusjúkra. 6.maí 1964 39/19. maí 1964 
Lögin fjalla um handtökur og læknismeðferð ölvaðra 
manna og drykkjusjúkra. Auka skal sjúkrahúskost svo 
fljótt sem verða má fyrir drykkjusjúklinga. Sérstakur 
gæzluvistarsjóður skal stofnaður til að standa undir 
kostnaði af slíkum framkvæmdum og framkvæmd lag-
anna að öðru leyti. Er Áfengisverzlun ríkisins gert að 
greiða árlega 7 1/2 millj. kr. af ágóða sínum í sjóð 
þennan. 

L ö g um Ljósmæðraskóla Íslands. 8. maí 1964 35/20. maí 1964 
Ríkið rekur ljósmæðraskóla í sambandi við Landspít-
alann í Reykjavík. Námstími er 2 ár. Yfirlæknir fæð-
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Samþykkt Lög, 
af Alþingi nr. og dagsetn. 

ingardeildar Landspítalans er skólastjóri. Felld em úr 
gildi lög um Ljósmæðra- og hjúkrunarskóla íslands nr. 
13 22. júní 1932. 

Lög um breyting á sjúkrahúsalögum nr. 93 31. 8. maí 1964 41/20. maí 1964 
des. 1953. 

Í stað heimildar til, að sérstakur sjúkrahúslæknir eða 
yfirlæknir sé fyrir hverri deild, séu þær fleiri en ein 
í sjúkrahúsi, er slíkt gert að skyldu. Breytt er ákvæð-
um um hlutdeild ríkissjóðs í greiðslu kostnaðar við að 
reisa og reka sjúkrahús og byggja læknisbústaði. 

Lög um ávöxtun f j á r tryggingafélaga. 11.maí 1964 17/23. maí 1964 
Lögin ákveða, hvernig ávaxta skuli tryggingasjóð líf-
trygginga. Árlega skal verja 25% af ráðstöfunarfé 
tryggingasjóð líftrygginga til kaupa á íbúðalánabréf-
um af Húsnæðismálastofnun rikisins. Enn fremur get-
ur félagsmálaráðherra ákveðið fyrirfram fyrir eitt ár 
í senn, að allt að 25% af öðrum verðbréfa- og víxla-
kaupum tryggingafélaga skuli vera með sama hætti. 

Lög um breyting á lögum nr. 42 1. júní 1957, um 11. maí 1964 18/23. maí 1964 
húsnæðismálastofnun, byggingarsjóð ríkisins, 
sparnað til íbúðabygginga, breyting á 1. kafla 
laga nr. 36 1952 o. fl. 

Öllum einstaklingum á aldrinum 16—25 ára er skylt 
að leggja til hliðar 15% af launum sínum í því skyni 
að mynda sér sjóð til íbúðabygginga eða til bústofn-
unar í sveit. Sparifé þetta ávaxtast í innlánsdeild bygg-
ingarsjóðs ríkisins fyrir alla þá, sem búsettir eru í 
kaupstöðum og kauptúnum, en í stofnlánadeild land-
búnaðarins fyrir þá, sem eru búsettir í sveitum lands-
ins. Spariféð er undanþegið tekjuskatti og útsvari. 
Endurgreiðsla þess fer fram með vöxtum og vísitölu-
uppbót, þegar sparifjáreigandi nær 26 ára aldri eða 
gengur í hjónaband og stofnar heimili. 

Lög um breyting á lögum nr. 29 7. apríl 1956, um 11.maí 1964 21/21. maí 1964 
atvinnuleysistryggingar. 

Atvinnuleysistryggingasjóði er gert að greiða kostnað 
við störf kjararannsóknanefndar og skulu reikningar 
yfir slíkan kostnað samþykktir af forsætisráðherra. 

Lög um breyting á lögum nr. 36 1. apríl 1948, um 11. maí 1964 40/20. maí 1964 
sóknargjöld. 

Sóknargjald er hækkuð í allt að 100,00 kr. á ári eftir 
nánari ákvörðun safnaðarfundar í hverri sókn. Hækka 
má gjaldið í allt að 250,00 kr. á ári að fengnu sam-
þykki kirkjumálaráðherra. 
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Lög um lögsagnarumdæmi Hafnarfjarðarkaup-
staðar. 

Lögin koma í stað laga nr. 33 1929, um bæjarstjórn í 
Hafnarfirði, og laga um breytingu á þeim nr. 31 1959, 
svo og 3. tl. 1. gr. laga nr. 11 1936. 

Lög um stækkun lögsagnarumdæmis Akraneskaup-
staðar. 

Ákveðin eru mörk lögsagnarumdæmis Akraneskaup-
staðar. 

Lög um kjaradeilu verkfræðinga. 
Hæstiréttur tilnefnir 3 menn í gerðardóm, sem ákveð-
ur kjör verkfræðinga, sem starfa hjá öðrum en ríkinu. 
Dómurinn skal einnig setja gjaldskrá fyrir verkfræði-
störf, sem unnin eru í ákvæðisvinnu eða tímavinnu. 
Verkföll í því skyni að knýja fram skipan kjaramála, 
sem lög þessi taka til, eru óheimil. Lögin gilda til árs-
loka 1965. 

Samþykkt Lög, 
af Alþingi nr. og dagsetn. 

11. maí 1964 46/23. maí 1964 

12. maí 1964 45/23. maí 1964 

13. maí 1964 47/23. maí 1964 

Iðnaðarmál. 

Lög um breyting á lausaskuldum iðnaðarins í föst 4. maí 1964 36/15. maí 1964 

Iðnlánasjóði er heimilt að gefa út sérstakan flokk vaxta-
bréfa í þeim tilgangi að breyta í föst lán lausaskuld-
um iðnfyxirtækja, sem skylt er að greiða iðnlánasjóðs-
g-jald og hafa eigi fengið nægileg lán til hæfilegs tíma 
til framkvæmda, sem þau hafa ráðizt í á árunum 1957 
—1962. 

Lög um kísilgúrverksmiðju við Mývatn. 11. maí 1964 22/21. maí 1964 
Ríkisstjórnin skal beita sér fyrir stofnun hlutafélags, 
er reisi og reki verksmiðju við Mývatn og Námaskarð 
í Suður-Þingeyjarsýslu, til þess að vinna markaðshæf-
an kísilgúr úr botnleðju Mývatns. Í því skyni er henni 
heimilt að leggja fram allt að 50 millj. kr. af fé ríkis-
sjóðs sem hlutafé í nefndu hlutafélagi og taka lán í 
þessu skyni og til greiðslu undirbúningskostnaðar. Enn 
fremur er ríkisstjórinni heimilt að selja verksmiðjunni 
hráefni úr kisilgúrnámunni í Mývatni utan netlaga 
eða leigja hlutafélaginu afnot hennar, selja verksmiðj-
unni jarðnæði við Mývatn og Námaskarð, sem ríkið 
á eða eignast við eignarnám, og reisa og reka hitaveitu 
við Námaskarð, er m. a. selji verksmiðjunni jarðhita 
til rekstrar síns. Áður en framleiðslufélag er stofnað, 
er ríkisstjórninni heimiluð þátttaka í stofnun sérstaks 
bráðabirgðahlutafélags, er annist skipulagningu kísil-
gúrverksmiðjunnar og annan undirbúning málsins. Ís-
lenzka ríkinu og þeim erlenda aðila, sem samvinna verð-
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Samþykkt Lög, 
af Alþingi nr. og dagsetn. 

ur höfð við um stofnun hlutafélaganna, skal heimilt að 
vera meðal fullgildra stofnenda þeirra. Minnst 51% 
hlutafjárins skal vera í eigu íslenzka ríkisins. 

Bankamál. 

Lög um breyting á lögum nr. 10 29. marz 1961, 13. maí 1964 10/13. maí 1964 
um Seðlabanka Íslands. 

Innlánsstofnun má því aðeins setja á stofn útibú eða 
umboðsskrifstofu, að til þess sé fengið sérstakt leyfi, 
sem ráðherra gefur út, að fengnu áliti Seðlabanka Ís-
lands. Heimild Seðlabankans til innstseðubindingar er 
hækkuð í 25% af heildarinnstæðufé hverrar innláns-
stofnunar. Seðlabankanum er leyfð útgáfa verðbréfa 
með ákvæði þess efnis, að höfuðstóll og/eða vextir sé 
bundið gengi erlends gjaldeyris. Slík verðbréf eru und-
anþegin framtalsskyldu og skattlagningu á sama hátt 
og sparifé, sbr. 21. gr. laga nr. 70 1962. Seðlabankan-
um er enn fremur heimiluð innheimta ávísana, sem inn-
lánsstofnanir hafa keypt og ónóg innstæða er fyrir 
og að áskilja sér innheimtugjald frá útgefanda, sam-
kvæmt nánari reglum, sem ráðherra setur. 

Sjávarútvegsmál. 

Lög um breyting á jarðræktarlögum nr. 45 17. 7. apríl 1964 26/18. apríl 1964 
maí 1950, sbr. lög nr. 29 9. maí og lög nr. 23 12. 
maí 1960. 

Breytt er ákvæðum varðandi framlög ríkissjóðs til 
framkvæmda í jarðrækt og húsabótum. 

Lög um breyting á lögum nr. 75 27. apríl 1962, 13. apríl 1964 31/25. apríl 1964 
um stofnlánadeild landbúnaðarins, landnám, rækt-
un og byggingar í sveitum, sbr. lög um breyting 
á þeim lögum nr. 48 16. apríl 1963. 

Heimilað er að veita hreppsfélögum lán til bústofns-
auka gegn tryggingu í fasteign eða sýsluábyrgð, enda 
hafi í hreppnum verið myndaður bústofnsleigusjóður. 
Árlegt framlag ríkissjóðs vegna framkvæmda við und-
irbúning á ræktun lands, þar sem stofna skal byggða-
hverfi í sveitum o. fl., hækkar úr 6,5 millj. kr. í 9,5 
millj. kr. árin 1965—1985. 

Lög um breyting á lögum um búfjárrækt. 6. maí 1964 37/16. maí 1964 
Breytt er ákvæðum um vörzlu stóðhesta. 
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Samþykkt Lög, 
af Alþingi nr. og dagsetn. 

Lög um búf járhald í kaupstöðum og kauptúnum. 11. maí 1964 44/23. maí 1964 
Sveitarstjóm í kaupstað eða kauptúni með 1000 íbúa 
eða fleiri er heimilt með samþykki ráðherra að setja 
reglugerð um búfjárhald í kaupstaðnum eða kauptún-
inu. í slikri reglugerð má banna tiltekið búfjárhald eða 
gera það háð sérstöku leyfi. 

Dómsmál. 

Lög um fullnustu refsidóma, sem kveðnir hafa 10. des. 1963 69/12. des. 1963 
verið upp í Danmörku, Finnlandi, Noregi eða Sví-
þjóð o. fl. 

Heimilað er að fullnsegja hér á landi sektarrefsingu, 
sem aðila hefur verið gerð í Danmörku, Finnlandi, 
Noregi eða Svíþjóð. Gildir hið sama um ákvarðanir 
varðandi eignaupptöku, sakarkostnað og eignarhald. 
Jafnframt er ákvæði um, að í Danmörku, Finnlandi, 
Noregi eða Svíþjóð megi fullnægja sams konar ákvörð-
unum íslenzkra dómstóla. 

Sjávarútvegsmál. 

Lög um ráðstafanir vegna sjávarútvegsins o. fl. 30. jan. 1964 1/31. jan. 1964 
Ríkissjóður leggur fram 43 millj. kr. á árinu 1964, er 
verja skal til framleiðniaukningar og annarra endur-
bóta í framleiðslu freðfisks. Stofnlánadeild sjávarút-
vegsins er falin úthlutun fjár þessa í samráði við 
Landsbanka Íslands og Útvegsbanka Íslands eftir regl-
um, sem sjávarútvegsmálaráðherra setur. Ríkissjóði er 
gert að greiða aflatryggingasjóði 51 millj. króna, er 
sjóðsstjórnin úthlutar til togara, sem gerðir voiu út 
á árinu 1963 og 1964, og skal farið við úthlutunina 
eftir sérstökum reglum, sem sjávarútvegsmálaráðherra 
setur. Til fiskleitar er heimilt að verja sérstaldega á ár-
inu 1964 allt að 4 millj. króna umfram aðrar heimildir. 
Ríkisstjórninni er hér heimilað að greiða frá 1. jan. 
1964 6% viðbót við það ferskfiskverð, sem ákveðið var 
með úrskurði yfimefndar verðlagsráðs sjávarútvegsins 
20. jan. 1964. Útflutningsgjald af sjávarafurðum er 
frá 1. febrúar 1964 ákveðið þannig: Af saltfiski, salt-
fiskflökum, söltuðum þunnildum og hrognum, af skreið, 
freðfiski, frystum rækjum, hrognum og humar, svo og 
af frystum úrgangi til skepnufóðurs, 4,2% af fob-
verði. Af niðursoðnum sjávarafurðum og afurðum frá 
selveiðum 2% af fob-verði. Af öðrum sjávarafurðum 
(þar á meðal hvalafurðum) 6% af fob-verði. Tekjum af 
útflutningsgjaldi af sjávarafurðum frá 1. febrúar 1964 
skal ráðstafað þannig, að 73,4% ganga til greiðslu á 
vátryggingariðgjöldum fiskiskipa, 17,2% til Fiskveiða-
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Samþykkt Lög, 
af Alþingi nr. og dagsetn. 

sjóðs Íslands, 5,9% til Fiskimálasjóðs, 1,53% til bygg--
ingar haf- og fiskirannsóknarskips, 1,17% til rannsókn-
arstofnunar sjávarútvegsins og 0,8% til Landssambands 
íslenzkra útvegsmanna. 

Samgöngumál og ferðamál. 

Vegalög. 20. des. 1963 71/30. des. 1963 
Vegamálastjóri skal gera vegaáætlun til 4 ára í senn. 
í vegaáætlun skal þjóðvegum skipað í 4 flokka: Hrað-
braut A, hraðbraut B, þjóðbraut og landsbraut. Hrað-
braut A tekur til vega með ráðgerðri fjórfaldri akbraut 
með varanlegu slitlagi, sem ætla má, að 10.000 bifreið-
ir fari um daglega að sumarlagi innan 20 ára. Hrað-
braut B með ráðgerðri tvöfaldri akbraut með varan-
legu slitlagi, sem ætla má, að 1.000—10.000 bifreiðir 
fari um daglega að sumarlagi. Þjóðbraut tekur til 
malarvega með tvöfaldri akbraut, sem ná til 1.000 íbúa 
svæðis. Landsbraut tekur aðallega til vegar, sem er 
minnst 2 km frá vegamótum og nær a. m. k. til þriggja 
býla, þannig að hann nái að þriðja býli frá vegarenda. 
Sérstök ákvæði eru í lögunum varðandi sýsluvegi, einka-
vegi, fjallvegi, eignarnám, vegaöryggi, fjáröflun til 
vega- og gatnagerðar o. fl. 

Lög um ferðamál. 24. apríl 1964 29/30. apríl 1964 
Rekstur ferðaskrifstofu er háður leyfi samgöngumála-
ráðuneytisins. Slíkt leyfi má því aðeins veita, að um-
sækjandi setji tryggingu, sem sé eigi lægri en 350.000,00 
kr. Frávik kemur til greina, sé um að ræða skráð hluta-
félag með a. m. k. 350.000,00 kr. í innborguðu hlutafé. 
Til að geta öðlazt umrætt leyfi verða einstaklingar þar 
að auki að vera 25 ára, hafa verzlunarskólapróf eða 
hliðstæða menntun, hafa starfað við ferðaskrifstofu í 
a. m. k. 5 ár og vera búsettir á Íslandi. Til að félag 
geti fengið leyfið, þarf stjórn þess að vera innlend og 
hafa aðsetur hér á landi, auk þess sem framkvæmda-
stjóri þess verður að fullnægja framangreindum skil-
yrðum, sem gilda um einstaklinga í þessu efni. 

Níu manna ferðamálaráð skal skipað til 3 ára í 
senn. Hlutverk þess er m. a. að vera Alþingi og ríkis-
stjórn ráðgefandi um allt það, er að ferðamálum lýtur 
og gera áætlanir og tillögur um skipan gistihúsamála 
í landinu. Sérstök ákvæði eru um Ferðaskrifstofu rík-
isins. Stofnaður skal ferðamálasjóður, sem ríkissjóður 
greiðir árlega til eigi minna en eina milljón króna. 
Hlutverk sjóðsins er að stuðla að byggingu gisti- og 
veitingahúsa í landinu. Er sjóðnum heimilt að taka allt 
að 20 millj. króna að láni í því skyni, sem ríkissjóði er 
heimilt að ábyrgjast. Lán úr ferðamálasjóði veitast eig-
endum gisti- og veitingahúsa eða opinberum aðilum 
til að bæta aðstöðu til móttöku ferðafólks. 
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Lög um breyting á vegalögum. 
Breytt er ákvæði um innheimtu bifreiðaskatts. 

Lög um loftferðir. 
Lögin fjalla um skrásetning, þjóðerni og merking loft-
fara, lofthæfi, áhöfn, flugstjóra og flugstarfa, flug-
velli og önnur flugvirki, leyfi til loftferðastarfsemi, 
umferð í lofti, loftflutninga, skaðabætur, flugslys og 
sérreglur. Felld eru úr gildi lög nr. 32 1929 og lög nr. 
24 1945. Þó halda gildi sínu 1. mgr. 27. gr., 30. gr., 36. 
gr. og 40. gr. laga nr. 32 1929, svo og lög um breyting 
á þeim lögum, nr. 49 1947. 

Samþykkt Lög, 
af Alþingi nr. og dagsetn. 

6. maí 1964 12/14. maí 1964 

9. maí 1964 34/21. maí 1964 

Siglingar. 

L ö g um breyting á siglingalögum nr. 56 30. nóv. 19. des. 1963 75/30. des. 1964 
1914. 

Breytt er ákvæðum varðandi ábyrgð á tjóni við árekst-
ur skipa. 

Fjármál og skattamál. 

L ö g um bráðabirgðabreyting og f ramlenging 26. nóv. 1963 73/30. des. 1963 
nokkurra laga. 

Ríkisstjórninni er heimilað að innheimta á árinu 1964 
með 140% viðauka stimpilgjald og leyfisbréfagjöld 
önnur en þau, er um ræðir í aukatekjulögum nr. 40 
1954. Þá er heimilað að innheimta með 560% álagi gjald 
af innlendum tollvörutegundum samkvæmt lögum nr. 
60 1939, með þeim undantekningum, að fyrir gosdrykki 
er álagið 680%, fyrir öl 740% og fyrir kaffi 50%. 

Gjöld samkvæmt lögum nr. 68 1949, um bifreiðaskatt 
o. fl. skal innheimta þannig á árinu 1964, að bifreiða-
skattur samkvæmt c-e-liðum 1. gr. laganna fyrir árið 
1963, er fellur í gjalddaga 1. janúar 1964, skal inn-
heimtur með 100% álagi, að undanteknum skatti af 
vöru- og sérleyfisbifreiðum, sem nota annað eldsneyti 
en benzín, en skattur af þeim skal innheimtur með 
50% álagi. Jafnframt skal innflutningsgjald samkvæmt 
b-lið 1. gr. laganna innheimt með 6 krónum af hverju 
kg af hjólbörðum og gúmmíslöngum á bifreiðir. 

Lög um breyting á lögum nr. 41 frá 27. apríl 1963, 19. des. 1963 74/30. des. 1963 
um aðstoð ríkisins við kaupstaði og kauptún vegna 
landakaupa. 

Fjármálaráðuneytinu er heimilt að fella niður þing-
lesturs- og stimpilgjöld af lánsskjölum þeim, sem um 
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Samþykkt Lög, 
af Alþingi nr. og dagsetn. 

getur í 1. gr. laga nr. 41 27. apríl 1963, svo og af af-
salsbréfum fyrir löndum og lóðum, sem keypt eru eða 
keypt hafa verið með aðstoð ríkissjóðs samkvæmt lögum 
þessum. 

Fjáraukalög fyr i r árið 1962. 19. des. 1963 78/30. des. 1964 
Veittar eru aukafjárveitingar fyrir öllum umfram-
greiðslum, sem rikisreikningurinn 1962 ber með sér. 

Lög um samþykkt á ríkisreikningnum fyr i r árið 19- des. 1963 79/30. des. 1963 
1962. 

F jár lög f y r i r árið 1964. 21. des. 1963 70/30. des. 1963 
Heildartekjur samkvæmt rekstraryfirliti eru áætlaðar 
2.690 millj. króna og rekstrarafgangur 174 millj. króna. 
Stærstu tekjuliðir eru aðflutningsgjöld 1.338 millj. 
króna, söluskattur 283 millj. króna og tekju- og eign-
arskattur 255 millj. króna. Stærstu gjaldaliðir eru út-
gjöld vegna félagsmála 679 millj. króna, vegna kennslu-
mála o. fl. 432 millj. kr., vegna niðurgreiðslna á vöru-
verði og uppbóta á útfluttar landbúnaðarafurðir 393 
millj. króna, vegna samgöngumála 254 millj. króna. 

Lög um laun forseta íslands. 25. febr. 1964 3/6. marz 1964 
Laun forseta íslands eru ákveðin 35.000,00 kr. á mán-
uði frá 1. júlí 1963, auk þess sem hann skal hafa 
ókeypis bústað, ljós og hita og vera undanþegin öllum 
opinberum gjöldum og sköttum. Allan útlagðan kostn-
að forseta vegna embættisrekstrar ber að greiða úr 
ríkissjóði sérstaklega. Felld eru úr gildi lög nr. 37 17. 
júní 1944 og lög nr. 94 15. desember 1952, um breyt-
ing á þeim lögum. 

Lög um þingfararkaup alþingismanna. 25. febr. 1964 4/6. marz 1964 
Árslaun alþingismanna eru ákveðin 132.000,00 kr. frá 
1. júlí 1963, auk þess sem utanbæjarmenn fá greiddan 
húsnæðiskostnað í Reykjavík, meðan Alþingi stendur 
yfir. Alþingismenn fá á hverju ári fjárhæð til greiðslu 
kostnaður við ferðalög í kjördæmi sínu. 

Lög um breyting á lögum nr. 40 14. apríl 1954, 2. apríl 1964 23/14. apríl 1964 
um aukatekjur ríkissjóðs. 

Breytt er ákvæðum um gjald af veitingabréfum fyrir 
embættum á vegum ríkisins. 

Lög um heimild fyr i r ríkisstjórnina til að selja 2. apríl 1964 24/15. apríl 1964 
hluta úr landi Miðhúsa í Egilsstaðahreppi. 
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L ö g um heimild f y r i r r íkiss jóð til lóðakaupa í 
Hveragerðishreppi . 

Til að greiða fyrir skipulagi Hveragerðis og nýtingu 
lóða þar er ríkissjóði heimilað að kaupa lóðir og land-
spildur í Hveragerði meðal annars með makaskiptum. 

L ö g um heimild f y r i r ríkisstjórnina til að inn-
heimta með viðauka skemmtanaskatt samkvæmt 
lögum nr. 56 31. maí 1927, um skemmtanaskatt 
og þjóðleikhús og lögum um breyting á þeim. 

Skemmtanaskattinn skal heimilt að innheimta með 200% 
álagi af kvikmyndasýningum og með 20% álagi af öðr-
um skemmtunum. Undanþegnar álaginu eru leiksýn-
ingar, hljómleikar og söngskemmtanir innlendra manna, 
sem skattskyldar kunna að vera. 

L ö g um heimild f y r i r ríkisstjórnina til að selja 
Hafnar f jarðarkaupstað land jarðarinnar Áss í 
Hafnar f i rð i . 

Samþykkt Lög, 
af Alþingi nr. og dagsetn. 

6. apríl 1964 25/18. apríl 1964 

14. apríl 1964 13/25. apríl 1964 

4. maí 1964 38/16. maí 1964 

Skipulagslög. 
Félagsmálaráðuneytið fer með stjórn skipulagsmála. 
Ráðuneytinu til aðstoðar eru skipulagsstjórn ríkisins 
og skipulagsstjóri. Í skipulagsstjórn ríkisins eiga 5 
menn sæti: Húsameistari ríkisins, vegamálastjóri, vita-
og hafnarmáiastjóri, svo og tveir menn skipaðir af ráð-
herra tii fjöjfurra ára eftir almennar sveitarstjórnar-
kosningar, annar eftir útnefningu Sambands íslenzkra 
sveitarfélaga, en hinn án tiinefningar. Verkefni skipu-
lagsstjórnar er m. a. að ganga frá skipulagsuppdrátt-
um, er berast til staðfestingar, eiga frumkvæði að 
skipulagningu og endurskipulagningu, þar sem hún tel-
ur þess þörf og vera greindum aðilum til ráðuneytis 
um allt, er skipulagsmál varðar. Skipulagsstjóri sér 
m. a. um mælingar, gerð skipulagsuppdrátta og endur-
skoðun þeirra. Jafnframt hefur hann umsjón með því, 
að hvarvetna sé farið eftir gildandi skipuíagi. Skylt 
er að gera skipulagsuppdrætti að öllum kaupstöðum, 
kauptúnum og þorpum, þar sem búa 100 íbúar eða 
fleiri. 

L ö g um breyting á lögum nr. 70, 28. apríl 1962, 
um tekjuskatt og eignarskatt. 

Breytingar eru gerðar á skattlagningu barna innan 
16 ára aldurs. Fjármálaráðherra er heimilt að ákveða, 
fyrir eitt ár í senn, að vinningar í tilteknum happdrætt-
um teljast ekki til skattskyldra tekna, enda sé öllum 
ágóðanum af happdrættunum varið til menningarmála, 
mannúðarmála eða kirkjulegrar starfsemi. Frádráttur 
frá skattskyidum tekjum er hækkaður úr 20.000,00 kr. 

8. maí 1964 19/21. maí 1964 

8. maí 1964 42/20. maí 1964 
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í 26.000,00 kr. vegna kostnaðar við hjúskaparstofnun. 
Persónufrádráttur hækkar fyrir einstaklinga úr 
50.000,00 kr. í 65.000,00 kr., fyrir hjón úr 70.000,00 kr. 
í 91.000,00 kr., fyrir börn úr 10.000,00 kr. í 13.000,00 
kr. Skattstiganum er breytt fyrir einstaklinga og tekn-
ir upp þrír skattstigar í stað sex áður. Af fyrstu 
30.000,00 kr. skattgjaldstekna greiðast 10%. Af 30.000,00 
—50.000,00 kr. greiðast 3.000,00 kr. af 30.000,00 kr. 
og 20% af afgangi. Af 50.000,00 kr. og yfir greiðast 
7.000/00 kr. af 50.000,00 kr. og 30% af afgangi. Við 
embætti ríkisskattstjóra skal starfa sérstök rannsókn-
ardeild. Þá er ýmsum ákvæðum breytt varðandi skatta-
framtöl, eftirlit með þeim og viðurlög. 

Lög um breyting á lögum nr. 69 28. apríl 1962, 
um tekjustofna sveitarfélaga. 

Frá hreinum tekjum gjaldenda skal draga, áður en 
útsvar er lagt á, 25.000,00 kr. fyrir einstaklinga og 
35.000,00 kr. fyrir hjón og 5.000,00 kr. fyrir hvert 
barn innan 16 ára aldurs á framfæri gjaldanda. Út-
svarsstigum er fækkað í tvo. Einstaklingar og hjón 
greiða 20% af fyrstu 40.000,00 kr. Af 40.000,00 kr. og 
þar yfir greiðast 8.000,00 kr. af 40.000,00 kr. og 30% 
af afgangi. Félög greiða 20% af fyrstu 75.000,00 kr. 
Af 75.000,00 kr. og þar yfir greiðast 15.000,00 kr. af 
75.000,00 kr. og 30% af afgangi. 

Lög um eftirlit með opinberum sjóðum. 
Ríkisendurskoðunin skal annast eftirlit með sjóðum 
þeim í landinu, sem hlotið hafa staðfestingu forseta 
(konungs) á skipulagsskrá, svo og öðrum hliðstæðum 
sjóðum, sem stofnaðir hafa verið með framlögum ein-
staklinga, félaga eða stofnana. Lögin taka gildi 1. jan. 
1965. Þá falla jafnframt úr gildi lög nr. 111 9. okt. 
1941, um eftirlit með opinberum sjóðum, og lög nr. 
20 11. febr. 1953, um viðauka við þau lög. 

Lög um breyting á lögum nr. 7 29. apríl 1963, um 
tollskrá o. fl. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að 
ábyrgjast lán fyrir Flugfélag Íslands til flugvéla-
kaupa. 

Ríkisstjórninni er heimilt að ábyrgjast lán fyrir Flug-
félag Íslands til kaupa á flugvél, sem aðallega væri 
notuð á flugleiðum innan lands. Ábyrgðina má veita 
fyrir alit að 80% af kaupverði flugvélar með fylgifé, 
þó eigi fyrir hærri fjárhæð en 32 millj. kr. 

Samþykkt Lög, 
af Alþingi nr. og dagsetn. 

9. maí 1964 16/21. maí 1964 

9. maí 1964 20/20. maí 1964 

11. maí 1964 15/21. maí 1964 

12. maí 1964 43/20. maí 1964 
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Þingsályktunartillögur. 
Þingsályktun um að bæta viðgerðar-
þjónustu í sambandi við fiskileitartæki 
síldarflotans. 
(Samþ. 26. f ebrúar 1964.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina 
að láta fara fram athugnn á því, hvernig 
bæta megi viðgerðarþjónustu í sambandi 
við fiskileitartæki síldveiðiflotans. 

Þingsályktun um rannsókn á kali í tún-
um o. f l . 
(Samþ. 26. f ebrúar 1964.) 

Alþingi ályktar, að ríkisstjórnin hlutist til 
um það við atvinnudeild Háskóla Íslands, 
landbúnaðardeild, að sérfræðingar hennar 
í jarðrækt einbeiti sér að rannsóknum á 
orsökum kals í túnum. 

Þingsályktun um heimild f y r i r ríkis-
st jórnina að fullgilda alþjóðasamning-
inn um takmarkað bann gegn tilraunum 
með k jarnorkuvopn. 
(Samþ. 27. f ebrúar 1964.) 

Alþingi ályktar að heimila rikisstjórninni 
að fullgilda fyrir Íslands hönd samning um 
bann gegn tilraunum með kjarnorkuvopn 
í gufuhvolfinu, himingeimnum og neðan-
sjávar, sem gerður var í Moskvu hinn 25. 
júlí 1963. 

Þingsályktun um sérstakar örorku- og 
dánarbætur s jómanna. 
(Samþ. 4. marz 1964.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina 
að athuga, á hvern hátt megi tryggja, að 
allir íslenzkir sjómenn njóti sérstakrar 
slysatryggingar, eigi lægri en 200 þúsund 
krónur miðað við fulla örorku eða dauða. 
Athugun skal lokið fyrir þinglok vorið 
1965. 

Þingsályktun um undirbúning geð-
veikralaga. 
(Samþ. 11. marz 1964.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjómina 
að undirbúa frumvarp til geðveikralaga og 
láta leggja slíkt frumvarp fyrir næsta þing. 

Þingsályktun um auknar f ramkvæmdir 
til heft ingar sandfoks og uppblásturs 
v ið Þorlákshöfn. 
(Samþ. 11. marz 1964.) 

Alþingi ályktar að fela rikisstjórninni að 
hlutast til um, að auknar verði framkvæmd-
ir til heftingar sandfoks og uppblásturs 
við Þorlákshöfn. 

Þingsályktun um efl ingu innlendra 
skipasmíða. 
(Samþ. 12. marz 1964.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina 
að tryggja eðlileg stofnlán til smíða fiski-
skipa innan lands, er stefni að því að fiski-
skipafloti landsmanna verði í vaxandi mæli 
smíðaður hérlendis. 

Þingsályktun um athugun á auknum 
iðnrekstri í kauptúnum og kaupstöðum, 
þar sem atvinna er ónóg. 
(Samþ. 12. marz 1964.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina 
að skipa 5 manna nefnd til þess að athuga, 
hvað hægt sé að gera til að auka iðnað í 
þeim kauptúnum og kaupstöðum, þar sem 
atvinna er ónóg. 

Þingsályktun um úthlutun listamanna-
launa 1964. 
(Samþ. 19. marz 1964.) 

Alþingi ályktar að kjósa 7 manna nefnd 
til að skipta fjárveitingu í fjárlögum fyrir 
árið 1964 til rithöfunda, skálda og annarra 
listamanna. 

Þingsályktun um tryggingar gegn upp-
skerubresti og afurðat jóni í landbúnaði. 
(Samþ. 1. apríl 1964.) 

Alþingi ályktar að skipa 4 manna nefnd 
til að endurskoða lög um búfjártryggingar 
og önnur lög, er málið varða, í því skyni, 
að komið verði á fót fyrir landbunaðinn 
tryggingum gegn uppskerubresti og af-
urðatjóni með hliðsjón af aflatryggingum 
sjávarútvegsins. 
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Þingsályktun um ráðstafanir til að 
t rygg ja , að hlunnindajarðir haldist í 
ábúð, og athugun á því , hvers vegna 
góðar bújarð ir far i í eyði. 
(Samþ. 9. apríl 1964.) 

Alþingi ályktar að skipa 3 manna nefnd 
til að athuga mál þetta. 

Þingsályktun um athugun á sem hag-
kvæmastri skipan og um aukningu 
stofnlánasjóðs sjávarútvegsins. 
(Samþ. 22. apríl 1964.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
láta rannsaka möguleika á auknum stofn-
lánum til sjávarútvegsins til þess að tryggja 
eðlilega uppbyggingu og fjárfestingu í 
þessari mikilvægu framleiðslugrein lands-
manna. Nefnd 5 manna skal skipuð í þessu 
skyni. 

Þingsályktun um varnir byggðanna í 
Ál f taver i og V ík í Mýrdal gegn hugs-
anlegu t jóni af völdum Kötluhlaups. 
(Samþ. 29. apríl 1964.) 

Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni 
að láta undirbúa og hefja þegar á næsta 
ári nauðsynlegar aðgerðir til varnar mann-
virkjum og gróðurlöndum í Álftaveri og 
Vík í Mýrdal með tilliti til hugsanlegs 
Kötluhlaups. 

Þingsályktun um umferðamál í Kópa-
vogi og Garðahreppi. 
(Samþ. 30. apríl 1964.) 

Alþingi skorar á ríkisstjórnina að láta svo 
fljótt sem auðið er hefjast handa um und-
irbúning að staðsetningu og lagningu tvö-
faldrar akbrautar frá Reykjavík um Kópa-
vog og Garðahrepp til Hafnarfjarðar og 
lagningu nýs vegar ofan við núverandi 
byggð í Kópavogi og Garðahreppi í því 
skyni að beina umferðinni sem mest fram 
hjá þéttbýlinu. 

Þingsályktun um fiskiðnskóla. 
(Samþ. 30. apríl 1964.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina 
að skipa nefnd í samráði við fiskmat rík-
isins, fiskmatsráð og helztu samtök fisk-
iðnaðarins til þess að gera fyrir næsta 
reglulegt Alþingi tillögur um stofnun og 

starfstilhögun almenns fiskiðnaðarskóla í 
landinu. 

Þingsályktun um endurskoðun á regl-
um um unglingafræðslu utan kaupstaða. 
(Samþ. 30. apríl 1964.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
gefa út nýja reglugerð um unglingafræðslu 
utan kaupstaða. 

Þingsályktun um ráðstafanir til ef l ing-
ar byggðar á Reykhólum. 
(Samþ. 6. maí 1964.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina 
að láta fram fara nýjar athuganir á því, 
hvernig hagnýta megi hið forna höfuðból 
Reykhóla á Reykjanesi þannig, að byggð 
þar eflist og verði jafnframt nálægum 
sveitum til stuðnings. í því sambandi skal 
sérstaklega athuga möguleika á hagnýt-
ingu jarðhita á staðnum, uppbyggingu 
mjólkuriðnaðar og þangvinnslu o. fl. 

Þingsályktun um heimild til aðildar Ís-
lands að Menningarmálastofnun Sam-
einuðu þjóðanna ( U N E S C O ) . 
(Samþ. 8. maí 1964.) 

Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni 
að gerast fyrir fslands hönd aðili að menn-
ingarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna 
(United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization) og takast á hend-
ur skyldur þær, sem samkvæmt stofnskrá 
menningarmálastofnunarinnar eru aðild-
inni samfara. 

Þingsályktun um vegaáætlun fyr i r árið 
1964. 
(Samþ. 9. maí 1964.) 

Þingsályktun þessi fjallar um framkvæmd-
ir í vegamálum árið 1964 og flokkun vega 
samkvæmt ákvæði til bráðabirgða og III. 
kafla vegalaga nr. 71 20. des. 1963. 

Þingsályktun um almennan l í feyrissjóð. 
(Samþ. 13. maí 1964.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
láta kanna til hlítar, hvort ekki sé tíma-
bært að setja löggjöf um almennan lífeyr-
issjóð, sem allir landsmenn, sem eru ekki 
nú þegar aðilar að lífeyrissjóðum, geti átt 
aðgang að. 
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Þingsályktun um hægri handar akstur. 
(Samþ. 13. maí 1964.) 

Alþingi áiyktar að skora á rikisstjórnina 
að láta hefja hið allra fyrsta undirbúning 
á því, að upp verði tekinn hægri handar 
akstur hér á landi. 

Þingsályktun um þörf atvinnuveganna 
f y r i r tæknimenntað fólk. 
(Samþ. 13. maí 1964.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
láta gera nákvæma athugun á þörf atvinnu-
vega landsins fyrir tæknimenntað fólk og 
áætlun, þar sem m. a. komi fram, hver 
þörf atvinnuveganna er fyrir raunvísinda-
menn, verkfræðinga, tæknifræðinga og iðn-
fræðinga á næstu 10 árum, og áætlað 
framboð slikra manna á sama tímabili. 

Þingsályktun um, að gerð verði áætlun 
um stofnkostnað og rekstur fóðuriðnað-
arverksmiðju á Norðurlandi. 
(Samþ. 13. maí 1964.) 

Alþingi áiyktar að fela ríkisstjórninni að 
fá nú þegar sérfróða menn til þess að gera 
áætlun um kostnað við að koma upp og 
reka á hentugum stað á Norðausturlandi 
heymjöls- og/eða heykögglaverksmiðju, 
sem miðuð sé við það, að hún geti einnig 
hagnýtt sjófang til vinnslu og fóðurblönd-
unar. Sams konar áætlun verði gerð um 
slíka verksmiðju á Skagaströnd. 

Þingsályktun um þyrlu í þjónustu land-
helgisgæzlunnar, samgöngubóta og 
s júkraf lugs. 
(Samþ. 13. maí 1964.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
láta athuga, hvort ekki væri heppilegt að 
fest yrðu kaup á þyrlu til aðstoðar land-
helgisgæzlunni, svo og til farþegaflugs, 
póstflutnings og sjúkraflugs, einkum með 
tilliti til Vestfjarða. 

Þingsályktun um s jómannatryggingar . 
(Samþ. 13. maí 1964.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina 
að skipa 5 manna nefnd, sem athugi tii hlít-
ar, hvort ekki sé unnt að breyta núver-
andi sjómannatryggingum í eina heildar-

tryggingu. Ef slík breyting telst fram-
kvæmanleg, skal einnig athugað, hvort ekki 
sé grundvöllur fyrir, að heildartryggingin 
verði boðin út á frjálsum markaði. 

Þingsályktun um ráðstafanir til að 
hraða meðferð dómsmála. 
(Samþ. 13. maí 1964.) 

Alþingi ályktar að fela dómsmálaráðherra 
að láta rannsaka, með hverjum hætti sé 
unnt að hraða rekstri og afgreiðslu dóms-
mála hér á landi, og gera síðan að rann-
sókn lokinni viðeigandi ráðstafanir eða 
leggja tillögur um það efni fyrir Alþingi. 

Þingsályktun um athugun á áfengis-
vandamálinu. 
(Samþ. 13. maí 1964.) 

Alþingi ályktar að kjósa nefnd 7 alþingis-
manna til þess að rannsaka svo sem verða 
má ástandið í áfengismálum þjóðarinnar 
og eðli og orsakir þessa mikla vandamáls. 
Skal nefndin jafnframt kynna sér fram-
kvæmd áfengisvarna, starfsemi bindindis-
samtaka og endurskoða eftir þörfum gild-
andi löggjöf um áfengismál. Að loknum 
athugunum sínum skal nefndin gera rök-
studdar tillögur um þær úrbætur, er hún 
telur nauðsynlegar og framkvæmanlegar. 

Þingsályktun um að varðveita Björns-
stein á Ri f i . 
(Samþ. 13. maí 1964.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
láta varðveita svonefndan Björnsstein á 
Rifi á Snæfellsnesi og búa um hann eftir 
fyrirmælum þjóðminjavarðar. Skal kostn-
aður teljast með stofnkostnaði landshafnar 
á Rifi. 

Þingsályktun um endurskoðun laga um 
félagsheimili og um efl ingu félagsheim-
ilasjóðs. 
(Samþ. 13. maí 1964.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina 
að láta fram fara endurskoðun á giidandi 
lögum um félagsheimili með það fyrir aug-
um, að félagsheimilasjóður verði efldur og 
að eðlileg skilyrði heiibrigðs félags- og 
menningarlifs verði sköpuð í sem flestum 
byggðarlögum landsins. 



158 FJÁ'RMÁLATÍÐINDI 

Þingsályktun um athugun á því að reisa 
tunnuverksmiðju á Skagaströnd. 
(Samþ. 13. maí 1964.) 

Alþingi ályktar að skora á rikisstjórnina 
að láta athuga, hvort heppilegt sé að reisa 
tunnuverksmiðju á Skagaströnd til að bæta 
úr hinu ótrygga atvinnuástandi þar og 
auka jafnframt á þann hátt tunnusmíði inn-
an lands. Skal athuguninni lokið fyrir 
næstu áramót. 

Þingsályktun um jarðhitarannsóknir og 
jarðhitaleit. 
(Samþ. 13. maí 1964.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina, 
að hún hlutist til um, að á vegum jarð-
hitasjóðs verði hið fyrsta hafizt handa um 

nauðsynlegar frumathuganir á jarðhita-
svæðum viðs vegar um landið. Að því loknu 
verði framkvæmdar tilraunaboranir. Skal 
fyrst hefja framkvæmdir á þeim jarðhita-
svæðum, þar sem helzt er að vænta góðs 
árangurs og þar sem aðstaða að öðru leyti 
er bezt til hagnýtingar orkunnar. 

Þingsályktun um tekjustofna handa 
þ jóðkirk ju Íslands og aðstoð ríkisins 
við k irk jubyggingar í landinu. 
(Samþ. 13. maí 1964.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
undirbúa og leggja fyrir Alþingi frum-
varp til laga um tekjustofn handa þjóð-
kirkju Íslands og aðstoð ríkisins við kirkju-
byggingar í landinu. 



Úr ríkisreikningnum 1963 
Grein þessi, sem er tekin saman af Ólafi S. Valdimarssyni, 
fjallar um ríkisreikninginn 1963. 

Inngangur. 

Eftirfarandi grein er um fjármál ríkis-
ins á árinu 1963, eins og þau koma 

fram í ríkisreikningnum fyrir það ár, en 
reikningurinn var afgreiddur sem lög frá 
Alþingi 19. desember 1964. Í töflunum, 
sem fylgja greininni, er tölulegur saman-
burður við árið 1962, en grein um ríkis-
reikninginn það ár birtist í síðasta hefti 
Fjármálatiðinda, 60. bls. í þessari grein 
verður fyrst getið þeirra lagasetninga, sem 
mestu máli skipta fyrir fjármál ríkisins. 
Síðan verða raktar helztu breytingar á 
rekstrarreikningi og orsaka þeirra getið, 
dregnir saman rekstrarreikningur og efna-
hagsreikningur og gerð endurflokkun á 
einstökum liðum til að fá fram hina eigin-
legu afkomu ríkissjóðs. Loks er getið veiga-
mestu breytinga á efnahagsreikningi. 

Rétt er að geta þess, að ríkisreikningur-
inn gefur ekki fullkomna mynd af fjár-
málum ríkisins, þar sem ýmis ríkisfyrir-
tæki og sjóðir standa utan hans. Það, sem 
hér fer á eftir, er því eðlilega sömu tak-
mörkunum háð. 

Helztu lagasetningar, er snerta 
fjármál ríkisins. 

Helztu lagasetningar, sem áhrif höfðu á 
fjármál ríkisins árið 1963 voru eftirfar-
andi: í desember 1962 voru framlengd 
ákvæði, sem gilt hafa um árabil um inn-
heimtu skemmtanaskatts með viðauka, svo 
og um innheimtu nokkurra annarra gjalda 
með viðauka. Einnig voru framlengd ákvæði 

um 8% viðbótarsöluskatt á innfluttum vör-
um og um lækkun aðflutningsgjalda af 
ýmsum vörum. Með lögum nr. 86/24. nóv. 
1962 var ríkisstjórninni veitt heimild til 
að taka framkvæmdalán allt að 2 milljón-
um sterlingspunda til þess að endurlána 
innan lands. Með lögum nr. 57/22. apríl 
1963 var ríkisstjórninni heimilað að tcika 
allt að 12 millj. kr. lán til að endurlána 
bæjarstjórn Vestmannaeyjakaupstaðar til 
vatnsveituframkvæmda. Einnig var ríkis-
stjórninni heimilað að taka allt að 50 millj. 
kr. innlent lán handa Ríkisábyrgðasjóði 
(lög nr. 18/20. apríl 1963) og aðstoða 
kaupstaði og kauptún vegna landakaupa 
með 3 millj. kr. láni árlega næstu 10 ár 
(lög nr. 41/27. apríl 1963). Með lögum um 
tollskrá o. fl. nr. 7/29. apríl 1963 voru eft-
irtalin gjöld sameinuð í einn verðtollstaxta: 
vörumagns- og verðtollur ásamt álagi á þau 
gjöld, enn fremur söluskattur af innflutt-
um vörum, svo og byggingarsjóðsgjald. 
Frekari umsögn um þessa nýju tollskrá 
er að finna í sérstökum fréttaþætti í 1. 
hefti Fjármálatíðinda 1963, 77. bls. í lög-
um nr. 72 frá 9. des. 1963 var ákveðið, að 
bætur samkvæmt ýmsum lögum um al-
mannatryggingar hækkuðu, að undantekn-
um fjölskyldubótum, um 15% frá 1. júlí 
1963. 

Fjárhagsárið 1963. 
Fjárlög ársins 1963 voru samþykkt af 

Alþingi 20. desember 1962. Heildartekjur 
á rekstrarreikningi voru áætlaðar 2.195,0 
millj. kr., en reyndust 2.517,4 millj. kr. í 
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1. tafla. 
Rekstrarreikningar ríkissjóðs 

1962 og 1963. 

reikningnum, en það er 14,7% hærra en 
áætlað var. Rekstrarútgjöld voru áætluð 
2.052,3 millj. kr., en urðu 2.177,7 millj. kr., 
sem er hækkun um 6,1%. Rekstrarhagnað-
ur varð samkvæmt þessu miklu meiri en 
áætlað var eða 339,8 millj. kr., en í fjár-
lögum var gert ráð fyrir 142,7 millj. kr. 
rekstrarafgangi. 

Rekstrarreikningar ríkissjóðs eru sýndir 
á 1. töflu fyrir árin 1962 og 1963. í heild 
hækkuðu rekstrartekjurnar á árinu 1963 
um 465,9 millj. kr. eða um 22,7%, en hækk-
un á rekstrarútgjöldum nam alls 421,8 
millj. kr. eða 24,0%. Samsvarandi hlut-
fallshækkun 1962 var 23,2% á rekstrar-
tekjum og 16,3% á rekstrarútgjöldum. 
Samanburður á einstökum liðum tekna-
megin milli áranna 1962 og 1963 er ekki 
fyllilega sambærilegur vegna þeirra breyt-
inga á tollum og söluskatti, sem getið er 
hér að framan. Hækkun á sköttum og toll-
um í heild nam 24,0% og hlutdeild þeirra 
í heildartekjum ríkissjóðs jókst úr 83,6% 
í 84,4%. Minni hlutfallsleg hækkun varð á 
öðrum tekjum ríkissjóðs frá árinu áður eða 
15,9%. Gjaldaliðir samkvæmt 1. töflu 
hækkuðu allir á árinu 1963. Að verulegu 
leyti má rekja orsakir hækkunarinnar til 
hækkunar á launum opinberra starfsmanna, 
en með lögum nr. 55 frá 28. apríl 1962 féllu 
launalög úr gildi hinn 1. júlí 1963. Frá 
þeim tíma og til ársloka voru laun greidd 

2. tafla. 
Sjóðsyfirlit rikissjóðs 1962 og 1963. 

Alls 2.051,5 100,0 2.517,4 100,0 
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3. tafla. Yfirlit yfir ríkisreikninga 1962 og 1963. 
1962 1963 

4. tafla. Efnahagsreikningar ríkissjóðs í árslok 1962 og 1963. 
1962 1963 
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samkvæmt kjarasamningi og kjaradómi, og 
hefur verið talið, að hækkun á launum 
opinberra starfsmanna hafi að meðaltali 
numið 40—45%. Fyrra hluta ársins voru 
launin óbreytt frá 1962. Auk þess, sem hér 
hefur verið getið, eru ýmsar almennar or-
sakir til hækkunar tekna og gjalda ríkisins, 
svo sem auknar þjóðartekjur, sem leiða til 
örari hækkunar ríkistekna sökum hækkandi 
skattstiga, aukning mannf jöldans og hækk-
un hins almenna verðlags. 

Sjóðsyfirlit ríkissjóðs, eins og það er í 
ríkisreikningi, er sýnt á 2. töflu. Taflan 
skýrir sig sjálf. 

Afkoma ríkissjóðs. 
Að venju verður hér gerð endurflokkun 

á ýmsum liðum úr ríkisreikningi til þess 
að gefa raunhæfari mynd af fjármálum 
ríkisins með tilliti til hagræns eðlis færsln-
anna og afkomu ríkissjóðs. Þessi endur-
flokkun er einkum fólgin í því að flytja 
af eignahreyfingareikningi ýmsa útgjalda-
liði, sem fremur tilheyra rekstrarreikningi, 
og einnig þvi að flytja af eignahreyfinga-
reikningi breytingar á lausaskuldum, ef um 
þær er að ræða. Á þennan hátt kemur fram 

sá greiðslujöfnuður, sem fólginn er í breyt-
ingum á sjóði, bankainnstæðum og lausa-
skuldum. Þetta er sýnt í 3. töflu. Fyrsti 
hluti töflunnar sýnir hinar eiginlegu rekstr-
artekjur og rekstrargjöld. Samkvæmt töl-
unum varð rekstrarafgangurinn 253,5 
millj. kr. árið 1963, en 225,4 millj. kr. árið 
áður. Þessar tölur eru lægri en rekstrar-
afgangur á ríkisreikningi, sem svarar færsl-
unni af eignahreyfingareikningi hvort 
árið. Á öðrum hluta töflunnar eru sýndar 
fjármagnshreyfingar ríkissjóðs. í a- og c-
liðum eru sýndar lántökur ríkissjóðs og 
endurlán þeirra til annarra aðila, svo og 
afborganir af lánum. Stærsta einstaka 
lánið í lántökum ríkissjóðs og endurlánum 
er enska framkvæmdalánið, 240,1 millj. kr. 
Undir b-lið kemur framlag til Ríkisábyrgða-
sjóðs samkvæmt fjárlögum, 38,0 millj. kr., 
svo og bráðabirgðalán til sjóðsins að upp-
hæð 55,8 millj. kr. Umframgreiðslur vegna 
fjármagnsviðskiptanna námu 129,9 millj. 
kr. árið 1963, en 63,7 millj. kr. árið áður. 
Séu þessar umframgreiðslur dregnar frá 
rekstrarafgangi viðkomandi ára, kemur 
fram greiðsluafkoma ríkissjóðs, sem var 
hagstæð um 123,6 millj. kr. 1963, en um 
161,7 millj. kr. 1962. 
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Telja má, að greiðsluafgangurinn þannig 
skilgreindur, þ. e. a. s. sem breyting á 
lausafjárstöðu og stuttum skuldum ríkis-
sjóðs, sé sæmilegur mælikvarði á áhrif 
ríkissjóðs á peningalegt jafnvægi þjóðar-
búsins. Þó eru nokkrir annmarkar þar á, 
og má þar einkum nefna hinar óskýru 
reglur um lokun reikninga, sem valda því, 
að greiðsluafkoman er ekki nákvæmlega 
niðurstaðan af ráðstöfunum viðkomandi 
fjárhagsárs. Auk þess eru nokkrir skattar 
og gjöld, sem samkvæmt lögum renna til 
ákveðinna aðila, færð utan ríkisreiknings. 
Nema þessir liðir oft verulegum f járhæð-
um. Að lokum má svo benda á, að ýmsir 
mikilvægir þættir í fjármálum ríkisstofn-
ana eru utan við fjárhag ríkissjóðs sjálfs. 

Efnahagur. 

Efnahagsreikningur ríkissjóðs í árslok 
1963 er sýndur í 4. töflu og árslok 1962 
til samanburðar. Eignir í árslok 1963 námu 
alls 3.334 millj. kr., en það er aukning frá 
1962 um 639 millj. kr. eða 23,7% (17,8% 
árið 1962). Skuldir jukust úr 1.061 millj. 
kr. í 1.308 millj. kr., sem er hlutfallslega 
svipað og eignaaukningin eða 23,3% (6,6% 
1962). Eignir umfram skuldir jukust úr 
1.634 millj. kr. í 2.026 millj. kr„ sem er 
hækkun um 24,0% (26,5% árið 1962). Af 
einstökum liðum hafa liðurinn endurlánuð 
erlend lán eignamegin og liðurinn erlend 
lán skuldamegin hækkað mest, og á það 
m. a. rót sína að rekja til enska lánsins, 
sem áður er getið. Aðrar breytingar þurfa 
ekki skýringa með. 
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Utanríkisviðskipti. 

Áárinu 1964 varð verzlunin við útlönd 
óhagstæð um tæpar 874 millj. kr., eins 

og sjá má í I. töflu. Innflutningur jókst 
frá 1963 úr 4.716 millj. kr. í 5.650 millj. kr. 
eða um 19,8%, en útflutningur jókst úr 
4.046 millj. kr. í 4.776 millj. kr., sem er 
aukning um 18,0%. 

Innflutningur skipa og flugvéla var geysi-
mikill á sl. ári, samtals tæpar 950 millj. 
kr. Flutt voru inn 34 fiskiskip fyrir sam-
tals rúmlega 391 millj. kr., 3 flutninga-
skip, sem kostuðu um 98 millj. kr. og loks 
flugvélar fyrir rúmar 460 millj. kr. Verð-
mæti meginhluta flugvélainnflutningsins 

var vegna kaupa Loftleiða á tveimur flug-
vélum, sem samtals kostuðu tæpar 436 
millj. kr. 

Innflutningur á skipum og flugvélum er 
háður verulegum sveiflum frá ári til árs, 
og verður því samanburður á verzlunar-
jöfnuði milli ára raunhæfari, ef þessi inn-
flutningur er dreginn frá heildarinnflutn-
ingi viðkomandi ára. Sé svo gert fyrir sl. 
ár, varð innflutningurinn 4.700 millj. kr., 
en það er aukning frá 1963 um 363 millj. 
kr. eða 8,4%. Er það allmiklu minni hlut-
fallsleg aukning en 1963, en hún varð þá 
tæp 19%, enda var innflutningur fjárfest-
ingarvara, annarra en skipa og flugvéla, 

Inn- og útfluttar vörur (án skipa og flugvéla). 
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I. tafla. Inn- og útflutningur og vöruskiptajöfnuður í millj. kr. 
eftir mánuðum 1962—1964. 

II. tafla. Útflutningur helztu vöruflokka ? millj. kr. og 
hlutfallstölum (%). 
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III. tafla. Viðskipti við einstök lönd í millj. kr. 

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

Allt árið Allt árið 

1961 1962 1963 1964 1961 1962 1963 1964 

Frjálsgj aldeyrislönd 
Evrópa: 

Danmörk 269,0 290,8 377,6 394,0 119,0 128,3 112,7 245,0 
Finnland 75,0 121,0 122,9 109,8 96,5 119,5 135,3 164,4 
Noregur 149,0 267,4 475,0 609,2 33,5 115,5 120,5 303,4 
Sviþjóð 168,0 231,2 314,9 302,4 259,6 294,4 271,8 347,2 
Belgía 42,1 54,7 97,5 94,9 1,5 2,0 6,8 26,5 
Bretland 371,2 500,4 679,6 749,8 726,0 691,6 802,2 834,2 
Frakkland 24,6 36,4 60,8 63,8 29,2 32,9 43,8 55,3 
Grlkkland 0,2 5,6 0,8 0,7 41,2 43,0 29,3 52,3 
Holland 175,8 160,8 189,2 217,0 57,7 43,4 142,2 93,8 
Ítalía 33,5 51,4 55,2 50,4 110,1 161,2 184,5 187,5 
Portúgal 1,0 7,5 2;3 8,3 102,0 63,2 56,6 141,0 
Spánn 39,4 36,1 36,4 41,0 49,4 82,2 68,7 113,2 
V.-Þýzkaland 361,6 499,3 584,8 581,1 324,1 386,9 440,8 410,3 

Ameríka: 
361,6 581,1 324,1 410,3 

Bandarikin 517,1 539,4 564,5 672,4 413,5 528,7 629,2 766,8 
Kanada 7,6 8,7 11,3 445,9 30,4 49,0 23,2 0,1 
Kúba 23,0 4,1 4,0 2,0 22,3 — . — 0,5 

Afríka: 
22,3 

Nígería 0,5 0,4 0,6 0,6 119,1 117,0 143,5 227,5 
Onnur lönd 170,6 232,2 253,0 320,9 52,1 40,0 83,7 101,1 

Prjálsgjaldeyrislönd alls . . 2.429,2 3.047,4 3.830,4 4.664,2 2.587,2 2.898,8 3.294,8 4.070,1 

Vöruskiptalönd: 
Rússland 471,6 445,4 510,9 474,6 220,3 468,3 459,0 433,5 
A.-Þýzkaland 92,6 70,9 53,8 104,8 42,3 32,8 42,9 15,5 
Pólland 68,0 100,0 111,9 124,6 63,3 48,7 74,1 94,1 
Tékkóslóvakía 106,1 97,0 92,5 135,2 99,5 96,3 65,1 92,4 
Rúmenia 3,2 12,7 55,1 62,6 4,9 14,7 45,1 33,6 
Ungverjaland 3,2 10,8 13,0 11,1 1,3 9,5 14,3 12,0 
Brasilla 54,5 58,6 48,3 72,5 55,9 49,8 51,0 24,7 

Vöruskiptalönd samtals . . 799,2 795,4 885,5 985,4 487,5 720,1 751,5 705,8 

Samtals 3.228,4 3.842,8 4.715,9 5.649,6 3.074,7 3.618,9 4.046,3 4.775,9 
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IV. tafla. Viðskipti við einstök lönd í hlutfallstölum (%). 
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óvenjumikill það ár. Enn ber þess að gæta, 
að í þeim tölum, sem hér hafa verið nefnd-
ar, er verðmæti innflutnings reiknað cif., 
en útflutnings fob. Þetta er að vísu almenn 
venja, en gefur ekki réttan samanburð, 
þar sem flutningsgjöld, tryggingar og ann-
ar kostnaður er innifalinn í cif.-verði inn-
flutningsins. Sé inn- og útflutningur hvort 
tveggja reiknað á fob.-verði og innflutning-
ur skipa og flugvéla dreginn frá, kemur í 
ljós, að vöruskiptajöfnuðurinn varð rúm-
lega 450 millj. kr. hagstæðari 1964 en árið 
áður. 

Eins og áður er getið, jókst útflutning-
ur 1964 um 18%, en árið áður varð aukn-
ingin tæp 12%. Árið var óvenjuhagstætt, 
bæði hvað snerti útflutningsmagn og verð-
lag á útflutningi, sem var yfirleitt hag-
stætt og fór hækkandi á árinu. Útflutn-
ingrsvörubirgðir jukust og á árinu eða úr 
681 milli. kr. í ársbyrjun 1964 í 767 millj. 
kr. í árslok, og nam aukning framleiðslu-
verðmætisins, þ. e. aukning á útflutningi 
að viðbættri aukningu á birgðum, þannig 
um 816 millj. kr., samanborið við 362 millj. 
kr. 1963 og 513 millj. kr. 1962. 

Í II. töflu er sýndur útflutningur helztu 
vörutegunda. Eins og taflan ber með sér, 
voru brevtingar á samsetningi útflutnings-
ins óverulegar. Meira en þriðjungur af út-
flutningnum voru síldarafurðir, 34,7% 
(37,0% 1963), og tæpur fjórðungur af út-
flutningnum freðfiskur. Verð á freðfiski 
var hagstætt erlendis á sl. ári og fór hækk-
andi í nokkrum tilvikum. Einnig fór verð-
lag á síldarlýsi stöðugt hækkandi á ár-
inu. Útflutningur á saltfiski jókst á árinu 
um 110 millj. kr. og hlutdeild hans í heild-
arútflutningnum úr 8,1 í 9,1%. Mikil verð-
hækkun varð á árinu á verkuðum saltfiski, 
en hann er að mestum hluta seldur til 
Brasilíu. Verðlag á óverkuðum saltfiski 
hélzt að mestu óbreytt frá 1963, en þá urðu 
allmiklar hækkanir á verðlagi hans. Hlut-
deild skreiðarútflutningsins í heildarút-
flutningi s.l. árs var svipuð og árið áður 
og markaðir fremur hagstæðir. Svipað má 
segja um markaði fyrir fiskmjöl, en hins 
vegar hefur verið daufara yfir fisklýsis-
mörkuðunum. Loks má geta þess, að verð-

lag á landbúnaðarafurðum var yfirleitt 
hagstæðara 1964 en árið áður. 

Í III. og IV. töflu eru viðskipti við ein-
stök lönd, bæði í millj. kr. og hlutfallstöl-
um. Helztu innflutningslönd 1964 voru 
Bretland, Bandaríkin, Noregur og V.-Þýzka-
land í frjálsum gjaldeyri, en innflutningur 
til Íslands frá þessum fjórum löndum nam 
á árinu samtals tæpum helmingi heildar-
innflutningsins eða 46,3%. Skýringin á hin-
um háa innflutningi frá Noregi er að sjálf-
sögðu kaup á fiskiskipum þaðan. Innflutn-
ingur frá Kanada var og mjög mikill sam-
anborið við fyrri ár, og er skýringin sú, 
að þær tvær flugvélar Loftleiða, sem áður 
er getið, voru keyptar frá Kanada. Helztu 
útflutningslönd í frjálsum gjaldeyri voru 
árið 1964 Bretland, Bandaríkin, V-Þýzka-
land og Svíþjóð með um 49,4% heildarút-
flutningsins eða tæpan helming. Viðskipti 
við vöruskiptalönd hafa enn farið hlutfalls-
lega minnkandi. Sérstaklega dró úr út-
flutningi til þeirra, og lækkaði hann um 
tæpar 46 millj. kr. á árinu eða hlutfalls-
lega úr 18,6% í 14,8%. Innflutningur hækk-
aði hins vegar um 100 millj. kr., en lækk-
aði hlutfallslega frá 1963 úr 18,8 í 17,5% 
af heildarinnflutningi. Eins og undanfarin 
ár var Rússland helzta vöruskiptalandið 
með tæpan helming af innflutningi og 
rúma 3/4 hluta af útflutningi á vöruskipta-
grundvelli. 

Gjaldeyrisstaða bankanna. 

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

Gjaldeyrisstaða bankanna batnaði í heild 
um 281 millj. kr. á árinu. Í frjálsum gjald-
eyri batnaði staðan um 436 millj. kr., en 
versnaði um 155 millj. kr. í vöruskipta-
gjaldeyri. Á árinu 1963 batnaði gjaldeyris-
staðan um 161 millj. kr., þar af um 114 
millj. kr. í frjálsum gjaldeyri. Þróun gjald-
eyrisstöðunnar hefur því verið talsvert 
hagstæðari á árinu 1963 en næsta ár á 
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V. tafla. Gjaldeyrisstaða bankanna. 

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

1. liður töflunnar sýnir aðstöðu bankanna gagnvart erlendum bönkum, verðbréfaeign, gull-
eign Seðlabankans, gullframlag til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, seðla og erlenda mynt. 

2. liður sýnir nettóeign bankanna af víxlum og ávísunum, sem greiðast eiga í erlendum gjaldeyri. 
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undan. Um heildarviðskiptin við út-
lönd á árinu 1964 eru að sjálfsögðu 
enn þá mjög takmarkaðar upplýs-
ingar, en þó má gera ráð fyrir, að 
greiðsluhalli á viðskiptajöfnuði, það er 
vörum og þjónustu hafi numið um 300 
millj. kr. Þess ber að gæta, að innflutn-
ingur skipa og flugvéla var óvenjumikill 
og nam 950 millj. kr. Mikill hluti af þess-
ari upphæð kemur ekki fram í gjaldeyris-
sölu á því ári, sem innflutningur er talinn, 
það er sá hluti andvirðis skipa og flugvéla, 
sem tekin er að láni erlendis, og kemur 
hann að sjálfsögðu ekki fram í gjaldeyris-
sölu bankanna, fyrr en við endurgreiðslu 
lánanna. Af þessum ástæðum m. a. hefur 
gjaldeyrisstaða bankanna batnað á árinu, 
eins og fyrr er sagt, þótt halli hafi orðið 
á viðskiptajöfnuði. Ef frá er talinn inn-
flutningur skipa og flugvéla, má segja, að 
þróun á viðskiptunum við útlönd hafi verið 
hagstæð á árinu. Verðmæti útflutnings 

jókst um 18% miðað við árið á undan, en 
verðmæti innflutnings, annars en skipa og 
flugvéla, jókst um 8%. 

Ef litið er á þróun gjaldeyrisstöðunnar 
eftir mánuðum, var um að ræða nokkrar 
veiflur ýmist til hækkunar eða lækkunar, 
og var staðan 24 millj. kr. lægri í lok sept-
ember en í byrjun ársins. Mest hafði hækk-
unin orðið í september, 70 millj. kr. Síð-
ustu þrjá mánuði ársins batnaði staðan 
um 305 millj. kr., þar af mest í október, 
111 millj. kr. Í Fjármálatíðindum mun síð-
ar verða gerð nánari grein fyrir gjaldeyr-
isviðskiptum á árinu 1964 í sérstakri grein 
þar að lútandi. 

Stuttar ábyrgðir, þ. e. til eins árs eða 
skemmri tíma, námu 310 millj. kr. í árs-
lok 1964 á móti 307 millj. kr. árið áður. 
Aðrar greiðsluskuldbindingar bankanna 
námu 366 millj. kr. í árslok 1964, en 379 
millj. kr. árið áður. Ýmsar kröfur á út-
lönd námu nú 110 millj. kr., en 153 millj. 
kr. árið áður. Gjaldeyrisstaða bankanna, 
að viðbættum óinnkomnum kröfum á út-
lönd, en frádregnum stuttum ábyrgðum og 
greiðsluskuldbindingum, var 1.027 millj. 
kr. eign umfram skuldbindingar í árslok 
1964, en 778 millj. kr. í árslok 1963. Gjald-
eyrisstaða bankanna að kröfum og skuld-
bindingum meðtöldum hefur því batnað 
um 249 millj. kr. á árinu. Stutt vörukaupa-
lán innflytjenda, en þau eru innifalin í 
ábyrgðum og greiðsluskuldbindingum, 
námu 413 millj. kr. í árslok 1964, en 491 
millj. kr. í árslok 1963. 

Birgðir útflutningsafurða námu 767 millj. 
kr. í árslok 1964, en 681 millj. kr. í árslok 
1963. 

Til viðbótar þeim takmörkunum, sem 
settar voru í septemberlok 1963, um notk-
un á greiðslufresti á innflutningi, voru frá 
1. júlí 1964 settar enn frekari takmark-
anir um notkun á greiðslufresti, með því að 
bætt var við allmörgum vörutegundum, 
sem óheimilt er að flytja inn með greiðslu-
fresti. Má þar t. d. nefna ýmsar fatnaðar-
vörur, leðurvörur, hreinlætisvörur, snyrti-
vörur, úr og klukkur, húsgögn og ýmis 
áhöld og tæki. 

GJALDEYRISSTAÐA BANKANNA 
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Útgerð og aflabrögð. 

Ekki eru enn fyrirliggjandi tölur um 
heildarafla ársins 1964. Hins vegar benda 
bráðabirgðaskýrslur til þess, að ársaflinn 
reynist meiri en nokkru sinni fyrr. Afla-
aukningin á rætur sínar að rekja að veru-

legu leyti til aukningar síldaraflans. Benda 
likur til, að hann hafi numið nær 541 þús. 
lest samanborið við 395 þús. lestir á ár-
inu 1963. Talsverð aukning var einnig á 
þorskveiðum. Nam heildaraflinn á þeim 
veiðum til loka október nær 391 þús. lest 
á móti 346 þús. lestum yfir sama tímabil 
árið áður. Auk þessa veiddust um 8.600 
lestir af loðnu og 3 þús. lestir af krabba-
dýrum. Er hvort tveggja nokkru minna en 
á árinu 1963. 

Þrátt fyrir þessi góðu aflabrögð var út-
koman hjá ýmsum flokkum skipa allmis-
jöfn. Og svipað er að segja um saman-
burð eftir landshlutum. Verður nú gerð 
nokkuð nánari grein fyrir einstökum út-
höldum. 

Vetrarsíldveiðin gekk allvel, og barst 
mikill afli á land í janúar og febrúar. Hins 
vegar varð lítið úr vorvertíðinni, m. a. 
vegna þess að þorri báta, sem ella hefðu 
stundað síldveiðar, var á þorskveiðum með 
nót. Landað síldarmagn á tímabilinu jan-
úar—maí varð þannig um 24 þús. lestum 
minna en á sama tímabili árið áður eða 
um 72 þús. lestir. 

Sumarsíldveiðarnar gengu allvel, þrátt 
fyrir stirt tíðarfar. Að þessu sinni veiddist 
nær öll síld sumarsins austan Langaness. 
Það bar til nýlundu, að allmargir bátar, 
einkum þeir stærri, héldu úti eystra allt 
haustið. Var afbragðs veiði 70—80 mílur 
út af Austfjörðum allt til áramóta. Alls 
tóku 233 skip þátt í sumarsíldveiðum aust-
an lands. Nam aflinn á tímabilinu júní— 
september á þeim slóðum alls um 340 þús. 
lestum samanborið við 237 þús. lestir árið 
áður. Auk þessa veiddist rúmlega 31 þús. 
lest fyrir Suður- og Suðvesturlandi yfir 
sumarmánuðina, og var það svipaður afli 
og veiddist á þeim slóðum árið áður. Alls 
veiddist um 81 þús. lest síldar eystra á 
tímabilinu október—desember. Á sama 
tímabili bárust einungis um 16 þús. lestir 
af síld á land sunnan og suðvestan lands, 
og var það nær helmingi minna en árið 
áður. 

Vetrarvertíð bátaflotans gekk allvel á 
aðalvertíðarsvæðinu. Nam heildaraflinn til 
maíloka um 274 þús. lestum, en var 206 
þús. lestir árið áður. Af þessu aflamagni 
veiddist 41 þús. lest í nót. Hins vegar var 
afli mjög tregur hjá bátum í Norðlend-
ingafjórðungi, svo og hjá línubátum í Vest-
firðingafjórðungi. Aflabrögð glæddust tals-
vert norðan lands, er leið á sumarið. Afli 
dragnótabáta mun hafa verið sæmilegur, 
en aftur á móti tregur hjá humarbátum. 
Haustúthald á þorskveiðum var með minna 
móti um land allt, stirðar gæftir og afli 
tregur. 

Togaraaflinn var mjög rýr. Nam afli 
togaranna til loka september um 57 þús. 
lestum á móti 69 þús. lestum á sama tíma-
bili árið 1963. 
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VI. tafla. Fiskafli, sundurliðaður á togara og báta, frá 
janúar 1962 til október 1964. 

Miðað við allan fisk óslægðan upp úr sjó. 

VII. tafla. Fiskaflinn 1962—1964, skipt á fisktegundir. 
Aflinn talinn eins og í VI. töflu. 
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VIII. tafla. Hagnýting aflans 1962—1964. 
Aflinn talinn eins og í VI. töflu. 

Allt árið 1.—3. ársfjórðungur 3. ársfjórðungur 

1962 1963 1963 1964 1963 1964 

tonn tonn tonn tonn tonn tonn 

Ísaður fiskur og síld 48.298 45.975 30.414 27.514 6.039 8.204 
Fiskur til frystingar 164.854 168.893 147.604 165.727 37.648 36.909 
Fiskur í herzlu 44.471 72.559 67.685 81.435 3.762 2.310 
Fiskur og sild í niðursuðu . . 335 343 331 117 182 — 

Fiskur til söltunar 88.135 71.566 69.109 85.727 5.796 5.225 
Síld til frystingar 34.888 37.911 22.474 14.737 3.320 3.577 
Síld til söltunar 69.621 76.641 70.012 49.980 62.537 46.749 
Síld í verksmiðjur 361.295 275.593 265.277 385.318 162.061 238.551 
Annar fiskur í verksmiðjur . . 3.636 3.457 2.977 3.094 970 886 
Innanlandsneyzla 13.378 14.837 11.167 11.034 4.089 3.982 
Skelfiskur til frystingar . . . . 3.035 5.684 5.071 2.777 3.247 1.447 
Skelfiskur til niðursuðu 138 141 82 36 — — 

Samtals 832.084 773.600 692.203 827.496 289.651 347.840 

IX. tafla. Framleiðsla mjólkurafurða og sala þeirra innan lands 
1961—1964. 

Allt árið 1.—3. ársfjórðungur 

1961 1962 1963 1963 1964 

Móttekin mjólk 81.897 88.656 94.658 75.508 80.837 
Seld nýmjólk þús. ltr. 36.528 38.932 39.577 29.414 30.676 
Seldur rjómi þús. ltr. 997 1.013 1.039 779 758 
Framleitt smjör 1.339 1.448 1.506 1.270 1.336 
Selt smjör 1.195 1.253 1.285 988 926 
Framleitt skyr 1.877 1.915 1.843 1.450 1.410 
Framleiddur mjólkurostur . . tonn 564 699 800 680 911 
Seldur mjólkurostur 573 586 579 458 451 
Framleiddur mysuostur . .. 40 68 69 55 49 
Framleitt nýmjólkurduft . .. . tonn 42 45 400 402 637 
Framleitt undanrennuduft . . tonn 727 719 445 385 278 
Mjólk í niðursuðu þús. ltr. 96 107 96 37 79 
Undanrenna í ostaefni . . . . þús. ltr. 11.086 13.175 16.800 14.140 15.260 
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Landbúnaður. 

Síðastliðið sumar og haust var fremur 
hagstætt fyrir íslenzkan landbúnað. Vorið 
hafði verið áfellalítið og fremur hlýtt, gróð-
ur komið í fyrra lagi, en spretta var frem-
ur hæg framan af sumri vegna mikilla 
þurrka. í júlímánuði voru þrálátar rign-
ingar á Suðvesturlandi, og tafði það mjög 
fyrir því, að þar væri hægt að hefja hey-
skap, en annars staðar á landinu hófst 
heyskapur í meðallagi snemma, víðast um 
mánaðamotin júní—júlí. Var þá gras-
spretta í góðu meðallagi, en er á júlímán-
uð leið, varð mikil grasspretta alls staðar 
á ræktuðu landi. Á Suðvesturlandi spruttu 
tún mjög úr sér víða, áður en þau voru 
slegin, en annars staðar voru þau slegin 
á hæfilegum tíma. Í ágúst og fyrri hluta 
septembermánaðar var víðast hagstæð 
veðrátta til heyöflunar og þó allra hagstasð-
ust á Suðvesturlandi. Heyskaparlok voru 
hæg og góð og heyfengur meiri að vöxtum 
en nokkru sinni áður, enda hafði gras-
spretta verið rýr tvö næstu sumur á und-
an, en túnin stækkað mikið þau ár bæði. 
Hey voru eigi góð suðvestan lands vegna 
þess, hve seint var slegið, en annars stað-
ar fullkomlega í meðallagi góð. 

Kýr mjólkuðu mjög vel framan af 
sumri og í meðallagi, er á sumarið leið, 
nema á Suðurlandi, er kom fram í sept. 
Aukning mjólkurframleiðslunnar frá ár-
inu á undan var mjög mikil til júlíloka, 
8—10% frá sama mánuði næstliðins árs. 
En er fram í ágústmánuð kom, varð fram-
leiðsluaukning mjólkurinnar hægari, og í 
septembermánuði tók fyrir þá aukningu. 
Skýrslur mjólkursamlaganna voru ekki all-
ar komnar í hendur Framleiðsluráðs land-
búnaðarins, er þetta er ritað, en ljóst var 
orðið, að innvegin mjólk var eitthvað meiri 
þá mánuði en sömu mánuði næstliðins árs. 
Aukning innveginnar mjólkur í mjólkurbú 
allt árið virtist mundu verða um 6%. 

Sauðfé var betur á sig komið, er það 
kom af afrétt, en það hafði verið haustin 
á undan. Meðalfallþungi dilka í sláturhús-
um var að þessu sinni 14,39 kg, en var 
13,71 kg 1963 og 13,75 1962. Hefur meðal-
fallþungi dilka eigi verið þvílíkur, sem á 

síðastliðnu hausti, síðan 1957, en þá var 
hann 15,14 kg, sem var frábært. Fullorðið 
fé reyndist einnig vel til slátrunar. En 
slátrun var lítil, bæði vegna fækkunar 
sauðfjár undanfarin tvö ár og fjölgunar 
þess síðastliðið haust. Endanlegar slátur-
skýrslur eru ekki komnar frá tveimur slát-
urleyfishöfum, en þó eru tölur um slátr-
unina komnar að mestu, svo að eigi getur 
skeikað nema um fáeinar kindur. Fara þær 
tölur hér á eftir, og eru tölur frá 1963 í 
svigum til samanburðar. Slátrað var um 
646.480 (703.939) dilkum, og var dilkakjöt-
ið 9.317 (9.648,7) tonn, en 38.250 (76.884) 
fullorðnum kindum, og var kjötið af þeim 
803 (1.502,7) tonn. Alls var slátrað rúm-
lega 96 þús. kindum færra í sláturhúsum 
síðastliðið haust en haustið 1963, og kjöt-
ið var um 1.030 tonnum minna. Hins vegar 
má gera ráð fyrir því, að sauðfénu, sem 
fækkað hafði tvö undanfarin ár, hafi nú 
aftur fjölgað um 50—60 þúsund, og muni 
því slátrun aukast aftur, þó ekki veru-
lega fyrr en haustið 1966. 

Vegna minni slátrunar en undanfarin 
haust varð útflutningur á kjöti minni en 
áður. Fyrir áramótin síðustu höfðu verið 
flutt út 1927 tonn af dilkakjötsframleiðsl-
unni 1964, en gert er ráð fyrir að flytja 
enn út í byrjun þessa árs um 400 tonn 
af söltuðu dilkakjöti til Noregs. Af ær-
kjöti höfðu um áramótin verið flutt út 132 
tonn af framleiðslunni 1964, en um 40 
tonn voru tilbúin til útflutnings. Eigi er 
gert ráð fyrir meiri útflutningi en hér hefur 
verið talinn. 

Safnazt höfðu nokkrar birgðir af mjólk-
urvörum árin 1962 og 1963, aðallega smjöri 
og osti. Í ársbyrjun 1964 voru smjörbirgð-
irnar 724,3 tonn og ostabirgðirnar 340,6 
tonn. Á árinu 1964 var flutt út af mjólk-
urvörum sem hér segir: 

Smjör 555 tonn 
Ostur 505 — 
Nýmjólkurduft 450 — 
Undanrennuduft 115 — 
Kasein 490 — 

Ekki er enn lokið talningu birgða þess-
ara vara í árslok 1964, en þær birgðir hafa 
minnkað mjög verulega á árinu. 
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Samið var, eins og venja er hin síð-
ustu ár, um nýjan verðlagsgrundvöll land-
búnaðarafurða um mánaðamótin ágúst— 
september, og skal sá verðlagsgrundvöllur 
gilda frá 1. sept. 1964 til 31. ágúst 1965. 
Samkvæmt þessum verðlagsgrundvelli 
skyldi verð afurða af nautgripum hækka 
til framleiðenda um 19,7% að meðaltali, 
sauðfjárafurða um 22,8%, afurðir af hross-
um um 20,9%, en aðrar tekjur framleið-
enda hækka um 20,5%, sem einnig var 
meðalhækkun allra framleiðslutekna þeirra, 
er að landbúnaði vinna. Þessi hækkun var 
þvi nær öll til þess að mæta hækkun á 
kostnaði við landbúnaðarframleiðsluna, 
sem metin var 26,8% á kjarnafóðri, 27,9% 
á tilbúnum áburði, 5% á viðhaldi og fyrn-
ingu húsa, 17,1% á viðhaldi girðinga, 19,8% 
á kostnaði við vélar, 13,8% á flutnings-
kostnaði, 5,7% á vöxtum vegna aukinna 
skulda, 14,3% á ýmislegum kostnaði og 
18,4% vegna hækkunar á aðkeyptri vinnu. 
Laun bónda voru hækkuð um 23,7%, sem 
var 3,2% meiri hækkun en á heildarkostn-
aðinum við vísitölubúið. 

Góðar horfur þykja á því, að framleið-
endur fái fullkomlega það verð, sem þeim 
var áætlað í verðlagsgrundvellinum fyrir 
gærur og húðir, en hins vegar horfir óvæn-
lega um, að þeir fái áætlunarverð fyrir ull-
ina. Hvort þeir fá það verð, sem þeim er 
ætlað í grundvellinum, fyrir þær afurðir, 
sem seldar verða á innlendum markaði, 
verður ekki vitað fyrr en eftir 1—2 ár. 

Úr skýrslu Efnahags- og framfarastofnun-
arinnar um Ísland. 

Nýlega birti Efnahags- og framfara-
stofnunin í París (OECD) ársskýrslu sína 
um efnahagsmál Íslands. Fjallar skýrslan 
um þróun efnahagsmála hér á landi undan-
farin ár fram til nóvember 1964. Skýrslan 
er í þremur meginköflum. Fjallar sá fyrsti 
um þróun framleiðslu, verðlags og greiðslu-
jafnaðar, sá næsti um stefnuna í efnahags-
málum, og að lokum eru svo niðurstöður. 
Fara niðurstöðurnar hér á eftir: 

„Á síðustu árum hefur þróunin í efna-
hagsmálum verið hagstæð á margan hátt. 
Hagvöxtur hefur verið mikill, miklu meiri 

en á tímabilinu 1950—1960 og meiri en í 
flestum öðrum aðildarríkjum OECD. At-
hyglisvert er, hve útflutningur hefur aukizt 
mikið, einkum þegar tekið er tillit til hinna 
miklu launahækkana, er átt hafa sér stað. 
Góð aflabrögð og hækkandi verð á útflutn-
ingsafurðum hafa að nokkru leyti vegið upp 
á móti hækkun framleiðslukostnaðar. Sú 
opinbera aðstoð við útveginn, sem lög-
leidd var í janúar 1964, hefur einnig hjálp-
að í þessu efni. Enn fremur hefur tekizt 
að halda sterkri stöðu í viðskiptunum við 
útlönd. Á árinu 1963 varð nokkur halli á 
viðskiptajöfnuði (vörum og þjónustu), en 
þessi þróun stóð í sambandi við mikla aukn-
ingu fjárfestingar og var í samræmi við 
framkvæmdaáætlunina fyrir tímabilið 1963 
—1966. Viðskiptajöfnuðurinn hefur orðið 
hagstæðari árið 1964. Gjaldeyrisforðinn 
hélt áfram að vaxa 1963 og hefur haldizt 
mikill á árinu 1964. 

Þróunin innan lands og á greiðslujöfn-
uðinum við útlönd á að verulegu leyti rætur 
sínar að rekja til nýrrar tækni í fiskveið-
um Íslendinga og mikillar eftirspurnar eft-
ir íslenzkum útflutningsafurðum erlendis. 
En hún stafar einnig að miklu leyti af 
betri stjórnarstefnu. Viðreisnarráðstafan-
irnar 1960 fólu í sér mikilvægar og varan-
legar umbætur í efnahagsmálastefnunni. 
Afnám verðmisræmis í áföngum og aukið 
innflutningsfrelsi hafa beint fjárfestingunni 
í betri farveg en áður og aukið afköstin. 

Ákveðnari stefna í peningamálum og 
fjármálum hefur styrkt greiðslujöfnuðinn. 
Framkvæmdaáætlunin fyrir 1963—1966, 
hin fyrsta sinnar tegundar á Íslandi, var 
samþykkt á árinu 1963 í því skyni að stuðla 
að auknum hagvexti og skynsamlegri 
stefnu í efnahagsmálum. Hún var mikið 
framfaraspor, enda þótt enn sé of skammt 
um liðið frá samþykkt hennar, til þess að 
hún hafi getað haft veruleg áhrif á þróun 
efnahagsmála. 

En stefnan í efnahagsmálum hefur enn 
ekki megnað að stöðva verðbólguna, sem 
hélt áfram með miklum hraða árin 1962 og 
1963. Ástandið hefur þó batnað verulega á 
árinu 1964. Verðlag hefur verið stöðugt 
frá þvi í maí sl., og dregið hefur verulega 
úr aukningu eftirspurnar innan lands, svo 
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og úr launahækkunum. Stjórnarvöldin hafa 
nú tækifæri til að hagnýta það, að í fyrsta 
sinn um langt skeið hafa almennir kjara-
samningar verið gerðir, er aðeins fela í 
sér hóflega aukningu framleiðslukostnaðar, 
taka til flestra verkalýðsfélaga og gilda í 
eitt ár. En þrátt fyrir það verður erfitt 
að skapa nokkurn veginn stöðugt ástand í 
náinni framtíð vegna þeirra kauphækkana, 
er urðu af völdum síðustu samninga, vegna 
þess að tekin voru á ný upp ákvæði um 
vísitöluuppbætur á laun og vegna hækk-
unar á afurðaverði til bænda í september 
sl. En það er ljóst, að möguleikarnir til 
þess að ná góðum árangri eru betri en um 
langt skeið. Brýnasta verkefni stjórnar-
valdanna hiýtur að vera að varðveita hið 
bætta samstarf við aðila vinnumarkaðarins, 
sem síðustu kjarasamningar bera vott um. 
Vonandi munu allir hlutaðeigandi gera sér 
ljóst, hversu mikilvægt það er, að þeir 
kjarasamningar, er gerðir verða á árinu, 
hafi ekki verðbólguáhrif. 

Ólíklegt er hins vegar, að varanlegt jafn™ 
vægi náist, nema dregið verði úr um-
frameftirspurn. Fjárlög eru mikilvægasti 
þátturinn í ráðstöfunum stjórnarvalda til 
þess að draga úr umframeftirspurn eftir 
framleiðsluþáttum, einkum á vinnumark-
aðnum. Útgjöld fjárlaga aukast ört og 
aukning á niðurgreiðslum og öðrum til-
færslum tekna hefur aukið ráðstöfunar-
tekjur einstaklinga og þar með eftirspurn-
arþrýstinginn. Þar af leiðandi hefur fjár-
hagsstaða ríkisins versnað mjög. Mikilvægt 
er, að þessari þróun í fjármálum ríkisins 
verði snúið við. Þetta verður þó erfitt, eins 
og aðstæðurnar eru nú, er almenningur 
óskar samtímis eftir auknum ríkisútgjöld-
um og lægri sköttum. Það er hins vegar 
óraunhæft að búast við, að jafnvægi geti 
náðst, nema hert sé að í fjármálastefnu 
ríkisins. 

Einnig er nauðsyn að gæta sem fyrr 
aðhalds í útlánum bankanna. Gera má ráð 
fyrir, að vísitöluákvæði í vissum lána-
samningum muni stuðla að heilbrigðari 
fjárfestingu. 

Sé yfir lengri tíma litið, er æskilegt, að 
haldið sé áfram ráðstöfunum til að draga 
úr misræmi í verðlagi og tryggja þar með 

betri nýtingu framleiðsluþáttanna. Ríkis-
stjórnin hefur einnig mikilvægu hlutverki 
að gegna við að skapa betra kerfi til 
ákvörðunar launa og tekna, en árangurinn 
af því starfi byggist að sjálfsögðu á sam-
vinnu og ábyrgðartilfinningu launþega og 
atvinnurekenda. Júní-samkomulagið var 
mikilvægt skref í rétta átt. Auk þess þarf 
að leggja drög að stefnu í landbúnaðarmál-
um, sem fullnægir sanngjörnum óskum 
bænda, án þess að stofna öðrum mikilvæg-
um markmiðum almennrar efnahagsmála-
stefnu í hættu. Árangur á þessum sviðum 
myndi gera það auðveldara að halda jafn-
vægi í efnahagsmálum og hafa hagstæð 
áhrif á hagvöxtinn." 

Nýir lánaflokkar Stofnlánadeildar 
sjávarútvegsins. 

Bankamálaráðherra undirritaði hinn 27. 
janúar 1965 reglugerð um nýja lánaflokka 
Stofnlánadeildar sjávarútvegsins. Reglu-
gerðin byggist á samningi, sem gerður hef-
ur verið um starfsemi hinna nýju lána-
flokka milli Seðlabanka Íslands, Lands-
banka Íslands og Útvegsbanka Íslands. í 
samningnum er gert ráð fyrir því, að fjár-
magn það frá þessum bönkum, sem nú er 
bundið í útlánum Stofnlánadeildarinnar, 
verði að verulegu leyti látið ganga til nýrra 
lána í þessum lánaflokkum, eftir því sem 
það losnar. Af því heildarfjármagni, sem 
um er að ræða, munu þessir bankar leggja 
fram 100 millj. kr. sem framlagsfé, en 235 
millj. sem lán til 25 ára. Með þessum hætti 
verður unnt að lána úr hinum nýju lána-
flokkum Stofnlánadeildarinnar um 40 millj. 
kr. á ári, en sú upphæð mun eftir nokkur 
ár hækka í um 50 millj. kr. árlega. Auk 
þessa fasta fjármagns mun verða athugað 
um frekari lánsfjáröflun til starfsemi deild-
arinnar bæði frá þeim bönkum, sem aðilar 
eru að þessum samningi, svo og öðrum 
aðilum. 

Stjórn og starfsemi þessara lánaflokka 
Stofnlánadeildarinnar verður háttað sem 
hér segir. Ákvarðanir um lánveitingar 
verða í höndum sérstakrar stjórnarnefnd-
ar, sem skipuð verður fulltrúum banka-
stjórna Seðlabankans, Landsbankans og Út-
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vegsbankans. Gert er ráð fyrir því, að um-
sóknir um lán verði lagðar fyrir viðskipta-
banka viðkomandi fyrirtækis, annað hvort 
Landsbankann eða Útvegsbankann, sem 
munu athuga fjárhag umsækjenda og leggja 
umsóknirnar síðan fyrir fyrrgreinda stjórn-
arnefnd. Að öðru leyti er umsjón og starf-
semi lánaflokkanna í höndum Stofnlána-
deildar Sjávarútvegsins, sem er deild í 
Seðlabankanum. 

Tilgangur hinna nýju lánaflokka Stofn-
lánadeildarinnar er að stuðla að aukinni 
framleiðslu og framleiðni í fiskiðn-
aði og skyldri starfsemi. Er með 
þessari nýju lánastarfsemi reynt að 
bæta úr brýnni þörf fyrir aukin lán 
til fiskiðnaðar og fiskvinnslu. Er það 
einnig ætlun þeirra þriggja banka, sem að 
lánaflokkunum standa, að vinna að betri 
undirbúningi og samræmingu útlána til 
fiskiðnaðarins í heild, og munu þeir um 
það leita samvinnu við aðra aðila, er stunda 
lánastarfsemi á sama sviði, svo sem Fram-
kvæmdabanka Íslands, Atvinnuleysistrygg-
ingasjóð og Fiskveiðasjóð Íslands. 

Fjárlögin fyrir 1965. 

Fjárlög fyrir árið 1965 voru samþykkt 
á Alþingi hinn 22. desember sl. Helztu 
niðurstöðutölur fjárlaga eru sýndar hér á 
eftir og tölur úr fjárlögum fyrir árið 1964 
teknar með til samanburðar. 

1964 1965 
millj. kr. millj. kr. 

Rekstrartekjur 2.690,1 3.523,1 
Rekstrarútgjöld 2.516,6 3.302,0 
Innborganir á eigna-
hreyfingareikning . . . . 6,1 6,1 
Útborganir af eigna-
hreyfingareikningi . .. 160,1 210,3 
Greiðsluafgangur . . . . 19,5 16,9 

Samkvæmt þessu er rekstrarafgangur á-
ætlaður 221,1 millj. kr., en það er 47,6 millj. 
kr. hækkun frá fyrra ári. Umframgreiðslur 
af eignahreyfingareikningi eru hins vegar 
áætlaðar 50,2 millj. kr. hærri en í f jár-
lögum 1964. Verður greiðsluafgangur f jár-

laga 1965 þannig lægri en greiðsluafgang-
ur fjárlaga 1964, sem nemur 2,6 millj. kr. 

Rekstrartekjur eru nú áætlaðar alls 
3.523,1 millj. kr., en það er hækkun frá 
fjárlögum 1964 um 833,0 millj. kr. eða 
31%. Af tekjunum nema skattar og tollar 
3.064,9 millj. kr. eða 87%. Tæpur helm-
ingur þeirra, 1.490,6 millj. kr., er aðflutn-
ingsgjöld, en tekjur af söluskatti til ríkis-
sjóðs eru áætlaðar 848,6 millj. kr. Inn-
heimta ríkissjóðs á þessum tveimur tekna-
liðum er þó meiri en hér kemur fram, þar 
sem hluti þeirra rennur til jöfnunarsjóðs 
sveitarfélaga samkv. lögum, eða 78,5 millj. 
kr. af aðflutningsgjöldum og 73,9 millj. 
kr. af söluskatti. 

Rekstrarútgjöld hækka um 785,4 millj. 
kr., sem er 31,2% eða svipað hlutfallslega 
og rekstrartekjurnar. Hækkunin er lang-
mest á niðurgreiðslum og uppbótum á út-
fluttar landbúnaðarafurðir, en þessir 
gjaldaliðir falla undir 19. gr. fjárlaga (til 
óvissra útgjalda o. fl .) . Er áætlað, að nið-
urgreiðslur og uppbætur nemi samtals á 
árinu 726 millj. kr. eða 22% af heildar-
rekstrarútgj öldunum. Nemur hækkunin frá 
fjárlögum 1964 333 millj. kr. Gjöld sam-
kvæmt 19. gr. í heild eru áætluð 809,4 
millj. kr. og hækka um tæp 93% frá fjár-
lögum 1964. Gjöld vegna atvinnumála (16. 
gr. f járlaga) hækka einnig verulega eða úr 
249,2 millj. kr. í 449,5 millj. kr„ en það er 
hækkun um rúmlega 80%. Tæpur helm-
ingur af hækkuninni rennur til sjávarút-
vegsmála, m. a. vegna aukinna framlaga 
til Fiskveiðasjóðs Íslands og Aflatrygginga-
sjóðs, samkv. lögum nr. 1/1964 um ráð-
stafanir vegna sjávarútvegsins o. fl. Hækk-
un annarra gjaldaliða fjárlaganna varð 
minni. Þannig hækkuðu útgjöld til félags-
mála um 79,3 millj kr. eða 11,7% og út-
gjöld til menntamála um 78,3 millj. kr. 
eða um 18,1%. Þeir gjaldaliðir, sem hér 
hafa verið taldir, nema samtals tæplega 
% hlutum af útgjöldunum í heild. 

Í samkomulagi ríkisstjórnarinnar og Al-
þýðusambands Íslands frá því í júní sl. 
er m. a. gert ráð fyrir verðtryggingu kaup-
gjalds. Hefur framfærsluvísitölunni síðan 
verið haldið niðri með auknum niður-
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greiðslum, og lá fyrir Alþingi nú í haust 
að afla fjár til þessara auknu greiðslna 
1965. í samræmi við þetta var samþykkt 
á Alþingi í des. sl. frumvarp, þar sem sölu-
skattur var hækkaður úr 5,5% í 7,5% frá 
1. janúar 1965 að telja. Einnig var ákveðið 
að nota heimild í lögum um hækkun á 
leyfisgjöldum af bifreiðum og bifhjólum 
um 25%. Áætlað er, að söluskattshækkun-
in gefi ríkissjóði um 246 millj. kr. tekjur 
á árinu 1965 og hækkun leyfisgjalda um 
28 millj. kr. Niðurgreiðslurnar þurfa hins 
vegar að aukast um 207 millj. kr. Tekju-
hækkunin fer því til þess að greiða þessa 
útgjaldaaukningu, svo og aðrar hækkanir 
á f járlagafrumvarpinu, m. a. vegna hækk-
unartillagna fjárveitinganefndar, svo og 
vegna aukinna útgjalda ríkissjóðs, sem 
verða af væntanlegri 3% kauphækkun, sem 
söluskattsbreytingin hefur í för með sér. 

Kaupgjalds- og verðlagsmál. 

Síðan júnísamkomulagið, sem birt er í 
síðasta hefti Fjármálatíðinda, var gert, 
hefur verið fremur rólegt á vinnumarkaðn-
um. Samningar hafa smátt og smátt verið 
gerðir í anda samkomulagsins milli verka-
lýðsfélaga og vinnuveitenda og engin meiri 
háttar átök átt sér stað. Þessir samningar 
renna yfirleitt út í vor. 

Upp úr áramótum hófst verkfall hjá 
bátcisjómönnum við Faxaflóa. Frá sama 
tíma fóru bátasjómenn á Akureyri í verk-
fall, en verkfallið þar hafði lítil áhrif, enda 
var síldveiðisamningnum ekki sagt upp á 
Akureyri. í janúarlok bættust sjómenn við 
Breiðaf jörð í hópinn. Nokkrum dögum síð-
ar náðust samningar. Voru ýmsar tilfærsl-
ur gerðar á eldri samningum og erfitt að 
segja um heildarútkomu. 

Í febrúar náðu BSRB og ríkisstjórnin 
samningum um 6,6% launahæklcun handa 
opinberum starfsmönnum á grundvelli júní-
samkomulagsins. Verka samningarnir aft-
ur fyrir sig til 1. okt. sl. 

Frá 1. marz n.k. verður almenn hækkun 
á kaupi um 3,05% vegna hækkunar á fram-
færsluvísitölu, en tekin hefur verið upp 
aftur vísitölubinding á kaupgjaldi, eins og 
gert var ráð fyrir í júnísamkomulaginu. 

X. tafla. Vísitala framfærslukostnaðar. 
Marz 1959 = 100. 

1960 1961 1962 1963 1964 
Janúar 100 104 116 128 149 
Febrúar . . . . 100 104 116 128 153 

101 104 116 129 158 
Apríl 104 104 116 130 161 
Maí 105 104 116 131 163 

105 104 116 131 163 
Júli 103 105 117 132 163 
Ágúst 104 106 120 133 163 
September . . 101 110 122 138 163 
Október 102 114 125 144 163 
Nóvember . .. . 103 116 125 146 164 
Desember . .. 103 115 126 146 165 

ATH. Umreikna má þessa vísitölu í vísitölu 
samkvæmt eldra grundvelli með því að marg-
falda hana með 2,025. 

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

1960 1961 1962 1963 
Febrúar 132 152 173 182 

148 153 175 183 
Október 150 168 180 197 

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

Vísitala framfærslukostnaðar er sýnd í 
X. töflu. Vísitalan hækkaði á árinu 1964 
um 19 stig eða 13%, en það er heldur 
minni hækkun en árið áður, er vísitalan 
hækkaði um 20 stig eða tæp 16%. 

Vísitala byggingarkostnaðar er sýnd í 
XI. töflu. Vísitalan í október sl., en hún 
gildir frá 1. nóv. 1964—28. febrúar 1965, 
var 220 stig og hafði hækkað um 23 stig 
frá sama tímabili 1963 eða um 11,7%. 
Hækkunin stafar aðallega af hækkun á 
kaupgjaldi, en einnig af hækkaðri álagn-
ingu á ýmsar byggingarvörur og hækkun 
á gatnagerðargjaldi. 

Viðskiptasamningar. 

Frakkland. Hinn 10. febrúar 1964 var 
viðskiptasamningur Íslands og Frakklands 
frá 6. desember 1951 framlengdur til 31. 
desember 1964. 
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Pólland. Hinn 12. september 1964 var á 
grundvelli viðskiptasamnings frá 18. nóv-
ember 1949 undirritað í Varsjá samkomu-
lag um viðskipti milli Íslands og Póllands 
á tímabilinu 1. október 1964 til 30. septem-
ber 1965. 

Tékkóslóvakía. Hinn 22. september 1964 
var á grundvelli viðskiptasamnings frá 26. 
ágúst 1963 undirritað í Prag samkomulag 
um gagnkvæmar vöruafhendingar á tíma-
bilinu 1. október 1964 til 30. september 
1965. 

Austur-Þýzkaland. Einkavörusamningur. 
í nóvember 1964 sömdu Íslenzka vöru-
skiptafélagið og Kammer fiir Aussenhandel 
í Austur-Þýzkalandi um vörulista fyrir 
gagnkvæmum vöruafhendingum á árinu 
1965. 

Peningamarkaðurinn. 

Hér á eftir verða rakin meginatriði þró-
unarinnar á peningamarkaðnum á síðara 
helmingi ársins 1964 til nóvemberloka og 
rætt m. a. um innlán og útlán banka og 
sparisjóða, stöðu ríkissjóðs og peninga-
stofnana gagnvart Seðlabankanum og 
gjaldeyrisviðskipti Seðlabankans. Þróun 
þessara mála kemur einnig greinilega fram 
á meðfylgjandi töflum og linuritum, en 
sérstakur fréttaþáttur er í ritinu um gjald-
eyrisstöðu bankanna og grein um banka-
vexti, þar sem rætt er um breytingu á 
vaxtakjörum, sem gerð var um áramótin. 

Peningamálin eru að sjálfsögðu í bein-
um tengslum við efnahagsmálin í heild, 
svo sem sjávarafla og aðra framleiðslu, 
útflutning og innflutning og áhrifin á milli 
eru gagnkvæm. Mikil útflutningsfram-
leiðsla, meira jafnvægi en áður í kaup-
gjalds- og verðlagsmálum og minni aukn-
ing á innflutningi endurspegluðust á pen-
ingamarkaðnum í batnandi gjaldeyrisstöðu, 
mikilli aukningu innlána, peningamagns og 
batnandi lausafjárstöðu bankanna. Þróun-
in er að flestu leyti hagstæðari en á árinu 
1963 og í aðalatriðum svipuð og síðara 
hluta áranna 1961 og 1962. Hin mikla aukn-
ing á peningamagni og á lausum innstæð-
um bankanna hjá Seðlabankanum hefur 
þó nú, eins og þá, fólgna í sér vissa hættu 

PENINGAMAGN 

á nýrri þenslu samfara vaxandi innflutn-
ingi. Sú hætta gæti orðið raunveruleg, ef 
hnekkt væri því jafnvægi, sem nú er á 
sviði kaupgjalds og verðlags. 

Staða ríkissjóðs gagnvart Seðlabankan-

SPARIFÉ í BÖNKUM OG 
SPARISJÓÐUM 
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XII. tafla. Yfirlitstölur úr reikningum banka og sparisjóða. 

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

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

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

og 6. dálki 1 XIII. töflu. 
5) Gjaldeyrisstaða bankanna: Sama tala og í 7. dálki V. töflu. 
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XIII. tafla. Úr reikningum Seðlabankans. 

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

2) Mótvirðisfé: Þarna er auk mótvirðisfjár á nafni ríkissjóðs og Framkvæmdabankans talið mót-
virði bandarískra vörukaupalána (P.L. 480). 
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XIV. tafla. Úr reikningum viðskiptabanka og sparisjóða* 

Í millj. kr. 

S p a r i i n n l á n V e l t i i n n l á n Ú t l á n 

Í millj. kr. 
Bankar 

(1) 

Spari-
sjóðir 

(2) 

Sam-
tals 
(3) 

Bankar 
(4) 

Spari-
sýóðir 

(5) 

Sam-
tals 
(6) 

Bankar' 
(7) 

Spari-
sjóðir 

(8) 

Sam-
tals 
(9) 

Árslok 1956 976,0 251,8 1.227,8 460,9 12,2 473,1 2.222,3 240,7 2.463,0 
— 1957 1.105,2 291,4 1.396,6 596,9 14,0 610,9 2.472,7 271,9 2.744,6 
— 1958 1.235,4 334,8 1.570,2 737,6 17,9 755,5 2.963,6 315,7 3.279,3 
— 1959 1.426,0 394,2 1.820,2 797,4 28,4 825,8 3.513,8 385,2 3.899,0 
— 1960 1.739,9 454,7 2.194,6 769,2 21,1 790.3 3.784,2 412,5 4.196,7 
— 1961 2.187,4 555,8 2.743.2 1.003,4 30,7 1.034,1 4.056,0 491,9 4.547,9 

Mánaðarlok 1962: 
Janúar 2.228,0 563,3 2.791,3 1.091,0 36,1 1.127,1 4.022,7 485,1 4.507,8 
Febrúar 2.261,1 567,3 2.828,4 1.106,5 37,5 1.144,0 4.044,2 494,2 4.538,4 
Marz 2.287,2 573,7 2.860,9 1.141,0 24,3 1.165,3 4.048,5 500,9 4.549,4 
Apríl 2.319,3 588,3 2.907,6 1.256,8 41,8 1.298,6 4.126,1 512,2 4.638,3 
Maí 2.384,4 601,0 2.985,4 1.271,7 40,2 1.311,9 4.226,1 523,9 4.750,0 
Júní 2.433,0 609,4 3.042,4 1.196,1 41,6 1.237,7 4.283,5 540,0 4.823,5 
Júlí 2.481,1 619,0 3.100,1 1.195,6 45,2 1.240,8 4.370,2 552,5 4.922,7 
Ágúst 2.515,9 623,3 3.139,2 1.218,0 50,6 1.268,6 4.391,1 561,5 4.952,6 
September . . . 2.566,0 639,7 3.205,7 1.249,4 56,1 1.305,5 4.617,8 577,8 5.195,6 
Október 2.613,3 654,0 3.267,3 1.301,0 51,0 1.352,0 4.647,0 592,6 5.239.6 
Nóvember . . . . 2.615,6 654,4 3.270.0 1.268,0 53,2 1.321,2 4.610,7 599,8 5.210,5 
Desember . . . . 2.810,0 704,9 3.514,9 1.168,6 45,3 1.213,9 4.518,8 614,1 5.132,9 

Mánaðarlok 1963: 
Janúar 2.882,1 707,5 3.589,6 1.326,7 53,1 1.379,8 4.592,1 610,3 5.202.4 
Febrúar 2.914,3 722,5 3.636,8 1.286,5 52,9 1.339,4 4.626,2 620,8 5.247,0 
Marz 2.938,2 724,5 3.662,7 1.266,1 39,9 1.306,0 4.683,4 632,2 5.315,6 
Apríl 2.954,0 736,3 3.690,3 1.414,0 46,5 1.460,5 4.773,2 638,8 5.412,0 
Maí 3.059,2 754,4 3.813.6 1.400,8 47,4 1.448,2 4.954,8 650,6 5.605,4 
Júní 3.104,8 757,7 3.862,5 1.245,6 49,7 1.295,3 5.073,8 664,3 5.738,1 
Júlí 3.172,6 759,6 3.932.2 1.236,8 55,4 1.292,2 5173,6 677,1 5.850,7 
Ágúst 3.184,0 766,5 3.950,5 1.221,1 47,1 1.268,2 5.288,7 683,9 5.972,6 
September . . . 3.190,8 764,8 3.955,6 1.283,7 59,6 1.343,3 5.441,6 692,9 6.134,5 
Október 3.212,2 763,9 3.976,1 1.269,4 55,6 1.325,0 5.426,4 695,0 6.121,4 
Nóvember . . . . 3.192,8 760,0 3.952,8 1.287,6 48,2 1.335,8 5.451,2 691,1 6.142,3 
Desember . . . . 3.421,7 817,5 4.239,2 1.100,9 49,3 1.150,2 5.201,7 693,7 5.895,4 

Mánaðarlok 1964: 
Janúar 3.444,6 814,4 4.259,0 1.269,7 52,9 1.322,6 5.218,8 694,1 5.912,9 
Febrúar 3.493,2 817,6 4.310,8 1.283,8 39,5 1.323,3 5.249,2 698,1 5.947,3 
Marz 3.510,7 815,8 4.326,5 1.278,0 42,3 1.320,3 5.249,0 700,2 5.949,2 
Apríl 3.556,4 845,2 4.401,6 1.355,4 43,7 1.399,1 5.362,0 716,7 6.078,7 
Maí 3.595,7 863,5 4.459,2 1.428,5 54,4 1.482,9 5.579,8 731,2 6.311,0 
Júní 3.625,0 882,0 4.507,0 1.369,0 50,7 1.419,7 5.580,7 743,5 6.324,2 
Júlí 3.679,3 888,8 4.568,1 1.469,8 61,2 1.531,0 5.727,2 761,8 6.489,0 
Ágúst 3.730,5 893.1 4.623 6 1.447,4 67,0 1.514,4 5.789,6 766,5 6.556,1 
September . .. 3.753,4 892,1 4.645.5 1.515,6 63,4 1.579,0 5.928,0 772,6 6.700,6 
Október 3.810,5 913,6 4.724,1 1.581,4 77,0 1.658,4 5.970,9 791,0 6.761.9 
Nóvember . . . . 3.806,6 904,2 4.710,8 1.521,5 69,0 1.590.5 5.989,4 797,3 6.786,7 

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

2) Spariinnlán eru hér tilgreind að frádregnum innstæðum í sparisjóðsávisanabókum. 
3) Með veltiinnlánum er talið geymslufé vegna innflutnings og innstæður í sparisjóðsávisanabók-

um. 
* Tölum þeirra sparisjóða, sem gerðir hafa verið að bönkum eða útibúum banka, er í töflunni bætt 

við tölur banka og þær jafnframt dregnar frá tölum sparisjóða. Tilfærsla er gerð aftur i tím-
ann, frá því að breytingin á sér stað hjá hverjum sparisjóði, og gildir það um eftirtalda 
sparisjóði: 
Verzlunar- (banki apr. 1961), Samvinnu - (banki 31. ág. 1963), Húsavíkur (útibú Landsb. 1. jan. 
1963), Húnavatnssýslu (útibú Búnaðarb. 1. júlí 1963), Holta- og Ásahrepps (útib. Búnb. 1. 
marz 1964), Sauðárkróks og Stykkishólms (útib. Búnb. 1. júlí 1964), Akraness (útibú Landsb. 1. 
nóv. 1964). 
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um var miklu óhagstæðari á síðara hluta 
ársins en árið áður. Staðan rýrnaði mjög 
á fyrra helmingi ársins. Þá var greiddur 
út meginhluti þeirrar fjárhagsaðstoðar, er 
útgerð og fiskvinnslu var veitt úr ríkis-
sjóði vegna kauphækkana í desember 1963. 
Tekjur þær, sem aflað var á móti, þ. e. a. s. 
hækkun söluskatts úr 3% í 5 1/2%, komu 
inn aðallega á síðara hluta ársins, og hefði 
því mátt búast við, að staða ríkissjóðs batn-
aði jafnmikið þá og hún rýrnaði fyrra hluta 
ársins. Svo varð þó ekki, enda tóku þá við 
stórauknar niðurgreiðslur á vöruverð, sem 
fylgdu í kjölfar samkomulags í kaupgjalds-
málum í júní, en það fól m. a. í sér verð-
tryggingu launa. 

Hreyfingar á stöðu ríkissjóðs á síðara 
hluta ársins út af fyrir sig urðu hins veg-
ar svipaðar og undanfarin ár. Batnaði hún 
um 18 millj. kr. á móti 3 millj. kr. 1963 
og 26 millj. kr. 1962, og er þá miðað við 
mánuðina júlí—nóvember að báðum með-
töldum. Varð þannig lítilsháttar innstreymi 
fjár í Seðlabankann vegna viðskiptanna 
við ríkissjóð. Það hrökk hins vegar ör-
skammt til þess að mæta útstreymi fjár að 
upphæð yfir 250 millj. kr. á fyrra hluta 
ársins, er valdið hafði vexti peningamagns 
og byggt upp lausaf járstöðu bankanna. 

Útlán banka og sparisjóða jukust á tima-
bilinu um 463 millj. kr. samanborið við 
404 millj. kr. á sama tíma 1963. Þetta er 
mikil aukning miðað við, að lánsþörf vegna 
birgða útflutningsafurða jókst ekki yfir 
þetta tímabil, og meiri aukning en ákjós-
anlegt hefði verið með tilliti til jafnvægis 
í efnahagsmálum. Af útiánaaukningu 
bankanna, sem nam samtals 409 millj. kr., 
runnu 65 millj. kr. til sjávarútvegs, 133 
millj. kr. til landbúnaðar, 49 millj. kr. til 
bygginga, 78 millj. kr. til sveitarfélaga og 
84 millj. kr. til annars. 

Innlán hjá bönkum og sparisjóðum juk-
ust um 375 millj. kr. á móti 131 millj. kr. 
1963 og 311 millj. kr. 1962. Af aukningunni 
eru 204 millj. kr. sparifé og 171 millj. kr. 
veltiinnlán. Á sama tímabili 1963 jókst 
sparifé aðeins um 90 millj. kr. og veltiinn-
lán um 41 millj. kr., en innlánaþróunin var 
þá sérstaklega óhagstæð. Aukning innlána 
skiptist þannig, að 334 millj. kr. eru hjá 

MÓTVIRÐISFÉ OG GEYMSLUFÉ 

bönkum, en 41 millj. kr. hjá sparisjóðum. 
Eins og á tölunum sést, hefur þróunin á 
þessu sviði verið mjög hagstæð í heild sinni 
og ber vitni miklum tekjum og endurvöktu 
trausti á íslenzkum gjaldmiðli samanborið 
við árið á undan. Aukningin hefur hins 

HEILDARÚTLÁN BANKA OG 
SPARISJÓÐA 
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XV. tafla. Efnahagsreikningur Seðlabankans. 
Í millj. kr. 

ÁRSLOK Mánaðarlok 1964 

1962 1963 JÚIlí Júlí Ág. Sept. Okt. Nóv. 

E i g n i r : 
Gullmynt 48,7 43,7 43,7 43,7 43,7 43,7 43,7 43,7 

Erlendar eignir 1.465,9 1.459,9 1.516,7 1.450,6 1.514,5 1.516,0 1.593,6 1.665,8 
a. Erlendir bankar 
b. Erlend verðbréf 
c. Erlendir víxlar 
d. Vöruskiptareikningar . . 

252.8 
1.062,4 

43,8 
106.9 

282,9 
1.018,4 

33,0 
125,6 

217,2 
1.131,6 

18,8 
149,1 

206,0 
1.072,3 

26,8 
145,5 

174,8 
1.199,3 

26,2 
114,2 

124,1 
1.258,3 

43,3 
90,3 

196,2 
1.271,4 

43,2 
82,8 

168,0 
1.424,6 

42,6 
30,6 

Kvóti hjá Alþjóðagjaldeyrissj. 483,7 483,7 483,7 483,7 483,7 483,7 483,7 483,7 
a. Gullframlag 
b. Krónuframlag 

120,9 
362,8 

120,9 
362,8 

120,9 
362,8 

120,9 
362,8 

120,9 
362,8 

120,9 
362,8 

120,9 
362,8 

120,9 
362,8 

Skuldir á hlaupareikningi 141,2 81,6 293,2 389,6 334,7 323,0 335,0 291,0 
a. Aðalviðsk.reikn. ríkissj.. 
b. Aðrir ríkisreikningar . . 
c. Lán til ríkissjóðs vegna 

alþjóðastofnana 
d. Ríkisstofnanir 
e. Aðrir reikningar 

126,6 

4,8 
9,7 
0,1 

76,7 

4,7 

0,2 

132,9 
155,4 

4,7 

0,2 

2131 
171,6 

4,7 

0,2 

167,6 
162,2 

4,7 

0,2 

193,3 
124,8 

4,7 

0,2 

219,6 
110,5 

4,7 

0,2 

212,9 
73,2 

4.7 

0,2 

Verðbréf 294,6 353,8 373,8 362,5 413,5 399,3 394,0 393,0 
a. Innlend verðbréf 
b. Stóreignaskattsbréf . . . . 
c. Endurlánað erlent lánsfé 

286,4 
8,2 

265,9 
7,4 

80,5 

285,1 
7,4 

81,3 

273,8 
7,4 

81,3 

324,8 
7,4 

81,3 

310,6 
7,4 

81,3 

305,3 
7,4 

81,3 

309,8 
7,4 

75,8 

Peningastofnanir 1.093,9 1.150,0 1.115,3 1.190,6 1.207,8 1.264,1 1.319,4 1.269,6 

a. Reikningssk. banka og 
sparisjóða 

b. Reikningssk. fjárfesting-
ariánastofnana 

c. Lán gegn verðbréfum .. 
d. Endurkeyptir víxlar . . . . 
e. Stofniánadeildin 

4,4 

19,0 

682,3 
388,2 

2,0 

10,0 
746,6 
391,4 

14,8 

752,6 
347,9 

12,4 

833.1 
345,1 

15,0 

850,7 
342,1 

11,0 

912,7 
340,4 

10,8 

971.4 
337,2 

31,8 

4,5 
907,2 
326,1 

Gengistapsreikningur 1960 34,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 

Ýmislegt 15,8 16,2 30,0 24,9 16,7 30,2 34,4 38,5 

Sjóður 0,3 0,6 0,6 0,5 0,6 0,7 0,5 0,4 

Alls 3.573,1 3.622,5 3.890,0 3.979,1 4.048,2 4.093,7 4.237,3 4.218,7 
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XV. tafla, frh. Efnahagsreikningur Seðlabankans 
Í millj. kr. 
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XVI. tafla. Efnahagsreikningur viðskiptabankanna* 
Samandreginn efnahagur Landsbankans, Útvegsbankans, Búnaðarbankans, 

Iðnaðarbankans, Verzlunarbankans og Samvinnubankans. 

Í millj. kr. 

ÁRSLOK Mánaðarlok 1964 

1962 1963 Júní Júlí Ág. Sept. Okt. Nóv. 

E i g n i r : 

Innlend verðbréf 457,1 568,1 605,4 617,9 617,0 633,3 638,2 638,9 

Innlendir víxlar 2.335,0 2.580,6 2.752,7 2.849,5 2.907,3 2.977,9 3.039,3 3.012,4 

Afborgunarlán 165,3 189,5 200,0 211,5 218,7 218,8 225,6 227,5 

Lán í hlaupareikn., reiknings-
lán, viðskiptalán o. fl 1.390,1 1.697,4 1.833,3 1.841,5 1.836.0 1.886,1 1.846,1 1.906,7 

Endurlánað erlent lánsfé . . 171,4 166,2 189,2 206,8 210,5 211,9 221,7 204,0 

Erlendar eignir, nettó 224,2 229,3 274,2 -^235,8 -^216,5 267,4 -^242,9 -H 224,2 

Seðlabankinn 934,7 922,7 1.113,2 1.161,3 1.239,4 1.284,7 1.397,2 1.318,6 

Aðrar innlendar peningast. . . 16,2 15,5 39,3 34,2 32,4 32,0 23,9 16,8 

Ábyrgðatryggingar 901,1 1.041,3 1.235,1 1.243,8 1.241,0 1.247,2 1.221,6 1.073,1 

Ýmislegt 137,8 145,9 353,8 377,8 343,4 407,1 450,2 429,4 

Sjóður 45,9 60,6 87,2 93,7 89,6 77,6 77,7 86,3 

Samtals 6.330,4 7.158,5 8.135,0 8.402,2 8.518,8 8.709,2 8.898,6 8.689,5 

S k u l d i r : 

Innstæðufé í sparisjóði og 
gegn skírteinum 3.079,2 3.722,7 4.019,3 4.084,9 4.122,5 4.159,7 4.208,0 4.214,9 

Innstæðufé í hlaupareikningi, 
reikn.lánum og viðsk.lánum 942,4 830,9 1.026,6 1.113,7 1.111,9 1.170,1 1.246,6 1.165,2 

Endurseldir víxlar 682,3 746,6 752,6 833,1 850,7 912,7 972,9 910,0 

Ábyrgðir 901,1 1.041,3 1.235,1 1.243,8 1.241,0 1.247,2 1.221,6 1.073,1 

Seðlabankinn 4,2 2,0 14,4 12,4 15,0 10,5 10,8 35,5 

Aðrar innl. peningastofnanir 9,3 2,3 1,4 1,4 1,0 — — — 

Ýmislegt 167,9 199,2 469,9 500,9 564,7 597,0 621,8 686,2 

Stofnfé 32,7 36,0 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 

Varasjóður 280,9 341,6 341,8 338,1 338,1 338,1 350,4 330,7 

Annað eigið fé 230,4 235,9 235,0 235,0 235,0 235,0 227,6 235,0 

Samtals 6.330,4 7.158,5 8.135,0 8.402,2 8.518,8 8.709,2 8.898,6 8.689,5 

* Í XVI. töflu eru meðtaldir öll árin sparisjóðir, sem eru nú útibú Landsbanka (Sparisj. Húsa-
vikur 1. jan. 1963 og Sparisj. Akraness 1. okt. 1964) og Búnaðarbanka (Sparisj. Húnavatnssýslu 
1. jan. 1963, Sparisj. Holta- og Ásahrepps 1. marz 1964, Sauðárkróks og Stykkishólms 1. júlí 
1964). Samvinnusparisjóður er einnig meðtalinn, en hann varð banki 31. ágúst 1963. 
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vegar skipzt allmisjafnt á einstakar inn-
lánsstofnanir. 

Peningamagn óx mjög á síðara hluta 
ársins eins og á fyrra helmingi þess. Aukn-
ingin varð 234 millj. kr., þar af seðlavelta 
44 millj. kr. og veltiinnlán 190 millj. kr. 
Árið 1963 var hún á sama tíma 66 millj. 
kr. og 134 millj. kr. 1962. Hinn mikli vöxt-
ur peningamagns nú á rætur sínar að rekja 
til mikilla útlána á þessum tíma og jafn-
framt til útstreymis fjár úr Seðlabankan-
um, einkum vegna kaupa á erlendum gjald-
eyri fyrir um 300 millj. kr., sem aftur staf-
ar af miklum tekjum af útflutningi. Hefur 
kaupmáttur sá, sem útlánin og andvirði 
gjaldeyrisins skapa, að þessu leyti ekki 
leitað út úr hinu íslenzka hagkerfi í formi 
vaxandi innflutnings. Gegnir þar svipuðu 
máli og um aukningu sparif jár. 

Lausaf járstaða banka og sparisjóða batn-
aði enn um 45 millj. kr. frá því, sem hún 
var um mitt ár. Námu almennar innstæður 
að frádregnum reikningsskuldum 272 millj. 
kr. í nóvemberlok á móti 109 millj. kr. 
1963 og 163 millj. kr. 1962, hvort tveggja 
í lok nóvember. Þótt lausafjárstaðan í 
heild sé þannig allrúm, er töluverður mis-
munur milli einstakra stofnana. 

Endurkaup Seðlabankans á afurðavíxl-
um jukust um 155 millj. kr. á móti 198 
millj. kr. árið áður. Þar af voru 127 millj. 
kr. vegna landbúnaðar. Eins og kunnugt er, 
nema endurkaupin um 55% af verðmæti 
afurða, en viðskiptabankar veita nokkurt 
lán til viðbótar. Heildarupphaeð endurkaupa 
nam í nóvemberlok 907 millj. kr. og af því 
427 millj. kr. til landbúnaðar og 480 millj. 
kr. til sjávarútvegs. 

Bundið fé hjá Seðlabankanum jókst á 
tímabilinu um 164 millj. kr. Bundin voru 
samtals 30% af aukningu innlána hjá bönk-
um og sparisjóðum og með því dregið nokk-
uð úr þensluáhrifum nettógjaldeyriskaupa 
Seðlabankans, aukinna endurkaupa og 
annarrar fyrirgreiðslu hans. 

Á fyrra hluta ársins voru stofnuð mörg 
bankaútibú og umboðsskrifstofur, oft með 
þvi, að bankarnir yfirtóku starfsemi spari-
sjóða, sem fyrir voru. Á síðara hluta árs-
ins voru enn stofnuð tvö útibú. Landsbanki 
íslands yfirtók starfsemi Sparisjóðs Akra-

AÐSTAÐA RÍKISSJÓÐS GAGNVART 
SEÐLABANKANUM 

AÐSTAÐA PENINGASTOFNANA 
GAGNVART SEÐLABANKANUM 
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ENDURKEYPTIR VÍXLAR 
XVII. tafla. 

Inrilán og útlán Söfnunarsjóðs og 
innlánsdeilda kawpfélaga. 

ness, sem var einn stærsti sparisjóður 
landsins, og Iðnaðarbanki Íslands stofnaði 
nýtt útibú í Hafnarfirði. Tölur um starf-
semi allra sparisjóða, sem yfirteknir voru 
af bönkum á árinu, eru innfaldar í tölum 
um bankana. 

Gengisskráning. 

Gvllgengi íslenzkrar krónu. Pappírskrón-
an er nú 5,12536% af upphaflegu verðgildi 
sínu. Ein pappírskróna samsvarar nú 
0,0206668 gr af skíru gulli. Samkvæmt því 
jafngilda 100 gullkrónur 1.951,09 pappírs-
krónum. 

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

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

Í XVIII. töflu eru sýndar þær breytingar, 
sem orðið hafa á skráningu erlends gjald-
eyris hjá Seðlabanka Íslands, frá því að 
yfirlit 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-

I millj. kr. 

Söfnunar8jóöur Kaupfélög 

Innstœöur í 
Útlán oo innláns-

Árslok verðbréf Innlán deildum 

1953 15,1 14,6 57,9 
1954 15,0 14,9 84,1 
1955 15,7 15,3 110,2 
1956 16,4 16,1 139,4 
1957 17,0 16,7 164,8 
1958 17,3 17,0 197,6 
1959 17,8 17,6 233,6 
1960 18,4 17,9 241,0 
1961 19,0 18,6 282,0 
1962 20,3 19,5 345,3 
1963 21,7 20,8 396,9 

gengi, tékknesk króna 596,40 kr. kaupgengi 
og 598,00 kr. sölugengi, allt miðað við 100 
einingar af erlendu myntinni. Þá hefur 
skráning einnig verið óbreytt á reiknings-
krónu í sambandi við viðskipti við vöru-
skiptalönd, þar sem reikningsviðskiptin eru 
skráð í íslenzkum krónum: kaupgengi 99,86 
kr. og sölugengi 100,14 kr. fyrir hverjar 
100 reikningskrónur. Sömuleiðis hefur 
gengið verið óbreytt á reikningspundum í 
sambandi við viðskipti við vöruskiptalönd, 
þar sem viðskiptin eru skráð í sterlings-
pundum sem reikningseiningu: kaupgengi 
120,25 kr. og sölugengi 120,55 kr. fyrir 
hvert reikningspund. 

Leiðrétting. 

Í grein um erlend lán 1963 í síðasta hefti 
Fjármálatíðinda, 55. bls., var sagt um lán 
Framkvæmdabanka Íslands hjá Société 
Générale í London, að það væri í formi 
víxils til 6 mánaða með vilyrði um fram-
lengingu. Þetta er ekki rétt. Lánið er til 
óákveðins tíma, en með 6 mánaða uppsagn-
arfresti. 
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XVIII. tafla. Gengisskráning hjá Seðlabanka íslands. 
1. september 1964 til 31. janúar 1965. 



190 F J Á R M Á L A T Í Ð I N D I 

XVIII. tafla, frh. Gengisskráning hjá Seðlabanka Íslands 
1. september 1964 til 31. janúar 1965. 
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