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Íslendingar tvö hundru þúsund 

Í lok ársins 1967 mun tala íslendinga í 
fyrsta sinn hafa náð tvö hundruð 

þúsundum, og hefur hún þá tvöfaldazt 
á réttum 42 árum, eða frá síðasta hluta 
árs 1925. Þróun mannfjöldans er um 
margt hinn mikilvægasti mælikvaröi 
efnahagslegra og þjóðfélagslegra breyt-
inga. Það er því elski ófróðlegt að 
skyggnast nú, er þessum áfanga er náð, 
bæði yfir liðinn tíma og til framtíðar-
innar. 

Til eru traustar heimildir um mann-
fjölda og mannfjölgun hér á landi allt 
frá árinu 1703, en þá var tekið hér á 
landi hið fyrsta fullkomna þjóðarmann-
tal, er heimildir hafa varðveitzt um í 
veröldinni. Voru þá Íslendingar 50 358 
eða fjórði hluti þess, sem þeir eru nú. 
Þróunin þá rúmlega hálfu þriðju öid, 
sem síðan eru liðnar, hefur þó verið 
mjög ójöfn og allólík því, sem átt hefur 
sér stað í nágrannalöndunum. 

Skýrslur um mannfjölda eru yfirleitt 
engar til frá öðrum löndum fyrir miðja 
átjándu öld. Hins vegar benda sögu-
rannsóknir til þess, að þegar fyrir þann 
tíma hafi verið hafið tímabil hægrar, 
en nokkuð stöðugrar fólksfjölgunar 
um norðanverða Evrópu. Óhætt ætti 
að vera að taka Svíþjóð sem gott 
dæmi um þróun mannfjöldans í Norður-
Evrópu, en þaðan eru til traustar mann-
fjöldaskýrslur allt aftur til 1751. Sýna 

þær stöðuga og furðu jafna fjölgun bæði 
á síðari helmingi átjándu aldar og á 
nitjándu öldinni. Þótt dánartalan sé enn 
mjög há í upphafi þessa tímabils, fer 
hún sífellt lækkandi og meiri háttar hall-
æri og mannfellir virðist úr sögunni fyr-
ir miðja átjándu öld fyrir áhrif batnandi 
efnahags og heilbrigðisþjónustu. 

Öðru máli gegnir um þróunina á 
Íslandi. Fjórum árum eftir 1703 varð 
mikill mannfellir vegna bólusóttar, og 
má telja fullvíst, að mannfjöldi á Íslandi 
hafi ekki náð 50 þúsundum á ný fyrr en 
meira en öld síðar eða árið 1823. Var 
orsaka þessarar þróunar eingöngu að 
leita í hörðum kjörum, hallærum og 
drepsóttum, en ekki í lítilli frjósemi. 
Virðist hún hafa verið hér jafnmikil eða 
meiri en annars staðar, enda náði þjóðin 
sér oft undrafljótt eftir þyngstu áföllin. 
Það er þó ekki fyrr en með nítjándu öld-
inni, sem merki öruggs vaxtar fólks-
fjöldans verða ótvíræð. Þótt manndauði 
sé enn mikill og mörg árin meiri en nem-
ur tölu fæddra, eru stóráföllin úr sög-
unni, svo að ávinningur góðu áranna 
tapast aðeins að litlu leyti í erfiðu árun-
um. Öll er þessi þróun miklu óhagstæð-
ari en í nágrannalönndunum. Þannig 
fjölgar Svíum um 128 % og Dönum um 
164% á nitjándu öldinni, en Íslending-
um aðeins um 66%. Árið 1901 voru Ís-
lendingar aðeins 56% fleiri en þeir voru 
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árið 1708, en á sama tímabili hafði fólks-
fjöldi allra hinna Norðurlandanna a. m. 
k. þrefaldazt. Er þetta merki þess, hve 
mjög Íslendingar drógust efnahagslega 
aftur úr öörum Evrópuþjóðum á þessum 
tveimur öldum. 

Allt hefur þetta mjög breytzt á tutt-
ugustu öldinni og samanburðwrinn orðið 
Íslendingum hagstæðari en áöur var. 
Meðal annars hefur fólksfjölgun orðið 
meiri hér á landi en í nágrannalöndun-
um, einkum siöustu áratugina. Koma hér 
annars vegar til áhrif batnandi lífskjara 
og heilsugæzlu, sem dregið hafa úr 
manndauöa, svo að Íslendingar standa 
nú fyllilega jafnfætis hinum Norður-
löndunum í því efni. Jafnframt hefur 
frjósemi verið meiri hér á landi, sérstak-
legt síðustu tvo áratugina, og hefur það 
komið fram í allt að tvöfalt meiri fólks-
fjölgun en á hinum Norðurlöndunum. 
Er því nokkuð farið að vinnast upp það 
bil, sem myndaðist á 18. og 19. öld. 

Sé litið á þróun þeirra tveggja þátta, 
fæðingartölunnar og manndauðans, er 
til samans ákvarða mannfjölgunina, 
kemur í ljós, að hún hefur verið á marg-
an hátt ólík. Um langt skeið undanfarið 
hefur hlutfallstala manndauða farið 
jafnt og þétt lækkandi meðal allra menn-
ingarþjóða, og hefur þetta komið fram í 
lækkandi dánarlíkum í öllum aldurs-
flokkum og lengdri meðalævi. Engin lík-
indi eru til, að þetta breytist að öðru leyti 
en því, að þróunin verður hægari, eftir 
því sem dánarhlutfallið lækkar meira. 
Öðru máli gegnir um fæðingartöluna eða 
frjósemina. Þótt hún hafi einnig stefnt 
til lækkunar, þannig að frjósemi er nú 
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um helmingi lægri í flestum Evrópu-
löndum en fyrir einni öld, er hvergi nærri 
um stöðuga eða jafna þróun að ræða, 
heldur hafa komið fram verulegar sveifl-
ur í frjósemi, sem engar einfaldar skýr-
ingar eru til á. Ekki skal farið út í að 
ræða orsakasamhengi þessara hluta hér, 
heldur aðeins bent á megindrætti þróun-
arinnar. 

Með batnandi lífskjörum í lok síðustu 
aldar tók fæðingartala meðal flestra 
vestrænna þjóða að lækka hægt og sig-
andi og hélzt það allt fram að síðari 
heimsstyrjöldinni. Var lækkunin þá orð-
in svo mikil, að menn voru í mörgum 
löndum farnir að óttast alvarlega fólks-
fækkun, er kæmi fram yfir miðja öldina. 
Þetta fór þó á annan veg, því að fæðinga-
talan jókst aftur í lok styrjaldarinnar og 
hefur víðast haldizt mun hærri síðan en 
á síðustu áratugunum fyrir styrjöldina. 
Hins vegar eru nú merki þess, að frjó-
semi sé farin að lækka á ný. 

Í meginatriðum hefur þróunin hér á 
landi orðið hin sama og annars staðar í 
Norður-Evrópu. Þó lækkaði fæðingartal-
an hægar hér fyrstu fjóra áratugi aldar-
innar, og frjósemisaukningin eftir 194-0 
varð hér meiri og hélzt lengur en víðast 
annars staðar. Ýmislegt virðist þó benda 
til þess, að hlutfallsleg tala fæðinga sé nú 
farin að lækka á ný hér á landi, eins og 
annars staðar, þótt engu verði spáð um 
framhald þess með vissu. 

Ekki er óeðlilegt í þessu tilefni að 
varpa fram nokkrum spurningum varð-
andi framtíðarþróun mannfjöldans, en 
ýmislegt má um þau mál segja án þess 
að hætta sér út í hæpna spádóma. 
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Verður þá fyrst litið á líklega þróun 
mannfjöldans í heild, en um hana hafa 
veriö geröar ýmsar áætlanir, t. d. af 
Guðjóni Hansen, tryggingafræðingi, og 
sýna þær allar öra fólksfjölgun, það sem 
eftir er þessamr aldar. Þótt slíkar áætl-
anir áratugi fram í tímann hljóti að vera 
óvissu háðar, einkum vegna breytinga á 
frjósemi, er lítill vafi á því, að Íslending-
ar eigi enn framundan attlangt tímabil 
ört vaxandimannfjölda. Vegna þess, hve 
þjóðin er nú ung, yfir 43% innan viö 
tvítugsaldur og nærri 70% innan fer-
tugsaldurs, mun dánartalan vaxa hlut-
fallslega hægt á næstu áratugum. Jafn-
vel þótt frjósemi lækkaði á ný á líkan 
hátt og átti sér stað frá 1920 til 1940, 
mundi fólksfjölgun halda áfram að vera 
örari hér en á hinum Norðurlöndunum 
enn um langt skeið. Er varla hugsanlegt, 
aö frjósemi lækki svo mikið, að tala Ís-
lendinga nái ekki a. m. k. 300 þúsundum 
fyrir næstu aldamót. Miðað við sömu 
frjósemi og verið hefur á undanförnum 
árum, mundu þeir hins vegar geta kom-
izt allt upp undir 400 þúsund. Ekki er 
óliklegt, að hið rétta komi til með að 
liggjja nokkurn veginn mitt á milli þess-
ara marka, eða nálægt 350 þúsundum. 

Hin mikla mannfjölgun, sem, telja m,á 
samkvæmt þessu vísa, er eitt þeirra 
grundvallaratriða, er marka munu þró-
un þjóðarbúskaparins á næstu áratug-
um. Öll reynsla bendir til þess, að fólks-
fjölgun með þeim hraða, sem hér er út-
lit fyrir, skapi hagstæð skilyrði efna-
hagslegra framfara, ef landkostir og 
tækifæri til atvinnuaukningar eru fyrir 
hendi. Jafnframt mun meiri mannfjölda 

fylgja ýmis konar hagræði og léttir sam-
eiginlegra byrða, sem hljóta að vera 
hlutfallslega þungar fyrir jafnfámenna 
þjóð og Íslendinga í stóru og harðbýlu 
landi. 

Þeirra kosta, sem fólksfjölgun fylgja, 
verður þó ekki notið án fyrirhafnar og 
fyrirhyggju. Vaxandi þjóð þarfnast sí-
felldrar uppbyggingar og nýrra tæki-
færa til menntunar og starfa til þess 
eins aö halda í horfinu um lífskjör og 
menningu. Eigi lausn þeirra vandamála 
að takast giftusamlega, er mikilvægt að 
átta sig á eðli þeirra í tíma. 

Í þvi skyni er engan veginn nóg aö 
lita á mannfjölgunina eina saman. Hin-
ar stöðugu breytingar á fæðingatölu 
og manndauða valda því, að mannfjölg-
unin er ekki jöfn í öllum aldursflokkum, 
en þjóðfélagsleg áhrif hennar hljóta 
augljóslega að verða mjög mismunandi 
eftir því, hvar meginþungi hennar fell-
ur. Reynsla Íslendinga á undanförnum 
áratugum er gott dæmi um þetta. Lækk-
andi hlutfallstala fæðinga frá aldamót-
um til 1940 kom aðeins að hluta fram í 
minni mannfjölgun, þar sem dánartalan 
var einnig lækkandi. Hins vegar breytt-
ist aldursskiptingin, þar sem eldri. ald-
ursflokkunum fjölgaði hraðar en hinurn 
yngri. Þannig var fjöldi fólks innan 
tvítugs aldurs aðeins 23 % meiri 1940 en 
1910, en tvítugu fólki og eldra haföi 
fjölgaö á sama tímabili um 53%. 

Þessi þróunarstefna breyttist mjög 
snögglega vegna mikillar fjölgunar 
fæddra eftir 1940. Veldur hún fljótlega 
mikilli aukningu yngri aldursflokkanna, 
sem sést á þvi, að fólki innan við tvítugt 
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fjölgar um 34% á einum áratug, 1950 
til 1960, en þeim, sem eru á aldrinum 
frá tvítugu til fertugs, fjölgaði aðeins 
um 7 % á sama tímabili. Svona mikill 
mismunur í fjölgun einstakra aldurs-
flokka hafði að sjálfsögðu margvísleg 
þjóðfélagsleg áhrif. Til dæmis hafði 
fjölgun yngri árganganna eftir 1940 i 
för með sér mjög mikið álag á skólakerf-
ið, sem menn áttuðu sig því miður ekki 
á í tíma. Hins vegar fjölgaði fólki á bezta 
starfsaldri tiltölulega hægt á þessu tima-
bili, og hefur það tvímælalaust átt þátt 
í þvi, hve vinnuaflsskortur var lengst af 
mikill á timabilinu og hve auðvelt reynd-
ist að koma í veg fyrir nokkurt almennt 
atvinnuleysi. 

Á árunum eftir 1960 fara hlutföllin 
enn að breytast, þar sem nýju stóru ár-
gangarnir, þ. e. a. s. þeir, sem fæddir 
eru eftir 1940, fara þá að bætast í tölu 
vinnandi fólks. Kemur þetta fram með 
vaxandi þunga einmitt á þeim árum, 
sem nú eru að liða. Er lítill vafi á því, 
að hin mikla fjölgun vinnufærs fólks, 
sem fyrirsjáanleg er næstu tvo áratug-
ina að minnsta kosti, muni hafa afdrifa-
rík áhrif á þróun þjóðfélagsmála hér á 
landi. Sést þetta bezt á því, að árgang-
arnir, sem bætast við á vinnumarkaðn-
um áratuginn frá 1970 til 1980, verða 
uvi 85% fjölmennari en þeir, sem bætt-
ust við á áratu.gnum 1950 til 1960. 

Það væri óskhyggja að ætla, að öllu 
þessu unga fólki verði séð fyrir nægum 
arðbærum verkefnum án mikils átaks og 
markvissrar stefni í atvinnumálum. 
Hætta er hins vegar fólgin í því, að þessi 
vandamál eru svo ólík þeim, sem við 

hefur verið að glíma undanfarna tvo 
áratugi, að þau krefjast alveg nýrra við-
bragða og endurskoðunar vanabundinna 
hugmynda. Til dæmis má nefna, að 
helztu atvinnuvandamál síðustu tuttugu 
ára hafa verið bundin aðlögunarvanda-
málum smærri kaupstaða og kauptúna 
vegna breyttra aflabragða og atvinnu-
hátta. Sá vandi að finna hinum nýju 
kynslóðum verðug verkefni mun á hinn 
bóginn koma sterkast fram í þéttbýlinu, 
þar sem mestur hluti fólksfjölgunarinn-
ar á sér nú stað. 

Á móti þessum vandamálum vegur það 
nokkuð, að útlit er fyrir, að fólki á skóla-
aldri muni fjölga hlutfallslega hægar en 
átti sér stað, á meðan fyrstu áhrif frjó-
semisaukningar eftirstríðsáranna voru 
að koma fram. Fari fæðingartalan nú 
auk þess lækkandi, eins og ýmislegt 
bendir til, mundi eftir fáein ár skapast 
likt hlutfall milli fjölgunar yngri og eldri 
aldursflokka og ríkti á árunum 1910 til 
1940, en á það hefur verið drepið hér að 
framan. 

Þannig mætti lengi ræða, um líklega 
fólksfjölgun hér á landi á næstu áratug-
um, skiptingu hennar og áhrif, en hér 
skal staðar numið. Tilgangur þessara 
hugleiðinga er hvort, sem er sá einn «ð 
vekja athygli á því, sem af mannfjölda-
rannsóknum megi læra, en þróun fólks-
fjölgunarinnar er hvort tveggja, í senn 
afleiðing eða spegill þeirra kjara, sem 
þjóðin hefur búið við í fortíðinni og 
veigamikill þáttur í því að ákveða tæki-
færi, hennar og þrótt í framíðinni. 

J. N. 



Fjármunamyndun 1965 og 1966 

Eftirfarandi greinargerð um fjármunamyndun áranna 
1965 og 1966 er tekin saman í Efnahagsstofnuninni af 
Eyjólfi Björgvinssyni. 

Heildarfjármunamyndunin. 

Fjármunamyndunm hefur vaxið hröðum 
skrefum síðustu árin. Á árinu 1965 

varð hún þó lítið eitt minni en árið áður 
vegna minni innflutnings skipa og flugvéla. 
Árið 1966 hélt aukningin áfram á nýjan 
leik. Á árunum 1962—1966 jókst heildar-
fjármunamyndunin um 15,5%1 ) að meðal-
tali á ári. Í 1. töflu a er sýnd fjármuna-
myndun áranna 1961—1966 sundurliðuð 
eftir atvinnugreinum, en magnbreytingar 
má sjá af 2. töflu, er sýnir staðvirði f j á r -
munamyndunarinnar á verðlagi ársins 1960. 

Heildar fjármunamyndun ársins 1965 
nam 5.498,9 millj. kr. Samdráttur frá fyrra 
ári er 2,0%1)og skýrist allur af minni 

i ) Þegar talað er um hlutfallslegar breytingar 
f jármunamyndunar á milli ára í þessari 
grein, er ávallt miðað við fast verðlag. Hins 
vegar eru upphæðir f jármunamyndunar á 
verðlagi hlutaðeigandi árs, nema annars sé 
getið. 

innflutningi skipa og flugvéla. Aftur á 
móti varð 8,9% aukning bygginga og ann-
arra mannvirkja. Innflutningur skipa og 
flugvéla minnkaði úr 938 millj. kr. 1964 í 
584 millj. kr. 1965. Varð þetta til þess, að 
fjármunamyndun atvinnuveganna minnk-
aði um 9,8% frá fyrra ári. Íbúðarhúsa-
byggingar jukust hins vegar um 5,4% og 
aukning varð einnig í byggingum og mann-
virkjum hins opinbera, er nam 9,7%. 

Árið 1966 er heildarfjármunamyndunin 
talin nema 6.994,2 millj. kr. Aukning frá 
fyrra ári er 16,6%. Fjármunamyndun at-
vinnuveganna jókst um 18,2%, íbúðarhúsa-
byggingar jukust um 11,2%. Aukning varð 
einnig í byggingum og mannvirkjum hins 
opinbera, sem nam 17,8%. Um 10% aukn-
ing varð í byggingarstarfsemi og mann-
virkjagerð í heild. 

Hlutfallsleg skipting fjármunamyndun-
arinnar árin 1961—1966 er sýnd í 1. töflu 
b. Hlutdeild hinna ýmsu greina í f jármuna-

1. tafla a. Fjármunamyndun í þjóðarbúskapnum 1961—1966. 
Í millj. kr. á verðlagi hvers árs. 
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1. tafla b. Hlutfallsleg skipting fjármunamyndunar 1961—1966. 
Verðlag hvers árs. 

1961 1962 1963 1964 1965 1966 

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

Þ. a. vinnsla sjávarafurða (4,7) (7,9) (5,9) (4,7) (5,2) (5,6) 
Ýmsar vélar og tæki 3,4 3,1 4,9 3,3 3,8 4,1 
Virkjanir og veitur 7,1 7,4 8,1 6,6 7,1 7,9 
Flutningatæki 12,0 9,8 9,5 14,6 12,2 10,8 
Verzlunar-, skrifstofu- og veitingahús . 5,7 4,9 5,3 4,4 6,2 6,4 
Íbúðarhús 22,9 22,1 22,3 22,0 24,4 24,5 
Samgöngumannvirki 12,7 13,3 11,6 12,0 13,2 12,8 
Byggingar hins opinbera 8,6 7,7 6,0 7,1 8,2 8,3 

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

mynduninni er í flestum tilvikum tiltölu- verða í hlutdeild fiskveiða í fjármunamynd-
lega stöðug f r á ári til árs. Mestar sveiflur uninni. 

Fjármunamyndun í þjóðarbúskapnum 1957—1966 á verðlagi ársins 1960. Gráu súlurnar sýna fjár-
munamyndunina í heild, svörtu súlurnar fjármunamyndunina í landbúnaöi, fiskveiðum og iön-
aði samtals og hvítu súlurnar í íbúðarhúsum eingöngu. 
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2. tafla. Fjármunamyndun í þjóðarbúskapnum 1961—1966. 
Í millj. kr. á verðlagi ársins 1960. 

Breyting 
í % frá 

Landbúnaður. 

Árið 1965 nam fjármunamyndun í land-
búnaði 553,3 millj. kr., og jókst hún um. 8% 
frá fyrra ári. Kemur aukningin fram í úti-
húsabyggingum og vélum og tækjum. Aftur 
á móti varð samdráttur í ræktunarfram-
kvæmdum. 

Fjármunamyndun í landbúnaði árið 1986 
varð 3% minni en árið áður. Ræktunar-
framkvæmdir drógust saman, svo og úti-
húsabyggingar, en aukning varð á véla- og 
tækjakaupum. 

Ræktun. Á árinu 1965 urðu ræktunar-
framkvæmdir 14,5% minni en árið áður. 
Eins og sjá má af 3. töflu, sem gefur vfirlit 
yfir ræktunarframkvæmdir 1961—1966, 
minnkaði ræktun í flestum greinum. Fram-
kvæmdir við girðingar urðu einnig minni. 

Ræktunarframkvæmdir á árinu 1966 
drógust enn saman. Nemur samdrátturinn 
frá fyrra ári 13%, og kemur hann fram í 
öllum greinum ræktunar nema túnasléttun. 
Nýrækt túna minnkaði um rúma 1.000 ha 
eða 1/5. 

íbúðarhúsabygginga skv. 63. gr. landnáms-
laga. Kostnaður við Landnám ríkisins er 
sýndur í 4. töflu. 

Útihúsabyggingar. 5. tafla gefur yfirlit 
vfir útihúsabyggingar árin 1961—1966. Ár-
ið 1965 jukust útihúsabyggingar um 14% 
frá árinu áður. Mikil aukning varð í bygg-
ingu þurrheyshlaða, fjárhúsa og súgþurrk-
unarkerfa. Aftur á móti varð samdráttur í 
byggingu fjósa, vélgeymslna, grænmetis-
geymslna o. fl. 

Útihúsabyggingar drógust saman á ár-
inu 1966 um 10% miðað við árið áður. Mest 
var minnkunin í byggingu fjósa. Aukning 
varð í sumum tegundum útihúsabygginga, 
rnest í hænsna- og svínahúsum og áburðar-
geymslum. 

Vélar og tæki. Mikil aukning varð á f jár-
munamyndun í búvélum árið 1965, miðað 
við árið áður, eða 33%. Eins og sjá má af 
6. töflu, eykst innflutningur flestra meiri 
háttar búvéla. 

Búvélakaup bænda jukust enn á árinu 
1966 um 13%. Námu þau 175,3 millj. kr. 
Aukning varð á innflutningi hjóladráttar-
véla, sláttuvéla, snúningsvéla, áburðardreif-
ara, heyblásara o. fl. Hins vegar dregur úr 
innflutningi ámoksturstækja, heykvísla á 
ámoksturstæki, mjaltavéla o. fl. 

Sandgræðsla o. fl Fjármunamyndun í 
sandgræðslu og skógrækt nam 18,5 millj. 
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Línuritið sýnir bústofninn frá árslokum 1949—1966. Nautgripir og hross eru í tugum þúsunda, 
en sauðfé í hundruðum þúsunda. 

3. tafla. Rœktunarframkvœmdir 1961—1966. 

kr. árið 1966 og fjármunamyndun í klak-
og eldisstöðvum 4,0 millj. kr. Voru fram-
kvæmdir í þessum greinum samtals nokkru 
minni 1966 en árið áður. 

Bústofn. Enda þótt bústofnsbreytingar 
teljist ekki til fjármunamyndunar, er í 7. 
töflu yfirlit y f i r bústofn í árslok 1961— 
1966. Nautgripum fækkar um 5 þús. á árinu 
1966, en þeim fór yfirleitt f jölgandi árin 

þar á undan. Hin mikla f jölgun sauðfjár 
og hrossa á árinu 1965 stafar að verulegu 
leyti af breyttum talningaraðferðum. Áætl-
að hefur verið, að um 40% aukningarinnar 
séu raunveruleg. í árslok 1965 og 1966 er 
bústofninn talinn samkvæmt skýrslum 
forðagæzlumanna og mun svo gert eftir-
leiðis, en áður var talið eftir skattskýrslum. 
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Fiskveiðar. 
Fjármunamyndun í fiskveiðum árið 1965 

var miklu minni en árið áður eða 63% 
minni. En á árunum 1963 og 1964 voru 
fiskiskipakaup mjög mikil. Að frátöldu 
útflutningsverðmæti tveggja togara, sem 
seldir voru úr landi á árinu, nam fjár-
munamyndunin 1965 175,8 millj. kr. 

Árið 1966 jókst fjármunamyndun í fisk-
veiðum um 44% frá fyrra ári. 

Togarar. Enginn togari var keyptur til 
landsins á árinu 1965, en 2 togarar voru 
seldir úr landi. 

Á árinu 1966 fækkar enn í togaraflotan-
um um 6 skip. Voru 5 togarar seldir úr 
landi, en einum var breytt í síldveiðiskip. 
í árslok 1966 voru togararnir 32 að tölu, 
samtals 22.876 rúmlestir að stærð. 

Bátar. Árið 1965 voru keyptir til lands-
ins 10 fiskibátar og eitt hvalveiðiskip, sam-
tals 3.156 rúmlestir að stærð. Innan lands 
var aðeins lokið smíði tveggja báta, sam-
tals 108 rúmlestir að stærð, en hafin var 
smíði þriggja stórra stálfiskiskipa. 

Á árinu 1966 voru keyptir til landsins 11 
fiskibátar, samtals 3.245 rúmlestir að stærð, 
en innan lands voru smíðaðir 4 fiskibátar, 
samtals 588 rúmlestir. Til endurbóta eldri 
báta var varið 72,8 millj. kr., sem er rúm-
lega tvisvar sinnum meira en árið áður. 16 
stálfiskiskip voru lengd á árinu 1966, og 
jókst stærð þeirra samtals um 502 rúmlest-
ir. I 8. töflu er yfirlit yfir smíði skipa og 
báta (fiskibáta og annarra skipa) innan 
lands árin 1964—1966. í árslok 1966 voru 
í smíðum innan lands 9 skip, samtals 1.758 
rúmlestir að stærð, sem er mun meira en 
árin áður. Mjög mörg fiskiskip voru í smíð-
um erlendis í árslok 1966. Voru þau 28 að 
tölu, og áætluð stærð þeirra samtals var 
8.820 rúmlestir. Langflest þessara skipa 
komu til landsins á árinu 1967, en nokkur 
þeirra eru væntanleg árið 1968. 

Eftirfarandi yfirlit (efst á næstu síðu) 
sýnir breytingar þær, sem urðu á stærð 
bátaflotans árin 1965 og 1966. 

5. tafla. Útihúsabyggingar 1961—1966. 

Útihús: Eining 

Votheyshlöður m 3 

Þurrheyshlöður m 3 

Áburðargeymslur m 3 

Fjós kýr 
Fjárhús ær 
Vélgeymslur o. fl m 3 

Hænsna-og svínahús1) m 3 

Grænmetisgeymslur m 3 

Súgþurrkunarkerfi m 2 

Heildarkostnaður á verðlagi hvers árs í 
þús. kr 

Heildarkostnaður á verðlagi ársins 1960 i 
þús. kr 

1961 1962 1963 1964 1965 1966 

8.614 13.067 14.016 10.939 8.406 7.341 
103.238 155.138 135.908 133.815 210.766 170.671 

16.880 17.469 16.040 28.908 28.967 41.870 
2.398 2.990 2.454 2.926 2.065 1.297 

22.038 17.633 22.336 23.790 33.650 [31.757 
20.266 17.227 17.551 24.003 17.108 21.918 

— 4.722 4.126 6.865 992 2.976 
3.933 4.228 5.354 6.654 2.813 3.369 

18.640 28.181 19.741 32.164 45.634 42.980 

94.934 133.673 132.303 175.510 234.009 241.194 

86.055 106.812 98.102 113.452 129.645 116.294 
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6. tafla. Innflutningur búvéla 1963—1966. 
Fjöldi véla og tœkja. 

Vélknúin tœki: 1963 1964 1965 1966 
Hjóladráttarvélar 718 626 756 810 

Dráttarvélaverkfœri: 
Plógar 7 10 5 4 
Herfi 6 4 3 9 
Plógherfi 2 3 5 4 
Sláttuvélar 332 270 350 448 
Snúningsvélar 20 117 717 1.023 
Múgavélar 621 393 313 310 
Mykjudreifarar 163 108 145 147 
Áburðardreifarar 226 251 242 361 
Kartöflusetjarar 14 38 15 23 
Kartöfluupptökuvélar . . . 30 71 8 14 
Jarðvegstætarar 49 48 51 50 
Ávinnsluherfi 96 140 120 144 
Ámoksturstæki 565 537 625 491 
Heygreipar 44 35 38 68 
Sláttutætarar 69 29 41 24 
Heykvíslar á ámoksturst. 519 479 595 494 
Heybindivélar — — 3 7 
Hreykiplógar - — — 6 4 
Vagnar 5 8 28 34 
Vagnhjól og öxlar 6 110 

Önnur tceki: 
Úðarar — 1 — — 

Duftdreifarar — — 1 — 

Mjaltavélar 181 211 234 112 
Saxblásarar — — 1 — 

Heyblásarar 176 217 296 362 
Kartöfluflokkunarvélar . 21 23 5 8 
Heyfæribönd 11 6 6 5 

Samkvæmt skipaskrá var stærð báta-
flotans í árslok 1966 761 skip, samtals 54.573 
rúmlestir að stærð1). 
Hvalveiðiskipin voru 7 að tölu, samtals 
2.858 rúmlestir að stærð. 

Iðnaður. 
Árið 1965 varð örlítill samdráttur í f j á r -

munamyndun iðnaðar eða 1%. Sundurliðun 
fjármunamyndunar í iðnaði á verðlagi árs-
ins 1960 árin 1961—1966 er sýnd í 9. töflu. 

Mikil aukning varð í fjármunamyndun í 
iðnaði árið 1966. Nam aukningin 36,5%, 
og kom hún fram í öllum megingreinum 
iðnaðar, eins og sjá má af 9. töflu. Vélar og 
tæki jukust um 61% en byggingar og önn-
ur mannvirki um 15%. Framkvæmdaupp-
hæðin nam 923,9 millj. kr. 

Vinnsla landbúnaðarafurða. Framkvæmd-
ir í þessari grein voru með minnsta móti 
árið 1965. 

Fjármunamyndun í vinnslu landbúnaðar-
afurða árið 1966 var rúmlega tvisvar sinn-
um meiri en árið áður. Var framkvæmda-
upphæðin 55,5 millj. kr. Aukning þessi 
stafar að verulegu leyti af endurbótum, sem 
gerðar voru á vélakosti mjólkurbúa, vegna 
breyttra framleiðsluhátta, þ. e. minnkun-

1) Innfluttir bátar eru stundum skráðir árið eft-
ir, að þeir koma til landsins. 
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9. tafla. Fjármunamyndun í iðnaði 1961—1966. 
Í millj. kr. á verðlagi ársins 1960. 

1961 1962 1963 1964 1965 1966 

Vinnsla landbúnaðarafurða 16,5 15,6 29,7 28,4 14,6 32,7 
1. Byggingar (7,4) (9,5) (16,9) (16,5) (6,1) (9,9) 
2. Vélar og tæki (9,1) (6,1) (12,8) (11,9) (8,5) (22,8) 
Vinnsla sjávarafurða 92,6 179,4 173,7 154,3 170,8 225,9 
1. Byggingar (42,4) (55,1) (65,9) (78,1) (83,5) (78,9) 
2. Vélar og tæki (49,1) (117,5) (104,1) (71,7) (80,5) (140,2) 
3. Önnur mannvirki (1,1) (6,8) (3,7) (4,5) (6,8) (6,8) 
Sements- og Áburðarverksmiðja 17,4 12,8 3,1 6,7 5,8 5,5 
Annar iðnaður 93,8 125,0 196,9 206,0 199,7 269,5 
1. Byggingar (47,6) (60,4) (91,2) (98,5) (82,6) (112,7) 
2. Vélar og tæki (46,2) (64,6) (105,7) (107,5) (94,8) (132,3) 
3. Önnur mannvirki (22,3) (24,5) 

Samtals 220,3 332,8 403,4 395,4 390,9 533,6 

ar smjörframleiðslu og aukinnar osta- og 
þurrmjólkurframleiðslu. 

Vinnsla sjávarafurða. Framkvæmdir við 
vinnslustöðvar sjávarútvegsins 1965 námu 
287,0 millj. kr. Er hér um að ræða 11% 
aukningu frá fyrra ári. Aukning þessi staf-
ar af framkvæmdum við síldarverksmiðj-
ur. Af 150,8 millj. kr., sem fóru til bygg-
ingarframkvæmda, var 60,0 millj. kr. varið 
til húsbygginga fyrir síldar- og fiskimjöls-
verksmiðjur, 59,0 millj. kr. var varið til 
byggingar almennra fiskverkunarhúsa, síld-
arsöltunarhús voru byggð fyrir 16,9 millj. 
kr. og fiskfrystihús fyrir 14,9 millj. kr. 
Meirihluti nýrra véla og tækja fiskiðnaðar-
ins 1965 fór til síldar- og fiskimjölsverk-
smiðja. 

Árið 1966 jókst fjármunamyndun í 
vinnslu sjávarafurða um 32% frá fyrra 
ári. Framkvæmdaupphæðin nam 389,6 
millj. kr. Framkvæmdir við síldar- og físki-
mjölsverksmiðjur námu rúmlega helmingi 
upphæðarinnar. Síldarverksmiðjurnar norð-
an lands og austan urðu á árinu 1966 að 
koma sér upp búnaði tii vigtunar á síldinni, 
þar sem ákveðið var, að þær skyldu kaupa 
sild til bræðslu eftir vigt. Áður hafði síld-
in verið keypt eftir rúmmáli, eins og kunn-
ugt er. Kostaði þessi breyting verksmiðj-
urnar um 20 millj. kr. Aukningin í f jár-
munamyndun vinnslu sjávarafurða árið 
1966 kemur öll fram í vélum og tækjum, en 

byggingarframkvæmdir drógust lítið eitt 
saman. Önnur mannvirkjagerð (síldarplön, 
og -bryggjur o. fl.) var jafnmikil bæði árin. 
Byggingarframkvæmdir námu 163,6 millj. 
kr., þar af voru húsbyggingar fyrir síldar-
og fiskimjölsverksmiðjur 78,3, almenn fisk-
verkunarhús 60,4, síldarsöltunarhús 16,4, 
og fiskfrystihús 8,5 millj. kr. Eins og árið 
áður fór meirihluti nýrra véla og tækja 
fiskiðnaðarins 1966 til síldar- og fiskimjöls-
verksmiðja. 

Sements- og Áburðarverksmiðja. Nokkr-
ar viðbótarframkvæmdir hafa átt sér stað 
í þessum verksmiðjum síðustu árin. Fram-
kvæmdir voru svipaðar árin 1965 og 1966, 
11,4 millj. kr. síðara árið. 

Annar iðnaður. Fjármunamyndun í öðr-
um iðnaði 1965 var heldur minni en árið 
áður eða 3%, og nam framkvæmdaupphæð-
in 317,6 millj. kr. Þó eru hér meðtaldar 
byrjunarframkvæmdir við Kísilgúrverk-
smiðjuna við Mývatn og þrjár dráttar-
brautir. Byggingarkostnaður þessara mann-
virkja árið 1965 er talinn undir liðnum 
önnur mannvirki í öðrum iðnaði nema kaup-
verð dæluskips Kísilgúrverksmiðjunnar, 
sem talið er með vélum og tækjum. Til 
byggingar Kísilgúrverksmiðjunnar var var-
ið 27,4 millj. kr., þar af eru 7,5 millj. kr. 
kaupverð dæluskips. Framkvæmdir við 
dráttarbrautirnar þrjár (Njarðvík, Akra-
nes og Neskaupstaður) námu 16,0 millj. 
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kr. Til húsbygginga í öðrum iðnaði var 
varið 149,1 millj. kr., þar af voru hús-
byggingar fyr i r (millj kr . ) : bifreiðaverk-
stæði o. fl. 16,0, húsgagna- og innréttinga-
vinnustofur 13,4, vélsmiðjur o. þ. h. 12,5, 
skipasmíði og skipaviðgerðir 12,3 og sápu-
og efnagerðir 11,0. Fjármunamyndun í vél-
um og tækjum var mest í eftirtöldum grein-
um (millj. kr.) : málmsmíðaiðnaður 17,2, 
prentiðnaður 16,2 og tréiðnaður 12,6. 

Mikil aukning varð í fjármunamyndun 
annars iðnaðar árið 1966, miðað við árið 
áður, eða 35%. Framkvæmdaupphæðin nam 
467,4 millj. kr. Haldið var áfram fram-
kvæmdum við Kísilgúrverksmiðjuna og 
dráttarbrautirnar þrjár. Þá var hafin lít-
illega smíði f jórðu dráttarbrautarinnar, sem 
er á Akureyri. Til byggingar Kísilgúrverk-
smiðjunnar var varið um 33 millj. kr. og 
47,5 millj. kr. til smíði dráttarbrautanna 
f jögurra. Til húsbygginga í öðrum iðnaði 
var varið 233,8 millj. kr., þar af voru hús-
byggingar fyr ir (millj. kr . ) : yfirbygginga-
og bifreiðaverkstæði 23,0, húsgagna- og 
innréttingavinnustofur 22,5, skipasmíði og 
skipaviðgerðir 22,0 og vélsmiðjur o. þ. h. 
15,0. Fjármunamyndun í vélum og tækjum 
var mest í eftirtöldum greinum (millj. k r . ) : 
tréiðnaður 17,5, málmsmíðaiðnaður 14,1 og 
prentiðnaður 13,8. Þá er áætlað, að vélbún-
aður vegna smíði dráttarbrauta hafi num-
ið um 20 millj. kr. af þeim 47,5 millj. kr., 
sem getið er hér að ofan. 

Ýmsar vélar og tæki. 
Á árinu 1965 voru keyptar til landsins 

vinnuvélar alls konar fyrir 149,4 millj. kr., 
jarðborar fyrir 1,2 millj. kr. og skrifstofu-
vélar fyr ir 55,7 millj. kr. Aukning frá ár-
inu áður nam 19% í vinnuvélum og jarðbor-
um og 33% í skrifstofuvélum. 

Árið 1966 varð enn aukning í þessum 
vélakaupum. Kaup vinnuvéla jukust um 
46,5% og kaup skrifstofuvéla um tæp 10%. 
Aftur á móti var engin fjármunamyndun 
í jarðborum. Mikil vinnuvélakaup voru 
gerð vegna framkvæmdanna við Búrfell. 
Fjármunamyndun í vinnuvélum var á ár-
unum 1963—1966 nær þreföld á við f j ár -
munamyndun áranna 1959—1962. Má af 
þessu marka, hve notkun þessara tækja hef-
ur aukizt síðustu árin. 

Virkjanir og veitur. 
Fjármunamyndun í virkjunum og veitum 

árið 1965 var 6% meiri en 1964. Fram-
kvæmdir í raforku drógust lítið eitt sam-
an, en aukning varð í hitaveitu- og vatns-
veituframkvæmdum. Yfirl it y f i r f jármuna-
myndun í virkjunum og veitum árin 1961— 
1966 á verðlagi ársins 1960 er sýnt í 10. 
töflu. 

Á árinu 1966 var varið 550,2 millj. kr. til 
framkvæmda í virkjunum og veitum. Aukn-
ing f rá fyrra ári nam 31%, og kemur hún 
fram í raforkuframkvæmdum, en hitaveitu-
og vatnsveituframkvæmdir til samans voru 
svipaðar bæði árin. 

Raforka. Framkvæmdir í raforku árið 
1965 voru aðeins minni en árið áður eða 
1%. Framkvæmdir Rafmagnsveitna ríkis-
ins og Héraðsrafmagnsveitna ríkisins voru 
heldur meiri 1965 en 1964, en virkjunar-
rannsóknir voru hálfu minni síðara árið. 
Framkvæmdir Rafmagnsveitu Reykjavíkur 
voru mun minni vegna minni framkvæmda 
við varastöðina við Elliðaár. Árið 1965 
námu byrjunarframkvæmdir við Búrfells-
virkjun 47,0 millj. kr., þar af var unnið að 
vega- og brúagerð fyrir 21,5 millj. kr. Til 
rannsókna og undirbúnings við Búrfells-
virkjun hafði verið varið 39,5 millj. kr. til 

10. tafla. Fjármunamyndun í virkjunum og veitum 1961—1966. 
Í millj. kr. á verðlagi ársins 1960. 

1961 

Rafvirkjanir og rafveitur 98,3 
Hitaveitur og jarðhitaboranir 23,6 
Vatnsveitur 15,2 

Samtals 137,1 

1962 1963 1964 1965 1966 

107,6 142,2 122,0 120,5 192,4 
40,8 65,8 64,3 73,3 60,2 
17,4 24,6 26,2 31,9 43,4 

165,8 232,6 212,5 225,7 296,0 
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11. tafla. Uppsett afl í almenningsrafstöðvum 
í árslok 1961—1966. 

Þús. kw. 

Vatnsafls- Cufuafls- Dísil-
stöðvar stöðvar stöðvar Samtals 

1961 . . 105,0 7,5 15,4 127,9 
1962 . . 104,9 7,5 16,1 128,5 
1963 . . 121,7 7,5 17,4 146,6 
1964 . . 122,7 7,5 19,1 149,3 
1965 . . 122,7 7,5 23,7 153,9 
1966 . . 122,7 19,0 26,4 168.1 

ársloka 1964, og hefur þessi upphæð verið 
færð til fjármunamyndunar sem virkjunar-
rannsóknir þau ár, er rannsóknirnar hafa 
verið framkvæmdar. 

Mjög mikil aukning varð í fjármuna-
myndun raforku árið 1966, miðað við fyrra 
ár, eða 60%. Þessi aukning stafar að mestu 
leyti af auknum framkvæmdum Landsvirkj-
unar. Auk Búrfellsvirkjunar telst til fram-
kvæmda Landsvirkjunar 1966 aukning vara-
stöðvar við Elliðaár og Sogsvirkjunar, en 
Landsvirkjun tók við varastöðinni og Sogs-
virkjuninni á miðju ári 1965. Eigendur 
Landsvirkjunar eru ríkissjóður og Reykja-
víkurborg að jöfnu. Framkvæmdir í raf-
orku árið 1966 námu alls 343,7 millj. kr., 
þar af voru framkvæmdir Landsvirkjunar 
149,1 millj. kr. (Búrfellsvirkjun 120,9, 
stækkun varastöðvar 25,6 og aukning Sogs-
virkjunar o. fl. 2,6). Nokkur aukning varð 
á framkvæmdum Rafmagnsveitu Reykja-
víkur, öðrum en stækkun varastöðvar, og 
veruleg aukning varð á fjármunamyndun í 
einkarafstöðvum bænda. Aðrar raforku-
framkvæmdir voru svipaðar bæði árin 1965 
og_1966. 
Í 11. töflu er yfirlit yf ir uppsett afl í al-
menningsrafstöðvum í árslok árin 1961— 

1966. Í árslok 1966 var uppsett afl 168,1 
þús. kw. og hafði aukizt um 9% á árinu. 
Af aukningunni, 14,2 þús. kw, nam stækk-
un varastöðvarinnar við Elliðaár (gufu-
aflsstöð), sem lokið var við árið 1966, 11,5 
þús. kw. í árslok 1966 höfðu 4.454 sveitabýli 
fengið rafmagn eða um 86% allra býla í 
landinu. Hafði þeim fjölgað um 230 á ár-
inu. Af býlum þeim, sem höfðu fengið raf-
magn í árslok 1966, voru 3.323 býli tengd 
við samveitur, en 1.131 býli höfðu rafmagn 
frá eigin rafstöðvum. 

Hitaveitur og jarðhitaboranir. Fjár-
munamyndun í hitaveitum og jarðhitabor-
unum árið 1965 var 14% meiri en árið áður. 
Framkvæmdaupphæðin var 128,8 millj. kr. 
Þar af voru framkvæmdir Hitaveitu 
Reykjavíkur 110,9 millj. kr. og borverk 
Norðurborsins 5,7 millj. kr. 

Framkvæmdir í hitaveitum og jarðhita-
borunum minnkuðu um 18% frá 1965 til 
1966. Til framkvæmdanna var varið 120,0 
millj. kr. Af þeirri upphæð námu fram-
kvæmdir Hitaveitu Reykjavíkur 101,9 millj. 
kr. og borverk Norðurborsins 7,5 millj. kr. 
Stóri borinn, sem er sameign ríkisins og 
Reykjavíkurborgar, var ekkert starfrækt-
ur á árunum 1965 og 1966. 

Vatnsveitur. Til vatnsveituframkvæmda 
var varið 56,0 millj. kr. árið 1965, þar af 
16,9 millj. kr. í Reykjavík og 11,4 millj. kr. 
á Seyðisfirði. Aukning vatnsveitufram-
kvæmda frá fyrra ári var 22%. 

Árið 1966 varð enn aukning í vatnsveitu-
framkvæmdum, sem nam 36%. Fram-
kvæmdaupphæðin var 86,5 millj. kr., þar af 
26,6 millj, kr. í Reykjavík. Hafnar voru 
framkvæmdir við vatnslögn til Vestmanna-
eyja úr landi og til þess varið 11,9 millj. 
kr. á árinu 1966. 

12. tafla. Fjármunamyndun í flutningatœkjum 1961—1966. 
Í millj. kr. á verðlagi ársins 1960. 

1961 1962 1963 1964 1965 1966 
Önnur skip en fiskiskip 
Flugvélar 
Bifreiðar til atvinnurekstrar 

47,1 
67,0 

120,0 

79,5 
24,9 

118,2 

89,0 
8,6 

198,5 

61,2 
368,1 
143,0 

160,6 
208,9 
145,5 

55,7 
288,1 
221,3 

Samtals 234,1 222,6 296,1 572,3 515,0 565,1 
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Flutningatæki. 

Fjármunamyndun í flutningatækjum ár-
ið 1965 minnkaði um 10% frá fyrra ári. 
Flugvélakaup voru nær hálfu minni 1965 
en 1964. Aftur á móti varð mikil aukning 
skipakaupa. Fjármunamyndun í bifreiðum 
til atvinnurekstrar var svipuð bæði árin. 
Sundurliðun fjármunamyndunar í f'lutn-
ingatækjum árin 1961—1966 á verðlagi árs-
ins_ 1960 er sýnd í 12. töflu. 

Árið 1966 nam fjármunamyndun í flutn-
ingatækjum 757,1 millj. kr., og jókst hún 
um 10% frá fyrra ári. Aukning varð í 
kaupum flugvéla og bifreiða til atvinnu-
rekstrar. Aftur á móti dróst fjármuna-
myndun í skipum saman um tvo þriðju. Um 
helmingur samdráttarins stafar af sölu 
eldri skipa úr landi. 

Önnur skip en fiskiskip. Mikil aukning 
varð í skipakaupum árið 1965 eða 162%. 
Til landsins voru keypt 5 flutningaskip, 
samtals 9.945 rúmlestir að stærð: Anna 
Borg, Langá, Reykjafoss, Skógafoss og 
Sildin (síldarflutningaskip). Anna Borg og 
Sildin eru keyptar hingað nokkurra ára, 
en hin skipin þrjú eru nýsmíðuð. Innan 
lands var smíðaður 27 rúmlesta hafnsögu-
bátur. Eitt farskip, Reykjafoss, 1.599 rúm-
lestir, var selt úr landi á árinu 1965. 

Fjármunamyndun í öðrum skipum en 
fiskiskipum nam aðeins 66,1 millj. kr. árið 
1966, sem er um tveim þriðju minna en 
árið áður. Er þá búið að draga frá f jár-
munamynduninni útflutningsverðmæti 4 
skipa, sem seld voru úr landi á árinu, að 
upphæð 58,1 millj. kr. Þessi skip voru: 
Hamrafell, Hekla, Katla og Skjaldbreið, og 
er stærð þeirra samtals 14.641 rúmlest. Þar 
af er olíuflutningaskipið Hamrafell 11.488 
rúmlestir. Til landsins voru keypt: sements-
flutningaskipið Freyfaxi, síldarflutninga-
skipið Haförninn, björgunarskipið Goðinn 
og olíuflutningabáturinn Héðinn Valdimars-
son. Haförninn og Goðinn eru keyptir hing-
að nokkurra ára, en hin skipin tvö eru ný-
smíðuð. Innan lands var lokið smiði flóa-
bátsins Baldurs, 180 rúmlesta, og eins hafn-
sögubáts, 7 rúmlesta. Þá bættist í flotann 
flutningaskipið Grjótey (áður Susanna 
Reith). Því skipi var bjargað af íslenzkum 

aðilum, og hefur verið gert við skipið. Öll 
þessi skip, er bætzt hafa í flotann á árinu 
1966, eru samtals 4.909 rúmlestir að stærð. 
Heildarrúmlestatala annarra skipa en fiski-
skipa var 68.242 í árslok 1966 og hafði lækk-
að töluvert á árinu. Meira en öll lækkunin 
stafar af sölu Hamrafellsins. 

Flugvélar. Flugvélakaup urðu 43% minni 
á árinu 1965 en 1964. Til landsins kom 
Guðríður Þorbjarnardóttir, sem er þriðja 
af hinum stóru farþegaflugvélum, sem Loft-
leiðir h. f. hefur keypt til landsins frá 
Kanada Flugfélag Íslands keypti farþega-
flugvélina Blikfaxa. Auk þess voru keyptar 
til landsins 11 smáflugvélar. 

Árið 1966 jukust flugvélakaup um 38% 
frá árinu áður. Loftleiðir h.f. fékk fjórðu 
stóru farþegaflugvélina frá Kanada, Bjarna 
Herjólfsson. Hafði sú flugvél verið lengd, og 
einnig voru lengdar á árinu 1966 tvær hinna 
stóru flugvéla Loftleiða h.f., er áður voru 
komnar. Kostnaður við lengingarnar er tal-
inn með fjármunamynduninni. Flugfélag Ís-
lands keypti farþegaflugvélina Snarfaxa. Þá 
voru keyptar til landsins 16 aðrar flugvélar, 
flestar smáar. Kaupverð allra flugvélanna, 
sem keyptar voru til landsins árið 1966, 
ásamt kostnaði við lengingarnar, nemur 
363,0 millj. kr. 

Bifreiðar til atvinnurekstrar. Fjármuna-
myndun í atvinnubifreiðum árið 1965 var 
örlitlu meiri en árið áður eða 2%. Minna 
var keypt af „station"bifreiðum 1965 en 
1964, en aukning varð í kaupum vörubif-
reiða. Innlendar bifreiðayfirbyggingar dróg-
ust saman. 

Á árinu 1966 nam fjármunamyndun í at-
vinnubifreiðum 328,0 millj. kr., og jókst hún 
um 52%. Aukning varð í innflutningi allra 
helztu tegunda atvinnubifreiða: vörubif-
reiða, „station"bifreiða og sendiferðabif-
reiða. Aftur á móti drógust innlendar bif-
reiðayfirbyggingar enn saman. Bifreiða-
yfirbyggingar hafa verið með minnsta móti 
árin 1965 og 1966, sem stafar af því, að 
einn helzti framkvæmdaaðili í greininni 
hefur verið að byggja nýtt húsnæði fyrir 
starfsemi sína og lítið unnið að bifreiða-
yfirbyggingum á meðan. 
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13. tafla. Samgönguframkvœmdir 1961—1966. 
Í millj. kr. á verðlagi ársins 1960. 

1961 1962 1963 1964 1965 1966 
Vegir og brýr 59,0 83,2 118,8 96,7 132,5 108,9 
Götur og holræsi 58,6 70,2 80,9 133,2 166,0 190,6 
Hafnir og vitar 57,8 54,4 83,7 98,1 85,2 87,9 

Þ. a. Reykjavíkurhöfn . . (8,8) (4,8) (4,5) (6,7) (10,6) (14,8) 
Flugvellir 8,7 9,3 9,7 8,7 21,3 31,9 
Póstur, sími og útvarp 6J ,9 87,3 56,0 77,3 57,0 108,2 

Samtals 246,0 304,4 349,1 414,0 462,0 527,5 

Verzlun, veitinga- og skrifstofuhús. 
Framkvæmdir í þessari grein árið 1965 

juknst um 34%. Öll aukningin stafar af 
byggingu hótels Loftleiða h.f., sem hófst 
á árinu, og af byggingu tveggja stórra olíu-
geyma, á Seyðisfirði og í Reykjavík. Fram-
kvæmdaupphæðin nam 343,3 millj. kr. Þar 
af voru 32,8 millj. kr. framkvæmdir við 
oliu- og benzínstöðvar, sem er miklu meira 
en árin áður. Stafar þessi aukning aðallega 
af byggingu tveggja stórra olíugeyma, sem 
getið er hér að ofan. 

Aukning fjármunamyndunar í verzlun, 
veitinga- og skrifstofuhúsum árið 1966 
nam 13,5%. Meirihluti framkvæmda árið 
1966 var í Reykjavík eða 73%, sem er mjög 
svipað hlutfall og árið áður. 

Loftleiðahótelið í Reykjavík, sem byggt 
var á árunum 1965 og 1966 var langstærsta 
einstaka framkvæmdin á þessum árum, og 
var byggingarkostnaður hótelsins nokkru 
meiri en samanlögð aukning fjármuna-
myndunar í greininni (miðað við fast verð-
lag) á árunum 1965 og 1966. 

Samgöngumannvirki. 
Árið 1965 varð aukning í samgöngufram-

kvæmdum 12% frá árinu áður. Aukning 
varð í vega- og brúagerð, gatna- og holræsa-
gerð og í framkvæmdum við flugvelli. En 
hafnar- og símaframkvæmdir urðu minni. 
Gefur 13. tafla yfirlit yfir samgöngufram-
kvæmdir árin 1961—1966 á verðlagi árs-
ins 1960. 

Samgönguframkvæmdir námu 897,4 millj. 
kr. á árinu 1966 og jukust um 14% frá 
fyrra ári. Varð aukning í öllum greinum 

samgönguframkvæmda nema vega- og 
brúagerð, eins og sjá má af 13. töflu. 

Vegir og brýr. Vegaframkvæmdir árið 
1965 námu 177,1 millj. kr., þar af Reykja-
nesbraut 103,0 millj. kr. Aukning vegafram-
kvæmda frá fyrra ári nam 57 %. Aftur á 
móti urðu brúaframkvæmdir 31% minni, 
en til þeirra var varið 26,2 millj. kr. Á ár-
inu 1965 var Reykjanesbraut lokið að öðru 
leyti en því, að eftir var lúkning vegar-
kafla við Setberg ofan Hafnarfjarðar. 

Á árinu 1966 var varið 138,0 millj. kr. 
til vegagerðar og 46,5 millj. kr. til brúa-
gerðar. Vegagerð dróst saman um 27% frá 
fyrra ári, en brúagerð jókst um 56%. Sam-
drátturinn í vegagerð stafar af þvi, að 
Reykjanesbraut var að mestu lokið árið 
1965, en það ár námu framkvæmdir við 
Reykjanesbraut meira en helmingi allra 
vegaframkvæmda. Af vegaframkvæmdum 
ársins 1966 voru 17,6 millj. kr. vegna virkj-
unar við Búrfell. 

Götur og holræsi. Til gatna- og holræsa-
gerðar var varið 250,0 millj. kr. á árinu 
1965, þar af 154,8 millj. kr. í Reykjavík. 
Aukning í gatna- og holræsagerð frá árinu 
áður var 25%. 

Gatna- og holræsagerð jókst um 15% árið 
1966. Framkvæmdaupphæðin nam 307,5 
milij. kr., þar af var hluti Reykjavíkur 
178,1 millj. kr. eða 58%. Sveitarfélög fengu 
31,8 millj. kr. framlag til gatnagerðar af 
benzínskatti árið 1966. Framlag ríkissjóðs 
tii sýsluvegasjóða nam 11,8 millj. kr. Fram-
kvæmdir við sýsluvegi eru taldar með f jár-
munamyndun í götum og holræsum. 

Hafnir og vitar. Framkvæmdir við hafn-
argerðir og vitabyggingar árið 1965 voru 
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nokkru minni en 1964, eða sem svaraði 13%. 
Samtals námu þessar framkvæmdir 149,9 
millj. kr. á árinu 1965. Þar af voru: vita-
byggingar 4,6, landshafnir 14,0, Þorláks-
höfn 11,5 og hafnir sveitarfélaga 119,8 
millj. kr. Mestar framkvæmdir voru á eftir-
töldum stöðum (millj. kr . ) : Reykjavík 18,7, 
landshöfn í Keflavík 12,0, Þorlákshöfn 11,5, 
Vestmannaeyjar 8,7, Þingeyri 8,5, Ólafsvik 
8,2 og Grindavík 7,2. 

Árið 1966 var varið 175,0 millj. kr. til 
framkvæmda við hafnir og vita. Aukning 
f rá árinu áður nam 3 % . Af framkvæmda-
upphæðinni fóru til: vitabygginga 3,4, 
landshafna1) 28,8, Straumsvikurhafnar 7,0 
(byrjunarframkvæmdir) og hafna sveitar-
félaga 135,8 millj. kr. Stærstu framkvæmda-
staðirnir í hafnarmálunum á árinu 1966 
voru þessir (millj. kr . ) : Reykjavík 29,4 
(þar af Sundahöfn 16,0), landshöfn í Kefla-
vik 13,5 (þar af 3,5 vegna dýpkunar við 
dráttarbrautina í Njarðvík), landshöfn í 
Þorlákshöfn 13,3, Vestmannaeyjar 10,3, 
Bíldudalur 7,5 og Neskaupstaður 7,4. 

Flugvellir. Mikil aukning varð í fram-
kvæmdum við flugvelli árið 1965, miðað við 
árið áður, eða 145%. Framkvæmdaupphæð-
in var 32,3 millj. kr., þar af voru flugvellir 
14,0, flugöryggistæki 12,4 og byggingar 5,9 
millj. kr, Mestar framkvæmdir voru í 
Reykjavík, á Patreksfirði og í Vestmanna-
eyjum. 

Fjármunamyndun í flugvöllum jókst enn 
um 50% árið 1966. Til framkvæmdanna 
var varið 51,0 millj. kr. Þar af voru: f lug-
vellir 28,9, flugöryggistæki 10,1, f lugæf-
ingatæki 6,5 og byggingar 5,5 millj. kr. 
Framkvæmdir voru mestar í Reykjavík, á 
Akureyri og í Vestmannaeyjum. 

Póstur, sími og útvarp. Fjármunamynd-
un pósts og síma dróst töluvert saman á 
árinu 1965 frá fyrra ári eða um 31%. Fram-
kvæmdaupphæðin var 76,8 millj. kr. og 
sundurliðast þannig (millj. k r . ) : sjálfvirk-
ar stöðvar 36,3, húsbyggingar 16,5 f jö l -
símar 16,2 og annað 7,8. 

Framkvæmdir hljóðvarps og sjónvarps 
árið 1965 námu 10,5 millj. kr. 

Árið 1966 telst fjármunamyndun pósts 
og síma vera 133,4 millj. kr. Aukning f rá 
fyrra ári er 61%, en ekki er öll þessi aukn-
ing raunveruleg, þar sem meira er talið til 
fjármunamyndunar hjá pósti og síma árið 
1966 en áður vegna breyttra bókhaldsað-
ferða. Framkvæmdaupphæðin sundurliðast 
þannig (millj. kr . ) : sjálfvirkar stöðvar 43,2, 
jarðsímar 26,0, húsbyggingar 23,9, f jölsím-
ar 18,1 og annað 22,2. 

Á árinu 1966 námu framkvæmdir hljóð-
varps 9,1 millj kr. og sjónvarps 36,9 millj. 
kr. 

Opinberar byggingar. 
Fjármunamyndun í byggingum hins opin-

bera árið 1965 jókst um 9,5% frá fyrra 
ári. Skóla- og sjúkrahúsbyggingar drógust 
lítið eitt saman frá árinu áður, en aukn-
ingin kemur fram í öðrum byggingum hins 
opinbera þ. á. m. félagsheimilum og kirkjum. 

Framkvæmdir við byggingar hins opin-
bera námu 582,9 millj. kr. árið 1966 og 
jukust um 12% frá fyrra ári. Samdráttur 
varð í byggingu félagsheimila og kirkju-
byggingum, en aukning varð í öðrum flokk-
um opinberra bygginga. Yfirlitið hér á 
eftir sýnir framkvæmdir árin 1964—1966. 
Eru þær flokkaðar eftir tegundum, og til-
greindur er heildarkostnaður við fram-
kvæmdir í millj. kr. 

l) Þorlákshöfn er landshöfn f r á og með ár inu 
1966. 

Samt. á verðlagi hvers árs 353,6 451,6 582,9 
Samt. á verðl. ársins 1960 228,5 250,2 281,0 

Skólar og íþróttamannvirki. Fjármuna-
myndun í skólum árið 1965 var nokkru 
minni en árið áður eða 8 % . Aftur á móti 
varð mikil aukning í byggingu íþróttamann-
virkja, eða sem nam 51%. Til byggingar 
skóla var á árinu 1965 varið 177,3 millj. kr. 
og 25,7 millj. kr. til byggingar íþróttamann-
virkja, samtals 203,0 milllj. kr. Eru það að-
eins minni framkvæmdir en árið áður eða 
3 % . Framkvæmdaupphæðin í skólum sund-
urliðast þannig (millj. kr . ) : barna- og gagn-
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fræðaskólar 145,1 menntaskólarnir í 
Eeykjavík 6,8, Raunvísindastofnun Háskóla 
Íslands 5,2, Hjúkrunarskólinn 4,4 og aðrir 
skólar 15,8. 

Árið 1966 var varið 225,1 millj. kr. til 
skólabygginga og 23,4 millj. kr. til bygg-
ingar íþróttamannvirkja. Aukning varð í 
skólabyggingum frá fyrra ári 10,5%, en 
samdráttur varð í byggingu íþróttamann-
virkja 20%, samtals aukning 6,5%. Af 
framkvæmdaupphæðinni í skólum voru við 
(millj. kr.) : barna- og gagnfræðaskóla 146,8 
menntaskóla 26,0, héraðsskóla 16,2, Hjúkr-
unarskólann 8,4, húsmæðraskóla 8,4, Raun-
vísindastofnun Háskóla Íslands 6,5 og aðra 
skóla 12,8. Af heildarframkvæmdum í skól-
um árið 1966 eru: 37% í Reykjavík, 28% 
í sveitum, 19% í kauptúnum og 16% í kaup-
stöðum. 

Sjúkrahús. Framkvæmdir við sjúkrahús 
árið 1965, voru örlitlu minni en árið áður 
eða 1%. Til framkvæmdanna var varið 108,2 
millj. kr. Þar af fóru: 51,5 til byggingar 
Borgarsjúkrahússins í Fossvogi, 20,5 til 
viðbyggingar Landsspítalans og 8,5 millj. 
kr. til byggingar fávitahælis í Kópavogi. 
Haldið var áfram byggingu sjúkrahúsanna 
á Akranesi, Siglufirði, Húsavík og í Vest-
mannaeyjum. 

Fjármunamyndun í sjúkrahúsbyggingum 
árið 1966 var 150,5 millj. kr. Aukning frá 
árinu áður nam 21%. Til byggingar Borg-
arsjúkrahússins í Fossvogi fóru 81,4, til 
viðbyggingar Landsspítalans 32,1 og til 
stækkunar Dvalarheimilis aldraðra sjó-
manna 8,9 millj. kr. Haldið var áfram bygg-
ingu sjúkrahúsa í kaupstöðunum fjórum, er 
að ofan eru nefndir. 

Félagsheimili og kirkjur. Framkvæmdir 
við félagsheimili og kirkjur árið 1965 juk-
ust um 29%. Til byggingar félagsheimila 
var varið 36,0 millj. kr. og 18,8 millj. kr. 
til kirkjubygginga. 

Árið 1966 námu framkvæmdir við félags-
heimili 33,3 millj. kr. og kirkjur 17,4 millj. 
kr. Samdráttur í þessum byggingum nam 
20% frá árinu áður. 

Aðrar opinberar byggingar. Mikil aukn-
ing varð á framkvæmdum við aðrar opin-
berar byggingar árið 1965, miðað við árið 
áður, eða 66%. Framkvæmdaupphæðin nam 
85,6 millj. kr. Þar af við (millj. kr . ) : barna-
heimili í Reykjavik 19,7, lögreglustöð í 
Reykjavík 11,9 og slökkvistöð í Revkjavík 
11,2. 

Fjármunamyndun í öðrum opinberum 
byggingum árið 1966 nam 133,2 millj. kr. 
Aukning frá árinu áður var 35%. Af fram-
kvæmdaupphæðinni tóku til sín (millj. kr . ) : 
barnaheimili í Reykjavik 21,0, slökkvistöð í 
Reyjavík 11,8, lögreglustöð í Reykjavík 
10,8 og Rannsóknarstofnun landbúnaðarins 
í Keldnaholti 9,6. 

Íbúðabyggingar. 
Fjármunamyndun í íbúðabyggingum ár-

ið 1965 nam 1.341,5 millj. kr. Aukning frá 
árinu áður er 5%. Framkvæmdaupphæðin 
í Reykjavík var 534,9 millj. kr., 467,1 millj. 
kr. í kaupstöðum, 275,9 millj. kr. í kauptún-
um og 63,6 millj. kr. í sveitum. 

Hafin var bygging 2.126 íbúða árið 1965. 
Fjölgun frá fyrra ári er 44%. í Reykjavík 
var fjöldi hafinna íbúða tvöfalt meiri en 
ái'ið áður. Fullgerðar voru 1.518 íbúðir, þar 

14. tafla. Ófullgerðar íbúðir í árslok 1962—1966. 

Fjöldi íbúða í smiðum í árslok Árleg hreyfing 
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15. tafla. Herbergjafjöldi fullgerðra íbúða í Reykjavík, 
kaupstöðum og kauptúmim 1965 og 1966. 

1965 1966 

16. tafla. Áœtlað verðmœti 
húsbyggingarframkvœmda 1964—1966. 

Í millj. kr. á verðlagi hvers árs. 

1964 1965 1966 
Útihús í sveitum 175,5 234,0 241,2 
Vinnsla landbúnaðar- og 

sjávarafurða 146,4 161,8 184,1 
Annar iðnaður 157,1 159,6 245,2 
Verzlun, veitingar o. fl. . 220,1 343,3 447,4 
Opinberar byggingar . . . 372,6 474,0 630,1 
Íbúðarhús 1.090,9 1.341,5 1.713,2 

Samtals 2.162,6 2.714,2 3.461,2 

Byggingarvísitala . 100,0 116,7 134,1 

af 624 í Reykjavík, 472 í kaupstöðum, 325 í 
kauptúnum og 97 í sveitum. Íbúðir í smíð-
um voru 3.886 í árslok 1965 og hafði fjölg-
að um 18,5% frá næstu áramótum á undan. 
í 14. töflu er yfirlit yfir fjölda íbúða í smíð-
um í árslok 1962—1966. 

Árið 1966 jukust íbúðabyggingar um 
11%. Framkvæmdaupphæðin nam 1.713,2 
millj. kr., þar af : 726,1 í Reykjavík, 570,9 í 
kaupstöðum, 336,1 í kauptúnum og 80,1 í 
sveitum. Framkvæmdir í Reykjavík voru 
að meirihluta við fjölbýlishús eða 68%. Eft-
irfarandi yfirlit sýnir hlutfallslegar breyt-
ingar í íbúðarhúsabyggingum, miðað við 
fast verðlag, árin 1962—1966. 

1962 1963 1964 1965 1966 
Reykjavík 100 128 121 127 150 
Kaupstaðir 100 119 156 167 177 
Kauptún 100 151 179 196 207 
Sveitir 100 115 129 110 121 
Allt landið 100 128 141 149 166 

Aukning íbúðabygginga á öllu landinu 
frá 1962 til 1966 nemur 66% eða 13,5% 
að meðaltali á ári. Mest hlutfallsleg aukn-
ing á þessu tímabili hefur orðið i kauptún-
um, en minnst í sveitum. 

17. tafla a. Fullgerðar byggingar árið 1965. 

Reykjavík 
Kaupstaðir 
Kauptún . 
Sveitir . . . . 

Samtals 

Aðrar Nýbyggingar 
Íbúðarhús byggingar samtals 

Tala Rúmmál Rúmmál Rúmmál 
íbúða þús. m3 þús. m3 þús. m3 

624 246,4 301,4 547,8 
472 200,9 221,5 422,4 
325 140,9 132,1 273,0 
97 42,3 415,7 458,0 

1.518 630,5 1.070,7 1.701,2 
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17. tafla b. Fullgerðar byggingar árið 1966. 

Aðrar Nýbyggingar 
Íbúðarhús byggingar samtais 

Tala Rúmmál Rúmmál Rúmmál 
íbúða þús. m2 þús. m3 þl'iS. 77!3 

Reykjavík 765 270,0 312,9 582,9 
Kaupstaðir 539 221,6 218,7 440,3 
Kauptún 296 125,8 171,8 297,6 
Sveitir 93 41,2 398,8 440,0 

Samtals 1.693 658,6 1.102,2 1.760,8 

18. tafla a. Fullgerðar byggingar í 
Reykjavík, kaupstöðum og 

kauptúnum árið 1965. 

Rúmmál 
Tala annarra 
ibúa bygginga 

m3 

I. Reykjavík 

II. Kaupstaðir: 
Akranes 
Akureyri 
Hafnarfjörður 
Húsavík 
ísafjörður 
Keflavík 
Kópavogur 
Neskaupstaður 
Ólafsfjörður 
Sauðárkrókur 
Seyðisfjörður 
Siglufjörður 
Vestmannaeyjar 

Samtals 

III. Kauptún með 300 íbúa eða 
fleiri: 

Bíldudalur 
Blönduós 
Bolungarvik 
Borgarnes 
Búðareyri 
Búðir 
Dalvík 
Djúpivogur 
Egilsstaðir 
Eskifjörður 
Eyrarbakki 
Flateyri 
Garðahreppur 
Grindavík 
Grundarfjörður 
Hellissandur 
Hólmavík 
Hvammstangi 

Rúmmál 
annarra 

bygginga 
m3 

624 301.443 

Tala 
ibúða 

26 
87 
55 
17 
3 

46 
153 

7 
4 

17 
10 
10 
37 

7.021 
23.213 
34.675 
9.243 

15.835 
4.922 

12.627 
15.305 

0 
525 

48.032 
26.766 
23.368 

472 221.532 

1 
7 

12 
8 
6 
5 
7 
4 
6 
4 
0 
1 

62 
16 
6 

11 
2 
2 

1.140 
6.432 

320 
7.054 
6.818 

0 
0 

4.590 
1.417 
5.482 
2.558 

750 
9.340 
1.826 
1.044 

380 
3.360 

0 

Hveragerði 5 2.650 
Höfðakaupstaður 3 0 
Höfn, Hornafirði 5 0 
Mosfellssveit 4 20.890 
Njarðvík 11 16.321 
Ólafsvík 4 0 
Patreksfjörður 9 3.042 
Raufarhöfn 7 3.765 
Sandgerði 3 2.000 
Selfoss 14 385 
Seltjarnarnes 45 4.300 
Stokkseyri 1 610 
Stykkishólmur 3 344 
Suðureyri 3 1.500 
Vík í Mýrdal 0 6.500 
Vopnafjörður 2 0 
Þingeyri 1 0 
Þorlákshöfn 7 6.296 
Þórshöfn 1 1.810 

Samtals 288 122.924 

IV. Kauptún með fœrri en 300 
íbúa: 

Árskógssandur 3 500 
Bakkagerði 0 265 
Bakkafjörður 0 500 
Bessastaðahreppur 0 1.000 
Borðeyri 1 0 
Breiðdalsvík 1 1.350 
Búðardalur 5 1.008 
Hella 7 848 
Hrísey 2 1.200 
Hvolsvöllur 2 0 
Kjalarnes 1 1.060 
Laugarvatn 3 0 
Reykholt 1 0 
Stöðvarfjörður 4 279 
Tálknafjörður 5 0 
Vogar 2 1.143 

Samtals 37 9.153 

Samtals I.—IV. 1.421 655.052 
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18. tafla b. Fullgerðar byggingar í 
Reykjavík, kaupstöðum og 

kauptúnum árið 1966. 

I. Reykjavík 

II. Kaupstaðir: 
Akranes 
Akureyri 
Hafnarfjörður 
Húsavík 
ísafjörður 
Keflavík 
Kópavogur 
Neskaupstaður 
Ólafsfjörður 
Sauðárkrókur 
Seyðisfjörður 
Siglufjörður 
Vestmannaeyjar 

Samtals 

III. Kauptún með 300 íbúa eða 
fleiri: 

Blönduós 
Bolungarvík 
Borgarnes 
Búðareyri 
Búðir 
Dalvík 
Djúpivogur 
Egilsstaðir 
Eskifjörður 
Eyrarbakki 
Garðahreppur 
Gerðar 
Grindavík 
Grundarfjörður 
Hellissandur 
Hnífsdalur 
Hólmavík 
Hvammstangi 

Rúmmál 
Tala annarra 

íbúða bygginga 
m3 

765 312.940 

19 
110 
108 

5 
21 
46 

145 

11 
7 

41 

17.507 
57.329 
13.749 

0 
2.555 

16.529 
27.047 
14.697 

260 
2.215 

36.968 
1.393 

28.399 

539 218.648 

1 
8 

10 
9 
8 

15 
2 
6 
8 
2 

37 
3 

12 
11 
6 
2 
0 
2 

0 
4 .167 
2.113 
6.290 
1.700 
2.394 

0 
7.177 

34.431 
666 

6.100 
0 

1.077 
4.126 
8.020 

0 
870 

0 

Rúmmál 
Tala annarra 

íbúða bygginga 
m3 

Hveragerði 15 1.220 
Höfðakaupstaður 3 0 
Höfn, Hornafirði 4 4.965 
Mosfellssveit 10 0 
Njarðvík 2 200 
Ólafsvík 7 2.288 
Raufarhöfn 8 6.836 
Selfoss 21 5.080 
Seltjarnarnes 31 12.500 
Stykkishólmur 8 4.497 
Suðureyri 2 600 
Vík í Mýrdal 2 1.975 
Vopnafjörður 4 0 
Þingeyri 3 0 
Þorlákshöfn 6 12.199 
Þórshöfn 0 12.856 

Samtals 268 144.347 

IV. Kauptún með fœrri en 300 
íbúa: 

Bakkagerði 0 4.031 
Bakkafjörður 0 262 
Bessastaðahreppur 1 0 
Breiðdalsvík 6 200 
Búðardalur 2 530 
Hella 0 1.342 
Hrísey 1 0 
Hvolsvöllur 2 0 
Kjalarnes 5 0 
Króksfjarðarnes 1 0 
Laugarbakki 1 0 
Laugarvatn 1 1.500 
Mývatnssveit 2 4.327 
Reykholt 1 0 
Stöðvarfjörður 1 12.536 
Súðavík 3 1.660 
Svalbarðseyri 0 300 
Tálknafjörður 0 750 
Vogar 1 0 

Samtals 28 27.438 

Samtals I.—IV. 1.600 703.373 

Byrjað var á 1.609 íbúðum árið 1966. Er 
það 517 íbúðum færra en árið áður, en þá 
voru byrjanir óvenju margar. Árið 1966 
voru fullgerðar 1.693 íbúðir, þar af 765 
í Reykjavik, 539 í kaupstöðum, 296 í kaup-
túnum og 93 í sveitum. Sundurliðun full-
gerðra ibúða á kaupstaði og kauptún árin 
1965 og 1966 er sýnd í 18. töflu. Eft ir far-
andi yfirlit sýnir fullgerðar ibúðir og fram-

kvæmdir umreiknaðar í fullgerðar íbúðir ár-
in 1962—1966. 
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19. tafla a. Byggingar aðrar en íbúðarhús, fullgerðar á árinu 1965. 

19. tafla b. Byggingar aðrar en íbúðarhús, fullgerðar á árinu 1966. 

Að meðaltali eru fullgerðar íbúðir þessi 5 
ár 1.436 og framkvæmdir umreiknaðar í 
fullgerðar íbúðir 1.495. Talið er, að þörfin 
fyrir fullgerðar íbúðir á árunum 1967-— 
1971 verði 1.600—1.700 til jafnaðar á ári. 
íbúðum í smíðum fækkaði aðeins á árinu 
1966, sbr. 14. töflu. Frá ársbyrjun 1962 til 
ársloka 1966 fjölgaði íbúðum í smiðum um 
38%. Voru þær í árslok 1966 3.802 að tölu. 

Í 15. töflu er yfirlit yfir herbergjafjölda 
fullgerðra íbúða í Reykjavík, kaupstöðum og 
kauptúnum. Eins og sjá má, eru hlutfalls-
lega mun fleiri 1—3ja herbergja íbúðir 
byggðar í Reykjavík heldur en í kaupstöðum 
og kauptúnum. Meðalstærð íbúða í smíðum á 
öllu landinu var svipuð árin 1964—1966, en 
hafði yfirleitt farið vaxandi næstu ár þar á 
undan. Árið 1966 var meðalstærðin í m3 : allt 
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landið 412, Reykjavík 362 (fjölbýlishús 316 
og önnur íbúðarhús 500), kaupstaðir 436, 
kauptún 443 og sveitir 436. 

Húsbyggingar, yfirlit. 

Verðmæti allra húsbyggingarfram-
kvæmda árið 1965 er áætlað 2.714,2 millj. kr. 
Aukning frá fyrra ári er 8%. Í 16. töflu er 
sundurliðað yfirlit yf ir húsbyggingarfram-
kvæmdir árin 1964—1966. Framkvæmdir 
við íbúðarhús eru um helmingur heildar-
framkvæmda þessi ár. Eins og fram kemur 
í 17. töflu a, var heildarrúmmál fullgerðra 
bygginga árið 1965 1.701,2 þús. m3. Þar af 
voru: íbúðarhús 630,5, útihús í sveitum 
393,7 og aðrar byggingar 677,0. Nánari 
sundurliðun á fullgerðum byggingum er 
gerð í 17., 18. og 19. töflu. Heildarrúmmál 

fullgerðra bygginga árið 1965 jókst um 25% 
frá árinu áður. 

Árið 1966 jukust húsbyggingarfram-
kvæmdir um 11% og námu 3.461,2 millj. kr. 
Heildarrúmmál fullgerðra bygginga það ár 
var 1.760,8 þús. m3 sbr. töflu 17 b. Þar af 
voru: íbúðarhús 658,6, útihús í sveitum 334,1 
og aðrar byggingar 768,1. Aukning frá ár-
inu áður nam 3,5%. Nánari sundurlðun á 
fullgerðum byggingum árin 1965 og 1966 er 
gerð í 17., 18. og 19. töflu. Heildarrúmmál 
fullgerðra bygginga frá ári til árs fylgir yf-
irleitt ekki nákvæmlega breytingu fram-
kvæmda. Kemur þar ýmislegt til, svo sem að 
verð er mismunandi á m3 eftir tegund bygg-
inga, að lúkningar falla oft ójafnt á hin ein-
stöku ár, að byggingartími sumra stórhýsa 
er langur o. fl. 



Greiðslujöfnuður við útlönd 1966 

Í þessari grein, sem rituð er af Ólafi Tómassyni, er skýrt 
frá greiðslujöfnuði ársins 1966 og skiptingu á einstaka 
tekju- og gjaldaliði og á greiðslusvæði. 

Skýrslum um greiðslujöfnuð við útlönd er 
_ ætlað að sýna heildarviðskipti þjóðar-

búsins við umheiminn á ákveðnu tímabili. 
Greiðslujafnaðaryfirliti má skipta í f j óra 

aðalþætti: vöruskipti (inn- og útfluttar 
vörur), greiðslur fyrir þjónustu, sem oft 
eru kallaðar duldar greiðslur, framlög án 
endurgjalds og fjármagnshreyfingar. 

Í greiðslujafnaðarskýrslum er verð inn-
og útflutnings gert upp á sama grundvelli, 
þ. e. hvort tveggja er miðað við f. o, b. verð-
mæti, gagnstætt því sem jafnan er gert í 
verzlunarskýrslum, þar sem innflutningur 
er oftast talinn c. i. f., en útflutningur f . o. 
b. Á árinu 1966 varð mismunur á verðmæti 
inn- og útflutnings, vöruskiptajöfnuðurinn, 
þannig reiknaður óhagstæður um 274 millj. 
kr., en hagstæður um 219 millj. kr. 1965. 

Helztu þjónustuliðir (duldar tekjur og 
gjöld) eru flutningar, tryggingar, vaxta-
greiðslur, ferðalög, viðskipti við varnarlið-
ið, vinnulaun og opinber þjónusta. Mis-
munur á inn- og útfluttri þjónustu, þjón-
ustujöfnuðurinn, varð óhagstæður um 47 
millj. kr. 1966, en árið áður varð hann hag-
stæður um 27 millj. kr. Er þetta í fyrsta 
skipti í f jöldamörg ár, sem þjónustujöfnuð-
urinn hefur verið óhagstæður. 

Heildarniðurstaða vöruskiptajafnaðar og 
þjónustujafnaðar kallast viðskiptajöfnuður. 
Á árinu 1966 varð viðskiptajöfnuðurinn 
óhagstæður um 321 millj. kr., en varð hag-
stæður um 246 millj. kr. 1965. Er betta 
mikil breyting, sem einkum á rætur að 

rekja til stóraukins innflutnings á almenn-
um neyzluvörum, ásamt nokkuð auknum 
innflutningi skipa og flugvéla og innflutn-
ingi vegna virkjunarframkvæmda við Búr-
fell. 

Línurit á næstu bls. sýnir annars vegar 
innfluttar vörur og duldar greiðslur, en hins 
vegar útfluttar vörur og duldar tekjur síð-
ustu f imm ár. Á 28. bls. er línurit, sem sýnir 
vöruskiptajöfnuð, þjónustujöfnuð og við-
skiptajöfnuð sl. tíu ár. Innflutningur er í 
þessum línuritum, eins og annars staðar í 
greininni, talinn á f. o. b. verði. 

Til sérhverra viðskipta, sem færð eru á 
hina ýmsu liði viðskiptajafnaðarins og 
greiðslur koma fyrir, svarar færsla á ein-
hvern fjármagnsreikning. Eru niðurstöður 
af beim færslum sýndar í f jármagnshreyf-
ingum greiðslujafnaðaryfirlitsins. Fjár-
magnshreyfingum má skipta á ýmsa liði. Er 
algengt að gera greinarmun á f jármagns-
hreyfingum opinberra aðila annars vegar og 
einkaaðila hins vegar. Hvorum flokki fyrir 
sig má svo aftur skipta annars vegar í 
hreyfingar til langs tíma, t. d. lántökur til 
eins árs og lengri tíma og afborganir af 
slíkum lánum, og hins vegar stuttar hreyf-
ingar, svo sem breytingar á reikningsstöðu 
fyrirtækja, stutt vörukaupalán, gjaldeyris-
stöðu bankanna o. fl. Oft er þó breyting á 
gjaldeyrisstöðunni skilin f rá öðrum f j á r -
magnshreyfingarliðum og sýnd í sérstökum 
lið á greiðslujafnaðaryfirlitinu, þar sem 
breytingin á gjaldeyrisstöðunni er þá heild-
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arniðurstaðan af breytingum á öllum öðr-
um liðum yfirlitsins eða í rauninni heildar-
greiðslujöfnuðurinn. 

Mótbókun vegna vöru, þjónustu eða f jár-
magns, sem látið er í té eða tekið við án 
endurgjalds, er færð á sérstakan lið í 
greiðslujöfnuðinum, sem nefnist framlög án 
endurgjalds. 

Skipting á landsvæði. Á 1. töflu er við-
skiptajöfnuðinum (vörum og þjónustu) ár-
in 1962—1966 skipt á eftirtalin landsvæði: 

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

Viðskiptajöfnuðurinn við Bandarikin og 
Kanada og sterlinggreiðslusvæðið hefur 
verið hagstæður öll árin, sem taflan nær yf-
ir. Hefur miklum hluta af hinum hagstæða 
jöfnuði í dollurum og sterlingspundum ver-
ið varið til jöfnunar á viðskiptum við önnur 
OECD-lönd, sem hafa verið óhagstæð öll 
árin, svo og til jöfnunar á viðskiptum við 
önnur lönd, sem einnig hafa verið óhagstæð 
öll árin. Viðskiptin við Rússland og Austur-
Evrópu hafa að undanskildum árunum 1962 
og 1966 verið óhagstæð á þeim árum, sem 
taflan nær yfir. 

Fjórða tafla sýnir helztu liði greiðslu-
jafnaðarins 1966, skipt á landsvæði. Þar má 
sjá, að vöruskiptajöfnuðurinn hefur verið 
hagstæður við sterlinggreiðslusvæðið og 
Austur-Evrópu, en óhagstæður við önnur 
landsvæði. Þjónustujöfnuðurinn varð hag-
stæður við Bandaríkin og Kanada um 580 
millj. kr., en hins vegar óhagstæður við öll 
hin svæðin, einkum sterlingsvæðið og önn-
ur OECD lönd. 

Skýrslur um greiðslujöfnuðinn eru samd-
ar af hagfræðideild Seðlabankans, og eru 
upplýsingar fengnar frá ýmsum fyrirtækj-
um og opinberum aðilum. Þær eru víða 
ófullnægjandi, þannig að þurft hefur að 
gera áætlanir á einstökum liðum, en þær eru 
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1. tafla. Viðskiptajöfnuður (vörur og þjónusta) 1962—1966 skipt á lönd. 
(Í millj. kr.) 

2. tafla. Fjármagnshreyfingar, nettó. 
(Í millj. kr.) 

. 

að sjálfsögðu ekki nákvæmar. Mætti t. d. 
benda á, að væru nákvæmar upplýsingar 
fyrir hendi, ættu samanlagðar niðurstöðu-
tölur viðskiptajafnaðar, fjármagnsjafnað-
ar og framlaga án endurgjalds að vera jafnt 
og breyting gjaldeyrisstöðunnar. Á því 
tímabili, sem yfirlit 3. töflu nær yfir, hefur 
jafnan verið um einhvern mismun að ræða, 
eins og sjá má á E-lið töflunnar. Á árinu 
1966 nam þessi mismunur 52,5 millj. kr. 

Hér á eftir verður gerð nánari grein fyr-
ir einstökum liðum greiðslujafnaðarins, og 
á það, nema annað sé tekið fram, við 3. töflu, 
sem sýnir sundurliðað yfirlit 1962—1966. 

Vörur. Útflutningur (1.) er talinn á f. 
o. b. verði, þ. e. söluverði afurða fluttra í 
skip í útflutningshöfn. Til þess að fá sam-
bærilegt verð á fisk, sem fluttur er af 
fiskimiðum með íslenzkum skipum til sölu 
í erlendum höfnum, er dreginn frá söluverði 
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hans innflutningstollur og áætlaður sölu-
kostnaður erlendis, ásamt áætlaðri upphæð 
á tonn fyrir flutningskostnaði. Flutnings-
kostnaður þessi telst svo til tekna x liðnum 
farmgjöld íslenzkra skipa í millilandasigl-
ingum. Sama máli gegnir um saltfisk, sem 
fluttur er með íslenzkum skipum af miðum 
til sölu erlendis, að frá söluverði hans er 
dreginn áætlaður sölu- og flutningskostnað-
ur. 

Birgðabreyting erlendis (2.) er vegna 
birgðabreytingar á freðfiski, sem seldur er 
í umboðssölu í Bandarikjunum, en birgðir 
þar minnlcuðu á árunum 1962—1964, en 
jukust litilsháttar 1965 og jukust talsvert 
1966. 

Innflutningur (3.—5.) er talinn á f. o. b. 
verði, þ. e. á verði í útflutningslandinu, en 
ekki c. i. f. eins og venjulega í verzlunar-
skýrslum. Enn fremur er innflutningur, 
eins og aðrir liðir greiðslujafnaðarins, um-
reiknaður í íslenzkar krónur miðað við 
kau.pgengi, en ekki sölugengi, eins og í verzl-
unarskýrslum. Þá er rétt að geta þess, að 
lengingar á flugvélum og fiskiskipum eru 
taldar með innflutningi skipa og flugvéla 
í greiðslujafnaðarskýrslum, en er ekki tekið 
með innflutningi í verzlunarskýrslum. Á ár-
inu 1966 er kostnaður við lengingar á flug-
vélum talinn 69,4 millj. kr. og lengingar á 
fiskiskipum 27,8 millj. kr. Er eðlilegra, að 
slíkar endurbyggingar séu taldar með vöru-
skiptum en þjónustu, þótt stundum geti ork-
að tvímælis um það, hvort gagngerðar við-
gerðir beri að telja með almennum við-
gerðum eða sem endurbyggingu. 

Þjónusta. Við ákvörðun á liðnum tekjur 
af erlendum ferðamönnum (1.) hefur ein-
göngu verið stuðzt við það, sem skilað hef-
ur verið til bankanna af ferðamannagjald-
eyri. 

Eftirfarandi tölur sýna sundurliðun á 
farmgjaldatekjum íslenzkra skipa i milli-
landaflutningum (2.) síðastliðin tvö ár í 
millj. kr. 

1965 1966 
Af útflutningi ísfisks 28,8 20,8 
Af öðrum útflutningi 263,8 265,8 
Af öðrum flutningi 83,9 97,3 

376,5 383,9 
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3. tafla. Greiðslujöfnuður við útlönd 1962—1966. 
(Í millj. kr.) 
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3. tafla. Greiðslujöfnuður við útlönd 1962—1966 (framh.) 

ATH. Verðmæti innfluttrar vöru, eins og annarra liða greiðslujafnaðarins, er umreiknað í íslenzkar krónur, 
miðað við kaupgengi. 



GREIÐSLUJÖFNUÐUR VIÐ Ú T L Ö N D 1966 31 

4. tafla. Greiðslujöfnuður við útlönd 1966, skipt á lönd. 
(Í millj. kr.) 

Bandaríkin Sterlinggreiðslu- Önnur OECD Rússland og 
og Kanada svœðið lönd Austur-Evrópa Önnur lönd Samtals 

Tekjur íslenzkra flugvéla (5.) hafa stöð-
ugt farið vaxandi á undanförnum árum, og 
námu brúttótekjurnar um 37% af heildar-
tekjum af þjónustu á árinu 1966 á móti 
29% á árinu 1962. 

Helztu vaxtatekjur (9.) eru vextir af er-
lendri verðbréfaeign Seðlabankans, og 
vaxtagjöld (22.) eru einkum vextir af samn-
ingsbundnum lánum og lausaskuldum bank-
anna. 

Tekjur vegna varnarliðsins (11.) eru 
tekjur af olíusölu til bandaríska varnar-
liðsins, tekjur vegna byggingarstarfsemi 
og annarra útgjalda þess hér á landi. Bygg-
ingarefni og annað, sem flutt er inn og 
selt varnarliðinu, er fært til gjalda á 14. 
lið yfirlitsins, og er þar miðað við f . o. b. 
verð eins og um annan innflutning. 

Í liðnum ferða- og dvalarkostnaður (15.) 
er almennur ferða- og dvalarkostnaður 

stærsti þátturinn og nam 440 millj. kr. 1966, 
þá námskostnaður, 77 millj. kr. og útgjöld 
vegna verzlunarferða, 16 millj. kr. Ekki er 
þó víst, að skiptingin milli útgjalda til 
verzlunarferða og almenns ferða- og dval-
arkostnaðar sé nákvæm. Upphæðirnar eru 
teknar samkvæmt skýrslum um gjaldeyris-
sölu gegn leyfum gjaldeyrisyfirvalda ásamt 
sölu ferðamanna á íslenzkum gjaldeyri er-
lendis. 

Í liðnum erlendur kostnaður við utan-
ríkisþjónustu er innifalinn kostnaður við 
rekstur sendiráða, ræðismannaskrifstofa og 
opinberan erindrekstur erlendis. 

Ýmsar tekjur og gjöld eru einkum um-
boðslaun, leiga fyr ir kvikmyndir, greiðsl-
ur fyrir tækni- og sérfræðiþjónustu og 
fieira, sem ekki er talið annars staðar. 

Framlög án endurgjalds. Teknamegin (1.) 
er um að ræða notkun á framlagi án endur-
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5. tafia. Greiðslujöfnuður, samandregið yfirlit 1962—1966. 
(Í millj. kr.) 

gjalds, sem bandarísk stjórnarvöld veittu 
Íslendingum í árslok 1960. Gjaldamegin eru 
framlög vegna reksturskostnaðar ýmissa 
alþjóðastofnana og eignayfirfærslu einka-
aðila. 

Fjármagnshreyfingar. Lántökur einka-
aðila árin 1962—1966 eru einkum vegna 
skipa- og flugvélakaupa. Sömuleiðis eru 
afborganir af lánum einkaaðila að mestu 
leyti vegna slíkra lána. Erlendar lántökur, 
bæði einkaaðila og opinberra aðila, eru hér 
taldar með þeirri f járhæð, sem talin hefur 
verið notuð á viðkomandi ári. Er oft mikill 
munur á því á hverju einstöku ári, hvað 
samið hefur verið um af erlendum lánum, 
og hinu, hve mikið hefur verið notað. Á ár-
inu 1966 námu lántökur einkaaðila, sem 
notaðar voru á árinu, 326 millj. kr. umfram 
afborganir og lántökur opinberra aðila um-
fram afborganir námu á sama hátt 246 
millj. kr., þannig að í heild jukust fastar 
erlendar skuldir um 572 millj. kr. Er hér 
um að ræða samningsbundin lán til eins árs 
eða lengri tíma. Frekari upplýsingar um er-

lendar lántökur 1966 er að finna í 2. hefti 
Fjármálatíðinda 1967, 131,—137. bls. 

Í liðnum lækkun á lausafé og aukning 
lausaskulda einkaaðila eru m. a. innifalin 
stutt vörukaupalán innflytjenda, en aukn-
ing þeirra nam 119 millj. kr. 1966 á móti 
141 millj, kr. árið áður. Að öðru leyti er 
hér um að ræða nettó niðurstöðu af ýmsum 
stuttum reikningshreyfingum einkaaðila. 

Breytingar á innstæðum erlendra aðila 
(5. og 10.) sýna breytingar á inneign, sem 
Bandaríkjamenn hafa eignazt hér sam-
kvæmt samningum við þá um kaup á land-
búnaðarvörum, að því leyti sem það er ekki 
innifalið í hreyfingum fastra lána. 

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

Fimmta tafla sýnir samandregið yfirlit, 
þar sem aðeins eru sýndar niðurstöðutölur 
af helztu þáttum greiðslujafnaðaryfirlits-
ins og heildarniðurstaðan af hreyfingum 
hinna ýmsu þátta sýnir að lokum breytingu 
gjaldeyrisstöðunnar, sem er jafnt og heild-
argreiðslujöfnuðurinn. 



Þór Guðmundsson: 

Um byggðamál í Noregi og Svíþjóð 

Þór Guðmundsson, viðskiptafr., er frvkvstj. Atvinnujöfn-
unarsjóðs. Hefur hann m. a. unnið við Norðurlandsáætlun. 
Á sl. sumri fór Þór til Noregs og Svíþjóðar og kynnti 
sér þróun og viðhorf til byggðamála. 

Inngangur. 

E fnahagslegar framfarir hafa orðið meiri 
og hraðari víða um heim á undanförnum 

tuttugu árum en á nokkru öðru tímabili í 
veraldarsögunni. Ísland hefur í þessu efni 
fylgzt vel með þróuninni. Árlegar þjóðar-
tekjur íslendinga hafa nær tvöfaldazt, f rá 
þvi sem þær voru árið 1945. Vöxtur þjóðar-
framleiðslunnar, hagvöxturinn, hefur gert 
kleift að útrýma fátækt og atvinnuleysi 
og skapa félagslegt öryggi. En jafnframt 
hafa framfarirnar bæði hér á landi og ann-
ars staðar skapað flest þau vandamál, sem 
nú er glímt við, svo sem vandamál verðbólgu 
og vandamál byggðaþróunar, sem hér verður 
gert að umtalsefni. 

Starfandi fólki í framleiðslugreinum, 
landbúnaði, skógarhöggi, fiskveiðum og 
námugreftri, hefur fækkað mjög mikið á 
síðustu áratugum hvarvetna, þar sem efna-
hagsframfarir hafa átt sér stað. Stóraukin 
framleiðni, fyrst og fremst vegna aukinnar 
vélvæðingar og betri skipulagningar, hefur 
dregið til muna úr vinnuaflsþörf þessara at-
vinnugreina. Hins vegar hefur starfandi 
fólki í iðnaði og skyldum atvinnugreinum 
f jö lgað hlutfallslega. Mest er þó f jölgunin í 
þjónustugreinum. Eftirspurnin eftir flest-
um tegundum þjónustu fer mjög vaxandi 
með bættum efnahagi, jafnframt því sem 
tæknilegar framfarir hafa yfirleitt orðið 

minni í þjónustugreinum en í öðrum at-
vinnugreinum. Vöxtur þjónustugreinanna er 
því bein afleiðing bættra lifskjara og vax-
andi margbreytileika hagkerfisins. 

Þær atvinnugreinar, sem fækka við sig 
vinnukrafti, hafa fyrst og fremst verið 
stundaðar í dreifbýlinu, en þær atvinnu-
greinar, sem eru vaxandi, eru einkum í borg-
um og bæjum. Þannig ýtir vöxtur iðnaðar-
og þjónustuatvinnuveganna undir þéttbýlis-
myndun. Jafnframt er sjálf þéttbýlismynd-
unin undirstaða bættra lífskjara. Hún skap-
ar skilyrði fyrir aukinni verkaskiptingu og 
fjölbreyttu menningarlífi. 

Þær grundvallarbreytingar á atvinnu-
háttunum, sem hér hefur verið lýst, hafa 
haft í för með sér mjög mikla búferlaflutn-
inga frá dreifbýli til þéttbýlis. Þessir bú-
ferlaflutningar hafa aftur skapað vandamál 
byggðaþróunar. Gera má greinarmun á al-
mennum og sérstökum orsökum fyr ir vanda-
málum byggðaþróunar. Hér að framan hef-
ur verið lýst almennum orsökum fyrir 
vandamálunum, en auk þeirra koma oft til 
sérstakar orsakir. Sem dæmi má nefna erf-
iðleika útgerðarbæjanna á Norðurlandi, eft-
ir að síldin hvarf af miðunum þar. Þannig 
valda ótrygg og minnkandi náttúruauðæfi 
miklum atvinnuerfiðleikum, þegar atvinnu-
líf ið er einhæft. 

Erfiðleikar þeirra landshluta, sem drag-
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ast aftur úr í byggðaþróuninni, lýsa sér á 
ýmsan hátt. Helztu einkennin eru lágar með-
altekjur á íbúa og atvinnuleysi. Atvinnu-
leysið getur verið varanlegt, tímabundið eða 
dulið. Jafnvel þótt þessi einkenni komi ekki 
fram, á sér oft stað mikill brottflutningur 
fólks frá ákveðnum landshluta. Ástæðuna 
má þá yfirleitt rekja til of einhæfs atvinnu-
lífs eða þess, að félagslegar aðstæður eru 
ófullnægjandi, borið saman við aðra lands-
hluta. Nútímamanni er ekki nægjanlegt að 
hafa atvinnu, hann verður einnig að hafa 
tækifæri til að njóta aflafjárins í samræmi 
við kröfur tímans. 

Þróunina, að fólk flytji til stærri þétt-
býliskjarnanna, er því hvorki æskilegt né 
unnt að stöðva. Sú stefna í byggðajafnvægi 
að viðhalda hefðbundnu ástandi, hefur því 
ekki gefið þann árangur, sem til var ætlazt. 
Reynt hefur verið að sjá öllum byggðum 
fyrir þeim lífsþægindum, sem þéttbýlið 
hefur upp á að bjóða og að tryggja rekstur 
hefðbundinna atvinnuvega, ef ekki á annan 
hátt, þá með styrkjum. Flestar þjóðir hafa 
nú hætt að fylgja þessari stefnu. Hún er 
vonlaus. Þau öfl, sem að verki eru í þjóð-
félaginu og eru undirrót byggðaþi'óunarinn-
ar, eru svo sterk, a,ð útilokað er að ná ár-
angri með stefnu, sem fyrst og fremst streit-
ist gegn þeim. 

Útilokað er að sjá allri dreifðri byggð 
jafnt fyrir nútíma þægindum og þjónustu. 
Atvinnugreinar, sem eru reknar með mikl-
um styrkjum, eru þjóðfélaginu einnig lítil 
stoð, er til lengdar lætur. í stað þess að 
vinna gegn þróuninni og leggja þannig f jöt-
ur á sjálfar framfarirnar, verður stefnan í 
byggðamálum að miðast að því að vinna með 
þróuninni. Þegar hugmyndin um hina svo-
kölluðu byggðakjarna kemur fram, hafa 
menn einmitt þetta í huga. Með byggða-
kjarna er átt við þéttbýliskjarna, sem valinn 
er úr til þess að þjóna ákveðnum landshluta. 
Til þess að mögulegt sé að velja slíkan 
byggðakjarna fyrir ákveðinn landshluta og 
að skipuleggja aðgerðir til þess að efla hann, 
er æskilegt að gera um það sérstaka áætlun. 
Slíkar áætlanir hafa verið nefnclar byggða-
áætlanir, og er nú unnið að tveim slíkum hér 
á landi, fyrir Vestfirði og Norðurland. Um 
byggðastefnuna má segja það almennt, að 

höfuðtilgangur hennar hlýtur að vera að 
reyna að koma á jafnræði milli landshluta, 
þannig að þau markmið, sem efnahags-
stefna viðkomandi þjóðar keppir að, nái til 
alls landsins. Helztu markmið efnahags-
stefnu flestra þjóða eru að viðhalda fullri 
atvinnu, örum hagvexti og réttlátri tekju-
skiptingu. 

Engin þjóð hefur efni á því að láta 
byggðaþróunina afskiptalausa. Það myndi 
leiða til þess, að stórir landshlutar myndu 
fara í eyði, jafnframt því sem mestur hluti 
landsmanna þjappaðist saman á fáa staði. 
Það leiðir aftur til þess, að erfitt eða jafn-
vel ómögulegt verður að nýta til fulls þau 
náttúruauðæfi, sem landið býr yfir, hvort 
sem um er að ræða auðæfi landsins sjálfs 
eða hafsins úti fyrir. Því hafa allar vest-
rænar þjóðir komið upp sérstökum stofn-
unum, sem vinna að því að hafa jákvæð 
áhrif á byggðaþróunina. 

Erfiðleikar hinna einstöku landshluta 
eru svo mismunandi, að margs konar stjórn-
tækja er þörf. Almennt má skipta þessum 
stjórntækjum í þrjá höfuðflokka. Í fyrsta 
lagi er um almennar ráðstafanir af hálfu 
stjórnarvaldanna að ræða. Hér er t. d. átt 
við hvers konar framlög úr ríkissjóði til 
opinberra framkvæmda, sem miða að því að 
jafna aðstöðu landshluta beint eða óbeint, 
löggjöf, sem miðar að verðjöfnun, styrki til 
ákveðinna atvinnugreina og áætlanagerðir 
fyrir heila landshluta eða atvinnugreinar. í 
öðru lagi kemur svo stuðningur við einstök 
fyrirtæki. Sá stuðningur getur verið í formi 
lánveitinga, ábyrgðaveitinga, styrkja, sér-
stakra skattareglna, tæknilegra ráðlegg-
inga eða annarri sérstakri fyrirgreiðslu. í 
þriðja lagi er svo stuðningur við verkafólk. 
Hann getur t. d. komið fram sem ókeypis 
iðnfræðsla eða styrkir vegna búferlaflutn-
ings. Hér hefur verið stiklað á helztu al-
mennum atriðum varðandi byggðaþróunina 
og byggðastefnur. Verður nú í stórum 
dráttum gerð grein fyrir starfsemi Norð-
manna og Svía í byggðamálum. 

Noregur. 
Markmið efnahagsstefnu Norðmanna er 

að viðhalda fullri atvinnu og efla hagvöxt. 



UM B Y G G Ð A M Á L í NOREGI OG SVÍÞJÓÐ 89 

Þetta hefur tekizt vel að því leyti, að hag-
vöxtur hefur verið mikill í Noregi og full 
atvinna hefur haldizt að heita má. Þrátt fyr-
ir þessa hagstæðu þróun, hefur verið til-
tölulega mikið árstíðabundið atvinnuleysi 
og dulið atvinnuleysi og lágar meðaltekjur 
í sumum landshlutum. Mismunurinn á tekj-
um milli einstakra landshluta virðist einnig 
fara vaxandi. Miklar breytingar hafa einnig 
orðið á atvinnuháttum landsmanna, og mikl-
ir búferlafiutningar hafa átt sér stað í sam-
bandi við þær. Á síðustu 6 árum hefur um 1 
milljón manna flutt milli sveitarfélaga í 
Noregi. Árið 1900 bjuggu 36% af íbúunum 
í þéttbýli, en 57% árið 1960, og búizt er við, 
að 70% íbúanna búi í borgum og bæjum ár-
ið 1970. Þessir búferlaflutningar eru bein 
afleiðing breyttra atvinnuhátta. Stöðugt 
færra fólk vinnur við undirstöðuatvinnu-
vegina (landbúnað, fiskveiðar og skógar-
högg) vegna þeirra tæknilegu framfara, 
sem átt hafa sér stað í þeim, og iðnaður, 
verzlun og þjónustuatvinnuvegirnir taka sí-
fellt til sín fleira og fleira fólk. Árið 1900 
unnu um 41% Norðmanna við undirstöðu-
atvinnuvegina, árið 1960 var þetta hlutfall 
komið niður í 20%. 

Þessar miklu breytingar á búsetu hafa 
skapað vandamál, bæði fyrir dreifbýlið og 
þéttbýlið. Búizt er við áframhaldandi breyt-
ingum á atvinnuháttum og áframhaldandi 
búferlaflutningum úr dreifbýli í þéttbýli. 
Flutningur fólks frá eyjum og útkjálkahér-
uðum er og nauðsynlegur, ef fólkið á að geta 
notið þeirra gæða, sem nútíma þjóðfélag 
hefur upp á að bjóða. Uppbygging dreifbýl-
isins mun, að dómi Norðmanna, að verulegu 
leyti vera undir því komin, að það takist að 
mynda nægilega stóra byggðakjarna, sem 
veitt geta þá þjónustu, sem fólk nú á dögum 
telur nauðsynlega. 

Norsk stjórnarvöld hafa á síðustu 30 ár-
um stöðugt unnið að því að draga úr þeirri 
mildu efnahags- og þjóðfélagslegu röskun, 
sem of hraðir búfeiiaflutningar valda og 
hafa beitt ýmsum aðgerðum í því skyni. 
Verður hér gerð stuttlega grein fyrir þess-
um aðgerðum. 

Yfirlit um aðgerðir. 
Distriktenes Utbyggingsfond (hér eftir 

skammstafað D. U. F.) var stofnaður með 
lögum 16. desember 1960. Undanfarar D. 
U. F. voru Utbyggingsfondet for Nord-
Norge, sem stofnaður var 1952, sem liður 
í uppbyggingu atvinnulífs í Norður-Noregi, 
og Arbeidslöjysetrygd(en Utbyggingsfond, 
sem stofnaður var árið 1956. Báðir þessir 
sjóðir voru felldir inn í D. U. F. við stofn-
un hans. 
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semi sjóðsins til stærri framleiðslufyrir-
tækja og til fyrirfram valinna staða til 
þess að reyna að stuðla að myndun byggða-
kjarna. 

D.U.F. hefur heimild til að skrá sig fyrir 
og kaupa hlutabréf, en hefur ekki farið 
inn á þá braut. 

Styrki hefur D.U.F. heimild til að veita 
fyrirtækjum, sem flytja frá þéttbýlinu. 
Styrkirnir eru veittir í þrennum tilgangi. 
í fyrsta lagi vegna flutningskostnaðar, t. 
d. vegna flutnings á tækjum og vélum. í 
öðru lagi má veita styrki vegna kostnaðar 
við þjálfun starfsfólks og í þriðja lagi má 
veita fyrirtækjum styrk vegna byrjunar-
erfiðleika. Tilgangurinn er að veita fyrir-
tækjunum nokkra hjálp vegna þess taps, 
sem verður vegna minni framleiðslu við 
upphaf rekstursins vegna þjálfunarleysis 
starfsliðs. 

Sjóðnum er falið samkvæmt lögum að 
kanna atvinnuskilyrði á landssvæðum, sem 
orðið hafa aftur úr. í því sambandi eru 
gerðar áætlanir (aksjonsprogram) um upp-
byggingu einstakra landshluta eða ákveð-
inna atvinnugreina. 

Leiðbeiningastarfsemi fyrir einstök fyr-
irtæki innir D.U.F. af hendi í sívaxandi 
mæli. Það er almenn reynsla, að fyrirtæki, 
sem staðsett eru í dreifbýlinu, hafa oft 
mjög mikla þörf fyrir tækni- og rekstrar-
leiðbeiningar. Þessi leiðbeiningastarfsemi, 
sem er ókeypis fyrir fyrirtækin, er veitt í 
nánu samstarfi við aðrar opinberar stofn-
anir, sem líku eða svipuðu hlutverki gegna. 

Í hverju einstöku fylki er svokölluð Ut-
byggingsafdeling. Sú stofnun sér um allar 
efnahags- og tæknilegar áætlanagerðir í 
fylkinu, safnar tölfræðilegum upplýsingum 
um fylkið og tekur þátt í gerð byggðaáætl-
ana. Við stofnunina vinna 3 sérmenntaðir 
menn: viðskiptafræðingur, arkitekt og 
verkfræðingur, og eru laun þeirra greidd af 
ríkisstjórninni. Heyrir stofnunin undir 
Fylkesmannen, sem er fulltrúi ríkisstjórn-
arinnar í fylkinu. Kostnað af skrifstofu-
haldi, svo og laun annarra starfsmanna, 
greiða fylkin. 

Allar umsóknir um fyrirgreiðslu úr 
Distriktenes Utbyggingsfond eru sendar 
þeim til athugunar og metnar þar fyrst. 

Utbyggingsafdelingen gerir síðan tillög-
ur um afgreiðslu umsóknarinnar og sendir 
hana til Fylkenes Arbeids- og tiltaksnemd. 
Sú nefnd hefur heimild til að taka ákvörðun 
um láns- og ábyrgðarveitingu úr Distrikten-
es Utbyggingsfond allt að Nkr. 150.000,00 
(ekki styrk), gegn því skilyrði, að hlut-
aðeigandi sveitarfélag ábyrgist 25% af 
upphæðinni. Umsóknir um hærri fjárhæðir 
og styrki eru sendar, eftir meðferð í hér-
aði, til Distriktenes Utbyggingsfond í Osló. 
Nefndin, sem í eru 7 menn, er kosin af 
fylkisþinginu, en formaður nefndarinnar er 
fylkisstjórinn. 

Kommunalbanken veitir lán til sveitar-
félaga til kaupa á jarðnæði og til undir-
stöoufjárfestingar (vegir, vatnslagnir, 
skolpræsi, frágangur byggingalóða). 

Kommunaldepartmentet veitir styrki til 
þess að gera áætlanir um nýtingu lands-
svæða, þegar talið er nauðsynlegt, að slíkar 
áætlanir séu gerðar þegar í stað, og fylkið 
eða sveitarfélagið hefur ekki fjárhagslegt 
bolmagn til þess að láta gera þær. Sömu-
leiðis getur ráðuneytið veitt styrki til þess 
að tryggja notkun landrýmis fyrir útivist-
arsvæði fyrir almenning og gera áætlanir 
um skipulag þess. 

Af fjárlögum eru veittir styrkir til 
greiðslu vinnulauna vegna framkvæmda á 
vegum sveitarfélaga, þar sem atvinnuleysi 
rikir. Skilyrði er, að framkvæmdin hafi 
þýðingu varðandi atvinnuuppbyggingu stað-
arins. Sérstakri fjárhæð (Nkr. 30 millj.) er 
varið árlega til framkvæmda við ríkisvegi 
yf ir vetrarmánuðina til að draga úr árs-
tímabundnu atvinnuleysi á ákveðnum lands-
svæðum. 

Endurhæfing fyrir fullorðna er mjög 
veigamikill þáttur í aðstoð við þá, sem 
skipta þurfa um atvinnu vegna breyttra at-
vinnuhátta. Námskeið eru haldin frá tveim 
vikum og upp í tíu mánuði. Þátttakendur 
fá laun, meðan á námskeiðinu stendur. 
Styrkir eru enn fremur veittir til fólks, 
sem flytja verður búferlum vegna atvinnu-
leysis. Þessu fólki eru enn fremur veittar 
upplýsingar um, hvar vinnu er að fá og 
hvers konar. 
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Sv íþ j óð . 

Stórfelldir búferlaflutningar hafa átt sér 
stað í Svíþjóð síðustu áratugina, eins og í 
öðrum vestrænum löndum. Fólk hefur flutt 
úr sveitum til bæja og borga hvarvetna um 
landið. Árið 1930 bjó um helmingur lands-
manna í borgum og bæjum, árið 1960 voru 
það 73%, og áætlað er, að um 1980 búi 
85% Svía í þéttbýlinu. Einkum hefur 
straumurinn legið til þriggja stærstu borg-
arsvæðanna, Stokkhólms, Gautaborgar og 
Málmeyjar. Árið 1930 bjuggu 28% Svía í 
þessum þrem borgum, árið 1964 voru það 
35% íbúanna. Þessir búferlaflutningar eru 
bein afleiðing þeirrar atvinnuþróunar, sem 
átt hefur sér stað í Svíþjóð á síðustu ára-
tugum. Árið 1930 höfðu um 40% lands-
manna afkomu sína af landbúnaði og skóg-
arhöggi, árið 1960 voru það aðeins 10%. 
Á sama tíma óx hlutdeild iðnaðarins úr 36% 
í 42% og þjónustu úr 24% í 48%. Þróunin 
hefur þó orðið mishröð eftir landshlutum. 
Landbúnaður og skógarhögg eru enn mikil-
vægar atvinnua:reinar í miklum hluta Norð-
ur-Svíþjóðar. í þessum héruðum er tölu-
vert atvinnuleysi, þrátt fyrir mikla bú-
ferlaflutninga þaðan undanfarin ár, hefur 
ekki allt það fólk, sem véltæknin í landbúnaði 
og skógarhöggi hefur leyst af hólmi, enn 
flutzt til borganna. Á sama tíma vantar 
vinnuafl í borgunum. 

Stefna sænskra stjórnarvalda í atvinnu-
málum er að viðhalda fullri, arðbærri at-
vinnu, stuðla að frjálsu atvinnuvali og 
koma á jafnvægi milli eftirspurnar og 
framboðs vinnuafls. Þessu marki er ekki 
hægt að ná í eitt skipti fyrir öll. Jafnvægi á 
vinnumarkaðnum er aðeins hægt að halda 
með aðgerðum, sem stöðugt eru aðlagaðar 
nýjum aðstæðum. Mótun og framkvæmd 
stefnu stjórnarvaldanna í atvinnumálum er 
í höndum „Arbetsmarknadsstyrelsen" íhér 
eftir skammstafað AMS). Starfsemi AMS 
er mjög margþætt, og verður hér aðeins 
gerð grein fyrir henni í aðalatriðum, jafn-
framt því sem getið verður þeirra sérstöku 
ráðstafana, sem sænsk stjórnarvöld hafa 
beitt til þess að hafa áhrif á staðarval fyrir-
tækja. AMS hefur verið falið að sjá um 
framkvæmd þeirra ráðstafana, enda má 

segja, að vinnumarkaðurinn og staðarval 
fyrirtækja sé sitt hvor hliðin á sama mál-
inu. 

AMS heyrir beint undir atvinnumála-
ráðuneytið, en hefur 11 manna sjálfstæða 
stjórn. Stjórnin er skipuð af ríkisstjórn-
inni til þriggja ára í senn, eftir tilnefningu 
samtaka atvinnurekenda og samtaka verka-
lýðsfélaga. í hverju fylki (lan) hefur AMS 
undirnefncl (Lánsarbetsnámd), sem fjallar 
þar um þau mál, sem heyra undir starfs-
svið AMS. Alls munu starfa um 5300 manns 
á skrifstofum AMS um alla Svíþjóð og ár-
legt ráðstöfunarfé nemur samtals skr. 1000 
milljónum. 

Aðgerðir til þess að jafnvægi skapist 
á vinnumarkaðnum. 

Árið 1965 miðlaði AMS um 1 milljón 
störfum. Eftirspurnin eftir vinnuafli var 
mjög mismunandi eftir landshlutum og at-
vinnugreinum. Meðan skortur var á vinnu-
afli í suður- og miðhluta Svíþjóðar, var 
ríkjandi atvinnuleysi í Norður-Svíbjóð. 
Vinnuafl vantaði í málm- og byggingariðn-
aði, en samdráttur hefur verið mikill í skóg-
arhöggi og landbúnaði. 

AMS gefur út vikurit (Platsjournalen), 
sem hefur því mikilvæga hlutverki að gegna 
að birta upplýsingar um lausar stöður, hvar 
sem eru í Svíþjóð. Greinar eru og birtar í 
blaðinu um ástand og horfur á vinnumark-
aðnum og um hvert annað efni, sem máli 
skiptir varðandi atvinnuhorfur. 

Reynsla síðustu ára hefur sýnt, að þrátt 
fyrir aukna starfsemi til að hafa áhrif á 
staðarval fyrirtækja, er mikil þörf fyrir 
sérstaka aðstoð við fólk á ákveðnum lands-
svæðum. Um nokkurra ára skeið hefur AMR 
haft heimild til þess að veita atvinnulausu 
fólki styrk til þess að flytja frá svæðum, 
bar sein atvinnuleysi ríkir. Hvort tveegia 
er um að ræða, styrki til að koma sér fyrir 
á nvjum stað og styrki vegna kostnaðar, 
samfara flutningi á fiölskyldu og húsbún-
aði. Enn fremur er atvinnulausu fólki veiti-
ir styrkir vegna ferðalaga til atvinnuleit-
ar. 

Oft er atvinnulaust fólk bundið við 
heimastað sinn, vegna þess að það getur 
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ekki selt hús sín. AMS hefur heimild til 
þess að kaupa íbúðarhús, þegar þannig 
stendur á. Skilyrði er, að sá atvinnulausi 
geti ekki fengið vinnu á staðnum og geti 
fengið starf á þeim stað, sem hann hyggst 
flytja til. 

Ein helzta orsök þess, að erfitt er að koma 
á jafnvægi á vinnumarkaðinum, er að þeir, 
sem atvinnulausir eru, hafa enga iðnmennt-
un. Umfangsmikilli iðnfríeðslu hefur því 
verið komið á, og fengu t. d. um 49.000 ein-
staklingar kennslu í ýmsum iðngreinum á 
árinu 1965. Kennslan er veitt ókeypis, og 
auk þess eru greidd laun, meðan á námi 
stendur. Fer upphæð launanna eftir f jö l -
skyldustærð. 

Aðgerðir til þess að örva framboð 
vinnuafls. 

Mikið hefur verið unnið að því í Svíþjóð 
að hvetja giftar konur til þess að vinna 
utan heimilis sins, og er álitið, að enn séu 
síður en svo tæmdir allir möguleikar á 
þessum vettvangi. Í samvinnu við samtök 
vinnuveitenda og verkafólks hefur verið 
haldið uppi stöðugum áróðri og upplýsinga-
starfsemi um atvinnu fyrir giftar konur. 
Auk þess hafa verið haldin námskeið í ýms-
um starfsgreinum. Mikill árangur hefur 
þegar náðst með þessum áróðri. 

Aðstoð við fólk, sem er líkamlega bæklað 
á einhvern hátt, er annar veigamikill þátt-
ur í því að auka framboð vinnuaflsins. Er 
það einkum gert með því að halda nám-
skeið til að þjálfa fólk í ákveðnum störfum, 
aðstoða það við kaup á bifreiðum eða að-
stoða það við að koma sér upp eigin fyrir-
tæki. 

Aðgerðir til þess að hafa áhrif á staðarval 
fyrirtækja. 

Núgildandi lög um „Statligt lokaliser-
ingsstöd" tóku gildi 1. júlí 1965 og gilda til 
reynslu til ársins 1970, Lögin kveða á um 
það, til hvaða landssvæða má veita f jár-
hagsaðstoð úr sjóðnum og gefa almennar 
reglur um, hverjir skuli njóta fyrirgreiðslu 
og með hvaða skilyrðum. Lögin leggja á 

það áherzlu, að aðstoð skuli veitt til þeirra 
staða, sem bezt skilyrði hafa til vaxtar. 
AMS er falin varzla sjóðsins og ráðstöfun 
hans í samræmi við lagaákvæðin. Kveða 
lögin allnáið á um þau landssvæði, sem 
rétt hafa á fyrirgreiðslu úr sjóðnum og um 
það, við hvaða aðstæður er heimilt að veita 
fyrirgreiðslu til annarra svæða. 

Fyrirgreiðslan getur verið styrkur eða 
lán eða hvort tveggja. Hún er aðeins veitt 
til fjárfestingarframkvæmda, en aldrei 
vegna rekstrarörðugleika. Annað skilyrði 
er, að fjárfestingin veiti arðbæra og varan-
lega atvinnu. Fyrirgreiðsla er ekki veitt til 
annarra atvinnugreina en iðnaðar og þjón-
ustu við ferðamenn. 

Til byggingaframkvæmda má bæði veita 
styrki eða lán, en aðeins má veita lán til 
kaupa á vélum og tækjum. Fyrirgreiðsla er 
ekki veitt, fyrr en allar aðrar leiðir til f jár-
útvegunar hafa verið kannaðar til hlitar. 
Aðstoðin má aldrei nema meiru en 2/3 af 
heildarfjárfestingarkostnaði og styrkir ekki 
hærri fjárhæð en 35% byggingarkostnað-
ar. Endurgreiðslutími lána er 10 til 20 ár 
og hámarksfrestur á afborgun er 5 ár. A-
kvörðun um úthlutun úr sjóðnum er tekin 
af framkvæmdastjóra AMS, ef heildarfjár-
magnskostnaðurinn nemur ekki hærri upp-
hæð en 3 millj. skr. Ef heildarfjármagns-
kostnaðurinn er meiri, verður að senda um-
sóknina til innanríkisráðuneytisins til úr-
skurðar. 

Sjóðurinn hefur fengið til ráðstöfunar í 
þau 5 ár, sem hann starfar til reynslu, 800 
milljónir skr. Þar af 300 milljónir skr. 
til styrkja og 500 milljónir skr. til lána. 
Fjármagnið hefur allt verið notað nú þeg-
ar, en forráðamenn AMS vonast eftir þvi, 
að þingið leggi þeim til meira fjármagn á 
þessu ári. 

AMS veitir og hvers konar upplýsingar 
til fyrirtækja varðandi staðarval. Hér eru 
um að ræða upplýsingar um vinnuafl, lóð-
arverð, húsnæði, samgöngur o. s. frv. AMS 
hefur sömuleiðis haft frumkvæði um að 
snúa sér til fyirirtækja til þess að reyna 
að fá þau til að flytja til þeirra staða, 
sem taldir eru hafa bezt vaxtarskilyrði. 
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Niðurlag. 
Erfitt er að gera sér fulla grein fyrir 

þeim árangri, er hefur orðið af aðgerðun-
um, sem Norðmenn og Svíar hafa beitt til 
þess að reyna að hafa áhrif á byggðaþróun-
ina. Fullvíst er þó, að án nokkurra aðgerða, 
hefði byggðaþróunin í löndunum orðið allt 
önnur og mun óæskilegri. 

Reynsla þessara tveggja þjóða af erfið-
leikum dreifbýlisins er sú sama í höfuð-
dráttum. Árangurs við að halda jafnvægi 
í byggð landsins telja þær, að sé því að-
eins að vænta, að takast megi að mynda 
byggðakjarna nægilega stóra og öfluga, til 
þess að þeir geti veitt þá þjónustu, sem 
nútímamaður krefst, og megni þannig að 
stöðva fólksstrauminn til stórborganna. Svo 
að unnt sé að ákveða, hvar byggðakjarni 
skuli vera fyrir ákveðinn landshluta, og 
stuðla skipulega að eflingu hans, er æski-
legt að gera um það áætlun, byggðaáætlun. 
Megintilgangur byggðaáætlana er að ákveða, 
hvar byggðakjarninn skuli vera og að sam-
ræma aðgerðir hinna ýmsu opinberu stofn-
ana, bæði ríkisstofnana innbyrðis og ríkis-
stofnana og sveitarfélaga að því að efla 
hann. Til þess að auðvelda gerð byggða-
áætlana og til þess að aðstoða sveitarfélög-
in við gerð áætlana bæði á tækni- og f jár-
málasviðinu, hafa báðar þessar þjóðir kom-
ið upp hjá sér „áætlunarskrifstofum" í 
hverjum landshluta. 

Það hefur komið í ljós bæði í Noregi og 
Svíþjóð, að það er ekki fjárskortur, sem 
hamlar uppbyggingu atvinnufyrirtækja í 
dreifbýlinu. Það, sem fyrst og fremst skort-
ir, eru nothæfar hugmyndir og hæfir menn 
til þess að veita fyrirtækjunum forystu. 
Rannsóknir hafa enn fremur leitt í ljós, að 
um 70% af fjölgun starfa í atvinnulífinu 
verða við stækkun á fyrirtækjum, sem þegar 
eru í starfrækslu. Því hafa þessar tvær 
þjóðir lagt sívaxandi áherzlu á það að fá 
starfandi fyrirtæki í stórborgunum til 
þess að flytja starfsemi sína eða hluta henn-
ar til þeirra staða, sem þeir vilja efla sem 
byggðakjarna. 

Munur er á því, á hvern hátt þessar tvær 
þjóðir taka á vandamálum byggðaþróunar-
innar. Svíar leggja höfuðáherzlu á að koma 

á jafnvægi á vinnumarkaðnum. Annað 
hvort með því að reyna að efla atvinnulífið 
eða með því að aðstoða fólk til þess að flytja 
búferlum frá þeim stöðum, sem eigi hafa 
vaxtarmöguleika. Ein og sama stofnunin 
vinnur að hvoru tveggju, AMS. Norðmenn 
hafa hins vegar skilið þetta tvennt að og 
leggja höfuðáherzlu á að efla atvinnulífið 
með fyrirgreiðslu til atvinnufyrirtækja. 

Við Íslendingar getum margt af Norð-
mönnum og Svíum lært í byggðaþróunar-
málunum. Ekki verður þó gerð grein fyrir 
þvi, hvernig þessum málum er háttað hér á 
landi, en aðeins getið þriggja atriða, sem 
rétt er að vekja sérstaka athygli á. 

Í fyrsta lagi er landinu skipt upp í stjórn-
arfarslegar einingar, sem eru í engu sam-
ræmi við efnahagslegar eða félagslegar 
heildir. Þessi óraunhæfa skipting í margar 
smáar og að nokkru leyti sjálfstæðar ein-
ingar (hreppar, sýslur), sem eru jafnvel í 
samkeppni hver við aðra, veldur miklum 
erfiðleikum við að koma á hagkvæmri skip-
an mála fyrir landshluta í heild. Sérstak-
lega á þetta við varðandi alla fjárfestingu 
á vegum hins opinbera. Brýn nauðsyn er 
á því að stækka sveitarfélögin, þannig að 
þau myndi eðlilega efnahagslega- og félags-
lega heild. 

Í öðru lagi væri mikill fengur að því 
fyrir sveitarfélögin, ef þeim væri veitt 
aukin aðstoð við gerð tækni- og fjárhags-
áætlana og framkvæmdir þeirra samræmd-
ar aðgerðum ríkisvaldsins. 

Í þriðja lagi er afar æskilegt, að mögu-
legt verði að aðstoða atvinnulaust fólk við 
að flytja frá þeim stöðum, sem ætla má að 
ekki eigi framtíð fyrir sér í bráð, til þeirra 
staða, sem mögulegt er talið að efla. 

Allar aðgerðir, sem miða að því að skapa 
jafnvægi í byggð landsins, kosta fjármagn, 
en mun meira fjármagn fer til spillis, ef 
byggðaþróunin er látin afskiptalaus. Það 
er engum vafa undirorpið, að verði þeim 
fjármunum, sem veittir verða til að hafa 
áhrif á þróun byggðar í landinu, varið á 
skipulegan og samræmdan hátt, verður 
þeim vel varið, bæði frá fjárhags- og félags-
legu sjónarmiði. 



Innlánsstofnanir 1966 

Í greininni er fjallað um starfsemi viðskiptabankanna og 
einnig greint lítillega frá starfsemi sparisjóða og innláns-
deilda. Grétar Áss Sigurðsson tók greinina saman. 

Frá og með árinu 1955 hefur árlega birzt 
í 1. hefti Fjármálatíðinda grein um 

„Peningamál", þar sem skýrt hefur verið 
f rá helztu þáttum í starfsemi Seðlabanka, 
viðskiptabanka, sparisjóða og innlánsdeilda 
kaupfélaga að því er sjálf peningamálin 
varða. Með ársskýrslu Seðlabankans fyrir 
árið 1966 og útkomu Fjármálatíðinda á 
árinu 1967 var gerð nokkur breyting á efni 
og efnisröðun ritanna, sem var m. a. fólgin 
í því að fjalla í ársskýrslu bankans nánar 
um ýmsa þá þætti, sem venja hafði áður 
verið að greina f rá í hinni árlegu peninga-
snálagrein Fjármálatíðinda. Á þetta við um 
nokkra liði hjá viðskiptabönkum og spari-
sjóðum, en þó einkum starfsemi Seðlabank-
ans og heildarmynd peningamálanna. 

Í þessari grein verður því ekki greint 
f rá starfsemi Seðlabankans, en reynt að 
fylla myndina af innlánsstofnunum nánar, 
fyrst og fremst viðskiptabönkunum, og 
einnig verður lítillega fjallað um innláns-
deildir kaupfélaga og sparisjóði, en ítar-
leg grein er um þá hér í heftinu. 

Viðskiptabankarnir. 

Í 1. töflu er efnahagur viðskiptabankanna 
sex í árslok 1961—1966. Hefur verið gerð 
tilfærsla á fáeinum liðum til samræmis við 
þá uppsetningu, sem nú er notuð í skýrslum 
Seðlabankans. Aðgreining vaxta- og skulda-
bréfaeignar er hins vegar ekki til. í töflunni 

eru þeir sparisjóðir, sem bankarnir hafa 
yfirtekið, ekki taldir með aftur í tímann, 
eins og venja hefur verið, nema hvað efna-
hagur Samvinnusparisjóðsins í árslok 1961 
og 1962 er talinn með. 

Í 2. töflu er sýndur samandreginn efnahag-
ur þeirra 10 sparisjóða, að Samvinnuspari-
sjóðnum undanskildum, sem bankarnir hafa 
yfirtekið frá árinu 1962 til ársloka 1966. 
Taflan sýnir árslokatölur þeirra frá 1962, 
þar til þeir eru yfirteknir og jafnframt sam-
andreginn efnahag þeirra sparisjóða, sem 
ganga inn í bankana á sama ári miðað við 
stöðu þeirra, þegar bankarnir taka við kröf-
um þeirra og skuldbindingum. 

Samvinnusparisjóðnum var breytt í banka 
30. ágúst 1963, og hefur hann ásamt tveim-
ur öðrum viðskiptabönkum yfirtekið eftir-
talda tíu sparisjóði á fyrrgreindu tímabili: 
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Bankarnir hafa einnig opnað mörg útibú 
á tímabilinu og tekið við starfsemi nokkurra 
innlánsdeilda kaupfélaga. Verður væntan-
lega síðar gerð grein fyrir því í heild, en 
hér má geta þess, að á árinu 1966 opnuðu 
Búnaðarbanki og Iðnaðarbanki eitt útibú 
hvor í Reykjavík, og Verzlunarbanki opnaði 
afgreiðslu í Umferðamiðstöðinni. 

Í 3. töflu er efnahagsyfirlit einstakra 
banka í árslok 1966. 

Ekki er ástæða til að gera ítarlega grein 

fyrir þessum þremur töflum, en rétt þykir 
að benda á nokkur atriði til skýringar á 
einstaka liðum þeirra. Með sjóði er átt við 
innlenda mynt, seðla og tékka á Seðlabanka, 
viðskiptabanka og sparisjóði. Við árslok er 
að jafnaði reynt að gera upp alla tékka 
í eigu innlánsstofnana, og er sjóður þeirra 
í árslok því nær eingöngu seðlar og mynt. 
Með afurðalánum er átt við lán út á þær 
afurðir landbúnaðar, sjávarútvegs og iðn-
aðar, sem falla undir endurkaupareglur 
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2. tafla. Efnahagur sparisjóða, sem bankarnir hafa yfirtekið 1962—1966. 
(Samvinnusparisjóður ekki meðtalinn). 

Í árslok Við yfirtöku 

Seðlabankans. Hluti afurðalána er endur-
seljanlegur Seðlabanka, en umframupphæð 
er lán viðskiptabankanna út á sömu afurð-
ir. Áður komu afurðalán að mestu með víxil-
eign bankanna. Endurlánað erlent lánsfé er 
í raun lántaka innlends aðila erlendis, sem 
af ýmsum ástæðum verður að fara í gegn-
um banka, og skuldin erlendis kemur því 
með erlendum skuldum bankans. Hluti 
þeirra er nú til langs tíma, þ. e. til eins árs 
eða lengur. Með vaxtabréfum er hér átt við 
verðbréf, sem vísa hvert um sig í eitt aðal-
skuldabréf, eru handhafabréf og vaxtamiðar 
fylgja venjulega. Skuldabréf eru önnur 
verðbréf en víxlar, vaxtabréf, endurlánað 
erlent lánsfé og hlutabréf. Með eignaliðnum 
„ýmislegt" koma m. a. fasteignir og búnað-
ur. 

Meðtalið í velti- og spariinnlánum eru 
innstæður banka innbyrðis, svo og innstæð-
ur sparisjóða og innlánsdeilda, en svo er þó 
ekki í XIV. töflu um innlán og útlán hér 
aftast í ritinu. Upphæð endurseldra afurða-
lána á að vera sú sama og kemur fram í 
reikningum Seðlabankans sem endurkeyptir 
vixlar, en munur getur þó orðið vegna ó-
kominna upplýsinga til Seðlabankans, sem 
viðskiptabankarnir hafa þá þegar fært í 
bókhaldi sínu. Önnur lán frá Seðlabankanum 
eru fyrst og fremst fyrirgreiðslulán hans 
gegn veði í verðbréfum lántökubankans. 

Liðirnir ábyrgðir og ábyrgðatryggingar 
eru ekki taldir með í sjálfu efnahagsyfir-
litinu, þar sem þeir eru annars eðlis en hin-
ir aðrir eigna- og skuldaliðir. 

Efnahagur bankanna í mánaðarlok er 
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3. tafla. Efnahagur einstakra viðskiptabanka í árslok 1966. 

Í millj. kr. 
Lands- Útvegs- Búnaðar- Iðnaðar- Verzlunar- Samvinnu-

Í millj. kr. hanki banki banki banki banki banki Samtals 
Eignir: 
Sjóður 5,1 21,2 21,1 6,6 5,9 7,5 67,4 
Seðlabankinn: 

Innstæður á viðskiptar. . . . 57,0 — 39,5 2,1 0 0 98,6 
Bundið v/alm. bindisk. . . . 641,2 183,3 267,3 95,8 109,6 82,0 1.379,2 
Aðrar innstæður .—. — — — . — — — 

Erlendar eignir 169,0 24,1 — — — — 193,1 
Gr. óinnleystar ábyrgðir . . . . 194,6 54,4 — — — — 249,0 
Yfirdráttarlán 1.059,0 556,2 295,4 90.6 89,2 143,6 2.234,0 
Afurðalán 1.135,7 268,2 238,3 — — — 1.642,2 
Innlendir víxlar 979,3 548,3 488,7 280,2 327,1 142,0 2.765,6 
Endurlánað erlent lánsfé . . . . 276,2 — — — — — 276,2 
Vaxtabréf og skuldabréf . . . . 729,8 234,1 276,5 65,7 72,9 85,6 1.464,6 
Ýmislegt 136,9 37,9 122,9 27,0 49,9 27,9 402,5 

Alls 5.383,8 1.927,7 1.749,7 568,0 654,6 488,6 10.7724 
Skuldir: 

568,0 654,6 488,6 

Veltiinnlán: 
Almennir hlaupareikn. . . . 488,3 351,2 202,6 71,5 52,9 32,5 1.199,0 
Geymslufé v/innflutn 49,1 30,3 — — — — 79,4 
Sparisjóðsávísanareikn. . . . 186,9 51,4 121,5 33,8 52,4 54,7 500,7 

Spariinnlán: 
Almennar innstæður 1.742,5 577,5 724,6 233,9 318,3 229,5 3.826,3 
Bundnar í 6 mánuði . . . 307,6 1167 148,4 84,3 118,3 66,7 842,0 

„ „ 1 2 „ . . . 426,3 221,9 216,8 110,6 61,0 65,2 1.101,8 
„ „ 10 ár 77,6 21,4 20,2 1,9 2,3 2,4 125,8 

Seðlabankinn: 
Skuld á viðskiptareikn. . . . — 43,9 — — 4,7 3,7 52,3 
Endurseld afurðalán 920,0 184,4 207,2 1,2 — — 1.312,8 
Önnur lán — — — — 8,0 16,2 24,2 

Erlendar skuldir: 
Til skamms tíma 385,2 121,6 — — — — • 506,8 
Til langs tima 63,0 — — — — — - 63,0 

Ýmislegt 132,8 82,2 55,6 5,2 6,5 4,6 286,9 
Stofnfé eða hlutafé — 7,3 — 14,5 12,0 8,9 42,7 
Annað eigið fé 604,5 117,9 52,8 11,1 18,2 4,2 808,7 

Alls 5.383,8 1.927,7 1.749,7 568,0 654,6 488,6 10.772,4 

Ábyrgðir = Ábyrgðatrygg-
ingar 857,6 367,6 29,5 22,5 4,2 21,7 1.303,1 

ein af föstum töflum Fjármálatíðinda um 
peningamál og vísast nánar til hennar. 
Einnig eru unnar upp úr honum töfl-
ur um spari- og veltiinnlán, útlán, gjald-
eyrisstöðuna og fleira. Við þær töflugerðir 
eru einnig notaðar upplýsingar, sem ekki 
koma fram í efnahagsyfirlitinu sjálfu, og 
er svo um 4. töflu, sem sýnir breytingu á 
útlánum til atvinnugreina og nokkurra að-

ila, mótvægi þeirra og áhrif á lausafjár-
stöðu. í töflunni er tekið tillit til yfirtöku 
sparisjóða, þannig að árslokatölum úr efna-
hagi þeirra er bætt við aftur í tímann. Það 
hefur þó ekki áhrif á tölur um eigið fé 
bankanna. Spari- og veltiinnlán eru að með-
töldum innlánum innlánsstofnana innbyrð-
is, en hlutur fjárfestingarlánastofnana i 
þeim er einnig sýndur sérstaklega. 
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4. tafla. Reiknirigshreyfingar viðskiptabankanna 1962—1966. 

Í millj. kr. 

Lán vegna útflutningsafurða eru lán, sem 
Landsbankinn hefur tekið í Bandaríkjunum 
vegna fiskútflytjenda og eru með veði í 
birgðum komnum þangað. Aðrar bundnar 
innstæður viðskiptabankanna í Seðlabanka 
voru nær eingöngu vegna breytinga stuttra 
skulda sjávarúvegsins við bankana í löng 
lán f rá Stofnlánadeild sjávarútvegsins, sem 
hófust á árinu 1961, en mótvirði þeirra 

urðu bankarnir að hafa á sérstökum reikn-
ingi í Seðlabankanum. í ársbyrjun 1965 var 
þeim innstæðum varið, skv. sérstöku sam-
komulagi, til eflingar Stofnlánadeildar sjáv-
arútvegsins, og er það skýringin á lækkun 
þeirra á árinu 1965. Nánari grein hefur ver-
ið gerð fyrir þessum liðum í fyrri peninga-
málagreinum. Lausar eignir í Seðlabanka 
eru innstæður á viðskiptareikningi að frá-
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dregnum skuldum á honum og gegn verð-
bréfum. Lausar erlendar eignir eru eign-
ir viðskiptabankanna í erlendum gjaldeyri 
að frádregnum skuldum, öðrum en löngum 
skuldum og þeim, sem eru vegna fyrr-
nefndra útflutningsafurða. 

Endurkaup lána til iðnaðarins hófust í 
aprílmánuði og námu 14,2 millj. kr. í árslok. 

Útlánaaukning bankanna að meðtalinni 
endursölu nam 1.259,4 millj. kr. eða 17,1% 
á árinu 1966, en 1.349,4 millj. kr. eða 23,1% 
árið 1965, þegar tekið er tillit til færslu-
breytingar vegna mótvirðis stofnlána. Inn-
lánsaukningin á árinu 1966 nam 850,8 millj 
kr. eða 12,5%, en 1.286,8 millj. kr. á árinu 
1965, 23,4%, en á því ári varð þróun inn-
lána óvenju hagstæð. Ef litið er á mun inn-
lána og útlána án endurseldra víxla, verður 
niðurstaðan sú, að á árinu 1966 nam út-
lánsaukningin 260,9 millj. kr. umfram inn-
lánsaukningu, á árinu 1965 nam innláns-
aukningin hins vegar 325,5 millj. kr. um-
fram útlánsaukningu og á árinu 1964 355,4 
millj. kr. Þessi þróun kemur fram í lausa-
fjárstöðunni. Hlutur veltiinnlána í heildar-
innlánsaukningunni var einnig mun meiri á 
árunum 1964, 32,7%, og 1965, 22,3%, en 
á árinu 1966, er hann nam aðeins 4,7% og 
kemur þessi samdráttur einnig fram í aukn-
ingu seðlaveltu og peningamagns. 

Útlánaaukningin var mest eins og áður 
til aðalatvinnuveganna, landbúnaðar, sjáv-
arútvegs, verzlunar og iðnaðar eða 926,5 
millj. kr. Hlutur þeirra var þvi um 73,6% 
af heildarútlánum, en á árinu 1965 nam 
hann 75,6%, árið 1964 54,8%, árið 1963 
79,3%, árið 1962 73,8% og árið 1961 79,9%, 
og er þá tekið tillit til nýrra útlána Stofn-
lánadeildar sjávarútvegsins á árunum 1961 
—1963 og breytingar á mótvirði stofnlána 
á árinu 1965. 

Innifalið í útlánaaukningunni er endui'-
lánað erlent lánsfé og lán bankanna í sam-
ræmi við samkomulag um, að þeir lánuðu 
sem svaraði 10% af aukningu innlána á 
árinu innan ramma framkvæmdaáætlunar 
ríkisins. 

Ekki er ástæða til að rekja einstaka aðra 
liði töflunnar, en vakin skal athygli á því, 
eins og reyndar hefur verið gert áður, að 
skipting útlána á atvinnugreinar og ýmsa 
aðila verður aldrei nákvæm, sem stafar m. 
a. af því, að lántakar hafa oft með höndum 
margs konar starfsemi. Á þetta einkum við 
um verzlunina, en einnig iðnað, sjávarútveg 
og landbúnað. 

Benda má einnig á það, að lán bankanna 

Þrátt fyrir þessar aögerðir jukust utlan 
bankanna mjög á árinu 1966 og verulega 
umfram aukningu innlána, sem varð mun 
minni en árið áður, og 11% minni en árið 
1964. Komu afleiðingar þess greinilega fram 
í stórlega rýrðri lausafjárstöðu bæði vio 
Seðlabankann og útlönd, eins og taflan ber 
með sér. í samræmi við útreikningsaðferð í 
4. töflu á lausafjárstöðu viðskiptabankanna, 
námu lausar eignir þeirra 372,7 millj. kr. 
umfram lausar skuldir í árslok 1965, en í 
árslok 1966 voru skuldir umfram eignir 17,0 
millj. kr., en þróun stöðu einstakra banka 
var þó mjög mismunandi að þessu leyti. Inn-
stæður viðskiptabankanna á bindiskyldu-
reikningum í Seðlabanka jukust um 256,5 
millj. kr., en höfðu aukizt um 240,0 millj. 
kr. árið áður, þrátt fyrir mun hærri inn-
lánsaukningu á því ári. Skýringin felst í 
hækkun bindiskyldunnar og því, að greiðsla 
hennar fer fram nokkru eftir að hún mynd-
ast. Hluti af greiðslu ársins 1966 er þannig 
vegna innlánsaukningar á árinu 1965. 

Endurkaup Seðlabankans á afurðalánum 
jukust um 147,7 millj. kr. eða 12,7% miðað 
við 388,1 millj. kr. eða 50% aukningu á ár-
inu 1965, og sýnir munurinn Ijóslega þann 
samdrátt, sem varð í aukningu birgðaverð-
mæta. Endurkaup vegna landbúnaðar hækk-
uðu um 47,0 millj. kr., en 158,8 millj. kr. árið 
áður, og vegna sjávarútvegs nam hækkunin 
84,8 millj. kr., en 228,9 millj. kr. árið áður. 
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5. tafla. Eiginfjárhlutfall viðskiptabankanna í árslok. 

til peningastofnana eru nær eingöngu lán til 
ýmissa fjárfestingarlánastofnana, en þær 
lána aðallega til atvinnuveganna, landbún-
aðar, sjávarútvegs og iðnaðar, svo og hús-
bygginga, en verzlunin hefur hins vegar 
ekki enn þá notið góðs af slíkum stofnlána-
sjóðum. Auk fjárfestingarsjóðanna lána líf-
eyrissjóðir verulegar upphæðir árlega til 
fjárfestingar, svo og ýmsir aðrir sjóðir og 
félög. 

Í 5. töflu er sýnt eiginfjárhlutfall við-
skiptabankanna í árslokin 1961—1966. Er 
það fundið með þeim hætti að reikna út, 
hversu stór hundraðshluti eiginfjárreikn-
inga bankanna er af öðrum skuldaliðum 
þeirra án endurseldra afurðalána. Í því sam-
bandi verður að hafa í huga, að vegna við-
tekinna varúðarsjónarmiða við ársuppgjör 
hjá bönkunum eru eignir þeirra frekar 
metnar of lágu verði en of háu. Raunveru-
legt eigið fé þeirra og þar með eiginfjár-
hlutfall kann því að vera mun hærra í raun. 

Breyting eiginfjárhlutfallsins felur í sér, 
að eigið fé hafi ekki breytzt í sama hlutfalli 
og aðrir skuldaliðir. Lækkun eiginfjárhlut-
fallsins, án þess að til hafi komið úttekt eða 
ný innborgun á eiginfé, sýnir, að hag-
kvæmni rekstrarins hefur ekki haldizt í 
hendur við aukin umsvif. Orsakanna kann 
að vera að leita bæði innan bankans, t. d. í 
tímabundnum rekstrarbreytingum og óhag-
kvæmri nýtingu, og utan, t. d. almennu efna-
hagsástandi eða ákvörðunum um inn- og út-
lánsvexti, sem eru meginuppistaða gjalda 
þeirra og tekna. Margir samtvinnaðir þætt-
ir hafa hér áhrif, og verður að þessu sinni 
ekki rætt nánar um þá. 

Eins og taflan ber með sér, hefur eigin-
fjárhlutfall viðskiptabankanna í heild lækk-
að frá árslokum 1961 og mest á árunum 
1964 og 1965, en á þeim tveimur árum yfir-
tóku bankarnir 7 sparisjóði og 2 innláns-
deildir kaupfélaga. Þar sem innlán og útlán 
bankanna vaxa við yfirtöku, án þess að til 
komi aukning eiginfjár, koma áhrifin fram 
í lækkun eiginfjárhlutfallsins. 

Hækkun eiginfjárhlutfalls Samvinnu-
bankans á árinu 1962 og 1966 stafar af 
framlagi nýs eiginfjár, og var svo einnig 
hjá Verzlunarbanka á árinu 1966. 

Rétt er að taka það fram, að ekki var um 
rekstrartap að ræða hjá bönkunum á þessu 
árabili, en hin almenna lækkun eiginfjár-
hlutfallsins sýnir, að tekjuafgangur hefur 
ekki aukizt að sama skapi og umsvif þeirra, 
fyrst og fremst innlán og útlán. 

Sparisjóðir. 

Ítarleg grein er gerð fyrir starfsemi 
sparisjóða á árinu 1966 annars staðar í 
þessu hefti. Til frekara yfirlits fylgir hér 
6. tafla, sem sýnir hreyfingu útlána og mót-
vægis þeirra hjá sparisjóðum á árunum 
1962—1966. Ekki eru taldir með aftur í tím-
ann þeir sparisjóðir, sem bankarnir hafa 
yfirtekið á þessu árabili. 

Upplýsingar um flokkun útlána liggja að-
eins fyrir frá þremur stærstu sparisjóðun-
um. Útlánaaukning þeirra á árinu nam 60,5 
millj. kr., og voru þar af 47,8 millj. kr. til 
húsbygginga eða 79,0%, og má gera ráð 
fyrir, að það hlutfall sé ekki lægra hjá hin-
um minni sparisjóðum. 



I N N L Á N S S T O F N A N I R 1966 

6. tafla. Reikningshreyfingar sparisjóðanna 1962—1966. 

Taflan sýnir ljóslega óhagstæðari þróun í 
hlutfalli inn- og útlána á árinu 1966 en áður. 
Sparisjóðirnir lánuðu út sem svaraði 82,9% 
af innlánsaukningunni á árinu 1966, 58,8% 
á árinu 1965 og 67,4% á árinu 1964. 

Staðan við Seðlabankann batnaði um 50,6 
millj. kr., en 91,7 millj. kr. árið áður. Inn-
borgað bindiskylt fé hækkaði um 56,4 millj. 
kr., og aðrar innstæður minnkuðu um 5,8 
millj. kr., en árið áður jukust hinar fyrr-
nefndu um 44,0 millj. kr. og hinar siðar-
nefndu um 47,7 millj. kr. Hin auknu útlán 
komu fram í lækkun innstæðna í viðskipta-
reikningi í Seðlabankanum. 

Innlánsdeildir kaupfélaga. 
Innlánsdeildirnar eru, eins og nafnið 

bendir til, deildir í kaupfélögum og öðrum 
samvinnu- og verzlunarfélögum, sem taka 
við innlánsfé á sama grundvelli og bankar 
og sparisjóðir, en það fé er fyrst og fremst 
notað sem rekstrarfé hjá félögunum. Deild-
irnar lúta því sömu reglum og bankar og 
sparisjóðir um bindiskyldu við Seðlabank-
ann. í árslok voru deildirnar 53 að tölu eða 
sami fjöldi og í árslok 1965. í XVIII. töflu 
aftast í ritinu eru sýndar innstæður í deild-
unum í árslok 1960—-1966, ásamt inn- og 
útlánum Söfnunarsjóðs Íslands. 



Sparisjóðirnir 1965 og 1966 

Í þessari grein er rætt um starfsemi sparisjóðanna 1965 
ogr 1986, en upplýsingum um þá er safnað af banlíaeftir-
liti Seðlabanka Íslands. 

Íárslok 1966 voru 56 sparisjóðir á öllu 
landinu. Sparisjóðurinn í Flatey á 

Breiðafirði hætti starfsemi sinni á árinu og 
var yfirtekinn af Búnaðarbankanum. Á ár-
inu 1965 hættu þrír sparisjóðir starfsemi 
sinni. Sparisjóður Norður-Þingeyinga og 
Sparisjóður Kaupfélags Þingeyinga, sem 
Samvinnubankinn yfirtók og Sparisjóður 
Dalasýslu, sem Búnaðarbankinn yfirtók. 

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

Stærð sparisjóðanna. 

Í 1. töflu er sýnd skipting sparisjóðanna 
eftir staðsetningu og upphæð sparifjár. 

Í 2. töflu eru sýndir helztu liðir í árslok 
1966 á efnahagsreikningum sparisjóðanna, 
sem raðað er eftir staðsetningu. 

Samkvæmt töflunni eru sparisjóðirnir í 
Reykjavík með 22,5% af innlánum allra 
sparisjóðanna og 23,6% af útlánum. Spari-
sjóðir í kaupstöðum eru með 44,0% inn-
lána og 43,6% útlána. Kauptúnasparisjóðir 

1. tafla. Skipting sparisjóðanna eftir spariinnlánum 1966 og staðsetningu. 

2. tafla. Yfirlit yfir sparisjóðina í árslok 1966. 
(t millj. kr.) 

Rvík Kaupstaðir Kauptún Sveitir Alls 

Tala sparisjóða 3 9 23 21 56 
Spariinnlán 321,1 584,7 362,4 75,9 1.344,1 
Hlaupareikningsinnlán 1,0 44,6 42,0 - 87,6 
Heildarútlán 255,0 472,1 296,3 59,1 1.082,5 
Stofnfé og varasjóður 17,1 52,9 26,3 7,6 103,9 
Niðurstöðutölur efnahagsr 340,1 695,2 436,1 84,1 1.555,5 
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3. tafla. Yfirlit yfir 10 stœrstu sparisjóðina í árslok 1966, 
raðað eftir upphœð sparifjár. 

(Í þús. kr.) 

1. Sparisj. Reykjav. og nágr. 
2. „ í Keflavík 
3. „ Hafnar f ja rðar . . . 
4. „ Mýrasýslu 
5. „ Akureyrar 
6. „ Siglufjarðar 
7. „ Norðf ja rðar . . . . 
8. „ vélstjóra 
9. „ Kópavogs 

10. „ Vestmannaeyja . . 

Alls 

56 sparisjóðir alls 
10 stærstu sparisjóðirnir í % af 56 
5 stærstu sparisjóðirnir í % af 56 

Spari- Hlaupar,- Heildar- Stofnfé Niðurst.t. 
innlán innlán útlán og varasj. efnahagsr. 

266.894 .— 216.542 15.205 282.544 
166.649 15.790 162.767 22.984 208.723 
146.807 8.316 115.449 10.880 168.095 

89.127 12.327 76.895 5.722 109.565 
43.514 . — 35.529 4.095 48.409 
43.000 3.852 26.477 5.118 53.270 
42.749 10.436 34.120 3.757 57.403 
42.712 — 31.071 1.259 44.311 
41.219 3.277 31.919 400 46.808 
39.714 1.187 30.579 1.302 45.280 

922.385 55.185 761.348 70.722 1.064.408 

1.344.087 87.572 1.082.555 103.868 1.555.531 
68,63 63,02 70,33 68,09 68,43 
53,05 41.60 56,09 56,70 52,54 

4. tafla. Yfirlit yfir efnahag sparisjóðanna 1964—1966. 
( Í þús. kr.) 

Eignir: 
1. Skuldabréf fyrir lánum: 

gegn fasteignaveði 
„ sjálfskuldarábyrgð 
„ ábyrgð sveitarfélaga 
„ handveði og annarri tryggingu 

2. Verðbréf 
3. Víxlar 
4. Yfirdráttarlán 
5. Ýmsir skuldunautar 
6. Aðrar eignir 
7. Inneignir í bönkum 
8. Peningar í sjóði 

Skutdir: 
1. Innstæðufé í sparisjóði: 

a) í sparisjóðsbókum . . . . 
b) í ávísanabókum 

2. Innstæðufé í hlaupareikn. 
3. Skuldir við banka 
4. Innheimt fé óútborgað . . 
5. Ýmsir lánardrottnar . . . . 
6. Fyrirfram greiddir vextir 
7. Varasjóður 
8. Stofnfé 

1964 1965 1966 

307.572 364.279 411.912 
24.043 24.901 27.574 

9.403 10.451 12.035 
5.120 5.139 4.851 

20.18.1 18.932 18.519 
376.334 448.479 531.935 

35.609 43.659 75.729 
1.096 1.041 1.847 

43.273 45.744 52.856 
252.385 357.196 397.336 

13.059 16.803 20.937 

1.088.075 1.336.624 1.555.531 

898.042 1.109.488 1.287.209 
36.077 48.107 56.878 
64.456 74.956 87.572 

2.908 3.760 3.424 
36 81 136 

1.466 377 2.138 
10.717 11.594 14.306 
72.575 86.460 101.978 

1.798 1.801 1.890 

1.088.075 1.336.624 1.555.531 
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5. tafla. Útlán sparisjóðanna. 

6. tafla. Útlán sparisjóðanna í hver 
mánaðarlok 1964—1966. 

(Í millj. kr.) 

1964 1965 1966 
Janúar 683,8 785,3 935,3 
Febrúar 687,1 791,5 956,3 
Marz 689,9 797,7 973,0 
Apríl 700,5 807,2 994,5 

714,5 820,8 1.020,9 
Júní 726,4 827,1 1.030,3 
Júlí 744,5 853,4 1.043,3 
Agúst 749,9 857,4 1.054,1 
September 754,7 870,0 1.070,4 
Október 769,2 893,3 1.075,8 
Nóvember 775,6 911,1 1.088,8 
Desember 778,3 915,8 1.082,6 

7. tafla. Skipting sparifjár á innlánsstofnanir í árslok 1965 og 1966. 

Bankar 
Sparisjóðir 
Söfnunarsjóður Íslands . . 
Innlánsdeildir kaupfélaga 

1965 1966 

millj. kr. % millj. kr. % 
5.562,0 76.5 6.396,5 76,5 
1.157,6 15,9 1.344,1 16,1 

23,9 0,3 26,1 0,3 
532,1 7,3 594,3 7,1 

7.275,6 100,0 8.361,0 100,0 

8. tafla. Hlutfallsleg aukning á sparifé hjá sparisjóðunum 1966. 

Hlutfallsleg aukning 
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9. tafla. Spariinnlán sparisjóðanna í 
hver mánaðarlok 1964—1966. 

(Í millj. kr.) 

1964 1965 1966 
Janúar 803,8 952,2 1.193,2 
Febrúar 806,8 955,8 1.203,8 
Marz 806,8 962,4 1.211,9 
Apríl 827,3 981,5 1.226,0 
Mai 844,8 988,3 1.236,0 
Júní 861,2 1.001,4 1.243,8 
Júlí 870,7 1.025,3 1.250,2 
Ágúst 874,3 1.031,3 1.252,4 
September . . . . 873,8 1.041,1 1.248,7 
Október 895,7 1.074,8 1.261,4 
Nóvember . . . . 887,0 1.080,8 1.257,8 
Desember 934,2 1.157,6 1.344,1 

10. tafla. Veltiinnlán sparisjóðanna í 
hver mánaðarlok 1964—1966. 

(í millj. kr ) 

1964 1965 1966 
Janúar 52,8 72,7 88,8 
Febrúar 39,5 69,9 83,2 
Marz 40,0 52,6 64,8 
Apríl 42,9 61,7 78,9 
Maí 54,3 63,5 75,6 
Júní 51,9 62,6 68,7 
Júlí 59,7 72,5 80,2 
Agúst 66,4 76,9 94,1 
September . . . . 64,6 72,1 88,3 
Október 76,4 98,3 116,3 
Nóvember . . . . 67,7 103,1 104,9 
Desember 64,5 75,0 87,6 

11. tafla. Gjöld og tekjur sparisjóðanna. 
(í þús. kr.) 

Gjöld: 1965 1966 
1. Vextir 65.063 91.277 
2. Kostnaður við rekstur . . . . 18.002 22.951 
3. Önnur gjöld 1.945 2.313 
4. Tekjuafgangur 14.002 15.838 

99.012 132.379 

Tekjur: 
1. Vaxtatekjur 95.634 127.724 
2. Aðrar tekjur 3.378 4.655 

99.012 132.379 

eru með 28,2% innlána og 27,4% útlána. 
Sparisjóðir í sveitum eru því með 5,3% inn-
lána og 5,4% útlána. 

í 3. töflu er 10 stærstu sparisjóðunum 
raðað eftir upphæð sparif jár, en aðrir heiztu 
liðir efnahagsreikningsins einnig sýndir. 
Rúmlega % hlutar allra innlána og útlána 
sparisjóðanna eru hjá þeim 10 stærstu, en 
rúmur helmingur hjá 5 stærstu. 

Efnahagur. 
1 4. töflu er efnahagsyfirlit sparisjóð-

anna árin 1964—1966. Hér á eftir verður 
gerð grein fyrir helztu liðum þess. 

Eignir: 
Útlán. Útlán sparisjóðanna 1965 og 1966 

hlutfallsleg skipting og aukning á árinu 
1966 er sýnd í 5. töflu. Stærsti útlánaliður-
inn eru víxillán 49,1%, og hafa þau hækkað 
um 15,7% á árinu 1966, en höfðu hækkað 
um 19,2% árið áður. Skuldabréfalán hækk-
uðu um 12,7% og voru 42,2% allra útlána 
1966. 

Mest varð aukningin á yfirdráttarlánum, 
42,3%. Heildaraukning útlána varð árið 
1966 15,4%, en 17,7% árið 1965. 

í 6. töflu eru útlán sparisjóðanna sýnd 
mánaðarlega árin 1964—1966, og er stöðug 
hækkun allan timann nema í desember 
1966. 

Aðrir eignaliðir. Hér er fyrst og fremst 
um að ræða inneignir í bönkum, sem voru 
í árslok 1966 397.336 þús. kr. Þar af voru 
bundnar innstæður i Seðlabankanum sam-
kvæmt lögum 262,6 millj. kr. eða 18,3% af 
innlánsfé sparisjóðanna. 

Skuldir: 
Sparisjóðsinnstæður voru í árslok 1966 

86,4% af niðurstöðutölum efnahagsreikn-
inga sparisjóðanna. Aukning sparifjárins 
árið 1966 varð 16,1%, en tæp 24% árið 
1965. 

í 7. töflu er sýnd skipting sparifjár milli 
innlánsstofnana í árslok 1965 og 1966. 
Rúmlega 94 hlutar þess eru hjá bönkum, en 
tæplega % hjá sparisjóðum. 
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12. tafla. Nettóvextir sparisjóðanna 1966. 

Tala sparisjóða með sparifjárinnstœður 

Yfir 25 10—25 5—10 1—5 Undir 1 
Hlutfallstölur: millj. kr. millj.kr. millj.kr. millj.kr. millj. kr. Alls 

Undir 1,2 — — — _ 2 2 
1,2—1,4 - - - - - -

1,4—1,6 1 - - 1 _ 2 
1,6—1,8 - - _ 2 _ 2 
1,8—2,0 1 2 1 - - 4 
2,0—2,2 3 - 1 3 _ 7 
2,2—2,4 3 1 5 3 1 13 
2,4—2,6 1 1 2 2 1 7 
2,6—2,8 1 - 2 - _ 3 
2,8—3,0 1 - 1 2 _ 4 

Yfir 3,0 3 6 2 - 1 12 

Meðaltal 2,5 2,9 2,5 2,3 2,4 2,5 

13. tafla. Tekjuafgangur sparisjóðanna 1966 í hlutfalli við meðaleignir á árinu. 

Tala sparisjóða með sparifjárinnstæður 

Í 8. töflu er sýnt í stórum dráttum, hve 
mismunandi mikil aukning varð á sparifé 
hjá sparisjóðunum á árinu 1966. Hlutfalls-
leg meðalaukning hjá einstökum stærðar-
flokkum er sýnd í aftasta dálki. 

Lækkun á sparifé varð hjá tveimur spari-
sjóðum. 

Skipting sparifjárins eftir tegundum inn-
lána var þannig í árslok 1966, að innstæður 
á ávísanabókum voru 56,9 millj. kr., bundið 
sparifé var 429,4 millj. kr., almennt sparifé 
var því 857,8 millj. kr. 

Í 9. töflu eru mánaðarlegar tölur um 
spariinnlánin árin 1964—1966. 

Veltiinnlán. 1 árslok 1966 voru 22 spari-

sjóðir með innstæður á hlaupareikningum, 
samtals 87,6 millj. kr., en þær voru 75 
millj. kr. í árslok 1965 hjá 19 sparisjóðum. 
í 10. töflu eru innlán á hlaupareikningum 
sýnd mánaðarlega árin 1964—1966. 

Varasjóður og stofnfé sparisjóðanna var 
í árslok 1966 103.868 þús. kr. eða 6,7% af 
starfsfé þeirra, en 6,6% árið 1965. 

Rekstur. 
Í 11. töflu eru sýnd gjöld og tekjur spari-

sjóðanna árin 1965 og 1966. Stærstu lið-
irnir eru að sjálfsögðu vaxtagjöld og vaxta-
tekjur. 
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Tölurnar í 12. töflu eru reiknaðar út á 
þann hátt, að fundið er meðaltal af eigna-
liðum sparisjóðanna í ársbyrjun og árslok. 
Nettóvextir, þ.e. vaxtatekjur að vaxtagjöld-
um frádregnum, eru síðan reiknaðir út sem 
hlutfallstölur af þessu meðaltali. Nettóvext-
ir eru töluvert mismunandi háir, en eru 
hæstir hjá sparisjóSum með innstæður milli 

10 og 25 millj. kr. MeðaltaliS, 2,5, er hið 
sama og 1965. 

Tekjuafgangur sparisjóðanna varð árið 
1966 15.838 þús. kr. eða 12% af niður-
stöðutölum, en 14,1% árið 1965. 

Í 13. töflu er tekjuafgangur sparisjóð-
anna reiknaður út sem hlutfall af meðal-
tali eigna í ársbyrjun og árslok 1966. Meðal-
talið er 1,10, en var 1,15 árið 1965. 



Um framkvæmd gengisbreytingar 
í nóvember 1967 

Inngamgur. 

Að kvöldi laugardagsins 18. nóvember 1967 
var tilkynnt í London um gengislækk-

un sterlingspunds, þar sem gengið var 
lækkað úr 2,80 í 2,40 bandaríska dollara 
hvert sterlingspund, og er það 14,3% lækk-
un. 

Daginn eftir, þ. e. 19. nóvember, ákvað 
Seðlabankinn að fella niður gengisskrán-
ingu og að stöðvuð skyldu gjaldeyrisvið-
skipti bankanna á meðan athugað væri, 
hvernig bregðast bæri við breyttum við-
horfum í efnahagsmálum vegna afleiðinga 
af fellingu sterlingspundsins. 

Á næstu dögum eftir lækkun sterlings-
pundsins kom í Ijós, að allmargar þjóðir 
breyttu gengi á gjaldmiðli sínum gagnvart 
Bandaríkjadollar. Af Evrópuþjóðum voru 
það þó aðeins Danir og írar. Var danska 
krónan lækkuð um 7,9%, en írska pundið var 
lækkað um 14,3% eins og sterlingspundið. 

Föstudaginn 24. nóvember tilkynnti 
Seðlabankinn nýtt stofngengi krónunnar, 
er tók gildi samdægurs. Þegar hið nýja 
stofngengi hafði verið tilkynnt, lagði ríkis-
stjórnin fyrir Alþingi frumvarp um í'áð-
stafanir, sem taldar voru nauðsynlegai' 
vegna gengisbreytingarinnar. Var fi*um-
varpið samþykkt og afgreitt sem lög nr. 69 
25. nóvmber 1967. Hér á eftir verður nánar 
sagt frá framkvæmd gengisbreytingarinnar 
og þeim ráðstöfunum, sem gerðar voru í því 
sambandi. 

Gengisbreytingin 24. nóvember 1967. 
Hinn 24. nóvember 1967 ákvað Seðla-

bankinn, að fengnu samþykki ríkisstjórnar-
innar, að nýtt stofngengi (par value) ís-
lenzkrar krónu skyldi vera 57,00 kr. hver 
bandarískur dollari, en það var 24,6% 
lækkun frá því stofngengi, sem í gildi hafði 
verið. Hið nýja stofngengi var látið taka 
gildi. frá kl. 16, 24. nóvember. Seðlabank-
inn ákvað jafnframt, að kaupgengi yrði 
•56,93 kr. og sölugengi 57,07 kr. hver banda-
rískur dollari og að kaup- og sölugengi 
annars gjaldeyris skyldi skráð í samræmi 
við það. Gengisskráning fyrir einstakar 
myntir var ekki birt fyrr en að morgni 27. 
nóvember, og hófust gjaldeyrisviðskipti 
bankanna því ekki fyrr en við byrjun af-
greiðslutíma þeirra þann dag. 

Vegna gengislækkunar sterlingspundsins 
lækkaði gengi krónunnar að sjálfsögðu 
minna gagnvart því en gagnvart dollai' eða 
um 12% miðað við jafngengi, og er hið 
nýja jafngengi krónunnar gagnvart sterl-
ingspundi 136,80 kr. Á sama hátt nam lækk-
un íslenzkrar krónu ekki nema 18,1% 
gagnvart danskri krónu. 

Í samræmi við hið nýja stofngengi ís-
lenzkrar krónu, 57,00 kr. á dollar, og gull-
verð í New York, 35 dollarar fyrir hverja 
„troy ounce" af skíru gulli, var gildi ís-
lenzkrar krónu miðað við gull ákveðið 
þannig: 

Verð einnar „troy ounce" (þ. e 31,1035 
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grömm) af skíru gulli er 1.995,00 kr. eða 
1,00 kr. = 0,0155907 grömm af skíru gulli. 
Samkvæmt peningalögunum frá 1875 voru 
0,4032258 grömm af skíru gulli í einni 
krónu. Gullgildi krónunnar er því nú 
3,86649% af upphaflegu gullgildi, og jafn-
gilda nú 100 gullkrónur 2.586,32 krónum. 

Greinargerð Seðlabankans. 
Um leið og tilkynnt var nýtt stofngengi 

krónunnar, birti stjórn Seðlabankans eftir-
farandi greinargerð varðandi gengisbreyt-
inguna: 

„Að kvöldi laugardagsins 18. þ. m. var 
gefin út tilkynning um gengislækkun sterl-
ingspunds, er næmi 14,3 %.Var þá þegar hafin 
svo víðtæk athugun sem unnt var á því, hver 
áhrif þessi gengisbreyting ásamt öðrum, 
sem færu í kjölfarið, mundi hafa á efna-
hagslega stöðu Íslendinga. Varð það bráð-
lega ljóst, að það mundi valda útflutnings-
atvinnuvegum Íslendinga mikilli tekjurýrn-
un, ef gengi íslenzku krónunnar yrði ó-
breytt. Stafar þetta ekki eingöngu af þvi, 
að nær þriðji hluti útflutnings Íslendinga 
fer til landa, er fellt hafa gengi sitt, heldur 
er mikill hluti annarra viðskipta ákveðinn 
í sterlingspundum. Má gera ráð fyrir því, 
að útflutningsatvinnuvegirnir mundu verða 
fyrir tekjurýmun, það sem eftir er þessa 
árs og á næsta ári, sem næmi um eða yfir 
400 millj. kr., ef gengi íslenzku krónunnar 
héldist óbreytt. Er óhugsandi með öllu við 
núverandi aðstæður, að þeir gætu tekið á 
sig slíkar byrðar, og kom því ekki til greina 
að breyta gengi íslenzku krónunnar minna 
en til samræmis við gengislækkun sterlings-
pundsins. 

Úr því fyrir lá þegar af þessum sökum 
óhjákvæmileg nauðsyn þess, að skráð yrði 
nýtt gengi íslenzku krónunnar, hlaut að 
koma til álita, hvort gengislækkun til sam-
ræmis við sterlingspund væri hin rétta leið 
með tilliti til þeirra miklu vandamála, sem 
nú er við að etja í þjóðarbúskap íslendinga. 
Það hlýtur ætíð að verða grundvallarstefna 
í gengismálum að leitast við að koma í veg 
fyrir gengisbreytingar og skapa ekki óróa 
og vantrú varðandi verðgildi gjaldmiðilsins. 
Sterk rök mæltu því gegn því, að tekið yrði 

upp nýtt gengi krónunnar, nema það yrði 
þannig ákveðið, að það gæti tryggt viðun-
andi jafnvægi í efnahagsmálum og staðið 
til frambúðar. Væri gerð gengisbreyting, 
er ekki uppfyllti þessi skilyrði, hefði mátt 
vænta vantrausts og ótta við frekari að-
gerðir í gengismálum, er hefðu getað gert 
lausn efnahagsvandamálanna enn erfiðari 
en ella. 

Það, sem hér hlaut öðru fremur að koma 
til álita, var þróun útflutningsframleiðslu 
og verðlags, svo og greiðslujafnaðar, að 
undanförnu. Er það kunnara en frá þurfi að 
segja, að í þessum efnum hafa komið upp 
á árinu meiri vandamál en Íslendingar hafa 
staðið frammi fyrir um áratugi. Hafa horf-
ur varðandi útflutningstekjur farið síversn-
andi síðustu mánuði og veldur því margt, 
svo sem verðfall margra mikilvægustu 
framleiðsluafurða þjóðarinnar, lokun skreið-
armarkaða og erfið aflabrögð, nú síðast á 
haustsíldveiðum vegna þrálátra ógæfta. Til 
loka septembermánaðar var útflutningur 
orðinn einum fjórða minni en á sama tíma 
árið 1966, og er útlit fyrir, að samanburður-
inn verði enn óhagstæðari, þegar á árið í 
heild er litið. Hefur þessi þróun annars veg-
ar valdið alvarlegri rýrnun í afkomu og 
fjárhagsgetu sjávarútvegsins, en hins veg-
ar mjög miklum halla í viðskiptum þjóðar-
innar við útlönd, enda hafði gjaldeyrisstað-
an rýrnað um tæpar þúsund milljónir frá 
áramótum til októberloka. Samfara hinni 
miklu tekjurýrnun sjávarútvegsins hefur 
jafnframt orðið almenn tekjuskerðing í 
þjóðfélaginu, lækkun þjóðartekna og stöðn-
un í atvinnumálum. 

Stefna sú, sem fylgt hefur verið í efna-
hagsmálum að undanförnu, hefur miðað að 
því að leita lausnar á þessum vandamálum 
án lækkunar á gengi íslenzku krónunnar. 
Þótti rétt að freista þess svo lengi sem kost-
ur var, þar sem gengisbreyting hlýtur ætíð 
að hafa ýmis efnahagsleg vandamál í för 
með sér. Eftir gengisfellingu sterlings-
pundsins varð gengisbreyting krónunnar 
hins vegar ekki lengur umflúin, og var það 
skoðun Seðlabankans, að við þær aðstæður 
kæmi ekki annað til mála en að miða hina 
nýju skráningu hennar við heildaraðstæður 
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í íslenzkum þjóðarbúskap, eins og þær eru 
nú. Miðar því hið nýja gengi að því, að 
hægt verði að reka útflutningsatvinnuvegi 
þjóðarinnar í heild hallalaust og án styrkja 
úr ríkissjóði. Er jafnframt að því stefnt, 
að gengisbreytingin geti haft örvandi áhrif 
á aðrar framleiðslugreinar, svo sem ýmsar 
mikilvægar greinar iðnaðar, sem átt hafa 
við örðugleika að etja að undanförnu. 

Megintilgangur gengisbreytingar þeirr-
ar, sem nú hefur verið ákveðin, er að skapa 
bætt skilyrði til framleiðsluaukningar og 
verðmætasköpunar, en til þess að honum 
verði náð, er nauðsynlegt að framkvæma 
ýmsar hliðarráðstafanir, er tryggi grund-
völl hins nýja gengis og komi í veg fyrir 
óeðlilega efnahagslega röskun. Atburði þá, 
sem að dómi Seðlabankans hafa gert þessa 
gengisbreytingu óumflýjanlega, bar brátt 
að, og hefur timi til ákvarðana verið svo 
stuttur, að ekki hefur reynzt kleift að kanna 
til fulls, hverra aðgerða væri þörf í þessu 
efni. Eru mál þessi nú til gaumgæfilegrar 
athugunar, en Seðlabankinn vill þó þegar 
á þessu stigi taka fram eftirfarandi, er 
hann telur miklu skipta. 

Í fyrsta lagi er á það að benda, að afkoma 
ýmissa greina sjávarútvegsins er mjög mis-
munandi, og hefur því við gengisbreyting-
una fyrst og fremst orðið að hafa hliðsjón 
af meðalafkomu atvinnuvegarins í heild, en 
ekki af þeim rekstri, sem sýnir bezta af-
komu, né heldur þeim, sem verst er staddur. 
Af þessu leiðir, að nauðsynlegar verða ráð-
stafanir til tekjujöfnunar innan sjávarút-
vegsins, svo og aðgerðir, er miði að endur-
skipulagningu og endurbótum þess hluta 
fiskiðnaðarins, sem haft hefur lakasta af-
komu að undanförnu. Jafnframt er nauð-
synlegt, að þetta tækifæri sé notað til þess 
að koma á öflugum verðjöfnunarsjóði fisk-
iðnaðarins, er geti í framtíðinni að nokkru 
leyti varið bæði sjávarútveginn sjálfan og 
þjóðfélagið í heild gegn áhrifum sams konar 
verðsveiflna erlendis og átt hafa sér stað 
undanfarið. 

Í öðru lagi er það meginskilyrði þess, að 
gengisbreytingin geti haft þau áhrif, sem 
til er ætlazt, og leiðrétt það misræmi, sem 
myndazt hefur í þjóðarbúskap Íslendinga að 

undanförnu, að tryggt sé, að ávinningur 
hennar eyðist ekki upp að nýju í hækkunum 
innlends verðlags og kostnaðar. Hér verður 
að hafa í huga, að óhjákvæmilegt er að leið-
rétta þann heildarhalla, sem myndazt hefur 
í þjóðarbúskapnum vegna tekjurýrnunar 
undanfarins árs, með því að samræmt sé 
að nýju neyzla og fjárfesting annars vegar 
og raunverulegar þjóðartekjur hins vegar. 
Seðlabankinn telur einnig sérstaka ástæðu 
til að benda á það í þessu sambandi, að 
hinir háu tollar, sem greiða verður af mörg-
um vöruflokkum hér á landi, hafa í för með 
sér misræmi í verðlagi, sem tækifæri er til 
að leiðrétta, þegar gengisbreyting á sér 
stað. Er nauðsynlegt, að endurskoðun tolla 
með þetta fyrir augum verði framkvæmd 
sem allra fyrst. 

Að lokum vill Seðlabankinn lýsa þeirri 
von sinni, að takast megi að halda svo á 
málum, að ekki eigi sér stað, vegna gengis-
breytingarinnar rýrnun á verðgildi peninga 
umfram það, sem óumflýjanlegt er. Jafn-
fi'amt mun hann hefja að nýju viðræður við 
viðskiptabankana um leiðir til þess að 
taka sem fyrst upp verðtryggingu spari-
f jár á grundvelli löggjafar, sem fyrir hendi 
er um það efni." 

Ráðstafanir vegna gengisbreytingarinnar. 
Eftir að Seðlabankinn hafði tilkynnt nýtt 

stofngengi íslenzku krónunnar, samþykkti 
Alþingi lög nr. 69 25. nóvember 1967 um 
ráðstafanir, sem taldar voru nauðsynlegar 
vegna ákvörðunar um nýtt gengi krónunn-
ar. Þessar ráðstafanir eru að verulegu 
leyti hliðstæðar þeim ráðstöfunum, sem 
gerðar voru í sambandi við gengisbreyting-
arnar 1960 og 1961. Mikilvægustu ákvæði 
laganna eru um meðferð gengismunar af 
erlendum eignum og skuldum bankanna 
vegna gengisbreytingarinnar og að greiða 
skuli útflytjendum útfluttra afurða, sem 
framleiddar eru fyrir árslok 1967, á því 
gengi, sem gilti fyrir 19. nóvember 1967. 
Um ráðstöfun á fé, sem þannig kemur inn 
sem mismunur á andvirði skilaðs gjaldeyris 
á eldra gengi og andvirðis á hinu nýja 
gengi voru síðan samþykkt lög nr. 74/1967 
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varðandi landbúnaðarafurðir og lög nr. 
79/1967 varðandi sjávarafurðir. 

Stofnaður var með lögum sérstakur reikn-
ingur í Seðlabankanum, gengisbreytingar-
reikningur. Á gengisbreytingarreikning var 
færður sá gengismunur, sem fram kom hjá 
þeim bönkum, er verzla með erlendan gjald-
eyri, með tilliti til erlendra eigna og skulda 
viðkomandi banka, þar með taldar inn-
stæður og skuldir í krónum á nafni erlendra 
aðila, sem gengistryggðar eru með sérstök-
um samningi, og falla þar undir skulda-
reikningar ríkissjóðs við alþjóðastofnanir. 
Gulleign Seðlabankans telst til erlendra 
eigna í þessu sambandi. Á gengisbreyting-
arreikning var enn fremur færður sá geng-
ismunur, sem myndast við það, að gjald-
eyrisbankarnir höfðu fyrir gengisbreyt-
inguna innt af hendi greiðslur vegna banka-
ábyrgða, sem síðar voru eða verða gerðar 
upp við innflytjendur á nýja genginu. 
Greiðslufrestsábyrgðir verða gerðar upp við 
innflytjendur á eldra genginu, ef skjöl 
höfðu verið afhent fyrir breytinguna, og 
myndast þvi enginn gengismunur þeirra 
vegna. Þá var að lokum ákvæði um að færa 
á gengisbreytingarreikning eftirstöðvar 
reikninga vegna gengisbreytinganna 1960 
og 1961. 

Þegar gjaldeyri fyrir útfluttar afurðir 
framleiddar fyrir árslok 1967 er skilað til 
banka, slcal útflytjendum greitt á því gengi, 
sem gilti fyrir 19. nóvember 1967. Mismun-
ur á andvirði skilaðs gjaldeyris á eldra 
genginu og nýja genginu er færður á sér-
stakan reikning á nafni ríkissjóðs í Seðla-
bankanum. Fé, sem á reikninginn kemur, er 
með sérstökum lögum ráðstafað í þágu 

þeirra atvinnuvega, sem eiga viðkomandi 
afurðaandvirði. 

Með lögum nr. 74 18. desember 1967 
var síðan ákveðið, að fé, er kemur vegna 
útfluttra landbúnaðarafurða á reikning rík-
issjóðs samkvæmt lögum nr. 69/1967, skuli 
notað til þarfa landbúnaðarins samkvæmt 
ákvörðun landbúnaðarráðherra. 

Þá var með lögum nr. 79 29. desember 
1967 ákveðið, að fé það, sem kemur á reikn-
ing ríkissjóðs í Seðlabankanum vegna út-
fluttra sjávarafurða, samkvæmt lögum nr. 
69/1967, skuli lagt í sérstakan gengishagn-
aðarsjóð, eftir að greidd hafa verið ýmis 
gjöld og kostnaður vegna umræddrar fram-
leiðslu. Lögin ákveða, að ríkisstjórnin skuli 
ráðstafa gengishagnaðarsjóði í þágu sjávar-
útvegsins þannig: 

a. Allt að einum fjórða til greiðslu á vá-
tryggingariðgjöldum fiskiskipa. 

b. Allt að einum fjórða til Fiskveiðasjóðs 
Íslands til þess að greiða fyrir endur-
skipulagningu fiskiðnaðarins til fram-
leiðniaukningar. Skal fé þetta renna til 
sérstakrar deildar innan Fiskveiðasjóðs. 

c. Allt að einum f jórða til sérstaks gengis-
jöfnunarsjóðs við Fiskveiðasjóð Íslands, 
er varið skal til lánveitinga vegna geng-
istaps af lánum til fiskiskipa, sem bund-
in eru gengi erlends gjaldeyris. 

d. Afganginum sem stofnframlagi til Verð-
jöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins. 

Önnur atriði varðandi framkvæmd geng-
isbreytingarinnar og ákvæði framan-
greindra lagasetninga þar að lútandi eru 
að mestu tæknilegs eðlis, sem ekki þykir 
ástæða að gera nánari grein fyrir hér. 



Ársskýrsla O E C D um Ísland 

Efnahags- og framfarastofnunin í París 
birti 9. febrúar sl. ársskýrslu sína um efna-
hagsmál á íslandi. Fjallar skýrslan um 
ástand og þróun íslenzkra efnahagsmála. 
Fara hér á eftir inngangur skýrslunnar og 
niðurstöður hennar í íslenzkri þýðingu: 

Inngangur. 
Ör hagvöxtur hefur verið á Íslandi und-

anfarin ár, og óx þjóðarframleiðslan að 
meðaltali um 5,8% á ári á fimm ára tíma-
bilinu frá 1961 til 1966. Vöxtur þjóðar-
teknanna varð enn meiri en þetta vegna 
bættra viðskiptakjara. Á hinn bóginn fylgdi 
hagvextinum mikil hækkun framleiðsiu-
kostnaðar og verðlags, er stafaði af of mik-
illi þenslu eftirspurnar og of mikilli aukn-
ingu kaupgjalds og tekna. Þrátt fyrir þetta 
hélzt greiðslujöfnuðurinn út á við tiltölu-
lega traustur, og stuðluðu góð aflabrögð og 
örar verðhækkanir útflutningsafurða að 
þessu. Gjaldeyrisforðinn hélt áfram að auk-
ast mestan hluta þessa tímabils. 

Ástandið breyttist mjög á síðastliðnu ári. 
Minnkun erlendrar eftirspurnar, er kom 
fram í verðlækkun útflutningsafurða, dró 
úr vexti þjóðarframleiðslu og þjóðartekna 
á árinu 1966. Á árinu 1967 minnkaði út-
flutningurinn verulega vegna slæmra afla-
bragða og enn frekari samdráttar erlendrar 
eftirspurnar. Þjóðarframleiðsla dróst sam-
an, og mikill greiðsluhalli leiddi af sér öra 
minnkun gjaldeyrisforðans. Verðlag og 
kaupgjald hélzt óbreytt frá haustinu 1966 
til haustsins 1967. Auknar niðurgreiðslur og 
minnkandi eftirspurnarþensla áttu sinn 
þátt í þessu. Hár framleiðslukostnaður olli 

atvinnuvegunum áframhaldandi erfiðleik-
um, þrátt fyrir stöðugleika kaupgjaldsins. 
Á síðustu mánuðum hafa þýðingarmiklar 
ráðstafanir verið gerðar til þess að tak-
marka vöxt innlendrar eftirspurnár og 
koma aftur á jafnvægi út á við. Gengisfell-
ing sterlingspundsins gaf tilefni til leið-
réttingar á gengi íslenzkrar krónu. Nýja 
gengið, sem tilkynnt var 24. nóvember, er 
kr. 57,00 fyrir Bandaríkjadollar, og felur í 
sér 24,6% gengislækkun gagnvart Banda-
ríkjadollar og 12% gagnvart sterlingspund-
inu. 

Niðurstöður. 
Greiðslujöfnuður landsins varð mjög 

óhagstæður á árinu 1967, að mestu af völd-
um óhagstæðra ytri skilyrða, einkum lé-
legra aflabragða og mikils verðfalls út-
flutningsafurða. Leiddi þessi þróun til mik-
illar rýrnunar gjaldeyrisforðans. Jafnframt 
hafði mikil hækkun framleiðslukostnaðar 
um árabil, ásamt verðfallinu, er síðar varð, 
valdið atvinnuvegunum erfiðleikum og teflt 
í tvísýnu, hvort unnt væri að reka útflutn-
ingsatvinnuvegina og þær framleiðslu-
greinar, er keppa við innflutning, á arðbær-
um grundvelli. Þegar þar við bættist gengis-
felling sterlingspundsins og nokkurra ann-
arra gjaldeyristegunda, var breyting á 
gengi íslenzku krónunnar í rauninni óhjá-
kvæmileg. 

Verulegs bata á jöfnuðinum út á við virð-
ist mega vænta á árinu 1968. Líkur virðast 
á því, að nokkur bati muni verða á afla-
brögðum og afurðaverði. Gerðar hafa ver-
ið ráðstafanir til þess að hafa hemil á 
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aukningu innlendrar eftirspurnar og inn-
flutnings, auk þess sem gengisbreytingin 
ætti að hafa verulega þýðingu. Enda þótt 
áhrif gengisbreytingarinnar og annarra að-
gerða komi ekki fram að fullu fyrr en eftir 
nokkurn tíma, má vænta þess, að verulega 
dragi úr halla á viðskiptajöfnuði á árinu 
1968. Af þessu sökum og vegna þess f jár-
magnsinnflutnings, sem sennilega mun 
eiga sér stað á, árinu, má vænta þess, að 
gjlaldeyrisforðinn hætti að minnka, og 
jafnvel, að hann gæti aukizt eitthvað á ný. 

Mikið mun þó komið undir stefnu stjórn-
arvaldanna og viðhorfi launþega, atvinnu-
rekenda og bænda. Eitt helzta viðfangsefnið 
verður að draga úr verðhækkunum af völd-
um gengisfellingarinnar og koma í veg fyr-
ir, að óhjákvæmileg verðhækkun innfluttra 
vara verði til þess að hrinda af stað víxl-
hækkunum verðlags og kaupgjalds. Gengis-
fellingin var nauðsynleg vegna mikils halla 
út á við, er var afleiðing verðfalls og afla-
brests, ásamt of mikilli hækkun kaupgjalds 
og annarra tekna á undanfarandi tímabili. 
Til þess að jafnvægi út á við náist á nýjan 
leik, þarf að beina framleiðsluöflunum í rík-
ari mæli að útflutningi og að framleiðslu, 
er komi í stað innflutnings. Helztu leiðirn-
ar til þess að koma þessu fram eru bætt 
samkeppnisaðstaða atvinnuveganna og 
minnkun kaupgetu neytenda af völdum 
hækkaðs innflutningsverðlags. Verðhækk-
anirnar af völdum gengisfellingarinnar 
réttlæta þvi ekki hækkun kaupgjalds. 
Áframhaldandi festa í kaupgjaldi og verð-
lagi er því nauðsynlegt skilyrði þess, að 
gengisbreytingin sé ekki unnin fyrir gýg. 

Af þessu má draga þýðingarmiklar 
ályktanir um stefnu stjórnarvalda. Augljós-
lega er æskilegt, að haldið verði uppi var-
kárri stjórn almennrar eftirspurnar, svo 
að stuðlað sé að bættum viðskiptajöfnuði 
og festu í kaupgjaldsmálum. Nokkuð slakn-
aði á eftirspurn á árinu 1967. Eftir núver-
andi horfum og efnahagsstefnu að dæma, 
virðist líklegt, að efnahagsstarfsemin muni 
aðeins aukast hægum skrefum á árinu 1968, 
þannig að eftirspurn muni haldast tiltölu-
lega slök. Hins vegar rikir óhjákvæmilega 
um þetta talsverð óvissa, ekki sízt þar sem 
atvinnustarfsemin er svo mjög háð breyti-

legum sjávarafla, en einnig meðfram vegna 
þess, að stefnan í efnahagsmálum, ekki sízt 
að því leyti sem hún kemur fram i afgreiðslu 
fjárlaga fyrir árið 1968, er ekki orðin full-
mótuð, þegar þetta er ritað. Af þessum sök-
um er þýðingarmikið, að stjórn eftirspurn-
arinnar sé haldið sveigjanlegri, svo að hægt 
sé að hamla gegn of mikilli aukningu eftii'-
spurnar, ef til kemur. 

Enn fremur hafa stjórnarvöldin þýðing-
armiklu hlutverki að gegna við að efla skiln-
ing allra hlutaSeigandi aðila á nauðsyn sem 
mestrar festu kaupgjalds og annarra tekna. 
En við skilyrði óbundinna samninga um 
kaupgjald og tekjur bænda mun árangur 
gengisfellingarinnar í bættum jöfnuði út 
á við vera að mjög miklu leyti kominn undir 
samstarfsvilja og ábyrgri afstöðu launþega, 
atvinnurekenda og bænda. 

Stjórnarvöldin kunna að vilja hagnýta 
þær aðstæður, sem nú hafa skapazt, til 
þess að gera ráðstafanir til bættra starfs-
hátta í ýmsum greinum efnahagslifsins. í 
fyrsta lagi hefur reynsla síðustu ára leitt 
í ljós, að þörf er á kerfi, er draga myndi 
úr tekjusveiflum af völdum breytilegs afla 
og útflutningsverðlags. Verðjöfnunarsjóð-
ur frystiafurða, sem nýlega hefur verið sett-
ur á fót, er upphaf á þessari braut, en 
vandlega verður að gæta þess, að kerfið 
sé miðað við raunhæft útflutningsverðlag. 
Svipað fyrirkomulag ætti einnig að geta 
orðið gagnlegt í öðrum greinum sjávarút-
vegsins. 

Í öðru lagi hefur vegna tillits til kjara-
málanna reynzt mjög örðugt að framfylgja 
stefnu í fjármálum ríkisins, er ynni gegn 
verðbólguþróun. Hinn verulegi greiðsluhalli, 
sem myndaðist á árinu 1967, varð að miklu 
leyti til vegna aðgerða til að stöðva hækkun 
verðlags og kaupgjalds. Enda þótt stöðvun 
verðlags og kaupgjalds hafi í sjálfu sér 
verið þýðingarmikill árangur, átti sú aukn-
ing niðurgreiðslna og styrkja, sem kom 
henni til leiðar, bersýnilega þátt í að auka 
eftirspurn í landinu, þ. á m. eftirspurn eftir 
innflutningi, og olli þannig nokkru um hinn 
óhagstæða. greiðslujöfnuð gagnvart út-
löndum. Það er því athugunarefni, hvernig 
bæta megi hagstjórnaraðferðirnar, svo að 
beita megi fjármálastjóm ríkisins til 
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stjórnar efnahagsmála án þess að valda 
röskun á vettvangi verðlags og kaupgjalds 
Hin nýja vísitala framfærslukostnaðar, sem 
gagnstætt hinni fyrri felur ekki í sér beina 
skatta, er þýðingarmikið skref í þessa átt. 

Í þriðja lagi getur stefna stjórnarvald-
anna stuðlað að aukinni hagræðingu og 
framleiðni, enda þótt þetta verkefni hljóti 
að miklu leyti að vera á vettvangi atvinnu-
fyrirtækjanna sjálfra og samtaka þeirra. 
Eins og málum er háttað, er líklegt, að að-
gerðir stjórnarvalda geti einkum komið að 
gagni við umbætur á skipulagsbyggingu 
atvinnuveganna. Þar sem atvinnuvegir 
landsmanna eru einkum byggðir upp af til-

tölulega smáum fyrirtækjum, kann að vera 
fyrir hendi verulegt svigrúm til að ná auk-
inni hagkvæmni með sameiningu í stærri 
einingar. Þessar ráðstafanir má efla með 
aðgerðum stjórnarvalda, einkum á sviði 
lánsfjármála. Enn fremur hefur aukið 
frjálsræði í utanrikisviðskiptum og niður-
færsla tolla á síðustu árum haft i för með 
sér harðari samkeppni eiiendis frá og ýtt 
undir hagræðingu í iðnaði, er starfar fyrir 
innlendan markað. Tollar eru enn háir, og 
gæti frekari lækkun þeirra verið þvðingar-
mikill þáttur í stefnu stjórnarvaldanna til 
að stuðla að aukinni framleiðni. 



TÖFLUR OG LÍNURIT 

I. tafla. Þjóðarframleiðsla og verðmœtaráðstöfun 1964—1966. 
Millj. kr. 

Hlutfallsleg skipting Aukning f. f. ári í % 
Verðlag hvers árs Verðlag ársins 1960 

1) Fela í sér áhrif breyttra viðskiptakjara út á við, miðað við árið 1960. Eiga saman ásamt innflutningi til 
að fá fram verðmætaráðstöfun. 
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II. tafla. Fiskaflinn í tonnum og hagnýting hans 1965—1967. 
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III. tafla. Framleiðsla mjólkurafurða og sala þeirra innan lands 1965—1967. 

IV. tafla. Iðnaðarframleiðsla 1966—1967. 

Allt árið 2. ársfj. 3. ársfj. 4. ársfj. 

1966 1967 1966 1967 1966 1967 1966 1967 
Raforkuvinnsla: 

Vatn (GWst) 625 664 141 159 157 157 168 175 
Varmi (GWst) 43 31 7 4 5 4 16 12 

V. tafla. Samgöngur 1966—1967. 

Allt árið 2. ársfj. 3. ársfj. 4. ársfj. 
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VI. tafla. Vísitölur verðlags og tekna. 

Vísitölur, 
ársmeðaltöl Framfœrslu- Neyzluvöru- Byggingar- Atvinnu-
1960 = 100,0 kostnaður1 ) verðlag2 ) kostnaður3 ) Timakaup4 ) tekjur5) 

1960 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1961 105,1 111,1 113,5 107,0 108,2 
1962 116,6 124,2 125,2 121,7 131,2 
1963 132,0 139,9 134,9 139,9 158,2 
1964 157,4 167,1 154,7 172,5 204,8 
1965 168,5 179,5 180,5 199,3 252,7 
1966 186,4 202,3 207,4 238,6 310,9 
1967 193,0 209,1 250,9 

Hcekkun frá fyrra ári % 
1961 5,1 11,1 13,5 7,0 8,2 
1962 10,9 11,8 10,3 13,7 21,3 
1963 13,2 12,6 7,7 15,0 20,6 
1964 19,2 19,4 14,7 23,3 29,5 
1965 7,1 7,4 16,7 15,5 23,4 
1966 10,6 12,7 14,9 19,7 23,0 
1967 3,5 3,4 5,1 

Hœkkun yfir árið % 
1960 3,3 16,8 14,1 
1961 11,5 12,7 12,2 
1962 10,3 9,8 6,3 
1963 16,9 16,0 12,1 
1964 11,9 12,2 7,1 
1965 9,1 11,5 22,6 26, 1 
1966 7,2 8,0 6,7 10,5 
1967 10,9 9,8 3,4 

Framfœrslukostnaðuv Neyzluvöruverðlag Byggingarkostnaður 
Vísitölur eftir mánuðum, 
ársmeðaltal 1960 = 100 1965 1966 1967 1965 1966 1967 1965 1966 1967 

Janúar 163 177 190 172 192 207 (161) (.199) (212) 
Febrúar 164 178 190 173 193 207 169 200 212 
Marz 164 179 190 174 194 207 (173) (202) (212) 
Apríl 165 180 190 175 195 207 (174) (203) (212) 
Maí 166 186 190 176 202 207 (175) (205) (212) 
Júní 166 186 190 176 202 207 177 209 212 
Júlí 167 187 190 177 203 207 (182) (210) (212) 
Agúst 168 190 190 178 207 207 (186) (211) (212) 
September 169 193 190 179 209 207 (189) (212) (212) 
Október 172 193 190 185 209 207 190 212 2127) 
Nóvember 175 190 201 189 207 218 (191) (212) 

2127) 

Desember 176 190 2036) 190 207 2216) (198) (212) 
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VII. tafla. Inn- og útflutningur og vöruskiptajöfnuður í millj. kr. 
eftir mánuðum 1965—1967. 

Inn- og útfluttar vörur (án skipa og flugvéla). 
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VIII. tafla. Útflutningur helztu vöruflokka í millj. kr. og hlutfallstölum. 

Allt árið Janúar—nóv. 

1965 1966 1966 1967 
millj. kr. % millj. kr. % mittj. kr. % millj. kr. % 

Sjávarafurðir: 
Ísfiskur 187,9 3,4 150,1 2,5 138,9 2,7 123,6 3,3 
Frystur fiskur 1.244,7 22,4 1.207,5 20,0 1.097,2 21,5 916,7 24,4 
Fryst síld 164,0 12,9 169,5 2,8 118,7 2,3 79,5 2,1 
Saltfiskur 545,1 19,8 546,8 9,0 535,4 10,5 411,1 10,9 
Skreið 375,9 [6,8 309,9 5,1 273,8 5,4 133,3 3,6 
Saltsild 491,1 ,8,8 581,8 9,6 367,4 7,2 275,0 7,3 
Fiskmjöl 133,4 2,4 129,7 2,1 116,9 2,3 77,5 2,1 
Síldarmjöi 943,4 17,0 1.116,6 18,5 940,8 18,4 659,0 17,5 
Karfamjöl 24,2 0,4 ; 16,4 0,3 [14,1 [0,3 12,7 0,3 
Þorskalýsi 65,2 1,2 48,7 0,8 44,2 0,9 24,3 0,6 
Síldarlýsi 677,6 12,2 882,1 14,6 729,6 14,3 412,1 10,9 
Hvallýsi 28,2 0,5 22,5 0,4 22,5 0,4 13,5 0,4 
Hrogn, söltuð og fryst . . . . 129,9 2,3 109,9 1,8 108,8 2,1 86,8 2,3 
Humar og rækja, fryst . . . . 129,8 12,3 179,6 3,0 168,5 3,3 114,0 3,0 
Fiskmeti, niðursoðið 32,6 0,6 45,1 0,7 41,7 0,8 34,2 0,9 
Hvalkjöt, fryst 23,9 0,4 18,4 0,3 18,4 0,4 25,9 0,7 
Aðrar sjávarafurðir 59,9 1.1 60,9 1,0 54,1 1,1 37,5 1,0 

Sjávarafurðir, samtals 5.256,8 94,5 5.595,5 92,5 4.791,0 93,9 3.436,7 91,3 

Landbúnaðarafurðir: 
Ull 16,8 0,3 10,8 0,2 10,6 0,2 1,8 0 
Ullarteppi 9,4 0,2 13,7 0,2 13,0 0,2 16,0 0,4 
Prjónavörur úr ull 16,7 0,3 25,0 0,4 23,2 0,5 25,0 0,7 
Gærur og skinn 105,0 1,9 131,4 2,2 96,4 1,9 81,3 2,2 
Kindakjöt, fryst 33,1 0,6 48,6 0,8 47,8 0,9 62,1 1,6 
Aðrar landbúnaðarafurðir . 73,4 1,3 80,5 1,4 75,9 1,5 62,5 1,7 

Landbúnaðarafurðir, samtals 254,4 4,6 310,0 5,2 266,9 5,2 248,7 6,6 

Aðrar vörur 47,7 0,9 141,5 2,3 45,0 0,9 79,7 2,1 

Alls 5.558,9 100,0 6.047,0 100,0 5.102,9 100,0 3.765,1 100,0 
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IX. tafla. Viðskipti við einstök lönd í millj. kr. 1965—1967. 

Innflutningur, cif. Útflutningur, fob. 

Jan.-nóv. Jan.-nóv. 
1965 1966 1967 1965 1966 1967 

Fríverzlunarbandalagið: 
Bretland 821,4 917,2 865,8 1.133,1 997,0 804,4 
Danmörk 534,0 540,4 578,1 394,3 354,3 207,6 
Færeyjar 0,2 0,5 0,6 19,4 26,6 29,7 
Noregur 367,9 677,8 533.9 86,1 164,6 45,8 
Svíþjóð 311,0 466,7 425,0 392,1 502,7 255,7 
Austurríki 10,1 14,1 13,4 0,7 0,9 0,1 
Portúgal 20,2 19,5 11,7 95,7 180,4 188,4 
Sviss 45,2 61,7 58,5 11,9 22,5 12,6 
Finnland 135,8 163,2 142,3 179,7 197,7 96,3 

Samtals 2.245,8 2.861,1 2.629,3 2.313,0 2.446,7 1.640,6 
Efnahagsbandalagið: 

2.245,8 2.629,3 

Belgía 107,9 .144,2 129,9 68,5 79,3 38,6 
Frakkland 73,6 85,0 85,1 76,0 95,4 56,8 
Holland 304,0 339,4 421,8 199,0 337,2 106,8 
Ítalía 54,8 91,6 99,2 308,0 203,9 123,1 
Luxemburg 0,2 1,3 1,8 0,1 0,2 0,2 
Vestur-Þýzkaland 731,8 875,9 851,4 458,0 523,5 228,8 

Samtals 1.272,3 1.537,4 1.589,2 1.109,6 1.239,5 554,3 
Austur-Evrópulönd: 

Austur-Þýzkaland 123,3 39,1 142,1 72,6 59,4 46,7 
Búlgaría 0,5 0,2 0,4 0,1 0,9 -

Pólland 127,4 124,0 [85,5 123,8 136,8 78,4 
Rúmenía 36,8 16,9 18,2 32,9 29,9 22,9 
Rússland 520,9 473,2 438,0 291,5 427,3 487,4 
Tékkóslóvakia 119,9 109,6 92,1 117,1 52,7 35,3 
Ungverjaland 13,7 7,5 6,4 1,8 12,1 0,1 

Samtals 942,5 770,5 782,7 639,8 719,1 670,8 
Önnur Evrópulönd: 

670,8 

Grikkland 0,4 0,2 0,3 61,2 96,0 36,7 
Írland 3,4 6,6 3,6 45,7 35,7 13,4 
Júgóslavía 1,1 1,3 2,2 1,3 2,3 6,7 
Spánn 40,4 38,7 31,2 134,1 169,8 96,0 
Tyrkland 0,3 0,4 0,6 1,6 0,6 0,7 

Samtals 45,6 47,2 37,9 243,9 304,4 153,5 
Norður-Ameríka: 

153,5 

Bandaríkin 760,1 932,7 1.018,2 912,5 1.000,7 549,4 
Kanada 232,7 250,9 15,3 26,1 18,3 20,4 

Samtals 992,8 1.183,6 1.033,5 938,6 1.019,0 569,8 

Nígería 0,2 0,2 0,1 244,6 213,7 74,8 
Japan 216,6 263,9 254,2 0,0 21,0 1,2 
Brasilia 81,1 72,8 75,7 38,3 33,8 30,8 
Ísrael 11,3 11,3 9,1 14,8 5,7 0,9 
Önnur lönd 93,4 104,6 157,7 20,6 44,0 68,4 

Alls: 5.901,6 6.852,6 6.569,4 5.563,2 6.046,9 3.765,1 



X. tafla. Gjaldeyrisstaða bankanna. 

Skýringar við X. töflu. Allar tölur í töflunni, að undanskildum 8. lið, eru miðaðar við skráð gengi á hverj-
um tíma. 

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

2. liður sýnir nettóeign bankanna af vixlum og ávísunum, sem greiðast eiga í erlendum gjaldeyri. 
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XII. tafla. Yfirlit um peningamál. 

1) Peningamagn: Samanlögð seðlavelta, innstæður í sparisjóðsávísanareikningum og hlaupareikningum við-
skiptabanka og sparisjóða að frádregnu geymslufé vegna innflutnings. 

2) Mótvirðisfé er skv. reikn. Seðlabankans, og geymslufé er hjá viðskipabönkum vegna innflutnings. 
3) Lán Seðlabanka til ríkissjóðs og fjárfestingarlánastofnana, nettó: Samanlagðar tölur úr 2. og 5. dálki í 

XIII. töflu. 
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XIII. tafla. Úr reikningum Seðlabankans. 

1) Tölur í 2., 4. og 5. dálki sýna reikningsstöðu ríkissjóðs og ríkisstofnana, innlánsstofnana og fjárfestingar-
lánastofnana við Seðlabankann. 

2) Mótvirðisfé: Þarna er auk mótvirðisfjár á nafni ríkissjóðs og Framkvæmdabankans talið mótvirði banda-
rískra vörukaupalána (P. L. 480). 
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XIV. tafla. Innlán og útlán viðskiptabanka og sparisjóða. 

Spariinnlán Veltiinnlán Útlán 

Spari- Spari- Spari-
Í millj. kr. Bankar sjóðir Samtals Bankar sjóðir Samtals Bankar sjóðir Samtals 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1956 896,5 324,7 1221,2 452,7 36,0 488,7 2140,3 328,4 2468,7 
1957 975,9 412,0 1387,9 564,6 55,3 619,9 2352,8 415,9 2768,7 
1958 . . . 1072,5 488,2 1560,7 679,7 86,2 765,9 2779,0 511,7 3290,7 
1959 . . . 1224,5 582,9 1807,4 719,1 121,2 840,3 3270,5 638,4 3908,9 
1960 . . . 1504,0 676,0 2180,0 690,1 118,7 808,8 3495,5 702,4 4197,9 
1961 . . . 2013,3 712,1 2725,4 966,7 87,9 1054,6 3888,5 661,5 4550,0 
1962 . . . 2567,8 924,0 3491,8 1118,9 127,1 1246,0 4273,6 862,4 5136,0 
1963 . . . 3299,4 909,1 4208,5 1084,8 97,4 1182,2 5093,7 809,9 5903,6 
1964 . . . 4041,2 921,5 4962,7 1403,3 101,0 1504,3 5821,0 800,1 6621,1 

1) Innlánin í töflunni eru nettóinnlán, þ. e. innlán stofnana innbyrðis eru ekki meðtalin. 
2) Innstæður á sparisjóðsávísanareikningum eru taldar með veltiinnlánum, en ekki spariinnlánum. 
3) Geymslufé vegna innflutnings er innifalið í veltiinnlánum. 
4) Tölur töflunnar miðast við skiptinguna í banka og sparisjóði á hverjum tíma. 
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GJALDEYRISSTAÐA BANKANNA 

AÐSTAÐA RÍKISSJÓÐS GAGNVART 
SEÐLABANKANUM 

HEILDARÚTLÁN BANKA OG SPARISJÓÐA 

PENINGAMAGN 

LAUSAFJÁRSTAÐA INNLÁNSSTOFNANA 
GAGNVART SEÐLABANKANUM 

ENDURKEYPTIR VÍXLAR 
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XV. tafla. Efnahagsreikningur Seðlabankans. 

í millj. kr. 
ÁRSLOK Mánaðarlok 1967 

í millj. kr. 
1965 1966 Júní Júlí Ágúst Sept. Okt. Nóv. 

Eignir: 
Gullforði 43,7 43,7 43,7 43,7 43,7 43,7 43,7 57,9 

Erlendar eignir 2.182,2 2.319,6 1.938,5 1.738,5 1.645,8 1.527,0 1.385,7 1.767,9 
a. Erlendir bankar 489,3 664,8 634,1 516,6 428,8 416,3 303,9 411,0 
b. Eriend verðbréf 1.626,3 1.574,9 1.250,5 1.172,5 1.176,8 1.070,1 1.044,3 1.278,0 
c. Erlendir vixlar 41,6 55,5 11,8 8,9 — — — 23,9 
d. Vöruskiptareikningar . . . 25,0 24,4 42,1 40,5 40,2 40,6 37,5 55,0 

Kvóti hjá Alþjóðagjaldeyrissj. 483,7 645,0 645,0 645,0 645,0 645,0 645,0 855,0 
a. Gullframlag 120,9 161,3 161,3 161,3 161,3 161,3 161,3 213,8 
b. Krónuframlag 362,8 483,7 483,7 483,7 483,7 483,7 483,7 641,2 

Innlánsstofnanir 1.165,0 1.401,1 1.402,5 1.391,0 1.404,1 1.492,6 1.625,8 1.716,1 
a. Óinnleystir tékkar — 12,9 47,2 60,5 49,0 35,3 46,2 39,5 
b. Reikningsskuldir 0,3 53,2 117,4 41,4 55,9 100,8 81,2 176,0 
c. Lán gegn verðbréfum . . . — 24,3 145,0 182,0 182,0 185,0 172,8 159,3 
d. Endurkeyptir víxlar 1.164,7 1.310,7 1.092,9 1.107,1 1.117,2 1.171,5 1.325,6 1.341,3 

Fjárfestingarlánastofnanir 209,3 239,7 317,8 317,7 318,7 314,5 315,6 319,6 
a. Reikningsskuldir 14,4 19,2 99,4 99,3 100,3 96,1 97,2 101,2 
b. Lán gegn verðbréfum . . . — 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 
c. Stofnlánad. sjávarútv. . . . 194,9 193,8 191,7 191,7 191,7 191,7 191,7 191,7 

Skuldir á hlaupareikningi 362,3 113,1 526,9 557,5 512,4 632,1 681,2 522,3 
a. Aðalviðskiptar. ríkissjóðs 310,6 - 403,7 434,8 339,9 431,4 463,3 338,6 
b. Aðrir ríkisreikningar . . . . 51,3 102,0 103,7 102,7 152,3 180,1 196,7 161,6 
c. Lán til ríkissjóðs vegna al-

14,2 þjóðastofnana 0,3 10,4 14,2 14,2 14,2 14,3 14,3 14,4 
d. Ríkisstofnanir — _ — — — — • — 0,2 
e. Aðrir reikningar 0,1 0,7 5,3 5,8 6,0 6,3 6,9 7,5 

Innlend verðbréf 506,8 490,8 544,7 572,3 570,2 575,1 583,7 630,1 
a. Ríkissjóður og ríkisstofn. 73,7 67,4 69,9 68,6 66,5 67,2 66,1 74,1 
b. Veðdeild Landsbanka . . . 120,3 108,4 122,4 122,4 122,6 122,6 122,6 124,4 
c. Aðrar fjárfestingarlánast. 135,3 114,8 154,1 163,3 163,3 163,1 162,1 150,8 
d. Bæjar- og sveitarfélög . . . 29,4 52,9 47,6 67,6 67,5 67,5 78,0 78,0 
e. Endurlánað erlent lánsfé 131,1 121,9 120,1 120,1 120,1 120,1 120.1 159,3 
f. Önnur verðbréf 17,0 25,4 30,6 30,3 30,2 34,6 34,8 43,5 

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

Fasteignir 6,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Ýmislegt 14,6 14,9 12,7 12,8 13,2 13,8 13,5 13,4 

Alls 5.006,6 5.304,9 5.468,8 5.315,5 5.190,1 5.280,8 5.331,2 5.919,3 
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XV. tafla. frh. Efnahagsreikningur Seðlabankans 

Í millj. kr. 
ÁRSLOK Mánaðarlok 1967 

Í millj. kr. 
1965 1966 Júní Júlí Ágúst Sept. Okt. Nóv. 

Skuldir: 
Seðlar 1.017,8 1.084,4 1.062,6 1.056,2 1.016,3 1.014,1 996,5 988,0 

Innlánsstofnanir 
a. Almennar innstæður . . . . 
b. Innstæður á uppsagnarr. 
c. Bundnar innstæður 
d. Mótvirði stofnlána 

1.797,4 
396,6 

9,8 
1.388,0 

3,0 

1.904,3 
166,5 

7,9 
1.727,2 

2,7 

1.952,7 
96,1 

4,7 
1.849,2 

2,7 

2.018,6 
156,1 

4,2 
1.855,6 

2,7 

1.981,3 
117,2 

4,2 
1.857,2 

2,7 

2.018,2 
140,0 

4,2 
1.871,3 

2,7 

2.133,9 
251,8 

4,2 
1.875,2 

2,7 

1.971.6 
99,1 

3,2 
1.866,6 

2,7 

Fjárfestingarlánastofnanir 151,0 123,2 212,4 179,7 106,4 88,4 95,3 143,4 

Tnnstæður á hlaupareikningi 
a. Aðalviðsk.reikn. ríkissjóðs 
b. Aðrir ríkisreikningar . . . . 
c. Rikisst., alm. innstæður . 
d. Ríkisst., uppsagnarreikn.. 
e. Aðrir reikningar 

688,5 

355.8 
158,0 
156,0 

18.7 

268,0 

42.8 
187.9 
37,3 

767,1 
82,6 

367,1 
141.0 
145.1 
31,3 

190,9 

39,2 
143,9 

7,8 

740,9 

312,3 
243,8 
144.2 
40.6 

126.3 

35.7 

696,0 

300,7 
209,3 
144,2 
41,8 

102,2 

35,7 

683.0 

293.1 
216,8 
134.2 
38,9 

102,2 

35,7 

666,3 

282.5 
221.6 
124,2 
38,0 

101,0 

35,7 

585.2 

219.3 
208,1 
124,2 
33.6 

99,8 

35.7 

597.6 

250.7 
202,1 
114,2 
30.6 

101,1 

35.7 

Mótvirðisfé 
a. Lokaður reikningur Fram-

kvæmdabankans 

688,5 

355.8 
158,0 
156,0 

18.7 

268,0 

42.8 
187.9 
37,3 

767,1 
82,6 

367,1 
141.0 
145.1 
31,3 

190,9 

39,2 
143,9 

7,8 

740,9 

312,3 
243,8 
144.2 
40.6 

126.3 

35.7 

696,0 

300,7 
209,3 
144,2 
41,8 

102,2 

35,7 

683.0 

293.1 
216,8 
134.2 
38,9 

102,2 

35,7 

666,3 

282.5 
221.6 
124,2 
38,0 

101,0 

35,7 

585.2 

219.3 
208,1 
124,2 
33.6 

99,8 

35.7 

597.6 

250.7 
202,1 
114,2 
30.6 

101,1 

35.7 
b. Mótvirðissjóður 1961 . . . 
c. Mótvirði vörukaupalána 

688,5 

355.8 
158,0 
156,0 

18.7 

268,0 

42.8 
187.9 
37,3 

767,1 
82,6 

367,1 
141.0 
145.1 
31,3 

190,9 

39,2 
143,9 

7,8 
88,9 

1,7 
63,9 
2,6 

63,9 
2,6 

63,9 
1,4 

63,9 
0,2 

63,9 
1,5 

Innstæður Alþjóðagjaldeyrissj. 363,6 484,4 484,4 484,4 484,4 484,4 484,4 855,8 

Innstseður alþjóðastofnana 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 

Erlendar skuldir 
a. Erlendir bankar 

415,9 
3,5 

276,1 
136,3 

419,1 
83,6 

213,6 
121,9 

476,7 
152,9 

354,3 
58,6 

369,6 
119,9 

438,8 
183,6 

452,5 
218,3 

461,3 
198,1 

b. Vöruskiptareikningar . . . 
c. Erlend lán til langs tíma . 

415,9 
3,5 

276,1 
136,3 

419,1 
83,6 

213,6 
121,9 

203,7 
120,1 

175,6 
120,1 

129,6 
120,1 

135,1 
120,1 

114,1 
120,1 

103,9 
159,3 

Ýmislegt 16,7 22,2 106,0 117,3 140,1 162,8 176,8 493,5 

Arðsjóöur 16,6 19,7 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 

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

Varasjóður 120,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 

Annað eigið fé 50,8 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4 

Alls 5.006,6 5.304,9 5.468,8 5.315,5 5.190,1 5.280,8 5.331,2 5.919,3 
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XVI. tafla. Efnahagur viðskiptabankanna* 

Sarnandreginn efnahagur Landsbanka, Útvegsbanka, Búnaðarbanka, 
Iðnaðarbanka, Verzlunarbanka og Samvinnubanka. 

Árslok Mánaðarlok 1967 
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XVII. tafla. Efnahagur sparisjóða. 
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XIX. tafla. Gengisskráning hjá Seðlabanka Íslands*) 
1. október 1967 til 31.janúar 1968. 
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XIX. tafla. Gengisskráning hjá Seðlabanka Íslands, frh. 

*) Gengi á eftirtöldum myntum, sem ekki eru sýndar á töflunni hefur verið óbreytt síðan 27. nóv. 1967: 

1 Bandaríkjadollar 56,93 kr. kaup 57,07 kr. sala 
100 tékkneskar krónur 790,70 „ „ 792,64 „ „ 
100 reikningskrónur 99,86 „ „ 100,14 „ „ 

1 reikningspund 136,63 „ „ 136,97 „ „ 

Frá síðasta yfirliti hefur gengi peseta breytzt þannig: 
27/11 1967 81,33 kr.kaup 81,53 kr. sala 
13/12 1967 81,80 „ „ 82,00 „ „ 




