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Um fjölgun gjaldeyrisbanka og endur-
skipulagningu bankakerfisins 

Það er eitt af einkennum bankakerf-
isins hér á landi, að aðeins tveir 

viðskiptabankar, Landsbankinn og Út-
vegsbankinn, hafa notið þeirra réttinda 
að kaupa og selja erlendan gjaldeyri. 
Hefur þessi sérstaða þeirra að vonum 
verið gagnrýnd af hálfu annarra banka, 
og hefur því verið haldið fram, að i 
þessu fyrirkomulagi fælist alvarleg við-
skiptaleg mismunun milli bankanna inn-
byrðis. 

Þvi verður ekki á móti mælt, að þessi 
gagnrýni er á nokkrum rökum reist. Á 
hinn bóginn er þessi tviskipting banka-
kerfisins orðin svo samgróin skipulagi 
íslenzkra peningaviðskipta, að frá henni 
verður ekki horfið nema með veigamikl-
um skipulagsbreytingum innan við-
skiptabankakerfisins. Er ástxða til að 
rekja stuttlega þær sögulegu orsakir, 
er ráðið hafa núverandi fyrirkomulagi. 

Tveir elztu bankarnir hér á landi, 
Landsbanki Íslands, sem stofnaður var 
1885 og var frá upphafi ríkiseign, og 

hinn hálferlendi Íslandsbanki, sem 
stofnaður var 1905, fengu það megin-
hlutverk i hendur að fjármagna upp-
byggingu hins nýja fiskiskipaflota Ís-
lendinga og hina vaxandi utanrikisverzl-
un, sem þá var að komast í hendur inn-
lendra fyrirtækja. Þessir bankar önn-
uðust því frá upphafi erlend viðskipti, 
og meginhluti fjármagns þeirra var 
bundinn í útgerð, fiskvinnslu og inn-
flutningsverzlun. 

Þriðji bankinn kom ekki til sögunn-
ar fyrr en árið 1930, þegar ráðizt var 
i að stofna nýjan ríkisbanka, Búnaðar-
banka Íslands, er átti að hafa það 
hlutverk að efla annan meginatvinnu-
veg þjóðarinnar, landbúnaðinn, sem 
fram að þvi hafði ekki notið mikillar 
bankaþjónustu. Sama árið, 1980, hafði 
Íslandsbanki lent í greiðsluþroti, og var 
Útvegsbankinn reistur á rústum hans, 
en mestallt hlutafé hans var í eigu rík-
isins. Tók Útvegsbankinn að öllu leyti 
við hlutverki Íslandsbanka, og féllu út-
lán hans í sama farveg. 



FJÁRMÁLATÍÐINDI 

II. 
Sú skipan, er komst á með þessum 

breytingum, hélzt óbreytt um nærfellt 
aldarfjórðung. Á því tímabili voru öll 
venjuleg bankaviðskipti í höndum rík-
isbankanna þriggja. Auk landbúnaðar 
beindust viðskipti Búnaðarbankans i 
vaxandi mæli að innlendri verzlun og 
iðnaði, en útflutningsframleiðsla og er-
lend viðskipti voru í höndum Lands-
bankans og Útvegsbankans. Er á leið, 
fóru að koma fram raddir um það, að 
þessir bankar sinntu ekki þörfum nýrra 
atvinnuvega sem skyldi, og munu erfið-
leikar og hörð lánsfjárskömmtun fyrstu 
eftirstríðsárin hafa átt drjúgan þátt í 
þeirri gagnrýni. 

Sú stefna, sem nú varð ofan á, var 
að veita með lögum leyfi til stofnunar 
hlutafélagabanka, er þjóna skyldu 
ákveðnum hagsmunum, en njóta í öllu 
sömu réttinda og ríkisbankarnir. Hinn 
fyrsti þessara banka, Iðnaðarbankinn, 
tók til starfa 1953, og var ríkið hlut-
hafi í honum, en þó í minni hluta. Næst 
var Verzlunarbankinn stofnaður árið 
1960 og Samvinnubankinn árið 1962, 
en báðir höfðu byrjað starfsemi nokkr-
um árum áður sem sparisjóðir. Á þvi 
ári, sem nú er að líða, voru enn sett lög, 
er heimila stofnun nýs hlutafélags-
banka, Alþýðubankans, en hann hefur 
enn ekki verið stofnaður. 

Engin ástæða er til að efa, að einlta-
bankarnir þrir hafi veitt nýju blóði inn 
i bankakerfið, aukið samkeppni og bætt 

þjónustu, einkum við uppvaxandi at-
vinnugreinar. Á hinn bóginn hafa áhrif 
þeirra á heildarskipulag bankakerfisins 
ekki veriö á allan hátt heillavænleg. 

Allir eru þessir bankar stofnaðir til 
þess að þjóna ákveðnum hagsmunum 
og hefur það komið fram í þvi, að þeir 
hafa mjog einbeitt útlánum sínum i 
eina átt í stað þess að dreifa þeim á 
margar atvinnugreinar, eins og eðlilegt 
er að bankar geri, bæði af hagkvæmnis-
og Öryggisástæðum. 

Áður en einkabankarnir komu til, 
voru ákveðin merki þess, að ríkisbank-
arnir væru að þróast út úr þeirri sér-
hæfingu, er gætt hafði í starfsemi þeirra 
áður fyrr, en nú verður í þessu nokkur 
afturkippur. Sérstaklega er hann greini-
legur í viðskiptum gjaldeyrisbankanna, 
Útvegsbankans og Landsbankans, sem 
mæta nú harðri samkeppni um innlend 
viðskipti, en standa einir undir láns-
fjárþörfum sjávarútvegsins og alls meg-
inhluta utanríkisverzlunarinnar. 

III. 
Af hinni sögulegu þróun, sem hér 

hefur stuttlega verið gerð grein fyrir, 
virðist þvi mega draga þá ályktun, að 
náið samhengi sé á, milli gjaldeyrisvið-
skiptaréttinda Landsbankans og Vtvegs-
bankans og þeirrar sérhæfingar, sem 
einkennir viðskipti bankanna við ein~ 
stakar atvinnugreinar. 

Af þessu leiðir svo, að ekki virðist 
á neinn hátt skynsamlegt að verða við 
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óskum um, að fleiri bankar fái rétt til 
gjaldeyrisviðskipta, nema þeir taki um 
hið á sig hluta af þeirri þjónustu við 
útflutningsframleiðslu og innflutnings-
verzlun, sem gjaldeyrisbankarnir hafa 
sinnt til þessa. Jafnframt má líka halda 
því fram, að fjölgun gjaldeyrisbanka 
sé nauðsynleg forsenda. þess, að unnt 
verði að draga úr hinni óeðlilegu sér-
hæfingu einstakra banM og styrkja 
þannig og breikka viðskiptagrundvöll 
þeirra. 

Slík breyting ætti því að vera æski-
leg frá sjónarmiði bankanna sjólfra, þar 
sem hún mundi styrkja stöðu þeirra og 
gera þá færari. um það en hingað til að 
sjá fyrir fjármagni til nýrrar og vax-
andi efnahagsstarfsemi, er aukið geti 
fjölbreytni í framleiðslu og útflutningi 
landsmanna. 

Með hliðsjón af þessum rökum var 
því lýst yfir af hálfu bankastjórnar 
Seðlabankans á síðasta ársfundi bank-
ans, að bankinn teldi tímabært, að þessi 
mál yrðu tekin til gagngerðrar endur-
skoóunar, er stefndi að þvi, að allir 
bankarnir gætu með tímanum veitt al-
hliða þjónustu, jafnframt því sem þeir 
dreifðu fjármagni sínu jafnar á at-
vinnugreinar en verið hefur. Áherzla 
var einnig lögð á það, að því aðeins 
væri hægt að veita, nýjum bönkum gjald-
eyrisréttindi, að tryggilega væri frá 
þvi gengið, að þeir tækju. um leið á sig 
útlánaskuldbindingar. sem slíkum rétt-
indum hafa fylgt til þessa. Standa nú 

yfir viðræður við einstaka banka um 
skipulagsbreytingar af þessu tagi, og er 
þess að vænta, að Seðlabankinn geti á 
næstunni gert ákveðnar tillögur til rík-
isstjórnarinnar um gjaldeyrisréttindi til 
nýrra banka og um þau skilyrði, er slík-
um réttindum þurfi að fylgja. 

IV. 
Enginn vafi er á því, að hér er um 

veigamikla skipulagsbreytingu í íslenzk-
um bankamálum að ræða. Hún mun þó 
ein út af fyrir sig ekki geta nægt til 
þess að gera alla bankana að eins sterk-
um og alhliða lánsstofnunum og æskilegt 
væri. Er hér reyndar komið að öðru 
mikilvægu atriði, sem, ljóst má verða 
af sögilegri skoðun þessara mála, en 
það er hið nána sambamd á milli fjölg-
unar bankanna og aukinnar sérhæfing-
ar þeirra. Afleiðingin af þessari þró-
un hefur í rauninni orðið sú, að við-
skiptabankarnir eru orðnir fleiri og þá 
um leið minni en æskilegt væri, bæði 
frá sjónarmiði rekstrarhagkvæmni og 
þjónustu við atvinnuvegina. 

Ekki er ástæðulaust að minna hér á 
það að lokum, að bankastjórn Seðla-
bankans hefur oftar en einu sinni á 
undanförnum þremur árum lýst þeirri 
skoðun sinni, að æskilegt væri að vinna 
að samruna einstakra banka með það 
fyrir augum, að hér á landi verði í fram-
tíðinni þrír eða fjórir alhliða viðskipta-
bankar, er verði jafnari að stærð og 
fjárhagslegum styrk en bankarnir nú 
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eru. Reynsla annarra þjóða bendir ein-
dregið til þess, að slík sameining bank-
anna mundi verða til að bæta þjónustu 
þeirra við atvinnulífið, jafnframt því 
sem þessi fjöldi banka nægði til að 
tryggja áfram nauðsynlega samkeppni 
þeirra á milli. 

Því miður virðast þessar tillögur ekki 
hafa fengið nægan byr til þessa. Ætti 
þaö ef til vill ekki að vera undrunar-
efni, þar sem þær ganga þvert á móti 
þeirri stefnu, sem uppi hefur verið í 
íslenzkum bankamálum undanfama ára-
tugi. Nokkur tími þarf því væntanlega 
að liða, áður en verulegra breytinga sé 
að vænta í þessa átt. 

Mestu máli skiptir, að menn átti sig 
á þeim miklu skipulagsbreytingum í at-
vinnu- og fjármálum, sem óhjákvæmi-
legar eru, ef Íslendingar eiga að geta 
orðið samkeppnishæfir á útflutnings-
mörkuðum í fleiri greinum en sjávar-
útvegi. Þá munu þeir verða að ganga, 
sömu braut og frændþjóðirnar á Norð-
urlöndum og endurskipuleggja iðnað 
sinn og verzlun í stærri og sterkari ein-
ingum. Og þá leið verða bankarnir einn-
ig að fara, ef þeir eiga að geta gegnt 
hlutverki sinu sem þjónustustofnanir 
við atvinnulífið. 

J. N. 



Valur Valsson: 

Arðgreiðslur hlutafélaga 
Seðlabankinn hefur veitt verðlaun fyrir eina af prófr it -
grerðunum við viðskiptafræðipróf f r á Háskólanum á þessu 
ári. Verðlaunin hlaut Valur Valsson. — Ritgerðin er birt 
hér allmikið stytt. 

Inngangur. 

Ritgerð þessi fjallar um arðgreiðslur 
hlutafélaga. Þar er rakin saga hluta-

félaga í stuttu máli og þróun arðgreiðslna, 
fjallað er um hlutverk hlutafélaga í nú-
tíma þjóðfélagi, rætt er um það, hverjir 
eiga að taka ákvarðanir um arðgreiðslur 
og um takmarkanir, sem hlutafélögum eru 
settar um greiðslu arðs. Þá eru rakin hin 
mismunandi form arðgreiðslna og fjallað 
um þá þætti, sem ákvarða arðgreiðslur. 
Þá eru skýrðar niðurstöður rannsókna á 
arðgreiðslustefnu fyrirtækja bæði hérlend-
is og erlendis, og loks er fjallað um áhrif 
arðgreiðslna á markaðsverð hlutabréfa. 

Ritgerðin er í 9 köflum alls, en hér á 
eftir eru birtir 4 þeirra, og þó eru þeir 
nokkuð styttir. Aftast er heimildaskrá, og 
er vitnað til hennar í lesmálinu með tölum 
í sviga. 

1. Mismunandi form arðgreiðslna. 

1. 1. Skilgreining arðgreiðslna. 
Flestir fræðimenn hallast að þeirri skoð-

un, að það eitt séu arðgreiðslur, sem hafa 
í för með sér lækkun á heildarvirði félags-
ins.1) Með arði er greiddur út hluti eigna 

félagsins. Þetta sjónarmið byggist á bók-
haldslegum afleiðingum arðgreiðslna. Við 
uppgjör er hreinn ágóði færður í fjármagns-
hlið efnahagsreiknings. Nú er ákveðið að 
greiða út arð í peningum. Hreinn ágóði 
er þá lækkaður um þá upphæð, og f jár-
munamegin í reikningnum er sjóður lækk-
aður um sömu upphæð. Heildarvirði f jár-
muna og fjármagns hefur þannig verið 
skert. Höfundur telur þó þessa skilgrein-
ingu nokkuð takmarkaða. Eðlilegt er að 
hafa í huga áhrif arðgreiðslna á stöðu hvers 
hluthafa. Það er fræðilegur möguleiki, að 
arðgreiðsla í einhverju því formi, sem ekki 
hefði bókhaldsleg lækkunaráhrif á virði 
félagsins (t. d. útgáfa forréttindabréfa), 
mundi valda hækkun á markaðsvirði hluta-
bréfanna. Samkvæmt skilgreiningunni hér 
að ofan væri slík arðgreiðsla ekki talin til 
raunverulegs arðs til hluthafa. Því telur 
höfundur, að hvers konar útborgun til hlut-
hafa, sem bætir persónulega stöðu þeirra, 
megi telja til arðs. 

Það er svo annað mál, að í flestum til-
vikum stangast þessar skilgreiningar ekki 
á. Oftast hafa arðgreiðslur, sem ekki leiða 
til lækkunar á heildarvirði félagsins, engin 
eða jafnvel neikvæð áhrif á stöðu hvers 
hluthafa. Þetta er þó engan veginn ætíð 
þannig. 
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1. tafla. 
Efnahagsreikningur I. 

Sjóður kr. 200 
V ö r u r — 800 
A n n a ð — 1.000 

Kr , 2,000 

S jóður kr. 100 
V ö r u r - 800 
A n n a ð — 1.000 

Kr . 1.900 

1. 2. Mismunandi form arðgreiðslna. 
Arð má greiða út; á mismunandi há l t 

Peningagreiðslur eru algengastar, en 
greiðslur í öðru formi eru oft notaðar. Þar 
má nefna greiðslu í vörum, réttindum, 
verðbréfum og sérstökum viðskiptakjörum 
hjá félaginu. Stundum eru gefin út hluta-
bréf ellegar hlutabréfunum skipt upp í 
smærri hluti. Verður hér vikið að þessum 
helztu formum. 

a) Eins og áður segir eru peningagreiðsl-
ur algengastar. Í flestum tilvikum eru 
slíkar arðgreiðslur hluthöfunum mest 
virði. Þeir geta samstundis notað pen-
ingana. Sama á ekki við, ef arðgreiðsl-
urnar eru t. d. fólgnar í vörum félags-
ins. 

Áður var örlítið minnzt á bókhalds-
legar afleiðingar slíkra arðgreiðslna. 
Í 1. töflu eru þessi áhrif sýnd með 
dæmi. Efnahagsreikningur I sýnir 
stöðu félags, áður en arðgreiðslur fara 
fram, en efnahagsreikningur II sýnir 
sama félag, þegar arðgreiðsla að upp-
hæð kr. 100 hefur átt sér stað. 

Dæmið sýnir, að bókfært virði félags-
ins lækkar um kr. 100 við arðgreiðsl-
una. Arðgreiðsla í þessu formi fellur 
því undir báðar skilgreiningarnar, er 
Iýst var í 1. kafla 1. Heildarvirði fyr-
irtækisins hefur minnkað og arð-
greiðslan leiðir til þess, að hlutabréfin 
verða eftirsóttari en ella. 

Skuldir kr. 300 
Hlutafé — 1.000 
H ö f u ð s t kr. 500 
Á g ó ð i — 100 — 600 

Kr . 2.000 

Skuldir kr. 300 
Hlutafé — 1.000 
H ö f u ð s t kr. 500 
Ágóð i — 200 — 700 

Kr. 1.900 

b) Þá geta hlutafélög greitt út arð með 
framleiðsluvörum sínum. Bókhaldslega 
séð hefði slík arðgreiðsla sömu áhrif 
og peningagreiðsla. Eini munurinn í 
dæminu í 1. töflu væri sá, að vöru-
birgðir væru lækkaðar um kr. 100 í 
stað sjóðsins. Heildarvirði félagsins 
hefði lækkað á nákvæmlega sama hátt. 
En væru hluthafarnir jafnvel settir? 
Um það er erfitt að dæma. Eðli fram-
leiðsluvaranna hlýtur að skipta meg-
inmáli. Ef félagið framleiddi og dreifði 
sem arði fóðurvörum fyrir nautgripi, 
má búast við, að þeir hlutahafar, sem 
væru bændur, teldu sig ef til vill jafn-
vel setta. En ólíklegt má telja, að 
borgarbúar litu sömu augum á málið. 
Ef á hinn bóginn félagið framleiddi 
vöru, sem allir hluthafar notuðu og 
teldu nokkurs virði, t. d. tannkrem, 
mætti ætla, að almennt mundu hlut-
hafar telja slíka arðgreiðslu nokkurs 
virði. En hafa verður í huga, að í nú-
tíma þjóðfélagi kemur ekkert alger-
lega í stað peninga eða samsvarandi 
gjaldgengrar myntar (t. d. gulls). Pen-
ingaeign gerir eigandann óháðari öðr-
um, og valfrelsi hans við ráðstöfun 
þeirra er meiri en ætti hann einhvorja 
vörutegund. Þá reglu má þó gefa, að 
eftir því sem eðli vörunnar gerir hana 
handbærari (líkvíðari), nálgast hún 
meir og meir að koma í stað peninga, 

Efnahagsreikningur 11. 
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og arðgreiðslur í slíku formi nálgast 
það að hafa sömu áhrif og peninga-
greiðslur. 

c ) Stundum greiða félög út arð í formi 
afsláttarmiða af framleiðslu félagsins. 
Hluthafar geta notað slíka miða til 
að fá afslátt á verði framleiðsluvar-
anna. Fyrir nokkrum árum greiddu 
Loftleiðir h / f út arð í þessu formi. 
Hluthafar gátu fengið afslátt á farseðl-
um í hlutfalli við hlutareign sína. Slík-
ar arðgreiðslur hefðu sömu bókhalds-
legu áhrif og peningagreiðslur, en 
færslurnar væru með nokkuð öðrum 
hætti. Útkoman yrði þó sú sama, þ. e. að 
heildarvirði fyrirtækisins mundi lækka. 
Erfitt er að dæma um áhrif slíkra 
arðgreiðslna á verð hlutabréfanna. Þó 
má ætla, að nokkuð svipuð regla gilti 
hér sem í því tilviki, að greiðslan færi 
fram í vörum. Þeir hluthafar Loft-
leiða, sem ekki ferðuðust til útlanda, 
höfðu lítil not af afsláttarmiðunum. 
Hinir, sem þurftu að ferðast, hafa 
getað notað sér þá. Arðgreiðsla í þessu 
formi kom því ekki í stað peninga 
fyrir a. m. k. einhvern hluta eigenda 
Loftleiða. Hugsanlegt er þó, að þeir 
hafi getað selt afsláttarmiðana, en 
tæpast fyrir fullt verð. 

d) Í Bandaríkjunum er það orðið nokkuð 
algengt, að fyrirtæki greiði út arð með 
hlutabréfum í öðrum félögum. Bók-
haldslega gerist það sama og þegar arð-
urinn fólst í vörum. Hlutabréfin eru 
einn hluti eigna félagsins, og getur 
fyrirtækið hafa eignazt þau á marg-
víslegan hátt. Þannig komst fyrirtæk-
ið Standard Oil of Indiana yfir hluta-
bréf í Standard Oil of New Jersey ár-
ið 1932. Sextán árum síðar, eða 1948; 

hóf það svo dreifingu á þessum bréf-
um meðal hluthafa sinna, og fengu 
þeir eitt bréf í S. O. of N. J. fyr ir 100 
bréf í sínu félagi. Jafnframt hélt fé-
lagið áfram venjulegum arðgreiðslum 
í peningum.2) Greiðslur á þennan hátt 
falla bæði undir hefðbundna skilgrein-
ingu og þá víðtækari. 

e) Þær f j órar tegundir arðgreiðslna, sem 
nú hafa verið ræddar, féllu allar undir 

skilgreiningu flestra fræðimanna. En 
til eru nokkur önnur form, sem hafa 
verið notuð og sum náð allmiklum vin-
sældum. Þau tilvik valda ekki rýrn-
un á heildarvirði félagsins. 

Eitt slíkra tilvika er útgáfa forrétt-
indabréfa. Fræðilega mætti hugsa sér, 
að í stað arögreiðslu í peningum væri 
bréfum hluthafa breytt í forréttinda-
bréf. Forréttindin tækju til arðs í 
framtíðinni, og hefðu hluthafar þannig 
ákveðin réttindi umfram eigendur 
annarra bréfa, sem ráðgert væri að 
bjóða út innan skamms. Forréttinda-
arður gæti verið í mismunandi formi, 
en hér skiptir það ekki máli. Sem dæmi 
gætu réttindin verið fólgin í því, 
að forréttindahluthafar fengju ætið 
2% meiri arð en aðrir hluthafar. Virði 
félagsins breytist ekkert við slíka til-
færslu, en verð hvers bréfs hækkar 
að öðru jöfnu. Hluthafarnir væru bet-
ur settir en ef enginn arður hefði 
verið greiddur í neinu formi. Í aug-
um hluthafanna hlýtur útgáfa slíkra 
forréttindabréfa að hafa arðgreiðslu-
legt gildi. Þess vegna væri eðlilegt að 
flokka slíka tegund arðgreiðslna und-
ir arð. 

f ) Sum hlutafélög hafa tekið upp á því 
að greiða út arð í hlutabréfum í sjálfu 
sér. Það, sem gerist bókhaldslega séð, 
er, að fjármagnsmegin í efnahags-
reikningi er hluti ágóða færður á hluta-
fjárliðinn. Niðurstöðutölur eru eftir 
sem áður þær sömu. Gagnvart hlut-
höfum verður heldur engin breyting. 
Þeir hafa í höndum einungis fleiri ávís-
anir á sömu eignina. Nokkrar rann-
sóknir hafa farið f ram erlendis á áhrif-
um slíkra útborgana á verð hlutabréf-
anna. Þær sýna, að komi hlutabréfa-
dreifing í stað venjulegra arðgreiðslna 
með peningum, lækka hlutabréfin yf-
irleitt í verði, sé litið yfir eins árs 
tímabil. Hafi félagið ekki greitt áður 
arð í peningum, hefur dreifing hluta-
bréfa jákvæð áhrif á verð hlutabréf-
anna, og fylgi slíkri dreifingu aukin 
arðgreiðsla í peningum, hækkar verð 
bréfanna. Í því tilfelli er þó erfitt að 
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meta áhrif hlutabréfadreifingarinnar 
einnar.3 ) 

Þessar rannsóknir sýna, að slíkar 
arðgreiðslur geta í sumum tilvikum 
leitt til betri stöðu hvers hluthafa, þótt 
þær falli ekki undir hefðbundna skil-
greiningu. Þegar slíkt á sér stað, hef-
ur hlutabréfadreifing augljóslega arð-
greiðslugildi. 

g ) Að lokum er rétt að minnast á þá að-
gerð, sem nefna má hlutabréfaskipti 
(„stock-splits") . Hún er fólgin í því, 
að útistandandi bréfum er f jölgað með 
því að skipta á einu göralu bréfi og 
tveimur eða fleiri nýjum. Það eina, 
sem gerist, er það, að nafnverð hvers 
bréfs er lækkað, jafnframt því sem 
bréfunum er f jölgað. Tilgangurinn er 
oftast sá að gefa fleirum tækifæri til 
að kaupa bréf og að koma meira jafn-
vægi á markaðsvirði bréfa fyrirtækis-
ins. Jafnframt er oftast nær vonazt til, 
að þessi aðgerð leiði til einhverrar 
hækkunar á heildarvirði allra hluta-
bréfanna, þ. e. að markaðurinn láti 
blekkjast að einhverju leyti. Nú benda 
rannsóknír á áhrifum hlutabréfaskipta 
til þess, að á þeim degi, sem aðgerðin 
fer fram, muni verð hlutabréfa hækka 
eitthvað, en síðan fer það eftir því, 
hvort arðgreiðslur eru auknar jafn-
hliða, hversu stöðug þessi hækkun er. 
Ef arðgreiðslur eru jafnframt aukn-
ar, má búast við, að verðið haldist 
uppi, en fylgi engin breyting á arð-
greiðslum, mun verðið vera komið nið-
ur í það, sem það var fyrir breyting-
una, eða jafnvel niður fyrir það inn-
an sex mánaða. 4 ) Auðséð er þó, að 
mjög erfitt er að greina bein áhrif 
hlutabréfaskiptanna á verðið. Verð-
breytingar eru háðar mörgum fleiri 
atriðum. Þessir erfiðleikar hafa svo 
Ieitt til þess, að deilur hafa verið með 
sérfræðingum um þetta atriði í lang-
an tíma. 

1. 3. Forréttindabréf. 
Áður hefur verið minnzt á forréttinda-

bréf, og verða þeim hér gerð nokkur skil. 

FJÁRMÁLATÍÐINDI 

Forréttindin geta verið með tilliti til arðs, 
með tilliti til hreinnar eignar við félagsslit 
ellegar með tilliti til atkvæðisréttar. Hér 
verður einungis f jallað um forréttindaarð-
greiðslur. 

Forréttindin geta verið með nokkuð mis-
munandi móti. Oftast eru talin til þrjú 
meginafbrigði. 

a) Forgangsarður. Í því tilviki fá eig-
endur forréttindabréfa greiddan arð 
upp að vissu marki, t. d. 10%, áður 
en almennir hluthafar fá nokkuð. Því, 
sem þá verður afgangs, er síðan skipt 
milli almennra hluthafa. Þetta þýðir, 
að almennir hluthafar geta fengið 
minni arð en forréttindahluthafar, en 
þeir geta einnig fengið meiri arð, ef 
nægilegur afgangur er. Unnt er þó að 
setja sérstök ákvæði í samþykktir fé-
lagsins, ef menn vilja tryggja, að al-
mennir hluthafar fái aldrei meira en 
forréttindahluthafar. 

b) Aukaarður. Forréttindahluthafar fá þá 
fyrst arð að vissu marki, t. d. 3 % , en 
afgangi er síðan skipt jafnt á öll bréf-
in, bæði almennu og forréttindabréfin. 
Þetta þýðir, að forréttindahluthafar 
fá ætíð hærri arð en almennir hlut-
hafar. 

e) Samansafnaður aukaarður. Að lokum 
er unnt að ákveða forréttindin þannig, 
að nægi ágóði einhvers árs ekki til 
að greiða tilskilinn forréttindaarð, 
skuli nota ágóða næsta eða næstu ára 
til að greiða þann arð, áður en nokk-
uð er greitt til almennra hluthafa. 
Þetta hefur verið nefnt „kúmúlatívur" 
auka- eða forgangsarður. Í slíku til-
viki fá almennir hluthafar engan arð, 
fyrr en allur arður, frá fyrri árum 
einnig, hefur verið greiddur forrétt-
indahluthöfunum. 

Einkennum forréttindahlutabréfa svipar 
annað hvort til almennra hlutabréfa ellegar 
til venjulegra skuldabréfa. Forréttindum 
með aukaarði svipar til venjulegra hluta-
bréfa, og forréttindabréf með samansöfn-
uðum forgangsarði eru að mörgu leyti mjög 
lik skuldabréfum. Þessi einkenni forrétt-
indabréfanna hafa gert þau mjög vinsæl 
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erlendis. Á seinni árum hefur þó notkun 
þeirra breytzt í Bandaríkjunum, og eru þau 
nú mest notuð við samruna fyrirtækja. 

Ekki eru allir á eitt sáttir um ágæti þess-
ara bréfa. Sumir telja útgáfu slíkra for-
réttinda óeðlilega og benda á, að mjög 
erfitt sé að meta virði forréttindanna í 
framtíðinni. 5) Aðrir líta þannig á, að út-
gáfa forréttindabréfa sé einungis einn hluti 
í heildarfjármögnun fyrirtækjanna, og sé 
talið eðlilegt að gefa út almenn hlutabréf 
ellegar skuldabréf, þá sé fullkomlega eðli-
legt að gefa út verðbréf, sem í eðli sínu 
séu mitt á milli þessara tveggja kosta. 

Höfundur telur, að röksemdafærslan gegn 
útgáfu forréttindabréfa sé það veik, að á 
henni verði ekki reist endanleg ályktun. 
Forréttindabréf eru í engu ólík almennum 
hlutabréfum, hvað snertir óvissu um virði 
þeirra í framtíðinni. Ef virði almennra 
bréfa er þekkt, þá má um leið meta virði 
forréttindabréfanna. 

hluthöfunum sem arður. Frumskilyrði þess, 
að ákvörðun um arðgreiðslu, þ. e. upphæð 
arðsins, sé ekki byggð á tilviljun einni, er, 
að áður hafi verið ákveðin sérstök arð-
greiðslustefna hjá félaginu. Slík arð-
greiðslustefna gæti miðazt við, að árlega 
sé hluthöfum greitt ákveðið hlutfall af 
innborguðu hlutafé, t. d. 10%, eða að þeim 
væri greitt ákveðið hlutfall af hagnaðin-
um, t. d. 40 eða 50%. Í næsta kafla verður 
farið nánar út í arðgreiðslustefnur, og verða 
því efni ekki gerð frekari skil nú. 

Þótt gert sé ráð fyrir, að félagið hafi 
sett sér ákveðna arðgreiðslustefnu, og jafn-
framt, að það hafi á undanförnum árum 
greitt hluthöfum arð í einhverju samræmi 
við þessa stefnu, þá verður stjórnin samt 
að huga að mörgum atriðum, áður en hún 
getur tekið raunhæfa ákvörðun. Hér á eftir 
verður reynt að taka saman flest þeirra 
atriða, sem telja verður að skipti máli. 

2. Þættir, sem ákvarða arðgreiðslur. 

2. 1. Skipting hagnaðarins. 
Í einu ákveðnu hlutafélagi er ársuppgjöri 

lokið, og þarf stjórnin nú að ákveða, hvaða 
tillögu hún gerir til aðalfundar um notk-
un hagnaðarins. Í stórum dráttum á stjórn-
in um tvo kosti að velja. Í fyrsta lagi er 
unnt að kyrrsetja allan ágóðann í fyrir-
tækinu. Hann má nota á margan hátt inn-
an þess. T. d. má kyrrsetja hagnaðinn til 
þess: 

a) A ð f járfesta í nýjum fastafjármunum 
umfram venjulega endurnýjun til þess 
að auka arðinn í framtíðinni. 

b) A ð festa ágóðann í útistandandi skuld-
um. Stjórnin gæti hafa komizt að 
þeirri niðurstöðu, að gæti hún aukið 
gjaldfrest til viðskiptavina fyrirtæk-
isins, mundi hagnaður aukast verulega. 

c ) A ð bæta sjóðsstöðu fyrirtækisins. Það 
gæti hafa lent í greiðsluörðugleikum, 
sem ekki væri unnt að leysa með lán-
um. 

Í öðru lagi er sá kostur, að einhver hluti 
ellegar allur hagnaðurinn verði greiddur 

2. 2. Hagnaður. 
Eins og fram kemur í 5. kafla ritgerðar-

innar, byggjast arðgreiðslur á hreinum 
hagnaði á árinu. Sá möguleiki er til stað-
ar, að arður sé greiddur af áður kyrrsett-
um ágóða, annað hvort af sérstökum arð-
jöfnunarsjóði eða varasjóði ellegar af bók-
færðum höfuðstól. En raunverulega er fyr -
irtækið þá að draga saman seglin. Við 
venjulegar aðstæður ákvarðast hámark 
arðgreiðslnanna af hagnaðinum. Hreinn 
hagnaður er þá skilgreindur sem bókhalds-
legur ágóði eftir frádrátt vaxta af lánsfé 
og afskrifta svo og opinberra gjalda. Sé 
enginn hagnaður, er ekkert til skiptanna 
nema áður myndúð eign hluthafanna. 
Stjórnin hlýtur því fyrst að líta á hagn-
aðinn. 

Ekki er þó nóg að hafa hagnað eins árs 
til viðmiðunar. Áætla verður hagnaðinn 
næstu árin til að kanna, hvaða möguleikar 
verða á arðgreiðslum þá. Aukning arðs á 
þessu ári, sem ekki væri unnt að halda 
uppi á næstu árum, gæti vakið með hlut-
höfum falskar vonir. Slíkt gæti haft alvar-
legar afleiðingar fyrir fyrirtækið. Traust 
þess og álit út á við mundi rýrna, þegar 
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raunveruleikinn kemur í ljós og vonir hlut-
hafanna bresta. 

Verið getur, að hagnaður fyrirtækisins sé 
sveiflukenndur, þannig að ekki sé ætíð unnt 
að greiða lágmarksarð. Þá getur stjórnin 
lagt til við aðalfund, þegar sveiflan er upp 
á við, að greiddur verði sérstakur auka-
arður það árið. Ættí slíkt ekki að fela í 
sér þá áhættu, sem vikið var að hér að ofan. 

2. 3. Fyrri arðgreiðslur. 

Mikilvægt er, að stjórnin hafi í huga 
arðgreiðslur undanfarinna ára. Hafa arð-
greiðslur verið stöðugar eða hafa þær verið 
stighækkandi eða jafnvel stiglækkandi? 
Gera verður sér grein fyrir, við hverju 
hluthafar búast. Hafi greiðslurnar staðið 
í stað að undanförnu, má ætla, að hlut-
hafarnir sætti sig við svipaða greiðslu nú, 
svo framarlega sem þær hafa ekki verið 
þeim mun rýrari. Ef arðurinn hefur farið 
hækkandi að undaníörnu, ætlast hluthafar 
að öðru jöfnu til, að sú þróun haldi áfram. 

Í 9. kafla ritgerðarinnar er sýnt fram á 
samhengið milli arðgreiðslna og virðis 
hlutabréfa. Hér verður látið nægja að full-
yrða, að arðgreiðslur hafa mikil áhrif á 
verð hlutabréfa. Lækkun á arði eitt árið 
getur valdið meiri lækkun á verði bréfanna 
en svo, að hún verði unnin upp á næsta 
ári, þótt arðgreiðslur verði þá hækkaðar 
upp í það, sem þær voru fyrir lækkunina. 
Ef ætlunin er að bjóða út ný hlutabréf, 
má oft hækka markaðsverðið með því að 
greiða út háan arð af þeim bréfum, sem 
fyrir eru, nokkru áður en útboðið fer fram. 
Ef fyrirfram er vitað, að félagið muni ekki 
geta haldið þessurn háu arðgreiðslum áfram 
eftir útboðið, þá er vitanlega verið að 
blekkja markaðinn. 

2. 4. Möguleikar eða þörf á fjárfestingu. 
Áður en stjórnin tekur ákvörðun sína, 

verður hún að kanna möguleika á nýrri 
fjárfestingu innan fyrirtækisins. Jafnhliða 
verður stjórnin að kanna aðra kosti á f jár-
mögnun en kyrrsettan ágóða. 

Í 9. kafla ritgerðarinnar er sýnt fram 
á fræðilega, að geti fyrirtækið f járfest í 

FJÁRMÁLATÍfHNDl 

arðsamari verkefnum en hluthafar eiga kost 
á annars staðar, þá borgar sig fyrir þá að 
kyrrsetja allan ágóðann. En oft setja fyr-
irtækin takmarkanir á fjárfestingu sína, 
sem leiðir til þess, að þau hafna f járfest-
ingu, sem annars væri fræðilega arðsamt 
fyrir þau að leggja fé í. Þannig má nefna 
tvenns konar takmarkanir6) : 

1) Fyrirtækin krefjast hærri arðse.mi á 
fjárfestingu sinni en annars væri rétt. 
Þannig sýnir rannsókn, sem gerð var 
fyrir nokkrum árum á arðsemiskröf-
um nokkurra stórfyrirtækja í Banda-
ríkjunum7 ) , að þau hafa tilhneigingu 
til að krefjast hærri arðsemi en ætla 
má að sé fræðilega heppilegt. 

2) Í annan stað geta fyrirtækin takmark-
að árlega fjárfestingu sína við ákveðna 
upphæð, þótt við það muni þau hafna 
einhverjum arðsömum möguleikum. 

En jafnhliða því sem stjórnin kannar 
fjárfestingarmöguleika innan fyrirtækisins, 
verður hún að hafa í huga, að þörf kann 
að vera á ákveðinni fjárfestingu, til þess 
að fyrirtækið geti haldið sömu stöðu og 
það hefur gert. Þetta er sérlega áberandi 
hér á landi. Á tímum stöðugra verðhækk-
ana og miðað við leyfðar afskriftarreglur, 
þá nægja afskriftirnar ekki til þess að eðli-
leg endurnýjun geti farið fram á fjármun-
um fyrirtækisins. Væri heimilt að afskrifa 
á grundvelli endurkaupsverðs í stað kostn-
aðarverðs eða af ákveðnu fasteignamati, 
þá mundi bókhaldslegur ágóði fyrirtækj-
anna verða minni en hann nú er. Afskrift-
irnar eru þannig fjármagnaðar með hagn-
aðinum af rekstrinum. Nægi afskriftirnar 
ekki, er eðlilegt, að nauðsynleg viðbótar-
fjárfesting sé f jármögnuð með kyrrsettum 
ágóða. 

Áður en stjórnin tekur ákvörðun sina, 
þarf hún þannig bæði að huga að þeim 
fjárfestingarmöguleikum, sem fyrirtækið 
á völ á, og jafnframt að gera sér grein fyrir 
því, hvort afskriftir fyrirtækisins séu nægj-
anlegar. 

2. 5. Sjóðsstaða. 
Venjulegar arðgreiðslur eru í formi pen-

inga. Til þess að fyrirtækið geti greitt 
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þannig arð, verður það að hafa hand-
bært fé. 

Þótt fyrirtæki sýni veinalegan hagnað í 
lok starfsárs, getur það skort handbært 
fé. Eitt megineinkenni íslenzkra fyr ir tækja 
er einmitt stöðugir greiðsluerfiðleikar. Þau 
geta skilað verulegum hagnaði, en átt jafn-
f ramt í miklum örðugleikum með að standa 
við greiðsluskuldbindingar sínar. 

Árshagnaðurinn skapast ekki á síðasta 
degi ársins, heldur hefur hann verið að 
myndast smátt og smátt. Í vaxandi fyrir-
tæki og arðsömu vex stöðugt eftirspurn 
eftir handbæru fé. Einmitt þegar hagnað-
urinn er í aukningu, er mesta eftirspurn-
in eftir slíkum fjármunum, því að þá virð-
ast aukin umsvif vera eftirsóknarverðust. 8 ) 
Hagnaðurinn, sem þannig er að myndast 
allt árið, er þegar settur inn í veltuna. 
Dæmi um slíkt má sjá í 2. töflu, sem sýnir 
efnahagsreikning fyrirtækis í upphafi árs 
og í lok sama árs, þegar hagnaðurinn hef-
ur verið notaður jafnóðum og hann hefur 
myndazt. 

Hagnaðurinn á árinu nam kr. 300, og 
var hann settur í aðra veltufjármuni en 
sjóð, svo sem birgðir eða útistandandi 
skuldir. Augljóst er, að fyrirtækið á ekki 
til í lok ársins handbært fé í sjóði nema 
til að greiða % af hagnaðinum út til hlut-
hafa. Ja fnf ramt gæti fyrirtækið lent í erfið-
leikum, ef það greiddi út allan sjóðinn. 
Hugsanlegt er, að fyrirtækið losaði eitt-

hvað af útistandandi skuldum eða minnk-
aði birgðir, en það kynni einnig að hafa 
áhrif á arðsemi þess á næsta ári. Þegar 
hlutafélag stendur frammi fyr i r slíku 
vandamáli, þá er arður oft greiddur út í 
öðru en peningum. 

Sjóðsstaða fyrirtækisins hlýtur því að 
vera mikilvægt atriði, sem stjórnin verður 
að gæta að, áður en hún tekur ákvörðun 
sína. 

2. 6. Skuldasöfnun fyrirtœkisins. 
Lán eru mikilvægur þáttur í f jármögn-

un flestra fyrirtækja. Þr jú atriði varðandi 
skuldir félagsins verður stjórnin að hafa 
í huga. 

Í fyrs ta lagi á fyrirtæki við lántöku um 
tvo kosti að velja. Það getur ákveðið, að 
lánið verði greitt með nýjum lántökum, 
þannig að þetta lánsfjármagn verði stöð-
ugur þáttur í fjármagnsskipan fyrirtækis-
ins. Á hinn bóginn getur það svo ákveðið, 
að lánið verði greitt upp að fullu með eig-
in fé fyrirtækisins. Venjulega er áður kyrr-
settur ágóði bundinn í f jármunum, þannig 
að afborganir lánsins verða að byggjast 
á væntanlegum hagnaði. Hafi félagið tekið 
slikt lán, verður stjórnin að gera ráð fyrír 
afborgunum af hagnaðinum, áður en hún 
ákveður arðgreiðslur. 

Í öðru lagi kann stjórnin að hafa áætlað, 
að óheppilegt sé fyrir reksturinn, ef láns-
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fjármagn fer upp fyrir eitthvert ákveðið 
hlutfall af heildarfjármagninu. Rekstrin-
um gæti verið íþyngt um of af vaxtabyrði, 
séu skuldirnar komnar í ákveðið hámark. 
Með þetta í huga getur stjórnin ályktað, 
að nauðsynlegt sé að kyrrsetja svo og svo 
mikinn hluta ágóðans. 

Í þriðja lagi verður stjórnin að gera sér 
grein fyrir, hversu auðveldan aðgang fyr-
irtækið á að fjármagnsmörkuðum. Ef það 
hefur tiltölulega greiðan aðgang, er ef til 
vill óhætt að greiða meiri arð, þar eð hugs-
anleg áföll væri unnt að fjármagna með 
lánsfjármagni. Ef félagið aftur á móti 
nyti lítillar fyrirgreiðslu á fjármagnsmork-
uðunum, væri nauðsynlegt að gera ráð fyr-
ir hugsanlegum erfiðleikum, sem það yrði 
sjálft að ráða fram úr með eigin fjármagni. 
Þetta leiðir til þess, að gomul og gróin 
fyrirtæki, sem eru þekkt og njóta trausts, 
geta yfirleitt leyft sér að greiða meiri hluta 
hagnaðarins út til hluthafanna en nýstofn-
uð, óþekkt félög. 

Skuldasöfnun og möguleikar á skyndilán-
um geta þannig sett arðgreiðslum ákveðn-
ar takmarkanir. 

2. 7. Valdaaðstaða í fyrirtækínu. 

Öll fyrirtæki þurfa að vaxa, og vöxtinn 
má fjármagna á mismunandi hátt. Stjórn-
in kann að hafa velt því fyrir sér, hvaða 
áhrif hinar mismunandi fjármögnunarleið-
ir geta haft á sjálfstæði fyrirtækisins og 
valdaaðstöðu innan þess. Fyrirtækið gæti 
tekið lán, en yfirleitt minnkar sjálfstæði 
þess við það. Það hefði ekki jafnfrjálsar 
hendur og áður. Þessi takmörkun á sjálf-
stæði fyrirtækisins til ákvarðanatöku er 
mismunandi mikil eftir lántegundum og 
lánardrottnum. Enn fremur breytist tak-
mörkunin eftir því, hversu skuldsetningin 
er mikil. Hafi félagið stofnað til mikilla 
skulda, má búast við því, að lánardrottn-
ar láti sig rekstur þess einhverju skipta, 
sérstaklega ef þeir telja fyrirtækið ekki 
þeim mun traustara. Annað form á f jár-
mögnun nýrrar fjárfestingar er útboð nýs 
hlutafjár. Við það raskast valdahlutfallið 
í félaginu, svo framarlega sem hinu nýja 
hlutafé er ekki skipt miíli fyrri hluthafa 

í sömu hlutföllum og þeir áttu fyrir, og þeim 
mun meira sem útboðið er stærra í hlut-
falli við eldra hlutafé. Stjórnin gæti þannig 
verið komin í minnihluta í félaginu. Til að 
forðast slikt geta hlutafélög t. d. gripið til 
þess ráðs að gefa út forgangshlutabréf á 
arð, sem enginn atkvæðisréttur fylgdi. 

Sú fjármögnun, sem engin áhrif getur 
haft á valdaaðstöðu í félaginu né skert sjálf-
stæði þess til töku ákvarðana, er kyrrsett-
ur ágóði. Þess vegna er eðlilegt í þeim 
félögum, sem valdabarátta á sér stað í eða 
þar sem mikil áherzla er lögð á algjört 
sjálfstæði til ákvörðunartöku, að þar sé 
stærri hluti ágóðans kyrrsettur en annars 
staðar, þar sem slík sjónarmið eru ekki 
talin mjög mikilvæg. 

2. 8. Áhrif tvísköttunarmöguleika. 
Í 5. kafla ritgerðarinnar er fjallað um 

sköttun á arðgreiðslum. Þar er greint frá 
þeim ákvæðum skattalaganna, sem heimila 
skattfrjálsan 10% arð af hlutafénu. Þetta 
þýðir, að arður, sem nemur allt að 10%, 
verður einungis skattlagður hjá hluthöf-
unum. Arðgreiðslur umfram 10% verða á 
hinn bóginn bæði skattlagðar hjá fyrir-
tækinu og hluthöfunum. Slíkur arður verð-
ur því tvískattaður. 

Hér verður reynt að skýra, hver áhrif 
þessi tvísköttunarmöguleiki hefur á arð-
greiðslur og jafnframt hvaða skilyrði þarf 
að vera uppfyllt, til þess að arðsútborgun 
umfram 10% borgi sig fyrir hluthafana. 

Eftirfarandi dæmi sýnir útreikninga á 
tekjuskatti og tekjuútsvari félags og hlut-
hafa við þau skilyrði, að fyrst sé greiddur 
10% arður og síðan 20% arður af hluta-
fé. Eftirfarandi forsendur eru gefnar: 

1) Heildarfjármunir félagsins eru kr. 
10.000. 

2) Hlutafé er kr. 2.000. 
3) Hreinar skattskyldar tekjur, þ. e. eftir 

frádrátt afskrifta, en fyrir tekju-
skatta, eru kr. 1.000. Gert er ráð fyrir, 
að skattar séu greiddir á því ári, sem 
teknanna er aflað. 

4) Ágóði í ár er jafn ágóða fyrri ára. 
Þetta þýðir, að þá er unnt að reikna 
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Til þess að hluthafarnir komi jafnvel út, 
verða vextir, sem þeim bjóðast utan fyrir-
tækisins, að liggja einhvers staðar á milli 
10% og 30%. Með prófunum má finna, að 
þeir eru 20%. 

Nú má setja upp ákveðna jöfnu, sem 
ákveður, hve háir þessir vextir þurfa að 
vera við mismunandi arðsemi fyrirtækis-
ins og mismunandi skattstiga hluthafanna. 
Ef notuð eru eftirfarandi tákn: 
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ur á skattalegri aðstöðu hluthafanna vit-
anlega gildi jöfnu (2.8.1). Þá væri athygl-
isvert að kanna tvísköttunaráhrifin yfir 
lengra tímabil og þá um leið að velta fyrir 
sér mismunandi fjárfestingarmöguleikum, 
en það verður að bíða seinna tíma. 

Eftir að stjórnin, eða aðalfundur, hefur 
valið sér ákveðna arðgreiðslustefnu, þá 
koma til álita við töku ákvörðunar um 
fyrstu arðgreiðslur flest þeirra atriða, sem 
talin hafa verið upp. 

3. Arðgreiðslustefna: Erlendar rannsóknír. 

3. 1. Rannsóknaraðferðir. 

Arðgreiðslustefnu fyrirtækja má kanna 
í meginatriðum á tvo vegu. Í fyrsta lagi 
má athuga yfirlýsingar og skoðanir stjórn-
enda á því, hver stefna fyrirtækjanna sé, 
og í öðru lagi má kanna tölfræðilega raun-
verulegar arðgreiðslur fyrri ára og finna 
út úr þeirri könnun ákveðna stefnu. 

Yfirleitt vilja fyrirtæki ekki gefa ákveð-
in loforð um arðgreiðslur í framtíðinni og 
eru af þeim sökum mjög varkár í skýrsl-
um sínum til hluthafa og almennings. Oft-
ast er einungis látið nægja að skýra frá 
greiddum arði á árinu eða jafnvel síðustu 
árum, en forðazt er að minnast á líklegar 
arðgreiðslur á næstu árum. 

Þó er þessi regla ekki með öllu undan-
tekningalaus. Árið 1955 gaf bandariska 
olíufélagið Standard Oil Company of Indi-
ana út þá yfirlýsingu, að á næstu árum 
ætlaði það að greiða í arð um það bil 50% 
af hagnaðinum11). Öllu nákvæmara loforo 
gaf brezka stórfyrirtækið Courtaulds Ltd. 
hluthöfum sínum snemma á árinu 1962. 
Það átti þá í mikilli baráttu við aðalkeppi-
naut sinn, Imperial Chemieal Industries 
Ltd., sem síðla á árinu 1961 hóf tilraunir 
til að kaupa Courtaulds Ltd. með því að 
bjóða hluthöfum þess tiltölulega hagstæð 
skipti á bréfum í ICI Ltd. Stjórn Courtaulds 
Ltd. barðist gegn slíkri yfirtöku, og í febr-
úar 1962 sendi hún hluthöfum sínum bréf, 
þar sem þeim var ráðlagt að taka ekki 
tilboði ICI Ltd. Í þessu bréfi voru gefin 

Þannig má nota jöfnu (2.8.1) til að finna 
í grófum dráttum þá arðsemismöguleika 
utan eins hlutafélags, sem hluthafar verða 
að geta nýtt sér, Til þess að það borgi sig 
að fá meiri en 10% arð greiddan. Með jöfn-
unni má þannig finna lágmarksávöxtunar-
skilyrði, sem verða að vera fyrir hendi utan 
fyrirtækisins. 

Samkvæmt þessum dæmum hér að fram-
an er augljóst, að það skiptir töluverðu 
máli fyrir hluthafana, hvort greiddur er 
arður umfram skattfrjáls 10%. Áhrif tví-
sköttunarmöguleika hljóta því að vera ofar-
lega í huga stjórnarinnar við ákvörðun 
arðgreiðslna. 

Rétt er þó að taka skýrt fram, að í dæm-
inu að framan var einungis hugsað eitt 
ár fram í tímann og jafnframt gert ráð 
fyrir, að allir hluthafar væru í sama skatt-
stiga (þ. e. að viðbótartekjur þeirra væru 
skattlagðar með sömu hundraðstölu). Mjög 
ólíklegt er, að slíkar aðstæður skapist í 
einhverju hlutafélagi, og rýrir sá mismun-
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eftirfarandi bein loforð um arðgreiðslur á 
næstu árum: 
1) Fjárhagsárið 1961/1962 yrði greiddur 

arður, er næmi 12,5 % af nafnverði al-
mennra hlutabréfa. 

2) 1962/1963 yrði arðurinn hækkaður í 
a. m. k. 13%. 

3) Auk þess yrði útdeilt sérstökum auka-
arði, skattfrjálsum, sem næmi 2,5%, 
næstu þrjú árin12). 

Slík opinská loforð eru vitaskuid mjög 
sjaldgæf, enda er rekstur fyrirtækja háð-
ur óvissu að meira eða minna leyti. 

Í Vestur-Evrópu og Bandaríkjunum eru 
tölfræðilegar rannsóknir mun auðveldari. 
Þar eru hlutafélög yfirleitt skyldug til að 
gefa almenningi ítarlegar upplýsingar um 
rekstur félaganna og stöðu. 

3. 2. Rannsóknir prófessors J. Lintner. 

Ein yfirgripsmesta og nákvæmasta rann-
sókn á arðgreiðslum, viðhorfum við ákvarð-
anir og stefnumótun bandarískra stórfyr-
irtækja var gerð af prófessor John Lint-
ner við Harvard Business School og aðstoð-
armönnum hans. Niðurstöður þessara rann-
sókna voru birtar árið 1956 13), og hafa 
þær alla tíð síðan verið einn helzti grund-
völlur fræðilegra umræðna um arðgreiðslur. 

Prófessor Lintner kemst að þeirri nið-
urstöðu, að fyrirtækin hafi yfirleitt mynd-
að sér tvær meginstefnur. Annars vegar 
telji þau hagstætt að halda arðgreiðslum 
í dollurum sem jöfnustum frá ári til árs 
og hins vegar hafi þau myndað sér skoð-
un á því, hversu stórum hluta árlegs hagn-
aðar sé eðlilegt að dreifa meðal hluthafa. 

Þessi tvö sjónarmið stangast oftast á, 
séu þau tekin bókstaflega. Hagnaður fyrir-
tækjanna breytist frá ári til árs og héldu 
þau sig við eitthvert ákveðið arðgreiðslu-
hlutfall, breytist arðurinn sjálfkrafa. En 
fyrirtækin eru treg til að breyta arðgreiðsl-
um mikið. Það sjónarmið ræður til dæmis 
ríkjum, að aukning arðs sé fyrst réttlæt-
anleg, þegar nokkuð öruggt er talið, að 
heildarágóðinn hafi aukizt til frambúðar. 
Þetta leiðir til þess, að við vaxandi hagn-
að aukast arðgreiðslur hlutfallslega minna. 
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Þá er litið á útgreiðsluhlutfallið sem mark-
mið, sem stefnt sé að smátt og smátt. 

Rannsókn prófessors Lintners byggðist 
bæði á skoðanakönnun meðal stjórnenda 
fyrirtækjanna, sem rannsökuð voru, svo 
og á tölfræðilegum upplýsingum, sem greið-
ur aðgangur var að. Hér á eftir verður 
reynt að bera saman þessar tvær aðalnið-
urstöður á arðgreiðslustefnum við töluleg-
ar upplýsingar, sem greiður aðgangur er að. 

3. 3. Bandarískar tölur. 

3. tafla hér að neðan sýnir heildartölur 
yfir ágóða og arðgreiðslur bandarískra 
hlutafélaga (annarra en fjármagnsstofn-
ana, svo sem banka) á tímabilinu 1945— 
1964. Rétt er að taka fram, að einungis 
arðgreiðslur í peningum eru reiknaðar sem 
arður. 

3. tafla. 
Ágóði og arðgreiðsla hlutafélaga í 

U.S.A. 

Uppl. sjá Weston/Brigham: „Mana.gerial Fin-
ance", 448. bls. 

Af 3. töflu má greinilega sjá, að arð-
greiðslur eru mun stöðugri en hagnaður-
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inn. Arðurinn hefur ekki verið látinn 
sveiflast með breytilegum ágóða. Á öllu 
tímabilinu hefur heildarágóðinn aukizt um 
390%, en arðgreiðslurnar hafa aftur á móti 
aukizt um 470%. En þróunin hefur þó 
verið nokkuð ólík. Arðgreiðslurnar hafa 
hækkað stöðugt, þó með undantekningum 
tvö árin, en ágóðinn hefur aftur á móti 
aukizt mun óreglulegar. 

Eðlilegt er, að við þessar aðstæður hafi 
hlutfall arðgreiðslna af heildarágóöa 
breytzt frá ári til árs. 

Þróunin hefur stöðugt verið í þá átt, aö 
sífellt meiri hluti hagnaðarins hefur verið 
greiddur hluthöfum sem arður. Á tíma-
bilinu 1870—-1964 greiddu bandarísk hluta-
félög að meðaltali um 67% ágóðans til 
hluthafanna14). Á því árabili, sem hér hef-
ur verið athugað, eða árin eftir síðari 
heimsstyrjöldina, hefur því hlutfall arð-
greiðslnanna af heildarágóðanum verið nær 
öll árin undir meðallagi. Þó verður að hafa 
í huga, að tímabilið 1929—1938 var mjög 
óeðlilegt. Þá var heildarágóði að meðal-
tali 2,02 mílljarðar $, en meðalarðgreiðstur 
á ári námu 3,8 milljörðum $ 1 5 ) . Hlut-
fallið var þá að meðaltali 190%. Þetta 
óeðlilega ástand hefur því töluverð áhrif 
á meðaltal tímabilsins 1870—1964. Þrátt 
fyrir þetta virðist arðgreiðsluhlutfallið á 
seinni árum vera að nálgast meðaltal síð-
ustu 90 ára, eða um 2/3 af heildarágóðan-
um eftir skatta. 

Niðurstöður athugana prófessors Lint-
ners, sem byggðust á úrtakskönnun, eru 
í fullu samræmi við þær upplýsingar um 
samanlagðar tölur allra hlutafélaga í 
Bandaríkjunum, sem hér hafa verið settar 
fram. Augljós er sterk tilhneiging til að 
halda arðgreiðslum í dollurum sem jöfn-
ustum, en jafnframt hafa félögin greini-
lega sett sér ákveðna stefnu um skiptingu 
ágóðans í arðgreiðslur og kyrrsettan 
hagnað. 

3. 4. Kanadískar tölur. 
4. tafla sýnir ágóða og arðgreiðslur 

kanadískra hlutafélaga, sem réðu yfir fjár-
munum að verðmæti yfir 200.000 kan. $ 
á tímabilinu 1939—1953. Fjöldi þessara 

fyrirtækja var á bilinu 650—700. Þar 
eð ekki voru tekin með smærri félög, er 
taflan ekki einkennandi fyrir öll hluta-
félög í Kanada, en hún gefur þó nokkuð 
nákvæmt yfirlit yfir þau fyrirtæki, sem 
helzt má búast við að almenningur þekki 
og fjárfesti í. 

4. tafla. Ágóði og arðgreiðslur stærri 
félaga í Kanada. 

Heimild: C. A. Ashley & J. E. Smyth: „Cor-
poration Finance in Canada"; Tor-
onto 1961, 131. bls. 

Í stórum dráttum virðist þróunin á þessu 
tímabili hafa verið í þá átt, að sífelit 
meiri hluti hagnaðarins hefur verið kyrr-
settur. Fyrri hluta tímabilsins hafa verið 
greidd að jafnaði út til hluthafa um 70— 
80% hagnaðarins, en síðari hlutann er hlut-
fallið komið niður á bilið 55—65%. 

Ef þessi niðurstaða er borin saman við 
bandarískar tolur í 3. töflu, kemur í ljós, 
að um 1950 eru arðgreiðslur í hlutfalli við 
hagnaðinn orðnar svipaðar í þessum tveim-
ur ríkjum. Slíkur samanburður á þessum 
töflum er þó varhugaverður, þar eð ein-
ungis hluti allra kanadískra hlutafélaga er 
með í 4. töflu, og jafnframt er ætíð nokk-
ur munur á skilgreiningu á hreinum hagn-
aði eftir ríkjum. Koma þar til mismunandi 
lagaákvæði og fleiri slík atriði. En þegar 
hafoir eru í huga hinir frjálslegu fjár-
magnsstraumar milli Bandaríkjanna og 
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Kanada, þá væri eðlilegt, að arðgreiðslur 
væru með nokkuð svipuðum hætti í þess-
um tveimur löndum. 

3. 5. Brezkar tölur. 
Nokkru erfiðara er að setja upp svipaða 

töflu fyrir Bretland og 3 . - 4 . töflu. Kem-
ur þar margt til, en helztu erfiðleikana niá 
rekja til annarra afskriftarreglna og þar 
af leiðandi nokkuð öðruvísi skilgreiningu 
á hreinum hagnaði, svo og til mismunandi 
skattaákvæða. 

5. tafla gefur þó nokkra hugmynd um 
þróun arðgreiðslna í Bretlandi á tímabil-
inu 1949—1966. Tölur fyrir árabilið 1949 
—1965 eru meðaltöl þessara ára. Hagnað-
urinn er skilgreindur sem ágóði eftir skatta 
og allar afskriftir. 

5. tafla. Ágóði og arðgreiðslur í Bret-
landi (öll hlutafélög). 

Eins og áður segir er hæpið að bera 
saman þær mismunandi töflur, sem hér 
hafa verið settar fram, án þess að aðrar 
og ítarlegri upplýsingar séu við hendina. 
Þó má af þessum töflum fá ofurlitla innsýn 
í mismunandi þróun í þessum löndum. 

Töflurnar yfir Bretland virðast benda 
til þess, að yfirleitt hafi brezk hlutafélög 
greitt út sem arð minni hluta hagnaðar-
ins en bandarísk og kanadísk fyrirtæki. 
Jafnframt má lesa úr 5. töflu þá þróun, 
að síðan 1958 hafa arðgreiðslur í Bretlandi 
aukizt. Þessa niðurstöðu má rökstyðja á 
annan hátt16). Fram til 1958 var í Bret 
landi sérstakur skattur á arðgreiðslum. Ef 
einhver hluti hagnaðarins var greiddur 
hluthöfum, var hann tvískattaður. Þetta 
hafði vitaskuld þau áhrif, að meginhluti 
ágóðans var kyrrsettur, enda var það til-

gangur þessa skattaákvæðis. Það er því 
eðlilegt, að arðgreiðslur hafi verið minni. í 
Bretlandi á þessum tíma heldur en vestan 
hafs, þar sem frekar var ýtt undir arð-
greiðslur en hitt. Árið 1958 var þessari 
tvísköttun hætt í Bretlandi, og eftir það 
hafa arðgreiðslur aukizt, þótt þær hafi 
ekki ennþá náð sama hlutfalli, miðað við 
hagnað, og er að finna í Bandaríkjunurn 
eða Kanada. 

3. 6. Danskar tölur. 
Að síðustu verður gerð nokkur grein 

fyrir þróun arðgreiðslna í Danmörku. Verð-
ur kannað tímabilið 1953-1961. Verða fyrst 
sýndar tölur fyrir fjögur ár á tímabilinu 
1954-1960 og fundið út hlutfall arðgreiðslna 
af hagnaðinum svo og hlutfall arðgreiðslna 
af nafnverði innborgaðs hlutafjár. Þá verð-
ur sýnd dreifing arðgreiðslna í hlutfalli 
við hlutafé á árabilinu 1953—1961. 

6. tafla. Ágóði og arðgreiðslur í Dan-
mörku 1951—1960. 

Hagnaður 
Ár (millj. dkr.) 
1954 758 
1956 948 
1958 1.098 
1960 1.147 

Arðgreiðslur Útborgað 
(millj. dkr.) % 

301 40 
362 38 
402 36 
445 39 

Athugasemd við 6. töflu: Tölurnar fyrir 
árin 1954, 1956 og 1958 eru yfir öll dönsk 
hlutafélög, en tölurnar fyrir árið 1960 eru 
einungis yfir hlutafélög með meira hlutafé en 
250.000 dkr. Framsetningu upplýsinga um 
dönsk hlutafélög var breytt í þetta horf af 
dönsku hagstofunni árið 1960. 

Heimildir: Statistisk Årbog; Danmark 1956, 
1958, 1960 og 1962. 

Af 6. töflu má sjá, að á þessu tímabili 
hefur hlutfall arðgreiðslna af hagnaðinum 
verið mjög svipað eða 36—40%. Engin 
þróun upp á við né nið ur á við er merkj-
anleg, jafnvel þótt litið sé lengra aftur í 
tímann. 

Eins og hér á landi eru arðgreiðslur í 
Danmörku oft táknaðar í hlutfalli við inn-
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borgað hlutafé á nafnvirði. 7. tafla sýnir 
þetta hlutfall á sömu árum og 6. tafla. 

7. tafla. Arðgreiðslur í hlutfalli við 
nafnverð hlutafjár. 

Heimild: Statistisk Årbog; Danmark 1956, 
1958, 1960 og 1962. 

Einnig samkvæmt þessum útreikningi 
hafa arðgreiðslur verið tiltölulega jafnar 
í Danmörku á þessu tímabili. 

Nokkuð ítarlegar upplýsingar er unnt 
að fá í dönskum heimildarskýrslum um 
arðgreiðslur einstakra hlutafélaga í hlut-
falli við hlutafé þeirra. Í 8. töflu er sýnd 
tíðni mismunandi arðgreiðslna um 50 
danskra hlutafélaga, sem skráð eru á 
kaupþinginu í Kaupmannahöfn. Er tíðnin 
miðuð við hver 5% frá 0—35%. Einnig 
eru í töflunni upplýsingar um fjölda félag-
anna, sem miðað er við hvert ár. 

Í 8. töflu má sjá, að algengast er, að 
arðgreiðslur nemi milli 6 og 10% af nafn-
virði hlutabréfa, eða í 46% tilvika. Næst-
algengast er, að þær séu á bilinu 11—15%, 
eða í 34% tilvika. í heild falla 80% arð-
greiðslna á bilið milli 6 og 15%. Af ein-

stökum prósentutölum kemur í ljós við at-
hugun skýrslna, að 10% arðgreiðslur eru 
algengastar eða í 99 tilvikum af 442, eða 
sem svarar 22,4%, tilvika. 

Af töflunni má einnig sjá, að arðgreiðsl-
ur í þessu hlutfalli hafa farið heldur vax-
andi hin síðari ár. Fyrri hluta tímabilsins 
voru arðgreiðslur oftast 10% eða minni, en 
í lokin er meðaltalið fyrir ofan 10%. Þessi 
þróun er að nokkru sýnd í 9. töflu. 

9. tafla. Arðgreiðslur fyrir ofan og 
neðan 10% á tímabilinu. 

Ár 0-10% 11—35% 
1953 58% 42% 
1957 50% 50% 
1961 46% 54% 

Heimild: Sjá 15. töflu. 

Þótt þannig megi sjá ákveðna þróun úr 
16. og 17. töflu, er tímabilið, sem athugaö 
er, það stutt og breytingar jafnframt litl-
ar, að varhugavert er að draga af þeim of 
eindregnar ályktanir. 

4. Arðgreiðslustefna: íslenzkar rannsóknir. 

4. 1. Almennur upplýsingaskortur. 
Því er haldið fram framar í þessari rit-

gerð, að fá hlutafélög hafi, svo kunnugt 
sé, greitt út arð á Íslandi. Sé tekið mið 
af öllum hlutafélögum hérlendis, stórum 

8. tafla. Tíðni mismunandi arðgreiðslna í % af hlutafé hjá opnum 
dönskum hlutafélögum. 
Fjöldi félaga, sem greiddu arð á tímabilinu: 

Heimild: Statistisk Årbog; Danmark, árgangar 1955—1962. 
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og smáum, er ekki ósennilegt, að þessi nið-
urstaða sé rétt. Raunveruleg einkafyrir-
tæki, sem af ýmsum ástæðum hafa verið 
færð í búning hlutafélags, hafa takmark-
aða ástæðu til að greiða út arð. Eigandinn 
tekur yfirleitt arðinn út í formi launa. En 
hvað gera þau hlutafélög, sem ekki er unnt 
að flokka undir einkafyrirtæki ? Hafa þau 
greitt út arð til hluthafa og þá hve mik-
inn? 

Fram til þessa hafa engar athuganir 
verið gerðar hér á landi á þessum atrið-
um. í raun og veru hafa engar rannsóknir 
verið gerðar á fjármálastefnu íslenzkra 
fyrirtækja, svo höfundi sé kunnugt ura. 
Alvarlegur skortur er á slíkum upplýsing-
um. Sem dæmi um hagnýtt gildi tölfræði-
legrar þekkingar á þessu sviði má nefna, 
að það hlýtur að skipta þá aðila, sem vinna 
að gerð fjárfestingaráætlana fyrir þjóðar-
búið, nokkru máli að vita, hve mikinn hluta 
hagnaðarins fyrirtækin séu líkleg til að 
greiða út til eigenda og hversu stórum hluta 
þau munu halda eftir til fjárfestingar. 

Með þennan skort á öllum upplýsingum 
í huga tók höfundur þessarar ritgerðar sér 
fyrir hendur að gera nokkra athugun á arð-
greiöslum stærri hlutafélaga hér á landi 
síðustu tiu árin. Í þessum kafla verður 
greint frá þessum athugunum og niður-
stöðum þeirra. 

4. 2. Framkvæmtl rannsóknarinnar. 

Markmiðið var að kanna arðgreiðslur 
stærri hlutafélaga á tíu ára tímabili og at-
huga samband þeirra við hreinan hagnað 
fyrirtækjanna og hlutafé þeirra. Rannsókn-
in var gerð í samráði við nefnd, sem f jár -
málaráðuneytið skipaði s.l. vor og er ætl-
að að fjalla um skattlagningu atvinnu-
relcstrar. Ríkisskattstjóri og starfsmenn 
hans svo og starfsmenn Skattstofunnar í 
Reykjavík voru höfundi mjög innan hand-
ar og veittu honura mikilvæga aðstoð. 

Í upphafi var valinn ákveðinn hópur 
hlutafélaga, og varð f jöldi þeirra samtals 
16. Við valið á félögunum voru eftirtalin 
atriði höfð í huga: 

1) Félögin eru öll úr Reykjavík, eru 
skráð þar og reka þar meginhluta 
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starfsemi sinnar. Það auðveldaði rann-
sóknina mjög. 

2) Fyrirtækin eru ekki svonefnd f jö l -
skyldu- eða vinahlutafélög. Talið var, 
að séu hluthafar yfir 30, þá séu horf-
in einkenni slíkra hlutafélaga. 

3) Félögin voru öll stofnuð 1956 eða fyrr. 
4) Þau höfðu öll haft nokkurn ágóða a. 

m. k. einhver árin, sem athuguð voru, 
og höfðu þannig haft getu til að greiða 
arð. Unnt er að nota í grófum drátt-
um álagðan tekjuskatt og tekjuútsvar 
sem viðmiðun, og var það gert í þetta 
skipti. 

5) Hlutafélögin eru þekkt meðal almenn-
ings, og má telja þau líkleg til að selja 
almenningi bréf sín, ef almenn við-
skipti með hlutabréf hefjast hér á landi 
á annað borð. 

6) Þau hafa starfað allt tímabilið, sem 
athugað var, og telja verður líklegt, 
að þau muni starfa áfram. 

Sum þessara skilyrða miðast eingöngu 
við persónulegt mat höfundar. Jafnframt 
var höfundi ekki kunnur allur sá hópur 
hlutafélaga, sem hugsanlega kynnu að falla 
undir þessa viðmiðun. Hér er því ekki um 
að ræða tölfræðilegt handahófsúrtak. 
Leggja ber áherzlu á, að hér er um að 
ræða valin hlutafélög, og geta því niður-
stöðurnar ekki talizt einkennandi (repres-
entativar) fyrir öll hlutafélög með þau 
einkenni, sem skilyrðin settu, hvað þá fyr-
ir öll hlutafélög í landinu. Hitt er svo ann-
að mál, að höfundur er sannfærður um, 
að niðurstöður þessara athugana gefi góða 
hugmynd um arðgreiðslur þeirra hluta-
félaga, sem ekki eru fjölskyldu- eða vina-
hlutafélög. 

Næst var valið tímabilið, sem rannsaka 
átti. Fyrir valinu urðu árin 1957-1966. Tölu-
verðar breytingar á ytri aðstæðum fyrir-
tækja hafa orðið á þessu tímabili, t. d. 
breytingar á skattalögum, og einnig er 
tímabilið nógu langt til að ná yfir skin 
og skúrir í rekstrinum. 

Rannsóknin var þar næst framkvæmd 
með athugunum á skattframtölum hluta-
félaganna. Kannaður var í fyrsta lagi 
hreinn hagnaður fyrir tekjuskatt og tekju-
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útsvar. Í öðru lagi var athugaður álagður 
tekjuskattur og útsvar. Þá var útgreidd-
ur arður í krónutölu kannaður, og að síð-
ustu var nafnvirði hlutafjárins kannað. 
Markmiðið var þannig að rannsaka í fyrsta 
lagi skiptingu hreins hagnaðar milli tekju-
skatta, arðgreiðslna og kyrrsetts ágóða og 
gera þannig nokkurn samanburð við sams 
konar upplýsingar frá Öðrum löndum, sem 
fram komu í síðasta kafla. Í öðru lagi var 
kannað samband arðgreiðslna og nafnvirðis 
hlutafjárins. 

4. 3. Helztu tölulegu niðurstöður. 
Allmiklir erfiðleikar gerðu þegar vart 

við sig við rannsóknina, og hafa þeir tölu-
verð áhrif á niðurstöður allar. Í fyrsta lagi 
var ekki unnt að fá tölur frá öllum félög-
unum fyrir öll árin. Stafar það aðallega af 
því, að höfundur hafði ekki aðstöðu til að 
eyða nauðsynlegum tíma í rannsóknina, 
en athugun á þeim árum, sem vantar inn 
í niðurstöðurnar, hefði kostað mun meiri 
tíma en höfundur hafði aflögu. Telja verð-
ur ólíklegt, að eyður, sem þannig hafa 
myndazt, hafi úrslitaáhrif á niðurstöðurn-
ar í heild. Því taldi höfundur meira virði 
að koma á framfæri þeim niðurstöðum, 
sem hann gat fengið, en hætta við rann-
sóknina að sinni. En stórum alvarlegri 
hindrun varð þó í veginum fyrir hluta 
rannsóknarinnar. Tölfræðilega séð hafa at-
huganir á skiptingu hagnaðarins milli 
skatta, arðgreiðsina og kyrrsetts ágóða 
þann megingalla, að hagnaður og kyrrsett-
ur ágóði geta verið negatívar stærðir, cn 
arðgreiðsla og tekjuskattar fara ekki nið-
ur fyrir núll. (Þó er rétt að geta þess, að 
hvers konar opinberir styrkir til fyrir-
tækja eru nokkurs konar negatívir skatt-
ar) . Við rannsókn höfundar kom í ljós, að 
þessi galli var ekki einungis fræðilegur, 
heldur raunverulegur. Í l jós kom, að af 
10 ára athugunartímabili varð samanlagð-
ur ágóði félaganna allra negatívur í þrjú 
skipti, og f jögur árin varð ágóðinn minni 
en samanlagðar arðgreiðslur. Útreikningar 
á arðgreiðsluhlutfallinu miðað við hreinan 
hagnað eru því einskis virði tölfræðilega 
i þessari rannsókn. Þó má draga nokkrar 

almennar ályktanir af þessum athugunum. 
Ekki virðist vera neitt samband milli hreins 
hagnaðar og arðgreiðslna að því þó undan-
skildu, að oftast nær er ekki greiddur arð-
ur, verði tap á rekstrinum. Að minnsta 
kosti er óhætt að draga þá ályktun, að 
fyrirtækin hafa ekki neina arðgreiðslu-
stef nu, sem miðast við ákveðinn hluta hagn-
aðarins. Því sýna þessar rannsóknir, að 
niðurstaða J. Lintners um þetta efni, sem 
rakin var í síðasta kafla, á ekki við hér á 
landi. 

Tölulegar niðurstöður munu því byggj-
ast á hlutfalli arðgreiðslna og nafnvirðis 
hlutafjárins. 10. tafla gefur yfirlit yf ir þær 
niðurstöður. 

10. tafla sýnir, að við arðgreiðsluákvarð-
anir miða félögin við ákveðið hlutfall arð-
greiðslna og hlutafjár. Greinileg er ákveð-
in stefna í þessum efnum. Hlutfallið hleyp-
ur á bilinu 0—20%. Yfirleitt halda félögin 
sér við ákveðið hlutfall, sem fer hækkandi, 
er líður á tímabilið. í sumum tilvikum, 
þar sem hlutfallið virðist vera óstöðugt 
(sbr. fyrirtæki nr. 5 og 6), má skýra sveifl-
urnar á þann veg, að félögin hafa verið 
að auka hlutafé sitt, en aðalfundir sam-
þykkt, að einungis af eldra hlutafé skuli 
greiddur arður fyrstu árin. Miðað var þá 
við sömu hlutfallstölu og áður, en sé arð-
greiðslan sett í samband við allt innborgað 
hlutafé, eins og gert er í 10. töflu, breytist 
vitanlega hlutfallið. 

Meðaltal hlutfalla hvers fyrirtækis um 
sig, sem sýnt er í dálki lengst til hægri, 
sýnir, að félögin greiða arð, sem að jafn-
aði er á bilinu 3—14% af nafnvirði hluta-
fjárins. Á öllu tímabilinu hefur hlutfallið 
verið að meðaltali 7,9%. 

Meðaltal hvers árs um sig er sýnt í næst-
neðstu línu 10. töflu. Þar má sjá, að hlut-
fallið hefur farið hækkandi allt tímabilið 
að undanskildu síðasta árinu. Heildarmeð-
altal hvers árs fyrir sig má þó reikna út 
á annan hátt. Eru þá lagðar saman í krónu-
tölu allar arðgreiðslur hvers árs og born-
ar saman við samanlagt hlutafé allra félag-
anna. Er slíkur útreikningur sýndur í 11. 
töflu. 

Samkvæmt þessari töflu fór hlutfallið 
vaxandi f ram til ársins 1963, en tók þá 
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10. tafla. Arðgreiðslur 16 íslenzkra hlutafélaga á árunum 1957—1966 miðað við 
nafnvirði hlutafjár. 

s.u= skortir upplýsingar. 

11. tafla. Hlutfall heildararðgreiðslna og samanlagðs hlutafjár allra 
félaganna á nafnvirði. 

Ár Fjöldi Hlutafé alls Arður alls Arður/hlutafé Ár fyrirtækja (millj. kr.) ( millj. kr.) 
Arður/hlutafé 

1957 16 49.6 0-4 0.8% 

1958 15 49.5 0.7 1.5% 
1959 14 49.2 3.2 6.5% 
1960 12 49.3 3.2 6.5% 
1961 11 50.8 4.1 8 . 1 % 
1962 13 69.9 6.5 9.3% 
1963 16 96.3 8.3 8.6% 
1964 13 87.1 7.5 8.6% 

1965 16 364.2 12.4 7.5% 
1966 16 178.5 11.9 6.7% 
Samtals 844.4 58.2 6.9% 

að minnka aftur. Meðaltal alls tímabilsins 
var 6,9%. Munurinn á þessari niðurstoðu 
og heildarmeðaltalinu í 10. töflu, sem var 
7,9%, er eðlilegur, þar sem meðaltölin eru 
reiknuð á mismunandi tölulegum forsend-
um. 

Samkvæmt 10. töflu hafa verið skráðar 
niðurstöður 142 arðgreiðsluákvarðana. Í 
öllum tilvikum er, eins og áður segir, 

greinilega miðað við eitthvert ákveðið hlut-
fall arðs og hlutafjár. Þó má sjá af frum-
gögnum rannsóknarinnar, að fyrst hefur 
verið tekið tillit til rekstrarafkomu fyrir-
tækisins og hún höfð til hliðsjónar að 
minnsta kosti. Þó hafa félögin tilhneigingu 
til að halda sér við ákveðið hlutfall, þótt 
arðgreiðslan taki til sín eitt árið eða fleiri 
meginhluta og stundum allan hagnaðinn. 
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Auk þess greiða þau stundum arð, þótt 
halli verði á rekstrinum, en sé tap í nokk-
ur ár í röð, hætta þau fljótlega arðgreiðsl-
um eða að minnsta kosti draga mjög úr 
þeim. Þessi tilhneiging til að halda sama 
hlutfallinu kemur heim og saman við fyrri 
niðurstöðu J. Lántners. Á því tímabili, sem 
rannsakað var, juku nær öll félögin hluta-
fé sitt verulega. Nær undantekningarlaust 
reyndu félögin þá að halda uppi sama hlut-
falli, þ. e. sömu arðgreiðslu í krónutölu á 
bréf, eins og Lintner ályktar í Bandaríkj-
unum. 

13. tafla. Dreifing tíðni hlutfalls arðs 

Nú má draga út úr 10. töflu ýmsar at-
hyglisverðar upplýsingar. í 12. töflu má 
sjá, hvernig þessar 142 arðgreiðsluákvarð-
anir skiptast á einstakar hlutfallstölur. 
í þrjátíu skipti hefur enginn arður verið 
greiddur, en það svarar til 21% tilvika. 
Algengast hefur verið, að greiddur sé 10% 
arður eða í 45 skipti af 142. Sé einungis 
miðað við þau tilvik, þegar arður hefur 
verið greiddur, þá má reikna út, að í 40% 
tilvika hefur útborgun numið 10% af hluta-
fénu. 8% arður hefur verið greiddur í 23% 
tilvika, 15% arður í rúmlega 14% tilfella, 
en önnur hlutföll þaðan af sjaldnar. 

13. tafla sýnir tíðni ákveðinna hlutfalls-
bila á svipaðan hátt og gert var í 8. töflu, 
og er skiptingin sýnd fyrir hvert ár. 

Samkvæmt þessari töflu er algengast, 
að arðgreiðslan sé á bilinu 6—-10%. Kem-
ur það ekki á óvart miðað við það, sem 
rætt hefur verið um hér að framan. En 
13. tafla gefur tilefni til að kanna þróun-
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12. tafla. 
Tíðni einstakra hlutfalla 1957—1966. 

og hlutafjár á ákveðin bil frá 0—20%. 

ina þetta tímabil. Sé taflan athuguð ár fyr-
ir ár, má sjá, að arðgreiðslurnar hafa farið 
hækkandi. Sé 13. tafla dregin saman í tvö 
hlutfallsbil eða bilin 0—9% og 10—20%, 
sést þessi þróun greinilega. 14. og 15. tafla 
sýna þróunina. 

l4. tafla. Tíðni hlutfalla fyrir ofan og 
neðan 10%. 

Ár Fjöldi 
fyrirtækja- 0 - 9 % 10-20% 

1957 16 13 3 
1958 15 12 3 
1959 14 10 4 
1960 12 10 2 
1961 11 7 4 
1962 13 4 9 
1963 16 5 11 
1964 13 4 9 
1965 16 5 11 
1966 16 6 10 



ARÐGREIÐSLUR HLUTAFÉLAGA 

Miðað við prósentutölur lítur þróunin 
þannig út: 

15. tafla. 14. tafla í hundraðshlutum. 

Ár Alls 0-9% 10-20% 
1957 1 0 0 % 81% 19% 
1958 100% 80% 20% 
1959 100% 72% 28% 
1960 100% 83% 17% 
1961 100% 64% 36% 
1962 100% 31% 69% 
1963 100% 31% 69% 
1964 1 0 0 % 31% 69% 
1965 100% 31% 69% 
1966 1 0 0 % . 37% 63% 

Samkvæmt þessum töflum verður mik-
il breyting á arðgreiðslum frá og með ár-
inu 1962. Fyrir þann tíma var meginhluti 
arðgreiðslnanna á bilinu 0—-9%, en eftir 
1962 hefur þetta snúizt við, og eru nú 60— 
70% arðgreiðslnanna 10% af hlutafé eða 
meira. Þessi þróun á sér augljóslegar for-
sendur. Fram til ársins 1962 gilti sú regla, 
að 8% arðgreiðsla var frádráttarbær til 
tekjuskatts og útsvars, en með lögum um 
tekjuskatt og eignarskatt nr. 70/1962 var 
þetta ákvæði hækkað í 10%. Þótt þessi 
ákvæði hafi ekki algerlega ákvarðað arð-
greiðslurnar, er greinilegt, að þau hafa 
átt meginþátt í mótun almennrar arð-
greiðslustefnu hlutafélaga hér á landi. 

4. Almennu niðurstaða og hugleiðingar. 
Þessi litla rannsókn höfundar svarar ekki 

þeirri spurningu tæmandi, hvernig sé hátt-
að arðgreiðslum og arðgreiðslustefnu ís-
lenzkra hlutafélaga. Til þess þyrfti að 
framkvæma ítarlega skoðanakönnun meðal 
stjórnenda félaganna, jafnframt því sem 
tölfræðileg athugun, sem næði til annað-
hvort allra ellegar tölfræðilegs úrtaks 
hlutafélaga hér á landi, væri framkvæmd. 
Auk þess þyrfti að láta könnunina ná yfir 
lengra tímabil en hér hefur verið gert. 
En rannsóknin gefur þó örlitla innsýn í 
það, hvað hefur verið að gerast. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar má 
draga saman í nokkur atriði: 

1. Arðgreiðslur eru hérlendis miðaðar við 
ákveðið hlutfall arðs af nafnvirði 
hlutafjárins, en ekki af hreinum hagn-
aði, eins og algengast er í Norður-
Ameríku. Svipar því aðstæðum hér 
meira til Danmerkur. 

2. Á sama hátt og J. Lintner telur fyrir-
tæki í Bandaríkjunum hafa tilhneig-
ingu til að halda sömu arðgreiðslum 
í dollurum frá ári til árs, þá hafa ís-
lenzk hlutafélög tilhneigingu til að 
halda svipuðu eða sama hlutfalti milli 
arðs og hlutafjár. Þetta þýðir, að hér-
lendis er að öðru jöfnu reynt að halda 
arðgreiðslum jöfnum í krónutölu á 
hlutabréf. 

3. Á tímabilinu 1957—1966 fóru arð-
greiðslur vaxandi. Hlutfall arðs af 
hlutafénu þessi tíu ár var að meðal-
tali tæp 7%. Er það svipuð tala og 
kemur fram í yfirlitinu um arðgreiðsl-
ur í Danmörku. 

4. Greinileg eru áhrif ákvæða skattalag-
anna um frádráttarbæra arðgreiðslu, 
og virðast þessi ákvæði móta megin-
stefnur í arðgreiðslum. Fram til 1962 
var 8% arður algengastur, en eftir 
þann tíma varð 10% arðgreiðsla tíð-
ust. Rétt er þó að taka fram, að fyrri 
hluta tímabilsins var hreinn hagnað-
ur félaganna eftir skatta mun minni 
en síðari hlutann, og hefur sú þróun 
að sjálfsögðu einnig áhrif á vaxandi 
arðgreiðslur. 

5. Meðal þeirra hlutafélaga, sem rann-
sökuð voru, eru arðgreiðslur algengar. 
Af 142 tilvikum, sem athuguð voru, 
greiddu félögin arð í 112 skipti eða 
sem svarar til 79% tilfella. 

Ýmis fleiri atriði mætti nefna. Arð-
greiðslur hinna 16 félaga, sem athug-
uð voru, eru mjög mismunandi. Sum eiga 
sér langa arðgreiðslusögu, hafa greitt arð 
lengi og reglulega. Önnur eru nýbyrjuð að 
greiða arð til hluthafa, og nokkur hafa 
greinilega átt í erfiðleikum með að halda 
uppi reglulegum arðgreiðslum. Við athug-
unina kom í ljós, að miklar sveiflur eru 
yfirleitt á hagnaði félaganna frá ári til 
árs. Er eðlilegt, að við slík skilyrði sé erfitt 
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að halda uppi stöðugum arðgreiðslum. Ein-
ungis örfá félaganna hafa haft stöðugan, 
vaxandi hagnað, sem hefur gert þeim kleift 
að skapa og standa við ákveðna arðgreiðslu-
stefnu. Ýmis önnur atriði, sem fram komu 
við athugunina og snerta fjármálastefnu 
þessara félaga almennt, mætti nefna. Öll 
félögin hafa notfært sér heimild skatta-
laga um frádráttarbært framlag í vara-
sjóð. Þegar hagnaður er á rekstrinum, er 
þessi heimild notuð til fullnustu. Þá hefur 
meirihluti félaganna notfært sér heimild 
skattalaganna frá 1962 um útgáfu skatt-
frjálsra jöfnunarhlutabréfa. Jafnframt 
slíkri útgáfu hafa flest þeirra aukið al-
mennt hlutafé sitt verulega á tímabilinu. 
Þá má geta þess, að einungis eitt félaganna 
hafði, að því er bezt varð séð, myndað sér-
stakan arðgreiðslusjóð. 

En upplýsingar um arðgreiðslur í hlut-
falli við nafnvirði hlutabréfa segja ekki 
nema hálfa söguna. Hvað hafa hluthafar 
raunverulega fengið í arð? Í sumum til-
vikum hafa hlutabréf verið keypt á nafn-
verði, og hafa þeir hluthafar því ávaxtað 
fé sitt í sama hlutfalli og hér hefur verið 
greint frá. En aðrir hluthafar hafa keypt 
bréf sín á öðru gengi en nafnvirði. Ef geng-
ið hefur verið fyrir neðan 100 og hlutafé-
lagið greitt arð t. d. 10%, þá hefur raun-
verulegur arður slíkra hluthafa verið meiri 
en 10%. Ef á hinn bóginn gengið hefur 
verið yfir 100, sem telja verður að sé öllu 
algengara, þá hefur ávöxtun verið minni. 
T. d. ef gengið hefur verið 200 og arð-
greiðslan 10% af nafnvirði, þá eru raun-
verulegir vextir af fjárfestingunni ekki 
nema 5%. 

Könnun á raunverulegri ávöxtun hluta-
bréfa hér á landi er enn sem komið er 
óframkvæmanleg. Til þess skortir reglu-
lega skráningu markaðsverðs bréfa. 
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Eiríka, A. Friðriksdóttir: 

Einkaneyzla á Íslandi 1957-1967 
Grein þessi er unnin í Efnahagsstofnuninni af Eiríku A. 
Friðriksdóttur, hagfræðingi. 

Rannsóknir á einkaneyzlu. eru gerðar í 
flestum löndum. Tilgangur neyzlurann-

sókna er margs konar. Til dæmis er matar-
neyzla rannsöknuð vegna athugana í lækn-
isfræði, samsetning einkaneyzlunnar, og þá 
sérstaklega eftir stéttum, vegna félags-
fræðilegra athugana o. s. frv. Einn aðal-
tilgangurinn er að nota niðurstöðurnar við 
gerð þjóðhagsreikninga. 

Þegar gerðar eru áætlanir um þjóðar-
tekjur, er hægt að fara þrjár leiðir. Í fyrsta 
lagi er hægt að afla upplýsinga um heildar-
tekjur einstaklinga og bæta við þær þeim 
hagnaði fyrirtækja, sem ekki skiptist milli 
eigenda. Önnur leið er að finna heildar-
verðmæti allrar vöru og þjónustu, fram-
leiddrar á landinu. Fundið er vinnsluvirði 
(virðisauki eða value added) afurða í öll-
um framleiðslugreinum og bætt við tekjum 
af hvers konar þjónustu, veittri af hinu 
opinbera. Í þriðja lagi er hægt að fara þá 
leið að reikna ráðstöfun þjóðartekna. All-
ar þrjár leiðirnar eru nú farnar að nokkru 
á Íslandi og niðurstöður bornar saman, þó 
má segja, að ráðstöfunaraðferðin sé hér 
á landi nokkru skipulegri en hinar. Nokk-
ur mismunur kemur að vísu alltaf fram, 
en hann ætti að vera lítill, séu allar áætl-
anir réttar. 

Endanlegar tölur þjóðartekna eru yfir-
leitt þær, sem koma fram við útreikning 
ráðstöfunar. Upplýsingar um útgjöld ríkis-
ins og sveitarfélaga eru fyrirliggjandi, og 

þeim er skipt í fjárfestingu hins opinbera 
og í samneyzlu, þ. e a. s. geng útgjöld 
í þágu almennings. Upplýsingar um aðra 
fjárfestingu atvinnuvega og einstaklinga 
vegna íbúðabygginga eru einnig fyrir hendi. 
Stærsti liður ráðstöfunar er þó einkaneyzla 
(útgjöld neytenda vegna einkaþarfa 
þeirra). 

Sjáfstæðar rannsóknir á einkaneyzlu 
voru gerðar árin 1959—-1960 á útgjöldum 
áranna 1957—-1958 og niðurstaðan birt í 
10. hefti tímaritsins ,,Úr þjóðarbúskapn-
um". Yfirlit yfir útgjöldin árin 1959— 
1960 var birt í 12. hefti þess tímarits í 
júní 1962. Athugunum hefur verið haldið 
áfram á síðustu árum, og fylgir hér á eftir 
yfirlit yfir einkaneyzlu árin 1957—1967. 

Vörur, sem keyptar eru hérlendis, geta 
verið erlendar eða framleiddar innanlands, 
þó að erlent hráefni sé notað í mörgum 
tilfellum. Magn og c.i.f.-verð innfluttra 
vara var fengið úr „Verzlunarskýrslum" 
Hagstofunnar. Vörur, sem komu til notk-
unar án breytingar í innlendum iðnaði, voru 
reiknaðar til smásöluverðs, söluskattur 
meðtalinn, samkvæmt reglum verðlags-
stjóra. Vörur, sem ekki voru háðar verð-
lagsákvæðum, voru reiknaðar til smásölu-
verðs eftir upplýsingum frá verðlagsstjóra 
eða verzlunarmönnum. Innlendar vörur 
voru reiknaðar á smásöluverði samkvæmt 
tillíynningum verðlagsstjóra eða eins og 
innfluttar vörur. 
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Upplýsingar um birgðabreytingar eru 
aðeins fyrirliggjandi um nokkrar landbún-
aðarvörur og sýna því töflurnar, sem prent-
aðar eru hér á eftir, í raun og veru vörur 
á boðstólum. Nokkrar breytingar á milli ára 
geta því hæglega verið aðrar en þær sýn-
ast og raunveruleg neyzla jafnari en fram 
kemur. 

Nauðsynlegt er að hafa í huga, að fleiri 
upplýsingar eru fyrirliggjandi á síðustu 
árum og því fleiri tegundir þjónustu tekn-
ar inn í útreikningana en áður. Tölurnar 
eru því aðeins sambærilegar í stórum drátt-
um, en ekki alltaf í smáatriðum. 

Vörum og þjónustu er hér á eftir raðað 
samkvæmt tilsögn frá OEEC í „ A Stan-
dardized System of National Accounts", 
París 1959. Skýringar um útreikninga og 
hugtök, sem notuð voru, fy lg ja hér í röð 
vöruflokka. 

1. Matur. 
Birgðabreytingar hafa verið áætlaðar 

fyrir hveiti, rúgmjöl og sykur. Notkun þess-
ara vara til framleiðslu á brauði, kökum, 
kexi og sælgæti hefur verið fengin frá 
Hagstofunni eða áætluð samkvæmt upp-
lýsingum framleiðenda. Magn unninna vara 
var fengið úr árlegri töflu, „Iðnaðarvöru-
framleiðsla", í Hagtíðindum. Rýrnun var 
dregin frá magni innfluttra og innlendra 
ávaxta og grænmetis. Fisk- og kartöflu-
neyzla var áætluð í samræmi við athug-
anir Hagstofunnar á útgjöldum fjölskyldna, 
gerðar vegna vísitölu framfærslukostnað-
ar. Kjötið var reiknað um til kjötvara, eins 
og sýnt var í athugun Hagstofunnar, og 
áætluð upphæð vegna heimaslátrunar bætt 
við. Matur, sem neytt var heima hjá bænd-
um og framleiddur af þeim, var reiknaður 
á útborgunarverði. 

2. Drykkjarvörur. 
Verðmæti áfengissölu var fengiö frá 

Áfengisverzluninni og áætluðum kaupum 
áfengis ferðamanna og sjómanna bætt við. 

Framleiðsla óáfengra drykkja var tekin 
úr upplýsingum um innlendar tollvörur í 
Hagtíðindum. 
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3. Tóbaksvörur. 
Upplýsingar voru fengnar frá ÁTVR og 

. áætluðum kaupum á tollfrjálsum tóbaks-vörum bætt við 

4. Skór, fatnaður, fatnaðarefni og munir 
til einkanota. 

Erlendir skór og innfluttur tilbúinn 
fatnaður var verðlagður til smásöluverðs. 
Verðmæti innlendrar framleiðslu var feng-
ið úr sérathugunum Efnahagsstofnunar-
innar á iðnaði árin 1964—1967 og reiknað 
á tilsvarandi hátt fyrir árin 1957—1963. 
Innlent framleiðslumagn var fengið úr töfl-
unum ,,Iðnaðarframleiðsla" í Hagtíðindum. 
Fatnaðarefni var reiknað á smásöluverði, 
en áætluð upphæo dregin frá vegna fram-
leiðslu fatnaðar innanlands. Samkvæmt 
upplýsingum frá framleiðendum var reikn-
að með, að fatnaðarefni á smásöluverði 
næmi u. þ. b. 55% af smásöluverði tilbúins 
fatnaðar. 

5. Húsnæði. 
Eins og í öllum löndum var erfitt að 

áætla húsnæðiskostnað. Sérstökum erfið-
leikum veldur, að 75—80% allra íbúða eru 
í notkun eigenda á Íslandi. Mjög erfitt er 
að áætla skynsamlega greiðslukostnað 
vegna eigin húsnæðis og enn erfiðara að 
túlka niðurstöðurnar. Sú leið var valin að 
meta afnot eigin húsnæðis til leiguígildis, 
þótt sú aðferð sé einnig ýmsum annmörk-
um háð. Safnað var upplýsingum um sölu-
verð íbúða á ári hverju og f jöldi þeirra 
áætlaður á grundvelli „Húsnæðisskýrslna 
1960" frá Hagstofu Íslands. Reynt var að 
afla upplýsinga um raunverulega leigu, sem 
þó voru af skornum skammti. Leigan var 
síðan reiknuð sem hlutfallstala söluverðs og 
leigu og þessi hlutföll notuð til þess að áætla 
leiguígildi fyrir allar íbúðir landsins, án 
tillits til þess, hvort þær voru leigðar út 
eða í notkun eigandans. Leiguígildi var ekki 
reiknað fyrir húsnæði í stofnunum, t. d. 
elliheimilum, sjúkrahælum eða í sumar-
bústöðum. 

6. Ljós og hiti. 
Upplýsingar um útgjöld neytenda vegna 

rafmagns til ljóss, eldunar og upphitunar 
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í nokkrum húsum voru fengnar frá raf-
magnsstjóra. 

Hitakostnaður í Reykjavík var kannaður 
tvsivar, árið 1959 vegna hitaveitukostnaðar 
árið 1957/58 og árið 1966 vegna notkunar 
á heitu vatni árið 1964. Árið 1959 voru 
valin 60 hús af handahófi og árið 1963 alls 
463 hús eða 10% allra húsa, sem upphituð 
voru með hveravatni. Upplýsingar voru 
teknar saman um rúmmál í heild, upphit-
að rúmmál, vatnsnotkun og íbúafjölda í 
húsum í úrtaki. Eins og eðlilegt er, kom 
fram, að rúmmál á mann hækkaði nokk-
uð, þ. e. a. s. úr 67 m2 árið 1957/58 í 83 m3 

árið 1964. Íbúðir, sem tengdar voru hita-
veitukerfi á árunum 1957/58 til 1964, voru 
stærri en íbúðir í eldri húsum, og íbúafjöldi 
í hverri íbúð um sig lækkaði samtímis. 

Gert er ráð fyrir, að rúmmál á mann 
hafi hækkað tilsvarandi í íbúðum, sem nota 
olíu eða rafmagn til upphitunar. Líklegt var 
talið, að öll kol og koks, sem innflutt voru 
á síðustu árum, hafi verið notuð til upphit-
unar heimahúsa, sumarbústaða o. þ. h., og 
tilsvarandi f jöldi íbúða reiknaður sem upp-
hitaður á þann hátt. Rúmmál upphitað með 
olíu var því fengið sem afgangsstærð. 
Reiknað var með h. u. b. 12 lítrum af olíu 
á 1 rúmmetra húsnæðis á ári, með leiðrétt-
ingum vegna veðurfars. 

7. Varanlegir búsmunir, 
Innfluttir búsmunir voru reiknaðir til 

smásöluverðs á venjulegan hátt. Verðmæti 
innlendra húsgagna var fengið úr rann-
sóknum Efnahagsstofnunarinnar á sölu 
iðnaðar fyr ir árin 1964—1967 og áætlað 
fyrir árin 1957—1963 á grundvelli upplýs-
inga um veltu húsgagnaverzlana. Kaup á 
listaverkum voru ekki talin með vegna 
skorts á upplýsingum. 

Leiðréttingar voru gerðar á kaupum gólf-
dúka, teppa og eldavéla. Útgjöld vegna gólf-
dúka og teppa í nýjum húsum voru talin 
með byggingarkostnaði og því í f járfest-
ingu. Sömu reglu var fylgt um kaup elda-
véla. Innréttingar voru alltaf taldar með 
fjárfestingu í íbúðum. 

8. Heimilishald. 
Vörur voru reiknaðar á venjulegan hátt. 

Útgjöld vegna þjónustu voru talin tekjur 
þvottahúsa, efnalauga og skósmiða, einnig 
viogerðarhlutir heimilistækja og viðgerð-
arþjónusta. Útgjöldum vegna heimilisað-
stoðar var bætt við í samræmi við athugun 
Hagstofunnar. 

9. Snyrting og heilsuvernd. 
Snyrtivörur, þ. á. m. handsápa, voru 

reiknaðar á venjulegan hátt. Útgjöld vegna 
snyrtiþjónustu voru áætluð í samræmi við 
athugun Hagstofunnar. 

Heilsuverndin var reiknuð, bæði sem bein 
útgjöld neytenda, þ. e. a. s. greiðslur til 
lækna og tannlækna í samræmi við athug-
un Hagstofunnar, og áætluð útgjöld vegna 
lyfjakaupa og iðgjalda til sjúkrasamlaga. 
Þar að auki voru greiðslur hins opinbera 
til sjúkrahúsa og til sjúkrasamlaga taldar 
sem tilfærslur til heimilanna. Þessar til-
færslur hækka tekjur einstaklinga og út-
gjöld þeirra á hinn bóginn. Fyrirbyggjandi 
heilsuvernd, t. d. Heilsuverndarstöðin í 
Reykjavík, þjónusta skólalækna og laun 
héraðslækna voru hins vegar reiknuð með 
í samneyzlu. 

10. Flutningaþjónusta. 
Útgjöld vegna flutningaþjónustu voru 

reiknuð í tvennu lagi, þ. e. kaup og rekst-
ur einkafarartækja og almenn flutninga-
þjónusta. Allar innfluttar fólksbifreiðar 
(með 6 eða færri sætum) voru reiknaðar 
sem einlcaneyzla. Hins vegar voru stærri 
bifreiðar, þ. á. m. stationbílar, reiknaðir 
sem fjárfestingarvörur. Jeppar voru taldir 
landbúnaðarvélar árin 1957—1960, en 1961 
—1962 voru nokkrar jeppabifreiðar taldar 
sem notaðar í þágu einstaklinga og frá og 
með árinu 1963 voru allir jeppar taldir 
sem einkaneyzla, enda ekki lengur notaðir 
sem dráttarvélar. 

Kostnaður við einkafarartæki var áætl-
aður á grundvelli líklegs árlegs aksturs. 
Áætlað var. að bifreiðar færu 10 000 km 
árlega árin 1957—1960, 12 000 km árin 
1961—1962 og 15 000 km 1963 og seinna, 
þar sem vegakerfið stækkaði verulega. 
Kostnaður varahluta og viðgerða var reikn-
aður hlutfallslega eftir bifreiðategundum. 
Kostnaður vegna trygginga var reiknaður 
að frádregnum tjónabótum. 
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Almenn flutningaþjónusta var reiknuð 
eftir tekjum strætisvagna og hópferðaleyf-
ishafa. Upplýsingar um tekjur flug- og 
skipafélaga í ísl. krónum vegna farþega-
flutninga voru fengnar frá þessum félög-
um. Tekjur fólksbifreiðarstjóra voru fengn-
ar frá skattstofunni. Áætluð upphæð var 
dregin frá vegna viðskiptaferða. 

11. Póstur og sími. 
Upplýsingar um símakostnað voru fengn-

ar frá Hagdeild Póst- og símamálastjóra. 
Önnur útgjöld voru áætluð í samræmi við 
athugun Hagstofunnar. 

12. Skemmtanir og tómstundaíðja. 
Upplýsingar um skemmtanir voru fengn-

ar frá Þjóðleikhúsinu og Leikfélagi Reykja-
víkur, kvikmyndahúsum og sinfóníuhljóm-
sveitinni, og heimildum um skemmtana-
skatta. 

Kaup á erlendum bókum og blöðum voru 
reiknuð samkvæmt upplýsingum frá Inn-
kaupasambandi bóksala. 

Flest innlend dagblöð gáfu upplýsingar 
um sölu blaða. Hins vegar eru upplýsing-
ar um sölu innlendra bóka ófullkomnar. 
Árið 1967 var reiknað á grundvelli töf l -
unnar „Útgáfa bóka 1965—1967" í Hag-
tíðindum í júní 1969. Fjöldi titla var marg-
faldaður með áætluðu upplagi og meðal-
verði bóka í hverjum flokki. Bækur keypt-
ar af hinu opinbera fyrir skóla og bóka-
söfn voru dregnar frá. 

13. Menntun. 
Útgjöld vegna menntunar voru hér að-

eins talin kennslugjald í sérskólum og 
kostnaður þjónustu í heimavistarskólum. 
Skólabækur eru reiknaðar með Öðrum bók-
ura, og fæði í heimavistarskólum er talið 
með öðrum matarútgjöldum. 

14. Fjármálaþjónusta. 
Bankakostnaður var áætlaður sem mis-

munur milli útláns- og innlánsvaxta á 
reikningum í sparisjóðum og spariinnlán-
um í bönkum. Iðgjöld til lífeyrissjóða í 
vörziu Tryggingastofnunar ríkisins voru 
tekin til greina, en hins vegar ekki iðgjöld 
til annarra lífeyrissjóða. 

15. Önnur þjónusta og kaup frá varnarliði. 
Áætluð voru félagsgjöld til stéttarfélaga, 

kostnaður vegna jarðarfara og fleiri teg-
undir þjónustu. Bætt var við þessar upp-
hæðir kaupum á vörum frá varnarliði. 

16. Útgjöld Íslendinga erlendis. 
Talin voru í þessum lið öll útgjöld ís-

lenzkra sendiráða erlendis og gjaldeyrir, 
seldur af bönkum vegna dvalar stúdenta 
erlendis og ferðamanna. Frá þessari upp-
hæð voru dregin áætluð útgjöld Íslendinga 
í viðskiptaferðum. Bætt var við áætlaðri 
sölu á íslenzkum gjaldeyri erlendis. 

17. Útgjöld útlendinga á Íslandi. 
Hér voru talin útgjöld erlendra sendi-

ráða á Íslandi og annar gjaldeyrir, seld-
ur bönkum. Bætt var við íslenzkum gjald-
eyri, seldum erlendis, sbr. lið 16. 

Einkaneyzla á smásöluverði ársins 1960. 
Til þess að gera upplýsingar um einka-

neyzlu sambærilegar, voru útgjöldin öll ár-
in einnig reiknuð á smásöluverði ársins 
1960. Vinnuaðferðin var í því fólgin að 
reikna út verðvísitölur fyrir allmargar vör-
ur eða vöruflokka sér. Þegar ekki var fyrir 
hendi smásöluverð, reiknað af Hagstofunni, 
voru hlutfallslegar verðbreytingar áætlaðar 
skv. upplýsingum frá kaupsýslumönnum. 
Nauðsynlegt er því að hafa í huga, að töl-
ur á verði ársins 1960 fyrir önnur ár eru 
ekki eins áreiðanlegar og tölur á verði hvers 
árs. 

Verðvísitölur innfluttra vara og innlendrar 
vöru og þjónustu 1960—1967. 

Eftir að vörur og þjónusta höfðu verið 
reiknaðar til markaðsverðs ársins 1960, 
var þeim skipt í innfluttar og innlendar 
vörur. Verðmæti hvers vöruflokks á mark-
aðsverði hvers árs og á staðverði ársins 
1960 var þá borið saman og heildarverð-
vísitala reiknuð út. Þessar vísitölur eru 
sýndar í töflum III(a) og III(b) til þess 
að gera lesendum kleift að fylgjast með 
útreikningum. 

T á k n : 
* Áætlaðar tölur. 

. . . E n g a r upplýsingar . 
. Ekki sambærilegt. 
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1. kafla (a). Einkaneyzla á Íslandi, 1957—1962, á smásöluverði hvers árs. 
(Millj. kr.). 

1. tafla (b). Einkaneyzla á Íslandi, 1957-
smásöluverði ársins 1960. 

(Millj. kr.). 

-1962, reiknuð á 
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II. tafla (a). Einkaneyzla á Íslandi, 1962—1967, á smásöluverði hvers árs. 
(Millj. kr.). 

II, tafla (b). Einkaneyzla á Íslandi, árin 1962—1967, reiknuð á 
smásöluverði ársins 1960. 

(Millj. kr .). 
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111. tafla (a). Verðvísitölur einkaneyzlunnar á Íslandi, 1960—1963. 
1960=100. 

(a) Vörur eru taldar innlendar, ef þær eru unnar hér á landi að einhverju leyti. 
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III. tafla (b). Verðvísitölur einkaneyzlunnar á Íslandi, 1964—1967. 
1960 = 100. 
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IV. tafla (a). Einkaneyzla á Íslandi, 1957—1962, á smásöluverði hvers árs. 
Hlutfallsleg skipting eftir útgjaldaflokkum. 

IV. tafla (b). Einkaneyzla á Íslandi, 1962—1967, á smásöluverði hvers árs. 
Hlutfallsleg skipting eftir útgjaldaflokkum. 
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1. tafla (a). Mataneyzla á Íslandi, 1957—1959, 
magn (stœrstu liðir) og útgjöld á smásöluverði hvers árs. 
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1. tafla (b). Matarneyzla á Íslandi, 1960—1962, 
magn (stœrstu liðir) og útgjöld, á smásöluverði hvers árs. 

EINKANEYZLA Á ÍSLANDI 
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7 . tafla (c). Matarneyzla á Íslandi, 1963—1965, 
magn (stœrstu liðir) og útgjöld, á smásöluverði hvers árs. 
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1. tafla (d). Matarneyzla á Íslandi, 1965—1967, 
magn (stœrstu liðir) og útgjöld, á smásöluverði hvers árs. 
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2. tafla (a). Einkaneyzla á Íslandi, 1957—1962, aðrar vörur og þjónusta, 
á smásöluverði hvers árs. 

(Millj. kr.). 
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2. tafla (b). Einkaneyzla á Íslandi, 1962—1967, aðrar vörur og þjónusta, 
á smásöluverði hvers árs. 

(Millj. kr.). 



Lánsverzlun 
Hagfræðideild Seðlabankans hefur safnað upp lýs ingum 
u m lánsverzlun í Reykjavík samhliða gögnum u m smá-
söluveltu. Grein þessi, sem er eftir Magna Guðmundsson, 
f jallar um lánsverzlunina, og jafnframt fylgir örstutt 
ágrip um neytendalán almennt. Meira mun birtast um 
það efni síðar. 

Gagnasöfnun varðandi smásöluveltu í 
Reykjavík, sem hófst á vegum Seðla-

bankans 1967, fól jafnframt í sér könnun 
á lánsverzlun.1 Greiðslufrestur á vöruút-
tekt í verzlunum í formi mánaðarreikninga 
og afborgunarreikninga telst til svonefndra. 
neytendalána (consumer credit), en þau eru 
í víðri merkingu öll lán, sem veitt eru ein-
staklingum til kaupa á vöru eða þjónustu 
í eigin þarfir, — ekki til atvinnurekstrar. 

Mikilvægi afborgunarlána fyrir þann, er 
kannar efnahagslífið, liggur í áhrifum 
þeirra á kaupmátt neytenda og þar með 
á neyzluiðnaðinn. Afborgunarlán eru óstöð-
ugur þáttur, sem venjulega fylgir hagbylgj-
unni (business cycle), en hvorki fer á und-
an né drollir á eftir, eins og títt er um 
ýmsa aðra þætti. Notkun afborgunarlána 
eykst, þegar viðskipti almennt vaxa og 
fjörgast, og efla lánin þá kaupgetuna. Notk-
unin minnkar hins vegar í lægð, og kaup-
geta dvín af þeim sökum. Áhrifa þessara 
sveiflna gætir einkum í iðnaði og verzlun 
varanlegra neyzluvara, enda gengur mest-
ur hluti lánanna til kaupa á húsbúnaði, bif-
reiðum o. s. frv. Aukning afborgunarlána 
getur á verðbólguskeiði orðið jafnveiga-
mikil og aukning atvinnurekstrar- og fast-
eignaveðslána. Slíkt verður ljóst af hag-

1 Svo sem s já má af eyðublaði, sem birt var 
í F jármálat íð indum, jan .—ap. -he f t i 1969, bls. 
47, er hluti I I í skýrslunni einmitt helgaður 
lánsverzlun. 

skýrslum USA og Kanada, sem ná yfir 
all-langt árabil. Á tímabili efnahagssam-
dráttar hjaðna afborgunarlán á tilsvarandi 
hátt vegna innheimtu og innköllunar. 

Í þeim löndum, sem nefnd voru, Banda-
ríkjunum og Kanada, fer tiltölulega lítill 
hluti afborgunarlána fram í verzlunum í 
formi greiðslufrests á vöruúttekt (12— 
15%), enda eru fjárráð verzlana til slíks 
oft ónóg. Meginhlutinn kemur frá lána-
stofnunum, sem bæði endurkaupa lánsskjöl 
með veði í bifreiðum, húsbúnaði o. fl. og 
lána beint, aðallega til endurbóta á heim-
ilum (home improvement loans) og til eig-
in nota (personal loans), svo sem náms-
kostnaðar, lækninga, ferðalaga eða skulda-
lúkningar. Er þar fyrst og fremst um að 
ræða almenna viðskiptabanka og sparisjóði, 
svo og smálánafélög (small loan compan-
ies) og sölulánafélög (sales finance com-
panies), sem eru ekki til hérlendis. — Lán 
til íbúðabygginga ættu að réttu lagi að falla 
undir neytendalán, og er svo í Bandaríkj-
unum. Kanadamenn undanskilja hins veg-
ar öll fasteignaveðslán. 

Hagskýrslur. Með áðurnefndri gagna-
söfnun Seðlabankans fengust sem sagt upp-
lýsingar um útistandandi skuldir verzlana 
vegna vörusölu frá 3 aðalflokkum verzl-
ana, sem þátt tóku í skýrslugerðinni á 
fyrsta stigi hennar — utan benzínstöðva, 
sem verða ræddar sérstaklega. 1. tafla sýn-
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1. tafla. Lánsverzlun í Reykjavík pr. 31. desember 1967. 

Útistandandi skuldir verzlana vegna vörusölu, mánaðar- og afborgunarreikningar samkvæmt úrtaki 
nálega 67% verzlana. (Tölur ekki upphækkaðar). 

(Í milljónum króna). 

Skuldir viðskiptamanna 
Verzlanir Mán.- Afb.-

reikn. reikn. Samtals 

ir niðurstöður pr. 31/12 1967. Er þar jafn-
framt getið undirgreina til glöggvunar, þó 
að ekki hafi þótt ástæða til að sundurliða 
tölurnar samkvæmt þeim. 

Í 2. töflu eru tölur ársins 1968 samkvæmt 
niðurstöðum í lok ársfjórðungs og í 3. töflu 
loks tölur ársins 1969. 

Eins og getið er í fyrirsögn taflnanna, 
eru tölurnar samkvæmt úrtaki nálega 67% 
verzlana í umræddum flokkum. En úrtakið 
miðaðist við smásölu, ekki lánsverzlun. 
Upplýsinga um lánsverzlun var aflað ,,í 
leiðinni", ef svo mætti segja. Þess vegna 
er vandkvæðum bundið að finna heildar-
fjárhæðir útistandandi skulda með upp-
hækkun talnanna. Við vitum, að verzlun, 
sem hefur opna sölubúð, selur vörur í sam-
ræmi við stærð og starfsmannahald. Óvíst 
er hins vegar, hvort hún lánar eða lánar 
ekki. Áætlun heildarfjárhæða getur aðeins 
orðið lausleg, enda þótt tölurnar gefi vissu-
lega góðan þverskurð af lánsverzlun í 
Reykjavík og séu nægilegar að umfangi 

til þess að sýna með öryggi hreyfingar frá 
einu tímabili til annars. 

Minnst hætta er á skekkju við upphækk-
un samanlagðra talna. Eru þær birtar hér 
á eftir fyrir 3 aðalflokkana, þegar þær hafa 
verið margfaldaðar með stuðlinum 150. 
Mun útkoman fremur vera of há en of lág, 
því að í úrtakinu voru allar stóru verzlan-
irnar, en að tiltölu færri hinna smáu, sem 
lána síður. 

Útistandandi skuldir verzlana samkvæmt 1., 
2. og 3. töflu, samanlagðar tölur upphækkaðar. 

M. kr. 
Ár 1967, lok 4. ársfjórðungs 78,2 
— 1968, — 1. 67,5 
— — — 2. 63,5 
— — — 3. 71,9 
— — — 4. — 87,6 
— 1969, — 1. 81,8 
— — — 2. 79,4 
_ _ _ 3. 92,4 
— — — 4. 123,2 



Að sjálfsögðu er of snemmt að kveða 
nokkuð á um árstíðasveiflur. Hins vegar 
er auðsær samdráttur þessarar lánastarf-
semi eftir fyrri gengislækkun síðla árs 1967, 
er fram kemur á fyrra árshelmingi 1968, 
svo og eftir seinni gengislækkun síðla árs 
1968, er fram kemur á fyrra árshelmingi 
1969. Einmitt á þessum tímaskeiðum voru 
efnahagsörðugleikarnir mestir. 

Benzínstöðvar. Benzínstöðvar, sem flokk-
ast með smásöluverzlunum, voru þátttak-
endur í margnefndri gagnasöfnun. En þær 
höfðu nokkra sérstöðu. Öll olíufélögin skil-
uðu skýrslu, þannig að ekki þurfti að áætla. 
Aftur á móti gátu þau að svo komnu máli 
vegna bókhaldsatriða ekki greint skuldir 
viðskiptamanna við stöðvarnar (saldo) frá 
öðrum vörulánum. Þeim var samt unnt að 
gefa upp fjárhæð lánsverzlunar í mánuðin-
um. Og þar sem einungis er um mánaðar-
reikninga að ræða, sem greiðast að mestu 
á gjalddaga í næsta mánuði eftir úttekt, 
lætur nærri, að vörulán í mánuði samsvari 
skuldum í mánaðarlok. Eitt olíufélaganna 
kvað 80% innheimtast innan 30 daga, ann-
að nokkru minna. Allavega sýna tölur olíu-
félaganna breytingar á lánsverzlun frá einu 
tímabili til annars — og verður notazt við 
þær sem slíkar fyrst um sinn. Tölurnar fara 
hér á eftir (hverju sinni síðasti mánuður 
ársfjórðungs). 

Benzínstöðvar — 
Mánaðarreikningar 

M. kr. 
Desember 1967 3,6 

Marz 1968 1,9 
Júní — 3,1 

September — 3,3 
Desember — 5,7 
Marz 1969 4,4 
Júní — 5,6 

September — 6,0 
Desember — 7,2 

Ýmsir aðrir flokkar verzlana en greint 
hefur verið frá hér að framan veita afborg-
unarlán eða annan greiðslufrest á vöru-
úttekt. Voru þeir teknir inn frá og með ár-
inu 1970, er gagnasöfnunin var endurskipu-
lögð sem sjálfstæð grein og óháð hag-
skýrslugerð um smásölu. Voru viðbótar-
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flokkarnir þessir, en niðurstöður munu 
liggja fyrir að ári; 

Byggingarvöruverzlanir 
Bifreiðasölur 
Bókabúðir 
Hljóðfæraverzlanir 

Nokkur orð um neytendalán almennt. 
Svo sem fram kemur af fyrri hluta þess-

arar greinar, geta neytendalán (sem voru 
skilgreind á 130. bls.) ýmist verið í formi 
reiðufjár frá lánastofnunum (cash loans) 
eða í formi greiðslufrests á vöruúttekt í 
verzlunum (purchase credit). í síðarnefnda 
dæminu er um þrjú afbrigði að ræða: 

(1) Mánaðarreikninga (charge ac-
counts), þegar vöruúttekt er „skrifuð hjá" 
viðskiptamanni, sem greiðir reikning sinn 
við sýningu eða innan tiltekins tíma, oft 
30 daga. 

(2) Afborgunarreikninga (instalment ac-
counts), þegar viðskiptamaður borgar við 
samning hluta vöruverðs, en mismun ásamt 
vöxtum og kostnaði í jöfnum áföngum, og 
telst varan venjulega eign seljanda, unz 
hún hefur verið greidd að fullu. 

(3) Veltireikninga (revolving accounts), 
þegar viðskiptamaður má gera kaup eins 
oft og hann vill, unz tilteknu heildarverð-
mæti er náð; og síðan endurgreiðir hann 
tiltekna fjárhæð innan tiltekins tíma —• 
eða með jöfnum afborgunum á umsömdum 
fresti. Gagnstætt mánaðarreikningum er 
gjald á veltireikningum, innheimtukostnað-
ur og vextir frá fyrsta degi næsta mán-
aðar á ef tir úttektarmánuði. - Þessir reikn-
ingar tíðkast lítt eða ekki hérlendis. 

Kostir og gallar neytendalána. Neytenda-
lán eru talin efla efnahagsframfarir og bæta 
lífskjör. Kaupandi fær tafarlausa notkun 
vöru eða þjónustu, sem hann þarfnast, og 
nýtur einnig þess hagræðis að mega dreifa 
greiðslum yfir tímabil. 

Hins vegar fylgir ábyrgð neytendalánum 
og nokkrir ókostir. Er sá einna helztur, að 
mörgum hættir við að líta á lán sem tekju-
auka. Ef við það bætist löngunin til þess 
að sýnast jafn nágrannanum varðandi lífs-
þægindi, geta afborganir auðveldlega náð 
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því stigi að verða tekjunum ofviða. Missir 
atvinnu af völdum sjúkdóms eða annars 
kann við slíkar aðstæður að leiða til meiri 
háttar erfiðleika. Ýmsum sést og yfir það, 
að afborgunarlán eru kostnaðarsöm, enda 
hækka þau vöruverð frá 10% og allt upp 
í 30% eða þar yfir. Loks er stundum fyrir-
vari í samningi, er firrir seljanda ábyrgð 
á gæðum vörunnar eða hæfni. Sama vanda 
getur borið að höndum, ef neytandi greiðir 
með þvi að samþykkja víxil, sem er inn-
heimtanlegur, þó að varan hafi leyndan 
galla eða reynist óhæf. 

Umfang. Afborgunarkerfi á sér fremur 
stutta sögu hérlendis og hefur ekki náð 
sama umfangi og í mörgum vestrænum 
löndum, þar sem allt að helmingur vöru-
kaupa í búðum fer fram með þessum hætti. 
Árið 1967 náðu t. d. skuldir neytenda við 
peningastofnanir og smásöluverzlanir í 
Kanada 8 milljörðum dala. 

Neytendaskuldir hafa verið í vexti, en 
þó háðar nokkrum sveiflum, og er fróðlegt 
að greina, hvernig áhrifanna gætir á pen-
ingalán annars vegar og á vörugreiðslufrest 

hins vegar, svo og einstaka lánveitendur 
innan þessara lánaflokka. 

Ekki liggja fyrir tölur varðandi umfang 
neytendalána í bönkum og sparisjóðum hér 
á landi. Dæmigerð skipting þessara lána 
í Bandaríkjunum er þannig: 

Lausleg áætlað 

Tegund lána 
Bifreiðar 50% 
Aðrar neyzluvörur 25% 
Endurbætur heimila 15% 
Einkalán 10% 

Lánveitendur 
Viðskiptabankar 40% 
Sölulánafélög1 25% 
Aðrar lánastofnanir 20% 
Smásöluverzlanir 15% 

Stærð neytendalána er oft mæld sem 
hlutfall heildarútgjalda til vörukaupa og 
þjónustu (sem er liður „persónulegra ráð-
stöfunartekna" í þjóðartekjunum), og 
reyndist hlutfallið 22 af hundraði í Kanada 
árið 1966. 

2. tafla. Lánsverzlun í Reykjavík 1968. 
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3. tafla. Lánsverzlun í Reykjavík 1969. 

Útistandandi skuldir verzlana vegna vörusölu, mánaðar- og afborgunarreikningar í lok hvers ársfjórðungs 
samkvæmt úrtaki nálega 6 7 % verzlana. (Tölur ekki upphækkaðar). 

(Í milljónum króna). 

Löggjöf. Margháttuð löggjöf í vestræn-
um löndum varðar neytendalán, bæði beint 
og óbeint. í grundvallaratriðum er löggjöf-
in tvenns konar: Annars vegar til hag-
stjórnar, hins vegar til ákvörðunar á við-
skiptaháttum. 

(1) Hagstjórn (selective credit control 
measures). Þrátt fyrir þá kosti neytenda-
lána að efla framfarir og bæta lífskjör, eins 
og getið var hér að framan, eru margir 
þeirrar skoðunar, að slík lán hafi aukizt 
um of. Þeirra vegna sé hagkerfið óstöðugra, 
enda séu þau að mestu óháð almennri stjórn 
peningamála af hálfu peningayfirvalda og 
rikissjóðs. Þannig gaf Bandaríkjastjórn í 
seinni heimsstyrjöld út svonefnda Regula-
tion "W, sem einnig var látin gilda um skeið 
á árunum 1948—1949 og meðan Kóreu-
átökin vöruðu. Sú reglugerð boðaði í stuttu 
rnáli lágmark útborgunarfjárhæðar og há-
mark afborgunartíma. 

Mikið hefur verið skrifað um þetta efni, 
og sýnist sitt hverjum. Evrópuríki hafa 
gengið lengra. Í Bretlandi voru til ársins 
1958 ákvæði um takmörkun lánveitinga frá 
viðskiptabönkum til sölulánafélaga (sales 
finance companies) og um sérstakan sölu-

skatt á varanlegar neyzluvörur. Enn beita 
þessi ríki margvíslegum ráðstöfunum gagn-
vart neytendalánum til áhrifa á efnahags-
lífið. 

(2) Ákvörðun viðskiptahátta (trade 
practice measures). Fjölmörg lög, bæði al-
menn og sérstök, kveða á um viðskipta-
hætti, þegar selt er með afborgunarkjör-
um. í Bandaríkjunum og Kanada eru bæði 
lög alríkisins (federal) og lög einstakra 
ríkja eða fylkja (state-provincial). Í báð-
um löndunum hefur gagnger endurskoðun 
farið fram nú á allra seinustu árum — og 
þá verið byggt á fenginni reynslu. 

Þungamiðjan í hinum sérstöku lögum til 
verndar neytendum er kvöð um upplýsing-
ar varðandi samningsatriði (contractual 
information), þ. e. ákvæði um skyldu selj-
anda til þess að tjá greinilega í skrifleg-
um sölusamningi tiltekin atriði, svo að neyt-
anda megi vera vel ljóst, að hverju hann 
gengur. Atriðin eiga að standa þar í samn-
ingnum, sem þau verða auðveldlega séð, 
eða á viðfestu blaði, svonefndri skýrslu um 
skilmála (disclosure statement). M. a. skal 
færa heildarkostnað við lántökuna, vexti 
(finance charge) og önnur gjöld að við-
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bættum afslætti gegn staðgreiðslu (sem 
glatast, þegar keypt er með afborgunar-
kjörum), og skal þetta gert með tvennum 
hætti: í dölum ($) og sem hundraðshluti 
af láni á ári ( % p. a.). Skylt er seljanda 
að geyma þessa skýrslu í a. m. k. tvö ár, 
þannig að hann geti sýnt hana, ef opinber 
embættismaður óskar, og sannað, að kaup-
andi hafi kynnt sér hana, áður en hann 
undirritaði vörukaupasamninginn. 

Opinber aðstoð við neytendur. Auk beinn-
ar löggjafar um afborgunarlán er um að 
ræða opinbera aðstoð við neytendur. Hún 
er aðallega með þrennum hætti, sem hér 
skal getíð í örstuttu máli: 

(1) Fræðslurit (credit guides) eru gef-
in út af viðkomandi ráðuneyti með upp-
lýsingum og leiðbeiningum fyrir neytendur 

við vörukaup og gerð lánasamninga. Er 
tekið fram, hvað beri að tryggja í slíkum 
samningum og hvað að varast, enn fremur 
hver er réttur neytanda, ef hann hefur rat-
að í vanda, og hverra úrræða hann getur 
gripið til. 

(2) Ráðgjafarþjónusta (credit counsell-
ing) er í té látin af mörgum bæjarfélögum 
án endurgjalds. Nefnd eða ráð tekur að 
sér að skipuleggja skuldamál fyrir neyt-
endur, jafnvel útbúa greiðsluáætlun á 
grundvelli fjölskyldutekna. Njóta slík ráð 
trausts og samstarfsvilja af hálfu verzl-
unarfyrirtækja og peningastofnana. 

(3) Lagaaðstoð (statutory assistance) 
beinist m. a. að því að gera innheimtu smá-
skulda auðveldari, en áskilur um leið skuld-
ara, ef í nauðir rekur, heimild til þess að 
semja við dómritara um greiðsluaðferð. 



Utanríkisviðskipti 1969 
Vörusk ip ta jö fnuður inn — Viðsk iptak jör in — Útf lutuings 
verzlunin — Inn.fllutningsverzlunin — Viðskipt i við ein-
s tök l önd . 
Grein þessi er tekin saman af Eiði H. Einarssyni. 

Inngangur. 

Ísérstakri grein Fjármálatíðinda verður 
síðar fjallað um greiðslujöfnuðinn 1968, 

en í þessari grein er hins vegar rætt um 
mikilsverðasta lið greiðslujafnaðarins, ut-
anríkisverzlunina. Heimildir að öllum töfl-
um í greininni eru fengnar frá Hagstofu 
Íslands. Í grein þessari eru allar tölur 
reiknaðar til samræmis við núverandi gengi 
(1$ = 88,00 kr.). 

Í heild jókst utanríkisverzlunin á árinu 
1969, en þróunin varð ólík, hvað inn- og 
útflutning snerti. Á árinu jókst útflutning-
ur um 30,8%, en innflutningur dróst sam-
an um 10,8%, og er þá innflutningur vegna 
álbræðslunnar í Straumsvík, Búrfellsvirkj-
unar og lenginga á skipum og flugvélum 
(lengingar voru engar 1969) meðtalinn. 

Árið 1968 minnkaði útflutningur um 
15,2% og innflutningur um 16,0%. 
Vöruskiptajöfnuðurinn í heild hefur því 
verið mun hagstæðari 1969 en árið áður. 
Alls var vöruskiptajöfnuðurinn óhagstæð-
ur um 1.389,5 millj. kr. á móti 4.937,6 millj. 
kr. halla 1968 og 5.957,6 millj. kr. halla 
1967. Viðskiptakjörin bötnuðu á árinu 1969 
um rúmlega 6,8%, en versnuðu hins vegar 
árið 1968 um 4,0% og 1967 um 9,8%. Verð-
lag á sjávarafurðum á erlendum mörkuð-
um hefur því farið hækkandi eftir um 2ja 
ára verðlækkunartímabil. Vísitala útflutn-
ings hækkaði um 5,2% á árinu 1969 á móti 
9,1% lækkun 1968. Sjávarafurðir voru 

81,8% af heildarútílutningi ársins 1969. 
Meðalverð á útfluttu karfalýsi, freðfiski, 
karfamöli, ísfiski, saltsíld o. fl. afurðum 
hækkaði verulega á árinu. Hins vegar lækk-
aði meðalverð á nokkrum afurðum, t. d. á ís-
varinni síld, saltfiski, skreið og síldarmjöli. 
Mesta hækkun á meðalverði varð á útfluttu 
karfalýsi og saltsíld, en mesta lækkun á 
isvarinni síld, skreið og saltfiski. Útflutn-
ingur freðfisks jókst verulega á árinu og 
nam tæpum 1/3 hluta heildarútflutnings. 
Árið 1969 jókst útflutningur sjávarafurða 
að verðmæti um 21,8%, en dróst saman 
1968 um 17,3%. Að magni til jókst út-
flutningur sjávarafurða um 15,2% á móti 
24,9% samdrætti 1968. 

Landbúnaðarvörur námu 7,3% af heild-
arútflutningi ársins 1969 (9,2% 1968). 
Verðlagsþróun varð hagstæðari en árið áð-
ur eða 19,6% hækkun meðalverðs, í stað 
0,2% hækkunar 1968 og 17,5% lækkunar 
árið 1967. 

Útflutningur annarra vara en sjávar- og 
landbúnaðarvara nam 10,9% af heildar-
útflutningi ársins 1969. Þar af nam út-
flutningur á áli frá Straumsvík 5,5% af 
heildarútflutningi. 

Verðmæti útflutningsvorubirgða var í 
árslok 1969 1.442 millj. kr., og minnkuðu 
þær um tæpar 43 millj. kr. frá árinu áður. 

Í því, sem hér fer á eftir, er gerð nán-
ari grein fyrir einstökum atriðum í þróun 
utanríkisverzlunarinnar árið 1969, og enn 
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fremur er fjallað um viðskipti við einstök 
lönd og viðskiptasamninga, sem í gildi voru 
á árinu. 

Vöruskiptajöfnuðurinn. 
Vöruskiptajöfnuðurinn sýnir mismun á 

verðmæti inn- og útflutnings. Eftirfarandi 
tölur sýna vöruskiptajöfnuðinn undanfarin 
þrjú ár í millj. kr. á núverandi gengi. 

Af yfirlitinu er ljóst, að vöruskiptajöfn-
uðurinn batnaði um 3.548,1 millj. kr. á ár-
inu, eða úr 4.937,6 millj. kr. halla 1968 í 
1.389,5 millj. kr. halla 1969. Útflutningur 
jókst um 30,8%, eða um 2.229,4 millj. kr„ 
en innflutningur dróst saman um 10,8%, 
eða um 1.318,7 millj. kr. Innflutningur 
skipa og flugvéla dróst verulega saman á 
árinu, enda voru engin fiskiskip flutt inn 
á árinu og engin stór flugvél. Innflutning-
ur vegna Búrfellsvirkjunar varð helmingi 
minni en árið áður, eða 321,5 millj. kr. á 
móti 708,7 millj. kr. 1968. Hins vegar jókst 
innflutningur vegna álbræðslunnar í 
Straumsvík. Innflutningur byggingarvara 
til hennar næstum tvöfaldaðist á árinu, 
nam 906,1 millj. kr. (470,1 millj. kr. 1968) 

og innflutningur rekstrarvara nam 632,7 
millj. kr. Árið 1969 hófst útflutníngur á 
áli, er álbræðslan tók til starfa, og nam 
519,1 millj. kr. á árinu. 

Ef skipa- og flugvélainnflutningur er 
dreginn frá heildarinnflutningi, verður 
vöruskiptajöfnuðurinn óhagstæður um 
1.337,5 millj. kr. á móti 4.352,1 millj. kr. 
halla 1968 og 4.419,8 millj. kr. halla 1967. 

Í verzlunarskýrslum Hagstofunnar er 
innflutningur fjárfestingarvara til álbræðsl-
unnar í Straumsvík ekki meðtalinn í al-
mennum innflutningi og sömuleiðis ekki 
innflutningur svokallaðra verktakavara, og 
er svo einnig gert í þessari grein, nema 
annað sé tekið fram. (Verktakavörur eru 
hvergi taldar með). 

Sé innflutningur skipa, flugvéla og leng-
inga, svo og innflutningur vegna Búrfells 
og álbræðslu (bæði rekstrarvörur og bygg-
ingarvörur) dreginn frá heildarinnflutn-
íngi og útflutningi áls sömuleiðis sleppt, 
verður vöruskiptajöfnuður hagstæður um 
3,7 millj. kr. á árinu 1969, á móti 3.173,3 
millj. kr. halla 1968. 

Sem fyrr segir dróst heildarinnflutning-
ur saman um 10,8%, að meðtöldum inn-
flutningi vegna álbræðslunnar. Sé sá inn-
flutningur ekki talinn með, er lækkunin 
2.387,4 millj. kr. eða 20,4%. Séu skip og 
flugvélar og lengingar þeirra ekki með-
talin í innflutningi síðustu þriggja ára og 
sömuleiðis sleppt Búrfellsinnflutningi og 
álbræðslu, kemur í ljós, að árlegur sam-
dráttur er 14,1% 1969 og 16,2% 1968. Ár-
ið 1967 varð samdráttur þessa innflutn-
ings 1,2%. Árið 1969 minnkuðu birgðir 
útflutningsafurða um tæpar 43 millj. kr. 
að verðmæti. Árið 1968 minnkuðu birgð-
irnar um tæpar 572 millj. kr. Magn út-
flutningsbirgða minnkaði um 25 þús. tonn 
1969, en minnkaði um 38 þús. tonn árið 
1968. 

Í framangreindu yfirliti er innflutning-
ur talinn e.i.f., eins og venjulega er gert i 
yfirlitstölum, sem Hagstofan birtir um 
vöruskiptajöfnuðinn. En þar sem megin-
hluti farmgjalda og trygginga í inn- og út-
flutningi eru greiðslur til íslenzkra aðila, 
fást raunhæfari tölur um vöruskiptajöfn-
uðinn, ef innflutningur og útflutningur er 
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gerður upp á sama hátt. Eftirfarandi yfir-
lit sýnir því inn- og útflutning á f.o.b.-
verði: 

Þess ber að geta, að tölurnar um leng-
ingu skipa og flugvéla 1967 og innflutn-
ing byggingarvara til álbræðslunnar í 
yfirlitstöflunum tveim hér að ofan er ekki 
að finna í verzlunarskýrslum Hagstofunn-
ar og stofnvarahlutir fyrir flugvélar eru 
hér taldir með í flugvélakaupum (1967), 
en eru taldir með almennum innflutningi 
í verzlunarskýrslum. Tölurnar um innflutn-
ing byggingarvara til álbræðslunnar eru 
samt sem áður fengnar hjá Hagstofunni. 
Allar aðrar tölur í grein þessari eru í 
samræmi við skýrslur Hagstofunnar. 

Í innflutningi er c.i.f.-verðið á skipum 
og flugvélum talið hið sama og f.o.b.-verðið, 
nema um litlar flugvélar sé að ræða. Inn-
flutningsverðmætið f.o.b. án skipa og flug-
véla nam 1969 89,9% af c.i.f.-verðmætinu, 
en þetta hlutfall er hins vegar mjög mis-
munandi eftir vöruflokkum. Sé innflutn-
ingur vegna Búrfells og álbræðslu einnig 
dreginn frá, er innflutningsverðmæti f.o.b. 
89,4% af c.i.f.-verðmæti. 

Eins og yfirlitið ber með sér, sýnir mis-

Verðvísitölur og viðskiptakjör 1954 =100. 

munur á f.o.b.-verðmæti inn- og útflutn-
ings 1969 3.433,2 millj. kr. hagstæðari út-
komu en árið áður. Ef innflutningur skipa 
og flugvéla er dreginn frá, sýnir yfirlitið 
óhagstæðan vöruskiptajöfnuð að upphæð 
250.0 millj. kr. árið 1969 (3.566,9 millj. 
kr. halli 1968). 

Innflutningur vegna Búrfells nam á ár-
inu 299,1 millj. kr. og innflutningur bygg-
ingarvara vegna álbræðslu í Straumsvík 
842.1 millj. kr. og rekstrarvara 581,2 millj. 
kr. Séu þessir liðir dregnir frá og sömu-
leiðis útflutningur áls dreginn frá heild-
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1. tafla. Útflutningur 1965—1967 eftir vöruflokkum. 
(Verð í millj. kr. og magn í tonnum). 

(Á gengi, sem gilti eftir 11. nóv. 1968). 

I. Sjávarvörur: 
Saltfiskur, þurrkaður 
Saltfiskur, óverkaður 
Saltfiskflök 
Þunriildi, söltuð 
Skreið 
Ísvarin síld 
Ísfiskur, annar 
Freðfiskur 
Rækjur og humar, fryst 
Hrogn, hraðfryst 
Sjávarafurðir, niðursoðnar 
Þorskalýsi, kaldhreinsað 

ókaldhreinsað 
Matarhrogn, söltuð 
Beituhrogn, söltuð 
Síld, grófsöítuð 

„ kryddsöltuð 
„ sykursöltuð 
„ sérverkuð önnur 

Saltsíldarflök 
Freðsíld 
Síldarlýsi 
Loðnulýsi 
Karfalýsi 
Hvallýsi 
Fískmjöl 
Síldarmjöl 
Loðnumjöl 
Karfamjöl 
Hvalkjöt, fryst 
Fiskúrgangur, frystur 
Ýmsar sjávarafurðir 

Sjávarvörur, samtals 
II. Landbúnaðarvörur: 
Kindakjöt, fryst 
Kindakjöt, saltað 
Kindainnroatur, frystur 
Mjólkur- og undanrennuduft 
Ostur 
Kaseín 
Ull 
Gærur, saltaðar 
Garnir, hreinsaðar 
Skinn og húðir, saltað 
Ýmsar landbúnaðarvörur 

111. Ýmsar vörur: 
Ullarteppi 
Prjónavörur úr ull . . 
Frímerki 
Gamlir málmar 
Skip 
Kisilgúr 
Álmelmi 
Annað ósundurgreint 

1967 1968 1969 

Magn Verð Magn Verd Magn Verð 

1.210 70,8 2.258 99,0 5.262 201,4 
19.033 733,4 26.073 896,6 23.703 733,1 

1.061 43,8 912 32,6 2.060 64,8 
479 13,7 476 13,7 936 28,7 

3.518 278,6 3.546 228,9 7.983 412,6 
762 4,7 8.193 74,1 45.570 215,1 

21.231 276,2 24.077 315,6 34.054 513,3 
49.755 2.035,2 56.669 2.182,5 77.111 3.121,0 

1.054 260,3 990 255,1 1.339 345,1 
2.582 76,3 1.524 46,6 1.742 59,0 

692 77,6 1.205 92,4 1.450 123,0 
865 20,3 1.134 23,3 920 20,3 

1.836 34,9 3.921 45,6 4.720 59,0 
2.767 88,6 3.057 113,2 3.990 170,2 

939 13,1 229 3,7 440 9,2 
8.110 211,4 13.791 329,5 7.648 221,6 
6.203 165,4 6.218 167,7 1.850 62,2 

11.027 292,6 12.046 292,6 2.758 113,0 
3.026 86,5 2.645 76,4 391 11,4 

153 7,8 7 0,8 175 12,0 
15.499 191,2 4.715 54,7 1.001 11,6 
72.262 834,0 24.842 190,0 21.904 177,3 

3.768 35,0 1.988 14,8 7.086 62,2 
146 1,4 1.433 10,2 1.114 12,6 

2.548 27,6 1.870 17,1 1.849 21,9 
14.664 175,2 23.699 245,7 31.003 396,5 
99.450 1.269,7 24.483 269,3 4.747 49,3 
15.756 195,7 11.243 109,5 26.697 326,0 

2.555 26,4 2.169 21,7 3.248 42,2 
3.228 62,7 1.294 21,9 2.800 48,1 
6.404 38,6 4.402 19,6 6.190 32,5 

15.737 41,6 20.472 93,8 4.220 67,0 
388.320 7.690,3 291.581 6.358,2 335.961 7.743,2 

3.782 
284 
302 
672 
404 
250 

37 
2.508 

26 
252 

1.680 

Landbúnaðarvörur. samtals: 10.197 

154,2 
21,3 
19.8 
24,1 
18,0 
10,3 
4,5 

190,9 
10.5 
11.6 
82.9 

5.362 
106 
267 
377 
668 
414 
311 

3.555 
87 

228 
1.026 

205,6 
6,8 

14.8 
11,3 
30.0 
15.1 
23.9 

248,9 
11,3 
12,3 
88,0 

5.956 
21 

229 
170 
384 
371 
340 

1.694 
14 

253 
1.300 

548,1 12.401 668,0 10.732 

293,9 
1.2 

12,9 
5,1 

15.6 
14,4 
21.7 

163,0 
6,8 

11.8 
145,0 
691,4 

Ýmsar vörur, samtals 
Útflutningur, samtals 

98 40,4 67 19,7 52 20,8 
67 58,9 576 46,7 107 85,8 
- 17,0 0 14,8 0 26,7 

2.191 18,0 3.488 20,8 4.416 37,1 
5.284 128,2 4.799 27,3 9.832 119,6 

- - - — 2.138 17,8 7.445 65,2 
— — — 10.536 519,1 

505 36,3 985 63,7 14.532 157,5 
8.145 298,8 12.053 210.8 46.920 1.031,8 

406.662 8.537,2 316.035 7.237,0 393.613 9.466,4 
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arútflutningi, er vöruskiptajöfnuðurinn á 
f.o.b.-grundvelli hagstæður um 953,3 millj. 
kr. Árið 1968 var vöruskiptajöfnuðurinn 
óhagstæður um 3.735,0 millj. kr. og án 
skipa, flugvéla, lenginga, Búrfells og ál-
bræðslu óhagstæður um 2.090,8 millj. kr. 

Viðskiptakjörin. 
Samkvæmt verzlunarskýrslum Hagstof-

unnar fyrir árið 1969 varð verðvísitala inn-
flutnings 3242 stig og verðvísitala útflutn-
ings 4031 stig miðað við gengi 87,90 kr. 
hver Bandaríkjadollar. 

Miðað við sama gengi bæði árin 1968 og 
1969 er hlutfallsleg lækkun á verðvísitölu 
innflutnings 1,6%, en 5,2% hækkun á verð-
vísítölu útflutnings. Samkvæmt því hafa 
viðskiptakjörin batnað um rúmlega 6,8%. 
(Árið 1968 versnuðu viðskiptakjörin um 
4,0% og 1967 um 9 ,8%) . 

Eftirfarandi tölur sýna verð- og magn-
vísitölur undanfarin 5 ár samkvæmt út-
reikningum Hagstofunnar með grundvöll 
100 frá 1935. 

Verðvísitölur Viðskipta- Magnvísitölur 
Innfl. Útfl. kjör Innfl. Útfl. 

1965 1.702 2.298 135,0 870 508 
1966 1.735 2.345 135,2 1.009 541 
1967 1.730 2.120 122,5 1.030 426 
1968 2.134 2.482 116,3 943 399 
1969 3.242 4.031 124,3 971 477 

Í ofangreindum verð- og magnvísitölum 
innflutnings er innflutningur skipa og flug-
véla ekki talinn með, því að vísitölur þannig 
reiknaðar þykja gefa réttari niðurstöðu. 
Viðskipti desembermánaðar 1967 eru reikn-
uð á 57 kr. gengi svo og allt árið 1968. 
Árið 1969 er að sjálfsögðu reiknað á 88 
kr. gengi. 

Meðfylgjandi línurit sýnir þróun verð-
lags inn- og útflutnings árin 1960—1969 
miðað við grundvöll 1954 = 100. Til að 
auðvelda samanburð milli ára hefur verð-
hækkunaráhrifum gengisbreytinga verið 
eytt þanníg, að miðað er við sama gengi 
allt tímabilið. 

Eftirfarandi tölur sýna verðvísitölur inn-
og útflutnings, svo og viðskiptakjörin, er 

áðurnefndar leiðréttingar hafa verið gerðar 
(1954 = 100). 

Innflutningur Útflutningur Viðskiptakjör 
1954 100,0 100,0 100,0 
1955 99,2 101,9 102,7 
1956 102,5 102,3 99,8 
1957 106,7 103,1 9 6,6 
1958 98,7 103,2 104,5 
1959 99,1 105,2 106,1 
1960 96,7 96,7 100,0 
1961 94,3 105,2 111,6 
1962 94,4 105,4 111,6 
1963 97,3 108,9 111,9 
1964 103,0 122,3 118,7 
1965 104,1 136,9 131,5 
19 66 106,0 139,7 131,8 
1967 103,9 123,5 118,9 
1968 98,3 112,2 114,1 
1969 96,8 118,0 121,9 

Eins og taflan ber með sér, ollu sveiflur 
á verðlagi innflutnings örum breytingum 
á viðskiptakjörum á fyrri hluta tímabils-
ins. Á árunum 1956—1957 t. d. átti Súez-
deilan þátt í hækkun olíufarmgjalda og 
versnun viðskiptakjara. Árið 1958 lækkaði 
verðlag á farmgjöldum, olíu og benzíni, og 
verðvísitala innflutnings lækkaði. Hins 
vegar f ó r vísitalan stöðugt hækkandi á ár-
unura 1961—1966, en lækkaði árið 1967 um 
2,0%, um 5,4% árið 1968 og 1,6% árið 1969. 

2. tafla. 
Útflutningur ísfisks 1968—1969. 

(Á gengi, sem gilti eftir 11. nóv. 1968). 

1968 1969 

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

Bretland 13.675 183,4 14.677 239,8 
V.-Þýzkaland . . 10.402 132,2 19.287 273,4 
Önnur lönd . . . — — 90 0,1 

Samtals 24.077 315,6 34.054 513,3 

Ísvarin síld: 
Bretland 1.133 9,3 10.351 32,9 
V.-Þýzkaland . . 7.060 64,8 6.216 70,5 
Danmörk — — 1.828 51,3 
Noregur — 11.248 24,9 
Bandaríkin . . . . — - — - 12.786 21,1 
Færeyjar — — 3.141 14,4 

Samtals 8.193 74,1 45.570 215,1 
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3. tafla. 
Útflutningur freðfisks, freðsíldar og 

frystra hrogna 1968—1969. 
(Á gengi, sem gilti eftir 11. nóv. 1968). 

Verðvísitala útflutnings var stöðugri á 
fyrri hluta tímabilsins, hækkaði um 5,2% 
á árunum 1954—1959. Árið 1960 varð 
verðfall á lýsi og mjöli, og féll þá vísital-
an um 8,1%. Vísitalan hækkaði aftur árið 
1961, en árið 1963 hófst almenn og veru-
leg hækkun á verðlagi íslenzkra útflutn-
ingsafurða, sem hélzt fram eftir árinu 1966, 
og nam hækkunin 28,3% á þessu tímabili. 

Árið 1967 lækkaði verðlagið um 11,6% og 
sömuleiðis árið 1968 um 9,2%. Verðvísi-
tala útflutnings hækkaði um 5,2% á ár-
inu 1969. Hér að framan er átt við verð-
lag sjávarafurða, en verðlag annarra af-
urða hefur verið mjög breytilegt milli ára. 
Þannig fór t. d, verðlag landbúnaðarvara 
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lækkandi á erlendum mörkuðum til ársins 
1968, er lítilsháttar hækkun varð, en árið 
1969 hækkaði verðlagið um 19,6%. Verð-
lag ýmissa vara hækkaði nokkuð á árinu. 

Í kaflanum um útflutningsverzlunina er 
fjallað um verðbreytingar á helztu afurð-
um á árinu 1969. 

Þegar miðað er við grunnárið 1954, hefur 
verðlag innfluttra vara lækkað um 3,2%, 
en verðlag útflutningsafurða hækkað um 
18,0%. 

Eins og framangreindar tölur bera með 
sér, hafa viðskiptakjörin sætt allmiklum 
sveiflum milli ára. Fóru þau hækkandi til 
ársins 1959 og námu þá 106,1 stigi. Árið 
1960 rýrnuðu viðskiptakjörin vegna verð-
falls á lýsi og mjöli, en fóru síðan batn-
andi eftir það, allt til ársins 1966, eða sem 
nemur 31,8% á þessum árum. Árið 1966 
bötnuðu viðskiptakjörin um 0,2%, en árið 
1967 varð 9,8% rýrnun og 4,0% rýrnun 
1968. Viðskiptakjörin bötnuðu hins vegar 
á árinu 1969 um 6,8%. Viðskiptakjörin 
1969 námu 121,9 stigum og hafa því batnað 
um 21,9% frá 1960, en versnað um 7,5% 
frá árinu 1966, er þau voru hagstæðust. 

Samkvæmt magnvísitölu jókst innflutn-
ingur um 3,0% á árinu, samanborið við 
8,4% samdrátt 1968 og 2,1% aukningu 
1967. Magnvísitala útflutnings hækkaði á 
árinu um 19,5%, en lækkaði 1968 um 6,3% 
og 1967 um 21,3%. 

Þess skal getið til skýringar, að magn-
vísitölur endurspegla ekki einungis magn-
breytingar, heldur einnig gæðabreytingar, 
þ. e. tilfærslur milli vörudeilda eftir 
vinnslustigi viðkomandi vöru, t. d. ísfisks 
og freðfisks, bræðslusíldar og saltsíldar. 
Varðandi útreikning þeirra skal bent á 
verzlunarskýrslur Hagstofunnar fyrir árið 
1969. 

4. tofla. 
Útflutningur á saltfiski, söltuðum 

þunnildum og söltuðum matarhrognum. 
(Á gengi, sem gilti eftir 11. nóv. 1968). 

1968 1969 

Fullverkaður Magn í Verðm. Magn i Verðm. 
saltfiskur: tonnum millj. kr . tonnum millj. kr. 
Brasilía 2.059 92,6 4.205 168,5 
Bretland 73 1,8 245 5,7 
Panama 84 3,2 92 3,4 
Grikkland — — 500 13,5 
Portúgal — — 163 8,4 
Önnur lönd . . . . 42 1,4 57 1,9 

Samtals 2.258 99,0 5.262 201,4 

Óverkaður 
saltfiskur: 
Bretland 2.138 56,2 2.207 49,7 
Grikkland 2.154 59,2 1.855 50,9 
Ítalía 5.876 208,2 3.429 123,3 
Portúgal 10.272 352,2 13.181 404,0 
Noregur — — 609 19,2 
Spánn 5.185 203,5 2.000 71,3 
V.-Þýzkaland . . 346 13,6 350 11,9 
Önnur lönd . . . 102 3,7 72 2,8 

Samtals 26.073 896,6 23.703 733,1 

Söltuð fiskflök, 
þunnildi o. fl.: 
Bandaríkin . . . . 110 1,8 204 3,7 
Ítalía 394 11,6 1.071 35,4 
V.-Þýzkaland . . 663 23,5 1.482 51,8 
Önnur lönd . . . 221 9,4 239 2,6 

Samtals 1.388 46,3 2.996 93,5 

Söltuð 
matarhrogn: 
Danmörk 270 13,6 323 17,6 
Grikkland 652 19,3 727 24,2 
Svíþjóð 1.662 57,9 2.185 88,2 
V.-Þýzkaland .. 390 18,2 504 27,7 
Önnur lönd . . . 83 4,2 251 12,5 

Samtals 3.057 113,2 3.990 170,2 

Útflutningsverzlunin. 
Á árinu 1969 varð veruleg aukning á 

verðmæti og magni útflutnings. Verðmæti 
útflutnings jókst um 30,8%, og nam aukn-
ingin 2.229,4 millj. kr. Árið 1968 minnkaði 
verðmæti útflutnings um 15,2% og 1967 
um tæp 31%. Verðmæti útflutningsbirgða 
minnkaði á árinu 1969 um tæpar 43 millj. 

kr., og námu þær í árslok að verðmæti 1.442 
millj. kr. Framleiðsluverðmæti útflutnings-
afurða jókst um 2.668 millj. kr. á árinu, 
en minnkaði um sem næst 1.750 millj. kr. 
árið 1968. Framleiðsluverðmætið er hér 
reiknað sem útflutningsverðmæti ársins 
(útflutningur gamalla skipa ekki talinn 
með), að viðbættri birgðaaukningu eða frá-
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5. tafla. 
Útflutningur á skreið 1968—1969. 
(Á gengi, sem gilti eftir 11. nóv. 1968) 

dreginni birgðarýrnun, metið á verðlagi 
hvers árs. 

Aukning á verðmæti útflutningsins árið 
1969 varð þannig: sjávarafurðir 1.385,0 
millj. kr. (1.332,1 millj. kr. rýrnun 1968), 
landbúnaðarvörur 23,4 millj. kr. (119,9 
millj. kr. aukning 1968) og ýmsar vörur 
821,0 millj. kr. (88,0 millj. kr. rýrnun 
1968). Aukningin í útflutningi sjávarafurða 
varð aðallega í útflutningi freðfisks. Jókst 
útflutningur freðfisks um 938,5 millj. kr. 
f rá árinu á undan. Sem fyrr segir varð 
töluverð aukning á útflutningsverðmæti 
„ýmissa vara" (sbr. 1. töflu) á árinu 1969. 
Stafar sú aukning af útflutningi áls, sem 
hófst á árinu, er álbræðslan tók til starfa. 
Nam útflutningur á áli 519,1 millj. kr. Af 
heildarútflutningi 1969 námu sjávarafurð-
ir 81,8% samanborið við 87,9% 1968 og 
90,1% 1967. Hlutur landbúnaðarvara í 
heildarútflutningi 1969 var 7,3% (9,2% 
árið 1968 og 6,4% 1967) og ýmissa vara 
10,9% (2,9% 1968 og 3,5% 1967). Þar af 
nam útflutningur áls 5,5%. 

Verður nú gerð grein fyrir útflutningi, 
sölu- og verðlagsþróun helztu vöruflokka 
1969. 

Útflutningur ísfisks jókst töluvert á ár-
inu, eða sem svarar 62,6% að verðmæti 
og 41,4% að magni. Verðlagið á ísfiski 
hækkaði f r á árinu áður, þegar á heildina 
er litið, úr 13,11 kr. á kg í 15,07 kr. á kg 
eða um tæp 15%. 

Útflutningur á ísvarinni síld jókst einnig 
verulega á árinu eða úr 74,1 millj. kr. í 

6. tafla. 
Útflutninngur á fiskmjöli 1968—1969. 

(Á gengi, sem gilti eftir 11. nóv. 1968). 

Samta l 23.699 245,7 31.003 396,5 

7. tafla. 
Útflutningur á karfalýsi og 

karfamjöli 1968—1969. 
(Á gengi, sem gilti eftir 11. nóv. 1968). 

1968 1969 

215,1 millj. kr. Verðið lækkaði hins vegar 
úr 9,04 kr. á kg í 4,72 kr. á kg. 

Freðfiskur hefur um mörg undanfarin 
ár verið langmikilvægasta einstaka vöru-
tegundin af útflutningsvörum Íslendinga, 
og var svo enn 1969. Hlutur freðfisks í út-
flutningi á árinu 1969 varð 33,0% á móti 
30,2% 1968, 23,8% 1967 og 20,0% 1966. 
Jókst útflutningur freðfisks um 43,0% að 
verðmæti og að magni til um 36,1%. Verð-
lagið hækkaði því nokkuð f rá árinu áður, 
eða um 5,1% (5,8% lækkun 1968). Meðal-
verðið er mjög mismunandi eftir mörkuð-
um. Á Bandaríkjamarkaði, sem er lang-
stærsti freðfiskmarkaður Íslendinga með 
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1968 1969 

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

Dahomey — — 764 32,7 
Ítalía 1 ,563 119,2 1.662 125,2 
Belgía 0 0,0 180 10,0 
Kamerún 586 33,0 480 26,9 
Nigería 1.323 70,3 4.792 209,4 
Önnur lönd . . . 74 6,4 105 8,4 

Samtals 3.546 228,9 7.983 412,6 

1968 1969 

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

Danmörk 1.897 19,2 5.455 72,8 
Bretland 2.542 25,6 2.071 27,6 
Pólland 5.332 54,5 6.127 71,8 
Svíþjóð 6.430 67,2 10.939 140,7 
V.-Þýzkaland .. 3.628 38,0 5.798 75,5 
Önnur lönd . .. 3.870 41,2 613 8,1 
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8. tafla. 
Útflutningur á þorskalýsi 1968—1969. 

(Á gengi, sem gilti eftir 11. nóv 1968). 

9. tafla. 
Útflutningur hvalafurða 1968—1969. 

(Á gengi, sem gilti eftir 11. nóv. 1968). 

73,2% af freðfiskútflutningnum, hækkaði 
meðalverðið t. d. um 6,4%. Næststærsti 
freðfiskmarkaðurinn er Rússland. Þar 
lækkaði meðalverð hins vegar um 1,1%. 
Meðalverð á freðfiski er langhæst á Banda-
ríkjamarkaði og mun hærra en á mörkuð-
unum í heild. Freðfiskbirgðir jukust um 
2.330 tonn á árinu, og hefur framleiðslan 
því aukizt frá árinu áður um 19.213 tonn 
eða um 31,9%. Árið 1968 jókst freðfisk-
framleiðslan um 16,2%, en stóð í stað 1967. 

Útflutningur á freðsíld dróst verulega 
saman á árinu 1969. Nam verðmæti útflutn-
ingsins aðeins 11,6 millj. kr. í stað 54,7 

millj. kr. árið áður. Meðalverð var nær 
óbreytt frá 1968, 11,59 kr. á kg. 

Útflutningur á fullverkuðum saltfiski 
tvöfaldaðist að verðmæti frá árinu áður. 
Hins vegar lækkaði meðalverð um 12,7%. 
Birgðir minnkuðu um 2.000 tonn, þannig 
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10. tafla. 
Útflutningur á saltaðri síld 1968—1969. 

(Á gengi, sem gilti eftir 11. nóv. 1968). 

1968 1969 

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

Bandaríkin . . . . 1.009 28,8 201 8,2 
Danmörk 2.337 64.6 1.067 32,0 
Finnland 5.191 110,7 2.017 102,0 
Pólland 3.001 65,3 863 21,7 
Rúmenía 1.053 18,8 — - -

Rússland 7.645 184,0 2.107 57,7 
Svíþjóð 12.919 357,2 5.148 159,0 
V.-Þýzkaland .. 762 17,2 297 10,8 
Önnur lönd . . . 792 20,4 1.122 28,8 

Samtals 34.709 867,0 12.822 420,2 

11. tafla. 
Útflutningur á síldarlýsi og 

síldarmjöli 1968—1969. 
(Á gengi, sem gilti eftir 11. nóv. 1968). 

12. tafla. 
Útflutningur á loðnulýsi og 

loðnumjöli 1968—1969. 
(Á gengi, sem gilti eftir 11. nóv. 1968). 

að framleiðsla fullverkaðs saltfisks hefur 
dregizt saman um 26,8% 1969. Framleiðsl-
an nam aðeins 3.262 tonnum á móti 4.458 
tonnum 1968. 

Útflutningur óverkaðs saltfisks varð 
minni 1969 heldur en árið áður. Magnið 
dróst saman um 9,1%, en verðmætið um 

19,2%. Meðalverð hefur því lækkað um 
10,1%, úr 34,39 kr. á kg í 30,93 kr. á kg. 
Útflutningsbirgðir minnkuðu um 3.000 
tonn, og hefur því framleiðslan dregizt 
saman um 26,8% á árinu. 

Útflutningur á skreið varð mun meiri 
árið 1969 heldur en árið áður, bæði að 
magni og verðmæti. Meðalverð lækkaði úr 
64,55 kr. á kg í 51,68 kr. á kg, sem er 
19,9% lækkun. Stærsti skreiðarmarkaður-
inn er aftur Nígeria, og jókst útflutningur 
þangað frá árinu áður sem nemur 262% 
að magni. Meðalverð á Nígeríumarkaði 
varð nokkru lægra en á öðrum mörkuðum. 
Birgðir minnkuðu um 2.150 tonn á árinu, 
og hafði framleiðslan þó tvöfaldazt á ár-
inu og nam 5.833 tonnum. 

Útflutningur á fiskmjöli jókst töluvert 
á árinu 1969 eða um 30,8% að magni og 
um 61,4% að verðmæti. Meðalverð hækk-
aði því verulega frá árinu áður eða um 
23,3%. Birgðir jukust um 82 tonn og fram-
leiðslan um 9.469 tonn. Stærsti markað-
urinn var eins og áður Svíþjóð, og fóru 
þangað 35,3% af útfluttu magni. 

Af karfalýsi voru flutt út 1.114 tonn 
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13. tafla. 
Útflutningur á frystu og söltuðu 

kindakjöti 1968—1969. 
( Á gengi, sem gilti eftir 11.nóv. 1968). 

að verðmæti 12,6 millj. kr. Meðalverð hækk-
aði um 58,9%. Útflutningsbirgðir jukust 
um 88 tonni og framleiðslan um 465 tonn. 

Útflutningur karfamjöls jókst um 49,7% 
að magni og um 94,5% að verðmæti. Meðal-
verð hækkaði því verulega eða um 29,9%. 
Birgðir jukust um 4 tonn og framleiðslan 
um 1.174 tonn, sem er 56,5% aukning. Mest-
allt mjölið fór til Danmerkur. 

Árið 1969 jókst útflutningur á þorska-
lýsi um 11,6% að magni og 15,1% að verð-
mæti. Meðalverð hækkaði um 3,2%. Birgðir 
jukust um 222 tonn og framleiðslan um 
3.132 tonn eða um 114,7%. 

Útflutningur hvalkjöts varð mun meiri 
1969 heldur en 1968, 2.800 tonn á móti 
1.294 tonnum. Mestallt magnið fór til Bret-
lands. Meðalverð hækkaði um 1,5% frá 
árinu áður. Birgðir minnkuðu um 419 tonn, 
en framleiðslan jókst um 663 tonn. 

Útflutningur hvallýsis varð svipaður að 
magni 1969 og 1968. Meðalverð hækkaði á 

14. tafla. 
Útflulningur á söltuðum gœnun 

og iill 1968—1969. 
(A gengi\ sem gilti eftir II. nóv. 1968). 

1968 1969 
Sattadar Magn í Verðm. Magn í Verðm. 
sauðargœrnr: fonnum m'dlj. kr. lonnum miilj. kr. 
DanmÖrk 242 17,8 89 7,5 
FinnJand 628 44,6 507 47,3 
PóJland 925 72.3 391 41,7 
Svíþjóð 732 63,8 505 51,3 
V.-Þýzkaland . . 623 46,0 161 10,9 
Önnur lönd .. . 405 4,4 41 4,3 

Samtals 3.555 248,9 1.694 163,0 

Ull: 
Bandaríkin . . . . 296 22,5 213 11,9 
V.-Þýzkaland . . 3 0,3 72 5.6 
Önnur lönd .. . 12 1,1 55 4,2 

Samlafs 311 23,9 340 21,7 

árinu 1969 um 29,5%. Birgðir jukust um 
954 tonn og framleiðslan um 214 tonn. 

Árið 1969 dróst útflutningur saltsíldar 
verulega saman frá árinu áður. Útflutn-
ingurinn minnkaði um 63,1% að magni og 
um 51,5% að verðmæti. Meðalverð hækk-
aði um 31,2%, en lækkaði um 6,7% árið 
1968. Birgðir af saltsíld námu í árslok 
1969 70.000 tunnum á móti 50.000 tunn-
um 1968. Útflutningsframleiðslan árið 
1969 nam alls 14.820 tonnum (miðað við 
að innihald hverrar tunnu sé 100 kg) á 
móti 21.640 tonnum 1968 og 35.740 tonnum 
1967. Hefur framleiðsla saltsíldar þvi dreg-
izt saman um 31,5% frá árinu 1968 og 
um 58,5% frá 1967. Stærsti markaðurinn 
er eins og áður Svíþjóð með 40,2% af 
magni. Hæsta meðalverð 1969 fékkst á 
Finnlandsmarkaði og hækkaði um 137,2% 
á árinu. 

Útflutningur á síldarlýsi dróst saman 
á árinu um 11,8% að magni og 6,7% að 
verðmæti. Meðalverð hefur því hækkað um 
5,8% á árinu 1969, úr 7.648 kr. tonnið í 
8.094 kr. tonnið. Árið 1968 lækkaði meðal-
verð hins vegar um 33,7%, og útflutt magn 
dróst saman um 65,6%. Birgðarýrnun 1969 
nam 20.590 tonnum, og hefur því fram-
leiðslan aðeins numið 1.314 tonnum á ár-
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Hlutfallsleg skipting inn- og útflutnings á viðskiptasvæði og helzti viðskiptalönd. 

inu á móti 9.232 tonnum 1968 og 64,943 
tonnum 1967. Þýðingarmesta markaðs-
landið var Holland með 52,4% af útfluttu 
magni. 

Af síldarmjöli voru flutt út 4.747 tonn 
árið 1969, og er það miklum mun minna 
en árin 1968 og 1967. Nemur samdrátt-
urinn í útfluttu magni 80,6% frá árinu 
1968 og 95,2% frá 1967. Meðalverð lækk-
aði um 5,6% 1969. Birgðir síldarmjöls 
minnkuðu um 24 tonn og námu í árslokin 
172 tonnum. Heildarframleiðsla síldarmjöls 
hefur því orðið 4.723 tonn, á móti 13.500 
tonnum 1968 og 69.738 tonnum 1967. Stærsti 
kaupandinn var nú Holland, sem keypti 
72,8% af útfluttu magni. 

Á árinu 1969 var flutt út loðnulýsi að 
verðmæti 62,2 millj. kr., alls 7.086 tonn. 
Meðalverð hækkaði um 17,9% f rá 1968. 
Birgðir minnkuðu um 792 tonn á árinu, og 
nam framleiðsla loðnulýsis því 6.294 tonn-
um á móti 2.895 tonnum 1968. Stærsti 
markaðurinn er Holland með 37,6% af út-
fluttu magni. 

Útflutningur á loðnumjöli varð mun 
meiri 1969 heldur en 1968. Jókst útflutt 
magn um 137,5% og verðmæti um 197,7%. 
Meðalverð varð því mun hærra 1969 sam-
anborið við árið 1968, eða sem nemur 
25,4%. Birgðir af loðnumjöli minnkuðu um 
150 tonn á árinu, og var framleiðslan því 
26.547 tonn, en var 11.353 tonn árið 1968. 

Árið 1969 voru fluttar út frystar rækjur 
og humar að verðmæti 345,1 millj. kr. Árið 
1968 varð útflutningurinn 255,1 millj. kr., 
og er aukningin að verðmæti 90,0 millj. kr. 
eða 35,3%. Meðalverð var það sama og 
1968, 257,70 kr. hvert kg. Birgðir jukust 
um 106 tonn á árinu, og framleiðslan nam 
1.445 tonnum. Árið 1968 varð framleiðslan 
1.080 tonn. Bandaríkin og Bretland eru 
stærstu kaupendurnir, en meðalverð var 
mun hærra á Bandaríkjamarkaði en öðr-
um mörkuðum. 

Útflutningur á frystum hrognum varð 
26,6% meiri að verðmæti 1969 heldur en 
1968 og 14,3% að magni. Meðalverð hækk-
aði þar af leiðandi um 10,8% f rá árinu 
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15. tafla. Innfluttar vörur eftir vörudeildum 1966—1969. 
(Flokkað samkvœmt vöruflokkun Sameinuðu þjóðanna. Upphœðir í millj. kr. á gengi eftir 11. nóv. 1968). 
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áður. Birgðir í árslok voru 33 tonn og höfðu 
minnkað um 3 tonn frá árinu áður. Fram-
leiðslan 1969 nam því alls 1.739 tonnum á 
móti 1.521 tonni 1968. 

Útflutningur saltaðra matarhrogna jókst 
nokkuð á árinu 1969. Meðalverð hækkaði 
um 15,2%. Birgðir voru engar í árslok 
1969 og heldur ekki í árslok 1968, þannig 
að framleiðslan nam 3.990 tonnum á árinu. 

Útflutningur á landbúnaðarafurðum nam 
að verðmæti um 7,3% af heildarútflutn-
ingi og 2,7% að magni. Árið 1968 voru 
þessi hlutföll 9,2% og 3,9%. Útflutningur 
á frystu kindakjöti jókst f rá árinu áður 
og var að verðmæti 293,9 millj. kr., og var 
það 42,9% aukning. Meðalverð hækkaði 
um 28,7%, úr 38,35 kr. á kg í 49,35 kr. 
á kg. Mest fór af kjötinu til Bretlands, eða 
66,1%. Útflutningur á söltuðum gærum 
dróst saman á árinu 1969. Hins vegar hækk-
aði meðalverð verulega, eða um 37,5%. Út-
flutt magn 1969 nam alls 1.694 tonnum 
á móti 3.555 tonnum 1968. Útflutningur á 
ull varð 340 tonn 1969 í stað 311 tonna 
1968. Meðalverð lækkaði um 17,0%_. Mest 
f ó r af ullinni til Bandaríkjanna. í heild 
dróst útflutningur landbúnaðarvara saman 
um 13,5% að magni. Verðmæti jókst hins 
vegar um 3,5%. Meðalverð hefur því hækk-
að sem nemur 19,6% frá árinu áður. Birgð-
ir námu 203 tonnum í árslok 1969 á móti 
187 tonnum í árslok 1968. 

Árið 1969 nam útflutningur annarra 
vara en sjávar- og landbúnaðarvara 10,9% 
af verðmæti heildarútflutnings ársins 1969 
og 11,9% af útfluttu magni. Árið 1968 voru 
þessi hlutföll aðeins 2,9% og 3,8%. Mestur 
hluti þessara vara eru iðnaðarvörur, þ. á. 
m. kísilgúr og ál. Útflutningur á áli frá 
álbræðslunni í Straumsvík hófst á árinu 
1969 og nam 10.536 tonnum, að verðmæti 
519,1 millj. kr., eða 5,5% af verðmæti heild-
arútflutningsins 1969. Aðalmarkaður áls 
var Bretland með 71,2% af verðmæti og 
68,8% af magni. 

Útflutningur kísilgúrs varð að verðmæti 
65,2 millj. kr., alls 7.445 tonn. Hlutdeild 
kísilgúrs í heildarútflutningsverðmæti árs-
ins 1969 varð 0,7%. Aðalmarkaðirnir voru 
Bretland og Vestur-Þýzkaland með 67,2% 
af verðmæti og magni útflutts kísilgúrs. 

Árið 1968 nam útflutningur kísilgúrs 17,8 
millj. kr. að verðmæti og 2.138 tonnum að 
magni. 

Hér að framan hefur verið gefið yfirlit 
um útflutning 1969 á helztu framleiðslu-
vörum Íslendinga, en frekari sundurliðun 
er að finna í meðfylgjandi töflum. 

Innflutningsverzlunin. 
Heildarverðmæti innflutnings á árinu 

1969 minnkaði um 1.318,7 millj. kr. eða 
um 10,8%. Árið 1968 dróst innflutningur-
inn saman um 16,0%. Sé innflutningur 
skipa og flugvéla, sem oft er háður veru-
legum sveiflum frá ári til árs, dreginn frá 
heildarinnflutningi, kemur í ljós rýrnun 
um 6,8%, á móti 10,6% rýrnun 1968. Í þess-
um tölum er innflutningur vegna Búrfells 
og álbræðslu (bæði rekstrarvörur og f jár-
festingarvörur) talinn með. Sé álbræðslan 
tekin út úr þessum útreikningum, verður 
rýrnun heildarinnflutningsins 1969 20,4%, 
og án skipa og flugvéla er um 16,7% lækk-
un að ræða miðað við árið á undan. 

Í 15. töflu er skipting innflutningsins 
eftir vörudeildum, en í 16. töflu er hlut-
fallsleg skipting á innflutningnum eftir 
notkun sl. 4 ár. 

Innflutningur á neyzluvörum jókst hlut-
fallslega á árinu 1969, en minnkaði í krónu-
tölu um 6,3%. Nam innflutningur neyzlu-
vara 1969 um 37,7% eða um 3.750 millj. 
kr. á móti um 4.000 millj. kr. 1968. 

Innflutningur rekstrarvara jókst á ár-
inu 1969 um 177 millj. kr. eða um 6,2%. 
Hlutur rekstrarvara í heildarinnflutningi 
hækkaði úr 24,5% í 30,6%. Árið 1969 hófst 
innflutningur rekstrarvara til álbræðslunn-
ar í Straumsvík, og nam hann alls 632,7 
millj. kr. eða 6,4% af heildarinnflutningi. 
Ef þessi innflutningur hefði ekki átt sér 
stað, hefði innflutningur rekstrarvara 
minnkað frá árinu áður sem nemur 456 
millj. kr. eða um 15,9%. Innflutningur á 
olíum, benzíni og kolum dróst saman um 
23,0% árið 1969 og nam 1.045 millj. kr. 
á móti 1.358 millj. kr. 1968. Hins vegar 
jókst innflutningur á rekstrarvörum til 
fiskveiða um 4,7%. 



150 FJARMÁLATÍÐINDI 

17. tafla. Innflutningur nokkurra vörutegunda 1967—1969. 
(Verð í millj. kr. á gengi eftir 11. nóv. 1968 og magn í tonnum, nema annars sé getið). 
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Árið 1969 jókst hlutur neyzlu- og rekstr-
arvara í heildarinnflutningi úr 58,7% í 
68,3%. Hlutdeild fjárfestingarvara hefur 
því lækkað verulega á árinu, eða úr 41,3% 
í 31,7%. Að verðmæti til nam innflutning-
ur fjárfestingarvara 3.154 millj. kr. á móti 
4.834 millj. kr. 1968, en það er rýrnun um 
1.680 millj. kr. eða 34,8%. Þess skal getið 
í sambandi við 16. toflu, að innflutningur 
fjárfestingarvara til álbræðslunnar í 
Straumsvík er ekki talinn með í heildar-
innflutningi, og var svo einnig árin á und-
an. Hins vegar er talinn með í heildarinn-
flutningi ársins 1969 innflutningur rekstr-
arvara álbræðslunnar, eins og fyrr segir. 
Lengingar skipa og flugvéla voru engar 
á árunum 1968 og 1969. Ef hins vegar allur 
innflutningur væri talinn með, hefði hlut-
ur fjárfestingarvara í heildarinnflutningi 
1969 numið 37,4%, en 43,6% 1968. Bygg-
ingarvörur, innfluttar á árinu 1969, námu 
rúmum níunda hluta af heildarinnflutn-
ingi (án fjárfestingarvara til álverksm.) 
og 36,6% af innfluttum fjárfestingarvör-
um. Innflutningur fjárfestingarvara vegna 
Búrfellsvirkjunar nam 321,5 millj. kr. á 
árinu á móti 708,7 millj. kr. 1968, 327,4 
millj. kr. 1967 og 286,5 millj. kr. 1966. 

Innflutningur skipa var mun minni en 
árið áður, nam aðeins 47,0 millj. kr., eða 
0,5% af heildarinnflutningi. Engir fiskibát-
ar voru fluttir inn 1969 og aðeins eitt flutn-
ingaskip. Árið 1968 nam innflutningur skipa 
alls 379,3 millj. kr. (þar af fiskibátar 181,0 
millj. kr.) eða 3,2% af heildarinnflutningi. 
Árið 1969 voru fluttar inn flugvélar að 
verðmæti 5,0 millj. kr. (varahlutir ekki 
taldir með) eða 0,1% af heildarinnflutningi. 
Árið 1968 varð innflutningur flugvéla hins 
vegar 206,3 millj. kr. eða 1,8%. Engar 
stórar flugvélar voru fluttar inn árið 1969, 
en árið 1968 kom síðasta Rolls Royce-flug-
vél Loftleiða. 

Innflutningur bifreiða 1969 dróst sam-
an um 231,7 millj. kr. á árinu. Nam inn-
flutningur ársins 1969 alls að verðmæti 
133,6 millj. kr. í stað 365,0 millj. kr. 1968. 
Hlutdeild bifreiðainnflutnings í heildar-
innflutningi 1969 var 1,3%, en var 3,1% 
1968, 4,8% 1967 og 6,6% 1966. Árið 1966 

nam innflutningur bifreiða alls 917,6 millj. 
kr. á núverandi gengi, og er því samdrátt-
urinn til ársins 1969 85,4%. Innflutningur 
fólksbifreiða minnkaði frá 1968 úr 198,2 
millj. kr. í 85,9 millj. kr. eða um 56,8%. Inn-
flutningur jeppabifreiða minnkaði úr 57,6 
millj. kr. í 17,9 millj. kr. eða um 68,9%, og 
innflutningur vöru- og almenningsbifreiða 
dróst saman úr 109,5 millj. kr. í 29,8 millj. 
kr. eða um 72,8%. Árið 1969 voru fluttar 
inn 884 fólksbifreiðar, 98 jeppabifreiðar 
og 88 vöru- og almenningsbifreiðar. Árið 
1968 voru þessar tölur 1930 fólksbifreið-
ar, 306 jeppabifreiðar og 246 vöru- og al-
menningsbifreiðar. Samdrátturinn er 56,9% 
í heild. Innflutningur flutningatækja, þ. e. 
a. s. skipa, flugvéla og bifreiða, nam alls 
á árinu 1,9% af heildarinnflutningi lands-
ins (8,1% árið áður) og 5,9% af innflutn-
ingi fjárfestingarvara (19,7% 1968). 

Innflutningur á vélum og tækjum til 
ýmiss konar framleiðslu og framkvæmda 
fyrir utan álbræðslu minnkaði um 22,2% 
úr 1.100 millj. kr. í 856 millj. kr. Var þessi 
innflutningur 8,6% af heildarinnflutningi 
ársins 1969, en var 9,4% árið 1968 og 10,8% 
1967. 

Sú flokkun eftir notkun vara, sem hér 
hefur verið miðað við og unnin er úr skýrsl-
um Hagstofunnar, er töluverðum vandkvæð-
um bundin, og er rétt að hafa það í huga við 
lestur 16. töflu og þess, sem að framan 
er sagt um einstaka liði hennar. Þessu veld-
ur, að einstakar vörutegundir geta heyrt 
til fleiri en eins hinna þriggja aðalflokka 
og auk þess talizt til tveggja eða fleiri 
undirflokka hvers aðalflokks. Hefur Hag-
stofan þann hátt á að skipa slíkum vörum 
þar í flokk, sem notkun þeirra er talin mest. 

Viðskipti við einstök lönd. 
Helztu viðskiptalönd Íslendinga á árinu 

1969, að því er snertir innflutning vara, voru 
Vestur-Þýzkaland, Bretland, Danmörk, 
Bandarikin og Rússland. Nam hlutfall þess-
ara 5 landa af heildarinnflutningi (án f jár-
festingarvara til álbræðslu) 56,7%, á móti 
59,0% árið 1968. í 18. og 19. töflu er inn-
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18. tafla. Viðskipti við einstök lönd í millj. kr. 1968—1970. 

lnnflutningur, cif. Útflutningur, fob. 
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og útflutningi skipt eftir markaðssvæðum. 
Innflutningur frá Fríverzlunarbandalagi 
Evrópu (EFTA) nam 39,5% af heildar-
innflutningi ársins, en minnkaði að krónu-
tÖIu um 16,7% frá árinu áður. Innflutn-
ingur frá löndum Efnahagsbandalags Ev-
rópu nam 26,0%, en minnkaði sömuleiðis 
í krónutölu um 19,8%. Hefur því innflutn-
ingur frá þessum tveimur markaðsbanda-
lögum numið um 65,5% af heildarinnflutn-
ingi ársins 1969, á móti 67,6% 1968. Af 
einstokum löndurn varð einna mestur sam-
dráttur í innflutningi frá Japan (33,2%) 
og Bandaríkjunum (31,1%). Á árinu 1969 
nam innflutningur f rá Guineu 283,1 millj. 
kr., en var enginn áður. Hér er um að ræða 
innflutning á hráefni (súráli) til álbræðsl-
unnar í Straumsvik. Eins og áður hefur 
verið tekið fram, dróst innflutningurinn 
saman um 15,0% í heild á árinu, saman-
borið við 18,1% samdrátt 1968. 

Innflutningur frá Austur-Evrópu nam 
13,4% á árinu, minnkaði í krónutölu um 
6,4% frá 1968. Um inn- og útflutning frá 
vöruskiptalöndum er rætt síðar í grein-
inni. 

Verðmæti útflutnings varð mest til 
Bandaríkjanna, Bretlands, Rússlands, Vest-
ur-Þýzkalands og Svíþjóðar. Samtals nam 
útflutningur til þessara landa 6.181,2 millj. 
kr. eða 65,4% af heildarútflutningi á móti 
65,8% árið 1968. Séu hins vegar tekin fimm 
lönd, sem innflutningur var mestur frá, 
nemur útflutningur til þeirra 64,9% af 
heildarútflutningi 1969, alls 6.130,3 millj. 
kr._ 

Útflutningur til EFTA-landanna nam 
36,7% heildarútflutnings, samanborið við 
36,4% 1968 og 44,5% 1967. Jókst útflutn-
ingurinn til þessara landa í krónutölu um 
32,2% eða 846,5 millj. kr. Útflutningur til 
landa Efnahagsbandalagsins jókst þó til-
tölulega meira, eða um 35,5% úr 1.087,1 
millj. kr. í 1.473,4 millj. kr. Nam útflutn-
ingur til landa Efnahagsbandalagsins 
15,6% af heildarútflutningi ársins. Hefur 
hlutdeild þessara tveggja markaðsbanda-
laga numið 52,3% útflutnings, samanborið 
við 51,4% 1968 og 59,2% 1967. 

Af einstökum löndum varð mestur út-

flutningur til Bandaríkjanna, eða 27,6% 
af heildarútflutningi. Útflutningur til 
Bandarikjanna nam alls 2.614,5 millj. kr. 
á móti 1.852,5 millj. kr., sem er aukning 
um 41,1%. Mestur hluti útflutningsins til 
Bandarikjanna er freðfiskur, um 2.284,4 
millj. kr. á árinu 1969, og jókst útflutning-
urinn um 46,5% á árinu. Útflutningur til 
Bretlands jókst að verðmæti um 41,9% 
á árinu. Helztu útflutningsafurðir til Bret-
lands 1969 voru ísfiskur, fryst kindakjöt, 
freðfiskur, frystar rækjur og humar og ál. 
Útflutningur á áli til Bretlands nam alls 
369,5 millj. kr. eða 27,9% af útflutningn-
um til Bretlands. Útflutningurinn til Vest-
ur-Þýzkalands jókst um 39,5% á árinu 1969, 
og voru helztu afurðirnar ísfiskur, fiskmjöl, 
ísvarin síld og ál. Útflutningur áls til Vest-
ur-Þýzkalands nam 88,4 millj. kr. eða 
10,9% útflutnings þangað. 

Í 20. töflu er yfirlit yfir viðskipti á vöru-
skiptagrundvelli í hlutfal l af heildarvið-
skiptum við útlönd f rá árinu 1960. Taflan 
sýnir, að þessi viðskipti hafa minnkað veru-
lega á þessu timabili, en lægst komust þau 
árið 1966. 

Árið 1969 nam innflutningur f rá voru-
skiptalöndum 15,1% af heildarinnflutn-
ingi á móti 13,4% 1968 og minnkaði í 
krónutölu um 63,1 millj. kr. Mestur var 
innflutningurinn frá Rússlandi eins og und-
anfarin ár, 870,1 millj. kr., en minnkaði 
þó um 13,4% á árinu. 

Innflutningur f rá Rússlandi nam tæpum 
58% alls vöruskiptainnflutnings. Rússland 
var 5. mesta innflutningslandið með 8,8% 
af heildarinnflutningi. 

Útflutningsverðmætið til vöruskipta-
landanna jókst um 82,5 millj. kr. á árinu 
eða um 7,1%, en hlutdeild í heildarútflutn-
ingi minnkaði úr 16,2% árið 1968 í 13,3%. 
Útflutningur til Rússlands nam 840,0 millj. 
kr. og jókst um 7,3%. Útflutningur til 
Rússlands nam % af útflutningi til vöru-
skiptalandanna. Helztu afurðir til Rúss-
lands 1969 voru freðfiskur, saltsíld og 
prjónavörur. Brasilía var eina vöruskipta-
landið utan Austur-Evrópu á árinu 1969. 
Útflutningur til Brasilíu jókst um 81,0% 
frá 1968, og var fullverkaður saltfiskur 
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19. tafla. Viðskipti við einstök lönd í hlutfallstölum 1967—1969. 

Innflutningur Útflutningur 

Samtals 7,6 7,7 10,8 4,4 3,7 6,2 

Alls 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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aðalútflutningsvaran eða 168,5 millj. kr. 
af 171,9 millj. kr. útflutningi til Brasilíu. 

Hér fer á eftir yfirlit yf ir viðskipta-
samninga við vöruskiptalöndin, sem í gildi 
voru 1969. Miðað er við síðustu framleng-
ingar og bókanir fyrir ársbyrjun 1969, 
hafi nýr samningur ekki verið gerður á ár-
inu. Á árinu 1969 voru í gildi vörukaupa-
samningar á jafnvirðiskaupagrundvelli 
milli Íslands og eftirtalinna landa: Rúm-
eníu, Rússlands og Ungverjalands, auk 
samnings við Austur-Þýzkaland, sem 
byggður er á einkaviðskiptum. 

Viðskiptasamningar við Brasiliu og 
Tékkóslóvakíu voru í gildi óbreyttir á árinu. 

Brasilía: Viðskipti milli Íslands og Brasi-
líu voru á jafnvirðiskaupagrundvelli frá 
árinu 1956 til 1968. Á árinu 1969 var hins 
vegar gerður nýr greiðslusamningur milli 
Seðlabanka Íslands og Banco Central do 
Brasil. Samkvæmt þessum samningi eru 
viðskiptin ekki lengur bundin árlegum vöru-
listum eins og áður var. Samningurinn var 
í gildi óbreyttur allt árið 1969. 

Pólland: Árið 1968 var gengið frá bók-
un um viðskipti Íslands og Póllands á ár-
inu 1969 á grundvelli viðskiptasamnings frá 
1966. Á árinu 1969 var hins vegar undir-
ritaður nýr viðskipta- og greiðslusamning-
ur milli Íslands og Póllands, er gildir frá 
ársbyrjun 1970 til ársloka 1974. Er þessi 
samningur, eins og fyrri samningar við 
Pólland, á marghliða greiðslugrundvelli og 
samkvæmt beztukjaraákvæðum. Jafnframt 
þessu gerðu Seðlabankinn og pólski verzl-
unarbankinn, Bank Handlowy w Warszawie 
S.A. með sér samkomulag um greiðslufyr-
irkomulag á samningstímabilinu, þar sem 
ákveðið er, að greiðslur milli landanna fari 
fram í Bandaríkjadollurum um reikninga 
nefndra banka. Íslendingar selja Pólverj-
um einkum fiskmjöl, saltsíld, síldarlýsi og 
saltaðar gærur, en kaupa kol, járnvörur, 
vefnaðarvörur, vélar, verkfæri, timbur o. fl. 

Rúmenía: 1. janúar 1969—31. desember 
1969. Samningurinn framlengist sjálfkrafa 
um eitt ár í senn, sé honum ekki sagt upp, 
og var þessi samningur í gildi árið 1969. 
Innflutt f rá Rúmeníu er einkum jarðolía, 
en útflutt þangað saltsíld, en árið 1969 
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varð enginn útflutningur til Rúmeníu og 
mjög óverulegur innflutningur. 

Rússland: Árið 1968 var undirritað sam-
komulag milli Íslands og Rússlands um 
gagnkvæm viðskipti á vöruskiptagrund-
velli fyrir árin 1969—1971. Samkomulagið 
var byggt á viðskipta- og greiðslusamningi 
frá 1953, en samkvæmt honum skulu Rúss-
ar kaupa 12.000—15.000 tonn af frystum 
fiskflökum, 10.000—-15.000 tonn af salt-
síld, 5.000 tonn af frystum fiski og 5.000 
tonn af freðsíld, einnig niðursoðið og nið-
urlagt fiskmeti o. fl. Frá Rússlandi eiga 
Íslendingar að kaupa m. a. vélar, tæki, 
benzín og brennsluolíur, timbur, kornvör-
ur o. fl. 

Tékkóslóvakía: Viðskipti milli Íslands og 
Tékkóslóvakíu 1969 fóru fram á grund-
velli viðskiptasamnings frá 1966, sem gild-
ir til 30. 9. 1970. Veita bæði löndin hvort 
öðru sömu aðstöðu um innflutning og út-
flutning og þau veita þriðja landi, sem 
viðskipti eru við á frjálsum grundvelli. 
Vörulistinn var óbreyttur árið 1969, en 
viðskipti milli landanna eru ekki takmörk-
uð við hann. Allar greiðslur skulu fara 
fram í frjálsum gjaldeyri. Íslendingar selja 
Tékkum fryst fiskflök, frysta síld, salt-
síld, fiskmjöl, lýsi o. fl., en kaupa af þeim 
vefnaðarvörur, skófatnað, búsáhöld, rúðu-
gler, járn- og stálvörur, vélar, bíla, iðnað-
arvörur o. fl. Útflutt 1969 til Tékkóslóvakíu 
var mest freðfiskur. 

Ungverjaland: 1. janúar 1969—31. des-
ember 1969. Samkvæmt samningi frá 1963 
og vörulistum, sem honum fylgja, selja 
Íslendingar Ungverjum hraðfrystan fisk, 
fiskmjöl, lýsi o. fl., en kaupa af þeim syk-
ur, vefnaðarvörur, iðnaðarvörur o. fl. Samn-
ingurinn gilti allt árið 1969. 

Austur-Þýzkaland: 1. janúar 1969—31. 
desember 1969. Samningurinn er byggður 
á einkaviðskiptum milli íslenzka vöru-
skiptafélagsins og Kammer fur Aussen-
handel í Austur-Þýzkalandi og er því ekki 
opinber. Árið 1969 var eingöngu flutt út 
loðnumjöl til Austur-Þýzkalands, en keypt-
ur þaðan tilbúinn áburður, bílar o. fl. 

Eins og fyrr segir var Rússland mikil-
vægasta vöruskiptalandið með 57,8% af 
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innflutningi frá vöruskiptalöndunum í heild 
og 67,0% af útflutningi. Næst á eftir Rúss-
landi koma markaðirnir í Póllandi, Brasilíu 
og Tékkóslóvakíu. 

Viðskiptasamningar við önnur lönd, þar 
sem greiðslur eru í frjálsum gjaldeyri, eru 
miklu þýðingar minni en samningar við 
vöruskiptalöndin. Hafa þeir einkum verið 
gerðir til að tryggja innflutningsleyfi fyrir 
þeim afurðum Íslendinga, sem háðar eru 
slíkum leyfisveitingum í öðrum löndum. 
Sumir samningar eru hrein formsatriði. 
Árið 1969 voru almennir viðskiptasamn-
ingar í gildi við eftirtalin lönd: Bandarík-
in, Bretland, Búlgaríu, Danmörk, Finnland, 
Frakkland, Írland, Ísrael, Júgóslavíu, Kúbu, 
Spán, Sviþjóð og Vestur-Þýzkaland. 

FJÁRMÁLATÍÐINDI 

20. tafla. 
Viðskipti við vöruskiptalönd í hlutfalli 

af heildarviðskiptum við útlönd 
1960—1969. 

Innflutningur Útflutningur 



Gjaldeyrisviðskipti 1969 
Í grein þessari, sem tekin er saman af Ólafi Tómassyni, 
er fjallað um gjaldeyrisviðskipti og- skipulag gjaldeyris-
og innflutningsmála. 

Á rinu 1969 varð þróun útflutnings-
framleiðslu og utanríkisviðskipta hag-

stæð. Eftir tveggja ára einstaklega óhag-
stæða þróun, bæði að því er snerti útflutn-
ingsframleiðslu og verðlag á útflutnings-
afurðum, varð veruleg breyting á til batn-
aðar á árinu 1969. Töluverð aukning varð 
á magni sjávarafla miðað við árið áður, og 
samsetning aflans var verðmætari en áður. 
Þá f ó r verðlag erlendis á útflutningsafurð-
um hækkandi á árinu, og hækkaði verð-
vísitala útflutnings um rúmlega 5 % miðað 
við árið áður, en verðvísitala innflutnings 
mun hafa lækkað um 1 — 2 % , þannig að 
viðskiptakjörin hafa þá breytzt um nálægt 
7 % landinu í hag frá 1968 til 1969. Því 
nær fullur jöfnuður varð á vöruskiptum, 
og þjónustujöfnuður varð mun hagstæðari 
en árið áður, og þar sem mikill f jármagns-
innflutningur var á árinu, reyndist greiðslu-
jöfnuðurinn, eins og hann kemur fram í 
breytingu á gjaldeyrisstöðu bankanna, hag-
stæður um 1.685 millj. kr. Árið áður varð 
heildargreiðslujöfnuður óhagstæður um 
rúmar 1.300 millj. kr., reiknað á því gengi, 
sem gilti á árinu 1969, og nemur því bat-
inn í greiðslujöfnuði nálægt 3.000 millj. kr. 
á árinu. 

Greiðslujöfnuður. 
Greiðslujöfnuðurinn við útlönd sýnir 

bezt yfirlit um heildarviðskipti þjóðarbús-
ins við umheiminn. í 1. töflu er sýnt bráða-
birgðayfirlit um greiðslujöfnuðinn 1969, og 

ber að hafa í huga, að sumar tölur geta 
breytzt verulega, þegar fullkomnari upp-
lýsingar fást, einkum um ýmsa þjónustu-
liði og stuttar fjármagnshreyfingar einka-
aðila. Yfirlitið sýnir, að vöruskiptajöfnuð-
urinn í heild varð óhagstæður um aðeins 
30 millj. kr. eða m. ö. o., að því nær full-
ur jöfnuður varð á vöruskiptum, og er þá 
reiknað með f.o.b.-verði, bæði á útflutningi 
og innflutningi. Eru það mikil umskipti frá 
árinu áður, en þá varð vöruskiptajöfnuð-
urinn óhagstæður um 4.224 millj. kr., ef 
miðað er við sama gengi, þ. e. 88 kr. stofn-
gengi krónunnar. Ef útflutningsverðmæti 
áls, en útflutningur á því hófst á árinu 1969 
og nam 519 millj. kr., er dreginn frá út-
flutningi annars vegar, en sérstakur inn-
flutningur, svo sem skip og flugvélar, inn-
flutningur vegna framkvæmda við Búrfell, 
byggingar og rekstrar álbræðslu og inn-
flutningur vegna varnarliðsviðskipta, dreg-
inn frá innflutningi bæði árin 1968 og 1969, 
væri vöruskiptajöfnuður án framangreinds 
inn- og útflutnings hagstæður á árinu 1969 
um 880 millj. kr., en óhagstæður á árinu 
1968 um 1.960 millj. kr., miðað við núver-
andi gengi bæði árin. 

Verðmæti útflutnings, að undanskildu 
áli, jókst um 23% miðað við árið áður. 
Verðmæti innflutnings á árinu 1969 lækk-
aði í heild um rúm 18%, en að frádregn-
um sérstökum innflutningi, sem áður er 
getið, nam lækkunin um 14% miðað við 
árið áður. 
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1, tafla. Greiðsjujöfnuður 1969. 
(Bráðabirgdayfirlit í millj. kr.). 

A. Vörur: Gjöld Tekjux 
Innflutt skip ogflugvélar (f.o.b.) . . 52 
Innflutt v/virkjunar við Búrfell 
(f.o.b.) 300 — 
Innflutt v/byggingar álbræðslu 
(f.o.b.) 492 — 
Innfluttar rekstrarvörur v/ál-
bræðslu (f.o.b.) 463 — 
Innfiutt v/varnarliðsins (f.o.b.) . . . 123 — 
Aðrar innfluttar vörur (f.o.b.) . . . . 8.000 — 
Útfluttar vörur (f.o.b.) — 9.400 

(þar af ál) — (519) 
Vöruskiptajöfnuður — 30 

Samtals 9.430 9.430 

B. Þjónusta: 
Ferðalög 395 320 
Samgöngur 2.600 3.400 
Tryggingar 1.265 1.040 
Vextir 750 165 
Varnarliðið — 985 
Ýmislegt 1.090 600 
Þjónustujöfnuður 410 — 

Samtals 6.510 6.510 

A + B Vörur og þjónusta, samtals 15.530 15.910 
Viðskiptajöfnuður 380 

Alls 15.910 15.910 

C. Framlög án endurgjalds, nettó . . 70 — 

D. Fjármagnshreyfingar: Út Inn 
Löng lán einkaaðila 940 70 
Löng lán opinberra aðila 900 2.000 
Erlent einkafjármagn til atvinnu-
rekstrar — 1-440 
Aðrar fjármagnshreyfingar, nettó 230 
Fjármagnsjöfnuður 1.460 

Alls 3.510 3.510 

E. Skekkjur og vantalið, nettó 85 — 

F. Heildargreiðslujöfnuður 
( = breyting á gjaldeyrisstöðu) . . 1.685 -— 

Þjónustujöfnuður er áætlaður hagstæð-
ur um 410 millj. kr., og eru þá talin með 
515 millj. kr. gjöld vegna byggingar ál-
bræðslu. Árið áður var þjónustujöfnuður-
inn hagstæður um 173 millj. kr. Helztu liðir 
þjónustujafnaðar eru sýndir í 1. töflu, en 
eins og fyrr segir skortir allmikið á, að 

fullkomnar upplýsingar séu fyrir hendi um 
einstaka liði. 

Viðskiptajöfnuðurinn, þ. e. jöfnuður fyr-
ir vörur og þjónustu í heild, er þá áætlað-
ur hagstæður um 380 millj. kr., en sam-
kvæmt endanlegu uppgjöri fyrir árið 1968 
reyndist vöruskiptajöfnuðurinn þá óhag-
stæður um 4.050 millj. kr. miðað við nú-
verandi gengi. Framlög án endurgjalds, en 
það eru rekstrarframlög til alþjóðastofn-
ana og eignayfirfærslur einstaklinga, eru 
áætluð 70 millj. kr. til gjalda. Fjármagns-
jöfnuður að undanskilinni breytingu á 
gjaldeyrisstöðu bankanna er áætlaður hag-
stæður um 1.460 millj. kr., en heildar-
greiðslujöfnuðurinn, eins og hann kemur 
fram í breytingu á gjaldeyrisstöðu bank-
anna, varð hagstæður um 1.685 millj. kr. 
Liðurinn skekkjur og vantalið, að upphæð 
85 millj. kr., er það, sem á vantar, til að 
fullur jöfnuður sé á fjármagnshreyfingum 
og gjaldeyrisstöðubreytingu annars vegar 
og viðskiptajöfnuði og framlögum án end-
urgjalds hins vegar. 

Gjaldeyrisverzlun. 
Yfirlit um gjaldeyrisviðskipti bankanna 

1969 er sýnt í 2. töflu. Samkvæmt yfirlit-

2. tafla. Yfirlit um gjaldeyrisviðskipti 
bankanna 1969. 

(í millj. kr.). 

Innkomið: 
Keyptur gjaldeyrir: 

a) Andvirði útflutnings 9.593,2 
b) Duldar tekjur 2.853,9 
c) Lönglán 1.205,8 

Innkomið alls 13.652,9 

Útlátið: 
Seldur gjaldeyrir: 

a) Andvirði innflutnings 8.803,7 
b) Duldar greiðslur 3.497,4 
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3. tafla. Kaup og sala bankanna á erlendum gjaldeyri mánaðarlega 1967—1969. 
(Í millj. kr). 

Keyptur gjaldeyrir Seldur gjaldeyrir 

1967 1968 1969 1967 1968 1969 

Janúar 564,9 478,7 764,1 595,9 639,3 829,6 
Febrúar 656,2 542,5 1.186,3 581,8 577,1 972,5 
Marz 440,8 507,5 989,6 548,8 598,3 906,5 
Apríl 583,5 540,0 1.426,1 604,2 630,4 1.011,2 
Maí 506,1 620,5 935,9 728,5 796,4 851,6 
Júní 514,8 919,9 995,5 741,3 704,2 1.127,4 
Júlí 600,5 632,7 1.127,7 645,5 821,0 1.054,6 
Agúst 566,0 592,4 1.086,4 680,2 756,5 1.007,7 
September 498,3 515,0 1.180,6 677,0 745,1 978,6 
Október 502,5 631,4 1.267,2 629,5 918,3 1.219,1 
Nóvember 423,3 1.000,2 1.248,1 554,7 900,2 1.068,3 
Desember 724,4 1.596,6 1.444,8 716,2 1.076,8 1.274,0 

Samtals 6.581,3 8.577,4 13.652,9 7.703,6 9.163,6 12.301,1 

Frjáls gjaldeyrir 5.861,8 7.806,9 12.483,2 7.149,3 8.316,4 11.193,0 
Vöruskiptagjaldeyrir 719,5 770,5 1.169,7 554,3 847,2 1.108,1 

Samtals 6.581,3 8.577,4 13.652,9 7.703,6 9.163,6 12.301,1 

Ath.: Við umreikníng á erlendri mynt í ís). krónur er miðað við gengi, eins og það var á hverjum tíma. 

inu nam innkominn gjaldeyrir alls 13.653 
millj. kr. Meginhluti innkomins gjaldeyris 
er andvirði útflutnings, sem nam 9.593 
millj. kr. eða 70,3% af innkomnum gjald-
eyri alls. Árið áður var andvirði útflutn-
ings 63,8% af innkomnum gjaldeyri. Duld-
ar tekjur, þar með talið fjármagnsinn-
streymi annað en andvirði langra lána, 
námu 2.854 millj. kr., og erlend lán til eins 
árs eða lengri tíma, sem komið hafa inn 
sem keyptur gjaldeyrir, námu 1.206 millj. 
kr. Af þeirri upphæð voru 262 millj. kr. á 
vegum Landsvirkjunar, 524 millj. kr. lán-
taka ríkissjóðs í V.-Þýzkalandi, 214 millj. 
kr. á vegum Framkvæmdasjóðs og 31 millj. 
kr. lántaka vegna Sundahafnar. Auk fram-
angreindra 1.206 millj. kr. af erlendu láns-
fé, sem innfalið er í gjaldeyriskaupum 
bankanna, nam notkun erlendra lána 864 
millj. kr., sem gengið hafa beint til greiðslu 
á innflutningi. Notkun fastra erlendra lána 
hefur því numið samtals 2.070 millj. kr. 
á árinu 1969. 

Seldur gjaldeyrir samkvæmt gjaldeyris-
söluskýrslum bankanna nam 12.301 millj. 

kr. Andvirði innflutnings nam 8.304 millj. 
kr. eða 67,5% af seldum gjaldeyri. 

Mismunur á keyptum og seldum gjald-
eyri nam 1.352 millj. kr. kaup umfram sölu. 
Gjaldeyrisstaða bankanna batnaði hins 
vegar um 1.685 millj. kr. Þegar breyting 
á gjaldeyrisstöðunni er borin saman við 
mismun kaupa og sölu, þarf að taka tillit 
til breytinga á erlendum víxlum, þar sem 
erlendir víxlar eru taldir með í yfirliti um 
gjaldeyrisstöðu bankanna, um leið og bank-
arnir kaupa víxlana, en í gjaldeyriskaupa-
skýrslum er gjaldeyrir ekki talinn keyptur, 
um leið og banki kaupir erlendan víxil, held-
ur um leið og víxillinn fæst greiddur. Á 
árinu 1969 varð 338 millj. kr. aukning á 
nettó-vlxileign bankanna, og var þar um 
að ræða lækkun á víxilskuldum vegna út-
flutningsafurða, en sú lækkun var vegna 
breytinga á fjáröflunarfyrirkomulagi til 
birgðahalds hjá dótturfyrirtækjum S.H. og 
SÍS í Bandaríkjunum. Þegar tillit hefur 
verið tekið til þessa, verður eftir mismun-
ur að upphæð 5 millj. kr., og er þar um 
að ræða gengismun og aðrar færslur, sem 
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koma ekki fram í gjaldeyrisviðskiptum, 
en valda breytingum á gjaldeyrisstöðunni. 

Utan við gjaldeyrisviðskipti bankanna 
í 2. töflu er innflutningur á ákveðnum 
vörutegundum frá Bandaríkjunum, en and-
virði þeirra er lánað samkvæmt sérstökum 
samningi (P.L. 480). Innflutningur þessi 
nam um 100 millj. kr. á árinu 1969. 

Allmikill munur er oft á andvirði útflutn-
ings, eins og hann er talinn í 2. töflu, og 
í verzlunarskýrslum. Munurinn liggur í 
fyrsta lagi í verðmætishækkun vegna farm-
gjalda, sem koma fram í gjaldeyriskaup-
um, en ekki í verzlunarskýrslum, þar sem 
útflutningur er talinn f.o.b. Þó er ísfisk-
útflutningur talinn hærri í verzlunarskýrsl-
um, þar sem aðeins hluta af söluandvirð-
inu er skilað til bankanna, en hitt fer til 
greiðslu á kostnaði erlendis og nemur að 
jafnaði mun hærri upphæð en flutnings-
gjaldinu. í öðru lagi getur það oft valdiö 
miklum mun, að greiðslur koma inn á öðru 
ári en afskipun fer fram. Andvirði inn-
flutnings verður einnig annað og jafnan 
lægra í gjaldeyrisskýrslum en í verzlunar-
skýrslum. Munurinn liggur aðallega í verð-
mæti farmgjalda, sem kemur fram í verzl-
unarskýrslum, þar sem innflutningur er tal-
inn c.i.f., en hins vegar nær gjaldeyrissalan 
að jafnaði aðeins til f.o.b.-verðs. Auk þess 
fara greiðslur fyrir nokkurn hluta innflutn-
ingsins ekki fram á sama ári og innflutn-
ingur er talinn í verzlunarskýrslum. Sér-
staklega á þetta við um þann hluta inn-
flutnings, sem byggist á erlendum lántök-
um og kemur því ekki til greiðslu hjá bönk-
unum fyrr en síðar og flokkast þá undir 
duldar greiðslur, þegar um afborganir af 
föstum lánum er að ræða. Er þetta algengt 
í sambandi við kaup og innflutning á flug-
vélum, fiskibátum og öðrum skipum. 

Kaup og sala bankanna á erlendum gjald-
eyri eru sundurliðuð eftir mánuðum í 3. 
töflu, og einnig er þar sundurliðun í frjáls-
an gjaldeyri og vöruskiptagjaldeyri. Til 
vöruskiptagjaldeyris teljast gjaldeyrisvið-
skipti við Rússland, Austur-Þýzkaland, 
Rúmeníu og Brasilíu. Kaup á vöruskipta-
gjaldeyri námu 8,6% af heildarkaupum á 
árinu 1969, en áríð áður 9,0%. Sala á vöru-
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4. tafla. Gjaldeyriskaup bankanna fyrir 
annað en útfluttar vörur 1967—1969. 

(Í millj. kr.). 

1967 1968 1969 
Umboðslaun 130,1 181,8 233,8 
Erlend skip 44,6 36,3 64,6 
Íslenzk skip 21,0 17,6 22,4 
Tryggingabætur og björg-

unarlaun 71,9 52,5 74,3 
Tekjur innlendra flugfél. 225,1 251,1 341,4 
Flugþjónusta 54,3 63,2 38,9 
Erlend flugfélög og Kefla-

víkurviðskipti 112,0 178,3 309,0 
Sendiráð 37,6 48,3 76,2 
Ferðamenn 97,4 548,8 265,1 
Fríhöfnin í Kefíavlk . . . . 27,9 39,9 53,7 
Varnarliðið og verktakar 

þess 479,6 451,1 575,0 
Ýmsar fjármagnshreyf-

ingar 262,5 540,9 617,4 
Ýmislegt 135,5 132,7 181,1 

Samtals 1.699,5 2.142,5 2.852,9 

Alh.: Vjð umreikning á erlendri mynt í ísl- krónum 
er miðað við gengi, eins og það var á hverjum 
líma. 

skiptagjaldeyri nam 9,0% af heildargjald-
eyrissölu 1969, en 9,4% árið áður. 

Í 4. töflu er sundurliðun á gjaldeyris-
kaupum, öðrum en andvirði útflutnings og 
inkominna fastra lána. í 5. töflu er sýnd 
sundurliðun á gjaldeyrissölu fyrir Öðru en 
innflutningi. Er greiðslum þar skipt í 
greiðslu gegn leyfum og án leyfa. Greiðsl-
ur án leyfa eru fyrir ýmsa opinbera aðila. 
í yfirfærslum ríkissjóðs er innifalinn kostn-
aður við utanríkisþjónustuna auk annarra 
útgjalda ríkissjóðs erlendis. í liðnum bank-
ar eru kaup á seðlum, sem ferðamenn selja 
erlendis, stærsti þátturinn. Tölurnar í 3., 
4. og 5. töflu eru umreiknaðar samkvæmt 
gildandi gjaldeyrisgengi á hverjum tíma. 

Gjaldeyrisstaða. 
Gjaldeyrisstaða bankanna, en það eru 

eignir og skuldir nettó í erlendum bönkum, 
verðbréfaeign, gulleign Seðlabankans, nettó-
staða við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, seðlar 
og erlend mynt ásamt ávísunum og víxlum, 
sem greiðast eiga í erlendum gjaldevri, er 
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sýnd á eftirfarandi yfirliti, sem sýnir gjald-
eyrisstöðuna í árslok sl. þrjú ár í millj. kr., 
skipt á Seðlabanka og viðskiptabanka og 
ennfremur skipt á frjálsan gjaldeyri og 
vöruskiptagjaldeyri. 

1967 196S 1969 
Sedlabankinn 
Frjáls gjaldeyrir og gull: 

Eignir 2.012 2.512 3.429 
Skuldir 466 1.225 1.319 

Frjáls gjaldeyrir, nettó 1.546 1.287 2.110 

Vöruskiptareikningar: 
Eignir 63 52 7 
Skuldir 93 204 115 

Vöruskiptareikn., nettó -4-30 —152 ^-108 

Nettóstaða Seðlabankans 1.516 1.135 2.002 

Á framangreindu yfirliti eru tölurnar um-
reiknaðar í íslenzkar krónur samkvæmt 
skráðu gengi í hver árslok. Á árinu 1969 
batnaði gjaldeyrisstaðan í heild um 1.686 
millj. kr., þar af 1.642 millj. kr. í frjáls-
um gjaldeyri, en 44 millj. kr. í vöruskipta-
gjaldeyri. 

Þróun gjaldeyrisstöðunnar eftir mánuð-
um var þannig, að í janúar-mánuði versn-
aði staðan um 50 millj. kr., en fór síðan 
batnandi á næstu fjórum mánuðum. í júní-
mánuði versnaði staðan um 72 millj. kr., 
en hafði þá batnað um 691 millj. kr. á 
fyrstu sex mánuðum ársins. Á tímabilinu 
júlí—desember fór gjaldeyrisstaðan stöð-

ugt batnandi, og nam batinn, eins og áður 
er sagt, 1.686 millj. kr. á árinu. í einstök-
um mánuði batnaði staðan mest í apríl, 
470 millj. kr., en það var að mestu vegna 
þess, að andvirði langrar lántöku, þýzka 
lánsins, kom þá inn í gjaldeyrisstöðuna. 

Til þess að treysta greiðsluaðstöðuna 
gagnvart útlöndum og til tryggingar eðli-
legum gjaldeyrisviðskiptum samdi Seðla-
bankinn um lántöku hjá Alþjóðagjaldeyr-
issjóðnum, og var lán að upphæð 7,5 millj. 
dollara telcið í marz 1969. Auk þessa láns 
skuldar Seðlabankinn Alþjóðagjaldeyris-
sjóðnum 7,5 millj. dollara, sem er andvirði 
tveggja jöfnunarlána, sem tekin voru á ár-
unum 1967 og 1968 vegna mikillar lækk-
unar, sem varð á útflutningstekjum á þeim 
árum. í apríl 1969 endurgreiddi Seðlabank-
inn bráðabirgðalán að upphæð 5 millj. doll-
ara, sem hann hafði tekið hjá Evrópusjóðn-
um í nóvember 1968 vegna þeirra gjald-
eyrisörðugleika, sem þá ríktu. Framan-
greindar lántökur og endurgreiðslur hafa 
hvorki áhrif á gjaldeyrzsstöðuna nettó né 
hreyfingu gjaldeyrisstöðunnar, þar sem 
andvirði lánanna kemur við lántöku inn 
í stöðuna sem aukin gjaldeyriseign, en 
skuldirnar við viðkomandi stofnanir eru 
jafnframt færðar á móti til skulda. Á sama 
hátt verður við endurgreiðslu lækkun á er-
lendum innstæðum, en skuldir lækka á móli 
um sömu upphæð. 

Stutt vörukaupalán innflytjenda námu 
1.270 millj. kr. í árslok 1969 og höfðu auk-
izt um 168 millj. kr. á árinu. 

Samningsbundnar erlendar skuldir opin-
berra aðila til eins árs eða lengri tíma juk-
ust um 1.070 millj. kr. á árinu 1969, en 
samningsbundnar erlendar skuldir einka-
aðila til eins árs eða lengri tíma lækkuðu 
um 940 millj. kr. Nánari upplýsingar um 
samningsbundin erlend lán er að finna í 
sérstakri grein um erlend lán í þessu hefti 
Fjármálatíðinda. 

Verðmæti útflutningsvörubirgða nam 
1.442 millj. kr. í árslok 1969. Reiknað á 
verðlagi í ársbyrjun annars vegar og verð-
lagi í árslok hins vegar, nam lækkun á 
verðmæti útflutningsvörubirgða 43 millj. 
kr. á árinu 1969, og eru birgðír af áli þá 
ekki meðtaldar. 
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Skipulag gjaldeyris- og innfiutiimgsmáia. 
Á árinu 1969 var ekki um að ræða nein-

ar meiri háttar breytingar á skipulagi 
gjaldeyris- og innflutningsmála, frá því 
sem verið hefur undanfarin ár. 

Viðskiptaráðuneytið og Seðlabanki Ís-
lands hafa með höndum yfirumsjón gjald-
eyrismála, og Seðlabankinn annast eftirlit 
gjaldeyrisviðskipta. Úthlutun gjaldeyris-
og innflutningsleyfa fyrir vörum og gjald-
eyrisgreiðslum annast Landsbankinn og Út-
vegnsbankinn í samráði við viðskiptaráðu-
neytið, en þeir eru einu viðskiptabankarnir, 
sem rétt hafa til þess að verzla með er-
lendan gjaldeyri. 

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

Úthlutun A-leyfa, sem eru gjaldeyris-
og innflutningsleyfi, má skipta í tvennt: 
Annars vegar leyfi fyrir vörum, sem f lyt ja 
má inn frá hvaða landi sem viðskipti eru 
við í frjálsum gjaldeyri, og hins vegar leyfi 
fyrir vörum, sem aðeins má f lytja inn frá 
vöruskiptalöndum. Í byrjun hvers árs 
ákveður ríkisstjórnin, að höfðu samráði við 
Seðlabankann og gjaldeyrisbankana, heild-
arupphæð leyfaúthlutunar í frjálsum gjald-
eyri, og er þeirri upphæð skipt milli vöru-
flokka. Upphæð hvers flokks nefnist kvóti 
hans, og eru kvótarnir auglýstir. Vörum, 
sem úthlutað er eftir innflutningskvótum, 
er skipt í tvo kafla. Í I. kafla eru vörur, 
sem úthlutað er þrisvar sinnum á ári, í 
janúar—febrúar, júní og október. Í II. kafla 
eru vörur, sem úthlutað er á þeim tíma, 
sem nauðsynlegt er talið. Leyfaveitingar 
fyr ir innflutningi frá vöruskiptalöndunum 
fara fram í samræmi við viðskiptasamn-
inga, sem í gildi eru við hvert einstakt land. 

Gjaldeyrisúthlutun bankanna vegna inn-
flutnings á frílistavörum, svo og veiting á 
innflutningsleyfum 1968 og 1969, er sýnd 
í 6. töflu. Leyf i fyrir innflutningi vegna 
varnarliðsviðskipta og fríhafnar eru ekkí 
talin með. Samkvæmt þessum tölum nam 
gjaldeyrisúthlutun bankanna fyrir frílista-

5. tafla. Gjaldeyrissala fyrir öðru en 
innflutningi 1967—1969. 

(Í millj. kr.). 

A. Gegn leyfum: 1967 1968 1969 
Námskostnaður 86,5 104,6 118,0 
Ferða-og dvalarkostnaður 354,1 222,8 251,1 
Sjúkrakostnaður 10,4 13,3 11,8 
Vinnulaun til útlendinga . 62,7 39,6 17,0 
Áhafnargjaldeyrirskipaog 

flugvéla 53,1 61,3 45,0 
Eignayfirfærsla 43,2 28,8 27,3 
Skuldagreiðslur 225,1 367,2 729,4 
Afborganir af skipum og 

flugvélum 182,6 282,7 488,4 
Skipa- og flugvélagjöld . . 263,1 307,0 400,5 
Skipaleiga 156,7 128,0 160,9 
Skipa- og flugvélaviðgerðir 95,4 88,8 86,5 
Tryggingar 48,8 67,8 141,8 
Umboðslaun 13,3 17,1 20,5 
Ýmislegt 94,7 110,7 204,9 

Samtals 1.689,7 1.839,7 2.703,1 

B. Án leyfa: 
Ríkissjóður 97,4 113,0 148,7 
Framkvæmdasjóður . . . . 177,6 218,8 536,9 
Bankar 155,8 40,9 26,9 
Póstur og sími 19,6 37,1 76,2 
Ýmislegt 5,2 5,8 5,6 

Samtals 455,6 415,6 794,3 

A + B alls 2.145,3 2.255,3 3.497,4 

Ath.: Við umreikning á erlendri mynt í ísl. krónur 
er miðað við gengi, eins og það var á hverjum 
tíma. 

vörum 1968 tæplega 84% og 1969 85% af 
heildargjaldeyrisúthlutun vegna innflutn-
ings. Um 90% af heildarinnflutningi eru 
nú frjáls, og þar að auki er mikill hluti 
þess innflutnings, sem enn er háður leyf-
um, en þar eru benzín og brennsluolíur mik-
ilvægustu vörutegundirnar, þó einungis 
háður leyfum til þess að tryggja viðskipti 
við vöruskiptalönd. Það er því lítill hluti 
heildarinnflutnings, sem er raunverulega 
takmarkaður með innflutningsleyfum. 

Yfirfærslur fyrir duldum greiðslum eru 
að mestu leyti frjálsar og skiptast í eftir-
farandi þrjá f lokka: 

1) Greiðslur, sem eru algerlega frjálsar 
og leyfisveiting því eingöngu til þess 
að auðvelda eftirlit. Helztu greiðslur í 
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6. tafla. Afgreiádar gjaldeyrisumsóknir vegna innflutnings 1968 og 1969. 
(Í millj. kr.). 

Frílisti . . . 
A-leyfi . . . . 
Önnur leyfi 

1968 1969 

Frjáls Vörusk.- Frjáls Vörusk,-
gjald- gjald- gjald- gjald-
eyrir eyrir Samtals eyrir eyrir Samtals 

5.462,1 98,7 5.560,8 6.989,1 135,5 7.124,6 
117,5 720,4 837,9 146,7 852,4 999,1 
230,3 — 230,3 249,2 — 249,2 

5.809,9 819,1 6.629,0 7.385,0 987,9 8.372,9 

þessum flokki eru: útgjöid íslenzkra 
flugvéla, útgjöld íslenzkra skipa vegna 
annars en viðgerða, greiðslur fyrir 
leiguskip, umboðslaun, náms- og sjúkra-
kostnaður, ferðakostnaður vegna við-
skiptaerinda, greiðslur vegna endur-
trygginga og vörutrygginga í utanríkis-
viðskiptum. Enn fremur eru greiðslur 
ríkissjóðs, greiðslur vegna pósts og 
síma og erlendur kostnaður gjaldeyris-
bankanna algerlega frjáls og undan-
þegin leyfum. 

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

3) Greiðslur, sem leyfi eru veitt fyrir með 
tilliti til þarfar í hverju einstöku til-
viki, t. d. skipaviðgerðir og greiðslur 
af beinum tryggingum. 

Allar greiðslur vegna fjármagnsflutn-
inga eru takmorkunum háðar og leyfi að-
eins veitt með tilliti til sérstakra þarfa í 
hverju einstöku tilviki. 



Erlend lán 1969 

Í grein þessari er f jal lað um erlendar lántokur og afborg:-
anir og vaxtagreiðslur af erlendum lánum á árinu 3969 
ásamfc heildarupphæð fastra erlendra lána. Eiður H. Ein-
arsson tók saman greinina. 

Erlend innkomin lán 1969 námu samtals 
2.109,4 millj. kr. Þar af voru 2.043,7 

millj. kr. á vegum opinberra aðila. 
Af innkomnu lánsfé var stærsta einstaka 

lántakan gerð af ríkissjóði, sem tók skulda-
bréfalán í Vestur-Þýzkalandi að fjárhæð 
25 millj. marka eða sem nemur 595,6 millj. 
kr. á núverandi gengi v.-þýzka marksins. 

Fastar erlendar skuldir hækkuðu úr 
11.595,4 millj, kr. í árslok 1968 í 11.725,5 
millj. kr. í árslok 1969 eða um 1,1%. Af-
borganir af erlendum lánum, bæði opinberra 
aðila og einkaaðila, hækkuðu um 34,5%, og 
vaxtagreiðslur hækkuðu um 21,3%. 

Greiðslubyrðin hækkaði úr 15,1% 1968 
í 17,0% 1969. í því, sem hér fer á eftir, 
verða þessum atriðum og öðrum viðkom-
andi erlendum lánum gerð nánari skil. Mið-
að er alls staðar við það gengi, sem tók 
gildi eftir 11. nóv. 1968. Það skal einnig 
tekið fram, að lántökur íslenzka Álfélags-
ins h.f. (ÍSAL) eru ekki taldar með í þess-
ari grein um erlend lán á árinu 1969. 

Erlendar lántökur. 
Erlendar lántökur 1969 námu alls 2.109,4 

millj. kr., og er þá átt við lán og ]ána-
hluta, sem talin eru innkomin á árinu. Af 
innkomnum lánum voru 903,4 millj. kr. 
fyrir utan gjaldeyrisverzlun bankanna. 
Lánanotkun var næstum öll á vegum opin-
berra aðila eða 2.043,7 millj. kr., en einka-
aðilar notuðu erlend lán að fjárhæð 65,7 

millj. kr. Árið 1968 urðu erlendar lántök-
ur alls 2.921,5 millj. kr., og hafa þær því 
lækkað 1969 um 812,1 millj. kr. eða um 
27,8% miðað við árið áður. Lántökur einka-
aðila lækkuðu um 297,1 millj. kr. á árinu, 
og lántökur opinberra aðila lækkuðu um 
515,0 millj. kr. 

Innkomin lán, svo og vaxtagreiðslur og 
afborganir, eru sýnd í 1. töflu. Að venju 
eru lánin flokkuð á opinbera aðila og einka-
aðila og skipt eftir gjaldeyristegundum. 
Af innkomnum lánum hafði verið samið um 
714,8 millj. kr. fyrir ársbyrjun 1969, þar 
af 681,2 millj. kr. á vegum opinberra aðila 
og 33,6 millj. kr. á vegum einkaaðila. Lán, 
sem samið var um á árinu 1969, en ónot-
uð voru í árslok, námu samtals 669,3 millj. 
kr. Mestur hluti þessa lánsfjár fer til einka-
aðila eða 604,2 millj. kr. 

Hér á eftir verður getið helztu lána, sem 
samið var um á árinu 1969. 

Framkvæmdasjóður tók að tilhlutan rík-
isstjórnarinnar 2 lán hjá Viðreisnarsjóði 
Evrópu. Annað lánið, sem er að fjárhæð 
2 millj. v.-þýzkra marka, er tekið vegna 
framkvæmda á vegum Vestfjarðaáætlunar. 
Hitt lánið er að fjárhæð 8 millj. v.-þýzkra 
marka, og rennur lánsféð til Norðurlands-
áætlunar. Bæði lánin eru með 6 1/2% vöxt-
um og endurgreiðast á árunum 1974—1984. 
Lánsfé kom allt inn á árinu. 

Ríkissjóður samdi á árinu við Banda-
ríkjastjórn um lántöku að fjárhæð allt að 
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1.680 þús. dollarar (PL 480, Title I ) . Lán 
þetta er veitt vegna kaupa Íslendinga á 
landbúnaðarvörum frá Bandaríkjunum og 
er skylt þeim lánum, sem tekin hafa verið 
síðustu árin (PL 480, Title I & IV) . Gert 
er ráð fyrir, að aðeins verði notað af lán-
inu um 572 þús. dollarar, þar af komu 
161.514 dollarar inn á árinu 1969. Endur-
greiðsla fer f ram með 19 jöfnum afborg-
unum, sem hefjast eftir notkun lánsins. 
Vextir eru 2 % , á meðan lánsfé er að koma 
inn, en eftir það 4 % . Á árinu 1969 komu 
inn 510.034 dollarar af láni ríkissjóðs hjá 
Bandarikjastjórn, sem samið var um 1968, 
en þá komu inn 896.704 dollarar. Meira 
verður ekki notað af láninu. 

Ríkissjóður notaði á árinu 2 miilj. doll-
ara af 6 millj. dollara láni því hjá New 
York bönkum, sem samið var um jafnhliða 
lántöku Landsvirkjunar hjá The Equitable 
Life Assuranee Society o. fl. Áður höfðu 
verið notaðar 4 millj. dollara (2 millj. doll-
ara 1967 og 2 millj. dollara 1968), og er 
lánið þvi fullnotað. Gert er ráð fyrir end-
urgreiðslu á árunum 1972—1974. Vextir 
eru breytilegir. Af 6 millj. dollara láni 
Landsvirkjunar hjá The Equitable Life Ass-
urance Society o. fl. komu inn 5.350 þús. 
dollarar á árinu, og er þá allt lánsfé komið 
inn. Hins vegar endurgreiddi Landsvirkjun 
3,5 millj. dollara bráðabirgðalán það hjá 
New York bönkum, sem tekið var til f jár -
öflunar framkvæmda við Búrfell, á meðan 
6 millj. dollara skuldabréfalán Landsvirkj-
unar hjá The Equitable Life var að koma 
inn. (Sjá nánar 2. hefti Fjármálatíðinda 
1969, 139.—140. bls.). 

Ríkissjóður tók lán hjá Export Import 
Bank á árinu að f járhæð 600 þús. dollarar. 
Lán þetta, sem tekið er vegna stækkunar 
á verksmiðju Kísiliðjunnar h.f. við Mývatn, 
endurgreiðist á 6 árum ásamt 6 % vöxtum 
og 1/2% þóknun af ónotuðu lánsfé. Notkun 
1969 nam 281.510 dollurum. 

Á árinu 1969 tók ríkissjóður lán í Vest-
ur-Þýzkalandi að f járhæð 25 millj. marka, 
og var það stærsta umsamda lántakan á ár-
inu. Hér var um að ræða útgáfu skulda-
bréfa til f járöflunar ýmissa framkvæmda 
á vegum ríkissjóðs. Endurgreiðsla lánsins 
fer fram gegnum Westdeutsche Landes-

bank-Girozentrale á tímabilinu 1. maí 1973 
—1. nóv. 1984. Vextir eru 7 1/4%. Lánsféð 
kom allt inn á árinu og nam 595,6 millj. 
ísl. kr, ef miðað er við gengi marksins í 
árslok 1969. Hins vegar nam lánsfjárhæðin 
551,9 millj. kr. á þeim tíma, þegar lánið 
kom inn, áður en gengi v.-þýzka marksins 
hafði verið hækkað. 

Af láni ríkissjóðs hjá Hambros Bank 
Ltd., sem tekið var á árinu 1968 vegna 
Straumsvíkurhafnar, kom inn 1 millj. doll-
ara (3 millj. dollara komu inn 1968). Hins 
vegar voru endurgreiddar 2 millj. dollara 
af láninu á árinu 1969, þannig að eftir-
stöðvar í árslok voru 2 millj. dollara. 

Ríkissjóður notaði á árinu annað af 2 
lánum, sem samið var um á árinu 1968 hjá 
Hydraulik Brattvaag, hvoru um sig að f jár-
hæð 291.637 n. kr. Lánin eru til 4 ára ásamt 
7 % vöxtum og eru tekin vegna byggingar 
2 strandferðaskipa í Slippstöðinni á Akur-
eyri. 

Á árinu 1969 notaði ríkissjóður einnig 
lán, sem samið var um árið 1968, einnig 
vegna byggingar strandferðaskipa. Hér er 
um að ræða 2 lán, annað að fjárhæð 69.093 
gyllini, sem kom inn 1969, og hitt að f jár -
hæð 70.475 gyllini, sem ónotað var í árs-
lok. Lánveitandi beggja lánanna er Lips 
N. V., Drunen. Lánstími er 3 ár og vextir 
7%. 

Landsvirkjun notaði á árinu 1.593.523 
dollara af 18 millj. dollara láni sínu hjá 
Alþjóðabankanum, sem samið var um 1966 
vegna framkvæmda við Búrfellsvirkjun. 
Höfðu í árslok 1969 verið notaðir 17.150.112 
dollarar alls og því ónotaðir 849.888 doll-
arar. Endurgreiðsla lánsins hefst 1. apríl 
1971 og lýkur 1. apríl 1991. Vextir eru 6%. 

Landsvirkjun notaði á árinu seinni hluta 
láns þess, sem samið var um 1968 hjá AEG 
í Vestur-Þýzkalandi. Lánið var tekið vegna 
kaupa á 2 gastúrbínum v/BúrfelIsvirkjun-
ar, og er lánstími 10 ár og vextir 6 1/2%. 
Innkomið 1969 nam 4.741.433 mörkum, en 
4.924.560 mörk komu inn 1969. Lánið er 
með ríkisábyrgð. 

Á árinu 1969 tók Landsvirkjun nýtt lán 
í Vestur-Þýzkalandi að f járhæð 16 millj. 
marka. Hér er um skuldabréfaútgáfu að 
ræða fyrir milligöngu Westdeutsche Landes-
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bank-Girozentrale. Endurgreiðsla fer fram 
á tímabilinu 1. nóv. 1975—1. nóv. 1979, og 
vextir eru 7 1/2%.Lánið, sem er með ríkis-
ábyrgð, er tekið vegna Búrfellsvirkjunar, 
og kom allt lánsféð inn á árinu. 

Landsbanki Íslands tók lán á árinu að 
f járhæð 840 þús. norskar krónur. Lánveit-
andi er Exportfinans, Osló. Lánið er tekið 
vegna dreifingar sjónvarpskerfis um landið 
og er endurlánað Ríkisútvarpinu. Endur-
greiðslutími er 7 ár með 7 1/2% vöxtum. 
Lánið var allt notað 1969. 

Landsbankinn tók 2 millj. marka lán hjá 
Deutsehe Bank A / G á árinu. Endurgreiðsla 
fer sennilega fram á næstu 2 árum með 
8 i / 2 % vöxtum. Lán þetta er tekið í stað 
láns Landsbankans hjá Svenska Handels-
banken vegna DESA h.f., sem greitt var 
upp á árinu. Eftirstöðvar þess láns voru 
699.708 dollarar, áður en greiðsla f ó r fram. 

Árið 1969 tók Hafnarsjóður Reykjavik-
ur 350 þús. dollara lán hjá Hambros Bank 
Ltd. Lánið er tekið vegna Sundahafnar og 
endurgreiðist á 5 árum með vöxtum, sem 
eru 1% yfir 6 mánaða ,.Eurodollar Inter 
Bank Rate". Lánið kom allt inn á árinu. 

Sementsverksmiðja ríkisins samdi á ár-
inu við F. L. Smidth & Co. A / S í Kaup-
mannahöfn um breytingu á lausaskuld að 
f járhæð 1.321.227 d. kr. í fast lán. Skuld 
þessi varð til vegna framkvæmda við Ár-
túnshöfða í Reykjavík á árinu 1968, og var 
það þá talið með stuttum erlendum lánum. 
Lánið er nú talið langt lán, sem endur-
greiðist á f j órum árum ásamt 8 1/2% vöxt-
um. 

Áburðarverksmiðjan notaði á árinu um-
samið lán frá 1968 að f járhæð 1.776 þús. 
norskar krónur. Lánið er til 4 ára með 
7 1/2 % vöxtum. Árið 1968 var lán þetta tal-
ið með ónotuðum einkalánum, en er nú 
talið sem opinbert lán, þar sem fyrirtækið 
varð hrein ríkiseign á árinu 1969. Lánsfé 
rennur til kaupa á rafgreinum vegna stækk-
unar verksmiðjunnar. 

Ríkisútvarpið tók lán á árinu að f jár -
hæð 220 þús. v.-þýzk mörk. Lánveitandi er 
Kathrein-Werke í Vestur-Þýzkalandi. Lán-
ið er til 4 ára, og vextir 7 % . Lánsfé renn-
ur til byggingar sjónvarpsendurstöðva út 
um land. Notkun lánsins nam 180 þús. 

mörkum á árinu, og eru 40 þús. mörk 
ónotuð. 

Að lokum kemur bæjarsjóður Vest-
mannaeyja, sem notaði 59.428 sterlings-
pund af 64 þús. sterlingspunda láni, sem 
samið var um 1968. Lánveitandi er Ham-
bros Bank Ltd., og skal endurgreiðsla fara 
f ram næstu 5 ár með 8 1/2% vöxtum. Lánið 
er tekið vegna vatnsveituframkvæmda Vest-
mannaeyjakaupstaðar. 

Ekki er vitað til að fleiri lántökur hafi 
verið gerðar af opinberum aðilum á árinu 
1969. 

Erlend lánanotkun einkaaðila nam á ár-
inu 1969 65,8 millj. kr., en auk þess var 
samið um lán að f járhæð 604,2 millj. kr., 
sem ónotuð voru í árslok 1969. Af heild-
arnotkuninni hafði verið samið um 33,6 
millj. kr. fyrir ársbyrjun 1969. Ónotað láns-
fé einkaaðila i árslok nam alls 604,2 millj. 
kr. og var allt umsamið á árinu 1969, eins 
og áður kemur fram. 

Í eftirfarandi yfirliti er innkomnum einka-
lánum í heild skipt eftir notkun árin 1968 
og 1969 (millj. kr.). 

1968 1969 
Fiskiskip 129,0 — 
Önnur skip — 32,2 
Flugvélar 189,0 1,0 
Fislcvinnsluvélar og frystitæki . 0,8 1,4 
Aðrar vélar 6,8 13,5 
Rekstrarlán 4,2 14,7 
Ýmislegt 33,0 3,0 

362,8 65,8 

Á árinu 1969 er stærsti liðurinn vegna 
skipakaupa annarra en fiskiskipa. Þar er 
um að ræða kaup H / f Eimskipafélags ís-
lands á m / s Ljósafossi (áður Echo) frá 
Hollandi. Lánið er 1.330 þús. gyllini og end-
urgreiðist á 5 árum með 8 % vöxtum. Eng-
ir fiskibátar voru keyptir erlendis frá 1969, 
en erlend lán vegna fiskibátakaupa eru háð 
miklum sveiflum frá ári til árs. Á árinu 
1969 hafa því lántökur vegna skipa og flug-
véla numið aðeins 33,2 millj. kr. á móti 
318,0 millj. kr. 1968. Hins vegar samdi 
H / f Eimskipafélag Íslands um lántökur í 
Danmörku vegna smíði 3ja nýrra flutn-
ingaskipa, alls að f járhæð 475,0 millj. kr., 
en þessi lán voru ónotuð í árslok 1969. Auk 
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1. tafla. Hreyfing fastra erlendra lána 1969. 
(Í millj. kr.) 

þessa samdi S.Í.S. um lántöku að fjárhæð 
114,4 millj. kr. vegna smiði á frystiskipi 
frá V.-Þýzkalandi. Þetta lán var sömuleiðis 
ónotað í árslok. 

Hér að framan hefur verið skýrt frá 
helztu lántökum 1969, talin upp öll ný op-
inber lán, en drepið á þau helztu meðal 
einkalána. 

Afborganir af erlendum lánum. 
Eins og sjá má af 1, töflu, urðu afborg-

anir af erlendum lánum á árinu 1969 alls 
1.979,3 millj. kr., en það er hækkun frá 
1968 um 507,5 millj. kr. eða 34,5%. Afborg-
anir af opinberum lánum hækkuðu úr 517,1 
millj. kr. í 973,3 millj. kr. eða um 456,2 
millj. kr., en afborganir af einkalánum 
hækkuðu úr 954,7 millj. kr. í 1.006,0 eða 
um 51,3 millj. kr. 

Í 2. töflu er sýnd greiðslubyrði erlendra 
lána, en með henni er átt við heildargreiðslu 
afborgana og vexta, reiknaða út sem hlut-
fall af tekjum af vörum og þjónustu sam-

kvæmt greiðslujafnaðartölum. Tölurnar 
fyrir 1968 eru leiðréttar, frá því sem birt 
var í 2. hefti Fjármálatíðinda 1969, og er 
það gert í samræmi við endanlega niður-
stöðu á greiðslujöfnuði. Tölurnar fyrir 1969 
eru bráðabirgðatölur, sem gætu breytzt 
eitthvað. Taflan sýnir, að greiðslubyrðin 
hefur farið mjög hækkandi á síðustu ár-
um eða 17,0% 1969, 15,1% 1968 og 11,5% 
1967. Þetta stafar að sjálfsögðu af því, að 
tekjur af útfluttum vörum og þjónustu 
minnkuðu verulega árin 1967 og 1968, auk 
þess sem heildargreiðslur vaxta og afborg-
ana hafa farið hækkandi. 

Hins vegar má geta þess, að á árinu 1969 
áttu sér stað sérstakar greiðslur fyrr en 
endurgreiðsluáætlanir gerðu ráð fyrir. 
Þannig greiddi t. d. Seðlabankinn í einu 
lagi 1,5 millj. dollara lán sitt hjá Hambros 
Bank Ltd. vegna Keflavíkurvegarins. Sömu-
leiðis greiddi ríkursjóður 1 millj. dollara 
nettó af 4 millj. dollara láni hjá Hambros 
Bank Ltd. vegna Straumsvíkurhafnar, en 
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samið hafði verið um endurgreiðslu láns-
ins á 20 árum. Ennfremur greiddi Lands-
bankinn upp 700 þús. dollara eftirstöðvar 
af láni hjá Svenska Handelsbanken vegna 
DESA h.f., en það lán átti ekki að greið-
ast upp fyr r en árið 1972. 

Nema þessar sérstöku greiðslur 281,3 
millj. kr., og mundi greiðslubyrðin að þeim 
frádregnum nema 15,2%, sem er næstum 
það sama og árið 1968. Árið 1969 hækk-
uðu heildargreiðslur vaxta og afborgana 
um 30,7%, en heildartekjur af útfluttum 
vörum og þjónustu hækkuðu aðeins um 
16,0%. Greiðslubyrðin fór lækkandi f rá ár-
inu 1961 til ársins 1965, en hefur fariö 
hækkandi síðan. Mikið munar um lántök-
ur vegna Búrfellsvirkjunar í hækkandi 
greiðslubyrði á síðustu árum, enda um að 
ræða stórframkvæmdir á íslenzkan mæli-
kvarða. 

Vaxtagreiðslur af erlendum lánum. 
Árið 1969 urðu vaxtagreiðslur af erlend-

um lánum samtals 719,1 millj. kr. Árið 
1968 urðu vaxtagreiðslur 592,7 millj. kr., 
og var því hækkunin 126,4 millj. kr. eða 
21,3%. Vaxtagreiðslur opinberra aðila 
hækkuðu úr 329,9 millj. kr. í 507,2 millj. 
kr., sem er 53,7% hækkun. Vaxtagreiðslur 
af einkalánum lækkuðu hins vegar úr 262,8 
millj. kr. í 211,9 millj. kr., eða um 19,4%. 

Í 3. töflu eru reiknaðir út meðalvextir 
af erlendum lánum á árunum 1960—1969. 
Þetta er gert á þann hátt, að greiddir vext-
ir eru reiknaðir út sem hlutfall af meðal-
upphæð erlendra lána í ársbyrjun og árs-
lok. Taflan sýnir, að meðalvextir af erlend-
um lánum 1969 eru 6,2%, sem er 0,7% 
hærra en árið 1968. Meðalvextir af opin-
berum lánum hafa hækkað úr 3,3% 1960 
í 6,1% 1969. Hins vegar hafa meðalvextir 
einkalána verið jafnari sl. 10 ár. Meðal-
vextir á erlendum lánum í heild hafa hækk-
að um 2,2% síðan 1960. 

Fastar erlendar skuldir. 
Fastar erlendar skuldir í árslok 1968 og 

1969 eru sýndar í 4. töflu, skipt eftir gjald-
eyristegundum og flokkaðar á opinbera að-
ila og einkaaðila. Tölurnar fyrir 1968 eru 
leiðréttar frá því, sem birt var í 2. hefti 

2. tafla.. Greiðslubyrðin af erlendum 
lánum 1960—1969 í hlutfalli við tekj-

ur af vörum og þjónustu. 

Hlutfallstölur 

Opinber Einka-
lán lán Alls 

1960 6,3 3,6 9,9 
19 61 6,8 4,2 11,0 
1962 5,4 4,8 10,2 
1963 4,8 3,7 8,5 
1964 4,6 3,4 8,0 
1965 4,3 3,4 7,7 
1966 4,4 4,3 8,7 
1967 4,9 6,6 11,5 
1968 6,2 8,9 15,1 
1969 9,3* 7,7* 17,0* 

Bráðab i rgða tö lu r . 

3. tafla. Meðalvextir af erlendum lánum 
1960—1969. 

Meðalvextir af: 

Opinberum Einka- Erl. lánum 
lánum lánum í heild 

% 
% % 

1960 3,3 6,1 4,0 
1961 3,7 6,4 4,3 
1962 3,8 6,6 4,4 
1963 4,1 6,0 4,5 
1964 4,2 5,5 4,6 
1965 4,3 6.3 5,1 
1966 4,3 5,9 4,9 
1967 4,6 5,9 5,2 
1968 4,9 6,5 5,5 
1969 6,1 6,5 6,2 

Fjármálatíðinda 1969, 142. bls., í samræmi 
við betri og endanlegri upplýsingar, auk 
þess sem allar tölur eru á núverandi gengi. 
Sama er að segja um aðrar töflur í grein-
inni. Einnig ber að geta þess, að gengis-
hækkun v.-þýzka marksins hafði töluverð 
áhrif til hækkunar fastra erlenda skulda, 
en reiknað er með núverandi gengi marks-
ins í ársbyrjun og árslok. 

Samkvæmt 4. töflu hafa heildarskuld-
bindingar hækkað úr 11.595 millj. kr. 1968 
í 11.725 millj. kr. 1969, en það er hækk-
un um 131 millj. kr. eða um 1,1%. Skuldir 
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Lán 

4. tafla. Fastar erlendar skuldir í árslok 1968 og 1969. 
(í millj. kr.) 

Skuld í árslok 1968 Skuld í árslok 1969 

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

dollurum 4.320,0 884,9 5.204,9 4.216,4 719,0 4.935,4 
Eandar. í ísl. kr 267,8 - 267,8 262,1 — • 262,1 
Kanadadollurum 50,2 1.050,2 1.100,4 48,6 716,1 764,7 
sterlingspundum 1.033,5 152,0 1.185,5 976,8 119,2 1.096,0 
dönskum krónum 267,9 231,3 499,2 253,5 165,3 418,8 
norskum krónum 119,8 848,2 968,0 154,1 614,5 768,6 
sænskum krónum 198,2 54,2 252,4 165,3 36,5 201,8 
svissneskum frönkum 194,3 1,0 195,3 23,7 3,5 27,2 
þýzkum mörkum 1.108,4 283,5 1.391,9 2.521,7 209,4 2.731,1 
gyllinum 54,7 174,6 229,3 55,4 162,9 218,3 
frönskum frönkum 74,6 — 74,6 89,1 — 89,1 
belgískum frönkum 5,6 6,2 11,8 5,8 — 5,8 
lírum 35,5 — 35,5 37,3 — 37,3 
írskum pundum 30,8 — 30,8 37,0 — 37,0 
pesetum — — — — — — 

Rússlandi 21,6 0,5 22,1 10,3 12,2 22,5 
A.-Þýzkalandi — 61,2 61,2 — 51,0 51,0 
Póllandi 16,8 4,5 21,3 11,4 3,0 14,4 
Tékkóslóvakíu — • 1,7 1.7 - - 1,1 1,1 
japönskuni yenum 41,7 — 41,7 43,3 — 43,3 

Samtals 7.841,4 3.754,0 11.595,4 8.911,8 2.813,7 11.725,5 

opinberra aðila hækkuðu um 1.071 millj. 
kr. eða 13,6%, en skuldir einkaaðila lækk-
uðu hins vegar um 940 millj. kr. eða um 
25,0%. Með þessum tölum er aðeins átt við 
þann hluta lánanna, sem notaður hafði ver-
ið í lok hvors ársins um sig. Í árslok 1968 
voru ónotaðar 912 millj. kr. af erlendum 
lánum, sem þá hafði verið samið um. Sam-
svarandi upphæð í árslok 1969 var 750 
millj. kr. Heildarskuldbindingar vegna 
fastra erlendra lána að ónotuðu lánsfé með-
töldu voru því 12.476 millj. kr. í árslok 
1969 á móti 12.507 millj. kr. í árslok 1968, 
og lækkuðu þær því á árinu um 31 millj. kr. 
Að óinnkomnu lánsfé meðtöldu hækkuðu 
skuldbindingar opinberra aðila úr 8.687 
millj. kr. í 9.058 millj. kr. eða um 4,3%. 
Hins vegar lækkuðu skuldbindingar einka-
aðila úr 3.820 millj. kr. Í 3.418 millj. kr. 
eða um 10,5%. Í sambandi við þennan sam-
anburð á skuldum milli ára ber að geta 
þess, að umsamið lán Áburðarverksmiðj-
unnar hjá Norsk Hydro 1968 að f járhæð 
22,0 miúj. kr., sem ónotað var í árslok 

5. tafla. Fastar erlendar skuldir í árslok 
1960—1969. 
(í miltj. kr.) 

Opinberir Einka-
aðilar aðilar Samtals 

1960 4.330 1.416 5.746 
1961 4.304 1.377 5.681 
1962 4.314 1.191 5.505 
1963 4.739 1.446 6.185 
1964 4.586 2.618 7.204 
1965 4.565 3.066 7.631 
1966 5.054 3.841 8.895 
1967 5.690 4.314 10.004 
1968 7.841 3.754 11.595 
1969 8.912 2.814 11.726 

1968, en kom inn á árinu 1969, var talið 
með einkalánum 1968, en er nú talið með 
opinberum lánum. 

Í 5. töflu eru sýndar fastar erlendar 
skuldir undanfarin 10 ár, flokkaðar á op-
inbera aðila og einkaaðila. Allar tölur í 
töflunni ná aðeins til þess hluta lána, sem 
talinn er notaður í hver árslok, umreiknað 
til núverandi gengis. Taflan sýnir, að er-
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6. tafla. Fjöldi erlendra lána og meðalfjárhœð þeirra 1960—1969. 
(Í millj. kr.) 

Opinber lán Einkalán Samtals 

Meðal- Meðal- Meðal-
Fjöidi láns- Fjöldi láns- Fjöldi láns-
lána fjárh. lána fjárh. lána fjárh. 

1960 70 61,9 145 9,8 215 26,7 
1961 73 59,0 148 9,3 221 25,7 
1962 83 52,0 178 6,7 261 21,1 
1963 87 54,5 251 5,8 338 18,3 
1964 87 52,7 267 9,8 354 20,3 
1965 88 51,9 295 10,4 383 19,9 
1966 107 47,2 410 9,4 517 17,2 
1967 111 51,3 427 10,1 538 18,6 
1968 119 65,9 390 9,7 509 22,8 
1969 108 82,5 317 8,9 425 27,6 

lendar skuldbindingar í heild hafa aukizt 
verulega á tímabilinu eða rúmlega tvö-
faldazt. Skuldir einkaaðila lækkuðu bæði 
árin 1968 og 1969, en skuldir opinberra 
aðila hafa farið hækkandi. 

Í 6. töflu eru tölur um f jölda erlendra 
lána og um meðallánsfjárhæðir á hverju 
ári síðan 1960. Aðeins er miðað við notuð 
lán öll árin. Taflan sýnir, að lánum hef-
ur fækkað verulega síðustu 2 árin, einkum 
þó einkalánum. Meðalfjárhæð opinberra 
lána hækkaði verulega 1969, en meðalfjár-
hæð einkalána lækkaði. Meðalfjárhæð einka-
lána er miklu lægri en opinberra lána og 
er mun jafnari milli ára. Meðalfjárhæð 
opinberra lána var 1969 82,5 millj. kr. og 
einkalána 8,9 millj. kr. Fjöldi einkalána 
var í árslok alls 317, og hafði lánum fækk-
að um 73 á árinu. Af þessum 317 lánum 
voru 112 vegna fiskibáta (128 fiskibáta-
lán 1968). 

Athygli skal enn vakin á því, að hér er um 
meðalfjárhæð þeirra lána að ræða, sem 
eru í gangi, jafnt þau lán, sem eru nær upp-
greidd og ný lán og lán, sem aðeins er búið 
að nota að hluta. Væri hins vegar reiknað 
með meðaltali af lánum, eins og þau eru 
við lántöku, væri það að sjálfsögðu talsvert 
hærra. 

Hlutfallsleg skipting skuldbindinganna 
eftir gjaldmiðlum var þannig í árslok 1969, 
að þær voru hæstar í Bandarikjadollurum 
(ásamt PL-480 lánum í ísl. kr.) 44,3%, 
þar næst í þýzkum mörkum 23,3%, sterl-
ingspundum 9,3%, norskum krónum 6,6% 
og Kanadadollurum 6,5%, eða samtals í of-
angreindum gjaldmiðlum 90,0%. Árið 1968 
var þetta hlutfall 87,3% og árið 1967 87,4%. 
Langar skuldir í öðrum gjaldmiðlum eru 
tiltölulega lágar í hverjum gjaldmiðli fyrir 
sig, mest í dönskum krónum 3,6%, gyllinum 
1,9% og sænskum krónum 1,7%. 
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I. tafla. Þjóðarframleiðsla og verðmætaráðstöfun 1967—1969. 
Millj. kr. 

Verðlag hvers árs 

1967 1968 1969 
Bráðab. 

Verðlag ársins 1960 

1967 1968 1969 
Bráðab. 

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

1) Mismunur þjóðarframleiðslu og þjóðartekna á föstu verði sýnir áhrif breyttra viðskiptakjara við útlönd. 
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II. tafla. Fiskaflinn í tonnum og hagnýting hans 1968—1970. 

Hagnýling aflans: 
Þorskafli 

Frysting 
Söltun 
Herzla 
Niðursuða . . . 
Mjölvinnsla . . 
Innlend neyzla 
Ísfiskur 
Reyking 

Síld og loðna ... 
Frysting 
Söltun 
Niðursuða . . . 
Mjölvinnsla . . 
Innlend neyzla 
Ísfiskur 
Reyking 

Humar, rœkja .. 
Frysting 
Niðursuða . . . 
Innlend neyzla 
Ísfiskur 

Annar afli 
Frysting 
Ísfiskur 

Heildúrafli 
Þorskafii 
Síld og Ioðna . 
Humar, rækja 
Annar afli . . . 
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IV. tafla. Iðnaðarframleiðsla 1968—1970. 

Allt árið 1. ársfj. 2. ársfj. 

V. tafla. Samgöngur 1968—1970. 

III. tafla. Framleiðsla mjólkurafurða og sala þeirra innan lands 1968—1970. 
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VI. tafla. Vísitölur verðlags og tekna. 

17 4 
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VII. tafla. Inn- og útflutningur og vöruskiptajöfnuður í millj. kr. 
eftir mánuðum 1968—1970. * 

* Innflutningstölur eru miðaðar við cif.-verð, en útflutningstölur við fob.-verð. 
I 
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VIII. tafla. Útflutningur helztu vöruflokka í millj. kr. og hlutfallstölum. 

Allt árið Janúar—apri! 

1969 1969 1970 
millj. kr. % millj. kr. % millj. kr. % 

Sjávarafurðir: 
Ísfiskur 513,3 5,4 212,9 3,9 353,2 4,2 
Ísvarin síld 215,1 2,3 111,4 2,0 189,1 2,3 
Frystur fiskur 3.114,8 32,9 1.901,8 35,0 2.817,5 33,6 
Fryst síld 11,6 0,1 11,6 0,2 — — 

Saltfiskur 1.026,6 10,9 633,0 11,6 959,8 11,4 
Skreið 411,1 4,4 253,1 4,5 100,0 L2 
Saltsíld 420,1 4,4 150,6 2,8 320,3 3,8 
Fiskmjðl 396,5 4,2 309,3 5,7 383,5 4,6 
Síldarmjöl 49,3 0,5 39,1 0,7 2,9 0,0 
Loðnumjöl 325,9 3,5 325,4 6,0 456,3 5,4 
Karfamjöl 42,2 0,4 26,6 0,5 16,5 0,2 
Þorskalýsi 79,3 0,8 50,3 0,9 75,5 0,9 
Síldarlýsi 177,3 1,9 153,8 2,8 1,7 0,0 
Loðnulýsi 62,2 0,7 43,5 0,8 89,7 L1 
Hvallýsi 21,9 0,2 21,9 0,4 51,0 0,6 
Hrogn, söltuð og fryst 238,4 2,5 230,1 4,2 343,2 4,1 
Humar og rækja, fryst 344,9 3,6 216,9 4,0 315,6 3,8 
Fiskmeti, niðursoðið 123,0 1,3 81,3 1,5 67,9 0,8 
Hvalkjöt, fryst 48,1 0,5 26,6 0,5 33,3 0,4 
Aðrar sjávarafurðir 114,2 1,3 42,7 0,8 44,1 0,4 

Sjávarafurðir, samtals 7.735,8 81,8 4.841,9 89,0 6.621,1 78,8 

Landbúnaðarafurðir: 
Kindakjöt, fryst 293,9 3,1 80,7 1,5 114,8 1,4 
Gærur og skinn, söltuð 174,3 1,8 46,2 0,9 62,5 0,7 
Ull 21,7 0,2 19,3 0,3 14,0 0,2 
Aðrar landbúnaðarafurðir 101,6 1,1 62,5 1,2 53,4 0,6 

Landbúnaðarafurðir, samtals 591,5 6,2 208,7 3,9 244,7 2,9 

Afurðir af ferskvatnsveiði, selveiði, œðarvarpi o. fl. 23,1 0,2 16,8 0,3 7,1 0,1 

Iðnaðarvörur: 
Loðsútuð skinn og húðir 68,8 0,7 30,3 0,6 80,3 1,0 
Ullarteppi, Jopi og band 35,0 0,4 18,7 0,3 33,2 0,4 
Prjónavörur 85,8 0,9 55,3 1,0 50,4 0,6 
Kísilgúr 65,2 0,7 40,5 0,7 71,2 0,8 
Ál og álmelmi 519,1 5,5 103,7 1,9 1.158,7 13,8 
Aðrar iðnaðarvörur 76,4 0,8 32,1 0,6 47,3 0,6 

Iðnaðarvörur, samtals 850,3 9,0 280,6 5,1 1.441,1 17,2 

Aðrar vörur 265,7 2,8 90,1 1,7 82,6 1,0 

Alls 9.466,4 100,0 5.438,1 100,0 8.396,6 100,0 
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IX. tafla. Viðskipti við einstök lönd í millj. kr. 1968—1970. 

Innflutningur, cif. Útflutningur, fob. 

Friverzlunarbandalagið: 
Bretland 1.079,8 
Danmörk 833,3 
Færeyjar 2,3 
Noregur 617,0 
Svíþjóð 463,3 
Austurríki 15,7 
Portúgal 12,3 
Sviss J 57,9 
Finnland 214,5 

Samtals 3.396,1 
Efnahagsbandalagið: 

Belgía 196,7 
Frakkland 172,9 
Holland 515,1 
Ítalía 120,8 
Luxemburg 3,5 
Vestur-Þýzkaland 1,309,9 

Samtals 2.318,9 
Austur-Evrópulönd: 

Austur-Þýzkaland 40,4 
Búlgaría 0,9 
Pólland 124,9 
Rúmenía 5,1 
RússJand 653,9 
Tékkóslóvakía 107,5 
Ungverjaland 6,2 

Samtals 938,9 
Önnur Evrópulönd: 

Grikkland 0,6 
Írland 4,7 
Júgóslavía 3,5 
Spánn 57,1 
Tyrkland 0,8 

Samtals 66,7 
Norður-Ameríka: 

Bandaríkin 903,4 
Kanada 13,9 

Samtals 917,3 

Nígeria 0,4 
Japan 278,6 
Brasilia 94,8 
Ísrael 15,3 
Önnur lönd 206,9 

Jan.-ágúst 
1969 1970 

1.378,4 
1,045,1 

0,9 
699,3 
528.0 

23.7 
35.8 

452,2 
292.1 

1.168,7 
872,9 

3,2 
453.2 
402.3 

17.8 
26.9 

137,0 
241,8 

1968 

644.2 
161.3 
64.8 
75,4 

464,5 
0,4 

270,9 
27.9 

188,2 

Jan.-ágúst 
1969 1970 

1.323,9 
538,7 
101,7 
172,7 
589,0 

5,1 
412,5 
103,5 
230,4 

173,6 
211,1 
568,8 
208,3 

2,2 
1.818,7 

174,9 
161,7 
436,3 
145,7 

1,9 
1.047,1 

9,6 
21,2 
65,6 

239,9 
0,2 

416,1 

33,1 
86,1 

J29,9 
320,0 

0,5 
813,8 

2.982,7 1.967,6 

55.1 
1,7 

179,9 
3,5 

870,1 
132,3 

95.2 

37,8 
1,7 

135,3 
2,9 

617,6 
140,1 

3,3 

752,6 

10,5 

150.4 
12,3 

520.5 
42,3 

2,4 

1.383,4 

7,6 

168,2 

840,0 
55,7 

9,5 

1.337,8 

0,8 
3,5 
2,4 

66,3 
0,8 

938,7 

0,3 
4,7 
1,5 

56,8 
0,6 

739,4 1.081,0 

66,9 
7,1 
0,0 

136,7 
1,3 

100,0 
18,6 
4,5 

105,7 
2,0 

73,8 

934,4 
26,6 

63,9 

690,5 
23,4 

212,0 

1.280,7 
1,2 

230,8 

2.614,5 
2,6 

961,0 

0,2 
281,3 
169,0 
28,2 

566,5 

0.3 
248,7 
118,0 

17,8 
475,4 

63,7 
5,6 

68,2 
8,9 

60,6 

209,9 
10,4 

171,9 
0,5 

193,8 

1.070,9 
475,6 

69,3 
174,0 
652,8 

13,2 
495,0 
260,6 
124,4 

4.455,5 3.323,8 1.897,6 3.477,5 3.335,8 

107,5 
82,7 
76,5 

249,4 
0,3 

823,1 

1.339,5 

53,8 

118,9 
27,1 

549,9 
48,4 

107,5 

905,6 

52.1 
15.2 

6,5 
162,4 

1,0 

237,2 

2.400,2 
2.9 

713,9 1.281,9 2.617,1 2.403,1 

51,1 
13,9 
46,4 
0,2 

63,8 

Alls 8.223,9 10.856,0 7.868,1 5.090,5 9.376,3 8.396,6 
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X. tafla. Gjaldeyrisstaða bankanna. 1) 

Seðlabankinn 

Frjáls gjaldeyrir og gult 

Gjald-
eyris-

forði2) 
(1) 

Alþjóða-
stofnanir, 
skuldir3) 

( 2 ) 

Aðrar 
skuldir 

(3) 

Nettó-
eign 
(4) 

Vöruskipta-
reikningar, 
nettóeign 

(5) 

Viðskiptu-
bankar, 
nettó-
eign 
(6) 

Heildar-
gjaldeyris-

staða 
bankanna 

(7) 

1) Miðað er við skráð gengi á hverjum tíma. 
2) Þ.e. gulleign, verðbréf, víxlar, innstæður hjá erlendum bönkum og gullframlag til IMF, að því leyti sem 

ekki hefur verið dregið á gullframlagið, og frá ársbyrjun 1970 sérstök gjaldeyrisréttindi við IMF. 
3) Þ.e. IMF og EMA. 

Árslok 1960 . . . . 
— 1961 . . . . 
— 1962 . . . . 
— 1963 . . . . 
— 1964 . . . . 
— 1965 . . . . 
— 1966 . . . . 
— 1967 . . . . 

1968: 
Janúar 
Febrúar 
Marz 
Aprí) 
Maí 
Júní 
Júlí 
Ágúst 
September . . . . 
Október 
Nóvcmber . . . . 
Desember . . . . 

1969: 
Janúar 
Febrúar 
Marz 
Apríl 
Maí 
Júní 
Júlí 
Ágúst 
September . . . . 
Október 
Nóvember . . . . 
Desember . . . . 

1970: 
Janúar 
Febrúar 
Marz 
Apríl 
Maí 
Júní 
Júlí 
Ágúst 
September . . . . 
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1) Allar tölur greiðslujafnaðar hafa vcrið umreiknaðar miðað við 88 kr. stofngengi. 
2) Bráðabirgðatölur. 
3) A ð meðtöldum sérstökum gjaldeyrisréttindum við IMF að upphæð 220 millj. kr. batnaði gjaldeyrisstaðan 

um 1.210 millj. kr. í jan.-júní 1970. 
4) Miðað við 43 kr. stofngengi. 

XI. tafla. Greiðslujöfnuður við útlönd og viðskiptakjör. 
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XII. tafla. Yfirlit um peningamál. 

1) Peningamagn: Samtala seðla og myntar, innstæða í sparisjóðsávísanareikn. og hlaupareikn. viðskiptabanka 
og sparisjóða að frádregnu geymslufé vegna innflutnings. Myntin er talin með frá maí 1968. 

2) Mótvirðisfé er skv. reikn. Seðlabankans, og geymslufé er hjá viðskiptabönkum 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 1. dálki sýna seðla í umferð og einnig mynt frá maí 1968. 
2) Tölur í 2., 4. og 5. dálki sýna stöðu ríkissjóðs og ríkisstofnana, innlánsstofnana og fjárfestingarlánastofnana 

við Seðlabankann. 
3) 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 

Í millj. kr. 
Spari- Spari- Spari-

Í millj. kr. Bankar sjóðir Samtals Bankar sjóðir Samtals Bankar sjóðir Samtals 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Árslok 1965 . . . 5061,9 1110,4 6172,3 1699,1 123,1 1822,2 7371,5 916,6 8288,1 
- 1966 . . . 5867,6 1287,2 7154,8 1758,4 144,5 1902,9 8632,0 1082,6 9714,6 
- 1967 6405,7 1393,6 7799,3 1606,0 163,1 1769,1 9410,0 1207,4 10617,4 

Mánaðarlok 1968: 
Janúar . . . 6451,1 1406,3 7857,4 1689,0 169,8 1858,8 9433,8 1215,1 10648,9 
Febrúar . . . 6476,8 1416,2 7893,0 1752,3 165,5 1917,8 9426,0 1223,3 10649,3 
Marz . . . 6517,8 1428,0 7945,8 1672,9 151,0 1823,9 9373,2 1221,7 10594,9 
Apríl . . . 6544,7 1436,8 7981,5 1921,6 158,8 2080,4 9582,6 1230,6 10813,2 
Maí . . . 6559,5 1449,0 8008,5 2045,9 192,3 2238,2 9902,4 1251,7 11154,1 
Júni . . . 6568.3 1452,3 8020,6 1933,9 185,3 2119,2 9991,2 1262,0 11253,2 
Júlí . . . 6655,0 1474,1 8129,1 1950,1 194,1 2144,2 10051,2 1278,6 11329,8 
Agúst . . . 6618,9 1476,1 8095,0 1912,2 198,2 2110,4 10216,0 1289,3 11505,3 
September . . . 6552,1 1448,1 8000,2 1899,6 191,6 2091,2 10169,3 1300,2 11469,5 
Október . . . 6467,4 1453,2 7920,6 1828,3 195,9 2024,2 10324,3 1321,7 11646,0 
Nóvember , . . 6315,1 1446,2 7761,3 1866,8 175,8 2042,6 10658,8 1328,6 11987,4 
Desember . . . 6838,0 J 579,0 18417,0 1890,9 176,4 2067,3 10596,1 1353,0 11949,1 

Mánaðarlok 1969: 
Janúar . . . 6904,8 1585,5 8490,3 1916,7 179,7 2096,4 10471,5 1367,9 11839,4 
Febrúar • . . . 6957,0 1606,3 8563,3 2072,7 179,6 2252,3 10521,4 1369,4 11890,8 
Marz . . . 7047,7 1628,5 8676,2 2166,5 188,4 2354,9 10731,9 1377,6 12109,5 
Apríl . . . . . . . . . . . . . . . . , 7167,4 1657,1 8824,5 2512,0 222,5 2734,5 10869,4 1392,2 12261,6 
Maí . . . 7237,6 1677,9 8915,5 2576,0 234,8 2810,8 11217,7 1419,8 12637,5 
Júní . . . 7301,3 1702,9 9004,2 2581,1 250,0 2831,1 11150,2 1453,6 12603,8 

. Júlí . . . 7438,6 1732,5 9171,1 2635,4 259,1 2894,5 11259,2 1483,6 12742,8 
Ágúst . . . 7499,4 1756,9 9256,3 2616,5 262,5 2879,0 11397,2 1508,5 12905,7 
September . . . 7519,1 1756,2 9275,3 2655,0 284,1 2939,1 11222,4 1549,3 12771,7 
Október . . . 7590,0 1775,0 9365,0 2788,3 281,9 3070,2 11165,3 1570,4 12735,7 
Nóvember . . . 7585,0 1796,0 9381,0 2869,0 257,0 3126,0 11383,0 1612,0 12995,0 
Desember 8199,0 1936,0 10135,0 2591,0 286,0 2877,0 11455,0 1626,0 13081,0 

Mánaðariok 1970: 
Janúar 8.337 1.966 10.303 2.747 276 3.023 11.261 1.652 12.913 
Febrúar 8.534 1.987 10.521 2.919 294 3.213 11.294 1.666 12.960 
Marz 8.658 2.002 10.660 3.151 293 3.444 11.506 1.672 13.178 
Apríl 8.842 2.049 10.891 3.378 323 3.701 11.977 1.676 13.653 
Maí 9.030 2.095 11.125 3.843 376 4.219 12.358 1.729 14.087 
Júní 9.175 2.112 11.287 3.654 347 4.001 12.283 1.769 14.052 
Júlí 9.278 2.118 11.396 3.762 377 4.139 12.668 1.815 14.483 
Ágúst 9.312 2.142 11.454 3.690 405 4.095 12.677 1.878 14.555 
September 9.452 2.161 11.613 3.638 399 4.037 12.849 1.925 14.774 

Aths. 1) Innlánin í töflunni eru nettóinnlán, þ. e. innlán stofnana innbyrðis eru ekki talin með. 
- 2) Innstæður á sparisjóðsávísanareikningum eru taldar með veltiinntánum, 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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XV. tafla. Efnahagsreikningur Seðlabankans. 

ÁRSLOK Mánaðarlok 1970 
Í millj. kr. Í millj. kr. 

1967 1968 1969 Maí Júní Júlí Ágúst Sept. 

Eignir: 

Er). eignir í frjálsum gjaldeyri 2.012,9 2.513,0 3.759,2 4.796,4 4.910,4 5.174,4 5.154,7 5.215,6 
a. Gullmynt 57,9 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 
b. Sérstök gjaldeyrisréttindi 

Alþjóöagjaldeyrissjóðsins - - - 221,7 221,7 221,7 221,7 221,7 
c. Gullframlag til Alþjóða-

gjaldeyrissjóðsins 213,8 330,0 330,0 330,0 330,0 330,0 330,0 330,0 
d. Erlendir bankar o. fl 412,3 525,0 1.367.4 1.136,0 1.545,8 1.461,0 1.884,6 1.747,7 
e. Erl. verðbréf og ríkisvíxlar 1.275,6 1.496,5 1.934,7 3.019,4 2.723,6 3.072,4 2.629,1 2.826,9 
f. Erlendir víxlar 53,3 72,2 37,8 - - - - -

Vöruskiptareikningar 63,0 51,8 7,0 94,5 97,5 46,6 43,3 45,9 

Krónuframlag til Alþjóðagjald-
eyrissjóðsins 641,2 990,0 990,0 990,0 990,0 990,0 990,0 990,0 

Inn]ánsstofnanir 1.734,8 2.219,7 2,142,8 2.109,5 1.813,1 2.022,5 1.939,3 1.863,8 
a. Óinnleystir tékkar 2,8 0,9 1,0 69,4 61,6 65,1 91,9 97,4 
b. Reikningsskuldir 255,0 234,6 8,2 16,1 2,7 36,3 18,7 6,9 
c. Önnur stutt lán 173,0 465,2 190,9 62,0 56,0 90,0 55,0 30,0 
d.Verðbréf - 80,9 44,4 36,2 36,2 35,9 41,4 41,3 
e. Endurkeyptir vlxlar 1.304,0 1.438,1 1.898,3 1.925,8 1,656,6 1.795,2 1.732,3 1.688,2 

Fjárfestingarlánastofnanir 618,7 681,5 585,0 653,3 574,5 533,0 500,6 502,0 
a. Reikningsskuldir 155,8 152,1 122,9 199,5 119,7 72,1 33,5 31,4 
b. Önnur stutt lán 6,7 1,0 10,0 - - - -

c. Verðbréf 456,2 528,4 452,1 453,8 454,8 460,9 467,1 470,6 

Ríkissjóður og ríkisstofnanir 579,8 1.084,0 1.288,0 1.970,6 2.079,6 2.303,9 2.060,2 2.099,5 
a. Aðalviðskiptareikn.ríkissj. 203,6 540,4 21,2 625,0 717,1 818,8 481,2 415,0 
b. Aðrir ríkisreikningar . . . . 150,3 253,5 370,7 432,3 455,2 578,0 674,8 780,0 
c. Ríkisstofnanir 1,8 1,2 54,5 55,7 55,8 56,9 57,0 58,3 
d. Verðbréf 74,5 76,6 775,6 791,6 789,5 788,2 785,2 784,2 
e. Endurlánað erlent lánsfé 149,6 212,3 66,0 66,0 62,0 62,0 62,0 62,0 

Aðrir aðilar 113,9 171,6 189,4 130,3 129,3 305,1 365,2 
8,1 

438,2 
a. Ýmsir reikningar 8,2 14,9 6,4 6,7 7,5 7,6 

365,2 
8,1 7,9 

b. Verðbr.bæjar og sveitarfé). 62,5 49,3 65,1 53,6 52,8 52,7 52,6 76,3 
c. Önnur verðbréf 43,2 107,4 117,9 70,0 69,0 244,8 304,5 354,0 

Bankabyggingar 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Ýmislegt 33,6 18,9 37,9 1,4 1,3 1,2 2,0 1,8 

Alls 5.799,9 7.732,5 9.001,3 10.748,0 10.597,7 11.378,7 11.057,3 11.158,8 

184 
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XV. tafla, frh. Efnahagsreikningur Seðlabankans. 
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XVI. tafla. Efnahagur viðskiptabankanna 

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

Árslok Mánaðarlok 1970 

1967 1968 1969 Maí Júní Júli Ágúst Sept. 
Eignir: 

Sept. 

Sjóður 88,1 92,6 129,6 306,7 395,5 317,7 441,2 419,2 
Seðlabankmn: 

Innstæður á viðskiptar. . 119,1 122,8 240,8 649,7 348,4 513,5 188,7 127,4 
Bundiðv/ alm.bindisk. .. 1.500,5 1.620,8 2.083,1 2.412,2 2.551,6 2.568,2 2.599,2 2.593,1 
Aðrar innstæður 1,0 206,9 - - _ _ 200,0 200,0 

Erlendar eignir 171,9 245,5 486,2 713,0 573,4 465,6 341,7 320,9 
Gr. óinnleystar ábyrgðir . . 290,4 419,8 353,9 388,8 364,5 360,2 381,3 407,1 
Yfirdráttarián 2.319,5 2.585,6 2.407,4 2.524,7 2.503,8 2.590,3 2.617,5 2.636,8 
Afurðalán 1.689,0 1.724,5 2.224,1 2.311,0 2.019,1. 2.113,1 1.970,9 1.887,7 
Innlendir vixlar 3.167,8 3.471,3 4.111,0 4.601,1 4.772,7 4.941,6 4.976,4 5.100,9 
Enduriánað erlent lánsfé . . 384,6 573,3 209,7 119,3 113,8 72,4 72,4 72,4 
Vaxtabréf: 

Ríkissj. og ríkisstofn. . . . 21.7 27,3 32,9 29,8 29,8 29,8 30,7 32,1 
Fjárfest.lánastofn 133,6 119,2 117,1 120,1 120,5 118,9 113,9 117,4 
Önnur með ríkisábyrgð . 39,6 39,5 38,7 40,4 44,7 46,2 53,4 48,0 
Önnur 44,0 24,1 16,5 10,4 12,7 13,4 22,3 13,8 

SkuIdabréf: 
Ríkissj. og ríkisstofn. . . . 1.41,9 132,4 119,0 176,0 181,3 178,8 182,9 184,1 
Fjárfest.lánastofn 364,6 330,0 450,0 509,3 549,6 563,0 616,2 653,5 
Önnur með ríkisábyrgð , 92,8 129,7 180,8 238,0 237,3 271,1 250,4 264,8 
Önnur með fasteignaveði 517,6 660,2. 857,0 869,2 906,5 928,8 943,4 956,8 
Önnur 196,8 359,1 336,2 420,0 426,6 441,3 445,5 473,5 

Ýmislegt 479,7 581,2 632,2 963,8 1.080,9 1.165,5 1.194,5 1.233,8 

Alls 11.770,2 13.465,8 15.026,2 17.403,5 17.232,7 17.699,4 17.642,5 17.743,3 
Skuldir: 
Veltiinnlán: 

Almennir hlaupareikn. .. 1.003,5 1.249,8 1.708,6 2.798,1 2.562,8 2.614,3 2.559,6 2.466,9 
Geymslufé v/innflutn. . . 84,7 92,6 153,5 166,9 160,0 164,2 164,7 177,1 
Sparisjóðsávísanareikn. . 543,4 573,0 777,6 929,5 981,5 1.035,8 1.014,9 1.041,5 

Spariinnlán: 
Almennar innstæður . . . 4.060,4 4.242,2 5.185,4 5.750,0 5.856,0 5.932,1 5.951,8 6.045,8 
Bundnar innstæður . . . . 2.363,3 2.61 1,9 3.026,6 3.298,3 3.340,0 3.364,2 3.376,0 3.420,6 

Seðlabankinn: 
Skuld á viðskiptareikn... 239,7 232,4 - 16,0 0,8 32,2 16,8 1,0 
Endurseld afurðalán . . . 1.304,0 1.430,6 1.888,7 1.914,0 1.657,5 1.787,2 1.717,8 1.617,5 
Önnur lán 173,0 546,4 243,3 118,3 119,2 150,6 156,5 160,7 

Erlendar skuldir: 
Lán til skamms tíma . . . 645,4 1.080,0 471,0 324,5 445,2 385,5 360,8 399,7 

__ Lán til langs tíma 106,5 126,1 135,2 128,9 66,7 61,7 61,7 38,0 
Ýmislegt 303,7 306,2 393,7 907,7 991,5 1.120,1 1.210,4 1.323,0 
Stofnfé eða hlutafé 60,9 60,9 56,4 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 
Annað eigið fé 881,7 913,7 986,2 984,8 985,0 985,0 985,0 985,0 

Alls 11.770,2 13.465,8 15.026,2 17.403,5 17.232,7 17.699,4 17.642,5 17.743,3 

Ábyrgðir = Ábyrgðatrygg-
ingar 1.490,7 2.466,9 2.179,6 2.168,6 2.105,0 2.124,7 2.054,2 2.162,7 

* Taflan er samkvæmt skiptingu í banka og sparisjóði á hverjum tíma. 
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XVII. tafla. Efnahagur sparisjóða. 

Árslok Mánaðarlok 1970 

Í millj. kr. 1969 Apríl Maí Júní Júlí Ágúst Sept. 
Eignir: 

Sept. 

Sjóður 31,7 37,4 41,0 33,9 42,2 40,7 40,2 
Seðlabankinn: 

40,7 40,2 

Innstæður á viðskiptar 149,7 224,5 268,6 230,7 214,2 208,6 186,5 
Aðrar innstæður 441,5 460,8 467,4 480,3 502,7 507.9 519,9 

Aðrir innl. bankar 61,8 86,1 95,0 91,3 76,7 74,8 64,2 
Yfirdráttarlán 125,5 118,3 131,7 134,6 136,8 158,2 160,8 
Víxlar 884,4 908.9 928.0 948,4 977,0 1.005,3 1.034,3 
Verðbréf °5,3 22,2 27,0 27,7 23,5 23,4 23,0 
Afborgunarlán 591,0 628,1 642,3 658,5 677,3 691,4 707,1 
Ýmislegt 99,9 116,7 115,7 119,9 126, 1 130,4 136,1 

Alls 2.410,3 2.603,0 2.716,7 2.725,3 2.776,5 2.840,7 2.872,1 
Skuldir: 

2.840,7 

Veltiinnlán: 
Hlaupareikningur 175,5 190,1 232,0 202,3 219,6 236,5 247,3 
Sparisióðsávísa.nareikn. . . 110,3 133,4 144,0 144,6 157,1 168,1 15 2,0 

Spariinnlán 1.936,6 2.048,8 2.095,3 2.111,7 2.118,0 2. J 42,1 2.160,9 
Seðlabankjnn 7,7 _ 0,1 5,J - 1.5 3,8 
Aðrir innl. bankar 1,5 4,4 1,5 1,5 0,4 _ 
Ýmislegt 73,5 67,5 79,2 98,4 118,6 130,4 146,5 
Stofnfé 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
Annað eigið fé 159,7 1 59,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,6 

Alls 2.410,3 2.603,0 2.716,7 2.725,3 2.776,5 2.840,7 2.872,1 

XVIII. taflu. Innlánsdeildir kaupfélaga. 

Árslok: 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 

Innlán 349,8 396,9 454,0 532,1 589,9 606,9 629,7 654,0 

*Bráðabirgðatala. 
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XIX. tafla. Gengisskráng hjá Seðlabanka Íslands 
l.júlí tíl 31. október 1970. 
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XJX. tafla. Gengisskráning hjá Seðlabanka Íslands, frl 
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Efnisyfirlit 
Aðild Íslands að EFTA og fjárhagsmálin eftir Jón Sigurðsson . . . . 19 
Arðgreiðslur hlutafélaga eftir Val Valsson 95 
Einkaneyzla á Íslandi 1957—1967 115 
Erlend lán 1969 164 
Frá ársfundi Seðlabankans 10 
Gjaldeyrisviðskipti 1969 157 
Greiðslujöfnuður við útlönd 1968 46 
Lánsverzlun 130 
Mánaðartölur um smásöluveltu 36 
Notkn.n gengishækkunar sem hagstjórnartækis (forystugrein) 3 
Samgöngur og ferðamál 55 
Um fjölgun gjaldeyrisbanka og endurskipulagningu bankakerfisins 

(forystugrein) 91 
Utanríkisviðskipti 1969 136 
Virðisaukaskattur eftir Björn Matthíasson 26 





Skrá yfir tölur 

Einkanevzla: 

Einkaneyzla á Íslandi 1957—1962 á smásöluverði hvers árs 119 
Einkaneyzla á Íslandi 1957—1962 á smásöluverði hvers árs. Hlutfallsleg skipting 

eftir útgjaldaflokknm 123 
Einkaneyzla á Íslandi 1957—1962, reiknuð á smásöluverði ársins 1960 119 
Einkaneyzla á Íslandi 1962—1967 á smásöluverði hvers árs 120 
Einkaneyzla á Íslandi 1962—1967 á smásöluverði hvers árs. Hlutfallsleg skipting 

eftir útgjaldaflokkum 123 
Einkaneyzla á Íslandi 1962—1967, reiknuð á smásöluverði ársins 1960 120 
Einkaneyzla á Íslandi 1957—1962, aðrar vörur og þjónusta, á smásöluverði hvers 

árs 128 
Einkanevzla á Íslandi 1962—1967, aðrar vörur og þjónusta, á smásöluverði hvers 

árs ; 129 
Matarneyzla á Íslandi 1957—1959, magn (stærstu liðir) og útgjöld, á smásölu-

verði hvers árs 124 
Matarneyzla á Íslandi 1960—1962, magn (stærstu liðir) og útgjöld, á smásölu-

verði hvers árs 125 
Matarneyzla á íslandi 1963-—1965, magn (stærstu liðir) og útgjöld, á smásölu-

verði hvers árs 126 
Matarneyzla á Íslandi 1965—1967, magn (stærstu liðir) og útgjöld, á smásölu-

verð hvers árs 127 
Verðvísitölur einkaneyzlunnar á Íslandi 1960—1963 121 
Verðvísitölur einkaneyzlunnar á Íslandi 1964—1967 122 

Greiðslujöfnuður og gjaldeyrismál: 

Afgreiddar gjaldeyrisumsóknir vegna innflutnings 1968 og 1969 163 
Fastar erlendar skuldir í árslok 1960—1969 169 
Fastar erlendar skuldir í árslok 1968 og 1969 169 
Fjármagnshreyfingar, nettó 49 
Fjöldi erlendra lána og meðalfjárhæð þeirra 1960—1969 170 
Gengisskráning hjá Seðlabanka Íslands 85-—87, 188—189 
Gjaldeyriskaup bankanna fyrir annað en útfluttar vörur 1967—1969 160 
Gjaldeyirissala fyrir öðru en innflntningi 1967—1969 162 
Gjaldevrisstaða bankanna 75, 178 
Greiðslubyrðin af evlendum lánum 1960—19G9 i hlutfalli við tekjur af vörum 

og þjónustu 168 
Greiðslujöfnuður 1969 158 
Greiðslujöfnuður við útlönd 1964—1968 50—52 
Greiðslujöfnuður við útlönd 1968, skipt á lönd 53 
Greiðslujöfnuður við útlönd og viðskiptakjör 76, 179 
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Greiðsluiöfnuður, samandregið yfirlit 1964—1968 54 
Hreyfing fastra erlendra lána 1969 167 
Kaup og sala bankanna á erlendum gjaldeyri mánaðarlega 1967—1969 159 
Meðalvextir af erlendum lánum 1960—1969 168 
Viðskiptajöfmiður (vörur og þjónusta) 1964—1968, skipt á lönd 49 
Yfirlit um gjaldeyrisviðskipti bankanna 1969 158 

Iðnaður: 

Iðnaðarframleiðsla 1968—1970 70, 173 

Landbúnaður : 

Franileiðsla mjólkurafurða og sala þeirra innan lands 1968—1970 70, 173 

Peningamál l ánas to fnan i r : 

Efnahagsreikningur Seðlabankans 80—81, 184—185 
Efnahagur sparisjóða 84, 187 
Efnahagur viðskiptabankanna 83, 186 
Innlán og útlán viðskiptabanka og sparisjóða 79, 182 
Úr reikningum Seðlabankans 78, 181 
Yfirlit um peningamál . 77, 180 

S a m g ö n g u r ; 

Bifreiðakostur 1950—1969 64 
Farþegaflutningar á helztu flugleiðum innan lands 1955—1969 57 
Farþegaflutningar til Íslands 1947—1969 57 
Farþegaflutningar til Íslands eftir samgöngutækjum 1950—1969 58 
Fólksflutningar á sérleyfisleiðum 1956—1969 56 
Heiklarflutningsmagn milli Íslands og útlanda 1935—1969 59 
Innanlandsflug Flugfélags Íslands 1955—1969 56 
Innflutningur nokkurra vörutegunda (orkugjafa) í tonnum 1935—1969 59 
Kaupskipaflotinn 1945—1969 63 
Langlínusímtöl og símtöl við útlönd 65 
Millilandaflug Flugfélags Íslands og Loftleiða 1950—1960 58 
Póstsendingar 1966—1969 65 
Samgöngur 1968—1970 70, 173 
Símnotendur í Reykjavík og nágrenni 1950—1969 65 
Símskeyti og telexritanir 65 
Skipakomur í Reykjavíkurhöfn 3 950—1969 63 
Vöruflutningar milli Íslands og útlanda á vegum íslenzkra skipafélaga 62 

Sjávarútvegur: 

Fiskaflinn í tonnum og hagnýting hans 1968—1969 69, 172 



Smásöluverzlun: 

Lánsverzlun í Reykjavík 3.1. desember 1967 131 
Lánsverzlun í Reykjavik 1968 133 
Lánsverzlun í Reykjavík l969 134 
Smásala í Reykjavík — Áætlaðar tölur 38—4] 
Smásöluvelta í Reykjavík — Samræmdar árstölur 43 
Smásöluvelta — Samræmdar árstölur, umreiknaðar á föstu verði 44 
Smásöluverzlanir í Reykjavík 1969 37 

Utanríkisviðskipti: 

Inn- og- útflutningur og vöruskiptajöfnuður í millj. kr. eftir mánuðum 1968— 
1970 72, 175 

Innflutningur nokkurra vörutegunda 1967—1969 150 
Innfluttar vörur eftir vörudeildum 1966—1969 148 
Skipting innflutnings eftír notkun 1966—1969 150 
Útflutningur á fiskmjöli 1968—1969 143 
Útflutningur á frystu og söltuðu kindakjöti 1968—1969 146 
Útflutningur á karfalýsi og karfamjöli ] 968—1969 148 
ÚtfJutningur á loðnulýsi og loðnumjöli 1968—1969 145 
Útflutningur á saltaðri síld 1968—1969 145 
Útflutningur á saltfiski, söltuðum þunnildun og söltuðum matarhrognum 142 
Útflutningur á síldarlýsi og síldarmjöli 1968—1969 145 
Útflutningur á skreið 1968—1969 143 
Útflutningur á söltuðum gærum og ull 1968—1969 146 
Ú tflutningur á þorskalýsi 1968—1969 144 
Útflutningur freðfisks, freðsíldar og frystra hrogna 1968—1969 141 
Útflutningur helztu vöruflokka í millj. og hlutfallstölum 73, 176 
Útflutningur hvalafurða 1968—1969 144 
Útflutningur ísfisks 1968—1969 140 
Útflutningur 1965—1967 eftir vöruflokkum 139 
Viðskipti við einstök lönd i hlutfallstölum 1967—1969 154 
Viðskipti við einstök lönd í millj. kr. 1967—1969 152 
Viðskipti við einstök lönd í millj. kr. 1968—1970 74, 177 
Viðskipti við vöruskiptalönd í hlutfalli af heildarviðskiptum við útlönd 1960—1969 156 

Verð lag : 

Vísitölur verðlags og- tekna 71, 174 

Þjóðarframleiðsla: 

Þjóðarframleiðsla og verðmætaráðstöfun 1967—1969 68, 17 




