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Um skattamál 

Sú spurning hefur lengi vakið athygli 
hagfræðinga, hvort því væru ekki 

ákveðin takmörk sett, hve háir skattar 
mættu vera, án þess að þeir færu að 
hafa alvarleg neikvæð áhrif, t. d. á 
efnahagslega framþróun og tekjumynd-
un. Menn hafa ekki orðið á eitt sáttir 
um það, hvort unnt væri að finna 
ákveðin takmörk fyrir skattlagningu í 
heild, enda þótt flestir séu sammála um 
hitt, að hverjum einstökum skattstofni 
hljóta að vera takmörk sett. Fari skatt-
heimta fram úr því, fer hún að hafa 
vaxandi áhrif til truflunar á eðlilegri 
efnahagsstarfsemi, auk þess sem öll 
undanbrögð fara að borga sig því bet-
ur, sem skattarnir eru hærri. Mjög háir 
tekjuskattar á einstaklingum draga 
þannig úr starfslöngun þeirra og áhuga 
á tekjuöflun, en háir fyrirtækjaskatt-
ar úr hvötinni til bætts rekstrar og 
nýrrar fjárfestingar, svo að framþró-
un og hagvöxtur verður minni en ella. 
Háir tollar og aðrar álögur á einstaka 
vöruflokka skapa hins vegar misræmi 
í verðlagi, er veitir vernd óheilbrigðri 
framleiðslustarfsemi og gerir smygl og 
ýmiss konar óeðlilega kaupmennsku 
ágóðavænlega. 

Nú má að sjálfsögðu halda því fram 
með miklum rétti, að skattar í lýðræð-

isríki séu ekki byrði á þjóðfélaginu í 
heild. Með sameiginlegri ákvörðun þegn-
anna er öllum tekjum rikis- og sveitar-
félaga varið til einhvers konar al-
mennra þarfa eða notaðir til þess að 
styrkja ákveðna hópa, sem taldir eru 
aðstoðar þurfi. Í velferðarríkjum nú-
tímans má segja, að það sé megintil-
gangur skattlagningar annars vegar og 
félagslegrar þjónustu og aðstoðar hins 
vegar að jafna aðstöðu þjóðfélagsþegn-
anna og skapa þeim örugg lífsskilyrði. 
Sé þannig litið á, eru skattarnir ekki 
byrði, heldur tæki, sem lýðræðisþjóð-
félög hafa notað í vaxandi mæli til þess 
að ná ákveðnum félagslegum markmið-
um, sem meirihluti þjóðarinnar hefur 
aðhyllzt. 

II. 

Þótt þetta virðist sjónarmið heildar-
innar, eins og það kemur fram í lýðræð-
islegum kosningum, virðist það því mið-
ur ekki ætíð fara saman við sjónarmið 
einstaklinganna sem skattgreiðenda. 
Frá sjónarmiði einstaklingsins eru 
skattarnir útgjöld, byrði, sem honum 
er hagur að losna við, enda ekki í neinu 
beinu sambandi við þau hlunnindi, sem 
hann nýtur frá ríkinu og opinberum að-
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ilum. Geti hann forðizt skattlagningu 
á einhvern hátt, löglegan eða ólögleg-
an, er það því honum persónulegur 
ávinningur. Þannig hlýtur öll skattlagn-
ing að mæta mótspyrnu. Menn reyna 
að forðast þá neyzlu, sem þyngst er 
skattlögð, reyna að haga tekjuöflun 
sinni, eignakaupum og öðrum ráðstöf-
unum þannig, að skattgreiðsla þeirra 
verði sem minnst, svo að ekki sé talað 
um hina, sem beinlínis svíkja undan 
skatti með óheiðarlegum hætti. Allar 
eru þessar tilhneigingar hvarvetna að 
verki, þar sem skattar eru á lagðir, og 
þær eflast, eftir því sem skattbyrðin 
þyngist. Hvar þau mörk liggja, þar sem 
viðbótarskattlagning fer að hafa í för 
með sér óviðunandi ranglæti og tekju-
tap vegna undanbragða og skattsvika, 
er að sjálfsögðu mjög breytilegt. Fer 
það m. a. eftir almennu viðskiptasið-
ferði og almenningsáliti, svo og styrk-
leika embættiskerfisins. Því miður virð-
ist þessu hvort tveggja vera nokkuð 
ábótavant hér á landi í samanburði við 
nágrannalöndin, og á hið langa hafta-
timabil þar vafalaust mikla sök á. En 
hvernig sem því er farið, skiptir sú 
staðreynd mestu máli, að ekkert þjóð-
félagskerfi er svo sterkt, að ekki sé 
nauðsynlegt að gæta hófs í skattlagn-
ingu, ef forðast á alvarlegar afleiðingar 
ofsköttunar í formi efnahagslegs tjóns 
og spillingar. 

III. 

Það er því af þessum ástæðum hverju 
þjóðfélagi nauðsynlegt að hafa sífellt 
nánar gætur bæði á heildarútgjöldum 
ríkis og sveitarfélaga og þeirri skatt-
heimtu, sem þeim fylgir, en kröfurnar 
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um ný útgjöld virðast í nútíma lýðræð-
isþjóðfélagi ætið hafa tilhneigingu til 
þess að fara fram úr því, sem skatt-
heimtukerfið getur á sig tekið með heil-
brigðum hætti. 

Þær miklu umræður, sem orðið hafa 
að undanförnu um álagningu tekju-
skatts og útsvars, gætu orðið gagnlegt 
tilefni til þess að taka allt ásigkomulag 
þessara mála hér á landi til gagngerðr-
ar endurskoðunar. Það virðist nú al-
mennt álitið, að þær skattareglur, sem 
í gildi eru, hafi bæði leitt til hærri 
skattbyrðar á launþegum en þeir vilja 
sætta sig við og jafnframt því hafi stór-
fellt ranglæti átt sér stað vegna út-
breiddra skattsvika. Beinir skattar á 
tekjur hér á landi séu með öðrum orð-
um orðnir hærri en svo, að hægt sé að 
tryggja sæmilega réttláta skiptingu 
skattbyrðarinnar, jafnframt því að sú 
hætta sé yfirvofandi, að skattarnir 
dragi verulega úr áhuga manna á starfi 
og heilbrigðri tekjuöflun. Augljóst virð-
ist, að úr þessu verði ekki bætt nema 
með verulegri lækkun beinna skatta. 

Nú er hins vegar svo ástatt, að ekk-
ert svigrúm er til einhliða skattalækk-
unar. Afkoma ríkisins hefur verið mun 
lakari á þessu ári en undanfarið, og 
gæti hallarekstur ríkissjóðs eða sveitar-
félaga haft alvarlegar afleiðingar á það 
þensluástand á vinnumarkaðnum, sem 
nú ríkir. Það er þvi óhjákvæmilegt, að 
á móti lækkun beinna skatta, komi ann-
að hvort nýir tekjustofnar eða lækkun 
útgjalda. Af þessu tvennu er lækkun 
útgjalda tvímælalaust áhrifameiri, og 
er tími til kominn að meta, hvort sú 
mikla aukning framkvæmda og þjón-
ustu á vegum sveitarfélaga og ríkisins, 
sem átt hefur sér stað síðustu árin, er 
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raunverulega í samræmi við það, sem 
almenningur sættir sig við að greiða 
með sköttum sínum. Sérstaklega er á-
stæða til að freista þess að lækka út-
gjöldin, ef sterk rök hníga að því, að 
lækkun skatta sé forsenda þess, að hægt 
sé að framkvæma skattheimtuna með 
betri árangri og tryggja réttlátari 
dreifingu skattabyrðanna. 

Útgjaldamálin eru hins vegar svo yf-
irgripsmikil, að ekki er unnt að ræða 
þau frekar á þessum vettvangi. Aftur 
á móti skal stuttlega að því vikið, hvort 
finna megi aðra tekjustofna, er komið 
gætu að einhverju leyti í stað þeirra 
beinu skatta, sem nú eru á lagðir. 

IV. 

Þegar rætt hefur verið um lækkun 
beinna skatta, hafa einkum tvær leiðir 
til nýrrar tekjuöflunar í staðinn komið 
til álita, en það er hækkun óbeinna 
skatta svo sem söluskatts og tolla, en 
hins vegar hækkun fasteignaskatta. 

Um óbeinu skattana er það að segja, 
að þeir hafa hækkað mjög undanfarna 
tvo áratugi, framan af fyrst og fremst 
tollar og aðflutningsgjöld, en síðari ár-
in einkum söluskattar. Skattheimtan á 
þessum sviðum er áreiðanlega þegar 
komin nærri og sums staðar yfir þau 
takmörk, sem heilbrigðri skattheimtu 
eru sett. Þetta á alveg sérstaklega við 
í tollamálum, en hinir geysilega háu 
tollar, sem lagðir eru á fjölda vöru-
flokka hér á landi, hafa verið upp-
spretta alvarlegs efnahagslegs tjóns og 
spillingar. Í skjóli þeirra hefur árum 
saman þróazt víðtæk smyglstarfsemi, 
sem er vafalaust ekki minni félagsleg 
meinsemd en skattsvikin. Hinir háu 

tollar hafa einnig orðið til þess, að 
ferðafólk og áhafnir skipa og flugvéla 
hafa gert mikil innkuup erlendis með 
meira og minna löglegum hætti. Með 
þessu móti hefur mikil smásöluverzlun 
færzt frá Íslandi til annarra landa til 
stórtjóns fyrir þjóðarbúið í heild og 
ríkissjóð sérstaklega. Loks veita hinir 
háu tollar margs konar innlendri fram-
leiðslu óeðlilega mikla vernd, svo að 
vinnuafl og fjármagn hefur verið dreg-
ið frá þeim atvinnugreinum, sem mest-
um raunverulegum arði skila í þjóðar-
búið. 

Undanfarin þrjú ár hefur sú stefna 
verið tekin upp að snúa þessari þróun 
í tollamálum við og færa tolla niður á 
ný, eftir því sem fjárhagur ríkissjóðs 
hefur leyft. Það, sem þegar hefur verið 
gert í því efni, hefur reynzt mjög til 
bóta. Áherzla hefur áður verið lögð á 
það i þessu riti, að áframhaldandi lækk-
un tolla ætti að vera eitt helzta mark-
miðið í fjármálum ríkisins á næstu ár-
um. Hækkun tolla nú í því skyni að 
lækka beina skatta væri því skref aftur 
á bak. 

Allt öðru vísi er ástatt um hinn al-
menna söluskatt. Tiltölulega lágur sölu-
skattur hefur ekki í för með sér sams 
konar misræmi í verðlagi og tollar og 
veldur þar með minna efnahagslegu 
tjóni. Á hinn bóginn er það viðurkennt 
í öllum löndum, sern reynslu hafa í 
þessu efni, að mikil hætta sé á undan-
brögðum frá söluskattgreiðslu, ef skatt-
urinn hækkar nokkuð verulega. Mikið 
af söluskattskyldri starfsemi er þess 
eðlis, að nákvæmt opinbert eftirlit er 
vandkvæðum bundið, svo að freistingin 
til skattsvika er þar af leiðandi veruleg. 
Eftir að söluskatturinn hér á landi hef-
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ur verið hækkaður í 5,5%, er full 
ástæða að fara varlega, svo að ekki 
skapist einnig á þessu sviði sama 
vandamálið og nú er við að glíma varð-
andi innheimtu hinna beinu tekju-
skatta. Niðurstaða þessara hugleiðinga 
er því sú, að hækkun tolla og söluskatts 
sé ekki heppileg leið til að afla þeirra 
tekna, sem nauðsynlegar eru til þess 
að gera lækkun beinna skatta fram-
kvæmanlega. 

Öðru máli gegnir um fasteignaskatta 
heldur en tolla og söluskatta. Fasteigna-
skattar hafa lítið sem ekkert hækkað 
um langt skeið og eru lægri hér á landi 
en í flestum öðrum löndum. Auk þess 
er fasteignamat það, sem í gildi er, svo 
úrelt, að heita má, að fasteignir séu 
að mestu eignarskattsfrjálsar. Veruleg 
hækkun fasteignaskatta og eignarskatts 
af fasteignum á því að vera fullkomlega 

framkvæmanleg, en hún hefur einnig 
ýmsa kosti umfram hækkun annarra 
skatta. Eru þeir kostir fyrst og fremst 
fólgnir í miklu öruggari álagningu og 
innheimtu, sem ekki ætti að verða neitt 
erfiðari, þótt þessir skattar hækkuðu 
mjög verulega frá þvi, sem nú er. Frá 
almennu efnahagslegu sjónarmiði ættu 
fasteignaskattar einnig að hafa hag-
stæð áhrif, þar sem þeir mundu vinna 
á móti þeirri miklu og óeðlilegu spá-
kaupmennsku, sem einkennt hefur fast-
eignamarkaðinn hér á landi um langan 
aldur. Sterk rök hníga því að þeirri 
niðurstöðu, að hækkun fasteignaskatta 
ásamt fasteignamati til eignarskatts 
verði einn meginþáttur þeirrar endur-
skoðunar skattamálanna, sem flestir eru 
nú sammála um að gera þurfi. 

J. N. 



Framleiðslan 1962 og 1963 

Landbúnaður — Útgerð og sjávarvöruiðnaður — 
Iðnaðarframleiðsla — Raforkuvinnsla. 

(Grein þessi er rituð í Efnahagsstofnuninni.) 

Þjóðarframleiðslan jókst mjög mikið bæði 
árin 1962 og 1963. Samkvæmt bráða-

birgðaáætlun varð aukningin um 8% árið 
1962, en nokkru minni eða um 7% árið 
1963. Hér er átt við magnaukningu, þ. e., 
aukningu framleiðsluverðmætis miðað við 
fast verðlag. Sé reiknað með breytingum 
viðskiptakjara í utanríkisviðskiptum, kem-
ur fram eilítið meiri aukning þjóðartekna 
á föstu verðlagi, en þær eru mælikvarði 
notagildis þjóðarframleiðslunnar. Aukning 
þjóðarteknanna er áætluð um 8,5% árið 
1962 og um 7,5% árið 1963. 

Yfirlit yfir helztu stærðir þjóðhags-
reikninga er gefið í 1. töflu á verðlagi hvers 
árs og í 2. töflu á föstu verðlagi ársins 
1960. Tölur áranna fram til 1961 mega 
teljast endanlegar. Fyrir þau ár hefur ver-
ið gerð sjálfstæð áætlun fyrir hvern lið 
verðmætaráðstöfunar og utanríkisvið-
skipta, og byggist áætlun þjóðarfram-
leiðslu og þjóðartekna fyrir þessi ár á sam-
lagningu þeirra liða, svo sem töflurnar 
sýna. Framleiðsla og tekjur áranna 1962 og 
1963 hafa hins vegar verið áætlaðar eftir 
megindráttum framleiðsluþróunar einstakra 
atvinnuvega. Upphæð einkaneyzlunnar þessi 
ár er áætluð sem afgangsstærð. 

Samhengi þeirra talnaraða, sem töflurn-
ar sýna, hefur verið rakið áður, einkum í 
riti Framkvæmdabanka Íslands, „Úr þjóð-
arbúskapnum", 12. hefti, og í þjóðhags-
og framkvæmdaáætlun ríkisstjórnarinnar, 

apríl 1963, en úrdráttur úr henni birtist í 
Fjármálatíðindum, 1. hefti 1963. Lítils hátt-
ar breytingar hafa síðan verið gerðar við 
endurskoðun einstakra liða taflnanna, en 
ekki svo að haggi að ráði fyrri niðurstöð-
um. 

Hér á eftir verður rakin framleiðsla 
þeirra meginatvinnuvega, sem gleggstar 
heimildir eru um, landbúnaðar, sjávarút-
vegs og vinnslu sjávarafurða, annars iðn-
aðar og raforkuvinnslu. 

Landbúnaður. 

Eftir fjárskiptin óx landbúnaðarfram-
leiðslan ört allt fram til ársins 1961, en 
staðnaði svo að mestu árin 1962 og 1963. 
Að vísu jókst heildarafurðamagnið um 
rúm 4% fyrra árið og tæp 2% síðara 
árið. En samtímis því varð bústofnsrýrn-
un, er varð þess valdandi, að heildarfram-
leiðslan jókst ekkert árið 1962. Árið 1963 
mun bústofnsrýrnunin sennilega hafa ver-
ið svipuð og árið 1962 og heildarfram-
leiðsla þvi hafa vaxið um tæp 2% það ár. 
Er þá vinnsla landbúnaðarafurða ekki með-
talin. Áframhald varð á örri aukningu 
mjólkurframleiðslunnar, er varð á kostnað 
sauðfjárræktarinnar, en í þeirri grein varð 
talsverð minnkun framleiðslunnar. Aðrar 
búskapargreinar áttu og erfitt uppdráttar. 

Orsök þessarar stöðnunar var engan veg-
inn sú, að ekki væri stefnt að aukinni fram-
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FRAMLEIÐSLAN 1962 og 1963 

3. tafla. Sauðfjárslátrun og framleiðsla sauðfjárafurða 1958—1963. 

leiðslu. Fjárfesting í landbúnaði hafði að 
vísu minnkað nokkuð árin 1960 og 1961, en 
varla mun sú minnkun hafa haft teljandi 
áhrif á framleiðsluvöxt. Árið 1962 náði 
fjárfestingin fast að fyrra hámarki, var 
246 millj. kr. samanborið við 249 millj. kr. 
árið 1959 á verðlagi ársins 1960. Sömu-
leiðis var sérstaklega mikil aukning á áburð-
arnotkun og kjarnfóðurgjöf. Stöðnun fram-
leiðslunnar stafaði því einvörðungu af 
óhagstæðri veðráttu. Undanfarandi fram-
leiðsluvöxtur var að hluta árangur hag-
stæðs árferðis, þannig að búast mátti við, 
að nokkuð drægi úr þeim árangri í meðal-
árferði. 

Veðrátta og fóðuröflun. Síðustu árin, eða 
frá 1961, hefur yfirleitt verið vorkalt og 

árað illa fyrir grassprettu og fénaðarhöld. 
Sumarveðráttan hefur jafnframt verið 
fremur umhleypingasöm, þannig að skil-
yrði til heyverkunar hafa verið æði misjöfn. 
Vorið 1962 var þurrviðrasamt og kalt. Á 
Suðurlandi var lengi mikill klaki í jörðu, 
en á Norðaustur- og Austurlandi voru 
miklar kalskemmdir í túnum. Grasspretta 
var því léleg um allt land. Heyskapartíð var 
fremur óhagstæð á Suðurlandi, en fremur 
hagstæð á Norðurlandi. Vorið 1963 var 
einnig kalt og illviðrasamt framan af. Í 
júnímánuði brá til hlýinda, einkum síðara 
hluta mánaðarins, og stóð svo rúma viku 
af júlí. En eftir það var sumarið kalt, 
einkum á Norðurlandi. Næturfrost voru 
tíð, en stórviðri dundu yfir með snjókomu 
á heiðum og fjöllum, en stórrigningu í 
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sveitum. Um sunnanvert landið var þó ekki 
miklu kaldara en í meðallagi, úrkomulítið 
og sæmileg heyskapartíð. 

Áburðarnotkun jókst mjög verulega ár-
in 1962 og 1963. Talið í magni hreinna 
áburðarefna var notkunin árin 1961—1963 : 
12.419 tonn, 15.820 tonn og 17.311 tonn, 
eða 39% meiri árið 1963 heldur en 1961. 
Túnastækkunin milli þessara tveggja ára, 
frá vori til vors, var 7.840 hektarar eða 
rétt 10%. Þrátt fyrir þessa aukningu varð 
engin aukning heyfengs milli þessara ára. 
Töðufengurinn árið 1961 var 3.470 þús. 
hestar, en úthey 229 þús. hestar. Árið 1962 
urðu tilsvarandi tölur 3.250 og 268 þús. 
hestar, en árið 1963 er heyfengur áætlaður 
nokkurn veginn hinn sami og árið 1961. 
Þar sem vetur voru fremur gjafafrekir, 
urðu afleiðingarnar þær, að bændur urðu 
að rýra fyrningar sínar, gefa mikinn fóð-
urbæti og fækka sauðfé og geldneytum til 
þess að geta haldið áfram fjölgun kúnna. 
Kjarnfóðurgjöfin, sem nam 23.055 tonnum 
veturinn 1960—61, var næstu tvo vetur 
26.030 tonn og 33.236 tonn. 

Sauðfjárafurðir. Sauðfé fjölgaði fram 
til ársins 1960 og náði þá í árslok 834 þús-
undum, en hefur síðan farið fækkandi. 
Stofninn stóð svo til í stað árið 1961, 
fækkaði um 4 þús., en árið 1962 varð fækk-
unin 52,5 þús. og árið 1963 er hún áætluð 
litlu minni. Mun láta nærri, að sauðfé 
hafi fækkað um 100 þús. frá árslokum 1960 
til jafnlengdar 1963. En sú fækkun færir 
stofninn niður fyrir það, sem hann var í 
árslok 1958, og um leið niður í það mark, 
er hann náði hæstu árið 1933, áður en f jár-
pestirnar tóku að herja. Nokkur hluti fækk-
unarinnar 1963 var vegna niðurskurðar í 
Dalasýslu. 

Auk þess að framleiðsla sauðfjárafurða 
hefur síðustu árin verið af minnkandi 
stofni, hefur fénaður víða gengið illa fram 
undan vetri árin 1962 og 1963 og komið 
fremur rýr af fjalli. Fjöldi lamba að til-
tölu við fóðraðan fjárstofn hafði farið vax-
andi síðustu árin, einkum þó 1960 og 1961. 
Var síðara árið hið hagstæðasta að þessu 
leyti, sem komið hefur, um 4% hagstæðara 

en árið áður. Þessi hlutföll munu hafa ver-
ið um 2—3% lakari árin 1962 og 1963. 
Munurinn er þó enn meiri, þegar tillit er 
tekið til þess, að síðari árin voru ærnar til-
tölulega fleiri miðað við stofninn allan. 
Meðalþyngd sláturfjár hefur hrakað allt frá 
árinu 1960, svo sem fram kemur af 3. töflu. 
Nemur lækkun meðalþyngdar dilka 3% frá 
árinu 1960 til 1963. 

Kindakjöt og aðrar sláturafurðir héldu 
áfram að aukast árið 1962, en sú aukning 
svaraði að fjölda sláturfjár aðeins til um 

3/5 af skerðingu bústofnsins. Árið 1963 er 
heildartala sláturfjár hins vegar áætluð 
um 7% minni og kjötmagn 8% minna en 
árið áður. Er þó talið, að fjárstofninn hafi 
þá verið skertur um svipaða tölu og árið áð-
ur. Framleiðsluverðmæti sauðfjárræktar í 
heild, að meðtöldum breytingum stofnsins, 
er talið hafa minnkað um 7% árið 1962 
og 8% árið 1963, reiknað á föstu verðlagi. 

Mjólkurafurðir. Mjólkurframleiðslan hef-
ur ekki goldið hins óhagstæða árferðis að 
öðru leyti en því, að tilkostnaður varð meiri. 
Að vísu dró mjög úr fjölgun kúnna árið 
1962, varð 435 á móti 1.602 árið áður, en 
talið er, að kúm hafi aftur fjölgað veru-
lega árið 1963. Þrátt fyrir veðurfarið, 
hélzt kýrnytin vel við og jókst jafnvel um 
2% árið 1962, en þess má geta, að árið 
1961 var meðalnytin hér á landi talin hin 
13. hæsta í heiminum. Heildarmjólkur-
magnið er áætlað, að hafi aukizt úr 103,5 
millj. kg árið 1961 í 108,0 millj. kg árið 
1962 og 113,5 millj. kg árið 1963 eða um 
4—5% á ári. 

Það mjólkurmagn, sem mjólkursamlögin 
taka til meðferðar, eykst að jafnaði nokkru 
meira en heildarmagnið, og miklum mun 
meira að tiltölu. Innvegin mjólk nam 88.656 
tonnum 1962 og 94.658 tonnum 196-3, en 
það er aukning um 8,1% og 6,8% hvort 
árið. Mjólkursamlag Kf. Berufjarðar bætt-
ist við fyrra árið, en Mjólkursamlag Kf. 
Vopnfirðinga síðara árið, en mjólkurmagn 
beggja var hverfandi lítið. Að magni til 
munaði mest um aukningu Mjólkurbús 
Flóamanna, 1.844 tonn, fyrra árið, en 
Mjólkursamlags KEA síðara árið, 1.299 
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4. tafla. Innvegin mjólk í mjólkursamlögin 1958—1963. 

5. tafla. Framleiðsla og sala mjólkurafurða 1958—1963. 

tonn. Hins vegar voru mörg smærri bú-
anna með miklu meiri hlutfallslega aukn-
ingu, eins og 4. tafla ber með sér. 

Sala nýmjólkur jókst sérstaklega mikið 
árið 1962, um 6,6%, en árið eftir aðeins 
um 1,7%. Aftur á móti var aukningin á 
sölu rjóma og skyrs meiri síðara árið en 
hið fyrra. Framleiðslan bar bæði árin með 
sér augljós merki offramleiðslu. Fram-
leiðsla smjörs og osta jókst langt umfram 
aukningu neyzlunnar, einkum fyrra árið, 

en síðara árið var vinnslunni í meira mæli 
beint yfir í framleiðslu kaseins og ný-
mjólkurdufts. Auk þess voru flutt út 220 
tonn af osti, fyrsta sinni síðan 1958. Birgð-
ir afurðanna héldu áfram að aukast. Smjör-
birgðir jukust um 195 tonn árið 1962 og 
um 221 tonn 1963, og námu 724 tonnum í 
lok þess árs. Birgðir af osti jukust um 113 
tonn 1962, en aðeins um tæpt tonn árið 1963 
vegna útflutningsins það ár. Í lok ársins 
námu birgðirnar 341 tonni. Ráðgerður er 
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nokkur útflutningur á smjöri, og hafa á 
yfirstandandi ári verið flutt út 50 tonn. 

Þessi umframframleiðsla mjólkurafurða 
er þeim mun athyglisverðari, sem henni 
hefur að mestu verið náð með stóraukinni 
kjarnfóðurgjöf, þ. e. aukningu um 13% 
árið 1962 og 28% árið 1963, en einnig með 
því að vannýta tilsvarandi möguleika til 
viðhalds sauðfjárræktinni, er gefur miklu 
meira af sér í útflutningi. Verður með til-
liti til fóðurbætisnotkunarinnar ekki úr 
því skorið í fljótu bragði, hvort umfram-
framleiðslan hefur haft í för með sér 
nokkra raunverulega verðmætisaukningu. 

Aðrar búgreinar. Til nautgriparæktar-
innar heyrir, auk mjólkurframleiðslunnar, 
nokkur kjötframleiðsla, Hefur hún verið 
lauslega áætluð um 1.700 tonn hvort árið 
1962 og 1963 á móti 2.000 tonnum 1961. 

Hrossastofninn hefur litlum breytingum 
tekið síðustu árin, fjölgaði lítils háttar 
1961 og 1962, en fækkaði lítið eitt 1963. 
Áætlað er, að hrossakjöt fari heldur minnk-
andi, 1.400, 1.300 og 1.200 tonn sömu ár. 
Vaxandi sala reiðhesta og reiðhestaefna er 
til kaupstaðanna og úr landi. Útflutningur-
inn umrædd ár var 257, 231 og 365 hross. 

Samkvæmt lauslegri áætlun Árbókar 
landbúnaðarins hefur annað kjötmeti, þar 
með talin hlunnindi og hvalkjöt, numið sem 
hér segir árin 1961—1963: kindahausar, 

hjörtu og lifur 1.600, 1.600 og 1.500 tonn, 
kjöt af svínum, fuglum, sel og hval, svo 
og lax og silungur 1.400, 1.450 og 1.450 
tonn. 

Skýrslur um alifuglarækt eru mjög ófull-
komnar. Samkvæmt framtölum til búnaðar-
skýrslna hefur fuglunum fjölgað nokkuð, og 
má telja víst, að eggjaframleiðslan hafi 
aukizt jöfnum skrefum frá þeim 1.070 tonn-
um, er áætlað var, að hún næmi árið 1961. 
Hafin var framleiðsla kjúklinga af völdu 
kjötkyni og stofnað sérstakt fuglaslátur-
hús á árinu 1963. 

Garðrækt gekk mun verr bæði árin 1962 
og 1963 heldur en 1961. Kartöfluuppskeran 
hafði verið með allra mesta móti árið 1961, 
áætluð 140 þús. tunnur, en er talin hafa 
minnkað niður í um 113 þús. og 100 þús. 
tunnur hvort síðari áranna. Þetta upp-
skerumagn var þó meira heldur en nokkurt 
áranna 1954—1959, enda entust innlendar 
kartöflur fram í maí bæði árin á eftir. Nið-
urgreiðslum á kartöflum var hætt haustið 
1962, og má því gera ráð fyrir, að ræktun 
kartaflna til eigin neyzlu hafi verið í vexti 
síðan. Gulrófnaræktinni hefur mjög hrak-
að. 

Uppskera af kálmeti og gróðurhúsaafurð-
um reyndist árvissari, svo sem eftirfarandi 
yfirlit ber með sér: 
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Tölur um gulrófur og næpur eru skv. 
framtölum til búnaðarskýrslna, og því tals-
vert of lágar, en hinar tölurnar eru að 
nokkru áætlaðar. 

Kornrækt og fóðurframleiðsla. Korn-
ræktin, sem hafði stóraukizt og heppnazt 
mjög vel árið 1961, brást að mestu bæði 
árin 1962 og 1963. Hefur ekki tekizt að 
koma saman skaplegum skýrslum um af-
raksturinn. Að vísu munar ekki miklu um 
upphæð uppskerutjónsins, þar sem verð-
mætið reiknaðist aðeins 2,4 millj. kr. árið 
1961. En vaxandi búskapargrein, sem 
miklar vonir voru bundnar við, hefur þarna 
beðið alvarlegan hnekki. 

Grasmjölsverksmiðja S. Í. S. á Hvolsvelli 
tók til starfa á árinu 1961 og hefur síðan 
unnið með fullum afköstum og góðum ár-
angri, að því er talið er. Heykögglaverk-
smiðja í Gunnarsholti hóf starfsemi sína 
á árinu 1963, en skilaði lítilli framleiðslu 
það árið. Búizt er við fullum afköstum á 
yfirstandandi ári. 

Útgerð og sjávarvöruiðnaður. 
Árin 1962 og 1963 varð áframhald á 

hinum mikla framleiðsluvexti í sjávarút-
vegi, er hófst fyrir alvöru með árinu 1961. 
Fiskaflinn árið 1962 nam alls 832 þús. 
tonnum, eða 17,2% meiru en árið áður. 
Árið 1963 varð aflinn hins vegar nokkru 
lægri, 774 þús. tonn, eða 7% minni en 
árið 1962. Aftur á móti varð vinnsla þessa 
minna magns svo hagstæð, að brúttófram-
leiðsla atvinnuvegarins jókst verulega. Þar 
sem verðþróun framleiðsluvaranna var hag-
stæð, jukust brúttótekjurnar að sama skapi 
enn meira. Framleiðsluverðmæti sjávaraf-
urða, að meðtöldum hvalafurðum og innan-
landsneyzlu, reiknað á núgildandi gengi 
erlends gjaldeyris, nam 3.083 millj. kr. ár-
ið 1961, 3.459 millj. kr. 1962 og nálægt 
3.747 millj. kr. 1963. Aukning gjaldeyris-

legra brúttótekna atvinnuvegarins nam því 
12,2% árið 1962 og 8,3% árið 19631). Þessi 
framvinda í sjávarútveginum hefur tví-
mælalaust verið sterkasta aflið í fram-
leiðsluþróun þjóðarbúskaparins á þessum 
árum. 

Skipting þessarar aukningar brúttótekna 
í magnaukningu og hækkun markaðsverðs 
er nokkurri óvissu háð vegna breytinga á 
flokkun freðfisks í verzlunarskýrslum Hag-
stofunnar á milli áranna 1961 og 1962. En 
áætlað er, að árið 1962 hafi magnaukn-
ingin numið um 8%, en hækkun markaðs-
verðs um 4%. Árið 1963 var magnaukning-
in um 6%, en verðhækkunin um 2%. 

Þótt vöxtur sjávarútvegsins á umrædd-
um árum komi í heild fram sem því nær 
óslitið framhald af þróuninni frá 1957 til 
1960, er hann þó mjög annars eðlis, svo að 
segja má, að miklar umbyltingar hafi átt 
sér stað innan sjávarútvegsins og mjög 
breyttar áherzlur á hinar einstöku greinar 
vinnslunnar. Í stað þess, að á fyrra tíma-
bilinu varð aukningin mest á þorskveiðum, 
einkum á vertíðarafla báta, hefur í heild 
orðið veruleg hnignun aflans á þorskveið-
um síðan. Stafar hann í senn af samdrætti 
togaraaflans og stöðnun bátaaflans á þess-
um veiðum, allt til þess er hinn mikli upp-
gripaafli í nót fékkst á síðustu vertið 
(1964). Miklu meira en öll aukningin frá 
1960 til 1963 varð í síldinni, og hafa 
vinnslugreinar síldarinnar blómgazt og tek-
ið miklum stakkaskiptum. Hafa þessar 
greinar þó ekki farið varhluta af aðlögun-
arerfiðleikum. Það má teljast til árangurs-
auka þessara síðustu ára, að velgengnin 
hefur dreifzt víðar um landið en áður var, 
bæði fyrir tilverknað síldarinnar, aukningu 
ýmissa þorskfisktegunda, svo sem ýsu og 
steinbíts, og tilkomu krabbadýraveiðanna. 
Þó hefur Norðurland farið nokkuð var-
hluta af þessari velgengni. 

i) Stuðzt er við nýja útreikninga Efnahags-
stofnunarinnar, sem gerðir eru með nokkuð 
öðrum hætti en tilsvarandi útreikningar Fiski-
félagsins. Verða verðmætistölur þessara út-
reikninga hér á eftir notaðar jöfnum höndum 
og magntölur og aðrar upplýsingar Fiskifélags-
ins. 
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Þátttaka í útgerð. Bátaflotinn hélt áfram 
að aukast. Viðbótin árið 1962 var 10 bát-
ar stærri en 100 rúmlestir, alls 1.595 rl, 
og 49 smærri bátar, 539 rl. Árið 1963 varð 
aukningin þrefalt meiri, 30 bátar yfir 100 
rl, 5.555 rl, og 21 smærri bátur, 518 rl, 
en það ár varð nokkuð skiptapasamt, og 
sukku eða töldust ónýtir 35 bátar, flestir 
smáir, 984 rl, alls. Bátaflotinn var alls 
46.923 rl í árslok 1963, og hafði aukizt 
að rúmlestatölu um tæp 18% á þessum 

8. tafla. Ísfiskframleiðsla 1958—1963. 
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9. tafla. Freðfiskframleiðsla 1958—1961. 

tveimur árum. Togaraflotinn hélt hins veg-
ar áfram að ganga úr sér. Árið 1962 fórst 
Elliði, en árið 1963 var fjórum togurum 
fargað, svo að í lok þess árs voru eftir 43 
togarar, alls 30 þús. rúmlestir. 

Þátttaka í útgerð jókst ekki eins mikið 
og aukningu flotans nam, þar sem nokkur 
brögð voru að því, að eldri bátar væru ekki 
gerðir út, einkum árið 1963, og að mörgum 
togaranna væri lagt. í vetrarvertíðunum 
1961—1963 tóku þátt 554, 595 og 583 bátar. 
Fyrri árin voru auk þess um 10 bátar ein-
göngu á síldveiðum og 25 árið 1963, en 
á þeirri vertíð lágu nær 40 bátar bundnir, 
að því er virðist vegna manneklu. Tölur um 
fjölda fiskiskipa og fiskimanna í hverjum 
mánuði eru því miður enn ekki tilbúnar og 
verða því að falla niður að þessu sinni. 

Togararnir stöðvuðust vegna verkfalls 
frá því í marz og fram í ágúst 1962. Skýrir 
það að mestu, hve hrapallega lágt afli 
þeirra komst það árið miðað við næstu ár. 
Þeir togarar, sem haldið var úti einhvern 
tima hvers árs, voru 40 árið 1961, en 37 
hvort áranna 1962 og 1963. Úthaldsdagar 
togaranna voru árin 1961—1963 í réttri 
röð: 10.704, 6.532 og 9.527, og meðalafli á 
úthaldsdag 8,6, 7,8 og 7,5 tonn miðað við 
óslægðan fisk. 

Afli á þorskveiðum. Þorskaflinn í heild 
var 381,1 þús. tonn árið 1961, en var nokkru 
minni árin á eftir, 351,3 þús. tonn 1962 og 
372,6 þús. tonn 1963. Minnkun aflans, og 
einkum hin verulega sveifla niður á við ár-

10. tafla. 
Saltfiskframleiðsla 1958—1963. 

11. tafla. 
Skreiðarframleiðsla 1958 — 1963. 

Móttekinn Áœtluð 
fiskur framleiðsla 
tonn tonn 

1958 61.015 7.090 
1959 59.888 6.600 
1960 65.865 9.400 
1961 62.786 8.090 
1962 44.471 6.494 
1963 72.559 9.868 

12. tafla. Framleiðsla fiskmjöls, karfa-
mjöls og karfalýsis 1958—1963. 
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14. tafla. Þátttaka í sumarsíldveiðum og meðalafli 1958—1963. 

ið 1962, var af völdum togaraaflans, en 
bátaaflinn jókst nokkuð frá 1961 til 1962, 
en hélzt óbreyttur árið 1963 eða í sömu 
röð: 288,9, 300,6 og 300,8 þús. tonn. Vetr-
arvertíðarafli bátanna var 65,9% alls 
þorskafla þeirra árið 1961, en 68,7 % og 
68,6% árin á eftir. Þessar og allar aðrar 
aflatölur í greininni eru miðaðar við fisk-

inn óslægðan upp úr sjó, samkvæmt ný-
uppteknum hætti Fiskifélagsins. 

Afli togaranna minnkaði úr 92,2 þús. 
tonnum árið 1961 í 50,7 þús. tonn 1962, en 
náði sér nokkuð upp aftur, í 71,8 þús. tonn 
1963. Til þess að bæta að nokkru upp 
rýrnandi afla og nýta jafnframt hátt fisk-
verð var lögð meiri áherzla á að viðhalda 
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15. tafla. Síldarmóttaka og framleiðsla síldarafurða 1958 — 1963. 

16. tafla. Hvalveiðar og hvalafurðir 1958—1963. 

ísfisksölunni. Það hlutfall aflans, er þann-
ig var selt, nam að magni til 37,6%, 59,9% 
og 55,9% í réttri áraröð. Að nokkru er 
þessi breyting þó sjálfkrafa afleiðing þess, 
að karfaafli hefur dregizt stórlega saman. 
Árið 1961 öfluðu togararnir 9,7 þús. tonna 
í salt, en ekkert árin á eftir. 

Skipting á fisktegundir er sýnd í 7. töflu, 
Kemur þar fram, að flestar bolfisktegund-
irnar jukust annað árið, en minnkuðu hitt 
árið, sitt á hvað, en flatfiskafli fór yfir-
leitt minnkandi. Humarafli fór mjög í 
vöxt, en rækjuafli fór hnignandi. 

Vinnsla þorskafurða. Ekki urðu stór-
vægilegar breytingar á vinnslu þorskafl-
ans. Þó virðist þess gæta nokkuð, að virð-
isaukning við vinnslu verði tiltölulega 
meiri, þegar aflamagnið er minna. Eftirfar-
andi yfirlit sýnir afstöðu aflavirðis og virð-
isaukningar við vinnslu, reiknað á föstu 
verðlagi, þ. e. ársins 1962, í millj. króna. 

Vinnslustig þorskaflans, þ. e. hlutfallið 
á milli endanlegs afurðaverðmætis og verð-
mætis landaðs afla, hækkaði um 6,6% frá 
1961 til 1962, en lækkaði svolítið aftur 1963 
og var þá 3,5% hærra en 1961. 

Hagnýting alls fiskaflans er sýnd í 6. 
töflu. Árið 1962 jókst einkum hlutdeild 
söltunar og frystingar í þorskaflanum, en 
árið 1963 jókst hlutdeild herzlu og ísfisk-
verkunar. Hagnýtingarhlutföll helztu 
vinnslugreinanna af þorskafla voru sem 
hér segir: 
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Yfir lengri tíma litið er áberandi hve 
freðfiskframleiðslan hefur minnkað að 
magni til, og hefur aukin frysting á síld, 
humar og rækju aðeins að litlu leyti bætt 
það upp. Aukning á ísfiski svarar til tals-
verðs hluta af þessari minnkun, en að auki 
hefur öll minnkun þorskaflans á sama tíma-
bili komið niður á freðfiskinum, þar sem 
hinar vinnslugreinarnar hafa til samans 
tekið við mjög stöðugu magni. 

Athygli skal vakin á því, að með þorsk-
veiðum og þorskafla er átt við allan annan 
fisk en síld og krabbadýr, samkvæmt við-
tekinni venju. 

Ísfiskur. Sökum verkfallsins árið 1962, 
sem stöðvaði togarana í rúma fjóra mán-
uði, er það ár í rauninni ekki sambærilegt 
við næstu ár á undan og eftir. Eigi að síð-
ur fóru togararnir þá næstum jafnmargar 
söluferðir með ísfisk og árið áður, og hef-
ur ísfiskmagn togaranna verið tiltölulega 
stöðugt síðustu árin. Ísfisksölur báta, sem 
voru talsverðar árið 1961, hafa dregizt sam-
an um helming. Útflutningur á ísaðri síld 
var að vonum sérstaklega mikill árið 1962. 

Freðfiskur. Framleiðsla freðfisks hefur 
verið svo að segja óbreytt síðustu þrjú árin, 
á milli 48 þús. og 49 þús. tonn hvert ár. 
Ekki hafa orðið neinar markverðar breyt-
ingar á tegundasamsetningu framleiðslunn-
ar, utan þess að framleiðsla karfaflaka 
dróst saman um þriðjung vegna togara-
verkfallsins 1962, en jókst aftur um tals-
vert meira magn árið 1963. Einnig urðu 
nokkrar sveiflur í frystum flatfiski. 

Séu bornar saman tölur 6. og 9. töflu, 
kemur fram nýtingarhlutfall hráefnis til 
frystingar. Siðustu þrjú árin var þetta 
hlutfall 27,9%, 29,6% og 28,9%, miðað við 
óslægðan fisk upp úr sjó. Aukin flakanýt-
ing árið 1962 stendur a. m. k. að nokkru 

leyti í sambandi við minnkun karfaaflans, 
en auk þess geta önnur atriði haft áhrif 
bæði árin, svo sem mismunur á frágangi 
flaka eftir pökkunarafbrigðum og nákvæm-
ari vinnuaðferðir. 

Verð á freðfiski hefur farið hækkandi og 
salan gengið greiðlega, enda minnkuðu 
freðfiskbirgðir um 3.018 tonn árið 1962 og 
um 829 tonn árið 1963 og voru í lok þess 
árs 5.660 tonn. 

Saltfiskverkun. Saltfiskframleiðslan hef-
ur litlum breytingum tekið undanfarin ár, 
þar til árið 1963, er hún minnkaði um 32%, 
samkvæmt umreikningi til óverkaðs fisks 
í 10. töflu. Þetta mun standa í sambandi 
við það, að hækkun saltfiskverðsins var 
nokkuð seint á ferðinni jafnframt því, að 
skreiðarverð hækkaði ríflega. Saltfisk-
birgðir minnkuðu um 700 tonn 1962 og 
aftur um 600 tonn 1963 og voru aðeins 
um 1.000 tonn í lok síðara ársins. Yfir 
lengri tíma litið hefur dregið mjög úr 
fullverkun fisksins. Hefur þurrkunin að 
talsverðu leyti færzt yfir til móttökuland-
anna, er munu hafa til þess auðveldari 
skilyrði og lægri kostnað. 

Skreiðarverkun dróst saman um 20% ár-
ið 1962, en togaraverkfallið mun hafa 
valdið mestu um, að minna féll til af fiski 
til upphengingar. Verðlag var hagstætt og 
sölur gengu greitt, enda minnkuðu birgðir 
um 2.646 tonn á árinu. Mikil verðhækkun 
varð á skreið á árinu 1963, um rúm 10%, 
og gekk vel að fá fisk til þeirrar verkun-
ar. Framleiðsluaukningin varð 52% frá 
fyrra ári, en meginhluti þeirrar aukning-
ar fór til birgðaaukningar er varð 2.973 
tonn. Birgðir í árslok 1963 námu 4.600 
tonnum. 

Mjöl og lýsi. Fiskmjöl, sem er fyrst og 
fremst úr beinum og fiskúrgangi, hefur 
haldizt fremur stöðugt að magni, en karfa-
mjöl hefur hrapað niður í brot af því, sem 
það var um árabil, og var sérstaklega lágt 
árið 1962, eins og aðrar afurðir af togara-
afla. Um karfalýsi gegnir sama máli. 

Verðsveiflur þessara afurða hafa oft 
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verið miklar og sömuleiðis sveiflur í birgða-
haldi. Verð á mjöli hafði árið 1962 náð sér 
nokkurn veginn upp eftir hið mikla verð-
fall árið 1960, en lýsi hélt áfram að falla 
til ársins 1963, en þá varð mjög verulegur 
afturbati. Síðustu árin hefur meðalútflutn-
ingsverð breytzt, sem hér segir, miðað við 
100 árið 1960. 

1961 1962 1963 
Fiskmjöl 100,0 136,7 114,6 
Karfamjöl 100,0 116,9 96,5 
Karfalýsi 100,0 77,4 131,5 
Þorskalýsi 100,0 91,0 95,2 

Birgðir þessara afurða hafa verið sér-
lega stöðugar síðustu þrjú árin og voru í 
árslok 1963: 2.307 tonn af fiskmjöli, 174 
tonn af karfamjöli og 36 tonn af karfa-
lýsi. 

Þorskalýsisframleiðslan er sýnd í 13. 
töflu. Hefur hún farið hægt vaxandi síðan 
1961. Birgðir þorskalýsis jukust um 1.391 
tonn árið 1962, en minnkuðu um 1.300 tonn 
árið eftir og voru 1.952 tonn í lok ársins. 

Síldveiðar. Þátttaka báta í sumarsíld-
veiðunum fyrir Norður- og Austurlandi var 
árin 1962 og 1963 næstum hin sama og 
1961 eða 224 og 226 bátar hvort ár. Hins 
vegar bættust stöðugt ný og stærri skip í 
flotann, einkum ætluð til síldveiða, en 
eldri og minni bátar gengu úr skaftinu. 
Jókst því rúmlestatala báta á sumarsíld-
veiðum um 20% árið 1962, en um rúm 10% 
1963. En auk þess kom upp síld við Vest-
mannaeyjar og á Selvogsbanka sumarið 
1963, og stunduðu 66 bátar þær veiðar. 
Meðalúthaldstími bátanna var í réttri ára-
röð 67 dagar, 75 dagar og 87 dagar, en á 
Suðurlandsveiðum árið 1963 20 dagar. 
Vaxandi þátttaka var í vetrar- og vorsíld-
veiðunum: 58, 92 og 134 bátar hvert ár, 
og í haustsíldveiðunum: 108, 121 og 117 
bátar hvert ár, enda eru hin nýju og stóru 
veiðiskip við það miðuð að halda uppi síld-
veiði allt árið. 

Síldaraflinn virðist nú nokkurn veginn 
hafa náð því stigi, er megi teljast árangur 
þeirrar stökkbreytingar í veiðitækni og 
fiskileitartækni, sem átt hefur sér stað á 

undanförnum árum, enda þótt hægrar aukn-
ingar kunni enn að vera að vænta. Árið 
1961 er hið fyrsta, er gefur nokkurn sam-
anburð á grundvelli hinnar nýju tækni, og 
var þá síldaraflinn alls 326 þús. tonn. Árið 
1962 jókst aflinn um 46,7%, upp í 478 þús. 
tonn, enda þótt haustsíldveiðar hæfust þá 
um mánuði seinna en venjulega vegna 
verkfalls á flotanum. En á sumarsíldveið-
um voru þá einmuna hagstæð veðurskil-
yrði. Vetrarsíldveiðarnar gáfu af sér 83 
þús. tonn á móti 36 þús. tonnum árið áð-
ur, sumarsíldveiðarnar 329 þús. tonn á 
móti 218 þús. tonnum árið áður, en haust-
síldveiðarnar skiluðu heldur minna magni, 
67 þús. tonnum, borið saman við 72 þús. 
tonn árið áður. 

Á árinu 1963 stöðvaðist hinn stórstígi 
vöxtur síldaraflans og snerist talsvert í 
lækkunarátt. Heildaraflinn fór niður í 395 
þús. tonn, en það var 17,4% minnkun. 
Vetrarsíldveiðarnar gáfu þó heldur meira 
af sér, 96 þús. tonn. Sumarsíldveiðarnar 
gengu dræmt framan af og skiluðu ekki 
nema 237 þús. tonnum. En við það má 
bæta Suðurlandsaflanum, er var 29 þús. 
tonn. Lökust varð útkoman á haustveiðun-
um, sem sökum ógæfta skiluðu aðeins tæp-
um helmingi aflans árið áður, rúmum 32 
þús. tonnum. Vetraraflinn til aprílloka á 
yfirstandandi ári var hins vegar nokkurn 
veginn jafnmikill og árið áður. 

Síldveiðar hausts, vetrar og vors má að 
flestu leyti líta á sem samfellda vertíð. 
Hófust þessar veiðar að marki haustið 1960, 
og fengust tæp 60 þús. tonn þann vetur 
fram á vor, en næstu tvo vetur um 155 þús. 
tonn og 163 þús. tonn. Þannig eru þessar 
veiðar orðnar um hálfdrættingur á við 
sumarsíldveiðarnar. 

Vinnsla sildaraflans. Hin stórfellda aukn-
ing síldaraflans hefur valdið miklum 
straumhvörfum í síldariðnaðinum. Þar sem 
síldin hefur nú lagzt aðallega að norðaust-
an- og austanverðu landinu, nýttist hin 
mikla bræðslugeta norðan lands illa, en 
mikil vöntun afkastagetu varð á Austur-
landi, bæði til bræðslu og söltunar. Auk 
þess var mikil þörf endurnýjunar tækja og 
stöðva. Á Suðvesturlandi var einnig brýn 
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nauðsyn á að auka bræðsluafköst og þróar-
rými. Geysimikil fjárfesting varð í þessum 
framkvæmdum árin 1962 og 1963. Nýjar 
verksmiðjur voru reistar eða eldri stækk-
aðar um alla Austfirði, en sumt af vélum 
þeirra var flutt úr verksmiðjum norðan 
lands. Á Suðvesturlandi var bætt feit-
vinnslutækjum við margar fiskmjölsverk-
smiðjur, og hafa þannig mörkin milli 
þeirra og síldariðnaðarins að miklu leyti 
þurrkazt út. Margar síldarsöltunarstöðvar 
voru reistar eða endurnýjaðar. Alls tald-
ist bygging síldarverksmiðja og söltunar-
stöðva hafa numið um 36 millj. kr. árið 
1962 og vélar, tæki og annar útbúnaður 
nálægt 100 millj. kr., en vélarnar verða ekki 
greindar af nákvæmni frá öðrum fiskiðn-
aðarvélum. Mjög veruleg fjárfesting mun 
enn hafa orðið í þessum greinum árið 1963. 
Ekki dugðu þessar framkvæmdir þó til 
fullrar aðlögunar, enda ekki stefnt að því, 
heldur var talsvert aflamagn flutt til 
vinnslustöðva á Norðurlandi. 

Aukning síldveiðanna árið 1962 kom 
einkum fram í aukinni bræðslu, svo sem 
fram kemur af 16. töflu. Heildarsöltun nam 
500 þús. tunnum fyrra árið, en 510 þús. 
tunnum hið síðara. Bræðslan jókst hins 
vegar um 1.042 þús. mál eða um 64%. Tals-
vert meira en öll minnkun aflans 1963 
kom sömuleiðis niður á bræðslunni, er 
minnkaði um 24%. Söltun jókst aftur á 
móti um 13% og frysting um tæp 21%. 
Þar sem þessar vinnslugreinar taka í senn 
við verðmeira hráefni og auka verðmæti 
þess mun meira en bræðslan, varð aukning 
á heildarafurðavirði milli 1962 og 1963, er 
nam um 100 millj. króna á föstu verðlagi 
ársins 1962. Vinnslustig hráefnisins jókst 
stórum, eins og eftirfarandi yfirlit sýnir 
i milljónum kr. á verðlagi ársins 1962. 

Virðis-
Verðmceti aukning Afurða- Vinnslu-

Meðalvinnslustigið hefur sveiflazt veru-
lega. Árið 1963 var það 26% hærra en ár-
ið áður, en ekki nema 10% hærra en árið 
1961. Þar sem verðþróun síldarafurða hef-
ur verið hagstæð síðustu árin, verður aukn-
ingin í gjaldeyrisverðmæti afurðanna hvert 
ár enn meiri. Meðalverðhækkun afurðanna 
var rúm 7% milli 1961 og 1963 og hækkun 
andvirðisins því alls 43,2%. 

Birgðir síldarafurða í lok hvers árs 1961 
—1963 hafa numið sem hér segir í réttri 
áraröð: síldarmjöl 10.006, 28.356 og 14.971 
tonn, soðkjarni 4.800, 4.800 og 1.500 tonn, 
sildarlýsi 17.552, 10.099 og 4.663 tonn, salt-
síld 138.000, 124.799 og 108.316 þús. tunnur. 

Hvalveiðar. Tvö hvalveiðiskip komu til 
landsins árið 1961, Hvalur VI og Hvalur 
VII, og enn bættist Hvalur VIII við á ár-
inu 1962. Alls nam viðbótin 1.258 rúmlest-
um. Skip þessi voru að vísu ekki ný, smíð-
uð skömmu eftir stríðslok, en þó miklu 
nýrri en gömlu hvalbátarnir. Stórbættu 
þau aðstöðuna til veiðanna, sem jukust 
mjög verulega, svo sem glöggt kemur fram 
af 16. töflu. 

Iðnaðarframleiðsla. 

Hér á eftir verður fjallað um iðnaðar-
framleiðslu í þeim þrengri skilningi, sem 
átt er við í daglegu tali, þ. e. annan iðnað 
en vinnslu sjávarafurða og búvara. Þessi 
iðnaður vinnur, sem kunnugt er, svo til 
eingöngu fyrir innlendan markað. Hús-
byggingar og önnur mannvirkjagerð eru 
ekki meðtalin, heldur aðeins framleiðsla 
hluta til þeirrar starfsemi. 

Flestar greinar iðnaðarins hafa átt frem-
ur erfitt uppdráttar síðustu árin. Á sjötta 
áratugnum hafði framleiðsla iðnvarnings 
innan lands í stað innflutnings gengið mjög 
langt, að talsverðu leyti í skjóli hárra tolla 
og innflutningshafta. Gengisbreytingin ár-
ið 1960 bætti samkeppnisaðstöðu iðnaðar-
ins, eins og annarrar innlendrar vörufram-
leiðslu. Á hinn bóginn harðnaði samkeppn-
in erlendis frá við það, að megnið af inn-
flutningnum var gefinn frjáls. Enn frem-
ur urðu talsverðar tollalækkanir í nóvem-
ber 1961 og víðtæk tollasamræming, að 
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mestu til lækkunar, vorið 1963. Loks hafa 
kauphækkanir síðustu tveggja ára verið til 
muna örari en þær, sem erlendir keppi-
nautar hafa þurft að standa undir. Sam-
dráttur innlendrar eftirspurnar árið 1961 
varð að nokkru leyti á kostnað iðnaðar fyr-
ir innlendan markað. Sú aukning, sem orð-
ið hefur síðan, hefur orðið í fullri sam-
keppni við frjálsan innflutning, gagnstætt 
því, sem oftast hefur verið um langan ald-
ur. Hafa því margar iðnaðargreinar átt 
örðugt um að standast erlendri samkeppni 
snúning við þær afstöður erlends verðlags 
og innlends kostnaðar, sem þróazt hafa síð-
ustu árin. 

Engar skýrslur hafa verið gerðar um 
verðmæti iðnaðarframleiðslunnar frá því 
að Hagstofan vann iðnaðarskýrslur ársins 
1960 eftir tiltölulega stóru úrtaki iðnfyrir-
tækja (um helmingi að starfsmannaf jölda). 
Síðan hafa verið gerðar lauslegar áætlanir 
um breytingar framleiðslumagns eftir hrá-
efnaaðdrætti, starfsmannafjölda og fram-
leiðslu einstakra vörutegunda. Virðist sem 
framleiðslan hafi dregizt saman um ná-
lægt 6—7% árið 1961, og átti verkfallið 
það ár talsverðan þátt í því. Síðan hefur 
orðið allveruleg aukning, sem virðist vera á 
bilinu 6—8% hvort ár 1962 og 1963. 

Framleiðsla innlendra tollvörutegunda er 
sýnd í 17. töflu. Yfirleitt varð nokkur 
aukning á framleiðslu drykkjarvara árið 

1961, en framleiðsla annarra tollvöruteg-
unda minnkaði talsvert. Árin 1962 og 1963 
varð mikil og almenn aukning, og var hún 
yfirleitt talsvert meiri fyrra árið. 

Hagstofan hefur á undanförnum árum 
komið upp yfirgripsmiklum skýrslum um 
framleiðslu fjölmargra iðnaðarvara, talda 
í magneiningum. Þessar skýrslur gefa þó 
engan veginn tæmandi yfirlit yfir fram-
leiðsluna. Einkum vantar smíði véla og 
tækja til framleiðslu og flutninga og við-
gerðir slíkra tækja, svo og allt, sem tor-
velt er að tilgreina í ákveðinni magnein-
ingu. Úrdráttur úr þessum magnskýrslurn 
árin 1958—1962 birtist hér sem 18. tafla. 

Ekki eru tök á því að rekja hér að 
nokkru marki hina ýmsu þróunardrætti, 
sem taflan ber með sér. Framleiðsla mat-
vælanna hefur að vonum vaxið tiltölulega 
jafnt. Framleiðsla vefjarefna, einkum dúka, 
teppa og gólfdregla, hefur verið í öflugum 
vexti. Veiðarfæraiðnaði hefur vegnað mis-
jafnlega og tegundir framleiðslunnar 
breytzt talsvert. Skóframleiðslan hefur 
staðizt erlenda samkeppni fremur illa. 
Sama er að segja um sumar framleiðslu-
greinar fatagerðar. Framleiðsla annarra 
vefnaðarvara hefur verið sveiflukennd og 
lítt þokazt fram. Umbúðaframleiðslan hef-
ur að verulegum hluta fylgt freðfiskfram-
leiðslunni og því verið fremur stöðug í 
heild. Engrar skýrrar tilhneigingar verður 

17. tafla. Framleiðsla á innlendum tollvörutegundum 1958—1963. 



22 FJÁRMÁLATÍÐINDI 



FRAMLEIÐSLAN 1962 og 1963 23 



24 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

19. tafla. Vinnuár verkafólks i iðnaði 1957—1960. 
(Vinnuár reiknaö sem 50 vinnuvikur.) 

vart í skinna- og leðuriðnaði, nema að loð-
sútun gæra og sútun skinna í skófatnað 
hefur gengið talsvert saman. Framleiðsla 
kjarnaáburðar var mest árið 1961, en 
minnkaði siðan niður fyrir það stig, er 
hún hafði náð árið 1960. Málningarvörur 
hafa verið í nokkrum vexti nema árið 1961, 
er nokkur lægð var í byggingarstarfsem-
inni. í hreinlætisvörum hefur orðið nokk-
ur tilfærsla milli tegunda, einkum yfir í 
fljótandi efni. Sementsframleiðslan var 
minnst árið 1960 og þar næst árið 1961, 
en á öðrum steinsteypuvörum og á malbiki 
hefur verið nær óslitin aukning. Fram-
leiðsla málmvara og rafmagnstækja hefur 
mætt harðri samkeppni erlendis frá, en 
sumar tegundirnar hafa þó staðizt þessa 
samkeppni vel, svo sem miðstöðvarofnar, 
stálvaskar, þilofnar og þvottapottar. All-
mikill plastiðnaður hefur risið upp á síð-

ustu árum og færzt mjög í vöxt síðustu 
árin. En framleiðslan er margfalt fjöl-
breyttari en fram kemur af töflunni. Fram-
leiðsla á tvöföldu gleri hefur vaxið mjög 
síðustu tvö árin. 

Um starfsmannafjölda iðnaðarins liggja 
fyrir tvenns konar heimildir, annars veg-
ar árlegar skýrslur um slysatryggðar 
vinnuvikur í iðnaði, hins vegar skýrslur á 
tveggja mánaða fresti um starfsmanna-
fjölda nokkurra stærri iðnaðarfyrirtækja í 
helztu iðnaðargreinum. Vinnuvikuskýrsl-
urnar eru enn ekki fullunnar nema til árs-
ins 1960. Hafa þær verið umreiknaðar til 
vinnuára og eru birtar þannig í 19. töflu. 
Taflan sýnir þó engan veginn hreina mynd 
af breytingum starfsmannafjöldans, heldur 
einnig að nokkru breytingar á lengd vinnu-
tímans, vegna umreiknings vinnustunda-
fjölda eftir áætlaðri lengd vinnuvikunnar. 



Taflan sýnir heldur engan veginn allan 
þann fjölda starfsmanna, er kemur til 
starfs í hverri grein einhvern tíma yfir 
árið. Taflan ber með sér, að aukningin 
var sérstaklega mikil í vinnslu sjávaraf-
urða árið 1958, en í öðrum iðnaði árið 
1959. 

Frá árinu 1960 hefur verið safnað skýrsl-
um um starfsmannatölu fyrirtækja, er þá 
töldust hafa frá 20% og upp í 80% starfs-
fólks í viðkomandi grein. Tölur þessar sýna 
raunar ekki þróun starfsmannaf jöldans, 
þar sem mikill hluti aukningarinnar, senni-
lega meiri hlutinn, verður við fjölgun fyr-
irtækjanna. Hafa tölurnar því verið settar 
fram sem vísitölur í 20. töflu. Tákna þær 
tölur viðgang meðalfyrirtækis í viðkom-
andi grein fremur en þróun starfsmanna-
fjöldans í heild. 

Mest stækkun meðalfyrirtækisins hefur 
þannig orðið í pappírsiðnaði og í skinna-

og leðuriðnaði. Nokkur minnkun hefur orð-
ið í steinefnaiðnaði. Að öðru leyti hefur 
lítt þokazt til aukningar eða minnkunar. 
Nokkur samdráttur varð í flestum greinum 
árið 1961, en hann hafði að mestu náðst 
upp aftur árið eftir. 

Nokkur árstíðasveifla hefur verið í 
rekstri iðnaðarins, svo sem vísitölur ein-
stakra mánaða sýna. Hefur starfsemin ver-
ið nokkru meiri síðara hluta hvers árs held-
ur en fyrra hluta. Síðari árin hefur sveifl-
an jafnazt nokkuð og háannatíminn færzt 
nokkuð fram. Tölurnar fyrir janúar—maí 
benda til þess, að rekstur meðalfyrirtækis 
verði á yfirstandandi ári nokkru umfangs-
minni en síðastliðið ár. 

Í 21. töflu er gefið yfirlit yfir fram-
leiðslu og fjármagn í iðnaði árið 1960, 
samkvæmt iðnaðarskýrslum Hagstofunnar, 
er út komu á síðasta ári. Skýrslan sýnir 
markverðustu hlutfallstölur á milli fram-
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leiðslu, fjármagns og vinnuaflsnotkunar. 
Þessar hlutfallstölur ættu að túlka sæmi-
lega vel þá afstöðu, er nú ríkir í öðrum 
iðnaði en vinnslu sjávarafurða, enda þótt 
hún sé miðuð við annað verðlag en nú er 
ríkjandi. 

Til skýringar skal þess getið, að vinnslu-
virði greinar er mælikvarði á það verð-
mæti, er greinin bætir við aðfengin hrá-
efni, rekstrarvörur og rekstrarþjónustu frá 
öðrum atvinnugreinum. Flestar hérlendar 
iðnaðargreinar fá hráefnin í talsvert unnu 
formi og bæta aðeins við, sem svarar ná-
lægt þriðjungi brúttóframleiðsluverðmæt-
is. Hlutfall vinnulauna og tengdra gjalda, 
þ. e. trygginga starfsfólks, af vinnsluvirð-
inu er svipað því, sem gerist annars stað-
ar. Sérstakar undantekningar eru kemísk-
ur iðnaður og steinefnaiðnaður vegna 
geysimikillar fjármagnsnotkunar í þeim 
greinum. Fjármagn í efnislegum fjármun-
um var metið til verðlags ársins 1960, eftir 
því sem við varð komið, og er því sambæri-

legt við framleiðsluupphæðirnar. Stofnfjár-
stuðullinn, þ. e. hlutfall f jámagns á móti 
vinnsluvirði, er mjög nálægt því, sem al-
gengast er erlendis, þótt þar séu undan-
tekningar samkvæmt framansögðu. 

Raforkuvinnsla. 
Engin aukning varð á heildarafli vatns-

aflsstöðva allt frá árinu 1959 og þar til 
16,8 þús. kw vélasamstæðu var bætt við 
írafossstöðina árið 1963. Að henni við-
bættri var vatnsafl alls 121,7 þús. kw og 
vélaafl 24,9 þús. kw, alls 146.6 þús. kw í 
árslok 1963. 

Orkuvinnsla almenningsrafveitna hélt 
áfram að aukast árin 1962 og 1963, þótt 
talsvert hægar væri en árin áður. Vinnslu-
tölur í 22. töflu innihalda orkutöp og eigin 
notkun stöðvanna. Orkusalan árið 1963 
skiptist þannig, að 137 millj. kwst. fóru til 
áburðarverksmiðjunnar, 13 millj. kwst. til 
sementsverksmiðjunnar, 41 millj. kwst. til 
Keflavíkurflugvallar og 450 millj. kwst. til 
almennrar notkunar að meðtöldum orku-
töpum. Notkun áburðarverksmiðjunnar var 
nokkru minni en árin 1960 og 1961. 

Tekjur veitnanna af raforkusölu til end-
anlegra notenda hafa verið sem hér segir, í 
milljónum króna á verðlagi hvers árs. 

1958 146 
1959 174 
1960 190 
1961 230 
1962 264 
1963 284 



Samgöngur 
Inngangur — Farþegaflutningar innan lands — Vöruflutn-
ingar innan lands — Farþegaflutningar milli landa — Vöru-
flutningar milli landa — Kaupskipastóll — Bifreiðaeign — 
Flugfloti — Póstur og sími. 
(Grein þessi er tekin saman af Valdimar Kristinssyni). 

Inngangur. 
Þetta er í fimmta sinn, sem rituð er grein 

um samgöngur fyrir Fjármálatíðindi. 
Fyrsta greinin birtist í 1. hefti 1955, sú 
næsta í 1. hefti 1958 og síðan annað hvert 
ár. 

Stöðugt er verið að gera meiri kröfur til 
samgöngukerfisins, enda hafa framfarir 
orðið miklar á ýmsum sviðum. Þegar gerð-
ur er samanburður við nágrannalöndin, eru 
íslenzku vegirnir veikasti hlekkurinn í sam-
göngumálunum. Ekki er það þó þjóðvega-
kerfið sem slíkt, er gerir samanburðinn 
óhagstæðan, því að það er býsna víðtækt í 
svo fámennu landi, heldur er það ástand 
veganna, einkum þeirra fjölförnustu, sem 
fer illa með ökutækin og reynir á þolrif 
vegfarenda. 

Merkasta nýjungin í samgöngumálunum 
er því efalaust nýju vegalögin, sem sam-
þykkt voru á alþingi í desember sl. Þar er 
gert ráð fyrir nýju skipulagi á vegafram-
kvæmdum, sem miðar að því að nýta fram-
kvæmdafé sem bezt, jafnframt því sem 
vegakerfinu verður tryggt meira fé en áð-
ur. Unnið verður eftir fjögurra ára áætlun-
um, er taka hver við af annarri eftir end-
urskoðun á tveggja ára fresti. Og nú verð-
ur farið að taka verulegt tillit til umferðar-
magnsins, þegar ákveðið verður um við-
hald, lagfæringar og endurbyggingar vega. 

Tekin er upp ný flokkun vega (sjá með-
fylgjandi kort), og er þá fyrst hraðbraut A, 
þar sem búast má við yfir 10 þús. bifreiða 
umferð á dag yfir sumarmánuðina innan 

næstu 20 ára, og skal þá stefnt að fjór-
faldri akbraut með varanlegu slitlagi. Hrað-
braut B kallast sá vegur, þar sem búast 
má við 1—10 þús. bifreiða umferð á dag 
yfir sumarmánuðina innan næstu 10 ára, 
og skal þar stefnt að tvöfaldri akbraut með 
varanlegu slitlagi. Vegir, sem nú er áætlað 
að falli undir þessa hraðbrautaflokka, eru 
um 130 km að lengd, og eru það leiðirnar 
Reykjavik—Keflavík, Reykjavik—Selfoss 
um Þrengsli, Reykjavík að vegamótum 
Þingvalla- og Vesturlandsvega og nokkur 
kafli beggja vegna Akureyrar, frá Dalvík-
urvegi og suður fyrir flugvöll. 

Þjóðbraut kallast vegur, sem nær til 1000 
íbúa svæðis, og skal þá stefnt að malarvegi 
með tvöfaldri akbraut. Þeir vegir eru nú 
alls um 2850 km. langir. 

Landsbrautir verða minnst 2 km langar 
og þurfa að ná til 3—4 býla, og er þetta 
lágmarksskilyrði, til þess að vegur komist í 
tölu þjóðvega, nema að hann nái til kirkju-
staðar, félagsheimilis, skóla eða heilsuhælis. 
Enn fremur má telja landsbraut að innsta 
býli, þar sem aðalfjallvegur liggur upp úr 
byggð. Þessi hluti þjóðvegakerfisins er 
langlengstur eða samtals 6270 km á lengd 
samkvæmt vegaáætlun fyrir 1964. Samtals 
er þá þjóðvegakerfið um 9250 km, auk aðal-
fjallvega, en til þeirra teljast Kaldidalur, 
Kjalvegur, Sprengisandur og Landmanna-
leið. 

Sýsluvegir og hreppavegir munu nú falla 
undir flokk sýsluvega, sem gert er ráð 
fyrir, að verði um 2200 km á lengd. Munu 
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þeir njóta meiri stuðnings úr ríkissjóði en 
áður. 

Í vegalögunum er gert ráð fyrir, að 
12 1/2% af heildartekjum vegamála verði 
varið til styrktar gatnagerð í kaupstöðum 
og kauptúnum, og skal skipting fjárins 
miðast við íbúafjölda hinn 1. des. undan-
farandi ár. Heildartekjur vegamála eru 
áætlaðar um 242 millj. kr. á árinu 1964, og 
koma því um 30 millj. kr. í hlut kaupstaða 
og kauptúna. Svo er fyrir mælt, að 10% 
þessa fjármagns skuli ráðstafað óskiptu til 
að flýta aðkallandi framkvæmdum, og er 
áformað að verja því fyrst í stað til endur-
bóta á vegunum í gegnum Kópavog og Sel-
foss. Eftir verða þá um 27 millj. kr., og af 
því fellur um helmingur til Reykjavíkur 
samkvæmt höfðatölureglunni. 

Vegalögin gera ráð fyrir auknum tekjum 
til vegamála, og á þessu ári er áætlað, að 
þær skiptist þannig, að af benzínskatti 
komi 154 milljónir, af gúmmigjaldi 10 
milljónir, af þungaskatti 31 milljón og 47 
milljónir sem fjárveiting á fjárlögum. Sam-
tals eru þetta um 242 milljónir, eins og áð-
ur segir. En stærstu gjaldaliðirnir á árinu 
eru áætlaðir: 81 milljón til viðhalds þjóð-
vega, 62 milljónir til nýrra þjóðvega og 
tæpar 32 milljónir til brúagerða, auk fram-
lagsins til vega í kaupstöðum og kauptún-
um. 

Farþegaflutningar innan lands. 

Farþegaflutningar hér á landi fara að 
langmestu leyti fram með bifreiðum. Og 
á skemmri leiðum eru bifreiðarnar nær 
einráðar nema sérstaklega standi á. Stöð-
ugt vaxandi fjöldi einkabifreiða hefur mik-
il áhrif á samgönguhætti, en almennings-
bifreiðir sjá fyrir stórum hluta af flutn-
ingaþörfinni, bæði á lengri og skemmri 
leiðum. 

Fyrsta tafla sýnir fólksflutninga á sér-
leyfisleiðum á árunum 1956—63. Er þarna 
um að ræða almenningsvagna, sem eru í 
reglubundnum ferðum, aðra en strætis-
vagna Reykjavíkur, Kópavogs, Hafnar-
fjarðar og Akureyrar. Fólksflutningar 
Landleiða h. f. til og frá Reykjavík, Hafnar-

1. tafla. Fólksflutningar á sérleyfis-
leiðum 1956—19631). 

1) Fólksflutningar Landleiða h.f. eru ekki taldir 
með, sjá texta. Svigatölurnar eru að nokkru 
áætlaðar. 

2. tafla. Innanlandsflug Flugfélags 
Íslands 1954—1963. 

3. tafla. Farþegaflutningar á helztu 
flugleiðum innan lands 1954—1963. 

firði, Kópavogi, Vífilsstöðum og Vatnsenda 
eru reyndar taldir með í heildarskýrslu Um-
ferðarmálaskrifstofunnar, en hafa hér ver-
ið dregnir frá niðurstöðutölunum um ekna 
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vegalengd, farþegafjölda og farþegakm., 
þar sem í raun er um venjulegar strætis-
vagnaferðir að ræða á milli þessara staða. 

Vegna innheimtukerfis Strætisvagna 
Reykjavíkur, sem miðast við fljóta af-
greiðslu og sparnað í mannahaldi, er ekki 
hægt að fá upplýsingar um fjölda farþeg-
anna. 

Nokkurn samanburð er þó hægt að gera 
frá ári til árs, og fór farþegum stöðugt 
fjölgandi, þar til á síðasta ári, að um eðli-
lega aukningu virtist ekki vera að ræða. 
Er talið, að orsakirnar séu einkum þrenns 
konar, þ. e. stóraukinn innflutningur einka-
bíla, mikil fjölgun sjónvarpstækja og æ 
fleiri, sem borða á vinnustað í hádeginu. Ef 
þessar skýringar á orsökunum eru réttar, 
má búast við, að þær hafi í vaxandi mæli 
áhrif á afkomu strætisvagnanna á næstu 
árum. Á móti vegur svo stöðug stækkun 
borgarinnar og aukin dreifing atvinnu-
fyrirtækja. Heildarfarþegarými Strætis-
vagna Reykjavíkur vex árlega, og gátu þeir 
í ársbyrjun 1964 flutt 4.171 farþega í 54 
vögnum, og er meðalflutningsgeta vagn-
anna því meiri en 77 menn. 

Farþegaflutningar með flugvélum eru til-
tölulega mjög miklir hér á landi, og á stærð 
landsins og lélegir vegir að sjálfsögðu mik-
inn þátt í þessu. Á 2. og 3. töflu er sýndur 
farþegafjöldi í innanlandsflugi Flugfélags 
Íslands, bæði í heild og á helztu flugleiðum. 
Eftir stöðuga aukningu náði farþegafjöld-
inn hámarki 1957 með tæpum 60 þús. far-
þegum. Síðan dró úr flutningunum, þar til 
nýju hámarki var náð á árinu 1962, er 
fluttir voru nær 70 þús. farþegar og að-
eins litlu færri árið eftir. En flutningar í 
lofti innan lands eru allmiklu meiri en 
þetta, þar sem nokkur smáfélög halda uppi 
reglubundnu flugi og leiguflugi til ýmissa 
staða á landinu, en um farþegafjölda þeirra 
er ekki hægt að fá nákvæmar tölur. Flug-
félagið flytur langflesta farþega til Akur-
eyrar, en næst í röðinni koma Vestmanna-
eyjar. Mest hefur þó farþegafjöldinn auk-
izt á leiðinni til Egilsstaða, enda voru far-
þegar á þeirri leið á síðasta ári nær helm-
ingur borið saman við farþega á Akureyr-
arleiðinni. Fyrir 10 árum voru hlutföllin 

þarna á milli hins vegar 1:5. Orsakanna 
mun mest að leita í síldveiðunum fyrir 
Austurlandi, svo og auknum ferðamanna-
straumi. 

4. tafla. Strandferðir 1954—1963. 

Á 4. töflu eru syndir farþegaflutningar 
Skipaútgerðar ríkisins með ströndum fram 
og einnig farþegaflutningar á leiðinni 
Reykjavik—Akranes—Borgarnes. Aukn-
ingin frá 1959 til 1960 stafaði af tilkomu 
Vestmannaeyjaskipsins Herjólfs, sem flutti 
9.590 farþega það ár, 8.563 árið 1961, 8.743 
árið eftir og 9.348 farþega á síðasta ári. 
Nokkur hluti þessara farþega fór alla leið 
til Hornafjarðar. Allmikið er um það, að 
fólk fari í hringferð í kringum land í sum-
arleyfi. Hefur Esja annazt þá flutninga. 

Vöruflutningar innan lands. 

Segja má, að Reykjavík sé samgöngu- og 
flutningamiðstöð alls landsins, enda er 
meginhluta af innflutningi skipað upp í 
Reykjavíkurhöfn og innlendur neyzluvöru-
iðnaður að verulegu leyti staðsettur í 
borginni og næsta nágrenni hennar. Frá 
Reykjavík liggja því flutningaleiðir í allar 
áttir. Nú orðið mun mest flutt með stórum 
vörubifreiðum, en ekki hefur reynzt unnt 
að afla upplýsinga um flutningsmagn 
þeirra. Flutningar með skipum eru nú 
mestir, þar sem varla eða ekki er hægt að 
koma við bifreiðum og þegar um mikla 
þungavöru er að ræða. Flutningar í lofti, 
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sbr. 2. töflu, eru árlega um þúsund tonn 
og geta skipt miklu máli í einstökum til-
fellum, einkum að vetrarlagi. 

Farþegaflutningar milli landa. 
Farþegaflutningar milli Íslands og út-

landa hafa vaxið með ári hverju síðasta 
áratuginn, en þó mest á árunum 1962 og 
1963, eins og sést á meðfylgjandi línuriti 
og 5. töflu. Öll aukningin hefur orðið hjá 
flugfarþegum, þar sem farþegaflutningar 
með skipum hafa staðið nokkurn veginn 
í stað. Af útlendingum, sem komu hingað 
1963, eru Bandaríkjamenn fjölmennastir 
eða 4376. Næstir eru Danir og Færeyingar, 
(en ekki er hægt að fá upplýsingar um 
skiptinguna milli þeirra), eða samtals 4173. 
Þar næstir voru Bretar, en af þeim 
komu 3520 manns. Þá komu 1974 Þjóðverj-
ar, 1071 Svíi, 761 Norðmaður, 380 Frakkar 
og 362 Ítalir. Aðrir ferðamenn voru af 
meir en 40 þjóðernum og úr öllum heims-
hornum, svo sem 53 Japanir, 42 Ástralir, 23 
Suður-Afríkumenn og 11 frá Argentínu. 

Eindálka línurit hér á eftir sýnir, hve 
farþegaflutningarnir skiptast misjafnt 
eftir árstímum, þannig að meginhluti allra 
ferðamanna kemur og fer á 2—3 sumar-
mánuðum. Með tilliti til vinnuafls og skóla-
húsnæðis er langbezt aðstaðan til móttöku 

Farþegaflutningar til og frá Íslandi. 
Meðaltal áranna 1962 og 1963 skipt eftir 

mánuðum. 

ferðamanna á sumrin, en flugvélar og hótel 
verða að hafa meiri nýtingu. Fullrar að-
gæzlu er því þörf í sambandi við framtíðar-
þróun þessara mála. 

Árlega hafa örstutta viðdvöl hér á landi 
miklu fleiri ferðamenn en skráðir eru sem 
slíkir. Eru það bæði þeir, sem koma með 
stóru farþegaskipunum og hafa flestir eins 
dags viðdvöl, og fjölmennur hópur flugfar-
þega, sem hefur yfirleitt aðeins eins til 
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5. tafla. Farþegaflutningar milli landa 
1950—1963. 

Farþegar frá útlöndum: 

Farþegar til útlanda: 

Með skipum Með flugvélum 

6. tafla. Áætlunarflug millilandaflug-
véla Flugfélags Íslands og Loftleiða 

1950—1963. 

tveggja tíma viðdvöl, og er það fólk flest 
á leið til eða frá Ameríku. Á 6. töflu 
sést farþegafjöldi í áætlunarflugi Flug-
félags Íslands og Loftleiða. Hefur hann 

stóraukizt síðustu árin, og varð einkum 
mikil aukning frá 1961 til 1962. Munar 
þar mest um flutninga Loftleiða; einn-
ig að því er varðar farþegakm., þar sem 
flugleiðir þeirra eru mjög langar. Flug-
félag Íslands flytur töluvert af farþegum 
milli staða erlendis, einkum er það milli 
Glasgow og Kaupmannahafnar, og Græn-
landsflugið er verulegur þátt í starfsemi 
félagsins. Þannig voru fluttir nær 5 þús. 
farþegar á vegum þess 1963 milli íslands 
og Grænlands og milli staða á Grænlandi. 

Línurit á næstu bls. sýnir áætlunar-
flug íslenzku flugfélaganna milli landa, og 
sýna tölurnar, hve kostur er á mörgum 
vikulegum ferðum hvora leið milli hinna 
ýmsu staða. Er þarna um býsna víðtæka 
þjónustu að ræða. 

Vöruflutningar milli landa. 
Heildarflutningsmagn milli Íslands og 

útlanda, skipt á innflutning og útflutning, 
er sýnt á 7. töflu. Útflutningsmagnið hefur 
oft verið minna en þriðjungur á við inn-
flutninginn, en er nú orðið um 60% á við 
hann. Stóraukinn afli, einkum á síldveið-
um, hefur aukið svo mjög útflutninginn. 
Miðað við grunntöluna 100 árið 1935 hefur 
útflutningsmagnið hátt í það fjórfaldazt, 
en innflutningsmagnið rúmlega tvöfaldazt 
á sama tíma. Innflutningur orkugjafa 
(kola, brennsluolíu og benzíns) er sýndur 
á 8. töflu. Nemur hann að jafnaði 50—60% 

7. tafla. Heildarflutningsmagn 
milli Íslands og útlanda. 
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af heildarflutningsmagninu. Kolainnflutn-
ingurinn dregst jafnt og þétt saman og 
er nú orðinn sáralítill, en olíuinnflutning-

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

urinn eykst því meir, og munar þar mjög 
um stöðugt vaxandi flutningatækjakost 
þjóðarinnar. 

Vöruflutningar milli Íslands og útlanda 
fara nær eingöngu fram með skipum, þar 
sem litið munar um vöruflutninga í lofti. 
Á 9. töflu er sýnt flutningsmagnið, sem 
flutt er á vegum íslenzkra skipafélaga. Ís-
lenzk kaupskip flytja stöðugt meira vöru-
magn til og frá landinu, eftir því sem kaup-
skipastóllinn vex, en hlutfallslega hefur 
hlutur þeirra farið heldur minnkandi í hin-
um vaxandi flutningi síðari ára. Á síðasta 
ári komu rúm 50% innflutningsins með ís-
lenzkum skipum og tæp 60% útflutningsins 
fór með þeim. Flutningur með erlendum 
leiguskipum á vegum skipafélaganna hef-
ur aukizt aftur, og svo eru ýmsir aðrir að-
ilar, sem taka erlend leiguskip. Munar þar 
langmest um olíuflutningana, en þeir fara 
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9. tafla. Vöruflutningar milli Íslands og útlanda á vegum 
íslenzkra skipafélaga. 

Útflutningur 

að verulegu leyti fram með leiguskipum. 
Íslenzku skipafélögin eru nú orðin átta 
talsins: Eimskipafélag Íslands, Skipadeild 
SÍS, Eimskipafélag Reykjavíkur, Skipaút-
gerð ríkisins, Jöklar, Hafskip, Ísborg og 
Kaupskip. 

Vöruflutningar flugfélaganna milli Ís-
lands og útlanda eru sýndir á 6. töflu. Eins 
og áður segir, eru þeir ekki miklir að 
magni til, en geta reynzt mikilvægir í 
einstökum tilfellum, og með auknum flug-
vélakosti má búast við, að þeir vaxi veru-
lega á næstu árum. 

Kaupskipastóllinn. 
Kaupskipastóll landsmanna fer stækk-

andi með hverju ári, en til hans teljast 
farþegaskip, vöruflutningaskip og olíu-

flutningaskip. Á 10. töflu er sýnd heildar-
stærð og fjöldi kaupskipa á árunum 1945— 
63. Skipin, sem falla undir flokkinn far-
þegaskip, þ. e. mega flytja fleiri en 12 far-
þega, eru nú jafnmörg og 1945, enda þykja 
farþega- og vöruflutningar ekki að jafnaði 
fara vel saman. En tala hinna hreinu vöru-
flutningaskipa hefur nær fjórfaldazt á 
tímabilinu og heildarstærð þeirra tífaldazt. 
Síðan hefur bætzt við nýr flokkur, olíu-
flutningaskip, og eru þau nú níu talsins. 

Ellefta tafla sýnir skipakomur í Reykja-
víkurhöfn, en um hana fara um 4/5 hlutar 
af öllum innflutningi landsmanna og um 
þriðjungur af útflutningnum. Frá og með 
árinu 1962 fór Reykjavíkurhöfn að gefa 
upp brúttólestir skipa í stað nettó, eins og 
áður hafði verið. 
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10. tafla. Kaupskipaflotinn 1945—1963. 

Bifreiðaeign. 

Fólksbifreiðum í eigu Íslendinga hefur 
fjölgað mjög að undanförnu og mest 1963. 
Bílar á öllu landinu eru orðnir yfir 30 þús., 
og þar af eru um 3/4 hlutar fólksbílar. Ef 
miðað er við 10 ára meðalaldur og 30 þús. 
bíla, þarf 3 þús. bíla aðeins til að halda 
stofninum við, og eigi síðan bifreiðaeign-
in að tvöfaldast á 10 árum, þarf árlega að 
flytja inn um 7% af þeim bílafjölda, sem til 
er í landinu á hverjum tíma. Nú eru færri 
bílar í eldri árgöngum heldur en í þeim nýrri, 
en aftur á móti eru árgangarnir margir sem 
endurnýja þarf. Telja má sennilegt, að 2000 
bila árlegur innflutningur um skeið myndi 
geta haldið stofninum við og 4000 bíla 
heildarinnflutningur stefna þá að tvöföld-
unarmarkinu á 10 árum, ef innflutningur-

inn ykist svo smám saman upp í a. m. k. 7 
þús. bíla árlegan innflutning eftir 10 ár. 
Deila má um, hvort það er markmið í 

12. tafla. Bifreiðakostur 1950—1963. 
Bifreiðafjöldinn Meðalaldur 
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sjálfu sér að tvöfalda bifreiðaeign lands-
manna á næstu 10 árum, en vart mun 
duga minna, ef við eigum að halda í 
við nágrannaþjóðirnar að þessu leyti. Og 
þróunin hér á landi varðandi tekjur og 
kröfur um bætt lífskjör stefnir í þessa átt. 
í þessu sambandi má og geta þess, að það 
er nú liðin tíð, að Íslendingar séu hvað bíl-
ríkust þjóð í Evrópu. Nokkrar þjóðir eiga 
nú tiltölulega mun fleiri einkabíla, þrátt 
fyrir þá aukningu, sem hér hefur orðið 
vegna hins frjálsa innflutnings. Fjöldi bif-
reiða á öllu landinu og meðalaldur þeirra 
síðustu árin er sýndur á 12. töflu, Meðal-
aldur bifreiðanna er miðaður við smíðaár, 
og er reiknað með því, að allir bílar séu 
smíðaðir á miðju ári. Meðalaldurinn lækk-
aði allverulega á síðasta ári og þá einkum 
fólksbifreiða, en meðalaldur þeirra er kom-

inn niður í 7,6 ár og hefur ekki verið svo 
lágur siðan 1955. Samkvæmt meðfylgjandi 
Iínuriti, er sýnir smiðaár þeirra bifreiða, 
sem voru í notkun 1. janúar 1964 eru bílarn-
ir mjög mismargir frá hinum ýmsu árum. 
Þannig eru enn í notkun 2600 bilar frá 
1946 og yfir 3500 frá 1955. Það er fyrst á 
árunum 1962 og 1963, sem sambærilegur 
bifreiðaf'jöldi er fluttur inn á ný. Margir 
elztu bílanna munu ekki vera í mikilli 
notkun, og vegna stóraukins innflutnings 
hefur verð á gömlum bílum lækkað mjög 
mikið, svo að segja má, að nú ættu flestir 
að geta eignazt eitthvert farartæki, sem á 
annað borð leggja á það áherzlu. 

Flugflotinn. 
Flugfloti landsmanna fer vaxandi með 

hverju ári. Flugfélag Íslands á nú eina 
Viscount-vél, sem tekur 50 farþega, tvær 
Cloudmaster-vélar (DC-6B), sem taka 78 
farþega hvor, eina Skymaster-vél (DC-4), 
sem tekur 63 farþega og þrjár Douglas-vél-
ar, sem taka 28 farþega hver. Samtals eru 
þetta 353 farþegar. Auk þessa hefur félagið 
á leigu eina Skymaster-vél, sem staðsett 
hefur verið á Grænlandi, og ein Douglas-
vél er leigð á sumrin til Færeyjaflugs. 

Loftleiðir eiga fimm flugvélar af gerð-
inni Cloudmaster (DC-6B), og ber hver 
þeirra 85 farþega eða samtals 425 far-
þega. í maí 1964 bættist svo við flugvél af 
gerðinni „Rolls Royce 400", sem tekur 160 
farþega, og önnur af sömu gerð kemur 
seint á árinu. Eftir að fyrri stóra vélin 
kom, geta Loftleiðavélar samtals flutt 585 
farþega, en heildarflutningsgeta eigin flug-
véla beggja aðalflugfélaganna er þá 938 
farþegar með 13 flugvélum. 

Í eigu minni flugfélaga og í einkaeign 
eru svo 36 flugvélar, er samtals geta flutt 
á annað hundrað farþega. 

Póstur og sími. 
Einn mikilvægasti þáttur samgöngu-

kerfisins er póst- og símaþjónustan. Póst-
sendingar innan lands og milli Íslands og 
útlanda eru sýndar á 13. töflu. Fjöldi al-
mennra bréfapóstsendinga er fenginn með 
því, að talið er á pósthúsum í ákveðinn 
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tíma og heildarmagnið áætlað út frá því. 
Talningin 1960 er ekki alveg sambærileg, 
því að þá var talið oftar en styttri tíma í 
hvert skipti og kom þá út hærri tala um 
innlend bréf en eðlilegt þykir. Fyrir 1960 
var talið einu sinni á ári, en frá 1961 hefur 
verið talið tvisvar á ári, 14 daga í hvert 
skipti. Annars geta verið miklar sveiflur á 
póstmagninu frá einni viku til annarrar, 
ekki sízt að því er varðar blaða- og prent-
sendingar. í fyrri greinum um samgöngur 
í Fjármálatíðindum eru ábyrgðarbréf 
(skrásettar sendingar) talin með almenn-
um póstsendingum, en nú hefur þessu verið 
breytt, eins og kemur fram í 13. töflu. 

13. tafla. Póstsendingar. 

14. tafla. Símskeyti. 

skeyti. Langlínusimtöl koma fram á 15. 
töflu, og hefur þeim fjölgað mjög að undan-
förnu. Aukning sjálfvirka simakerfisins og 
byrjunin á tengingu þess innbyrðis á mest-
an þátt í þessu. Langlínusímtölin, er fara 
gegnum sjálfvirkar stöðvar, hófust 1960 og 
eru nú farin að nálgast það að vera þriðj-
ungur af slíkum símtölum. Á árinu 1960 
voru opnaðar sjálfvirkar simstöðvar í Gerð-
um, Grindavík, Innri-Njarðvík, Keflavík 
og Sandgerði; í Kópavogi og Vestmanna-
eyjum 1963 og á Akranesi og í Selási, aust-
an Reykjavíkur, fyrra hluta árs 1964. Er 
sjálfvirkt símasamband milli allra þessara 
stöðva og við Reykjavík og Hafnarfjörð. 
Þessar framkvæmdir eru liður í áætlun um 
að gera símakerfið sjálfvirkt á öllu land-
inu á næstu árum. 

Símtöl við útlönd hafa margfaldazt á síð-
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ustu árum, eftir að lokið var lagningu nýju 
sæsímastrengjanna. Hinn 22. jan. 1961 
var opnað nýtt sæsímasamband milli Ís-
lands og Skotlands, og 19. ágúst 1963 var 
tekinn í notkun sæsimastrengur milli Ís-
lands og Nýfundnalands (Kanada). í sam-
bandi við þessar framkvæmdir var komið á 
Telex-sambandi við útlönd 30. apríl 1962. 
Telex-ritarar eru notaðir af stofnunum og 
fyrirtækjum, er hafa mikil skipti við út-
lönd. Fjöldi Telexritana til útlanda var 
11.440 árið 1963 og 14.326 frá útlöndum. 

Á 16. töflu eru sýnd staðarsímtöl í 
Reykjavík og nágrenni, og er þá átt við 
Kópavog, Hafnarfjörð, Seltjarnarneshrepp, 
Garðahrepp og Bessastaðahrepp auk höfuð-
borgarinnar. Símanotendur á svæðinu eru 
rúm 24 þús., og aðeins rúmlega þrír íbúar 
eru um hvert talfæri að meðaltali. í árs-

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

lok 1963 voru 40.842 símanotendur á öllu 
landinu og 47.938 talfæri, eða um fjórir 
menn að meðaltali um hvert. Þá voru 73,3% 
símanúmera tengd sjálfvirkum stöðvum og 
75,2% allra talfæra á landinu. 



Peningamálin 1963 
Í grein þessari er fjallað um þróun peningamála árið 1963 
og greint frá viðskiptum Seðlabankans og áhrifum þeirra. 
Einnig er greint frá áhrifum annarra banka ogr sparisjóða 
og útlánum þeirra og innlánum á undanförnum árum. 
Grétar Áss Sigurðsson tók greinina saman. 

Þróun peningamála á árinu 1963 ein-
kenndist af mikilli þenslu innan lands 

og versnandi greiðslustöðu við útlönd og 
varð mun óhagstæðari en árin tvö á undan. 
Heildarútlán jukust mikið, jafnframt því 
sem aukning innlána varð mun minni en 
árið 1962. Mikill munur var þó á þróuninni 
fyrra hluta og síðara hluta ársins. Fram 
um mitt ár jukust bæði innlán og útlán 
mjög ört, en þegar kom fram á haustið 
þrengdi að, aukning innlána og útlána 
stöðvaðist og dró úr greiðslugetu banka og 
fyrirtækja. í greiðslujöfnuðinum við út-
lönd urðu mikil umskipti til hins verra á 
árinu. Þrátt fyrir það batnaði gjaldeyris-
staðan nokkuð vegna notkunar erlends láns-
fjár, en þó ekki líkt því eins mikið og árið 
áður. 

Nokkur grein verður gerð hér á eftir fyr-
ir starfsemi Seðlabankans, svo og starfsemi 
viðskiptabanka, sparisjóða og innláns-
deilda kaupfélaga. 

Viðskipti Seðlabankans. 
Seðlabankanum er lögum samkvæmt ætl-

að að reka viðskipti við ríkissjóð og ríkis-
stofnanir, banka og aðrar peningastofn-
anir og auk þess við erlenda banka. Staða 
þeirra innlendu aðila, sem við bankann 
skipta, batnaði enn á árinu, einkum staða 
ríkissjóðs og ríkisstofnana, en þar á móti 
batnaði staða Seðlabankans gagnvart út-
löndum lítið, en báðar þessar hreyfingar 
voru mun minni en árið áður. 

Í 1. töflu kemur fram yfirlit um reikn-
ingshreyfingar Seðlabankans árin 1959— 
1963. Yfirlitinu er einkum ætlað að sýna 
áhrif innlendra viðskipta Seðlabankans á 
gjaldeyrisstöðu og seðlaveltu. Ef ekki er 
tekið tillit til hreyfinga á gengisreikningi, 
batnaði erlend staða bankans alls um 162,8 
millj. kr. árið 1963, en samsvarandi tala 
árið 1962 var 877,4 millj. kr. Á móti bættri 
erlendri stöðu bankans um 162,8 millj. kr. 
kemur aukning seðlaveltu, 70,6 millj. kr., 
bætt staða innlendra aðila við bankann 
ásamt aukningu eigin fjár, samtals að 
upphæð 91,1 millj. kr., og lækkun á geng-
isreikningum um 1,1 millj. kr. Aukning 
seðlaveltunnar var 3,3 millj. kr. minni en 
árið 1962. Staðan á innlendum reiknings-
liðum við Seðlabankann að meðtöldum 
gengisreikningi batnaði um 92,2 millj. kr. 
árið 1963, en um 803,5 millj. kr. árið áður, 
enda var þá um mjög mikla aukningu gjald-
eyrisforðans að ræða. 

Af innlendum liðum yfirlitsins batnaði 
staða ríkissjóðs og ríkisstofnana verulega, 
en staða annarra liða versnaði. Ríkissjóður 
og ríkisstofnanir bættu stöðu sína um 206,7 
millj. kr. eða um 117,0 millj. kr. meira en 
árið áður. Aðallega stafaði hin bætta staða 
af auknum innstæðum, og jukust þær um 
147,6 millj. kr., en jafnframt lækkuðu skuld-
ir um 59,1 millj. kr. Þess ber þó að gæta, að 
tilfærsla var gerð á 38,3 millj. kr., þannig 
að skuldir ríkissjóðs lækkuðu, sem því nam, 
en jafnframt hækkaði liðurinn „verðbréf" 
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um þá upphæð. Þá átti það einnig nokkurn 
þátt í betri stöðu ríkissjóðs og ríkisstofn-
ana, að ónotað lánsfé á reikningi ríkis-
sjóðs og ríkisstofnana í árslok 1963 var 
meira en í árslok 1962. Rétt er að taka 
fram, að innstæður Útflutningssjóðs eru 
hvergi taldar með innstæðum ríkissjóðs 
og ríkisstofnana í 1. töflu, en allt til árs-
loka 1960 átti Útflutningssjóður miklar 
innstæður í Seðlabankanum. Hreyfingar á 
innstæðum sjóðsins eru taldar með liðnum 
„Aðrar hreyfingar, nettó". 

Aðstaða ríkissjóðs og ríkisstofnana 
gagnvart Seðlabankanum fer yfirleitt 
versnandi fyrra hluta árs, en batnar síðara 
hluta árs. Á árinu 1963 var þróunin hins 
vegar sú, að nettóinnstæða þessara aðila 

batnaði verulega fyrra helming ársins og 
var orðin 412,2 millj. kr. í júnílok, en var 
234,0 millj. kr. í ársbyrjun. Staðan versn-
aði síðan lítið eitt næstu mánuði, unz hún 
batnaði aftur í nóvember og desember, og 
var í árslokin 440,7 millj. kr. Tvær ástæð-
ur munu einkum vera fyrir þessari þróun. 
Annars vegar bætti ríkissjóður stöðu sína 
við Seðlabankann fyrra hluta ársins vegna 
innkominna erlendra lána, sem hann endur-
lánaði og komu aðallega til útborgunar síð-
ara hluta ársins. Hins vegar var rekstrar-
afkoma ríkissjóðs og ríkisstofnana góð 
fyrra hluta ársins, en versnaði, þegar á 
árið leið. 

Mótvirðisfé lækkaði á árinu um 61,1 
millj. kr., en hafði árið áður aukizt geysi-
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mikið eða um 186,0 millj. kr. Mótvirði 
sérstaks innflutnings lækkaði allverulega 
eða um 75,2 millj. kr., en hafði aukizt um 
67,7 millj. kr. árið áður. Undir þennan lið 
kemur mótvirði bandarískra vörukaupa-
lána (PL 480 lána), en lán þessi eru veitt 
til kaupa á landbúnaðarvörum í Bandarikj-
unum. Annað mótvirðisfé jókst um 14,1 
millj. kr., en hafði aukizt um 118,3 millj. 
kr. árið áður. Hér er um að ræða 90% 
af mótvirði 6 millj. dollara óafturkræfs 

framlags Bandaríkjastjórnar, sem samið 
var um árið 1960. Í árslok 1963 var 
búið að nota um 5,8 millj. dollara af 
framlaginu, þar af um 0,7 millj. dollara 
á árinu 1963. 

Á árinu 1962 bættu peningastofnanir 
stöðu sína við Seðlabankann alls um 592,4 
millj. kr., en á árinu 1963 versnaði hún um 
10,1 millj. kr., svo að munurinn á þróun-
inni þessi tvö ár hefur orðið 602,5 millj. 
kr. Staða innlánsstofnana versnaði nú um 



FJÁRMÁLATlÐINDI 

22,8 millj. kr., en batnaði árið áður um 
626.5 millj. kr. Staða fjárfestingarlána-
stofnana batnaði nú um 12,7 millj. kr., en 
hafði versnað árið áður um 34,1 millj. kr. 

Endurkaup Seðlabankans á afurðavíxlum 
voru í árslok 1963 64,3 millj. kr. hærri en í 
árslok 1962, en á árinu 1962 lækkuðu þau 
um 112,1 millj. kr. miðað við árið á undan. 
Sömu reglur giltu á árinu um endurkaup 
vegna sjávarafurða, en hins vegar var regl-
um um endurkaup út á birgðir landbúnað-
arafurða breytt til samræmis við reglur 
um endurkaup vegna sjávarútvegs. Endur-
kaupin á árinu urðu mest í septembeiiok 
eða 927,9 millj. kr., en í árslokin námu þau 
746.6 millj. kr. Lægst voru endurkaupin í 
febrúar, 554,2 millj. kr. Á árinu 1962 urðu 
þau einnig hæst í september 822,3 millj. kr., 
en lægst í júní 575,4 millj. kr. 

Innlánastofnanir, þ. e. bankar, spari-
sjóðir og innlánsdeildir kaupfélaga bættu 
reikningsstöðu sína við Seðlabankann, þ. e. 
ef breyting á endurkeyptum víxlum er 
undanskilin, um 41,5 millj. kr. á árinu 
1963, en um 514,1 millj. kr. árið áður. 
Lausaskuldir þessara aðila lækkuðu um 
2,4 millj. kr. á árinu og voru aðeins 2,0 
millj. kr. í árslokin. Árið áður lækkuðu þær 
um 42,7 millj. kr. Innstæðuaukning inn-
lánsstofnana í Seðlabankanum varð ekki 
nema um 39,1 millj. kr. samtals á árinu, 
en á árinu 1962 nam hún 471,4 millj. kr. 
Innstæður á viðskiptareikningum í árslok 
1963 voru 123,6 millj. kr. og höfðu lækkað 
um 146,8 millj. kr. á árinu, en þær jukust 
aftur á móti árið áður um 152,5 millj. kr. 
Lausafjárstaðan var góð fram í júní, en þá 
versnaði hún verulega, og stóð svo út árið 
Innstæður innlánsstofnana á bundnum 
reikningum og innlánsskirteinum jukust um 
204,9 millj. kr. á árinu, en höfðu aukizt um 
272,1 millj. kr. árið áður. Enda þótt aukn-
ing innstæðna á bundnum reikningum hafi 
ekki verið jafnmikil árið 1963 og 1962, má 
þó öruggt telja, að aukning bundna fjárins 
í Seðlabankanum hafi haldið í skefjum út-
lánaaukningu banka og átt meginþátt i því 
að koma í veg fyrir rýrnun gjaldeyrisstöð-
unnar. 

Reglum um bindiskyldu innlánsstofnana 

var hinn 3. apríl 1963 í megindráttum 
breytt þannig, að bindiskylda vegna inn-
lánsaukningar var lækkuð úr 30% í 25% 
af innlánsaukningu og lágmarksbinding 
jafnframt lækkuð úr 3% í 2%. Jafnhliða 
var samið við viðskiptabankana og nokkra 
sparisjóði um ráðstöfun á 15% af innláns-
aukningu til sérstakra útlána vegna fram-
kvæmdaáætlunar ríkisins. Bindiskyldar 
innstæður innlánsstofnana námu í árslokin 
1963 774,9 millj. kr. að frátöldu bundnu 
fé vegna stofnlána, og hafði aukningin 
numið 181,8 millj. kr. á árinu. Að meðtöld-
um víxlum var nettóstaða innlánsstofnana 
gagnvart Seðlabankanum í árslokin 1963 
352,8 millj. kr. á móti 375,6 millj. kr. 1962 
og hafði því versnað á árinu, eins og áður 
segir, um 22,8 millj. kr. 

Fjárfestingarlánastofnanir bættu stöðu 
sína við Seðlabankann um 12,7 millj. kr., 
en árið 1962 versnaði staða þeirra um 34,1 
millj. kr. Innstæður fjárfestingarlánastofn-
ana jukust um 6,9 millj. kr. á árinu og 
námu 82,3 millj. kr. í árslokin. Skuld 
Stofnlánadeildar sjávarútvegsins við bank-
ann jókst um 3,2 millj. kr., en skuld Stofn-
lánadeildar landbúnaðarins minnkaði um 
9,0 millj. kr. á árinu. Eins og kom fram í 
greininni um peningamál ársins 1962, 
námu nýjar lánveitingar Stofnlánadeildar 
sjávarútvegsins árið 1961 298,5 millj. kr., 
árið 1962 55,5 millj. kr., en á árinu 1963 
námu þær 22,5 millj. kr. 

Aðrar hreyfingar nettó hafa valdið út-
greiðslum á árinu, samtals 44,4 millj. kr. 
Verðbréfaeignin hefur aukizt um 59,2 millj. 
kr. á árinu, en þess ber þó að geta, að skuld 
ríkissjóðs við Seðlabankann vegna lántöku 
í Rússlandi, að eftirstöðvum 38,3 millj. kr. 
í árslok 1963, var færð af reikningsskuld 
ríkissjóðs á verðbréf, þannig að sé sú 
formbreyting ekki tekin með, hefur verð-
bréfaeignin aukizt um 20,9 millj. kr. í 
verðbréfaliðinn kom einnig endurlán til 
Rafmagnsveitna ríkisins af lántöku hjá 
„Kreditanstalt fúr Wiederaufbau" í Þýzka-
landi að upphæð 42,2 millj. kr., en lán þetta 
var tekið árið 1962 og fullnotað á árinu 
1963. Ef mótvirði þessara tveggja erlendu 
lána, samtals að upphæð 80,5 millj. kr. í árs-
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lok 1963, eru tekin út úr verðbréfaliðnum, 
hefur verðbréfaeign bankans minnkað um 
21,3 millj. kr. á árinu 1963. 

Gjaldeyrisstaða Seðlabankans batnaði á 
árinu 1963 um 162,8 millj. kr., en hafði 
batnað um 877,4 millj. kr. árið áður, enda 
var greiðslujöfnuður við útlönd miklu ó-
hagstæðari en næstu tvö ár á undan. Gjald-
eyrisstaða Seðlabankans í árslok 1963 var 
1.345,2 millj. kr. 

Erlendar eignir bankans minnkuðu nú 
um 6,0 millj. kr., en höfðu aukizt um 294,4 
millj. kr. árið áður. Lausaskuldir héldu enn 
áfram að minnka og lækkuðu um 158,0 millj. 
kr. Skuld við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn að 
upphæð 2,8 millj. dollara var greidd upp á 
árinu, en það lán, 6,8 millj. dollarar, hafði 
verið tekið 1960. Árið 1962 höfðu verið 
endurgreiddar 4 millj. dollara af láninu. 

Lausaskuldir bankans í árslokin námu 
93,0 millj. kr., en lán til langs tíma 180,7 
millj. kr. 

Seðlavelta jókst um 70,6 millj. kr. á ár-
inu eða 3,3 millj. kr. minna en árið áður. 
Við mánaðarlok var hún hæst í september 
669,2 millj. kr., en lægst í febrúarlok 526,2 
millj. kr. 

Viðskiptabankarnir. 
Nokkrar breytingar urðu á bankakerf-

inu á árinu 1963. Hinn 1. janúar 1963 varð 
Sparisjóður Húsavíkur að útibúi Lands-
bankans og Sparisjóður Húnavatnssýslu á 
Blönduósi að útibúi Búnaðarbankans. Hinn 
31. ágúst tók Samvinnubanki Íslands h. f. 
til starfa, en Samvinnusparisjóðurinn hætti 
þar með starfsemi sinni, en Alþingi hafði 
á árinu 1962 samþykkt lög um stofnun 
bankans. Bankinn tók við eignum og skuld-
bindingum sparisjóðsins, sem hafði þá þeg-
ar umsvifamikinn rekstur með höndum, en 
hann var stofnaður á árinu 1956. Önnur 
tafla sýnir yfirlit yfir hreyfingar á efna-
hagsreikningum viðskiptabankanna sex, 
árabilið 1959—1963, og hafa þá framan-
greindir 3 sparisjóðir verið teknir með 
bönkunum allan tímann. 

Yfirlitið sýnir annars vegar hreyfingar 
á heildarútlánum viðskiptabankanna og 
skiptingu þeirra, en hins vegar með hvaða 

hætti þeir hafa aflað fjár til aukningar 
útlána, og þá sérstaklega sýnt, hver hlutur 
Seðlabankans er og í hvaða formi. 

Útlán viðskiptabankanna á árinu 1963 
jukust jafnt og þétt, en þó varð aukning-
in verulegust fyrra helming ársins. Mest 
urðu útlánin og álíka há mánuðina septem-
ber til nóvember, en nokkuð dró úr þeim 
í desember. Útlánaaukning viðskiptabank-
anna á árinu nam 664,9 millj. kr., en það 
er um 15% aukning. Árið 1962 varð hún 
447,1 millj. kr. eða rúmlega 11%. Eins og 
fram hefur komið áður í Fjármálatíðind-
um, opnaði Stofnlánadeild sjávarútvegsins 
nýja lánaflokka á árinu 1961. Þessi nýju 
útlán deildarinnar fóru fyrst og fremst til 
að greiða lausaskuldir sjávarútvegsins við 
Landsbankann og Útvegsbankann. Þessum 
bönkum var jafnframt gert að binda jafn-
virði lánanna í Seðlabankanum, og var 
drepið á það hér að framan. Til að fá rétt-
ari mynd af útlánum viðskiptabankanna 
hefur þessum nýju útlánum stofnlánadeild-
arinnar verið bætt við. Koma þau fram í 
2. töflu II. dálki árin 1961, 1962 og 1963. 
Útlánaaukning viðskiptabankanna að þess-
um nýju stofnlánum meðtöldum hefur num-
ið 685,0 millj. kr. árið 1963, en nam 498,9 
millj. kr. 1962. 

Flokkun útlána eftir atvinnugreinum 
verður að taka með varúð, þar sem flokka-
skipting getur verið ónákvæm. Lántakend-
ur hafa t. d. oft með höndum margs konar 
starfsemi. Flokkunin fer þá venjulega eft-
ir því í hverju atvinnureksturinn er aðal-
lega fólginn, en það er undir hælinn lagt, 
hvort lánsfénu er einmitt varið til þeirrar 
greinar, sem lánað er til. Einkum er al-
gengt, að fyrirtæki, sem aðallega flokkast 
undir verzlun, reki aðra starfsemi, svo sem 
iðnað, sjávarútveg eða vinnslu landbúnað-
arafurða. Eins og árið áður fór mestur 
hluti útlánaaukningar til verzlunar eða 
32,0% (32,2% árið 1962), síðan til iðnaðar 
18,4% (14,8%), þá landbúnaðar 17,5% 
(12,2%) og loks sjávarútvegs 13,1% 
(15,6%). Verzlun, iðnaður, landbúnaður og 
sjávarútvegur fengu þannig 81% af út-
lánaaukningunni 1963, en 74,8% 1962. Er 
hlutur þessara liða í aukningunni álíka mik-
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ill og hlutur þeirra í heildarútlánum eða 
um 4/5 hlutar. Miðað við árið 1962 varð 
útlánaaukningin langmest til landbúnaðar-
ins og þar næst til iðnaðar. Hin tiltölulega 
mikla útlánaaukning til landbúnaðar átti 
rót sína að verulegu leyti að rekja til hærra 
afurðaverðs til bænda. 

Við eðlilegar aðstæður byggjast útlán 
viðskiptabankanna fyrst og fremst á því 
fé, sem þeim er falið að ávaxta í formi 
sparifjár og veltifjár. Útlánaaukning við-
skiptabankanna ásamt nýjum útlánum 
stofnlánadeildarinnar á árinu 1963 nam, 
eins og áður segir, 685 millj. kr. Á móti 
kemur aukning spariinnlána um 592,3 millj. 
kr., en veltiinnlán og geymslufé lækka um 
106,1 millj. kr. Fjárfestingarlánastofnanir 
hafa hins vegar aukið innstæður sínar hjá 
bönkunum um 16,9 millj. kr. Aukning eig-
infjár viðskiptabankanna nam 67,8 millj. 
kr. Ef þessir fjórir liðir, en þeir eru raun-
verulegt ráðstöfunarfé bankanna, eru tekn-
ir í heild og þeir bornir saman við útlána-
aukninguna, reynist hún vera 114,1 millj. 
kr. meiri. Er þetta miklu óhagstæðari út-
koma en árið á undan, þegar útlánaaukn-
ingin var 349,6 millj. kr. lægri en nam 
aukningu á fyrrnefndum liðum. Mismun-
urinn kom að mestu frá Seðlabankanum, en 
frá honum fengu bankarnir 98,1 millj. kr., 
þannig að endurkaup hans á víxlum jukust 
um 64,3 millj. kr., en upphæð á viðskipta-

reikningum og bundnum reikningum minnk-
aði um 33,8 millj. kr. Áður hefur verið 
skýrt hér í Fjármálatíðindum frá samkomu-
lagi milli Landsbankans og viðskiptabanka 
hans í New York um víxilkaup þess síðar-
nefnda með veði í birgðum freðfisks ís-
lenzkra útflytjenda til Bandaríkjanna. 
Landsbankinn lánar síðan jafnvirði víxil-
kaupanna útflytjendum hér heima. Þessi 
lán eru innifalin í tölum um útlán og koma 
jafnframt á móti sem erlend skuld. í árslok 
1963 voru í notkun 166,2 millj. kr. af láni 
þessu, og hafði það lækkað um 5,2 millj. kr. 
frá árinu áður. 

Samkomulag varð um það milli ríkis-
stjórnarinnar annars vegar og viðskipta-
bankanna og stærstu sparisjóðanna hins 
vegar, að þeir síðarnefndu lánuðu 15% af 
aukningu innlána á árinu 1963 til fram-
kvæmda innan ramma framkvæmdaáætlun-
arinnar. Seðlabankinn tók að sér að annast 
innheimtu fjárins og endurlán þess til 
hinna ýmsu framkvæmda. Lánin eru veitt 
til 15 ára með 9,5% vöxtum. Lánin munu 
verða alls 82,0 millj. kr., en í árslok 1963 
var búið að ráðstafa 58,7 millj. kr. Hafði 
féð gengið til Stofnlánadeildar landbúnað-
arins, Keflavíkurvegar, skólabygginga, lax-
eldisstöðvar í Kollafirði og fóður- og fræ-
framleiðslu í Gunnarsholti. Lán þessi eru 
innifalin í útlánum banka og sparisjóða, 
og kemur hlutur bankanna fram í 2. töflu. 
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Sparisjóðir. 
Á 3. töflu eru sýndar árshreyfingar hjá 

sparisjóðunum árin 1959—1963. Tölur fyr-
ir Sparisjóð Húsavíkur, Sparisjóð Húna-
vatnssýslu og Samvinnusparisjóðinn eru 
ekki innifaldar, þar sem þær koma með í 
tölum um bankana. Útlánin eru ekki flokk-
uð á atvinnugreinar. þar sem upplýsingar 
eru ekki fyrir hendi um slíka flokkun frá 
sparisjóðunum nema þeim 4 stærstu. Hjá 
þeim fóru um 63% útlánanna í árslokin 
1963 til bygginga, en um 65% í árslok 
1962. Til iðnaðar og verzlunar fóru um 7% 
hvort árið. Búast má við því, að hjá minni 
sparisjóðum fari meginhluti útlánanna 
einnig til bygginga. 

Í árslok 1963 voru starfandi sparisjóðir 
í landinu 63 að tölu. Hafði þeim fækkað um 
þá þrjá, sem að ofan eru taldir. Langflest-
ir sparisjóðanna eru mjög litlir, enda voru 
útlán 4 stærstu rúmur helmingur af öllum 
útlánum þeirra, og tæp 49% af heildarinn-
lánum allra sparisjóða koma í þeirra hlut. 

Útlánaaukning sparisjóðanna varð 97,7 
millj. kr. árið 1963 eða 40,1 millj. kr. lægri 
en árið 1962, er hún varð 137,8 millj. kr. 
Hlutfallsleg aukning á útlánum sparisjóð-
anna allra á árinu 1963 varð 13,7%, en hjá 
viðskiptabönkunum 15%. Hins vegar var 
útlánaaukning 4 stærstu sparisjóðanna 
12,3%, en hjá hinum minni 15,1%. 

Mótvægi þessarar útlánaaukningar fékkst 
með auknum spariinnlánum, veltiinnlánum 
og auknu eiginfé. Spariféð óx um 128,4 
millj. kr. á móti 170,1 millj. 1962. Aukning 
veltifjár var aðeins 4,8 millj. kr., en var 
18,8 millj. árið áður. Aukning spari- og 
veltifjár varð 35,5 millj. kr. umfram aukn-
ingu útlána á árinu 1963, en 51,1 millj. kr. 
umfram aukningu útlána á árinu 1962. 
Sparisjóðir hafa þannig getað bætt stöðu 
sína verulega gagnvart Seðlabankanum 
bæði árin 1963 og 1962 eða um 50,3 millj. 
kr. árið 1963 og 55,2 millj. kr. árið áður. 
Hins vegar hefur staða þeirra gagnvart 
viðskiptabönkunum versnað um 12,3 millj. 
kr. á árinu, þar sem hún batnaði aftur á 
móti um 2,6 millj. kr. árið áður. 

Útlán og innlán. 
Yfirlit yfir heildarútlán og innlán banka, 

sparisjóða og innlánsdeilda kaupfélaga kem-
ur fram í 4. töflu. Annars vegar kemur 
fram staða þessara aðila í árslok árin 1959 
—1963 og hins vegar hreyfingar á hverju 
ári. í tölum töflunnar hafa út- og innlán 
milli stofnana verið dregin frá, þannig að 
hún sýnir nettótölur. Tilsvarandi breyting 
hefur verið gerð á 4. töflu og á 2. og 3. 
töflu vegna sameiningar sparisjóðanna 
tveggja við bankana og breytingar Sam-
vinnusparisjóðsins í banka. 

Útlán bankanna í árslokin 1963 námu 
5.085,5 millj. kr. og sparisjóðanna 809,9 
millj. kr. eða samtals 5.895,4 millj. kr. Ef 
útlánum Stofnlánadeildar sjávarútvegsins, 
sem ákveðin voru á árinu 1961, er bætt við, 
verða heildarútlánin í árslok 1963 6.225,8 
millj. kr. Útlánaaukningin hefur þá numið 
760,3 millj. kr. á árinu 1963, en nam 619,1 
millj. kr. 1962. Hlutur sparisjóðanna vai' 
um 13% af heildarútlánum í árslokin 1963 
og svipaður árið 1962, en hlutur þeirra í 
útlánaaukningunni varð tæp 13% miðað 
við rúm 22% árið áður. Árið 1961 var 
hlutur sparisjóðanna í aukningu útlána um 
14%. 

Veltiinnlán í bönkum minnkuðu um 68,4 
millj. kr. á árinu á móti 161,0 millj. kr. 
aukningu árið áður. í sparisjóðunum juk-
ust veltiinnlán aðeins um 4,7 millj. kr. á 
móti 18,8 millj. kr. aukningu árið áður. 
Veltiinnlán í bönkum og sparisjóðum 
minnkuðu því samtals um 63,7 millj. kr. 
árið 1963, en höfðu aukizt um 179,8 millj. 
kr. árið áður. Í þessari þróun speglast vel, 
hversu greiðslugeta fyrirtækja versnaði, 
þrátt fyrir vaxandi útlán. Á hitt má og 
benda, að til maíloka höfðu veltiinnlánin 
aukizt um 235 millj. kr. frá áramótum, 
þannig að á síðara helming ársins minnk-
uðu þau um 298 millj. kr. 

Spariinnlán í bönkum jukust um 595,9 
millj. kr. á móti 601,6 millj. kr. árið áður, 
en í sparisjóðum varð aukningin 128,4 
millj. kr. á móti 170,1 millj. kr. árið áður. 
Aukning spariinnlána í bönkum og spari-
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sjóðum varð því samtals 724,3 millj. kr. eða 
20,6% árið 1963, en 771,7 millj. kr eða 
28% árið áður. Aukningin 1963 varð 47,4 
millj. kr. minni en árið 1962. Árið 1962 
jukust spariinnlán nokkuð jafnt alla mán-
uði ársins, en þróunin var allt önnur á 

árinu 1963. Fyrstu fjóra mánuði ársins 
jukust spariinnlánin um nálægt 175 millj. 
kr. eða sem næst um 5%, miðað við árs-
lok 1962, en á sama tíma árið 1962 jukust 
þau um 165 millj. kr. eða nálægt 6%. Aukn-
ingin varð þvi ekki óáþekk bæði árin fyrsta 
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ársþriðjunginn, þó heldur lakari á árinu 
1963. Hins vegar verður hlutfallslega mik-
il aukning í maimánuði 1963 og síðan að 
því er virðist eðlileg aukning í júní og júlí, 
en frá júlílokum til nóvember er vart um 
neina innlánsaukningu að ræða eða innan 
við 10% af aukningunni á árinu 1962 á 
sama tíma. Töluleg aukning spariinnlána í 
desember 1963 var 286 millj. kr., en gera 
má ráð fyrir því, að meginhlutinn sé vextir, 
sem þá eru lagðir við innstæðurnar. Þessi 
stöðnun í spariinnlánum síðara hluta árs 
1963 hefur efalaust átt rót sína að rekja 
til víxlhækkana kaupgjalds og verðlags og 
meðfylgjandi verðbólguótta, sem leiddi til 

aukinnar neyzlu og ekki sízt aukinna fjár-
festingarframkvæmda. 

Starfandi innlánsdeildir kaupfélaga voru 
í árslok 1963 alls 56 á landinu, flestar mjög 
litlar. Þær eru deildir í kaupfélögum og 
öðrum samvinnufélögum og stunda ekki 
sjálfstæða útlánastarfsemi, og rennur það 
fé, sem þær fá til ávöxtunar, að mestu 
beint til kaupfélaganna sem rekstrarfé. 
Innlánsfé í þeirra vörzlu hefur vaxið mjög 
síðustu árin. Þannig jókst það um 67,4 
millj. kr. eða 24% árið 1962, en á árinu 
1963 varð aukningin 47,1 millj. kr, eða 
13,5%. Innlánsfé í árslok 1963 var 396,9 
millj. kr. 



Gjaldeyrisviðskipti 1963 
Í grein þessari, sem tekln er saman af Ólafi Tómassyni, 
er fjallað um gjaldeyrisviðskipti og skipulag gjaldeyris- og 
innflutningsmála. 

Iiuigangur. 1. tafla. Greiðslujöfnuður 1963. 
Gjaldeyrisviðskipti bankanna urðu hag-

stæð um rúmlega 160 millj. kr. á árinu 
1963, og er það fjórða árið í röð, sem 
gjaldeyrisviðskipti bankanna eru hagstæð. 
Árið 1962 batnaði gjaldeyrisstaðan um 623 
millj. kr., árið 1961 um 400 millj. kr. og 
árið 1960 um 270 millj. kr., allt miðað við 
núverandi gengi. Þótt gjaldeyrisviðskipti 
bankanna væru hagstæð á árinu, var þró-
unin þó rúmlega 460 millj. kr. óhagstæðari 
en árið áður, enda varð þróunin á heildar-
viðskiptunum við útlönd miklu óhagstæð-
ari 1963 en árið áður. 

Greiðslujöfnuðurinn við útlönd gefur 
bezta yfirsýn yfir heildarviðskipti þjóðar-
búsins við umheiminn, og er jöfnuðurinn 
á vörum og þjónustu, viðskiptajöfnuðurinn, 
gjarnan notaður sem mælikvarði á heildar-
afkomuna gagnvart útlöndum. Um greiðslu-
jöfnuð ársins 1963 eru enn þá ekki fyrir 
hendi nema takmarkaðar upplýsingar, eink-
um að því er varðar ýmsa þjónustuliði og 
fjármagnshreyfingar einkaaðila. í 1. töflu 
er sýnt bráðabirgðayfirlit um greiðslu-
jöfnuðinn 1963, og ber að hafa í huga, að 
líklegt er, að sumar tölur breytist verulega, 
þegar fullkomnari upplýsingar fást. Yfir-
litið sýnir, að vöruskiptajöfnuðurinn varð 
óhagstæður um 265 millj. kr., og er þá 
reiknað með fob-verðmæti bæði á innflutn-
ingi og útflutningi, en árið 1962 varð vöru-
skiptajöfnuðurinn hagstæður um 147 millj. 
kr. Allmikil aukning varð á útflutningi á 
árinu, en innflutningur jókst samt töluvert 
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meira. Skipainnflutningur varð mjög mikill 
á árinu, en þótt innflutningur skipa og 
flugvéla sé undanskilinn, jókst verðmæti 
annars innflutnings allmiklu meira en út-
flutnings. Á yfirlitinu má einnig sjá, að 
greiðslujöfnuður fyrir vörur og þjónustur, 
viðskiptajöfnuðurinn, er óhagstæður um 
230 millj. kr. Á árinu 1962 var viðskipta-
jöfnuðurinn hins vegar hagstæður um 355 
millj. kr. samkvæmt endanlegu uppgjöri. 
Heildarviðskiptin gagnvart útlöndum urðu 
þannig tæpum 600 millj. kr. óhagstæðari á 
árinu 1963 en 1962. 

Hér á eftir verður gerð nánari grein fyrir 
gjaldeyrisviðskiptum bankanna á árinu 
1963, en þau veita mikilvægar upplýsingar 
um viðskiptin við útlönd. þar sem mestur 
hluti af greiðslum vegna utanríkisvið-
skiptanna fer fram í gegnum þá banka, 
sem annast gjaldeyrisverzlunina. 

Gjaldeyrisverzlun. 

Yfirlit yfir gjaldeyrisviðskipti bankanna 
1963 er sýnt í 2. töflu. Samkvæmt því var 

innkominn gjaldeyrir alls á árinu 5.409,1 
millj. kr., en útlátinn gjaldeyrir 5.252,7 
millj. kr. Meginhluti innkomins gjaldeyris 
er andvirði útflutnings eða 4.263,1 millj. kr. 
Duldar tekjur námu 835,4 millj, kr. og er-
lend lán, sem komið hafa inn sem keyptur 
gjaldeyrir, námu 292,9 millj. kr. Af þeirri 
upphæð voru 174,4 millj. kr. af fram-
kvæmdaláni ríkissjóðs, sem tekið var í 
Bretlandi 1962, 16,8 millj. kr. af láni, sem 
Seðlabankinn tók hjá Kreditanstalt für 
Wiederaufbau 1962 vegna Rafmagnsveitna 
ríkisins og 38,7 millj. kr. af láni vegna 
hafnarframkvæmda í Þorlákshöfn. Þá komu 
12,4 millj. kr. inn af láni hjá Alþjóða-
bankanum vegna Hitaveitu Reykjavíkur og 
31,3 millj. kr. komu inn í gjaldeyriskaup 
bankanna af erlendum lántökum Fram-
kvæmdabankans. Auk framangreindra 292,9 
millj. kr. af erlendum lánum, sem eru inni-
falin í gjaldeyriskaupum bankanna, nam 
notkun erlendra lána 490,5 millj. kr., sem 
gengið hafa til greiðslu á innflutningi, svo 
sem skipum, bátum o. fl. Hefur því notkun 
erlendra lána numið samtals 783,4 millj. 
kr. á árinu. Annar innkominn gjaldeyrir 
nam 17,7 millj. kr., og er það sá hluti af 
notkun AID-framlags, sem kemur inn í 
gjaldeyrisviðskipti bankanna. 

Seldur gjaldeyrir samkvæmt gjaldeyris-
söluskýrslu bankanna nam alls 5.252,7 
millj. kr.; þar af er andvirði innflutnings 
4.070,1 millj. kr. og duldar greiðslur 1.182,6 
millj. kr. 

Mismunur á innkomnum gjaldeyri og 
seldum gjaldeyri er 156,4 millj. kr. Gjald-
eyriseign bankanna jókst hins vegar um 
161,3 millj. kr. á árinu. Þegar breyting 
á gjaldeyrisstöðunni er borin saman við 
mismun kaups og sölu, þarf að taka tillit 
til breytinga á erlendum víxlum, þar sem 
erlendir víxlar eru taldir með í yfirliti um 
gjaldeyristöðu bankanna, en í gjaldeyris-
kaupaskýrslum er gjaldeyrir t. d. ekki tal-
inn keyptur um leið og banki eignast er-
lendan víxil, heldur, þegar víxillinn fæst 
greiddur. Á árinu 1963 varð 1,6 millj. kr. 
aukning á víxlaeigninni nettó, og er það 
á yfirlitinu í 2. töflu dregið frá hækkun 
á gjaldeyriseigninni. Er þá eftir mismuna-
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3. tafla. Kaup og sala bankanna á erlendum gjaldeyri mánaðarlega 1961—1963 
og skipting á gjaldeyristegundir. 

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

Keyptur gjcCldeyrir Seldur gjaldeyrir 

1961 1962 1963 1961 1962 1963 

Janúar 327,3 368,7 423,7 280,6 335,6 408,4 
Febrúar 230,6 409,2 355,2 265,0 291,1 323,7 
Marz 341,3 491,8 430,3 273,9 332,3 390,3 
Apríl 293,0 405,9 403,1 288,6 278,7 359,6 
Maí 304,1 432,7 642,7 307,5 380,1 477,3 
Júni 360,3 454,8 368,9 348,9 439,9 535,5 
Júlí 266,0 315,8 410,1 323,2 389,0 466,6 
Ágúst 394,5 426,8 366,8 287,2 376,9 472,0 
September 360,8 318,7 470,1 343,8 380,7 503,8 
Október 431,7 459,7 484,5 265,9 329,6 424,4 
Nóvember 380,6 510,5 544,9 354,6 438,3 485,1 
Desember 424,1 512,3 508,8 331,0 352,7 406,0 

Samtals 4.114,3 5.106,9 5.409,1 3.670,2 4.324,9 5.252,7 

Frjáls gjaldeyrir . . . . 3.584,7 4.285,9 4.547,7 3.030,9 3.603,8 4.444,1 
Vöruskiptagjaldeyrir . 529,6 821,0 861,4 639,3 721,1 808,6 

Samtals 4.114,3 5.106,9 5.409,1 3.670,2 4.324,9 5.252,7 

liður að upphæð 3,3 millj. kr., og er þar um 
að ræða gengismun og aðrar færslur, sem 
koma ekki fram í gjaldeyrisviðskiptum. 

Utan við gjaldeyrisviðskipti bankanna í 
2. töflu er innflutningur á ákveðnum vöru-
tegundum frá Bandaríkjunum, en andvirði 
þeirra er lánað samkvæmt sérstökum samn-
ingi (P. L. 480). Innflutningur þessi nam 
árið 1963 alls 78,8 millj. kr. Utan við 
gjaldeyrisverzlun bankanna er enn fremur 
notkun á hluta af AID-framlagi, og nam 
sá hluti 13,8 millj. kr. 1963. 

Allmikill munur er oft á andvirði út-
flutnings, eins og hann er talinn í 2. töflu 
og í verzlunarskýrslum. Munurinn liggur 
í fyrsta lagi í verðmætishækkun vegna 
farmgjalda, sem kemur fram í gjaldeyris-
kaupum, en ekki í verzlunarskýrslum, þar 
sem útflutningur er talinn fob. Þó er ís-
fisksútflutningur talinn hærri í verzlunar-
skýrslum, þar sem aðeins hluta af sölu 
andvirðinu er skilað til bankanna, en hitt 
fer til greiðslu á kostnaði erlendis og nem-
ur að jafnaði mun hærri upphæð en flutn-
ingsgjaldinu. í öðru lagi getur það oft 

valdið miklum mun, að greiðslur koma inn 
á öðru ári en afskipun fer fram. Andvirði 
innflutnings verður einnig annað og jafnan 
lægra í gjaldeyrisskýrslum en í verzlunar-
skýrslum. Mismunurinn liggur aðallega í 
verðmæti farmgjalda, sem kemur fram í 
verzlunarskýrslum, þar sem innflutningur 
er talinn cif, en hins vegar nær gjaldeyris-
salan að jafnaði aðeins til fob-verðs. Auk 
þess fara greiðslur fyrir nokkurn hluta 
innflutningsins ekki fram á sarna ári og 
innflutningur er talinn í verzlunarskýrsl-
um. Sérstaklega á þetta við um þann hluta 
innflutnings, sem byggist á erlendum lán-
tökum og kemur því ekki til greiðslu hjá 
bönkunum fyrr en síðar og flokkast þá 
undir duldar greiðslur, þegar um afborg-
anir af föstum lánum er að ræða. 

Kaup og sala bankanna á erlendum gjald-
eyri er sundurliðuð eftir mánuðinn í 3. töflu, 
og einnig er þar sundurliðun í frjálsan 
gjaldeyri og vöruskiptagjaldeyri. Tölurnar 
fyrir janúar til júlí 1961 hafa verið um-
reiknaðir á því gengi, sem gilti eftir 4. 
ágúst 1961. Til vöruskiptagjaldeyris teljast 
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4. tafla. Gjaldeyriskaup bankanna fyrir 
annað en útfluttar vörur 1961—19 68. 

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

1961 1962 1963 

Umboðslaun 47,9 50,1 62,6 
Erlend skip 22,1 26,8 36,2 
Íslenzk skip 25,1 3,7 15,8 
Tryggingabætur og 

björgunarlaun . . . . 18,4 43,4 43,0 
Tekjur innlendra 

flugfélaga 48,0 67,5 122,5 
Flugþjónusta 25,7 21,7 19,0 
Erlend flugfélög og 

Keflavíkurviðskipti. 86,0 105,4 108,5 
Sendiráð 21,9 31,4 26,3 
Ferðamenn 27,4 42,5 56,3 
Fríhöfnin í Keflavík 7,6 7,1 7,6 
Varnarliðið og verk-

takar þess 367,1 339,8 276,4 
Ýmislegt 45,8 52,3 61,2 

Samtals 743,0 791,7 835,4 

gjaldeyrisviðskipti við Rússland, Pólland, 
Tékkóslóvakíu, A.-Þýzkaland, Ungverja-
land, Rúmeníu og Brasilíu. Að krónutölu 
jukust viðskiptin við vöruskiptalöndin, en 
hlutfallslega var um lítils háttar samdrátt 
að ræða, og námu kaup á vöruskiptagjald-
eyri 1963 tæpum 16% af heildarkaupum 
á móti rúmum 16% árið áður. Sala á vöru-
skiptagjaldeyri nam rúmum 15% af heild-
arsölunni 1963, en tæpum 17% árið áður. 

Í 4. töflu er nánari sundurliðun á heild-
arupphæð dulinna gjaldeyristekna, sem 
sýnd er í 2. töflu, og sundurliðun á gjald-
eyrissölu fyrir öðru en imiflutningi er sýnd 
í 5. töflu. Enn fremur er duldum greiðsl-
um skipt í greiðslur gegn leyfum og án 
leyfa. Greiðslur án leyfa eru fyrir ýmsa 
opinbera aðila og erlend sendiráð. Í yfir-
færslum ríkissjóðs er innifalinn kostnaður 
við utanríkisþjónustuna auk annarra út-
gjalda ríkissjóðs erlendis. Í liðnum aðrir 
bankar eru yfirdráttarvextir stærsti þátt-
urinn árin 1961 og 1962, en 1963 eru kaup 
á seðlum, sem íslenzkir ferðamenn selja 
erlendis, langstærsti þátturinn og nam 40,2 
millj. kr. 

Gjaldeyrisstaða. 

Gjaldeyrisstaða bankanna, en það eru 
eignir og skuldir nettó í erlendum bönkum, 
verðbréfaeign, gulleign Seðlabankans, gull-
framlag til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, seðl-
ar, erlend mynt ásamt víxlum og ávísuntim, 
sem greiðast eiga í erlendum gjaldeyri, og 
yfirdráttarlán hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðn-
um og Evrópusjóðnum, batnaði um 161,3 
millj. kr. á árinu 1963, eins og sést á eftir-
farandi tölum, sem sýna gjaldeyrisstöðuna 
í árslok sl. þrjú ár í millj. kr. og á því 
gengi, sem gilti eftir 4. ágúst 1961: 

Í frjálsum gjaldeyri batnaði staðan um 
113,7 millj. kr. og 47,6 millj. kr. í vöru-
skiptagjaldeyri. Árið áður batnaði staðan 
um 544,2 millj. kr. í frjálsum gjaldeyri og 
79,2 millj. kr. í vöruskiptagjaldeyri eða 
samtals um 623,4 millj. kr. Frekari sund-
urliðun á gjaldeyrisstöðu bankanna er að 
finna í V. töflu í fréttaþáttum aftar í þessu 
hefti. Þróun gjaldeyrisstöðunnar eftir mán-
uðum var þannig, að fyrstu fimm mánuði 
ársins fór staðan batnandi, næstu fjóra 
mánuðina versnaði staðan, en fór síðan 
batnandi síðustu þrjá mánuðina. Mest 
batnaði staðan í maímánuði um tæpar 155 
millj. kr. og þar næst í desember um 106 
millj. kr., en þess ber að geta, að í maí-
mánuði komu inn 114 millj. kr. af fram-
kvæmdaláninu, sem tekið var í Bretlandi 
1962. Mest rýrnun varð á gjaldeyrisstöð-
unni í júnímánuði um rúmlega 165 millj. 
kr. 

Gjaldeyrisstaðan batnaði í heild, eins 
og að framan segir, um 161,3 millj. kr. 
á árinu. Viðskiptajöfnuðurinn hefur hins 
vegar orðið óhagstæður um 230 millj. kr. 
samkvæmt bráðabirgðayfirliti. Mismunur 
á þróun gjaldeyrisstöðunnar og viðskipta-
jafnaðarins er þannig nálægt 400 millj. 
kr. Mismunurinn stafar af erlendum lán-
tökum, því að samningsbundnar erlendar 
skuldir til lengri tíma en eins árs jukust 
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5. tafla. Gjaldeyrissala fyrir öðru en 
innflutningi 1961—1963. 

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

Gegn leyfum: 1961 1962 1963 

Námskostnaður . . 38,3 40,8 50,5 
Ferða- og dvalar-

kostnaður 73,8 105,0 136,5 
Sjúkrakostnaður . 4,3 3,6 3,5 
Vinnulaun til út-

lendinga 11,4 7,9 11,4 
Áhafnagjaldeyrir 

skipa og flug-
véla 16,3 19,6 26,2 

Eignayfirfærsla . . 5,0 6,0 9,7 
Skuldagreiðslur . . 34,6 92,2 78,0 
Afborganir af 

skipum og flug-
vélum 83,4 146,5 136,0 

Skipaleiga 58,9 85,3 78,2 
Skipa- og flugvéla-

gjöld 183,3 189,1 224,7 
Skipa- og flugvéla-

viðgerðir 23,1 21,6 30,4 
Tryggingar 62,7 58,0 52,6 
Umboðslaun 11,3 12,0 10,5 
Ýmislegt 33,4 41,2 56,8 

Samtals 639,8 828,8 905,0 

Án leyfa: 
Ríkissjóður 61,6 67,1 74,1 
Framkvæmda-

bankinn 150,7 143,0 146,2 
Aðrir bankar . . . . 33,3 16,8 43,4 
Póstur og sími . . 5,4 6,0 8,6 
Ýmislegt 5,4 3,8 5,3 

Samtals 256,4 236,7 277,6 

A + B alls 896,2 1.065,5 1.182,6 

um 392,8 millj. kr., og stutt erlend vöru-
kaupalán hækkuðu um 78 millj. kr. á árinu. 

Stuttar ábyrgðir, þ. e. til eins árs eða 
skemmri tíma, námu í árslok 1963 307 
millj. kr., en 284 millj. kr. í árslok 1962. 
Aðrar greiðsluskuldbindingar bankanna 
námu 379 millj. kr. í árslok 1963 á móti 
215 millj. kr. árið áður. Stutt vörukaupalán 
innflytjenda, en þau eru innifalin í fram-
angreindum tölum um stuttar ábyrgðir 
og greiðsluskuldbindingar, námu 491 millj. 
kr. í árslok 1963, en 413 millj. kr. í árslok 
1962. Ýmsar óinnkomnar kröfur bankanna 

á útlönd námu 153 millj. kr. í árslok 1963, 
en 134 millj. kr. árið áður. Gjaldeyris-
staða bankanna að viðbættum óinnkomn-
um kröfum á útlönd, en frádregnum stutt-
um ábyrgðum og greiðsluskuldbindingum, 
var 778 millj. kr. í árslok 1963, en 785 
millj. kr. í árslok 1962. Gjaldeyrisstaðan 
að meðtöldum kröfum og skuldbindingum 
hefur því versnað um 7 millj. kr. á árinu. 

Birgðir útflutningsafurða námu 681 
millj. kr. í árslok 1963, en 734 millj. kr. 
í ársbyrjun. Verðmæti útflutningsvöru-
birgða hefur þvi minnkað um 53 millj. kr. 
á árinu. 

Í janúar 1963 voru endurgreiddar 2,8 
millj. dollara eftirstöðvar af yfirdráttar-
láni því, sem samið var um við Alþjóða-
gjaldeyrissjóðinn í febrúar 1960, og er þar 
rneð lokið að fullu að endurgreiða þau 
gjaldeyrislán, sem tekin voru á árinu 1960 
til styrktar gjaldeyrisstöðu bankanna og 
aukins viðskiptafrelsis í sambandi við þær 
ráðstafanir, sem þá voru gerðar í efna-
hagsmálum. 

Skipulag gjaldeyris- og innflutningsmála. 

Á árinu 1963 var ekki um að ræða nein-
ar meiri háttar breytingar á skipulagi 
gjaldeyris- og innflutningsmála frá því, 
sem var árið áður. 

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

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

Úthlutun A-leyfa, sem eru gjaldeyris- og 
innflutningsleyfi, má skipta í tvennt: 
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6. tafla. Afgreiddar gjaldeyrisumsóknir vegna innflutnings 
1962 og 1963. 

1962 1963 

Frjáls 
gjald-
eyrir 

Vörusk,-
gjald-
eyrir Samtals 

Frjáls 
gjald-
eyrir 

Vörusk,-
gjald-
eyrir Samtals 

Frílisti 
A-leyfi 
Önnur leyfi 

2.407,4 
271,7 
115,4 

62,4 
686,3 

2.469,8 
958,0 
115,4 

2.932,7 
298,7 
98,7 

69,3 
810,6 

3.002,0 
1.109,3 

98,7 

Samtals 2.794,5 748,7 3.543,2 3.330,1 879,9 4.210,0 

Annars vegar leyfi fyrir vörum, sem 
flytja má inn frá hvaða landi sem við-
skipti eru við í frjálsum gjaldeyri, og 
hins vegar vörur. sem aðeins má flytja inn 
frá vöruskiptalöndunum. Í byrjun hvers 
árs ákveður ríkisstjórnin, að höfðu sam-
ráði við Seðlabankann, heildarupphæð 
leyíaúthlutunar í frjálsum gjaldeyri, og 
er þeirri upphæð skipt milli vöruflokka. 
Upphæð hvers vöruflokks nefnist kvóti 
hans, og eru kvótarnir auglýstir. Vörum, 
sem úthlutað er eftir innflutningskvótum, 
er skipt í tvo kafla. Í I. kafla eru vörur, 
sem úthlutað er þrisvar sinnum á ári, í 
janúar—febrúar, júní og október. Í II. 
kafla eru vörur, sem úthlutað er á þeim 
tíma, sem nauðsynlegt er talið. Leyfaveit-
ingar fyrir innflutningi frá vöruskiptalönd-
unum fara fram í samræmi við viðskipta-
samninga, sem í gildi eru við hvert ein-
stakt land. 

Gjaldeyrisúthlutun bankanna vegna inn-
flutnings á frílistavörum, svo og veiting 
á innflutningsleyfum 1962 og 1963 er sýnd 
í 6. töflu. Leyfi fyrir innflutningi vegna 
varnarliðsviðskipta og fríhafnar eru ekki 
talin með. Samkvæmt þessum tölum nam 
gjaldeyrisúthlutun bankanna fyrir frílista-
vörum tæpum 70% 1962 og rúmlega 71% 
1963 af heildargjaldeyrisúthlutun vegna 
innflutnings. 

Mikill hluti þess innflutnings, sem háður 
er leyfum, er það þó einungis til þess að 
tryggja viðskipti við vöruskiptalönd, og 
eru leyfi frá þeim gefin út, eins og óskað 
er eftir. Raunveruleg takmörkun innflutn-

ings með innflutningsleyfum á sér því að-
eins stað að þvi er snertir innflutning á 
þeim vörum fvrir frjálsan gjaldeyri, sem 
annars eru að mestu leyti fluttar inn frá 
vöruskiptalöndum, en ekki er að öllu leyti 
hægt að fá þaðan, og nemur sá innflutn-
ingur um 10% af heildarinnflutningnum. 

Í septembermánuði sl. voru endurskoð-
aðar reglur þær. sem gilt höfðu um inn-
flutning með greiðslufresti. Síðan 1960 
hefur verið heimilt að flytja inn hvers kon-
ar vörur með allt að þriggja mánaða 
greiðslufresti. Þessi stuttu vörukaupalán 
innflytjenda hafa stöðugt farið hækkandi, 
og var aukningin einkum mikil á fyrra 
hluta árs 1963. Með tilliti til óhagstæðrar 
þróunar vöruskiptajafnaðarins og til þess 
að draga úr áhrifum innan lands var talið 
nauðsynlegt að takmarka notkun greiðslu-
frests með því að fella niður heimild til 
að flytja inn með greiðslufresti fólks- og 
sendiferðabifreiðir fyrir aðra en atvinnu-
bifreiðastjóra, jeppabifreiðir og bifhjól, 
enn fremur ýmis tæki, sem einkum eru 
ætluð til heimilisnotkunar. Að öðru leyti 
er eins og áður heimill innflutningur með 
allt að þriggja mánaða greiðslufresti, enda 
hefjist gjaldfrestur eigi síðar en á komu-
degi varanna til landsins. Fyrir greiðslu-
fresti umfram þrjá mánuði, en innan eins 
árs, þarf eins og áður sérstakt samþykki 
gjaldeyrisbankanna. Erlendar lántökur til 
lengri tíma en eins árs eru áfram háðar 
samþykki ríkisstjórnarinnar. Voru reglur 
um þetta hvort tveggja endurskoðaðar og 
þrengdar nokkuð frá því, sem áður var. 
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algerlega frjáls og undanþeginn leyf-
um. 

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

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

Allar greiðslur vegna fjármagnsflutninga 
eru takmörkunum háðar og leyfi aðeins 
veitt með tilliti til sérstakra þarfa. 

Á árinu 1963 voru yfirfærslur á greiðsl-
um fyrir leiguskip, vinnulaun útlendinga 
o. fl. flutt í þann flokk duldra greiðslna, 
sem er algerlega frjáls. 



Erlend Ián 1963 
Í grein þessari, sem tekin er saman af O laf i S. Valdimars-
syni, er rætt nm erlendar lántökur og afborganir og vaxta-
greiðslur af erlendum lánum á árinu 1963 ásamt heildar-
upphæð fastra erlendra lána. 

Inngangur. 

Erlend innkomin lán 1963 námu meira en 
helmingi hærri upphæð en árið áður, 

en samið var um mikið af stórum erlendum 
lánum árið 1962, sem notuð voru 1963. 
Heildarskuldin á árinu hækkaði um rúmlega 
14%, en um rúmlega 5%, ef umsamið, ónot-
að lánsfé er meðtalið. Afborganir af erlend-
um lánum, bæði einkaaðila og opinberra að-
ila, lækkuðu á árinu frá 1962 um tæplega 
13%, en vaxtagreiðslur hækkuðu um 8%. 

Í því, sem hér fer á eftir, verður þessum 
atriðum og öðrum viðkomandi erlendum 
lánum gerð nánari skil. 

Erlendar lántöknr. 

Erlendar lántökur námu samtals 783,4 
millj. kr. á árinu 1963, og er þá átt við þau 
lán, sem talin eru innkomin á árinu. Af 
innkomnum lánum voru 490,5 millj. kr fyrir 
utan gjaldeyrisverzlun bankanna. Lántök-
urnar á árinu urðu meira en helmingi 
hærri en 1962, þegar þær námu 369,6 
millj. kr. Þessi aukning er bæði á lántökum 
opinberra aðila, sem jukust um helming eða 
úr 235,0 millj. kr. í 465,3 millj. kr., og á 
lántökum einkaaðila, sem jukust hlutfalls-
lega töluvert meira, eða úr 134,6 millj. kr. 
í 318,1 millj. kr. 

Innkomin lán, svo og vaxtagreiðslur og 
afborganir, eru sýnd á 1. töflu. Lánin eru 
flokkuð á opinbera aðila og einkaaðila og 
skipt á gjaldeyristegundir. Af innkomnum 

lánum hafði verið samið um 386,6 millj. 
kr. fyrir ársbyrjun 1963. Þar sem hér er 
nær eingöngu um opinber lán að ræða, eða 
386,5 millj. kr., námu umsamin og innkom-
in opinber lán 1963 ekki nema 78,8 millj. 
kr„ en auk þess var á árinu samið um 
opinber lán að upphæð 54,8 millj. kr., sem 
notuð verða síðar. 

Hér á eftir verður getið helztu lána, sem 
samið var um á árinu 1963. 

Framkvæmdabanki Íslands gekk 14. marz 
1963 frá lánssamningi við Export-Import 
bankann í Washington um P.L. 480 lán, en 
það er hliðstætt lán og bankinn hefur veitt 
undanfarin ár til eflingar efnahagsþróunar 
á Íslandi. Lánið, sem er að upphæð 61,0 
millj. kr., endurgreiðist í íslenzkum krón-
um með 35 hálfsárslegum greiðslum, og fer 
fyrsta greiðsla fram þremur árum eftir að 
byrjað er að nota lánið. Vextir eru 4%. Af 
láninu var notuð 21 millj. kr. á árinu 1963. 

Framkvæmdabankinn tók lán að upphæð 
247.500 dollarar hjá Ranque Lambert í 
Bruxelles í Belgíu. Lánið, sem ætlað er til 
byggingar ullarverksmiðju, var allt endur-
lánað Álafossi og notað á árinu. Lánið end-
urgreiðist á 4 árum og ber 7 1/4 % vexti. 

Loks tók Framkvæmdabankinn lán hjá 
Société Générale í London í maímánuði 
1963. Lánið, sem er 500.000 dollarar, er í 
formi víxils til 6 mánaða með vilyrði um 
framlengingu. Vextir eru nú 5%, en geta 
breytzt. Lánið var allt notað á árinu. 

Landsbanki Íslands tók þriðja árið í röð 
lán hjá bönkum í Noregi. Lánið er, eins og 
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1. tafla. Hreyfing fastra erlendra lána 1963. 
(Í millj. kr.) 

Innkomin lán Vaxtagreiðslur Afborganir 

hin tvö lánin, tekið vegna Fiskveiðisjóðs 
og ætlað til lengingar á afborgunartíma 
fiskibátalána. Lánið var að upphæð 1.407 
þús. norskar krónur og var allt notað á ár-
inu. Endurgreiðsla þess fer fram á árunum 
1965—1967. Vextir eru 5 1/2%. Enda 
þótt lánið sé talið umsamið 1963, var 
raunverulega gengið frá samningi um 
það við norsku bankana 1961, en 
vegna óvissu um, hvort heimildin yrði 
notuð, hefur lánið verið talið umsamið jafn-
óðum og það hefur verið notað. Samkvæmt 
samningi eru enn ónotaðar af heimildinni 
959 þús. norskar krónur, og verða þær að 
öllum líkindum notaðar á þessu ári. 

Póstur og sími tóku á árinu lán hjá L.M. 
Ericsson til byggingar sjálfvirkra sím-
stöðva, að upphæð s. kr. 2.015.200. Lánið 
endurgreiðist á tveimur árum með 5% 
vöxtum. Á árinu voru notaðar af þessu láni 
812.800 sænskar krónur. Lánið er hliðstætt 
öðrum lánum, sem þessar stofnanir hafa 
samið um sín á milli á undanförnum árum. 

Fjármálaráðuneytið tók tvö erlend lán á 
árinu, sem bæði voru notuð til viðgerða á 
Þorsteini þorskabít. Annað lánið var að 

upphæð 42.810 sterlingspund og endurgreið-
ist á þremur árum með 6% vöxtum, en hitt 
lánið var 173.760 þýzk mörk og er endur-
greitt á tveimur árum, einnig með 6% 
vöxtum. 

Strætisvagnar Reykjavíkur tóku lán bæði 
í sænskum krónum og þýzkum mörkum til 
strætisvagnakaupa, samtals að upphæð 3,5 
millj. kr. Þessi lán endurgreiðast á næstu 
þremur árum. 
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Loks samdi Rafveita Vestmannaeyja um 
lán til kaupa á spennistöðvum hjá Sterling 
Cable Co. i Englandi. Lánið er að upphæð 
40.100 sterlingspund og umsamdir vextir 
7%. Endurgreiðsla þess fer fram á árunum 
1965—1968. Ekkert af láninu kom inn árið 
1963, en það verður notað á þessu ári. 

Aðrar erlendar lántökur opinberra aðila 
til lengri tima en eins árs er ekki vitað um 
á árinu. 1963. 

Ný lán einkaaðila, sem samið var um 
1963, námu 431,8 millj. kr., en þar af voru 
318.0 millj. kr. notaðar á árinu. Verulegur 
hluti þessarar upphæðar var vegna innflutn-
ings á fiskibátum eða 184,6 millj. kr. Af 
einkalánum, sem samið hafði verið um fyrir 
ársbyrjun 1963, voru aðeins notaðar 48 þús. 
kr., og námu því innkomin lán einkaaðila 
318.1 millj. kr., eins og sést á 1. töflu. 1 
árslok 1963 voru ónotuð, en umsamin lán 
einkaaðila 138,8 millj. kr. Meginhluti þess-
ara ónotuðu lána, eða 136,6 millj. kr., er 
vegna kaupa á flutningaskipum, sem vænt-
anleg eru til landsins á þessu og næstu 
tveimur árum. 

Eins og að framan segir, er verulegur 
hluti erlendu einkalánanna að þessu sinni 

4. tafla. Fastar erlendar skuldir í árslok 1962 og 1963. 

3. tafla. Meðalvextir af erlendum lán-
urn 1954—1963. 

Meðálvextir af 
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Skiptingin ætti að gefa ljósa mynd af 
því, til hvaða þarfa lántökur einkaaðila 
hafa verið 1963, en miklar breytingar geta 
orðið á þessum flokkum frá ári til árs. 

Afborganir af erlendum lánum. 

Eins og sjá má á 1. töflu, urðu afborg-
anir af erlendum lánum á árinu 1963 alls 
390.6 millj. kr„ en það er lækkun frá 1962 
um 56,5 millj. kr. eða um 12.6%. Afborg-
anir af opinberum lánum lækkuðu úr 219,6 
í 202,9 millj. kr. eða um 16,7 millj. kr. og 
afborganir af lánum einkaaðila úr 227,4 í 
187.7 millj. kr. eða um 39,7 millj. kr. Þessi 
mikla lækkun á afborgunum hjá einkaaðil-
um stafar að nokkru leyti af því, að greidd-
ar voru upp skuldir 1962, sem samið hafði 
verið um til lengri tíma. 

1 2. töflu er reiknuð út greiðslubyrðin af 
erlendum lánum, en með henni er átt við 
heildargreiðslu afborgana og vaxta, reiknuð 
út sem hlutfall af tekjum af vörum og þjón-
ustu samkvæmt greiðslujöfnuðinum. Töl-
urnar fyrir 1962 eru leiðréttar frá því, sem 
þær birtust í grein um erlend lán í 2. hefti 
Fjármálatíðinda 1963, og er það gert í sam-
ræmi við endanlega niðurstöðu á greiðslu-
jöfnuði. Tölur fyrir 1963 eru bráðabirgða-
tölur, en ættu ekki að breytast verulega. 

Taflan sýnir, að greiðslubyrðin í heild 
jókst jafnt og þétt á árunum 1954—1961, 
en hefur tvö sl. ár farið lækkandi og er nú 
svipuð hlutfallslega og 1959. 

5. tafla. Fastar erlendar skuldir í árs-
lok 1954—1963. 

(Í millj. kr.) 

Vaxtagreiðslur af erlendum lánum. 
Vaxtagreiðslur af erlendum lánum urðu 

1963 alls 133,8 millj. kr„ eins og sjá má 
á 1. töflu, en það er lækkun frá 1962 um 
9,9 millj. kr. eða 8%. Aukningin er öll á 
opinberum lánum og reyndar meira til, þar 
sem vaxtagreiðslur af einkalánimi lækkuðu 
úr 42,7 millj. kr. 1962 í 40,2 millj. kr. 1963. 
Vaxtagreiðslur af opinberum lánum voru 
1963 93,6 millj. kr. á móti 81,2 millj. kr. 
1962. 

Í 3. töflu eru reiknaðir út meðalvextir af 
erlendum lánum á árunum 1954—1963. 
Þetta er gert á þann hátt, að greiddir vextir 
eru reiknaðir út sem hlutfall af meðalupp-
hæð erlendra lána í ársbyrjun og árslok. 

Taflan sýnir, að meðalvextir af bæði opin-
berum lánum og einkalánum eru 1963 tæp-

6. tafla. Fjöldi erlendra lána og meðalfjárhæð þeirra 1955—1963. 
(Í millj. kr.) 

Opinber lán Einkalán Samtals 
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lega 0,5% hærri en 1954. Vextirnir hafa ár-
lega farið hækkandi síðan 1958, að undan-
skildum vöxtum af einkalánum, sem lækk-
uðu nokkuð á sl. ári. Meðalvextir af erlend-
um lánum í heild eru nú 4,50%, en voru 
3,93% 1954. Hækkunin nemur 0,57%. 

Fastar erlendar skuldir. 

Fastar erlendar skuldir í árslok 1962 og 
1963 eru sýndar á 4. töflu, skipt á gjald-
eyristegundir og flokkaðar eftir því, hvort 
lántakendur teljast opinberir aðilar eða 
einkaaðilar. 

Samkvæmt töflunni hafa heildarskuld-
bindingarnar hækkað úr 2.774,7 millj. kr. 
1962 í 3.167,5 millj. kr. 1963, en það er 
hækkun um 392,8 millj. kr. eða 14,2%. 
Skuldbindingar opinberra aðila hækkuðu 
um 262,4 millj. kr. (12,1%), en einkaaðila 
um 130,4 millj. kr. (21,7%). Með þessum 
tölum er aðeins átt við þann hluta lánanna, 
sem notaður hafði verið í lok hvors ársins 
um sig. 

Í árslok 1962 voru ónotaðar 529 millj. 
kr. af erlendum lánum, sem þá hafði verið 
samið um. Samsvarandi upphæð í árslok 
1963 var 312 millj. kr. Heildarskuldbinding-
ar vegna fastra erlendra lána voru því að 
óinnkomnu lánsfé meðtöldu 3.479 millj. kr. 
í árslok 1963, en 3.305 millj. kr. í árslok 
1962 og hafa því hækkað á árinu um 174 
millj. kr. eða 5,3%. Skuldbindingar einka-
aðila hafa hækkað úr 627 millj. kr. í 870 
millj. kr. eða um 38,8%. Skuldbind-
ingar opinberra aðila hafa hinsvegar 
lækkað úr 2.678 millj. kr. í 2.609 millj. kr. 
eða um 2,6%. 

Fimmta tafla sýnir fastar erlendar skuld-
ir í lok hvers árs sl. tíu ár, flokkaðar á 
opinbera aðila og einkaaðila. Allar tölur í 
töflunni eru umreiknaðar til núverandi 
gengis. Tölurnar ná aðeins til þess hluta 
lána, sem talinn er notaður í lok hvers árs. 
í árslok 1959 var skuld við Greiðslubanda-
lag Evrópu (E.P.U.) í fyrsta skipti talin 
með föstum skuldbindingum, enda var sam-
ið á árinu 1959 um endurgreiðslu skuldar-
innar á sjö árum, en hún var áður hliðstæð 
yfirdráttarlánum. Í árslok 1959 var skuldin 
303 millj. kr., miðað við núverandi gengi. 

Tölur eru til um fjölda erlendra lána á 
hverju ári frá 1955. Miðað við heildarlán 
má síðan reikna út meðallánsfjárhæð, og 
er þetta gert í 6. töflu. 

Í töflunni er einungis miðað við notuð 
lán. Miðað er við núverandi gengi öll árin. 
Taflan sýnir, að einkalánum hefur fjölgað 
verulega á tímabilinu og miklu meira en 
opinberum lánum, en meðalfjárhæð einka-
lánanna er hins vegar miklu lægri og meiri 
sveiflur á henni. Meðalfjárhæð opinberu 
lánanna náði hámarki 1959, 31,3 millj. kr., 
en fór síðan lækkandi, þar til sl. ár, að 
hún hækkaði um rúmar tvær millj. kr. frá 
árinu áður eða í 28,3 millj. kr. Meðalfjár-
hæð einkalána 1963 var aðeins 2,9 millj. 
kr., en það er lægri fjárhæð en áður á 
þessu tímabili. Fjöldi einkalána hefur vaxið 
verulega. Þau voru aðeins 16 talsins 1955, 
en voru í árslok 1963 251, þar af 106 lán 
vegna fiskibáta. Lán einkaaðila munu þó 
eitthvað vantalin fyrstu árin. Fjöldi opin-
berra lána hefur vaxið miklu minna eða 
úr 34 árið 1955 í 86 í árslok 1963. Rétt 
er að vekja athygli á því, að hér er um 
meðalfjárhæð þeirra lána að ræða, sem eru 
í gangi, þ. e. a. s. jafnt þau lán, sem eru 
nær uppgreidd, og ný lán og lán, sem aðeins 
er búið að nota að hluta. Væri reiknað 
með meðaltali af lánunum, eins og þau eru 
við lántöku, væri það meðaltal að sjálfsögðu 
töluvert hærra. 

Hlutfallsleg skipting lánanna, eftir því 
í hvaða landi þau eru tekin, hefur breytzt 
verulega undanfarinn áratug. Árið 1954 
voru þannig meira en 2/5 heildarskuldbind-
inganna við Bretland, en eru nú rúm 14%. 
Tæplega þriðjungur skuldbindinganna var 
í Bandaríkjunum, en hefur síðan vaxið 
verulega og er nú tæplega helmingur. Eng-
in lán voru tekin í V.-Þýzkalandi eftir 
styrjöldina fyrr en 1955, en löng lán í 
þýzkum mörkum nema nú tæplega 12% 
erlendra lána í heild. Skuldir við Norður-
lönd eru hlutfallslega svipaðar og 1954 
eða um 16,5%. Skuldbindingarnar við þær 
þjóðir, sem nú hafa verið nefndar, nema 
samtals um 89% af heildarskuldbinding-
unum, en voru tæplega 93% 1954. Aðrar 
skuldir eru tiltölulega smáar hjá hverri 
þjóð um sig. 
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Ur ríkisreikningnum 1962 
Grein þessi, sem tekin er saman af Ólafi S. Valdimarssyni, 
fjallar um ríkisreikninginn 1962. 

Inngangur. 

Í eftirfarandi grein verður fjallað um 
fjármál ríkisins á árinu 1962, eins og þau 
koma fram í ríkisreikningnum fyrir það 
ár. Í töflunum, sem fylgja greininni, verður 
tölulegur samanburður við árið 1961. Fyrst 
verður getið þeirra lagasetninga, sem mestu 
máli skipta fyrir fjármál ríkisins. Síðan 
verða raktar helztu breytingar á rekstrar-
reikningi og orsaka þeirra getið, dregnir 
saman rekstrarreikningur og eignahreyf-
ingareikningur og gerð endurflokkun á ein-
stökum liðum til að fá fram hina eiginlegu 
afkomu ríkissjóðs. Loks er getið veiga-
mestu breytinga á efnahagsreikningi. Rétt 
er að geta þess, að ríkisreikningurinn gef-
ur ekki fullkomna mynd af fjármálum rík-
isins, þar sem ýmis ríkisfyrirtæki og sjóðir 
standa utan hans. Það, sem hér fer á eftir, 
er því eðlilega sömu takmörkunum háð. 

Helztu lagasetningar, er snerta fjármál 
ríkisins. 

Helztu lagasetningar, sem áhrif höfðu á 
fjármál ríkisins árið 1962 voru eftirfar-
andi: Lög voru sett í nóv. 1961 (lög nr. 90) 
um lækkun aðflutningsgjalda á ýmsum 
vörum, einkum þó hátollavörum. Um sama 
leyti voru framlengd ákvæði, sem gilt hafa 
um árabil um innheimtu skemmtanaskatts 
með viðauka, svo og um innheimtu nokk-
urra gjalda með viðauka. Einnig voru fram-
lengd ákvæði um 8% viðbótarsöluskatt á 
innfluttum vörum. Samkvæmt lögum nr. 49 

frá 1962 var stofnaður sérstakur Ríkis-
ábyrgðasjóður, en lögin náðu til ársins 
1961. Þar með var hætt að færa greiðslur 
vegna ríkisábyrgða á ríkisreikning. Lög 
nr. 70 frá 28. apríl 1962 um tekjuskatt og 
eignaskatt komu í stað eldri laga um sama 
efni frá 1954, og voru efnisleg nýmæli 
mörg. Í lögum nr. 89 var ákveðið, að elli-
lífeyrir og örorkulífeyrir hækkaði um 7% 
frá 1. júní 1962. Auk þess voru nokkur 
lög samþykkt, sem heimiluðu ríkisstjórn-
inni lántökur vegna ýmissa framkvæmda. 

Fjárhagsárið 1963. 

Fjárlög ársins 1962 voru samþykkt á 
Alþingi 19 desember 1961. Heildartekjur 
á rekstrarreikningi voru áætlaðar 1.748,9 
millj. kr., en reyndust 2.051,5 millj. kr. í 
reikningnum, en það er 17,3% hærra en 
áætlað var. Rekstrarútgjöld voru áætluð 
1.637,7 millj. kr., en urðu 1.755,9 millj. kr., 
sem er hækkun um 7,2%. Rekstrarhagn-
aður varð samkvæmt þessu miklu meiri 
en áætlað var eða 295,6 millj. kr., en fjár-
lögin gerðu ráð fyrir 111,1 millj kr. 

Rekstrareikningar ríkissjóðs ena sýndir 
á 1. töflu fyrir árin 1961 og 1962. Í heild 
hækkuðu rekstrartekjurnar á árinu 1962 
um tæpar 387 millj. kr. eða um 23,2% en 
hækkun á rekstrarútgjöldum nam alls 246,1 
millj. kr. eða 16,3%. Hækkun varð á öllum 
liðum teknamegin, en langmest á verðtolli 
og söluskatti. Þannig hækkaði fyrri liður-
inn um rúmlega 40%, en sá síðari um rúm-
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1. tafla. Rekstrarreikningar ríkissjóðs 
1961 og 1962. 

lega 28% frá árinu áður. Orsakir þessarar 
hækkunar má fyrst og fremst rekja til 
aukins innflutnings 1962 og breyttrar sam-
setningar hans, þannig að stærri hluti inn-
flutningsins fellur undir hærri tollflokka en 
áður. Gjaldaliðirnir hækkuðu einnig allir 
nema vaxtaliðurinn. Má rekja orsakir hækk-
unarinnar að nokkru leyti til hækkunar á 

launum opinberra starfsmanna, en þau 
hækkuðu 1. júní um 4%, og síðan aftur 
1. sept. um 7%. Sú hækkun var látin gilda 
frá 1. júní og einnig reiknuð af þeim 4%, 
sem áður voru komin, svo að raunveruleg 
kauphækkun var 11,28% frá 1. júní. Auk 
þeirra orsaka, sem hér hafa verið taldar 
til hækkunar tekna og gjalda ríkisins, koma 
til almennari orsakir, svo sem auknar þjóð-
artekjur, sem leiða til örari hækkunar rík-
istekna sökum hækkandi skattstiga, aukn-
ing mannf jöldans og hækkun hins almenna 
verðlags. 

Sjóðsyfirlit ríkissjóðs, eins og það er í 
ríkisreikningi, er sýnt á 2. töflu. Liðurinn 
framlag af hagnaði o. fl. er framlag til 
Rannsóknarsto'fnunar sjávarútvegsins af 
hagnaði við sölu Fiskiðjuvers ríkisins, end-
urgreiddar afborganir 1/1 '61—20/6 '62 af 
skuldabréfum rikissjóðs, sem afhent voru 
Stofnlánadeild landbúnaðarins, og loks 
greidd útlögð ábyrgð vegna Fiskiðjuvers 
ríkisins. Að öðru leyti skýrir taflan sig 
sjálf. 

Afkoma ríkissjóðs. 

Að venju verður hér gerð endurflokkun 
á ýmsum liðum úr rikisreikningi til þess 
að gefa raunhæfari mynd af fjármálum 
rikisins með tilliti til hagræns eðlis færsln-
anna og afkomu rikissjóðs. Þessi endur-
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flokkun er einkum fólgin í því að flytja 
af eignahreyfingareikningi ýmsa útgjalda-
liði, sem fremur tilheyra rekstrarreikningi, 
og einnig því að flytja af eignahreyfinga-
reikningi liðinn breytingar á lausaskuldum. 
Á þennan hátt kemur fram sá greiðslu-
jöfnuður, sem fólginn er í breytingum á 
sjóði, bankainnstæðum og lausaskuldum. 
Þetta er sýnt á 3. töflu. Fyrsti hluti töfl-
unnar sýnir hinar eiginlegu rekstrartekjur 
og rekstrargjöld. Samkvæmt tölunum varð 
rekstrarafgangurinn 225,4 millj, kr. árið 
1962, en 93,4 millj. kr. árið áður. Þessar 
tölur eru lægri en rekstrarafgangur á rík-
isreikningi, sem svarar færslunni af eigna-
hreyfingareikningi hvort árið. Á öðrum 
hluta töflunnar eru sýndar fjármagns-
hreyfingar ríkissjóðs. í a- og c- liðum eru 
lántökur ríkissjóðs sýndar og endurlán 
þeirra til annarra aðila, en í b-lið er fram-
lag til Ríkisábyrgðasjóðs, sem nam sam-
kvæmt fjárlögum 38,0 millj. kr., svo og 
greiðslur vegna hans. Umframgreiðslur 
vegna fjármagnsviðskiptanna námu 63,7 
millj. kr. á árinu 1962, en 20,9 millj. kr. 
árið áður. Séu þessar umframgreiðslur 
dregnar frá rekstrarafgangi viðkomandi 
ára, kemur fram greiðsluafkoma ríkissjóðs, 
sem var hagstæð um 161,7 milij. kr. árið 
1962, en um 72,4 millj. kr. 1961. Telja má, 
að greiðsluafgangurinn þannig skilgreindur, 
þ. e. a. s. sem breyting á lausafjárstöðu 
og stuttum skuldum ríkissjóðs, sé sæmi-

legur mælikvarði á áhrif ríkissjóðs á pen-
ingalegt jafnvægi þjóðarbúsins. Þó eru 
nokkrir annmarkar þar á, og má þar eink-
um nefna hinar óskýru reglur um lokun 
reikninga, sem valda því, að greiðsluaf-
koman 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 fjárhæðum. Að lokum má 
svo benda á, að ýmsir mikilvægir þættir 
í fjármálum ríkisstofnana eru utan við 
fjárhag ríkissjóðs sjálfs. 

Efnahagur. 

Efnahagsreikningur ríkissjóðs í árslok 
1962 er sýndur á 4. töflu og árslok 1961 til 
samanburðar. Eignir í árslok 1962 námu 
alls 2.695 millj. kr., en það er aukning frá 
árinu 1961 um 408 millj. kr. eða 17,8%. 
Skuldir jukust hins vegar úr 995 millj. 
kr. í 1.061 millj. kr. eða um 6,6%. Eignir 
umfram skuldir jukust þannig úr 1.292 
millj. kr. í 1.634 millj. kr., sem nemur 
26,5%. Ekki er hægt að segja, að veruleg 
hlutfallsleg breyting hafi orðið á einstök-
um liðum þessi tvö ár. Eignamegin hafa 
þó I. liður, sjóður hjá ríkisféhirði, og IV. 
liður, sjóðir, aukizt hlutfallslega mikið, en 
VIII. liður, önnur veitt lán, minnkað. 



Úr skýrslu Efnahags- og framfarastofn-
unarinnar um Ísland 

Efnahags- og framfarastofnunin í París 
(OECD) semur árlega skýrslu um efnahags-
þróunina í aðildarríkjunum. Ársskýrslan 
um Ísland fjallaði að þessu sinni að miklu 
leyti um þjóðhags- og framkvæmdaáætlun 
ríkisstjórnarinnar, sem lögð var fram í 
aprílmánuði sl. Hér fer á eftir kafli úr 
skýrslunni, þar sem rætt er um mótun 
stefnunnar í efnahagsmálum og helztu 
tæki, er beita má við framkvæmd hennar. 
Einnig eru birtar niðurstöður skýrslunnar. 

Mótun stefnunnar í efnahagsmálum. 

Framkvæmd þjóðhagsáætlunarinnar 
krefst ef til vill ákveðnari, en þó sveigjan-
legri stefnu í efnahagsmálum, svo og efl-
ingar stjórnsýslu ríkisins. Þótt hægt sé að 
bæta og auka núverandi kost hagstjórnar-
tækja, er það vandamál þýðingarmeira að 
hagnýta betur þau tæki, sem þegar hafa 
verið tekin í notkun. Að því er snertir tæki 
til hagstjórnar er aðstaða Íslendinga nokk-
urn veginn sambærileg því, sem er hjá öðr-
um aðildarríkjum OECD. Auk fjárlaganna 
sjálfra notar ríkisstjórnin fjóra fjárfesting-
arlánasjóði til hagstjórnar, en mest allur 
stuðningur ríkisstjórnarinnar við einkafjár-
festingu fer fram um þessa sjóði. Á sviði 
peningamála er ekki unnt að hafa áhrif með 
kaupum eða sölu verðbréfa á skipulögðum 
fjármagnsmarkaði, þar eð slíkur markaður 
er ekki til á Íslandi. En stjórnarvöldin nota 
bæði innstæðubindingu og vaxtahæð til 

áhrifa á hagkerfið, og nýlega hefur Seðla-
bankinn notfært sér samkomulag við við-
skiptabankanna til þess að hafa áhrif á 
magn útlána, svo og hvert þau beindust. 
Síðastliðin tvö ár hefur stjórnin og reynt 
mikið til að móta stefnuna í launamálum. 
Miklum árangri mætti ná með ákveðnari 
notkun þessara hagstjórnartækja. 

Fjármálastefna ríkisins. 

Ekki hefur verið venja að nota fjár-
lögin mikið sem hagstjórnartæki á Íslandi. 
Sú afstaða hefur verið ríkjandi, að fjár-
lög ættu að vera í jafnvægi, þ. e. a. s. án 
greiðsluhalla eða greiðsluafgangs. Ef 
greiðsluafgangur hefur verið, hefur verið 
litið svo á, að það væri merki þess, að 
auka mætti ríkisútgjöld eða að lækka mætti 
tekjur ríkisins, en öfugt, þegar um halla 
hefur verið að ræða. Árið 1962, þegar 
greiðsluafgangur varð á fjárlögum, ákvað 
fjármálaráðherra þó, að með hliðsjón af 
ríkjandi efnahagsástandi skyldi tekjuaf-
gangi ekki varið til aukningar á útgjöldum 
ríkisins, heldur skyldi hann lagður í Jöfn-
unarsjóð ríkisins. Sjóður þessi var stofn-
aður með lögum fyrir meira en 30 árum, en 
þetta var í fyrsta skipti, sem hann hafði 
verið notaður. 

Nauðsynlegt er, að almenn hagstjórnar-
svið ráði meiru við ákvörðun fjármálastefnu 
ríkisins. Aðalatriðið er ekki, að fjárlög séu 
í jafnvægi, heldur að viðunandi jafnvægi 
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sé á milli heildareftirspurnar og heildar-
framboðs í hagkerfinu. Stjórnarvöld lands-
ins bera ábyrgð á því, að jafnvægi ríki í 
efnahagsmálum, og f járlögin eru eitt veiga-
mesta tækið, sem hægt er að nota í þeim 
tilgangi. Ekkert er óeðlilegt við það, að 
greiðsluhalli sé á fjárlögum, þegar at-
vinnuleysi er, þar eð heildareftirspurn er 
þá ónóg. Ef hinsvegar heildareftirspurn 
keyrir úr hófi fram. ætti að hafa greiðslu-
afgang á fjárlögum. 

Á Íslandi, sem og í öðrum löndum, eru 
ýmsir framkvæmdaörðugleikar í sambnndi 
við sveigjanlega notkun fjárlaga sem hag-
stjórnartækis. Mikill hluti útgjalda ríkis-
ins er háður lagalegum skuldbindingum. 
Hæð skatta og gerð skattakerfis eru háð 
ýmsum öðrum atriðum en þeim, sem 
varða stjórn eftirspurnarstigsins. Tími 
sá, sem þarf til breytinga á ríkisútgjöldum 
og skattlagningu, er háður reglum þing-
ræðisins. En þessi vandamál ættu ekki að 
vera erfiðari á Íslandi en annars staðar, 
og töluverðar framfarir hafa átt sér stað 
í nokkrum löndum í þá átt að gera fjárlögin 
að sveigjanlegra tæki til hagstjórnar. 

Stefnan í peningamálum. 

Ákveðinni stefnu í peningamálum hefur 
verið beitt undanfarin þrjú ár. En nokkuð 
skortir enn á að nægilegur sveigjanleiki 
hafi fengizt vegna afurðalánakerfisins, þar 
sem lán eru veitt til landbúnaðar á sjálf-
virkan hátt (upp að vissu marki), og til 
fiskiðnaðar eftir ákveðnum reglum, sem 
miðast við birgðasöfnun og framleiðslu. 
Þótt augljóst sé, að peningamálastefna eigi 
að greiða fyrir framleiðslu og verzlun með 
lánveitingum, er ekki ástæða til, að slík 
lán veitist á sjálfvirkan hátt. Sjálfvirknin 
kemur í veg fyrir sveigjanleika og ýtir 
undir misnotkun. Ef nauðsynlegt er að við-
halda hinu sjálfvirka lánakerfi enn um 
sinn, er nauðsynlegt að tryggja, að pen-
ingaþensla fari ekki úr hófi fram. Þess 
vegna hefur nú verið lagt fram nýtt frum-
varp, sem mun takmarka aukningu sjálf-
virkra útlána við innstæður þær, sem við-
skiptabankarnir skulu hafa bundnar í 

Seðlabankanum. Lagafrumvarp þetta, sem 
nú liggur fyrir Alþingi. mun einnig heimila 
stjórnarvöldunum að bjóða út skuldabréfa-
lán með frekar lágum vöxtum, en með 
gengistryggingu. 

Tekjustefnan. 

Skref þau, sem stigin hafa verið síðast-
liðin ár til þess að ná viðunanlegu sam-
ræmi á milli breytinga á peningatekjum 
annars vegar og framleiðni hins vegar, 
fela í sér merkar framfarir. Bæði 1961 og 
1962 setti ríkisstjórnin fram reglur til við-
miðunar í kjarasamningum og gerði mikið 
til að fá þær reglur viðurkenndar. En vafa-
samt er, að unnt sé að taka upp raunhæfa 
tekjustefnu á Íslandi án meiri samræmingar 
í gerð kjarasamninga. Betri samræming 
virðist sérstaklega þýðingarmikil við þær 
aðstæður, sem nú ríkja, þegar samkeppni 
einstakra stétta og starfshópa við að ná 
aftur eða halda hlutfallslegri aðstöðu sinni 
kemur fram í vaxandi þrýstingi á launa-
taxtana. Heildarsamræming miðuð við land-
ið allt, sem koma myndi á framfæri öllum 
kröfum og sjónarmiðum hlutaðeigandi að-
ila, ætti að skapa betri skilning á raunveru-
legu svigrúmi til tekjuhækkana, svo og á 
þeim lagfæringum tekna, sem ríkjandi 
ástand gerir nauðsynlegar. Ríkisstjórnin 
hefur þýðingarmiklu hlutverki að gegna 
við að koma á betra kerfi til ákvörðunar 
launa og tekna. En aðgerðir stjórnarinnar 
geta því aðeins heppnazt, að launþegar og 
atvinnurekendur sýni samstarfsvilja og 
ábyrgð. 

Stjórnsýslukerfið. 

Þótt gerð lang-tíma áætlunar sé í sjálfu 
sér notadrjúg æfing, er hún þó greinilega 
einungis fyrsta skrefið í þá átt að móta 
innbyrðis rökrétta heildarstefnu til langs 
tíma. Reynsla annarra þjóða bendir til, 
að a. m. k. tveimur skilyrðum verði að 
fullnægja, ef áætlunin á að verða að veru-
legum notum öðrum en þeim, sem starfa 
að sjálfri gerð hennar. Í fyrsta lagi, ef 
áætlunin á ekki að úreldast vegna nýrra 
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aðstæðna, verður að fylgja henni eftir og 
endurskoða hana í ljósi reynslunnar og 
í samræmi við breyttar aðstæður. Bezt er, 
að föst stjórnarstofnun, sem sérhæfi sig 
í slíkri starfsemi, sjái um slíka „hreyfan-
lega áætlunargerð" í öðru lagi þarf að 
gera þær ráðstafanir innan hvers ráðuneyt-
is, sem tryggja, að stjórnarstefna á ein-
stökum sviðum sé í samræmi við lang-
tíma áætlunina. Á Íslandi er Efnahags-
stofnunin, sem nýlega var stofnuð og heyr-
ir undir forsætisráðherra, ábyrg fyrir gerð 
lang-tíma áætlana og hefur yfirumsjón með 
framkvæmd þeirra. En starfsemi einstakra 
ráðuneyta hefur enn ekki verið aðlöguð 
þeim aðstæðum, þar sem starf ríkisstjórn-
arinnar miðast við lang-tima áætlanir. Ef 
slíkar áætlanir eiga að hafa hagnýtt gildi 
til áhrifa á hagþróunma verður ákveðin 
lágmarksstarfsemi, sem miðast við lausn 
áætlunarvandamála, að fara fram innan 
allra hinna þýðingarmeiri ráðuneyta. 

Niðurstöður. 

Framkvæmdaáætlun íslenzku ríkisstjórn-
arinnar virðist vel samin og raunhæfur 
leiðarvísir fyrir stjórn efnahagsmála. í 
áætluninni er varazt að gera ráð fyrir 
stórauknum hagvexti, en í stað þess lögð 
áherzla á, að fjárfesting verði áfram mikil 
og að henni verði beint meir en verið hefur 
til framkvæmda, sem stuðla beinlínis að 
aukinni framleiðslu. Sérstaklega virðist 
æskilegt, að hraðað sé nýtingu orkulinda 
og framþróun fiskiðnaðar. Aukin orku-
framleiðsla er forsenda frekari iðnvæðing-
ar og meiri fjölbreytni í framleiðslu og 
útflutningi. Íslendingar hafa náð mjög góð-
um árangri í fiskveiðum og vinnslu sjávar-
afurða, og frekari vöxtur og endurbætur 
þessara atvinnugreina eiga augljósan rétt 
á sér. 

Þær erlendu lántökur, sem eru ein af 
forsendum áætlunarinnar, virðast ekki úr 

hófi fram. Áætlað nettó-innstreymi fjár-
magns er lítið í samanburði við heildar-
sparnaðinn og ætti ekki að leiða til óeðli-
legrar aukningar erlendra skulda eða 
greiðslubyrðar þeirra vegna. 

Framkvæmd áætlunarinnar mun að mjög 
miklu leyti vera undir því komin, hvort 
stjórnarvöldunum tekst að koma að nýju 
á efnahagslegu jafnvægi og varðveita það. 
Meira aðhald þarf í afgreiðslu fjárlaga. 
Þegar umframeftirspurn er eins mikil og 
verið hefur árin 1962 og 1963, er greiðslu-
afgangur ríkissjóðs, sem svarar til 1,5% 
þjóðarframleiðslu, of lítill. Þá þarf einnig 
að takmarka aukningu bankaútlána. Þetta 
er varla hægt að gera nema með breyt-
ingum, ef ekki afnámi, gildandi reglna um 
sjálfkrafa endurkaup afurðavíxla. 

Viðhorfum og aðstæðum, sem langvar-
andi verðbólguþróun hefur skapað, verður 
ekki auðveldlega breytt, og þetta torveldar 
mjög, að hægt sé að ná festu í verðlagi. 
Verðbólgan skapar sitt eigið hreyfiafl. Sér-
staklega má benda á, að þau vandamál, 
sem leiða af viðleitni einstakra starfshópa 
og atvinnugreina til að jafna og bæta að-
stöðu sína gagnvart öðrum starfshópum 
og atvinnugreinum, eru ekki auðleyst með 
aðgerðum á sviði efnahagsmála. Eitt aðal-
atriði aðgerða til lausnar þessum vanda-
málum hlýtur að vera aukin samræming 
í samningum um kaup og kjör. Þá er sam-
starfsvilji og ábyrgðartilfinning af hálfu 
launþega og vinnuveitenda nauðsynleg for-
senda þess, að árangur náist. 

Ef unnt á að vera að ná efnahagslegum 
framförum og jafnvægi, verða umbætur 
að eiga sér stað í mótun stefnunnar í 
efnahagsmálum. Sveiflur, sem leiða af mis-
munandi aflabrögðum og öðrum ástæðum, 
krefjast virkari aðgerða til áhrifa á eftir-
spurnina. Þá er og nauðsynlegt að lagfæra 
og styrkja stjórn opinberra framkvæmda 
og fyrirtækja, ef unnt á að reynast að 
framkvæma áætlunina með réttum hætti. 



Fréttaþættir 
Utanríkisviðskipti — Gjaldeyrisstaða bankanna — Útgerð 
og aflabrögð — Landbúnaður — Kaupgjalds- og- verðlags-
mál — Peningamarkaðtirinn — Breyting á lögum nm 
Seðlabanka Íslands — Gengisskráning. 

Utanríkisviðskipti. 

Verzlunin við útlönd var á árinu 1963 ó-
hagstæð um 669,6 millj. kr., eins og sjá 

má í I. töflu. Innflutningur jókst frá árinu 
1962 úr 3.843 millj. kr. í 4.716 millj. kr. 
eða um 22,7%, en útflutningurinn jókst úr 
3.619 millj. kr. í 4.046 millj. kr., sem er 
aukning um 11,8%. Innflutningur á skipum 
og flugvélum nam á árinu 1963 379 millj. 
kr., en árið áður 196 millj. kr. Þessi inn-
flutningur er jafnan háður allmiklum 
sveiflum frá ári til árs. Sé hann dreginn 
frá heildarinnflutningnum, varð hlutfalls-
leg aukning á innflutningi 18,9%, sem er 
þó óvenju mikil aukning, en stafar af mjög 

auknum innflutningi fjárfestingarvara 
1963. 

Í II. töflu er sýndur útflutningur helztu 
vöruflokka, en aðeins var um óverulegar 
breytingar að ræða á samsetningi útflutn-
ingsins á árinu. 

Í III. og IV. töflu eru viðskipti við ein-
stök lönd, bæði í millj. kr. og í hlutfalls-
tölum. Um nokkur undanfarin ár hafa við-
skipti við vöruskiptalönd farið stöðugt 
minnkandi. Enn varð nokkur samdráttur á 
þessum viðskiptum hlutfallslega, bæði inn-
flutningi og útflutningi. Ekki var um að 
ræða neinar verulegar breytingar hlutfalls-
lega á verzluninni við einstök lönd. 
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I. tafla. Inn- og útflutningur og vöruskiptajöfnuður í millj. kr. 
eftir mánuðum 1962—1964. 

II. tafla. Útflutningur helztu vöruflokka í millj. kr. og 
hlutfallstölum (%). 
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III. tafla. Viðskipti við einstök lönd í millj. kr. 
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IV. tafla. Viðskipti við einstök lönd í hlutfallstölum (%). 
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Í næsta hefti Fjármálatíðinda verða ut-
anríkisverzluninni 1963 gerð fyllri skil í 
sérstakri grein. 

Þegar þetta er ritað, liggja fyrir tölur 
um vöruskiptajöfnuðinn til júníloka í ár. 
Á þessu tímabili var hann óhagstæður um 
586,4 millj. kr., en var á sama tíma í fyrra 
óhagstæður um 433,8 millj. kr. Innflutn-
ingur skipa og flugvéla, sem jafnan er tek-
inn með í innflutningsskýrslum Hagstof-
unnar tvisvar á ári, þ. e. í júní og desember, 
var í júnílok sl. 580,9 millj. kr., en á fyrra 
misseri ársins 1963 133,1 millj. kr. Sé 
þessi innflutningur dreginn frá heildartöl-
unum, kemur í ljós, að almennur innflutn-
ingur á fyrra helmingi þessa árs hefur 
aukizt um aðeins 2,5% á móti 25,7% á 
sama tímabili 1963. Verðmæti útflutnings 
hefur aftur á móti aukizt um rúmlega 19% 
á móti 5,5% á sama tíma í fyrra. 

Birgðir útflutningsafurða hafa einnig 
aukizt verulega og námu í júnilok 933 millj. 
kr., en voru í júnílok 1963 784 millj. kr. 
Mestar að verðmæti eru skreiðarbirgðir, 
322 millj. kr., birgðir af freðfiski, 205 millj. 
kr. og af síldarlýsi 105 millj. kr. 

Tölur um útflutning helztu vöruflokka 
fyrsta þriðjung ársins eru í II. töflu og 
viðskipti við einstök lönd í millj. kr. í III. 
töflu og í hlutfallstölum í IV. töflu. 

Gjaldeyrisstaða bankanna. 

Yfirlit yfir gjaldeyrisstöðu bankanna er 
sýnt í V. töflu. Tölurnar eru umreiknað-
ar úr erlendri mynt í íslenzkar krónur á 
gildandi gengi á hverjum tíma, nema 8. lið-
ur töflunnar, sem sýnir gjaldeyrisstöðuna 
í heild umreiknaða til núverandi gengis. 

Á fyrra helmingi ársins 1964 versnaði 
staða bankanna í frjálsum gjaldeyri um 71 
millj. kr., en batnaði í vöruskiptagjaldeyri 
um 45 millj. kr , þannig að heildarstaðan 
versnaði um 26 millj. kr. frá ársbyrjun til 
júníloka. Á sama tímabili 1963 batnaði 
staðan um 106 millj. kr , en hafa ber í huga, 
að þá komu 174 millj. kr. inn af fram-
kvæmdaláninu, sem tekið var í Bretlandi í 
desember 1962. Ef litið er á þróun gjald-
eyrisstöðunnar eftir mánuðum, má sjá, að 

staðan versnaði um 34 millj. kr. í janúar, 
en batnaði í febrúar um 85 millj. kr., í marz 
versnaði staðan litilsháttar, en batnaði aft-
ur í apríl og var þá 58 millj. kr. betri en í 
byrjun ársins. Í maí versnaði staðan um 48 
millj. kr. og 36 millj. kr. í júní. 

Stuttar ábyrgðir, þ. e. til eins árs eða 
skemmri tíma, námu 361 millj. kr. í lok 
júni 1964- á móti 322 millj. kr. á sama tíma 
árið áður. Aðrar greiðsluskuldbindingar 
bankanna námu nú 448 millj. kr., en 419 
millj. kr. árið áður. Ýmsar kröfur á út-
lönd námu 196 millj. kr. í lok júní sl., 
en 181 millj. kr. árið áður. Gjaldeyris-
staða bankanna að viðbættum óinnkomnum 
kröfum á útlönd, en frádregnum stuttum 
ábyrgðum og greiðsluskuldbindingum, var 
672 millj. kr. eignir umfram skuldir í lok 
júní 1964, en 697 millj. kr. á sama tíma 
1963. Gjaldeyrisstaða bankanna að kröfum 
og skuldbindingum meðtöldum hefur því 
versnað um 25 millj kr. á tímabilinu. Stutt 
vörukaupalán innflytjenda, en þau eru inni-
falin í ábyrgðum og greiðsluskuldbinding-
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V. tafla. Gjaldeyrisstaða bankanna. 
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um námu 605 millj. kr. í lok júní sl., en 
606 millj. kr. á sama tíma árið áður. 

Útgerð og aflabrögð. 

Nú eru tölur fyrir hendi um heildar-
fiskafla landsmanna á árinu 1963. Nam 
aflinn alls 783 þús. lestum, en var 833 þús. 
lestir á árinu 1962. Aflinn er allur veginn 
óslægður. Mismunurinn stafar einkum af 
minni síldarafla, bæði á sumar- og haust-
síldveiðum. Hins vegar voru vetrar- og vor-
síldveiðarnar (jan.—maí) allmiklu meiri en 
á árinu 1962. 

Hér á eftir verður útgerð og aflabrögð-
um ársins 1963 gerð nokkur skil, svo og 
vetrarvertíð 1964. 

Heildarþorskafli bátaflotans var mjög 
svipaður bæði árin 1963 og 1962 eða 300.476 
lestir á móti 300.059 lestum. Afli togaranna 
var aftur á móti allmiklu meiri á árinu 
1963 eða 80.184 lestir samanborið við 50.725 
lestir árið áður. Þess ber að gæta, að á ár-
inu 1962 stöðvaðist rekstur togaranna 
vegna verkfalls. Lágu þeir bundnir í höfn 
frá því í marz og fram í ágúst. Heildarafli 
togara og báta af öðrum fiski en síld og 
krabbadýrum (humar og rækju) var því 
29.875 lestum meiri á árinu 1963 en 1962. 
Er mismunurinn þá eingöngu fólginn í 
aukningu togaraaflans. Humaraflinn hefur 
aldrei orðið meiri en á sl. ári. Veiddust 
alls 5.178 lestir samanborið við 2.474 lestir 
árið 1962. Rækjuaflinn var svipaður bæði 
árin, tæplega 700 lestir. 

Sem fyrr segir, gengu vetrar- og vor-
sildveiðar betur á sl. ári en árið á undan. 
Var aflamagnið um 12 þús. lestum meira. 
Hins vegar gengu sumarsíldveiðarnar all-
miklu verr. Var aflamagnið nær 92 þús. 
lestum minna. Ollu þar mestu um óhag-
stæðar gæftir. Haustsíldveiðarnar hófust 
um miðjan október eða mánuði fyrr en á 
árinu 1962. Haustið varð hins vegar mjög 
ógæftasamt og aflinn um 35 þús. lestum 
eða 52% minni en árið áður. 

Vetrarsíldveiðarnar 1964 byrjuðu ekki 
vel, en glæddust, er á leið. Í lok febrúar, er 
flest skipin hættu veiðum, var aflamagnið 
orðið álíka og á sama tímabili 1963 eða 

rúmlega 64 lestir. Þá höfðu og borizt á land 
í marzlok 8.640 lestir af loðnu samkvæmt 
skýrslu Fiskifélagsins. Þorskvertíðin byrj-
aði seint í ár. Var aflamagnið í lok febrúar 
svipað og í febrúarlok 1963. Aflabrögð 
glæddust verulega í marz, og var heildar-
þorskaflinn í lok þess mánaðar orðinn 

127.600 lestir á móti 109.511 lestum árið 
áður; þar af var afli bátanna 114.034 lest-
ir á móti 94.134 lestum árið áður. Afli 
togaranna var rýr eða svipaður og 1963. 
Gæftir voru með eindæmum góðar. 

Á vetrarvertíðinni 1963 höfðu allmargir 
bátar stundað þorskveiðar með nót með 
sæmilegum árangri. Einstaka tilraunir 
höfðu áður verið gerðar með þorsknót og 
oft heppnazt vel. Á síðustu vertíð fjölgaði 
mjög bátum, er stunduðu þessa veiðiaðferð. 
Munu þeir hafa orðið um 70, er flest var. 
Má að verulegu leyti rekja ofannefnda 
aukningu vertíðaraflans til hinna velheppn-
uðu nótaveiða. Það er einkum hin nýja 
tækni, þ. e. leitartæki, kraftblökk og end-
urbætt gerð nóta, sem gerir þessa veiði-
aðferð mögulega. 
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VI. tafla. Fiskafli, sundurliðaður á togara og báta, frá 
janúar 1962 til apríl 1964. 

Miðað við allan fisk óslægðan upp úr sjó. 

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

IX. tafla. Framleiðsla og sala mjólkurafurða 1961—1963. 
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Landbúnaður. 

Síðastliðinn vetur var einhver hinn mild-
asti, er komið hefur hér á landi, og landbún-
aðinum hagstæður að veðurfari. Vorið var 
einnig veðursælt, einkum á Suðvesturlandi, 
en þó helzt til þurrviðrasamt. Af þeim sök-
um varð víða sandfok meira en verið hefur 
hin síðustu ár, talsverður uppblástur á af-
réttum og rykmóða í lofti yfir byggðum. En 
fénaður allur gekk vel fram. Kýr mjólkuðu 
vel og komust snemma á haga, lambahöld 
voru með ágætum og sauðfé vel á sig kom-
ið, er það var rúið og rekið til afréttar. 

Vegna þurrkanna var grasspretta ekki 
ör fram til 20. júní. Því fór heyskapur ekki 
af stað með fyrra móti. En síðustu 10 daga 
júnímánaðar var talsverð úrkoma víðast 
hvar á landinu, en mest sunnan lands, og þó 
að nokkuð kólnaði á Norðurlandi og um 
norðanvert Austurland suma daga og snjó-
aði í fjöll, spratt jörð víðast hvar mikið þá 
daga. Eru því líkur til, að heyfengur geti 
orðið mikill, ef veðurfar verður hagstætt í 
júlí og ágúst. Nýrækt túna var mikil síðast-
liðið ár, 1963, alls rúmlega 4.400 ha, er 
koma til gagns á þessu sumri. Auk þess var 
á þessu vori keypt mikið af tilbúnum 
áburði, og meira en nokkru sinni fyrr, svo 
sem eftirfarandi tölur um kaup til land-
búnaðarins af hreinum áburðarefnum fjög-
ur síðustu ár sýna,: 

Þess ber enn að gæta, að tölurnar fyrir 
1964 eru aðeins um áburðarkaupin fram til 
júníloka, og verður enn keypt talsvert af 
áburði, aðallega köfnunarefni, samkvæmt 
reynslu síðustu ára. 

Búfjáreign landsmanna hefur ekki auk-
izt tvö undanfarin ár. Sauðfé fækkaði um 
52,5 þúsund árið 1962 og var rúmlega 777 
þúsund þá í árslokin eða í ársbyrjun 1963. 
Árið 1963 fækkaði sauðfé einnig. Ekki hef-
ur það enn verið talið, en samkvæmt lík-
um hefur því fækkað um 25—45 þúsund. 
Nautgripum fjölgaði hins vegar ofurlítið 

1962, alls um 157, en kúm f jölgaði þó meira, 
um 435, en öðrum nautgripum fækkaði. Af 
aukningu mjólkurframleiðslunnar og fram-
leiðslu nautakjöts síðastliðið ár er ljóst, að 
nautgripum hefur fjölgað nokkuð 1963, en 
ekki stórlega. 

Mjólkurafurðir hafa aukizt nokkru örar 
en nemur fjölgun nautgripanna. Stafar það 
aðallega af aukinni beit kúa á ræktað land 
og aukinni notkun kjarnfóðurs, einkum 
norðan lands og austan, þar sem notkun 
kjarnfóðurs hefur fram að þessu verið 
minni en á Suðurlandi og Suðvesturlandi. 
Eins og IX. tafla ber með sér, jókst inn-
vegin mjólk í mjólkurbú úr 81.897 tonn-
um 1961 í 88.556 tonn 1962 eða um 8,12% 
og enn í 94.658 tonn 1963 eða um 6,77% 
frá árinu á undan, 1962. Fyrstu þrjá mán-
uði þessa árs nam aukning innveginnar 
mjólkur í mjólkurbú 9,3% miðað við sömu 
mánuði 1963, og horfur eru á, að aukning-
in verði enn meiri sumarmánuðina. 

Skýrslur mjólkurbúanna segja hins vegar 
ekki allt um framleiðslu mjólkurinnar, því 
að talsvert mikið er selt af mjólk beint frá 
framleiðendum til neytenda, og svo er mik-
ið notað af mjólk á heimilum framleiðenda, 
þó að slíkt hafi nokkuð farið minnkandi ár 
frá ári. Siðastliðið ár, 1963, var öll mjólk-
urframleiðslan sem hér segir : 

Neyzla framleiðenda og kálfamjólk er áætl-
uð eftir framtali til búnaðarskýrslu 1962 
og er liklega eitthvað vantalin. Talin er 
aðeins sú mjólk, er nýtist, en mjólk ódrýgist 
um allt að 5% frá því, er hún er vegin í 
fjósi, þar til hún er vegin í mjólkurbúi eða 
tekin til neyzlu heima. 

Framleiðsla nautakjöts og nautgripa-
húða (þar með talin kálfsskinn) fer vax-
andi með fjölgun nautgripanna. Fram-
leiðsla nautakjöts hefur verið 1.600—2.000 
tonn síðastliðin tvö ár, en skýrslur um þá 
framleiðslu eru ekki nákvæmar. 

Sauðfjárafurðir fóru ört vaxandi, eftir 
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að fjárskiptum lauk 1953. Það ár nam kjöt 
af sauðfé, er slátrað var í sláturhúsum, að-
eins 3.514 tonnum. En 1962 var það orðið 
12.178 tonn. Haustið 1963 brá svo við, að 
kjöt af sauðfé, er til sláturhúsa kom, var 
rúmlega 1.000 tonnum minna en 1962, að-
eins 11.151 tonn, og fækkaði þó sauðfé á 
árinu. Aðalástæðurnar til þessa voru þær, 
að ám hafði fækkað um rúmlega 30 tonn 
1962, lömb voru með fæsta móti við ær 
1963 og meðalfallþungi alls sláturfjár 
minni en árin á undan. Gera má ráð fyrir 
enn minni slátrun á komandi hausti, 1964, 
einkum ef heyskapur gengur sérstaklega 
vel í sumar, því að þá verður sauðfénu 
fjölgað að nýju. — Heimaslátrun sauðfjár 
hefur verið lítil síðustu ár. Þó má áætla 
kjöt af heimaslátruðu sauðfé 1963 1.000— 
1.100 tonn. — Framleiðsla gæra fylgir kjöt-
framleiðslunni eftir nokkurn veginn föst-
um hlutföllum, þyngd gæranna er 20—22% 
af þyngd kjötsins. Framleiðsla ullar fylgir 
hins vegar aðallega fjölda vetrarfóðraðs 
fjár, og hefur undanfarin ár verið um 1 kg 
af þveginni ull eftir hverja kind, þó ofur-
lítið mismunandi eftir því, hvernig féð hef-
ur gengið fram undan vetri. 

Í júnílok hafði verið flutt út af kjöti 
framleiðsluársins 1963—64: 

Ætlað er, að enn verði flutt út um 75 tonn 
af dilkakjöti, allt að 330 tonn af ærkjöti og 
40 tonn af kýrkjöti. 

Kjötbirgðir 1. júní voru: 

Dilkakjöt 2.062,5 tonn 
Geldfjárkjöt 122,0 — 
Ærkjöt 547,6 — 
Nautgripakjöt 413,4 — 
Hrossakjöt 69,2 — 

Af þessu kjöti voru flutt út í júní 70 tonn 
af frystu dilkakjöti og 16,5 tonn af salt-
kjöti. 

Árið 1962 var flutt út af mjólkurvörum: 

Undanrennuduft 650 tonn 
Kasein 324 — 

Vegna aukinnar mjólkurframleiðslu 1962 
og 1963 jókst útflutningur mjólkurvara 
1963, og var það ár flutt út: 

Undanrennuduft 100 tonn 
Nýmjólkurduft 327 — 
Kasein 323 — 
Ostur 45% 221 — 

Jafnframt þessum útflutningi varð veruleg 
aukning á smjörbirgðum, úr 503 tonnum í 
724 tonn eða um 221 tonn. Vegna aukinn-
ar mjólkurframleiðslu á þessu ári má enn 
gera ráð fyrir mikilli aukningu útflutnings 
mjólkurvara. í lok maímánaðar hafði verið 
flutt út: 

Undanrennuduft 180 tonn 
Nýmjólkurduft 140 — 
Kasein 209 — 
Ostur 145 — 
Smjör 52 — 

Auk þessa voru flutt út 101 tonn af 
smjöri síðustu daga júnímánaðar. 

Kaupgjalds- og verðlagsmál. 

Í fréttaþætti um kaupgjalds- og verðlags-
mál, sem birtist í 3. hefti Fjármálatíðinda 
1963, 234. bls., var m. a. skýrt frá deilum 
um kaup og kjör síðara hluta árs 1963 og 
fram í janúar í ár. Verður nú þróun þess-
ara mála rakin áfram. 

Hinn 17. janúar 1964 hófst verkfall bif-
reiðastjóra á sérleyfisleiðum. Að loknu 12 
daga verkfalli náðist samkomulag um, að 
sjö manna gerðardómur skyldi fjalla um 
ágreiningsmál deiluaðila og skila áliti fyrir 
I. marz. Til bráðabirgða var í meginatrið-
um samið um 15% kauphækkun og greiðslu 
í eftir- og næturvinnu með 60 og 100% 
álagi. Gerðardómurinn kvað upp úrskurð 
II. marz og staðfesti þar þessar hækkanir. 
Hann ákvað einnig aldurshækkanir eftir 
tveggja og þriggja ára starf hjá sama fyr-
irtæki, hvora um sig 5%. Nokkrar aðrar 
breytingar voru og gerðar, en þær skipta 
minna máli. Úrskurðurinn gildir frá 1. 
janúar til 15. desember 1964. 
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X. tafla. Vísitala framfærslukostnaðar. 
Marz 1959 = 100. 

Hinn 6. febrúar sl. var kjaradómur kveð-
inn upp í máli verzlunar- og skrifstofu-
fólks, en 13. desember 1963 var samið um, 
að kaup þess og kjör skyldu ákveðin af 
kjaradómi. í dómnum áttu sæti þrír dóm-
endur skipaðir af Hæstarétti, tveir frá sam-
tökum launþega og tveir frá samtökum 
vinnuveitenda. Hlutfallsleg hækkun launa 
varð, samkvæmt dómnum, svipuð og hjá 
opinberum starfsmönnum sl. sumar. Verzl-
unarmenn fengu auk þess rýmri ákvæði um 
orlof, greiðslu veikindadaga, kaffitíma o. 
fl. 

Bandalag starfsmanna ríkis og bæja bar 
snemma í janúar fram kröfu um 15% 
launahækkun til opinberra starfsmanna frá 
1. janúar að telja, en ríkissjóður gerði þá 
gagnkröfu fyrir kjaradómi, að laun opin-
berra starfsmanna yrðu áfram óbreytt. Úr-
skurður kjaradóms lá fyrir 31. marz sl. og 

var á þá leið, að laun opinberra starfs-
manna skyldu vera áfram óbreytt, og var 
úrskurðurinn aðallega studdur þeim rökum, 
að frekari launahækkun en varð sl. sumar 
hjá ríkisstarfsmönnum mundi ógna af-
komu þjóðarbúsins og hag launþega. 

Hinn 20. apríl voru undirskrifaðir samn-
ingar við níu stéttarfélög farmanna, bæði 
yfir- og undirmanna á kaupskipaflotanum. 
Vinnuveitendur féllust á, að farmenn hefðu 
ekki fengið að fullu þá 15% hækkun, sem 
flestar aðrar stéttir fengu í desember, og 
var í stórum dráttum samið um 9% hækkun 
á fastakaupi, en 15% hækkun á yfirvinnu-
kaupi. Með þessum samningum má segja, 
að þeim kaupskrúfuhring, sem hófst síðara 
hluta árs 1963, væri lokið. 

Samningarnir milli verkalýðsfélaganna 
og atvinnurekenda giltu hins vegar yfir-
leitt ekki nema til hálfs árs, og var því fyr-
irsjáanleg ný barátta um kaup og kjör um 
mitt þetta ár, ef ekkert yrði að gert. Seint 
í apríl hófust umræður milli ríkisstjórn-
arinnar, Alþýðusambands Íslands og Vinnu-
veitendasambands Íslands um leiðir til 
stöðvunar verðbólgu og til kjarabóta fyrir 
verkafólk. Hinn 5. júní sl. náðu aðilar sam-
komulagi sín á milli og mæltu með því, að 
samningar milli verkalýðsfélaga og vinnu-
veitenda væru gerðir á grundvelli þess. Fer 
samkomulagið hér á eftir í heild: 

I. Verðtrygging kaupgjalds. 

1. Ríkisstjórnin beitir sér fyrir því, 
að verðtryggingu kaupgjalds sé 
komið á með lagasetningu. Verð-
tryggingin sé miðuð við vísitölu 
framfærslukostnaðar í Reykjavík. 
Þó nái verðtryggingin ekki til 
hækkunar þeirrar vísitölu, sem staf-
ar af hækkun á vinnulið verð-
grunns landbúnaðarafurða vegna 
breytinga á kauptöxtum eða vegna 
greiðslu verðlagsuppbótar á laun. 

2. Reiknuð sé út sérstök kaupgreiðslu-
vísitala fjórum sinnum á ári, mið-
að við þann 1. febrúar, 1. maí, 1. 
ágúst og 1. nóvember. Þessi vísi-
tala sé miðuð við sama grundvall-
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artíma og núverandi vísitala (marz 
1959). 

3. Kaup breytist samkvæmt hækkun 
kaupgreiðsluvísitölunnar frá því, 
sem hún var 1. maí 1964. Þessar 
breytingar fari fram ársfjórðungs-
lega mánuði eftir að kaupgreiðslu-
visitalan hefur verið reiknuð út, þ. 
e. 1. marz, 1. júní. 1. september og 
1. desember. Kaup breytist með 
hverri hækkun eða lækkun vísitöl-
unnar um eitt stig eða meira. 

4. Aðilar samkomulagsins mæla með 
því við Kauplagsnefnd og Hagstof-
una, að hafin sé endurskoðun 
grundvallar vísitölu framfærslu-
kostnaðar. Nýr vísitölugrundvöllur 
taki aðeins gildi á samkomulags-
tímabilinu, að samkomulag sé um 
það á milli aðila. 

II. Viku- og mánaðarkaup verkafólks 
í samfelldri vinnu. 

Verkalýðsfélög og vinnuveitendur 
semji um, að verkafólki, sem unnið 
hefur sex mánuði samfellda vinnu hjá 
sama vinnuveitenda, verði greitt ó-

skert vikukaup, þannig að samnings-
bundnir fridagar, aðrir en sunnudag-
ar, séu greiddir. 

Með samfelldri sex mánaða vinnu er 
átt við, að unnið hafi verið hjá sama 
vinnuveitanda full dagvinna í sex mán-
uði enda jafngildi fjarvistir vegna 
veikinda, slysa, orlofs, verkfalla eða 
verkbanna fullri vinnu. Sama gildir 
um daga, sem falla úr, t. d. í fisk-
vinnslu, vegna hráefnisskorts eða sam-
bærilegra orsaka. 

Það jafngildir samfelldri vinnu, ef 
unnið hefur verið í árstíðabundinni 
vinnu samtals í sex mánuði hjá sama 
vinnuveitanda á undanförnum tveim-
ur árum. Slík árstíðabundin vinna skal 
þó því aðeins tekin til greina, að unn-
ið hafi verið samfellt yfir heil athafna-
tímabil (vertíðir). 

III. Breyting eftirvinnutíma og eftir-
vinnuálags. 

Verkalýðsfélög og vinnuveitendur 
semji um, að tillaga Vinnutímanefnd-
ar í áliti nefndarinnar, dags. 21. mai 
1964, um samræmingu eftirvinnutíma 
og álags á eftirvinnukaup hjá verka-
mönnum, verkakonum og iðnverka-
mönnum taki gildi, en hún er á þá leið, 
„að eftirvinna skuli teljast fyrstu 2 
klst. eftir að dagvinnu lýkur, þannig 
að 15 mínútur af henni falli niður. 
Greiddur kaffitími sé látinn standa ó-
breyttur. Eftirvinnuálag lækki í 50%. 
Nætur- og helgidagakaup standi ó-
breytt í krónutölu, þannig að hlutfalls-
tengsli þess við dagvinnukaup rofni 
um sinn". 

Jafnframt sé dagvinnukaup hækkað 
þannig, að tekjur verði óbreyttar þrátt 
fyrir styttingu vinnutímans um stund-
arfjórðung og lækkun eftirvinnuálags. 

Ríkisstjórnin mun nú þegar beita 
sér fyrir lagasetningu um lengingu or-
lofs verkafólks úr 18 dögum í 21 dag 
sem svarar hækkun orlofsfjár úr 6% 
í 7%. 

Þá mun ríkisstjórnin beita sér fyrir 
þvi, að löggjöf verði sett um vinnu-
vernd, þegar tillögur í því efni liggja 
fyrir frá Vinnutímanefnd. Einnig 
verði haldið áfram athugunum og 
undirbúningi að frekari styttingu 
vinnutíma. 

IV. Húsnæðismál. 

Ríkisstjórnin mun beita sér fyrir 
ráðstöfunum til úrlausnar í húsnæðis-
málum, er hafi þann tilgang annars 
vegar að létta efnalitlum fjölskyldum 
að eignast íbúðir, en hins vegar að 
tryggja nægar og stöðugar íbúðabygg-
ingar í landinu. Í þessu skyni mun 
ríkisstjórnin tryggja eftirfarandi: 
1) Aflað verði á þessu ári og á fyrri 

hluta næsta árs 250 millj. kr. til 
þess að mæta þeim umsóknum, sem 
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lágu óafgreiddar hjá Húsnæðis-
málastjórn 1. april sl. Húsnæðis-
málastjórn ákveður upphæðir þess-
ara lána og setur reglur um upp-
gjör fyrri skuldbindinga sinna. 

2) Frá og með árinu 1965 verði komið 
á kerfisbreytingu íbúðalána, þann-
ig að tryggt verði fjármagn til þess 
að veita lán til ákveðinna tölu íbúða 
á ári, og verði loforð fyrir lánunum 
veitt fyrirfram. Fyrstu árin verði 
þessi lán ekki færri en 750 og láns-
fjárhæð út á hverja íbúð ekki lægri 
en 280 þús. kr. eða 2/3 kostnaðar, 
hvort sem lægra er. (Lánin greið-
ist að hálfu að hausti, en að hálfu 
næsta vor). Þessi tala sé við það 
miðuð, að tryggð verði bygging 
1500 íbúða á ári, er síðan fari smá-
hækkandi í samræmi við áætlanir 
um þörf fyrir nýjar íbúðir. Telji 
Húsnæðismálastjórn það æskilegt, 
getur hún fækkað lánum á árinu 
1965 samkvæmt nýja kerfinu, enda 
bætist þá samsvarandi upphæð við 
það fé, sem til ráðstöfunar verður 
samkvæmt lið 1) hér að framan. 

3) Hluta þess fjár, sem Byggingar-
sjóður hefur til umráða, verði var-
ið til viðbótarlána umfram þær 
280 þús. kr. á íbúð, sem að framan 
getur, til að greiða fyrir íbúða-
byggingum efnalítilla meðlima 
verkalýðsfélaga. Húsnæðismála-
stjórn ákveður lán þessi að fengn-
um tillögum frá stjórn þess verka-
lýðsfélags, sem í hlut á. Í þessu 
skyni skal varið 15—20 millj. kr. 
árlega. 

4) Jafnframt mun ríkisstjórnin beita 
sér fyrir öflun lánsfjár til bygg-
ingar verkamannabústaða. 

Eftirfarandi atriði eru forsendur 
fyrir því, að ríkisstjórnin taki á sig 
skuldbindingar þær, sem að ofan get-
ur: 
a) Lagður verði á launagreiðendur al-

mennur launaskattur að upphæð 
1% af greiddum vinnulaunum og 

hvers konar atvinnutekjum öðrum 
en tekjum af landbúnaði. Renni 
skatturinn til Byggingarsjóðs rík-
isins sem stofnfjárframlag. 

b) Til viðbótar við launaskattinn og 
það eigið fé, sem Byggingarsjóður 
þegar ræður yfir, mun ríkisstjórn-
in tryggja honum 40 millj. kr. nýtt 
stofnframlag á ári með framlagi úr 
rikissjóði, álagningu nýs skatts á 
fasteignir eða með öðrum hætti. 

c) Svo verði frá gengið, að ríkisfram-
lag til Atvinnuleysistryggingasjóðs 
gangi árlega til kaupa á íbúðalána-
bréfum hins almenna veðlánakerfis. 

d) Komið verði á nýju kerfi íbúða-
lána fyrir lífeyrissjóði til sam-
ræmis við þær reglur, sem gilda 
um lán Húsnæðismálastjórnar. 

Til þess að þessar aðgerðir nái til-
gangi sínum og hið nýja veðlánakerfi 
geti byggt sig upp með öruggum hætti 
og hægt verði að lækka vexti og haga 
lánskjörum í samræmi við greiðslu-
getu alþýðufjölskyldna, verði tekin upp 
vísitölubinding í öllum íbúðalánum. Er 
þá gert ráð fyrir því, að lánskjör á 
íbúðalánum verði þannig, að lánin 
verði afborganalaus í eitt ár og greið-
ist síðan á 25 árum með 4% vöxtum og 
jöfnum árgreiðslum vaxta og afborg-
ana. Full vísitöluuppbót reiknist síðan 
á þessa árgreiðslu. 

V. Önnur atriði. 

Samkomulagið um þau atriði, sem 
að framan greinir, er háð því skilyrði, 
að samningar náist á milli verkalýðs-
félaga og vinnuveitenda, er gildi til 
ekki skemmri tíma en eins árs og feli 
ekki í sér neina hækkun grunnlauna á 
því tímabiii. 

* 
Vísitala framfærslukostnaðar er sýnd í 

X. töflu. Hún var í júní sl. 163 stig og 
hafði hækkað á árinu um 17 stig eða 11,6%. 
Á sama tíma í fyrra hækkaði vísitalan um 
5 stig eða um tæp 4%. 

Vísitala byggingarkostnaðar er sýnd í 
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XI. töflu. Júní-vísitalan, sem gild.ir fyrir 
timabilið 1. júlí—30. september 1964 er 211 
stig. Vísitalan hefur hækkað frá því í júní 
1963 um 28 stig eða 15,3%. 

Peningamarkaðurinn. 

Þróun innlána og útlána á fyrra helmingi 
þessa árs hefur verið önnur og hagstæðari 
en á sama tima árið 1963, en þróunin á 
þessu sviði varð þá mjög óhagstæð, einkum 
mánuðina maí og júní. Útlán banka og 
sparisjóða hafa á tímabilinu aukizt minna 
og innlán meira en á sama tímabili 1963, 
og jafnframt hefur aukning heildarútlána 
verið vel innan þeirra marka, sem aukning 
heildarinnlána setur. Hins vegar hefur 
staða ríkissjóðs og ríkisstofnana gagnvart 
Seðlabankanum versnað verulega og hefur 
þróun ríkisfjármála verið óhagstæðari en 
undanfarin. tvö ár. Þá hefur peningamagn 
aukizt mjög, bæði seðlavelta og veltiinnlán, 
og eins hefur lausaf járstaða bankanna batn-
að verulega. Gjaldeyrisstaða bankanna 
rýrnaði lítið eitt frá áramótum til júni-
loka, en þróun hennar er nánar rakin í 
sérstökum fréttaþætti í þessu hefti Fjár-
málatíðinda. 

Hin óhagstæða þróun ríkisfjármálanna, 
sem m. a. stafar af miklum útgjöldum á 
fyrra hluta árs vegna stuðnings við sjávar-
útveginn, hefur leitt til verulegs útstreym-
is f jár úr Seðlabankanum. Staða ríkissjóðs 
og ríkisstofnana gagnvart Seðlabankanum 
versnaði um 253 millj. kr. á fyrra helmingi 
þessa árs, en batnaði um 178 millj. kr. á 
sama tíma í fyrra. Þess ber þó að geta, að 
þá stóðu verulegar upphæðir af ónotuðu 
erlendu lánsfé á reikningi ríkissjóðs, svo 
að staðan er ekki sambærileg. Árið 1962 
rýrnaði staðan á þessu tímabili um 34 millj. 
kr. Venjulega batnar svo staða ríkissjóðs 
aftur á síðara helmingi ársins. 

Útlán banka og sparisjóða hafa frá ára-
mótum til júníloka aukizt um 429 millj. 
kr., en jukust um 605 millj. kr. á sama 
tíma í fyrra og 276 millj. kr. 1962. Útlána-
aukningin var minni nú en í fyrra, bæði 
hjá bönkum og sparisjóðum, og verður 

eigi sagt annað en innlánsstofnanir hafi 
gætt nauðsynlegs aðhalds um útlán, það 
sem af er árinu. Af útlánaaukningu bank-
anna, alls 378 millj. kr., gengu 165 millj. 
kr. til sjávarútvegs á móti 128 millj. kr. í 
fyrra, enda varð aukning afurðabirgða 
meiri nú en þá. Útlánaaukning til annarra 
atvinnugreina varð minni en í fyrra, eink-
um þó til verzlunar, þar sem aukningin var 
131 millj. kr. á móti 232 millj. kr. í fyrra. 

Heildarinnlán hjá bönkum og sparisjóð-
um hafa aukizt mun meira fyrri helming 
þessa árs en á sama tíma í fyrra. Sparifé 
hefur að vísu aukizt minna eða um 270 
millj. kr. á móti 348 millj. kr. í fyrra, en 
þá mun nokkur tilfærsla fjár hafa átt sér 
stað frá veltiinnlánum yfir á sparifé. Hins 
vegar aukast veltiinnlán nú um 268 millj. 
kr. á móti 82 millj. kr. í fyrra. Aukning 
heildarinnlána nemur þvi 537 millj. kr. á 
móti 429 millj. kr. 1963. Af því er 71 millj. 
kr. í sparisjóðum á móti 63 millj. kr. í 
fyrra og nær eingöngu sparifé bæði árin. 

Peningamagn, en með því er átt við 
heildarupphæð bankaseðla í umferð, inn-
stæður á hlaupareikningum og sparisjóðs-
ávísanareikningum, hefur aukizt mjög 
verulega frá áramótum eða um 19% á móti 
6% 1963 og 16% 1962 á sama tíma. Þess 
ber þó að gæta, að um síðastliðin áramót 
var peningamagn óeðlilega lítið, og lausa-
fjárstaða fyrirtækja og einstaklinga var 
því mjög erfið. Hafði það ástand ríkt all-
an síðara hluta árs 1963, enda var peninga-
magn í umferð jafnmikið í árslok og það 
hafði verið í ársbyrjun, þrátt fyrir veru-
lega aukningu viðskiptaveltu bæði vegna 
verðhækkana og aukinnar framleiðslu. 
Framleiðsla hélt áfram að vaxa á fyrra 
helmingi þessa árs, og jafnframt komu 
afleiðingar kauphækkananna í desember að 
fullu fram. Af þessum orsökum virðist rétt 
að lita á hina miklu aukningu peninga-
magns, það sem af er árinu, sem eðlilega 
viðleitni til þess að koma peningamagni 
aftur í eðlilegt horf eftir lausaf járþreng-
ingar síðasta árs og til samræmis við 
aukna viðskiptaveltu. Það, sem aftur á 
móti auðveldaði þessa þróun mjög, var hið 
mikla útstreymi fjár úr Seðlabankanum 
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ingsskuldum 122 millj. kr. á móti 266 millj. 
kr. í árslok 1962. Á fyrra helmingi þessa 
árs bættu innlánsstofnanir lausafjárstöðu 
sína um 106 millj. kr., en á sama tíma í 
fyrra rýrnaði hún um 249 millj. kr. Lausa-
f járstaða bankanna í júnílok var nú óvenju-
lega góð. Eru orsakirnar einkum tvær. Í 
fyrsta lagi er útstreymi fjár vegna við-
skipta ríkissjóðs við Seðlabankann á fyrra 
hluta árs. Í öðru lagi er aðgát í útlánum, 
sem stuðlað hefur að því, að innflutningur 
hefur ekki vaxið verulega og bankarnir í 
heild hafa komizt hjá því að rýra lausafjár-

vegna viðskiptanna við ríkissjóð, sem áður 
er getið. 

Lausafjárstaða banka og sparisjóða var 
einnig erfið um síðustu áramót. Námu al-
mennar innstæður að frádregnum reikn-

MÓTVIRÐISFÉ O G GEYMSLUFÉ 

stöðu sína vegna kaupa á gjaldeyri af Seðla-
bankanum. 

Endurkaup Seðlabankans á afurðavíxlum 
jukust um 6 millj. kr. á móti 26 millj. kr. 
aukningu 1963. Nema þau um 55% af 
verðmæti afurða. Heildarupphæð endur-
kaupa nam í júnílok 753 millj. kr., þar af 
voru 301 millj. kr. vegna landbúnaðar og 
452 millj. kr. vegna sjávarútvegs. 

Bundið fé hefur alls aukizt um 132 millj. 
kr. á móti 201 millj. kr. í fyrra. Af aukn-
ingunni þá voru 13 millj. kr. vegna lán-
veitinga Stofnlánadeildar sjávarútvegsins, 
en nú voru losaðar 1,5 millj. kr. vegna 
endurgreiðslu þeirra lána. Reglur um al-
menna innlánsbindingu eru óbreyttar frá 
1. apríl 1963, og nemur hún 25% af aukn-
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ingu heildarinnlána. Hinn 9. júli voru sett-
ar reglur um sérstaka innlánsbindingu 

AÐSTAÐA RÍKISSJÓÐS GAGNVART 
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vegna samninga, sem Seðlabankinn hefur 
gert um verðbréfakaup vegna íbúðalána. 
Reglur þessar kveða á um, að binda skuli 
í Seðlabankanum í þessu skyni 5% af aukn-
ingu innstæðna á árinu 1964. Síðasta Al-
þingi endurskoðaði heimildir Seðlabankans 
til innlánsbindingar. Hámark þess fjár, sem 
heimilt er að binda, var hækkað í 25% af 
heildarinnstæðufé hjá hverri stofnun, og 
jafnframt var tekið fram í lögum, að meg-
intilgangur innlánsbindingar væri að afla 

f jár frá bankakerfinu í heild til að standa 
undir lánveitingum Seðlabankans innan 
lands, þar á meðal endurkaupum afurða-
víxla. Nánar er greint frá þessari breyt-
ingu á lögum Seðlabankans í sérstökum 
fréttaþætti. 

Staða fjárfestingarlánastofnana gagn-
vart Seðlabankanum hefur lítið breytzt, 
það, sem af er árinu, eða batnað um 14 
millj. kr., en versnaði á sama tíma 1963 
um 11 millj. kr. Skuld Stofnlánadeildar sjáv-
arútvegsins hefur lækkað um 44 millj. kr., 
skuldir annarra stofnana um 10 millj. kr. 
og innstæður lækkað um 40 millj. kr. 
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XII. tafla. Yfirlitstölur úr reikningum banka og sparisjóða. 
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XIII. tafla. Úr reikningum Seðlabankans. 
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XIV. tafla. Úr reikningum viðskiptabanka og sparisjóða. 
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ENDURKEYPTIR VIXLAR 

Nettóstaða peningastofnana þ. e. a. s. 
banka, sparisjóða og fjárfestingarlána-
stofnana gagnvart Seðlabankanum batnaði 
á fyrra helmingi þessa árs um 252 millj. 
kr., en versnaði á sama tíma 1963 um 83 
millj. kr. Mismunurinn stafar aðallega af 
annarri þróun lausafjárstöðu innlánsstofn-
ana, eins og fyrr segir, en hún á aftur á 
móti rætur sínar að rekja til hagstæðari 
þróunar útlána þeirra og viðskipta við út-
lönd og óhagstæðari þróun ríkisfjármála á 
fyrra helmingi ársins. 

Eins og áður hefur verið getið í þessum 
þáttum, eiga sér nú stað allörar breyting-
ar á innlánsstofnunum. Nokkrir sparisjóð-
ir og innlánsdeildir hafa hætt störfum og 
þeim verið breytt í bankaútibú, og jafn-
fram hafa verið stofnuð ný útibú og um-
boðsskrifstofur banka. Samvinnubanki Ís-
lands hefur stofnað útibú á Akranesi, Hafn-
arfirði, Patreksfirði og Keflavík og starf-
rækir auk þess umboðsskrifstofur frá að-
albankanum á sex stöðum öðrum. Um leið 
og útibúin á Akranesi og Patreksfirði voru 
stofnuð, tók bankinn við starfsemi innláns-
deilda kaupfélaganna þar. Búnaðarbanki 
Íslands hefur stofnað þrjú ný útibú að 
Hellu, Stykkishólmi og Sauðárkróki og jafn-
framt yfirtekið starfsemi Sparisjóðs Holta-
og Ásahrepps, Sparisjóðs Stykkishólms og 
Sparisjóðs Sauðárkróks. Yfirtaka tveggja 
hinna síðari fór fram 1. júlí, og koma áhrif 

breytingarinnar því ekki fram í meðfylgj-
andi töflum. Landsbanki Íslands hefur á 
þessu tímabili stofnað tvö útibú, annað á 
Hvolsvelli, en hitt í Sandgerði. Hvorugt 
þeirra rekur sjálfstæða útlánastarfsemi. 
Nú hefur verið ákveðið með lögum, sem 
samþykkt voru á síðasta Alþingi, að leyfi 
þurfi til þess að stofnsetja bankaútibú eða 
umboðsskrifstofur, til þess að unnt sé að 
stuðla að sem heppilegastri þróun þessara 
mála. Nánar er greint frá lagasetningu 
þessari í sérstökum fréttaþætti. 

Breyting á lögum um Seðlabanka Íslands. 

Hinn 13. maí sl. voru staðfest af forseta 
Íslands lög um breyting á lögum nr. 10 29. 
marz 1961, um Seðlabanka Íslands. 

Mikilvægasta breytingin á lögunum eru 
ný ákvæði um innlánsbindingu viðskipta-
banka, sparisjóða og innlánsdeilda kaupfé 
laga í Seðlabankanum. Getur bankinn nú 
ákveðið, að innstæðubinding þessara stofn-
ana nemi allt að 25% af heildarinnstæðu-
fé hjá hverri þeirra fyrir sig. Samkvæmt 
eldri ákvæðum var hámark innlánsbinding-
ar 15% af sparifjárinnstæðum, en 20% af 
innstæðum, sem ávísa má á með tékka. 

Ofangreind heimild Seðlabankans til inn-
lánsbindingar var rýmkuð fyrst og fremst 
með það í huga, að bankinn gæti aukið 
endurkaup afurðavíxla og þannig beint 
meiru af sparifé þjóðarinnar til rekstrar-
lána í þágu undirstöðuatvinnuveganna, 
enda er nú tekið fram í lögunum, að meg-
intilgangur innlánsbindingar sé að afla 
fjár frá bankakerfinu til að standa undir 
lánveitingum Seðlabankans innan lands. 

Í öðru lagi var sú mikilvæga breyting 
gerð á lögunum, að Seðlabankanum er veitt 
heimild til að gefa út verðbréf, er séu bund-
in gengi erlends gjaldeyris, og um það 
sparifé, er myndast á þennan hátt, skulu 
gilda sömu reglur og um almennt sparifé 
í innlánsstofnunum, að því er skattlagningu 
viðkemur. Þetta ákvæði hefur þann tví-
þætta tilgang að auka sparnað og traust 
manna á gjaldmiðlinum, og er þá jafnframt 
nauðsynlegt, að sömu reglur gildi um þessi 
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XV. tafla. Efnahagsreikningur Seðlabankans. 
Í millj. kr. 
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XV. tafla, frh. Efnahagsreikningur Seðlabankans 
Í millj. kr. 
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bréf varðandi framtalsskyldu og skattlagn-
ingu og annað sparifé. 

Töluvert hefur verið um það að undan-
förnu, að viðskiptabankarnir hafi stofn-
sett útibú utan Reykjavíkur, en jafnframt 
oft yfirtekið sparisjóð eða innlánsdeiid 
kaupfélags á viðkomandi stað (sjá nánar 
fréttaþátt um peningamarkaðinn á 81. bls. 
í þessu hefti). Sérstakt ákvæði var nú sett 
í Seðlabankalögin þess efnis, að innláns-
stofnun skuli sækja um leyfi til Seðlabank-
ans til þess að setja á stofn útibú eða um-
boðsskrifstofu. Með þessu ákvæði er stefnt 
að því, að dreifing útibúanna sé sem hag-
kvæmust. 

Loks var sett viðbótarákvæði við 16. gr. 
Seðlabankalaganna, þar sem Seðlabankan-
um er heimilað „að taka að sér innheimtu 
ávísana, sem innlánsstofnanir hafa keypt 
og ónóg innstæða er fyrir . . ." Þetta ákvæði 
er sett í samræmi við samkomulag, sem 
Seðlabankinn, viðskiptabankarnir og spari-
sjóðirnir hafa gert með sér um samræmd-
ar innheimtuaðgerðir vegna ofangreindra 
ávísana. 

Gengisskráning. 

Gullgengi íslenzkrar krónu. Pappírskrón-
an er nú 5,12536% af upphaflegu verðgildi 
sínu. Ein pappirskróna 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 Bandarikjadollar. 

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 breyting-
ar, sem orðið hafa á skráningu erlends 
gjaldeyris hjá Seðlabanka Íslands, frá því 
að yfirlit yfir gengi var síðast birt í Fjár-
málatíðindum. Gengi á eftirtöldum mynt-
um, sem ekki eru sýndar í XVIII. töflu, 
hefur verið óbreytt frá síðasta yfirliti: 
peseti 71,60 kr. kaupgengi og 71,80 kr. sölu-
gengi, tékknesk króna 596,40 kr. 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. 
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