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Um gjaldeyrismál og viðskiptafrelsi 

Mikilvægasti þátturinn í þróun ís-
lenzkra efnahagsmála undanfarin 

ár hefur tvímælalaust verið hinn öri 
vöxtur útftutningsframleiðslu og gjald-
eyristekna. Þótt endanlegar tölur um 
greiðslujöfnuðinn árið 1965 liggi enn 
ekki fyrir, er ljóst, að aukning gjaldeyr-
istekna hefur verið mikil á árinu og 
greiðslujöfnuðurinn hagstæðari en árið 
á undan. 

Þótt aukningu síldaraflans, sem kom-
ið hefur í kjölfar nýrrar veiðitækni, 
stóraukins flota og vaxandi þekkingar 
á síldarstofnunum og hegðun þeirra, 
beri hér hæst, hefur margt fleira stuðl-
að að vexti gjaldeyristekna. Aðra mikil-
vægustu orsökina er að finna í óvenju-
lega hagstæðum skilyrðum á erlendum 
mörkuðum, þar sem eftirspurn hefur 
farið vaxandi og verðlag hækkandi ár 
frá ári. Jafnframt hefur fjölbreytni í 
gjaldeyrisöflun aukizt, og hefur það 
bæði komið fram í meiri fjölbreytni í 
vinnslu sjávarafurða og í mikilli 
aukningu duldra tekna, svo sem i tekj-
um af utanlandsflugi, siglingum og 
ferðamönnum. Eru hér tvímælalaust að 
verki áhrif þess, að hagkerfið hefur 
verið opnað með afnámi hafta á mörg-
um sviðum, svo að áhrifa markaðsafl-
anna á framleiðslu og fjárfestingu hef-

ur gætt almennar og á heilbrigðari hátt 
en um langt skeið undanfarið. 

Hinn öri vöxtur gjaldeyristekna hef-
ur haft viðtæk efnahagsleg áhrif og 
verið meginundirstaða vaxandi þjóðar-
framleiðslu og batnandi lífskjara. Jafn-
framt hefur aukning útflutningsfram-
leiðslunnar haft i för með sér margvis-
lega röskun á hag einstakra greina at-
vinnulífsins, eins og ætið hlýtur að 
fylgja í kjölfar örra efnahagslegra 
breytinga. Tekjuaukningin í sjávarút-
vegi og öðrum greinum, þar sem fram-
leiðniaukningin h e f u r verið örust, hef-
ur flætt út í aðrar greinar efnahags-
kerfisins og átt þar þátt i hækkunum 
kaupgjalds og verðlags. Þessi vandamál 
verða ekki leyst á viðhlítandi hátt, nema 
heppilegri leiðir en almennar kauphækk-
anir verði fundnar til þess að tryggja 
öllum stéttum þjóðf'élagsins eðlilega 
hlutdeild í framleiðsluaukningu, sem á 
sér stað á tiltölulega þröngu sviði. 

Þótt ekki hafi tekizt að tryggja við-
unandi jafnvægi í verðlagsmálum und-
anfarin ár, hefur mikilsverður árangur 
náðst á mörgum sviðum efnahagslífs-
ins. Skiptir þar einna mestu máli, að 
tekizt hefur að tryggja hvort tveggja 
í senn, frjálsan innflutning og stöðu 
þjóðarbúsins út á við. Með þeim breyt-
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ingum, sem nú hafa verið gerðar á frí-
listanum, má heita, að innflutningur til 
landsins sé orðinn frjáls, ef frá eru 
skildar landbúnaðarafurðir, oliur og ör-
fáir minni háttar vöruflokkar. Með inn-
flutningsfrelsinu hefur margs konar 
misræmi og óhagkvæmni haftakerfis-
ins horfiö úr sögunni, og á það liklega 
ekki minnstan þátt í að skapa skilyrði 
fyrir ýmsum tæknilegum framförum og 
nýjungum, sem rutt h a f a sér braut hér 
á landi að undanförnu. 

Hitt skiptir þó ekki minna máli, að á 
þessum árum hefur verið byggður upp 
gjaldeyrisforði, sem hefur stórlega 
styrkt stöðu þjóðarbúsins út á við og 
aukið framtíðaröryggi í efnahagsmálum. 
Á árinu 1965 jókst hrein gjaldeyris-
eign bankanna um 319 millj. kr., og nam 
hún í árslok 1912 millj. kr. Jafngildir 
þessi gjaldeyriseign um fjögurra mán-
aða verðmæti vöruinnflutnings. Þótt 
þessi gjaldeyrisforði veiti þegar mikil-
vægt öryggi, verður hann sízt talinn of 
mikill fyrir þjóð, eins og Íslendinga, sem 
mjög er háð sveiflum í gjaldeyrisöflun, 
bæði vegna breytinga á aflabrögðum og 
á erlendum mörkuðum. Hinn vaxandi 
hlutur síldaraflans í útflutningsfram-
leiðslu þjóðarinnar veldur þvi einnig, 
að eðlilegt er að reikna með meiri sveifl-
um í gjaldeyrisöfluninni í framtíðinni 
en oft áður. Á hitt er einnig að líta, að 
lánstraust þjóðarinnar erlendis, sem er 
eitt af grundvallarskilyrðum efnahags-
legra framfara, er að mjög verulegu 
leyti háð því, hve sterk gjaldeyrisstað-
an er hverju sinni. 

Verði áframhaldandi aukning gjald-
eyristekna á næstu árum, er þvi full 

ástæða til að nota hluta hennar til að 
styrkja stöðu þjóðarbúsins út á við enn 
frekar en orðið er. Á hinn bóginn er 
ekki nauðsynlegt að leggja eins ríka á-
herzlu á uppbyggingu gjaldeyrisforð-
ans á næstu árum og gert hefur vcrið 
sl. fimm ár. Í þess stað er rétt að nota 
það svigrúm, sem skapast í gjoldeyris-
tekjum til þess að halda á f r a m að 
styrkja grundvöll heilbrigðs markaðs-
hagkerfis, er tryggi sem bezta nýtingu 
framleiðsluþátta þjóðarbúsins, bæði 
vinnuafls og fjármagns. Eftir að inn-
flutningshöft hafa að mestu verið af-
numin, er mikilvægasta verkefnið í 
þessu efni tvímælalaust endurskoðun 
tollakerfisins. Sérstaklega miklu máli 
skiptir að lækka hina geysilega háv, 
tolla, sem enn eru á margs konar neyzlu-
varningi og orðið hafa til þess meðal 
annars að færa hluta smásöluverzlunoA'-
innar út úr landinu. Tollalækkun sú á 
tilbúnum byggingarhlutum, sem fyrir-
huguð er, ætti einnig að geta haft áhrif 
til lækkunar byggingarkostnaðar. 

Annars er ekki þörf að rekja hér nán-
ar rökin fyrir mikilvægi tollalækkana, 
bæði fyrir hag neytenda og heilbrigða 
þróun atvinnuveganna. Flestir munu nú 
á einu máli um það, í hvaða átt skuli 
stefna í þessum efnum, enda þótt menn 
greini að sjálfsögðu á um hitt, hve hratt 
skuli farið og í hvaða röð tollalækkanir 
skuli framkvæmdar. Einmitt þess vegna 
er nauðsynlegt, að stefnt verði að því 
sem fyrst að marka nýja heildarstefnu 
varðandi skipulegar, hægfara tollalækk-
anir, enda hlýtur langvarandi óvissa um 
svo mikilvæg atriði að verða alvarleg 
hindrun í vegi eðlilegrar iðnþróunar. 

J. N. 



Dr. Gísli Blöndal: 

Þróun viðhorfa í íslenzkri fjármálastjórn 
Þessi grein er að mestu samhljóða erindi, sem f lu t t var 
á fund i í Hagfræðafélagi Íslands 13. október 1865. 

Þróun opinberra fjármála hér á landi. 
f rá því þjóðin öðlaðist sjálfsstjórn 

fjármálanna árið 1874 einkennist öðrn 
fremur af hinum gífurlega vexti, sem 
orðið hefur á þætti ríkisbúskaparins í 
efnahagslífinu, eins og þessi vöxtur 
kemur fram í auknu hlutfalli ríkisút-
gjalda af þjóðartekjum. Ef fráskilin 
eru útgjöld ríkisfyrirtækja og lánsvið-
skipti ríkissjóðs, hefur hlutur ríkisút-
gjalda í þjóðartekjunum aukizt úr 3,9% 
árið 1901 í 30,0% árið 1960. 

Orsakir þessa vaxtar eru mjög marg-
víslegar og samofnar, og verður ekki 
gerð tilraun til að skýra þær allar í 
þessari grein. Hins vegar verður leit-
azt við að gera grein fyrir því í höfuð-
dráttum, hvers konar sjónarmið hafa 
mótað fjármálastefnuna á hverjum 
tíma, og hvernig viðhorf til þessara 
mála hafa breytzt með hinum sívax-
andi þætti ríkisbúskaparins í efnahags-
lífinu. Þessi breyting viðhorfa í íslenzkri 
fjármálastjórn skýrir svo aftur að tölu-
verðu leyti vöxt ríkisbúskaparins á 
tímabilinu. 

Í þessum tilgangi verður fyrst rætt 
um viðhorf þau, er ríktu á fyrstu ára-
tugum fjármálalegs sjálfstæðis, og til-
raun gerð til þess að rekja meginein-
kenni þróunarinnar síðan. Því næst 
verður vikið að þætti sjálfstæðisbarátt-
unnar í fjármálastjórn landsins. Síðan 

verður rætt um félagsleg viðhorf, og 
hugmyndir manna um hið eðlilega hlut-
verk ríkisins í efnahagslífinu verða 
ræddar þar á eftir. Að lokum verður 
vikið að áhrifum breytts stjórnskipu-
lags á fjármálastjórnina og þáttur 
stjórnmálalegra viðhorfa í ákvörðunum 
á sviði ríkisfjármála íhugaður. 

Áður en lengra er haldið, er þó rétt 
að gera grein fyrir þeirri meginheim-
ild, sem stuðzt hefur verið við. Er hér 
um að ræða Alþingistíðindi og einkum 
þann hluta þeirra, er inniheldur f já r -
lagaumræður. Er óþarft að taka það 
fram, að slík heimild er allviðsjárverð, 
þar sem gera má ráð fyrir, að megin-
tilgangur umræðnanna hafi oft á tíðum 
verið annar en sá að veita sem gleggst-
ar og raunhæfastar upplýsingar um þau 
málefni, sem um hefur verið fjallað. 
Eykur þetta að sjálfsögðu verulega þá 
erfiðleika, sem eru samfara því að skýra 
þróun viðhorfa í fjármálastjórn ríkisins. 
Margar þeirra skýringa, sem settar 
verða fram hér á eftir, eru þvi að meira 
eða minna leyti byggðar á persónulegri 
dómgreind höfundar, og verða þær að 
skoðast í því ljósi. 

Varkárnisviðhorf við upphaf tímabils-
ins og síðari þróun. 

Á fyrstu árum fjármálalegs sjálf-
stæðis var sú skoðun ríkjandi meðal 
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alþingismanna, að ríkisbúskapurinn 
lyti í eðli sínu sömu efnahagslögmál-
um og búrekstur hvers bónda. Þetta við-
horf kemur vel fram í eftirfarandi orð-
um Jens Pálssonar við fjárlagaumræð-
ur árið 1899: 

„. . . þá verðum við sem bændur á þjóðar-
búinu að sníða oss stakk ef t i r vexti; því er 
eins varið með þet ta eins og með búskap 
hvers einstaks manns, að þótt hann sjái, 
að ýmis útgjöld miði búskap hans til efl-
ingar, verður hann of t að f a r a hægar í 
sakirnar en hann g j a r n a n vildi óska, og 
bíða með að færa ú t kvíarnar þangað til 
betur lætur í ári. Alveg sömu reglu verður 
þingið að fy lg ja í f j á rmálunum, og skoða 
vel huga sinn um, áður en það samþykkir 
hver ja upphæðina á fætur annarr i , án þess 
að hugleiða, hvort landssjóður sé í raun 
og veru fær um að s tandast útgjöldin".1 

Í bændaþjóðfélagi nítjándu aldarinn-
ar var lífsviðurværi fólks meira komið 
undir hinni óstöðugu veðráttu en nokkru 
öðru, og þær efnahagslegu venjur, sem 
þróazt höfðu í þessum aðstæðum, voru 
mjög mótaðar af viðleitninni til að vera 
við öllu búinn. Þegar Íslendingar tóku 
yfirráð fjármálanna í sínar hendur ár-
ið 1874, fluttu alþingismenn með sér 
hugmyndir af þessu tagi inn á svið 
fjármálanna, og hægt er að skýra ýms-
ar mikilvægar fjármálaráðstafanir á 
þessum grundvelli. Sumar þessara ráð-
stafana hafa unnið sér fótfestu í f já r -
málakerfinu og orðið að venju, jafnvel 
þótt upprunalegar orsakir og réttlæt-
ingar hafi fyrir löngu horfið. 

Árlegt jafnvægi í ríkisfjármálunum 
er ein slíkra venja, og hefur hún verið 
leiðarljós í fjármálastefnunni megin-
hluta tímabilsins. Í fyrstu var þessi 
regla mótuð af varkárnissjónarmiðum 
og viðleitninni til að geta tekið hverju, 
sem að höndum bæri. Lagði stjórnin 
megináherzlu á það að koma í veg fyrir, 
að útgjöld færu fram úr tekjum. 

Lengi vel var jöfnuður meira að segja 
ekki talinn nægilegur, og hin rótgrónu 
forsjálnisviðhorf urou til þess, að Við-
lagasjóður var stofnaður. Fram að fyrri 
heimsstyrjöldinni var venjulega um að 
ræða greiðsluafgang hjá ríkissjóði, og 
var hann jafnóðum lagður í Viðlaga-
sjóð, er brátt varð nokkurs konar f já r -
hagslegt öryggistákn þjóðarinnar. Það 
er athyglisvert, að jafnvel þótt öryggis-
tilfinning þjóðarinnar styrktist smám 
saman, eftir því sem efnahagslegum 
framförum þjóðarinnar fleygði fram, 
hélt þessi varkára jafnvægisstefna 
áfram að vera leiðarljós í fjármála-
stefnunni. Skýringuna er að finna í því, 
að slík stefna varð á sinn hátt nátengd 
sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar. Halli 
hjá ríkissjóði fól í sér eyðslu af fé Við-
lagasjóðs, og stöðugur hallarekstur 
myndi fyrr eða síðar leiða til skulda-
söfnunar erlendis. Af báðum þessum 
orsökum var litið á hallarekstur sem 
beina ógnun við fjárhagslegt og stjórn-
málalegt sjálfstæði landsins, og þar til 
á árunum eftir síðari heimsstyrjöldina 
var halli í ríkisfjármálunum venjulega 
takmarkaður við kreppuástand, er 
neyddi stjórnina til að auka útgjöld rík-
isins fram yfir tekjur. Þetta viðhorf 
kemur t. d. fram í eftirfarandi orðum 
Magnúsar Guðmundssonar við fjárlaga-
umræður á kreppuárinu 1932: 

„Verði halli á yfirstandandi ári er það 4. 
tekjuhallaárið í röð . . . Hver heilvita mað-
ur hlýtur að sjá, að verði þessi leið far in 
á f ram, liggur hún beina leið til fu l l ra r 
glötunar á f járhagss já l fs tæði voru, og með 
því er pólitískt sjálfstæði einnig jarðsung-
ið".1 

Með efnahagslegum framförum og 
bættum samskiptum þjóða hefur ótrú 
manna á erlendum skuldum hins vegar 
að verulegu leyti horfið. Fyrri rök-
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semdinni, að tekjuafgangur eða a. m. k. 
jafnvægi í ríkisfjármálunum væri for-
senda þess að viðhalda sjálfstæði þjóð-
arinnar, hefur á síðari árum verið al-
gjörlega snúið við. Nú er viðkvæðið, 
að slík fjármálastefna sé nauðsynleg 
til að auka möguleikana á að fá erlend 
lán, sem aftur eru til þess fallin að efla 
efnahagsframfarir í landinu. 

Á sama hátt má segja, að fyrra bar-
báttumál stjórnvaldanna, — að koma í 
veg fyrir að útgjöld færu fram úr tekj-
um —, hafi á síðari árum snúizt upp í 
þá viðleitni að koma í lóg öllum tekjum 
hvers árs, en eins og kunnugt er fara 
raunverulegar tekjur venjulega langt 
fram úr fjárhagsáætlunum. Þetta er 
að verulegu leyti afleiðing hinna vax-
andi pólitísku áhrifa í útgjaldaákvörð-
unum, þar sem útgjöld ríkisins til ein-
stakra málefna eru sett í beint sam-
band við pólitískt fylgi. Þetta atriði 
verður nánar rætt hér á eftir. 

Þáttur sjálfstæðisbaráttunnar. 
Auk fyrrnefndra áhrifa á viðhorf til 

erlendra skulda vakti sjálfstæðisbarátta 
þjóðarinnar upp ákveðna „niðurskurð-
arkenningu", er átti við vissa tegund 
útgjalda fremur en heildarútgjöld ríkis-
ins. Laun opinberra embættismanna og 
annar stjórnsýslukostnaður voru álitin 
óhæfilega há á fyrri áratugum tíma-
bilsins, og sætti stjórnin strangri gagn-
rýni fyrir óhófsama útgjaldastefnu í 
þessu efni. Þeir, sem aðfinnslurnar 
gerðu, bentu á, að þessi sama útgjalda-
stefna hefði verið rekin af hinni er-
lendu stjórn í þeim megintilgangi að 
halda innlendum embættismönnum 
ánægðum. Um þetta fórust Arnljóti 
Ólafssyni svo orð við fjárlagaumræður 
árið 1879: 

„En þessa eyðslusömu og skrifstofulegu 
fjárveitingastefnu hefur þjóðin erft f rá 
einveldistímanum og hinu ráðgefandi þingi. 

Einveldisstjórnin skoðaði fjárveitinguna til 
embættismanna sem aðalatriðið, en eins er 
það eðlilegt, að vér nú hér eftir sjáum um, 
að öll landsgjöldin gangi eigi í þessa gömlu 
stefnu, heldur til þjóðgagns Íslendinga, til 
líkamlegra og andlegra alþýðumennta".1 

Í miðri sjálfstæðisbaráttunni er það 
engin furða, þótt slík endurminning um 
erlend yfirráð vekti almenna andúð. En 
það er athyglisvert, að þrátt fyrir það 
að aðfinnslurnar um háan embættis-
kostnað fengju mikinn og almenn-
an hljómgrunn, bera tölulegar upplýs-
ingar um stjórnsýslukostnaðinn samt 
sem áður vott um raunverulegan van-
mátt „niðurskurðarkenningarinnar". 
Skýringin er annars vegar fólgin í því, 
að þessi stefna var í ósamræmi við 
meginstefnur ríkisstjórna á þessu tíma-
bili, þ. e. endurheimt fulls sjálfstæðis 
og eflingu efnahagslegra framfara. 
Þannig varð hver áfangi í sjálfstæðis-
baráttunni til þess, að ný stjórnsýslu-
verkefni sköpuðust eða gömul verkefni 
voru yfirtekin f rá Dönum. Enn fremur 
er það eðlilegt, að hin aukna fjölbreytni 
efnahagslífsins, er leiðir af efnahags-
framförum, hafi í för með sér aukinn 
stjórnsýslukostnað fremur en hið gagn-
stæða. Hins vegar er skýringuna á 
áhrifaleysi „niðurskurðarkenningarinn-
ar" að finna í pólitískum tilgangi að-
finnslnanna fremur en einlægri við-
leitni til að fara vel með opinbert fé. 

Félagsleg viðhorf. 
Hugmyndir manna um hið rétta eða 

eðlilega félagslega svið ríkisins hafa 
tekið róttækum breytingum á tímabil-
inu. Á harðindaárunum 1880—1890 
snerust umræður um fjármálin mjög 
um réttmæti þess að hafa greiðsluaf-
gang hjá ríkissjóði með tilliti til kreppu-
ástandsins. Harðindin voru svo mikil, 
að mannslífum var ógnað með hungur-

1 Alþt. II, 1879, bls. 290. 
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dauða, og öllum er kunnugt um fólks-
flutningana til Vesturheims á þessu 
tímabili. Erlend ríki svo sem Danmörk 
og Bretland, sendu kornvörur til lands-
ins til að létta byrðarnar. í fjárlaga-
umræðum árið 1883 kemur vel fram 
viðhorf alþingismanna til skyldu hins 
opinbera til aðstoðar við þurfandi fólk. 
Grímur Thomsen, einn afturhaldssam-
asti þingmaður í fiármálum hins opin-
bera um þessar mundir, fann sérstaka 
ástæðu til þess að þakka fjárveitinga-
nsfnd fyrir varlega meðferð fjárlaga-
frumvarpsins, en þó einkum það, hve 
mörgum bænaskrám var hafnað. Annar 
þingruaður, Jakob Guðmundsson, hélt 
því hins vegar fram, að í slíku harðæri, 
liti það eigi vel út að hafa greiðslu-
afgang og „hrúga saman miklu fé í 
viðlagasjóð".1 En mótbára hans var 
byggð á lögfræðilegum fremur en mann-
úðarlegum röksemdum, þar sem hann 
bætti því við, að fjárlög án greiðslu-
afgangs væru síður til þess fallin að 
freista stjórnarinnar til þess að inna 
af hendi útgjöld umfram lagaheimildir. 
Lárus Blöndal hélt því hins vegar fram, 
að vart væri verjandi að hafa greiðslu-
afgang á fjárlögum, meðan kreppa gengi 
yfir landið og landsmenn þægju styrk 
f rá öðrum þjóðum. 

Þannig var skylda hins opinbera 
sannarlega álitin enda, fyrr en hún leiddi 
til greiðsluhalla hjá ríkissjóði. Lög-
fræðileg sjónarmið og þjóðarmetnaður 
kunna að hafa veikt nokkuð hefðbundn-
ar skoðanir á hæfilegum greiðsluaf-
gangi, en þegar kom að greiðsluhalla 
urðu varkárnissjónarmið öllum mann-
úðarsjónarmiðum yfirsterkari. Eftir 
því sem harðindin jukust reyndist þó 
ókleift að koma í veg fyrir greiðsluhalla. 

Framangreind atvik stinga glögglega 
í stúf við ástandið í þessum efnum á 
síðari árum, sem núverandi fjármála-
ráðherra, Magnús Jónsson, lýsti með 

eftirfarandi orðum við fjárlagaumræð-
ur árið 1953: 

„Með ári hver ju vaxa k rö fu rna r á hendur 
ríkissjóði um aukin útgjöld, og þau sam-
tök rnunu var t f innanleg í landinu, sem 
ekki ha fa styrk f r á ríkissjóði eða h a f a 
a. m. k. beðið um hann".2 

Miklar umbreytingar hafa átt sér 
stað í þjóðfélaginu sökum iðnvæðingar 
og fólksflutninga úr sveitum til þétt-
býlisins. Þessar breytingar hafa valdið 
því, að hið formlega öryggi, sem ein-
staklingar nutu áður innan vébanda 
stórra sveitaheimila, hefur horfið. Af-
leiðingin er hins vegar kröfur um aukna 
ábyrgð hins opinbera á félagslegu ör-
yggi þjóðfélagsþegnanna. Fordæmi ná-
grannaþjóðanna í þessum efnum hefur 
og ýtt undir þróunina. 

Hlutverk ríkisins í efnahagslífinu. 
Þótt viðhorfin til félagslegs hlutverks 

ríkisins hafi breytzt, þá hafa viðhorfin 
til hins rétta hlutverks ríkisins í efna-
hagslífinu ekki síður tekið breytingum. 
Þegar hefur verið minnzt á það, hvern-
ig ríkisrekstrinum var jafnað við bú-
rekstur á fyrstu áratugum tímabilsins, 
en þegar tímar liðu, breyttist þetta við-
horf. Þó má segja, að fram að heims-
kreppunni á fjórða tug aldarinnar hafi 
sú skoðun átt almennu fylgi að fagna 
í meginreglu, að hlutverk ríkisins í 
efnahagslífinu, ætti að vera hlutlaust. 
Þegar samdráttur yrði í efnahagslíf-
inu átti hið opinbera að færa út 
verksvið sitt til þess að vega upp á 
móti minni framkvæmdum einkaaðila, 
en þegar uppgangur hefðist á ný, ætti 
að haga framkvæmdum ríkisins á þann 
hátt, að ekki kæmi til samkeppni við 
einkaframtak eða of langt yrði seilzt inn 
á svið einstaklinga að öðru leyti. Slíkt 
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var viðhorfið a. m. k. á þriðja tug ald-
arinnar, eins og ráða má af eftirfar-
andi orðum Jóns Þorlákssonar, f jár -
málaráðherra, við fjárlagaumræður 
1925: 

„Sagan sýnir greinilega, að góðæri í f jár-
málum eða hækkandi hagsveifla, stendur 
aldrei nema örfá ár í senn og endar með 
fjárkreppu, sem verður því harðari og 
skaðvænni fyrir atvinnulífið, sem menn 
hafa verið örari til áræðanna og léttúðugri 
á uppgangsárunum. Þessu lögmáli hlítum 
vér eins og aðrir. Á rólegum tímum virðist 
hækkun hagsveiflunnar, eða góðæri í f jár-
málum, geta staðið yfir í 3 til 5 ár, en á 
umbrotatímum vilja sveiflurnar verða tíð-
ari og styttri."1 

Og um verksvið ríkisins í hagsveifl-
um fórust Jóni Þorlákssyni svo orð: 

„ . . . eitt af því lakara, sem þetta löggjafar-
vald gæti aðhafzt gagnvart atvinnuvegunum 
á þessu sama tímabili, sem er uppgangstíma-
bil fyrir atvinnuvegina, er það, ef nú væri 
farið svo freklega í aukning opinberra 
framkvæmda, að stofnað yrði til kapphlaups 
við atvinnuvegina um vinnukraft þau árin, 
sem hagur atvinnuveganna er góður og þeir 
geta dregið til sín miklu meiri vinnukraft 
en þeir eru færir um, þegar erfiðir 
tímar koma. í þessu efni er það sú rétta 
stefna fyrir löggjafarvaldið að hyllast til 
þess, að opinberar framkvæmdir falli meira 
á mögur ár fyrir atvinnuvegina heldur en 
uppgangsárin; með þessu er bæði atvinnu-
rekendum og verkafólki betur borgið, með 
því að ríkisframkvæmdir komi sem nokk-
urs konar uppbót, þegar atvinna rýrnar, 
heldur en að ríkisframkvæmdum sé hleypt 
í algleyming á þeim tíma, sem atvinnuveg-
irnir geta notað mestallan þann vinnukraft, 
sem til er í landinu".2 

Það er ekki lítilsverð staðreynd, 
að á Íslandi hafi valdamikill maður 
skrifað á þennan hátt ellefu árum áður 
en hliðstæðar kenningar Keynes lávarð-
ar um hlutverk ríkisins í hagsveiflum 
birtust. Það ber þó að hafa í huga, að 
slíkar kenningar höfðu komið fram 

1 Alþt. B, 1925, bls. 40. 
2 Alþt. B, 1925, bls. 242—3. 

löngu áður, en þáttur Keynes var, eins 
og kunnugt er, einkum fólginn í því að 
sýna fram á rökrænt samhengi þeirra 
og fella þær inn í heildarkerfi efnahags-
lífsins. Engu að síður ber framangreind 
tilvitnun vott um óvenjulega þekkingu 
Jóns Þorlákssonar á því viðfangsefni, 
sem hann fékkst við á þessum tíma, og 
er sú þekking hans ekki síður aðdáun-
arverð fyrir þá sök, að hann var ekki 
hagfræðingur að mennt. 

Á þessu sama þingi, 1925, kom þó 
fram sú hugmynd, að væru ekki allar 
tekjur hvers árs notaðar án tillits til 
ástancls efnahagslífsins, myndi slíkt 
leiða til stöðugrar frestunar á opinber-
um framkvæmdum og þannig koll af 
kolli, svo að aldrei yrði í neinar fram-
kvæmdir ráðizt. Þetta mundi tefja efna-
hagsframfarir landsins, en forganga 
hins opinbera var á þessum tíma al-
mennt talin forsenda slíkra framfara 
og yfirlýst stefna flestra eða allra 
stjórna á tímabilinu. Miðað við þann 
tíma, sem hér um ræðir, er þessi afstaða 
að ýmsu leyti skiljanleg, — og mun 
skiljanlegri en það, að síðan hefur verið 
venja að eyða öllum tekjum hvers árs 
án tillits til ástands efnahagslífsins. Má 
færa haldgóð rök fyrir því, að í þenslu-
ástandi síðari ára hafi þetta einmitt 
orðið til þess að tef ja efnahagsfram-
farir fremur en hið gagnstæða. Skýr-
ingin á varanleik þessarar venju er að 
öllurn líkindum fólgin í því, að hún er 
mótuð af pólitískum sjónarmiðum frem-
ur en viðleitni til þess að efla efnahags-
legar framfarir. 

Heimskreppan á fjórða tug aldarinn-
ar og síðan efnahagsþróunin á stríðsár-
unum varpaði nýrri ábyrgð á hið opin-
bera. Það má segja, að á þessu tímabili 
hafi hagkerfið umbreytzt úr hlutlausu 
kerfi í hagstjórnarkerfi. Þessi umbreyt-
ing átti sér að verulegu leyti stað á verð-
bólgutímum síðari heimsstyrjaldarinn-
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ar, þótt kreppuástandið hafi eflaust und-
irbúið jarðveginn að hinum róttæku 
truflunum á frjálsri verðmyndun, er 
síðar voru gerðar. 

Verðbólgan hefur skapað erfið efna-
hagsvandamál, einkum fyrir sjávarút-
veg og landbúnað, en leiðréttingarstefna 
ríkisvaldsins hefur beinzt að öðrum 
markmiðum, svo sem því að vernda 
hinar tekjulægri stéttir þjóðfélagsins 
gegn óhagstæðum áhrifum verðbólg-
unnar. 

Þeim ráðstöfunum, sem stjórnarvöld-
in hafa gert til að mæta hinni áteknu 
ábyrgð gagnvart atvinnuvegunum, hef-
ur hnyttilega verið lýst sem ráðstöfun-
um, er miðuðu að því að halda viðkom-
andi atvinnuvegum gangandi. Eins og 
kunnugt er, hafa þessar ráðstafanir 
einkum verið í formi niðurgreiðslna og 
framleiðslustyrkja, og hafa þær einnig 
beinzt að síðara markmiðinu, þ. e. vernd-
un tekjulægri stétta. Hafa þær haft 
mikilvæg áhrif á þróun ríkisútgjald-
anna. Má segja, að ástæðan fyrir vali 
þessara sérstöku ráðstafana sé að veru-
legu leyti fólgin í eðli stjórnmálakerfis-
ins, er einkennist öðru fremur af tíð-
um stjórnarskiptum. Af þessum orsök-
um hafa ríkisstjórnir, sem við völd eru 
á hverjum tíma, tilhneigingu til þess að 
grípa til ráðstafana, sem valda kjós-
endum hvað minnstum sársauka í bili 
og eru ólíklegastar til að vekja mótþróa 
hagsmunahópa. Haldgóðar úrbætur 
mundu vera fólgnar í því að ráðast á 
rætur meinsins, og myndu þær oft fela 
í sér gjörbyltingu á vanabundnu skipu-
lagi og uppbyggingu efnahagslífsins. 
Hins vegar hefur venjulega mátt kom-
ast hjá hinum óþægilegu pólitísku af-
leiðingum slíkra breytinga með því að 
innleiða óljósari stundarráðstafanir. 
Verður nú vikið að þætti stjórnmála-
legra sjónarmiða í fjármálastjórn rík-
isins. 

Áhrif breytts stjórnskipulags og þáttur 
stjórnmálalegra viðhorfa. 

Breytingar á stjórnskipulegri stöðu 
landsins og innra stjórnmálakerfi hafa 
haft áhrif á fjármálastjórnina, bæði 
beint og óbeint. Þegar hefur verið 
minnzt á það, hvernig einstakir áfang-
ar í sjálfstæðisbaráttunni hafa falið í 
sér upptöku nýrra stjórnsýslustarfa eða 
eldri viðfangsefna, sem áður voru í 
höndum Dana. Breytingar á innra 
stjórnmálakerfi hafa einkum haft áhrif 
á þróun útgjalda rikisins með breytt-
um ákvarðanareglum, bæði á Alþingi og 
á sviði framkvæmdavaldsins. 

Fram til 1917 var framkvæmdavaldið 
í höndum eins ráðherra. Á þvi ári var 
ráðherrum fjölgað í þrjá, og er at-
hyglisvert, að þessi fjölgun ráðherra-
embætta stóð ekki í sambandi við stofn-
un fullvalda ríkis ári síðar, heldur or-
sakaðist hún af hættuástandi stríðsár-
anna. Það var almennt álit alþingis-
manna, að viðeigandi væri að dreifa 
meira þeirri auknu ábyrgð, er leiddi af 
háskaástandi styrjaldarinnar. Ríkis-
fjármálin höfðu áður verið í höndum 
eins ráðherra, en komust nú í hendur 
allra þriggja, og farið var að líta á 
fjármálaráðherra einan sem ábyrgan 
fyrir teknahliðinni. Þessi dreifing 
ábyrgðar reyndist byrjunin á þróun, 
sem í síauknum mæli hefur einkennt 
ákvarðanir á sviði ríkisfjármálanna. Á 
þessum árum tók stjórnmálaleg flokka-
skipting að grundvallast á innanlands-
málum, enda þótt flokkssjónarmið hefðu 
lítil áhrif á fjármálaákvarðanir, þar til 
síðar. 

Það er einkennandi fyrir alla f jár -
lagameðferð, að sú stefna, sem ríkis-
stjórnin setur fram í fjárlagafrumvarp-
inu, verður venjulega fyrir miklum 
breytingum í meðförum Alþingis og 
einnig á framkvæmdasviðinu. Hvað við-
kemur fyrra atriðinu, er þessi venja 
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afleiðing viðhorfs, sem er arfleifð f rá 
tímum erlendrar stjórnar. Öflugt Al-
þingi gagnvart framkvæmdastjórninni 
var kjarni frelsisbaráttunnar, og varð-
veizla þessa viðhorfs eftir endalok er-
lendrar stjórnar má skýra með eðli 
stjórnmálakerfisins, er skapar tilhneig-
ingu til myndunar veikra ríkisstjórna 
og tíðra stjórnarskipta. En þessar breyt-
ingar eru einnig afleiðing þess vana-
bundna viðhorfs, að fjárlagafrumvarpið 
sé ekki annað og meira en bráðabirgða-
áætlun, sem eðlilegt sé, að Alþingi breyti. 
Og hvað sem öðru líður á stjórnin sjálf 
oft frumkvæðið að breytingatillögum 
við fjárlagafrumvarpið. 

Í framkvæmdinni eru útgjöld um-
fram lagaheimild innt af hendi flest ár, 
og nema umframgreiðslur af þessu tagi 
oft verulegum hluta heildarútgjalda. En 
umframgreiðslunum hafa venjulega 
verið sett mörk af raunverulegum tekj-
um hvers árs. Aftur á móti fara raun-
verulegar tekjur oftast langt fram úr 
áætluðum tekjum, og stafaði það lengi 
vel af því, að tekjur voru viljandi metn-
ar of lágar. Þessi fjármálavenja átti 
sér í fyrstu rætur í hinum sterku var-
úðarviðhorfum þjóðfélagsins, er kröfð-
ust gætni í útgjaldastefnunni með tilliti 
til óstöðugra ríkistekna. Tilgangurinn 
með því að meta tekjur viljandi of lág-
ar var þannig sá að hafa hemil á út-
gjöldunum. En þar sem öllum tekjum 
hvers árs hefur verið eytt á síðari árum, 
virðist augljóst, að tilgangurinn hafi 
breytzt í það að flytja fjármálalegt vald 
frá Alþingi til framkvæmdavaldsins, 
enda þótt sá tilgangur sé sjaldan í há-
mæli hafður. Stjórnarandstöðuflokk-
arnir hafa sjaldan sýnt raunverulegan 
mótþróa gegn þessari venju, annars 
vegar vegna þess, að umframútgjöld 
voru lengi vel talin eðlileg, svo lengi 
sem þau sköpuðu ekki greiðsluhalla, og 
hins vegar vegna tregðu í fjármála-

kerfinu, sem kemur fram í því, að rík-
isstjórnin leitar ekki staðfestingar Al-
þingis á gerðum sínum í þessu efni, 
þar til tveimur til fjórum árum eftir 
að viðkomandi fjárhagsár er liðið. En 
höfuðástæðan er ef til vill sú, að vegna 
hins óstöðuga stjórnmálaástands er 
andstöðuflokkunum á hverjum tíma það 
ljóst, að röðin kemur að þeim fyrr eða 
síðar. 

Þótt ríkisstjórn með mikið fjármála-
vald sé sannarlega í samræmi við lýð-
ræðislegar grundvallarreglur, — hug-
tak, sem svo oft er skírskotað til í stjórn-
málabaráttunni —, er aðferðin við að 
ná slíku valdi vafasamari. Það væri 
miklu fremur fullnægjandi í þessu efni, 
ef ríkisstjórnir leituðust við að grund-
valla fjárlagafrumvarpið á sem raun-
hæfustum upplýsingum og fella f jár -
málastefnuna inn í heildarstefnuna í 
efnahagsmálum á hverjum tíma. Siðan 
ættu stjórnvöldin að neyta síns lýðræð-
islega fengna valds í viðleitni við að 
hindra á allan hátt, — innan leikreglna 
lýðræðisins —, að frumvarpinu yrði 
breytt í meðförum Alþingis og f já r -
málastefnan þannig færð úr rökrænu 
sambandi við heildarstefnu efnahags-
málanna og jafnvel sett í beina mót-
sögn við heildarstefnuna. Slík stefna 
er sífellt að verða meira aðkallandi eftir 
því sem hlutverk ríkisins sem hagstjórn-
arvalds víkkar og eykst að mikilvægi. 

Áður en hægt er að búast við slíkri 
nýskipan mála, þarf hins vegar að koma 
til róttæk breyting á ríkjandi viðhorf-
um til þessara mála. Eftirlit með ríkis-
útgjöldum verður að ná lengra en til 
núverandi tilgangs, sem virðist tak-
markast af formlegum bókhaldssjónar-
miðum. Mjög hætt er við því, að þetta 
ófullkomna útgjaldaeftirlit skapi til-
hneigingu til að líta á útgjaldaupphæð 
til ákveðins málefnis sem almennan 
mælikvarða á hagnýti þess málefnis, 
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Þetta ýtir undir vissa embættismenn 
að knýja á um aukin útgjöld til þess 
málefnis, sem þeir hafa með höndum, 
og hin dreifða ábyrgð í ríkisfjármálun-
um auðveldar róðurinn. Hliðstæðar or-
sakir liggja til grundvallar hegðunar 
ríkisstjórna í þessu efni, en hér kem-
ur og til óstöðugleiki stjórnmálaástands-
ins. Hin ríka tilhneiging til tíðra stjórn-
arskipta skapar hvöt hjá ráðherrum til 
að afreka eins miklu og unnt er á sem 
stytztum tíma, bæði til að vinna flokki 
sínum fylgi og efla stöðu sína innan 
flokksins. Samkvæmt framansögðu er 
ljósasti vottur afreka þeirra oft talin 
vera sú útgjaldaupphæð, sem þeim hef-
ur tekizt að beina að málefnaflokkum, er 
undir þá heyra. Útgjaldaupphæðir eru 
venjulega áþreifanlegasta dæmið, sem 
skírskotað verður til í stjórnmálaum-
ræðum, og þar sem sambandið milli tekna 
og útgjalda er samkvæmt venju rofið í 
slíkum umræðum, er hægt að halda óhag-
stæðum áhrifum skattanna utan við. 

Hagfræðin leitast gjarnan við að upp-
götva grundvallarreglur, sem beita má 
við skýringu á hinum margvíslegu fyr-
irbærum, sem við er að fást. Ein slíkra 
meginreglna er fólgin í hámörkun (max-
imiseringu) ágóða. Ef fyrirtæki haga 
rekstri sínum með það eitt fyrir aug-
um að ná sem mestum ágóða, má sýna 
fram á það fræðilega, að bezt er fyrir 
þau að haga framleiðslu sinni í sam-
ræmi við eftirspurn neytenda. Ef að-
stæður fr jálsrar samkeppni eru fyrir 
hendi, eru óskir neytenda þannig hið 
endanlega afl, er ákveður nýtingu fram-
leiðsluþáttanna. Þessi hugvitsama fræði-
kenning hefur hlotið mjög víðtæka við-
urkenningu, og ekki sízt vegna þess, að 
hún er í fullu samræmi við lýðræðisleg-
ar grundvallarreglur. Á sama hátt hníga 
ýmis rök að því samkvæmt framansögðu. 
að ráðstafanir í fjármálum ríkisins 
megi að verulegu leyti skýra á grund-

velli þeirrar forsendu, að megintak-
mark hverrar ríkisstjórnar sé að „há-
marka" þann tíma, sem hún situr við 
völd. Með tilliti til eðlis stjórnmála-
kerfisins má vera, að bezta leiðin að 
þessu takmarki sé fólgin í því að miða 
hverja ráðstöfun við stuttan tíma í einu. 
Hins vegar þýðir þetta aðlögun að óheil-
brigðum aðstæðum hagkerfisins, og 
sýna dæmin, að oft á tíðum hafi slíkt 
raunverulega verið í ósamræmi við þann 
tilgang að skapa sem mesta velferð í 
þjóðfélaginu. 

Einnig má minnast á það í þessu 
sambandi, að pólitískar ráðstafanir hafa 
ekki ósjaldan miðað að því að auka ófull-
komleika kerfisins. Valdatími sérhverr-
ar lýðræðislegrar ríkisstjórnar er kom-
inn undir samþykki þeirra, sem stjórn-
að er, sem og getu ríkisstjórna til að 
hafa áhrif á kjósendur. Jafnframt er 
stjórnarandstaðan líkleg til að nota öll 
þau ráð, sem þykja við eiga, til fram-
gangs sínu megintakmarki, sem er að 
stytta valdatíma stjórnarinnar sem 
mest. Athuganir á stjórnmálabaráttu 
síðari ára gefa tilefni til þeirrar álykt-
unar, að eitt slíkra ráða, sem oft hefur 
verið gripið til, sé fólgið í því að villa 
kjósendum sýn, enda þótt ekki sé var-
legt að fullyrða, að slíkt hafi ávallt verið 
með vilja gert. Þetta býður heim frek-
ari hugleiðingum um réttmæti þeirra 
kenninga um ríkisútgjöldin, sem leggja 
það fyrir, að hver ríkisstjórn eigi að 
leitast við að túlka vilja kjósenda sem 
neytenda sameiginlegra gæða. Ekki er 
þess þó kostur að ræða þetta atriði nán-
ar að þessu sinni. En þann lærdóm ætti 
að vera hægt að draga af reynslunni, að 
þjóðarhag er venjulega betur þjónað 
með ráðstöfunum, sem miðast við lang-
an tíma, en kunna að vera óvinsælar í 
bili, heldur en með skyndiráðstöfunum, 
sem miðast við það eitt, að lengja valda-
tima ríkisstjórna, svo sem unnt er. 
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Niðurstöður. 
Að lokum er svo rétt að draga sam-

an megineinkenni þeirrar þróunar, sem 
lýst hefur verið hér á undan, og helztu 
niðurstöður, sem af henni verða dregnar. 

Frá því Ísland öðlaðist sjálfstjórn 
fjármálanna árið 1874 hafa orðið stór-
stígar efnahagslegar framfarir í land-
inu. Hagkerfið hefur þróast úr kerfi 
nauðþurfta og vöruskipta í kerfi pen-
ingaviðskipta, sem á sumum sviðum 
stendur á sporði háþróuðum iðnaðar-
þjóðfélögum hins vestræna heims. Sam-
fara hagvextinum hafa átt sér stað 
miklir fólksflutningar úr sveitum lands-
ins til sjávarsíðunnar, og önnur ein-
kenni iðnvæðingarinnar eru greinileg. 
Á því tímabili, sem hér um ræðir, fór 
einnig fram sjálfstæðisbarátta þjóðar-
innar, sem eftir nokkra áfanga leidai 
að lokum til fulls sjálfstæðis. Þessi 
hagræna, félagslega og stjórnmálalega 
þróun hefur haft djúpstæð áhrif á ríkis-
fjármálin á þessu tímabili. Hún hefur 
umbreytt hugmyndum manna um það, 
hvað væri rétt og eðlilegt starfssvið 
ríkisins á sviði efnahags- og félagsmála 
almennt, og sjálfstæðisbaráttan átti sér-
stakan þátt í því að viðhalda varkárnis-
viðhorfum þeim til ríkisfjármálanna, er 
mótazt höfðu af efnahagsvenjum hinna 
ótryggu aðstæðna nítjándu aldarinnar. 

Jafnframt auknu sjálfstæði þjóðar-
innar tók stjórnmálabaráttan að færast 
inn á svið innanlandsmála í síauknum 
mæli, og hafa ríkisfjármálin af eðlileg-
um ástæðum ekki farið varhluta af 
þeirri þróun. Hefur á ýmsu gengið í 
þessu efni, en þótt að ýmsu megi finna 
í fjármálastjórninni á tímabilinu, ættu 
menn þó ekki að missa sjónar af eðli 
þess vandamáls, sem hér er við að etja. 
Með fjármálalegum ráðstöfunum hafa 
stjórnvöldin beint og óbeint áhrif á 
efnahagslega aðstöðu flestra eða allra 
einstaklinga þjóðfélagsins. Sökum upp-

byggingar stjórnmálakerfisins eru það 
venjulega fulltrúar mismunandi hópa 
einstaklinga, sem eru sameiginlegir að-
ilar að öllum fjármálalegum aðgerðum. 
Þar sem stjórnvöldin hafa augljósra 
hagsmuna að gæta í því að viðhalda völd-
um sínum, skapast venjulega tilhneig-
ing til ráðstafana, er rýra sem minnst 
aðstöðu þeirra mismunandi hópa, er 
hafa leitt stjórnina til valda. Eru sjald-
an gerðar ráðstafanir, sem miðast við 
langan tíma í einu, jafnvel þótt slíkar 
ráðstafanir séu venjulega forsenda þess, 
að upp verði byggt heilbrigt efnahags-
kerfi. Skýringin er sjálfsagt að veru-
legu leyti fólgin í því, að við núverandi 
aðstæður eru taldar líkur á því, að við-
komandi stjórn myndi falla, áður en 
hinar langvinnu ráðstafanir færu að 
bera ávöxt, en slíkt tekur oft töluverð-
an tíma. Vandamálið er með öðrum orð-
um fólgið í því, að hin lýðræðislega upp-
bygging þjóðfélagsins virðist hamla 
raunhæfri og farsælli efnahagsstjórn. 

Lýðræðishugmyndir manna eru mjög 
sterkar hér á landi, og má af skrifum 
sumra ráða, að þeir telji jafnvel að 
stefna beri að því, að hver alþingis-
maður geti átt einn sextugasta hlut að 
hverri ráðstöfun sem gerð er. Hvað sem 
því líður, eru það sennilega hugmyndir 
af þessu tagi, sem orðið hafa til þess 
að dreifa ábyrgð og völdum í þjóðfélag-
inu, svo sem raunin er. Slík dreifing 
einkennir mjög fjármálasvið hins opin-
bera, en er e. t. v. öllu áþreifanlegri á 
sviði atvinnumála, þar sem fámennir 
hópar einstaklinga geta stöðvað rekst-
ur heilla atvinnugreina í lengri eða 
skemmri tíma. 

Að því er varðar fjármálastjórn okk-
ar Íslendinga er augljóst, að úrbóta er 
þörf. Til þess að lagður verði varan-
legur grundvöllur að áhrifaríkri f jár -
málastjórn verða almenn viðhorf til 
þessara mála að breytast, og er lausnin 
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í þessu efni að sjálfsögðu fólgin í betri 
og almennari uppfræðslu á sviði efna-
hags- og þjóðfélagsmála. Hins vegar 
ættu stjórnvöldin sjálf að hafa forgöngu 
í þessum málum með því að stuðla að 
endurbótum á fjármálakerfi hins opin-
bera. Vandamál opinberra fjármála eru 
engan veginn sérstakt íslenzkt fyrirbæri, 
enda þótt okkur hafi orðið minna ágengt 
í baráttunni við þau en nágrannaþjóð-
unum. Gætum við eflaust lært ýmislegt 
af þessum þjóðum í meðferð opinberra 
fjármála. Skal að lokum bent á leið, 
sem sýnist ekki síður vænleg til árang-
urs hér en í þeim löndum, sem hana 
hafa farið. 

Þessi leið er fólgin í því að gera f jár -
málaáætlanir ríkisins að hluta þjóð-
hagsáætlana, er ná til allra sviða hag-
kerfisins. Mikilvægi ríkisbúskaparins í 
efnahagslífinu orsakar það, að einstakar 
fjármálalegar aðgerðir ríkisins geta 
haft viðtæk áhrif á allt efnahagslífið. 
Er það því ein af höfuðforsendum far-
sællar efnahagsstjórnar, að slíkar ráð-
stafanir séu ekki gerðar, án þess að 
rækilegt tillit sé tekið til ástands og 
væntanlegrar þróunar á öðrum sviðum 
hagkerfisins. Á síðari árum hefur það 
rutt sér til rúms víða um lönd, og ekki 
sízt á hinum Norðurlöndunum, að ríkið 
geri fjármálaáætlanir til langs tíma, t. 
d. til fimm ára. Eru slíkar langtíma-

áætlanir þá einnig hluti þjóðhagsáætl-
ana. Auk þess sem árangursrík efna-
hagsstjórn krefst þess, að litið sé lengra 
fram í tímann en til eins árs, virðist 
slíkt fyrirkomulag eiga sérstöku hlut-
verki að gegna hér á landi vegna þeirra 
sérstöku venja, er hafa myndazt við 
ákvarðanir á sviði opinberra fjármála 
og lýst hefur verið hér að framan. Ef 
stjórnvöldin byggðu stefnu sína í efna-
hagsmálum á áætlunum til langs tíma, 
myndi aðstaða þeirra til að snúast við 
einstökum vandamálum stórbatna. Í 
stað þess að leita skyndiúrlausnar án 
skírskotunar til heildarstefnu, myndi 
þannig myndast grundvöllur til að 
byggja á ráðstafanir til úrlausnar við-
komandi vandamála í samræmi við þá 
heildarstefnu, sem lögð hefur verið í 
langtimaáætluninni. Að sjálfsögðu væri 
nauðsynlegt að endurskoða langtíma-
áætlunina við og við, ekki sízt með til-
liti til hinna síbreytilegu aðstæðna ís-
lenzks efnahagslífs. Engu að síður yrði 
það stjórnvöldunum mikill stuðningur 
að geta grundvallað og rökstutt ráðstaf-
anir sínar á heildarstefnu í efnahags-
málum í stað þess að leysa einstök 
vandamál í einangrun og oft án þess 
að nægilegur gaumur sé gefinn þeim 
áhrifum, er viðkomandi ráðstafanir 
hafa á aðra þætti efnahagslífsins. 



Reglur um innlánsbindingu 
Í þessari grein, sem r i tuð er af Birni Tryggvasyni, skrif-
s tofust jóra , er skýr t f r á lagaheimildum Seðlabankans til 
innlánsbindingar og reglum, er set tar ha fa verið þar að 
lútandi. 

Hinn 30. desember 1965 ákvað banka-
stjórn Seðlabankans, að höfðu sam-

ráði við bankaráðið, að breyta reglum um 
innlánsbindingu innlánsstofnana við bank-
ann. Reglum um þetta atriði hafa ekkí ver-
ið gerð skil áður í Fjármálatíðindum, og 
er þetta tilefni notað til þess að greina f r á 
lagaheimildum bankans til innlánsbinding-
ar og reglum, sem bankinn hefur sett um 
þetta f r á upphafi. 

Lagaheimildir. 
Upphaflegu heimild bankans til innláns-

bindingar er að finna í lögum um Lands-
banka Íslands nr. 63/1957. Voru þau lög 
sett, er aðskilnaður sparisjóðsdeildar 
Landsbankans og Seðlabankans var að hefj-
ast. í 16. gr. laganna segir m. a., að stjórn 
Seðlabankans geti ákveðið að höfðu sam-
ráði við ríkisstjórnina, að bankar og spari-
sjóðir skuli eiga innstæður í Seðlabankan-
um og þá hve miklar. í desember sama ár 
var sett reglugerð nr. 192 fyr i r Seðlabanka 
íslands. E r þar að finna í 23.—25. gr. all-
ítarleg ákvæði um innlánsbindingu. Aðal-
atriði heimildarinnar voru, að bankastjórn-
inni var gefið vald til að kalla allt að 20% 
af öllu innlánsfé banka og sparisjóða inn 
á bundna reikninga við Seðlabankann. Er 
í reglugerðinni gert ráð fyr i r annað hvort 
bindingu, sem ákveðst af aukningu innlána 
eða bindingu, sem reiknuð er sem hlutfall 
af innstæðum, væntanlega án tillits til, 
hvort um aukningu innstæðna er að ræða 
eða ekki. Athyglisvert var eftirfarandi 
ákvæði í 3. málsgrein 23. gr.: 

„Sé miðað við aukningu innlána á 
ákveðnu tímabili, skal heimilt að ákveða, 
að innlög í Seðlabankann skuli vera stig-
hækkandi eftir því, hve mikil hin hlutfalls-
lega hækkun er h j á hverjum banka eða 
sparisjóði. Slík stighækkun má þó ekki 
hefjast , fy r r en hlutfallsleg hækkun h já 
banka eða sparisjóði nemur meira en tvö-
földu meðalhækkunarhlutfalli h já öllum 
bönkum og sparisjóðum til samans á sama 
tímabili." 

Auk nefndrar hámarksbindingar voru 
settar nokkrar reglur, sem takmörkuðu inn-
borgunarskyldu, t. d. að enginn banki eða 
sparisjóður skuli greiða meira inn á bund-
inn reikning á mánuði en sem nemur 1,5 
millj. kr., ef innlagsskyldan er miðuð við 
heildarinnstæðu. Ekki var sett heimild til 
að kalla inn bindifé f r á innlánsdeildum sam-
vinnufélaga. 

Hinn 29. marz 1961 voru sett ný lög fyrir 
Seðlabanka íslands, þegar aðskilnaður 
bankanna varð alger. Var reglum laga um 
bindingu þá jafnframt breytt. Hámarks-
binding hélzt óbreytt 20% af veltiinnlánum 
(af innstæðum, sem ávísa má á með tékka), 
en hlutfall hins vegar lækkað niður í 15% 
af sparifé. Í reglugerðinni f r á 1957 var 
heimiluð stighækkandi binding fyrir ein-
stakar stofnanir með mikla aukningu inn-
lána, sbr. áðurgreint ákvæði 3. málsgr. 23. 
gr. Lögin f r á 1961 ákveða hins vegar, að 
sama bindingarhlutfall skuli ætíð gilda um 
hvern flokk innstæðna h já öllum innláns-
stofnunum. Einn mikilvægur mismunur var 
á reglunum. Ákvæðin f r á 1957 gerðu ekki 
ráð fyrir, að innlánsdeildir samvinnufélaga 
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byggju við binaingu. Þessu var hins vegar 
breytt með lögum nr. 4/1960 og áréttað með 
lögum bankans f r á 1961. Þau lög skilgreina 
hugtakið innlánsstofnanir sem banka, 
sparisjóði, innlánsdeildir samvinnufélaga, 
Söfnunarsjóð Islands og hverja þá stofn-
un aðra, sem tekur við innstæðum f r á al-
menningi eða rekur sambærilega starfsemi 
að mati hans. 

Mikilvæg breyting var gerð á bindingar-
heimildum með setningu laga nr. 10/1964. 
Segir þar, að hámarksbinding megi nema 
25% af heildarinnstæðum án tillits til inn-
lánsforma. Ja fnf ramt er það nýmæli tekið 
f ram, að megintilgangur innlánsbindingar 
sé að afla f j á r f r á bankakerfinu í heild til 
að standa undir lánveitingum Seðlabank-
ans innan lands, þar á meðal endurkaup-
um afurðavíxla. 

Núgildandi ákvæði um innlánsbindingu 
í 11. gr. laga bankans eru þannig: 

„Innlánsstofnanir þær, sem um ræðir í 10. 
grein, svo og aðrar opinberar lánsstofnanir og 
fjárfestingarsjóðir, skulu geyma laust fé sitt 
á reikningi í Seðiabankanum, eftir því sem 
við verður komið. 

Enn fremur skulu innlánsstofnanir þær, sem 
um ræðir í 10. grein, eiga fé á bundnum reikn-
ingi í Seðlabankanum, svo sem fyrir er mælt 
í 3. til 5. málsgrein þessarar greinar. Megin-
tiigangur innlánsbindingar er að afla f j á r f rá 
bankakerfinu í heild til að standa undir lán-
veitingum Seðlabankans innan iands, þar á 
meðal endurkaupum afurðavixia. 

Seðiabankinn getur ákveðið, að fyrrgreind-
ar innlánsstofnanir skuli eiga á reikningi í 
Seðlabankanum upphæð, er nemi tilteknum 
hundraðshluta af innstæðufé viðkomandi stofn-
unar. Innstæðubindingin má hæst nema 25% 
af heildarinnstæðufé hjá hverri stofnun. 

Einnig getur Seðlabankinn ákveðið, að til-
tekinn hluti inniánsaukningar sé bundinn á 
reikningi hjá honum, enda fari heiidarinnstæða, 
sem viðkomandi stofnun sé skylt að eiga í 
Seðiabankanum, ekki fram úr því hámarki, 
sem um ræðir í 3. málsgrein. 

Seðiabankinn setur nánari reglur um fram-
kvæmd innlánsbindingar samkvæmt 3. og 4. 
málsgr., en bindiskyidan skal vera sú sama 
fyrir allar stofnanir." 

Fyrstu tilkynningar Seðlabankans til inn-
lánsstofnana um beitingu innlánsbindingar 

eru f r á 13. apríl og 18. maí 1960. Var bindi-
skyldan látin hef jast miðað við 1. janúar 
það ár. Reglum um bindinguna hefur síð-
an oft verið breytt, og verður nú stuttlega 
greint f r á aðalefni reglna um þetta atriði 
á hverjum tíma, og hvernig framkvæmdin 
hefur verið í aðalatriðum. 

Innlánsbincliiig árið 1960. 
Bindingin náði til allra innlánsstofnana, 

þar með taldar innlánsdeildir samvinnufé-
laga og Söfnunarsjóður Íslands. Sú undan-
tekning var þó gerð, að innlánsstofnanir 
með heildarinnstæðum undir 5 millj. kr. 
voru ekki krafðar um bindifé. Bindingin 
var ákveðin 50% af aukningu hvers konar 
innlána með þeirri mikilvægu undantekn-
ingu, að hækkun veltiinnlána á hverju 
reikningstímabili var ekki bindiskyld, ef 
stofnunin átti a. m. k. helming aukningar 
inni á opnum viðskiptareikningi við Seðla-
bankann lokadag hvers reikningstímabils. 
Stofnanir með heildarinnstæður 15 milljón-
ir króna og þar yfir greiddu bindiskylt fé 
til Seðlabankans mánaðarlega, en stofnan-
ir með 5—15 millj. króna innlánsfé árs-
fjórðungslega. 

Í stuttu máli fólu þessar reglur í sér tak-
markaða aukningarbindingu, en um lág-
marksbindingu var ekki að ræða. í lág-
marksbindingu felst, að binding ákveðst 
sem hlutfall af heildarinnstæðum við ákveð-
in tímamót gagnstætt aukningarbindingu, 
sem ákveðst skv. hljóðan sinni sem hlutfall 
af aukningu innstæðna á ákveðnu tímabili. 

Hér skal vísað til töflu, sem fylgir þess-
ari grein og sýnir, að bindingarreglur fyr i r 
árið 1960 leiddu til mjög óverulegrar inn-
lánsbindingar þetta ár, aðeins 2,06%. Að-
alástæða var áður greind heimild til að 
reikna innstæðu á viðskiptareikning við 
Seðlabankann til f rádrá t ta r bindiskyldu af 
aukningu veltiinnlána. 

Hinn 19. janúar 1961 breytti Seðlabank-
inn bindingarreglum fyrir allt árið 1960. 
Binding af aukningu innlána var lækkuð úr 
50% í 30%, en umrædd heimild til f rádrát t -
ar bindingu af veltiinnlánum með inneign á 
viðskiptareikningi var alveg felld niður. 
Óbreytt var sú ákvörðun að innheimta ekki 
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bindifé h já stofnunum með innlánsfé innan 
við 5 millj. króna í byrjun árs 1960. 

Innlánsbinding frá 1/1 1961—31/12 1962. 
Hinn 19. janúar 1961 var sett 30% aukn-

ingarbinding fyr i r allar innlánsstofnanir 
með ársfjórðungslegum skilum. Stofnanir 
með innlán innan 5 milljóna króna voru 
undanþegnar þessari bindingu eins og áður. 

Ja fnf ramt var tekin upp lágmarksbind-
ing, sem gilti aðeins, þegar um enga eða 
óverulega aukningu innlána var að ræða 
innan hvers reikningstímabils. Í þessu felst, 
að aukningarbinding tekur við af lágmarks-
bindingu, þegar hún leiðir til meiri bind-
ingar. Reglurnar gilda því aldrei samhliða. 
Lágmarksbindingin var ákveðin 3% á ári 
og náði til allra innlánsstofnana (einnig 
undir 5 millj. kr. í innlánum). 

Hinn 12. febrúar 1962 ákvað bankastjórn-
in að heimila sparisjóðum og innlánsdeild-
um samvinnufélaga að inna af hendi bindi-
skyldu með því að afhenda bankanum 
bankavaxtabréf veðdeildar Búnaðarbank-
ans vegna lausaskulda bænda, en bréfin 
voru gefin út skv. lögum nr. 63/1962. Voru 
nánari reglur og skilyrði um notkun þess-
arar heimildar, en forsenda af hálfu bank-
ans, að bréfin hefðu borizt stofnununum 
í sambandi við greiðslu lausaskulda h já 
þeim. Bréfin gáfu 7% vexti og voru keypt 
á nafnverði. 

Innlánsbinding frá 1. jan. 1963-31. des.1964. 
Innlánsbindingarreglum var því næst 

breytt 1. apríl 1963 með gildistíma f r á 1. 
janúar það ár. 

Í byrjun ársins samdi ríkisstjórnin við 
viðskiptabankana um að veita 15% af inn-
lánsaukningu til sérstakra útlána skv. fram-
kvæmdaáætlun ríkisstjórnarinnar. Jafn-
f ramt lækkaði Seðlabankinn aukningarbind-
inguna úr 30% í 25% og lágmarksbindingu 
úr 3% í 2%. Sú veigamikla breyting var 
ja fnf ramt gerð, að innlánsstofnanir með 
heildarinnstæður 75 millj. kr. og þar yfir 
át tu að greiða bindiskylt fé mánaðarlega, 
en aðrar stofnanir ársfjórðungslega eins og 
áður. Auk þess var komið til móts við inn-
lánsstofnanir með innstæður innan við 15 

milljónir króna með því að heimila þeim 
að inna af hendi bindiskyldu sína með verð-
bréfum, sem bankastjórnin mat gild. Voru 
það einkum bréf opinberra sjóða með sjálfs-
skuldarábyrgð ríkissjóðs. 

Á árinu 1964 varð samkomulag milli rík-
isstjórnarinnar og bankanna um að 10% 
af innlánsaukningu skyldi varið til útlána á 
vegum hennar. 

Sérstök 5% innlánsbinding á árinu 1984. 
Hinn 10. júlí 1964 tilkynnti bankastjórn 

Seðlabankans, að fyrir allt árið 1964 skyldi 
gilda sérstök 5% innlánsbinding, sem tengd 
var því, að Seðlabankinn keypti vaxtabréí 
íbúðalána fyr i r 60 millj. króna. Giltu um 
þessa bindingu líkar reglur og hina almennu 
bindingu. Heildarbindifé, sem leiddi af þess-
ari bindingu, varð 54,5 millj. króna, og fór 
það fé inn á sömu reikninga og almennt 
bindifé. 

Innlánsbinding frá 1. jan. til 31. des 1965. 
Hinn 14. maí 1965 breytti Seðlabankinn 

enn reglum um innlánsbindingu með gild-
istíma f r á byrjun ársins. 

Reglurnar fólu í sér, að lágmarksbinding 
var aukin úr 2% í 3%, en aukningarbind-
ing var óbreytt, 25%. Hins vegar var sú 
veigamikla ákvörðun tekin að setja há-
marksbindingu 18%, en hámarksheimild 
bankans í því tilliti, sbr. það sem áður seg-
ir, var ákveðin 25% með lögum nr. 10 f r á 
13. maí 1964. Þet ta þýddi, að stofnanir, 
sem voru búnar að binda 18% heildarinn-
stæðna, þurf tu ekki eft ir þetta að binda 
nema 18% af aukningu innlána til þess að 
halda hlutfalli sínu, en aðrar stofnanir með 
lægra bindihlutfall greiddu áfram 25% af 
aukningu innlána, þar til nefndu marki var 
náð. 

Með þessari ákvörðun var stefnt að því 
að jafna hlutfall bundins f j á r milli innláns-
stofnana. Aukning lágmarksbindingar úr 
2% í 3%, sem tók gildi samtímis, stefndi 
einnig að sama marki, en um leið var opnuð 
leið fyr i r stofnanir til þess að greiða 
verulega bindiskyldu, sem af þessu 
leiddi, með ákveðnum vaxtabréfum. Nutu 
stofnanir með heildarinnlán yfir 15 millj. 
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1. tafla. Almenn innlánsbinding. 

króna einnig þeirrar reglu. Aðrar reglur 
um bindinguna héldust að mestu óbreyttar. 

Samhliða hinni almennu bindingu var um 
að ræða samkomulag ríkisstjórnarinnar og 
viðskiptabankanna um að verja 10% inn-
lánsaukningar á árinu 1965 til sérstakra 
útlána skv. fjárfestingaráætlun ríkisstjórn-
arinnar. 

Innlánsbinding frá 1. janúar 1966. 
Hinn 30. desember sl. ákvað Seðlabank-

inn nýjar bindireglur, sem giltu f rá 1. jan. 
sl. Ástæður þeirrar ákvörðunar eru greind-
ar í fréttatilkynningu bankans, sem er birt 
hér í ritinu með fréttaþætti um vaxtahækk-
un, sem tók gildi samtímis. 

Aðalefni hinna nýju bindireglna er, að 
hámark bindingar, 18%, sem ákveðið var 
14. maí 1965, er hækkað í 20%, og gilti 
sú ákvörðun um innlánstölur f rá og með 1. 
október 1965. Binding af aukningu innlána 
var jafnframt hækkuð úr 25% í 30%. Þetta 
þýddi, að stofnanir, sem náð höfðu 18% 
hámarkinu verða að binda 30% af aukn-
ingu innlána, þar til þær hafa bundið 20% 
af heildarinnlánum, en eftir það verður 
aukningarbindingin 20%. Lágmarksbinding 
helzt óbreytt 3% á ári. Enn ein veigamikil 
breyting var gerð um heimild minni inn-
lánsstofnana til þess að fullnægja bindi-
skyldu sinni með sölu vaxtabréfa, sem 
Seðlabankinn metur gild. Geta nú stofnanir 
með heildarinnstæður allt að 25 millj. króna 
(áður 15 millj.) fullnægt bindiskyldunni á 

þennan hátt ( frá 1. jan. 1966). Ákvörðun 
Seðlabankans um innlánsbindingu f rá 1. 
janúar 1966 er birt í heild í fréttaþætti á 
öðrum stað í ritinu. 

Ástæða er til ao benda sérstaklega á, að 
sú regla var tekin upp í upphafi binding-
arinnar að telja hvert almanaksár sjálf-
stætt reikningstímabil, að því er varðar 
bindiskyldu. 

Í 1. töflu eru dregin saman annars veg-
ar aðalatriði bindingarreglna frá upphafi. 
Aftasti dálkurinn sýnir hins vegar, hvaða 
hlutfall innlánsaukningar við viðskipta-
banka hafa farið til sérstakra fjárfesting-
arlána á vegum ríkisstjórnarinnar sl. 3 ár, 
sbr. það sem áður segir. 

Önnur tafla gefur yfirlit um innborgað 
bindifé árin 1960—1965. Fyrsti dálkur sýnir 
heildarinnlán í lok hvers árs. Annar dálk-
ur greinir frá, hve innlán hafi aukizt hlut-
fallslega miðað við næsta ár á undan. Þriðji 
dálkur sýnir innborgað bindifé og fjórði 
dálkur hlutfallslega aukningu bundins f j á r 
miðað við árið á undan. Loks sýnir fimmti 
dálkur hlutfall bundins f j á r miðað við heild-
arinnlán í hlutaðeigandi stofnunum. 

Vextir af bundnum reikningum. 
Fram til 1. apríl 1963 voru bundnar inn-

stæður við Seðlabankann ýmist á sérstök-
um bundnum reikningum eða innlánsskír-
teinum. Voru sem næst sambærilegir vextir 
greiddir af þessu fé og bundnu sparifé við 
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2. tafla. Yfirlit um imilánsbindingu. 

Hlutfallsleg Hlutfallsleg 

Bankar 
Sparisjóðir . . . 
Innlánsdeildir 

Bankar 
Sparisjóðir . . . 
Innlánsdeildir 

Bankar 
Sparisjóðir . . . 
Innlánsdeildir 

Bankar 
Sparisjóðir . . . 
Innlánsdeildir 

Bankar 
Sparisjóðir . . . 
Innlánsdeildir 

Bankar 
Sparisjóðir . . . 
Innlánsdeildir 

Innlán 
31/12 1960 

innláns-
aukning 

Bundið fé 
31/12 1960 

aukning 
bindifjár 

Bundið fé 
í % af innl. 

2.553.003 
463.071 
237.301 

15,07 
12,54 
1,58 

48.594 
18.394 

14 

1,90 
3,97 
0,01 

3.253.375 13,60 67.002 2,06 

Innlán 
31/12 1961 

Bundið fé 
31/12 1961 

3.256.246 
572.900 
277.897 

27,55 
23,72 
17,11 

275.343 
39.400 
3.507 

466,62 
114,20 

2495,00 

8,46 
6,88 
1,26 

4.107.043 26,24 318,250 374,99 7,75 

Innlán 
31/12 1962 

Bundið fé 
31/12 1962 

4.043.548 
733.449 
344.584 

24,18 
28,02 
23,99 

501.200 
73.309 
15.824 

82,03 
86,06 

351,21 

12,40 
10,0 
4,59 

5.121.581 24,70 590.333 85,49 11,53 

Innlán 
31/12 1963 

Bundið fé 
31/12 1963 

4.547.213 
847.223 
391.467 

12,46 
15,51 
13,61 

645.648 
108.371 
35.732 

28,82 
47,83 

126,26 

14,20 
12,79 
9,13 

5.785.903 12,97 789.751 33,78 13,65 

Innlán 
31/12 1964 

Bundið fé 
31/12 1964 

5.423.200 
999.492 
453.306 

19,26 
17,97 
15,80 

891.046 
151.226 
48.069 

38,01 
39,54 
34,52 

16,43 
15,13 
10,60 

6.875.998 18,84 1.090.341 38,06 15,86 

Innlán 
30/9 1965 

Bundið fé 
31/12 1965 

6.249.524 
1.114.175 

454.350 

15,24 
11,47 
0,23 

1.122.717 
198.635 
66.698 

26,00 
31,35 
38,75 

17,96 
17,83 
14,68 

7.818.049 13,70 1.388.050 27,30 17,75 

Sparisjóðir og innlánsdeildir, sem bankar hafa yfirtekið til ársloka 1965, eru talin með bönkunum öll árin. 
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innlánsstofnanir. Voru þessir vextir 10%% 
til 10 1/2% árið 1960. í árslok 1960 lækk-
uðu þeir um 2%, eins og aðrir vextir, og 
greiddi Seðlabankinn síðan 9% af bundn-
um reikningum alveg f ram til 1. apríl 1963. 
Bindifé hafði þá aukizt verulega og vaxta-
tap Seðlabankans, sem af þessu leiddi, var 
orðið tilfinnanlegt. Mun það hafa numið 
um 4%, þegar skipt var um vaxtafót 1. 
apríl 1963. Vextir af bundnum reikningum 
gáfu þá, eins og áður segir, 9%, en end-
urkeyptir víxlar Seðlabankans aðeins 
61/4%.Meðalvextir af erlendum innstæðum 
bankans voru þá 4 1/2%. 

Seðlabankinn neyddist þá til þess að 

jafna vaxtabyrðinni, og var tekin upp sú 
regla 1. apríl 1963, eins og áður segir, sem 
gilt hefur síðan, að greiða af bundnum 
reikningum 1 % hærri vexti en innlánsstofn-
anir greiða sjálfar að meðaltali í vexti af 
hinum ýmsu innlánsflokkum h já sér. E r 
vaxtafóturinn fundinn fyr i r hverja einstaka 
stofnun miðað við innlánsflokkana, eins og 
þeir eru í byrjun hvers árs. Síðan hafa 
vextir af bundnum reikningum (vegið með-
altal) verið 7,4% árið 1963, 7,65% árið 
1964, og 6,6% 1965. Árin 1963 og 1964 voru 
vextir af almennum sparisjóðsbókum 7% 
og hlaupareikningsinnstæðum 3%, en 1965 
1% lægri. 



Utanríkisviðskipti 1964 

Vöruskiptajöfnuðurinn — Viðskiptakjörin — Útflutnings-
verzlunin — Innflutningsverzlunin — Viðskipti við ein-
stök lönd. (Grein þessi er tekin saman af Ólafi S. 
Valdimarssyni). 

Inngangur. 

Í næsta hef t i Fjármálat íðinda verður sér-
stök grein um greiðslujöfnuðinn við út-

lönd 1964, en hann er yfirl i t yf i r heildartekj-
ur og gjöld þjóðarinnar gagnvart útlöndum. 

Í e f t i r farandi grein er hins vegar f ja l lað 
nánar um þýðingarmesta lið greiðslujafn-
aðarins, en það er utanríkisverzlunin. Heim-
ildir að öllum töflum í greininni eru fengn-
ar f r á Hagstofu Íslands. 

Utanríkisviðskiptin í heild jukust veru-
lega á árinu 1964, innflutningur um tæp-
lega 20% og útf lutningur um rúmlega 
18%. Vöruskiptajöfnuðurinn varð óhag-
stæðari en 1963, sem nam tæplega 186 
millj. kr., en það stafaði m. a. af óvenju-
miklum innflutningi skipa og flugvéla. Hins 
vegar breyt tust viðskiptakjörin mjög til 
batnaðar eða um 6% f r á 1963. 

Í því, sem hér fe r á eft ir , er þessum at-
riðum gerð nánari skil og auk þess greint 
f r á viðskiptum við einstök lönd og við-
skiptasamningum, sem í gildi eru við þau. 

Vöruskiptajöfnuðurinn. 

Vöruskiptajöfnuðurinn sýnir mismun á 
verðmæti inn- og útflutnings. Ef t i r f a rand i 
tölur sýna vöruskiptajöfnuðinn undanfarin 
þr jú ár í millj. kr . 

1962 1963 1964 
Inn f lu tn ingur án 

skipa, cif 3.670,7 4.348,3 5.146,4 
Skip 166,0 368,8 489,6 

Innf lu tn ingnr , cif, 
samtals 3.836,7 4.717,1 5.636,0 

Út f lu tn ingur , fob . 3.628,0 4.042,8 4.776,0 

Af yfirli t inu má sjá, að vöruskiptajöfn-
uðurinn versnaði á árinu um 185,7 millj. kr. 
eða úr 674,3 millj. kr. 1963 í 860,0 millj. 
kr. 1964. Hallinn á að verulegu leyti rót 
sína að rek ja til skipainnflutnings, sem 
varð tæpar 490 millj. kr . á árinu. en þessi 
innflutningur var óvenjulega mikill undan-
far in tvö ár. Heildaraukning innflutningsins 
1964 varð annars 918,9 millj. kr. eða 19,5%, 
en aukning úflutningsins 733,8 millj. kr. eða 
18,1%. Aukning á útflutningsverðmæti varð 
hins vegar nokkru meiri en þetta, þar sem 
birgðir útf lutningsafurða jukust á árinu úr 
680,8 millj. kr. í á rsbyr jun 1964 í 766,9 millj. 
kr . í árslok eða um 12,6%. 

Í f ramangreindu yfirli t i er innflutning-
urinn talinn cif, eins og venjulega er gert 
í yfirlitstölum, sem Hagstofan birtir um 
vöruskiptajöfnuðinn. Þ a r sem meginhluti 
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farmgjalda og trygginga í inn- og útflutn-
ingi eru greiðslur til íslenzkra aðila, fást 
raunhæfari tölur um viðskiptajöfnuðinn, ef 
innflutningur og útflutningur er gerður upp 
á sama hátt . Eft i r farandi yfirlit sýnir því 
inn- og útflutning á fob-verði: 

Eins og yfirlitið ber með sér, sýnir mis-
munur á fob-verðmæti inn- og útflutnings 
meiri halla 1964 en 1963, en sé innflutn-
ingur skipa dreginn frá, er jöfnuðurinn 
hagstæður bæði árin, og þó heldur hag-
stæðari 1964 eða 111,0 millj. kr. móti 97,5 
millj. kr. árið 1963. 

Viðskiptakjörin. 

Samkvæmt verðvísitölum Hagstofunnar 
fyrir árið 1964 hækkaði verðvísitala inn-
flutnings um 94 stig og verðvísitala út-
flutnings um 225 stig, hvort tveggja miðað 
við grundvöllinn 100 f rá 1935. Hlutfalls-
leg hækkun f rá 1963 á verðvísitölu inn-
flutnings var 5,9%, en útflutnings 12,3%. 
Viðskiptakjörin bötnuðu því verulega eða 
um 6,0%. Eft i r farandi tölur sýna verð-
og magnvísitölur undanfarin f jögur ár sam-
kvæmt útreikningum Hagstofunnar (1935 
= 1 0 0 ) : 

Í ofangreindum verð- og magnvísitölum 
innflutnings er innflutningur skipa og flug-

Verdvísitölur og viðskiptakjör 1954 — 100. 

véla ekki meðtalinn, enda þykja vísitöl-
urnar þannig reiknaðar gefa réttari út-
komu. Einnig er það að athuga við vísitöl-
ur innflutnings 1963, að 1. maí það ár var 
farið að miða við nettóþyngd innflutnings-
ins í stað brúttóþyngdar, og er það í sam-
ræmi við það, sem tíðkast annars staðar. 
Þyngd innflutningsins 1963 er þannig sam-
bland brúttó- og nettóþyngdar, og vísitöl-
urnar það árið eru því byggðar á áætlunum. 

Þróun verðlags inn- og útflutnings árin 
1955—1964 má sjá á meðfylgjandi línu-
riti. Miðað er við grunnárið 1954 == 100. 
Til þess að auðvelda árlegan samanburð 
hefur verðhækkunaráhrifum þeirra gengis-
fellinga, er á t tu sér stað árin 1960 og 1961, 
verið eytt, þannig að miðað er við sama 
gengi allt tímabilið. Sömuleiðis hafa verið 
leiðrétt þau áhrif, er tilkoma yfirfærslu-
gjaldsins á árinu 1958 hafði. 

Eft i r farandi tölur sýna verðvísitölur inn-
og útflutnings, svo og viðskiptakjörin, er 
framanskráðar leiðréttingar hafa átt sér 
stað (1954 = 100): 
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Innflutn- Útflutn- Viðskipta-
ingur ingur kjör 

1954 100,0 100,0 100,0 
1955 99,2 101,9 102,7 
1956 102,5 102,3 99,8 
1957 106,7 103,1 96,6 
1958 98,7 103,1 104,5 
1959 99,1 105,2 106,1 
1960 96,7 96,7 100,0 
1961 94,3 105,2 111,6 
1962 94,4 105,4 111,6 
1963 97,3 108,9 111,9 
1964 103,0 122,3 118,7 

Sú breyting hefur verið gerð á þessari 
töflu, f r á því sem hún birtist í grein um 
utanríkisviðskipti 1963, að vísitölurnar eru 
nú reiknaðar með einum aukastaf, og verða 
því alls staðar nokkrar breytingar á tölum 
um viðskiptakjör. 

Eins og sjá má á töflunni og meðfylgj-
andi línuriti, er það verðlag innflutnings. 
sem mestu hefur valdið um hinar öru breyt-
ingar á viðskiptakjörum. Árin 1956 og 1957 
urðu allmiklar verðhækkanir, sem meðal 
annars stöfuðu óbeint af Súezdeilunni, er 
hófst seint á árinu 1956. Hækkuðu farm-
gjöld þá verulega, sérstaklega olíufarm-
gjöld. Féll verðvísitala innflutnings síðan 
1958, en það ár lækkuðu farmgjöld, svo 
og fob-verð á olíu og bensíni. Vísitalan 
hélzt óbreytt 1959. Hún lækkaði síðan 
næstu tvö ár um 4,8%, var óbreytt árið 
1962, hækkaði um 3,1% 1963 og um 5,9% 
1964 eða í 103,0 stig. Verðvísitala innflutn-
ings hefur þannig hækkað f r á grundvell-
inum 1954 um 3,0%. 

Verðvísitala útflutnings hefur verið mun 
stöðugri og hækkaði smám saman um 5,2% 
á árunum 1954 til 1959. Féll vísitalan síðan 
um 8,1% árið 1960 vegna mikils verðfalls 
á hvers konar lýsi og mjöli. Árið 1961 
hækkaði vísitalan af tur sem nam lækkun 
ársins á undan og var síðan nær óbreytt 
1962. Tvö sl. ár hefur vísitalan hækkað 
verulega og þó langmest 1964 eða um 
12,3%. Veldur þessu almenn og veruleg 
hækkun á verðlagi útflutningsafurða Ís-
lendinga, en nánar kemur f ram í kaflanum 
um útflutningsverzlunina, hve miklu þessi 
hækkun neraur á einstökum afurðum. Verð-
lag útflutningsafurðanna hefur aldrei verið 

jafnhát t undanfarinn áratug og 1964 eða 
22,3% hærra en 1954. 

Viðskiptakjörin hafa sveiílazt allmikið 
f r á ári til árs, eins og framangreindar töl-
ur bera með sér. Bötnuðu þau nokkuð 1955, 
en fóru síðan versnandi næstu tvö árin. 
og var það nær eingöngu vegna hækkandi 
innflutningsverðs. Árin 1958 og 1959 bötn-
uðu þau verulega eða um 9,8%, að mestu 
fyrra árið. Gætti hér bæði áhrifa mikillar 
verðlækkunar innflutnings, svo og hækk-
andi verðs á útflutningi. Árið 1960 varð 
mikið verðfall á lýsi og mjöli, eins og áður 
greinir, er orsakaði verulega rýrnun við-
skiptakjara. Árið 1961 fóru þau af tur upp 
á við og bötnuðu þá um 11,6%. Kjörin bötn-
uðu lítillega 1962 og 1963, en 1964 bötn-
uðu kjörin um 6,0%, og má að mestu leyti 
rekja þessa hækkun til hagstæðara verð-
lags á útflutningsafurðum. Viðskiptakjörin 
eru nú 18,7% hagstæðari en 1954 og hafa 
aldrei verið jafnhagstæð á þessu tímabili. 

Samkvæmt magnvísitölu jókst innflutn-
ingur 1964 um 2,3% f r á árinu áður, og er 
þar um verulega lækkun að ræða f rá 1963 
(19,9%). Magnvísitala útflutnings hækk-
aði um 5,2% (8,1% 1963). 

Þess skal getið til skýringar, að magn-
vísitölur endurspegla ekki aðeins magn-
breytingar, heldur einnig gæðabreytingar 
þ. e. a. s. tilfærslur milli vörudeilda eftir 
vinnslustigi viðkomandi vöru, t. d. á milli 
ísfisks og freðfisks, bræðslusíldar og salt-
síldar o. s. frv. Útreikningur þeirra fer 
f ram á þann hátt að magn tveggja ára, 
t. d. 1963 og 1964, er reiknað á verðlagi 
fyr ra ársins, í þessu dæmi ársins 1963. 
Síðan er verðmæti síðara ársins (magn 
1964 X verð 1963) deilt með verðmæti 
fyr ra ársins (magn 1963 X verð 1963). 
Útkoman svarar þá í prósentum, samkvæmt 
fyrrgreindri skilgreiningu, magnaukningu 
eða minnkun ársins 1964 miðað við árið 
áður. 

ÚtflutningsverzIunin. 

Veruleg aukning varð á verðmæti útflutn-
ings 1964 miðað við 1963. Nam aukningin 
733,2 millj. kr. eða 18,1%. Auk þess juk-
ust birgðir útflutningsafurða á árinu úr 
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1. tafla. Útflutningur 1962—1964 eftir vöruflokkum. 
(Verð í millj. kr. og magn í tonnum). 

1962 1963 1964 
Magn 

1. Sjávarvörur: 
Saltfiskur, þurrkaður 3.184 
Saltfiskur, óverkaður 24.886 
Saltfiskflök 1.783 
Þunnildi, söltuð 1.045 
Skreið 10.653 
Ísvarin síld 7.023 
Ísfiskur annar 31.263 
Freðfiskur 53.085 
Rækjur og humar, fryst 419 
Hrogn, hraðfryst 720 
Fiskur, niðursoðinn 428 
Þorskalýsi, kaldhreinsað 2.001 

„ ókaldhreinsað 3.135 
Matarhrogn, söltuð 3.194 
Beituhrogn, söltuð 1.407 
Síld, grófsöltuð 24.203 

„ kryddsöltuð 7.957 
„ ediksöltuð 13.954 
„ sykursöltuð 873 

Saltsíldarflök 304 
Freðsíld 24.123 
Síldarlýsi 60.478 
Karfalýsi 15 
Hvallýsi 1.687 
Fiskimjöl 20.230 
Sildarmjöl 48.413 
Karfamjöl 437 
Hvalkjöt, fryst 2.484 
Fiskúrgangur, frystur 7.861 
Ýmsar sjávarafurðir 5.987 

Sjávarvörur, samtals 363.232 

Verð Magn Verð Magn Verð 

64,0 2.420 54,0 1.138 28,2 
296,5 18.989 239,4 23.955 371,3 
24,8 1.114 14,3 1.427 21,8 
12,0 1.529 18,8 1.172 14,8 

281,3 9.616 278,7 11.580 337,4 
23,8 4.732 14,2 392 1,1 

171,1 36.161 201,6 34.512 215,0 
921,5 51.856 937,1 58.909 1.149,3 
44.5 1.138 96,8 1.170 109,9 
13,7 860 14,9 1.702 27,9 
23,1 340 16,3 381 20,1 
19,4 2.208 21,0 1.573 17,0 
20,7 6.001 42,4 7.695 70,1 
44,8 3.504 50,3 3.390 54,6 

8,8 1.745 12,6 3.049 25,3 
229,7 30.426 307,5 20.163 209,7 

78,5 7.086 78,7 7.788 91,9 
147.4 13.186 144.0 17.833 208,6 

9,2 1.788 19,0 — — 

4,3 195 2,9 438 6,9 
132,5 37,384 208,5 21.992 129,9 
241,8 55.149 301,4 52.403 417.6 

0,1 754 5,1 28 0,2 
13,7 3.444 24,5 4.499 37,6 

126,7 22.809 119,7 26.737 166,4 
314,0 76.582 439,7 96.379 594,8 

2,5 4.028 18,7 2.265 13,2 
18,7 2.447 17,1 2.278 18,2 
18,9 4.779 13,2 7.166 23,0 
14,1 1.281 7,2 2.668 16,9 

3.322,1 403.551 3.719,6 414.682 4.398,7 

II. Landbúnaðarvörur: 
Kindakjöt, fryst 3.045 57,7 2.691 50,8 2.210 48.9 
Kindakjöt, saltað 312 10,5 4-22 14,8 412 14,4 
Kindainnmatur, frystur 286 9,0 296 9,3 254 8,0 
Mjólkur- og undanrennuduft 650 3,0 429 6,0 820 11.4 
Smjör — — — 556 19,1 
Ostur — — 221 4,3 505 10.0 
Kasein 324 4,9 301 4,8 524 9,1 
Ull 752 46,4 385 26,0 262 19,2 
Gærur, saltaðar 2.602 101,7 2.264 96,3 2.340 111,3 
Garnir, hreinsaðar 18 3,7 56 6,8 24 6,1 
Loðskinn, verkuð og óverkuð 16 7,3 35 15,5 82 20,8 
Skinn og húðir, saltað 97 2,9 185 3,8 228 5,1 
Ýmsar landbúnaðarvörur 707 7,6 989 14,4 756 9,3 

Landbúnaðarafurðir, samtals 8.182 254,7 8.274 252,8 8.973 292,7 

III. Ýmsar vörur: 
Ullarteppi 
Prjónavörur úr ull . . 
Frímerki 
Gamlir málmar 
Skip 
Sement 
Annað ósundurgreint 

Ýmsar vörur, samtals 
Útflutningur samtals 

83 15,3 43 8,3 43 8,4 
22 8,8 21 8,9 30 13,3 
— 6,1 — 6,4 — 7,8 

2.877 4,0 2.469 3,9 3.440 6,2 
— - 1.668 32,7 9.186 32,0 

18.464 9,9 11.893 6,4 — — 

2.901 7,1 344 3,8 722 16,9 

24.347 51,2 16.438 70,4 13.471 84,6 
95.761 3.628,0 428.263 4.042,8 437.126 4.776,0 
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2. tafla. 
Útflutningur ísfisks 1963—1964. 

1963 1964 

Magn í Verðm. Magn í Verðm. 
tonnum millj. kr. tonnum millj. kr. 

Bretland 15.758 96,6 16.385 109,9 
Danmörk . . . . 245 1,7 74 0,5 
V.-Þýzkaland . 20.158 103,3 18.053 104,6 

Samtals 36.161 201,6 34.512 215,0 

Ísvarin sild: 
Bretland — — 19 0,1 
V.-Þýzkaland . 4.732 14,2 373 1,0 

Samtals 4.732 14,2 392 1,1 

3. tafla. 
Ú t f lutningur freðfisks, freðsíldar og 

frystra hrogna 1963-—1964-
1963 1964 

Magn í Verðm. Magn í Verðm. 
tonnum millj. kr. tonnum millj. kr. 

Freðfiskur: 
A.-Þýzkaland . 102 1,0 • — — 

Ástralía 75 1,1 43 0,6 
Bandaríkin . .. 25.176 523, 27.825 628,4 
Bretland 8.013 108,2 10.763 168,5 
Frakkland . . . . 1.424 25,1 944 18,6 
Holland 180 3,3 .— 

18,6 

Ísrael — 
3,3 

35 0,6 
Ítalía 28 0,6 12 0,1 
Kanada 174 1,8 .— 
Rússland 15.412 248,6 16.710 288,4 
Tékkóslóvakía 1.139 19,2 1.785 31,1 
Ungverjaland . 75 1,3 • — — 

V.-Þýzkaland . 117 2,7 741 11,5 
Önnur lönd .. 13 0,3 51 1,5 

Fryst hrogn: 
Bretland 484 9,8 711 16,3 
Danmörk . . . . 162 1,5 774 8,0 
Frakkland . . . . 61 1,8 66 1,9 
Noregur 75 0,6 149 1,7 
Svíþjóð 77 1,2 2 0,0 
Önnur lönd . . 1 0,0 — — 

Samtals 860 14,9 1.702 27,9 

680,8 mil l j . k r . í á r s b y r j u n í 766,9 mil l j . 
k r . í á rs lok eða u m 86,1 mil l j . k r . (12 ,1%) , 
þann ig að f ramle iðs luverðmæt i ú t f lu tn ings -
a f u r ð a jóks t á á r inu 1964 u m 819,3 mil l j . 
k r . Sambær i l eg aukn ing 1963 v a r 361,7 
mil l j . k r . og 1962 512,6 mil l j . k r . Aukning-
in á ve rðmæt i ú t f lu tn ings ins náði t i l f l e s t r a 
þýð ingarmei r i g re ina hans , en va rð þó mes t 
á f reðf i sk i , s í l d a r a f u r ð u m og sa l t f i sk i eða 

Samtals 51.856 937,1 58.909 1.149,3 115--

Freðsild: 10í -
A.-Þýzkaland . 3.790 24,4 1.183 8,0 

10í -

Bandaríkin . . . — — 102 0,5 95 -
Belíía 301 1,6 21 0,2 

95 -

Bretland 191 1,0 37 0,2 
Frakkland . . . . 567 3,0 923 5,1 
Færeyjar 992 6,1 902 5,6 125--
Ísrael 166 0,9 238 1,3 
Pólland 1.500 8,9 4.000 24,6 115--
Rúmenía 3.952 23,6 2.270 13,5 
Rússland . . . . 12.004 63,5 6.297 34,8 105 --
Tékkóslóvakía 3.219 19,6 3.366 20,8 
V.-Þýzkaland . 10.556 55,0 2.389 13,0 95 -L 
Önnur lönd .. 111 0,9 264 2,3 

Samtals 37.384 208, 21.9952 129,9 Meðalút f lu tningsverð 1954=100 
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4. tafla. 
Ú t f lutningur á saltfiski, söltuðum 

þunnildum og söltuðum matarhrognum 
1963—1964. 

5. tafla. 
Útflutningur á skreið 1963—1964 

samtals á þessum afurðum nær 470 millj. 
kr. Af heildarútflutningi voru sjávarafurð-
ir 92,1%, en það er svipað hlutfall og und-
anfarin ár, en þó heldur hærra. 

Verður nú gerð grein fyrir útflutningi, 
sölu og verðlagsþróun helztu vöruflokka 
árið 1964. 

Útflutningur á ísfiski jókst á árinu um 
6,6%, en viðskiptalöndin voru, eins og und-
anfarin ár, Bretland og V-Þýzkaland. Verð-
þróunin í báðum löndunum var hagstæð 
á árinu, og hækkaði meðalverðið í Bret-
landi úr 6,13 kr. 1963 í 6,71 kr. 1964 eða 
um 9,5% og í Þýzkalandi úr 5,12 kr. í 5,79 
kr. eða um 13,1%. Útflutningur á ísvarinni 

6. tafla. 
Útflutningur á fiskmjöli 1963-—19 64. 
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7. tafla. Ú t f lutningur á karfalýsi og 
karfamjöli 1963—19 64. 

1963 1964 

síld minnkaði verulega á árinu, og nam 
verðmæti hennar aðeins rúmlega 1 millj. kr. 

Útf lutningur á freðfiski jókst á árinu 
um 22,6% að verðmæti til, en um 13,6% 
að magni til. Freðfiskur hefur um mörg 
undanfarin ár verið langmikilvægasta ein-
s taka vörutegundin af útf lutningsvörum 
Íslendinga, og nam hlutdeild hans í heild-
arútf lutningnum 24,1% á móti 23,2% 1963. 
Verðlagsþróunin á freðfiskmörkuðum Ís-
lendinga hefur verið a f a r hagstæð undan-
far in ár. Hélt sú þróun á f r am 1964, og 
hækkaði meðalverðið, þegar á heildina er 
litið, um 8,0%. Mest varð meðalverðhækk-
unin í Bretlandi, 16,0%. í Bandaríkjunum 
nam hún 8,5% og 7,0% í Rússlandi. 

Af freðfisksölunni í heild fór meira en 
helmingur til Bandar íkjanna eða 54,7%, 
miðað við verðmæti. Jókst útf lutningur á 
þennan markað á árinu um tæp 20% miðað 
við verðmæti, en um 10,5% miðað við magn. 
enda hækkaði meðalverðið um 8,5%, eins og 
áður getur. Næststærst i f reðf iskmarkaður 
Íslendinga var í Rússlandi, en þangað voru 
seld um 25,1% af heildarverðmætinu. Jókst 
söluverðmætið til Rússlands um 16,0% á 
árinu og meðalverðið um 7%. Sala á freð-
fiski jókst verulega til Bretlands eða úr 
108,2 millj. kr. 1963 í 168,5 millj. kr. 1964. 
en það er aukning um 55,7%. Magnaukn-
ingin varð hins vegar ekki nema 34,3%, 
enda meðalverðhækkun verulega mikil 
(16,0%), eins og áður segir. Til þeirra 
þr iggja landa, sem hér hefur verið getið, 

fer langmestur hluti freðfisksútflutnings Ís-
lendinga eða rúm 94%. Aukning freðfisks-
útflutnings stafaði ekki af framleiðsluaukn-
ingu, heldur var gengið á freðfiskbirgðirn-
ar, sem minnkuðu á árinu um 2.951 tonn 
eða um 829 tonnum meira en aukning út-
flutningsins nam. 

Mjög dró úr útflutningi freðsíldar á ár-
inu, og varð hann nú svipaður og árið 1962. 
Að magni til minnkaði freðsíldarútflutn-
ingurinn um 15.392 tonn eða 41,2% og að 
verðmæti til um 78,6 millj. kr. eða 37,7%, 
en meðalverðið hækkaði almennt úr 5,58 kr. 
pr. kg í 5,91 kr. eða um 5,9%. Helztu mark-
aðslönd fyr i r freðsíld eru nú sem f y r r A.-
Evrópulönd og fóru þangað um % hlutar 
af freðsíldarútflutningnum í heild. Birgðir 
af freðsíld jukust lítillega á árinu eða úr 
2.831 tonni í ársbyr jun í 4.160 tonn í árslok. 

Sá mikli samdrát tur , sem át t hefur sér 
stað á undanförnum árum, á framleiðslu 

8. tafla. 
Útflutningur á þorskalýsi 1963—1964. 

1963 1964 

Magn í Verðm. Magn í Verðm. 
tonnum millj. kr. tonnum millj. kr. 

Argentína . . . . 8 0,1 13 0,1 
Bandaríkin . . . 688 6,6 435 4,6 
Brasilía 127 1,1 129 1,2 
Bretland 2 0,0 511 5,2 
Búlgaría 190 1,5 250 2,4 
Danmörk . . . . 801 6,3 553 5,8 
Egyptaland . . . 20 0,2 50 0,5 
Filippseyjar .. 47 0,3 31 0,2 
Finnland 337 4,0 259 3,2 
Holland 1.504 9,1 927 7.8 
Ítalía 59 0,5 195 2,0 
Júgóslavía . . . . 3 0,0 210 2,3 
Mexíco 45 0,4 35 0,4 
Nígería 28 0,3 34 0,4 
Noregur 2.439 16,3 2.897 24,4 
Pólland 370 3,7 390 4,2 
Rúmenía 70 0,5 50 0,5 
Singapore . . . . 47 0,3 91 0.3 
S.-Afríka 66 0,5 77 0,7 
Sviss 80 0,7 115 1,1 
Svíþjóð 300 2,6 1.150 10.0 
Tékkóslóvakia 500 4.9 370 4,0 
Tyrkland 56 0,5 88 1,1 
V.-Þýzkaland . 234 1,3 147 1,6 
Önnur lönd . . 188 1,7 78 0,8 

Samtals 8.209 63,4 9.268 87,1 
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9. tafla. 
Ú t f lutningur hvalafurða 1963—1964 

1963 1964 

1963 1964 

Magn í Verðm. Magn í Verðm. 
tonnum milij. kr. tonnum miilj. kr. 

A.-Þýzkaland . 1.863 17,0 800 7,5 
Bandaríkin . . . 2.154 25,7 2.731 35,4 
Belgía 37 0,3 - — — 

Danmörk . . . . 1.366 15,4 2.618 31,0 
Finnland 7.387 86,0 7.196 86,4 
Holland 610 4,4 1 0,0 
Ísrael 871 9,4 394 4,3 
Noregur 489 5,7 1.494 18,0 
Pólland 3.000 26,3 1.728 15,1 
Rúmenía 2.530 20,4 2.216 17,7 
Rússland 12.023 125,1 7.878 84,1 
Sviþjóð 16.742 179,8 17.682 201,9 
Tékkóslóvakía — — 300 2,7 
V.-Þýzkaland . 3.589 36,4 1.149 12,3 
Önnur lönd .. 20 0,2 35 0,7 

Samtals 52.681 552,1 46.222 517,1 

en meðalverð hækkaði um 11,1% á árinu. 
Eini markaður Íslendinga fyrir fullverk-
aðan saltfisk, sem máli skipti og hefur 
gert undanfarin ár, er Brasilía, en þangað 
fóru um 4/5 hlutar heildarútflutningsins. 

Útflutningur á óverkuðum saltfiski jókst 
á árinu um 5.279 tonn eða 26,3%, en auk 
þess jukust birgðir um 100 tonn. Aðal-

10. tafla. 
Útflutningur á saltaðri síld 1963—1964.. 

og útflutningi fullverkaðs saltfisks, hélt 
enn áfram á árinu 1964, en skýringin á 
þessum samdrætti er fyrst og fremst sú. 
að ýmsar viðskiptaþjóðir Íslendinga hafa 
komið sér upp aðstöðu til að fullverka 
saltfiskinn sjálfar. Dróst nú útflutningur-
inn saman úr 2.420 tonnum 1963 í 1.138 
tonn 1964 eða um 53%. Hins vegar hækk-
uðu birgðir fullverkaðs saltfisks um 1.100 
tonn á árinu. Verðmæti saltfisksins varð 
28,2 millj. kr. móti 54,0 minj. kr. 1963, Meðalútflutningsverð 1954=100. 
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markaðslöndin voru eins og undanfarin ár 
Portúgal, Spánn og Ítalía, en til þessara 
landa fóru um 4/5 hlutar útflutningsins 
1964, og er þar um nokkra hlutfallslega 
aukningu að ræða f r á árinu áður. Verð-
lagsþróunin á óverkuðum saltfiski var af-
ar hagstæð á árinu, eins og raunar um nokk-
ur undanfarin ár. Hækkaði meðalverð á 
óverkuðum saltfiski úr 12,62 kr. pr. kg í 
15,49 kr. pr. kg eða um 22,7%, en útflutn-
ingsverðmætið í heild hækkaði úr 253,7 
millj. kr. 1963 í 393,1 millj. kr. 1964, sem 
er aukning um 54,9%. 

Útflutningur á skreið jókst á árinu um 
1.964 tonn eða rúm 20% og að verðmæti 
um 58,7 millj. kr. eða 21%. Birgðir af skreið 
jukust um 580 tonn og voru í árslok 5.180 
tonn. Meginhluti skreiðarútflutnings Is-
lendinga var á árinu til Nígeríu eða % 
hlutar, en til Ítalíu voru seld um 30% 
skreiðarinnar. Meðalverð á skreið til Ítalíu 
hækkaði um 2,3%, á skreið til Nígeríu um 
1,0%, en meðalverð á markaðnum í heild 
hækkaði um 0,6%. Bretar hafa undanfarin 
ár keypt allmikla skreið af Íslendingum 
til endursölu á Afríkumarkaði, en þessi 
skreiðarkaup voru nær engin 1964. 

Útflutningur á fiskmjöli jókst á árinu 
1964 um rúm 17% að magni til, en um 
39% að verðmæti, enda hækkaði meðal-
verð á fiskmjöli um 18,6%, en það lækkaði 
allmikið 1963. Meðalverðið varð nú af tur 
svipað og 1962. Birgðir í landinu af fisk-
mjöli lækkuðu verulega á árinu eða úr 
2.307 tonnum í ársbyrjun í 1.065 tonn í 
árslok. Mest var selt af fiskmjöli til V.-
Þýzkalands, Svíþjóðar og Bretlands, en 
annars eru fiskmjölsmarkaðirnir f remur 
margir og smáir. 

Útflut t karfamjöl var að verðmæti 13,2 
milljónir kr. og var allt selt til Danmerk-
ur og V.-Þýzkalands. Þessi útflutningur 
minnkaði verulega á árinu, svo og útflutn-
ingur karfalýsis, sem aðeins var selt fyr i r 
0,2 millj. kr. 

Útflutningur á þorskalýsi jókst á árinu 
1964 um 1.059 tonn eða um tæp 13% f r á 
1963, en birgðir minnkuðu um 636 tonn. 
Meðalverðið á lýsinu hækkaði verulega á 
árinu eða um 21,7%. Mest var selt af 
þorskalýsi til Noregs eða rúmur fjórðung-

11. tafla. Útflutningur á sildarlýsi og 
sildarmjöli 1963—1964. 

1963 1964 

ur af heildarútflutningnum, en viðskipta-
löndin eru annars mörg, og fer tiltölulega 
lítið magn til hvers lands um sig. 

Útflutningur hvalkjöts var miuni að 
magni til en 1963, en verðmætið varð 
nokkru meira, enda hækkaði meðalverðið 
um 14,3%. Einnig hækkaði meðalverð á 
hvallýsi um 17,5%, og útflutningur þess 
jókst nokkuð. Birgðir af hvalafurðum 
lækkuðu hins vegar verulega. 

Nokkur samdráttur varð á útflutningi 
saltsíldar eða úr 52.681 tonni 1963 í 46.222 
tonn 1964, en það er svipað magn og árið 
1962. Verðmæti saltsíldarinnar varð rúm-
lega 517 millj. kr. 1964 móti rúmum 552 
millj. kr. árið 1963. Meðalverðið hækkaði 
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nokkuð á árinu eða um 6,7%, en um 6% 
lækkun hafði átt sér stað árið 1963 miðað 
við 1962. Birgðir af saltsíld í landinu lækk-
uðu verulega á árinu eða úr um 108.300 
tunnum í ársbyrjun í um 48.600 tunnur 
í árslok. Svíþjóð hefur verið langstærsti 
kaupandi saltsíldar síðan á árinu 1960. 
Var svo enn 1964, og fóru tæpir 2/5 hlutar 
saltsíldarútflutningsins þangað. Aðrir stór-
ir saltsíldarmarkaðir voru í Finnlandi og 
Rússlandi, en til þessara tveggja landa fór 
um 1/3 hluti saltsíldarinnar. Aðrir markaðir 
voru miklu minni. 

Útflutningur á síldarlýsi minnkaði að 
magni til á árinu um 5,0%. Hins vegar 
jukust birgðir af síldarlýsi mjög verulega 
eða úr 4.663 tonnum í 27.349 tonn í árs-
lok, og varð þannig mikil aukning á heild-
arframleiðslunni. Þrá t t fyr i r minna útflutt 
magn jókst heildarverðmæti útflutnings-
ins um 38,6%, en meðalútflutningsverðmæt-
ið um tæplega 46%. Langstærsti markað-
urinn fyr i r síldarlýsi var í Noregi, og fór 
þangað rúmlega helmingur lýsisins. Einnig 
var töluvert selt til Danmerkur og Hol-
lands, en í síðarnefnda landinu var síldar-
lýsismarkaðurinn stærstur 1963. 

Af síldarmjöli voru f lut t út 1964 tæp-
lega 96.400 tonn, og nam aukningin f rá 
1963 25,9%. Auk þess hækkuðu birgðir 
um rúmlega 1.000 tonn eða úr 14.971 tonni 
í ársbyrjun í 16.005 tonn í árslok. Heildar-
verðmætið jókst um 35,3%, en meðalút-
flutningsverð hækkaði um 7,5%. Eins og 
undanfarin ár, var Bretland langstærsta 
viðskiptalandið, en þangað fór rúmur helm-
ingur síldarmjölsins. Aðrir helztu kaupend-
ur voru V.-Þýzkaland, Danmörk, Finnland 
Pólland og Tékkóslóvakía. 

Útflutningur landbúnaðarafurða nam að 
verðmæti um 6,1% af heildarútflutningi 
1964. Útflutningur á f rys tu kindakjöti 
dróst saman á árinu um nær 18%, en heild-
arverðmætið lækkaði mjög lítið, enda hækk-
aði meðalverðið um rúm 17%. Útflutning-
ur á söltuðum sauðargærum jókst nokkuð 
og meðalverð hækkaði um 11,5%. Aftur 
á móti dróst annað árið í röð saman út-
flutningur á ull eða úr 752 tonnum 1962 og 
385 tonnum 1963 í 262 tonn 1964. Verð-
þróun á ull var þó hagstæð, og hækkaði 

12. tafla. Útflutningur á söltudum 
sauðargærum og ull 1963—1964. 

1963 1964 

Magn í Verðm. Magn í Verðm. 
tonnum millj. kr. tonnum millj. kr. 

Saltaðar 
sauðargœrur: 
Austurríki . . . . — — 2 0,1 
Bretland 140 6,2 71 3,2 
Danmörk . . . . 250 11,0 468 22,0 
Finnland 175 7,1 144 6,6 
Holland 8 0,3 — - — 

Svíþjóð 788 35,8 832 44,3 
Ungverjaland . 30 1,3 — - — 

V.-Þýzkaland . 873 34,6 829 35,1 

Samtals 2.264 96,3 2.346 113,1 

Ull: 
Austurríki . . . . 13 0,9 — • — 

Bandaríkin . . . 166 11,2 60 44, 
Bretland 5 0,3 — — 

Danmörk . . . . 60 3,2 43 2,7 
Ísrael 24 1,8 — — 

Svíþjóð — — 48 3,2 
Tékkóslóvakía 14 0,6 — — 

Ungverjaland . 80 6,5 91 7,6 
V.-Þýzkaland . 23 1,5 20 1,3 

Samtals 385 26,0 262 19,2 

meðalverð um 8,5%. Undanfarin ár hefur 
aðalullarmarkaður Íslendinga verið í 
Bandaríkjunum, en 1964 féll nær niður 
ullarsala þangað og nam aðeins 4,4 millj. kr. 

Hér að f raman hefur verið gefið yfirlit 
um útflutning 1964 á helztu framleiðsluvör-
um Íslendinga, en frekari sundurliðun er að 
finna í meðfylgjandi töflum. Þessar fram-
leiðsluvörur eru eingöngu sjávar- og land-
búnaðarafurðir, en útflutningur annarra 
vara, þ. á. m. iðnaðarvara nam aðeins 1,8% 
af heildarútflutningi ársins 1964. 

Innflutningsverzlunin. 

Heildarverðmæti innflutnings á árinu 
1964 jókst um 918,5 millj. kr. eða um 19,5%, 
en það er heldur minni hlutfallsleg hækk-
ur en átti sér stað 1963 (22,9%). Sé skipa-
innflutningur dreginn f r á heildarinnflutn-
ingnum, en hann er oft háður verulegum 
sveiflum, varð hlutfallsleg aukning 18,4% 
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1964 eða mjög svipuð og 1963, er hún varð 
18,5%. 

Í 13. töflu er skipting innflutningsins 
sýnd eftir vörudeildum, en í 14. töflu er 
hlutfallsleg skipting á innflutningnum eft-
ir notkun undanfarin f jögur ár. 

Innflutningur á neyzluvörum jókst á ár-
inu f rá 1963 um 315,5 millj. kr. eða um 
23,3% á móti 14,0% árið áður. Mest varð 
aukningin hlutfallslega á rafmagnsheimil-
istækjum eða 41,0%. Innflutningur á mat-
vörum og efnivörum til matvælaiðnaðar 
jókst um 37,2%, á öðrum varanlegum 
neyzluvörum en rafmagnsheimilistækjum 
um 33,6%, á fatnaði, skófatnaði og vefn-
aðarvöru um 20,2% og á ýmsum neyzlu-
vörum um 15,1%. Hins vegar lækkaði inn-
flutningur á áfengi, tóbaki og eldspýtum 
úr 98,2 millj. kr. í 95,2 millj. kr. eða um 
3,1%. 

Innflutningur rekstrarvara jókst á ár-
inu um 69,6 millj. kr. eða 5,8%, en aukn-
ingin árið áður var 10,2%. Af einstökum 
liðum var aukningin mest á rekstrarvör-
um til landbúnaðar og vinnslu landbún-
aðarvara, 21,0%. Innflutningur á rekstr-
arvörum til fiskveiða og til vinnslu sjáv-

arafurða jókst um 7,3%, en innflutningur 
á olíum, bensíni og kolum dróst saman 
um 1,9%. 

Árið 1961 jókst hlutur neyzlu- og rekstr-
arvara í heildarinnflutningnum úr 54,6% 
i 60,3%. Síðan hefur hlutur þessara flokka 
farið árlega minnkandi, en vaxið að sama 
skapi í fjárfestingarvörunum, og voru þær 
árið 1964 tæpur helmingur af heildarinn-
flutningnum eða 47,8%. Nam aukningin 
f r á 1963 533,8 millj. kr. eða 24,7%. Stærsti 
einstaki liðurinn í fjárfestingarvöruflokkn-
um er byggingarvörur. Innflutningur á 
þeim jókst þó lítið á árinu, um 19,2 millj. 
kr. eða 3,7%. Byggingarvörur voru tæp-
lega 1/10 hluti af heildarinnflutningi til 
landsins og 1/5 hluti af innfluttum f já r -
festingarvörum. Innflutningur flugvéla var 
óvenjulega hár á árinu eða 8,5% af heild-
arinnflutningnum, og s tafar það af flug-
vélakaupum Loftleiða. 

Innflutningur skipa var næstum jafn 
hár, 8,4% af heildarinnflutningnum. Bif-
reiðir voru f lut tar inn fyr i r 250,0 millj. 
kr., en það eru 4,5% af innflutningnum i 
heild. Varð allmikill samdráttur á þessum 
innflutningi á árinu eða 58 millj. kr. 
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13. tafla. Innfluttar vörur eftir vörudeildum 1 9 6 1 —1964 
(Flokkað samkvœmt vöruflokkum Sameimtðu þjóðama. Upphteðir i millj. kr.) 
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14. tafla. Skipting innflutnings eftir notkun 1961—1964. 

Neyzluvörur: 
Matvörur 
Fatnaður og vefnaðarvörur . . 
Varanlegar neyzluvörur 
Ýmsar neyzluvörur ót. a 

Rekstrarvörur: 
Olíur, bensín og kol 
Rekstrarvörur til landbúnaðar 
Rekstrarvörur til sjávarútvegs 
Ýmsar rekstrarvörur ót. a. . . . 

Fjárfestingarvörur: 
Byggingarvörur 
Bifreiðir 
Varahlutir í bifreiðir 
Flugvélar 
Skip 
Tæki og vélar til framleiðslu . . 
Ýmsar fjárfestingarvörur . . . 

1961 1962 1963 1964 
% % % % 
31,2 31,0 28,7 29,6 

9,3 8,6 7,5 8,6 
7,5 8,0 7,4 7,4 
3,1 3,2 3,1 3,6 

11,3 11,2 10,7 10,0 

29,1 28,4 25,5 22,6 
13,9 12,7 11,2 9,2 
4,4 4,6 4,4 4,5 
9,6 9,7 9,6 8,6 
1,2 1,4 0,3 0,3 

39,7 40,6 45,8 47,8 
11,0 11,2 10,9 9,5 
3,8 5,0 6,5 4,4 
2,3 2,6 2,4 2,0 
3,0 1,5 0,7 8,5 
3,8 4,3 7,9 8,5 
9,1 9,2 10,5 8,8 
6,7 6,8 6,9 6,1 

15. tafla. Innflutningur nokkurra vörutegunda 1962—1964. 
( Verð í millj. kr. og magn í tonnum, nema annars sé getið). 

1962 1963 1964 

(18,8%). Minnstur varð samdrátturinn á 
innflutningi fólksbifreiða, um 4,4 millj. kr., 
en innflutningur þeirra nam 142,3 millj. 
kr. Innflutningur jeppabifreiða nam 42,7 
millj. kr., en 57,0 millj. kr. árið áður, og inn-
flutningur vöru- og almenningsbifreiða varð 
65,0 millj. kr. á móti 104,3 millj. kr. árið 
áður. Innflutningur flutningatækja, þ. e. a. 
s. skipa, flugvéla og bifreiða, nam alls á 
árinu 21,4% af heildarinnflutningi til 

landsins (15,1% árið áður) og tæplega 
45% af innflutningi f járfest ingarvara (tæp 
33% árið áður). Innflutningur á tækjum 
og vélum til ýmiss konar framleiðslu og 
framkvæmda lækkaði f r á 1963 úr 495,7 
millj. kr. í 456,8 millj. kr. Þessi innflutn-
ingur var um 8,1% af heildarinnflutningi, 
en nam 10,5% árið 1963. 

Sú flokkun eftir notkun vara, sem hér 
hefur verið miðað við og unnin er úr skýrsl-



130 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

um Hagstofunnar, er miklum vandkvæð-
um bundin, og er rétt að hafa það í huga 
við lestur 14. töflu og þess, sem að fram-
an er sagt um einstaka liði hennar. Þessu 
veldur, að einstakar vörutegundir geta 
fallið á fleiri en einn hinna þriggja aðal-
flokka og auk þess talizt til tveggja eða 
fleiri undirflokka hvers aðalflokks. Hag-
stofan hefur því farið þá leið að skipa 
slíkum vörum þar í flokk, sem notkun 
þeirra er talin mest. 

Viðskipti við einstök lönd. 

Á árinu 1964 hélt enn áfram sá sam-
drát tur á innflutningi á vöruskiptagrund-
velli, sem verið hefur síðan 1957. Varð 
innflutningur f r á vöruskiptalöndum 17,5% 
af heildarinnflutningi ársins móti 18,8% 
1963. Sama þróun varð á útflutningi til 
vöruskiptalanda, sem dróst saman úr 18,6% 
1963 í 14,8% 1964. Nánar verður annars 
vikið að viðskiptum Íslendinga á vöru-
skiptagrundvelli í sambandi við 18. töflu 
síðar í greininni. 

Helztu viðskiptalönd Íslendinga hvao 
snertir innflutning í f r já lsum gjaldeyri 
voru bæði árið 1963 og árið 1964 Danmörk 
Noregur, Svíþjóð, Bretland og V.-Þýzka-
land í Evrópu og Bandaríki N.-Ameríku. 
Auk þess varð Kanada 1964 í fimmta sæti, 
hvað snerti innflutning til Íslands, en or-
sökin er eingöngu flugvélakaup Loftleioa 
af Kanadamönnum. Sé Kanada undanskil-
ið, jókst innflutningurinn mest f r á Noregi, 
eins og reyndar varð einnig 1963. Nam 
aukningin 133,2 millj. kr. eða 28,0% f rá 
árinu áður og stafaði fyrs t og fremst af 
miklum innflutningi fiskiskipa f r á Noregi. 
Mikil aukning varð og á innflutningi f rá 
Bandaríkjunum eða 106,7 millj. kr., sem er 
10,4% aukning f r á árinu áður. Aukning 
varð einnig veruleg á innflutningi f r á Bret-
landi (70,2 millj. kr. eða 10,3%) og nokk-
ur á innflutningi f r á Danmörku (15,6 millj. 
kr. eða 4,1%), en hins vegar nokkur sam-
drát tur á innflutningi f r á Svíþjóð (11,7 
millj. kr. eða 3,7%) og V-Þýzkalandi (3,6 
millj. kr. eða 0,6%). Hlutfall þessara landa 
(að Kanada undanskildu) af heildarinn-
flutningnum lækkaði 1964 úr 63,6% í 

58,7%, en að Kanada meðtöldu varð hlut-
fallið 1964 66,6%, og voru þannig 2/3 hlut-
ar heildarinnflutningsins 1964 f rá þessum 
sjö löndum. 

Hlutur vöruskiptalandanna í heildarinn-
flutningnum minnkaði nokkuð á árinu, eins 
og fy r r er sagt, en verðmæti þessa inn-
flutnings jókst hins vegar um tæpar 100 
millj. kr. Mest jókst innflutningurinn f r á 
A.-Þýzkalandi eða úr 53,8 millj. kr. í 104,6 
millj. kr. Þessi aukning stafar að mestu 
leyti af innflutningi fiskiskipa á árinu. 
Innflutningur f r á Tékkóslóvakíu jókst úr 
92,5 millj. kr. í 135,2 millj. kr. eða um 
rúmlega 46%, og stafar aukningin fyrs t 
og fremst af auknum innflutningi á sykri 
og sykurvörum. Innflutningur f r á Rúss-
landi lækkaði úr 10,8% af heildarinnflutn-
ingnum 1963 í 8,4% 1964. 

Verðmæti útflutnings til frjálsgjaldeyr-
islanda jókst mest á árinu til Noregs, úr 
120,6 millj. kr. 1963 í 303,4 millj. kr. 1964 
eða um 182,8 millj. kr. Aukningin stafaði 
að meginhluta af aukinni sölu til Noregs 
á síldarlýsi, en hún nam á árinu 222,2 millj. 
kr. á móti 66,3 millj. kr. 1963. Veruleg 
aukning varð einnig á útflutningi til Dan-
merkur eða um 131,1 millj. kr„ úr 113,9 
í 245,0 millj. kr. Eins og til Noregs, var 
aukningin aðallega vegna sölu á síldar-
lýsi til Danmerkur, sem nam 1964 67,9 
millj. kr., en var engin 1963. Einnig jókst 
útflutningur á síldarmjöli, saltsíld o. fl. 
sjávarafurðum til Danmerkur. Til Banda-
ríkjanna jókst útflutningurinn um 137,2 
millj. kr. eða 21,8%, sem stafar aðallega 
af aukinni sölu á freðfiski þangað, en hann 
jókst 1964 um tæplega 105 millj. kr. Til 
Svíþjóðar var flutt út fyr ir 347,2 millj. kr.. 
en það er aukning um 74,5 millj. kr. eða 
27,3%. Af heildarútflutningi þangað voru 
tæpir 3/5 hlutar saltsíld. Eins og undan-
farið var Bretland langstærsta viðskipta-
land Íslendinga. Nam útflutningur þangað 
834,2 millj. kr. móti 802,3 millj. kr. 1963, 
aukning um 4,0%. Hlutur Bretlands í heild-
arútflutningnum var nú 17,5% á. móti 
19,8% 1963. Þriðja stærsta viðskiptalánd--: 
ið var V.-Þýzkaland, en þangað dróst út-
flutningurinn hins vegar saman úr 432,8 
í 410,3 millj. kr. eða um 5,2%. Útflutning-
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16. tafla. Viðskipti við einstök lönd 1961—1964. 
(Í millj. kr. á gengi eftir 4. ágúst 1961). 

Innflutningur, cif. Útflutningur, fob. 
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urinn til þeirra sex landa, sem nú hefur 
verið getið og eru stærstu markaðir íslend-
inga í f r já lsum gjaldeyri, nam samtals á 
árinu 1964 2.906,9 millj. kr. eða 60,9% af 
heildarútflutningi ársins móti 2.371,9 millj. 
kr. 1963 eða 58,7%, og hefur þannig auk-
izt nokkuð. 

Útflutningsverðmætið til vöruskipta-
landanna minnkaði um 45,7 millj. kr. á ár-
inu. Aukning varð aðeins á útflutningi til 
tveggja vöruskiptalanda, Tékkóslóvakíu og 
Póllands. Til Tékkóslóvakíu varð aukning-
in 27,3 millj. kr. eða tæp 42%, en til Pól-
lands 20,0 millj. kr. eða 27%. Mestur sam-
drát tur varð á útflutningi til A.-Þýzka-
lands, og nam hann ekki nema 15,5 millj, 
kr. á árinu, en þaðan varð hins vegar veru-
leg aukning á innflutningi, eins og áður 
er getið. 

Í 18. töflu er yfirlit yfir viðskipti á 
vöruskiptagrundvelli í hlutfalli af heildar-
viðskiptum við útlönd f rá 1955. Taflan 
sýnir, að þessi viðskipti hafa stöðugt far-
ið minnkandi f r á 1957, er þau náðu há-
marki. Brasilía er nú eina landið utan A.-
Evrópu, sem vöruskiptasamningur er í gildi 
við, en einnig við A.-Evrópulönd hafa þessi 
viðskipti dregizt verulega saman. 

Hér fer á eftir yfirlit yfir viðskipta-
samninga við vöruskiptalöndin, sem í gildi 
voru 1964. Miðað er við síðustu framleng-
ingar eða bókanir fyr i r ársbyrjun 1964, 
hafi nýr samningur ekki verið gerður á 
árinu: 

Brasilía: Samningurinn gildir f r á 1. júlí 
1956 um óákveðinn tíma með þriggja mán-
aða uppsagnarfresti. 

Pólland: 1. október 1963—30. september 
1964. Hinn 12. júlí 1963 var undirritað nýtt 
samkomulag um viðskipti milli Íslands og 
Póllands á tímabilinu 1. október 1963 til 
30. september 1964. Var samkomulagið gert 
á grundvelli viðskiptasamnings f r á 18. nóv-
ember 1949. Samkvæmt vörulistum þeim, 
sem samið var um, er gert ráð fyrir, að 
íslendingar selji Pólverjum f rys ta síld, salt-
síld, fiskmjöl, lýsi, gærur, garnir o. fl., en 
kaupi f r á Pólverjum kol, vefnaðarvöru, 
efnavörur, járnvörur, vélar, verkfæri, bús-
áhöld, timbur, sykur, o. fl. Þetta samkomu-

lag hefur nú verið framlengt til 30. sept-
ember 1965. 

Rúmenía: 1. janúar 1964—31. desember 
1964. Samningurinn framlengist s já l fkrafa 
um eitt ár í senn, sé honum ekki sagt upp. 

Rússland: 1. janúar 1963—31. desember 
1965. Hinn 19. desember 1962 var undir-
rituð bókun um gagnkvæmar vöruaf-
greiðslur f r á Íslandi og Rússlandi á árun-
um 1963—1965. Fara viðskiptin f ram á 
grundvelli samnings f r á 1. ágúst 1953. Sam-
kvæmt vörulistum, sem bókuninni fy lg ja 
skal árlega afgreiða f r á Íslandi 15—20 
þús. tonn af f rystum fiskflökum, 12 þús. 
tonn af freðsíld og 14—15 þús. tonn af 
saltsíld, auk nokkurra fleiri afurða. F r á 
Rússlandi kaupa Íslendingar m. a. bensín 
og brennsluolíur, vélar og tæki, timbur, 
kornvörur o. fl. 

Tékkóslóvakía: 1. september 1963—30. 
september 1966. Viðskiptasamningur milli 
Íslands og Tékkóslóvakíu með framan-
greindum gildistíma var undirritaður í 
Reykjavík hinn 26. ágúst 1963. Ef t i r að 
gildistíminn rennur út, framlengist samn-
ingurinn sjálfkrafa um eitt ár í senn, 
nema annar hvor aðilinn segi samningnum 
upp eða óski eftir breytingum með sex 
mánaða fyrirvara. Gagnkvæmar vöruaf-
hendingar skulu fara f ram samkvæmt 
vörulistum, sem árlega sé samið um með 
gildistíma f rá 1. október til 30. september. 
Samkvæmt vörulista þeim, sem samið var 
um, selja Íslendingar Tékkum fryst fisk-
flök, f rysta síld, saltsíld, fiskmjöl, lýsi o. 
fl., en kaupa af þeim vefnaðarvöru, skó-
fatnað, búsáhöld, rúðugler, járn- og stál-
vörur, vélar, bíla, iðnaðarvörur o. fl. 

Ungverjaland: 1. janúar 1964—31. des-
ember 1964. Samningurinn var undirritað-
ur í Búdapest 5. febrúar 1963. Hann fram-
lengist s jálfkrafa um eitt ár í senn, hafi 
hvorugur aðili sagt honum upp þremur 
mánuðum fyr i r lok samningstímans. Sam-
kvæmt vörulistum, sem fylgja samningn-
um, er gert ráð fyrir auknum viðskiptum 
landanna. Helztu vörur, sem Íslendingar 
selja Ungverjum, eru hraðfrystur fiskur, 
fiskmjöl, lýsi o. fl., en kaupa í staðinn syk-
ur, vefnaðarvöru, iðnaðarvörur o. fl. 
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17. tafla. Viðskipti við einstök lönd í hlutfallstölum 1961—1964. 
Innflutningur Útflutningur 
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18. tafla. Viðskipti við vöruskiptalönd 
í hlutfalli af heildarviðskiptum við út-

lönd 1955—1964.. 

Innflutningur Útflutningur 

A.-Þýzkaland: 1. janúar 1964.— 31. des-
ember 1964. Samningnrinn er byggður á 
einkaviðskiptum milli íslenzka vöruskipta-
félagsins og Kammer fu r Aussenhandel í 
A.-Þýzkalandi og því ekki opinber. Samn-

ingurinn, sem verið hafði í gildi 1962 og 
1963, var framlengdur óbreyttur fyrir árið 
1964. 

Rússland var eins og undanfarin ár mik-
ilvægasta vöruskiptalandið með rúmlega 
48% (58% 1963) af innflutningi f r á vöru-
skiptalöndunum í heild og rúmlega 61% 
(óbreytt f r á 1963) af útflutningi til þeirra. 
Annað þýðingarmesta vöruskiptalandið var 
Tékkóslóvakía og fast á eftir Pólland. 

Viðskiptasamningar við önnur lönd, þar 
sem greiðslur eru í f r já lsum gjaldeyri, eru 
miklu þýðingarminni en samningar við 
vöruskiptalöndin. Samningar við þessi lönd 
hafa einkum verið gerðir til að tryggja inn-
flutningsleyfi fyr i r þeim afurðum Íslend-
inga, sem eru háðar slíkum leyfisveitingum 
í öðrum löndum, en sumir samningar eru 
hrein formsatriði. Ekki er ástæða til þess 
hér að telja upp þessa samninga. 

Í f ré t taþát tum í Fjármálatíðindum er 
að finna nánari upplýsingar um gerða við-
skiptasamninga. 



Fjármunamyndun 1963 og 1964 

Ef t i r f a rand i greinargerð u m f j á r m u n a m y n d u n á ranna 
1963 og 1984 er samin í Efnahagss tofnuninn i af Eyjólf i 
Björgvinssyni. 

Áætlun Efnahagsstofnunarinnar á f já r -
munamyndun ársins 1964 liggur nú 

fyrir . Verður hér á eftir gerð grein fyr i r 
f jármunamyndun áranna 1963 og 1964. 

Með fjármunamyndun er hér átt við 
verga aukningu nýrra varanlegra f j á r -
muna. Tillit er því hvorki tekið til rýrn-
unar eða viðhalds eldri f já rmuna né held-
ur til breytinga birgða og bústofns. 

Heildarfjármunamyndunin. 

Í 1. töflu a er sýnd fjármunamyndunin 
í þjóðarbúskapnum í heild á verðlagi hvers 
árs árin 1959—1964. Til þess að fá raun-
hæfan samanburð milli ára þarf að reikna 
fjármunamyndunina á fast verðlag. Í 2. 
töflu er sýnd f jármunamyndun áranna 1959 
—1964 á verðlagi ársins 1960. Koma þar 
f ram breytingar í f jármunamyndun hinna 
ýmsu atvinnugreina og f jármunaflokka 
að óbreyttu verði. Heildarfjármunamynd-
unin óx f rá 1959 til 1960, minnkaði síðan 
töluvert f r á 1960 til 1961, en eykst svo 
ár f r á ári 1961—1964. Mest varð aukning-
in milli áranna 1962 og 1963, 30,7%. 

Árið 1964 er talið, að f jármunamyndun-
in hafi numið 4.968,5 millj. kr. á verðlagi 
þess árs. Hefur f jármunamyndunin aldrei 
áður verið meiri. Nemur magnaukningin 
f r á árinu áður 17,6%. Byggingastarfsemi 
og mannvirkjagerð var 14,3% meiri 1964 
en 1963, en aukningin milli áranna 1962 
og 1963 varð 20,2%. 

Hlutfallsleg skipting fjármunamyndun-
arinnar árin 1959—1964 er sýnd í 1. töflu 
b. Hlutdeild hinna ýmsu greina í f jármuna-
mynduninni er í flestum tilvikum tiltölu-
lega stöðug f rá ári til árs. Eftir tektar-
verðustu frávikin eru hið háa hlutfall fisk-
veiða 1960, er stafar af miklum kaupum 
fiskiskipa, og hátt hlutfall flutningatækja 
árið 1964, er kemur til af miklum flug-
vélakaupum. Hlutdeild íbúðarhúsabygginga 
í fjármunamynduninni lækkar töluvert f r á 
1959 til 1960, en er mjög stöðug árin 1960 
—1964. 

Landbúnaður. 

Fjármunamyndun í landbúnaði 1963 varð 
18,2% meiri að magni en árið áður. Þessi 
aukning stafar eingöngu af auknum búvéla-
kaupum bænda, en önnur f jármunamyndun 
var svipuð og árið áður. Nokkur samdrátt-
ur varð í byggingu útihúsa, en jarðrækt 
jókst að sama skapi. 

Árið 1964 varð enn aukning í f jármuna-
myndun landbúnaðarins, einkum vegna 
stóraukinna jarðræktarframkvæmda. Nem-
ur magnaukning fjármunamyndunarinnar 
f r á árinu áður 14,9%. 

Jarðrækt. Í 3. töflu er yfirlit yf ir rækt-
unarframkvæmdir árin 1959—-1964. Ný-
rækt túna var með mesta móti 1963, en 
nýræktin er stærsti liður ræktunarfram-
kvæmdanna. Vélgröftur skurða jókst um 
37,9% f r á árinu áður, en framkvæmdir 
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1. tafla a. Fjármunamyndun í þjóðarbúskapnum 1959—1964, 
Í millj. kr. á verðlagi hvers árs. 

1959 1960 1961 1962 1963 1964 

Landbúnaður 188,9 207,9 239,9 306,5 362,4 459,1 
Fiskveiðar 147,0 478,2 118,1 174,4 352,0 446,5 
Iðnaður 203,1 245,7 249,0 417,0 531,1 587,1 

þ. a. vinnsla sjávarafurða (91,3) (107,8) (103,7) (222,6) (228,5) (232,2) 
Ýmsar vélar og tæki 57,4 61,4 75,8 88,0 186,8 161,8 
Virkjanir og veitur 222,7 197,8 155,8 209,1 309,7 327,5 
Flutningatæki 155,3 247,4 263,6 277,6 366,1 126,0 
Verzlunar-, skrifstofu- og veitingahús . . . 53,9 97,3 125,4 137,6 205,3 220,1 
íbúðarhús 627,7 577,9 501,8 624,6 860,0 1090,9 
Samgöngumannvirki 175,8 253,8 277,9 375,8 447,8 595,9 
Byggingar hins opinbera 109,8 131,6 188,1 218,4 232,1 353,6 

Samtals 1.941,6 2.499,0 2.195,4 2.829,0 3.853,3 4.968,5 

1. tafla b. Hlutfallsleg skipting fjármunamyndunar 1959—1964. 
Verðlag hvers árs. 

1959 1960 1961 1962 1963 1964 

Landbúnaður 9,7 8,3 10,9 10,8 9,4 9,2 
Fiskveiðar 7,6 19,1 5,4 6,2 9,1 9,0 
Iðnaður 10,5 9,8 11,3 14,7 13,8 11,8 

þ. a. vinnsla sjávarafurða (4,7) (4,3) (4,7) (7,9) (5,9) (4,7) 
Ýmsar vélar og tæki 3,0 2,5 3,4 3,1 4,9 3,3 
Virkjanir og veitur 11,5 7,9 7,1 7,4 8,1 6,6 
Flutningatæki 8,0 9,9 12,0 9,8 9,5 14,6 
Verzlunar-, skrifstofu- og veitingahús . . . 2,8 3,9 5,7 4,9 5,3 4,4 
Íbúðarhús 32,3 23,1 22,9 22,1 22,3 22,0 
Samgöngumannvirki 9,0 10,2 12,7 13,3 11,6 12,0 
Byggingar hins opinbera 5,6 5,3 8,6 7,7 6,0 7,1 

Samtals 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2. tafla. Fjármunamyndun í þjóðarbúskapnum 1959—1964. 
Í millj. kr. á verðlagi ársins 1960. 
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Fjármunamyndun í þjóðarbúskapnum 1959—-
1964 á verðlagi ársins 1960. Gráu súlurnar sýna 
fjármunamyndunina í heild,_ svörtu súlurnar 
fjármunamyndunina í landbúnaði, fiskveiðum 
og iðnaði samtals og hvitu súlurnar i íbúðar-

húsum eingöngu. 

við girðingar drógust nokkuð saman. Í 
heild jukust ræktunaríramkvæmdir um 
14,4% milli áranna 1962 og 1963, miðað 
við fas t verð. 

Á árinu 1964 varð mjög mikil aukning 
á jarðræktarframkvæmdum f r á árinu áð-
ur eða 47,6%. Nýrækt túna jókst um 37,2%, 
og vélgrafnir skurðir jukust um 54,1%. 
Hafa þessar jarðabætur aldrei áður verið 
meiri. Á árinu 1964 voru framlög ríkis-
sjóðs til jarðabóta hækkuð mikið, og gilti 
sú hækkun um framkvæmdir þess árs, en 
jarðabætur koma til greiðslu ári síðar en 
framkvæmt er. 

Nýbýlastjórn ríkisins samþykkti árið 

1964 stofnun 27 nýbýla, 3 garðyrkjubýla 
og endurbyggingu 1 eyðijarðar eða stofn-
un samtals 31 býlis (37 árið 1963). Sam-
þykkt voru 99 framlög til íbúðarhúsabygg-
inga á öðrum jörðum en nýbýlum. Kostn-
aður við framkvæmdir Landnáms ríkisins 
er sýndur í 4. töflu. 

Byggingar. Minna var byggt af útihús-
um 1963 en 1962. Nemur samdrátturinn 
um 8,2% og kemur einkum f ram í minni 
byggingu þurrheyshlaða, f jósa og súgþurrk-
unarkerfa. Hins vegar varð aukning í bygg-
ingu f járhúsa og nokkurra annarra smærri 
liða útihúsabygginga, eins og sjá má af 
5. töflu, sem gefur yfirlit yfir útihúsa-
byggingar árin 1959—1964. 

Nokkur aukning varð í byggingu útihúsa 
á árinu 1964, miðað við árið áður, eða 
15,6%. Varð aukning í byggingu allra teg-
unda útihúsa nema hlöðubygginga. Mest 
varð aukningin í byggingu áburðargeymslna 
og súgþurrkunarkerfa. 

Vélar og tæki. Búvélakaup bænda voru 
mjög mikil á árinu 1963. í 6. töflu er yfir-
lit yfir tölu innfluttra búvéla árin 1961— 
1964. Eins og þar kemur fram, varð aukn-
ing á innflutningi allra meiri hát tar bú-
véla nema múgavéla f r á 1962 til 1963. Mest 
varð aukningin í innflutningi hjóladráttar-
véla. Þá varð sú breyting á innflutningi 
hjóladráttarvéla á árinu 1963, að mikill 
meiri hluti þessara véla voru nýjar, en 
næstu ár á undan voru notaðar vélar í 
meirihluta. Fjármunamyndun í vélum og 
tækjum landbúnaðarins nam 111 millj. kr. 
árið 1963 og jókst um 85,3%, ef miðað 
er við fast verðlag. Nokkur lækkun varð 
á aðflutningsgjöldum á búvélum, aðallega 
á hjóladráttarvélum, með hinni nýju toll-
skrá, sem tók gildi vorið 1963. Hefur þessi 
lækkun vafalaust átt einhvern þátt í hin-
um auknu búvélakaupum. 

Fjármunamyndun í vélum og tækjum 
landbúnaðarins dróst nokkuð saman árið 
1964 miðað við 1963, enda mjög mikil það 
ár. Nemur samdrátturinn 12,2%. Svo sem 
sjá má af 6. töflu, dregur úr innflutningi 
hjóladráttarvéla, sláttuvéla, múgavéla, 
mykjudreifara, ámoksturstækja, heykvísla 
o. fl. Af tur á móti eykst innflutningur 
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3. tafla. Ræktunarframkvæmdir 1959—196U. 
Ræktun: Eining 1959 1960 1961 1962 1963 1964 

Nýrækt túna ha 4.499 3.675 4.349 3.833 4.416 6.059 
Túnasléttun ha 85 96 102 115 225 218 
Grjótnám 1000 m3 20 21 19 22 16 26 
Girðingar km 653 598 584 674 594 838 
Vélgrafnir skurðir 1000 m:l 3.983 3.472 2.801 2.549 3.515 5.415 
Vélgrafin ræsi km — — — — 946 2.696 
Handgrafnir skurðir km 14 18 17 28 16 17 
Garðar og akrar ha 30 44 463 515 374 1.055 

Heildarkostnaður á verðlagi hvers árs í 
þús. kr 62.344 68.525 81.926 85.240 103.215 158.343 

Heildarkostnaður á verðlagi ársins 1960 
í þús. kr 80.504 68.525 75.506 70.873 81.046 119.640 

snúningsvéla, áburðardreifara, ávinnslu-
herfa, mjaltavéla, heyblásara o. fl. 

Bústofn. Bústofnsbreytingar teljast ekki 
til f jármunamyndunar. Eigi að síður er í 
7. töflu yfirlit yfir bústofn í árslok árin 
1959—1964. Tölurnar fyrir árið 1964 eru. 
bráðabirgðatölur. Bæði sauðfé og naut-
gripum hefur fjölgað á árinu 1964. Sauðíé 
fór fækkandi á árunum 1960—1963, en 
nautgripum hefur fjölgao jafnt og þétt 
þau ár, er yfirlitið nær yfir. 

Fiskveiðar. 

Árið 1963 nam fjármunamyndun í fisk-
veiðum 352,0 millj. kr. á verðlagi þess árs. 
E r þá búið að draga f r á f jármunamynd-
uninni útflutningsverðmæti tveggja togara, 
sem seldir voru úr landi á árinu. Magn-
aukning f r á árinu 1962 er um 90,7%. Fjár-
munamyndun í bátum einum sér jókst hins 
vegar um 109%. 

Fjármunamyndun í fiskveiðum árið 1964 
nam 446,5 millj. kr. að frátöldu útflutn-
ingsverðmæti þriggja togara og tveggja 
hvalbáta, sem seldir voru úr landi á árinu. 
Magnaukning f jármunamyndunar í fisk-
veiðum f r á 1963 til 1964 nemur 27,3%. 

Togarar. Enginn togari var keyptur til 
landsins á árinu 1963, en fækkar um f jó ra 
á skipaskrá, þar af voru tveir seldir úr 
landi, einum var breytt í flutningaskip, en 
einn togari var talinn ónýtur. 

Á árinu 1964 fækkaði enn í togaraflot-

anum um þr jú skip, sem seld voru úr landi. 
í árslok 1964 voru togararnir 40 að tölu, 
28.046 rúmlestir brúttó að stærð. 

Bátar. Bátakaup voru mikil á árinu 1963. 
Inn var f luttur 31 fiskibátur, samtals 
5.427 rúmlestir brúttó, en innan lands voru 
smíðaðir 20 fiskibátar, samtals 646 rúm-
lestir brúttó. Á árinu 1963 bættist því 
bátaflotanum 51 skip, samtals 6.073 rúm-
lestir að stærð. 

Árið 1964 voru keyptir til landsins 34 
fiskibátar, 7.932 rúmlestir brúttó að stærð, 
en innan lands voru smíðaðir 15 fiskibátar, 
593 rúmlestir brúttó að stærð. Á árinu 1964 
hafa bátaflotanum þannig bætzt 49 skip, 

4. tafla. 
Kostnaður við Landnám ríkisins. 
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samtals 8.525 rúmlestir að stærð. Hafa 
bátakaup aldrei áður verið meiri á einu. 
ári. Flestir innfluttu bátanna eru úr stáli, 
smíðaðir í Noregi. í 8. töflu er yfirlit yfir 
smíði skipa og báta innan lands árin 1962-
—1964. 

Eft i r farandi yfirlit sýnir breytingar þær. 
sem urðu á stærð bátaflotans árin 1963 og 
1964. 

Samkvæmt skipaskrá var stærð bátaflot-
ans í árslok 1964 808 skip, samtals 49.410 
rúmlestir brúttó að stærð, 

Iðnaður. 

Fjármunamyndun í iðnaði var mikil á 
árinu 1963 og hefur ekki áður verið meiri. 
Aukningin f r á árinu áður er um 21,2%, ef 

miðað er við fast verðlag. Í 9. töflu er 
sýnd sundurliðun f jármunamyndunar á 
helztu iðngreinar á verðlagi ársins 1960. 

6. tafla. Innflutningur helztu búvéla. 

5. tafla. Útihúsabyggingar 1959—196b. 
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Árið 1964 varð fjármunamyndun í iðn-
aði aðeins minni en 1963 eða 2%. Á þessi 
lækkun rót sína að rekja til minni fram-
kvæmda í vinnslustöðvum landbúnaðar og 
sjávarútvegs. Nokkur aukning varð á 
framkvæmdum í öðrum iðnaði. 

Vinnsla landbúnaðarafurða. Mikil aukn-
ing varð á framkvæmdum í þessari grein 
á árinu 1963, miðað við árið áður. Nemur 
magnaukningin um 90,4%. Eins og árið 

áður voru byggingar að meirihluta slátur-
hús og kjötfrystihús, en vélbúnaðurinn fór 
aðallega til mjólkurvinnslu. 

Á árinu 1964 urðu framkvæmdir í vinnslu 
landbúnaðarafurða heldur minni en árið 
áður eða sem nam 4,4%. 

Vinnsla sjávarafurða. Fjármunamyndun 
í vinnslustöðvum sjávarútvegsins varð að-
eins minni 1963 en árið áður eða 3,2%. 
Byggingar jukust þó nokkuð, en vél-
væðingin var þeim mun minni. Bygg-
ingarframkvæmdir voru 88,9 millj. kr. 
á verðlagi ársins. Af þeirri upphæð fóru 
39,3 millj. kr. til byggingar almennra fisk-
verkunarhúsa, 37,8 millj. til byggingar 
sildar- og fiskimjölsverksmiðja og 7,4 millj. 
kr. til fiskfrystihúsa. Meirihluti nýrra véla 
og tækja fiskiðnaðarins 1963 fór til sildar-
og fiskimjölsverksmiðja. 

Framkvæmdir við vinnslustöðvar sjávar-
útvegsins árið 1964 námu 232,2 millj. kr. 
Eru það 11,2% minni framkvæmdir að 
magni en árið áður. Samdrátturinn kemur 
aliur fram i vélbúnaði, en byggingarfram-
kvæmdir jukust nokkuð. Smíði véla og 
tækja innan lands fyrir fiskiðnaðinn dróst 
allverulega saman. Byggingarframkvæmdir 
námu 120,8 millj. kr. Af þeirri upphæð fóru 
52,5 millj. kr. til byggingar almennra fisk-
verkunarhúsa, 34,5 millj. kr. til byggingar 
sildar- og fiskimjölsverksmiðja, en eftir-
stöðvarnar fóru til byggingar söltunarhúsa, 
fiskfrystihúsa o. fl. 

Annar iðnaður. Magnaukning i þessari 

9. tafla. Fjármunamyndun í iðnaði. 

í millj. kr. á verðlagi ársins 1960. 

7. tafla. Bústofn samkvæmt búnaðar-
skýrslum í árslok 1959—1964. 

8. tafla. Smíði skipa og báta innan lands 
1962, 1963 og 1964 
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grein var um 57,5% f r á 1962 til 1963. 
Framkvæmdaupphæð ársins 1963 var 258,9 
millj. kr. og skiptist eins og oft áður ná-
lægt því til helminga í byggingar og vél-
búnað. Mestar framkvæmdir voru í fata-
gerð og vefnaði, byggingar 26,3 millj. kr. 
og vélbúnaður 28,1 millj. kr. Af öðrum 
byggingarframkvæmdum má telja (í millj. 
kr . ) : vélsmiðjur 18,1, bifreiðaverkstæði 
14,1, húsgagna- og innréttingavinnustofur 
12,7 og sápu- og efnagerðir 9,9. Fjár-
munamyndun í iðnaðarvélum var mest í 
eftirtöldum greinum, auk þeirra er áður 
voru nefndar (millj. k r . ) : prentiðnaður 
23,5, málmsmíðaiðnaður 14,3, pappírsiðn-
aður 6,8 og trjáiðnaður 6,8. 

Fjármunamyndun í öðrum iðnaði nam 
301,7 millj. kr. á árinu 1964. Er magnaukn-
ing f rá árinu áður 4,6%. Framkvæmda-
upphæðin skiptist eins og árin áður hér 
um bil til helminga á byggingar og vélbún-
að. Aftur voru framkvæmdir mestar í fata-
gerð og vefnaði, byggingar 20,0 millj. kr. 
og vélbúnaður 40,6 millj. kr. Af öðrum 
byggingarframkvæmdum má telja (í millj. 
k r . ) : húsgagna- og innréttingavinnustofur 
25,3, vélsmiðjur 14,9, bifreiðaverkstæði 12,9 
og sápu- og efnagerðir 11,0. Fjármuna-
myndun í iðnaðarvélum var mest í eftir-
töldum greinum, auk þeirra er áður eru 
nefndar (millj. k r . ) : málmsmíðaiðnaður 
22,0, trjáiðnaður 11,8 og prentiðnaður 9,3. 

Ýmsar vélar og tæki. 

Í þessum lið eru taldar vinnuvélar alls 
konar, jarðborar og skrifstofuvélar. Fjár-
munamyndun í þessari grein á árinu 1963 
var meiri en nokkru sinni fyrr , og var 

magnaukning f rá árinu áður 117,5%. Aukn-
ingin stafar aðallega af stórauknum inn-
flutningi vinnuvéla, en vélanotkun hefur 
færzt mjög í vöxt í byggingastarfsemi og 
mannvirkjagerð á undanförnum árum. 
Skipting vélanna árið 1963 er þannig: 
Þungavinnuvélar 116,6 millj. kr., aðrar 
vinnuvélar 30,1 millj. kr., jarðborar 1,3 
millj. kr. og skrifstofuvélar 38,8 millj. kr. 
Eru þessar tölur miðaðar við verðlag árs-
ins. 

Á árinu 1964 varð f jármunamyndun í 
ýmsum vélum og tækjum 17,7% minni að 
magni en árið áður. Innflutningur skrif-
stofuvéla var svipaður og árið áður, en 
nokkuð dró úr innflutningi þungavinnuvéla, 
enda var innflutningur vinnuvéla sérlega 
mikill árið 1963, eins og að framan getur. 
Fjármunamyndun ársins 1964 sundurliðast 
þannig í millj. kr. á verðlagi ársins: Þunga-
vinnuvélar 86,2, aðrar vinnuvélar 33,8, jarð-
borar 1,9 og skrifstofuvélar 39,9. 

Virkjanir og veitur. 

Á árinu 1963 var varið 309,7 millj. kr. 
til framkvæmda í virkjunum og veitum á 
verðlagi þess árs. Af þessari upphæð fóru 
62,0% til raforkuframkvæmda, 27,7% til 
framkvæmda í hitaveitum og jarðhitabor-
unum og 10,3% til vatnsveituframkvæmda. 
Magnaukning f rá árinu áður var 40,3%. 
Sýnt er í 10. töflu, hvernig fjármunamynd-
un í þessum flokki skiptist á undirgreinar 
miðað við verðlag ársins 1960. 

Fjármunamyndun í virkjunum og veitum 
dróst nokkuð saman á árinu 1964, miðað 
við árið áður, eða um 8,6%. Kemur sam-
drátturinn allur f ram á framkvæmdum í 

10. tafla. Fjármunamyndun í virkjunum og veitum. 
Í millj. kr. á verðlagi ársins 1960. 
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raforku, en hitaveitu- og vatnsveitufram-
kvæmdir til samans voru jafnmiklar bæði 
árin. 

Raforka. Fjármunamyndun í raforku var 
að magni til 32,2% meiri 1963 en 1962. 
Aukning þessi á rætur sínar að rekja til 
framkvæmda Sogsvirkjunarinnar, en á ár-
inu 1963 var sett upp ný vélasamstæða í 
Írafossvirkjun, 16.800 kw að stærð. Raf-
orkuframkvæmdir á vegum Rafmagns-
veitna ríkisins og Héraðsrafmagnsveitna 
ríkisins, svo og Rafmagnsveitu Reykjavíkur 
voru svipaðar að magni bæði árin 1962 og 
1963. Hins vegar varð nokkur aukning á 
raforkuframkvæmdum annarra sveitarfé-
laga. 

Árið 1964 urðu framkvæmdir í raforku. 
14,2% minni að magni en árið áður. Fram-
kvæmdir Sogsvirkjunarinnar voru ekki 
teljandi á árinu, og framkvæmdir á vegum 
ríkisins urðu talsvert minni en árið áður. 
Aftur á móti varð mjög mikil aukning á 
framkvæmdum Rafmagnsveitu Reykjavík-
ur, einkum vegna stækkunar varastöðvar 
við Elliðaár. Framkvæmdaupphæð Raf-
magnsveitu Reykjavíkur nam 61,6 millj. 
kr., og er það svipuð upphæð og fór til 
ríkisframkvæmda í raforku, ef virkjunar-
rannsóknir eru ekki meðtaldar, en kostn-
aður vegna þeirra nam 14,4 millj. kr. á 
árinu 1964. Samtals námu framkvæmdir 
vegna raforku 188,8 millj. kr. á árinu 1964. 

Í 11. töflu er yfirlit yfir uppsett afl í 
almenningsrafstöðvum í árslok árin 1959 
—1964. í árslok 1964 var uppsett afl 149,3 
þús. kw og hafði aukizt um 1,8% á árinu. 
Á árinu 1963 nam aukningin 14,1%. Lang-
mestur hluti hins uppsetta afls í almenn-
ingsrafstöðvum er í vatnsaflsstöðvum eða 
82,2% í árslok 1964. 

Hitaveitur og jarðhitaboranír. Magn-
aukning þessara framkvæmda varð 61,3% 
f rá 1962 til 1963. Framkvæmdaupphæðin 
var 85,7 millj. kr. á verðlagi þess árs, þar 
af voru framkvæmdir Hitaveitu Reykja-
víkur 74,0 millj. kr. Borverk Norðurlands-
borsins nam 6,8 millj. kr., þar af 2,5 millj. 
kr. á Húsavík og 4,1 millj. kr. í Náma-
skarði, sem eru undirbúningsframkvæmdir 
vegna fyrirhugaðrar kísilgúrverksmiðju. 

Framkvæmdir í hitaveitum og jarðhita-

borunum voru lítið eitt minni árið 1964 en 
árið áður eða 2,3%. Framkvæmdir Hita-
veitu Reykjavíkur jukust þó nokkuð, en 
samdrátturinn á rætur sínar að rekja til 
þess, að aðalverk Norðurlandsborsins á ár-
inu 1964 var borun eftir köldu vatni í Vest-
mannaeyjum. 

Vatnsveitur. Vatnsveituframkvæmdir 
námu 32,0 millj. kr. 1963 á verðlagi þess 
árs, þar af 13,4 millj. kr. í Reykjavík og 
3,1 millj. kr. í Kópavogi. Magnaukning 
vatnsveituframkvæmda milli áranna 1962 
og 1963 var 41,4%. 

Nokkur magnaukning varð í framkvæmd-
um við vatnsveitur á árinu 1964, miðað 
við árið áður, eða 6,5%. Framkvæmda-
upphæðin nam 40,2 millj. kr., þar af 12,6 
millj. kr. í Reykjavík og 3,3 millj. kr. í 
Kópavogi. Á árinu 1964 var varið 6,3 millj. 
kr. til borunar eftir köldu vatni í Vest-
mannaeyjum. Borun þessi hefur ekki enn 
þá borið árangur, og eru vatnsöflunar-
vandamál Vestmannaeyinga óleyst. 

Flutningatæki. 

Fjármunamyndun í flutningatækjum 
jókst um 33% að magni f rá 1962 til 1963. 
Kaup flugvéla og farskipa samtals voru 
þó heldur minni á árinu 1963 en árið áð-
ur, svo að öll aukningin kemur fram á 
bifreiðum til atvinnurekstrar. Sundurlið-
un fjármunamyndunarinnar er sýnd í 12. 
töflu. 

Á árinu 1964 varð mikil aukning í f jár-
munamyndun flutningatækja. Nemur magn-

11. tafla. Uppsett afl i almennings-
rafstöövum i árslok 1959—196U. 

Þús. kw. 
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12. tafla. Fjármunamyndun í flutningatækjum 1959—1964. 
Í millj. kr. á verðlagi ársins 1960. 

Önnur skip en fiskiskip 
Flugvélar 
Bifreiðar til atvinnurekstrar 

Samtals 

1959 1960 1961 1962 1963 1964 
76,9 131,9 47,1 79,5 89,0 61,2 
21,2 21,9 67,0 24,9 8,6 368,1 

131,9 93,6 120,0 118,2 198,5 143,0 

230,0 247,4 234,1 222,6 296,1 572,3 

aukningin f r á árinu áður 93,3%. Aukning 
þessi s tafar af hinum miklu flugvélakaup-
um Loftleiða h. f., en félagið keypti á ár-
inu tvær stórar farþegaflugvélar, sem kost-
uðu báðar um 435,7 millj. kr. 

Farskip. Á árinu 1963 voru keypt til 
landsins 5 farþega- og flutningaskip, sam-
tals 5.032 rúmlestir brúttó að stærð. Auk 
þess var einum togara breytt í vöruílutn-
ingaskip. Skipin, sem bættust við far-
skipaflotann, eru þessi: Bakkafoss, 1.599 
brúttólest ir , smíðaður í Danmörku, Mána-
foss, 498 brúttólest ir , smiðaður í Hollandi, 
Hvítanes (síðar Vatnajökull), 1.734 brúttó-
lestir, smíðað í V-Þýzkalandi, Selá, 1.057 
brúttólestir, smiðuð í V-Þýzkalandi og 
Fagranes , 144 brúttólest ir , smíðað í Noregi. 
Togaranum Ísborgu var breytt í vöruflutn-
ingaskip. Bakkafoss, Mánafoss og Hvítanes 
eru ekki nýsmíðuð. Þau eru keypt til lands-
ins nokkurra ára. 

Árið 1964 voru keypt til landsins 3 vöru-
flutningaskip, samtals 4.739 brúttólestir: 
Hofsjökull, 2.361 brúttólest, smíðaður í 
Skotlandi, Jarlinn, 499 brúttólestir, smið-
aður í Sviþjóð og Mælifell, 1.879 brúttó-
lestir, smíðað í Noregi. Verðmæti þessara 
skipa er 98,3 millj. kr., sem er aðeins hærri 
upphæð en kaupverð þeirra skipa, sem 
keypt voru til landsins árið áður. Jarlinn 
var keyptur hingað nokkurra ára, en hin 
tvö skipin eru nýsmíðuð. Söluandvirði 
þriggja vöruflutningaskipa, sem seld voru 
úr landi á árinu 1964, er dregið f r á f já r -
munamynduninni. Þessi skip eru: Hvassa-
fell, Vatnajökull og Tröllafoss. Stærð hinna 
seldu skipa er samtals 6.611 brúttórúrn-
lestir, svo að rúmlestatala farskipaflotans 
hefur lækkað dálítið á árinu. 

Flugvélar. Flugvélakaup voru rnjög lítil 

á á r inu 1963. N á m u þ a u aðeins 10,2 mii l j . 
k r . á móti. 29, 5 mil l j . k r . á r ið áður , á verð-
lagi hve r s á r s . 

Mikil f l ugvé l akaup vo ru gerð ár ið 1964. 
Lof t le ið i r h.f . k e y p t u 2 s t ó r a r f a r þ e g a f l u g -
vélar , Leif E i r ik s son og V i l h j á l m S te fáns -
son. F l u g f é l a g Ís lands keyp t i f a rþegavé l ina 
Sól faxa . A u k þess vo ru k e y p t a r t i l lands-
ins 12 smáf lugvé l a r . Kos tuðu þes sa r f lug-
vélar s a m t a l s 460,1 mi l l j . k r . 

B i f r e i ð a r til a t v i n n u r e k s t r a r . F j á r m u n a -
m y n d u n í a t v innub i f r e iðum v a r ð 67,9% 
mei r i að m a g n i 1963 en ár ið áour . M u n a r 
þ a r m e s t u m auk inn i n n f l u t n i n g vöru-
bi f re iða , en i nn f lu tn ingsve rðmæt i þe i r r a 
u m það bil t vö fa ldað i s t f r á á r inu 1962. 
F j á r m u n a m y n d u n í a t v innub i f r e iðum ár ið 
1963 n a m 249,2 rnillj. kr . á verðlagi þess 
árs , þ a r af voru inn lendar y f i r b y g g i n g a r 
b i f re iða u m 30,8 mi l l j . k r . 

Ár ið 1964 v a r ð f j á r m u n a m y n d u n í a t -
v innub i f r e iðum 28% minni en 1963. Inn-
f l u t n i n g u r vö rub i f r e iða v a r m u n minni en 
ár ið áður , og inn lenda r y f i r b y g g i n g a r dróg-
u s t s a m a n . F j á r m u n a m y n d u n í öðrum at-
v innub i f re iðum, þ, e. s t a t ionb i f re iðum, 
send i f e rðab i f r e iðum o. fl., va rð svipuð og 
ár ið áður . 

Verzlun, veitingar og skrifstofur. 

Töluverð aukn ing va rð á f r a m k v æ m d u m 
í þessa r i g re in f r á 1962 t i l 1963. Magn-
a u k n i n g milli á r a n n a va rð 38 ,5%. A u k n i n g 
bygg inga í þessa r i g re in á u .ndanförnum 
á r u m s t e n d u r að mik lu leyt i í s amband i 
við t venn t . A n n a r s vega r þ a n n skor t á 
húsnæði af þessu tagi , sem l a n g v a r a n d i 
f j á r f e s t i n g a r h ö f t h ö f ð u skapað , en þeim 
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13. tafla. Samgönguframkvæmdir 1959—1964. 
Í millj. kr. á verðiagi ársins 1960. 

1959 1960 1961 1962 1963 1964 

Vegir og brýr 46,7 61,9 59,0 83,2 118,8 96,7 
Götur og holræsi 61,7 57,0 58,6 70,2 80,9 133,2 
Hafnir og vitar 49,4 55,3 57,8 54,4 83,7 98,1 

þ. a. Reykjavíkurhöfn . . . (6,7) (8,1) (8,8) (4,8) (4,5) (6,7) 
Flugvellir 15,0 10,3 8,7 9,3 9,7 8,7 
Póstur, sími og útvarp 37,6 69,3 61,9 87,3 56,0 77,3 

Samtals 210,4 253,8 246,0 304,4 349,1 414,0 

var ekki aflétt f y r r en á árinu 1960. Hins 
vegar þörf á nýju húsnæði vegna aukinnar 
þjónustu, einkum í nýjum hverfum stækk-
andi kaupstaða og kauptúna. 

Á árinu 1964 var varið 220,1 millj. kr. 
til byggingar verzlunar-, veitinga- og skrif-
stofuhúsa. Framkvæmdir urðu nokkru 
minni en árið áður eða 6,5%. Meirihluti 
framkvæmdanna árið 1964 var í Reykjavík 
eða 69%. Árið 1963 var hlutdeild Reykja-
víkur rúmlega 70%. 

Samgöngumannvirki. 
Til f jármunamyndunar í samgöngumann-

virkjum var varið á árinu 1963 447,8 millj. 
kr. á verðlagi þess árs. Magnaukning f rá 
árinu áður varð 14,7%, og er það nokkru 
minni hlutfallsleg aukning en árið áður. 
Sundurliðun f jármunamyndunar í sam-
göngumannvirkjum er sýnd í 13. töflu. 

Magnaukning samgönguframkvæmda á 
árinu 1964 miðað við árið áður varð 18,6%. 
Samdráttur varð í vega- og brúargerð og í 
framkvæmdum við flugvelli, en aukning 
í öðrum samgönguframkvæmdum, mest í 
gatna- og holræsagerð sveitarfélaga. 

Vegir og brýr. Á árinu 1963 var varið 
123,6 millj. kr. til vegagerðar og 27,4 millj. 
kr. til byggingar brúa. Aukning vegafram-
kvæmda f r á árinu áður nam 63,8%, að 
óbreyttu verði, en nokkur samdráttur varð 
í brúargerð. Framkvæmdir við Reykja-
nesbraut námu 60,8 millj. kr. eða nærri 
helmingi allra vegaframkvæmda á árinu. 

Árið 1964 var varið 104,1 millj. kr. til 
vegaframkvæmda og 33,1 millj. kr. til bygg-
ingar brúa. Vegaframkvæmdir drógust sam-
an f r á árinu áður um 23,2%, en fram-

kvæmdir við brýr voru svipaðar bæði árin 
1963 og 1964. Framkvæmdir við Reykjanes-
braut námu 46,6 millj. kr. á árinu 1964. 

Götur og holræsi. Fjármunamyndun í 
þessari grein árið 1963 var 102,2 millj. kr., 
og nam magnaukningin f r á árinu áður 
15,2%. Af framkvæmdaupphæð ársins er 
hluti Reykjavíkur 58,6%, aðrir kaupstaðir 
eru með 23,5% og önnur sveitarfélög 17,9%. 

Mikil aukning varð á framkvæmdum í 
gatna- og holræsagerð árið 1964. Nemur 
magnaukningin f r á árinu áður 64,6%. 
Framkvæmdaupphæðin var 184,7 millj. kr., 
þar af var hluti Reykjavíkur 113,8 millj. 
kr. Samkvæmt hinum nýju vegalögum, sem 
tóku gildi á árinu 1964, fá kaupstaðir og 
kauptún framlag til gatnagerðar af bensín-
skatti Var framlag þetta skv. vegaáætlun 
fyr i r árið 1964 30,3 millj. kr. Framlag rík-
isins til sýsluvegasjóða hækkaði verulega 
á árinu 1964. 

Hafnir og vitar. Framkvæmdir við hafn-
argerð og vitabyggingar námu 109,0 millj. 
kr. á árinu 1963. Varð mikil magnaukning 
í þessum framkvæmdum f r á árinu áður 
eða 53,8%. Af framkvæmdaupphæð ársins 
fóru 2,8 millj. kr. til vitabygginga, 13,0 
millj. kr. til landshafnanna í Rifi og í 
Keflavík og 93,2 millj. kr. til framkvæmda 
við hafnir sveitarfélaga, þar af 5,8 millj. 
kr. til Reykjavíkurhafnar. Húsbyggingar 
þær, er Reykjavikurhöfn stendur að, eru 
taldar annars staðar í f jármunamyndun-
inni, en hér er aðeins talinn kostnaður við 
byggingu eiginlegra hafnarmannvirkja. 
Stærstu framkvæmdastaðirnir í hafnarmál-
unum á árinu 1963 voru þessir (millj. kr . ) : 
Þorlákshöfn 14,0, landshöfn í Rifi 8,0, 
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Raufarhöfn 6,6, Reykjavík 5,8, Bolungar-
vík 5,5, Neskaupstaður 5,4 og landshöfn 
í Keflavík 5,0. 

Á árinu 1964 var varið 150,4 millj. kr. 
til framkvæmda við hafnir og vita. Magn-
aukningin f r á árinu áður er 17,2%. Til vita-
bygginga var varið 4,5 millj. kr., til f ram-
kvæmda við landshafnir 37,2 millj. kr. og 
108,7 millj. kr. til framkvæmda við hafnir 
sveitarfélaga. Stærstu framkvæmdastað-
irnir á árinu 1964 voru þessir (millj. k r . ) : 
landshöfn í Rifi 22,0, Þorlákshöfn 17,0, 
landshöfn í Keflavík 15,2, Reykjavíkur-
höfn 10,3, Eskif jörður 8,1 og Grindavík 8,1. 

Flugvellir. Framkvæmdir á sviði flugmála 
voru svipaðar árið 1963 og árið áður. Til 
þessara framkvæmda var varið 12,6 millj. 
kr., sern sundurliðast þannig: flugvellir 6,8 
millj. kr., flugöryggistæki 5,0 og byggingar 
0,8 millj. kr. 

Fjármunamyndun í flugmálum árið' 1964 
var heldur minni að magni en árið áður. 
Til framkvæmdanna var varið 13,3 millj. 
kr.: flugvellir 9,5 millj. kr., flugörvggis-
tæki 1,7 og byggingar 2,1 millj kr. 

Póstur, sími og útvarp. Framkvæmdir 
pósts og síma drógust töluvert saman á 
árinu 1963, einkum framkvæmdir vio sjálf-
virkar stöðvar, sem voru mjög miklar árið 
1962 eða 60 millj. kr. á verðlagi þess árs. 
Framkvæmdaupphæð ársins 1963, 73 millj. 
kr., sundurliðast þannig (millj. k r . ) : sjálf-
virkar stöðvar 22,0, radíósímar og fjöl-
símar 11,7, jarðsímar 17,2, húsbyggingar 
13,9 og annað 8,2. Að magni minnkuðu 
framkvæmdir pósts og síma um 35% frá 
árinu 1962. Framkvæmdir útvarpsins voru 
engar á árinu 1963. 

Árið 1964 námu framkvæmdir pósts og 
síma 103,6 millj. kr. og framkvæmdir út-
varpsins 6,7 millj. kr. Aukning framkvæmda 
pósts og síma f r á árinu áður er 29,3%. 
Sundurliðun f jármunamyndunar pósts og 
síma er þannig (millj. k r . ) : sjálfvirkar 
stöðvar 48,0, jarðsímar 19,7, radíósímar 
og fjölsímar 6,8, húsbyggingar 19,0 og 
annað 10,1. 

Opinberar byggingar. 
Fjármunamyndun í byggingum hins op-

inbera var svipuð að magni árin 1962 og 

1963, þó lítið eitt minni síðara árið eða 
1,3%. 

Aftur á móti varð töluverð magnaukning 
í þessum framkvæmdum á árinu 1964, mið-
að við árið áður, eða 32,8%. Yfirlitið hér 
á eftir sýnir framkvæmdir árin 1962—1964. 
Eru þær flokkaðar eftir tegundum og til-
greindur heildarkostnaður við framkvæmd-
ir á árinu í millj. kr. 

Skólar og íþróttamannvirki. Fjármuna-
myndun í þessum byggingum var mjög 
svipuð að magni árin 1961—1963, en af tur 
á móti varð veruleg aukning á framkvæmd-
um f rá 1960 til 1961 eða 40%. Af fram-
kvæmdaupphæð ársins 1963 110,9 millj. kr., 
var hluti íþróttamannvirkja 14,7 millj. kr., 
en kostnaður við skólabyggingar nam 96,2 
millj. kr. 

Til byggingar skóla var á árinu 1964 
varið 165 millj. kr. og til byggingar íþrótta-
mannvirkja 14,5 millj. kr. Aukning fram-
kvæmda í skólabyggingum f rá árinu áður 
nemur 49,5% að magni, en framkvæmdir 
við íþróttamannvirki urðu nokkru minni 
1964 en 1963. Framkvæmdaupphæðina í 
skólabyggingum árið 1964 má sundurliða 
þannig (millj. k r . ) : barnaskólar utan 
Reykjavíkur 70,4, barnaskólar í Reykja-
vík 15,5, gagnfræðaskólar utan Reykja-
víkur 23,0, gagnfræðaskólar í Reykjavík 
19,5, Menntaskólinn í Reykjavík 14,1, Raun-
vísindastofnun Háskóla Íslands 9,8 og aðr-
ir skólar 12,7. Af heildarframkvæmdum í 
skólabyggingum 1964 eru 40,7% í Reykja-
vík, 29,4% í sveitum, 15,4% í kaupstöð-
um og 14,5% í kauptúnum. 

Sjúkrahús. Til byggingar sjúkrahúsa var 
varið 41,3 millj. kr. á árinu 1963, þar af fór 
31 millj, kr. til byggingar Borgarsjúkra-
hússins og viðbyggingar Landspítalans. 
Framkvæmdir við sjúkrahúsbyggingar voru 
lítið eitt minni að magni 1963 en 1962, 
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14. tafla. Ó fu l lgerðar íbúðir i árslok 1960—1964 
Íbúðir í smíðum í árslok. Árleg hreyfing. 

15. tafla. Herbergjafjöldi fullgerðra ibúða 1963—1964. 

1963 1964 

16. tafla. Áætlað verðmæti húsbygging-
arframkvæmda 1 9 6 2 — 1 9 6 4 . 

Í millj. kr. á verðlagi hvers árs. 

1962 1963 1964 
Útihús í sveitum 133,7 132,3 175,5 
Vinnsla landbúnaðar- og 

sjávarafurða 80,9 111,7 146,4 
Annar iðnaður 83,4 126,7 157,1 
Verzlun, veitingar og 

skrifstofur 137,6 205,3 220,1 
Opinberar byggingar . . . . 231,4 246,0 372,6 
íbúðarhús 624,6 860,0 1.090,9 

Alls 1.291,6 1.682,0 2.162,6 

Sjúkrahúsbyggingar á árinu 1964 voru 
nær tvöfalt meiri að magni en árið áður, 
jukust um 97,4%. Til þessara framkvæmda 
var varið á árinu 93,5 millj. kr., þar af fór 
um helmingur, eða 46,3 millj. kr., til bygg-
ingar Borgarsjúkrahússins og viðbygging-
ar Landspítalans. Miklar framkvæmdir voru 
við byggingu fávitahælis í Kópavogi og 
stækkun Dvalarheimilis aldraðra sjó-

17. tafla b. 
Fullgerðar byggingar árið 1964. 

17. tafla b. 
Fullger'öar byggingar á r i ð 1964. 
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18. tafla a. Fullgerðar byggingar í kaupstöðum og kauptúnum árið 1963. 

manna í Reykjavík. Haldið var áfram bygg-
ingu sjúkrahúsanna í Siglufirði og Vest-
mannaeyjum og hafin bygging sjúkrahúss á 
Húsavík og stækkun á Akranesi. 

Félagsheimili og kirkjur . Árið 1963 var 
varið 29,9 millj. kr. til byggingar félags-
heimila og 9,8 millj. kr. til kirkjubygginga. 

Eru þetta svipaðar framkvæmdir og árið 
áður. 

Félagsheimila- og kirkjubyggingar dróg-
ust nokkuð saman að magni á árinu 1964, 
miðað við árið áður, eða um 20,1%. Til 
byggingar félagsheimila var varið 26,4 
millj. kr., en 10,0 millj. kr. til kirkjubygg-
inga. 
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18. tafla b. Fullgerðar byggingar í kaupstöðum og kauptúnum árið 1964. 

Íbúðabyggingar. 
Mikill fjörkippur hljóp í byggingu íbúðar-

húsa á árinu 1963. Hefur verðmæti íbúða-
bygginga verið áætlað 860 millj. kr. á því 
ári, miðað við verðlag þess árs. Ef miðað 
er við fas t verðlag, er aukningin f r á árinu 
áður 27,9%. Af framkvæmdaupphæð árs-
ins eru 46,6% í Reykjavík, 29,1% í öðrum 

kaupstöðum, 18,5% í kauptúnum og 5,8% 
í sveitum. Framkvæmdir við íbúðarhúsa-
byggingar í Reykjavík voru að meirihluta 
við fjölbýlishús eða 66%. Annars staðar 
á landinu hefur bygging fjölbýlishúsa vart 
verið teljandi, en breyting er að verða á 
þessu í stærstu kaupstöðunum. 

Hafin var bygging 1.773 íbúða árið 1963, 
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og er það 50,6% íbúðum fleira en árið áður. 
Mest hlutfallsleg aukning haf inna ibúða 
var í kaupstöðum utan Reykjavíkur, enda 
voru fullgerðar íbúðir á þeim stöðum með 
allra fæsta móti 1963. Í 5 s tærstu kaup-
stöðunum utan Reykjavíkur var hafin bygg-
ing 467 ibúða á móti 163 árið áður. 

Árið 1963 voru fullgerðar íbúðir á öllu 
landinu 1.303, og er það litlu meiri f jöldi 
en árið áður. Hins vegar ha fa hinar mörgu 
byr jani r leitt til mikillar f jö lgunar ibúða 
í smíðum. í árslok 1963 voru íbúðir í smíð-
um 3.128, og hafði þeim f jölgað um 17,7% 
f r á næstu áramótum á undan. í 14. töflu 
er yfirli t yf i r íbúðir í smíðum árin 1960 
—1964. 

Árið 1964 jukust ibúðabyggingar að 
magni um 10,6% f r á árinu áður. Fram-
kvæmdaupphæðin var 1.090,9 millj kr. á 
verðlagi ársins. í Reykjavík urðu f ram-
kvæmdir heldur minni en árið áður, en 
aukning varð á íbúðabyggingum í kaup-
stöðum, kauptúnum og sveitum, mest, í 
kaupstöðum eða um 30.5%. Framkvæmda-
upphæðin í Reykjavík var 436,3 millj. kr., 
374,2 millj. kr. í kaupstöðum, 216,6 millj. 
kr. í kauptúnum og 63,8 millj. kr. í sveitum. 

Samanburður á magni f já rmunamynd-
unar i íbúðarhúsabyggingum árin 1960— 
1964 er sýndur í ef t i r farandi yfirliti. Fram-
kvæmdir ársins 1960 eru lá tnar jafngilda 
tölunni 100. 

Eins og sjá má, minnkuðu heildarfram-
kvæmdir f r á 1960 til 1961, en f r á 1961 til 
1964 hafa þær aukizt ár f r á ári. Árið 1964 
eru íbúðabyggingar næstum eins miklar 
og þær hafa mestar orðið áður, en það var 
árið 1956. 

Byr jað var á 1.481 íbúð á árinu 1964. 
E r það 292 íbúðum fær ra en árið áður, en 
þá voru byr jani r óvenju margar . Ætla má. 
að allmargir hafi á árinu 1964 f res tað byr j -
unarframkvæmdum við íbúðir til næsta 

árs vegna breyt t ra ákvæða um upphæð 
lána. Hafa byr janir því af þessum sökum 
orðið færr i en ella. 

Fullgerðar íbúðir árið 1964 voru 1.331. 
en framkvæmdir ársins svara til þess, að 
byggðar væru 1.523 íbúðir. Þessu tvennu 
ber eðlilega ekki saman, þar sem smíði 
ófullgerðra íbúða í árslok er í heild mis-
langt á veg komin f r á ári til árs og íbúð-
irnar mismargar. Fer hér á ef t i r yfirlit 
yf i r fullgerðar íbúðir og f ramkvæmdir um-
reiknaðar í fullgerðar íbúðir árin 1960— 
1964. 

Íbúðir í smíðum í árslok 1964 voru 3.278. 
Hafði þeim f jölgað um 150 á árinu. 

Í 15. töflu er yfirlit yf i r herbergjaf jölda 
fallgerðra íbúða í Reykjavík, kaupstöðum 
og kauptúnum árin 1963 og 1964. Greinileg-
ur munur er á herbergjaf jölda íbúða í 
Reykjavík annars vegar og kaupstöðum 
og kauptúnum hins vegar. í Reykjavík 
voru 58,8% fullgerðra ibúða 3ja herbergja 
og minni árið 1963 og 53,2% árið 1964. 
í kaupstöðum og kauptúnum var mikill 
meirihluti fullgerðra ibúða 4 herbergi og 
stærri þessi ár. 

Meðalstærð íbúða hefur vaxið nokkuð 
síðustu árin, eins og ef t i r farandi yfirlit 
ber með sér. 

Meðalstærð allra íbúða í smíðum. 

Mikill s tærðarmunur er á íbúðum í fjöl-
býlishúsum í Reykjavik og íbúðum í öðr-
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19. tafla a. Byggingar aðrar en ibúðarhús, fullgerðar á árinu 1968. 

19. tafla b. Byggingar aðrar en íbúðarhús, fullgerðar á árinu 1964. 

um húsum í Reykjavík. Síðustu árin hafa 
verið byggðar miklu fleiri íbúðir í f jölbýlis-
húsum í Reykjavík en í öðrum húsum, og 
er meðalstærð íbúðanna allra töluvert minni 
í Reykjavík en annars staðar á landinu. 

Nánari sundurliðun fullgerðra íbúða eft-
ir byggðarlögum er gefin í 17. og 18. töflu. 

Húsbyggingar, yfirlit. 
Áætlað verðmæti allra húsbyggingar-

framkvæmda á árinu 1963 er 1.682 millj. 
kr., og sundurliðast sú upphæð, eins og 

sýnt er í 16. töflu. Langstærsti liðurinn 
er íbúðarhús, 860 millj. kr., eða rúmlega 
helmingur húsbygginga í heild. Magnaukn-
ing húsbyggingarframkvæmda milli áranna 
1962 og 1963 var 21%. 

Í 17. töflu a er yfirlit yfir fullgerðar 
byggingar árið 1963. Rúmmál fullgerðra 
íbúða árið 1963 var 466,4 þús. m3 á móti 
477,6 þús. m3 árið 1962. Rúmmál annarra 
fullgerðra bygginga 1963 var 737,3 þús. m3 

á móti 778,2 þús. m3 árið áður. Heildar-
rúmmál allra fullgerðra bygginga er þann-
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ig 4,1% minna 1963 en 1962. Hin 
mikla magnaukning í húsbyggingum 
milli áranna 1962 og 1963 á sér því rætur 
í tiltölulega miklum byrjunarframkvæmd-
um og framkvæmdum við byggingar, sem 
ófullgerðar voru í árslok 1963. Nánari 
sundurliðun á fullgerðum byggingum er 
gefin í 18. og 19. töflu. 

Húsbyggingarframkvæmdir árið 1964 eru 
áætlaðar 2.162,6 millj. kr. Nemur magn-
aukningin f r á árinu áður 12,1%. Magn-
aukning í byggingarstarfsemi og mann-
virkjagerð er heldur meiri eða 14,3%. 

Sundurliðun húsbyggingarframkvæmda ár-
ið 1964 er sýnd í 16. töflu. 

Í 17. töflu b er yfirlit yfir fullgerðar 
byggingar árið 1964. Rúmmál fullgerðra 
íbúða er 537 þús. m3 og rúmmál annarra 
fullgerðra bygginga er 820 þús. m3. Rúm-
mál allra fullgerðra bygginga árið 1964 
er því 1.357 þús. m3 á móti 1.203,7 þús. 
m3 árið áður. Aukningin milli áranna er 
12,7% eða nálægt því hin sama og verð-
mætisaukning húsbyggingarframkvæmda. 
Nánari sundurliðun á fullgerðum bygging-
um er gefin í 18. og 19. töflu. 



Úr ríkisreikningnuni 1964 
Grein þessi er r i tuS af dr. Gísla Blönílal og f ja l l a r lun 
r íkisreikninginn 1964. 

Íþessari grein verður fyrs t getið helztu 
lagasetninga, annarra en f jár laga, er 

áhrif höfðu á f já rmál ríkisins árið 1964. 
Því næst verður vikið að rekstrarafkomu 
ársins og síðan ihuguð greiðsluafkoma rík-
issjóðs, þar sem venjubundinn útreikning-
ur greiðsluafkomunnar er m. a. tekinn til 
endurskoðunar. Loks verða ræddar helztu 
breytingar, sem orðið hafa á liðum efna-
hagsreiknings á árinu 1964. Auk þess verð-
ur gerður samanburður á einstökum liðum 
rikisfjármálanna siðustu tvö f járhagsár . 

Helztu lagasetninsar, er snerta f jármál 
ríkisins 

Á hverju ári afgreiðir Alþingi sérstök 
lög auk fjárlaga, sem oft hafa veruleg 
áhrif á f já rmál ríkisins. Eins og kunnugt 
er, tíðkast það ekki, að lagafrumvörp um 
tekjuöflun séu borin f ram í f jár lagafrum-
varpinu, heldur koma þar til önnur frum-
vörp. Enn fremur hefur það lengi viðgeng-
izt, að sérstök lög séu sett um margvís-
lega starfsemi ríkisins, og hafa slikar laga-
setningar stundum haf t í för með sér við-
bótarútgjöld, er nema stórum hluta heild-
arútgjalda. Fjárveitingar af þessu tagi 
koma venjulega til, eftir að f jár lagafrum-
varpið hefur verið afgreitt , og er heimildar 
þá leitað í svokölluðum heimildarlögum, 
sérstökum lögum og fjáraukalögum sam-
kvæmt 22. og 24. grein f jár laga. Stundum 
eru f járveit ingar utan f jár laga og heimil-
aðar samkvæmt þingsályktunum. Verður 

hér á eftir getið þeirra lagasetninga af 
þessu tagi, sem mest áhrif höfðu á f já rmál 
ríkisins á árinu 1964. 

Í árslok 1963 voru staðfest vegalög, sem 
lög nr. 71, 1963. Samkvæmt þeim lögum 
var séð fyrir sérstökum tekjustofnum til 
vegagerða, þ. e. innflutningsgjaldi af bens-
íni, hjólbörðum og gúmmislöngum auk 
þungaskatts á bifreiðar. Fjármál vegagerða 
eru þar með tekin út af ríkisreikningi, nema 
sérstakt framlag úr ríkissjóði, sem gert 
er ráð fyrir í lögunum, en yfirlit yfir f j á r -
mál Vegagerðar ríkisins eru þó sýnd sér-
staklega í ríkisreikningi. Veigamesta laga-
setning ársins voru lög nr. 1 1964, um ráð-
stafanir vegna sjávarútvegsins o. fl. Kváðu 
lögin á um framlög úr ríkissjóði til sjávar-
útvegsins í formi hagræðingarstyrks til 
frystihúsa, s tyrkja til togaraflotans og til 
fiskileitar og uppbóta á fiskverð auk fram-
lags til Fiskveiðasjóðs sem mótframlag 
gegn framlagi sjávarútvegsins til sjóðsins, 
sem tekið var af útflutningsgjaldi. Auk 
þess voru í lögunum ákvæði um hækkun 
söluskatts úr 3% í 5,5% til f járöflunar 
ríkissjóðs í þessu skyni. Verður nánar get-
ið um mikilvægi laga þessara siðar í grein-
inni. Samkvæmt lögum nr. 2 f r á 28. febrú-
ar, um hækkun á bótum almannatrygg-
inga, skyldu bætur aðrar en fjölskyldu-
bætur greiðast með 32,25% álagi í stað 
15% álags, er áður hafði verið í gildi. Hinn 
21. maí voru staðfest lög nr. 15, um toll-
skrá o. fl. Meginefni laganna felur í sér 
lækkun tolla á vélum, sem yfirleittvoru 35% 
í 25% af iðnaðarvélum og í 10% af vélum 
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og tækjum til vinnslu útflutningsafurða 
öðrum en þeim vélum, sem jafnframt eru 
framleiddar í landinu. Á þeim var tollur 
ákveðinn 15%. Samkvæmt lögum nr. 42 f rá 
20. maí, um tekjuskatt og eignarskatt, var 
m. a. hækkaður f rádrá t tur f r á skattskyld-
um tekjum vegna hjúskaparstofnunar úr 
20 í 26 þús. kr., persónufrádráttur fyrir 
einstaklinga úr 50 í 65 þús. kr., fyr ir hjón 
úr 70 í 91 þús. kr. og fyr i r börn úr 10 í 
13 þús. kr. Skattstigum einstaklinga var 
fækkað úr sex í þrjú. Greiðast 10% og 20% 
af skattgjaldstekjum upp að 30 og 50 þús. 
kr., hvort að sínu leyti, og 30% af skatt-
gjaldstekjum, sem fara yfir 50 þús. kr. 
Hinn 30. júní voru staðfest bráðabirgðalög 
um launaskatt, nr. 53, er kváðu á um 1% 
skatt af greiddum vinnulaunum öðrum en 
í landbúnaði, og skyldi hann renna í Bygg-
ingarsjóð ríkisins sem stofnfjár íramlag. 
Samkv. lögum nr. 63 f rá 14. desember, um 
verðtryggingu Iauna, var tekið að greiða 
verðlagsuppbætur á laun. Auk þess skyldu 
tillög ríkissjóðs til almannatrygginga greið-
ast með verðlagsuppbót, og sama gildir um 
greiðslur til einstaklinga samkvæmt 18. 
grein f jár laga. Enn fremur skyldi ríkis-
sjóður greiða verðlagsuppbót á lífevri úr 
lífevrissjóðum, sem ríkissióður sjálfur eða 
ríkisfyrirtæki greiða iðgjöld til. Loks voru 
hinn 24. desember staðfest lög um sölu-
skatt, er kváðu á um hækkun skattsins 
úr 5,5% í 7,5%, og miðaðist þessi hækkun 
við það að standast straum af þeim auknu 
niðurgreiðslum, er talið var að myndu 
fylgja í kjölfar áðurnefndrar verðtrygg-
ingar launa. Þessi lög höfðu hins vegar 
ekki áhrif á f já rmál ríkisins árið 1964, þar 
sem þau öðluðust ekki gildi, fy r r en 1. 
janúar 1965. 

Auk þeirra lagasetninga, sem hér hef-
ur verið getið, voru nokkur önnur og þýð-
ingarminni lög sett á árinu 1964, svo sem 
lög um innheimtu ýmissa gjalda með við-
auka, lög um heimild fyr i r ríkisstjórnina 
til að innheirnta með viðauka skemmtana-
skatt, lög um breyting á lögum um auka-
tekjur ríkissjóðs og lög um þingfararkaup 
alþingismanna. Vísast í þessu efni til grein-
ar um störf Alþingis í 2. hefti Fjármála-
tíðinda 1964, 143. bls. 

1. tafla. Rekcstrarreikningar ríkissjóðs 
1963 og 1964. 

Fjárlög ársins 1964 voru samþykkt á 
Alþingi 21. desember 1963 og staðfest 30. 
desember það ár sem lög nr. 70. Niður-
stöðutölur rekstrarreiknings voru 2.690,1 
millj. kr. teknamegin og 2.516,6 millj. kr 

Fjárhagsárið 1964. 



154 58 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

2. tafla. 
Sjóðsyfirlit ríkissjóðs 1963 og 1964. 

gjaldamegin. Tekjur á rekstrarreikningi 
fóru hins vegar 256,3 millj. kr. f ram úr 
áætlun eða 9,5%. Rekstrarútgjöld reynd-
ust 402,8 millj. kr. hærri en áætlað var 
eða 16,0%. 

Á 1. töflu eru sýndir rekstra.rreikningar 
ríkissjóðs árin 1963 og 1964. Rekstrar-
tekjur voru 2.946,4 millj. kr. og höfðu 
aukizt um 429 millj. kr. á árinu 1964 eða 
17%. Nær öll þessi aukning kemur f ram 
á þremur liðum: aðflutningsgjöldum, er 
jukust um samtals 252,6 millj. kr., sölu-
skatti, sem jókst um 85,1 millj. kr., og 
tekjuskatt i og eignarskatti, er hækkuðu 
um 76,7 millj. kr. Samtals nemur hækkun 
þessara þriggja liða því 96,6% af heildar-
aukningu rekstrartekna. Skattar og tollar 
alls námu 86,2% af heildarrekstrartekjum 
ársins 1964, og hafði hlutdeild þeirra auk-
izt lítillega f r á árinu áður, er hún var 
84,4%. 

Orsakir þessarar aukningar eru annars 
vegar almenns eðlis, þ. e. a. s. aukning 
tekna, almennar verðhækkanir og aukning 
fólksfjöldans, og hins vegar sérstakar ráð-
stafanir til aukningar tekna ríkissjóðs, svo 
sem hækkun söluskatts úr 3% í 5,5%. Sér-
staklega mikilvæg í þessu efni var og aukn-
ing vöruinnflutningsins, en hann jókst um 
tæp 23% á sama tíma og þjóðartekjur 
jukust um 12,6%. í báðum tilvikum er 
miðað við verðlag hvors árs. Breyting á 
samsetningu innflutningsins hafði þó nokk-

ur áhrif til að draga úr aukningu tolltekna, 
þar sem raunverulegir meðaltollar reynd-
ust hafa lækkað nokkuð f rá árinu áður 
eða úr 31,2% árið 1963 í 30,3% árið 1964. 

Útgjöld á rekstrarreikningi jukust mun 
meira en tekjur. Þau voru 2.919,4 millj. 
kr. og höfðu hækkað um 741,8 millj. kr. 
eða 34,1%. Eru þá ekki talin með útgjöld 
til vega önnur en sérstakt framlag ríkis-
sjóðs. Á tímum verðhækkana og fólksfjölg-
unar er eðlilegt, að útgjöld aukist, ef ekki 
koma til sérstakar gagnráðstafanir. Slik 
þróun skýrir hluta hækkunarinnar, en að 
þessu frátöldu einkennist f járhagsárið 1964 
af sérstökum efnahagsráðstöfunum, er 
höfðu í för með sér verulega aukningu út-
gjalda, og er athyglisvert, að ráðstafanir 
þessar voru allar gerðar utan f járlaga. 

Í þessu efni ber hæst lögin um ráðstaf-
anir vegna sjávarútvegsins o. fl. Þessi lög 
leiddu til aukningar útgjalda ríkisins sem 
hér segir: Hagræðingarstyrkur til frysti-
húsa 43 millj. kr., styrkir til togaraflotans 
51 millj. kr., til fiskileitar 4 millj. kr., upp-
bætur á fiskverð 59,5 millj. kr. og mót-
framlag gegn framlagi sjávarútvegsins til 
Fiskveiðasjóðs 34,1 millj. kr. Samtals eru 
þetta 191,6 millj. kr. eða rösklega fjórði 
hluti af heildaraukningu rekstrarútgjalda. 
Lögin um hækkun bóta almannatrygginga 
höfðu í för með sér 26,8 millj. kr. útgjalda-
aukningu. 

Auk þessara lagasetninga höfðu lögin um 
verðtryggingu launa, launaskatt og þing-
fararkaup alþingismanna í för með sér 
verulega útgjaldaaukningu, en ekki liggja 
fyr i r tölur um þetta efni. Loks hækkuðu 
laun opinberra starfsmanna um 6,6% á 
árinu á grundvelli samkomulags milli rík-
isstjórnarinnar og BSRB í febrúar, en gilti 
þó einungis fyr i r þr já síðustu mánuði árs-
ins. 

Niðurgreiðslur jukust mjög verulega á 
árinu, og kemur sú aukning fyrst og fremst 
f ram á útfluttum landbúnaðarafurðum, 
einkum mjólkurafurðum. Af 152,1 millj. 
kr. aukningu á niðurgreiðslum voru þannig 
130,4 millj. kr. vegna útf lut tra landbún-
aðarafurða, en aðeins 21,7 millj. kr. vegna 
niðurgreiðslu á vöruverði innan lands, Fé-
lagsmálaútgjöld jukust einnig mjög veru-
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Félagsmálaútgjöld og niðurgreiðslur í hlutfalli 
við heildarútgjöld á rekstrarreikningi 

1960—1964. 

lega eða um 193,7 millj. kr., og er þá með-
talin 26,8 millj. kr. aukning vegna áður-
nefndra laga um hækkun bóta almanna-
trygginga. Niðurgreiðslur og félagsmála-
útgjöld ha fa far ið sívaxandi á undanförn-
um árum, og árið 1964 námu útgjöld af 
þessu tagi 44,1% af heildarútgjöldum á 
rekstrarreikningi. Greiðslur af þessu tagi 
eru að verulegum hluta t i lfærslur til fyr i r -
tækja , sjóða og einstaklinga, og er f j á r 
til þessara málefna að sjálfsögðu aflað 
með álögum á hinn almenna skattgreið-
anda. E r orðið mjög aðkallandi, að mót-
uð sé heildarstefna í þessum málum og það 
kannað, hvort núverandi fyr i rkomulag nær 
í raun og veru tilgangi sinum. Á þetta fy r s t 
og f rems t við um landbúnaðarmálin, en 
e. t . v. ekki síður um útgjöld til almanna-
trygginga, sem fa ra sivaxandi ár f r á ári, 

án þess að því sé nægilegur gaumur gefinn, 
hvort með þessu sé takmark almannatrygg-
inga, t. d. tekjuöflun, nokkru nær. 

Þess ber að gæta, að tölur um tek jur 
og gjöld á rekstrarreikningi árin 1963 og 
1964 eru ekki fyllilega sambærilegar, þar 
sem útgjöld til vegamála eru ekki færð á 
ríkisreikning siðara árið, nema sérstakt 
í ramlag rikissjóðs til þessa málaflokks. Á 
sama há t t hafa tek jus tofnar einnig verið 
teknir út af, eins og áður er getið, svo að 
reks t rarafkoman verður fy r i r áhr i fum f r á 
báðum hliðum. Rekst rarafgangur sam-
kvæmt ríkisreikningi var 27 millj. kr. árið 
1964 á móti tæplega 340 millj. kr. árið áður. 

Sjóðsyfirlit ríkissjóðs samkvæmt rikis-
reikningi er sýnt á 2. töflu og gefur ekki 
tilefni til athugasemda. 

Afkoma ríkissjóðs. 
Tekjur og gjöld á rekstrarreikningi sýna 

ekki nema hluta af viðskiptum ríkissjóðs, 
því að miklar upphæðir eru færðar á eigna-
hreyfingareikning. Á 3. töflu eru tekin 
saman öll viðskipti ríkissjóðs árin 1963 og 
1964, eins og þau koma f r a m í rikisreikn-
ingi, og auk þess er gerð endurflokkun á 
ýmsum liðum með tilliti til hagræns eðlis 
færslnanna og heildarafkomu ríkissjóðs. Þó 
vantar mikið á, að með þessu móti fáis t 
raunhæf mynd af hei ldaráhrifum ríkis-
rekstrar ins á efnahagslífið, og eru orsak-
irnar einkum tvær. Í fy r s t a lagi eru nokkr-
ir ska t tar og gjöld, sem samkvæmt lögum 
renna til ákveðinna aðila, færð utan ríkis-
reiknings, auk þess sem ýmsir mikilvægir 
þætt i r í f j á rmálum ríkisstofnana eru utan 
við f j á r h a g rikissjóðs sjálfs. Í öðru lagi 
valda hinar óskýru reglur um lokun reikn-
inga við ársuppgjör því, að greiðsluafkom-
an er ekki nákvæmlega niðurstaðan af ráð-
stöfunum viðkomandi f j á rhagsárs . 

Fyrs t i hluti 3. töflu sýnir hinar eigin-
legu reks t ra r tek jur og rekstrargjöld, ef t i r 
að f járfes t ingarútgjöldum, sem samkvæmt 
venju eru færð á eignahreyfingareikning, 
he fur verið bætt við. Samkvæmt þessu 
ha fa eiginleg rekstrarútgjöld far ið 63,3 
millj. kr. f r a m úr reks t ra r tek jum árið 1964. 
Annar hluti töflunnar gefur svo til kynna 
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3. tafla. Yfirlit yfir ríkisreikninga 1963 og 1964. 
1963 1964 

Tekjur og gjöld: 
a. Á rekstrarreikningi 
b. Á eignahreyf ingareikningi 
c. Tekjur umfram gjöld eða gjöld umfram 

tekjur 

Millj. kr. 
Innkomið 

2.517,4 

Millj. kr. 
Útlátið 

2.177,6 
86,3 

253,5 

Miilj. kr. 
Innkomið 

2.946,4 

63,3 

Millj. kr. 
Útlátið 

2.919,4 
90,3 

Samtals I 2.517,4 2.517,4 3.009,7 3.009,7 

Fjármagnshreyf ingar: 
a. Lántökur og afborganir af föstum lánum 
b. Framlag, veitt lán og greiðslur vegna ríkis-

ábyrgðasjóðs 
c. Veitt lán og endurgreiðsla veittra lána 
d. Geymslufé 
e. Ýmsar greiðslur 
f. Umframgreiðslur 

340,0 

5,8 
55,7 

129,9 

16,2 

93,8 
361,6 
44,6 
15,2 

162,6 

6,4 
57,2 

194,5 

15,3 

87,7 
183,8 
82,2 
51,7 

Samtals II 531,4 531,4 420,7 420,7 

Breyting á sjóði og lausaskuldum: 
a. Aukning eða lækkun peninga í sjóði 
b. Breyting á bankainnstæðum 
c. Greiðsluafgangur eða greiðsluhalli 123,6 

5,1 
118,5 

230,6 
27,2 

257,8 

Samtals III 

fjármagnshreyfingar, þ. e. lánsviðskipti, 
f járframlög og greiðslur vegna geymdra 
fjárveitinga. Veigamesta breyting f rá 
fyr ra ári kemur f ram í lækkun á lántök-
um (innliður a) og veittum lánum (útlið-
ur c), en hinar háu tölur 1963 stafa að 
mestu leyti af því, að á því ári var tekið 
enskt framkvæmdalán að upphæð 240,9 
millj. kr., er fært var á ríkisreikning og 
síðan endurlánað ýmsum aðilum. Þessir 
tveir liðir innihalda raunar að verulegu 
leyti lánsfé, sem síðan er endurlánað öðr-
um aðilum. 

Samkvæmt yfirlitinu á 3. töflu hafa um-
framgreiðslur vegna f jármagnshreyfinga 
verið 194,5 millj. kr. árið 1964, en voru 
129,9 millj. kr. árið áður. Þegar þessar um-
framgreiðslur og rekstrarafkoma sam-
kvæmt fyrsta hluta töflunnar eru teknar 
saman, kemur f ram afkoma ríkissjóðs. 
Reyndist hún samkvæmt þessu óhagstæð 
um 257,8 millj. kr. árið 1964, en var hag-
stæð um 123,6 millj. kr. árið 1963. Þriðji 
hluti töflunnar gefur svo að lokum til 
kynna, hvernig staðið hefur verið undir 

123,6 123,6 257,8 257,8 

4. tafla. Endurskoðuð greiðsluafkoma 
ríkissjóðs 1963 og 196 

(Millj. kr.) 

greiðsluhallanum: í fyrsta lagi með lækk-
un peninga í sjóði um 230,6 millj. kr., og 
í öðru lagi með lækkun bankainnstæðna um 
27,2 millj. kr. 
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5. tafla. Efnahagsreikningar ríkissjóðs í árslok 1963 og 1964. 
1963 1964 

Þessar niðurstöður eru byggðar á færsl-
um í ríkisreikningi, en eins og bent hefur 
verið á, valda nokkrar bókhaldslegar regl-
ur því, að ríkisreikningur gefur ekki ná-
kvæma mynd af viðskiptum ríkissjóðs á 
viðkomandi f járhagsári . Auk þess vant-
ar mikið á, að reikningurinn gefi full-
komna mynd af ríkisrekstrinum, þar sem 
ýmis starfsemi er ekki talin með. Þegar 
reynt er að gera grein fyr i r áhrifunum af 
starfsemi ríkisins á efnahagslífið, koma 
ýmis sjónarmið til greina. Tilgangurinn 
með útreikningi á greiðsluafkomu ríkis-
sjóðs, eins og hann hefur verið framkvæmd-
ur á undanförnum árum í þessu riti, bein-
ist fyrs t og fremst að því að meta áhrif 
ríkisrekstrarins á peningalegt jafnvægi 
hagkerfisins. Greiðsluafgangur á að sýna. 
hversu mikið fé ríkissjóður hefur dregið 
úr umferð á viðkomandi f járhagsári , en á 
þenslutímum er þetta mælikvarði á það, 
að hve miklu leyti rikisreksturinn hefur 
stuðlað að peningalegu jafnvægi. Á hinn 
bóginn á greiðsluhalli að sýna, hversu 
miklu fé hefur verið veitt út í kerfið á 
f járhagsárinu, og á þenslutímum er slíkt 

á sama hát t mælikvarði á það, að hve 
miklu leyti ríkisreksturinn hefur orðið til 
þess að auka á þensluna. Þegar samdrátt-
ur er í efnahagslífinu á hið gagnstæða 
við um jafnvægisáhrif ríkisrekstrarins. 
Greiðsluafgangur eykur í þessu tilviki á 
samdráttinn, en með greiðsluhalla er fé 
veitt út í kerfið og þar með stuðlað að pen-
ingalegu jafnvægi. 

Að fráskildu vandamálinu við að taka 
til greina öll viðskipti ríkisins, eru það 
einkum tvö vandamál, sem við er að etja. 
þegar reynt er að reikna út raunverulega 
greiðsluafkomu ríkissjóðs á hverju ein-
stöku f járhagsári . Hið fyrs ta er afleiðing 
þeirrar venju í ríkisbókhaldinu að halda 
reikningum opnum langt f ram yfir f já r -
hagsárið, en tilgangurinn með þvi virðist 
m. a. vera sá að færa til tekna og gjalda 
á hverju ári öll viðskipti, sem tilheyra 
því ári án tillits til þess, hvenær hin raun-
verulegu viðskipti fa ra fram. Þær greiðsl-
ur, sem af þessum ástæðum fara f ram eft-
ir áramót, en eru færðar í reikninga fyrra 
árs, eru látnar hafa áhrif á sjóðsinnstæðu 
h já ríkisféhirði. Hins vegar hefur það verið 
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venja hin síðari ár að sýna á efnahags-
reikningi ríkisreikningsins raunverulega 
innstæðu h j á ríkisféhirði um hver áramót, 
svo að unnt er að leysa þennan vanda með 
því að miða við hreyfingu á þessum raun-
verulega sjóði f r á ári til árs. Hitt vanda-
málið er í rauninni hið sama, en hér verð-
ur ekki hægt að leysa það á sama hátt . 
Eins og kunnugt er, eru starfandi sérstak-
ir innheimtumenn ríkissjóðs um land allt. 
Þessum innheimtumönnum er ætlað að 
leggja inn í lánsstofnanir allt innheimtufé 
jafnóðum og það greiðist. Til þessa hefur 
hvorki verið hægt að fá upplýsingar um 
innstæður á þessum reikningum við hver 
áramót né um sjóð þann, er innheimtumenn 
kunna að vera með, en vonir standa til, 
að úr þessu verði bætt á næstunni. 

Fjórða tafla sýnir afkomu ríkissjóðs 
miðað við raunverulega sjóðshreyfingu h já 
ríkisféhirði og breytingu reikningsstöðu 
ríkissjóðs á aðalviðskiptareikningi í Seðla-
bankanum. Auk þess er reiknað með breyt-
ingu á bankainnstæðum, eins og þær eru 
taldar í ríkisreikningi og enn fremur tekið 
tillit til breytinga á ákveðnum reikningum 
rikssjóðs í Seðlabankanum. Þessir síðast-
nefndu reikningar innihalda framlög úr 
ríkissjóði til ákveðinna byggingasjóða, sem 
hafa verið færð til útborgana á eignahreyf-
ingareikningi ríkisreiknings. Á undanförn-
um tveimur árum hefur ekki verið um að 
ræða greiðslur af þessum reikningum, og 
sýnir ríkisreikningur því verri afkomu en 
vera ætti sem þessum framlögum nemur. 
Sérstakur reikningur tollstjóra er einnig 
talinn með öðrum reikningum í Seðlabank-
anum. 

Sú greiðsluafkoma, sem f ram kemur á 
þennan hátt , er vafalaust raunhæfari mið-
að við framangreindan tilgang útreikn-
ingsins. Hins vegar ber að hafa í huga, 
að nokkuð vantar á, að hin endurskoðaða 
greiðsluafkoma sé fullkomin, jafnvel þótt 
ekki sé tekið tillit til þess, að tölurnar 
innihalda ekki öll viðskipti ríkisins. Þessu 
veldur skortur á upplýsingum um innstæð-
ur ríkissjóðs vegna innlaga f r á innheimtu-
mönnum ríkisins ásamt upplýsingum um 
þann sjóð, sem innheimtumennirnir kunna 
að hafa sjálfir um áramót. 

Samkvæmt 4. töflu hefur greiðsluaf-
koma ríkissjóðs orðið óhagstæð um 300,8 
millj. kr. árið 1964, en var hagstæð um 
121,0 millj. kr. árið áður. Fyrra árið var 
greiðsluafgangur samkvæmt 3. töflu hins 
vegar talinn 123,6 millj. kr., en síðara 
árið 257,8 millj. kr. Mismunurinn er því 2,6 
millj. kr. og 43 millj. kr., og í báðum til-
vikum er greiðsluafkoman lakari samkvæmt 
endurskoðuðum útreikningi. Árið 1963 staf-
ar þessi mismunur af því, að á sjóðsyfir-
liti ríkisreiknings er breyting á sjóði sýnd 
14,4 millj. kr. hagstæðari en raunveruleg 
sjóðsbreyting, en hins vegar var ekki tekið 
tillit til 11,8 millj. kr. bættrar stöðu á 
öðrum reikningum í Seðlabankanum. Árið 
1964 er skýring mismunarins fólgin í því, 
að breyting á sjóði h já ríkisféhirði er tal-
in 47,9 millj. kr. hagstæðari en raunveru-
leg sjóðsbreyting og ekki er tekið tillit til 
4,9 millj. kr. bættrar stöðu á öðrum reikn-
ingum í Seðlabankanum. Orsök þessa mikla 
mismunar á raunverulegum sjóði og sjóði 
h já ríkisféhirði síðara árið er einkum fólg-
in í því, að áður en sjóður var færður í 
árslok var ráðstafað 44,8 millj. kr. til At-
vinnubótasjóðs, sjúkrahúsa og hafnar-
gerða, en þessar ráðstafanir voru að mjög 
óverulegu leyti látnar hafa áhrif á greiðslu-
afkomu ríkissjóðs. 

Efnahagur. 
Á 4. töflu eru sýndir efnahagsreikningar 

ríkissjóðs í árslok 1963 og 1964. Rétt er að 
taka fram, að ekki er náið samband á 
milli efnahagsreiknings annars vegar og 
rekstrarreiknings og eignahreyfingareikn-
ings hins vegar, svo að niðurstaðan af við-
skiptum viðkomandi f járhagsárs endur-
speglast ekki í niðurstöðum efnahagsreikn-
ings. Ekki hafa orðið veigamiklar breyt-
ingar á hlutfallslegu mikilvægi einstakra 
eignaliða á árinu 1964, en af tur á móti hafa 
skuldir aukizt verulega. Yfirdrátturinn á 
aðalviðskiptareikningi ríkissjóðs í Seðla-
bankanum nam í árslok 6% af heildar-
eign, og innlend lán jukust úr 7,1% í 10,3% 
af heildareign. Stafar þessi aukning fyrst 
og fremst af spariskírteinaláni ríkissjóðs 
að upphæð 74,8 millj. kr. og viðbótarlán-
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um h já ýmsum aðilum vegna Reykjanes-
brautar, sem jukust um 48 millj. kr. á 
árinu. Samtals eru þetta 122,8 millj. kr. 
eða rösklega 87% af nettóaukningu inn-
lendra skulda rikissjóðs. Erlendar skuldir 
lækkuðu sem svarar afborgunum af þeim, 

en ekkert nýtt lán var tekið erlendis á ár-
inu. Þess skal getið, að verulegur hluti 
innlendra og erlendra lána ríkissjóðs eru 
endurlánuð öðrum aðilum og koma því 
einnig f ram eignamegin í efnahagsreikn-
ingi. 



Fréttaþættir 
Utanríkisviðskipti — Gjaldeyrisstaða bankanna — Útgrerð 
og1 aflabrögð — Kaupgrjalds- og verðlagsmál — Banka-
vextir — Fréttatilkynning varðandi vexti og innláns-
bindingu — Peningamarkaðurinn — Viðskiptasamningar 
— Gengisskráning. 

Utanríkisviðskipti. 

Eins og s já má á I. töflu, sem fylgir þess-
um fréttaþætti , varð vöruskiptajöfnuð-

urinn óhagstæður um 445,4 millj. kr. til 
nóvemberloka 1965, en varð á sama tima 
1964 óhagstæður um 467,2 millj. kr. Á þessu 
tímabili jókst heildarverðmæti innflutn-
ingsins um 407,6 millj. kr. eða 8,6%, miðað 
við sama tíma 1964. Verðmæti útflutnings 
jókst heldur meira, um 429,0 millj. kr. eða 
tæp 10,0%. Á sama tímabili 1964 jókst verð-
mæti innflutnings um 16,2%, en útflutnings 
um 20,2%. 

Verðmæti útflutningsvörubirgða var 
1.405 millj. kr. í nóvemberlok sl., en á sama 

tíma 1964 942 millj. kr. Frá ársbyrjun til 
nóvemberloka 1965 hafa birgðirnar aukizt 
um 638 millj. kr., en jukust um 261 millj. 
kr. á sama tímabili 1964. 

Með tilliti til þessara talna um útflutn-
ing og útflutningsvörubirgðir er áætlað 
verðmæti útflutningsframleiðslunnar í jan. 
•—nóv. 1965 samtals um 5.362 millj. kr. á 
móti 4.555 millj. kr. á sama tíma 1964. 
Nemur aukningin þannig 807 millj. kr. eða 
17,7%. 

Tölur um útflutning helztu vöruflokka 
fyrs tu 10 mánuði ársins eru í II. töflu, tölur 
um viðskipti í millj. kr. við einstök lönd í 
III. töflu og í hlutfallstölum i IV. töflu. 

Inn- og útfluttar vörur (án skipa og flugvéla). 



F R É T T A Þ Æ T T I R , Utanríkisviðskipti 161 

I. tafla. Inn- og útflutningur og vöruskiptajöfnuður i millj. kr. 
eftir mánuðum 1963—1965. 

II. tafla. Ú t f lutningur helztu vöruflokka i millj. kr. og 
hlutfallstölum (%). 
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III. tafla. Viðskipti við einstök lönd í millj. kr. 
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IV. tafla. Viðskipti við einstök lönd í hlutfallstölum (%). 
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V. tafla. Gjaldeyrisstaða bankanna. 
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GJALDEYRISSTAÐA BANKANNA 

tíma árið áður. Aðrar greiðsluskuldbinding-
ar bankanna námu nú 537 millj. kr., en 384 
millj. kr. árið áður. Ýmsar kröfur á útlönd 

námu 187 millj. kr. í lok nóvember sl., en 
156 millj. kr. árið áður. Gjaldeyrisstaða 
bankanna að viðbættum óinnkomnum kröf-
um á útlönd, en frádregnum stuttum 
ábyrgðum og greiðsluskuldbindingum var 
þannig 1.056 millj. kr. eignir umfram skuld-
bindingar í lok nóvember 1965, en 984 millj. 
kr. á sama tíma 1964. Hefur því gjaldeyris-
staða bankanna, að kröfum og skuldbind-
ingum meðtöldum, batnað um 72 millj. kr. á 
tímabilinu. Stutt vörukaupalán innflytj-
enda, en þau eru innifalin í ábyrgðum og 
greiðsluskuldbindingum, námu 550 millj. 
kr. í lok nóvember 1965, en 447 millj. kr. 
árið áður. 

Birgðir útflutningsafurða námu að verð-
mæti 1.405 millj. kr. í lok nóvember sl., en 
942 millj. kr. á sama tíma árið áður. 

Útgerð og aflabrögð. 
Samkvæmt bráðabirgðayfirliti Fiskifé-

lags Íslands fyrir árið 1965 varð heildarfisk-
afli Íslendinga á því ári meiri en nokkru 
sinni fyrr. Er talið, að alls hafi borizt á 
land meira en 1.150 þús. tonn, þar af nam 
síldaraflinn um 754 þús. tonnum, af loðnu 
veiddust tæplega 50 þús. tonn og af krabba-
dýrum (humar og rækju) um 4 þús. tonn. 
Það, sem þá er eftir, nefnist venjulega einu 
nafni þorskafli. Má áætla, að hann hafi 
numið á milli 350 og 360 þús. tonnum, en 
þar af var afli togaranna um 75 þús. tonn. 

Aflinn á árinu 1964 varð alls um 972 þús. 
tonn, þar af 544 þús. tonn af síld, um 9 þús. 
tonn af loðnu og rúmlega 3 þús. tonn af 
krabbadýrum. Hins vegar var þorskaflinn 
um 416 þús. tonn, en þar af öfluðu togar-
arnir um 65 þús. tonn. 

Af tölunum má ráða, að allverulegar 
hlutfallsbreytingar hafi átt sér stað í afl-
anum. Hefur síldaraflinn farið stöðugt vax-
andi undanfarin ár, en þorskaflinn staðið 
í stað eða jafnvel farið minnkandi. Veldur 
það allmiklum áhyggjum, því að þorskafl-
inn hefur jafnan verið hinn stöðugi þáttur 
íslenzkra fiskveiða og langtum minni sveifl-
um háður en síldveiðarnar. 

Í 1. hefti þessa árgangs Fjármálatíðinda 
er skýrt f r á gangi vetrarvertíðarinnar. 
Verður nú gerð nokkur grein fyrir sumar-
og haustúthaldi. Humarveiðar hófust að 

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

Frá ársbyrjun til nóvemberloka batnaði 
staða bankanna í frjálsum gjaldeyri um 325 
millj. kr., en versnaði um 113 millj. kr. í 
vöruskiptagjaldeyri, þannig að heildarstað-
an batnaði um 212 millj. kr. Á sama tíma-
bili 1964 batnaði staðan í heild um 184 
millj. kr. 

Í lok nóvembermánaðar nam gjaldeyris-
staðan 1.805 millj. kr. á móti 1.495 millj. 
kr. í lok nóvember 1964 og hefur því batn-
að um 310 millj. kr. á sl. 12 mánuðum. 

Stuttar ábyrgðir, þ. e. til eins árs eða 
skemmri tíma, námu 399 millj. kr. í lok 
nóvember 1965. en 284 milli. kr. á sama 

Gjaldeyrisstaða bankanna. 
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VI. tafla. Fiskafli, sundurliðaður á togara og báta, frá 
janúar 1963 til september 1965. 

Miðað við allan fisk óslægðan upp úr sjó. 

VII. tafla. Fiskaflinn 1963—1965, skipt á fisktegundir. 
Aflinn talinn eins og í VI. töflu. 

Allt árið 1.-3. ársfjórðungur 3. ársfjórðungur 

1963 1964 1964 1965 1964 1965 

tonn tonn tonn tonn tonn tonn 

Þorskur 235.201 280.703 265.638 225.240 18.498 46.870 
Ysa 51.214 56.689 42.702 42.454 15.562 15.423 
Ufsi 14.321 21.793 18.894 21.582 4.600 8.533 
Langa 5.566 4.990 3.879 4.085 704 1.435 
Steinbítur 17.442 8.289 8.110 7.345 928 988 
Keila 5.832 3.542 2.846 1.451 101 341 
Karfi 32.867 27.707 23.063 25.499 11.529 13.924 
Heilagfiski 1.220 1.205 925 752 446 420 
Skarkoli 3.300 5.335 4.226 5.584 3.059 3.973 
Annar flatfiskur . . . . 1.982 1.752 1.497 2.113 932 1.577 
Síld 395.166 544.396 441.487 448.626 288.875 285.564 
Loðna 1.077 8.640 8.640 49.612 • — — 

Humar 5.179 2.631 2.612 2.897 1.384 1.926 
Rækja 648 542 202 408 64 — 

Osundurliðað 2.585 3.300 2.775 3.393 1.158 2.070 

Samtals 773.600 971.514 827.497 841.041 347.840 383.044 
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VIII. tafla. Hagnýting fiskaflans 1963—1965. 
Aflinn talinn eins og í VI. töflu. 

Allt árið 1.-3. ársfjórðungur 3. ársfjórðungur 

1963 1964 1964 1965 1964 1965 

tonn tonn tonn tonn tonn tonn 

Ísaður fiskur og síld 45.975 39.892 27.514 27.073 8.204 6.612 
Fiskur til frystingar 168.893 183.849 165.727 163.592 36.909 56.023 
Fiskur i herzlu 72.559 84.118 81.435 51.529 2.310 9.447 
Fiskur og síld í niðursuðu 343 297 117 363 — 246 
Fiskur til söltunar 71.566 89.686 85.727 83.005 5.225 17.590 
Sild til frystingar 37.911 26.553 14.737 16.266 3.577 2.867 
Síld til söltunar 76.641 57.298 49.980 45.567 46.749 39.129 
Síld í verksmiðjur 275.593 468.916 385.318 436.073 238.551 243.321 
Annar fiskur í verksmiðjur 3.457 3.686 3.094 2.592 886 1.430 
Innaniandsneyzla 14.837 14.046 11.034 11.676 3.982 4.452 
Skelfiskur til frystingar 5.684 2.975 2.777 3.182 1.447 1.926 
Skelfiskur til niðursuðu 141 198 36 123 — — 

Samtals 773.600 971.514 827.496 841.041 347.840 383.044 

IX. tafla. Framleiðsla mjólkurafurða og sala þeirra innan lands 
1962—1965. 
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venju um miðjan maí og stóðu víðast hvar 
til loka ágúst. Sóttu á annað hundrað bát-
ar um leyfi til veiðanna, en margir þeirra 
hurfu að dragnótaveiðum, er þær hófust 
um miðjan júní. Afli á humarveiðum var 
sæmilegur og talsvert betri en árið áður. 
Þát t taka í dragnótaveiðum var allmikil og 
meiri en undanfarin ár, enda voru nú opn-
uð ný svæði, einkum fvr i r Norðurlandi. 
Aflabrögð voru mísjöfn, f remur treg víða 
sunnan lands, en allgóð við Vestfirði og 
austanvert Norðurland. Þessum veiðum lauk 
hinn 31. okt. samkvæmt lögum. Minna var 
nú um þorskveiðar með línu og færi en 
mörg undanfarin ár. Haustúthald Vestfirð-
inga með línu gekk vel. Sumarsíldveiðar 
norðan og austan lands hófust fy r r en oft-
ast áður. Veiddist fyrs ta síldin hinn 24. 
maí. Allgóð veiði var f ram undir lok júní-
mánaðar. er verkfall skipstjóra á síldar-
skipum hófst fyrirvaralaust og stóð í viku-
tíma. Sumaraflinn var yfirleitt góður, en 
afar misjafn og síldin erfið viðureignar. 
Mjög góð síldveiði var út af Austfjörðum 

f rá því í september og til áramóta. 
Þá var ágæt síldveiði við Suðurland, eink-
um við Vestmannaeyjar um sumarið. 
Haustsíldveiðar suðvestan lands brugðust 
alveg. 

Kaupgjalds- og verðlagsmál. 
Úrskurður Kjaradóms um kjör ríkis-

starfsmanna lá fyrir 30. nóv. sl. og gildir 
til tveggja ára f r á 1. janúar 1966 að telja. 
Samkvæmt úrskurðinum hækka grunnlaun 
almennt um 7%, en auk þess voru nokkrir 
allstórir starfshópar færðir upp um launa-
flokk. Svipaðar hækkanir hafa yfirleitt orð-
ið á launum bæjarstarfsmanna. 

Vísitala framfærslukostnaðar er sýnd í 
X. töflu. Hún hækkaði 1965 um 15 stig, úr 
165 í 180 stig, eða um 9,1%. Árið 1964 nam 
hækkunin 19 stigum eða 13,0% og 1963 20 
stigum eða 15,9%. 

Kaupgreiðsluvísitalan er reiknuð eftir 
vísitölu framfærslukostnaðar f jórum sinn-
um á ári og gildir við ákvörðun verðlags-
uppbótar á laun f rá byrjun næsta mánaðar, 
eftir að hún er reiknuð. Vísitalan hefur 
verið sem hér segir, síðan þessi útreikning-
ur hófst : 

Verðlagsuppbótin nemur sem svarar 
0,61% af grunnlaunum fyrir hvert stig, sem 
vísitalan er hærri en 163 stig. Uppbótin er 
því fyrir tímabilið 1. desember 1965—28. 
febrúar 1966 7,32%. 

Vísitala byggingarkostnaðar er sýnd i 
XI. töflu. Vísitalan í okt. sl., en hún gildir 
f r á 1. nóv. 1965—28. febrúar 1966, var 267 
stig og hafði hækkað um 47 stig f r á sama 
tímabili 1964 eða um 21,4%. Frá því í júní-
lok 1965 er hækkunin tæplega 7,7% og staf-
ar nær eingöngu af hækkun á útseldri vinnu 
iðnaðarmanna og verkamanna í september 
og október 1965. 
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X. tafla. Vísitala framfærslukostnaðar. 
Marz 1959 = 100 

Bankavextir. 
Hinn 30. desember sl. ákvað bankastjórn 

Seðlabankans, að höfðu samráði við banka-
ráð, almenna breytingu vaxta við innláns-
stofnanir. Tók hún gildi 1. janúar sl. 

Í aðalatriðum fól breytingin í sér 1% 
hækkun vaxta, og eru þeir þá orðnir mjög 
líkir því, sem þeir voru fyr i r næstu vaxta-
breytingu á undan, um áramótin 1964/65. 
E r gerð grein fyr i r helztu nýmælum í 
vaxtabreytingunni hér á eftir, ja fnf ramt 
því sem vísað er til greinar í 2. tölublaði 
Fjármálatíðinda 1964 um fyrr i vaxtabreyt-
ingar. 

Reglum Seðlabankans um innlánsbind-
ingu var einnig breytt um sl. áramót. Vís-
ast til greinar um hana, sem birtist nú í 
Fjármálatíðindum. Fréttatilkynning bank-
ans, dags. 30. desember sl., um bæði þessi 
atriði er birt a f tar í Fjármálatíðindum. 

Hér skal gerð stutt grein fyrir vaxta-
breytingunni, þar sem um er að ræða frá-
vik f r á hinni almennu reglu um 1% hækk-
un vaxta, en vaxtaákvörðunin í heild er birt 
af tar . 

Víxilvextir á árinu 1965 voru 8—9%, 
og bar innlánsstofnunum að ákveða vextina 
innan þessara marka, bæði með hliðsjón 
af tímalengd og öryggi trygginga. Nú eru 
víxilvextir 9—10% og ákveðast innan 
þeirra marka skv. tímalengd einni. 

Önnur mikilvæg breyting er sú, að nú 
eru hámarksvextir víxla 10%, en voru 
9 1/2% á árinu 1964. 

Í vaxtaákvörðuninni er nú í fyrs ta sinn 
kveðið á um vexti af sýningarvíxlum og 
því slegið föstu, að um þá gildi sömu vextir 
og af öðrum víxlum, í samræmi við raun-
verulegan lánstíma. Er þetta ákvæði til 
fyllingar aðeins, enda hafa hámörk víxil-
vaxta til þessa gilt einnig um sýningar-
víxla, þegar um þá er samið á annað borð. 

Vextir afurðavíxla, sem Seðlabankinn 
endurkaupir með 1. veðrétti í útflutnings-
vörum, hækkuðu aðeins um %%, en vextir 
af öðrum endurkeyptum víxlum vegna vara, 
sem fara á innlendan markað, hækkuðu um 
1%. 

Svokölluð 2. veðréttarlán vegna sjávar-
afurða, sem viðskiptabankarnir veita (án 
endurkaupa), verða nú með 8% vöxtum, 
þ .e. a. s. um er að ræða vaxtahækkun, sem 
nemur 1/2%. Það mikilvæga nýmæli var 
ja fnf ramt tekið upp að taka svokölluð út-
gerðarlán með veði í væntanlegum afla í 
sama vaxtaflokk, en undanfarin ár hafa 
viðskiptabankarnir reiknað hæstu útláns-
vexti af þessum lánum. 

Seðlabankinn endurkaupir afurðavíxla 
með sama vaxtamismun og áður, þ. e. 3/4%. 
í þessu felst, að vaxtamunur viðskiptabank-
anna minnkar hlutfallslega. 

Um fyrr i áramót var tekin upp sú regla 
að heimila innlánsstofnunum að reikna 1% 
dráttarvexti fyr i r mánuð eða brot úr mán-
uði af öllum skuldaskjölum, nema víxlum 
og tékkum. í maímánuði sl. var gerð breyt-
ing á víxil- og tékkalögum, sem tók af öll 
tvímæli um það, að Seðlabankanum væri 
heimilt að ákveða hið sama fyrir víxla og 
tékka. Voru sömu vextir ákveðnir fyrir 
þessi skuldaskjöl í maí sl., og er sú ákvörð-
un nú endurtekin í vaxtaákvörðuninni f rá 
30. desember sl. 

Umtalaðir vextir eru allt árs vextir. 

XI. tafla. Vísitala byggingarkostnaðar. 
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Fréttatilkynning frá 30. des. 1965 varðandi 
vexti og innlánsbindingu. 

Bankastjórn Seðlabankans hefur í dag, 
að höfðu samráði við bankaráð, ákveðið 
ýmsar aðgerðir í peningamálum, sem hún 
telur nauðsynlegar til að hamla móti hinni 
vaxandi þenslu, sem einkennt hefur þróun 
efnahagsmála að undanförnu og komið hef-
ur greinilega f ram í mikilli útlánaaukningu 
bankanna. 

Í fyrs ta lagi er skylda banka og annarra 
innlánsstofnana til að binda fé í Seðlabank-
anum aukin úr 25% í 30% af inniánsaukn-
ingu, en hámarksbindiskylda hverrar stofn-
unar hækkuð úr 18% í 20% af heildarinn-
stæðum. 

Í öðru lagi hefur bankastjórnin ákveðið, 
að innlánsvextir skuli hækkaðir almennt 
um 1%, svo að þeir verði hinir sömu og 
giltu f ram til ársloka 1964. Hliðstæðar 
hækkanir eru ákveðnar á útlánsvöxtum, þó 
þannig, að mjög lítil hækkun verður á vöxt-
um af afurðalánum með veði í útflutnings-
framleiðslu, og hækka vextir af slíkum lán-
um, sem endurkaupanleg eru af Seðlabank-
anum um 1/4 % en af viðbótarafurðalánum 
1/2 %. 

Í þriðja lagi hefur bankastjórn Seðla-
bankans beint þeim tilmælum til bankanna, 
að þeir gæti hófs í útlánum á komandi ári, 
en leggi ja fnf ramt kapp á að láta rekstrar-
f járþörf atvinnuveganna, og þá einkum 
sjávarútvegsins, si t ja fyr i r um lánveiting-
ar. Mjög er brýnt fyr i r bönkunum að tak-
marka lán til f járfest ingar , einkum bygg-
ingarframkvæmda og fasteignakaupa. 

Framangreindar ákvarðanir eru teknar 
í ljósi þeirrar þróunar, sem át t hefur sér 
stað í efnahagsmálum undanfarið ár. Þeg-
ar Seðlabankinn ákvað almenna vaxtalækk-
un fyr i r réttu ári, virtist um skeið hafa 
tekizt að ná betra jafnvægi í efnahagsmál-
um, er kom f ram bæði út á við í bættum 
greiðslujöfnuði og inn á við í stöðugra verð-
lagi. Vonir um áframhald þessarar þróunar 
á árinu 1965 hafa að ýmsu leyti brugðizt. 
Greiðslujöfnuðurinn hefur að vísu verið 
hagstæður á árinu, svo að staða þjóðarbús-
ins út á við er nú mjög traust, en á hinn 
bóginn hefur þenslan í efnahagsmálum inn 
á við farið sívaxandi, og hefur hún lýst sér 

bæði í miklum vinnuaflsskorti og tilhneig-
ingu til verðhækkana, ekki sízt á íbúðum og 
öðrum fasteignum. 

Orsakir þenslunnar eru margar, þar á 
meðal áframhaldandi halli á f jármálum 
ríkisins á árinu 1965, samfara almennu 
kapphlaupi um framkvæmdir og f járfest-
ingu, bæði á vegum einstaklinga og opin-
berra aðila. Við þetta hefur svo bætzt, eink-
um síðustu mánuðina stórfelld útlánaaukn-
ing bankakerfisins, sem hætt er við að valdi 
enn aukinni þenslu á næstunni, ef ekkert 
er að gert. Þannig jukust heildarútlán 
banka og sparisjóða um 569 millj. kr. meira 
til nóvemberloka á þessu ári heldur en á 
sama tíma árið 1964. Þótt meiri framleiðsla 
eigi nokkurn þátt í þessari útlánaaukningu, 
hefur verulegur hluti hennar tvímælalaust 
farið til f járfest ingar og orðið til þess að 
ýta undir almenna eftirspurnarþenslu. Það 
eykur enn á þensluáhrif útlánaþróunarinn-
ar, að mjög mikil aukning hefur orðið í 
endurkaupum Seðlabankans á afurðavíxl-
um, þ. á. m. vegna verðhækkana á land-
búnaðarafurðum, en samtals jukust endur-
kaupin um rúmar 400 millj. kr. f r á áramót-
um til nóvemberloka. 

Það er óhjákvæmilegt, að gerðar séu við 
slíkar aðstæður peningalegar ráðstafanir 
til þess að draga úr útlánaþenslunni og því 
efnahagslega jafnvægisleysi, sem hún skap-
ar. Þessu markmiði er ætlunin að ná með 
þeim aðgerðum, sem nú hafa verið ákveðn-
ar. Megintilgangur innlánsbindingarinnar 
er að draga úr óhóflegri útlánaaukningu 
bankanna og gera Seðlabankanum kleift að 
hamla gegn peningaþenslu vegna aukinna 
endurkaupa eða annarra orsaka. Vaxta-
hækkunin mun hins vegar hafa bein áhrif á 
framboð og eftirspurn f jármagns, þar sem 
hún stuðlar bæði að aukningu innlána og 
dregur úr eftirspurn eftir lánsfé. Ætt i þetta 
hvort tveggja ásamt batnandi afkomu ríkis-
sjóðs, sem útlit er fyr i r á næsta ári, að 
stuðla að betra jafnvægi í efnahagsmálum 
en ríkt hefur um skeið. 

INNLÁNSBINDING. 
Bankas t jóm Seðlabankans hefur ákveðið 

breyt ingar á reglum um innlánsbindingu við 
Seðlabankann, sem gilda í aðalatriðum f r á og 
með 1. j anúar 1966. 
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Hinn 14. maí sl. var reglum um innlánsbind-
ingn síðast breytt. Var þá sett hámark bind-
ingar, sem nam 18% af heildarinnstæðum við 
hver ja stofnun. Binding af aukningu innstæðna 
hélzt óbreytt eða 25%, en lágmarksbinding var 
aukin úr 2% í 3% af heildarinnstæðum. 

Hinar ný ju reglur fela í sér, að inniánsbind-
ing verður í aðalatriðum þannig, að hámarks-
binding hækkar úr 18% í 20% af heildarinn-
stæðum. Binding af aukningu innlána hækkar 
úr 25% í 30%, en lágmarksbinding verður 
óbreytt, 3% á ári. Nokkrar breytingar eru 
j a f n f r a m t gerðar um gjalddaga bindiskylds 
f j á r , að því er varðar minni innlánsstofnanir, 
og nú geta innlánsstofnanir með allt að 25 
millj. kr. innlán (í stað 15 millj. kr. áður) full-
nægt bindiskyldu með því að selja Seðlabank-
anum ákveðin verðbréf. Hinar nýju reglur 
gilda f r á og með 1. janúar 1966 að öðru leyti 
en því, að reglan um 20% hámarksbindingu í 
stað 18% áður gildir f r á og með 1. október sl. 

Ákvörðun bankast jórnar innar er þannig: 
„Bankast jórn Seðlabankans hefur , að höfðu 

samráði við bankaráð, ákveðið ef t i r fa randi 
reglur um bindiskyldu innlánsstofnana skv. 11. 
gr. laga nr. 10/1961, sbr. 2. gr. laga nr. 10/ 
1964. Gilda þær f r á og með 1. janúar 1966, 
sjá þó 3. gr. 

1. gr. 
Innlánsstofnunum er skylt að binda í Seðla-

bankanum 30% af aukningu heildarinnstæðna 
h já þeim, hvort sem er á sparisjóðsreikningum, 
hlaupareikningum eða í hverju öðru formi sem 
er. Bankar og innlánsstofnanir, sem höfðu yf i r 
75 millj. kr. innstæðu um undanfarandi ára-
mót, greiða bindiskylda f j á rhæð hvers mánað-
ar til Seðlabankans fy r i r 15. dag næsta mán-
aðar á eft i r , en aðrar s tofnanir ársf jórðungs-
lega fy r i r lok næsta mánaðar á ef t i r hverjum 
ársfjórðungi. 

2. gr. 
Innlánsstofnunum skal þó skylt að binda á 

ári hver ju lágmarksfjárhæð, er nemur 3% af 
heildarinnstæðum þeim, sem greindar eru í 1. 
gr. hér á undan. Þessi lágmarksbinding skal 
innt af hendi, sem hér segir: 1 1/2% % er miðast 
við heildarinnstæður í lok júní, greiðist fy r i r 
lok júlímánaðar, en 1 1/2%, er miðast við heild-
arinnstæður í lok desember, greiðist f y r i r lok 
janúarmánaðar þar á ef t i r . 

3. gr. 
Þ r á t t fy r i r ákvæði um bindingu samkvæmt 

1. og 2. gr. hér að f raman, skal bundin inn-
stæða í Seðlabankanum, miðað við lok hvers 

reikningstímabils, ekki f a r a f r a m úr 20% af 
heildai-innstæðum h j á viðkomandi stofnun. 
Tekur regla þessi gildi miðað við 1. október 
1965, og f res tur til þess að ful lnægja aukinni 
greiðsluskyldu vegna október- og nóvember-
mánaða sl., sem af þessu leiðir, er til 10. janúar 
1966. 

4. gr. 
Þær innlánsstofnanir, sem ha fa lægri inn-

stæður en 25 millj. kr. í byr jun hvers árs, skulu 
eiga þess kost að ful lnægja bindiskyldu sinni 
með því að afhenda Seðlabankanum til varð-
veizlu eða selja honum vaxtabréf ríkissjóðs, 
vaxtabréf með sjálfskuldarábyrgð rikissjóðs, 
bankavaxtabréf, vaxtabréf Stofnlánadeildar 
landbúnaðarins, íbúðalánabréf eða önnur sam-
bærileg vaxtabréf ef t i r mati Seðlabankans. 

Einnig skulu þær stofnanir, sem þu r fa að 
binda fé umfram 30% innstæðuaukningar 
vegna ákvæða 2. gr., eiga kost á því að greiða 
þann hluta bindingarinnar með vaxtabréfum, 
sbr. næstu málsgrein hér á undan. Á þetta við 
allai' innlánsstofnanir, einnig þær, sem hafa 
hærri heildarinnstæður en 25 millj. kr. 

Innlánsbindingin nær til allra banka, spari-
sjóða, innlánsdeilda samvinnufélaga, Söfnun-
arsjóðs Íslands og allra annar ra innlánsstofn-
ana. 

Aðrar framkvæmdareglur um bindinguna, 
þar á meðal um skýrslugerð, eru óbreyttar, f r á 
því sem verið hefur ." 

30. desember 1965. 
Seðlabanki Íslands. 

VEXTIR VIÐ INNLÁNSSTOFNANIR. 

Með tilvísun til 13 gr. laga nr. 10 1961 
ákveður bankastjórnin, að höfðu samráði við 
bankaráðið, að vextir við innlánsstofnanir skuli 
verða sem hér segir f r á og með 1. janúar 1966. 

I. I n n l á n s v e x t i r : 
1) Almennar sparisjóðsbækur 7 % á ári 
2) Sparisjóðsbækur með 6 mán-



172 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

Innlánsvextir þessir eru fast i r , og er inn-
lánsstofnunum óheimilt að greiða aðra vexti 
af viðkomandi innlánsformum án samþykkis 
Seðlabankans. Vextir af öðrum innlánsformum 
eru háðir ákvörðun Seðlabankans. Innlánsvext-
i rnir eru dagvextir og miðast við vaxtareikn-
ing einu sinni á ár i e f t i r á. Þet ta á þó ekki við 
um vexti af tékkareikningum, en af þeim 
reiknast t i lgreindir vextir af lægstu innstæðu 
á hver jum tíu dögum með útborgun í einu lagi 
e f t i r árið. 

II. Ú t l á n s v e x t i r : 

Heimilt er að taka allt að 1/2% hærri vexti 
á ári en að ofan greinir, þegar samið er um 
lengri lánstíma en 360 daga, víxill f e r í van-
skil eða greiðist ekki samkvæmt samningi. 

Framanskráði r vextir eiga einnig við um 
sýningarvíxla með ef t i r á greiddum vöxtum, 
í samræmi við raunverulegan lánstíma. 

Peningamarkaðurinn. 
Í s íðas ta h e f t i F j á r m á l a t í ð i n d a v a r gerð 

n o k k u r gre in f y r i r þ róun p e n i n g a m á l a n n a 
ti l jú l í loka 1965. H é r á e f t i r ve rðu r drepið 
á n o k k u r a t r ið i í þ róun inn i t i l nóvember-
loka, en endan lega r tö lu r í desember l igg ja 
ekki enn þá f y r i r . 

Tö lu legar u p p l ý s i n g a r u m e in s t aka þæt t i 
p e n i n g a m á l a n n a e r f y r s t og f r e m s t að 
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PENINGAMAGN 

SPARIFÉ Í BÖNKUM O G 
SPARISJÓÐUM 

í XV. og XVI. töflu. Jafnframt má glöggva 
sig á þróun þáttanna á meðfylgjandi línu-
ritum um peningamagn, sparifé, mótvirðis-
og geymslufé, endurkeypta víxla og aðstöðu 
ríkissjóðs og peningastofnana gagnvart 
Seðlabankanum. 

Í lok nóvember nam peningamagnið 2.848 
millj. kr. (sjá skilgreiningu í skýringum 
við XII. töflu) og hafði aukizt um 209 millj. 
kr. f rá júlílokum. Á sama tíma árið 1964 
nam aukningin 64 millj. kr. og árið 1963 
71 millj. kr. Af aukningunni nú komu 30 
millj. kr. f ram í seðlaveltunni, en 179 
millj. kr. sem aukning veltiinnlána. Sú 

finna í XII., XIII. og XIV. töflu hér í rit-
inu, en auk þeirra eru helztu liðir í efna-
hagsreikningum Seðlabankans annars veg-
ar og viðskiptabankanna hins vegar sýndir 

MÓTVIRÐISFÉ O G GEYMSLUFÉ 

aukning var hins vegar nær eingöngu á 
hlaupareikningsinnstæðum og mestur hlut-
inn hjá viðskiptabönkunum. Aukning hjá 
sparisjóðum var þó rúmar 28 millj. kr. og 
kom fyrst og fremst fram hjá sparisjóðum 
á stöðum, þar sem fisklandanir voru. Aukn-
ingu veltiinnlána má rekja til góðra afla-
bragða og hagstæðrar greiðslustöðu fyrir-
tækja. Góð aflabrögð leiddu aftur til 
birgðasöfnunar í útflutningsafurðum, sem 
hafði, ásamt mikilli verðhækkun landbún-
aðarvara sl. haust, í för með sér verulega 
aukningu á endurkaupum Seðlabankans á 
afurðavíxlum. Útstreymi f j á r úr Seðlabank-
anum, einkum vegna endurkaupanna og 
kaupa á erlendum gjaldeyri, leiddi til mik-
illar þenslu í bankakerfinu, og fór aukning 
útlána langt út fyrir eðlileg mörk. Með til-
liti til þessarar þróunar og annarra ein-
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HEILDARÚTLÁN BANKA O G 
SPARISJÓÐA 

AÐSTAÐA RÍKISSJÓÐS GAGNVART 
SEÐLABANKANUM 

kenna vaxandi þenslu ákvað bankastjórn 
Seðlabankans því, að höfðu samráði við 
bankaráð, ýmsar aðgerðir í peningamálum, 
sem hún taldi nauðsynlegar til að hamla 
á móti þenslunni. Þær aðgerðir gengu í 
gildi með árinu 1966 og fólust í fyrsta lagi 
i hækkun innlánsvaxta um 1% og hliðstæða 
hækkun á útlánsvöxtum, þó þannig, að 
mjög lítil hækkun varð á vöxtum af af-
urðalánum með veði í útflutningsfram-
leiðslunni. Hækkun vaxta af lánum, sem 
endurkaupanleg eru af Seðlabankanum, 
nam 1/4% en af viðbótarafurðalánum 1/2%. 
Í öðru lagi var skylda banka og annarra 

AÐSTAÐA PENINGASTOFNANA 
GAGNVART SEÐLABANKANUM 

innlánsstofnana til að binda fé í Seðlabank-
anum aukin úr 25% i 30% af innlánsaukn-
ingu, en hámarksbindiskylda hverrar stofn-
unar hækkuð úr 18% í 20% af heildar-
innstæðum. Jafnframt þessum óbeinu að-
gerðum til að draga úr útlánum innláns-
stofnana beindi bankastjórn þeim tilmæl-
um til þeirra að gæta hófs í útlánum og 
takmarka sérstaklega lán til fjárfestinga, 
svo sem byggingaframkvæmda og fast-
eignakaupa, en láta rekstrarfjárþörf at-
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vinnuveganna, og þá einkum sjávarútvegs-
ins, si t ja fyr i r lánveitingum. 

Samfara þenslunni inn á við hefur gjald-
eyrisstaða bankanna batnað á tímabilinu 
ágúst—nóv. um 82 millj. kr., og samtimis 
hafa birgðir útflutningsafurða aukizt veru-
lega eða um 540 millj. kr. Á sama tíma 
árið 1964 batnaði gjaldeyrisstaðan um 
208 millj. kr., en birgðir útflutningsafurða 
minnkuðu hins vegar um 213 millj. kr. 
Verðmæti útflutningsbirgða var 463 millj. 
kr. meira í lok nóvember árið 1965 en árið 
1964. 

Eins og f ram kom í síðasta hefti Fjár-
málatíðinda, versnaði staða ríkissjóðs og 
rikisstofnana við Seðlabankann um 294 
millj. kr. fyrs tu sjö mánuði ársins 1965. 
Mánuðina ágúst til nóvember batnaði stað-
an hins vegar verulega eða um 218 millj. 
kr., en hafði batnað á sama tíma árið áður 
um 118 millj. kr. Staða ríkissjóðs batnar 
yfirleitt síðari hluta árs, en að þessu sinni 
nægði það þó ekki til að vega upp versn-
andi stöðu fyrstu sjö mánuðina, en sú þró-
un hefur vafalaust einnig átt verulegan 
þátt í þenslunni á árinu. Í desember má 
gera ráð fyrir, að staðan hafi batnað 
frekar. 

Staða f járfest ingarlánastofnana við Seðla-
bankann batnaði um 89 millj. kr. Var þar 
fyrs t og fremst um að ræða verulega inn-
stæðuaukningu Byggingarsjóðs rikisins, 
svo og Veðdeildar Landsbankans, ásamt 
lækkun skulda Stofnlánadeildar landbún-
aðarins, en hins vegar lækkuðu inneignir 
Stofnlánadeildar sjávarútvegsins. Fram-
undan eru hins vegar miklar lánveit-
ingar h já þessum stofnunum. Nettó-
innstæður námu í mánaðarlokin 0,9 millj. 
kr., og hefur það ekki át t sér stað lengi, að 
fjárfestingarlánastofnanir ættu meira inni 
í Seðlabankanum en þær skulduðu þar. Ár-
ið áður batnaði staða fjárfestingarlána-
stofnana um 49 millj. kr. á sama tíma. 

Innlánsstofnanir juku innstæður (nettó) 
sinar í Seðlabankanum um 210 millj. kr. 
á tímabilinu, ef endurkeyptir víxlar eru 
undanskildir. Að þeim meðtöldum versn-
aði staðan hins vegar um 228 millj. kr., 
enda jukust endurkaupin mjög verulega í 
október og nóvember, og hefur endurkaupa-

talan í mánaðarlok hingað til aldrei orðið 
hærri en í nóvember, 1.179 millj. kr. Af 
þessari upphæð var 581 millj. kr. vegna 
iandbúnaðar og 598 millj. kr. vegna sjávar-
útvegs. Á almennum reikningum jukust 
innstæðurnar um 120 millj. kr. og á bundn-
um reikningum um 84 millj. kr. Ja fn f ramt 
lækkuðu reikningsskuldir og lán gegn verð-
bréfum um 6 millj. kr. Innstæður banka, 
sparisjóða og innlánsdeilda kaupfélaga 
vegna almennrar bindiskyldu námu í nóv-
emberlok 1.349 millj. kr. Almennar inn-
stæður námu í mánaðarlok 403 millj. kr., 
og þar af voru 25 millj. kr. vegna óráðstaf-
aðs l áns f já rbanka og stærstu sparisjóða til 
framkvæmda á vegum ríkisins í samræmi 
við samkomulag þess efnis, að þeir verðu 
sem svaraði 10% af innlánsaukningunni til 
slíkra útlána, en nánar hefur verið skýrt f r á 
þessu samkomulagi, bæði hér í Fjármála-
tíðindum og siðustu ársskýrslu Seðlabank-
ans. 

Eins og áður segir, jukust endurkaup af-
urðavixla verulega þessa f jóra mánuði eða 
um 438 millj. kr., en á sama tíma árið 1964 
um 74 millj. kr. og árið 1963 um 149 millj. 
kr. Hér er um að ræða bein tengsl á milli 
endurkaupa annars vegar og aukningar 
birgða útflutningsafurða, og verðhækkun-
ar landbúnaðarafurða hins vegar. Aukn-
ingin varð mest í október, 250 millj. kr., 
og þar af vegna landbúnaðar 147 millj. kr. 

Verðbréfaeign Seðlabankans jókst um 72 
millj. kr., þar af vegna endurlánaðs erlends 
lánsf jár 59 millj. kr. Í ágúst og september 
endurlánaði Seðlabankinn Vegagerð ríkis-
ins erlent lánsfé að upphæð 64 millj. kr., en 
afborganir eldri endurlána voru 5 millj. kr. 

Innlán í bönkum og sparisjóðum jukust 
um 424 millj. kr. f r á júlílokum til nóvem-
berloka, miðað við 202 millj. kr. árið áður 
og 64 millj. kr. árið 1963. Aukning spari-
inniána var 242 millj. kr. eða 57% af heild-
arinnlánsaukningunni. Á sama tíma árið 
1964 jukust spariinnlán um 143 miilj. kr., 
og var það 70% af heildarinnlánsaukning-
unni. Í nóvemberlok voru spariinnlán í 
bönkum 4.668 millj. kr. og veltiinnlán 1.876 
milij. kr., en spariinnlán í sparisjóðunum 
voru 1.084 millj. kr. og veltiinnlán 101 
millj. kr. 
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XII. tafla. Yfirlit um peningamál. 
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XIII. tcufla. Úr reikningum Seðlabankans. 
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XIV. tafla. Úr reikningum viðskiptabanka og sparisjóða. 

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

2) Spariinnlán eru hér tilgreind að frádregnum innstæðum í sparisjóðsávísanabókum. 
3) Með veltiinnlánum er talið geymslufé vegna innflutnings og innstæður í sparisjóðsávísanabókum. 
4) Í töflunni eru innlán og útlán þeirra sparisjóða, sem breytt hefur verið í útibú banka eða sjálfstæða banka 

til maíloka 1965, talin með innlánum og útlánum bankanna öll árin, en ekki með sparisjóðum. Samsvar-
andi breyting hefur ekki enn þá verið gerð aftur í tímann vegna yfirtöku bankanna á tveimur sparisjóðum 
í júni og einum í nóvember á árinu 1965. 



F R É T T A Þ Æ T T I R , Peningamarkaður inn 179 

ENDURKEYPTIR VÍXLAR 

Aukning útlána þessa f jóra mánuði á ár-
inu 1965 var 832 milij. kr., 298 millj. kr. 
á árinu 1964 og 292 millj. kr. á árinu 1963. 
TJtlánaaukning bankanna nú var 776 millj. 
kr., en sparisjóðanna 57 millj. kr., og er í 
þessum tölum tekið tiilit til yfirtöku banka 
á einum sparisjóði hinn 1. nóv., en tölur 
um útlán og innlán í töflunum hafa ekki 
enn þá verið samræmdar af tur i tímann 
vegna þeirrar breytingar. Vegna árstíða-
bundinnar lánsf járþarfar atvinnuveganna 
auka bankarnir yfirleitt útlán sin verulega 
á þessu tímabili. Útlánaaukning þeirra var 
þó langmest i október og nóvember eða alls 
540 millj. kr. Heildarinnlán i bönkum juk-
ust um 338 millj. kr. mánuðina ágúst—-
nóvember og i sparisjóðum um 86 millj. kr. 
Þróunin i innlánum hefur út af fyrir sig 
verið hagstæð, bæði h já bönkum og spari-
sjóðum, miðað við sama tímabil á siðustu 
árum, en um leið hefur útlánaaukning bank-
anna þessa f jóra mánuði verið geysimikil 
og 438 millj. kr. umfram innlánaaukning-
una. 

Af útlánaaukningu bankanna fóru 273 
millj. kr. til landbúnaðar og 231 millj. kr. 
til sjávarútvegs eða samtals 504 millj. kr., 
og er það um % hlutar útlánaaukningar-
innar. Á sama tíma árið 1964 var útlána-
aukningin til landbúnaðar 124 millj. kr., en 
útlán til sjávarútvegs lækkuðu um 36 millj. 
kr. Þá jukust heildarútlán viðskiptabank-

anna alls um 263 millj. kr. Útlánaaukning 
bankanna til verzlunar var nú 126 millj. kr., 
en 29 millj. kr. árið áður. Útlánaaukning 
til bygginga nam nú 42 millj. kr., til iðnað-
ar 36 millj. kr., til bæjar- og sveitarfélaga 
38 millj. kr. og til ríkisins 24 millj. kr., en 
lán til samgangna lækkuðu um 21 millj. kr. 

Búnaðarbankinn yfirtók starfsemi Spari-
sjóðs Dalasýslu um mánaðarmótin október 
-—nóvember sl. og opnaði þá útibú i Búðar-
dal. Efnahagur útibúsins og tölur um inn-
lán og útlán þess koma fyrst f ram með 
Búnaðarbankanum í nóvember. Breyting 
á tölum banka og sparisjóða aftur í tím-
ann til samræmingar hefur ekki verið gerð 
enn þá. Hinn 20. nóvember sl. opnaði Iðn-
aðarbankinn útibú á Akureyri, en ári áður 
hafði bankinn opnað sitt fyrsta útibú í 
Hafnarfirði. 

Viðskiptasamningar. 
Rúss l and . Hinn 11. nóvember 1965 var 

undirrituð í Moskvu bókun um gagnkvæm-
ar árlegar vöruafgreiðslur f rá íslandi og 
Rússlandi á árunum 1966—1968. Fara við-
skiptin fram á grundvelli samnings f rá 1. 
ágúst 1953 ásamt breytingum, sem gerðar 
voru á honum með bókun f rá 19. desember 
1962. Samkvæmt vörulistum, sem bókun-
inni fylgja, skal árlega afgreiða f rá íslandi 
12—15 þús. tonn af frystum fiskflökum, 5 
þús. tonn af heilfrystum fiski, 5 þús. tonn 
af frystri síld, 10—15 þús. tonn af saltsíld, 
niðursoðið og niðurlagt fiskmeti fyrir 24,0 
—33,5 millj. kr. auk nokkurra fleiri afurða. 
Frá Rússlandi kaupa íslendingar meðal ann-
ars bensin og brennsluolíur, bifreiðar, véiar 
og tæki, timbur, kornvörur o. fl. 

P ó l l a n d . Hinn 15. nóvember var á 
grundvelli viðskiptasamnings f rá 18. nóv-
ember 1949 undirritað i Reykjavík sam-
komulag um viðskipti milli íslands og Pól-
lands á tímabilinu 1. október 1965 til 30. 
september 1966. Samkvæmt vörulistum, 
sem samkomulaginu fylgja, er gert ráð fyr-
ir, að íslendingar selji Pólverjum frysta 
sild, saltsild, fiskmjöl, lýsi o. fl., en kaupi 
f rá Pólverjum kol, járnvörur, vefnaðarvöru, 
efnavörur, vélar, verkfæri, timbur og ýms-
ar fleiri vörur. 
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XV. tafla. Efnahagsreikningur Seðlabankans. 
í m i l l j . k r . 

ÁRSLOK Mánaðarlok 1965 

1963 1964 Júní Júli Ág. Sept. Okt. Nóv. 

Eign i r : 
Gullmynt 43,7 43,7 43,7 43,7 43,7 43,7 43,7 43,7 

Erlendar eignir 
a. Erlendir bankar 
b. Erlend verðbréf 
c. Erlendir vixlar 
d. Vöruskiptareikningar . . 

1.459,9 
282,9 

1.018,4 
33,0 

125,6 

1.778,7 
162.5 

1.531,0 
37,2 
48,0 

1.949,7 
354,8 

1.497,1 
17,8 
80,0 

1.841,3 
328,3 

1.408,1 
36,0 
68,9 

1.951,6 
414,6 

1.446,4 
40,0 
50,6 

2.008,2 
329,4 

1.588,0 
52,8 
38,0 

1.974.2 
410,8 

1.525,7 
36,8 
0,9 

1.985.6 
411,1 

1.513.7 
41.1 
19,7 

Kvóti hjá Alþjóðagjaldeyrissj. 
a. Gullframlag 
b. Krónuframlag 

483.7 
120,9 
362.8 

483.7 
120,9 
362.8 

483.7 
120.9 
362.8 

483.7 
120,9 
362.8 

483.7 
120,9 
362.8 

483.7 
120,9 
362.8 

483.7 
120,9 
362.8 

483.7 
120,9 
362.8 

Skuldir á hlaupareikningi 
a. Aðalviðsk.reikn. rikissj. 
b. Aðrir rikisreikningar . . 
c. Lán til ríkissjóðs vegna 

alþjóðastofnana 
d. Rikisstofnanir 
e. Aðrir reikningar 

81.6 

76,7 

4,7 

0,2 

285,2 
220,4 

59,9 

4,7 

0,2 

571,5 
494,8 

63,9 

10,3 
2,1 
0,4 

612,4 
556,6 

55,5 

0,2 

0,1 

560,0 
503,0 

56,6 

0,3 

0,1 

606,1 
549,5 

56,3 

0,2 

0,1 

561,6 
505,0 

56,3 

0,2 

0,1 

475,9 
396,1 
79,4 

0,2 

0,2 

Verðbréf 
a. Innlend verðbréf 
b. Stóreignaskattsbréf . . . . 
c. Endurlánað erlent lánsfé 

353.8 
265.9 

7,4 
80,5 

403,9 
321,8 

6,4 
75,7 

421,3 
340,9 

6,4 
74,0 

433,2 
352,8 

6,4 
74,0 

476,1 
352.8 

6,4 
116.9 

497,5 
352,7 

6,4 
138,4 

497,0 
352,2 

6.4 
138,4 

505,1 
365,9 

6,4 
132,8 

Peningastofnanir 
a. Reikningssk. banka og 

sparisjóða 
b. Reikningssk. fjárfesting-

arlánastofnana 
c. Lán gegn verðbréfum .. 
d. Endurkeyptir vixlar . . . . 
e. Stofnlánadeildin 

1.150,0 

2,0 

10,0 
746,6 
391,4 

1.174,0 

14,9 

20,0 
16,6 

777,0 
345,5 

972.3 

8,2 

20,2 
14,6 

737,9 
191.4 

979,8 

0,8 

20,0 
27,8 

740,6 
190,6 

1.064,7 

13,3 

18,0 
842,8 
190,6 

1.044,4 

20,6 

11,4 
821,8 
190,6 

1.269,9 

8,0 

1.071,6 
190,3 

1.389.6 

21,3 

1.178.7 
189,6 

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

Ýmislegt 16,2 18,5 42,2 56,4 42,8 52,8 66,9 63,1 

Sjóður 0,6 0,6 0,5 0,3 0,3 0,6 0,6 0,8 

Alls 3.622,5 4.221,3 4.517,9 4.483,8 4.655,9 4.770,0 4.930,6 4.980,5 
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XV. tafla, frh. Efnahagsreikningur Seðlabankans. 
í millj. kr. 

ÁRSLOK 1 Mánaðarlok 1965 

1963 1964 Júní Júlí Ág. Sept. Okt. Nóv. 

Sku ld i r : 
Seðlar 654,4 776,5 852,3 899,2 871,7 917,5 927,3 929,2 

Peningastofnanir 
a. Bankar og sparisjóðir, al-

mennar innstæður 
b. Bankar og sparisjóðir, 

bundnar innstæður . . . . 
c. Mótvirði stofnlána 
d. Fjárfestingarl.stofnanir . 

1.185,4 

123,6 

796,9 
182,6 
82,3 

1.656,3 

262,7 

1.098,1 
191.2 
104.3 

1.667,2 

291,2 

1.249,5 
3,1 

123,4 

1.684,3 

282,9 

1.274,9 
3,1 

123,4 

1.746,0 

312,3 

1.300,7 
3,1 

129,9 

1.726,3 

273,6 

1.307,6 
3,1 

142,0 

1.965,8 

470,6 

1.323,7 
3,1 

168,4 

1.955,2 

403.3 

1.358,5 
3,0 

190.4 

Innstæður á hlaupareikningi 
a. Aðalviðsk.reikn. rikissj. 
b. Aðrir ríkisreikningar . . . 
c. Ríkisst., alm. innst 
d. Ríkisst., bundnar innst. . 
e. Aðrir reikningar 

534.4 
64,7 

215.5 
103,7 
133,5 
17,0 

577,1 

312,4 
83,6 

158,0 
23,1 

645,1 

298,5 
165,4 
156,0 
25,2 

618,1 

283,4 
152,8 
156,0 
25,9 

702.4 

323.5 
198,2 
156,0 
24,7 

720,2 

315.6 
222.7 
156,0 
25,9 

671,9 

277,7 
214,6 
156,0 
23,6 

699,8 

327,1 
190,8 
156,0 
25,9 

Mótvirðisfé 
a. Lokaður reikn. Fram-

kvæmdabankans 
b. Mótvirðissjóður 1961 . . 
c. Mótvirði vörukaupalána 

330,1 

49,9 
214,8 

65,4 

299,6 

46,3 
213,6 

39,7 

316,4 

42,8 
213,9 
59,7 

300,4 

42,8 
213,9 
43,7 

280,4 

42,8 
213,9 
23,7 

282,5 

42,8 
213,9 

25,8 

283,1 

42,8 
213,9 
26,4 

285,6 

42.8 
213,9 

28.9 

Innst. ASþj.gjaldeyrissjóðsins 363,7 363,6 363,6 363,6 363,6 363,6 363,6 363,6 

Innstæður alþjóðastofnana 4,7 4,7 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 

Erlendar skuldir 
a. Erlendir bankar 
b. Víxlar seldir erlendis . . 
c. Vöruskiptareikningar . . 

93,0 
37,6 

55,4 

138,0 
12,2 

125,8 

227.4 
94,9 

132.5 

166.5 
19,9 

146.6 

184,5 
5,2 

179,3 

222,8 
34,6 

188,2 

170,6 
2,8 

167,8 

218,7 
13,4 

205,3 

Erlend lán til langs tíma 
a. Skuld vegna E.P.U 
b. Önnur erlend Ián 

180,7 
100,2 
80,5 

128,5 
52,8 
75,7 

120,2 
46,2 
74,0 

117,7 
43,7 
74,0 

160,6 
43,7 

116,9 

182,J 
43,7 

138,4 

182,1 
43,7 

138,4 

143.3 
10,5 

132,8 

Ýmislegt 30,2 20,9 69,2 77,1 89,7 98,0 108,9 127,9 

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

Varasjóður 106,0 112,3 112,3 112,3 112,3 112,3 112,3 112,3 

Annað eigið fé 39,9 43,8 44,1 44,5 44,5 44,5 44,8 44,8 

Alls 3.622,5 4.221,3 4.517,9 4.483,8 4.655,9 4.770,0 4.930,6 4.980,5 
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XVI. tafla. Efnahagsreiknmgur viSskiptabankanna* 
Samandreginn efnahagur Landsbankans, Útvegsbankans, Búnaðarbankans, 

Iðnaðarbankans, Verzlunarbankans og Samvinnubankans. 

í millj. kr. 
ÁRSLOK Mánaðarlok 1965 

í millj. kr. 

1963 1964 Júní Júlí Ág. Sept. Okt. Nóv. 

E i g n i r : 
Innlend verðbréf 568,1 654,3 891,4 874,7 888,2 897,8 919,8 955,1 
Innlendir vixlar 2.580,6 2.932,1 3.232,4 3.367,6 3.471,0 3.517,8 3.765,3 3.903,0 
Afborgunarlán 189,5 230,7 260,3 264,4 266,1 267,7 269,6 277,9 
Lán í hlaupareikn.,reiknings-

lán, viðskiptalán o. fl 1.697,4 1.824,5 1.964,5 1.935,6 1.945,8 2.004,0 1.964,9 2.068,9 
Endurlánað erlent iánsfé . . . . 166,2 166,5 128,2 108,3 101,8 111,5 115,5 134,0 
HrlenJhi eignir. nettó -T-229,3 -f 225,9 -t-213,2 4-136,8 4-142,3 4-186,2 4-151,8 4-151,6 
Seðlabankinn 922,7 1.297,5 1.238,9 1.254,4 1.315,0 1.262,9 1.448,3 1.415,3 
Aðrar innlendar peningast. . . 15,5 19,9 28,7 33,4 34,8 37,5 21,6 21,2 
Ábyrgðatryggingar 1.041,3 1.197,5 1.201,9 1.245,3 1.213,9 1.246,7 1.309,4 1.301,1 
Ýmislegt 145,9 241,0 448,1 442,5 462,3 487,6 515,4 566,8 
Sjóður 60,6 50,3 95,5 118,5 93,1 101,6 96,3 120,0 

Samtals 7.158,5 8.388,4 9.276,7 9.507,9 9.649,7 9.748,9 10.274,3 10.611,7 

S k u l d i r : 
Innstæðufé í sparisjóði og 

gegn skirteinum 3.722,7 4.415,6 4.894,9 4.988,2 4.998,9 5.072,5 5.145,3 5.187,7 
Innstæðufé í hlaupareikningi, 

reikn.lánum og viðsk.lánum 830,9 1.072,7 1.205 4 1.256,9 1.259,7 1.244,2 1.373,4 1.416,8 
Endurseldir vixiar 746,6 777,0 737,9 740,6 842,8 821,8 1.070,3 1.176,1 
Ábyrgðir 1.041,3 1.197,5 1.201,9 1.245,3 1.213,9 1.246,7 1.309,4 1.301,1 
Seðlabankinn 2,0 19,2 11,2 26,4 24,4 26,1 4,3 20,7 
Aðrar innl. peningastofnanir 2,3 0,1 1,8 2,2 4,3 2,0 1,6 19,2 
Ýmislegt 199,2 237,2 554,9 579,6 637,0 666,9 701,1 820,9 
Stofnfé 36,0 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 39,1 39,1 
Varasjóður 341,6 396,5 396,8 396,8 396,8 396,8 396,8 396,8 
Annað eigið fé 235,9 233,7 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,3 

Samtals 7.158,5 8.388,4 9.276,7 9.507,9 9.649,7 9.748,9 10.274,3 10.611,7 

* í XVI. töflu eru meðtaldir þeir sparisjóðir, sem breytt hefur verið i útibú banka eða sjálfstæða banka til 
maíloka 1965. Samsvarandi breyting hefur ekki verið gerð aftur i timann vegna yfirtöku bankanna á tveim-
ur sparisjóðum i júni og einum i nóvember á árinu 1965. 
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XVII. tafla. 
Innlán og útlán Söfnunarsjóðs og 

innlánsdeilda kaupfélaga. 
í millj. kr. 

Söínunarsjóður Kaupfélög 

Innstœöur i 

Árslok 
Útlán og lnnláns-

Árslok verðbréf Innlán deildum 

1953 15,1 14,6 57,9 
1954 15,0 14,9 84,1 
1955 15,7 15,3 110,2 
1956 16,4 16,1 139,4 
1957 17,0 16,7 164,8 
1958 17,3 17,0 197,6 
1959 17,8 17,6 233,6 
1960 18,4 17,9 241,0 
1961 19,0 18,6 282,4 
1962 20,3 19,5 349,8 
1963 21,7 20,8 396,9 
1964 23,1 22,3 454,0 

Gengisskráning. 
G u l l g e n g i í s l e n z k r a r k r ó n u . Pappírs-

krónan er nú 5,12536% af upphaflegu verð-
gildi sínu. Ein pappirskróna samsvarar nú 
0,0206668 gr af skíru gulli. Samkvæmt því 
jafngilda 100 gullkrónur 1.951,09 pappírs-
krónum. 

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

Kaupgengi Bandaríkjadollars er 42,95 kr. 
og sölugengi 43,06 kr. Gengi á öðrum f r já l s -
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 h já Seðlabanka íslands, f r á því að 
yfirlit yfir gengi var síðast birt í F j á r -
málatíðindum. Gengi á eftirtöldum mynt-
um, sem ekki eru sýndar í XVIII. töflu, 
hefur verið óbreytt f r á síðasta yfirl i t i : 
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 he fu r 
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. fyr i r hver jar 
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. fy r i r 
hvert reikningspund. 
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XVIII. tafla. Gengisskráning hjá Seölabanka tslands. 
1. október 1965 til 31. janúar 1966. 

Sterllngi- Kanada- Dönsk Norik Sænsk 
pund dollar króna króna króna 

1 1 100 100 100 

1 / 1 0 ' 65 Kaup 120 ,25 3 9 , 9 2 622 ,45 601 ,18 831 ,85 1 / 1 0 ' 65 
Sala 120 ,55 4 0 , 0 3 624 ,05 6 0 2 , 7 2 8 3 4 , 0 0 

4 / 1 0 ' 6 5 Kaup » » 623 ,15 » 8 3 0 , 4 0 4 / 1 0 ' 6 5 
Sala » » 624 ,75 » 832 ,55 

6/10 '65 Kaup 120 ,38 „ s> » 

Sala 120 ,68 „ „ 
2 1 / 1 0 '65 Kaup 622 ,35 2 1 / 1 0 '65 

Sala 623 ,95 „ 
22/10 '65 Kaup „ >» » „ 

Sala M „ „ 
27/10 '65 Kaup 6 2 3 , 0 0 „ 27/10 '65 

Sala 6 2 4 , 6 0 „ 
7 / 1 2 ' 6 5 Kaup » » » 

Sala „ » » „ 
1 3 / 1 2 ' 65 Kaup „ 6 2 3 , 7 0 »» 1 3 / 1 2 ' 65 

Sala „ 6 2 5 , 3 0 »» » 

4/1 ' 66 Kaup „ „ » 

Sala „ »» „ 
5 / 1 '66 Kaup „ jy »» „ 

Sala >» >• 

11/1 '66 Kaup „ „ „ 
Sala „ »> „ „ 

12/1 ' 66 Kaup „ »» « » „ 
Sala >» »» „ „ 

17/1 '66 Kaup „ » „ „ 
Sala ss „ » 

831^70 18 /1 '66 Kaup »» „ 831^70 18 /1 '66 
Sala „ »» „ »J 833 ,85 

19 /1 '66 Kaup „ »» „ „ 
Sala „ j» „ »» »» 

2 1 / 1 ' 6 6 Kaup „ » „ 
Sala » „ 

830 ,75 2 5 / 1 ' 6 6 Kaup » »» „ »» 830 ,75 2 5 / 1 ' 6 6 
Sala „ „ 8 3 2 , 9 0 

Finnskt Franskur Belgiskur Svlssn. 
mark frankl frankl frankl 

1335 
1338 

,20 876 
,72 878 

18 86 
,42 86 

íoo 
,47 

8 6 , 

,69 
994 ,85 
997 ,40 

36 
58 

Gylllnl 
100 

1193 ,05 
1196 .11 

993 ,25 
9 9 5 , 8 0 

991 ,15 
993 ,70 

V.-þýzkt Austurr. 
mark Líra sehllllngur 
100 

1071 ,24 
1074 ,00 

1191 ,00 
1194 ,06 

1189 ,34 
1192 ,40 

1187 ,48 
1190 ,54 

100 

6 
6 

1073 ,20 
1075 ,96 

1072 ,10 
1074 ,86 

1070 ,76 
1073 ,52 

100 
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