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Alþjóðasamvinna í gjaldeyrismálum. 

Víðtæk og vaxandi samvinna í fjár-
málum og efnahagsmálum hefur 

mjög sett svip sinn á hagþróun 
áranna eftir heimsstyrjöldina síðari. 
Grundvöllur þessarar samvinnu var 
stofnun Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og 
Alþjóðabankans í lok styrjaldarinn-
ar, en síðan hafa bætzt við fleiri 
stofnanir, sem eru svæðisbundnar í 
starfsemi sinni, svo sem Efnahagssam-
vinnustofnunin í París, Efnahagsbanda-
lag Evrópu og Fríverzlunarbandalag 
Evrópu. Margar aðrar stofnanir hafa 
komið til, sem of langt yrði upp að telja. 

Að baki þessarar þróunar liggur vax-
andi skilningur manna um allan heim 
á þvi, hve mikilvæg frjáls alþjóðavið-
skipti eru fyrir hagþróunina og batn-
andi lífskjör. Hitt skiptir e. t. v. ekki 
minna máli, að árin eftir heimskrepp-
una miklu höfðu fært mönnum bitra 
reynslu af áhrifum hafta og hvers kon-
ar viðskiptatálmana á hagkerfi heims-
ins. 

Árangur sá, sem náðst hefur i efna-
hagsmálum eftir styrjöldina, er óneitan-
lega stórkostlegur, þótt mörg vanda-
mál séu þar enn óleyst, einkum í hin-
um vanþróuðu hlutum heimsins. Þetta 
tveggja áratuga tímabil hefur hagvöxt-
ur verið örari og samfelldari en 

nokkru sinni fyrr, og er enginn vafi 
á því, að aukning alþjóðaviðskipta, af-
nám hafta, frjáls gjaldeyrisviðskipti og 
lækkun tollmúra hafa átt meginþátt i 
þessum árangri. 

En með hverjum ájanga koma ný 
vandamál. Stóraukin alþjóðaviðskipti og 
frjálsræði í gjaldeyrisyfirfærslum hljóta 
að kalla á sterkari peningalegan 
grundvöll. Vaxandi gjaldeyrisvarasjóð-
ir verða að vera fyrir hendi og styrk 
alþjóðleg samtök til þess að forðast þær 
hættur, sem jafnvægisleysi í gjaldeyris-
viðskiptum einstakra þjóða og sveiflur 
í verðlagi og framleiðslu hljóta ætið að 
hafa í för með sér. Hingað til hefur 
þetta að mestu tekizt, en þó ekki án 
þess, að nokkrum sinnum hafi mynd-
azt hættuástand, sern stefnt hefði getað 
þróun heimsviðskiptanna í hættu, t. d. 
fyrir tæpu ári vegna hinna miklu erf ið-
leika sterlingspundsins. 

Miklar umræður hafa orðið um það á 
alþjóðavettvangi undanfarin tvö ár, 
hvaða ráðstafanir megi gera til þess að 
styrkja greiðslukerfi heimsins. Leiddi 
þetta til þess, að fyrir nokkrum árum 
var gerður samningur tíu helztu iðn-
aðarríkja heimsins um gagnkvæmar lán-
veitingar í því skyni að styrkja greiðslu-
kerfið. Og í fyrra á aðalfundi Alþjóða-
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gjaldeyrissjóðsins var samþykkt að 
hækka kvóta þátttökuríkjanna almennt, 
og verður sú hækkun yfirleitt um 25%. 
Mun þetta styrkja aðstöðu gjaldeyris-
sjóösins verulega. Engu að síður er það 
enn skoðun manna, að þörf sé frekari 
aðgerða, og voru þau mál mjög til um-
ræöu á nýafstöðnum ársfundi Alþjóða-
gjaldeyrissjóðsins og Alþjóðabankans í 
Washington. 

Þótt menn séu yfirleitt sammála um 
það, að greiðslukerfið hafi undanfarin 
ár starfað með mjög viðunanlegum hætti 
og ekki sé ástæða til að óttast erfiðleika 
í nánustu framtíð, er engu að síður 
nauðsynlegt að styrkja kerfið verulega, 
ef það eigi að geta annað þeim verk-
efnum, sern framtíðin ber í skauti sér. 
Sérstaklega hefur verið á það bent, að 
aukning gjaldeyrisvarasjóða heimsins 
hafi að undanförnu að miklu leyti byggzt 
á aukningu innstæðna í dollurum, en 
vegna minnkamdi gullforða Bandarikj-
anna verði óhjákvæmilegt, að sú þróun 
taki enda, áður en langt liður. Gæti þá 
orðið þörf nýrrar greiöslueiningar í al-
þjóðaviðskiptum, er gæti staðið við hlið 
gulls, dollara og sterlingspunda, sem al-
þjóðlegur gjaldmiðill. 

Íslendingar hafa ástæðu til að fylgj-
ast vel með þróun þessara mála. Þótt 
þeir hafi orðið nokkuð seinni til en 
aðrar þjóðir Vestur-Evrópu aö afnema 
höft og gjaldeyrishömlur eftir styrj-
öldina, hefur hin öra þróun hér á landi 
undanfarin ár ekki sízt verið að þakka 
auknu frelsi í utanríkisviðskiptum ná-

grannaríkjanna og hinni öru þróun ís-
lenzks útflutnings, sem af því hefur 
leitt. Tvíhliða viðskipti og innflutnings-
hömlur eru nú að miklu leyti úr sög-
unni, og útlit er fyrir, að jafnvel Aust-
ur-Evrópulöndin muni í framtíðinni 
leggja áherzlu á að taka upp marghliða 
viðskipti á sem flestum sviðum. 

Vaxandi gjaldeyrisforði ásamt þvi 
öryggi, sem felst í alþjóðlegri samvinnu 
í peninga- og fjármálum, er sá grund-
völlur, sem nauðsynlegur er, til þess að 
Íslendingar geti tekið þátt í þessari þró-
un án áhættu. Þeir hljóta því að styðja 
eftir mætti allar aðgerðir, er mjög að 
því að styrkja greiðslukerfið, svo aö 
dregiö verði sem mest úr hættunni á 
sveiflum og viðskiptatruflunum, en 
jafnframt sköpuð hagstæð skilyrði vax-
andi eftirspurnar á heimsmarkaðnum. 

Á síðasta Alþingi var samþykkt til-
laga Alþjóðagjaldeyrissjóösins um þaö, 
að kvóti Íslands hjá sjóðnum hækki úr 
11,25 millj. dollara í 15 millj. dollara. 
Mun Seðlabankinn fyrir Íslands hönd 
leggja fram innan skamms gullfram-
lag til sjóðsins vegna þessarar kvóta-
hækkunar, er nemur tæpri milljón doll-
arci. Þau yfirdráttarréttindi, sem kvóta-
hækkunin veitir Íslandi, ef á móti blæs, 
eru mjög mikilvægt viðbótaröryggi fyr-
ir þjóðarbúið. Getur jafnvel komið til 
álita aö kanna, hvort frekari hækkun 
kvótans gæti komið til greina með til-
liti til þeirrar sérstöku. áhættu, sem í 
útflutningsatvinnuvegum Íslendinga 
felst. J. N. 



Dr. Wilfried Guth: 

Hugsanlegar leiðir til efnahagslegrar þróunar 
og vitnisburður reynslunar. 

Dr. Wilfried Guth, bankastjóri við Kreditanstalt íiir 
Wiederaufbau í Frankfurt, flutti fyrirlestur þann, sem 
hér fer á eftir, á vegum Háskóla Íslands hinn 9. júní sl. 
Fjallar hann um ýmis vandamál, er snerta íslenzkt at-
vinnulíf, svo sem þörf nýrra atvinnugreina, markaðs-
vandamál og fjárfestingarmál. 

Tilgangur þessa fyrirlesturs er tví-
þættur. Í fyrsta lagi er ætlunin að 

bregða í höfuðdráttum upp mynd af 
hvers konar þróunarferli, hvort sem 
um er að ræða þróunarferil landa, sem 
einkum framleiða hráefni, eða þróun-
arferil iðnaðarlanda. Enn fremur mun 
verða greint frá þeirri reynslu Þjóð-
verja af mismunandi þróunarskeiðum, 
sem þeir öðluðust við efnahagslega upp-
byggingu eftirstríðsáranna, og síðar í 
sambandi við efnahagsaðstoð þeirra við 
önnur lönd. Í öðru lagi verður leitazt 
við að svara þeirri spurningu, eftir að 
hvert þróunarhugtak hefur verið rætt, 
að hve miklu leyti það eigi við íslenzk-
ar aðstæður. Þessi hlið málsins verður 
að sjálfsögðu að skoðast með mikilli 
varkárni, þar sem vart er við því að 
búast, að þýzkur bankamaður hafi næga 
þekkingu á íslenzkum aðstæðum til að 
geta gefið ráðleggingar. Í rauninni verð-
ur ekki unnt að gera meira en íhuga 
einstök vandamál, er rísa í þessu sam-
bandi. 

Ísland getur ekki kallazt þróunar-
land, og vart verður það heldur kallað 
háþróað land. Annars vegar er greini-

legt, að jafnvel þótt íslenzkt efnahags-
líf styðjist að mjög verulegu leyti við 
eina framleiðsluvöru, þ. e. a. s. fisk, — 
en slíkt er jafnan höfuðeinkenni van-
þróunar —, þá bera mörg hinna íslenzku 
efnahagsvandamála samt sem áður ekki 
keim af vandamálum vanþróaðra landa. 
Þannig eru tekjur á íbúa miklu hærri 
á Islandi en í nokkru hinna vanþróaðri 
landa. Það er þess vegna mjög eðlilegt, 
að í skýrslum DAC (Development Ass-
istance Committee)1 er Ísland ekki tal-
ið meðal vanþróaðra landa. Hins vegar 
er það jafngreinilegt, að reynsla Þjóð-
verja í þessum efnum á t. d. einungis 
að mjög takmörkuðu leyti við íslenzk 
vandamál, jafnvel þótt vandamál beggja 
þjóða virðist við fyrstu sýn furðu lík. 
Má þar nefna sem dæmi of miklar bygg-
ingarframkvæmdir, framleiðslustyrki til 
landbúnaðar, launaþrýsting og verð-
bólguvandamál almennt, en þetta eru 
allt höfuðeinkenni háþróaðra þjóðfélaga. 

Það er því ekki unnt að byggja fyrir-
lesturinn á einföldum forsendum. Ís-

1 Samtök landa innan OECD, sem veita van-
þróuðum löndum aðstoð. 
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lenzk efnahagsvandamál eru ekki held-
ur sambærileg við efnahagsvandamál 
annarra smáþjóða, svo sem Kýpur eða 
Hong Kong. Þess vegna er nauðsynlegt 
að velja þær forsendur, sem við eiga 
hverju sinni, og styðjast við reynsluna. 

Aukin fjölbreytni framleiðslunnccr. 

Su leið til framþróunar, sem hér verð-
ur fyrst rædd, er fólgin í fjölbreyttari 
framleiðsluháttum. Þessi leið er raunar 
ein af eftirlætisráðleggingum allra þró-
unarsérfræðinga, og vissulega er það 
góð ráðlegging. 

Engin þörf er að fjölyrða um kosti 
fjölbreyttrar framleiðslu, sérstaklega 
útflutningsframleiðslu. Til þess er veik-
leiki landa, sem byggja á einni afurð 
(baðmull, gúmmí, kaffi o. s. frv.) og 
orsakast af breytilegri eftirspurn og 
óstöðugu heimsmarkaðsverði á hráefn-
um, alltof vel þekktur. Raunar eru flest 
lönd, sem áður voru háð einni útflutn-
ingsafurð, vel á veg komin að gera 
framleiðslu sína fjölþættari og það í 
flestum tilvikum með iðnvæoingu. Jafn-
vel má segja, að aukin fjölbreytni í 
framleiðslu sé höfuðeinkenni efnahags-
þróunar. Í fyrstu er oftast um að ræða 
vinnslu hráefna, er finnast í viðkom-
andi löndum: jurtaolía, baðmullar- eða 
ullarvefnaður, áburður unninn úr fos-
fati, sement, sykur, pappír, krossviður 
og jafnvel stál. En þessi þróun er ýms-
um takmörkunum háð og margar hindr-
anir á veginum. Þessar takmarkanir 
eru mest einkennandi: 
a) Skortur á tækniþekkingu, stjórnun 

og áhættufjármagni einkaaðila. Þess-
ar hindranir má að talsverðu leyti 
yfirstíga með vel skipulagðri aðstoð 
þróuðu landanna. Mönnum er sífellt 
að verða ljósara mikilvægi almennr-
ar og tæknilegrar uppfræðslu sem 
hluta slíkrar aðstoðar. Áhættufjár-
magn einkaaðila mun að sjálfsögðu 

því aðeins beinast að fjárfestingu, 
að fyrir hendi séu æskileg viðhorf 
til slíks fjármagns. 

b) Skortur á forsendum fyrir fjöl-
breytni framleiðslunnar frá náttúr-
unnar hendi: engir málmar, engar 
orkulindir og takmarkaðir ræktun-
armöguleikar. Þessir ókostir frá 
náttúrunnar hendi geta verið mjög 
verulegar hindranir, en þeir útiloka 
engan veginn fjölbreytni í fram-
leiðslu. Alltaf er hægt að framleiða 
einhverjar nýjar afurðir, einkum ef 
þekking og fjármagn eru fyrir 
hendi, (kemisk efni, plast og gerfi-
efni eru dæmi um afurðir, sem 
framleiða má með orku nær einni 
sarnan). 

c) Skortur á mörkuðum. Þetta erfiða 
vandamál er einkennandi fyrir lítil 
lönd með fáa íbúa, og er hindrun, 
sem einungis verður yfirstigin að 
vissu marki. 

Útflutningur er að sjálfsögðu ein 
leið til að finna markað fyrir fram-
leiðsluna, þar sem um lítinn heima-
markað er að ræða. En menn verða 
að gera sér ljóst, að atvinnugreinar, 
sem byggja um of á útflutnings-
framleiðslu, eru reistar á ótraust-
um grunni, ef gera má ráð fyrir, 
að viðskiptalöndin grípi einn góðan 
veðurdag til viðskiptahamla. Mynd-
um markaðssvæða og sköpun stærri 
markaða er það ráð, sem lofar góðu 
í þessu efni. Í kjölfar þróunar þess-
ara mála í Evrópu, virðist hliðstæð 
þróun eiga sér stað í Suður-Ameríku, 
og í Afríku er hún á byrjunarstigi. 
Þýzkaland og önnur þróuð lönd, er 
veita vanþróuðum þjóðum aðstoð, 
leitast við að auðveldra slíka þróun 
með því að leggja áherzlu á þær 
framkvæmdir, er stuðla að myndun 
markaðssvæða, svo sem vegi, járn-
brautir og iðnaðarfyrirtæki, sem 
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njóta hagræðis af tiltölulega lágum 
kostnaði. Enn fremur gjalda fyrr-
nefndu löndin varhuga við fram-
kvæmdum, sem hindra myndun 
markaðssvæða, t. d. kostnaðarsömum 
fyrirtækjum, sem byggja framleiðslu 
sína öðru fremur á tollvernd. 

d) Skortur á samkeppnishæfni. Þetta 
hefur sennilega verið alvarlegasta 
hindrunin í vegi margra nýrra iðn-
fyrirtækja í þróunarlöndunum, jafn-
vel þar sem heimamarkaðurinn er 
nægilega stór. Til þessa geta legið 
ýmsar ástæður, svo sem hár fasta-
kostnaður (orka, samgöngur), er 
aftui' leiða af lítt þróaðri hagrænni 
aðstöðumyndun, lág framleiðni, 
vegna þess að framleiðslugeta er 
einungis nýtt að hluta, — t. d. vegna 
skorts á gjaldeyri til innflutnings 
varahluta, eða ef þjóðleg viðhorf 
í áætlunum hafa leitt til þess, að í 
of miklar framkvæmdir hefur verið 
ráðizt —, rýr gæði vinnuaflsins, sem 
einnig geta orsakað rýr gæði afurð-
anna, og of hár kostnaður við f jár-
festingu (of fjármagnsfrekar fram-
kvæmdir, of nýtízkulegur vélbúnað-
ur). Þessir vankantar eru oft á tíð-
um meiri en það upphaflega hag-
ræði þróunarlandanna, sem fólgið 
er í ódýru vinnuafli. 

Í þróaðri hagkerfum er helzta ógnun 
samkeppnishæfninnar fólgin í of háum 
launakröfum og almennt í verðbólgu. 
Auðvitað er hægt að vernda ósamkeppn-
ishæfar atvinnugreinar með því að reisa 
háa tollmúra eða taka upp strangar 
innflutningshömlur. Í þróunarlöndunum 
hefur verndun af þessu tagi við ýmis 
rök að styðjast, meðan verið er að koma 
á fót nýjum framleiðslugreinum. En úr 
slíkri vernd ætti smám saman að draga, 
eftir þvi sem viðkomandi fyrirtæki verða 
samkeppnishæf. Að öðrum kosti eru 
þessi kostnaðarsömu fyrirtæki vísbend-

ing um það, að framleiðsluþáttunum er 
beint inn á óhagkvæmar brautir og 
valda með því efnahagslegu tjóni. Ef 
slík fyrirtæki njóta útflutningsstyrkja 
frá hinu opinbera, eru byrðir tjónsins 
fluttar yfir á ríkissjóð. 

Hvaða þýðingu hefur svo allt þetta 
fyrir Ísland? 

Fyrsta hindrunin, skortur á tækni-
þekkingu, hæfni o. s. frv., á vissulega 
ekki við hér. Næsta hindrunin, skortur 
á möguleikum frá náttúrunnar hendi, 
er án efa mjög alvarleg á Íslandi, en 
þó er sú hindrun engan veginn óyfir-
stíganleg, eins og áður er minnzt á. I 
fyrsta lagi er líklegt, að gera megi fisk-
veiðarnar og fiskiðnaðinn fjölbreyttari, 
og í öðru lagi hafa nokkrar náttúru-
auðlindir ekki enn þá verið nýttar. 
Ýmislegt bendir til þess, að alúminium-
iðnaður geti þróazt vel í landinu. Góðir 
möguleikar virðast einnig í sambandi 
við framleiðslu kísilgúrs. Í þessu myndi 
felast aukin fjölbreytni útflutnings-
framleiðslunnar, en að auki er liklegt, 
að aðrir möguleikar séu fyrir hendi, sem 
gætu komið í stað innfluttra vara. Þeg-
ar höfð er í huga samsetning innflutn-
ings til landsins, virðist hlutfall vefn-
aðarvara tiltölulega hátt. Þetta leiðir 
athyglina t. d. að gerfiefnum. Ýmiss 
konar veiðarfæraútbúnað, svo sem net 
úr gerfiefnum, væri hægt að framleiða 
í ríkari mæli í landinu sjálfu, og e. t. v. 
eru möguleikar á því að koma á fót 
iðnaði, er framleiddi tilbúna bygging-
arhluta. Enn fremur er augljóst, að betri 
nýting hinna geysimiklu orkulinda 
landsins gæti orðið til þess að spara inn-
flutning verulega. Hið sama gæti átt 
við um olíuhreinsunarstöð. 

Þessi stutta upptalning ætti að geta 
leitt til þeirrar ályktunar, að það séu 
a. m. k. nokkrir möguleikar á því að 
auka fjölbreytni efnahagslífsins. Þessir 
möguleikar yrðu bezt nýttir, ef áherzla 
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væri lögð á framleiðniríkar atvinnu-
greinar og mikla sérhæfni. Þetta leiðir 
hugann að erfiðleikum í sambandi við 
sparnað og fjármunamyndun, og verða 
þeir ræddir síðar. 

Hinar tvær hindranirnar, skortur 
markaða og samkeppnishæfni, skapa 
sennilega alvarlegustu vandamálin, 
einnig fyrir Ísland. Að því er varðar 
myndanir markaðssvæða, þá er æski-
legast, að hin nýju markaðsbandalög, 
sem eru að myndast, taki upp frjáls-
lynda viðskiptastefnu gagnvart þeim 
löndum, sem utan við standa. Það er 
athyglisvert í þessu efni, að hinn vest-
ræni heimur hefur ekki þróazt í eitt 
viðskiptabandalag, svo sem ýmsir þótt-
ust sjá fyrir í lok styrjaldarinnar. Svæð-
isbundin bandalög, grundvölluð á 
stjórnmálalegum sjónarmiðum, eru ein-
kenni dagsins í dag. Sem stendur er 
ekki annars úrkosta en sætta sig við 
þetta ástand mála og hagnýta sér það 
sem bezt. Þetta eykur á mikilvægi hinnar 
svokölluðu Kennedy-umferðar, en því 
miður virðist þróunin hæg í því efni. 

Spurningin um þátttöku Íslands í 
markaðsbandalögum Evrópulanda er að 
sjálfsögðu mikilvægust, þar sem meira 
en helmingur utanríkisviðskipta lands-
ins er við lönd, sem eru þátttakendur 
í slíkum markaðsbandalögum, en tölu-
vert stærri hluti viðskiptanna er við 
lönd fríverzlunarbandalagsins (EFTA) 
heldur en lönd efnahagsbandalagsins 
(EEC). Þess vegna virðist eðlilegra að 
leita fyrst eftir nánara samstarfi við 
fríverzlunarbandalagið. Síðar munu 
nýjar leiðir opnast fyrir Íslendinga, ef 
Bretum tekst að sigrast á þeim hindr-
unum, sem hingað til hafa komið í veg 
fyrir víkkun Evrópumarkaðarins. Þró-
unin á ýmsum sviðum gefur tilefni til 
bjartsýni í þessum efnum. Á meðan 
gæti nánari samvinna bandalaganna 
orðið til þess að auka viðskipti Íslands 

við lönd efnahagsbandalagsins og önn-
ur Evrópulönd. Í hinum tvíhliða við-
skiptasamningum sínum við Austur-
Evrópulönd ættu Íslendingar að leggja 
áherzlu á greiðslur í frjálsum gjald-
eyri. 

Síðar verður vikið að vandamálinu 
um samkeppnishæfni, er rætt verður 
um stefnuna í peninga- og fjármálum, 
en í þessu efni er um að ræða nokkur 
erfið vandamál stjórnmálalegs eðlis. 
Hér skal aðeins sagt, að það virðist 
bráðnauðsynlegt fyrir eins lítið land og 
Ísland að fylgja frjálslegri stefnu í inn-
flutningsmálum til þess að halda niðri 
framleiðslukostnaði og reyna með öll-
um ráðum að stuðla að hárri framleiðni 
vinnuafls og fjármagns og halda uppi 
gæðum framleiðslunnar. Ísland hefur í 
þessum efnum mikla möguleika fram 
yfir þróunarlöndin. 

Efling útflutningsframleiðslunnar. 

Hér á það í ríkum mæli við, sem sagt 
var áður, þegar rætt var um skort á 
samkeppnishæfni sem hindrun á auk-
inni fjölbreytni framleiðslunnar, því að 
fjölbreytni í framleiðsluháttum er mik-
ilvæg leið til að auka verðmæti útflutn-
ingsins, og samkeppnishæfni er hér 
þyngst á metunum. En ýmis önnur við-
horf koma og til greina. 

Í fyrsta lagi er áhugavert að veita 
því athygli, að í mörgum þróunarlönd-
um hefur megináherzlan beinzt að fram-
leiðslu vara, sem komið gætu í stað inn-
flutnings, fremur en að eflingu sjálfr-
ar útflutningsframleiðslunnar. Þessum 
löndum hefur virzt þessi leið auðveld-
ari, því að með því hafa þau komizt 
hjá hinni raunverulegu prófraun á sam-
keppnishæfni nýrra framleiðslugreina 
eða a. m. k. getað frestað henni með því 
að veita viðkomandi framleiðslu vernd. 
Að vísu er nokkur sannleikur fólginn 
í slíkri röksemd, en aðeins takmarkað-



H U G S A N L E G A R LEIÐIR T I L E F N A H A G S L E G R A R Þ R Ó U N A R 9 

ur sannleikur. Hún getur oft verið tál-
sýn. Óhófleg áherzla á framleiðslu vara, 
er geta komið í stað innfluttra vara, eyk-
ur venjulega erfiðleikana á endur-
greiðslu erlendra lána, og aðlögun að 
markaðsbandalögum verður torveldari. 

Síðara atriðið, sem hér verður rætt, 
lýtur að markaðsmálum. Að frátöldu 
almennu andvaraleysi um eflingu út-
flutningsframleiðslunnar í mörgum 
þróunarlandanna, er þar einnig um að 
ræða algjört aðgerðarleysi í markaðs-
málum. Virðist mikilvægt að benda á, 
að þessi hlið útflutningsmálanna hefur 
einnig verið vanrækt alltof lengi í ýms-
um hinna þróaðri landa, t. d. í Banda-
ríkjunum og Bretlandi. 

Það má því almennt segja, að hér sé 
þörf á að fylgjast með því, sem er að 
gerast á hverjum tíma erlendis, því að 
eftirspurn og smekkur breytast í sífellu. 
Með því að sýna dálitla hugvitssemi er 
jafnvel stundum unnt að sjá fyrir breyt-
ingar á eftirspurninni. Eftirfarandi ráð 
myndu reynast haldgóð í þessum til-
gangi: 

Markaðsrannsókn erlendis. 
Aðlögun að smekki erlendra þjóða. 
Markaðsskipulagning. 
Þjónusta (þegar um er að ræða vélar 

og varanlegar neyzluvörur). 
Áhrif þess, að áherzla sé lögð á mark-

aðshlið útflutningsmálanna, kemur t. d. 
vel fram í fordæmi danskra neyzluvara 
og húsgagna á þýzkum markaði og víð-
ar. Finnar og Svíar eru nú, þótt síðar 
sé, farnir að leggja hliðstæða áherzlu 
á markaðsmálin. Erfitt er fyrir ókunn-
ugan að dæma um, hvort Íslendingar 
gætu fetað í fótspor þessara þjóða. 
Sennilega væri hægt að vinna markaði 
fyrir nýjar afurðir, svo sem tilbúna 
fiskrétti í háum gæðaflokki eða ullar-
vefnað eftir kröfum tízkunnar. Einnig 
mætti minnast á ferðamálin í þessu 
sambandi. Hin yfirfullu ferðamanna-

lönd Evrópu hafa ekki lengur sterkt að-
dráttarafl á kröfuharða og menntaða 
ferðamenn. Í þessu efni þarf einnig hug-
vitssemi til að komast að því, hvað fólki 
myndi falla í geð og til þess að beina 
athyglinni að hinni réttu gerð ferða-
fólks. Nýleg dæmi frá nokkrum Afríku-
ríkjanna, t. d. Túnis, gefa til kynna, 
hvers vænta má af vel skipulagðri starf-
semi á sviði ferðamálanna. Vel búin og 
fullnægjandi gistihús eru vitaskuld for-
senda þess, að hægt sé að laða að ferða-
menn með auglýsingastarfsemi. 

Fjármunamyndun. 

Hér er komið að grundvallarvanda-
máli þróunarlandanna, vandamáli, sem 
oft hefur verið kallað vítahringur: tekj-
ur eru lágar vegna þess að skortur er 
á fjárfestingu, sem aftur leiðir af ónóg-
um sparnaði. Megintilgangur fjárhags-
legrar efnahagsaðstoðar við þróunar-
löndin er að rjúfa þennan vítahring. 
En þess verður að gæta, að utanaðkom-
andi fjárhagsleg efnahagsaðstoð ein 
saman mun aldrei reynast nægilegur 
grundvöllur að stöðugum hagvexti. 
Kjörorðið „hjálpið þeim, sem hjálpa 
sér sjálfir", á sérlega vel við á sviði 
fjármunamyndunarinnar. Það er þess 
vegna, sem Þýzkaland leitast við að 
aðstoða þróunarlöndin á þann hátt að 
koma á efnahagsstefnu, sem örvar 
sparnað og fjármunamyndun, og með 
því að leggja á ráðin um að koma smám 
saman á fót bankakerfi og skipulögðum 
fjármagnsmarkaði. 

Framfarir eru eðlilega mjög hægfara 
í þessum málum, og í sumum löndum, 
þar sem hið opinbera seilist of langt inn 
á svið einkaframtaksins og þar sem 
verðbólgan er of ör, er alls ekki um 
neina framför að ræða. Þó gefa dæmin 
sums staðar ástæðu til bjartsýni, t. d. á 
Spáni, Mexikó, Malasíu, Filippseyjum 
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og Formósu, þar sem fjármunamyndun 
innan lands fer vaxandi og mikið er 
gert til þess að laða að erlent einka-
fjármagn. 

Jafnframt ætti að varast að vanrækja 
fjármunamyndun hins opinbera. I 
nokkrum löndun er slík fjármunamynd-
un hin eina raunverulega uppspretta 
fjárfestingar af innlendum toga, en oft 
er þessi uppspretta ekki nýtt sem skyldi. 
Menn skyldu þó gera sér ljóst, að há 
skattlagning verður engan veginn varin 
á þessum grundvelli, því að háir skattar 
kunna að draga úr framleiðslu og f jár-
festingu. Þó verður að vera nokkurt 
jafnvægi milli tekna rikissjóðs annars 
vegar og ríkisútgjalda hins vegar. Mjög 
oft eru skatttekjui' nokkurn veginn 
nægilegar i þessu efni, en álags- og inn-
heimtukerfum jafnframt mjög ábóta-
vant. Margar þjóðir eru nú farnar að 
gera sér Ijóst mikilvægi þessa vanda-
máls. 

Að því er varðar fjármunamyndun-
ina, verður Isand, sem betur fer, ekki 
talið i hópi þessara landa. Að svo miklu 
leyti sem um er að ræða sparnaðar-
vandamál á Islancli, þá er það ekki 
sama eðlis og það vandamál, sem þró-
unarlöndin verða að horfast í augu við, 
þ. e. skortur fjármunamyndunar sem 
slikrar. Það er öllu heldur um að ræða 
vandamál, er lýtur að trausti ahnenn-
ings á verðgildi gjaldmiðilsins, þ. e. 
vandamál verðbólguhættunnar. Enn 
fremur virðist vera grundvöllur til þess 
að laða að ýmiss konar erlent fjármagn. 
Landsmenn vei'ða meira að segja að 
gæta þess stundum, að ekki sé of mikið 
af erlendu fjármagni með tilliti til 
þensluáhrifa þess innan lands. Jafn-
fram virðist íslenzka þjóðin hafa verið 
nægilega raunsæ til þess að falla ekki 
fyrir óttanum um „erlend yfirráð", sem 
hefur orðið efnahagsstefnunni í nokkr-
um öðrum löndum til trafala. 

Þegar þetta hagstæða ástand á sviði 
fjármunamyndunar er haft í huga, virð-
ist sú niðurstaða augljós, að Íslending-
ar ættu að notfæra sér sitt „þjóðfélags-
lega hagræði" til að vega upp á móti 
því „óhagræði frá náttúrunnar hendi", 
sem um er að ræða á nokkrum sviðum. 
Eins og sagt var áður, þýðir þetta, að 
hér eru sennilega möguleikar á sviði 
fjármagnsfrekra framleiðslufyrirtækja 
og hagræðingar í stórum stil, jafnvel 
sjálfvirkni, — möguleikar, sem þvi 
meiri ástæða er til að nýta, sem slíkt 
myndi jafnframt draga úr vinnuafls-
vandamáli Íslendinga. Þetta á einnig 
við um landbúnað, sem virðist mega 
efla, ef réttar framleiðslugreinar eru 
valdar. 

Nýting fjármagnsins. 

Þá verður vikið að öðru mikilvægu 
atriði í sambandi við vandamálið að 
beina því fjármagni, sem fyrir hendi 
er, inn á brautir hinnar hagkvæmustu 
f járfestingai'. Þetta mætti kalla „vanda-
mál fjármagnsnýtingarinnar". 

Í mörgum þróunarlöndum er ástand-
ið í þessu efni engu betra en í f jár-
munamynduninni sjálfri. Sökum tak-
markaðra möguleika og mjög oft vegna 
almenns vantrausts og verðbólguótta er 
fjármagni safnað í einu eða öðru formi, 
ráðstafað í spákaupmennskuskyni, s. s. 
til lóðakaupa og húsbygginga, eða flutt 
úr landi. Jafnframt er það fjármagn, 
sem hið opinbera tekur til sín í skött-
um, ekki nýtt á hinn hagkvæmasta hátt, 
vegna þess að þeir sem ákvarðanir taka 
í þessum málum taka ekki tillit til hag-
fræðilegra raka, heldur grundvalla 
ákvarðanir á stjórnmálalegum virðing-
arsjónarmiðum. Oft er of mikil áherzla 
lögð á hagræna aðstöðumyndun. 

Leiðir til úrbóta á slíku ástandi eru 
of vítt umræðuefni, til þess að hægt sé 
að gera því skil hér, en ein sérstök leið 
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skal þó rædd. Hún er fólgin í lánveit-
ingum framkvæmdabanka og er sífellt 
að öðlast aukið mikilvægi í aðstoð Þýzka-
lands við þróunarlöndin. Starfsemi 
slíkra banka hefur oft á tíðum reynzt 
geysisterkt aðdráttarafl á erlent fjár-
magn, auk þess sem hún hefur mikil-
vægu hlutverki að gegna við uppbygg-
ingu fjármagnsmarkaðar. Ef fram-
kvæmdabankar eru reknir á hagrænum 
grundvelli, getur og starfsemi þeirra 
átt bráðnauðsynlegu hlutverki að gegna 
við val á hinni réttu stefnu í fjárfest-
ingarmálum, hvort sem um er að ræða 
iðnað eða landbúnað. Að fordæmi 
Alþjóðabankans (IBRD) og Alþjóða-
fjármálastofnunarinnar (IFC) hefur 
Þýzkaland þvi leitast við að veita tækni-
aðstoð í þessum efnum. 

Þannig er ekki aðeins nauðsynlegt 
hverju landi að búa yfir nægum sparn-
aði og geta fengið menn til að leggja 
sparnaðinn í fjárfestingu, heldur er 
einnig mikilvægt að búa yfir ráðum til 
þess að beina slíkum sparnaði inn á 
brautir hagkvæmra fjárfestingarfram-
kvæmda. Starfsemi framkvæmdabanka 
í Pakistan, Indlandi, Thailandi og Tyrk-
landi gefur ástæðu til bjartsýni í þess-
um efnurn. Í ýmsum öðrum löndum hafa 
framkvæmdabankar á hinn bóginn ekki 
enn þá náð eðlilegum árangri. 

Þá má aftur spyrja, hvað Íslending-
ar gætu e. t. v. lært af þessu. Vissulega 
eru framkvæmdabankar einnig heppi-
legir íslenzku hagkerfi, og þar sem í 
landinu er þegar einn slíkur banki og 
allmargar hliðstæðar stofnanir, virðist 
fjöldi þeirra jafnvel meira en nægur. 
Þegar litið er á þetta kerfi af óviðkom-
andi manni, gæti sú spurning vaknað, 
hvort allir þessir bankar og sjóðir séu 
reknir á grundvelli þeirrar meginreglu, 
að ávallt sé hagkvæmasta fjárfestingar-
leiðin valin, og hvort um sé að ræða 
kerfi, sem sér um, að því fjármagni, sem 

fyrir hendi er, sé dreift meðal þessara 
stofnana eftir þörfum markaðsins. 

Jafnvægi í peningamálum. 

Síðasta atriðið, sem hér verður rætt, 
er hlutverk stefnunnar í peninga- og 
fjármálum eða í víðari merkingu hlut-
verk peningajafnvægis í efnahagsfram-
þróuninni. Þótt þetta virðist veigamesta 
atriðið í framþróun efnahagslífsins, 
verður efnið samt aðeins lítillega rætt 
hér, þar sem því hefur þegar verið gerð 
betri skil mörgum sinnum. 

Því miður verður að segja, eins og 
er, að allmargar ríkisstjórnir hafa sætt 
sig við þá hugmynd, að efnahagsleg þró-
un sé óhugsandi án nokkurrar verð-
bólgu, jafnvel þótt ekki hafi komið fram 
nokkur áþreifanleg sönnun fyrir rétt-
mæti þessarar hugmyndar. Hið gagn-
stæða á fremur við í mörgum tilvikum, 
þar sem hægt er að sýna fram á, hvernig 
framþróuninni hefur verið ógnað eða 
hún stöðvuð, vegna þess að verðbólgan 
hefur fyrr eða siðar haft í för með sér 
alvarleg gjaldeyrisvandamál. (í þessu 
efni má einkum benda á Suður-Ameriku-
ríkin, svo sem Brasilíu, Argentinu og 
Chile, eða lönd eins og Indonesíu, Iran 
og Egyptaland). Á hinn bóginn sýna 
dæmin frá Mexikó, að óvinsæl stjórnar-
stefna, sem miðar að peningalegu jafn-
vægi, ber ávöxt þegar til lengdar lætur. 

Ýmis önnur ríki sætta sig ekki við 
verðbólgu sem meginreglu, en þau reyna 
að gera of mikið á of skömmum tíma, 
og eru óraunhæfar áætlanir veigamikil 
orsök þess. 

Að því er Íslands varðar, er um að 
ræða ýmis einkenni, sem eru Þjóðverj-
um vel kunn af eigin reynslu. Í fyrsta 
lagi má nefna of öra peningaþenslu, 
sem leiðir að nokkru leyti af innstreymi 
erlends gjaldeyris. Í öðru lagi hafa 
launahækkanir farið fram úr fram-
leiðsluaukningu. Loks má nefna niður-
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greiðslur af hálfu hins opinbera og inn-
flutningshömlur. 

Af ástæðum, sem þegar hafa verið 
nefndar, virðist lítið land eins og Ís-
land hafa jafnvel enn minni efni á því 
að búa við verðbólguþróun heldur en 
stórar þjóðir. En þar sem íslenzkum 
ráðamönnum eru þessi vandamál full-
ljós, er þess engin þörf að koma og pré-
dika jafnvægi. Baráttan gegn verðbólg-
unni er fremur vonlaus, ef ekki kemur 
til skilningur allra stétta þjóðfélagsins. 
Þegar verðbólga hefur verið ríkjandi 
um árabil, er mikilvægasta og jafn-
framt erfiðasta verkefnið fólgið í því að 
breyta almennum viðhorfum í efna-
hagsmálum, eins og ríkisstjórn Castelo 
Branco er einmitt að fást við í Brasilíu. 
Í slíkum tilvikum gæti það orðið nauð-
synlegt að koma á fót lánafyrirkomu-
lagi á aðlögunartímabilinu til aðstoðar 
þeim atvinnugreinum, sem eru háðar 
strangri samkeppni erlendra aðila, og 
verða því að auka framleiðslu eða breyta 
um framleiðsluaðferðir. 

Niðurstöðurnar eru þá þessar í stuttu 
máli: Ísland er land, sem hvorki verður 
á auðveldan hátt aðlagað hinum venju-
legu hugtökum þróunar né heldur þeim 
vitnisburði reynslunnar, sem fengizt 
hefur í þróunarlöndunum. Að ýmsu leyti 
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eru vandamálin líkari þeim, sem við 
er að etja í hinum háþróuðu iðnaðar-
þjóðfélögum. Hin rétta efnahagsstefna 
fyrir Ísland yrði því sennilega að grund-
vallast á því að nýta á hugvitssamlegan 
hátt þau ráð, sem reynzt hafa áhrifa-
rík í þessum tvenns konar þjóðfélögum. 
Með þetta í huga hafa eftirfarandi hug-
myndir verið settar fram í þessum fyr-
irlestri: 

Aukin fjölbreytni framleiðslunnar, 
þar sem áherzla væri lögð á fram-
leiðniríkar og sérhæfðar framleiðslu-
greinar, er þörfnuðust hlutfallslega 
mikils fjármagns. 

Efling útflutningsframleiðslunnar 
með hjálp allra nýtizkulegustu að-
ferða í markaðsmálum og frjálslegr-
ar stefnu í innflutningsmálum. 

Viðleitni til þátttöku í markaðs-
bandalögum Evrópuríkja. 

Varkárni í vali fjárfestingarfram-
kvæmda grundvallað á hagfræðilegu 
mati, þar sem meiri áherzla væri lögð 
á afkastagetu fjármagnsins en hag-
ræna aðstöðumyndun hins opinbera. 

Jafnvægisstefna í peninga- og f jár-
málum og launastefnu, er miðist við 
framleiðniaukningu. 

Þessar hugmyndir virðast í samræmi 
við efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar. 



Sigurgeir Jónsson, hagfræðingur: 

Lenging lána sjávarútvegsins 1961 

Á árinu 1961 og að nokkru 1962 fór 
fram meiriháttar endurskipulagning 

á fjárhagslegri uppbyggingu fyrirtækja 
í sjávarútvegi og fiskvinnslu. Var þá 
verulegum hluta af lausaskuldum þeirra 
breytt í föst afborgunarlán við Stofn-
lánadeild sjávarútvegsins með milli-
göngu Seðlabanka Íslands. Heildarupp-
hæð veittra lána nam um 400 millj. kr. 
Hér verður gefið yfirlit um framkvæmd 
málsins og jafnframt gerð tilraun til að 
meta árangur þessarar aðgerðar, en 
3—4 ára reynsla hefur nú fengizt til 
þess að dæma um hann. 

Heimildarlög og reglugerð um nýja 
lánaflokka Stofnlánadeildar sjávarút-
vegsins við Seðlabankann voru sett í 
upphafi árs 1961. Áður höfðu farið 
fram, að tilhlutun ríkisstjórnarinnar, 
allvíðtækar athuganir á fjárhag fyrir-
tækjanna. Leiddu þær skýrt í ljós, að 
þau áttu við verulega fjárhagsörðug-
leika að etja, sem stöfuðu einkum af 
rangri og óheppilegri fjárhagsuppbygg-
ingu. Höfðu fyrirtæki á undanförnum 
árum ekki fengið nægilega mikið f jár-
magn til langs tíma vegna þeirra fram-
kvæmda, sem þau höfðu ráðizt í. Í þess 
stað voru stuttar lausaskuldir yfirleitt 
miklu meiri en svo, að von væri til þess, 
að fyrirtæki kæmust hjá greiðsluerfið-
leikum og vanskilum. 

Áður en lengra er haldið, er rétt að 
gera nokkra grein fyrir hugtakinu 
greiðslustöðu (likviditet). Með greiðslu-
stöðu fyrirtækis er átt við getu þess 
til þess að greiða fjárhagsskuldbinding-
ar sinar tafarlaust, jafnóðum og þær 
falla til greiðslu. Hún fer að sjálfsögðu 
eftir því annars vegar, hve mikið af 
skuldum fellur til greiðslu í næstu fram-
tíð, og hins vegar, hve miklir veltufjár-
munir eru, þ. e. a. s. sjóðir, bankainn-
stæður og eignir, sem breytast í pen-
inga á sama tíma. Mörkin eru venju-
lega dregin við eins árs timabil. Til 
veltufjármuna teljast, auk sjóðseigna og 
bankainnstæðna, m. a. innstæður hjá 
viðskiptamönnum, víxileignir, afurða-, 
rekstrarvöru- og hráefnabirgðir, og til 
stuttra skulda teljast rekstrar- og af-
urðalán, aðrar víxilskuldir, skuldir við 
viðskiptamenn og strangt tekið einnig 
afborganir af löngum lánum, sem falla 
í gjalddaga á næsta ári. Reynslan hef-
ur sýnt, að séu veltufjármunir hæfilega 
miklir umfram stuttar skuldir, á fyrir-
tækið að öðru jöfnu ekki að þurfa að 
lenda í greiðsluerfiðleikum, og er því 
hlutfall þessara tveggja stærða notað 
sem mælikvarði á greiðslustöðu fyrir-
tækja. 

Hjá fyrirtækjum í sjávarútvegi voru 
stuttar skuldir yfirleitt verulega um-



14 

fram veltufjármuni. Átti það út af fyrir 
sig meginþátt í greiðsluerfiðleikum 
þeirra, þar sem meira féll til greiðslu en 
líkur voru til, að inn kæmi á sama tíma-
bili. Hins vegar virtust heildareignir 
yfirleitt mundu nægja vel fyrir heildar-
skuldum. Hin erfiða greiðslustaða var 
að miklu leyti bein afleiðing af lánsf jár-
skorti og lánsfjárhömlum undanfarinna 
ára. Löng lán til fjárfestingar voru 
mjög takmörkuð, en reynt að greiða 
fyrir rekstrar- og afurðalánum til sjáv-
arútvegsins. Hafði þetta leitt til þess, að 
stutt lán voru notuð í stórum stíl til 
fjárfestingar í fasteignum og vélum. 
Hins vegar höfðu næg löng lán f engizt til 
fiskiskipa, en þar var hallarekstur und-
anfarinna ára meginorsök lausaskulda. 

Að framkvæmd lánabreytingarinnar 
unnu þeir bankar, sem mest skipta við 
sjávarútveginn, þ. e. a. s. Landsbank-
inn og Útvegsbankinn auk Seðlabank-
ans, en Stofnlánadeild sjávarútvegsins 
er deild við hann með sérskilinn fjárhag. 
Verkið hófst á því, að safnað var sam-
ræmdum upplýsingum um fjárhag 
þeirra fyrirtækja, er sóttu um fyrir-
greiðslu. Voru skuldir flokkaðar í tvo 
meginflokka, annars vegar skuldir til 
skamms tíma og hins vegar skuldir til 
langs tima, og var farið eftir því, hvort 
skuld var umsamin til lengri eða 
skemmri tíma en eins árs. Einnig var 
greint á milli veltufjármuna, aðallega 
hvers konar birgða og inneigna hjá við-
skiptamönnum og bönkum, og annarra 
eigna. Um leið fór fram rækilega útfært 
mat á öllum fjármunum fyrirtækjanna 
á sjó og landi. Var það nauðsynlegt 
vegna athugunar á efnahag þeirra, svo 
og veðtöku. Metið var til endurkaups-
eða endurbyggingarverðs, dregnar frá 
afskriftir, tekið tillit til ástands, við-
halds og notagildis. Byggingar voru 
mældar upp, listar gerðir yfir vélar og 
tæki, hvað fyrir sig fært til dagverðs og 
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síðan reiknað eftir föstum og samræmd-
um reglum. Rétt er að taka fram, að 
þótt nákvæmlega sé mælt, talið og reikn-
að, fæst að sjálfsögðu ekki með þessu 
móti hið raunverulega virði fjármun-
anna, sem fer eftir tekjum eða arði af 
þeim í framtíðinni, heldur er þetta í 
flestum tilvikum leið til þess að nálg-
ast virðið nægilega vegna lánveitingar 
og veðtöku, að viðhafðri hæfilegri að-
gát. Nánar er skýrt frá þessum mötum 
í 2. hefti Fjármálatíðinda 1962. 

Nú tók við rækileg athugun á f jár-
hag fyrirtækjanna, og fór hún fram í 
viðskiptabönkunum. Einstakir eigna-
og skuldaliðir reikninganna voru sann-
reyndir, eftir þvi sem unnt var og sam-
ræmd flokkun undir liðina skuldir til 
skamms tíma annars vegar og veltufjár-
munir hins vegar, enda áttu lánveiting-
ar að byggjast mjög á þeirri flokkun. 
Þetta gekk yfirleitt snurðulaust. Mis-
munandi mat birgða olli ekki eins mikl-
um erfiðleikum og ætla mætti að 
óreyndu, þar sem bankarnir höfðu í 
þessu tilviki sérstaka aðstöðu til þess 
að samræma það, eftir því sem þörf 
krafði. Hið nýja matsverð fjármuna var 
einnig sett inn í stað bókfærðs verðs. 
Að hinni fjárhagslegu athugun lokinni 
lágu því fyrir efnahagsyfirlit fyrirtækj-
anna, þar sem sjá mátti með eins miklu 
öryggi og yfirleitt er hægt að búast við 
að verði náð, bæði eigið fé þeirra og 
greiðslugetu. Athuganir þessar staðfestu 
enn frekar það, sem áður var vitað, að 
fjárhagsörðugleikar sjávarútvegsins á 
þessum tíma stöfuðu yfirleitt af rangri 
fjárhagslegri uppbyggingu fyrirtækj-
anna, en ekki af því, að þau væru á 
barmi gjaldþrots. 

Samhliða hinni efnahagslegu athug-
un voru gerð yf irl it um veðsetningu 
eigna miðað við hin ný ju möt, en ný ju 
stofnlánin áttu að vera t ryggð með veði 
í framleiðslutækjum sjávarútvegsins, 
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allt að 70% af matsverði. Yfirleitt voru 
lausaskuldirnar veðtryggðar, þannig að 
hér var í reynd um yfirfærslu veðrétta 
til Stofnlánadeildar að ræða. 

Á grundvelli fyrrnefndra athugana 
gerðu viðskiptabankarnir síðan tillögur 
um breytingar lausaskulda einstakra 
fyrirtækja í föst lán, bæði heildarupp-
hæð og hvaða skuldum skyldi breytt. 
Áður hafði stjórn Stofnlánadeildar sett 
viðmiðunarreglur um, að hvaða marki 
skyldi lækka lausaskuldir og hvernig 
túlka skyldi í reynd það reglugerðar-
ákvæði, að lán úr Stofnlánadeild skyldi 
því aðeins veitt, að með því mætti koma 
fjárhag lánbeiðanda á viðunandi grund-
völl. 

Eins og áður er getið, var ástandið 
þannig, að stuttar skuldir voru langt um-
fram veltufjármuni eða yfir 40% um-
fram að meðaltali. Þetta var þó mjög 
misjafnt, og einstaka fyrirtæki höfðu 
greiðslustöðu sína í góðu lagi. Yfirleitt 
veltu fyrirtækin samt á undan sér veru-
legum lausaskuldum. Í fjárhagslega rétt 
uppbyggðum fyrirtækjum er þessu öfugt 
farið. Stuttar skuldir nema þar lægri 
upphæð en veltufjármunir, og ráða þau 
þannig yfir eigin veltufé. Gefur það 
fjárhag þeirra sveigjanleik til þess að 
mæta takmörkuðum áföllum og notfæra 
tækifæri, sem gefast, án þess að lenda 
í vanskilum. Í engilsaxneskum löndum 
er talið óvarlegt að láta stuttar skuldir 
fara fram úr helmingi veltufjármuna. 
Þetta er yfirleit sett fram þannig, að 
hlutfall veltuf jármuna og stuttra skulda, 
current ratio eða hlaupatala á íslenzku, 
eigi ekki að vera lægri en 2:1 eða 2. 
Hlaupatalan hér hefur því verið 0,7 að 
meðaltali fyrir lánabreytingu. 

Ákveðið var að veita fyrirtækjum í 
sjávarútvegi og fiskvinnslu nokkurt 
fjárhagslegt svigrúm eða eigið veltufé 
með þvi að lækka stuttar skuldir niður 
fyrir veltufjármuni. Ekki þótti þó fært, 

15 

miðað við aðstæður hér á landi, að færa 
þær niður í 50% veltufjármuna sam-
kvæmt hinni engilsaxnesku venju, held-
ur var miðað við 70—90% eða hlaupa-
tölu 1,4—1,1. Hvar á bilinu hvert fyrir-
tæki lenti, fór eftir því, hve mikið eigið 
fé þess var, eða réttara sagt, hve hátt 
eiginfjárhlutfallið var. Talið var rétt 
að ganga lengra í að veita fyrirtækjum 
með hátt eiginfjárhlutfall svigrúm, m. 
a. vegna þess að þau mundu verða gætn-
ari í fjármálum en hin með lægra hlut-
fall. Um þetta var sett ákveðin regla til 
viðmiðunar, m. a. til þess að sem mest 
samræmi yrði milli fyrirtækja. Rétt er 
að endurtaka i þessu sambandi, að allar 
þær reikningslegu stærðir, sem hér 
skipta máli, höfðu áður verið gerðar 
upp á sama hátt í öllum fyrirtækjum. 

Einnig var miðað við, að fyrirtæki 
með mjög lágt eiginfjárhlutfall fengju 
ekki fyrirgreiðslu, nema sérstakar 
ástæður kæmu til, svo sem að um ný-
lega stofnuð fyrirtæki væri að ræða. 
Yfirleitt var það þó einnig svo, að þau 
höfðu ekki möguleika á að veðtryggja 
nógu hátt nýtt stofnlán til þess að koma 
greiðslugetu sinni í viðunandi horf. Ál-
gjört lágmark var, að stuttar skuld-
ir lækkuðu, sem því svaraði, að þær 
yrðu jafnháar veltufjármunum og 
hlaupatalan yrði 1. Þeir, sem ekki náðu 
því marki, fengu ekki fyrirgreiðslu. 

Á vegum Stofnlánadeildar var síðan 
gerð framhaldsathugun á fjárhag og 
lánsþörf fyrirtækjanna hvers fyrir sig. 
Auk staðfestingar á niðurstöðum við-
skiptabankanna var könnuð nýting á 
afkastagetu framleiðslutækjanna og 
rekstrarafkomu undanfarinna tveggja 
ára, einkum með tilliti til endurgreiðslu-
getu á lánum. Jafnframt fór fram undir-
búningur að veðtöku og hæfilegur láns-
tími áætlaður með tilliti til þess, hve 
mikið var eftir af endingartíma veð-
anna. Niðurstöður allra þessara athug-
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ana voru síðan lagðar fyrir stjórn Stofn-
lánadeildar, þ. e. a. s. bankastjórn Seðla-
bankans, sem tók endanlega ákvörðun 
um lánveitingar. 

Endurskipulagning sú á lánum til 
sjávarútvegsins, sem hér hefur verið 
lýst í höfuðdráttum, fór aðallega fram 
á árinu 1961, en nokkur hluti hennar 
einnig á árinu 1962, og lítið eitt dróst 
fram á árið 1963. Alls fengu um 180 
fyrirtæki fyrirgreiðslu, en þá er 
allur rekstur hvers aðila talinn eitt fyr-
irtæki, þótt formlega sé um fleiri en 
eitt hlutafélag eða uppgjörseiningu að 
ræða. Við mat á lánsþörf var að sjálf-
sögðu litið á slíkar fjárhagsheildir í 
einu lagi, þótt lánveiting færi síðan 
formlega fram til einstakra hlutafélaga. 
Fjöldi lánanna varð þvi miklu meiri en 
þetta. Fyrirgreiðslu fengu þannig flest 
helztu fyrirtækin í íslenzkum sjávar-
útvegi. Ekki reyndist þó kleift að koma 
fjárhag allmargra fyrirtækja i viðun-
andi horf með þessum aðgerðum, þannig 
að þau uppfylltu skilyrði fyrir lánveit-
ingu. Nokkur þeirra notuðu tækifærið 
og juku hlutafé sitt, sömdu um eftir-
gjöf á skuldum eða fengu hluta af lausa-
skuldum breytt í föst lán eftir öðrum 
leiðum en með stofnlánadeildarláni og 
uppfylltu að því loknu skilyrði deildar-
innar. Fyrirtæki þau, sem ekki reyndist 
fært að veita fyrirgreiðslu voru flest 
lítil, t. d. rekstur á einum vélbáti. Nokk-
ur allstór fyrirtæki voru þó í þessum 
flokki, svo sem hluti af togaraútgerð-
inni og nokkrar síldarverksmiðjur, en 
meginorsakir fjárhagsörðugleika þeirra 
voru að sjálfsögðu aðrar en hér um 
ræðir. 

Heildarupphæð lánabreytingarinnar 
nam um 380 m. kr. Miðað við 180 að-
ila, nemur hún því á þriðju milljón 
króna á hvert fyrirtæki að meðaltali. 
Upphæðirnar voru að sjálfsögðu mjög 
misjafnar. Mjög mörg lán voru undir 

1 m. kr., enda er mikið af smáfyrir-
tækjum, bæði í útgerð og vinnslu. 
Stærstu upphæðirnar losuðu 20 m. kr., 
en fá fyrirtæki fóru yfir 10 m. kr. Lán 
til frystihúsa og síldarverksmiðja voru 
flest milli 1—10 millj. króna. 

Hér fer á eftir yfirlit um lánabreyt-
ingu hjá einu þeirra fyrirtækja, sem 
tekin voru til meðferðar, en að sjálf-
sögðu er ekki greint frá heiti þess. 

Í fyrsta dálki eru tölurnar, eins og þær 
komu fyrir í reikningum fyrirtækisins, 
áður en samræming talna og endurmat 
eigna hafði farið fram. Miðað við upp-
haflegt kostnaðarverð fastafjármunaeru 
skuldir jafnháar eignum. Í öðrum dálki 
hefur endurmat farið fram, og jafnframt 
hafa einstakir liðir veltufjármuna og 
stuttra skulda verið sannreyndir og mat 
birgða samræmt. Við endurmatið tvö-
faldast matsverð fastafjármuna og rúm-
lega það. Við það hækkar eigið fé fyrir-
tækisins í 6,2 millj. kr., og eiginfjárhlut-
fallið verður tæplega 30%. Einnig sést i 
öðrum dálki, að stuttar skuldir nema 3,2 
millj. kr. umfram veltufjármuni og hlut-
fall stuttra skulda og veltufjármuna er 
137%. Ljóst er, að fyrirtækið hefur ekk-
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ert eigið veltufé, og á hverju tímabili 
hlýtur að falla til greiðslu hærri upphæð 
stuttra skulda en nemur því fé, sem 
skilar sér á sama tíma úr veltufjármun-
um. Fyrirtækið hlýtur því að vera í van-
skilum og velta á undan sér lausaskuld-
um, þrátt fyrir það að sjálfur efnahag-
urinn sé í lagi, eins og fyrr segir. Með 
lánabreytingunni var 4,7 millj. kr. eða 
um 40% hinna stuttu skulda breytt í 
fast afborgunarlán við Stofnlánadeild 
sjávarútvegsins. Við það lækkuðu þær 
niður í 83% af verðmæti veltufjármuna. 
Kemur þetta fram í þriðja dálki töfl-
unnar. Eftir breytinguna nemur eigið 
veltufé 1,5 millj. kr., sem að öðru jöfnu 
á að gera fyrirtækinu kleift að standa 
í skilum með skuldbindingar sínar í 
þeirri röð, sem þær falla til greiðslu. 

Athuganir þær, sem gerðar voru í 
sambandi við lánabreytinguna, gáfu 
skýrari og áreiðanlegri mynd af f jár-
hagsástandi útvegs og fiskvinnslu en 
til hafði verið áður. Í heild rejmdist 
efnahagurinn betri en flestir höfðu bú-
izt við. Hins vegar var afarmikill mis-
munur á fyrirtækjum og einnig á milli 
landshluta og jafnvel nálægra útgerð-
arstaða. Eiginf járhlutfall nokkurra mik-
ilvægra fyrirtækja reyndist yfir 40%, 
og til voru stór fyrirtæki með yfir 50% 
eigið fé. Mikill fjöldi fyrirtækja var 
hins vegar með milli 20% og 30%, svo 
að meðaltalið varð um 30%. Samkvæmt 
þessu hafa þau fyrirtæki, sem tekin 
voru til meðferðar, að meðaltali verið 
byggð upp að einum þriðja með eigin 
fé og að tveimur þriðju með lánsfé. 

Eigið fé þeirra nam samtals um 800 
milljónum króna í árslok 1960. Þetta 
er ekki lítil fjárhæð, t. d. í samanburði 
við sparifé hjá bönkum og sparisjóð-
um, sem á þessum tíma nam nær þre-
faldri þessari upphæð eða 2.200 millj. 
króna. 

Hjá bönkunum komu hin nýju efna-

hagsyfirlit um fyrirtækin í stað mikill-
ar óvissu og ágizkana um hið raunveru-
lega ástand, og var það því mikil fram-
för. Kom jafnvel í ljós, að einstöku fyr-
irtæki, sem talin voru illa stödd vegna 
vanskila, voru með þokkalegan efnahag, 
en mörg voru rangt uppbyggð fjárhags-
lega. Einnig kom hið gagnstæða í ljós. 
Oftast höfðu menn þó í aðalatriðum 
rétta hugmynd um efnahaginn. Að feng-
inni þessari reynslu þykir nú ekkert 
stórvirki að taka fjárhag fyrirtækis til 
athugunar á svipaðan hátt, ef þörf er á. 
Í því sambandi má einnig geta þess, að 
hin mikla reynsla, sem fékkst við mat 
á eignum, hefur verið hagnýtt áfram 
og hliðstæðum aðferðum beitt við möt 
vegna ríkisábyrgða til fiskvinnslustöðva 
á vegum ríkisábyrgðasjóðs. Einnig mun 
verða byggt á þessari reynslu við lána-
breytingu iðnaðarins, sem stendur nú 
fyrir dyrum. 

Eitt hið mikilvægasta, sem lánabreyt-
ingin leiddi af sér, var, að vakið var 
til umhugsunar um, að ekki væri sama, 
hvernig hin fjárhagslega uppbygging 
væri. Á þetta bæði við um bankana og 
fyrirtækin sjálf. Auk ákveðnari hug-
mynda um nauðsynlegt eigið fé kom 
hugtakið greiðslugeta eða greiðslustaða 
fram í dagsljósið, og síðan komu ljósari 
hugmyndir um, hve langt mætti ganga 
í því að byggja upp fyrirtækin með stutt-
um lánum eða að draga fé úr veltunni 
til fjárfestingar. Áður heyrði það til 
undantekninga, að hugtökin veltufjár-
munir og skuldir til skamms tíma væru 
notuð í reikningum fyrirtækja. Nú mun 
þetta hafa snúizt við og heyra til undan-
tekninga, ef þetta er ekki gert, a. m. k. 
í fyrirtækjum í sjávarútvegi, öðrum en 
smáfyrirtækjum. 

Gerð hefur verið lausleg athugun á 
korrelation eða fylgni greiðslustöðu og 
rekstrarafkomu, sem byggð er á upp-
lýsingum úr gögnum Stofnlánadeildar. 
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Kom í ljós, að fylgnin var mikil. Stað-
festir þetta, að greiðslustaðan er mikil-
væg stærð eða hugtak hjá íslenzk-
um fyrirtækjum ekki siður en erlendum. 
Í fyrsta lagi getur orsakasamhengið 
verið þannig, að hagkvæmur rekstur og 
hagnaður komi fram í batnandi greiðslu-
stöðu, en af taprekstri leiði söfnun lausa-
skulda. Orsakasambandið er áreiðanlega 
einnig á hinn veginn, að slæm greiðslu-
staða og vanskil séu fyrirtækjum fjötur 
um fót í rekstri sínum, en rúm greiðslu-
staða styrki hann. Um þetta þekkja víst 
flestir stjórnendur fyrirtækja einhver 
dæmi. Þetta gildir trúlega einnig þótt 
rekstrarfé rýrni stöðugt vegna verð-
hækkana, en hæfileg greiðslustaða verð-
ur þá sennilega þrengri en ella. 

Annað þessu skylt kom einnig i ljós, 
en það var, að erfið greiðslugeta og lágt 
eiginfjárhlutfall virtust fylgjast að, og 
er sjálfsagt á því fleiri en ein skýring. 
Svo virðist í stórum dráttum, sem fyrir-
tæki með eigið fé undir 20% ættu mjög 
erfiðan róður, en fyrirtæki með yfir 
80% eigið fé sættu tiltölulega litlum 
áföllum. Á milli 20% og 30% gekk á 
ýmsu. 

Eins og drepið hefur verið á, var 
nýting afkastagetu framleiðslutækjanna 
undanfarin tvö ár könnuð í hverju ein-
stöku tilviki. Ef til vill er hún mikil-
vægasta einstaka atriðið, sem hefur 
áhrif á afkomu og fjárhag fyrirtækj-
anna, og hún er reyndar ekki óháð hin-
um fjárhagslegu stærðum, sem þegar 
hefur verið rætt um. Því betur nýtt sem 
afkastagetan var, því betri var útkom-
an að öðru jöfnu. Kom það greinilega 
í ljós, sem reyndar var áður vitað, að 
á mörgum sviðum var afkastagetan 
miklu meiri en svo, að hægt væri að 
nýta hana sæmilega. Að vísu hlýtur 
yfirleitt að vera erfitt að fá góða nýt-
ingu afkastagetu, þegar sjávarafli er 
annars vegar. Hins vegar virðist hún 

vera slíkt meginskilyrði fyrir hagkvæm-
um rekstri og nauðsynlegum arði af því 
fjármagni, sem bundið er í atvinnuveg-
inum, að sérstök ástæða sé til að leita 
stöðugt nýrra leiða til að bæta afkasta-
nýtingu og komast hjá því að byggja 
upp verulega umframafköst. 

Að lokum skal vikið að því, hvernig 
fyrirtækjunum hefur farnazt á þeim 
tíma, sem liðinn er, síðan lánabreyting-
in fór fram. Í flestum tilvikum mun 
þeim hafa farnazt vel og greiðslustaða 
þeirra ekki rýrnað að sama marki og 
áður. Vafalaust hefur meiri gætni verið 
sýnd í fjármálum, ytri skilyrði hafa 
verið góð, og einnig hafa f járfestingarlán 
unnið sér meiri tilverurétt og verið veitt 
sem slík í ríkara mæli en áður. Er það 
vafalaust að einhverju leyti að þakka 
þeirri reynslu og þeim upplýsingum, sem 
fengust í sambandi við lánabreytinguna. 
Veruleg fjárfesting hefur m. a. verið 
í síldariðnaði og nýjum fiskiskipum, og 
jafnframt hafa miklar endurbætur ver-
ið gerðar á fiskvinnslustöðvum. Fjár-
festingarlán til þessara framkvæmda 
hafa m. a. fengizt af hinu svonefnda 
„enska láni" og P.L. 480-láni á vegum 
rikisstjórnarinnar. Fiskveiðasjóður hef-
ur lánað til fiskibáta eins og áður, 
erlend vélalán hafa verið tekin, og loks 
hafa viðskiptabankarnir, Framkvæmda-
bankinn, Atvinnuleysistryggingasjóður 
o. fl. lánað sinn skerf. Og nú nýverið er 
Stofnlánadeildin farin að lána aftur út 
það fé, sem endurgreitt er af lánum frá 
1961 og 1962. Hér hefur því óneitan-
lega miðað í rétta átt. 

Benda má á tvö atriði, sem gefa ein-
dregið til kynna, að lánabreytingin hafi 
náð tilgangi sínum í aðalatriðum. Í 
fyrsta lagi hafa stofnlánin, sem veitt 
voru í sambandi við hana, nær undan-
tekningarlaust verið í skilum. Í öðru 
lagi munu fyrirtækin yfirleitt ekki hafa 
stofnað til vanskilaskulda við viðskipta-
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banka sína í Reykjavík á ný. Hefur fyr- för, frá því sem áður var, þegar sífellt 
irgreiðsla um afurða- og rekstrarlán umstang og jafnvel þjark var vegna 
getað verið að mestu eftir föstum al- einstakra vanskilaskulda. 
mennum reglum. Þykir þetta mikil fram-



Peningamálin 1964 
Í grein þessari er fjallað um þróun peningamála árið 
1964 og- grreint frá viðskiptum Seðlabankans og áhrifum 
þeirra. Einnig er greint frá áhrifum annarra banka og 
sparisjóða og útlánum þeirra ogr innlánum á undan-
förnum árum. 
Grétar Áss Sigurðsson tók greinina saman. 

Viðskipti Seðlabankans. 

Skv. lögum nr. 10 frá 1961 er hlutverk 
Seðlabankans m. a. að hafa með hönd-

um seðlaútgáfu, viðskipti við ríkissjóð og 
ríkisstofnanir, banka og aðrar peningastofn-
anir, annast gjaldeyrisviðskipti og efla og 
varðveita gjaldeyrisvarasjóð þjóðarinnar. Á 
árinu 1964 voru gerðar nokkrar breytingar 
á löggjöf bankans, sem fólu í sér aukna 
heimild hans til innlánsbindingar, ákvæði 
um milligöngu Seðlabankans við veitingu 
heimilda til innlánsstofnana um stofnun 
útibúa eða umboðsskrifstofa, ákvæði um 
heimild handa Seðlabanka til að gefa út 
verðbréf með gengistryggingu og enn frem-
ur að annast innheimtu innstæðulausra 
tékka og áskilja innheimtugjald hennar 
vegna. 

Í 1. töflu eru sýndar hreyfingar á reikn-
ingsliðum Seðlabankans árin 1960—1964. 
Töflunni er skipt í þrjá aðalhluta: I. Inn-
lenda reikningsliði, II. Erlenda reiknings-
liði og III. Seðlaveltu. Af samningi þeirra 
má ráða þróun veigamikilla þátta peninga-
málanna. Bætt staða erlendra reiknings-
liða um 326,1 millj. kr. á árinu 1964 bygg-
ist þannig á bættri stöðu innlendra reikn-
ingsliða að upphæð 204,0 millj. kr. og auk-
inni seðlaveltu ura 122,1 millj. kr. Þróun-
in er mun hagstæðari en árið á undan að 
þessu leyti, en ekki eins góð og árið 1962, 
en gjaldeyrisforðinn jókst mjög verulega 
á því ári. 

Staðan á innlendum reikningsliðum batn-
aði, eins og áður segir, um 204,0 millj. kr. 
á árinu á móti 91,1 millj. kr. árið áður. 
Þessi hagstæða þróun átti rót sína að rekja 
til þess, hve staða innlánsstofnana (banka, 
sparisjóða og innlánsdeilda kaupfélaga) 
batnaði mikið, en aftur á móti versnaði 
staða ríkissjóðs og ríkisstofnana verulega. 
Á árinu 1963 var þessu þveröfugt farið, 
eins og taflan ber með sér. Innstreymi f jár 
í Seðlabankann var nokkuð vegna bættrar 
stöðu fjárfestingarlánastofnana, en hins 
vegar útstreymi vegna aukningar verð-
bréfaeignar. 

Staða ríkissjóðs og ríkisstofnana rýrn-
aði um 167,0 millj. kr. á árinu 1964, en 
batnaði aftur á móti um 206,7 millj. kr. 
árið áður og um 89,7 millj. kr. árið 1962. 
Yfirleitt versnar staðan fyrri hluta ársins, 
en batnar síðari hluta þess. Hún versnaði 
þó óvenjumikið til júliloka á árinu 1964 eða 
um 352,8 millj. kr., en frá þeim tíma til 
ársloka batnaði hún um 185,8 millj. kr. Or-
sakir þessarar óhagstæðu þróunar rikis-
fjármálanna fyrstu sjö mánuði ársins eru 
einkum þær, að meginhluti fjárhagsaðstoð-
ar rikissjóðs við sjávarútveginn vegna 
kauphækkana í desember 1963 var greidd-
ur út þá, og jafnframt var nær öllum eftir-
irstöðvum erlends lánsfjár ríkissjóðs frá 
árslokum 1963 ráðstafað. Tekjuauki ríkis-
sjóðs vegna hækkunar söluskatts úr 3% 
í 5 1/2% kom ekki inn að ráði fyrr en síð-
ari hluta ársins, en þá komu jafnframt 
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1. tafla. Reikningshreyfingar Seðlabankans 1960—196A. 

til sögunnar vaxandi útgjöld vegna aukinna 
niðurgreiðslna vöruverðs, er leiddi af júní-
samkomulaginu um kaupgjaldsmál. Skuldir 
ríkissjóðs og ríkisstofnana jukust um 203,0 
millj. kr., enda var aðalviðskiptareikning-
ur ríkissjóðs í 220,4 millj. kr. skuld í árs-
lokin 1964, en innstæða í árslok 1963 var 
64,7 millj. kr. Innstæðuaukning nam 36,6 
millj. kr. á árinu, 32,3 millj. kr. á reikn-
ingum ríkissjóðs, en 4,3 millj. kr. hjá 
ríkisstofnunum. 

Þess er rétt að geta, að hreyfingar á 
innstæðum útflutningssjóðs í Seðlabankan-
um eru taldar með liðnum „Aðrar hreyf-
ingar, nettó", en ekki ríkissjóði í 1. töflu, 
en sjóðurinn átti miklar innstæður í bank-
anum allt til ársloka 1960. 

Með lögum nr. 59 frá 20. nóv. 1964 heim-
ilaði Alþingi ríkissjóði að gefa út verðbréf 
á almennum innlendum lánamarkaði. Út-
gáfa bréfanna var undirbúin af Seðlabank-
anum að beiðni fjármálaráðherra. Verð-
bréfin eru tengd breytingum á vísitölu 
byggingarkostnaðar og vextir hækkandi, 

því lengra sem innlausn bréfanna dregst, 
en eigandi getur fengið þau innleyst, ef 
hann óskar þess, í ársbyrjun 1968 eða síð-
ar, en bréfin eru til 10 ára. Meðalvextir 
allt lánstímabilið eru 7,2%. Bréfin voru 
seld í tveimur áföngum og seldust öll upp 
á fáum dögum. Þessar 75 milljónir króna 
komu inn á reikning ríkissjóðs í Seðlabank-
anum og var ráðstafað þaðan. 

Mótvirðisfé lækkaði á árinu um 30,5 millj. 
kr., og var þar af lækkun á „mótvirði sér-
staks innflutnings" 25,7 millj. kr., en undir 
þann lið kemur mótvirði lána (PL 480) í 
Bandaríkjunum til kaupa á landbúnaðar-
vörum þaðan. 

Innlánsstofnanir (þ. e. viðskiptabankar, 
sparisjóðir, innlánsdeildir kaupfélaga og 
Söfnunarsjóður Íslands) bættu stöðu sína 
við bankann um 400,1 millj. kr., og er það 
422,9 millj. kr. hagstæðari þróun en árið 
1963, en þá versnaði staðan um 22,8 millj. 
kr. Þessi bætta staða kom fram í tiltölu-
lega lítilli aukningu í endurkaupum víxla, 
nokkurri aukningu almennra innstæðna 
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ásamt lítillegri aukningu lausaskulda, svo 
og verulegri aukningu innstæðna á bundn-
um reikningum. Nettóstaða innlánsstofn-
ana í árslok 1964 var 752,9 millj. kr., en 
í árslok 1963 352,8 millj. kr., og eru þá 
víxlar taldir með. Að þeim frátöldum batn-
aði staðan um 430,5 millj. kr., en 41,5 millj. 
kr. árið áður. 

Reglur um endurkaup vixla voru óbreytt-
ar frá því á árinu 1963. Aukning endur-
kaupa nam í heild 30,4 millj. kr., og voru 
þar af aukin endurkaup vegna landbún-
aðar 29,5 millj. kr. og vegna sjávarútvegs 
0,9 millj. kr. Samsvarandi aukning endur-
kaupa á árinu 1963 var 60,0 millj. kr. frá 
landbúnaði og 4,3 millj. kr. frá sjávarút-
vegi, en á því ári var reglum um endur-
kaup vegna landbúnaðar breytt til hags-
bóta fyrir hann. Þess er og að gæta, að 
sjávarútvegur fær lán út á birgðir sínar 
í Bandaríkjunum hjá þarlendum banka, en 
þetta lán er flutt yfir til framleiðenda hér 
í gegnum viðskiptabankakerfið. Endurkaup 
víxla minnka yfirleitt til febrúarloka og 
eru þá minnst, en vaxa síðan og eru mest 
mánuðina sept., okt. og nóv. Þannig varð 
endurkaupatalan hæst 21. okt., 1.002,5 
millj. kr., en lægst 29. febr., 547,2 millj. kr. 
Breytingar á endurkaupum víxla fylgja 
yfirleitt með stuttum tímamismun sveifl-
um í sjávarafla og framleiðslu landbúnað-
arvara, ásamt verðlagi afurðanna, sölu 
þeirra og greiðslumáta. 

Lausaskuldir innlánsstofnana voru í árs-
lokin 20,2 millj. kr. og jukust um 18,2 millj. 
kr., og þar af lán gegn verðbréfum um 5,3 
millj. kr. Flestar innlánsstofnanir juku þó 
verulega innstæður sínar á almennum reikn-
ingum eða samtals um 139,1 millj. kr., en 
á árinu 1963 höfðu þær dregizt saman um 
146,8 millj. kr. Innstæður á öllum bundn-
um reikningum jukust um 309,6 millj. kr. 
á móti 186,0 millj. kr. árið áður. Þar af 
jukust innstæður á bundnum reikningum 
vegna bindiskyldu um 304,8 millj. kr. á 
móti 235,1 millj. kr. aukningu árið áður. 
Innstæður á innlánsskírteinum, sem eru 
aðallega reikningsinnstæður sparisjóða með 
uppsagnarfresti frá 90 dögum upp í eitt 
ár, minnkuðu um 3,8 millj. kr., en höfðu 
minnkað um 30,2 millj. kr. árið 1963. Heim-

ilt var að nota innstæður á innlánsskír-
teinum til fullnægingar bindiskyldu, en sú 
heimild var felld niður í árslok 1963. 

Mótvirði stofnlána, en það er bundið fé 
í sambandi við ný útlán Stofnlánadeildar-
innar á árunum 1961—1963, sem fóru aðal-
lega til að breyta stuttum skuldum sjávar-
útvegsins við viðskiptabankana í löng lán, 
jókst um 8,6 millj. kr. á árinu. Aukningin 
fólst í vöxtum af innstæðufénu, en til lækk-
unar þeim komu nokkrar tilfærslur. Engar 
innborganir voru á árinu, þar sem um ný 
útlán Stofnlánadeildarinnar var ekki að 
ræða. 

Með lögum nr. 10 frá 13. mai 1964 var 
Seðlabankanum heimilað að skylda inn-
lánsstofnanir til að eiga innstæður á bundn-
um reikningi í Seðlabankanum, sem næmu 
25% af heildarinnstæðum hjá viðkomandi 
stofnun. Áður var bankanum heimilað að 
binda sem svaraði 15% af spariinnlánum 
og 20% af innlánum, sem mátti ávísa á með 
tékkum. Seðlabankinn breytti hins vegar 
ekki á árinu reglum um hina almennu inn-
stæðubindingu, en samkvæmt þeim skyldu 
stærri innlánsstofnanir leggja inn á bund-
inn reikning í Seðlabankanum mánaðar-
lega, en þær minni ársfjórðungslega, sem 
svaraði 25% af aukningu innstæðufjár, þó 
eigi lægri upphæð en 2% af heildarinnstæð-
um. í kjölfar samkomulagsins í júni um 
kaupgjaldsmál var samið um það milli 
Seðlabankans og ríkisstjórnarinnar, að 
bankinn lánaði 60 millj. kr. til íbúðalána-
kerfisins. Keypti bankinn í því skyni verð-
bréf af Byggingarsjóði ríkisins. Ákveðin 
var sérstök 5% innstæðubinding á árinu 
1964 til að mæta þessum verðbréfakaupum. 
Aukning bundins f jár í Seðlabankanum á 
árinu 1964 gerði tvimælalaust kleift að bæta 
stöðu þjóðarinnar út á við, auk þess sem 
aukningin átti meginþátt í því að draga 
úr þensluáhrifum greiðsluhalla ríkissjóðs. 

Á árinu 1963 var gert samkomulag við 
viðskiptabankana og stærstu sparisjóðina 
á Suðvesturlandi þess efnis, að 15% af 
innlánsaukningu hverrar stofnunar yfir 
árið yrði notuð til útlána á vegum ríkis-
stjórnarinnar. Samkomulag sama efnis 
var gert á sl. ári, en hundraðstalan þá 
lækkuð í 10%. Seðlabankinn annaðist milli-
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göngu um innheimtu fjárins og afgreiðslu 
þess í lánsformi, og námu veitt lán 56 
millj. kr. í árslokin. 

Fjárfestingarlánastofnanir bættu stöðu 
sína við Seðlabankann um 46,6 millj. kr. Þar 
af jukust innstæður þeirra um 22,0 millj. 
kr. en skuldir lækkuðu um 24,6 millj. kr. 
Hins vegar lækkaði skuld Stofnlánadeild-
ar sjávarútvegsins um 45,9 millj. kr. á 
árinu, en skuldir fjárfestingarlánastofnana 
í Seðlabankanum hafa fyrst og fremst ver-
ið vegna hennar síðustu árin. Nýjar lán-
veitingar deildarinnar voru nær engar á 
árinu 1964, en endurgreiðslur nokkrar. 

Verðbréfaeign Seðlabankans jókst um 
50,1 millj. kr. á móti 59,2 millj. kr. aukn-
ingu árið áður. Eins og getið var hér að 
framan, keypti bankinn verðbréf Bygg-
ingarsjóðs rikisins að upphæð 60 millj. kr. 
á árinu. Einnig keypti hann skuldabréf 
Fiskveiðasjóðs íslands að upphæð 20,7 
millj. kr. vegna kaupa fiskibáta i Austur-
Þýzkalandi. Auk þess keypti hann nokkuð 
af bréfum i eigu Stofnlánadeildar sjávar-
útvegsins, en þau kaup bættu að nokkru 
stöðu hennar við bankann. Bankinn keypti 
einnig litið eitt af ýmsum verðbréfum í 
eigu smærri sparisjóða til fullnægingar á 
bindiskyldu þeirra. 

Hreyfingar annarra innlendra reiknings-
liða höfðu í för með sér innstreymi f jár 
að upphæð 4,9 millj. kr. á móti 14,8 millj. 
kr. árið áður. 

Þróunin á gjaldeyrisstöðu Seðlabankans 
varð mun hagstæðari en árið 1963. Hreyf-
ing á erlendum reikningsliðum hafði í för 
með sér útstreymi f jár að upphæð 326,1 
millj. kr. á móti 162,8 millj. kr. árið áður, 
ef hreyfing í gengisreikningi er ekki með-
talin. Kom þetta fram í aukningu erlendra 
eigna um 318,8 millj. kr., hækkun erlendra 
lausaskulda um 44,9 millj. kr. og lækkun 
erlendra iána til langs tíma um 52,2 
millj. kr. 

Seðlaveltan var í árslokin 1964 776,5 
millj. kr. eða 122,1 millj. kr. hærri en í 
árslok 1963. Aukning seðlaveltu hefur hing-
að til ekki orðið meiri á einu ári. 

Viðskiptabankaniir. 
Á árinu 1964 tóku viðskiptabankarnir 

við rekstri nokkurra sparisjóða og stofnuð 
voru ný útibú og umboðsskrifstofur. Lands-
bankinn tók i sínar hendur starfsemi Spari-
sjóðs Akraness, og hóf útibúið starfsemi 
sína hinn 1. nóv. Búnaðarbankinn yfirtók 
starfsemi sparisjóðs Holta- og Ásahrepps 
hinn 1. marz og Sparisjóða Sauðárkróks 
og Stykkishólms hinn 1. júlí. 

Landsbankinn stofnaði nýtt útibú í Sand-
gerði í febrúarmánuði og annað á Hvols-
velli í marzmánuði. Iðnaðarbankinn stofn-
aði nýtt útibú í Hafnarfirði í nóvember-
mánuði. Samvinnubankinn stofnaði útibú 
á Akranesi og i Hafnarfirði í janúarmán-
uði, i Keflavík i maí og Patreksfirði í júní. 
Útibúið á Akranesi yfirtók innlánsdeild 
kaupfélagsins á staðnum, en á Patreksfirði 
hafði umboðsskrifstofa bankans yfirtekið 
innlánsdeild kaupfélagsins á staðnum, en 
umboðsskrifstofunni var siðan breytt i úti-
bú. A fyrri árshelmingi stofnaði bankinn 
auk þess 5 umboðsskrifstofur: í Grundar-
firði, á Húsavik, Kópaskeri, Sauðárkróki 
og Stöðvarfirði. 

Eins og getið var hér að framan, voru 
í maímánuði sett lög, sem kváðu m. a. á 
um það, að sækja þyrfti um leyfi til Seðla-
bankans við stofnsetningu útibúa eða um-
boðsskrifstofa. Þessu ákvæði mun ætlað 
að stuðla að sem hagkvæmastri dreifingu 
útibúanna. 

í 2. töflu eru sýndar reikningshreyfingar 
viðskiptabankanna árin 1960—1964, og eru 
þeir sparisjóðir taldir með öll árin, sem til 
ársloka 1964 höfðu sameinazt viðskipta-
bönkunum. í töflunni kemur fram hreyf-
ingin á útlánum i heild og á skiptingu 
þeirra, hreyfingin á stöðu bankanna við 
Seðlabankann og hreyfing á öðrum eigna-
og skuldaliðum viðskipt.abankanna. 

I II. dálki er nýjum útlánum Stofnlána-
deildar sjávarútvegsins árin 1961—1963 
bætt við útlánatölur bankanna til að fá af 
þeim réttari mynd. Skýrt er nánar frá 
þessu í greinum um peningamál framan-
greindra ára hér í Fjármálatiðindum. Á 
árinu 1964 var ekki um ný útlán að ræða 
í þessu formi. 

Útlánaaukning bankanna varð allmikil 
á árinu eða 606,3 millj. kr., en þó mun 
minni en árið áður, er hún varð 683,1 millj. 
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2. tafla. Reikningshreyf ingar viðskijitabankanna 1960—196U-

1960 1961* 
/ millj. kr. 

1962* 1963* 1964 

I. Utlán: 
1. Landbúnaður og 

vinnsla landbúnaðaraf-

II II II 

urða + 36,3 + 69,6 + 73,3 + 65,4 + 65,4 + 122,8 + 122,8 - 40,7 
2. Sjávarútvegur og sjáv-

arvöruiðnaður + 112,9 + 86,5 + 142,9 + 29,8 + 77,8 + 74,8 + 89,9 - - 91,9 
3. Verzlun + 113,3 + 106,3 + 116,4 + 158,4 + 162,2 +214,6 +219,6 _ -104,3 
4. Iðnaður + 49,9 + 80,1 + 80,8 + 74,5 + 74,5 + 126,4 + 126,4 _ - 94,9 
5. Byggingar + 9,0 + 12,8 + 12,8 + 39,4 + 39,4 + 35,5 + 35,5 - r 62,4 
6. Samgöngur + 0,3 + 24,8 + 24,8 + 11,5 + 11,5 + 13,3 + 13,3 - 27,7 
7. Opinberir aðilar + 14,4 + 17,2 + 18,5 + 29,3 + 29,3 + 20,4 + 20,4 + 114,8 
8. Peningastofnanir . . . . + 1,7 + 1,2 + 1,2 0 0 + 1,9 + 1,9 - 1,8 
9. Ýmislegt + 34,6 + 48,7 + 48,7 + 54,3 + 54,3 + 73,4 + 73,4 n - 71,4 

Samtals +270,4 +271,8 + 517,0 +462,6 + 514,4 + 683,1 + 703,2 + 606,3 

II. Mótvœgi: 
1. Fjárfestingarlánastofn-

anir (bætt staða = + ) + 17,1 + 5,4 + 6,2 + 16,9 - 43,6 
2. Geymslufé v/innflutn-

ings + 3,9 + 19,1 + 29,7 + 0,3 - 2,1 
3. Veltiinnlán + 13,9 +237,3 + 190,7 + 105,1 -255,9 
4. Sparifé +303,3 +450,0 + 620,1 +608,2 +629,0 
5. Eigiðfé + 53,8 + 69,9 + 88,3 + 69,7 _ - 55,6 
6. Ýmislegt + 21,9 + 34,5 + 153,5 + 19,6 - 48,5 

Samtals + 371,9 + 805,4 + 1.029,1 + 609,0 H -933,5 

III. Mismunw (I—II) 
= breytt staða við 
Seðlabankann: 

1. Endurseldir víxlar . .. + 120,3 + 57,5 + 57,5 + 112,4 H-112,4 + 64,3 + 64,3 h 30,4 
2. Viðskiptareikningar, 

+ 120,3 + 64,3 h 30,4 

nettó + 66,8 +210,1) + 345,9 + 186,6)1 402,3 + 168,1) 1 + 29 9 
-116,5 

3. Bundið fé + 48,0 + 381,0) -r-267,5)| * H-158,3) I -241,1 

Samtals + 101,5 +533,6 +288,4 +566,5 H-514,7 + 74,1 + 94,2 ^337,2 

I. dálkur sýnir hreyfingar á heildarútlánum bankanna, eins og þær eru samkvæmt reikningum þeirra, en í 
II. dálki er bætt við útlánum Stofnlánadeildar, sem fóru til lækkunar á stuttum skuldum fyrirtækja við 
bankana. 

kr. Staða gagnvart Seðlabankanum batn-
aði um 327,2 millj. kr., en hafði versnað 
um 74,1 millj. kr. árið áður. Bankarnir 
stóðu straum af útlánaaukningunni og 
bættri stöðu við Seðlabankann, að upphæð 
samtals 933,5 millj. kr., fyrst og fremst 
með 629,0 millj. kr. aukningu sparifjár og 
255,9 millj. kr. aukningu veltiinnlána. Aukn-
ing spariinnlána varð áþekk og árið 1963, 
en hins vegar drógust veltiinnlán á því ári 
saman um 105,1 millj. kr. Sýnir þessi breyt-

ing mjög bætta lausafjárstöðu almennings 
og fyrirtækja. Einnig jukust almennar inn-
stæður viðskiptabankanna i Seðlabankan-
um nokkuð og nettóstaða á viðskiptareikn-
ingum þeirra batnaði um 116,5 millj. kr., 
en hafði versnað um 168,1 millj kr. árið 
áður. Innstæður f járfestingarlánastofnana 
jukust um 43,6 millj. kr., og átti Fisk-
veiðasjóður þar stærstan hlut. Eiginfjár-
aukning viðskiptabankanna varð mun 
minni en árin þrjú á undan og álíka há í 
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krónutölu og árið 1960, en mun lægri hlut-
fallslega. 

I töflunni er útlánum skipt niður á níu 
flokka. Slík skipting getur aldrei orðið 
mjög nákvæm, m. a. vegna þess að lán-
takendur hafa oft með höndum margs kon-
ar starfsemi. Flokkun lána til þeirra aðila 
verður ekki nákvæm, og gildir það fyrst 
og fremst um verzlun, iðnað, sjávarútveg 
og vinnslu landbúnaðarafurða. Rétt er að 
hafa þetta í huga við samanburð milli 
flokka og ára. 

Útlánaaukning viðskiptabankanna á ár-
inu 1964 varð, eins og áður segir, 606,3 
millj. kr. Þar af fóru 331,8 millj. kr. eða 
55% til landbúnaðar, sjávarútvegs, verzl-
unar og iðnaðar, en hlutfallstölurnar voru 
79% árið 1963 og 70% árið 1962. Hlut-
fallsleg minnkun í útlánaaukningunni kom 
fyrst og fremst fram í landbúnaði og verzl-
un. Hins vegar var aukning útlána til land-
búnaðar óvenjumikil á árinu 1963 og staf-
aði að nokkru af breyttum reglum um end-
urkaup landbúnaðarvixla i Seðlabankanum. 
Aukning lána til bygginga var 62,4 millj. 
kr. á móti 35,5 millj. kr. árið áður, og hef-
ur þar gætt verðbréfakaupa Seðlabankans 
af Byggingarsjóði ríkisins. "Veruleg aukn-
ing varð á útlánum til opinberra aðila. Er 
þar að stórum hluta um að ræða lán bank-
anna samkvæmt samkomulagi því, sem 
nefnt var hér að framan þess efnis, að 
sem svaraði 10% af innlánsaukningunni 
árið 1964 yrði lánað út á vegum ríkisstjórn-
arinnar. Auk þess var um verulegar lán-

tökur að ræða hjá bæjar- og sveitarfélög-
um. 

Eins og getið hefur verið í peningamála-
greinum fyrri ára, hefur Landsbankinn 
annazt fyrirgreiðslu um lán í viðskipta-
banka sínum i Bandarikjunum til fiskút-
flytjenda þangað. í árslok 1964 nam þessi 
upphæð 166,5 millj. kr. og hafði aukizt um 
0,3 millj. kr. á árinu, og er aukningin inni-
falin í tölunni yfir sjávarútveg og sjávar-
vöruiðnað. 

Sparisjóðir. 

Reikningshreyfingar sparisjóðanna árin 
1960—1964 komu fram í 3. töflu. Þeir 
sparisjóðir, sem breytt hefur verið i banka-
útibú eða banka til ársloka 1964, eru ekki 
meðtaldir, þar sem þeir koma fram í 2. 
töflu. 

I árslok 1963 voru starfandi á öllu land-
inu 63 sparisjóðir. Fjórir sparisjóðir voru 
gerðir að bankaútibúum á árinu 1964, og 
þar af einn stærsti sparisjóður landsins, 
Sparisjóður Akraness. Einn nýr sparisjóður 
tók til starfa, Sparisjóður Hornafjarðar. 
í árslok voru því starfandi 60 sparisjóðir. 

Þriðja taflan sýnir annars vegar hreyf-
ingar á útlánum í heild hvert ár og hins 
vegar helztu liði í mótvægi þeirra. Ekki 
er unnt að flokka útlánin, eins og gert er 
við útlán viðskiptabankanna, þar sem upp-
lýsingar iiggja ekki fyrir um þau frá öðr-
um sparisjóðum en þremur hinna stærstu. 
í árslok 1964 fóru nálægt 75% útlána þeirra 

3. taflci. Reikningshreyfingar sparisjóðanna 1960—196A. 
I millj. kr. 

1960 1961 1962 1963 1964 
I. Útlán: + 27,3 + 79,4 + 122,3 + 79,5 + 106,4 
II. Mótvægi: 

1. Sparifé + 60,5 +101,1 + 149,0 + 112,6 + 140,1 
2. Veltiinnlán + 7,3 + 9,6 + 14,6 + 4,0 + .15,5 
3. Eigið fé + 5,2 + 6,7 + 9,8 + 8,7 + 10,7 
4. Ymislegt + 4,2 + 6,8 + 4.1 + 8,8 + 8,0 
5. Bankainnstæður og sjóður (aukn. = + ) : . 

a) í Seðlabanka + 29,6 + 15,5 + 40,6 + 46,4 + 44.8 
b) f öðrum bönkum + 4,6 + 26,3 + 6,4 + 10,1 + 8,4 
c) í sjóði + 1,9 + 3,0 0 + 0,7 + 1,3 

Samtals + 27,3 + 79,4 +122,3 + 79,5 +106,4 
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til bygginga, en gera má ráð fyrir þvi, að 
sú hundraðstala sé ekki lægri hjá minni 
sparisjóðunum. 

Útlán 3 stærstu sparisjóðanna voru ná-
lægt 48% af útlánum þeirra allra í árs-
lokin 1964, en hlutfallsleg aukning hafði 
þó orðið minni hjá þeim stærri en þeim 
minni á árinu. 

Sparisjóðirnir bættu stöðu sina við Seðla-
bankann um 44,8 milj. kr. á árinu. Sú bætta 
staða, ásamt aukningu innstæðna i við-
skiptabönkunum að upphæð 8,4 millj. kr. 
og útlánaaukningunni að upphæð 106,4 
millj. kr. eða samtals 159,6 millj. kr., byggð-
ist nær eingöngu á aukningu spariinnlána 
um 140,1 millj. kr., en einnig jukust velti-
innlán um 15,5 millj. kr. og eigið fé um 
10,7 millj. kr. Aukning innlána varð mun 
minni en árið áður, en þá jukust spariinn-
lán um 112,6 millj. kr. og veltiinnlán um 
4,0 millj. kr. 

Stærstu sparisjóðirnir voru aðilar að 
samkomulaginu við ríkisstjórnina um lán-
veitingar á hennar vegum, eins og áður var 
skýrt frá, og eru þær útlánahreyfingar 
innifaldar í 3. töflu. 

Útlán og innlán. 

Heildarútlán, veltiinnlán og spariinnlán 
viðskiptabanka, sparisjóða og innlánsdeilda 
kaupfélaga koma fram í 4. töflu. Annars 
vegar er sýnd staðan í árslok 1959—1964 
og hins vegar árlegar hreyfingar. Taflan 
sýnir nettótölur, þ. e. innlán milli stofn-
ana hafa verið dregin frá. Jafnframt eru 
þeir sparisjóðir taldir með viðskiptabönk-
unum, sem gerðir hafa verið að banka-
útibúum eða sjálfstæðum bönkum til árs-
loka 1964. 

Útlán viðskiptabankanna námu 5.808,1 
miilj. kr. í árslok 1964 og höfðu aukizt 
um 606,4 millj. kr. eða 11,7%. Árið 1963 
var aukningin 15,1% og árið 1962 11,4% 
eða áþekk og árið 1964. Útlán sparisjóð-
anna námu 800,1 millj. kr. og höfðu auk-
izt um 106,4 millj. kr. eða 15,3%. Árið 1963 
varð aukningin 13% og árið 1962 24,8%, 
sem er óvenjumikil aukning, en innlán hjá 
sparisjóðunum jukust þá einnig um 48%. 

Þau útlán Stofnlánadeildar sjávarútvegs-

ins, sem hófust árið 1961 og fóru til að 
greiða stuttar skuldir sjávarútvegsins, eru 
tilgreind í töflunni. Afborganir af þeim 
lánum hafa farið fram, og voru eftirstöðv-
ar lánanna i árslokin 1964 302,3 millj. kr. 
og lækkuðu um 28,1 millj. kr. á árinu. 

Heildarútlán þessara þriggja aðila námu 
alls 6.910,5 millj. kr. í árslokin 1964. Aukn-
ingin nam 684,7 millj. kr. eða 11%, en 
árið 1963 nam hún 13,9% og árið 1962 
12,8%. 

Aukning veltiinnlána nam 299,2 millj. kr. 
hjá bönkunum og 15,6 millj. kr. hjá spari-
sjóðunum eða samtals 27,4% aukning. Voru 
það mikil umskipti frá árinu 1963, er þau 
drógust saman um 63,7 millj. kr. Árið 
1962 var aukningin 17,4% og árið 1961 
30,8%. Aukning spariinnlána nam 619,5 
millj. kr. hjá bönkum og 140,1 millj. kr. 
hjá sparisjóðum, og námu þau samtals í 
árslokin 4.998,8 millj. kr. Jukust þau um 
17,9% á árinu, en árið 1963 varð aukning-
in 20,6% og árið 1962 28,1%. 

Innlánsdeildir kaupfélaganna, sem eru 
deildir í kaupfélögum eða öðrum samvinnu-
félögum, taka á móti innlánsfé, en stunda 
ekki sjálfstæða útlánastarfsemi. Fé það, 
sem þær fá til ávöxtunar, rennur yfirleitt 
beint til kaupfélaganna sem rekstrarfé. 
1 árslokin voru þær 54 að tölu og hafði 
fækkað um eina á árinu. Innlánsfé hjá 
þeim var 454,0 millj. kr. í lok ársins 1964 
og hafði aukizt um 57,1 millj. kr. eða 12,6%, 
en árið 1963 var aukningin 13,5% og 1962 
24%. 

Þróunin i innlánum og útlánum banka og 
sparisjóða var hagstæð á árinu 1964 og mun 
hagstæðari en á árinu 1963. Meginuppi-
staða útlána viðskiptabanka og sparisjóða 
eru innstæður viðskiptamanna þeirra á 
sparif járreikningum og ávísanareikningum. 
Útlánin geta þó einnig byggzt á eigin fé, 
lántökum erlendis og hjá innlendum aðil-
um. Innstæður banka og sparisjóða í Seðla-
bankanum og lántökur þeirra hjá honum 
hafa einnig áhrif á útlánagetu þeirra, en 
innlánaþróunin er þó langmikilvægasti 
þátturinn. Hlutfallið milli innlána og útlána 
gefur þvi nokkra hugmynd um þátt banka 
og sparisjóða í peningamálunum, þótt hafa 
verði í huga ýmsa annmarka á slikum út-
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U. tafla. Útlán og innlán innlánsstofnana 1959—1964. 
f miUj. kr. 

1959 1960 1961 1962 1963 1964 
Staða í árslok: 

Útlán: 
Viðskiptabankar 
Sparisjóðir 

3.513,8 
385,2 

3.784,2 
412,5 

4.056,0 
491,9 

4.518,8 
614,1 

5.201,7 
693,7 

5.808,1 
800,1 

Samtals 
Ný lán Stofnlánadeildar sjávarútvegsins 

3.899,0 4.196,7 4.547,9 
298,5 

5.132,9 
332,6 

5.895,4 
330,4 

6.608,2 
302,3 

Veltiinnlán*: 
Viðskiptabankar 
Sparisjóðir 

Alls 3.899,0 

797,4 
28,4 

4.196,7 

769,2 
21,1 

4.846,4 

1.003,4 
30,7 

5.465.5 

1.168.6 
45,3 

6.225.8 

1.100.9 
49,3 

6.910,5 

1.400,1 
64,9 

Spariinnlán: 
Viðskiptabankar 
Sparisjóðir 

Alls 825,8 

1.426,0 
394,2 

790,3 

1.739,9 
454,7 

1.034,1 

2.187,4 
555,8 

1.213,9 

2.810,0 
704,9 

1.150,2 

3.421,7 
817,5 

1.465,0 

4.041,2 
957,6 

Innlánsdeildir kaupfélaga . . . 
Samtals 1.820,2 

233,6 
2.194,6 

241,0 
2.743,2 

282,4 
3.514,9 

349,8 
4.239,2 

396,9 
4.998,8 

Alls 2.053,8 2.435,6 3.025,6 3.864,7 4.636,1 

Arlegar hreyfingar: 
Útlán: 
Viðskiptabankar 
Sparisjóðir 

+ 550,2 
+ 69,5 

+270,4 
+ 27,3 

+271,8 
+ 79,4 

+462,8 
+ 122,2 

+ 682,9 
+ 79,6 

+ 606,4 
+ 106,4 

Samtals 
Nv lán Stofnlánadeildar sjávarútvegsins 

+ 619,7 +297,7 + 351,2 
+298,5 

+ 585,0 
+ 34,1 

+762,5 
-r 2,2 

+712,8 
-í- 28,1 

Veltiinnlán*: 
Viðskiptabankar 
Sparisjóðir 

Alls + 619,7 

+ 59,8 
+ 10,5 

+297,7 

-H- 28,2 
-r 7,3 

+ 649,7 

+234,2 
+ 9,6 

+ 619,1 

+ 165,2 
+ 14,6 

+ 760,3 

67.7 
+ 4,0 

+684,7 

+ 299,2 
+ 15,6 

Spariinnlán: 
Viðskiptabankar 
Sparisjóðir 

Alls + 70,3 

+ 190,6 
+ 59,4 

35,5 

+ 313,9 
+ 60,5 

+243,8 

+ 447,5 
+ 101,1 

+ 179,8 

+622,6 
+ 149,1 

H- 63,7 

+ 611,7 
+ 112,6 

+ 314,8 

+619,5 
+ 140,1 

ínnlánsdeildir kaupfélaga . . . 
Samtals + 250,0 

+ 36,0 
+ 374,4 
+ 7,4 

+548,6 
41,4 

+771,7 
+ 67,4 

+724,3 
+ 47,1 

+ 759,6 

Alls +286,0 +381,8 +590,0 +839,1 +771,4 

* Að meðtöldu geymslufé og innstæðum í sparisjóðsávísanabókum. 
ATH. Tölur um innlán eru nettótölur, þ. e. innlán stofnana hverrar hjá annarri eru dregin frá. — Með við-
skiptabönkum eru taldir aftur í tímann sparisjóðir, sem breytt hefur verið í banka eða bankaútibú tilársloka 1964. 
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reikningi, m. a. það, sem nefnt var hér að 
framan. 

5. T A F L A . 
Innlán sem hlutfall af útlánum 1959—196Jf. 

Viðskipta- Spari- Bankar og 
Arslok 

1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

bankar 
% 

63,3 
66,3 
73,3 
82,0 
81,8 
89,1 

sjóðir sparisjððir 
% % 

109.7 
115,3 
119,2 
122,2 
125,0 
127.8 

67,9 
71,1 
77,9 
86,5 
86,5 
93,5 

í 5. töflu eru innlán viðskiptabanka og 
sparisjóða reiknuð sem hundraðstölur af 
útlánum þeirra. Meðtalin eru ný útlán 
Stofnlánadeildar sjávarútvegsins. Eins og 
taflan ber með sér, eru útlán viðskiptabank-
anna öll árin meiri en nemur innlánum 
(nettó) hjá þeim, en hins vegar lána spari-

sjóðirnir minna út en nemur innlánum hjá 
þeim. Þessi munur stafar m. a. af því, að 
viðskiptabankarnir endurselja Seðlabank-
anum hluta af þeim víxlum, sem þeir kaupa 
af landbúnaði og sjávarútvegi, og fá með 
þeim hætti nokkurt mótvægi útlána, og 
jafnframt hafa þeir mun meira eigið fé 
til ráðstöfunar en sparisjóðirnir. Hlutfalls-
tölurnar hækka með árunum, sem stendur 
m. a. í sambandi við innstæðuaukningu 
banka og sparisjóða i Seðlabankanum. Hjá 
sparisjóðunum er hækkun hlutfallstölunn-
ar nokkuð jöfn, en hjá bönkunum eru meiri 
sveiflur. Hlutfallstala viðskiptabankanna 
hækkar þannig um 3% árið 1960, 7% árið 
1961 og 8,7% árið 1962, en á árinu 1963 
lækkar hún um 0,2% og hækkar síðan á 
árinu 1964 um 7,3%. Lækkunin á árinu 
1963 stendur í sambandi við verulega aukn-
ingu útlána á því ári og samdrátt veltiinn-
lána. Hlutfallstölur fyrir banka og spari-
sjóði í heild mótast af tölum bankanna, 
enda eru útlán sparisjóðanna ekki nema 
tæplega 1/7 hluti af útlánum bankanna. 



Gjaldeyrisviðskipti 1964 
1 grein þessari, sem tekiii er saman af Ólafi Tómassyni, 
er fjallað um gjaldeyrisviðskipti og- skipulag- gjaldeyris-
og innflutningsmála. 

Inngangur. 

Gjaldeyrisviðskipti bankanna urðu hag-
stæð um rúmlega 280 millj. kr. á ár-

inu 1964, og er það fimmta árið í röð, sem 
gjaldeyrisviðskipti bankanna eru hagstæð. 
Árið 1963 batnaði gjaldeyrisstaðan um 161 
millj. kr., árið 1962 um 623 millj. kr„ árið 
1961 um 400 millj. kr. og árið 1960 um 
270 millj. kr., allt miðað við núverandi 
gengi. 

Greiðslujöfnuðurinn við útlönd gefur 
bezt yfirlit yfir heildarviðskipti þjóðar-
búsins við umheiminn, og er jöfnuðurinn 
á vörum og þjónustu, viðskiptajöfnuður-
inn, gjarnan notaður sem mælikvarði á 
heildarafkomuna gagnvart útlöndum. Um 
greiðslujöfnulð ársins 1964 eru enn þá 
ekki fyrir hendi haldgóðar upplýsingar, 
einkum að þvi er varðar ýmsa þjónustu-
liði og fjármagnshreyfingar einkaaðila. í 
1. töflu er sýnt bráðabirgðayfirlit um 
greiðslujöfnuðinn 1964, og ber að hafa í 
huga, að sumar tölur kunna að breytast 
verulega, þegar fullkomnari upplýsingar 
fást. Yfirlitið sýnir, að vöruskiptajöfnuð-
urinn varð óhagstæður um 375 millj. kr., 
og er þá reiknað með f.o.b. verðmæti bæði 
á útflutningi og innflutningi. Árið áður 
varð vöruskiptajöfnuðurinn á sama hátt 
óhagstæður um 214 millj. kr. Mjög mikil 
aukning varð á útflutningi á árinu, og jókst 
heildarverðmætið um rúm 18% miðað við 
árið áður. Heildarverðmæti innflutnings-
ins jókst þó heldur meira eða um tæp 20% 
frá árinu áður. Mikill hluti af aukningu inn-

1. tafla. Greiðslujöfnuöur 1964. 
Bráðabirgðayfirlit í millj. kr. 

í. Vörur og þjónusta Gjöid Tekjur 
Innflutningur (f, o. b.) án skipa 

og flugvéla 4.220 — 
Innflutt skip og flugvélar 930 — 
Útflutningur (f. o. b.) — 4.775 
Varnarliðið 30 280 
Vextir 170 65 
Önnur þjónusta 2.000 1.900 

Vörur og þjónusta, samtals . . . 7.350 7.020 
Greiðsluhalli (viðskiptajöfnuður) — 330 

Alls 7.350 7.350 

B. Fjármagnslireyf ingar 
Út Inn 

Löng lán einkaaðila 187 761 
Löng lán opinberra aðila 221 166 
Bætt gjaldeyrisstaða bankanna 281 — 
Aðrar fjármagnshreyfingar . . . 130 170 

Fjármagnshreyfingar, samtals . 819 1.097 
Mismunur (umfram frá útlönd-

um) 278 — 

Alls 1.097 1.097 

C. Yfirlit 
Viðskiptajöfnuður 330 — 
Fjármagnshreyfingar, nettó . . . — 278 
Mismunur, skekkjur og vantalið 

nettó — 52 
Alls 330 330 

flutningsins var vegna skipa og flugvéla, 
þvi að heildarverðmæti annars innflutn-
ings jókst ekki nema um rúm 8% á árinu. 
Skipa- og flugvélainnflutningur varð meiri 
en nokkru sinni áður, enda fór saman 
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mikill innflutningur fiskiskipa og kaup 
tveggja stórra farþegaflugvéla að verð-
mæti 436 millj. kr., en samtals nam verð-
mæti innfluttra skipa og flugvéla 1964 
rúmlega 930 millj. kr., og er það 550 millj. 
kr. meira en árið áður. Sé gerður saman-
burður á vöruskiptajöfnuði, þar sem inn-
flutningur skipa og flugvéla er undan-
skilinn, árin 1963 og 1964, kemur í ljós, 
að jöfnuðurinn var um 390 millj. kr. hag-
stæðari 1964 en árið áður. Á yfirlitinu má 
einnig sjá, að greiðslujöfnuður fyrir vörur 
og þjónustu, viðskiptajöfnuðurinn, var 
óhagstæður um 330 millj. kr. 1964. Á ár-
inu 1963 var viðskiptajöfnuðurinn óhag-
stæður um 220 millj. kr. samkvæmt end-
anlegu uppgjöri. Heildarviðskiptin gagnvart 
útlöndum hafa þannig orðið rúmum 100 
millj. kr. óhagstæðari 1964 en 1963. Ef 
innflutningur skipa og flugvéla væri frá-
talinn bæði árin, væri viðskiptajöfnuður-
inn hins vegar um 440 millj. kr. hagstæð-
ari 1964 en 1963. 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir gjald-
eyrisviðskiptum bankanna á árinu 1964, en 
þau veita mikilvægar upplýsingar um við-
skiptin við útlönd, þar sem mestur hluti 
af greiðslum vegna utanríkisviðskiptanna 
fer fram í gegnum þá banka, sem annast 
gjaldeyrisverzlunina. 

Gjaldeyrisverzlun. 
Yfirlit um gjaldeyrisviðskipti bankanna 

1964 er sýnt í 2. töflu. Samkvæmt því var 
innkominn gjaldeyrir alls á árinu 5.974,2 
millj. kr., en útlátinn gjaldeyrir 5.746,4 
millj. kr. Meginhluti innkomins gjaldeyris 
er andvirði útflutnings eða 5.061,7 millj. 
kr. Duldar tekjur námu 827,6 millj. kr., 
og erlend lán, sem komið hafa inn sem 
keyptur gjaldeyrir, námu 84,9 millj. kr. 
Af þeirri upphæð voru 36,8 millj. kr. af lán-
inu hjá Alþjóðabankanum vegna Hitaveitu 
Reykjavíkur. Auk framangreindra 84,9 
millj. kr. af erlendum lánum, sem innifalin 
eru í gjaldeyriskaupum bankanna, nam 
notkun erlendra lána 841,7 millj. kr., sem 
gengið hafa til greiðslu á innflutningi, svo 
sem flugvélum, skipum, bátum o. fl. Hef-
ur því notkun erlendra lána numið sam-
tals 926,6 millj. kr. á árinu. 

2. tafla. Yfirlit um gjaldeyrisviSskipti 
bankanna 19 6U. 

(1 millj. kr.) 

Innkomið: 
Keyptur gjaldeyrir: 
a. Andvirði útflutnings 5.061,7 
b. Duldar tekjur 827,6 
c. Lán 84,9 

Samtals 5.974,2 

Útlátid: 
Seldur gjaldeyrir: 
a. Andvirði innflutnings 4.375,2 
b. Duldar greiðslur 1.371,2 5.746,4 

Mismunur: 
Hækkun á gjaldeyriseign 281,5 
— Hækkun á víxileign, nettó . . . . 26,2 

255,3 
— Annar mismunur 27,5 227,8 

Samtals 5.974,2 

Seldur gjaldeyrir samkvæmt gjaldeyris-
söluskýrslum bankanna nam alls 5.746,4 
millj. kr., þar af er andvirði innflutnings 
4.375,2 millj. kr. og duldar greiðslur 1.371,2 
millj. kr. 

Mismunur á innkomnum gjaldeyri og 
seldum gjaldeyri er 227,8 millj. kr. Gjald-
eyriseign bankanna jókst hins vegar um 
281,5 millj. kr. á árinu. Þegar breyting á 
gjaldeyrisstöðunni er borin saman við mis-
mun kaups og sölu, þarf að taka tillit til 
breytinga á erlendum víxlum, þar sem 
erlendir vixlar eru taldir með í yfirliti um 
gjaldeyrisstöðu bankanna, en i gjaldeyris-
kaupaskýrslum er gjaldeyrir ekki talinn 
keyptur um leið og banki eignast erlendan 
vixil, heldur um leið og vixiliinn fæst greidd-
ur. Á árinu 1964 varð 26,2 millj. kr. aukn-
ing á víxileigninni nettó, og er það á yfir-
litinu í 2. töflu dregið frá hækkun á gjald-
eyriseigninni. Er þá eftir mismunaliður 
að upphæð 27,5 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 Bandarikjunum, en andvirði 
þeirra er lánað samkvæmt sérstökum samn-
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3. tafla. Kaup og salci bankanna á erlendum gjaldeyri mánaðarlega 
1962—1964 og skipting á gjaldeyristegundir. 

(í millj. kr.) 

Keyptur gjaldeyrir Seldur gjaldeyrir 

1962 1963 1964 1962 1963 1964 

Janúar 368,7 423,7 448,6 335,6 408,4 465,1 
Febrúar 409,2 355,2 435,8 291,1 323,7 360,5 
Marz 491,8 430,3 391,0 332,3 390,3 418,6 
Apríl 405,9 403,1 487,2 278,7 359,6 466,8 
Maí 432,7 642,7 431,9 380,1 477,3 460,5 
Júní 454,8 368,9 486,9 439,9 535,5 506,7 
Júlí 315,8 410,1 520,4 389,0 466,6 517,7 
Agúst 426,8 366,8 529,7 376,9 472,0 457,6 
September 318,7 470,1 448,8 380.7 503,8 534,9 
Október 459,7 484,5 624,0 329,6 424,4 520,7 
Nóvember 510,5 544,9 621,8 438,3 485,1 547,5 
Desember 512,3 508,8 548,1 352,7 406,0 489,8 

Samtals 5.106,9 5.409,1 5.974,2 4.324,9 5.252,7 5.746,4 

Frjáls gjaldeyrir 4.285,9 4.547,7 5.203,8 3.603,8 4.444,1 4.828,9 
Vöruskiptagjaldeyrir 821.0 861,4 770,4 721,1 808,6 917,5 

Samtals 5,106,9 5.409,1 5.974,2 4.324,9 5.252,7 5.746,4 

ingi (P.L. 480). Innflutningur þessi nam 
árið 1964 alls 61,5 millj. kr. Utan við gjald-
eyrisverzlun bankanna er enn fremur notk-
un á AID framlagi, sem nam 4,5 millj. kr. 
á árinu 1964. 

Allmikill munur er oft á andvirði út-
flutnings, eins og hann er talinn í 2. töflu 
og i 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 f.o.b. Þó er ís-
fisksútflutningur talinn hærri i 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. 1 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 jafn-
an lægra í gjaldeyrisskýrslum en í verzl-
unarskýrslum. Mismunurinn liggur aðal-
lega i verðmæti farmgjalda, sem kemur 
fram í verzlunarskýrslum, þar sem inn-
flutningur er talinn c.i.f., en hins vegar 
nær gjaldeyrissalan að jafnaði aðeins til 

f.o.b. verðs. Auk þess fara greiðslur fyrir 
nokkurn hluta innflutningsins ekki fram 
á sama ári og innflutningur er talinn i 
verzlunarskýrslum. Sérstaklega á þetta við 
um þann hluta innflutnings, sem byggist 
á erlendum lántökum og kemur þvi ekki 
til greiðslu hjá bönkunum fyrr en siðar 
og flokkast þá undir duldar greiðslur, þeg-
ar um afborganir af föstum lánum er að 
ræða. 

Kaup og sala bankanna á erlendum gjald-
eyri eru sundurliðuð eftir mánuðum i 3. 
töflu, og einnig er þar sundurliðun í frjáls-
an gjaldeyri og vöruskiptagjaldeyri. Til 
vöruskiptagjaldeyris teijast gjaldeyrisvið-
skipti við Rússland, Pólland, Tékkóslóvakíu, 
A.-Þýzkaland, Ungverjaland, Rúmeniu og 
Brasilíu. Kaup á vöruskiptagjaldeyri urðu 
rúmlega 90 millj. kr. lægri 1964 en árið 
áður, og námu nú tæplega 13% af heildar-
kaupum á móti tæpum 16% árið áður. Sala 
á vöruskiptagjaldeyri jókst hins vegar um 
tæplega 110 millj. kr., og nam 16% af 
heildarsölunni, en rúmum 15% árið áður. 

í 4. töflu er nánari sundurliðun á heild-
arupphæð dulinna gjaldeyristekna, sem 
sýnd er í 2. töflu, og sundurliðun á gjald-
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Ip. taflct. Gjaldeyriskaup bankanna fyrir 
annað en útfluttar vörur 1962—196U. 

(1 millj. kr.) 

1962 1963 1964 
Umboðslaun 50,1 62,6 73,3 
Erlend skip 26,8 36,2 47,4 
Tslenzk skip 3,7 15,8 19,3 
Tryggingabætur og 

björgunarlaun . . 43,4 43,0 44,9 
Tekjur innlendra 

flugfélaga 67,5 122,5 137,5 
Flugþjónusta 21,7 19,0 22,5 
Erlend flugfélög og 

Keflavíkurviðsk. 105,4 108,5 105,4 
Sendiráð 31,4 26,3 24,2 
Ferðamenn 42,5 56,3 81,7 
Fríhöfnin í Keflavik 7,1 7,6 13,1 
Varnarliðið og verk-

takar þess 339,8 276,4 177,5 
Ýmislegt 52,3 61,2 80,8 

Samtals 791,7 835,4 827,6 

eyrissölu fyrir öðru en innflutningi er sýnd 
í 5. töflu. Enn fremur er duldum greiðsl-
um skipt i greiðslur gegn leyfum og án 
leyfa. Greiðslur án leyfa eru fyrir ýmsa 
opinbera aðila og erlend sendiráð. 1 yfir-
færslum rikissjóðs er innifalinn kostnaður 
við utanrikisþjónustuna auk annarra út-
gjalda rikissjóðs erlendis. í liðnum aðrir 
bankar eru yfirdráttarvextir stærsti þátt-
urinn á árinu 1962, en 1963 og 1964 eru 
kaup á seðlum, sem íslenzkir ferðamenn 
selja erlendis, langstærsti þátturinn. 

Gjaldeyrisstaða. 
Gjaldeyrisstaða bankanna, en það eru 

eignir og skuldir nettó i erlendum bönk-
um, verðbréfaeign, gulleign Seðlabankans, 
gullframlag til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, 
seðlar, erlend mynt ásamt vixlum og ávis-
unum, sem greiðast eiga í erlendum gjald-
eyri, og yfirdráttarlán hjá Alþjóðagjald-
eyrissjóðnum og Evrópusjóðnum, er sýnd á 
eftirfarandi yfirliti, sem sýnir gjaldeyris-
stöðuna í árslok sl. þrjú ár i millj. kr.: 

1962 1963 196U 

Frjáls gjaldeyrir . . 1.112,0 1.225,7 1.661,8 
Vöruskiptagjaldeyrir 38,0 85,6 69,0 

Samtals 1.150,0 1.311,3 1.592,8 

í frjálsum gjaldeyri batnaði staðan um 
436,1 millj. kr., en versnaði í vöruskipta-
gjaldeyri um 154,6 millj. kr., þannig að 
staðan batnaði í heild um 281,5 millj. kr. 
á árinu 1964. Árið áður batnaði staðan um 
113,7 millj. kr. í frjálsum gjaldeyri og 
47,6 millj. kr. í vöruskiptagjaldeyri eða 
samtals um 161,3 millj. kr. Frekari sundur-
liðun á gjaldeyrisstöðu bankanna er að 
finna í V. töflu í fréttaþáttum aftar í þessu 
hefti. Þróun gjaldeyrisstöðunnar eftir mán-
uðum var þannig, að fram til september-
loka var um að ræða nokkrar sveiflur ýmist 
til hækkunar eða lækkunar, og var staðan 
24 millj. kr. lægri í lok september en í 
byrjun ársins, og hafði lækkunin orðið 
mest í september, 70 millj. kr. Síðustu þrjá 
mánuði ársins batnaði staðan um 305 millj. 
kr., þar af mest í október, 111 millj. kr. 

Gjaldeyrisstaðan batnaði í heild, eins og 
að framan segir, um 281,5 millj. kr. á ár-
inu. Viðskiptajöfnuðurinn hefur hins veg-
ar orðið óhagstæður um 330 millj. kr. sam-
kvæmt bráðabirgðayfirliti. Mismunur á 
þróun gjaldeyrisstöðunnar og viðskipta-
jafnaðarins er þannig nálægt 600 millj. kr. 
Meginhlutinn stafar af auknum samnings-
bundnum erlendum lántökum, en að nokkru 
leyti af ýmsum stuttum fjármagnshreyf-
ingum. Samningsbundnar erlendar skuldir 
einkaaðila til eins árs eða lengri tima juk-
ust um 574 millj. kr., og er aukningin að 
langmestu leyti vegna flugvéla- og skipa-
kaupa. SamningsbuncLnar erlendar skuldir 
opinberra aðila lækkuðu hins vegar um 
55 millj. kr., þannig að heildarskuldir þjóð-
arbúsins til eins árs eða lengri tima juk-
ust um 519 millj. kr. Nánari upplýsingar 
um samningsbundin erlend lán er að finna 
í sérstakri grein um erlend lán i þessu 
hefti Fjármálatíðinda. 

Stuttar ábyrgðir, þ. e. til eins árs eða 
skemmri tíma, námu 310 millj. kr. í árs-
lok 1964, en 307 millj. kr. í árslok 1963. 
Aðrar greiðsluskuldbindingar bankanna 
námu 366 millj. kr. í árslok 1964, en 379 
millj. kr. árið áður. Stutt vörukaupalán 
innflytjenda, en þau eru innifalin i fram-
angreindum tölum um stuttar ábyrgðir og 
greiðsluskuldbindingar, námu 413 millj. kr. 
i árslok 1964, en 491 millj. kr. í árslok 
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1963. Ýmsar óinnkomnar kröfur bankanna 
á útlönd námu 110 millj. kr. í árslok 1964, 
en 153 millj. kr. árið áður. Gjaldeyrisstaða 
bankanna að viðbættum óinnkomnum kröf-
um á útlönd, en frádregnum stuttum 
ábyrgðum og greiðsluskuldbindingum, var 
1.027 millj. kr. eign umfram skuldbind-
ingar í árslok 1964, en 778 millj. kr. i árs-
lok 1963. Gjaldeyrisstaðan að meðtöldum 
kröfum og skuldbindingum hefur því batn-
að um 249 millj. kr. á árinu. 

Birgðir útflutningsafurða námu 767 millj. 
kr. í árslok 1964, en 681 millj. kr. í árs-
byrjun. Verðmæti útflutningsvörubirgða 
hefur þvi aukizt um 86 millj. kr. á árinu. 

Skipulag gjaldeyris- og innflutningsmála. 

Á árinu 1964 var ekki um að ræða nein-
ar meiri háttar breytingar á skipulagi 
gjaldeyris- og innflutningsmála frá þvi, 
sem var árið áður. 

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

Gjaldeyrisbankarnir gefa út þrenns kon-
ar leyfi: A-leyfi, sem er gjaldeyris- og inn-
flutningsleyfi 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: 
Annars vegar leyfi fyrir vörum, sem flytja 
má inn frá hvaða landi, sem viðskipti eru 
við í frjálsum gjaldeyri, og hins vegar 
vörur, sem aðeins má flytja inn frá vöru-
skiptalöndunum. í byrjun hvers árs ákveð-
ur ríkisstjórnin, að höfðu samráði við 
Seðlabankann, heildarupphæð leyfaúthlut-
unar í frjálsum gjaldeyri, og er þeirri 
upphæð skipt milli vöruflokka. Upphæð 
hvers vöruflokks nefnist kvóti hans, og eru 

5. tafla. Gjaldeyrissala fyrir öðru en 
innflutningi 1962— -196U. 

(1 millj. kr.) 

Gegn leyfum: 1962 1963 1964 
Námskostnaður . . . 40,8 50,5 59,6 
Ferða- og dvalar-

kostnaður 105,0 136,5 193,0 
Sjúkrakostnaður .. 3,6 3,5 5,6 
Vinnulaun til út-

lendinga 7,9 11,4 26,8 
Áhafnagjaldeyrir 

skipa og flugvéla . 19,6 26,2 31,3 
Eignayfirfærsla . . . . 6,0 9,7 13,4 
Skuldagreiðslur . . . 92,2 78,0 74,0 
Afborganir af skip-

um og flugvélum . 146,5 136,0 141,2 
Skipaleiga 85,3 78,2 60,8 
Skipa- og flugvéla-

gjöld 189,1 224,7 255,2 
Skipa- og flugvéla-

viðgerðir 21,6 30,4 33,9 
Tryggingar 58,0 52,6 57,6 
Umboðslaun 12,0 10,5 14,0 
Ýmislegt 41,2 56,8 72,6 

Samtals 828,8 905,0 1.039,0 

An leyfa: 
Ríkissjóður 67,1 74,1 87,1 
Framkvæmdabank-

inn 143,0 146,2 150,0 
Aðrir bankar 16,8 43,4 78,3 

9,6 Póstur og sími . . . . 6,0 8,6 
78,3 
9,6 

Ýmislegt 3,8 5,3 7,2 

Samtals 236,7 277,6 332,2 
A + B alls 1.065,5 1.182,6 1.371,2 

kvótarnir auglýstir. Vörum, sem úthlutað 
er eftir innflutningskvótum, er skipt i tvo 
kafla. í I. kafla eru vörur, sem úthlutað 
er þrisvar sinnum á ári, i janúar—febrúar, 
júní og október. í II. kafla eru vörur, sem 
úthlutað er á þeim tima, sem nauðsynlegt 
er talið. Leyfaveitingar fyrir innflutningi 
frá vöruskiptalöndunum fara fram i sam-
ræmi við viðskiptasamninga, sem i gildi 
eru við hvert einstakt land. 

Gjaldeyrisúthlutun bankanna vegna inn-
flutnings á frilistavörum, svo og veiting á 
innflutningsleyfum 1963 og 1964, er sýnd 
í 6. töflu. Leyfi fyrir innflutningi vegna 
varnarliðsviðskipta og frihafnar eru ekki 
talin með. Samkvæmt þessum tölum nam 
gjaldeyrisúthlutun bankanna fyrir frílista-
vörum tæplega 71% 1963 og 72% 1964 
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6. tafla. Afgreiddar gjaldeyrisumsóknir vegna innflutnings 1963 og 1964-. 
(1 millj. kr.) 

1963 1964 
Frjáls Vörusk. Frjáls Vörusk. 
gjald- gjald- gjald- gjald-
eyrir eyrir Samtals eyrir eynr Samtals 

Frílisti 2.932,7 69,3 3.002,0 3.127,2 112,3 3.239,5 
A-leyfi 331,5 810,6 1.142,1 358,5 809,2 1.167,7 
Önnur leyfi 98,7 — 98,7 85,9 — 85,9 

Samtals 3.362,9 879,9 4.242,8 3.571,6 921,5 4.493,1 

af heildargjaldeyrisúthlutun vegna inn-
flutnings. 

Á árinu 1964 var enn dregið úr takmörk-
un innflutnings, með því að innflutningur 
var gefinn frjáls á nokkrum vörutegund-
um, t. d. ávaxta- og grænmetissafa, vörum 
úr loðskinnum, ýmsum pappirsvörum, ýms-
um glervörum o. fl. 

Mikill hluti þess innflutnings, sem háður 
er leyfum, er það þó einungis til þess að 
tryggja viðskipti við vöruskiptalönd, og 
eru leyfi fyrir innflutningi frá þeim gefin 
út, eins og óskað er eftir. Raunveruleg 
takmörkun innflutnings með innflutnings-
leyfum á sér því aðeins stað, að því er 
snertir innflutning á þeim vörum fyrir 
frjálsan gjaideyri, sem annars eru að mestu 
leyti fluttar inn frá vöruskiptalöndum, en 
ekki að öllu leyti hægt að fá þaðan, og nem-
ur sá innflutningur innan við 10% af heild-
arinnflutningnum. 

Til viðbótar þeim takmörkunum, sem 
settar voru í septemberlok 1963 um notkun 
greiðslufrests á innflutningi, voru frá 1. 
júlí 1964 settar enn frekari takmarkanir 
um notkun á greiðslufresti, með þvi að bætt 
var við allmörgum vörutegundum, sem 
óheimilt er að flytja inn með greiðslufresti. 
Má þar t. d. nefna ýmsar fatnaðarvörur, 
leðurvörur, hreinlætisvörur, snyrtivörur, úr 

og klukkur, húsgögn og ýmis áhöid og tæki. 
Yfirfærslur fyrir duldum greiðslum eru 

að mestu leyti frjálsar og skiptast í eftir-
farandi þrjá flokka: 

1) Greiðslur, sem eru algerlega frjálsar, 
og leyfaveiting því eingöngu til þess 
að auðvelda eftirlit. Helztu greiðslur 
í þessum flokki eru: útgjöld íslenzkra 
flugvéla og skipa aðrar en skipavið-
gerðir, greiðslur fyrir leiguskip, um-
boðslaun, náms- og sjúkrakostnaður, 
ferðakostnaður vegna viðskiptaerinda, 
greiðslur vegna endurtrygginga og 
vörutrygginga í utanríkisviðskiptum. 
Enn fremur eru greiðslur ríkissjóðs, 
greiðslur vegna pósts og síma og er-
lendur kostnaður gjaldeyrisbankanna 
algerlega frjáls og undanþegin leyfum. 

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

3) Greiðslur, sem leyfi eru veitt fyrir 
með tilliti til þarfa i 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. 



Erlend ldn 1964 
I grein þessari, sern tekin er saman af Ólafi S. Vaidimars-
syni, er rætt um erlendar lántökur og atborgranir og-
v a x t a g T e i ð s l u r af erlendum lánum á árinu 1964 ásamt 
heildarupphæð i'astra erlendra lána. 

Inngangur. 

Erlend innkomin lán 1964 námu rúmlega 
18% hærri fjárhæð en 1963, en meira 

en % hlutar þeirra voru tekin á vegum 
einkaaðila. Langstærsta einstaka lántakan 
var gerð af Loftleiðum vegna flugvéla-
kaupa. Heildarskuldin á árinu hækkaði um 
rúmlega 16%, en um tæplega 11%, ef um-
samið, ónotað lánsfé er meðtalið. Afborg-
anir ef erlendum lánum, bæði einkaaðila 
og opinberra aðila hækkuðu á árinu um 
4,5% og vaxtagreiðslur hækkuðu um rúm 
18%. Greiðslubyrðin sjálf lækkaði hins 
vegar nokkuð. 

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

Erlendar lántökur. 

Erlendar lántökur námu samtals 926,6 
millj. kr. á árinu 1964, og er þá átt við þau 
lán, sem talin eru innkomin á árinu. Af 
innkomnum lánum voru 841,7 millj. kr. 
fyrir utan gjaldeyrisverzlun bankanna. 
Lántökurnar voru fyrst og fremst á vegum 
einkaaðila eða 760,8 millj. kr., en opin-
berir aðilar tóku erlend lán alls að upphæð 
165,8 millj. kr., Tæpur helmingur einka-
lánanna eða 364 millj. kr. var lán Loftleiða 
í Kanada vegna kaupa á tveimur flugvél-
um. Árið 1963 urðu erlendar lántökur alls 
783,4 millj. kr., og er því um aukningu að 
ræða á árinu 1964, sem nemur 143,2 millj. 

kr. eða 18,3%. Lántökur einkaaðila jukust 
um tæplega 443 miRj. kr. á árinu 1964, en 
lántökur opinberra aðila drógust hins vegar 
saman um tæpar 300 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 innkomn-
um lánum hafði verið samið um 172,2 millj. 
kr. fyrir ársbyrjun 1964, þar af á vegum 
opinberra aðila 109,0 millj. kr. og 63,2 
millj. kr. á vegum einkaaðila. Lán, sem 
samið var um á árinu 1964, en ónotuð voru 
í árslok, námu samtals 42,4 millj. kr., þar 
af voru opinber lán meginhlutinn eða 36,1 
millj. kr. 

Hér á eftir verður getið helztu lána, sem 
samið var um á árinu 1964. 

Framkvæmdabanki íslands tók að til-
hlutan rikisstjórnarinnar lán að fjárhæo 
30.357.300 kr. hjá Framfarastofnun Banda-
rikjanna í Washington (Agency for Inter-
national Development). Lánið er veitt af 
þvi fé, sem Bandaríkjastjórn eignast hér 
á landi vegna sölu á landbúnaðarvörum tii 
íslands á grundvelli vörukaupasamnings 
þar að lútandi. Lánstimi er 20 ár, en lánið 
er án endurgreiðslu fyrstu 3 árin. Vextir 
eru 4%. Ekkert var notað af þessu láni 
á árinu, en lánsféð verður endurlánað 
Stofnlánadeild landbúnaðarins. 

Annað lán Framkvæmdabankans, að f jár-
hæð 120.000 dollarar, var tekið hjá Den 
Norske Creditbank i Oslo. Andvirði lánsins 
var endurlánað Norðurstjörnunni h.f. til að 
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1. tafla. Hreyfing fastra erlendra lána 196A-
(1 millj. kr.) 

Innkomin lán Vaxtagreiðslur Afborganir 

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

Lán i dollurum 37,7 67,4 105,1 44,4 3,2 47,6 75,1 14,7 89,8 
„ , Bandar. í ísl. kr. . . 42,4 — 42,4 7,9 — 7,9 — — — 

„ , Kanadadollurum . — 364,2 364,2 — 5,5 5,5 — 18,2 18,2 
„ , sterlingspundum .. 15,9 64,0 79,9 22,1 3,7 25,8 25,6 10,7 36,3 
„ , dönskum krónum 9,7 15,9 25,6 4,2 9,4 13,6 11,8 36,9 48,7 
,, , norskum krónum . 16,8 210,0 226,8 1,5 13,8 15,3 0,1 48,8 48,9 
„ , sænskum krónum . 26,2 15,1 41,3 4,0 2,4 6,4 26,0 7,8 33,8 
„ , frönskum frönkum 0,0 — 0,0 1,1 0,0 1,1 1,2 0,1 1,3 
„ , belgiskum frönkum — 2,2 2,2 0,1 1,2 1,3 3,0 1,9 4,9 
„ , svissn. frönkum .. 10,3 — 10,3 5,8 — 5,8 1,5 — 7,5 
„ , gyllinum — 14,9 14,9 0,8 2,0 2,8 1,8 9,7 11,5 
„ , þýzkum mörkum . 6,8 6,4 13,2 6,6 12,7 19,3 16,1 30,6 46,7 
„ , lirum — — — — 0,0 0,0 — 0,2 0,2 
„ , tékkn. krónum . . . — 0,7 0,7 — — — — 0,2 0,2 
,, , A-Þýzkalandi . . . . — — . — — 1,6 1,6 — 7,0 7,0 
,, , Rússlandi — — — 0,9 — 0,9 5,5 0,1 5,6 
„ á vegum E.P.U. . . . — — — 3,2 — 3,2 47,7 — 47,7 

Samtals 165,8 760,8 926,6 102,6 55,5 158,1 221,4 186,9 408,3 

koma á fót niðursuðuverksmiðju í Hafnar-
firði. Lánið endurgreiðist á 6 árum með 
7 % % vöxtum. 

Þriðja lán Framkvæmdabankans á árinu 
var tekið hjá Handelsfinanz A.G., Zurich. 
Lánið, sem er að fjárhæð 250.000 dollarar 
var notað til að lengja önnur erlend lán, 
sem áður höfðu verið tekin. Vextir eru 7%. 

Landsbanki íslands tók á árinu lán hjá 
Den Norske Creditbank að fjárhæð 
3.050.000 n. kr. Lánið er notað til kaupa 
á tækjum í fiskiskip, sem smíðuð eru í 
A-Þýzkalandi. Af láninu voru notaðar 
2.092.332 n. kr. á árinu. Vextir af láninu 
eru 6 % % , og það endurgreiðist á 15 árum, 
en þar af eru 1.200.000 n. kr. endurgreidd-
ar 1965. 

Póstur og sími tóku lán á árinu hjá L. M, 
Ericsson til byggingar sjálfvirkra sim-
stöðva, að upphæð 1.638.064 s. kr. Lánið 
var notað á árinu. Það endurgreiðist á 
tveimur árum með 5% vöxtum. Lánið er 
hliðstætt öðrum lánum, sem þessar stofn-
anir hafa samið um sín á milli á undan-
förnum árum. 

Bæjarútgerð Reykjavikur notaði á árinu 
lán frá Ross Trawlers, Ltd., til flokkunar-

viðgerðar á Þorkeli mána, að f járhæð 29.892 
sterlingspund. Lánið endurgreiðist með 
1.000 sterlingspundum af hverri togarasölu. 

Laxárvirkjunin tók lán til kaupa á diesel-
vélasamstæðu að fjárhæð 40.778 sterlings-
pund. Lánið, sem var notað á árinu, verð-
ur endurgreitt á 5 árum með 5% vöxtum. 

Rafveita Siglufjarðar tók einnig lán i 
sterlingspundum til kaupa á dieselraf-
mótor. Lánið, sem var að fjárhæð £ 10.800, 
er með 7% vöxtum og verður endurgreitt 
á þremur árum. 

Rafveita Hafnarfjarðar notaði á árinu 
lán, sem tekið var 1 Svisslandi að fjárhæð 
87.459 svissneskir frankar. Lánið var tekið 
vegna kaupa á álagsstýringarkerfi. Það 
er með 5% vöxtum og endurgreiðist á 4 
árum. 

Síldarverksmiðjur ríkisins fengu þriggja 
ára lán í Noregi vegna kaupa á síldarpressu. 
Lánsupphæð er 119.059 n. kr. og vextir 7%. 

Áburðarverksmiðjan tók lán i Sviþjóð 
að fjárhæð 240.000 s. kr. vegna kaupa á 
ammonialigeymi. Lánið er til 6 ára með 
7 % % vöxtum. 

Loks tóku Strætisvagnar Akureyrar lán 
til kaupa á strætisvagnagrindum, rúmlega 
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2. tafla. Greiðslubyr&in af erlendum 
lánum 1955—196U i hlutfalli við tekj-

ur af vörum og þjónustu. 
Opinber lán Einkalán Alls 

1955 1,3 1,3 2,6 
1956 1,6 1,1 2,7 
1957 2,4 2,1 4,5 
1958 3,1 2,0 5,1 
1959 5,6 3,1 8,7 
1960 6,3 3,6 9,9 
1961 6,8 4,2 11,0 
1962 5,4 4,8 10,2 
1963 4,8 3,7 8,5 
1964 4,6* 3,5* 8,1* 

* Bráðabirgðatölur. 

Loftleiða á tveimur flugvélum frá Kanada 
eða 364,2 millj. kr. Erlend lán vegna inn-
flutnings á fiskiskipum námu og verulegri 
fjárhæð eða samtals 239,4 millj. kr., en 
einkalánin í heild skiptast þannig eftir 
notkun: 

Millj. kr. 
Fiskiskip 239,4 
Önnur skip 66,4 
Flugvélar 369,8 
Fiskvinnsluvélar og frystitæki 14,5 
Aðrar vélar 2,9 
Rekstrarlán 66,6 
Ýmislegt 1,2 

760,8 

3. tafla. Meðalvextir af erlendum lán-
um 1955—196U. 

Meðalvextir af: 

Opinberum Einka- Erl. lánum 
lánum lánum i lieild 

° / ° / V 
/o /o /o 

1955 3,64 5,83 4,04 
1956 3,21 3,81 3,34 
1957 2,65 5,40 3,23 
1958 2,48 4,52 2,87 
1959 3,33 4,90 3,60 
1960 3,34 6,14 3,95 
1961 3,66 6,42 4,33 
1962 3,75 6,58 4,40 
1963 4,06 6,03 4,50 
1964 4,24 5,48 4,61 

52 þús. s. kr. Lánið endurgreiðist á þremur 
árum. 

Ekki er vitað til, að aðrar erlendar lán-
tökur hafi verið gerðar 1964 af opinber-
um aðilum. 

Erlend lánanotkun einkaaðila nam á ár-
inu 1964 760,8 millj. kr., en auk þess var 
samið um lán að fjárhæð 6,3 millj. kr., sem 
ónotuð voru i árslok. Af heildarnotkuninni 
hafði verið samið um 63,2 millj. kr. fyrir 
ársbyrjun 1964. Ónotað erlent lánsfé einka-
aðila var i árslok 81,7 millj. kr., að meg-
inhluta vegna umsaminna kaupa á flutn-
ingaskipum. 

Eins og áður hefur verið getið, var tæp-
ur helmingur einkalánanna vegna kaupa 

Skiptingin ætti að gefa ljósa mynd af 
því, til hvaða þarfa lántökur einkaaðiia 
hafa verið 1964, en miklar breytingar geta 
orðið i þessum flokkum frá ári til árs. 

Afborganir af erlendum lánum. 

Eins og sjá af 1. töflu, urðu afborganir 
af erlendum lánum á árinu 1964 alls 408,3 
millj. kr., en það er hækkun frá árinu áður 
um 17,7 millj. kr. eða 4,5%. Afborganir af 
opinberum lánum hækkuðu úr 202,9 miilj. 
kr. í 221,4 millj. kr. eða um 18,5 millj. kr„ 
en afborganir af einkalánum lækkuðu hins 
vegar litils háttar eða um 800 þúsund 
krónur. 

í 2. töflu er reiknuð út greiðslubyrðin 
af erlendum lánum, en með henni er átt 
við heildargreiðslu afborgana og vaxta, 
reiknað út sem hlutfall af tekjum af vörum 
og þjónustu samkvæmt greiðslujöfnuðin-
um. Tölurnar fyrir 1963 eru leiðréttar frá 
þvi, sem þær birtust i grein um erlend lán 
i 1. hefti Fjármálatíðinda 1964, og er það 
gert í samræmi við endanlega niðurstöðu 
á greiðslujöfnuði. Tölur fyrir 1964 eru 
bráðabirgðatölur, en ættu ekki að breytast 
verulega 

Taflan sýnir, að greiðslubyrðin í heild 
jókst jafnt og þétt á árunum 1955—1961, 
en hefur siðan lækkað árlega og er nú veru-
lega lægri en 1961 eða 8,1% 1964 á móti 
11,0 árið 1961. 
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4. tafla. Fastar erlendar skuldir i árslok 1963 og 1964. 
(í millj. kr.) 

Skuld í árslok 1963 Skuld í árslok 1964 

Opinb. Einka- Opinb. Einka-
aðilar aðiiar Samtals aðiiar aðilar Samtais 

Lán í dollurum 1.277,6 20,6 1.298,2 1.240,3 73,3 1.313,6 
,, , Bandar. í ísl. kr 172,5 — 172,5 214,9 — 214,9 
,, , Kanadadollurum — — — — 346,0 346,0 
„ , sterlingspundum 395,8 53,6 449,4 386,0 106,9 492,9 
„ , dönskum krónum 72,4 133,1 205,5 70,3 112.1 182,4 
„ , norskum krónum 26,0 192,6 218,6 42,6 353,8 396,4 
„ , sænskum krónum 70,8 35,9 106,7 71,0 43,3 114,3 
„ , frönskum frönkum 24,2 0,1 24,3 23,0 — 23,0 
„ , belgískum frönkum 3,0 19,4 22,4 — 19,7 19,7 
„ , svissn. frönkum 
„ , gyllinum 

101,8 — 101,8 104,7 — 104,7 „ , svissn. frönkum 
„ , gyllinum 14,4 33,4 47,8 12,7 38,5 51,2 
„ , þýzkum mörkum 150,5 221,3 371,8 141,2 197,2 338,4 
„ , lírum — 0,3 0,3 — 0,2 

1,8 
0,2 

„ , tékkn. krónum — 1,3 1,3 — 

0,2 
1,8 1,8 

,, , A-Þýzkalandi — 13,9 13,9 — 6,8 6,8 
, Rússlandi 38,3 0,4 38,7 32,7 0,4 33.1 

„ á vegum E.P.U 99,4 — 99,4 51,7 — 51,7 

Samtals 2.446,7 725,9 3.172,6 2.391,1 1.300,0 3.691,1 

Vaxtagreiðslur af erlendum lánum. 
Vaxtagreiðslur af erlendum lánum urðu 

1964 alls 158,1 millj. kr., eins og sjá má 
á 1. töflu. Árið áður urðu vaxtagreiðslurn-
ar 133,8 millj. kr., og var hækkunin á ár-
inu þannig 24,3 millj. kr. eða 18,2%, þar 
af 9,0 millj. kr. hækkun af opinberum lán-
um eða 9,6% og 15,3 millj. kr. af einka-
lánum eða 38,1%. 

í 3. töflu eru reiknaðir út meðalvextir af 
erlendum lánum á árunum 1955—1964. 
Þetta er gert á þann hátt, að greiddir vext-
ir eru reiknaðir út sem hlutfall af meðal-
upphæð erlendra lána í ársbyrjun og árslok. 

Taflan sýnir, að meðalvextir af erlend-
um lánum i heild eru 1964 tæplega 0,6% 
hærri en 1955, eða 4,61% 1964 á móti 
4,04% 1955. Meðalvextir af opinberum lán-
um hafa farið árlega hækkandi siðan 1958 
og eru nú tæplega 4 % % . Meðalvextir af 
einkalánum, sem komnir voru upp í tæp 
6,6% 1962 hafa hins vegar lækkað undan-
farin tvö ár og eru nú tæpt 5y2%. 

Fastar erlendar skuldir. 
Fastar erlendar skuldir í árslok 1963 og 

1964 eru sýndar á 4. töflu, skipt á gjaid-

eyristegundir og flokkaðar eftir þvi, 
hvort lántakendur teljast opinberir aðilar 
eða einkaaðilar. Tölurnar fyrir 1963 eru 
aðeins breyttar, frá þvi sem þær birtust 
i 1. hefti Fjármálatiðinda 1964, 57. bls., og 
er það vegna leiðréttinga, sem gerðar hafa 
verið i samræmi við betri upplýsingar. 

Samkvæmt töflunni hafa heildarskuld-
bindingarnar hækkað úr 3.173 millj. kr. 
1963 i 3.691 millj. kr. 1964, en það er hækk-
un um 518 millj. kr. eða 16,3%. Hækkunin 
er öll, og reyndar meira til, vegna aukn-

5. tafla. Fastar erlendar skuldir i árs-
lok 1955—1964. 

(í millj. kr.) 

Opinberir Einka-
aðilar aðilar Samtals 
659,8 151,6 811,4 
915,0 262,9 1.177,9 

1.294.2 360,5 ].654,7 
1.552.1 372,5 1.924,6 
2.036.2 455,3 2.491,5 
2.158.6 713,3 2.871,9 
2.158,2 694,9 2.853.1 
2.173,4 601,3 2.774,7 
2.446.7 725,9 3.172,6 
2.391,1 1.300,0 3.691,1 

1955 . 
1956 . 
1957 . 
1958 . 
1959 . 
1960 . 
1961 . 
1962 
1963 
1964 
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6. tafla. Fjöldi erlendra lána og meðalfjárhæö þeirra 1955—1964. 
(í millj. kr.) 

Opinber lán Einkalán Samtals 

Meðal- Meðal- Meðal-
Fjöldi láns- Fjöldi láns- Fjöldi láns-
lána fjárhœð lána fjárhæð lána fjárhœð 

1955 34 19,4 16 9,5 50 16,2 
1956 34 26,9 21 12,5 55 21,4 
1957 56 23,1 28 12,9 84 19,7 
1958 58 26,8 69 5,4 127 15,2 
1959 65 31,3 77 5,9 142 17,5 
1960 70 30,8 145 4,9 215 13,4 
1961 73 29,8 148 4,6 221 12,9 
1962 83 26,2 178 3,4 261 10,6 
1963 86 28,3 251 2,9 337 9,4 
1964 86 27,8 267 4,9 353 10,5 

ingar á skuldbindingum einkaaðila, en þær 
hækkuðu á árinu um 574 millj. kr. eða 
79,1%. Hins vegar lækkuðu skuldbinding-
ar opinberra aðila um 56 millj. kr. eða um 
2,3%. Með þessum tölum er aðeins átt við 
þann hluta lánanna, sem notaður hafði 
verið í lok hvors ársins um sig. 

í árslok 1963 voru ónotaðar 312 millj. 
kr. af erlendum lánum, sem þá hafði verið 
samið um. Samsvarandi fjárhæð í árslok 
1964 var 164 millj. kr. Heildarskuldbind-
ingar vegna fastra erlendra lána voru þvi 
að óinnkomnu lánsfé meðtöldu 3.855 millj. 
kr. í árslok 1964 á móti 3.485 millj. kr. í árs-
lok 1963 og hækkuðu því á árinu um 370 
millj. kr. eða 10,6%. Skuldbindingar einka-
aðila hækkuðu úr 865 millj. kr. í 1.382 millj. 
kr. eða um 84,0%. Skuldbindingar opinberra 
aðila lækkuðu hins vegar úr 2.620 millj. kr. 
í 2.473 mfflj. kr. eða um 5,6%. Er það annað 
árið í röð, sem þessi fjárhæð lækkar hjá 
opinberum aðilum. 

í 5. töflu eru sýndar fastar erlendar 
skuldir í árslok undanfarin tíu ár, flokk-
aðar á opinbera aðila og einkaaðila. AUar 
tölur í töflunni eru umreiknaðar til núver-
andi gengis. Tölurnar ná aðeins til þess 
hluta lána, sem talinn er notaður í hver 
árslok. í árslok 1959 var skuld við Greiðslu-
bandalag Evrópu (E.P.U.) i fyrsta skipti 
talin með föstum skuldbindingum, enda 
var samið á árinu 1959 um endurgreiðslu 
skuldarinnar á sjö árum, en hún var áð'ur 
hliðstæð yfirdráttarlánum. í árslok 1959 

var skuldin 303 millj. kr., miðað við nú-
verandi gengi. 

í 6. töflu eru tölur um fjölda erlendra 
lána og um meðallánsfjárhæðir á hverju 
ári siðan 1955. í töflunni er einungis miðað 
við notuð lán. Miðað er við núverandi gengi 
öll árin. Taflan sýnir, að einkalánum hefur 
fjölgað verulega á timabilinu og miklu 
meira en opinberum lánum, en meðalfjár-
hæð einkalánanna er hins vegar miklu 
lægri og meiri sveiflur á henni. Meðalfjár-
hæð opinberu lánanna náði hámarki 1959, 
31,3 millj. kr., og fór síðan lækkandi fram 
til 1963, að fjárhæðin hækkaði um rúmar 
2 millj. kr. frá árinu áður eða í 28,3 millj. 
kr. Meðalfjárhæðin lækkaði síðan á síðasta 
ári í 27,8 millj. kr„ en fjöldi opinberu lán-
anna hélzt óbreyttur eða 86 lán talsins. 
Meðalfjárhæð einkalána 1964 reyndist vera 
4,9 millj. kr. og hafði hækkað frá 1963 
um 2,0 millj. kr., en það ár var meðaLf jár-
hæð einkalána lægri en áður á þessu tlma-
bili. Fjöldi einkalána var i árslok 1964 alls 
267, og hafði lánum fjölgað á árinu um 16. 
Af þessum 267 lánum voru 104 vegna fiski-
báta. Rétt er að vekja athygli á því, að hér 
er um meðalfjárhæð þeirra lána að ræða, 
sem eru í gangi, þ. e. a. s. jafnt þau lán, 
sem eru nær uppgreidd, og ný lán og lán, 
sem aðeins er búið að nota að hluta. Væri 
reiknað með meðaltali af lánunum, eins og 
þau eru við lántöku, væri það meðaltal að 
sjálfsögðu töluvert hærra. 

Hlutfallsleg skipting skuldbindinganna 
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eftir löndum var þannig í árslok 1964, að 
þær voru hæstar í Bandaríkjunum, 41,3%, 
þar næst i Englandi, 13,4%, Noregi, 10,8%, 
Kanada, 9,4%, og í Þýzkalandi, 9,2%, eða 

samtals í ofangreindum löndum 84,1% af 
heildarskuldinni erlendis til langs tima. 
Langar skuldir við aðrar þjóðir eru tiltölu-
lega lágar við hverja þjóð um sig. 



Störf Alþingis 
Hér er greint frá störfum 85. lögrgjaíarþings Islendinga. 
Fylgir grein þessari skrá j'fir lög og ályktanir þingsins. 

TJeglulegt Alþingi 1964, sem var 85. 
löggjafarþing íslendinga, stóð frá 

10. október til 22. desember 1964 og 
frá 1. febrúar til 12. maí 1965 eða alls 
175 daga. 

Haldnir voru samtals 235 þingfundir, 
þar af 90 í neðri deild, 91 í efri deild og 
54 í sameinuðu þingi. 

Á þinginu voru lögð fram alls 134 laga-
frumvörp. Stjórnarfrumvörp voru 74 og 
þingmannafrumvörp 60. Af þingmanna-
frumvörpum voru 5 flutt af nefndum 
að beiðni einstakra ráðherra. Á milli 
deilda skiptast frumvörpin þannig, að 
fyrir neðri deild voru lögð 79 frumvörp, 
fyrir efri deild 53 frumvörp og 2 fyrir 
sameinað þing. 

Alls voru 83 lagafrumvörp afgreidd 
sem lög, þar af 66 stjórnarfrumvörp og 
17 þingmannafrumvörp. Þremur frum-
vörpum var vísað til ríkisstjórnarinnar, 
eitt frumvarp var fellt, eitt afgreitt með 

rökstuddri dagskrá og 46 urðu ekki út-
rædd. 

Á þinginu voru bornar fram 55 þings-
ályktunartillögur, allar í sameinuðu 
þingi. Þar af voru 14 samþykktar, þrem-
ur vísað til ríkisstjómarinnar og 38 
urðu ekki útræddar. 

Alls voru bornar fram 30 fyrirspurn-
ir, allar í sameinuðu þingi. Málatala 
þeirra er þó ekki nema 16, þar eð oft 
eru tvær eða fleiri á sama þingskjali. 
Fyrirspurnirnar voru allar ræddar að 
þremur undanskildum. 

Þingið fjallaði alls um 205 mál, og 
urðu prentuð þingskjöl alls 769. 

Hér á eftir fer skrá um öll lög og 
þingsályktunartillögur, sem afgreidd 
voru á þinginu, og er vikið stuttlega að 
efni flestra mála. Þá er þess getið, hve-
nær afgreiðslu fór endanlega fram af 
hálfu Alþingis, svo og númers og stað-
festingardags laganna. 
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Skrá yfir lög, afgreidd á 85. löggjafarþingi. 
Bankamál. 

Samþykkt Lög, 
af Alþingi nr. og dagsetn. 

Lög um breyting á víxillögum nr. 93 frá 19. júni 10. maí 1965 54/18. maí 1965 
1933. 

Víxilhafi og' sá, sem leysir víxil til sín, getur krafizt 
hjá þeim, sem hann leitar fullnustu hjá, sömu dráttar-
vaxta og Seðlabanki Islands heimilar innlánsstofnun-
um hæsta að taka. 

Lög um breyting á lögum nr. 94 frá 19. júní 1933, 10. maí 1965 55/18. maí 1965 
um tékka. 

Samkvæmt lögunum getur tékkhafi og' sá, sem leysir 
tékka til sín, krafizt sömu dráttarvaxta og Seðlabanki 
Islands leyfir innlánsstofnunum hæsta að taka. 

Lög um breyting á lögum nr. 58 frá 28. júní 1960, 11. maí 1965 71/22. mai 1965 
um bann við okri, dráttarvexti o. fl. 

Þegar skuldari greiðir eig'i skuld sína á réttum tíma, 
skal hann samkvæmt lögunum skyldur til f rá eindaga 
skuldarinnar, unz hann greiðir hana, að greiða skuld-
areiganda þá dráttarvexti af henni, sem Seðlabanki 
Islands ákveður samkvæmt 13. gr. laga nr. 10 f rá 29. 
marz 1961 um Seðlabanka Islands, og skulu þeir jafn-
framt vera hæstu leyfilegir dráttarvextir. 

Lög um heimild fyrir veðdeild Landsbanka íslands 11. rnal 1965 73/22. maí 1965 
til að gefa út nýja flokka bankavaxtabréfa. 

Veðdeild Landsbankans skal vera heimilt að gefa út 
bankavaxtabréf, allt að 100 millj. kr. 

Fyrir hvern lánaflokk skal setja reglugerð, sem 
bankastjórnin semur og ráðherra staðfestir. 

Fé veðdeildarfiokkanna má lána gegn veði í jarð-
eignum, erfðafestulöndum, húseignum eða einstökum 
ibúðum með lóð. Lánsupphæðin má ekki fara y f i r % 
virðingarverðs fasteignarinnar. Eigi má lána nema 
gegn 1. veðrétti. Minnsta lán skal vera kr. 10.000,00. 
Lánstími má vera allt að 40 árum, sé veðið jarðeign 
eða vandað steinsteypuhús, og allt að 30 ái-um, sé veðið 
vandað timburhús. 

Dómsmál. 

Lög um breyting á almennum hegningarlögum nr. 15. des. 1964 69/28. des. 1964 
19 12. febr. 1940. 

Ef tjón af auðgunarbroti nemur ekki y f ir 3.000,00 kr. 
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Samþykkt 
af Alþingi 

Lög, 
nr. og dagsetn. 

og engin sérstök atvik auka saknæmi jpess og söku-
nautur hefur ekki áður reynzt sekur um auðgunarbrot, 
skal því aðeins opinbert mál höfðað, að sá krefjist þess, 
sem misgert var við. 

Lög um breyting á lögmn nr. 85 23. júní 1936, 25. febr. 1965 7/3. marz 1965 
um meðferð einkamála í héraði. 

Dómsmálaráðuneytið ákveður í gjaldskrá þóknun til 
stefnuvotta fyrir hverja stefnubirtingu. Þóknun ásamt 
endurgjaldi fyrir ferðakostnað greiðir sá, sem beiðzt 
hefur birtingar. 

Lög um breyting á lögum nr. 41 frá 28. nóv. 1919, 8. apríl 1965 29/28. apríl 1965 
um landamerki o. fl. 

Lögin f jalla um sáttatilraunir í ágreiningi og skipan 
merkjadóms. 

Lög um breyting á umferðarlögum nr. 26 2. maí 30. apríl 1965 40/12. maí 1965 

Eiganda skráðs, vélknúins ökutækis er skylt að kaupa 
í vátryggingarfélagi, sem viðurkennt er af dómsmála-
í'áðherra, og halda við vátryggingu fyr ir ökutæki sitt, 
er nemi 500.000,00 kr. fyrir reiðhjól með hjálparvél, 
1.000.000,00 kr. fyrir dráttarvél, 1.000.000,00 kr. fyrir 
bifhjól, 2.000.000,00 fyrir bifreið. 

Fyrir vélknúin ökutæki, sem flytja mega farþega, 
skal vátryg-gingarupphæðin þó aldrei vera lægri en svo, 
að 100.000,00 kr. bætist við vátryggingarfjárhæðina 
fyr ir hvern farþega, er ökutækið má flytja umfram tíu. 

Greiða skal verðlagsuppbót á laun og aðrar greiðslur 
fyrir unnin störf samkvæmt nánari fyrirmælum laga 
þessara. Sama gildir um bætur greiddar í peningum, 
samkvæmt lögum nr. 40/1963, um almannatryggingar, 
svo og um bætur samkvæmt lögum nr. 29/1956, um at-
vinnuleysistryggingar. Enn fremur skal greiða verð-
lagsuppbót á greiðslur til einstaklinga á 18. gr. f j á r -
laga og á lífeyri úr lífeyrissjóðum, sem ríkissjóður 
sjálfur eða ríkisfyrirtíeki greiða iðgjöld til. Lögin taka 
einnig til kauptrygginga bátasjómanna og til vinnu-
launa, sem greidd eru samkvæmt uppmælingar- eða 
öðrum ákvæðisvinnutöxtum, enda séu þeir ákveðnir í 
kjarasamningum stéttarfélags, sem í hlut á, eða miðaðir 
við kjarasamninga sömu starfsgreina annars staðar. 

Kauplagsnefnd skal reikna kaupgreiðsluvísitölu eftir 
vísitölu framfærslukostnaðar á þann hátt, að eigi sé 
tekið tillit til þeirrar hækkunar eða lækkunar á síðar-

1958. 

Félagsmál, heilbrigðismál o. fl. 

Lög um verðtryggingu launa. 3. des. 1964 63/14. des. 1964 
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Samþykkt Lög, 
af Alþingi nr. og dagsetn. 

nefndu vísitölunni, er leitt hefur af breytingu á vinnu-
lið verðlagsgrundvallar landbúnaðarvara, annað hvort 
vegna breyttra k.jaraákvæða í samningum stéttarfélaga 
eftir lok maímánaðar 1964 eða vegna greiðslu verðlags-
uppbótai' á laun samkvæmt fyrirmælum þessara laga. 

Yerðlagsuppbótin skal nema sem svarar 0,61% af 
grunnlaunum fyr ir hvert stig, sem kaupgreiðsluvísitala 
hvers þr igg ja mánaða tímabils kann að vera hærri en 
framfærsluvísitala 163 stig. 

Vinnuliðir verðlagsgrundvallar landbúnaðarvara skulu 
hækka eða lækka samkvæmt breytingum vísitölu eftir 
tilteknum reglum og afurðaverð til bænda breytast um 
leið til samræmis. Þó skal slík breyting á vinnuliðum 
verðlagsgrundvallar elcki eiga sér stað, nema samkvæmt 
ósk fulltrúa framleiðenda eða neytenda í sexmannanefnd. 

Lög um breyting á lögum nr. 115 19. nóv. 1936, 15. des. 1964 70/28. des. 1964 
um þingsköp Alþingis. 

I kjörbréfanefnd skulu vera 7 menn í stað 5 áður. Fasta-
nefndir í þingdeildum skulu skipaðai' eigi fleirum en 
7 mönnum hver í stað 5 áður. 

Lög um breytingu á lögum nr. 8 16. febrúar 1957, 15- des- 1 9 6 4 

um breyting á lögum nr. 16 26. febrúar 1943, um 
orlof. 

Réttur til orlofs samkvæmt lögunum skal vera einn og 
þrír f jórð i dagur fyr i r hvem unninn almanaksmánuð 
á síðasta orlofsári í stað eins og hálfs dags. Orlofsfé 
hækkar úr 6 % í 7 % af kaupi fyr i r vinnu næsta orlofs-
ár á undan. 

Lög um breyting á lögum um ferðamál ni'. 29 30. 
apríl 1964. 

Lögin mæla fyr ir um, hvernig greiða skuli kostnað við 
störf ferðamálaráðs. Einnig kveða lögin á um, hvernig 
lán sjóðsins skuli tryggð. 

Lög um samkomudag reglulegs Alþingis. 
Reglulegt Alþingi 1965 skal koma saman laugardag-
inn 9. október 1965, hafi forseti Islands eigi tiltekið 
annan samkomudag fyrr á árinu. 

Lög um breyting á lögum nr. 25 16. apríl 1962, 11. marz 1965 9/25. marz 1965 
um aðstoð við fatlaða. 

Einum f j ó rða hluta af því fé, sem aflað er samkvæmt 
lögunum, skal varið til aðstoðar við blinda, en þremur 
f j ó rðu hlutum skal varið til byggingar og rekstrar 
\dnnustofnana fyr ir fatlað fólk. 

16. des. 1964 71/30. des. 1964 

9. febr. 1965 4/11. febr. 1965 
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Samþykkt 
af Alþingi 

Lög, 
nr. og dagsetn. 

Girðingarlög. 
Lögin koma í stað girðingarlaga nr. 24 1. febr. 1952 
og laga nr. 28/1964. 

Lög um breyting á lögum nr. 40 30. apríl 1963, 
um almannatryggingar. 

Ráðherra er heimilt, að fengnum tiliögum tryggingar-
ráðs, að ákveða, að greidd skuli 5% uppbót á elli- og 
örorkulífeyri á tímabilinu frá 1. júlí 1964 til gildis-
töku laganna. 

Lög um útgáfu og notkun nafnskírteina. 
Hagstofa Islands fyr ir hönd þjóðskrárinnar gefur út 
nafnskírteini til allra einstaklinga 12 ára og eldri, sem 
skráðir eru hér á landi. 

Lög um breyting á lögum nr. 38 14. apríl 1954, 
um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, sbr. 
lög nr. 14 20. marz 1957. 

Starfsmenn skulu f á árlega orlof 21 virkan dag og 
einskis missa af föstum launum. Þeii' starfsmenn, sem 
hafa verið í þjónustu ríkisins í 10 ár, skulu fá orlof 
í 24 virka daga. Starfsmönnum, sem eiga að baki lengri 
þjónustualdur en 15 ár, má veita orlof allt að 27 virk-
um dögum. 

Felld eru úr gildi lög nr. 14 20. marz 1957. 

Lög um breyting á lögum nr. 42 15. júní 1926, um 
skipströnd og vogrek. 

Breytt er ákvæðum um auglýsingu vogreks og eigna-
rétt að vogreki. 

Lög um lífeyrissjóð hjúkrunarkvenna, 
Stjórn sjóðsins skipa 3 menn, formaður Hjúkrunar-
félags Islands, landlæknir og einn maður tilnefndur af 
ríkisstjórninni til 3 ára í senn, og er hann formaður 
stjórnarinnar. Tryggingarstofnun ríkisins hefur á hendi 
reikningshald sjóðsins. Rétt til lífeyris úr sjóðnum hef-
ur sérhver sjóðsfélagi, sem hefur greitt iðgjöld til hans 
í 5 ár eða lengur og lætur af störfum sökum varan-
legrar örorku eða elli. 

Lög um hreppstjóra. 
Lögin f ja l la um réttindi og skyldur hreppstjóra. 

Lög um breyting á lögum nr. 3 12. apríl 1878, um 
skipti á dánarbúum og félagsbúum o. fl. 

Lögin f ja l la um þóknun hreppstjóra fyr ir gerðir sam-
kvæmt lögunum, svo og um laun votta og sérstakra 
virðingarmanna. 

15. marz 1965 10/25. marz 1965 

9. apríl 1965 20/23. apríl 1965 

9. apríl 1965 25/21. apríl 1965 

9. apríl 1965 27/21. apríl 1965 

9. apríl 1965 44/21. apríl 1965 

12. apríl 1965 16/24. apríl 1965 

13. apríl 1965 

13. apríl 1965 

32/26. apríl 1965 

31/26. apríl 1965 
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af Alþingi nr. og dagsetn. 

Lög um breyting' á lögum nr. 4 1964, um þing- 20. apríl 1965 72/3. maí 1965 
fararkaup alþingismanna. 

I þingfararkaupsnefnd skulu eiga sæti 7 menn í stað 
5 áður. 

Lög um breyting á lögum nr. 60/1962, 
mannabústaði. 

Lánsfjárhæð samkvæmt lögunum má nema 
af kostnaðarvei'ði ibúðar, en þó ekki yf ir 450 

um verka- 27. apríl 1965 35/8. maí 1965 

allt að 90% 
þús. krónur. 

Lög um breyting á lögum n r . 25 13. apríl 1954, 30. apríl 1965 37/10. maí 1965 
um brunatryggingar í Reykjavík. 

Lögin f ja l la um mat á nýjum húsum og heimild borg-
arstjórnar til að leysa til sín hús af skipulagsástæðum 
eða brunahættu, ef húsið hefur orðið fyr ir brunatjóni, 
er nemur meira en helmingi brunabótamats. 

Lög um breyting á lögum nr. 7 3. febr. 1953, um 
hundahald og varnir gegn sullaveiki. 

Lögin f jal la um gjald af hundahaldi. 

30. april 1965 41/12. maí 1965 

Lög um veitingu ríkisborgararéttar. 
Lögin veita 52 einstaklingum íslenzkan ríkisborg'ararétt 
með því skiiyrði, að þeir, sem heita erlendum nöfnum, 
skuli ekki öðlast ríkisborgararéttinn, f y r r en þeir hafa 
fengið íslenzk nöfn samkvæmt iögunum um mannanöfn. 

3. maí 1965 28/12. maí 1965 

Lög um Húsnæðismálastofnun ríkisins. 3. maí 1965 19/10. maí 1965 
Húsnæðismálastofnun ríkisins heyrir undir félagsmála-
ráðuneytið. Húsnæðismálastjórn veitir stofnuninni foi'-
stöðu. I stjórninni eiga sæti 5 menn, kosnir hlutbund-
inni kosningu af Alþing'i til 4 ára í senn. Auk þess 
skipar félagsmálaráðherra einn mann í húsnæðismála-
stjórn samkvæmt tilnefning'u Landsbanka íslands, og 
skal hann eigi hafa atkvæðisrétt um lánveitingar. 

Verkefni Húsnæðismálastofnunar ríkisins er að beita 
sér fyr i r umbótum í byggingamálum, hafa á hendi stjórn 
Bygging'arsjóðs ríkisins og yfirumsjón lánsfjáröflunar 
og lánveitinga til íbúðabygginga í landinu. Húsnæðis-
málastofnunin skal vinna að umbótum í byggingarmál-
um og lækkun á byggingarkostnaði með ráðstöfunum, 
sem tilgreindar eru í lögunum. 

Byggingarsjóður rlkisins lýtur stjórn húsnæðismála-
stjórnarinnar. Hlutverk sjóðsins skal vera að annast 
lánveitingar til íbúðarbygginga og standa straum af 
framkvæmdum, sem húsnæðismálastjórn kann að ráð-
ast í til lausnar á húsnæðisvandamálum almennings. 

Veðlánastarfsemi til íbúðarbygginga skal starfrækt 
undir stjórn húsnæðismálastjórnar og' veðdeildar Lands-
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af Alþingi nr. og dagsetn. 

banka Islands. 1 þessu skyni skal veðdeild Landsbank-
ans heimilt að gefa út skuldabréf (bankavaxtabréf), 
sem nema allt að 400 milljónum króna árlega. Vaxta-
bréf þessi skulu vera með föstum vöxtum og afborg-
unum, en með vísitölukjörum, þannig að greiðslur af-
borgana og vaxta séu bundnar kaupgreiðsluvísitölu, sbr. 
lög nr. 63/1964. 

í lögunum er tilgreint, hverjar útlánareglur húsnæð-
ismálastjórnar skuli vera. Þá eru þar ákvæði um sér-
staka innlánsdeild á vegum Byggingarsjóðs ríkisins og 
um útrýmingu heilsuspillandi húsnæðis. 

Lög um lausn kjaradeilu atvinnuflugmanna. 3. maí 1965 18/4. maí 1965 
Lögin kveða svo á, að verkf all það, sem Félag íslenzkra 

atvinnuflugmanna boðaði til f rá og með 3. apríl 1965, 
sé óheimilt f rá gildistöku laganna. 

Hæstiréttur skal tilnefna þr já menn í gerðardóm, 
sem ákveði kjör flugmanna á flugvélum af gerðinni 
Rolls Royce — 400. Hæstiréttur ákveður hver hinna 
þriggja gerðardómsmanna skuli vera formaður. Akvarð-
anir gerðadóms skulu gilda frá gildistöku laganna til 
1. febrúar 1966. 

Lög um greiðslu uppbótar á styrktarfé og eftirlaun. 4. maí 1965 69/14. maí 1965 
Samkvæmt lögunum ber að greiða 6,6% uppbætur á 
styrktarfé, eftirlaun og önnur laun, sem veitt eru á 
18. gr. I og II a og b f jár laga 1965, svo og f jórðung 
sömu framlaga á 18. gr. I og II a og b f jár laga 1964. 

Hjúkrunarlög. 
Lögin f ja l la um réttindi og skyldur hjúkrunarkvenna. 

Læknaskipunarlög. 
Lögin ákveða, hvernig háttað skuli skipan læknishéraða 
á íslandi. Forseti Islands skal skipa landlækni og hér-
aðslækna. Þeir skulu taka laun samkvæmt hinu almenna 
launakerfi starfsmanna ríkisins. í lögunum eru ákvæði 
um í hvaða héruðum skuli greið'a staðaruppbót á laun. 
Heimilt er að veita á hvei'ju ári læknastúdentum ríkis-
lán til náms gegn skuldbindingu um læknisþjónustu í 
héraði að afloknu námi. 

Stofna skal sérstakan sjóð, er nefnist bifreiðalána-
sjóður héraðslækna með stofnfé úr ríkissjóði að upp-
hæð 1 millj. kr. 

5. maí 1965 

6. maí 1965 

42/12. maí 1965 

43/12. maí 1965 

Lög um eftirlit með útlendingum. 6. maí 1965 45/12. maí 1965 
Dómsmálaráðherra er heimilað að ákveða með reglugerð, 
að útlendingar, sem koma til landsins og fara þaðan, 
skuli hafa vegabréf eða önnur kennivottorð. Einnig get-
ur hann ákveðið, hvort í vegabréfi skuli vera áritun 
(vísum) til að koma til landsins. Útlending, sem kem-
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ur hingað á íslenzku eða erlendu skipi eða loftfari og 
heyrir til áhafnar skipsins eða loftfarsins, má eigi af-
skrá, nema með leyfi dómsmálaráðherra. Dómsmála-
ráðherra veitir leyfi þau, sem þarf til landgöngm og 
dvalar samkvæmt lögum þessum. Lögin hafa að geyma 
ákvæði um, hvenær meina beri útlendingi landgöngu eða 
vísa lionum úr landi. 

Lög um breyting á lögum nr. 8 1963, um breyting 
á lögum nr. 124 22. des. 1947, um dýralækna. 

Breytt er ákvæðum varðandi umdæmaskipan. 

Lög um breyting á lögum nr. 40 frá 29. maí 1957, 
um leigubifreiðir í kaupstöðum og kauptúnum. 

Lögin f ja i la um heimild viðkomandi ráðuneytis til að 
takmarka f jö lda l e i g T i b i f r e i ð a til vöruflutninga. 

Lög um eyðingu svartbaks. 
Yeiðistjóri hefur undir yfirstjórn Búnaðarfélags Is-
lands stjórn allra aðgerða við eyðingu svartbaks. Skal 
svartbakur (veiðibjalla) hvarvetna réttdræpur. Eáða 
skal sérstaka menn til eyðingar svartbaks. 

Lög um breyting á ljósmæðralögum nr. 17 19. júní 
1983. 

Lögin ákveða laun ljósmæðra og nema úr gildi eldri 
lagaákvæði þar að lútandi. 

Lög um breytingu til bráðabirgða á lögum nr. 55/ 
1962, um kjarasamninga opinberra starfsmanna. 

Varðandi kjarasamninga opinberra starfsmanna, er taki 
gildi 1. janúar 1966, eru um málsmeðferð gerðar þessar 
breytingar á lögum nr. 55/1962: 

Frestur sáttasemjara ríkisins til að taka kjaradeilu 
til meðferðar framlengist til 1. september 1965. 
Frestur aðila til að senda kjaradómi greinargerðir 
framlengist til 1. október 1965. 
Frestur kjaradóms til að leggja dóm á ág'reinings-
efni framlengist til 1. des. 1965. 

Samþykkt 
af Alþingi 

Lög, 
nr. og dagsetn. 

6. maí 1965 51/18. maí 1965 

8. maí 1965 

8. maí 1965 

52/18. maí 1965 

50/18. maí 1965 

11. maí 1965 

11. maí 1965 

75/25. maí 1965 

26/15. maí 1965 

Fjármál og skattamál. 

Lög um innheimtu ýmissa gjalda með viðauka. 16. nóv. 1964 64/28. nóv. 1964 
Eíkisstjórninni er heimilt að innheimta tiltekin gjöld 
til ríkissjóðs á árinu 1965 með viðauka. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka 19. nóv. 1964 59/20. nóv. 1964 
innlent lán. 

Fjármálaráðherra er heimilt fyr ir hönd ríkissjóðs að 
gefa út til sölu innan lands ríkisskuldabréf eða spari-
skírteini að upphæð allt að 75 millj. kr. 
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Heimilt er að verðtryggja skuldabréf þessi og spari-
skírteini með því að binda vexti af þeim og afborganir 
vísitölu. Um lánstíma, vexti og önnur lánskjör, svo og 
fyrirkomulag verðtryggingar fer eftir nánari ákvörð-
un ráðherra. Skuldabréfin og spariskírteinin, svo og 
vextir af þeim og verðbætur, skulu undanþegin fram-
talsskyldu og skattlagningu. Lánsfé því, sem aflast með 
sölu bréfa þessara og spariskírteina, er ríkisstjórninni 
heimiit að ráðstafa í samráði við f járveitinganefnd til 
framkvæmda á vegum ríkisins og til greiðslu á skuld-
um ríkissjóðs og Ríkisábyrgðasjóðs. 

Lög um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 19. des. 1964 
1963. 

74/31. des. 1964 

Lög um breyting á lögum nr. 10 22. marz 1960, 21. des. 1964 
um söluskatt. 

A f andvirði seldrar vöru og verðmæta og endurgjaldi 
fyr ir hvers konar starfsemi og þjónustu skal greiða 
7% % söluskatt. 

61/24. des. 1964 

Lög um breyting á lögum nr. 51 10. júní 1964, 
um tekjustofna sveitarfélaga. 

Ríkissjóður skal greiða jöfnunarsjóði 8 % af söluskatti 
þeim, sem innheimtur er í ríkissjóð samkvæmt lögum 
nr. 10/1960, svo og 5% af verðtollstekjum ríkissjóðs 
samkvæmt lögum nr. 7/1963. 

21. des. 1964 67/23. des. 1964 

Fjáraukalög' fyrir árið 1963. 
Veittai' eru aukafjárveitingar að upphæð 395 millj. kr. 
vegna umframgreiðslna 1963. 

22. des. 1964 7-5/31. des. 1964 

Fjárlög fyrir árið 1965. 
Heildartekjur samkvæmt rekstraryfirliti eru áætlaðar 
3.523 millj. kr. og reltstrarafgangur 291 millj. kr. 
Stærstu tekjuliðir eru aðflutningsgjöld 1.569 millj. kr., 
söluskattur 923 millj. kr. og tekju- og eignaskattur 375 
millj. kr. Stærstu gjaldaliðir eru útgjöld vegna félags-
mála 758 millj. kr., vegna kennslumála o. f l . 511 millj. 
kr., vegna niðurgreiðslna á vöruverði 543 millj. kr., 
vegna uppbóta á útfluttar landbúnaðarafurðir 183 millj. 
kr. og vegna samgöngumála og veðurþjónustu o. f l . 
185 millj. kr. 

22. des. 1964 62/31. des. 1964 

Lög um breyting á lögum nr. 7 29. apríl 1963, um 23. febr. 1965 
tollskrá o. fl. 

Tollur á flökunarvélum, flatningsvélum og hausskurð-
arvélum til vinnslu á fiski er ákveðinn 10%. 

5/25. febr. 1965 
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Lög urn launaskatt. 2. marz 1965 14/15. marz 1965 
Leggja skal á launagreiðendur almennan launaskatt að 
f járhæð 1% af greiddum vinnulaunum og hvers konar 
atvinnutekjum, öðrum en tekjum af landbúnaði. Skatt-
ur þessi rennur í Byggingarsjóð ríkisins sem stofn-
framlag. 

Lög um fjárhagslegan stuðning við leiklistarstarf- 4. marz 1965 15/15. marz 1965 
semi áhugamanna. 

Félögum, sem koma til greina við veitingu styrks sam-
kvæmt lögum þessum, er skipt í 3 flokka. Styrkir til 
félaga skulu nema 10—100 þús. kr. 

Auk einnar milljón króna lágmarksfjárveitingar til 
leiklistarstarfsemi áhugamanna, skal ákveða sérstak-
lega í f jár lögum hverju sinni styrk til Leikfélags 
Reykjavíkur og Bandalags íslenzkra leikfélaga. 

A móti styrkveitingum skulu koma framlög frá hlut-
aðeigandi bæjar- eða sveitarsjóði. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja 9- a P r í l 1 9 6 5 30/23. apríl 1965 
eyðijörðina Miðhús í Gufudalshreppi. 

Lög um breyting á lögum nr. 7 29. april 1963, 1 3 - a P r í l 1 9 6 5 n / 2 4 . apríl 1965 
um tollskrá o. fl. og breyting á lögum nr. 15 21. 
maí 1964, um breyting á þeim lögum. 

Lögin breyta tollflokkum á ýmsum vörum. Heimilað 
er að lækka eða fella niður gjöld á allt að 250 bifreiðum 
árlega til lamaðra og fatlaðra. Lækkun gjaida á hverja 
bifreið má þó eigi nema meiru en 70 þúsund krónum. 
Enn fremur er heimilað að lækka eða fella niður gjöld 
á allt að 50 bifreiðum árlega fyr i r lamaða og' fatlaða 
til endurveitinga á áðurveittum eft irgjöfum. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að 27. apríl 1965 33/8. maí 1965 
ábyrgjast lán fyrir Flugfélag íslands til flugvéla-
kaupa. 

Ríkisstjórninni er heimilt gegn þeim tryggingum, sem 
hún metur gildar, að ábyrgjast lán fyr i r Flugfélag Is-
lands til kaupa á fiugvél, sem aðallega væri notuð á 
flugleiðum innan lands. Ábyrgðin má nema allt að 80% 
af kaupverði flugvélar með fylgi fé , þó eigi hærri f j á r -
hæð en 32 millj. kr. 

Lög um breyting á lögum nr. 12 30. janúar 1952, 3 ' m a í 1965 3 6 /1 0 ' m a í 1965 

um ráðstöfun erfðafjárskatts og erfðafjár ríkis-
sjóðs til vinnuheimila. 

Lögin koma í stað laga nr. 25 14. maí 1960. 
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Samþykkt Lög, 
af Alþingi nr. og dagsetn. 

Lög um breyting á lögum nr. 59 frá 20. nóv. 1964, 3. maí 1965 23/4. maí 1965 
um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka inn-
lent lán. 

Fjármálaráðherra er heimilt fyr ir hönd ríkissjóðs að 
g-efa út til sölu innan lands ríkisskuldabréf eða spari-
skírteini að upphæð allt að 150 millj. kr. 

Lög u m sölu dýralæknisbústaðar í Borgarnesi. 6. maí 1965 66/13. maí 1965 

Lög u m heimild fyrir rikisstjórnina til að ábyrgj- 6. maí 1965 61/20. maí 1965 
ast lán til byggingar dráttarbrauta og skipasmíða-
stöðva. 

Ríkisstjórninni er heimilað að ábyrgjast allt að 30 
millj. kr. lán til byggingar dráttarbrauta og slcipasmíða-
stöðva samkvæmt nánari ákvörðun ríkisstjórnarinnar. 

Lög um heimild til hækkunar kvóta Islands hjá 8. maí 1965 53/18. maí 1965 
Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. 

Ríkisstjórninni er heimilað að semja um hækkun á 
kvóta Islands hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum úr 11,25 
milljónum dollara í 15 milljónir dollara. 

Lög um eftirlaun ráðherra. 8. maí 1965 47/14. maí 1965 
Ráðherrar skulu greiða i lífeyrissjóð starfsmanna rík-
isins 4 % af ráðherralaunum sínum, eins og þau eru á 
hverjum tíma. Mótframlag- ríkissjóðs skal nema 6% af 
mánaðarlega greiddum ráðherralaunum. Ráðherrar 
skulu vera í sérstakri deild innan Lífeyrissjóðs starfs-
manna ríkisins. 

Þegar maður hefur látið af ráðherraembætti og er 
65 ára eða eldri eða öryrki, á hann rétt á eftirlaunum 
úr sjóðnum eftir nánari reglum samkvæmt lögunum. 

Lög um eftirlaun alþingismanna. 10. maí 1965 46/14. maí 1965 
Alþingismenn skulu greiða í lífeyrissjóð starfsmanna 
ríkisins 4 % af þingfararkaupi sínu, eins og það er á 
hverjum tíma. Mótframlag greiðist af alþingiskostnaði, 
að upphæð 6% af mánaðarlega greiddu þingfararkaupi. 
Alþingismenn skulu vera í sérstakri deild innan lífeyris-
sjóðs starfsmanna ríkisins. 

Þegar alþingismaður hefur látið af þingmennsku og 
er 65 ára eða eldri eða öryrki, á hann rétt á eftirlaun-
um úr sjóðnum eftir nánari reglum. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja 
landspildur úr Garðatorfunni fornu og þrjár jarðir. 

11. maí 1965 62/20. maí 1965 
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Samþykkt Lög, 
af Alþingi nr. og dagsetn. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til lántöku 11. maí 1965 49/18. maí 1965 
vegna vegaframkvæmda. 

Ríkisstjóminni er heimilt að taka erlend eða innlend 
lán, að upphæð allt að 135,5 millj. kr., til framkvæmda 
á eftirgreindum þjóðvegum: 

Reykjanesbraut 115,0 millj. kr. 
Siglufjarðarvegur 13,0 — 
Múlavegur 4,5 — 
Ólafsvíkurvegur um Enni 3,0 — 

Lög um breyting á lögum nr. 51 10. júní 1964, 11. maí 1965 67/21. maí 1965 
um tekjustofna sveitarfélaga. 

Fjárhæð sú, sem draga má f r á hreinum tekjum gjald-
enda, áður en útsvar er lagt á, hækkar þannig: 

Hjá einstaklingum úr 25.000,00 kr. í 35.000,00 kr. 
Hjá hjónum úr 35.000,00 kr. í 50.000,00 kr. 
Fyrir hvert barn, innan 16 ára aldurs, á framfæri 
gjaldanda úr 5.000,00 kr. í 10.000,00 kr. 

Samkvæmt lögunum skal skattstiginn fyr ir einstaklinga 
og hjón vera þannig: 

A f fyrstu 20.000,00 kr. 10%. 
A f 20.000,00 kr,—60.000,00 kr. greiðast 2.000,00 kr. 
af 20.000,00 kr. og 20% af afgangi. 
A f 60.000,00 kr. og y f i r greiðast 10.000,00 kr., af 
60.000,00 kr. og 30% af afgangi. 

í kaupstöðum skulu útsvör 1.500,00 kr. og lægri felld 
niður. 

Refsiákvæðum laganna er breytt til þyngingar. 

Lög um breyting á lögum nr. 34 18. febr. 1953, 11. maí 1965 74/22. maí 1965 
um verðjöfnun á olíu og benzíni. 

Ráðherra er heimiiað að ákveða tímabundna greiðslu 
úr verðjöfnunarsjóði til rekstrar innflutningsstöðva, 
sem reistar kunna að verða utan Faxaflóa, ef ætla má, 
að flutningur olíu og benzíns á viðkomandi svæði væri 
ódýrari með því. 

Lög um breyting á lögum nr. 55 17. júlí 1964, um 12. maí 1965 70/21. maí 1965 
tekjuskatt og eignaskatt. 

Lögin hækka ýmsa frádráttarliði til skatts. Frádrátt-
arhæfur kostnaður við stofnun heimilis hækkar þannig 
úr 26.000,00 kr. í 32.000,00 kr., og hámark frádráttar 
vegna lífeyrisiðgjalda hækkar úr 10.000,00 kr. í 15.000,00 
kr., og er þá átt við lífeyri þeirra, sem eigi er að lög-
um skylt að tryggja sér eða maka sínum og börnum 
lífeyri. Frádráttur vegna iðgjalds af lífsábyrgð hækk-
ar úr 4.000,00 kr. í 6.000,00 kr. Slysadagpeningar skv. 
35. gr. og sjúkradagpeningar skv. 50. gr. laga nr. 40 / 
1963, um almannatryggingar, eru gerðir frádráttar-
bærir, svo og greiðslur svipaðs eðlis vegna veikinda eða 
slysa úr sjúkrasjóðum sveitarfélaga. 
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Iðnaðarmál. 

Lög um breyting á lögum nr. 86 15. maí 1964, um 6. maí 1965 24/8. maí 1965 
breytingu á lausaskuldum iðnaðarins í föst lán. 

Samkvæmt lögunum eru þær framkvæmdir lánshæfar, 
sem ráðizt var í til ársloka 1963. 

Landbúnaðarmál. 

Lög um breyting á lögum nr. 59 19. júlí 1960, um 23. febr. 1965 6/27. febr. 1965 
framleiðsluráð landbúnaðarins, verðskráningu, 
verðmiðlun og sölu á landbúnaðarvörum o. fl. 

Leyfi til slátrunar skal veita öllum félögum og einstakl-
ingum, sem sláturieyfi höfðu haustið 1963, svo og þeim, 
sem eignazt hafa sláturhús þessara aðila og tekið við 
rekstri þeirra, enda fuilnægi húsin þeim kröfum um 
búnað, sem gerðar eru í lögunum. 
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Samþykkt Lög, 
af Alþingi nr. og dagsetn. 

Lög um landgræðslu. 12. apríl 1965 17/24. apríl 1965 
Tilgangur laganna er að koma í veg fyr ir eyðingu gróð-
urs og jarðvegs og græða upp eydd og vangróin lönd. 

Landgræðsla ríkisins fer með landgræðslumál sam-
kvæmt lögum þessum og skal hafa aðsetur í Gunnars-
holti á Rangárvöllum. Starfsemin greinist í tvo þætti: 
sandgræðslu og gróðurvernd. 

Landbúnaðarráðherra fer með yfirstjórn landgræðslu-
mála. Hann skipar landgræðslustjóra að fengnum til-
lögum stjórnar Búnaðarfélags Íslands, sem jafnframt 
hefur umsjón með landgræðslumálum fyrir hönd ráð-
herra. 

Lög um búfjárrækt. 12. apríl 1965 21/24. apríl 1965 
Lögin f jal la um starfsemi búfjárræktardeilda búnaðar-
sambanda og héraðsráðunauta í búfjárrækt, nautgripa-
rækt, sauðfjárrækt, hrossarækt, svínarækt og alifugla-
rækt, sæðingu búf jár , ræktun erlendra búf járkynja og 
blöndun þeirra við innlent fé og forðagæzlu og fóður-
birgðafélög. 

Menntamál. 

Lög um stýrimannaskóla í Vestmannaevjum. 18. des. 1964 73/31. des. 1964 
Markmið skólans er að veita þá fræðslu, sem þarf til 
að standast fiskimannapróf. Skólinn starfar í einni 
tveggja ára deild fyr ir fiskimannapróf. Yf irst jórn skól-
ans er í höndum 5 manna skólanefndar. Kýs bæjar-
stjórn Vestmannaeyja f jóra , en ráðherra skipar einn, og 
skal hann vera formaður skólanefndar. Kostnaður við 
stofnvm og rekstur skólans greiðist úr bæjarsjóði Vest-
mannaeyja. 
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Samþykkt Lög, 
af Alþingi nr. og dagsetn. 

Lög um breyting á lögum nr. 51/1960 og lögum 19- des. 1964 72/31. des. 1964 
nr. 51/1962, um breyting á lögum nr. 60/1957, 
um Pláskóla íslands. 

Prófessorsembættum í læknadeild er f jö lgað úr 8 í 13. 

Lög u m Myndlista- og handíðaskóla Islands. 29. apríl 1965 38/11. maí 1965 
Tilgangur skólans er að veita kennslu og þjálfun í 
myndlistum, listiðnum og búa nemendur undir kennara-
störf í vefnaði, teiknun og öðrum greinum myndrænna 
lista, sem kenndar eru í skólum landsins. 

Menntamálaráðuneytið fer með yfirstjórn skólans. 
Lög-in koma í stað 7. gr. laga um iðnskóla nr. 45/ 

1955 og- önnur ákvæði, sem fara í bága við lögin. 

Lög um Húsmæðrakennaraskóla íslands. 6. maí 1965 63/18. maí 1965 
Húsmæðrakennaraskóli Íslands skal búa nemendur sína 
undir kennslu í hússtjórnarfræðum í barna- og fram-
haldsskólum og önnur hliðstæð störf, svo og undir f ram-
haldsnám við búsýsluháskóla. Skólinn er þriggja ára 
skóli, sem endar með húsmæðrakennaraprófi. Mennta-
málaráðuneytið skipar skólastjóra og kennara og fer 
með yfirstjórn skólans. 

Lög um breyting á lögum nr. 58/1946 um mennta- 6- m a í 1 9 6 5 5 6 / 1 4 - m a í 1965 

skóla. 
Samkvæmt lögunum skulu menntaskólarnir vera sex, 
tveir í Reykjavík, einn á Akureyri, einn á Laugarvatni, 
einn á Ísafirði og einn á Austf jörðum. Heimilt er að 
stofna fleiri menntaskóla í Reykjavík eða nágrenni. 
Menntaskólar utan Reykjavíkur eða nágrennis skulu 
vera heimavistarskólar. Kostnaður við stofnun og rekst-
ur menntaskóla greiðist úr ríkissjóði. 

Lög um almennar náttúrurannsóknir og Náttúru- 10. maí 1965 48/18. maí 1965 
fræðistofnun Íslands. 

Með almennum náttúrurannsóknum er í lögunum átt við 
undirstöðurannsóknir í dýrafræði, grasafræði, jarðfræði 
og landafræði, sem ekki eru unnar beinlínis í þágu 
atvinnuveganna. 

Íslenzkir ríkisborgarar skulu hafa forgangsrétt til 
almennra rannsókna á náttúru Íslands. Ráðherra getur 
veitt erlendum náttúrufræðingum heimild til að stunda 
almennar náttúrurannsóknir hér. 

Aðalverkefni Náttúrufræðistofnunar Íslands eru: 
A ð vera miðstöð almennra rannsókna á náttúru Ís-
lands, vinna að slíkum rannsóknum, samræma þær 
og efla. 
Að koma upp sem fullkommistu vísindalegu safni ís-
lenzkra og erlendra náttúrugripa og varðveita það. 
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Samþykkt Lög, 
af Alþingi nr. og dagsetn. 

10. maí 1965 57/20. maí 1965 

10. maí 1965 58/20. maí 1965 

10. maí 1965 64/21. maí 1965 

Lög um breyting á lögum nr. 41/1955, um greiðslu 
kostnaðar við skóla, sem reknir eru sameiginlega 
af ríki og sveitarfélögum. 

Lög um breyting á lögum nr. 53/1961, um Lista-
safn Íslands. 

Safnið er eign íslenzka ríkisins. Menntamálaráðuneytið 
fer með yf irst jórn þess. Menningarsjóður greiðir Lista-
safninu árlega a. m. k. Ve af tekjum sínum til listaverka-
kaupa. 

Lög um rannsóknir í þágu atvinnuveganna. 
Rannsóknarráð ríkisins er sjálfstæð rikisstofnun, sem 
heyrir undir menntamálaráðuneytið. 

Í rannsóknarráði skulu eiga sæti 21 maður, þar af 
7 alþingismenn, sem kosnir eru eftir hverjar alþingis-
kosningar. Aðra fulltrúa í rannsóknarráð skipar mennta-
málaráðherra eftir tilnefningum til 4 ára í senn. 
Menntamálaráðherra er formaður rannsóknarráðs. 

Rannsóknarráð ríkisins er ráðgjafarstofnun, sem vinn-
ur að eflingu hagnýtra rannsókna í landinu, en einnig 
að eflingu undirstöðurannsókna, að því leyti sem þau 
verkefni eru eigi í höndum Háskóla Íslands, og þá ja fn-
an í fullu samráði við hann. 

Rannsóknarráð skal vera ríkisstjórninni til ráðu-
neytis um rannsóknarmál. 

Rannsóknarráð kýs úr sínum hópi 5 manna fram-
kvæmdanefnd, sem i uníboði Rannsóknarráðs gerir til-
lögur um þau málefni, sem því eru falin í lögum þess-
um. Nefndin kýs sér formann. Menntamálaráðherra 
skipar framkvæmdastjóra Rannsóknarráðs að fengn-
um tillögum ráðsins. Rannsóknarráð skal koma saman 
eigi sjaldnar en tvisvar á ári. Ráðið er ólaunað. 

Verkefni Rannsóknarráðs ríkisins skulu m. a. vera: 
Ef l ing og samræming hagnýtra rannsókna og undir-
stöðurannsókna í landinu. 
Athuganir á nýtingu náttúruauðæfa landsins til nýrra 
atvinnuvega. 
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Lög, 
nr. og dagsetn. 

Gera tillögur um framlög ríkisins til rannsóknarmála. 
Oflun f jármagns til rannsóknarstarfseminnar almennt 
til viðbótar framlagi ríkisins. 
Að stuðla að söfnun erlendra rita og annarra upp-
lýsinga um rannsóknarstörf. 
Að beita sér fyrir skjótri hagnýtingu nýjunga hjá 
atvinnuvegunum. 
Samstarf við hliðstæðar erlendar stofnanir og stuðla 
að þátttöku Íslands í alþjóðlegu samstarfi á sviði 
rannsóknarmála. 

Samkvæmt lögunum skulu starfræktar eftirtaldar rann-
sóknarstofnanir, eftir því sem nánar er kveðið á í lög-
unum: Hafrannsóknarstofnun, rannsóknarstofnun fisk-
iðnaðarins, rannsóknarstofnun landbúnaðarins, rann-
sóknarstofnun iðnaðarins og rannsóknarstofnun bygg-
ingariðnaðarins. 

Samþykkt 
af Alþingi 

Siglingar. 

Lög um breyting á lögum nr. 66 17. júlí 1946, um 6.maí 1965 65/14. maí 1965 
atvinnu við siglingar á íslenzkum skipum. 

Breytt er undanþágum frá ákvæðum laganna um fjölda 
skip st j órn arm ann a. 

Sjávarútvegsmál. 

Lög um breyting á lögum nr. 97 18. des. 1961, um 19. des. 1965 60/24. des. 1964 
verðlagsráð sjávarútvegsins. 

Verðlagsráð sjávarútvegsins skal við ákvarðanir sínar 
um lágmarksverð á sjávarafla m. a. hafa hliðsjón af 
markaðsverði sjávarafurða á erlenaum mörkuðum, svo 
og framleiðslukostnaði þeirra. 

Náist ekki einróma samkomulag í verðlagsráði skal 
vísa ágreiningsatriðum til sérstakrar yfirnefndar. Skal 
hún skipuð 5 mönnum, tveimur tilnefndum af fisksölu-
aðilum í verðlagsráði, og skal annar tilnefndur úr hópi 
fulltrúa L.Í.Ú., en hinn úr hópi sjómannafulltrúa, tveim-
ur tilnefndum af fiskkaupendum í verðlagsráði, og skal 
a. m. k. annai' þeirra tilnefndur af þeim aðila, sem 
ágreiningur er við, og oddamanni, sem er forstöðu-
maður Efnahagsstofnunarinnar eða fulltrúi hans. 

Lög um breyting á lögum nr. 1 5. janúar 1938, um 8. marz 1965 8/17. marz 1965 
Síldarverksmiðjur ríkisins. 

Fellt er niður ákvæði 10. gr. laganna um, að samn-
ingsbundnir viðskiptamenn gangi fyrir öðrum um mót-
töku síldar. 
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Samþykkt Lög, 
af Alþingi nr. og dagsetn. 

Lög um ráðstafanir vegna sjávarútvegsins. 28. apríl 1965 34/8. maí 1965 
Samkvæmt lögunum skal ríkissjóður á árinu 1965 greiða 
fiskseljendum 25 aura verðuppbót á hvert kíló línu-
og handfærafisks. Þessi upphæð kemur til skipta milli 
sjómanna og útgerðarmanna samkvæmt samningum um 
hlutaskipti. 

Ríkissjóður leggur f ram 33 millj. kr. á árinu 1965, 
er verja skal til framleiðsluaukningar frystihúsa og 
annarra endurbóta í framleiðslu frystra fiskafurða. 
Stofnlánadeild sjávarútvegsins úthlutar fé þessu í 
samráði við Landsbanka Íslands og Útvegsbanka Ís-
lands eftir reglum, sem sjávarútvegsmálaráðherra setur. 

Á árinu 1965 heimilast að greiða úr ríkissjóði til 
skreiðarframleiðenda 10 millj. kr. til verðuppbóta á 
útflutta skreiðarframleiðslu eftir reglum, sem sjávar-
útvegsmálaráðherra setur. 

Virkjanamál. 

Lög um Landsvirkjun. 11- maí 1965 59/20. maí 1965 
Rikisstjórn og borgarstjórn skulu samkvæmt lögunum 
setja á stofn hið fyrsta virkjanafyrirtæki, er nefnist 
Landsvirkjun. Skal hvor aðili um sig eiga helming fyr ir -
tækisins og vera í einfaldri ábyrgð f y r i r ölium skuld-
bindingum þess, en um innbyrðis ábyrgð þeirra fer 
eftir eignarhlutföllum. Hvorugum aðila er heimilt að 
ganga úr fyrirtækinu án samþykkis hins. 

Tilgangur Landsvirkjunar er : 
A ð byggja og starfrækja mannvirki tii vinnslu og 

flutnings á raforku til almenningsnota og iðnaðar. 
A ð selja raforku í heildsölu til rafmagnsveitna sveit-

arfélaga, rafmagnsveitna ríkisins og iðjufyrirtækja, að 
svo miklu leyti sem héraðsrafmagnsveitur eða rafmagns-
veitur ríkisins hafa ekki milligöngu um raforkusölu til 
slíkra iðjufyrirtækja. 

A ð annast í samvinnu við raforkumálastjóra áætlana-
gerð um nýjar aflstöðvar og aðalorkuveitur á orkuveitu-
svæði Landsvirkjunar. 

Starfsemi Landsvirkjunar skal í upphafi beinast að 
öflun raforku fyr ir þau orkuveitusvæði, sem nú eru 
tengd Sogsvirkjun. Sýni áætlanir, að hagkvæmt sé að 
leggja aðalorkuveitur f rá orkuverum Landsvirkjunar 
til annarra orkuveitusvæða, skal einnig heimilt að tengja 
þau orkuverum fyrirtækisins. 

Landsvirkjun er heimilt með samningum að kaupa 
orkuver og aðalorkuveitur f rá öðrum aðilum og starf-
rækja þessi mannvirki. 

Landsvirkjun tekur við öllum eignum Sogsvirkjunar 
og eimhverfistöð Reykjavíkurborgar við Elliðaár ásamt 
áhvíiandi skuldum, svo og rekstri þessara mannvirkja 
með öllum réttindum og skyldum, er honum fylg ja . 
Jafnframt tekur Landsvirkjun við öllum vatnsréttind-
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Samþykkt 
af Alþingi 

Lög, 
nr. og dagsetn. 

um og réttindum ríkisins og- Reykjavikurborgar til 
virkjana í Sogi og í Þjórsá við Búrfell, svo og öllum 
áætlunum og undirbúningsframkvæmdum ríkisins vegna 
virkjunar við Búrfell. 

Ríkið og Reykjavíkurborg leggja Landsvirkjun til 
sem endurgjaldslaust stofnframlag eignir þær og rétt-
indi, sem greinir í ofangreindri málsgrein. 

Ríkisstjóminni er heimilt að ákveða, að ríkissjóður 
leggi Landsvirkjun til sem höfuðstól allt að 50 millj. 
kr. gegn jöfnu framlagi f rá Reykjavíkurborg. 

Landsvirkjun er heimilt að reisa allt að 210 þús. kw. 
raforkuver í Þjórsá við Búrfell ásamt aðalorkuveitum 
og gera nauðsynlegar ráðstafanir á vatnasvæði Þjórsár 
ofan virkjunarinnar til þess að tryggja rekstur hennar. 

Enn fremur er Landsvirkjun heimilt að reisa elds-
neytisaflstöðvar þær, sem fyrirtækið telur rétt að koma 
upp. 

Til byggingar nýrra aflstöðva og' aðalorkuveitna þarf 
Landsvirkjun leyfi ráðherra þess, sem fer með raf -
orkumál. 

Stjórn Landsvirkjunar skal skipuð sjö mönnum. Sam-
einað Alþingi kýs þrjá þeirra og borgarstjórn Reykja-
víkur þrjá. Ríkisstjórnin og borgarstjórn Reykjavíkur 
skipa sameiginlega s.jöunda manninn, og skal hann vera 
formaður. Nái eignaraðilar ekki samkomulagi um skip-
un oddamannsins, skal hann skipaður af Hæstarétti. 

Stjórn Landsvirkjunarinnar ákveður, að fengnum til-
lögum Efnahagsstofnunarinnar, heildsöluverð Lands-
virkjunar á raforku. 

Við virkjun Landsvirkiunar í Þjórsá við Búrfell skal 
fella niður aðflutningsgjöld og söluskatt af efni, tækj-
um og vélum til virkjunarinnar, svo og til eldsneytis-
stöðva Landsvirkjunar. Þegar virkjun þessi hefst, er 
ríkisstjórninni heimilt að ákveða, að ríkissjóður láni 
Landsvirkjun allt að 100 millj. kr. Jafnframt er ríkis-
stjóminni heimilt að ábyrgjast með sjálfsskuldarábyrgð 
lán, er Landsvirkjun tekur til Búrfellsvirkjunar að f j á r -
hæð allt að 1.204 millj. kr. (28 millj. dollara). 

Landsvirkjunin er undanþegin tekjuskatti, stimpil-
giöldum, útsvari, aðstöðugjaldi og öðrum gjöldum til 
ríkis, sýslusjóða og sveitarfélaga. 

Eigendum Laxárvirkjunar er heimilt að ákveða, að 
Laxárvirkjun sameinist Landsvirkjun. 

Laxárvirkjun er sameignarfyrirtæki rikis og Akur-
eyrarkaupstaðar. Eign ríkisins er 35% og Akureyrar-
kaupstaðar 65%. Við aukningu vatnsaflsstöðvanna á 
ríkið rétt á að eignast 50% fyrirtækisins. 

Tilgangur Laxárvirkjunar er að vinna raforku fyr ir 
núverandi orkuveitusvæði virkjunarinnar með eigin af l -
stöðvum eða afla hennar á annan hátt og selja rafork-
una í heildsölu til rafmagnsveitna ríkisins og héraðs-
rafmagnsveitna f r á aðalorkuveitu eða aflstöð. 

L ö g um Laxárvirkjun. 11. maí 1965 60/20. maí 1965 
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Samþykkt Lög, 
af Alþingi nr. og dagsetn. 

Laxárvirkjun er heimilt að' reisa allt að 12 þús. kw. 
raforkuver í Laxá við Brúar. 

Enn fremur er Laxárvirkjun heimilt að reisa elds-
neytisstöðvar þær, sem fyrirtækið telur rétt að koma 
upp. 

Til bygginga nýrra aflstöðva og aðalorkuveitna þarf 
Laxárvirkjun leyfi ráðherra þess, sem fer með raf -
orkumál. 

Stjórn Laxárvirkjunar skal skipuð f imm mönnum. 
Þar til ríkið er orðið eigandi að helmingi Laxárvirkj-
unar, skipar bæjarstjórn Akureyrar 3 menn, þar af 
einn sem formann stjórnarinnar, en ríkisstjórnin tvo. 
Þegar ríkið er orð'ið eigandi að hálfu fyrirtækinu skipa 
eignaraðilar tvo menn í stjórn hvor og sameiginlega 
þann fimmta, sem skal vera formaður. Nái eignarað-
ilar ekki samkomulagi um skipan oddamannsins, skal 
hann skipaður af Hæstarétti. 

Við næstu stækkun vatnsaflsstöðvanna í Laxá við 
Brúar er ríkisstjórninni heimilt að ákveða, að ríkis-
sjóður leggi Landsvirkjun til óafturkræft framlag allt 
að 5 millj. kr. gegn jö fnu framlagi Akureyrarkaup-
staðar. Þá er ríkissjóði heimilað að lána Laxárvirkjun 
allt að 20 millj. kr. Einnig' er ríkisstjórninni heimilað 
að láta ríkissjóð taka lán að f járhæð allt að 160 millj. 
kr. til að endurlána Laxárvirkjuninni. 

Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 54 
1949 og lög nr. 64 1950 um Laxárvirkjun. 

Þingsályktunartillögur. 

Þingsályktun um samþykkti til frest-
unar á fundum Alþingis samkvæmt 23. 
gr. stjórnarskrárinnar. 
(Samþ. 21. des. 1964.) 

Alþingi ályktar að veita samþykki til þess, 
að fundum þingsins verði frestað f rá 22. 
desember 1964 eða síðar, ef henta þykir, 
enda verði það kvatt saman á ný eigi síðar 
en 1. febrúar 1965. 

Þingsályktun um uppsetningu radar-
spegla á suðurströnd landsins. 
(Samþ. 4. marz 1965.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina 
að láta nú þegar fara f ram athugun á því, 
hvort unnt sé að auka öryggi sjófarenda við 
suðurströnd landsins og annars staðar, þar 
sem líkt stendur á, með því að korna fyr i r 

á strandlengjunni radarspeglum eða öðr-
um leiðbeiningartækjum fyrir radar. Reyn-
ist sú athugun jákvæð, verði slík radar-
merki sett upp hið allra fyrsta. 

Þingsályktun um ræktun skjólbelta. 
(Samþ. 4. marz 1965.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina 
að undirbúa og leggja fyr ir næsta reglulegt 
Alþingi frumvarp til laga um stuðning við 
kerfisbundna ræktun skjólbelta í landinu. 

Þingsályktun um aðstoð við þróunar-
löndin. 
(Samþ. 31. marz 1965.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina 
að láta fara f ram athugun á því, með hverju 
móti Ísland geti tekið virkari þátt en nú 
er í því að veita þróunarlöndunum aðstoð 
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til eflingar efnahagslegum framförum þar, 
og leggja niðurstöður þeirrar athugunar 
fyr i r Alþingi að henni lokinni. 

Þingsályktun um endurskoðun laga um 
aflatryggingarsjóð sjávarútvegsins. 
(Samþ. 31. marz 1965.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
skipa 7 manna nefnd samkvæmt nánari 
skilgreiningu til að endurskoða lög nr. 77 
28. apríl 1962, um aflatryggingarsjóð sjáv-
arútvegsins, og gera tillögur um breyting-
ar, eftir því sem henni þykir ástæða til. 

Þingsályktun um endurskoðun laga um 
1965—'68. 
(Samþ. 2. apríl 1965.) 

Í þingsályktun þessari er áætlun um tekj-
ur til vegaframkvæmda 1965—1968 og skipt-
ingu útgjalda. 

Þingsályktun um kvikmyndasýningar í 
sveitum. 
(Samþ. 7. apríl 1965.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
láta f ram fara í samráði við sveitarstjórnir 
athugun á því, hvernig hagkvæmast sé að 
skipuleggja kvikmyndasýningar í sveitum 
landsins. 

Þingsályktun um ræktun lerkis á Fljóts-
dalshéraði til framleiðslu á girðingar-
staurum. 
(Samþ. 28. apríl 1965.) 

Alþingi ályktar að fela landbúnaðarráð-
herra að hlutast til um, að skógrækt ríkis-
ins hef ji nú þegar ræktun lerkis á Hallorms-
stað eða grennd, með það fyr ir augum að 
leitast við að fullnægja þörf Íslendinga 
fyr ir girðingarstaura. 

Þingsályktun um síldarleit fyrir Vest-
fjörðum, Norðurlandi og Austfjörðum. 
(Samþ. 5. maí 1965.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
hlutast til um, að við síldarleit á sjó sé fyr ir 
hendi nægur kostur vel útbúinna rann-
sóknar- og leitarskipa, svo að unnt verði 
að halda uppi öflugri, samfelldri og sldpu-
legri síldarleit fyr ir Vestf jörðum, Norður-
landi og Austf jörðum, meðan sumarsíld-
veiðarnar standa yfir . Skal síldarleitin he f j -
ast eigi síðar en 15. maí sumar hvert. 

Þingsályktun um sildarflutninga og sild-
arlöndun. 
(Samþ. 5. maí 1965.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina 
að beita sér fyr ir samstarfi síldarverk-
smiðja og söltunarstöðva um rekstur flutn-
ingaskipa, er annazt gætu flutning bræðslu-
og saltsildar á hagkvæman hátt, einkum 
þegar móttökuskilyrði eru eigi fyr ir hendi 
í næstu höfnum við miðin. 

Þingsályktun um endurskoðun á gild-
andi reglum um tekjustofna sýslufélaga. 
(Samþ. 5. maí 1965.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina 
að láta, svo f l jótt sem auðið er, hef jast handa 
um endurskoðun á gildandi reglum um 
tekjustofna sveitarfélaga í því skyni að 
setja skýrari ákvæði um tekjustofna sveit-
arfélaga og sjá þeim fyr ir nægilegum tekj-
um til þess að mæta lögboðnum og öðrum 
óhjákvæmilegum útgjöldum. 

Þingsályktun um lýsisherzluverksmiðju. 
(Samþ. 5. maí 1965.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
láta nú þegar kanna möguleika á sölu 
hertrar síldarfeiti á erlendum mörkuðum 
og gera að öðru leyti rækilegar rannsóknir 
á þvi, hvort nú sé orðið tímabært að byggja 
verksmiðju tii herzlu síldarlýsis, skv. ákvæð-
um laga nr. 93 f rá 1942. 

Þingsályktun um eftirlit með fyrirtækja-
samtökum. 
(Samþ. 5. maí 1965.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina 
að láta athuga, með hverjum hætti hið 
opinbera geti haft eftirlit með viðleitni 
fyrirtækja til að hafa með sameiginlegri 
afstöðu á markaði óæskileg áhrif á verð-
myndun í landinu og hvernig bezt megi 
tryggja, að neytendur fái notið ávaxta 
aukinna framleiðsluafkasta í meira vöru-
úrvali og hagstæðara verðlagi. 

Þingsályktun um vigtun bræðslusíldar. 
(Samþ. 5. maí 1965.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina 
að skipa 5 manna nefnd til þess að athuga 
möguleika á því, að síld, sem lögð er í 
síldarverksmiðjur til bræðslu, verði keypt 
e f t i r v i g t . 



Sparisjóðirnir 1963 og 1964 
Í þessari grein er rætt um starfsemi sparisjóðanna 1963 
og 1964, en upplýsingum um þá er safnað saman af 
bankaeftirliti Seðlabanka Íslands. 

Grein þessi fjallar um starfsemi spari-
sjóðanna árin 1963 og 1964, en þeir 

voru í árslok 1964 60 að tölu. Fjórir spari-
sjóðir röfðu hætt starfsemi á árinu: Spari-
sjóður Akraness, sem Landsbankinn yfir-
tók, Sparisjóður Holta- og Ásahrepps, Spari-
sjóður Sauðárkróks og Sparisjóður Stykkis-
hólms, sem Búnaðarbankinn yfirtók alla. 
Einn sparisjóður tók til starfa á árinu, 
Sparisjóður Hornafjarðar. 

Á árinu 1963 höfðu þrír sparisjóðir hætt 
starfsemi sinni: Sparisjóður Húsavikur, sem 
Landsbankinn yfirtók, Sparisjóður Húna-
vatnssýslu, sem Búnaðarbankinn yfirtók og 
Samvinnusparisjóðurinn, sem gerður var 
að banka. 

Tölur úr reikningum framangreindra 
sparisjóða, sem hætt hafa, eru ekki teknar 
með hér á eftir. 

Stærð sparisjóðanna. 

Í 1. töflu er sýnd skipting sparisjóð-
anna eftir staðsetningu og upphæð spari-
f jár. Þar sést, að allir sparisjóðir í kaup-
stöðum nema einn hafa sparifjárinnstæður 
yfir 10 millj. kr., í kauptúnum með 300 
ibúa eða fleiri eru flestir með 1—10 millj. 
kr., og í sveitum eru flestir undir 5 millj. kr. 

Í 2. töflu eru sýndir helztu liðir í árslok 
1964 á efnahagsreikningum sparisjóðanna, 
sem raðað er eftir staðsetningu. Samkvæmt 
töflunni hafa 10 sparisjóðir í kaupstöðum 
samtals 45,7% af spari- og hlaupareikn-
ingsinnlánum og 44,7% af heildarútlánum. 

Í Reykjavík eru 22,0% innlána og 23,5% 
útlána, í kauptúnum 25,3% innlána og 
24,3% útlána, loks eru 24 sparisjóðir í 
sveitum með 7,0% innlána og 7,5% útlána. 

Í 3. töflu er reiknuð út meðalstærð spari-
sjóðanna miðað við árslok 1964 og sömu 
liði og í 2. töflu. Taflan sýnir í stórum 
dráttum, að meðalstærð sparisjóða í sveit-
um er rúmlega 1/4 af meðalstærð spari-
sjóða í kauptúnum, en meðalstærð þeirra 
síðarnefndu er hins vegar tæplega % af 
meðalstærð sparisjóða í kaupstöðum. Með-
alstærð sparisjóða í kaupstöðum er nálægt 
2/3 af meðalstærð sparisjóða í Reykjavík. 

Í 4. töflu er 10 stærstu sparisjóðunum 
raðað eftir upphæð sparifjárinnstæðna, 
en einnig sýndir fleiri liðir efnahagsreikn-
ingsins. Kemur þar í ljós, að rúmlega helm-
ingur allra innstæðna og útlána sparisjóð-
anna er hjá 5 stærstu sparisjóðunum, en 
rúmlega 2/3 hlutar þeirra hjá 10 stærstu 
sparisjóðunum. 

Efnahagur. 

Í 5. töflu er efnahagsyfirlit fyrir spari-
sjóðina árin 1963 og 1964. Hér á eftir verð-
ur gerð grein fyrir einstökum liðum þess. 

A. Eignir: 
Út lán. Útlán sparisjóðanna 1963 og 

1964, hlutfallsleg skipting og aukning á 
árinu 1964 er sýnd í 6. töflu. 

Stærsti liðurinn í útlánum sparisjóðanna 
eru víxillán, 48,6%, og hafa þau hækkað 
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1. tafla. Skipting sparisjóðanna eftir spariinnlánum 1964 og staðsetningu. 

2. tafla. Yfirlit yfir sparisjóðna íárslok 1964. 
(Í millj. kr.) 

Reykjavík Kaupstaðir Kauptún Sveitir Alls 
Tala sparisjóða 3 10 23 24 60 

Spariinnlán 223,8 422,3 239,6 71,8 957,5 
Hlaupareikningsinnlán 1,1 44,8 19,0 — 64,9 
Heildarútlán 187,8 357,4 194,8 60,1 800,1 
Stofnfé og varasjóður 12,5 40,1 17,0 7,2 76,8 
Niðurstöðutölur efnahagsreiknings . 238,0 517,6 279,4 80,2 1.115,2 

3. tafla. Meðalstærð sparisjóöanna í árslok 1964. 
(Í millj. kr.) 

Allt 
Reykjavík Kaupstaðir Kauptún Sveitir landið 

Spariinnlán 74,6 42,2 10,4 3,0 16,0 
Hlaupareikningsinnlán 0,4 4,5 0,8 — 1.1 
Heildarútlán 62,6 35,7 8,5 2,5 13,3 
Stofnfé og varasjóður 4,2 4,0 0,7 0,3 1,3 
Niðurstöðutölur efnahagsreiknings 79,3 51,8 12,1 3,3 18,6 

um 14,6% á árinu 1964. Lán gegn skulda-
bréfum, en þar er aðallega um að ræða 
lán gegn fasteignaveði, voru samtals 44,2% 
útlánanna 1964 og hafa hækkað um 17,5%. 
Útlánaaukningin 1964 hjá sparisjóðunum 
varð samtals 106,5 millj. kr. eða 15,3%, 
en árið 1963 varð hún 12,9%. 

Í 7. töflu eru útlán sparisjóðanna sýnd 
mánaðarlega sl. þrjú ár, og er um stöðuga 
hækkun að ræða öll árin. 

A ð r i r e i g n a l i ð i r . Hér er fyrst og 
fremst um að ræða inneignir í bönkum, 
sem námu í árslok 1964 256.839 þús. kr. 
Peningar í sjóði voru 13.414 þús. kr. Þessir 
tveir liðir, að frátöldum skuldum við banka, 
sem námu á sama tíma 2.908 þús. kr., voru 
26,2% af innstæðufé sparisjóðanna. Í árs-

lok 1963 var þetta hlutfall 25,2%. Áskilið 
er í lögum um sparisjóði, að þessir tveir 
liðir séu ekki minni en 7 % af innlánsfé 
hjá hverjum sparisjóði. Það er því greini-
legt, að sparisjóðirnir eru yfirleitt langt 
yfir þessu marki, enda þótt hlutfallið sé 
mjög mismunandi hjá hverjum einstökum. 

Á sama hátt er ákveðið í sparisjóðalög-
unum, að þessir tveir fyrrnefndu liðir ásamt 
eign í verðbréfum skuli nema minnst 1/10 
af innlánsfé. Þetta hlutfall var í árslok 
1964 28,2%, en í árslok 1963 27,3%. Þá 
skal þess getið, að með lögum er Seðla-
bankanum heimilað að skylda innlánsstofn-
anir til þess að eiga bundnar innstæður í 
Seðlabankanum. Innstæður sparisjóða sam-
kvæmt lögum þessum námu í árslok 1964 
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4. tafla. Yfirlit yfir 10 stærstu sparisjóðina í árslok 1964, raðað eftir upp-
hæð sparifjár. 

(Í þús. kr.) 
Stofnfé Niðurst.t. 

Spari- Hlaupar,- Heildar- og efnah,-
innlán innlán útlán varasj. reikn. 

1. Sparisjóður Reykjavíkur og nágrennis . 200.923 — 169.325 11.051 212.312 
2. Sparisjóðurinn í Keflavík 129.943 16.780 127.153 14.398 164.221 
3. Sparisjóður Hafnarfjarðar 102.426 14.226 85.257 9.812 128.109 
4. „ Mýrasýslu 59.715 9.137 54.297 4.299 74.822 
5. ,, Akureyrar 34.522 - — 29.564 3.081 38.248 
6. ,, Glæsibæjarhrepps 31.625 — 21.556 2.316 33.941 
7. „ Siglufjarðar 30.856 3.168 21.037 4.503 38.754 
8. „ Vestmannaeyja 27.199 764 18.990 1.063 29.604 
9. Eyrasparisjóður 22.438 — 18.403 2.216 25.405 

10. Sparisjóður Norðfjarðar 22.095 6.729 19.741 2.672 31.897 

Alls 661.742 50.804 565.323 55.411 777.313 
60 sparisjóðir alls 957.552 64.852 800.094 76.832 1.115.193 

10 stærstu sparisjóðirnir í % af 60 69,1 78,3 70,7 72,1 69,7 
5 stærstu sparisjóðirnir í % af 60 55.1 61,9 58,2 55,5 55,4 

5. tafla. Yfirlit yfir efnahag sparisjóðanna 1963— -1964. 
(Í þús. kr.) 

1962 1963 1964 
Eignir: 

1. Skuldabréf fyrir lánum: 
gegn fasteignaveði ......................................232.593 264.924 312.225 

,, sjálfskuldarábyrgð 6.523 25.658 26.966 
„ ábyrgð sveitarfélaga 5.862 6.934 9.460 
„ handveði og annarri tryggingu . . . . 4.658 3.726 5.202 

2. Verðbréf 18.381 18.848 21.039 
3 Víxlar 293.262 339.306 388.788 
4. Yfirdráttarlán 25.784 34.290 36.414 
5. Ýmsir skuldunautar 6.982 1.383 1.472 
6. Inneignir í bönkum 167.221 203.648 256.839 
7. Aðrar eignir 22.178 30.624 43.374 
8. Peningar í sjóði 14.000 14.757 13.414 

Alls 817.444 944.098 1.115.193 

Skuldir: 
1. Sparisjóðsinnstæðufé 704.818 817.485 957.552 
2. Innstæðufé á hlaupareikningi 45.327 49.318 64.852 
3. Skuldir við banka 459 258 2.908 
4. Innheimt fé, óútborgað 41 150 51 
5. Ýmsir lánardrottnar 483 1.091 1.772 
6. Fyrir fram greiddir vextir 9.008 9.655 11.226 
7. Varasjóður 55.870 64.417 75.028 
8 Stofnfé 1.438 1.724 1.804 

Alls 817.444 944.098 1.115.193 
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6. tafla. Útlán sparisjóðanna. 

7. tafla. Útlán sparisjóðanna í hver 
mánaðarlok 1962—1964. 

(Í millj. kr.) 

1962 1963 1964 

Janúar 485,1 615,2 701,8 
Febrúar 494,2 624,1 705,2 
Marz 500,9 635,3 708,3 
Apríl 512,2 638,3 718,5 
Maí 523,9 651,5 732,8 
Júní 540,0 664,6 744,7 
Júlí 552,5 676,3 762,9 
Agúst 561,5 681,6 768,6 
September . . . 577,9 690,7 773,0 
Október 592,6 696,5 789,2 
Nóvember . . . 599,8 693,7 795,4 
Desember . . . 614,1 693,7 800,1 

samtals 154 millj. kr. eða 15,1% af inn-
lánsfé þeirra. 

B. Skuldir: 
S p a r i f j á r i n n s t æ ð u r . Þær voru í árs-

lok 1964 85,9% af niðurstöðutölum efna-
hagsreikninga sparisjóðanna. Aukning 
sparifjárins árið 1964 varð hjá sparisjóð-
unum 140,1 millj. kr. eða 17,1%, en 16,0% 
árið 1963. 

Í 8. töflu er sýnd skipting sparif jár milli 
innlánsstofnana í árslok 1963 og 1964. 
Taflan sýnir, að 3/4 hlutar þess eru hjá 
bönkum, en 1/6 hluti hjá sparisjóðum. 

9. tafla. Hlutfallsleg aukning á sparifé hjá sparisjóðunum 1964 

8. tafla. Skipting sparifjár á innlánsstofnanir í árslok 1963 og 1964-. 
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10. tafla. Spariinnlán sparisjóðanna í 
hver mánaðarlok 1962—1964 

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

Gjöld: 1963 1964 
1. Vextir af innstæðufé 55.137 64,222 
2. Kostnaður við rekstur 10.948 14.974 
3. Önnur gjöld 3.589 1.607 
4. Tekjuafgangur 8.690 10.974 

Alls 78.364 91.777 

Tekjur: 
1. Vaxtatekjur 76.477 89.408 
2. Aðrar tekjur 1.874 2.351 
3. Tekjuhalli 13 18 

Alls 78.364 91.777 

11. tafla. Veltiinnlán sparisjóðanna í 
hver mánaðarlok 1962—1964. 

(Í millj. kr.) 

1962 1963 1964 
Janúar 33,6 51,9 53,2 
Febrúar 34,5 50,9 39,8 
Marz 22,2 39,3 40,3 
Apríl 39,1 45,3 43,2 
Maí 38,6 47,5 54,7 
Júní 38,0 49,4 52,3 
Júlí 34,4 54,1 60,0 
Agúst 51,1 48,1 66,7 
September 56,1 60,1 65,0 
Október 51,0 54,9 76,8 
Nóvember 52,4 48,8 68,2 
Desember 45,4 49,3 64,9 

Í 9. töflu er sýnt í stórum dráttum, hve 
mismunandi mikil aukning á spariinnlán-
um varð hjá sparisjóðunum á árinu 1964. 
Hlutfallsleg meðalaukning hjá einstökum 
stærðarflokkum er sýnd í aftasta dálki. 

Hjá tveimur sparisjóðum minnkaði spari-
féð á árinu 1964, en þremur á árinu 1963. 

Skipting sparifjárins eftir tegundum inn-
lána var þannig í árslok 1964, að innstæð-
ur á sparifjárávísanareikningum voru 36,1 
millj. kr., bundið sparifé var 309,6 millj. 
kr. og almennt sparifé 611,9 millj. kr. 

Í 10. töflu eru mánaðarlegar tölur um 
spariinnlánin sl. þrjú ár. Þar er sama þró-
un og í útlánum, stöðug hækkun öll árin. 

Velti innlán. í árslok 1964 voru 17 spari-

13. tafla. Nettóvextir sparisjóðanna 1964 

Tala sparisjóða með sparifjárinnstæður 
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14. tafla. Tekjuafgangur sparisjóðanna 1964 í hlutfalli við meðaleignir á 
árinu 

sjóðir með innstæður á hlaupareikningi, 
samtals 64,9 millj. kr. Höfðu þær hækkað 
um 31,7% á árinu, en aðeins um 8,6% árið 
1963. 

Í 11. töflu eru veltiinnlán sparisjóðanna 
sýnd í hver mánaðarlok sl. þrjú ár. 

V a r a s j ó ð i r og s t o f n f é sparisjóðanna 
var í árslok 1964 76.832 þús. kr., eða 6,9% 
af starfsfé þeirra, en 7% árið 1963. 

Rekstur. 

Í 12. töflu eru sýnd gjöld og tekjur spari-
sjóðanna árin 1963 og 1964. Stærstu lið-
irnir eru að sjálfsögðu vaxtagjöld og vaxta-
tekjur. Tölurnar í 13. töflu eru reiknaðar 
út á þann hátt, að fundið er út meðaltal af 
eignaliðum sparisjóðanna í ársbyrjun og 
árslok. Nettóvextir, þ. e. vaxtatekjur að 
vaxtagjöldum frádregnum, eru siðan reikn-
aðir út sem hlutfallstölur af þessu meðal-
tali. Taflan sýnir, að nettóvextir eru tölu-

vert mismunandi háir miðað við meðaleign-
ir, en eru þó hæstir hjá stærri sparisjóð-
unum, en lægstir hjá þeim minnstu. 

T e k j u a f g a n g u r sparisjóðanna varð ár-
ið 1964 10.974 þús. kr. eða tæp 12% af 
niðurstöðutölum, en 11,1% árið 1963. 

Í 14. töflu er tekjuafgangur sparisjóð-
anna reiknaður út sem hlutfall af meðal-
tali eigna í ársbyrjun og árslok 1964. 

Auk þess er sparisjóðunum raðað eftir 
stærð. Minnstu sparisjóðirnir sýna lökustu 
afkomuna, en sparisjóðir með innstæður 
frá 5 til 10 millj. kr. sýna hins vegar bezta 
afkomu. 

T e k j u h a l l i varð hjá einum sparisjóði 
árið 1964, 18 þús. kr., en hjá þremur árið 
1963, samtals 13 þús. kr. 

Kostnaður við rekstur jókst mikið á ár-
inu 1963 vegna kauphækkana, sem þá urðu 
á miðju ári, og varð hann um 14% af nið-
urstöðutölum. Árið 1964 varð hann þó enn 
hærri eða 16,3%. 



Fréttaþættir 
Utanríkisviðskipti — Gjaldeyrisstaða bankanna — Útgerð 
og aflabrögð — Landbúnaður — Kaupgjalds- og verðlags-
mál — Húsnæðismál — Peningamarkaðurinn — Við-
skiptasamningar — Gengisskráning. 

Utanríkisviðskipti. 

Meðfylgjandi töflur sýna inn- og út-
flutning árin 1963 og 1964 og það, sem 

af er árinu 1965. 
Vöruskiptajöfnuðurinn til júlíloka í ár 

var óhagstæður um 482 millj. kr., en var 
á sama tíma 1964 óhagstæður um 648 millj. 
kr. Heildarverðmæti innflutnings hefur 
aukizt um 4,4% fyrstu sjö mánuðina í ár 
en jókst um 20,8% á sama tímabili 1964. 
Innflutningur skipa- og flugvéla, sem jafn-
an er tekinn með í innflutningsskýrslum 
Hagstofunnar tvisvar á ári, þ. e. í júni og 
desember, var í júnímánuði sl. 468 millj. 
kr., en 581 millj. kr. i júni 1964. Sé þessi 

innflutningur dreginn frá heildartölunum, 
kemur í ljós, að almennur innflutningur 
fyrstu sjö mánuði þessa árs hefur aukizt 
um 9,8% á móti 3,9% á sama tímabili 1964. 
Verðmæti útflutnings jókst um 12,2% til 
júlíloka í ár, en á sama tímabili i fyrra varð 
aukningin 21,5%. 

Verðmæti útflutningsvörubirgða nam 
865 millj. kr. í júlilok sl., en var 1.155 millj. 
kr. í júlílok 1964. Frá ársbyrjun til júli-
loka 1965 jókst verðmæti útflutningsvöru-
birgðanna um 98 millj. kr., en á sama tima-
bili árið áður jukust birgðirnar um 474 
millj. kr. 

Tölur um útflutning helztu vöruflokka 
á fyrri helmingi ársins eru í II. töflu, við-

Inn- og útfluttar vörur (án skipa og flugvéla). 
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I. tafla. Inn- og útflutningur og vöruskiptajöfnuður í millj. kr. 
eftir mánuðum 1963—1965. 

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 viö einstök lönd i hlutfallstölum (%). 

Innf lutningur Utf lutningur 

Allt árið Jan.-júní Allt árið Jan.-júní 

1963 1964 1964 1965 1963 1964 1964 1965 

Frjálsgjaldeyrislönd 
Evrópa: 

Danmörk 8,0 7,0 6,8 8,5 2,8 5,1 3,3 5,3 
Finnland 2,6 1,9 2,1 2,0 3,3 3,4 2,6 1,7 
Noregur 10,1 10,8 13,2 5,2 3,0 6,4 3,5 1,4 
Svíþjóð 6,7 5,4 5,5 5,4 6,7 7,3 4,9 3,7 
Belgía 2,1 1,7 2,0 1,8 0,2 0,6 0,2 0,1 
Bretland 14,4 13,3 14,6 12,6 19,8 17,5 15,2 22,4 
Frakkland 1,3 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,4 0,9 
Grikkland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 1,1 1,4 0,7 
Holland 4,0 3,8 3,6 6,6 3,5 2,0 1,5 2,2 
Itaiía 1,2 0,9 0,8 0,8 4,6 3,9 3,9 6,3 
Portúgal 0,0 0,1 0,1 0,3 1,4 3,0 5,4 2,9 
Spánn 0,8 0,7 0,7 0,4 1,7 2,4 4,4 4,6 
V.-Þýzkaland 12,4 10,3 10,0 13,0 10,9 8,6 9,6 5,9 

Ameríka: 
Bandaríkin 12,0 11,9 11,8 12,5 15,6 16,0 17,8 19,0 
Kanada 0,2 7,9 8,1 7,9 0,6 0,0 0,0 0,9 
Kúba 0,1 0,0 0,0 0,1 — 0,0 0,0 — 

Afríka: 
Nígería 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 4,7 4,6 4,8 

Önnur lönd 5,3 5,7 6,0 6,8 2,0 2,1 1,7 2,2 

Frjálsgjaldeyrislönd samtals 81,2 82,5 86,5 85,0 81,4 85,2 81,4 85,0 

Vöruskiptalönd: 
Rússland 10,8 8,4 5,5 5,8 11,3 9,1 11,7 6,0 
A.-Þýzkaland 1,1 1,9 1,3 3,6 1,1 0,3 0,6 1,3 
Pólland 2,4 2,2 1,8 2,2 1,8 2,0 1,8 3,3 
Tékkóslóvakía 2,0 2,4 2,8 1,9 1,6 1,9 1,9 2,1 
Rúmenía 1,2 1,1 0,8 0,1 1,1 0,7 1,5 1,3 
Ungverjaland 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,4 — 

Brasilía 1,0 1,3 1,1 1,2 1,3 0,5 0,7 1,0 

Vöruskiptalönd samtals 18,8 17,5 13,5 15,0 18,6 14,8 18,6 15,0 

AIIs 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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skipti við einstök lönd í millj. kr. í III. 
töflu og í hlutfallstölum í IV . töflu. 

Gjaldeyrisstaða bankanna. 
Yfirlit u.m gjaldeyrisstöðu bankanna er 

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

Fyrstu sjö mánuði ársins batnaði staða 
bankanna í frjálsum gjaldeyri um 135 millj. 
kr., en versnaði í vöruskiptagjaldeyri um 
5 millj. kr., þannig að heildarstaðan batn-
aði um 130 millj. kr. frá ársbyrjun til júli-
loka. Á sama tímabili 1964 versnaði stað-
an í heild um 24 millj. kr. Eftir mánuðum 
var þróu.n gjaldeyrisstöðunnar 1965 þann-
ig, að í janúar versnaði staðan um 60 millj. 
kr., en batnaði í febrúar um 67 millj. kr. 
í marz versnaði staðan um 43 millj. kr., 
en batnaði svo lítið eitt í apríl. í mai batn-
aði staðan um 64 millj. kr., í júni um 66 
millj. kr. og i júli um 32 millj. kr. 

Í lok júlimánaðar 1965 nam gjaldeyris-
staðan 1.723 millj. kr. á móti 1.288 millj. 
kr. í júlílok 1964 og hefur þvi batnað um 
435 millj. kr. á sl. 12 mánuðum. 

Stuttar ábyrgðir, þ. e. til eins árs eða 
skemmri tíma, námu 439 millj. kr. i lok júlí 
1965 á móti 392 millj. kr. á sama tíma árið 
áður. Aðrar greiðsluskuldbindingar bank-
anna námu nú 517 millj. kr., en 455 millj. kr. 
árið áður. Ýmsar kröfur á útlönd námu 
179 millj. kr. í lok júlí s.l., en 170 millj. kr. 
árið áður. Gjaldeyrisstaða bankanna að við-
bættum óinnkomnum kröfum á útlönd, en 
frádregnum stuttum ábyrgðum og greiðslu-
skuldbindingum var 946 millj. kr. eignir 
umfram skuldir í lok júlí 1965, en 611 
millj. kr. á sama tíma 1964. Gjaldeyris-
staða bankanna, að kröfum og skuldbind-
ingum meðtöldum, hefur því batnað um 
335 millj. kr. á tímabilinu. Stutt vörukaupa-
lán innflytjenda, en þau eru innifalin í 
ábyrgðum og greiðsluskuldbindingum námu 
658 millj. kr. í lok júli sl., en 598 millj. kr. 
árið áður. 

Birgðir útflutningsafurða námu 865 
millj. kr. í lok júli 1965, en 1.155 millj. kr. 
á sama tíma árið áður. 

GJALDEYRISSTAÐA BANKANNA 

Útgerð og aflabrögð. 
Í síðustu yfirlitsgrein (Fjármálatíðindi, 

2. hefti 1964) var stuttlega rakin þróun 
aflabragða á árinu 1964. Nú eru til ná-
kvæmar tölur um aflann og hagnýtingu 
hans á því ári. Eru þær birtar í töflu á 
öðrum stað í blaðinu. 

Fyrirliggjandi eru upplýsingar um þró-
un útgerðar og aflabragða á fyrri helm-
ingi þessa árs. Vetrarvertíðin hófst viðast 
hvar með eðlilegum hætti, en strax í ann-
arri viku janúar byrjuðu allvíðtæk verkföll 
sjómanna, er gerðu það að verkum, að 
lítið var róið frá mörgum verstöðvum á 
Suðurnesjum og við Faxaflóa í janúar. 
Afleiðing verkfallanna var sú, að línuút-
gerð var með minnsta móti. Hins vegar 
hófust veiðar með netjum fyrr en oft áð-
ur, þar sem svo langt var liðið á línuver-
tíðina, er verkföllum lauk, að flestir út-
vegsmenn töldu ekki annað svara kostn-
aði en hefja þá strax veiðar með netjum. 
Aflinn á línu- og netjaúthaldinu var afar 
misjafn. Voru aflabrögð sæmileg og jafn-
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V. tafla. Gjaldeyrisstaða bankanna. 

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

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

2. liður sýnir nettóeign bankanna af víxlum og ávísunum, sem greiðast eiga í erlendum gjaldeyri. 
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VI. tafla. Fiskafli, sundurliðaður á togara og báta, frá 
janúar 1963 til mai 1965. 

M i ð a ð við allan fisk óslægðan upp úr sjó. 

1963 1 9 6 4 1 9 6 5 

Togarar Bátar Samtals Togarar Bátar Samtals Togarar Bátar Samtals 
toiui tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn 

Janúar 4.655 66.050 70.705 3.960 46.732 50.692 3.183 40.636 43.819 
Februar 4.507 34.273 38.780 4.845 64.340 69.185 5.253 69.306 74.559 
Marz 5.857 56.520 62.377 4.762 76.012 80.774 6.054 79.411 85.465 
Apríl 7.135 90.867 98.002 6.661 137.971 144.632 7.593 94.990 102.583 
Maí 9.038 56.116 65.154 7.461 30.031 37.492 6.948 23.461 30.409 
Júni 7.144 60.389 67.533 5.574 91.307 96.881 5.587 115.574 121.161 
Júlí 6.024 79.086 85.110 6.454 150.419 156.873 
Agúst 7.823 105.568 113.391 7.819 77.468 85.287 
September 4.504 86.645 91.149 4.262 101.419 105.681 
Október 5.096 19.248 24.344 4.909 71.677 76.586 
Nóvember 4.252 25.011 29.263 4.501 23.606 28.107 
Desember 5.782 22.009 27.791 3.975 35.348 39.323 

Samtals 71.817 701.782 773.599 65.183 906.331 971.514 

Jan.—júni 38.336 364.215 402.551 33.263 446.393 479.656 34.618 423.378 457.996 

VII. tafla. Fiskaflinn 1962—1965, skipt á fisktegundir. 
Aflinn talinn eins og í VI. töflu. 
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VIII. tafla. Hagnýting fiskaflans 1962—1965. 
Aflinn talinn eins og í VI. töflu. 

IX. tafla. Framleiðsla mjólkurafurða og sala þeirra innan lands 
1962—1965. 
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vel góð frá Hornafirði um mestallt Suður-
land, en léleg í Faxaflóa. Hins vegar var 
góður afli hjá Snæfellsness- og Vestfjarð-
arbátum. Á Norðurlandi spillti hafis fyrir 
allri útgerð, svo og víða um Austfirði, en 
þaðan var útgerð með minnsta móti á ver-
tíðinni. 

Miklar vonir höfðu verið bundnar við 
veiðar með þorsknót eftir þá góðu raun. 
sem þær gáfu á vertíðinni 1964. Nú brá 
hins vegar svo við, að afli í nót varð mikl-
um mun minni en á vertíðinni áður, þrátt 
fyrir mun meiri sókn. Nam aflinn í þorsk-
nót alls rúmlega 23 þús. lestum, samanbor-
ið við 41 þús. lest árið áður. 

Þorskaflinn á vertíðinni nam alls 229 
þús. lestum, þar af afli togaranna 29 þús. 
lestum, borið saman við 301 þús. lest á 
vertíðinni 1964 (afli togaranna var 28 þús. 
lestir) og 237 þús. lestir á vertíðinni 1963. 

Síldaraflinn varð töluvert minni á sl. 
vertíð en árið áður eða 58 þús. lestir á móti 
72 þús. lestum 1964. Mun það að nokkru 

leyti stafa af áðurgreindu verkfalli. Á hinn 
bóginn veiddust nú 49 þús. lestir af loðnu. 
en einungis 9 þús. lestir á vertíðinni 1964. 

Um miðjan maí hófust humarveiðar að 
venju, og voru aflabrögð allsæmileg. Þá 
hófust veiðar með dragnót um miðjan júni. 
Var veiðisvæðið nú viðáttumeira en undan-
gengin ár, þar sem þessar veiðar voru nú 
heimilaðar fyrir mestöllu Norðurlandi. 

Sumarsíldveiðar fyrir Norður- og Aust-
urlandi hófust að þessu sinni allmiklu fyrr 
en venja hefur verið undanfarin ár. Veidd-
ist fyrsta síldin hinn 24. maí. Allgóð veiði 
var fram undir mánaðamót júní/júlí. En 
hinn 27. júní hófst fyrirvaralaust verkfall 
skipstjóra á síldarskipunum. Stóð það í 
vikutíma. í júnílok var síldaraflinn norðan 
og austan lands orðinn samtals 644 þús. 
mál og tunnur, en um 600 þús. mál og tunn-
ur á sama tíma 1964. Aflinn var að lang-
mestu leyti hagnýttur til bræðslu, enda 
síldin misjöfn að stærð og mögur. Aðal-
veiðisvæðin voru djúpt út af Austfjörðum 
og Norðausturlandi. 

Landbúnaður. 
Síðastliðinn vetur var snjóléttur um allt 

land og veður oftast hæg. Þó var hafís 
nærri landi frá áramótum, og er á útmán-
uði leið, lokaði ísinn siglingum frá Horni 
austur um að Langanesi og á Austfjörðum 
suður þaðan til Hafnarness. Hafþök voru 
þó ekki lengi, nema fyrir Ströndum á vest-
anverðum Húnaflóa og beggja megin 
Langaness, en íshroði skammt undan öllu 
Norðurlandi og norðanverðum Austfjörð-
um fram í maímánuð. Þó kom hægur og 
fremur hagfelldur vorbati um mestan hluta 
landsins í siðustu viku aprílmánaðar, og 
var vorið áfallalaust og hlýindi, er á leið. 
Á Norðurlandi austan Öxarfjarðarheiðar 
og á Austurlandi öllu suður um og vestur 
að Skeiðarársandi var jafnan miklu kald-
ara en annars staðar á landinu, og kom 
vorbatinn þar seinna og miklu hægar. 
Einnig voraði seint í Strandasýslu norðan 
Steingrímsfjarðar. Um allt land var gróð-
ur og spretta heldur í seinna lagi, þvi að 
fáir dagar voru verulega hlýir og helzt til 
þurrviðrasamt fyrir gróðurinn, en veður 
voru mjög hagstæð til vinnubragða og fóru 
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vel með allan fénað, nema á Austurlandi. 
Þar fór gróðri og sprettu svo seint fram, 
að í júnílok var gróðurinn ekki miklu 
lengra kominn en oft í lok maímánaðar. 
Þar bættust einnig þau áföll á, að tún voru 
víða skaðsamlega kalin, einkum um mitt 
Fljótsdalshérað og á sumum fjörðunum, 
einkum Norðfirði og Fáskrúðsfirði. Sam-
kvæmt vandlega gerðri athugun trúnaðar-
rnanna Búnaðarfélags Íslands voru 240 tún 
í Múlasýslum stórkalin. Mældust í þessum 
240 túnum 946 ha svo iila farnir, að rækta 
þarf upp að nýju sem ógróna jörð, en 1.448 
ha þar að auki þannig komnir, að vonlítið 
er, að komið geti að teljandi gagni á þessu 
sumri, og aðeins 621 ha á þessum 240 tún-
um lítið skemmdir. Á mörgum túnum öðr-
um í sýslum þessum eru auk þessa meiri 
eða minni kalskemmdir, en þó ekki svo, að 
ástæða þyki til sérstakra aðgerða. Í Norð-
ur-Þingeyjarsýslu komu einnig fram veru-
legar kalskemmdir á nokkrum jörðum. 
Voru þar metnir um 80 ha, er rækta þyrfti 
að nýju, og aðrir 80 ha, er til lítilla nytja 
komu í ár. Þetta verður að teljast tals-
vert áfall fyrir landbúnaðinn og enn meira, 
vegna þess að fyrir þvi hafa orðið héruð, 
sem voru illa við því búin. En á móti þessu 
ijemur, — þó að í öðrum héruðum sé aðal-
lega —, að í gagnið kemur á þessu sumri 
rúmlega 6.000 ha nýræktartúna, er rækt-
uð voru og mæld 1964, og auk þess 1.000 
ha fóðurkálsakra. En það fer nú mjög í 
vöxt, að bændur komi sér upp slíkum ökr-
um til haustbeitar kúm og sláturfé. 

Allur fénaður gekk vel fram síðastliðið 
vor. Ær voru víða fleiri tvílembdar en 
venjulega. Lambahöld voru góð, og lömb-
um fór vel fram að vorinu og fram eftir 
sumri, nema á Austurlandi vegna kuldans 
og gróðurleysisins þar. Kýr mjólkuðu lítið 
á síðastliðnum vetri vegna þess, hve illa 
hey reyndust frá sumrinu 1964. Þrátt fyr-
ir talsvert mikla fjölgun kúa síðastliðið ár 
og mikla kjarnfóðurgjöf, var lítil sem eng-
in aukning á innvegnu mjólkurmagni hjá 
mjólkurbúum vetrarmánuðina 1964—1965, 
frá því er verið hafði veturinn 1963—64. En 
er leið að vori, tók mjólkurframleiðslan 
mjög að aukast, og var aukning mjólkur-
innar þvi meiri, er lengra leið á vorið, og 

þó mest er fram á sumarið kom. Vormán-
uðina apríl—júni var innvegin mjólk rétt 
við 2 millj. kg meiri en sömu mánuði 
1964 og í júlímánuði einum saman rúmlega 
1 millj. kg meiri en í júli 1964. 

Heyskapur byrjaði heldur i seinna lagi 
um allt land og miklu seinna en venjulega 
á Austurlandi. Í Eyjafirði og Skagafirði 
byrjaði heyskapur almennt 20.—30. júní, 
annars staðar á landinu óviða fyrr en í júlí-
byrjun og allvíða ekki fyrr en viku af júlí-
mánuði og jafnvel enn síðar, á Austur-
landi viða ekki fyrr en í lok þess mánaðar. 
Grasspretta var ekki mikil í byrjun júlí-
mánaðar, en fyrri hluta þess mánaðar spratt 
mjög ört, og varð grasvöxtur að lokum 
meiri en í meðalári víðast hvar. Heyskapar-
tið var mjög hagstæð fram til miðs ágúst-
mánaðar, og verður heyfengur að líkind-
um meiri en nokkru sinni áður á landinu 
öllu, þó mjög lítill á Austirrlandi sérstak-
lega. Þrátt fyrir hagstæða þurrka frá miðj-
um júlímánuði til miðs ágústmánaðar og 
mikið hagræði víða af súgþurrkun, verða 
hey nokkuð misjöfn að gæðum, vegna þess 
að talsverður hluti túnanna var úr sér 
sprottinn, er tími vannst til að slá þau. 
Þó má gera ráð fyrir, að hey reynist betur 
eftir þetta sumar en sumarið 1964. 

Kaupgjalds- og verðlagsmál. 
Í fréttaþætti um kaupgjalds- og verð-

lagsmál í síðasta hefti Fjármálatiðinda var 
skýrt frá breytingum á kjarasamningum 
fram í marzbyrjun þ. á. Verður nú þróun 
þessara mála rakin í aðalatriðum. 

Samkomulagið, sem gert var í júní 1964 
milli vinnuveitenda og verkalýðsfélaga fyr-
ir milligöngu ríkisstjórnarinnar, var yfir-
leitt aðeins til eins árs og hófust því samn-
ingaumleitanir milli þessara aðila aftur í 
vor. Á Norður- og Austurlandi tókust samn-
ingar tiltölulega fljótt, en voru að vísu 
ekki samþykktir alls staðar á svæðinu, en 
þó víðast hvar. Giltu samningarnir frá 1. 
júni til eins árs og eru í aðalatriðum á þá 
leið, að kaup hækkar um 4% og vinnutími 
styttist úr 48 í 45 stundir á viku. 

Hinn 10. júlí sömdu verkalýðsfélögin í 
Reykjavík og Hafnarfirði um 4% kaup-
hækkun og styttingu á vinnutima úr 48 í 
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X. tafla. Vísitala framfærslnkostnaðar. 
Marz 1959 = 100 

1961 1962 1963 1964 1965 
Janúar 104 116 128 149 167 
Febrúar 104 116 128 153 168 
Marz 104 116 129 158 168 
Apri ! 104 116 130 161 169 
Maí 104 116 131 163 171 
Júní 104 116 131 163 171 
Júlí 105 117 132 163 171 
Agúst 106 120 133 163 172 
September 110 122 138 163 174 
Október 114 125 144 163 
Nóvember 116 125 146 164 
Desember 115 126 146 165 

A T H . Umreikna má þessa vísitölu i visitölu sam-
kvæmt eldra grundvelli með því að margfalda hana 
með 2,025. 

44 stundir á viku, en þetta hvort tveggja 
nemur um 13,1% kauphækkun. Þessir 
samningar gilda einnig til 1. júní 1966. 
Önnur verkalýðsfélög á landinu hafa sam-
ið um svipaðar hækkanir, en þó með ýms-
um frávikum. 

Auk þessara aðalbreytinga fólu samn-
ingarnir alls staðar í sér meiri og minni 
flutninga á starfsheitum í hærri taxta, svo 
og ýmsar aðrar breytingar, þannig að raun-
veruleg kauphækkun verður meiri en 
13,1%, þegar á heildina er litið. Rikis-
stjórnin greiddi fyrir sitt leyti fyrir samn-
ingagerðinni með fyrirheiti um sérstakar 
aðgerðir í húsnæðismálum, en þeirra er 
getið í sérstökum fréttaþætti annars stað-
ar í þessu hefti Fjármálatíðinda. 

Í kjölfar verkalýðsfélaganna hafa, þegar 
þetta er ritað, siglt nokkur félög iðnaðar-
manna, svo sem félög málmiðnaðarmanna, 
skipasmiða og rafvirkja. Hafa þau samið 
um svipaða beina kauphækkun, svo og stytt-

ingu vinnutíma í 44 stundir á viku, en voru 
þó yfirleitt fyrir með styttri vinnuviku en 
verkamenn, þannig að bein kauphækkun 
ásamt vinnutímastyttingu verður hlutfalls-
lega minni en hjá verkamönnum. Þessi fé-
lög hafa auk þess samið um flokkatilfærslur 
0. fl. 

Verzlunarmenn fengu frá 15. júlí 4% 
kauphækkun, en eru að öðru leyti bundnir 
af eldri samningum til næstu áramóta. 
Svipað gildir um opinbera starfsmenn inn-
an vébanda BSRB, en þeir fengu einnig 
4% hækkun frá 15. júlí að telja, svo og 
styttingu á vinnuviku úr 48 í 44 stundir á 
viku, þar sem um það var að ræða. Annars 
eiga nýir heildarsamningar til tveggja ára 
milli BSRB og ríkisins að taka gildi um 
n.k. áramót. 

Sjómannastéttin hefur almennt samið 
um launahækkanir í sumar. Þannig varð 
14% hækkun á kaupi togarasjómanna frá 
1. ágúst sl., og hækkun til bátasjómanna 
verður um 13,1%, en er ekki fyllilega frá-
gengin, þegar þetta er ritað. Sjómenn á 
farskipum hafa nýlega fengið 5,2% hækk-
un á allt kaup, 13,1% hækkun á yfirvinnu 
og fjölgun frídaga, sem jafngildir vinnu-
tímastyttingunni í landi. Yfirmenn á skip-
um fengu 4% beina kauphækkun, 13,1% 
hækkun á yfirvinnu fyrstu 2 árin í starfi, 
eftir það hækka yfirvinnugreiðslur enn um 
2,5% og eftir 4 ár um 5%. Eftir eins árs 
starf fá fastir starfsmenn auk þess 20 daga 
lengingu á fríi til samræmis við styttingu 
vinnuvikunnar í landi. Ýmsar aðrar breyt-
ingar voru gerðar á samningunum, svo sem 
um greiðslur fyrir laugardagsvinnu, hækk-
un á sjúkrasjóðsgjaldi o. fl. 

Eins og gert var ráð fyrir í júnisamkomu-
laginu 1964, er nú greidd verðlagsuppbót á 
laun samkvæmt kaupgreiðsluvisitölu, sem 
reiknuð er út eftir vísitölu framfærslu-
kostnaðar á þann hátt, að ekki er tekið til-
lit til þeirrar hækkunar eða lækkunar á 
framfærsluvísitölunni, sem stafar af breyt-
ingu á vinnuliðum verðlagsgrundvallar 
landbúnaðarvara. Verðlagsuppbót greiðist, 
ef kaupgreiðsluvísitalan verður hærri en 
163 stig og nemur uppbótin sem svarar 
0,61% af grunnlaunum fyrir hvert stig, sem 
hún er hærri. Kaupgreiðsluvísitalan er 
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reiknuð eftir visitölu framfærslukostnaðar 
f jórum sinnum á ári, þ. e. 1. febrúar, 1. maí, 
I. ágúst og 1. nóvember, og gildir við 
ákvörðun verðlagsuppbótar á laun frá byrj-
un næsta mánaðar, eftir að hún er reiknuð. 

Vísitalan var fyrst reiknuð út eftir visi-
tölu framfærslukostnaðar 1. nóvember 1964 
og reyndist þá vera 163 stig eða hin sama 
og grunntalan, og var því ekki um að ræða 
greiðslu verðlagsuppbótar á laun til febrú-
arloka 1965. Hinn 1. febrúar sl. reyndist 
kaupgreiðsluvísitalan 168 stig og verðlags-
uppbótin því 3,05% af grunnlaunum og 
hliðstæðum greiðslum til maíloka. Hinn 1. 
maí var vísitalan 169 stig og verðlagsupp-
bótin 3,66% og gilti á tímabilinu 1. júni 
—31. ágúst 1965, en vísitalan hinn 1. ágúst 
sl. reyndist 171 stig, og verðlagsuppbótin 
frá 1. september er þvi 4,88% til nóvember-
loka. 

Vísitala framfærslukostnaðar er sýnd i 
X. töflu. Hún hefur hækkað frá áramótum 
til ágústloka um 7 stig eða 4,2%, sem er 
miklu minni hækkun en á sama tímabili 
1964, er hækkunin nam 17 stigum eða 
II,6%. 

Vísitala byggingarkostnaðar er sýnd í 
XI. töflu. Vísitalan í júni sl., en hún gildir 
frá 1. júlí—31. október 1965, var 248 stig 
og hefur hækkað um 29 stig frá sama tíma-
bili 1964 eða um rúm 13%. Hækkunin staf-
ar að langmestu leyti af hækkun á kaup-
gjaldi, en einnig kemur til hækkun á timbri, 
steypu og gatnagerðargjaldi. 

Húsnæðismál. 
Til þess að greiða fyrir kjarasamningum 

milli verkalýðsfélaganna og vinnuveitenda 
í sumar hefur ríkisstjórnin lýst yfir því, að 
hún myndi beita sér fyrir eftirfarandi að-
gerðum í húsnæðismálum, en yfirlýsing 
rikisstjórnarinnar er rakin hér í aðalatrið-
um: 

1) Lánsupphæð til þeirra umsækjenda 
um íbúðalán, sem hófu byggingarfram-
kvæmdir á tímabilinu 1. april—l.desember 
1964 hækkar úr 155 í 200 þús. kr. út á 
hverja íbúð. 

2) Hámarkslán Húsnæðismálastjórnar 
verða endurskoðuð frá og með n.k. áramót-
um, og verður höfð hliðsjón af hækkun 

vísitölu byggingarkostnaðar frá þvi 1. júli 
1964. Ætlunin er, að lánsupphæðir verði 
síðan endurskoðaðar árlega með hliðsjón 
af breytingum byggingarkostnaðar. Hækk-
un lánsupphæðar næstu fimm ár skal þó 
ekki nema lægri fjárhæð en 15 þús. kr. á 
ári. 

3) Ríkisstjórnin og Reykjavíkurborg 
skulu í samvinnu við verkalýðsfélögin hef j-
ast handa um byggingar hagkvæmra og 
ódýrra íbúða í fjölbýlishúsum. Skulu ekki 
færri en 250 íbúðir byggðar á ári, er byrj-
að verði á frá og með 1966 fram til ársins 
1970. Af þessum 250 íbúðum verði 200 
ætlaðar til sölu til láglaunafólks í verka-
lýðsfélögum, en 50 ráðstafað af Reykja-
víkurborg, m. a. í sambandi við útrýmingu 
heilsuspillandi húsnæðis. 

Með byggingum þessum á um leið að 
sannreyna, hve mikið megi lækka bygging-
arkostnað með góðri skipulagningu og full-
komnustu tækni, sem við verður komið, og 
er þvi lýst nokkru nánar í yfirlýsingunni. 

Þeir meðlimir verkalýðsfélaganna, sem 
eiga kost á að kaupa þær 200 íbúðir á ári, 
sem að framan greinir, en þær verða ýmist 
2ja, 3ja eða 4ra herbergja, skulu fá allt 
að 80% lán út á verðmæti þeirra. Miðað 
er við, að útborgun 20% af verðmæti íbúð-
anna verði þannig, að 5% greiðist ári áður 
en flutt er inn, en síðan 5% á ári í þrjú ár. 
Tryggt verði, að lánin geti orðið a. m. k. 
til 33ja ára, þ. e. a. s. þrjú afborgunarlaus 
ár, en endurgreiðsla á 30 árum. Að öðru 
leyti verði kjörin þau sömu og á lánum 
Húsnæðismálastjórnar á hverjum tíma. 

Yfirumsjón með framkvæmd þessarar 
byggingaráætlunar er í höndum nefndar, 
sem nýlega hefur verið skipuð og í eru tveir 
fulltrúar frá Húsnæðismálastjórn, einn frá 
Reykjavíkurborg, einn frá Alþýðusambandi 
Íslands og einn tilnefndur af fulltrúaráði 
verkalýðsfélaganna í Reykjavik. 

4) Loks var í yfirlýsingu rikisstjórnar-
innar gefið fyrirheit um, að hafin skyldi 
nú þegar endurskoðun laga um verkamanna-
bústaði og gildandi lagaákvæði um opin-
bera aðstoð vegna útrýmingar á heilsu-
spillandi húsnæði með það fyrir augum að 
sameina til frambúðar í einum lagabálki 
og samræma öll ákvæði um opinbera aðstoð 
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við húsnæðisöflun láglaunafólks, þar á 
meðal um þær íbúðabyggingar, sem um 
ræðir í lið 3) hér að framan. Ríkisstjórnin 
mun hafa fullt samráð við verkalýðsfélögin 
um þessa endurskoðun. 

Peningamarkaðurinn. 
Peningamálin fyrstu sjö mánuði þessa 

árs einkenndust af mildu útstreymi f jár 
úr Seðlabankanum, sem annars vegar staf-
aði af greiðsluhalla ríkissjóðs og hins 
vegar af gjaldeyriskaupum bankans. Um 
leið hefur peningavelta verið mikil og pen-
ingamagn, bæði seðlar og veltiinnlán. farið 
vaxandi. Sparifé hefur aukizt mjög og 
einnig útlán banka og sparisjóða. Útlán 
hafa þó vaxið minna en heildarinnlán og 
heildarstaða bankakerfisins gagnvart 
Seðlabankanum batnað. Gjaldeyrisstaða 
bankanna batnaði á þessu tímabili um rúm-
ar 130 millj. kr., eins og greint er frá i 
fréttaþætti um gjaldeyrisstöðuna hér að 
framan. Þróunin til júlíloka verður nú rak-
in lítið eitt nánar. 

Í árslok 1964 námu nettóinnstæður rík-
issjóðs og ríkisstofnana 273,7 millj. kr., 
en í júlilok í ár var um 19,9 millj. kr. nettó-
skuld að ræða. Staðan versnaði því um 
293,6 millj. kr. á þessum sjö mánuðum. Á 
sama tíma síðastliðið ár versnaði staðan um 

PENINGAMAGN 

SPARIFÉ I BÖNKUM O G 
SPARISJÓÐUM 

352,8 millj. kr. Yfirleitt versnar staðan 
fram eftir ári, en batnar síðari mánuði 
þess. Þróunin hefur verið mun verri, bæði 
í ár og sl. ár, en algengast er, enda hefur 
greiðslustaða ríkissjóðs verið mjög erfið 
á þessum tíma. Fyrstu sjö mánuði ársins 
1963 batnaði staða ríkissjóðs og ríkisstofn-
ana um 149,6 millj. kr. Við samanburð á 
þróuninni þá, í ár og í fyrra verður þó 
að hafa í huga, að stór hluti af andvirði 
enska lánsins kom inn á reikning ríkissjóðs 
á fyrri helmingi ársins 1963. 

Staða fjárfestingarlánastofnana við 
Seðlabankann batnaði um 184,0 millj. kr. 
á tímabilinu, en hafði batnað um 18,8 millj. 
kr. árið 1964. Aðalástæðan fyrir þessari 
bættu stöðu var samkomulag milli Seðla-
bankans, Landsbankans og Útvegsbankans 
frá því í janúar sl., sem fól m. a. í sér, að 
bundnu fé í Seðlabanka vegna stofnlána 
var breytt í framlag til Stofnlánadeildar 
sjávarútvegsins. Var þar um að ræða 150,5 
millj. kr. frá Landsbanka og 30,6 millj. 
kr. frá Útvegsbanka. Tilfærslan hafði í 
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XII. tafla. Yfirlit um peningamál. 

1) Peningamagn: Samanlögð seðlavelta, innstæður í sparisjóðsávísanareikningum og hlaupareikningum við-
skiptabanka og sparisjóða að frádregnu geymslufé vegna innflutnings og enn fremur hlaupareikningsinn-
stæður í Seðlabankanum aðrar en innstæður rikissjóðs og mótvirði bandariskra vörukaupalána (P.L. 480 
lána). 

2) Mótvirðisfé og geymslufé: A u k mótvirðisf jár á reikningum Seðlabankans er hér með talið mótvirði banda-
rískra vörukaupalána og geymslufé vegna innflutnings. 

3) Heildarútlán: Sama tala og í 9. dálki X I V . töflu. 
4) Lán Seðlabanka til ríkissjóðs og fjárfestingarlánastofnana, nettó: Samanlagðar tölur úr 2., 5. og 6 dálki 

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

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

2) Mótvirðis fé : Þarna er auk mótvirðisf jár á nafni ríkissjóðs og Framkvæmdabankans talið mótvirði banda-
rískra vörukaupalána (P.L. 480). 
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XIV. tafla. Úr reikningum viðskiptabanka og sparisjóða. 

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

2) Spariinnlán eru hér tilgreind að frádregnum innstæðum í sparisjóðsávisanabókum. 
3) M e ð veitiinniánum er talið geymslufé vegna innfiutnings og innstæður í sparisjóðsávísanabókum. 
4) Í töflunni eru innlán og útlán þeirra sparisjóða, sem breytt hefur verið í útibú banka eða sjálfstæða banka, 

talin með innlánum og útlánum bankanna öli árin. Þ ó eru inn- og útlán sparisjóða Kaupfélags Þingeyinga 
og N.-Þingeyinga ekki innifalin í tölum bankanna nema í júní og júlí 1965. Þeir tveir sparisjóðir samein-
uðust umboðsskrifstofum Samvinnubankans á Húsavik og Kópaskeri 25. júni s.l. 
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XV. tafla. Efnahagsreikningur Seðlabankans. 
í millj. kr. 



F R É T T A Þ Æ T T I R , Peningamarkaðurinn 85 

XV. tafla, frh. Efnahagsreikningur Seðlabankans. 
Í millj. kr. 
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för með sér bætta stöðu Stofnlánadeildar-
innar við Seðlabankann, og jafnframt kom 
framlagið inn í útlánatölu Landsbankans 
og Útvegsbankans og sem lækkun á bundn-
um innstæðum þeirra i Seðlabankanum. 

Samkvæmt XIII. töflu hefur aðstaða inn-
lánsstofnana (nettó) gagnvart Seðlabank-
anum að undanskildum endurseldum víxl-
um batnað um 1,8 millj. kr. Sé hins vegar 
bætt við tilfærslu bundins f jár vegna stofn-
lána að upphæð 181,1 millj. kr., hefði stað-
an batnað um 182,9 millj. kr. Á sama tima 
árið 1964 batnaði hún um 299,6 millj. kr. 
Almennar innstæður jukust nú um 20,2 
millj. kr., en höfðu aukizt um 167,6 millj. 
kr. árið áður, enda var lausafjárstaðan i 
árslok 1963 mjög erfið. Reikningsskuldir 
og lán gegn verðbréfum jukust nú um 7,0 
millj. kr., en árið áður um 10,4 millj. kr. 
Lausafjárstaða banka og sparisjóða i júlí-
lok á þessu ári var fremur góð, enda út-
streymi f jár úr Seðlabankanum á árinu 
vegna rýrnunar á stöðu. ríkissjóðs og bættr-
ar gjaldeyrisstöðu. Eins og fyrr segir, var 
í janúar sl. gerð tilfærsla á bundnu fé í 
Seðlabankanum vegna Stofnlánadeildar 
sjávarútvegsins, þannig að það lækkaði um 
181,1 millj. kr. Hins vegar jukust inn-
stæður í Seðlabankanum á bundnum reikn-
ingum vegna bindiskylduákvæða nú um 
175,5 millj. kr., en 147,5 millj. kr. á sama 
tíma árið 1964. 

Hinn 14. maí sl. setti bankastjórn Seðla-
bankans nýjar reglur um bindiskyldu inn-
lánsstofnana. Aðalbreytingin fólst í því, að 
hámark bindingar var sett 18% af heild-
arinnstæðum hverrar innlánsstofnunar. Skv. 
lögum nr. 10 frá 1964 hefur Seðlabank-
inn heimild til að ákveða bindingu allt að 
25%, þannig að sú heimild er nú ekki full-
notuð. Þeirri reglu, að stærri innlánsstofn-
anir greiði inn mánaðarlega og þær minni 
ársfjórðungslega sem svarar 25% af aukn-
ingu heildarinnstæðna, var ekki breytt, en 
hins vegar var sú lágmarksfjárhæð, sem 
innlánsstofnunum er skylt að binda, hækk-
að úr 2% upp í 3% á ári af heildarinn-
stæðum hjá viðkomandi stofnun. Þó skal 
bundna innstæðan ekki fara fram úr 18%. 

Samkvæmt sérstöku samkomulagi á ár-
inu 1963 lögðu viðskiptabankarnir og 

MÓTVIRÐISFÉ O G GEYMSLUFÉ 

stærstu sparisjóðir suðvestan lands sem 
svaraði 15% af innlánsaukningunni á ár-
inu 1963 til framkvæmda innan ramma 
framkvæmdaáætlunar ríkisstjórnarinnar. Á 
árinu 1963 nam framlagið 10%, og á þessu 
ári er einnig miðað við 10%. Seðlabankinn 

HEILDARÚTLÁN BANKA O G 
SPARISJÓÐA 
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XVI. tafla. Efnahagsreikningur viðskiptabankanna * 
Samandreginn efnahagur Landsbankans, títvegsbankans, Búnaðarbankans, 

Iðnaðarbankans, Verzlunarbankans og Samvinnubankans. 

* Í X V I . töflu eru meðtaldir þeir sparisjóðir, sem breytt hefur verið í útibú banka eða sjálfstæða banka til 
maíloka 1965. í júní sl. yfirtóku umboðsskrifstofur Samvinnubankans á Húsavík og Kópaskeri starf-
semi sparisjóðs Kaupfélags Þingeyinga og sparisjóðs N.-Þingeyinga. Tö lur úr efnahag þessara sparisjóða eru 
innifaldar í júnítölum töflunnar. Breyting til samræmis hefur ekki verið gerð aftur í tímann. 
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annast milligöngu um lánveitingar, en lán-
in eru veitt í nafni viðkomandi banka eða 
sparisjóða. 

Endurkeyptir víxlar í Seðlabankanum 
námu 740,6 millj. kr. í júlílok. Var víxil-
eignin 36,4 millj. kr. minni en í árslok 1964. 
Á sama tíma 1964 var um að ræða aukn-
ingu á endurkeyptum víxlum að upphæð 
86,5 millj. kr., enda jukust birgðir útflutn-
ingsafurða mjög á því tímabili. 

Útstreymi fjár úr Seðlabankanum vegna 
aukningar verðbréfaeignar nam 29,3 millj. 
kr. Var aðallega um að ræða kaup vegna 
Raforkusjóðs og Fiskveiðasjóðs. 

Heildarinnstæður í bönkum og sparisjóð-
um jukust um 840,8 millj. kr. til júlíloka, en 
höfðu aukizt um 709,7 millj. kr. á sama tíma 
árið 1964. Aukning spariinnlána var mun 
meiri nú er árið áður eða 511,2 millj. kr. á 
móti 328,9 millj. kr. Hins vegar jukust velti-
innlán nú um 329,6 millj. kr., en 380,8 
millj. kr. árið áður. Hlutur sparisjóðanna 
er um 18% af sparifjáraukningu og rúm 
3% af aukningu veltifjár. 

Skv. XIV. töflu hafa útlán banka og 
sparisjóða aukizt um 821,2 millj. kr. til 
júlíloka á þessu ári, en um 593,6 millj. kr. 
á fyrra ári. Eins og getið var hér að fram-
an, eru framlög Landsbankans og Útvegs-
bankans til Stofnlánadeildar sjávarútvegs-
ins talin með útlánum bankanna. Námu 
þau 181,1 millj. kr. og komu fyrst fram i 
útlánatölum bankanna í janúar sl. Ef 
þessi útlán eru undanskilin, hefur aukn-
ingin numið 640,1 millj. kr. Miðað við þessa 
tölu, hafa útlán banka og sparisjóða auk-
izt um tæp 10% til júlíloka þessa árs, en 
heildarinnlánin um rúm 13%. Er það út af 
fyrir sig hagstæð þróun. Á sama tíma á 
síðasta ári var hlutfallsleg aukning útlána 
og heildarinnlána nær því sú sama og nú. 
Af útlánaaukningunni fór mestur hluti til 
verzlunar eða 183,6 millj. kr., til sjávarút-
vegs 95,4 millj. kr. og iðnaðar 74,0 millj. 
kr. Á sama tíma í fyrra fékk verzlunin 
138,2 millj. kr„ iðnaður 2,2 millj. kr. og 
sjávarútvegur 264,9 millj. kr., enda var 
þá um að ræða mikla aukningu birgða 
sjávarafurða. 

Peningamagn (sjá athugasemd við XII. 
töflu) hefur aukizt um 443,0 millj. kr. eða 

AÐSTAÐA RÍKISSJÓÐS GAGNVART 
SEÐLABANKANUM 

AÐSTAÐA PENINGASTOFNANA 
GAGNVART SEÐLABANKANUM 
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ENDURKEYPTIR VÍXLAR 

20% til júlíloka á þessu ári, en hafði auk-
izt um 501,7 millj. kr. á sama tíma í fyrra. 
Hafa verður í huga, þegar þessar tölur eru 
bornar saman, að peningamagnið var óeðli-
lega lítið í árslok 1963. Hin mjög svo versn-
andi staða ríkissjóðs við Seðlabankann bæði 
í ár og sl. ár, ásamt batnandi gjaldeyris-
stöðu, hefur efalaust átt sinn þátt í því 
að stuðla að aukningu veltiinnlána hjá 
bönkum og sparisjóðum, sem kemur fram 
í vaxandi peningamagni. 

Nokkrar breytingar hafa orðið á banka-
kerfinu á þessu ári. í febrúar sl. opnaði 
Landsbankinn afgreiðslu í Þorlákshöfn, 
sem er í tengslum við útibúið á Selfossi. 
Búnaðarbankinn opnaði í sama mánuði úti-
bú í Bændahöllinni í Rvík, Melaútibú. Hinn 
25. júní yfirtóku umboðsskrifstofur Sam-
vinnubankans á Húsavík og Kópaskeri 
Sparisjóð Kaupfélags Þingeyinga og Spari-
sjóð N.-Þingeyinga. Þeir eru innfaldir í töl-
um bankanna í júní- og júlílok, en breyting 
aftur í tímann til samræmis hefur ekki 
verið gerð enn þá. 

Viðskiptasamningar. 
Júgóslavía. Hinn 9. júní 1965 var undir-

ritaður i Reykjavík viðskiptasamningur 
milli Íslands og Júgóslavíu. Samkvæmt 
samningnum veita Íslendingar frjálsan 
vöruinnflutning frá Júgóslaviu í sama mæli 
og frá þátttökulöndum Efnahagssamvinnu-
stofnunarinnar (OECD). Á sama hátt veita 

XVII. tafla. 
Innlán og útlán Söfmmarsjóðs og 

innlánsdeilda kaupfélaga. 
Í millj. kr. 

Júgóslavar frjálsan vöruinnflutning frá Ís-
landi í sama mæli og frá löndum með frjáls 
gjaldeyrisviðskipti. Allar greiðslur vegna 
viðskipta milli landanna skulu fara fram 
í sterlingspundum eða öðru.m frjálsum 
gjaldeyri. 

Tékkóslóvakía. Hinn 1. september 1965 
var á grundvelli viðskiptasamnings frá 26. 
ágúst 1963 undirritað í Reykjavik sam-
komulag um gagnkvæmar vöruafhending-
ar á tímabilinu 1. október 1965 til 30. sept-
ember 1966. Vörulistar fyrir samningsárið 
eru lítið breyttir, frá þvi sem verið hefur. 

Á greiðslusamningi landanna var gerð 
sú breyting, að hafður verður aðeins einn 
viðskiptareikningur, sem færður er bæði 
í Seðlabanka Íslands og í Czechoslovak 
Commercial Bank Ltd. (Czechoslovenska 
Obchodni Banka), og er dollar notaður 
sem greiðslueining. Til þessa hafa bæði ís-
lenzk króna og tékknesk króna verið not-
aðar sem greiðslueiningar í viðskiptum 
milli landanna og tveir reikningar færðir. 
Breytingin tekur gildi 1. október 1965. 

Gengiskráning. 
Gullgengi íslenzkrar krónu. Pappírskrón-

an er nú 5,12536% af upphaflegu verðgildi 
sínu. Ein pappírskróna samsvarar nú 
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0,0206668 gr af skíru gulli. Samkvæmt því 
jafngilda 100 gullkrónur 1.951,09 pappírs-
krónum. 
Stofngengi íslenzku krónunnar er 43,00 

kr. í einum Bandaríkjadollar. 
Kaupgengi Bandaríkjadollars er 42,95 kr. 

og sölugengi 43,06 kr. Gengi á öðrurn frjáls-
um gjaldeyri er skráð eftir gengi viðkom-
andi gjaldeyris gagnvart dollar. 

Í XVIII. töflu eru sýndar þær breytingar, 
sem orðið hafa á skráningu erlends gjald-
eyris hjá Seðlabanka Íslands, frá þvi að 
yfirlit yfir gengi var síðast birt í Fjár-
málatíðindum. Gengi á eftirtöldum mynt-
um, sem ekki eru sýndar í XVIII. töflu, 
hefur verið óbreytt frá síðasta yfirliti: 

peseti 71,60 kr. kaupgengi og 71,80 kr. sölu-
gengi, tékknesk króna 596,40 kr. 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. 

XVIII. tafla. Gengisskcráning hjá Seðlabanka Íslands. 
1. febrúar 1965 til 30. september 1965. 
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XVIII. tafla. Gengisskráning hjá Seðlabanka Íslands, frh. 
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XVIII. tafla. Gengisskráning hjá Seðlabanka Íslands, frh. 


