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Áfangi í alþjóðagjaldeyrismálum 

inn 8. maí gekk formlega í gildi nýtt 
gullgengi bandarísks dollars, er var 

7,9% lægra en fyrra gengi hans, sem 
hafói verix) óbreytt síðan árið 1933. Í 
framhaldi af þessu hafa fjöldamargar 
þjóóir ákveðið formlega ný stofngengi, 
sem öll eru i samræmi við þær gengis-
ákvarðanir, sem teknar voru á og eftir 
fund tiu ríkjanna í Waslvington 18. des-
ember 1971. 

Með hinum formlegu stofngengis-
breytingum, sem nú hafa átt sér stað, 
er lokið merkilegum áfanga í alþjóðlegri 
samvinnu í gjaldeyrismáhim. í fyrsta 
skipti í sögunni hefur verið samið um 
breytingar á gengi margra þjóða sam-
thnis og þar með viðurkennd sú stað-
reynd, sem glöggt hafði komið í ljós i 
gjaldeyriserfiðleikum undanfarinna ára, 
aö misræmi í gengismálum milli helztu 
iðnaðarríkja heimsins verður ekki leyst 
með aðgerðum einstakra þjóða, heldur 
þarf til að koma marghliöa samkomulag, 
er tryggi, að aðgerðir hvers ríkis um sig 
nái tilætluöum árangri. 

Þótt enn sé of snemmt að spá neinu 
um það, hve varanleg þau gengishlutföll 
reynast, sem samið hefur verið um, er 
hitt augljóst, að breyting gengishlutfalla 
ein saman mun ekki nægja til þess aö 
tryggja að nýju starfhæft alþjóðagjald-
eyriskerfi. Má miklu fremur skoða 
gengisbreytingarnar aðeins sem fyrsta 

áfangann í endurskipulagningu alþjóð-
legra gengis- og peningamála. 

Eftir þá ákvöröun Bandarikjaforseta 
15. ágúst 1971 að hætta innlausn dollara 
gegn gulli var í veigamiklum atriöum 
kippt fótum undan þvi skipulagi, sem 
starfsemi Alþjóðagjaldeyrissjóösins hef-
ur byggzt á síðastliðinn aldarfjórðung. 
Hefur þegar verið hafizt handa um und-
irbúning að breytingu á stofnskrá Al-
þjóðagjaldeyrissjóösins, en búast má 
viö þvi, að samningar um endurskoöun 
stofnskrárinnar taki nálægt tveimur 
árum. Er varla liklegt, að samningarnir 
komist verulega í gang, fyrr en að lokn-
um forsetakosningum í Bandarikjunum. 

Ekki er tilefni til þess að ræöa hér að 
neinu marki um þær efnisbreytingar, 
sem liklegt er að þessi endurskoöun haf i 
i för með sér. Þó má geta tveggja atriða, 
sem vafalaust munu verða þar ofarlega 
á baugi. 

Annars vegar munu umræðurnar snú-
ast um það, hvernig styrkja megi al-
þjóöapeningakerfiö með þvi að skapa al-
þjóðlegan gjaldmiðili stað þeirra mynta, 
sem hingað til hafa verið notaðar til 
jöfnunar í greiðsluviðskiptum milli 
landa. Hér er fyrst og fremst um það að 
ræða að auka hlutverk hinna sérstöku 
dráttarréttinda, sem stofnað var til með 
breytingu á stofnskrá Alþjóðagjaldeyr-
issjóðsins fyrir þremur árum. 
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Hins vegar er mönnum orðin ljós 
nauðsyn þess að gera skipulagsbreyt-
ingar, er veiti Alþjóðagjaldeyrissjóðn-
um meira áhrifavald, að því er varðar 
þróun gengis- og gjaldeyrismála hjá 
þátttökurikjunum. Jafnframt þarf að 
tryggja, að nánari tengsl komist á milli 
stjórnar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og 
rikisstjórna þátttökuríkjanna, þannig 
að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn verði 
raunverulega vettvangur allra mikil-

vægra ákvarðana í þessum efnum. Frá 
sjónarmiði smáríkja eins og Íslands 
skiptir miklu máli, að takast megi að 
efla að nýju aðstöðu Alþjóðagjaldeyris-
sjóðsins, sem er lýðræðislega upp byggð 
alþjóðastofnun. Að öðrum kosti er hætt 
við, að meiri háttar ákvarðanir í al-
þjóðagjaldeyrismálum verði æ oftar 
teknar af stórþjóðunum einum, eins og 
átt hefur sér stað í vaxandi mæli að und-
anförnu. J. N. 



Frd ársfundi Seðlabankans 

Í dag hefur verið lögð fram ársskýrsla 
Seðlabankans fyrir árið 1971, jafn-

framt því sem viðskiptaráðherra hefur 
staðfest reikninga bankans fyrir það ár. 
Í ársskýrslunni er, auk reikninga bank-
ans, að finna margvíslegar upplýsingar 
um starfsemi hans á liðnu ári og um 
þróun þjóðarbúskaparins, einkum þá 
þætti, er sérstaklega varða starfssvið 
Seðlabankans, svo sem gjaldeyris- og 
peningamál. Ég mun nú að venju og 
fyrir hönd bankastjórnarinnar gera 
nokkra almenna grein fyrir þróun efna-
hagsmála á liðnu ári og horfunum fram-
undan. Áður en að því kemur, er þó rétt 
að drepa á nokkur atriði, er varða rekst-
ur bankans og starfsemi. 

Rekstrarafkoma Seðlabankans batn-
aði enn nokkuð á árinu, og var það að 
mestu leyti að þakka auknum tekjum 
af erlendum eignum bankans. Hafa háir 
vextir á fjármagnsmörkuðum erlendis 
undanfarin ár átt meginþátt í bættri 
afkomu bankans, en tekjur hans í er-
lendum gjaldeyri námu á sl. ári yfir 
300 millj. kr., auk 84 millj. kr. gengis-
hagnaðar vegna hækkunar á skráðu 
gengi erlendra eigna bankans, en sú 
fjárhæð var lögð í gengissjóð. Með til-

liti til bættrar afkomu hefur bankaráð-
ið eftir tillögu bankastjórnarinnar á-
kveðið að hækka arð af stofnfé bankans 
úr 11 í 13 millj. kr., en arðgreiðsla þessi 
rennur, svo sem kunnugt er, í sérstakan 
sjóð, en hálfum tekjum hans er varið 
til styrkveitinga Vísindasjóðs. Einnig 
telur bankastjórnin eðlilegt, að þetta 
tækifæri verði notað til þess að bæta 
vaxtakjör viðskiptabanka og annarra 
innlánsstofnana við Seðlabankann, en 
afkoma þessara stofnana hefur farið 
versnandi að undanförnu vegna hækk-
andi rekstrarkostnaðar, og getur orðið 
nauðsynlegt að gera í því efni frekari 
ráðstafanir á næstunni umfram það, 
sem felst í bættum vaxtakjörum við 
Seðlabankann. 

Þá er þess næst að geta, að sett voru 
seint á síðasta ári lög um Framkvæmda-
stofnun ríkisins, er fela í sér ýmsar 
breytingar á skipulagi og starfssviði 
Seðlabankans. Með lögum þessum er m. 
a. ákveðið, að Framkvæmdasjóður Is-
lands, sem starfað hefur nú um fimm 
ára skeið sem deild í Seðlabankanum, en 
þó undir sérstakri stjórn, verði hluti 
hinnar nýju stofnunar. Sama máli gegn-
ir um Efnahagsstofnunina, en Seðla-
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banliinn hefur, síðan hún var stofnuð, 
greitt rekstrarkostnað hennar að ein-
um þriðja og átt aðild að stjórn henn-
ar. Hefur bankinn ætíð notið mjög góðr-
ar og náinnar samvinnu við Efnahags-
stofnunina og forystumenn hennar. 
Nokkurn tíma mun taka að koma þeim 
skipulagsbreytingum, sem lög þessi gera 
ráð fyrir, í framkvæmd, en því verður 
væntanlega lokið á síðara helmingi 
ársins. 

Af þessu tilefni er ástæða til að r i f ja 
upp, að sú skipulagsbreyting, sem átti 
sér stað fyrir sex árum, þegar Fram-
kvæmdabankanum var breytt í Fram-
kvæmdasjóð undir umsjá Seðlabankans, 
hafði þann tilgang að koma á heil-
steyptari stjórn á starfsemi fiárfest-
ingarlánasjóða í landinu. Hefur síðan 
verið unnið að því að gera árlegar út-
lána- og fjármögnunaráætlanir fyrir 
sjóðina í heild, sem orðið hafa traust-
ari og ítarlegri ár f rá ári. Vissulega er 
ástæða til þess að halda áfram upp-
byggingu skipulegs fjárfestingarlána-
kerfis, er sé bæði sveigjanlegt með til-
liti til síbreytilegra þarfa atvinnulífs-
ins og einfalt og öruggt í framkvæmd. 
Er það von bankastjórnar Seðlabank-
ans, að nokkur grundvöllur hafi verið 
lagður að slíku kerfi með því starfi, sem 
unnið hefur verið á því tímabili, sem 
þessi starfsemi hefur verið innan vé-
banda hans. Jafnframt vil ég nú fyrir 
hönd bankastjórnarinnar þakka frá-
farandi stjórn Framkvæmdasjóðs Ís-
lands fyrir ánægjulegt samstarf á þessu 
tímabili svo og því starfsliði, sem unnið 
hefur að þessum verkefnum og mun nú 
væntanlega sumt hverfa til starfa í 
hinni nýju stofnun. 

Bankastjórn Seðlabankans er ljóst, 
að um það hafa ætíð verið skiptar skoð-

anir, hvort heppilegt væri að sameina 
yfirstjórn peningamála og fjárfesting-
armála hjá einni stofnun, eins og gert 
hefur verið liér á landi undanfarin fimm 
ár. Því réðu fyrst og fremst hagkvæmn-
issjónarmið á sínum tíma, að heppi-
legra þótti að fela Seðlabankanum 
rekstur Framkvæmdasjóðs en að halda 
áfram starfsemi Framkvæmdabankans 
í nýju formi. Nú, þegar ákveðið hefur 
verið að koma hér á nýrri skipan, vill 
bankastjórn Seðlabankans leggja á-
herzlu á nauðsyn þess, að sem nánast 
samstarf geti orðið í framtíðinni milli 
bankans og hinnar nýju stofnunar, svo 
að starfskraftar og sérþekking beggja 
megi nýtast sem bezt. 

Ég mun nú víkja í fáeinum orðum 
að mynt- og seðlamálum, en síðan árið 
1968 hefur verið að koma til fram-
kvæmda sú endurskoðun á mynt- og 
seðlastærðum, sem þá var ákveðin. Má 
segja, að lokaáfanga þeirra breytinga, 
sem þá var gerð áætlun um, hafi kom-
ið til framkvæmda á síðasta ári með út-
gáfu 5000 kr. seðils. Þessi endurskoðun 
stefndi að því annars vegar að fella 
niður hina óhagkvæmu smámynt und-
ir 10 aurum, en hins vegar að gefa út 
nýjar mynt- og seðlastærðir, er væru 
þægilegri í notkun og hagkvæmari í út-
gáfu. Ekki er ástæða til þess að rekja 
þessar breytingar frekar hér, en allt 
bendir til þess, að þær hafi náð tilgangi 
sínum, enda yfirleitt vel tekið af öllum 
almenningi. Hins vegar er ljóst, að með 
þeim var ekki stigið neitt lokaskref í 
þessum efnum, heldur hlýtur gjaldmið-
ilskerfið að vera sífellt til endurskoð-
unar, svo að tryggt sé, að það þjóni 
ætíð hlutverki sínu sem bezt. 

Í tilefni þess, að nýlega hefur komið 
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fram þingsályktunartillaga á Alþingi 
þess efnis, að rétt væri að kanna, hvort 
hagkvæmt þætti að tífalda verðgildi 
krónunnar, hefur bankastjórnin í sam-
ráði við bankaráð gert almenna grein-
argerð um skipan þessara mála, og hef-
ur greinargerðin verið send þeirri þing-
nefnd, er nú hefur mál þetta til með-
ferðar. Ákveðið hefur verið að birta 
greinargerð þessa nú, og liggur hún 
hér frammi fyrir þá, sem óska að kynna 
sér efni hennar. 

í sem stytztu máli er þar komizt að 
þeirri meginniðurstöðu, að á engan 
bankastjórnin þeirrar skoðunar, að tí-
falda nú verðgildi krónunnar, þar sem 
í því felist lítil hagkvæmni, eftir að þeg-
ar hefur verið stigið skref það að fella 
niður smámynt undir 10 aurum. Er 
bankastjórnin þeirrar skoðunar, að tí-
eyringurinn sé nú þegar orðinn of smá 
minnsta eining í almennum viðskiptum, 
enda kostar hann fjórfalt verðgildi sitt 
í sláttu, og er því lagt til, að lagaheim-
ildar sé aflað hið fyrsta til þess að fella 
hann úr gildi. Ef dæma má eftir þróun-
inni í nágrannalöndunum, yrði þess síð-
an ekki langt að bíða, að 50-eyringurinn 
færi sömu leið, þannig að ein króna 
yrði orðin minnsta mynteiningin. Hvort 
þá verður talið tímabært að stefna að 
nýrri gjaldmiðilseiningu, er hefoi 
hundraðfalt gildi á við krónuna í dag, 
skal enginn dómur á lagður að þessu 
sinni, enda gefst nægur tími til þess að 
kanna rneð almennum umræðum, hvort 
slík breyting er talin hafa þá kosti, er 
réttlættu þau miklu útgjöld, sem henni 
yrðu samfara. 

Kem ég þá að meginefni þessarar 
greinargerðar, þróun efnahagsmála á 
árinu 1971 og viðhorfinu í dag. 

Mælt á kvarða framleiðslu og tekna 
var árið 1971 eitt hið gjöfulasta um 
langt árabil. Raunveruleg þjóðarfram-
leiðsla jókst þá um 9,5%, en vegna hag-
stæðra viðskiptakjara varð aukning 
þjóðartekna enn meiri eða um 12,5%. 
Er hér um að ræða ríflega tvöfalt meiri 
hagvöxt en Íslendingar hafa átt að venj-
ast að jafnaði síðustu tvo áratugina. 
Einnig er athyglisvert, að hagvöxtur 
var á árinu meiri hér á landi en í nokkru 
öðru ríki innan Efnahags- og fram-
farastofnunarinnar, OECD, og varð 
framleiðsluaukningin hér nærri þrisv-
ar sinnum meiri en meðaltalsaukningin 
á öllu OECD-svæðinu, en þar nam hún 
3,4% á árinu 1971. 

Það er athyglisvert við þennan sam-
anburð, hversu lítil samfylgni var á 
milli efnahagsþróunar hér á landi á síð-
asta ári og í þeim löndum, sem íslend-
ingar skipta mest við, og er árið 1971 
reyndar engin undantekning að þessu 
leyti. Íslendingar hafa á undanförnum 
árum gengið í gegnum geysilega mikla 
hagsveiflu, sem að langmestu levti hef-
ur átt rót sína að rekja til áhrifa afla-
og verðbreytinga á tekjur meginútflutn-
ingsatvinnuvegar þjóðarinnar, sjávar-
útvegsins. Það er að vísu á engan hátt 
undravert, þótt sveiflur í aflamagni séu 
óháðar efnahagsþróun nágrannaríkja. 
Hitt er merkilegra, hversu lítil sam-
fylgni hefur verið síðustu árin á milli 
verðbreytinga á útfluttum íslenzkum 
sjávarafurðum og almennra verðbreyt-
inga og hagsveiflna í þeim löndum, sem 
þær eru sérstaklega fluttar til. Var þetta 
áberancli á árinu 1971, þegar verðlag 
útfluttra sjávarafurða hækkaði um 
fjórðung þrátt fyrir tiltölulega lágt eft-
irspurnarstig í markaðslöndunum. Og 
þessi verðhækkun nægði til þess að 
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tryggja um það bil 20% aukningu á 
verðmæti annars útflutnings en áls á ár-
inu 1971 þrátt fyrir 5% rýrnun á fram-
leiðslumagni sjávarafurða. 

Samfara þessari tekjuaukningu í út-
flutningsframleiðslunni átti sér stað 
mikil framleiðsluaukning í öðrum grein-
um. Hér voru að nokkru að verki hag-
stæðari ytri aðstæður, einkum í land-
búnaði, en framleiðsla hans tók nú veru-
legt stökk og jókst um 9% frá fyrra ári 
eftir að hafa staðið að mestu í stað 
vegna óhagstæðs árferðis í fimm ár. 
Meginorsaka framleiðsluaukningarinn-
ar er þó að leita í mjög aukinni inn-
lendri eftirspurnarþenslu. 

Aukning iðnaðarframleiðslu var enn 
meiri en í landbúnaði eða 13,5% á árinu, 
og kemur sú aukning í kjölfar 13% 
aukningar á árinu 1970 og 9% árið 
1969. Hefur iðnaðurinn á þessu tímabili 
notið hvors tveggja í senn, hagstæðrar 
samkeppnisaðstöðu eftir gengisbreyt-
inguna 1968 og vaxandi almennrar eft-
irspurnar innanlands. Mikilvægt er, að 
tekizt hefur á þessum árum að byggja 
upp umtalsverðan útflutning íslenzkra 
iðnaðarvara, en útflutningsverðmæti 
þeirra nam 520 millj. kr. á síðastliðnu 
ári, og er þá bæði útflutningur áls og 
kísilgúrs undanskilinn. Ekki liggja enn 
fyrir traustar áætlanir um framleiðslu-
aukningu í öðrum greinum, en þó er 
Ijóst, að vöxtur í þjónustugreinum og 
byggingarstarfsemi hefur verið jafn-
mikill eða meiri en í iðnaði. 

Þótt aukning þjóðarframleiðslu og 
þjóðartekna hafi verið eins mikil á ár-
inu 1971 og nú hefur verið rakið, var 
þó aukning eftirspurnar enn þá meiri 
með þeim afleiðingum, að viðskiptajöfn-
uðurinn við útlönd rýrnaði að mun og 
spenna jókst á vinnumarkaðinum. Var 

hér um að ræða áframhald þeirrar eftir-
spurnarþenslu, sem náð hafði tökum 
á hagkerfinu eftir hinar miklu launa-
hækkanir um mitt árið 1970, en ekki 
tókst að halda henni innan æskilegra 
marka þrátt fyrir þær verðstöðvunar-
aðgerðir, sem gripið var til í lok þess 
árs. Jókst einkaneyzla á árinu 1971 um 
15% á föstu verðlagi á móti 12,5% 
aukningu þjóðartekna. Aukningin varð 
þó enn þá meiri í fjármunamynduninni, 
en hún jókst um hvorki meira né minna 
en nær 42% á árinu. Að vísu var veru-
legur hluti þessarar aukningar vegna 
óvenjulega mikils innflutnings á flug-
vélum og skipum, en jafnvel að þeim 
innflutningi frátöldum jókst föst f jár -
munamyndun um 30% á árinu. 

Þessi mildi vöxtur neyzlu og f jár -
festingar umfram framleiðsluaukningu 
þjóðarbúsins hlaut að koma fram í rýrn-
un viðskiptajafnaðarins við útlönd. Hins 
vegar er erfitt að fá rétta mynd af raun-
verulegri breytingu í þessu efni með 
því að skoða heildartölur um þróun 
greiðslustöðunnar gagnvart útlöndum 
á árinu, þar sem sérstakar aðstæður, 
svo sem óvenjulegar birgðabreytingar, 
flugvélakaup og miklar lántökur, 
skekkja myndina í veigamiklum atrið-
um. 

Ef við lítum fyrst á greiðslujöfnuð-
inn í heild, þ. e. a. s. niðurstöðu allra 
gjaldeyrishreyfinga, bæði vegna við-
skipta og fjármagnsflutninga, varð 
hann hagstæður um 1493 millj. kr., og 
batnaði gjaldeyrisstaðan gagnvart út-
lönclum um þá fjárhæð. Þessi bætta 
greiðslustaða var þó eingöngu því að 
þakka, að fjármagnsinnflutningur var 
mjög mikill á árinu eða nálægt 5500 
millj. kr., ef úthlutun sérstakra dráttar-
réttinda er með talin. Gerði þessi f jár-
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magnsinnflutningur mun betur en að 
jafna viðskiptahallann, sem nam sam-
tals 4000 millj. kr. á vörum og þjónustu 
á árinu, en árið áður hafði viðskipta-
jöfnuðurinn verið hagstæður um 650 
millj. kr. 

En þetta hvort tveggja, viðskipta-
hallinn og óvenjulega mikill fjármagns-
innflutningur, átti að stórum hluta rót 
sína að rekja til sérstakra aðstæðna, 
sem eru óháðar innlendu eftirspurnar-
jafnvægi. Í fyrsta lagi átti sér stað á 
árinu mjög mikill innflutningur á flug-
vélum og skipum svo og vörum vegna 
stækkunar álbræðslu og Búrfellsvirkj-
unar. Samtals nam þessi innflutningur, 
sem að langmestu leyti var greiddur með 
erlendu lánsfé, nálægt 4000 millj. kr., 
en það er um 1960 millj. kr. hærri f jár -
hæð en samsvarandi innflutningur nam 
á árinu 1970. Í öðru lagi hafði það veru-
leg áhrif á viðskiptajöfnuðinn á árinu 
1971, að útflutningsvörubirgðir jukust 
þá mjög mikið eða um 1940 millj. kr., 
einkum vegna sölutregðu á áli. Árið áð-
ur höfðu útflutningsvörubirgðir hins 
vegar lækkað um nær 30 millj. kr. Nem-
ur mismunurinn á birgðabreytingu ár-
anna þannig um 1970 millj. kr., sem 
hlaut að koma fram í verri viðskipta-
jöfnuði. 

Séu þessir tveir þættir lagðir sam-
an, aukning sérstaks innflutnings að 
verðmæti 1960 millj. kr. og mismunur 
birgðahreyfinga að fjárhæð 1970 millj. 
kr., skýra þeir um 3930 millj. kr. af 
breytingu viðskiptajafnaðarins á milli 
áranna 1970 og 1971. Hins vegar versn-
aði viðskiptajöfnuðurinn milli þessara 
ára í heild um 4650 millj. kr. eða úr 650 
millj. kr. afgangi á árinu 1970 í tæplega 
4000 millj. kr. halla á árinu 1971. Rýrn-
un viðskiptajafnaðarins á milli þessara 

ára nemur því 720 millj. kr. hærri f jár-
hæð en skýra má með aukningu sérstaks 
innflutnings og birgðaaukningu. Þegar 
haft er í huga, að nokkur aukning birgða 
og sérstaks innflutnings er eðlileg f rá 
ári til árs, er líklega ekki f ja r r i lagi að 
áætla, að raunveruleg rýrnun viðskipta-
jafnaðarins milli áranna 1970 og 1971 
sé hæfilega metin á 1000 til 1200 millj. 
kr. Getur það á engan hátt talizt við-
unandi þróun miðað við óvenjulega 
aukningu þjóðarframleiðslu á árinu og 
mjög hagstætt verðlag á útflutningsaf-
urðum. 

Ekki verður svo skilizt við þróun 
greiðslujafnaðarins á sl. ári, að ekki 
verði drepið á þær truflanir, sem þá 
áttu sér stað erlendis í gengis- og gjald-
eyrismálum. Þessir erfiðleikar komu 
fram fyrir alvöru í byrjun maímánaðar, 
þegar gífurlegir fjármagnsflutningar 
úr dollurum í aðrar myntir áttu sér stað, 
og leiddu þeir m. a. til fljótandi gengis 
á þýzka markinu. Hélzt mikil spenna á 
gjaldeyrismörkuðunum allt fram til 15. 
ágúst, þegar Bandaríkjaforseti til-
kynnti, að lagt yrði á almennt 10% inn-
flutningsgjald og hætt innlausn á doll-
urum gegn gulli. Kippti þetta fótum 
undan fastgengiskerfinu, og yfirgáfu 
öll helztu iðnaðarríkin fasta skráningu 
á gjaldmiðlum sínum um skeið. Hið 
hættulega óvissuástand, sem af þessu 
leiddi, hélzt fram í desember, en þá 
varð samkomulag um almennar gengis-
breytingar helztu gjaldmiðla heimsins, 
þar á meðal 7,9% lækkun á gengi Banda-
ríkjadollars gagnvart gulli. Formleg 
gengisbreyting dollarsins gat þó ekki 
átt sér stað þá þegar, þar sem til henn-
ar þurfti lagabreytingu, sem nú er að-
eins nýfengin. Má því búast við því, að 
þess sé skammt að bíða, að formlega 
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verði gengið f rá nýju stofngengi doll-
arsins í samræmi við reglur Alþjóða-
gjaldeyrissjóðsins. 

Í meginatriðum er niðurstaða þessara 
gengisbreytinga á þá lund, að dollar-
inn hefur lækkað gagnvart gjaldmiðli 
flestra helztu iðnríkja, en mest gagn-
vart japönsku yeni, þýzku marki og 
svissneskum frönkum. Nú eru gjaldeyr-
isviðskipti Íslendinga þannig samsett, 
að mjög mikill hluti útflutnings- og 
gjaldeyristekna er í dollurum, en að 
sama skapi mikill hluti innflutnings- og 
gjaldeyrisgreiðslna í þeim Evrópugjald-
miðlum, sem hækkað hafa í verði gagn-
vart dollar. Íslendingar hafa með öðr-
um orðum. hagstæðan greiðslujöfnuð 
gagnvart Bandaríkjunum og nota þær 
umframtekjur í dollurum, sem þannig 
fást, til þess að kaupa vörur og þjón-
ustu frá öðrum ríkjum, einkum í Evr-
ópu. Með gengislækkun dollarsins gagn-
vart þessum löndum rýrna því í raun 
og veru viðskiptakjör Íslendinga, þar 
sem þeir fá nú minna í öðrum gjald-
miðlum fyrir umframtekjur sínar í doll-
urum. 

Með tilliti til yfirgnæfandi mikilvæg-
is Bandaríkjadollars í gjaldeyristekjum 
Íslendinga, en rúm 60% af gjaldeyris-
tekjum síðasta árs voru í dollurum, 
töldu bankastjórn og bankaráð Seðla-
bankans ekki aðra leið koma til greina en 
að íslenzka krónan fylgdi dollar áfram 
eftir gengisbreytingarnar á Washing-
tonfundinum, og var ríkisstjórnin sam-
þykk þeirri ákvörðun. Byggist hún m. 
a. á því, að afkomuhorfur atvinnuveg-
anna eftir kauphækkanirnar í desem-
ber virtust ekki réttlæta hækkun á gengi 
íslenzku krónunnar gagnvart Banda-
ríkjadollar. Átti þetta ekki aðeins við 
um sjávarútveginn, heldur ekki síður 

um iðnaðinn, sem tekið hefur á sig mjög 
vaxandi framleiðslukostnað á undan-
förnum tveimur árum. 

Vegna þess, hve mikill hluti erlendra 
viðskipta Íslendinga er í dollurum, er 
vegin meðalbreyting íslenzku krónunn-
ar gagnvart öllum myntum mun minni 
en gengisbreyting dollarsins gagnvart 
gulli segir til um. Þannig hafði vegið 
meðalgengi erlends gjaldeyris hækkað í 
árslok um 4,3% frá maíbyrjun, ef mið-
að er við skiptingu inn- og útflutnings 
á greiðslusvæði, en um aðeins 3%, ef 
breytingin er vegin með skiptingu allra 
gjaldeyrisviðskipta á greiðslusvæði. 
Síðustu mánuði hefur dollarinn enn 
haldið áfram að lækka, og hefur því 
meðalgengi erlends gjaldeyris enn 
hækkað um nálægt 1 1/2 % gagnvart ís-
lenzkri krónu f rá upphafi árs til loka 
marzmánaðar. 

Hin mikla hagsveifla, sem einkennt 
hefur þróun þjóðarbúskaparins undan-
farin ár, hefur gert kröfur til mjög 
breytilegrar stefnu í efnahags- og pen-
ingamáluin. Eftir samdráttarárin miklu, 
þegar útflutningsverðmætið hrapaði um 
hartnær helming á tveimur árum, var á 
árinu 1969 vísvitandi stefnt að þenslu 
peningamagns og eftirspurnar í því 
skyni að blása lífi í framleiðslu og út-
flutning og gera atvinnuvegunum kleift 
að nýta þau tækifæri til framleiðslu-
aukningar, sem gengisbreytingin 1968 
hafði skapað. Jókst peningamagn á því 
ári um 44,5%, enda var nauðsynlegt að 
})æta lausafjárstöðu banka og fyrir-
tækja, sem hafði verið mjög erfið í 
upphafi ársins. Það leið hins vegar 
nokkur tími, áður en þessar ráðstafan-
ir fóru að koma fram í almennri aukn-
ingu neyzlu og fjárfestingar, og þrátt 
fyrir mjög hagstæða lausafjárstöðu 



FR.4 ÁRSFUNDI SEÐLABANKANS 11 

jukust útlán bankanna aðeins um 12,7% 
á árinu 1969. Allt fram um mitt árið 
1970 varð framleiðsluaukningin fyrst 
og fremst í sjávarútvegi, enda varð 
greiðslujöfnuðurinn mjög hagstæður á 
þessu tímabili. 

Á síðara helmingi ársins 1970 breytt-
ist eðli hagsveiflunnar í veigamiklum 
atriðum. Fyrir áhrif mikilla launahækk-
ana og aukinna útlána bankakerfisins 
jókst vaxtarhraði neyzlu og fjárfest-
ingar ört og varð brátt leiðandi afl 
efnahagsþenslunnar samhliða áfram-
haldandi vexti útflutningsverðmætisins. 
Varð fljótlega ljóst, að þessi þróun 
myndi stefna til verulegrar umfram-
eyðslu þjóðarbúsins og greiðsluhalla út 
á við, nema gripið væri til öflugra gagn-
ráðstafana. 

Í peningamálum lagði Seðlabankinn 
við þessar aðstæður megináherzlu á 
það að hægja á útlánaaukningu banka-
kerfisins. Var í þessu skyni leitað eftir 
samkomulagi við viðskiptabankana um 
það, að þeir stefndu að því að auka ekki 
útlán sín um meira en 14% á árinu 1970 
í heild. Þó að þetta samkomulag næði 
ekki þeim árangri, sem að var stefnt, 
dró þó nokkuð úr aukningu peninga-
magns á síðara hluta ársins, jafnframt 
því sem lausafjárstaða bankanna versn-
aði. 

Bankastjórn Seðlabankans taldi því 
rétt að halda áfram á sömu braut, og 
var gert samkomulag við viðskiptabank-
ana um, að stefnt yrði að 12% útlána-
aukningu á árinu 1971 í heild. Var tal-
ið, að það myndi hvetja bankana til 
að halda útlánaaukningu í skefjum, að 
fyrirsjáanleg virtist mikil rýrnun lausa-
fjárstöðu þeirra á síðara helmingi árs-
ins. 

Þetta fór þó á annan veg, og varð 

heildarútlánaaukningin hjá innláns-
stofnunum 21,9% á árinu, en hafði ver-
ið 19,7% árið áður. Reyndist því út-
lánaaukningin nálægt 1600 millj. kr. 
meiri en að hafði verið stefnt, og átti 
hún augljóslega mikinn þátt í að auka 
fjárfestingu og innflutningseftirspurn. 
Ein skýringin á hinni mildu útlánaaukn-
ingu bankanna er vafalaust sú, að lausa-
fjárstaða þeirra var sæmilega rúm á 
fyrra helmingi ársins. Undir árslokin 
þrengdist hún hins vegar mjög, og rýrn-
aði lausafjárstaða innlánsstofnana í 
heilcl um 635 millj. kr. á árinu. Stafaoi 
þetta m. a. af því, að aukning sparifjár 
varð nú minni en árið áður eða 19,1% 
á móti 22,7%. Einnig dró úr aukningu 
peningamagns, sern jókst í heild á árinu 
um 15,6%, en hafði aukizt um 21,4% 
árið 1970. 

Af þessu er ljóst, að þörf hefði verið 
miklu sterkari peningalegra aðgerða á 
árinu 1971 til þess að halda eftirspurn-
arþróuninni innan hæfilegra marka. Jók 
það á vanclann, að afkoma ríkissjóðs 
versnaði verulega miðað við árið á und-
an. Þannig jukust nettó-skuldir ríkis-
sjóðs við Seðlabankann, að verðbréfum 
meðtöldum, um 141 millj. kr., en árið 
áður hafði staða ríkissjóðs, reiknuð á 
sama hátt, batnað gagnvart Seðlabank-
anum um 506 millj. kr. 

Það, sem fyrst og fremst hamlaði 
gegn enn frekari peningaþenslu á árinu 
og verkaði raunar á svipaðan hátt og 
greiðsluafgangur ríkissjóðs hefði gert, 
var mikil innstæðuaukning Verðjöfnun-
arsjóðs fiskiðnaðarins og annarra opin-
berra sjóða hjá Seðlabankanum. Alls 
jukust innstæður þessara sjóða um 943 
rnillj. kr. á árinu, en þar af nam aukn-
ing á innstæðum Verðjöfnunarsjóðs eins 
832 millj. kr. á árinu. Átti þessi sjóðs-
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myndun meginþátt í því að eyða þeim 
þensluáhrifnm, sem hinar miklu verð-
hækkanir á íslenzkum sjávarafurðum er-
lendis hefðu ella haft á árinu. Jafn-
framt skapaði innstæðuaukning hans 
mótvægi gegn meginhlutanum af aukn-
ingu gjaldeyrisforðans. Hefur þessi 
reynsla sýnt fram á gildi stofnana eins 
og Verðjöfnunarsjóðs, er hafi það hlut-
verk að d.raga úr áhrifum hinna miklu 
sveiflna í tekjum sjávarútvegs á þróun 
þjóðarbúskaparins. 

Ég hef nú drepið á nokkur helztu 
atriðin varðandi þróun peninga- og 
gjaldeyrismála á undanförnu ári. Vil 
ég í framhaldi af því fara nokkrum 
orðum um stöðu þessara mála í dag og 
vandamálin framundan. 

Efnahagsástandið hefur nú á annað 
ár einkennzt af eftirspurnarþenslu, sem 
ekki hefur reynzt unnt að hemja með 
peningalegum og fjármálalegum aðgerð-
um. Hefur hún því leitt bæði til halla 
á viðskiptajöfnuðinum við útlönd og um-
frameftirspurnar eftir vinnuafli innan-
lands. Nýgerðir kjarasamningar munu 
óhjákvæmilega hafa áhrif til enn auk-
innar einkaneyzlu og fjárfestingar, en 
erfitt er að meta nákvæmlega áhrif 
þeirra á ráðstöfunartekjur, þar sem ó-
víst er enn um áhrif styttingar vinnu-
tímans á raunverulega útborguð laun. 
En jafnvel með hóflegu mati á þróun 
ráðstöfunartekna er útlit fyrir, að aukn-
ing einkaneyzlu muni ein saman nema 
meiru en líklegt er að þjóðarframleiðsl-
an geti vaxið á árinu. Við þetta bætast 
svo áætlanir um aukna fjárfestingu 
bæði á vegum opinberra og einkaaðila. 

Eigi að koma í veg fyrir það, að þessi 
þróun leiði til enn aukinnar umfram-
eftirspurnar og greiðsluhalla, þarf að 

gera samræmdar ráðstafanir til þess að 
hemja aukningu neyzlu og f járfestingar 
innan þess ramma, sem framleiðslugeta 
þjóðarbúsins setur. Vegna þess að launa-
samningar hafa nú verið gerðir til ó-
venjulega langs tíma, gefst betra tæki-
færi til þess en oft áður að taka á þess-
um vanda á skipulegan hátt. Mun ég nú 
fjalla um nokkur atriði, er varða lausn 
þessa vanda og eru að einhverju eða 
öllu leyti á vettvangi peningamála. 

Miðað við þær forsendur, sem ég nú 
hef rakið, hlýtur meginmarkmið stefn-
unnar í peningamálum á þessu ári að 
vera fólgið í því að halda aukningu út-
lána og peningamagns nægilega í skefj-
um, til þess að verulegt aðhald skapist 
gegn aukningu fjárfestingar, án þess 
að óeðlilega þrengi að rekstrarfjárstöðu 
framleiðslustarfseminnar. Hefur Seðla-
bankinn þegar hafið viðræður við við-
skiptabankana um ákveðin útlánamark-
mið, er fullnægi þessum skilyrðum. Má 
vafalaust ekki setja það mark öllu 
hærra en þau 12%, sem að var stefnt 
á síðasta ári. Þótt reynslan f rá fyrra 
ári bendi til þess, að ekki sé um of 
treystandi á útlánamarkmið sem stjórn-
tæki í peningamálum, er bankastjórn 
Seðlabankans þó enn þeirrar skoðunar, 
að slíkt markmið sé mikilvægur rammi 
fyrir útlánastarfsemi viðskiptabank-
anna og auðveldi þeim það verkefni að 
skipuleggja útlán sín í samræmi við 
rekstrarfj árþarfir atvinnuveganna. 

Ef slíkt útlánamarkmið á að nást, er 
einnig mikilvægt, að bankarnir komi 
sér saman um að draga úr lánum til 
hvers konar fjárfestingar, en þó sér-
staklega til íbúðabygginga og kaupa 
á bifreiðum og öðrum varanlegum 
neyzluvörum. Er augljóst, að lánveit-
ingar, sem beint eða óbeint hafa ýtt 
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undir aukna neyzlu, hafa stóraukizt 
síðustu tvö árin. Aukning neyzlulána, 
bæði f rá verzlunum og bankastofnun-
um, er vel þekkt hagsveiflufyrirbæri, 
og hafa margar þjóðir komið á löggjöf, 
er geri stjórnvöldum kleift að takmarka 
slíkar lánveitingar á þenslutímum. Er 
orðin brýn þörf á því, að hér á landi 
sé sett löggjöf um afborgunarviðskipti, 
ekki aðeins til að geta haft hemil á 
aukningu þeirra, heldur ekki síður til 
verndar hagsmunum neytenda, bæði að 
því er varðar söluskilmála og vaxta-
kjör, sem oft eru algerlega óhófleg 1 
slíkum viðskiptum. 

Þótt útlánamarkmið hafi væntanlega 
sitt gildi, er þó ljóst, að lausafjárstaða 
bankanna er sá þáttur, sem mestu ræð-
ur uni útlánaþróun þeirra. Er því nauð-
synlegt, að Seðlabankinn leitist við að 
veita bönkunum hæfilegt aðhald í því 
efni. Hér er hins vegar við ýmsa erfið-
leika að etja og þá sérstaklega hina 
miklu árstíðarsveiflu, sem venjulega á 
sér stað í lausafjárstöðu bankanna, en 
orsakir hennar eru fyrst og fremst 
sveiflur í endurkeyptum afurðalánum 
Seðlabankans og lánum hans til ríkis-
sjóðs. Hvort tveggja vex mjög ört á 
fyrra helmingi ársins og hefur þá í för 
með sér peningaútlánaþenslu, sem ekki 
er hægt að taka aftur, þegar lausafjár-
staðan þrengist á ný á síðara helmingi 
ársins. 

Ef ráða á bót á þessu vandamáli, er 
sérstaklega nauðsynlegt, að unnt verði 
að draga úr árstíðarfjárþörf ríkissjóðs, 
en hún er venjulega mest um mitt árið 
og nemur þá um 10% af heildarút-
gjaldalið fjárlaga. Miðað við það gæti 
skuld ríkissjóðs við Seðlabankann orð-
ið um eða yfir 1700 millj. kr. nú í sum-
ar, jafnvel þótt greiðsluafgangur verði 

13 

hjá ríkissjóði á árinu í heild. Nú hefur 
orðið samkomulag um það við fjármála-
ráðherra, að hluti af þessari árstíðar-
þörf verði fjármagnaður með útgáfu 
ríkissjóðsvíxla, er greiðist fyrir áramót. 
Seðlabankinn mun kaupa víxlana af rík-
issjóði, en bjóða þá síðan bönkum og 
sparisjóðum til kaups á því tímabili árs-
ins, sem lausafjárstaða þeirra er hag-
stæðust. Seðlabankinn mun skuldbinda 
sig til þess að kaupa víxlana aftur fyrir 
gjalddaga, ef viðkomandi innlánsstofn-
un telur sig þurfa á andvirði þeirra 
að halda vegna rýrnandi lausafjárstöðu 
síðar á árinu. Bankastjórn Seðlabank-
ans telur hér um athyglisverða tilraun 
að ræða, en ef vel tekst, geta ríkis-
sjóðsvíxlar orðið mikilvægir ekki aðeins 
fyrir ríkissjóð, heldur einnig fyrir inn-
lánsstofnanir, sem hefur vantað hag-
kvæma ávöxtun á því lausafé, sem ekki 
er varlegt að binda í útlánum. 

Jafnframt því að fagna þessum 
áfanga væntir bankastjórn Seðlabank-
ans þess, að gerðar verði sem fyrst frek-
ari ráðstafanir til þess að bæta rekstr-
arfjárstöðu ríkissjóðs. Það ástand, sem 
ætíð hefur ríkt hér á landi, að ríkis-
sjóður ætti ekkert rekstrarfé, heldur 
þyrfti að mæta öllum árstíðarfjárþörf-
um sínum með lántökum í Seðlabankan-
um, hefur í reyndinni valdið því, að 
ríkisfjármálin hafa haft ótvíræð þenslu-
áhrif, jafnvel þótt greiðslujöfnuður hafi 
náðst á síðasta degi ársins. Er mikil-
vægt, að hér verði breyting á og komið 
verði á einhvers konar rekstrarfjársjóði, 
er standi undir verulegum hluta af 
slíkri fjárþörf ríkissjóðs. Mundi þá ár-
lega á fjárlögum ætlað fyrir viðbótar-
fé í sjóð í samræmi við aukna rekstrar-
fjárþörf f rá ári til árs. Til þess að 
stuðla að þessari sjóðsmyndun hefur 
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Seðlabankinn lýst sig reiðubúinn til 
þess að lána ríkissjóði stofnfé slíks 
sjóðs, og yrði lánið endurgreitt á fjór-
um til fimm árum. Hefur verið vel í 
þessar hugmyndir tekið af hálfu f jár -
málaráðuneytisins. 

Þótt peningalegar og fjármálalegar 
aðgerðir eins og þær, sem ég hef nú 
rakið, hljóti að vera mikilvægur þátt-
ur í hvers konar viðleitni til þess að 
hamla á móti þeirri ofþenslu, sem rík-
ir í efnahagsmálum, þarf fleira að koma 
til. Eins og svo oft áður er efnahags-
vandinn nú fólginn í því, að stefnt er 
að meiri neyziu og fjárfestingu en þjóð-
artekjurnar levfa. Eigi að forðast, að 
þetta komi fram í auknum greiðsluhalla 
erlendis og verðbólgu, verður annað 
hvort að draga úr framkvæmdum eða 
skapa aukið svigrúm með aðgerðum. er 
hvetji til minni neyzlu og aukinnar inn-
lendrar fjármagnsmyndunar. Er i því 
sambandi fróðlegt að athuga þær áætl-
anir og spár, sem fyrir hendi eru um 
þróun þessara þjóðhagsstærða. Sérstak-
lega er athyglisvert, að innlendur sparn-
aður, skilgreindur sem mismunur þjóð-
artekna annars vegar og heildarneyzlu 
hins vegar, hefur farið hlutfallslega 
lækkandi síðan 1969. Þjóðhagsspár 
benda til þess, að heildarneyzla muni 
enn halda áfram að vaxa hlutfallslega 
á þessu ári, þannig að innlendur sparn-
aður eða fjármagnsmyndun muni að-
eins nema nálægt 22% af þjóðartekj-
um í ár samanborið við nálægt 26% að 
meðaltali undanfarinn áratug. 

Hvort sem þessi spá reynist rétt eða 
ekki, er augljóst, að hinum miklu f jár -
festingaráætlunum, sem nú eru uppi 
bæði á vegum opinberra og einkaaðila, 
verður ekki komið í framkvæmd á heil-
brigðum grundvelli, nema hægt verði að 
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auka stórlega fjármagnsmyndun innan-
lands. Til þess eru ýmsar leiðir, sem hér 
yrði of langt mál að rekja. Hins vegar 
eru vafalaust flestir sammála um það, 
að æskilegasta leiðin sé aukinn fr jáls 
sparnaður einstaklinga. 

Í því efni hefur verið brotið upp á 
athyglisverðum nýjungum síðustu árin, 
og er þar sérstaklega að nefna spari-
skírteini ríkissjóðs, sern þegar eru orð-
in vinsælt sparnaðarform. Með út-
gáfu verðtryggðs happdrættisláns 
vegna Skeiðarársandsvegar var nýlega 
reynt annað sparnaðarform með ágæt-
um árangri. Sjálfsagt virðist að halda 
áfram á sömu braut með útgáfu verð-
bréfa, er hvetji til aukinnar innlendr-
ar fjármagnsmyndunar. Meðal þeirra 
nýjunga, sem til athugunar hafa verið, 
er samningsbundinn sparnaður til nokk-
urra ára, er nyti sömu fríðinda um 
frádrátt f rá skattskyldum tekjum og 
þegar á sér stað, t. d. um greiðslur í líf-
eyrissjóði. 

Þótt aukin fjáröflun með nýjum 
sparnaðarformum af þessu tagi geti haft 
mikið gildi, verður þó að fara að með 
allri gát, svo að ekki skapist of mikill 
munui' milli þeirra kjara, sem þar eru í 
boði, og vaxtakjara á almennum lána-
markaði. Ef ný verðbréfaútgáfa verður 
til þess eins, að sparifé er flutt úr inn-
lánsstofnunum, en lítill eða enginn nýr 
sparnaður myndist, næst ekki sá árang-
ur, sem að er stefnt. Er reyndar mjög 
óvíst, hvort hægt er að auka frjálsan 
sparnað í heild að verulegu marki, nema 
öllum eigendum sparifjár séu boðin við-
unancii kjör. Er hér komið að því mikla 
vandamáli, hversu mjög verðbólgan hef-
ur skert verðgildi alls peningalegs 
sparnaðar í lanclinu nú um langt árabil. 
Gildir þetta jafnt um innstæður í bönk-
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um og eigin sjóði fjármálastofnana. 
Hefur nýlega á þingi lífeyrissjóða verið 
bent á hinn mikla vanda, sern er fólginn 
í því, að lífevrissjóðir landsmanna eru 
ekki ávaxtaðir á fullnægjandi hátt, 
þannig að að því stefni, að þeir geti 
ekki staðið við skuldbindingar sínar um 
fullar lífeyrisgreiðslur í framtíðinni. 

Sú spurning hlýtur að vakna í þessu 
sarnbandi, hvort lækkandi sparnaðar-
hlutfall megi að einhverju leyti rekja 
til þess, hve ófullnægjandi ávöxtun hef-
ur verið á öllum sjóðum og sparifé 
landsmanna, þegar tillit hefur verið tek-
ið til verðhækkana. Þótt vextir hafi síð-
ustu árin verið hér nokkuð svipaðir og 
í nágrannalöndunum, hafa verðhækk-
anir verið a. m. k. tvöfalt meiri. Hefur 
því raunveruleg ávöxtun peningalegs 

sparnaðar verið minni hér en í nokkru 
öðru landi á svipuðu stigi efnahagsþró-
unar. 

Bankastjórn Seðlabankans gerir sér 
ljóst, að vaxtahækkun er ekki vinsælt 
orð á Íslandi frekar en annars staðar, 
enda hefur ekki verið til hennar gripið 
nú um margra ára skeið. Hitt verða 
menn að horfast í augu við, að eðlileg 
ávöxtun er forsenda alls heilbrigðs pen-
ingalegs sparnaðar, hvort sem því mark-
miði er náð með hærri vöxtum eða öðr-
um hætti, svo sem verðbótum og skatt-
fríðindum. Eigi áframhaldandi efna-
hagsframfarir í landinu að byggjast að 
verulegu leyti á frjálsum sparnaði, er 
því varla annarra kosta völ en að gefa 
hagsmunum sparenda meiri gaum en 
gert hefur verið hin síðustu ár. 



Guðmundur Guðmundsson: 

Árssveifla fjármágnaða 

Flestar stærðir sem lýsa fjármálaástandi 
þjóða eða smærri eininga eru háðar 

árstíma. Til dæmis er innflutningur til ís-
lands minnstur fyrstu mánuði ársins og 
seðlavelta hæst síðari hluta sumars og í 
desember. Árssveiflan lýsir þessum breyt-
ingum. Í henni eru upplýsingar um ýmsa 
þætti sem ráða ferli raðanna og við könn-
un á óreglubundnum hreyfingum um stutt-
an tíma er æskilegt að þekkja árssveifluna. 
Hér verður reynt að skýra nánar hvað við 
eigum við með orðinu árssveifla og helztu 
sjónarmiðum sem við förum eftir við að 
meta hana. Ekki verður hirt um að lýsa 
nákværnlega framkvæmd reikninganna, en 
upplýsingar um þá má fá í Hagfræðideild 
Seðlabankans. 

Þægilegt er að hugsa sér að hver röð 
sé summa þriggja liða, leitni, árssveiflu og 
handahófsbreytinga, 

Einn versti trafali við rannsókn á ein-
stökum fjármálaröðum er sá að statist-
ískir eiginleikar þeirra breytast með tím-
anum. Afleiðing af þessu er að mörkin milli 
leitni, árssveiflu og annarra þátta raðanna. 
verða óskýr. Leitni flestra íslenzkra fjár-
málaraða er vaxandi. Upphæðir árstíða-
bundinna hreyfinga og handahófsbreytinga 
hækka einnig með tímanum vegna verð-
bólgu og framleiðsluaukningar. 

Norður- og Austurlandssíldveiðin og 
áhrif hennar á fjármálaraðir er nærtækt 
dæmi um árstíðabundnar hreyfingar sern 
ekki eru óbreyttar frá ári til árs. En þótt 
síldin sé hverful kom hún hvorki né hvarf 
á einu ári. Mat árstíðasveiflu ætti að reyn-
ast gagnlegra ef því er hagað þannig að 
verulegt mark sé tekið á svona stæröum 
heldur en að beita þeim aðferðum sem bezt 
ættu við ef árssveifla væri óbreytt allan 
tímann sem gögn eru til um. 

Þegar sleppt er kröfunni að árssveifla 
sé óbreytt frá ári til árs án þess að ákveða 
nákvæmlega í hverju þróun hennar sé fólg-
in er varla hægt að skilgreina nákvæmlega 
hvað átt er við með þessu hugtaki. Notkun 
okkar á orðinu árssveifla miðast einkum 
við hvert gagn við getum haft af að þekkja 
árstíðabundnar hreyfingar. Hér verður 
fjallað um notkun þeirrar árssveiflu sem 
við metum frá fyrri gildum fjármálaraða 
og mikilvægum atriðum við val á mats-
aðferð. 

Leitni og handahófsbreytingar koma 
skýrar fram við að draga árssveifluna frá 
upphaflegum tölum. Þetta er kallað árs-
tíðaleiðrétting. Mynd 1 sýnir ársfjórðungs-

Leitni lýsir þróun raðar um langt tíma-
bil. Hreinlegasta skilgreining á árssveiflu 
er breyting sem endurtekur sig óbreytt á 
sama tíma ár hvert. Því miður hentar hún 
illa til að lýsa raunverulegum fjármálaröð-
um. Handahófsstærðin lýsir breytingum 
sem ekki fylgja reglulega vissum árstíma 
og eru hverfulli en leitnin. 
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Útflutningur 1949 — 1970. 

Innflutningur 1949 — 1970. 
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Seðlaveltan 1963—1967. 

gildi útflutnings á núverandi gengi árin 
1949—1970, bæði upprunalegar tölur og 
árstíðaleiðréttar. Áli er sleppt. Einnig er 
sýnd útreiknuð leitnilína þar sem gert 
er ráð fyr i r jafnr i hlutfallslegri aukningu 
allan tímann. Árstíðaleiðrétta línan fylgir 
leitninni betur en upphaflegu tölurnar og 
myndi gera það hver sem notuð væri af 
algengum aðferðum til að meta leitni. Mynd 
2 sýnir hliðstæða könnun á innflutningi. 
Skipum, flugvélum og vöru til Búrfells og 
Straumsvíkur er sleppt. 

Árstiðaleiðrétting eykur nákvæmni við 
að greina hvenær breyting verður á þróun 
raða. Það er algengt þegar birtar eru tölur 
um efnahagsmál á Íslandi að geta um hlið-
stæða tölu árið áður til að gefa lesanda 
eða hlustanda hugmynd um hvernig stærð-
in sé að breytast. Stundurn, t. d. þegar fjall-
að er um loðnuveiðar eða sauðfjárslátrun, 
er þetta eðlilegastur samanburður. En víða 
annars staðar er ekki síður ástæða til að 
bera saman við næsta tímabil á undan, 

síðustu áramót eða tíma þegar einhverjar 
ráðstafanir voru gerðar til að breyta þró-
un raðarinnar. Þetta er ekki hægt nema 
þekkja árssveifluna. 

Árstiðaleiðrétting kemur að margvísleg-
um notum við spár og áætlanir til stutts 
tima. Mynd 3 sýnir árstíðaleiðrétt gildi 
seðlaveltunnar árin 1963—1967. Þarna 
hefði oftast gengið sæmilega að spá 1—3 
mánuði f ram í tímann með því að fram-
lengja línu, fundna með minnstu kvaðrat-
aðferð eða dregna með reglustiku, f r á 
næstu gildum á undan. Hæfilegt er að nota 
2—4 sinnum lengra timabil til að ákveða 
línuna en timabilið sem spáð er um. 

Myndin sýnir einnig óleiörétt gildi og er 
ljóst að þar verður þessari aðferð varla 
beitt. Sumum röðum er unnt að spá betur 
með flóknari aðferðum, en einnig þar get-
ur verið hagur að þekkja árssveifluna. 

Ef til er áætlun um þróun raðar með 
þekktri árssveiflu lengra en eitt timabil 
f r am á við má fylgjast með, jafnóðum og 
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ARSTÍÐASVEIFLA UTANRÍKISVERZLUNAR við mat árssveiflunnar. Við höfum aðallega 
beitt aðferð sem notar tölur frá 7 árum en 
tekur mest tillit til fjögurra síðustu ára. 
Matið fylgir betur breytingum á árstíða-
bundnum hreyfingum ef styttra tímabil er 
notað, en truflana frá handahófsbreyting-
um gætir þá meira. Lenging tímabilsins 
hefur gagnstæð áhrif. Summa árssveiflunn-
ar allt árið er núll. Mat á árssveiflu á að 
jafnaði betur við um miðbik tímabilsins 
sem notað er við reikningana en endana. 

Við höfum séð hvernig árstíðaleiðrétt-
ing er notuð við ýmiss konar athugun á 
breytingum fjármálaraða. Lögun árssveifl-
unnar felur einnig í sér upplýsingar um 
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tölurnar berast, hvernig miði að settu 
marki. 

Auk árssveiflunnar er æskilegt að þekkja 
nokkuð til handahófsbreytinga, bæði við 
spár og áætlanagerð. Handahófsbreyting-
ar fjármálaraða eru mismunandi, bæði að 
stærð og statistískum eiginleikum. Til dæm-
is eru oftast stórar sveiflur í röðum sem 
sýna keypt eða selt magn í styttri tíma 
en eitt ár og neikvæð fylgni milli aðliggj-
andi tímabila. Peningamálaraðir eru flest-
ar stöðugri og jákvæð fylgni milli taln-
anna. 

Það fer eftir handahófsbreytingum cg 
stöðugleika árstíðabundinna hreyfinga 
hvað hentar að nota tölur frá löngum tíma 
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viðkomandi raðir. Til dæmis um þetta sýn-
um við árssveiflu útflutnings, innflutnings 
og seðlaveltu. (Myndir 4 og 5). Útflutn-
ingi áls er sleppt og einnig innflutningi 
skipa, flugvéla og vöru til Búrfells og 
Straumsvíkur. Árssveiflan var fundin fyrir 
6 tímabil á hverri röð og er getið ársins 
sem hvert mat á bezt við, en þau eru með 
þriggja ára bili f rá 1953 til 1968. Við út-
reikning á síðustu árssveiflunni voru not-
aðar tölur f r á árunum 1964—1970 og mest 
tillit tekið til áranna 1967—1970. Hliðstæð 
bil voru notuð við alla reikningana. Árs-
fjórðungstölur voru notaðar við útflutn-
ingsverzlunina, en við seðlaveltuna gildið 
í lok hvers rnánaðar. 

Útflutningur hefur að jafnaði verið hæst-
ur síðasta ársfjórðung allt tímabilið. Síld-
arafurðir eiga að sjálfsögðu mikinn þátt 
í því, en útflutningur þeirra hefur oftast 
verið hár síðustu mánuði ársins. Meðal 
annarra liða, sem stuðla að háum útflutn-
ingi síðasta ársfjórðung, eru saltaðar gær-
ur, allhár og mjög árstíðabundinn liður út-
flutningsverzlunarinnar. Síldarafurða gæt-
ir minna í mati árssveiflunnar 1968 en 
1965. Lækkar fyrst i ársfjórðungur miðað 
við hina, en hækkun á ýmsum útflutningi 
4. ársfjórðungs heldur honum lítið breytt-
um. Fyrsta tímabilið er útflutningur 300 

milljón kr. lægri annan ársfjórðung en 
þriðja. Þetta breytist síðan smátt og smátt 
og um 1968 er annar ársfjórðungur orðinn 
200 milljón kr. hærri. Aðalástæðan til þessa 
virðist vera breyting sumarsíldveiðitímans. 

Árssveifla innflutnings hefur ávallt ver-
ið lægst fyrsta ársfjórðung og hæst við 
lok ársins. Er það auðskýrt með hliðsjón 
af tekjum íslendinga og tyllidögum. Inn-
flutningstoppur sem talinn var stafa af 
fjárfestingarvörum til sumarframkvæmda 
kemur á öðrum ársfjórðungi. Hans gætir 
mest í mati okkar 1965, en virðist síðan 
hverfa. 

Lögun árssveiflu seðlaveltunnar hefur 
reynzt stöðugri en utanríkisverzlunarinnar. 
Upphæðir árssveiflunnar eru svipað hlut-
fall af ársmeðaltalinu öll árin sem könnun 
okkar nær til. Seðlaveltan er minnst fyrs ta 
ársfjórðung og febrúartalan jafnan lægst. 
Frá 1953 til 1962 er septembertalan hæst, 
en tímabilin kringum 1965 og 1968 er júlí-
talan orðin hærri. Það þarf að hafa í huga 
að þetta eru gildin við mánaðarlok. Júlí-
talan er á aðal-surnarleyfistímanum, seðla-
veltan er hærri á Þorláksmessu en við ára-
mót. Nærtækt er að benda á síldarleysi til 
skýringar því að október- og nóvember-
gildi verða neikvæð í fyrs ta skipti síðasta 
tímabilið. 



Eiríkur Guðnason: 

Innlánsstofnanir 1970 og 1971 

Í greinirmi er fjallað um viðskiptabanka og- sparisjóði, og 
einnig- er vikið að starfsemi innlánsdeilda. 

Inngangur. 
Grein þessari, sem skrifuð er í framhaldi 

af samnefndum greinum, er birzt hafa í 
Fjármálatíðindum undanfarin ár, er ætlað 
að sýna yfirlit yf ir efnahag innlánsstofnana 
í árslok 1970 og 1971, ásamt samanburðar-
tölum f r á fyr r i árum. Reynt verður að 
draga f ram helztu breytingar, sem orðið 
hafa og sjáanlegar eru á efnahagsreikning-
um. Ekki verður þó fjallað um orsakir þess-
ara breytinga né afleiðingar nema að litlu 
leyti, en í ársskýrslum Seðlabankans er að 
finna greinar um þróun peningamálanna al-
mennt, þar sem þessari hlið málanna eru 
gerð skil. 

Efnahagur innlánsstofnana. 
Í árslok 1971 voru eignir innlánsstofn-

ana samkvæmt efnahagsreikningum orðn-
ar rúmlega 25 milljarðar króna og hafa 
nær tvöfaldazt á fimm árum. Eignaaukn-
ingin hefur orðið mest h já sparisjóðum, en 
þeirra eignir hafa tvöfaldazt á f jórum ár-
um, þótt sparisjóðum hafi fækkað úr 55 í 
50 á sama tíma. 

Eignaaukning í þessum skilningi er að 
sjálfsögðu ónákvæmt mat á starfsemi inn-
lánsstofnana, en endurspeglar þó þann öra 
vöxt, sem einkennt hefur þróun efnahags-
mála þessi ár og þó einkum þr jú hin síð-
ustu. Til samanburðar má nefna, að þjóð-
arframleiðsla 1971 varð u. þ. b. helmingi 

meiri en árið 1966 (miðað við verðlag hvers 
árs), og sölugengi erlends gjaldeyris hefur 
rúmlega tvöfaldazt. 

Það fjármagn, sem innlánsstofnanir hafa 
til ráðstöfunar, er fyrst og fremst fé, sem 
lanclsmenn leggja inn tii ávöxtunar hjá 
þeim í formi velti- eða spariinnlána. Að 
auki veitir Seðlabankinn innlánsstofnunum 
fyrirgreiðslu með endurkaupum á afurða-
og öðrum rekstrarvíxlum. Enn fremur eiga 
innlánsstofnanir kost á stuttum lánum f rá 
Seðlabankanum í formi víxla eða yfirdrát t-
ar á viðskiptareikningum, en af slíkum yf-
irdrætti greiða þær sektarvexti. 

Augljóst er, að innlánsaukningin hverju 
sinni ræður mestu um, hve mikla fyr i r -
greiðslu bankar, spai'isjóðir og innláns-
deildir kaupfélaga geta veitt atvinnuveg-
unum. Verður þá vikið nánar að innlána-
þróun síðustu ára. 

Innlán. 
Þau innlán, sem hér er fjallað um, eru 

nettóinnlán, þ. e. innlán samkvæmt efna-
hagsreikningum að frádregnum innlánum 
innlánsstofnana hverrar hjá annarri. 

Heildarinnlán jukust um tæp 20% árið 
1971 og u. þ. b. 23% árin 1969 og 1970. 
Þetta er mun meiri aukning en átti sér 
stað næstu þr jú ár á undan, en er hliðstæð 
aukningunni árið 1965. 

Árið 1969 jukust veltiinnlán mun meir 
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1. tafia. Efnahagur viðskiplabankanna í árslok 1966—1971. 
(Sparisjóður alþýðu talinn með). 

að tiltölu en spariinnlán eða um 39% sam-
anborið við 19% aukningu spariinnlána. 
Veltiinnlánin jukust síðan um 21% á ári 
bæði næstu ár, á meðan spariinnlán jukust 
um 24% árið 1970 og rúm 19% árið 1971. 

Athyglisvert er, hve aukning spariinn-
lána varð mikil árið 1970, en h já viðskipta-
bönkum varð hún 25% og h já sparisjóðum 
22% eða samtals tæplega 2.500 millj. kr . 
Hækkunin s t a fa r vafalaust af samspili 
margra þát ta og skal hér aðeins bent á, að 

nokkur sjálfvirk hækkun innlána á sér jafn-
an stað vegna vaxta, sem reiknaðir eru í 
árslok. Meðalvextir hafa far ið örlítið hækk-
andi ár f r á ári, þar eð þær tegundir inn-
lána, sem gefa hærri vaxtatekjur, hafa 
aukizt tiltölulega meir en aðrar. Ekki er 
f j a r r i lagi að áætla, að meðalvextir spari-
og veltiinnlána haf i verið 6,6% nú síð-
ustu ár. 

E f t i r f a rand i yfir l i t sýnir, hvernig inn-
lánin skiptust í mismunandi innlánstegund-
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2. tafla. Efnahagur sparisjóða 1966—1971. 
(Sparisjóður alþýðu ekki talinn með). 

ir h já bönkum síðustu þr jú ár. Vextir af 
hverri tegund fyr i r sig eru tilgreindir í 
sviga. 

Samfara aukningu innlána hafa bundnar 
innstæður í Seðlabankanum aukizt verulega 
undanfarin ár, en bindiskylduhlutföllin hafa 
haldizt óbreytt f rá árinu 1966, er ákveðið 
var, að bundin innstæða hverrar innláns-
stofnunar skyldi ekki fara f ram úr 20% 
heildarinnstæðna h já viðkomandi stofnun 
í lok hvers árs. Allar innlánsstofnanir hafa 
nú náð því marki, svo að raunveruleg bindi-
skylda hefur numið 20% af aukningu heild-
arinnlána. 

Útlán. 
Útlán eru að sjálfsögðu veigamesti ráð-

stöfunarliður innlánsstofnana. Samkvæmt 

efnahagsreikningum munu útlán banka 
vera um 77% af heildareignum, en útlán 
sparisjóða nokkru minni eða um 67%. 

Segja má, að aukning útlána hjá bönk-
um og sparisjóðum hafi farið stigvaxandi 
allt f r á árinu 1967, er hún nam 8,4%. Á síð-
asta ári varð aukningin um 3.500 millj. 
kr. eða 22,7%, og hefur hún ekki verið meiri 
tiltölulega síðan 1965. Árið 1970 varð aukn-
ingin 20%, en 1969 varð hún 13%. 

Í ofangreindum tölum hefur endurlánað 
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erlent lánsfé ekki verið talið með útlánum, 
en þessi liður hækkaði um rúmlega 100 
millj. kr. 1971, en hafði lækkað um tæplega 
500 millj. kr. samtals árin 1969 og 1970. 

Svo sem áður er getið, geta bankarnir 
endurselt Seðlabankanum hluta af afurða-
lánum sínum. Undanfarin ár hafa enclur-
seld lán numið 10—15% af heildarútlánum 
bankanna, en eins og sjá má í efnahags-
reikningi, er hér um allbreytilega stærð að 
ræða. Árið 1970 lækkuðu endurkaup um 
177 millj. kr., en hækkuðu hins vegar um 
4—500 millj. kr. bæði árin 1969 og 1971. 
Lækkunin 1970 stafaði af rýrnun útflutn-
ingsbirgða það ár. 

Frá og með desember 1970 hóf Seðla-
bankinn að innheimta ítarlegri upplýsing-
ar um flokkun útlána en áður hafði verið 
gert, og er meðal annars að því stefnt, að 
flokkaskiptingin verði nákvæmari og að 
samræmis gæti í flokkuninni h já innláns-
stofnunum. Með nýju flokkuninni varð 
nokkur tilfærsla milli flokka f r á þeirri 
gömlu. Mest bar á því, að sum lán til f j á r -
festingarlánasjóða höfðu verið flokkuð 
undir ríkissjóð og rikisstofnanir. Sú flokk-
un, sem hér birtist (9. tafla), er af þessum 
sökum ekki sambærileg við hliðstæðar töfl-
ur, sem áður hafa birzt í greinum um inn-
lánsstofnanir. Lánaflokkun sparisjóða er 
að því leyti ónákvæm, að hún er byggð á 
úrtaki, en það nær til sparisjóða, sem lána 
60—70% af heildarútlánum sparisjóða. Svo 
sem sjá má, hafa útlán banka og sparisjóða 
beinzt mest til sjávarútvegs árið 1971, en 
til hans er lánað um 720 millj. kr. Næst 
kemur verzlun með 546 millj. kr. og síðan 
íbúðabyggingar eða íbúðakaup einstaklinga 
með 500 millj. kr. 

Í efnahagsreikningum banka og spari-
sjóða má sjá í stórum dráttum skiptingu 
útlána í löng lán og stutt. Flestir útlána-
flokkarnir í efnahagsreikningi teljast til 
skammtímalána, þar eð þau endurgreiðast 
innan árs f r á lántöku. Þau, sem endurgreið-
ast á lengri tíma, eru vaxtabréf og sknlda-
bréf, og verður að telja þau til langtíma-
lána, þótt einhver hluti þeirra falli til 
greiðslu innan árs f r á viðkomandi efna-
hagsuppgjöri. Lán sparisjóða til langs tíma 
hafa verið tæplega helmingur af útlánum 
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3. tafla. Úr reikningum Söfmmarsjóðs 
og innlánsdeilcla kaupfélaga. 

(ímiUj. kr.). 

Söfnunarsjóður Innlánsdeildir kaupféiaga 

Bundnar innstœður 
Innstæðiir Útlán Innstœður í Seðlabanka 

1960 17 9 18,4 241,0 -

1961 18,6 19,0 282,0 3,5 
1962 19,5 20,3 345,3 15,6 
1963 20,8 21,7 396,9 35,7 
1964 22,3 23,1 454,0 47,3 
1965 23,9 24,8 532,1 65.7 
19 66 26,1 26,8 589,9 85,8 
1967 29,5 30,1 606,9 104,2 
1968 35,3 36,0 629,7 115,0 
1969 38,0 38,9 653,7 123,0 
1970 41,6 41,0 741,0 140,0 
1971 45,1 45,0 784,0') 153,0 

1) Bráðabirgðatala. 

þeirra, en bankar hafa lánað um eða innan 
við fimmta hluta sinna útlána til langs 
tíma. 

Yfirlit yf ir hlutfallslega skiptingu útlána 
síðustu ár (10. tafla) sýnir, að bankar hafa 
í vaxandi mæli lánað til langs tíma, en hlut-
deild vaxta- og skuldabréfa í heildarútlán-
urn hefur vaxið úr 13,3% árið 1962 í 22,3% 
árið 1971. Á sama tímabili hafa yfirdrátt-
arlán dregizt saman að tiltölu, en hlutdeild 
þeirra hefur fallið úr 29,4% í 19,3%. 

Hjá sparisjóðum hefur gagnstæð þróun 
átt sér stað. Hlutcleild vaxta- og skulda-
bréfa í heildarútlánum var 47,2% árið 1962, 
en hefur lækkað á hverju ári nema árið 
1964 og er nú innan við 40%. Víxillán hafa 
hins vegar aukizt að tiltölu, og hlutdeild 
yfirdráttarlána, sem nam 4,5% árið 1962, 
hefur hækkað árlega f ram til ársins 1968, 
er hún nam 8,0%, en hefur lækkað lítil-
lega síðan. 

Lausafjárstaða. 
Lausafjárstaða mótast mjög af þróun 

efnahagsmála hverju sinni. Benda má á 
atriði eins og lánsfjáreft irspurn, almenna 
eftirspurn eftir vörum og þjónustu, fram-
leiðslu útflutningsafurða og möguleika og 
vilja landsmanna til að leggja fé í banka. 
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4. tafla. Efnahagur einstakra viðskiptabanka í árslok 1970. 

1) Þ. e. Sparisjóður alþýðu. 

Allt hefur þetta bein eða óbein áhrif á 
lausafjárstöðu banka og sparisjóða. 

Svo sem að framan getur, varð innlána-
þróun mjög hagstæð þrjú síðustu ár, sér-
staklega árin 1969 og 1970. Árið 1969 juk-
ust endurkaup Seðlabankans sömuleiðis og 
þar við bættist, að lánsfjáreft irspurn var 
f remur lítil, en framan af árinu hafði gætt 
nokkurrar tregðu til framkvæmda. Allt bar 
að sama brunni og niðurstaðan varð sú, 

að lausafjárstaða banka og sparisjóða batn-
aði mjög verulega. 

Árið 1970 hélzt hin hagstæða innlána-
þróun, en nú fór að gæta vaxandi lánsfjár-
eft irspurnar og eftirspurnar eft ir vörum 
og þjónustu, auk þess sem endurkaup Seðla-
bankans minnkuðu, svo sem áður sagði. 
Þessi þróun leiddi til rýrnunar lausafjár-
stöðunnar, og nam lækkunin um 380 millj. 
kr. Innlend lausafjárstaða hélzt að vísu 
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5. tafla. Efnahagur einstakra viðskiptabanka í árslok 1971. 

nær óbreytt, en erlendar eignir viðskipta-
bankanna lækkuðu úr 486,2 millj. kr. í 191,8 
millj. kr. 

Árið 1971 varð innlánaaukningin nokkru 
minni tiltölulega en verið hafði. Endur-
kaup jukust nú á ný, samtals um 488 millj. 
kr., en heildarútlán jukust meir að tiltölu 
en þau höfðu gert síðan 1965. Niðurstaðan 
varð hliðstæð og árið 1970. Lausafjárstaða 
viðskiptabankanna versnaði um 390 millj. 
kr., en i þetta sinn kom breytingin að mestu 
f ram í lakari stöðu við Seðlabankann. 

Eiginfjárhlutfall. 
Eigið fé í hlutfalli við heildarfjármagn 

hefur farið lækkandi h já bönkum og spari-
sjóðum undanfarin ár. Breytingin f r á ári 
til árs er sáralítil, en sé litið yfir lengri 
tíma, má sjá, að hér er um allverulega lækk-
un að ræða. Lækkunin gæti bent til þess, 
að f já rmunir skili minnkandi tekjum og/ 
eða að fjármagnskostnaður far i vaxandi. 
Hafa ber þó í huga, að hlutfallið gefur að-
eins rétta mynd, ef stöðugt endurmat eigna 
á sér stað. Duldir varasjóðir, sem myndast 



INNLÁNSSTOFNANIR 1970 OG 1971 28 

6. tafla. Efnahagur sparisjóöa i ársiok 1970. 
Sparisjóðir með 

heildarinnlán 

jafnan á verðbólgutímum vegna verðhækk-
unar fasteigna, hafa vafalaust aukizt veru-
lega h já innlánsstofnunum síðustu fimm 
árin, þegar niðurstöðutölur efnahagsreikn-
inga tvöfölduðust, svo sem áður sagði. 

Dreifing innlánsstofnana. 
Í árslok 1970 voru starfandi sex viðskipta-

bankar, 5-3 sparisjóðir og 43 innlánsdeildir 
kaupfélaga. Bankaútibú og afgreiðslur víðs 
vegar um landið voru þá 38 talsins, en af-
greiðslur í Reykjavík utan aðalbanka voru 
16. 

Hinn 12. maí 1970 samþykkti Alþingi 
lög, sem heimiluðu Alþýðusambandi Ís-
lands og verkalýðsfélögum innan þess að 
stofna hlutafélag um banka, er annist öll 
innlend bankaviðskipti. Þann 4. marz 1971 
hóf svo Alþýðubankinn h. f. starfsemi sína 
og yfirtók allar eignir og skuldir Sparisjóðs 
alþýðu, en sá sparisjóður hafði tekio til 
s tarfa 29. apríl 1967. 

Í árslok 1971 voru sparisjóðir 50 talsins, 
innlánsdeildir kaupfélaga 40 og bankaútibú 
og afgreiðslur 59. 

Ef t i r farandi yfirlit gefur til kynna 
stærðarskiptingu sparisjóða, þegar miðað 
er við heildarinnlán: 

Hér verða taldar upp þær breytingar, 
sem urðu árin 1970 og 1971 varðandi af-
greiðslustaði innlánastofnana. 

Landsbanki opnaði afgreiðslur á Eyrar-
bakka og Stokkseyri í nóvember 1970, og 
eru þær reknar sem deildir í útibúinu á 
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7. tafla. Efnahagur sparisjóða í árslok 1971. 
( Bráðabirgðatölur). 

Sparisjóðir með 
heildarinrlán 

8. tafla. Helztu reikningshreyfingar banka og sparisjóða. 
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9. tafia. Lánaflokkun banka og sparisjóða. 

1970 1971 Hreyfing 1971 

10. tafla. Hlutfallsleg skipting útlána. 

Selfossi. Afgreiðsla Landsbanka á Kaufar-
höfn, sem er deild í Akureyrarútibúi, yf ir-
tók Sparisjóð Raufarhafnar og nágrennis í 
marzlok 1971. Á Höfn í Hornafirði opnaði 
bankinn nýtt útibú í júlílok 1971, sem yfir-
tók Sparisjóð Hornaf ja rðar og innláns-
deilcl Kaupfélags A.-Skaftfellinga. Á sama 
tíma opnaði Landsbanki afgreiðslu á Reyð-

arfirði , og er hún deild í útibúinu á Eski-
firði. 

Í júlímánuði 1971 flutt i Útvegsbanki af-
greiðslu sína, sem var við Grensásveg í 
Reykjavík, í Álfheima. 

Búnaðarbanki yfir tók innlánsdeild Kaup-
félags Húnvetninga á Blöncluósi í ársbyrjun 
1970. Þá opnaði bankinn afgreiðslu við 
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11. tafla. Aukning innlánsfjár við innlánsstofnanir 1966—1971. 

12. tafla. Skipting innlánsfjár á innlánsstofnanir. 

Hlemmtorg í Reykjavík 1. júlí 1970 og úti-
bú í Mosfellssveit í apríl 1971. í september 
1971 yfirtók Stykkishólmsútibú Búnaðar-
banka innlánsdeilcl Kaupfélags Stykkis-
hólms. 

Í marzlok 1971 opnaði Iðnaðarbanki af-
greiðslu að Dalbraut í Reykjavík. 

Samvinnubanki opnaði útibú í Vík í Mýr-
dal í marz 1970, sem yfirtók innlánsdeild 
Kaupfélags Skaftfellinga, og í janúar 1971 

opnaði Samvinnubanki afgreiðslu við Háa-
leitisbraut í Reykjavík. Seint á árinu 1971 
yfirtók Samvinnubanki innlánsdeild Kaup-
félags Stöðfirðinga. 

Á þessum tveim árum hefur þvi einn 
banki bætzt í hóp hinna sex, útibúum og af-
greiðslum banka fjölgað um níu, sparisjóð-
um fækkað um þrjá og innlánsdeildum 
kaupfélaga um fimm. 

13. tafla. Eiginfjárhlutfall hjá bönkum og sparisjóðum. 
(Eigiö fé í % af niðursíöðutölu efnahagsreiknings.) 
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14. tafla. Lausafjárstaöa viðskiptabankanna og sparisjóða 1966—1971. 



Utanríkisviðskipti 1970 

Vöruskiptajöfnuðurinn — Víöskiptakjörin — Útflutnings-
verzlunin — Innflutningsverzlunin — Viðskipti við ein-
stök löncl. 
Grein þessi er tekin saman af EiÖi II. Einarssyni. 

Inngangur. 

Íheild jókst utanríkisverzlunin á árinu 
1970 eins og árið á undan. Á árinu jókst 

útflutningur um 36,2%, en innflutningur 
jókst um 27,5% og er þá meðtalinn innflutn-
ingur vegna álbræðslunnar og Búrfells-
virkjunar. Árið 1969 jókst útflutningur um 
30,8%, en innflutningur dróst saman um 
10,8%. Vöruskiptajöfnuðurinn í heild varð 
hagstæðari 1970 en árið áður. Í heild var 
hann óhagstæður um 946,3 millj. kr. á móti 
1.389,5 millj. kr. 1969 og 4.937,6 millj. kr. 
halla 1968. Viðskiptakjörin bötnuðu á árinu 
1970 um tæp 13,7% á móti 6,8% 1969, en 
versnuðu um 4,0% árið 1968. Verðlag á sjáv-
arafurðum hefur haldið áfram að hækka 
á árinu 1970 og mun meira en árið á undan. 
Vísitala útflutnings hækkaði um 18,8% á 
árinu á móti 5,2% hækkun 1969. Voru sjáv-
arafurðir 78,2% af heildarútflutningi árs-
ins 1970 (81,7% 1969). Meðalverð á öllum 
þýðingarmestu sjávarafurðum hækkaði 
verulega, mest þó á ísvarinni síld, fiski-
mjöli, freðfiski, skreið og saltsíld. Mest 
hækkun á meðalverði á árinu var á ísvarinni 
sild. 

Útflutningur freðfisks jókst enn verulega 
á árinu 1970 og nam rúmum 35% af heild-
arútflutningi. Árið 1970 jókst verðmæti út-
f lu t t ra sjávarafurða um 30,6% á móti 
21,7% 1969. Að magni til, vegið í tonnum, 
varð útflutningur sjávarafurða 6,1% minni 

en árið áður. Raunverulega varð þó um 
4,6% magnaukningu að ræða árið 1970, en 
innbyrðis skipting útflutnings í tonnum 
milli afurða er allniismunandi milli áranna 
1969 og 1970, og er orsaka þessa misræmis 
að leita þar. (Magn 1969 og 1970 er reiknað 
á sama verðlagi bæði árin). 

Landbúnaðarvörur námu 3,4% af heild-
arútflutningi ársins 1970 (6,2% árið 1969). 
Hækkun meðalverðs nam 9,1% f r á árinu 
áður, og var verðlagsþróunin óhagstæðari 
en áður. 

Útflutningur iðnaðarvara á árinu 1970 
nam 17,2% af heildarútflutningi. Þar af 
nam útflutningur á áli f r á Straumsvík 
13,2% af heildarútflutningi. Árið 1969 voru 
þessi hlutföll 9,0% og 5,5%. 

Verðmæti útflutningsvörubirgða var í 
árslok 1970 1.191 millj. króna og minnkaði 
um 251 millj. kr. f r á árinu áður. 

Í því, sem hér fer á eftir, er gerð nánari 
grein fy r i r einstökum þáttum i þróun utan-
ríkisverzlunarinnar árið 1970. Enn fremur 
er fjallað um viðskipti við einstök löncl og 
viðskiptasamninga, sem í gildi voru á árinu. 

Vöruskiptajöfnuðurinn. 
Vöruskiptajöfnuðurinn sýnir mismun á 

verðmæti inn- og útflutnings. Ef t i r farandi 
tölur sýna vöruskiptajöfnuðinn undanfarin 
3 ár í millj. kr. á núverandi gengi (þ. e. 
1 $ = 88.00 kr.). 
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Af yfirlitinu er ljóst, að vöruskiptajöfn-
uðurinn batnaði um 443,2 millj. kr. eða úr 
1.389,5 millj. kr. halla 1969 í 946,3 millj. kr. 
halla 1970. Útflutningur jókst um 36,2% 
eða um 3.430,2 millj. kr. og innflutningur 
um 27,5% eða um 2.987,0 millj. kr. Innflutn-
ingur skipa og flugvéla nam 6,2% af heild-
arinnflutningi 1970, en 3 stór skip komu á 
árinu auk nokkurra fiskiskipa. 

Innflutningur vegna Búrfellsvirkjunar 
minnkaði verulega og innflutningur vegna 
álbræðslunnar í Straumsvík einnig. Inn-
flutningur byggingarvara til álbræðslunnar 
minnkaði um rúmlega 3/4 hluta, en innflutn-
ingur rekstrarvara jókst um tæplega þriðj-
ung. Útflutningur á áli rúmlega þrefaldað-
ist f r á árinu 1969, er álbræðslan tók til 
s tarfa. 

Ef skipa- og flugvélainnflutningur er 
dreginn f r á heildarinnflutningi, verður 
vöruskiptajöfnuður óhagstæður um 90,1 
millj. kr. á móti 1.337,5 millj. kr. halla 1969. 

í verzlunarskýrslum Hagstofunnar er 
innflutningur f járfest ingarvara til ál-
bræðslunnar í Straumsvík ekki talinn með 
almennum innflutningi og sömuleiðis ekki 
innflutningur svokallaðra verktakavara, og 
er svo einnig gert í þessari grein, nema ann-
að sé tekið f ram (verktakavörur eru hvergi 
taldar með). 

Sé innflutningur skipa, flugvéla, svo og 
innflutningur vegna Búrfells og álbræðslu 
(bæði rekstrarvörur og byggingarvörur) 
dreginn f r á heildarinnflutningi og útflutn-
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Arið 1970 aukning um 32,4%, 1969 14,1% 
samdráttur og árið 1968 16,2% samdráttur. 
Árið 1970 minnkuðu birgðir útflutningsaf-
urða (sjávar- og landbúnaðarvörur) um 
rúmar 251 millj. kr. Ário 1969 minnkuðu 
þær um tæpar 43 millj. kr. 

Magn útflutningsbirgða minnkaði um 12 
þús. tonn árið 1970, en árið á undan varð 
um 25 þús. tonna samdrátt að ræða. 

Í framangreindu yfirliti er innflutningur 
talinn c.i.f., eins og venjulega er gert í yfir-
litstölum Hagstofunnar um vöruskiptajöfn-
uðinn. En þar sem meginhluti farmgjalda 
og trygginga í inn- og útflutningi eru 
greiðslur til íslenzkra aðila, fást raunhæfari 
tölur um vöruskiptajöfnuðinn, ef innflutn-
ingur og útflutningur er gerður upp á sama 
hátt. Ef t i r farandi yfirlit sýnir því inn- og 
útflutning í f.o.b.-verði: 

Þess ber að geta, að tölurnar um innflutn-
ing byggingarvara til álbræðslunnar er 
ekki að finna í innflutningstöflum Hag-
stofunnar, en eru tilgreindar í inngangi 
verzlunarskýrslna. 

Í innflutningi er c.i.f.-verðið á skipum 
og flugvélum talið það sama og f.o.b.-verð-
ið, nema um litlar flugvélar sé að ræða. 
Innflutningsverðið f.o.b. án skipa og flug-
véla nam 1970 89,7% af c.i.f.-verðmætinu, 
en þetta hlutfall er þó mjög mismunandi 
eft ir vöruflokkum. Sé innflutningur vegna 
Búrfells og álbræðslu einnig dreginn f rá , 

er innflutningsverðmæti f.o.b. 89,4% af 
c.i.f.-verðmæti. 

Eins og yfirlitið ber með sér, sýnir mis-
munur á f.o.b.-verðmæti inn- og útflutn-
ings 1970 696,0 millj. kr. hagstæðari út-
komu en árið áður. 

Ef innflutningur skipa og flugvéla er 
dreginn frá, sýnir yfirlitið hagstæðan 
vöruskiptajöfnuð að upphæð 1.250,4 millj. 
kr. árið 1970 (250,0 millj. kr. halla 1969). 

Innflutningur vegna Búrfells nam á ár-
inu 98,9 millj. kr., innflutningur bygging-
arvara vegna álbræðslu í Straumsvík 183,9 
millj. kr. og rekstrarvara 773,7 millj. kr. 
Séu þessir liðir dregnir f r á og sömuleiðis 
útflutningur áls dreginn f r á heildarútflutn-
ingi, er vöruskiptajöfnuðurinn á f.o.b,-
grundvelli hagstæður um 599,2 millj. kr. Ár-
ið 1969 var vöruskiptajöfnuðurinn óhag-
stæður um 301,8 millj. kr. og án skipa, 
flugvéla, Búrfells og álbræðslu hagstæour 
um 953,3 millj. kr. 

Viðskiptakjörin. 
Samkvæmt verzlunarskýrslum Hagstof-

unnar fyr i r árið 1970 varð verðvísitala 
innfiutnings 3390 stig og verðvísitala út-
flutnings 4790 stig (miðað við gengi 87,90 
kr. hver Bandaríkjadollar). Hlutfallsleg 
hækkun á vei'ðvísitölu innflutnings f r á ár-
inu 1969 nam 4,6% og 18,8% hækkun á 
vei'ðvísitölu útflutnings. Viðskiptakjörin 
bötnuðu um 13,7% á móti 6,8% 1969. 

Ef t i r farandi tölur sýna verð- og magn-
vísitölur undanfarin 5 ár samkvæmt út-
reikningum Hagstofunnar með grundvelli 
100 f r á árinu 1935. 

Verðvísitölur Viðskipta- Magnvísitölur 

Í ofangreinclum verð- og magnvísitölum 
innflutnings er innflutningur skipa og flug-
véla ekki talinn með, og þykir sú aðferð 
gefa réttar niðurstöðu. 
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1. tafla. Útflutningur 1969—1970 eftir vöruflokkum. 
( Verd í millj. kr. og magn í tonnum). 

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

1969 1970 

Sjávarvörur: 
Saltfiskur, þurrkaður 
Saltfiskur, óverkaður 
Saltfiskfiök 
Þunnildi, söltuð 
Skreið 
Ísvarin síld 
Ísfiskur, annar 
Freðfiskur 
Rækjur og humar, fryst 
Hrogn, hraðfryst 
Sjávarafurðir, niðursoðnar 
Þorskalýsi, kaldhreinsað 

„ ókaldhreinsað 
Matarhrogn, söltuð 
Beituhrogn, söltuð 
Saltsíld 
Freðsíld 
Síldarlýsi 
Loðnulýsi 
KarfaJýsi 
Hvallýsi 
Fiskmjöl 
Síldarmjöl 
Loðnumjöl 
Karfamjöl 
Hvalkjöt, fryst 
Fiskúrgangur, frystur 
Ýmsar sjávarafurðir 

Sjávarvörur, samtals 

Landbúnaðarvörur: 
Kindakjöt, fryst 
Kindakjöt, saltað 
Ull 
Gærur, saltaðar 
Ýmsar landbúnaðarvörur 

Landbúnaðarvörur, samtals 

Afurðir afferskvatnsveiði, selveiði, œðarvarpio.fl 

Iðnaðarvörur: 
Loðsútuð skinn og húðir 
Ullarteppi, lopi og band 
Prjónavörur 
Kísilgúr 
Á1 og álmelmi 
Aðrar iðnaðarvörur 

Iðnaðarvörur, samtals 

Aðrar vörur 

AJls 
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Meðfylgjandi línurit sýnir þróun verð-
lags inn- og útflutnings árin 1961—1970 
miðað við grundvöll 1954 = 100. Til að auð-
velda samanburð milli ára hefur verðhækk-
unaráhrifum gengisbreytinga verið eytt, 
þannig að miðað er við sama gengi öll árin. 

Ef t i r fa randi tölur sýna verðvisitölur inn-
og útflutnings svo og viðskiptakjörin, er 
áðurnefndar leiðréttingar hafa verið gerð-
ar (1954=100) : 

Eins og taflan ber með sér, ollu sveiflur á 
verðlagi innflutnings örum breytingum á 
viðskiptakjörum á fyrr i hluta tímabilsins. 
Vísitala innflutnings fór stöðugt hækkancli 
á árunum 1961—1966, en lækkaði árið 1967, 
1968 og 1969. Árið 1970 hækkaði verðvísi-
tala innflutnings, eins og áður segir, um 
4,6%. 

Verðvísitala útflutnings var stöðugri á 
fy r r i hluta tímabilsins. Árið 1960 varð 
verðfall á lýsi og mjöli, og féll þá vísitalan 
um 8,1%, en árið 1963 hófst almenn og 
veruleg hækkun á verðlagi ísienzkra út-
flutningsafurða, sem hélzt f ram eft i r ár-
inu 1966, og nam hækkunin á þessu tíma-
bili 28,3%. Árið 1967 varð 11,6% verðlækk-
un og 9,2% lækkun 1968. 

Hækkun á verðlagi útflutnings nam 
18,8% árið 1970, en árið á undan varð 5,2% 
hækkun. Hér að framan er á t t við verðlag 
sjávarafurða, en verðlag annarra afurða 
hefur verið mjög breytilegt milli ára. 

Verðlag landbúnaðarafurða fór í heild 

hækkandi á erlendum mörkuðum á árinu 
eða um 9,1%. 

Verðlag útfluttra iðnaðarvara hækkaði 
töluvert á árinu. 

Í kaflanum um útflutningsverzlunina er 
fjallað um verðbreytingu helztu afurða á 
árinu 1970. Þegar miðað er við árið 1954, 
hefur verðlag innfluttra vara hækkað um 
1,2%, en verðlag útfluttra vara hefur hækk-
að um 40,2%. 

Eins og framangreindar tölur bera með 
sér, hafa viðskiptakjörin sætt allmiklum 
sveiflum milli ára. Fóru þau hækkandi til 
ársins 1959 (nema árin 1956 og 1957, er 
Suezstríðið átti þátt í hækkun olíufarm-
gjalda og lækkun viðskiptakjara), en versn-
uðu árið 1960 vegna verðfalls á lýsi og 
mjöli. Árin 1961—1966 bötnuðu viðskipta-
kjörin um alls 31,8%, en rýrnuðu um 9,8% 
árið 1967 og 4,0% 1968. Viðskiptakjörin 
bötnuðu um 13,7% á árinu 1970 á mót.i 
6,8% 1969. 

Viðskiptakjörin 1970 námu 138,6 stigum 
og hafa því batnað um 38,6% f r á 1960 og 
um 5,2% f r á árinu 1966. 

Samkvæmt magnvísitölu jókst innflutn-
ingur um 24,7% á árinu samanborið við 
11,1% samdrátt 1969, en 8,4% samdrátt 

2. tafla. 
Útflutmngur ísfisks 1969—1970. 
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3. tafla. 
Útflutningur freðflsks, freðsíldar og 
frystra rœkja, humars og hrogna. 

Meðalútflutningsverð 1954=100. 

1968. Magnvísitala útflutnings hækkaði um 
15,8% á árinu á móti 22,1% aukningu 1969, 
en 6,3% samdrætti 1968. 

Þess skal getið til skýringar, að magn-
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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. 

Útflntningsverzlun. 
Á árinu 1970 varð aukning bæði á verð-

mæti og magni útflutnings. Verðmæti út-
flutnings jókst um 36,4%, og nam aukning-
in 3.448,6 millj. kr. Árið 1969 jókst verð-
mæti útflutnings um 30,8%, en minnkaði 
1968 um 15,2%. Verðmæti útflutnings-
birgða minnkaði á árinu 1970 um 251 millj. 
kr., og námu birgðir í árslok að verðmæti 
1.191 millj. kr. Framleiðsluverðmæti út-
flutningsafurða jókst um 3.483 millj. kr. á 
árinu samanborið við 2.613 millj. kr. aukn-
ingu 1969. Framleiðsluverðmætið er hér 
reiknað sem útflutningsverðmæti ársins 
(útflutningur gamalla málma og skipa ekki 
meðtalinn) að viðbættri birgðaaukningu eða 
frádreginni birgðarýrnun, metið á verðlagi 
hvers árs. 

Aukningin á verðmæti útflutnings árið 
1970 varð þannig: Sjávarafurðir 2.363,9 
millj. kr. og iðnaðarvörur 1.377,1 millj. kr.; 
útflutningur landbúnaðarvara dróst saman 
um 156,0 millj. kr. og annar útflutningur 
um 136,4 millj. kr. Aukningin á útflutningi 
sjávarafurða varð aðallega í útflutningi 
freðfisks, sem jókst um 1.426,3 millj. kr. 
f rá árinu á undan, en þá varð einnig stór-
felld aukning. Sem fyr r segir varð töluverð 
aukning á útflutningi iðnaðarvara. Stafar 
sú aukning að langmestu leyti af útflutn-
ingi áls, sem varð þrefalt meiri en árið 
áður, er álbræðslan tók til starfa. 

Af heildarútflutningi 1970 námu sjávar-
afurðir 78,2% samanborið við 81,7% 1969 
og 87,9% árið 1968. Hlutur landbúnaðar-
vara í heildarútflutningi 1970 var 3,4% 
(6,2% 1969) og iðnaoarvara 17,2% (9,0% 
1969), þar af nam útflutningur áls 13,2% 
(5,5% 1969). 

Annar útflutningur nam 1.2% (3,1% 
1969). Þess ber að geta, að hér er miðað 
við aðra skiptingu útflutnings en gert var 

4. tafla. 
Útflutningur á saitflski, söltuðum 

þunnildum og söltuðum matarhrognum 
1969—1970. 

1969 1970 

áður, til samræmis við skýrslur Hagstof-
unnar. 

Verður nú gerð grein fyrir útflutningi, 
sölu- og verðlagsþróun helztu vöruflokka 
1970. 

Útflutningur ísvarinnar síldar varð tvisv-
ar sinnum meiri á árinu 1970 en áður eða 
sem svarar til 98,4% aukningar að verð-
mæti, en 64.3% að magni. Verðlagið hækk-
aði því allmikið á árinu, þegar á heildina er 
litið, úr 4,72 kr. á kg í 14,57 kr. á kg. 
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5. tqfta. 
Útflutningur á skreið 1969—1970. 

6. tafla. 
Útflutningur áfiskmjöli 1969—1970. 

1969 1970 

Magn 1 Verð í Magn í Verð i 
tonnum millj. I<r. tonnum millj. kr. 

Þorsfcmjöl og 
steinbitsmjöl: 
Danmörk 5.455 72,8 4.280 74,8 
Svíþjóð 10.939 140,7 10.808 178,5 
Bretland 2.071 27,6 7.569 127,0 
írland 251 3,3 826 14,2 
Pólland 6.127 71,8 3.342 49,2 
Ungverjaland . . — — 1.500 25,0 
V.-Þýzkaland . . 5.798 75,5 520 9,2 
Önnur lönd . . . 362 4,8 500 8,2 

Samtals 31.003 396,5 29.345 486,1 

Útflut tur ísfiskur jókst um 41,1% að 
verðmæti, en um 36,2% að magni. Verð-
lagshækkunin varð 3,6% í heild. Meðal-
verð hækkaði úr 15,07 kr. á kg í 15,62 kr. 
á kg. Hæsta meðalverð fékkst í Bretlandi, 
18,19 kr. á kg. 

Langþýðingarmesta einstaka vörutegund-
in af útflutningsvörum Íslendinga 1970 var 
eins og árið áður freðfiskur. Hlutur freð-
fisks í heildarútflutningi á árinu 1970 varð 
35,1% á móti 32,8% 1969, 30,2% 1968 og 
23,8% 1967. Af útfluttum sjávarafurðum 
árið 1970 nam freðfiskur 44,9% (40,2% 
1969). Jókst útflutningur freðfisks um 
45,9% að verðmæti og að magni um 21,0%. 
Verðlagið hækkaði því enn verulega á ár-
inu eða um 1,4% á heilfrystum fiski, en 
um 22,5% á frystum fiskflökum. 

Meðalverð er mjög breytilegt ef t i r mörk-
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7. tafla. 
Útflutningur á karfalýsi og 

karfamjöli 1969—1970. 

1969 1970 

tonn á árinu eða um 8,0% og nam 84.973 
tonnum. Árið 1969 jókst freðfiskframleiðsla 
um 31,9% og um 16,2% árið 1968. 

Útf lutningur freðsildar var næstum eng-
inn á árinu, aðeins 0,1 millj. kr. á móti 11,6 
millj. kr. árið á undan. 

Útf lutningur á fullverkuðum saltfiski 
minnkaði bæði að magni og verðmæti f r á 
árinu áður. Hins vegar hækkaði meðalverð 
um 24,0%. Birgðir jukust um 1.800 tonn, 

þannig að framleiðsla fullverkaðs saltfisks 
hefur aukizt um 2.500 tonn á árinu 1970 
eða um 76,6%. 

Útflutningur óverkaðs saltfisks varð að 
verðmæti 23,3% meiri en árið á undan, en 
magnaukning varð aðeins 0,5%. Meðalverð 
hefur þvi hækkað um 22,7%, úr 30,93 kr. 
á kg í 37,94 kr. á kg. Útflutningsbirgðir 
jukust um 150 tonn, og framleiðslan jókst 
um 15,8% eða 3.278 tonn. 

Útflutningur á skreið varð mun meiri 
árið 1970 heldur en árið áður, bæði að 
magni og verðmæti. Meðalverð hækkaði 
hins vegar úr 51,98 kr. á kg í 62,98 kr. á 
kg. Stærsti markaðurinn var Ítalía, og þar 
fékkst einnig hæsta meðalverðið. Birgðir 
jukust um 950 tonn á árinu, en framleiðsl-
an minnkaði um 996 tonn og nam 4.764 
tonnum á árinu. 

Útflutningur á fiskimjöli jókst nokkuð að 
verðmæti á árinu, en dróst saman að magni. 
Meðalverð hækkaði því um 29,5% f r á árinu 
áður. Birgðir jukust um 1.485 tonn, og 
nam ársframleiðslan 30.830 tonnum á móti 
31.085 tonnum 1969. 

Útflutningur á þorskalýsi, bæði kald-
hreinsuðu og ókaldhreinsuðu, dróst saman 

8. tafla. 
Útflutningur á þorskalýsi 1969—1970. 

9. tafla. 
Útflutningur hvalafurða 1969—1970. 
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10. tqfla. 
Útflutningur á saltaðri síld 1969—1970. 

11. tafla. 
Útflutningur á síldarlýsi og 

síldarmjöli 1969—1970. 

að magni um 8,3%, en verðmætið jókst um 
34,4%. Meðalverð hækkaði um 46,6% f r á 
árinu 1969. Birgðir rýrnuðu um 488 tonn, 
og framleiðslan varð því 1.177 tonnum 
minni en áður eða alls 4.685 tonn árið 1970. 

Á árinu 1970 varð veruleg aukning á út-
flutningi hvallýsis, bæði að magni og verð-
mæti. Meðalverð hækkaði um 45,3%. 

Birgðir voru engar í árslok 1970 sam-
anborið við 2.329 tonna birgðir á árinu áð-
ur. Framleiðsla nam 3.203 tonnum árið 
1970 og jókst um 400 tonn f r á 1969. 

Meðalútflutningsverð 1954=100. 

Útflutningur hvalkjöts og hvalmjöls varð 
svipaður og árið 1969. Meðalverð hækkaði 
á báðum afurðum á árinu, á hvalkjöti um 
24,7% og hvalmjöli um 24,4%. Birgðir 
hvalkjöts jukust um 1.083 tonn á árinu, og 
framleiðslan nam alls 3.063 tonnum á móti 
2.381 tonni árið áður. Birgðir af hvalmjöli 
minnkuðu um 170 tonn á árinu, og fram-
leiðslan nam 1.255 tonnum samanborið við 
1.915 tonn árið 1969. 
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Á árinu 1970 varð nokkur samdráttur á 
útfluttu magni af saltsíld, en hins vegar 
aukning á verðmæti. Útflutningurinn 
minnkaði um 18,5% að magni, en jókst um 
8,5% að verðmæti. Meðalverð hækkaði því 
um 33,3% árið 1970, samanborið við 31,3% 
hækkun 1969. Birgðir af saltsíld í árslok 
1970 námu 19.784 tonnum á móti 70.000 
tonnum 1969. Útflutningsframleiðslan 1970 
nam alls 5.425 tonnum (miðað við að inni-
hald hverrar tunnu sé 100 kg) á móti 14.820 
tonnum 1969, 21.640 tonnum 1968 og 35.740 
tonnum árið 1967. Framleiðsla saltsíldar 
1970 hefur því minnkað um tæplega % 
hluta f r á árinu áður og 3/4 hluta f r á árinu 
1968. Stærsti markaður saltsíldar er eins 
og áður Svíþjóð með 45,9% af magni, og 
hæsta meðalverð fékkst á þeim markaði. 

Útflutningur á síldarlýsi og sildarmjöli 
dróst enn mjög saman á árinu 1970 og var 
hverfandi lítill. Meðalverð á síldarlýsi rúm-
lega tvöfaldaðist f r á árinu áður, og meðal-
verð á síldarmjöli hækkaði um 2/3 hluta. 
Framleiðsla á síldarlýsi nam aðeins 93 
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13. tcifia. 
Niðursoðnar eða niðurlagðar 

sjávarafurðir 1969—1970. 

14. tafla. 
Útflutningur áfrystu og 

söltuðu kindakjöti 1969—1970. 

Á árinu 1970 var flutt út loðnulýsi að 
verðmæti 95,6 millj. kr., alls 5.742 tonn. 
Meðalverð hækkaði um 89,7% f rá 1969. 
Birgðir voru engar í árslok 1970, en 149 
tonn árið áður, og nam framleiðsla loðnu-
lýsis 5.593 tonnum 1970, en 6.294 tonnum 
árið 1969. 

Útflutningur á loðnumjöli varð mun 
meiri 1970 heldur en 1969. Útflutt magn 
jókst um 3.079 tonn eða 11,5%, en verð-
mætið jókst hins vegar um 49,4%. Meðal-
verð hækkaði um 33,9% f r á árinu áður. 
Birgðir af loðnumjöli námu 84 tonnum í 
árslok 1970, en voru engar í árslok 1969. 
Hefur því framleiðsla loðnumjöls numið 
alls 29.860 tonnum samanborið við 26.547 
tonn 1969. 

Árið 1970 voru f lut tar út f rystar rækjur 
og humar fyr i r 515,6 millj. kr. Árið 1969 
var þessi útflutningur 345,1 millj. kr. Með-
alverð á frvstum rækjum hækkaði úr 183,04 
kr. á kg í 237,24 kr. á kg eða um 29,6%. 
Meðalverð á frystum humri hækkaði úr 
323,11 kr. á kg í 333,40 kr. á kg eða 3,2%. 
Birgðir af rækju námu 27 tonnum í árslok 
1970, og nam framleiðslan 784 tonnum á ái'-
inu, en 562 tonnum 1969. Birgðir af frystum 
humri námu 224 tonnum í árslok 1970, og 
framleiðslan nam 999 tonnum samanborið 
við 883 tonn 1969. 

Útflutningur f ryst ra hrogna jókst um 
86,3% að verðmæti og 67,7% að magni á 
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15. tafla. 
Útflutningur á söltuðum gœrum 

og ull 1969—1970. 

1969 1970 

árinu 1970. Meðalverð hækkaði því verulega 
á árinu eða um 11,0%. Birgðir í árslok 1970 
námu 99 tonnum og framleiðsla alls 2.988 
tonnum á móti 1.739 tonna framleiðslu 1969. 

Útflutningur á söltuðum matarhrognum 

jókst á árinu, bæði að magni og verðmæti. 
Hækkaði meðalverð um 28,1% f r á árinu 
áður. Birgðir voru engar í árslok 1970 og 
heldur ekki 1969, þannig að framleiðslan 
nam 4.422 tonnum árið 1970 og 3.990 tonn-
um árið 1969. 

Útflutningur á landbúnaðarafurðum nam 
að verðmæti 3,4% af heildarútflutningi, en 
1,8% að magni. Árið 1969 voru þessi hlut-
föll (með núverandi skiptingu Hagstofunn-
ar) 6,2% og 2,7%. Útflutningur á frystu 
kindakjöti dróst verulega saman f r á árinu 
áður, en meðalverð hækkaði úr 49,35 kr. á 
kg í 63,37 kr. á kg eða um 28,4%. Hæsta 
meðalverð fékkst í Svíþjóð, 106,40 kr. fyr-
ir hvert kg, og í Noregi, 78,44 kr. á kg. 

Útflutningur á söltuðum gærum dróst 
enn saman á árinu 1970, en meðalverð hækk-
aði um 10,8%. Útflutningur á ull var svip-
aður og árið 1969, en meðalverð lækkaði 
hins vegar um 10,9%. í heild dróst útflutn-
ingur landbúnaðarvara saman um 32,5% 
að magni, en um 26,4% að verðmæti. 

Útflutningur iðnaðarvara nam 1970 
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16. tafia. 
Útftutningur á loðsútuðum skinnum 

og húðum 1969—1970. 

1969 1970 

19. tafla. 
Útflutningur á kísilgúr 

1969—1970. 

1969 1970 

Magn í Verð í Magn í Verð í Magn í Verð í Magn í Verð í 
tonnum millj. kr. tonnum millj. kr. tonnum millj. kr. tonnum millj. kr. 

Finnland — — 82 40,8 V.-Þýzkaland . . 2.731 23,7 5.028 47,9 
Bandaríkin . . . . 96 50,9 101 55,7 Bretland 2.274 20,1 2.887 28,2 
V.-Þýzkaland . . 9 4,1 72 31,4 Austurríki 217 2,0 1.222 10,3 
Bretland 8 3,6 .15 8,2 Frakkland 915 7.6 972 8,3 
Sviss 1 0,2 16 9,4 Danmörk 238 2,1 723 6,7 
Svíþjóð 0 0,2 11 5,2 Önnur lönd . . . 1.070 9,7 2.757 25,2 
Onnur lönd . . . 21 9,8 28 15,7 

Samtals 7.445 65,2 13.589 126,6 
Samtals 135 68,8 325 166,4 

17. tafla. 
Útflutningur á ullarteppum 

1969—1970. 

1969 1970 

17,2% af verðmæti heildarútflutnings og 
12,7% af magni. Þar af nam útflutningur 
á áli rúmlega 3/4 hlutum eða 13,2% af verð-
mæti heildarútflutnings, alls 1.707,7 millj. 
kr. Stærstu markaðir áls voru Bretland 
með 39,0% af verðmæti og 37,7% af magni 
og V-Þýzkalandi með 32,3% af verðmæti 
og 32,0% af magni. 

Útflutningur kísilgúrs varð að verðmæti 
126,6 millj. kr., alls 13.589 tonn. Hlutdeild 

20. tafla. 
Útflutningur á áii og áimeimi. 

kísilgúrs í heildarútflutningsverðmæti árs-
ins 1970 varð 1,0%. Aðalmarkaðirnir voru 
V-Þýzkaland og Bretland með 60,1% af 
verðmæti og 58,2% af magni útflutts kísil-
gúrs. 

Árið 1969 nam útflutningur kísilgúrs 65,2 
millj. kr. 

Útflutningur á loðsútuðum skinnum og 
húðum nam á árinu 1970 að verðmæti 166,4 
millj. kr. eða 1,3% af heildarútflutningi 
ársins. 

Hér að framan hefur verið gefið yfirlit 
um útflutning 1970 á helztu framleiðslu-
vörum Íslendinga, en frekari sundurliðun 
er að finna í meðfylgjandi töflum. 

Innflutning sverzlunin. 
Árið 1970 varð 27,5% aukning á heildar-

verðmæti innflutnings eða um 2.987,0 millj. 
kr. Árið 1969 dróst innflutningur hins veg-

18. tafla. 
Útflutningur á prjónavörum 

1969—1970. 
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ar saman um 10,8%. Sé innflutningur skipa 
og flugvéla, sem oft er háður verulegum 
sveiflum f r á ári til árs, dreginn f r á heild-
arinnflutningi, kemur í ljós aukning um 
20,2% á móti 6,8% rýrnun 1969. Í þessum 
tölum er innflutningur vegna Búrfells og 
álbræðslu (bæði rekstrarvörur og f já r fes t -
ingarvörur) talinn með. Sé álbræðslan tek-
in út úr þessum útreikningum,, verður 
aukning heildarinnflutningsins 1970 28,9%, 
og án skipa og flugvéla er um 37,4% hækk-
un að ræða miðað við árið á undan. 

Í 23. töflu er skipting innflutnings ef t i r 
vörudeildum, en í 21. töflu er hlutfallsleg 
skipting innflutnings eft ir notkun 1969 og 
1970 samkvæmt nýrri flokkun Hagstofunn-
ar fyr i r árið 1970, en tölurnar fyr i r árið 
1969 eru ekki eins nákvæmar. 

Innflutningur á neyzluvörum nam alls 
um 5.011 millj. kr. á árinu 1970 og jókst. 
f r á árinu áður um 30,2%. Hlutdeild neyzlu-
vara í heildarinnflutningi (f járfest ingar-
vörur álbræðslu þó ekki taldar með) lækk-
aði þó lítils háttar og var 36,7% árið 1970. 

Innflutningur rekstrarvara 1970 nam alls 
4.498 millj. kr. samanborið við 3.275 millj. 
kr. 1969. Aukning í krónutölu er þvi 37,3%, 
en hlutfall stendur næstum í stað f r á 1969. 
Innflutningur rekstrarvara til álbræðslunn-
ar jókst úr 632,7 millj. kr. (6,4% af inn-
flutningi) í 837,8 millj. kr. (6,1%). Ef þessi 
innflutningur hefði ekki átt sér stað, hefði 
innflutningur rekstrarvara aukizt f r á ár-
inu áður sem nemur 1.020 millj. kr. eða um 
38,6%. Innflutningur á olíum, benzíni og 
kolum jókst um 216 millj. kr. og nam 1.261 
millj. kr. 1970. Rekstrarvörur til landbún-
aðar námu 703 millj. kr. 1970 (aukning um 
8,8%), rekstrarvörur til sjávarútvegs námu 
næstum jafnmiklu í krónutölu eða um 686 
millj. kr. bæði árin. Innflutningur annarra 
rekstrarvara, þ. e. til iðnaðar (annars en 
álbræðslu) o. fl., rúmlega fjórfaldaðist í 
krónutölu og nam árið 1970 alls 1.094 millj. 
kr. (260 millj. 1969). Árið 1970 minnkaði 
hlutur neyzlu- og rekstrarvara í heildar-
útflutningi úr 71,6% í 69,7%. Hlutdeild 
f járfes t ingarvara hefur því hækkað á ár-
inu úr 28,4% í 30,3% og nam árið 1970 alls 
4.135 millj. kr., en 2.826 millj. kr. árið 1969, 
sem er aukning um 46,3% í krónutölu. Þess 

21. tafla. 
Skipting innflutnings eftir notkun 

1969—1970. 

skal getið í sambandi við 21. töflu, að inn-
flutningur f járfest ingarvara til álbræðsl-
unnar í Straumsvík er ekki talinn með í 
heilclarinnflutningi, og var svo einnig árið 
1969 og áður. Hins vegar er innflutningur 
rekstrarvara til álbræðslunnar talinn með 
eins og fy r r segir. Ef allur innflutningur 
væri talinn með, hefði hlutdeild f já r fes t -
ingarvara í heildarinnflutningi 1970 num-
ið 31,3%, en 34,4% 1969. Byggingarvörur, 
innfluttar 1970, námu alls 1.111 millj. kr. 
á móti 1.154 millj. kr. 1969. Innflutningur 
f járfest ingarvara vegna Búrfellsvirkjunar 
nam 105,0 millj. kr. á árinu 1970, en 321,5 
millj. kr. árið 1969. 

Innflutningur skipa nam alls 851,1 millj. 
kr. á árinu eða 6,2% af heildarinnflutningi 
og 1/5 hluta af innflutningi f járfest ingar-
vara. Þar af nam innflutningur fiskiskipa 
213,5 millj. kr. Árið 1969 nam innflutning-
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ur skipa aðeins 47 millj. kr. (fiskibátar 
voru engir) eða 0,5% af heildarinnflutn-
ingi. Innflutningur flugvéla 1970 nam að-
eins 5,1 millj. kr., sem er næstum sama 
upphæð og 1969. Árið 1970 jókst innflutn-
ingur bifreiða úr 133,6 millj. kr. árið 1969 
í 624,3 millj. kr. Hlutdeild bifreiðainn-
flutnings í heildarinnflutningi ársins 1970 
var 4,6% (1,3% 1969). Innflutningur fólks-
bifreiða (nú taldar með innflutningi 
neyzluvara) ásamt jeppa- og bifhjólavara-
hlutum jókst úr 85,9 millj. kr. árið 1969 
i 474,8 millj. kr. 1970 eða um 388,9 millj. 
kr. Innflutningur jeppabifreiða jókst um 
39,4 millj. kr. og nam 1970 57,3 millj. kr., 
og innflutningur vöru- og almennings-
bifreiða jókst um 62,4 millj. kr. og vai'ð 
92,2 millj. kr. Árið 1970 voru f lut tar inn 
4.278 fólksbifreiðar, 255 jeppabifreiðar og 
315 vöi'u- og almenningsbifreiðar. Árið 
1969 voru þessar tölur 884 fólksbifreiðar, 
98 jeppabifreiðar og 88 vöru- og almenn-
ingsbifreiðar. Aukning er því 353,1% í 
heilcl. Innflutningur flutningatækja, þ. e. 
skipa, flugvéla og bifreiða (fólksbifreiðar 
taldar með) nam alls á árinu 10,9% af heilcl-
arinnflutningi til landsins samanborið við 
1,9% 1969, 8,1% árið 1968. Innflutningur 
á vélum og tækjum til ýmiss konar fram-
leiðslu og framkvæmda fyr i r utan álbræðslu 
nam alls 1.226 millj. kr. árið 1970, en 856 
millj. ki'. árið á undan (sem er 43,2% aukn-

ing). Var þessi innflutningur 9,0% af 
heildarinnflutningi ársins "1970, en 8,6% 
árið 1969. 

Sú flokkun eftir notkun vara, sem hér 
hefur verið miðað við og unnin er úr skýrsl-
nm Hagstofunnar, er töluverðum vand-
kvæðum bunclin og ekki alveg nákvæm, og 
er rétt að hafa það í huga við lestur 21. 
töflu og þess, sem að framan er sagt um 
einstaka liði hennar. Þessu veldur, að erf i t t 
er að flokka vörutegundir á einstaka flokka, 
og er því af Hagstofunni valin sú leið að 
skipa vörum þar í flokk, sem notkun þeirra 
er mest. Tölurnar fyr i r árið 1970 eru sam-
kvæmt. nýri'i flokkun Hagstofunnar, en höf-
undur þessarar greinar hefur gert tilraun 
til að skipta innflutningi ársins 1969 á sama 
hátt, en að sjálfsögðu er sú skipting ekki 
eins nákvæm, sem ekki ætti þó að koma að 
sök, þar sem skekkjan er ekki stór. 

Viðskipti við einstök löncl. 
Helztu viðskiptalönd Íslendinga á árinu 

1970, að því er snertir innflutning vara, 
voru V-Þýzkalancl, Bretland, Danmörk, 
Bandaríkin og Rússland. Hlutdeild þessara 
5 lancla í heildarinnflutningi (án f jár fes t -
ingarvara til álbræðslu) var 58,1% á móti 
56,7% árið 1969. Útflutningur til þessara 
sömu lancla nam 67,6% af heildarútflutn-
ingi. í 24. og 25. töflu er innflutningi og 
útflutningi skipt eftii' markaðssvæðum. Inn-

22 tafla. Innflutningur nokkurra vörutegunda 1968—1970. 
( Verð í millj. kr. á gengi eftir II. nóv. 1968 og magn í tonnum, nema annars sé getið). 
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23. tafla. Innfluttar vörur eftir vörudeildum 1967—1970. 
(Flokkað samkvœmt vöruflokkun Sameinuðu þjóðanna. Upphœðir í milij. kr. á gengi eftir 11. nóv. 1968) 
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flutningur f r á Fríverzlunarbandalagi Ev-
rópu (EFTA) nam 42,7% af heildarinn-
flutningi ársins og jókst að krónutölu um 
48,2% eða 1.897,4 millj. kr. f r á árinu áður. 
Innflutningur f r á löndum Efnahagsbanda-
lags Evrópu jókst sömuleiðis um 44,6% að 
krónutölu eða um 1.151,2 milij. kr. og nam 
27,3% af heildarinnflutningi. Innflutning-
ur f r á þessum tveimur markaðsbandalög-
um hefur því numið 70,0% af heildarinn-
flutningi ársins 1970 á móti 65,5% 1969 og 
67,6% 1968. Einna mest var aukningin á 
innflutningi f r á Danmörku, úr 995,2 millj. 
kr. í 1.846,3 millj. kr., og V-Þýzkalandi, úr 
1.467,0 millj. kr. í 2.023,5 millj. kr. Á árinu 
1970 nam innflutningur f r á Surinam í Suð-
ur-Ameríku 409,7 millj. kr. Hér er um að 
ræða innflutning á súráli til álbræðslunnar 
í Straumsvík, en 1969 var 283,1 millj. kr. 
innflutningur á súráli f r á Guineu í Afríku. 
Innflutningur f r á Austur-Evrópu jókst lít-
ils hát tar að krónutölu, en hlutfall lækkaði 
og nam 10,9% í stað 13,4% áður. Um inn-
og útflutning f r á vöruskiptalöndum er ræt t 
síðar í greininni. Verðmæti útflutnings 
varð mest til Bandaríkjanna (30,0%), 
Bretlands, V.-Þýzkalands, Eússlands, Sví-
þjóðar og Danmerkur. Samtals nam útflutn-
ingur til þessara landa 9.586,0 millj. kr. 
eða 74,2% af heildarútflutningi á móti 
71,0% 1969. Innflutningur f r á þessum sömu 
löndum nam hins vegar 8.616,6 millj. kr. 

Útflutningur til EFTA-landanna nam 
38,4% heildarútflutnings samanborið við 
36,7% árið 1969. Aukning í krónutölu var 
42,6% eða um 1.479,9 millj. kr. Útflutning-
ur til landa Efnahagsbandalagsins jókst 
einnig bæði hlutfallslega og í krónutölu á 
árinu og nam 16,8% af heildarútflutningi 
á árinu. Hlutdeild markaðsbandalaganna 
tveggja í heildarútflutningi ársins var þvi 
55,2% á móti 52,3% árið 1969 og 51,4% 
1968. Af einstökum löndum varð langmest-
ur útflutningur til Bandaríkjanna eða 
30,0% af heilclarútflutningi alls að verð-
mæti 3.869,3 millj. kr., en 2.614,5 millj. kr. 
1969. Mestur hluti útflutningsins til Banda-
ríkjanna var freðfiskur, 3.372,5 millj. kr. 
árið 1970, og jókst hann um 47,6% í krónu-
tölu. Útflutningur til Bretlands jókst að 
verðmæti um 28,7%. Helztu útflutningsaf-

urðir til Bretlands voru ísfiskur, freðfiskur, 
f rystar rækjur, fiskmjöl, f rys t kindakjöt 
og ál. Útflutningur til V-Þýzkalands jókst 
um 71,1% á árinu 1970, og voru helztu af-
urðir ísfiskur, ísvarin síld, saltfiskflök, 
freðfiskur, kisilgúr og ál. 

Í 26. töflu er yfirlit yf ir viðskipti á vöru-
skiptagrundvelli í hlutfalli af heildarvið-
skiptum við útlönd f r á árinu 1961. Taflan 
sýnir, að þessi viðskipti hafa farið lækk-
andi á tímabilinu. Árið 1970 nam innflutn-
ingur f r á vöruskiptalöndunum 12,2% af 
heildarinnflutningnum, alls 1.656,7 millj. 
kr. á móti 1.506,6 millj. kr. 1969, eða hafði 
aukizt í krónutölu um 10,0%. Innflutningur 
f r á Rússlandi jókst í krónutölu um 12,4% 
og nam 978,4 millj. kr., sem eru 59,1% vöru-
skiptainnflutningsins. Rússlancl var 5. 
mesta innflutningslandið með 7,2% af heild-
arinnflutningi. 

Útflutningsverðmætið til vöruskipta-
landanna jókst um 155,2 millj. kr. á árinu 
eða um 12,4%, en hlutdeild í heildarútflutn-
ingi minnkaði úr 13,3% í 10,8%. Útflutn-
ingur til Rússlands nam 884,0 millj. kr. 
og jókst um 5,2%. Útflutningur til Rúss-
lands nam tæpum 63% af útflutningi til 
vöruskiptalandanna. Brasilía var eina vöru-
skiptalandið utan Austur-Evrópu á árinu 
1970. Útflutningur til Brasiliu minnkaði um 
36,6%. Aðalútflutningsvaran til Brasilíu 
var fullverkaður saltfiskur eða 105,2 millj. 
kr. af 109,0 millj. kr. útflutningi til 
Brasilíu. 

Hér fer á ef t i r yfi i i i t yf i r viðskipta-
samninga við vöruskiptalöndin, sem í gildi 
voru 1970. Miðað er við síðustu framleng-
ingar og bókanir fyr i r ársbyrjun 1970, hafi 
nýir samningar ekki verið gerðir á árinu. 
Á árinu 1970 voru í gildi vörukaupasamning-
ar á jafnvirðiskaupagrundvelli milli Íslands 
og eftirtalinna landa: Rúmeniu, Rússlands 
og Ungverjalands (hluta úr árinu), auk 
samnings við Austur-Þýzkaland, sem byggð-
ur er á einkaviðskiptum. Viðskiptasamning-
ar við Pólland, Rúmeníu og Rússland voru 
í gildi óbreyttir á árinu. 

Brasilía: Viðskipti milli Íslands og 
Brasilíu voru á jafnvirðiskaupagrundvelli 
f r á árinu 1956 til 1968. Á árinu 1969 var 
hins vegar gerður nýr greiðslusamningur 



50 50 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

24. tafla. Viðskipti við einstök lönd í millj. kr. 1968—1970 

Innflutningur, cif. Útflutningur, fob. 
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25. tafla. Viðskipti við einstök lönd í hlutfallstölum 1968—1970. 

Innflutningur Útflutningur 
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milli Seðlabanka Íslands og Banco Central 
do Brasil, en samkvæmt honum eru við-
skiptin ekki lengur bundin árlegum vöru-
listum, eins og áður var. Á árinu 1970 var 
greiðslufyrirkomulagið milli þjóðbankanna 
f r á 1968 endurskoðað þannig, að nú er gert 
ráð fyr i r greiðslum á grundvelli Banda-
ríkjadollars í stað sterlingspunda. Innflutt 
f r á Brasilíu 1970 var nær eingöngu kaffi 
og ávextir. 

Pólland: Á árinu 1970 var í gildi f rá árs-
byrjun 1970 til ársloka 1974. Þessi samn-
ingur er á marghliða greiðslugrundvelli og 
samkvæmt beztukjaraákvæðum. Samkvæmt 
samkomulagi milli Seðlabankans og pólska 
verzlunarbankans, Bank Handlowy w Wars-
zawie S. A., f rá sama tíma árið 1969 fara 
greiðslur milli landanna fram í Bandaríkja-
dollurum um reikninga hjá nefndum bönk-
um. Íslendingar selja Pólverjum einkum 
saltsild, fiskmjöl, ull og saltaðar gærur, en 
kaupa timbur, ávexti, járnvörur, vefnaðar-
vörur, drykkjarvörur o. fl. 

Rúmenía: Árið 1970 var í gildi óbreyttur 
eldri samningur, sem framlengist sjálfkrafa 
um eitt ár, sé honum ekki sagt upp. Inn-
flutt f r á Rúmeníu er einkum timbur og 
ávextir, en útflutt þangað rnjólkurduft og 
ullarteppi. Mjög óveruleg viðskipti voru 
við Rúmeníu árið 1970. 

Rússland: Árið 1970 var í gildi samning-
ur f r á 1968 um viðskipti milli landanna, 
byggður á viðskipta- og greiðslusamningi 
f r á 19-53. Samkvæmt sarnningnum skulu 
Rússar kaupa 12.000—15.000 tonn af fryst-
um fiskflökum, 10.000—15.000 tonn af salt-
síld, 5.000 tonn af frystum fiski og 5.000 
tonn af freðsíld, niðursoðnar og niðurlagðar 
sjávarvörur o. fl. afurðir. Frá Rússlandi eiga 
íslendingar að kaupa vélar, tæki, benzín og 
olíur, timbur, kornvörur o. fl. 

Ungverjaland: Hinn 19. maí 1970 var 
undirritaður nýr viðskipta- og greiðslu-
samningur milli Íslands og Ungverjalands, 
er gildir f rá 1. júní 1970 til 31. maí 1975. 
Með þessum samningi eru tekin upp við-
skipti í frjálsum gjaldeyri milli landanna 
í stað jafnvirðiskaupaviðskipta, sem áður 
voru í gildi. Samkvæmt samningi milli 
Seðlabankans og Magyar Nemzeti Bank er 
gert ráð fyrir, að greiðslur fari fram í 

26. tafla. 
Viðskipti við viðskiptalönd í hlutfalli 

af heildarviðskiptum við útlönd 1961—1970. 

frjálsum dollurum um reikning Seðlabank-
ans við hinn erlenda banka. Innflutt f r á 
Ungverjalandi 1970 var mest fatnaður og 
járnvörur, en útflutt þangað fiskmjöl, loðnu-
mjöl o. fl. 

Tékkóslóvakía: Framlengdur var um eitt 
ár viðskipta- og greiðslusamningur f rá ár-
inu 1966, sem gildi hafði til 80. sept. 1970. 
Löndin veita hvort öðru sömu aðstöðu um 
innflutning og útflutning og þau veita 
þriðja landi, sem viðskipti eru við á frjáls-
um grundvelli. Vörulistinn var óbreyttur 
árið 1970, en viðskiptin milli landanna eru 
ekki takmörkuð við hann. Allar greiðslur 
fara f ram í frjálsum gjaldeyri. Íslending-
ar seldu Tékkum árið 1970 aðallega niður-
soðnar og niðurlagðar sjávarvörur og fryst 
fiskflök, en keyptu af þeim járnvörur, vefn-
aðai'vörur, bifreiðar, skófatnað, vélar, iðn-
aðarvörur o. fl. 

Austur-Þýzlcaland: óbreyttur var á ár-
inu 1970 samningur milli íslenzka vöru-
skiptafélagsins og Kammer fiir Aussen-
handel í Austur-Þýzkalandi, sem byggður 
er á einkaviðskiptum og er því ekki opinber 
samningur. Útflutt til Austur-Þýzkalands 
var einkum loðnumjöl, en innflutt þaðan 
sykurvörur, vefnaðarvörur, fatnaður, papp-
ír, tilbúinn áburður, vélar o. fl. 

Eins og fyrr segir var Rússland mikil-
vægasta vöruskiptalandið með 59,1% af 
innflutningi f rá vöruskiptalöndunum í heild 
og 63,0% af út.flutningi. Næst á eftir Rúss-
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landi koma markaðirnir í Póllandi, Tékkó-
slóvakíu og Brasilíu. 

Viðskiptasamningar við önnur lönd, þar 
sem greiðslur eru í f r já lsum gjaldeyri, eru 
miklu þýðingarminni en samningar við 
vöruskiptalöndin. Hafa þeir einkum verið 
gerðir til að tryggja innflutningsleyfi fy r i r 
þeim afurðum Íslendinga, sem háðar eru 

slíkum leyfisveitingum í öðrum löndum, og 
eru þeir sumir bein formsatriði. Árið 1970 
voru almennir viðskiptasamningar í gildi 
við eftirtalin lönd: Bandaríkin, Bretland, 
Búlgaríu, Danmörku, Finnland, Frakkland, 
Írland, Ísrael, Júgóslavíu, Kúbu, Spán, Sví-
þjóð og Vestur-Þýzkaland. 



Sveinn E. Sigurðsson: 

Lífeyrissjóðir 1961—1970 

Inngangur. 

Hagfræðideild Seðlabanka Íslands hefur 
á undanförnum árum safnað upplýs-

ingum um eignir og fjárstreymi frá líf-
eyrissjóðum landsins. Upplýsinga hefur ver-
ið aflað þannig, að árlega eru sjóðum send-
ar skýrslur til útfyllingar. í grein þessari 
eru þessar upplýsingar dregnar saman til 
þess að reyna að gera grein fyrir heildar-
starfsemi lífeyrissjóða undanfarin ár. 

Fyrst er fjallað almennt um upplýsinga-
söfnunina og fjölda sjóða, síðan er rætt 
um eignir sjóða og birtar töflur í því sam-
bandi. Sami háttur er hafður á í næsta 
kafla, þar sem fjallað er um ráðstöfunarfé 
sjóða og notkun þess, en töflur þar um eru 
byggðar á upplýsingum um fjárstreymi 
það, sem áður er minnzt á. Að síðustu er 
birt yfirlit um tegundir lífeyrissjóða. 

Upplýsingasöfnunin. 
Frá og með árinu 1964 hefur skýrslu-

söfnun verið nær óbreytt í núverandi mynd. 
Árin 1961—1963 var aflað mjög svipaðra 
upplýsinga, sem þó voru ekki eins mikið 
sundurliðaðar. Áður, eða frá árinu 1953, 
hafði verið aflað upplýsinga um lánveit-
ingar lífeyrissjóða á hverju ári, ásamt út-
lánum í árslok. Þessar upplýsingar birtust 
að jafnaði í Fjármálatíðindum, ásamt lán-
veitingum annarra lánastofnana. 

Töflurnar, sem birtast hér í tveim næstu 
köflum, gefa nær alveg til kynna, hverra 
upplýsinga er aflað frá sjóðunum. Örfáir 
liðir eru þó sameinaðir í heildaryfirliti um 
ráðstöfunarfé og koma því ekki sérstaklega 

fram í töflunum, til dæmis tölur um rétt-
indaflutning milli sjóða og kostnaðarliði. 

Ýmsir annmarkar hafa verið á umræddri 
upplýsingasöfnun á árunum 1961—1970. 
Kemur þar einkum tvennt til. Annars vegar 
hefur skrá sú, sem hagfræðideildin hefur 
til viðmiðunar um starfandi lífeyrissjóði 
á hverjum tíma, ekki alltaf verið fullkomin, 
og hins vegar hefur verið um að ræða tregðu 
hjá nokkrum smáum sjóðum að svara beiðn-
um um upplýsingar. Fer hér á eftir yfirlit 
um fjölda þeirra sjóða, sem eru á skrá á 
hverjum tima, ásamt fjölcla þeirra, er svara 
beiðnum um upplýsingar. 

Fjárhagslegar upplýsingar, sem birtast 
hér á eftir, eru eingöngu byggðar á söfn-
uðum skýrslum, að undanskildum árunum 
1969 og 1970, þar sem reynt er að áætla 
í eyðurnar, þannig að tölur fyrir þau ár 
eiga að gilda fyrir alla sjóði, sem þá eru á 
skrá. Tölur fyrir árið 1970 eru þannig 
bráðabirgðatölur, þar sem skýrslur hafa 
ekki borizt frá 15 sjóðum og margir þeirra 
hafa ekki starfað áður, þannig að áætlun 
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1. tafla. Eignir lífeyrissjóða 1961—1970. 
(Millj. kr.) 

er ónákvæmari en ella. Þó er vitað, að flest-
ir þessara 15 sjóða eru tiltölulega smáir, 
enn sem komið er. 

Þess ber einnig að gæta, að aðaltöflurn-
ar tvær (1 og 4), sem hér birtast, eru ekki 
alveg sambærilegar vegna bókhaldslegra. 
atriða. Tafla 1 á að vera samsvarandi árs-
reikningum sjóðanna, en tafla 4 er byggð 
á peningahreyfingum (f járstrevmi) . Kem-
ur af þessum sökum stundum fram mis-
ræmi í ýmsum liðum, sem ættu að vera 
sambærilegir í þessum tveim töflum. 

Auk fjárhagslegra upplýsinga hefur 
deildin nú síðari ár reynt að afla upplýs-
inga f rá lífeyrissjóðum um lánakjör sjóð-
anna, fjölda sjóðsfélaga um hver áramót, 
f jölda lífeyrisgreiðslna og fjölda lánveit-
inga á viðkomandi ári. Of fáir sjóðir hafa 
gefið þessar upplýsingar, til þess að hægt 
sé að nota þær sem skyldi. Er það mjög 
miður, þar sem um er að ræða upplýsing-
ar, sem gera mundu kleift að rannsaka ná-
ið starfsemi lífeyrissjóða sem heild og það 
sparnaðarform, sem felst í starfsemi þeirra. 
Eins væru allar áætlanir og spár um fram-
tíðarstarfsemi lífeyrissjóða auðveldari og 
næðu betri árangri, ef óyggjandi upplýs-
ingar um þessi atriði lægju fyrir . 

Loks ber þess að geta, að hagfræðideild-
in hefur gert tilraunir til þess að fá upp-
lýsingar með skjótari hætti en hingað til. 

Hefur verið reynt að safna ársfjórðungs-
skýrslum í því augnamiði, þar sem beðið 
hefur verið um hluta þeirra upplýsinga, 
sem f ram koma í árlegu greiðsluyfirliti. 
Ekki hefur orðið' fullkominn árangur af 
þessum tilraunum. 

Eignir lífeyrissjóða. 

Tafla 1 sýnir eignir lifeyrissjóða 1961— 
1970 og sést af henni, að eignir hafa vaxið 
mjög á tímabilinu eða um 520%, sem jafn-
gildir 22.5% meðalhækkun á ári. Heildar-
aukning eigna lífeyrissjóða stafar fyrst og 
fremst af því, að iðgjaldagreiðslur til hvers 
lííeyrissjóðs eru hærri á hverju ári heldur 
en lífeyrisgreiðslur. Auk þess stafar eigna-
aukningin af þrennu: fjölgun sjóða, fjölg-
un sjóðsfélaga innan sjóða og eignaaukn-
ingu vegna útlánastarfsemi sjóðanna. Tvö 
fyrr i atriðin hækka þá upphæð, sem líf-
eyrissjóðir fá árlega inn í iðgjöldum, sem 
teljast síðan til eigna sjóðanna. Iðgjöld 
hækka einnig árlega vegna almennrar hækk-
unar launa sjóðsfélaga. Þriðja atriðið 
ákvarðast af þeim vöxtum, sem sjóðirnir 
fá af útlánum sínum og innstæðum. Meðal-
vextir á tímabilinu 1962—1970 eru sam-
kvæmt gerðum útreikningum 8.16% á ári. 
í þeim útreikningum er reiknað með þvi, 
að það fé, sem er á vöxtum á viðkomandi 
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2. tafla. Eignir Hfeyrissjóða 1961—1970. 
(Hlutfallstölur). 

ári, sé meðaltal af útlánum og innstæðum 
í ársbyrjun og árslok. Vaxtatekjurnar eru 
hins vegar byggðar á upplýsingum í töflu 
4, þar sem vextir eru sýndir í innstreym-
inu, og töflu 1, þar sem sýnt er, hvað er 
útistandandi af vöxtum í ársbyrjun og árs-
lok. Niðurstaðan um meðalvextina er að 
sjálfsögðu háð þeim annmörkum, sem áð-
u.r var getið um í sambandi við upplýsinga-
söfnunina. 

Útlán lífeyrissjóða í árslok hafa vaxið 
heldur hægar að jafnaði en heildareignir 
þeirra. Á tímabilinu 1961—1970 hafa þau 
vaxið úr 483 millj. króna í 2.783 millj. 
króna, sem er um 476% aukning allt tíma-
bilið eða um 21.4% aukning á ári til jafn-
aðar. 

Þetta verður þó að teljast mikil aukning 
og má til samanburðar nefna, að útlán inn-
lánastofnana (banka, sparisjóða og inn-
lánsdeilda kaupfélaga) voru 4.828 millj. 
kr. í árslok 1961, en 16.044 millj. kr. í árs-
lok 1970. Þessi útlán höfðu þess vegna auk-
izt um 232% á öllu timabilinu, en það jafn-
giidir um 14.2% meðalaukningu á ári. 

Í sambandi við þetta má geta þess, að 
innstæður lífeyrissjóða í innlánsstofnunum 
árið 1961 námu um 2.1% af heildarinn-
stæðum innlánsstofnana það ár. Árið 1970 
var þetta hlutfall komið upp í u. þ. b. 3.5%. 

Tafla 2 sýnir, hvernig heildareignir líf-

eyrissjóða í árslok skiptast hlutfallslega 
milli ýmissa eignaliða þeirra á tímabilinu 
1961—1970. Útlán og innstæður eru sam-
kvæmt því að meðaltali um 94% af heild-
areignum á tímabilinu; árið 1961 höfðu 
þau verið 98%, en 1970 eru þau orðin um 
93%. Útlán hafa að langmestum hluía ver-
ið til sjóðsfélaga sjálfra, annaðhvort sem 
bein útlán eða í formi skuldabréfa bygg-
ingarsamvinnufélaga með ríkisábyrgð. Á 
síðustu árum hafa þó aukizt hlutfallslega 
eignir lífeyrissjóða í bankavaxtabréfum og 
skuldabréfum annarra fjárfestingarlána-
stofnana. 

Aukningin, sem verður á árinu 1970 á 
bankavaxtabréfum Veðdeildar Landsbanka 
íslands, er vegna samninga fjármálaráðu-
neytisins við nokkra lífeyrissjóði um kaup 
á þessum bréfum að upphæð um 90 millj. 
króna á tímabilinu 1. maí 1970 til 30. apríl 
1971. Þannig höfðu lífeyrissjóðir keypt 
bankavaxtabréf fyrir u. þ. b. 40 milij. kr. 
til ársloka 1970 eða um 44.4% af heildar-
samningum. Aukningin nú síðari ár á 
skuldabréfum annarra fjárfestingarlána-
sjóða er að mestu vegna kaupa Lífeyrissjóðs 
verzlunarmanna á skuldabréfum Verzlunar-
lánasjóðs, en hann átti 38 millj. kr. í árslok 
1970 af þeim skuldabréfum. 

Í töflu 3 er gefin nokkur hugmynd um 
stærð einstakra lífeyrissjóða og vöxt þeirra 
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3. tafla. Skipting á eignum lífeyrissjóða. 

á umræddu tímabili. Eignir 12 stærstu sjóð-
anna eru sýndar þar sérstaklega í árslok 
1961, 1965, 1969 og 1970, vöxtur þeirra f r á 
árinu 1961 til áranna 1965 og 1970 og hlut-
deild þeirra í heildareign lífeyrissjóða 
í árslok 1961 og 1970. Þar sést m. a., að 
nokkrir sjóðir eiga mjög mikinn hluta af 
heildareign lífeyrissjóða. Þannig eiga 12 
stærstu lííeyrissjóðirnir um 2680 m. kr. 
í árslok 1970, sem er um 74.4% af heild-
areigninni það ár. Aðrir sjóðir, 78 að tölu, 
eiga 926 m. kr., sem er þá um 25.8% af 
heildareign lífeyrissjóða. Árið 1961 áttu 
þessir sömu 12 sjóðir enn stærri hluta 
heildareignar það ár. Þeir áttu 458 m. kr., 
sem var um 78.6% af heildinni. Aðrir líf-
eyrissjóðir (25) áttu þá 125 m. kr., sem 
var um 21.4% af heildareign lífeyrissjóða 
í árslok 1961. 

Ráðstöfunarfé lífeyrissjóða. 
Þessum kafla fylgja töflur 4 og 5. Taíla 

4 sýnir ráðstöfunarfé lífeyrissjóða og notk-
un bess í millj. kr. árin 1961—1970. Tafl-

an ber með sér eins og tafla 1 hér að fram-
an, að ekki hefur verið aflað nákvæmlega 
eins sundurliðaðra upplýsinga allt tímabil-
ið. Árin 1961—1963 voru iðgjöld atvinnu-
rekenda ósundurliðuð í skýrslum til hag-
fræðideildarinnar, en skipting á þeim er 
sýnd áætluð fyrir þessi ár. Tafla 5 sýnir 
hlutfallslega skiptingu inn- og útstreymis. 
Þessar töflur sýna, að nokkuð stöðug hefð 
er á starfsemi lífeyrissjóða. Helztu sveifl-
ur í starfsemi sjóðanna sem heild má rekja 
til tilkomu nýrra lífeyrissjóöa (ASÍ-sjóð-
anna) 1970. Þá vex hlutdeild iðgjalda í 
ráðstöfunarfé úr 54.6% í 60.2%, en hafði 
áður farið nokkuð stöðugt minnkandi eða 
úr 62.8% 1964. Árið 1970 er sjóðs- og inn-
stæðuaukning mjög mikil eða um 17.3% 
af heildarráðstöíun f jármagns. Það ár fara 
lánveitingar hins vegar í fyrsta skipti nið-
ur fyr ir 60% af heildarráöstöfunarfjár-
magninu f r á árinu 1963. Árið 1967 var 
sjóðs- og innstæðuaukning af tur á móti í 
lágmarki, 2.6% af heildarráðstöfun f já r -
magns það ár, en lánveitingar í hámarki, 
69.6% af heildarráðstöfun f jármagns. 
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4. tafla. Ráðstöfunarfé lífeyrissjóða og notkun þess 1961—1970. 
(Millj. kr.) 

Hækkun ráðstöfunarf jár lífeyrissjóða er 
nokkuð jöfn f r á ári til árs á tímabilinu 1961 
—1970. Hækkun á ráðstöfunarfé lifeyris-
sjóða er nokkru meiri en vöxtur eigna þeirra 
á umræddu tímabili. Árið 1970 er ráðstöf-
unarfé um 551% hærra en 1961, en það 
jafngildir, að það sé að meðaltali 23.1% 
hærra á hverju ári heldur en árið á und-
an. Hækkun helztu einstakra liða inn- og 
útstreymis er samsvarandi: 571% fyrir ið-
gjöld eða 23.6% að jafnaði, 615% fyrir af-
borganir af lánum og skuldabréfum eða 
24.5% að jafnaði, 558% fyrir lífeyrisgreiðsl-
ur og endurgreidd iðgjöld eða 23.3% að 
jafnaði, 541% fvrir lánveitingar eða 22.9% 
að jafnaði og 672% fyrir sjóðs- og inn-
stæðubreytingar, en þessi síðastnefnda 
hækkun kom mjög ójafnt á tímabilinu, 
þannig að ekki er raunhæft að tilgreina 
jafnaðarhækkun f rá ári til árs. 

Fram kemur af töflu 5, að lánveitingar 
eru mestur hluti ráðstafaðs f jármagns. 
Á árunum 1961—1970 er að meðaltali ráð-

stafað til lánveitinga og skuldabréfakaupa 
um 63.2% af ráðstöfuðu f jármagni alls. 
Af þessum lánveitingum fara um 90% að 
meðaltali til sjóðsfélaga beint eða í gegnum 
byggingarsamvinnufélög. Um það, hvern-
ig lánveitingar og skuldabréfakaup skipt-
ast milli sióða, gildir svipað og um skipt-
ingu á heildareignum þeirra, að fáir stærstu 
sjóðirnir lána bróðurpartinn á hverju ári. 
Þannig lánuðu 12 stærstu sjóðirnir 469 m. 
kr. árið 1970, en það nam um 72.5% af 
heildarlánveitingum lífeyrissjóða það ár, 
og stærsti sjóðurinn, Lífeyrissjóður starfs-
manna rikisins, lánaði einn um 22.5% af 
heildarlánveitingu 1970. 

Úr töflu 4 má finna sparnað í lífeyris-
sjóðum á hverju ári. Sparnaðurinn er þá 
skilgreindur þannig, að allt, sem lagt er til 
hliðar á viðkomandi ári í formi lánveitinga, 
nettó (lánveitingar og skuldabréfakaup að 
frádregnum afborgunum og útdregnum 
bréfum), og sjóðs- og innstæðubreytinga, 
kallast sparnaður þess árs. Hér á eftir 
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verður gerður nokkur samanburður á sparn-
aði í lífeyrissjóðum og sparnaði þjóðarbús-
ins í heild. 

Upplýsingar um sparnað þjóðarbúsins 
eru fengnar úr yfirliti Efnahagsstofnunar-
innar um þjóðarframleiðslu og verðmæta-
ráðstöfun á verðlagi hvers árs. Finna má 
brúttósparnað úr áðurnefndu yfirliti með 
þvi að draga heildarneyzluna (einkaneyzlu 
og samneyzlu) f rá brúttó þjóðarframleiðslu 
á markaðsvirði. Tafla 6 sýnir þennan sparn-
að ásamt sparnaði í lífeyrissjóðum árin 
1961—1970 og hlutfallslega hækkun á hvoru 
fyrir sig f rá einu ári til næsta árs. Neðst 
í töflunni er sýnd heildarhækkunin á tíma-
bilinu og sú hækkun, sem reikna má út að 
sé að jafnaði f rá einu ári til annars. Eins 
og sést af þessari töflu, verður mikil lækk-
un á sparnaði þjóðarbúsins 1967 og 1968 
miðað við árið 1966. Sparnaður í lífeyris-
sjóðum hækkar minna þessi ár en hann 
hafði gert árin á undan, en greinilegt er, 
að hann er ekki háður sveiflum í efnahags-
lífinu í jafnríkum mæli og brúttósparn-

6. tafla. Sparnaður í lífeyrissjóðumog brúttó -
sparnaður þjóðarbúsins 1961—1970. 

aður þjóðarbúsins. Auk þessa sést af töfl-
unni, að sparnaður í lífeyrissjóðum hækk-
ar að jafnaði meira en sparnaður þjóðar-
búsins eða um 554% á tímabilinu 1961— 

5. tafla. Ráðstöfunarfé lífeyrissjóða og notkun þess 1961—1970. 
(Hlutfallstölur). 



JfO 60 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

Yfirlit um tegundir lífeyrissjóða: 
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Barnalífeyrir. 

Barnalífeyrir greiðist yfirleitt til 
16 ára aldurs. Upphæðin miðast 
við meðlag það, er félagsmála-
ráðherra ákveður, og nemur allt 
frá einföldu og upp í tvöfalt 
meðlag. 
Upphæðin verður þó lægri, ef barn 
á foreldri eða kjörforeldri á lífi, 
sem sér um framfærslu þess. 

Barnalífeyrir greiðist yfirleitt til 
18 ára aldurs. Upphæðir miðast 
við lífeyri þann, sem látið foreldri 
naut eða hefði notið, hefði það 
náð 65 ára aldri. Barnið fær 10% 
af áðurnefndum lífeyri, ef það á 
foreldri eða kjörforeldri á lífi, 
annars fær það 20%. 

Örorku lífeyrir 

Örorkulífeyrir greiddur, ef sjóðsfélagi verður ófær um að 
gegna starfi sínu eða missir hluta af launum sínum vegna 
örorku. Hámarksörorkulífeyrir miðast við starfsaldur og 
meðallaun síðustu 10 starfsára eða fullan ellilífeyri, ef 
rekja má örorkuna til starfsins. Upphæðin er sami hundr-
aðshluti af hámarksörorkulífeyri og örorka er metin á. Þó 
er miðað við lágmarksörorku 10—35%. 

Örorkulífeyrir greiddur, ef sjóðsfélagi er ófær um að gegna 
starfi sínu og fær ekki jafngott starf. Fullur örorkulífeyrir 
er jafnhár ellilífeyri, sem sjóðsfélagi hefði öðlazt við 65 
ára aldur miðað við óbreytt iðgjöld hans til þess tíma. Sé 
örorka meiri en 10—15% og minni en 50%, er örorkulíf-
eyrir sami hundraðshluti af fullum örorkulífeyri og örorka 
er metin á, en síðan bætast við 2% við hvert 1% örorku-
mats. 

Barnalífeyrir greiðist til 18 ára 
aldurs. Upphæð ákveðst þannig: 
Ef barnið á foreldri eða kjör-
foreldri á lífi, er samanlagður 
lífeyrir þess úr almannatrygging-
um og sjóðum 50% hærri en 
barnalífeyrir almannatrygginga. 
Að öðrum kosti er lífeyrir tvö-
faldur barnalífeyrir almanna-
trygginga. 
Skilyrði, að hinn látni hafi greitt 
iðgjald a. m. k. 6 mánuði af 
undanfarandi 12 mánuðum. 

Örorkulífeyrir greiddur við 20% orkutap eða meira. Há-
mark er ákveðið árlega (kr. 72.000.00 1970). Heimilt er að 
greiða örorkulífeyri í eitt skipti fyrir öll, ef örorka er minni 
en 40%. Fullur réttur til örorkulífeyris tryggður, f rá því 
að iðgjaldagreiðslur hefjast. 

Örorkulífeyrir greiddur, ef orkutapið er 40% eða meira 
og sjóðsfélagi hefur greitt iðgjöld undanfarin 3 ár og a. m. 
k. 6 mánuði á undanförnum 12 mánuðum. Hámark örorku-
lífeyris miðast við áunnin lífeyrisréttindi að viðbættum 
stigum þeim, sem sjóðsfélagi hefði áunnið sér til 70 ára 
aldurs miðað við meðaltal stiga 3 síðustu ár fyrir orkutapið. 

Barnalífeyrir greiðist til 18 ára 
aldurs. Upphæðin er 10% af maka-
lífeyri, ef barnið á foreldri eða 
kjörforeldri á lífi, en að öðrum 
kosti 25% af makalífeyri. 
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1970, sem samsvarar 23.2% hækkun að 
meðaltali f rá fyrra ári. Samsvarandi fyrir 
sparnað þjóðarbúsins er heildarhækkun um 
310% eða 16.9% að meðaltali f rá ári til árs. 

Línuritið sýnir hlutdeild sparnaðar í lif-
eyrissjóðum i brúttósparnaði þjóðarbús-
ins árin 1961—1970. Þessi hlutdeild er um 
3.9% árið 1961, en 6.2% árið 1970. Tölu-
veröar sveiflur hafa verið á þessu hlutfalli 
síðari ár. Árin 1967 og 1968 hækkar það 
mikið, samanber það, sem áður er sagt um 
þessi ár. Árið 1969 fylgir sparnaður í líf-
eyrissjóðum ekki samsvarandi hækkun og 
þá varð á brúttósparnaði þjóðarbúsins f r á 
árinu áður, c-g hlutfallið minnkar verulega. 
Það hækkar síðan af tur 1970, og er það 
líklega fyrs t og fremst afleiðing af f j ölg-
un lífeyrissjóða og hinni rniklu hækkun á 
sjóði og innstæðum á þessu ári. 

Tegundir lífeyríssjóða. 
Þessi kafli byggist á yfirliti, sem samið 

er upp úr ritgerð Þóris Bergssonar trygg-
ingafræðings um ástandið í lífeyrismálum 
þjóðarinnar og birtist í opnunni hér að 
framan. í ritgerð þessari er m. a. gerð 
grein fyrir tegundum lífeyrissjóða, eftir 
þvi hvernig þeir rækja aðalhlutverk sitt, að 
tryggja sjóðsfélögum eða aðstandendum 
þeirra lífeyri, ef eitthvað bjátar á, að því 
er varöar starfsorku þeirra, eða þeir falla 
frá. Samkvæmt yfirlitinu, sem hér fylgir, 
er um 6 tegundir sjóða að ræða, sem nefnd-
ir eru gerðir A—F. 

Gerð A er algengasta tegund lífeyris-
sjóða, sem starfandi hafa verið til ársins 
1970. 

Gerö B er önnur algengasta tegundin, 
ásamt gerð D. 

HLUTDEiLD SPARNAÐAR í 
LÍFEYRISSJÓÐUM í BR'ÚTTÓ-
SPARNADI þJÓÐARBÚSINS 
1 9 6 1 - 1 9 7 0 

Gerð C eru flestir þeir sjóðir, sem tóku 
til s tarfa áriö 1970, samkvæmt samkomu-
lagi milli Alþýðusambands Íslands og 
Vinnuveitendasambands Íslands. 

Gerð D eru þeir sjóðir, sem oft hafa ver-
ið nefndir verðtryggðir lífeyrissjóðir. 

Gerð E er lífeyrissjóður Vestmannaey-
inga (tók til s tarfa 1970). 

Gerð F eru séreignarsjóðir, sem vart eiga 
skilið að kallast lífeyrissjóöir, en eru nokk-
urs konar skyldusparnaðarsjóðir. 

Yfirlitinu er ætlað að draga f ram í stór-
um dráttum, hvernig fyrrnefndar tegundir 
lífeyrissjóða rækja það hlutverk að sjá 
sjóðsfélögum eða þeirra nánustu fyrir elli-
lifeyri, makalífeyri, barnalífeyri og örorku-
lífeyri. Einnig er í yfirlitinu nefnt dæmi 
um sjóði, sem tilheyra viðkomandi gerö. 



Yfirlit um gengismái 1971 

Í þessari grein er rætt inn breytingar á gengi helztu er-
lendra gjaldiniðla á árinn 1971, áhrif þerra á gengi ís-
lenzku k r ó n u n a r og viðskiptakjörin við útlönd. Ólafur 
Tómasson tók saman greinina. 

Gengisbreytingar erlendis. 
Í byrjun maímánaðar 1971 var markaðs-
-S- gengi gjalclmiðla nokkurra Evrópulanda 
komið að þeim mörkum, sem alþjóðastofn-
anir heimila sem leyfilegt frávik f r á stofn-
gengi (par value). Hinn 9. maí 1971 hækk-
uðu Austurríkismenn stofngengi á gjald-
miðli sínum úr 26,00 schillingum í 24,75 
schillinga miðað við einn bandarískan doll-
ar, og er það hækkun um 5,05%. Sama dag 
hækkuðu Svisslendingar gengi á svissneska 
frankanum úr 4,37282 frönkum í 4,08415 
franka, sem er hækkun um 7,07%. Þá lýstu 
Hollendingar og Vestur-Þjóðverjar því yf-
ir, að þeir myndu ekki tryggja, að mark-
aðsgengi á gjaldmiðlum þeirra héldist inn-
an þeirra 1% marka, sem heimilt er að 
gjaldmiðlar hreyfist f r á stofngengi. Varð 
því þannig um að ræða fljótandi markaðs-
gengi á vestur-þýzku marki og hollenzku 
gyllini. Á næstu þremur mánuðum hækk-
aði gengi á vestur-þýzku marki og hollenzku 
gyllini gagnvart dollar smám saman, og um 
rniðjan ágústmánuð nam hækkun marksins 
7,9% gagnvart dollar, en hækkun gyllinis 
nam um 4,5% gagnvart dollar. 

Hinn 15. ágúst gripu Bandaríkin til víð-
tækra ráðstafana í viðskipta- og gengis-
málum, þar sem meðal annars var hætt inn-
lausn dollara í gull og tekið upp 10% inn-
flutningsgjald á mörgum vöruflokkum. í 
kjölfar þessara aðgerða Bandaríkjamanna 
fylgdi, að margar þjóðir yf i rgáfu fast 

gengi, en létu verð á gjaldmiðlum sínum 
ráðast af markaðsaðstæðum. Var þannig 
um að ræða fljótandi markaðsgengi þar til 
18. desember sl., að samkomulag náðist á 
fundi hinna tíu svokölluðu auðugustu ríkja 
um veigamiklar breytingar gengishlutfalla 
ásamt niðurfellingu 10% innflutnings-
gjaldsins í Bandaríkjunum. Mikilvægasti 
þátturinn í þessum breytingum verður 
hækkun á gullverði gagnvart dollar, þar 
sem gert er ráð fyrir , að gullverð hækki úr 
35 dollurum í 38 dollara hver únsa af fínu 
gulli. Er þar um að ræða 8,57% hækkun á 
gullverði gagnvart dollar, sem svarar til 
7,895% lækkunar á dollar gagnvart gulli. 
Breytingar þessar hljóta þó ekki formlega 
staðfestingu fyr r en að fengnu samþykki 
Bandaríkjaþings, sem hefur málið til með-
ferðar. Formlegar stofngengisbreytingar 
geta því ekki tekið gildi þegar í stað hjá 
þeim rikjum, sem fyrirhuga breytingu á 
gengi gjaldmiðla sinna gagnvart guili eða 
dollurum. Hefur því Alþjóðagjaldeyrissjóð-
urinn heimilað notkun bráðabirgðagengis 
(central rates), unz endanlegar ákvarðan-
ir verða teknar. Einnig hefur þátttöku-
ríkjum Alþjóðagjaldeyrissjóðsins verið 
leyft að láta markaðsgengi hreyfast 2,25% 
upp og niður fyr i r miðgengi í stað 1% 
áður. 

Hinn 21. desember hófust gjaldeyrisvið-
skipti á grundvelli framangreinds samkomu-
lags, og var þá marlcaðsgengi hinna ýmsu 
gjaldmiðla nokkuð neðan við miðgengi 
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(central rates) gagn-
vart dollar. Miðgengi 
sterlingspunds, f r . 
f ranka og peseta var 
óbreytt gagnvart gulli, 
og hefur gengi þeirra 
gagnvart dollar þvi 
hækkað um 8,57%. 
Miðgengi danskra, 
norskra og sænskra 
króna hafði lækkað 
um 1% gagnvart gulli. 
Vestur-þýzk mörk, 
hollenzkar flórínur, 
belgískir f rankar og 
japönsk yen höfðu 
hækkað mismunandi 
mikið gagnvart gulli, þannig að hækkun 
gagnvart dollar nam 11,57% á belgískum 
franka og hollenzkri flórínu, 13,57% á vest-
ur-þýzku marki og 16,88% á japönsku 
yeni. Frá 21. desember til ársloka 1971 
urðu ekki verulegar sveiflur á erlendum 
gjaldeyrismörkuðum. 

Gengisskráning hér. 
Skráning hjá Seðlabanka Íslands á gengi 

erlendra gjaldmiðla er með þeim hætti, að 
gengi á Bandaríkjadollar er fast, en gengi 
á öðrum fr jálsum gjaldmiðlum, sem skráð-
ir eru, hreyfist hins vegar ef t i r gengi við-
komandi gjaldmiðils gagnvart dollar. Frá 
12. nóvember 1968 til 13. ágúst 1971 var 
kaup- og sölugengi á bandarískum dollar 
óbreytt, kaupgengi 87,90 kr., en sölugengi 
88,10 kr. hver clollar. Vikuna 15.—21. ágúst 
1971 skráði Seðlabankinn ekki gengi er-
lendra gjaldmiðla, enda voru þá flestir er-
lenclir gjaldeyrismarkaðir lokaðir. Þegar 
gengisskráning hófst að nýju 23. ágúst sl., 
var kaupgengi á Bandaríkjadollar skráð 
87,12 kr. og sölugengi 87,52 kr. Hinn 13. 
september 1971 var bilið milli kaup- og 
sölugengis mjókkað, þannig að kaupgengi 
clollars var áfram skráð á 87,12 kr., en sölu-
gengi á 87,42. Hafði þá meðalgengi kaup-
og sölugengis á dollar lækkað um 0,83% 
gagnvart krónu. Eins og fy r r segir er gengi 
á öðrum frjálsum gjaldmiðlum skráð hér 
miðað við gengi þeirra gagnvart dollar. 
Hefur því gengi þeirra gjaldmiðla, sem 

hækkað hafa gagnvart dollar, en það hefur 
einkum orðið eftir 23. ágúst sl., einnig 
hækkað gagnvart íslenzkri krónu. Þessi 
þróun hefur orðið smám saman, eins og 
sjá má á meðfylgjandi línuriti, sem sýnir 
breytingar á skráðu meðalgengi kaup- og 
sölugengis nokkurra helzcu gjaldmiðla 
gagnvart íslenzkri krónu og vegið meðal-
tal allra skráðra mynta, þar sem bæði er 
vegið með hlutdeild landa í heildarinn- og 
útflutningi og hlutdeild einstakra mynta 
í heilclargjaldeyriskaupum og -sölu, eins og 
það hlutfall var á 12 mánaða tímabilinu 1. 
október 1970 til 30. september 1971. 

Áhrif gengisbreytinga á viðskiptakjör. 
Viðskiptakjör þjóðar gagnvart umheim-

inum ákvarðast af verðhlutfallinu milli 
verðlags á útfluttum og innfluttum vörum. 
Gengisbreytingar erlendis geta því haf t 
veruleg áhrif á viðskiptakjörin, ef áhrifin 
koma misjafnt f ram á innflutning og út-
flutning, en verða hins vegar engin, ef 
áhrifin verða jöfn á inn- og útflutning. 
Þannig hefur t. d. allsherjargengisbreyt-
ing íslenzkrar krónu, sem er jöfn gagnvart 
öllum öðrum gjaldmiðlum, engin áhrif á 
viðskiptakjör Íslendinga gagnvart umheim-
inum. 

Þær gengisbreytingar, sem orðið hafa 
erlenclis f r á því í maí í ár, hafa haf t óhag-
stæð áhrif á viðskiptakjor okkar, þar sem 
gengi á Bandaríkjadollar hefur lækkað 
gagnvart flestum öðrum gjaldmiðlum og út-
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flutningur okkar til 
Bandaríkjanna hefur 
numið um 37% af 
heildarútflutningi, en 
innflutningur þaðan 
um 9% af heildar-
innflutningi, hvort 
tveggja miðað við árs-
grundvöll 1. október 
1970 til 30. september 
1971. Á hinn bóginn 
hefur gengi á gjald-
miðlum ýmissa landa, 
sem meiri hlutdeild 
eiga í innflutningi 
okkar en útflutningi, 
hækkað á fyrrgreindu 
tímabili. Má að 
nokkru gera sér grein 
fyrir , hve heildar-
áhrifin á viðskipta-
kjörin hafa verið ó-
hagstæð, þegar haf t er í huga, að 31. des-
ember sl. hafði gengi erlendra gjaldmiðla 
hækkað að meðaltali um 5,5% gagnvart ís-
lenzkri krónu miðað við stofngengi, eins og 
það var 1. maí sl., og gengisbreytingar 
vegnar með hlutdeild landa i innflutningi á 
tímabilinu 1. október 1970 til 30. september 

1971, en séu gengisbreytingar hins vegar 
vegnar með hlutdeild landa í útflutningi 
á sama timabili, verður hækkunin aðeins 
2,8%. Er þetta sýnt á meðfylgjandi súlna-
riti, þar sem annar hlutinn sýnir meðal-
tal þeirra gengisbreytinga, sem orðið hafa 
f r á 1. mai til 31. desember 1971, og breyt-
ingar eru vegnar með hlutdeild landa í inn-
flutningi, útflutningi og meðaltali inn- og 
útflutnings. Hinn hluti súlnaritsins sýnir 
breytingarnar, vegnar með hlutdeild gjald-
eyristegunda í gjaldeyriskaupum, gjald-
eyrissölu og meðaltali af gjaldeyriskaupum 
og -sölu. 

Staða gengismála nú. 
Eins og ljóst er af því, sem áður hefur 

verið sagt, er nú um að ræða millibilsástand 
í gengismálum, þar sem hinar ýmsu þjóðir 
hafa ekki enn þá getað fest stofngengi 
gjaldmiðla sinna formlega af tæknilegum 
ástæðum. Margar þjóðir hafa tilkynnt, að 
þær muni nota heimildina um, að gjald-
miðlar þeirra megi hreyfast um 2,25% upp 
og niður fyr i r stofngengi, en það þýðir 
verulega aukið svigrúm á breyttu hlutfalli 
milli einstakra gjaldmiðla. 

Íslenzk gjaldeyrisyfirvöld ákváðu að 
halda gengi krónunnar gagnvart dollar með 

1. tafla. Miðgengi nokkurra erlendra gjaldmiðla, tilgreint í íslenzkum krónum, ásamt efri 
og neðri mörkum gagnvart dollar. 
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miðgengi 88,00 krónur hver dollar og ó-
breyttu fráviki 1% upp og niður fyr i r mið-
gengi, og er dollarinn nú skráður í lægri 
mörkum gagnvart krónu, kaupgengi 87,12 
kr. og sölugengi 87,42 kr. Þetta samsvarar 
því, að gagnvart gulli mun gengi krónunn-
ar lækka ja fn t og gengi dollars, eða um 
7,895%, ef framangreindar aðgerðir hljóta 
staðfestingu. 

Á erlendum gjaldeyrismörkuðum voru 
gjaldmiðlar vfirleitt skráðir nálægt neðri 
mörkum gagnvart dollar fyrstu vikurnar 
eft ir samkomulagið 18. desember 1971. En 
þegar líða tók á janúarmánuð sl., fóru ýms-
ir gjaldmiðlar hækkandi gagnvart dollar, 
og við lok febrúarmánaðar sl. var gengi á 
þýzku marki, gyllini og belgískum franka 
komið yfir miðgengi (central rate) og 
gengi ýmissa annarra gjaldmiðla nálgaðist 
mjög miðgengi. 

í 1. töflu hér á ef t i r er sýnt miðgengi 
nokkurra erlendra gjaldmiðla, eins og það 
hefur verið ákveðið til bráðabirgða, til-
greint í íslenzkum krónum ásamt meðal-
gengi kaupa og sölu miðað við efri og 
neðri mörk einstakra mynta gagnvart doll-
ar, þar sem annars vegar er miðað við efri 
mörk íslenzkrar krónu gagnvart dollar og 
hins vegar miðað við neðri mörk krónunn-
ar gagnvart dollar. Með því að bera saman 
3. dálk töflunnar (íslenzk króna i efri mörk-
um og aðrar myntir í neðri mörkum) og 4. 
dálk (íslenzk króna í neðri mörkum og er-
lendar myntir i efri mörkum) má sjá, hver 
mesta hugsanlega sveifla getur orðið á 
gengisskráningu miðað við núverandi að-
stæour gengismála. Getur t. d. skráð gengi 
á stei'lingspundi hér verið allt f r á 222,28 
kr. til 236,40 kr. Er það um 4,5% munur. 

Ef frávik á gengi íslenzkrar krónu f r á 
miðgengi væri ákveðið 2,25% i stað 1%, 

2. tafla. Meðalgengi kaup- og sölugengis 
samkvæmt skráningu hjá Seðlabanka 

Íslands 31/12 1971 og 29/2 1972 

gætu sveiflur á skráningu erlendra mynta 
hér að sjálfsögðu orðið meiri. Þannig gæti 
þá t. d. skráð gengi sterlingspunds vei'ið 
allt f r á 219,48 kr. til 239,33 kr. og nemur sá 
munur um 9%. 

Í 2. töflu er sýnt meðalgengi kaup- og 
sölugengis flestra erlendra mynta, sem 
skráðar eru hjá Seðlabanka Íslands 31. 
desember 1971 og 29. febrúar 1972, og enn 
fremur sýnt, hver hlutfallsbreyting hefur 
orðið á tveimur fyrstu mánuðum ársins. Er 
um að ræða talsverða hækkun á flestum 
þeim gjaldmiðlum, sem taflan sýnir. Með 
samanburði á fyrsta lið í 1. töflu og skrán-
ingu 29. febrúar má sjá, hve margir gjald-
miðlar hafa þá nálgazt miðgengi (central 
rate), og nokkrir eru þá þegar komnir yfir 
miðgengi. 
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1. tafla. Þjóðarframleiðsla og verðmætaráðstöfun 1968—1970. 
Millj. kr. 

Verðlag hvers árs Verðlag ársins 1960 

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

l) 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 1969—1971. 
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III. tafla. Framleiðsla mjólkurafurða og sala þeirra innan lands 1969—1971. 

IV. tafla. Iðnaðarframleiðsla 1969—1971. 

V. tafla. Samgöngur 1969—1971. 

Ailt árið 2. ársfj. 3. ársfj. 4. ársfj. 
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VI. tafla. Vísitölur verðlags og tekna. 
, 
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VII. tafla. Inn- og útflutningur og vöruskiptajöfnuður í millj. kr. 
eftir mánuðum 1969—1971.1) 

Innflutningstölur eru miðaðar við cif.-verð, cn útflutningstölur við fob.-verð. 
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VIII. tafla. Útflutningur helztu vöruflokka í millj. kr. og hlutfallstölum. 
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IX. tafla. Viðskipti við einstök lönd í millj. kr. 1969—1971. 
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X. tafla. Gjaldeyrisstaða bankanna. l) 

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

ekki hefur verið dregið á gullframlagið, og frá ársbyrjun 1970 sérstök gjaldevrisréttindi við IMF. 
3) Þ.e. IMF og EMA. 
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XI. tafla. Greiðslujöfnuður við útlönd og viðskiptakjör. 
(Í millj. kr.) 

1) Allar tölur greiðslujafnaðar hafa verið umreiknaðar miðað við 88 kr. stofngengi. 
2) Bráðabirgðatölur. 
3) Miðað við 43 kr. stofngengi. 
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XII. tafla. Yfirlit um bankakerfið.1) 

Eignir bankakerfisins Skuldir bankakerfisins 

Innlendar eignir 
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XIII. tafla. Reikningar Seðlabankans. 
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XIV. tafla. Reikningar innlánsstofnana.l) 
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XV. tafla. Innlán og útlán viðskiptabanka, sparisjóða og innlánsdeilda kaupfélaga.1) 
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XVI. tqfla. Efnahagsreikningur Seðlabankans. 
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XVI. tafla, frh. Efnahagsreikningur Seðlabankans. 



82 
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XVII. tafla. Innlán og útlán banka og sparisjóða.1) 
(Í millj. kr.) 
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XVIII. tafla. Gengisskráning hjá Seðlabanka Íslands. 
1. september til 31. desember 1971 
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XVIII. tafla, frh. Gengisskráning hjá Seðlabanka Íslands. 
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XVIIL tafla, frh. Gengisskráning hjá Seðlabanlca íslands. 


