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Þróun greiðslujafnaðar 

Mikil breyting hefur átt sér sta á þró-
un utanríkisviðskipta og greiðslu-

jafnaðar á yfirstandandi ári, frá því 
sem var árið 1970. Mörgum kunna að 
virðast tölur þær, sem birtar hafa verið 
um þessi efni, nokkuð mótsagnakenndar, 
þar sem saman fer mjög vaxandi við-
skiptahalli annars vegar, en batnandi 
gjaldeyrisstaða hins vegar. Það er því 
full ástæða til þess að reyna að skýra 
þær hér stuttlega. 

Tölur um þróun heildargreiðslujafn-
aðar þjóðarbúsins út á við á fyrra helm-
ingi ársins voru ekki tilbúnar, fyrr en 
rétt eftir að meginhluti þessa heftis fór 
í prentun. Niðurstaða þessarar greiðslu-
jafnaðaráætlunar er sú, að hallinn á 
viðskiptajöfnuðinum hafi á fyrra helm-
ingi ársins numið 1455 millj. kr., og nær 
sú tala bæði til viðskipta með vörur og 
þjónustu. Á fyrra helmingi ársins 1970 
varð viðskiptajöfnuðurinn hins vegar 
hagstæður um 690 millj. kr. Breytingin 
milli ára nemur því 2145 millj. kr. 

Þessi tala ein sér gefur þó á engan 
hátt rétta mynd af þróun stöðunnar út 
á við á þessu tímabili. Sérstakar ástæð-
ur, svo sem mjög mikil aukning á inn-
flutningi skipa, flugvéla og fjárfesting-
arvara til stórframkvæmda, sem að 
mestu er greiddur af lánsfé og öðru inn-
fluttu fjármagni, áttu mikinn þátt í 
því að auka innflutning. Hins vegar dró 
lækkun álútflutnings mjög úr aukningu 
útflutningstekna, án þess að hún hefði 
samsvarandi áhrif á gjaldeyristekjur, 

þar sem fjármagn þurfti engu að siður 
að flytja inn til að standa undir rekstr-
inum. Af þessum og öðrum ástæðum var 
því um að ræða mjög aukinn fjármagns-
innflutning á fyrra helmingi þessa árs 
miðað við fyrra ár, sem gerði betur en 
að vega á móti viðskiptahallanum. 

Þegar þessi fjármagnsinnflutningur, 
þar á meðal úthlutun sérstakra dráttar-
réttinda Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, er 
talinn með, kemur i ljós, að greiðslu-
jöfnuðurinn á fyrra helmingi þessa árs 
var i heild hagstæður um 823 millj. kr., 
en um 1208 millj. á fyrra hluta ársins 
1970. Batnaði gjaldeyrisstaðan á þess-
um timabilum um sömu fjárhæðir. Sam-
kvæmt síðustu tölum hefur aukning 
gjaldeyrisforðans haldið áfram á þriðja 
ársf jórðungi. 

Enn þá er þó nokkur óvissa ríkjandi 
um það, hver verði lokaniðurstaða 
greiðslujafnaðarins á þessu ári. Þótt 
telja megi vist, að viðskiptajöfnuður-
inn rýrni mjög verulega frá árinu 1970, 
jafnvel þótt tekið sé tillit til sérstaks 
innflutnings, svo sem vegna skipa, flug-
véla og stórframkvæmda, ætti viðskipta-
hallinn engu að siður að reynast veru-
lega innan við það, sem samsvarar eðli-
legum fjármagnsinnflutningi vegna arð-
bærra framkvæmda, enda gera síðustu 
spár ráð fyrir um 1100 millj. kr. bata 
i gjaldeyrisstöðu á árinu i heild. 

Sé aftur á móti reynt að meta horf-
urnar fram i tímann á grundvelli reynslu 
undanfarins árs, hlýtur óvissan vita-
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skuld að verða meiri. Hér mun því ekki 
reynt að n e f n a neinar ákveðnar tölur 
í því efni, heldur aðeins bent á þrjú 
atriði i þróuninni að undanförnu, sem 
athygli hlýtur öðru fremur að beinast að. 

Er þar fyrst að nefna hina miklu 
aukningu innflutnings, sem orðið hefur 
á árinu og nam 42% á fyrra hluta árs-
ins, ef hinn sérstaki innflutningur, sem 
áður hefur verið drepið á, er frá talinn. 
Alls má búast við því, að almennur inn-
flutningur aukist á þessu ári um nærri 
því þriðjung miðað við 1970. Þessi inn-
flutningsaukning er bæði afleiðing mik-
illar tekjuaukningar, sem átti sér stað 
á fyrra ári, svo og vaxandi efnahags-
legrar þenslu samfara mikilli aukningu 
fjárfestingar. Er enginn vafi á því, að 
aukning eftirspurnar er nú hraðari en 
nemur aukningu þjóðartekna og gjald-
eyrisöflunar, og er óhjákvæmilegt, að 
þeirri þróun verði gaumur gefinn á 
næstu mánuðum. 

Í öðru lagi er ljóst, hve mikla þýð-
ingu fjármagnsinnflutningurinn hefur 
fyrir þá efnahagslegu uppbyggingu, sem 
nú á sér stað í landinu. Íslendingum er 
því mikilvægt, að þeir hafi áfram greið-
an aðgang að fjármagnsmörkuðum er-
lendis, en þróunin á alþjóðapeninga-
mörkuðum er nú að ýmsu leyti uggvæn-
leg, og er óvenjulega erfitt að spá fyrir 
um það, sem framundan biður i þeim 
efnum. 

Loks hefur hagstæð þróun viðskipta-
kjara undanfarin tvö ár átt mikinn þátt 
i því að styrkja greiðslujöfnuð Íslend-
inga og skapa grundvöll þeirrar aukn-
ingar þjóðartekna, sem orðið hefur. Hag-
stæð gengisstaða hefur vafalaust átt 
verulegan þátt i þessari þróun, þar sem 
Íslendingar hafa selt mikinn hluta af 

framleiðslu sinni til hins tekjuháa 
Bandaríkjamarkaðar, en innflutningur 
að mestu leyti komið frá löndum með 
lægra útflutningsverðlagi. Ráðstafanir 
Bandaríkjamanna i gengismálum í 
ágústmánuði og þær viðtæku breyting-
ar, sem átt hafa sér stað á verðhlutföll-
um gjaldmiðla, eftir að margar myntir 
voru losaðar úr fastgengishlutföllum 
við dollar, hafa vafalaust þegar orðið 
til þess að rýra nokkuð viðskiptakjör 
Íslendinga. 

Enn þá er allt i óvissu um það, hvern-
ig úr þeim vanda, sem nú ríkir i gengis-
málum heimsins, muni rætast. Þó er 
varla annað hugsanlegt en að útkoman 
verði veruleg gengislækkun dollara 
gagnvart flestum öðrum gjaldmiðli. 
Hvaða áhrif þetta muni hafa á hag Ís-
lendinga, verður ekki sagt með neinni 
nákvæmni að svo stöddu. Hins vegar 
má telja víst, að afleiðingin verði 
einhver frekari rýrnun viðskiptakjara, 
er þrengja muni efnahagslegt svigrúm 
á næsta ári, að því er varðar greiðslu-
j ö f n u ð og aukningu þjóðartekna. 

Íslendingar eiga flestum öðrum þjóð-
um fremur afkomu sina undir utan-
ríkisviðskiptum. Sæmilegt jafnvægi í 
gjaldeyrismálum og greiðslujöfnuði hef-
ur því ætið verið meðal helztu mark-
miða i íslenzkum efnahagsmálum. Sið-
astliðin tvö ár hefur þróunin i þessum 
efnum verið óvenjulega hagstæð, en þar 
hefur margt komið til, sem hér er ekki 
þörf að rekja frekar en gert hefur ver-
ið. Þótt greiðslujafnvægið við útlönd sé 
enn sæmilegt, eru ýmis merki, þess, að 
greiðslujafnaðarmálin eigi eftir að 
krefjast meiri athygli varðandi ákvarð-
anir i efnahagsmálum á næstunni en 
verið hefur nú um skeið. J. N. 
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Seðlabanki Íslands tíu ára 

SÖGULEGT YFIRLIT 

Þótt nú séu aðeins liðin 10 ár, síðan Seðla-
banki Íslands var gerður að algerlega 

sjálfstæðri stofnun, verða rætur hans rakt-
ar til 1927, er skipulagi Landsbanka Ís-
lands var breytt og honum fenginn einka-
rét tur til seðlaútgáfu innan seðlabanka-
deildar við hliðina á sparisjóðsdeild og veð-
deild. 

Saga seðlaútgáfu á Íslandi er þó nokkru 
eldri. 

Upp úr 1880 var farið að ræða á Alþingi 
um bankastofnun, en málið strandaði í 
fyrstu á ágreiningi um það, hvort stofna 
skyldi seðlabanka eða fasteignalánabanka. 

Árið 1885 náði frumvarp f ram að ganga 
um Landsbanka Íslands, og hóf hann starf-
semi árið eftir. 

Starfsfé hans var mjög takmarkað í 
fyrstu. Framlag landssjóðs nam 10.000 
krónum. Auk þess fékk bankinn hálfa millj-
ón króna í seðlum. Fjárhæðin var ekki til 
í sjóði, né var hún tekin að láni. Lands-
stjórnin lét í þess stað prenta seðlana, 
hina fyrstu íslenzku seðla. Ábyrgðist lands-
sjóður jafngengi þeirra við dönsku krón-
una. Seðlarnir voru löglegur gjaldmiðill og 
gefnir út í 5, 10 og 50 króna stærðum með 
eiginhandaráritun tveggja embættismanna. 

Um og eftir aldamótin 1900 voru miklar 
umræður á Alþingi um erlent tilboð um 
stofnun hlutafélagsbanka, en það var í 
byrjun m. a. bundið þeim skilyrðum, að 
bankinn fengi einkarétt til seðlaútgáfu í 
90 ár og að Landsbankinn yrði lagður nið-
ur. Urðu um þetta miklar deilur, og lykt-
aði þeim á þá leið, að bankinn var stofn-
aður árið 1903 og hét Íslandsbanki. Hóf 

hann starf árið eftir með einkarétti til 
seðlaútgáfu, sem ráðgert var að stæði í 
30 ár. Landsbankinn hélt velli og byggði 
m. a. á landssjóðsseðlunum, en útgáfa 
þeirra hafði verið aukin í samt. 0,75 millj. kr. 

Fram til 1927 störfuðu hér þessir tveir 
umræddu bankar með mörgum útibúum, 
og áttu þeir drjúgan þátt í að hrinda af 
stað þeim miklu efnahagsframförum, sem 
orðið hafa á Íslandi á þessari öld. Þeir voru 
í reynd viðskiptabankar. Eiginlegrar seðla-
bankastefnu gætti ekki. 

Árið 1922 fékk Landsbankinn takmark-
aða heimild til seðlaútgáfu, sem hann not-
aði fyrst árið 1924. 

Bankamálin voru mjög til umræðu á 
þingi f ram til 1927. Voru uppi raddir um 
nauðsyn á stofnun hreins ríkisbanka með 
einkarétti til seðlaútgáfu. Afstaða meiri-
hlutans var sú, að stofnun sjálfstæðs seðla-
banka væri ekki tímabær. Úr þessu varð 
málamiðlun með setningu Landsbankalag-
anna f rá 1927 og 1928. Bankinn var þá 
gerður að seðlabanka og viðskiptabanka í 
senn og starfaði f r á 1927 til 1957 í þrem-
ur deildum, eins og áður segir, seðlabanka, 
sparisjóðsdeild og veðdeild. 

Þegar hér var komið sögu, hafði dregið 
úr starfsemi Íslandsbanka. Hann hafði 
starfað mikið fyr i r sjávarútveginn og orð-
ið fyrir miklum áföllum, og var hann lýst-
ur gjaldþrota árið 1930, en á grunni hans 
var stofnaður Útvegsbanki Íslands h.f. 

Seðlabankadeild Landsbankans var á 
tímabilinu f r á 1927 til 1957 fjárhaglega að-

skilinn hluti bankans. Mótaðist starfsemi 
Landsbankans þessa þr já áratugi mjög af 
seðlabankahlutverkinu. Öll viðskipti banka, 
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sparisjóða, ríkissjóðs og ríkisstofnana voru 
við seðlabankadeildina, auk meginhluta 
gjaldeyrisviðskipta bankans. 

Á þessu tímabili komu f ram tillögur um 
stofnun sjálfstæðs seðlabanka, en úr fram-
kvæmdum varð ekki fy r r en 1957, að bank-
anum var skipt í tvær sjálfstæðar greinar, 
hvora undir eigin bankastjórn, seðlabanka 
og viðskiptabanka Landsbankans. Meiri-
hluti þingmanna áleit nú, að stofnun sjálf-
stæðs seðlabanka yrði ekki lengur dregin. 
Skrefið var þó ekki stigið til fulls. Banka-
ráðið var t. d. áf ram sameiginlegt, og út á 
við studdist seðlabankinn við Landsbanka-
nafnið. 

Loks voru tengsl bankanna slitin til fulls 
árið 1961 með setningu laga um algerlega 
sjálfstæðan seðlabanka með víðtækum laga-
heimildum. Hlaut hann nafnið Seðlabanki 
Íslands, og tók hann við öllum réttindum 

og skyldum Landsbanka Íslands, seðla-
bankans. Byrjaði bankinn starf sitt hinn 
7. apríl 1961. 

Er hér á eft ir gerð nokkur grein fyrir 
löggjöf bankans, verkefnum hans og starf-
semi lýst í aðalatriðum. 

LÖGGJÖFIN 
Seðlabankalöggjöfin var endurskoðuð f rá 

grunni árið 1961 og gefin út sem lög nr. 
10 f r á 29. marz 1961. Var löggjöfin vand-
lega undirbúin, og er hún byggð á nútíma 
sjónarmiðum í f jármálum í lýðræðisríki. 
Gefur hún bankanum flestar þær heimildir, 
sem talið er nauðsynlegt að seðlabanki hafi. 

Samkvæmt lögum bankans eru aðalhlut-
verk hans þessi: 

— Að annast seðlaútgáfu og vinna að því, 
að peningamagn í umferð og framboð 
lánsf jár sé hæfilegt miðað við það, að 
verðlag haldist stöðugt og framleiðslu-
geta atvinnuveganna sé hagnýtt á sem 
fyllstan og hagkvæmastan hát t . 

— Að efla og varðveita gjaldeyrisvarasjóð, 
er nægi til þess að tryggja f r j á l s við-
skipti við útlönd og f járhagslegt öryggi 
þjóðarinnar út á við. 

— Að kaupa og selja erlendan gjaldeyri, 

fara með gengismál og hafa umsjón og 
eftirlit með gjaldeyrisviðskiptum. 

— Að annast bankaviðskipti ríkissjóðs og 
vera ríkisstjórninni til ráðuneytis um 
allt, er varðar gjaldeyris- og peningamál. 

— Að vera banki annarra banka og pen-
ingastofnana, hafa eftirlit með banka-
starfsemi og stuðla að heilbrigðum verð-
bréfa- og peningaviðskiptum. 

— Að gera sem fullkomnastar skýrslur og 
áætlanir um allt, sem varðar hlutverk 
hans. 

— Að annast önnur verkefni, sem sam-
rýmanleg eru tilgangi hans sem seðla-
banka. 

Síðan hafa verkefni bankans verið aukin. 
Má meðal annars geta þess, að árið 1962 
tók hann við rekstri Ríkisábyrgðasjóðs og 
árið 1966 við rekstri Framkvæmdasjóðs 
Íslands, og f r á 1968 hefur hann annazt 

myntsláttu og dreifingu myntarinnar. 
Við framkvæmd peningamálastefnunnar 

styðst bankinn við mikilvægar heimildir, 
sem honum eru veittar í lögum. Hann hef-
ur vald til að ákveða vexti við banka og 
sparisjóði, og hann getur lagt á peninga-
stofnanir skyldu til að binda hluta inn-
lána við þær á reikningi við bankann. Hann 
sér um gjaldeyrisvarasjóðinn, hefur með 
höndum skráningu stofngengis með sam-
þykki ríkisstjórnar og daglega skráningu 
gjaldeyris og á aðild að setningu reglna 
um gjaldeyrisnotkun. Síðast en ekki sízt er 
Seðlabankinn banki peningastofnana og rík-
issjóðs. Hefur hann áhrif á starfsemi banka 
og sparisjóða með lánum og kaupum verð-
bréfa og með því að gera við þá samkomu-
lag um það, hvernig þeir haga útlánastefnu 
sinni í aðalatriðum. Bankinn aðstoðar ríkis-
sjóð við f járöf lun til framkvæmda, undir-
býr innlendar og erlendar lántökur og ann-
ast bankastörf fyr i r hann. 

Almennt séð s tarfar Seðlabankinn á veg-
um ríkisvaldsins og aðstoðar ríkisstjórnina 
við framkvæmd og mótun efnahagsstefn-
unnar og lætur í því sambandi í té sér-
fræðivinnu og aðra aðstoð. 

Yfirstjórn bankans er í höndum banka-
málaráðherra og fimm manna bankaráðs, 
sem kosið er hlutfallskosningu á Alþingi 
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til f jögurra ára í senn. Ráðherra skipar for-
mann og varaformann bankaráðsins úr 
hópi aðalmanna. 

Bankastjórnin er skipuð þrem mönnum, 
sem ráðherra skipar að fengnum tillögum 
bankaráðs. Ber hún ábyrgð á rekstri bank-
ans og fer með ákvörðunarvald í öllum 
málum hans, sem ekki eru öðrum falin í 
lögum. Bankastjórnin kýs sér formann til 
a. m. k. eins árs í senn. 

Bankaráð hefur yfirumsjón með starf-
semi Seðlabankans, og skal bankastjórnin 
hafa náið samráð við bankaráð um stefnu 
bankans almennt svo og um ákvarðanir í 
mikilvægum málum, er stefnu hans varða. 
Öll endurskoðun við bankann er á vegum 
bankaráðsins. 

LÝSING Á STARFSEMI 

Innlend viðskipti. 
Eins og áður kemur fram, hófst seðla-

útgáfa seðlabankadeildar Landsbankans ár-
ið 1928. Innlenda myntútgáfu hóf ríkis-
sjóður árið 1922 skv. heimild í sambands-
lögunum f rá 1918. Var myntútgáfan í hönd-
um ríkissjóðs f r am til 1968, er Seðlabank-
inn tók við henni með samningi við f j á r -
málaráðuneytið skv. heimild í Seðlabanka-
lögunum. Sama ár voru gefin út almenn 
gjaldmiðilslög. 

Á þessum grundvelli, þar sem mynt- og 
seðlaútgáfan var nú komin á eina hönd, 
var sköpuð aðstaða til gagngerðrar endur-
skipulagningar í mynt- og seðlaútgáfu. 

Nýir seðlar höfðu verið gefnir út árið 
1960 og stærð þeirra m. a. miðuð við vél-
vinnslu í sundurgreiningu og talningu. Frá 
1968 hefur ný mynt verið gefin út í stað 
minnstu seðlanna, hætt að slá ýmsar úr-
eltar myntstærðir og ýmsar seðlastærðir 
teknar úr umferð, þannig að seðlaútgáfan 
nú byggist aðeins á f jó rum seðlastærðum, 
en ný seðlastærð, 5000 króna, er nýkomin 
í umferð. 

Má telja, að af þessum breytingum öll-
um sé verulegt hagræði fyr i r almenning og 
peningastofnanir. Prentun seðla og meðferð 
í bönkum, einkanlega í seðlabanka við sund-
urgreiningu, pökkun, götun og brennslu, 

er mjög dýr. Aftur á móti er meðferð 
myntar í bönkum að mestu vélræn og hún 
miklu ódýrari og ending hennar í umferð 
margföld á við seðla. Umferðarending 100 
króna seðils er nú 14—15 mánuðir, en kop-
arnikkelpeningur á að geta enzt í f jóra 
áratugi. 

Nú er í athugun frekari endurskoðun 
gjaldmiðilsmála. 

Starfsfólk Seðlabankans við seðla og 
mynt er 11 manns að meðtöldum aðalfé-
hirði og gjaldkerum. Þar af vinna 6 manns 
við greiningu, talningu og pökkun seðla 
og 2 við mynt. Starf við seðla hefur þróazt 
þannig í seðlagreiningardeild, að árið 1961 
var fulltalið og gengið f r á 8,7 millj. seðla, 
árið 1966 16,3 millj. seðla og árið 1970 11,6 
millj. seðla. Er hér átt við notaða seðla, 
sem berast til baka úr umferð og fá um-
rædda afgreiðslu og lenda annað hvort í 
brennslu eða umferð á ný. Fóru þannig um 
seðlagreiningu bankans rúmlega 133 millj-
ónir notaðra seðla f rá 1961 til ársloka 1970. 

Í árslok 1970 voru 82% seðlamagns i 
1000 króna seðlum, 5,5% í 500 króna seðl-
um og 10% í 100 króna seðlum. Af mynt 
í umferð voru þá 38% í 50 króna mynt, 
36,5% í 10 króna mynt og 15% í 5 króna 
mynt. 

Seðladreifingu utan Reykjavíkur annast 
bankinn í samvinnu við banka og spari-
sjóði á 17 stöðum á landinu. 

Langt er síðan bankarnir í Reykjavík 
tóku sig saman um dagleg skipti ávísana, 
sem fóru f ram í Landsbankanum. Þessi 
starfsemi komst í fast form 1. október 1957 
með stofnun ávísanaskiptadeildar við Seðla-
bankann, en við hana starfa nú 7 manns. 
Koma full trúar banka og sparisjóða á 
Reykjavíkursvæðinu daglega saman í Seðla-
bankanum og skiptast á ávísunum, sem 
þeir hafa innleyst hver á annan. Á föstu-
dögum fara skiptin f ram tvisvar, fyr i r og 
eftir hádegi. E r útkoma hvers aðila við 
þessi skipti, jákvæð eða neikvæð, færð á 
reikning hlutaðeigandi stofnunar við Seðla-
bankann. 

Þá annast deildin skipti ávísana ríkis-
sjóðs, ríkisstofnana og sparisjóða utan 
Reykjavíkur, en þeir hafa flestir reikning 
við Seðlabankann. Annast bankinn og ýms-
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ar aðrar færslur vegna þessara sparisjóða 
og er í reynd umboðsaðili þeirra í Reykja-
vík. 

Heildarupphæð ávisana, sem fóru um 
ávísanaskiptin árið 1961, var 11.700 millj. 
kr., en árið 1970 65.400 millj. kr., sem er 
aukning um 462% á tímabilinu. Ávísanir, 
sem framvísað er í þeim banka, sem þær 
eru gefnar út á, koma ekki til ávísanaskipta. 

Að því er varðar fjölda ávisana í ávís-
anaskiptum er mest álag þriðjudaga og 
föstudaga, og er magnið hvorn daginn milli 
20 og 25 þúsund. Yfir alla vikuna (mánu-
daga til föstudaga) er fjöldi ávisana milli 
80 og 90 þúsund. 

Þá framfylgir ávísanadeild reglum, sem 
bankarnir hafa sett til að sporna við mis-
notkun ávísana. E r þetta gert með upp-
lýsingastarfsemi, lokun ávisanareikninga, 
sérstökum ávísanakönnunum og fleiri að-
gerðum. Hefur bankinn í þessu sambandi 
innheimt f r á 1964 allar innistæðulausar 
ávísanir, sem f ram koma í ávísanaskiptum. 
Nema sektargreiðslur yfir 10% af f já r -
hæð ávísana, og er þeim varið til menn-
ingar- og mannúðarmála. 

Meðal verkefna Seðlabankans er að ann-
ast bankaviðskipti ríkissjóðs. Skipta reikn-
ingar ríkissjóðs og ríkisstofnana við bank-
ann tugum, bæði innistæðureikningar og 
skuldareikningar. Reikningar ríkissjóðs eru 
notaðir til hinna ýmsu þarfa hans, bæði 
aðalviðskiptareikningur og aðrir, og eru 
viðskipti um suma þeirra, eins og að lík-
um lætur, mjög mikil. Frá 1960 hafa laun 
úr ríkissjóði verið greidd með ávísunum 
á reikninga við bankann, og f rá 1968 hafa 
ríkissjóðsávísanir verið útgefnar til greiðslu 
úr reikningi við bankann, en þær voru áður 
innleystar h já ríkisféhirði. Auk viðskipta 
ýmissa ríkisstofnana, sem eru á fjárlögum, 
eru margir opinberir sjóðir í viðskiptum 
við bankann, auk fjárfestingarlánasjóðs. 

Við gengisbreytingar undanfarinn áratug 
hafa verið stofnaðir sjóðir á nafni ríkis-
sjóðs með gengismun afurða og fleira. Öll 
störf við innheimtu, greiðslur og uppgjör 
þessara sjóða hafa verið unnin við Seðla-
bankann í gjaldeyriseftirlitinu. 

Einn veigamesti þát tur í starfi Seðla-
bankans er að vera banki peningastofnana, 

þ. e. banka og sparisjóða og fleiri stofnana. 
Hér að framan hefur verið stuttlega vik-

ið að peningamálalegum afskiptum Seðla-
bankans af innlánsstofnunum. Hin banka-
lega hlið fer einkum fram í reikningsvið-
skiptum þessara stofnana við hann. 

Viðskiptareikningar innlánsstofnana, 
reikningar fjárfestingarlánasjóða, ríkis-
sjóðs og ríkisstofnana, auk erlendra reikn-
inga, skuldareikninga og rekstrarreikninga 
við bankann, eru færðir í aðalbókhaldi hans 
undir stjórn aðalbókara. Starfsfólkið er 
samtals 7 manns. 

Lánsviðskipti eru fyrst og fremst við 
endurkaupa- og verðbréfadeild bankans, en 
þar vinna 3 starfsmenn. Lánveitingar eru 
í formi endurkeyptra víxla viðskiptabanka 
út á flestallar framleiðsluvörur sjávarút-
vegs og landbúnaðar og út á iðnaðarvörur í 
vaxandi mæli. Er upphæð endurkaupanna 
mjög háð árstiðasveiflum i framleiðslu at-
vinnuveganna. Á árinu 1970 urðu þau mest 
í maímánuði, 1.962 millj. kr. Vaxtakjör 
Seðlabankans á afurðalánum eru f rá 5,25% 
til 6,75% á ári. 

Þá veitir Seðlabankinn innlánsstofnun-
um lán í ýmsu öðru formi. Má þar nefna 
víxillán gegn verðbréfum og reikningslán. 
Lánveitingar eru og í formi verðbréfakaupa. 

Frá 1961 hefur Seðlabankanum verið 
falið að annast bankaeftirlit, það er eftirlit 
með starfsemi banka, sparisjóða, innláns-
deilda samvinnufélaga og Söfnunarsjóðs 
Íslands. Skal bankaeftirlitið fylgjast með 

því, að innlánsstofnanir fylgi lögum og regl-
um, sem hverju sinni gilda um starfsemi 
þeirra. Einnig er því heimilt að gera at-
hugasemdir, ef það telur hag eða rekstur 
innlánsstofnunar óheilbrigðan. Starfa 3 til 
4 menn við Seðlabankann að þessu verk-
efni. Fara þeir reglulega í innlánsstofn-
anir til bókhaldslegs eftirlits og til þess 
að fylgjast með rekstri og útlánum þeirra 
og allri framkvæmd. Inn á við vinnur 
bankaeftirlitið að úrvinnslu skýrslna f rá 
innlánsstofnunum um viðskiptaveltu og 
efnahag þeirra. Bankaeftirlitið annast út-
reikning og innheimtu bindiskyldu innláns-
stofnana, það athugar og semur álitsgerð-
ir varðandi almenna skipulagningu og rekst-
ur innlánsstofnana, og það veitir einkan-
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lega sparisjóðunum margvíslega aðstoð. 
Þess má geta hér, að sparisjóðir í landinu 
eru nú 53, innlánsdeildir 44 og viðskipta-
bankar 7. 

Erlend viðskipti. 
Seðlabankinn annast um gjaldeyrisvara-

sjóð landsins, varðveizlu hans og ávöxtun 
í erlendum ríkistryggðum skuldabréfum 
eða innistæðureikningum hjá aðalviðskipta-
bönkum bankans i Evrópu og Ameríku. Er 
gjaldeyrisvarasjóðurinn fyrst og fremst 
ávaxtaður í bandarískum dollurum og sterl-
ingspundum og auk þess nokkuð í þýzkum 
mörkum, sænskum krónum og öðrum gjald-
miðli, sem ástæða þykir til að kaupa. 

Nettóvaxtatekjur Seðlabankans á s.l. ári 
af gjaldeyrisinnistæðum og erlendum verð-
bréfum námu um 239 millj. króna. Tekjur 
þessar voru óvenju háar s.l. ár, þar sem 
vextir utanlands voru hagstæðir. 

Auk varðveizlu gjaldeyrisforðans sér 
Seðlabankinn gjaldeyrisviðskiptabönkum 
og ríkissjóði fyr i r gjaldevri þeim, sem þeir 
þurfa vegna sinna viðskipta, og Seðlabank-
inn kaupir af gjaldeyrisviðskiptabönkunum 
þann gjaldeyri, sem þeir hafa ekki þörf 
fyr ir hverju sinni. Gjaldeyrismiðstöð bank-
ans er á aðalskrifstofu, og eru dagleg störf 
við þessi gjaldeyrisviðskipti og við ávöxtun 
gjaldeyris unnin þar undir stjórn skrif-
stofustjóra. Ja fnf ramt þessu sér Seðla-
bankinn um daglega skráningu erlends 
gjaldeyris gagnvart íslenzkri krónu. 

Bankinn hefur ja fnf ramt það verkefni 
að sjá um undirbúning og gerð opinberra 
greiðslusamninga við erlenda aðila og hef-
ur f járhagslega aðild að Alþjóðagjaldeyris-
sjóðnum auk samskipta við ýmsar aðrar al-
þjóðlegar f jármálastofnanir . 

Þá hefur Seðlabankínn annazt erlenda 
lánsfjáröflun fyrir ríkissjóð og ýmsa opin-
bera aðila. Hann sér um endurlán láns-
f jár ins innanlands og síðan um innheimtu 
og umsýslu. 

Með gjaldeyrislöggjöfinni er Seðlabank-
anum falið eftirlit með gjaldeyrisnotkun 
og skilum aflaðs gjaldeyris, eftirlit með er-
lendum lántökum og skýrslugerð um gjald-
eyrismál. Starfa í gjaldeyriseftirlitinu 11 

manns að þessu verkefni, en það hefur 
ja fnf ramt á hendi störf við Verðjöfnunar-
sjóð fiskiðnaðarins. Meginskýrsluvinnan 
um gjaldeyrismál fer þó f ram í hagfræði-
deild bankans. 

Hagskýrslugerð liagfríeðideildar 
Seðlabankans. 

Hagfræðideild Seðlabankans annast 
skýrslugerð um peningamál, þar sem tekið 
er saman mánaðarlegt yfirlit um einstaka 
banka, bankakerfið í heild og allar inn-
lánsstofnanir. Nánari athuganir og rann-
sóknir eru framkvæmdar, eftir því sem að-
stæður leyfa og þörf krefur hverju sinni. 
Áætlanir eru gerðar um þróun peninga-
mála f ram i tímann, meðal annars sem lið-
ur í samstarfi við Efnahagsstofnunina um 
gerð þjóðhagsreikninga og þjóðhagsspár. 

Auk skýrslugerðar um peningamál inn-
lánsstofnana annast hagfræðideildin upp-
lýsingasöfnun og skýrslugerð varðandi 
fjárfestingarlánasjóði, lífeyrissjóði og 
tryggingarfélög, og unnið er að gerð heild-
arfjármagnsreikninga fyrir þjóðarbúskap-
inn. Einnig er nú verið að vinna að undir-
búningi að stofnun kaupþings. 

Mánaðarlega eru gerðar skýrslur um 
gjaldeyrisforða gjaldeyrisbankanna og 
hreyfingar h já þeim i erlendum gjaldeyri. 
Um greiðslujöfnuð við útlönd eru gerðar 
skýrslur ársfjórðungslega og heildarársyfir-
lit og í því sambandi safnað frumheimildum 
f rá einstökum aðilum og unnið úr og byggt 
á upplýsingum frá öðrum opinberum stofn-
unum, t. d. Hagstofunni. Þá eru gerðar 
áætlanir um greiðslujöfnuð fram í tímann 
í samstarfi við Efnahagsstofnunina um 
gerð þjóðhagsreikninga. 

Hagfræðideild annast rannsóknir á 
rekstrarafkomu og fjárhagslegri stöðu ým-
issa fyrir tækja, m. a. í sambandi við end-
urkaup rekstrar- eða afurðalána og gerð 
rekstrar- og greiðsluáætlana í því sam-
bandi. Gerðar eru athuganir á hagkvæmni 
f járfest ingarfyrirætlana og fjármögnun til 
þeirra, þar sem meðal annars er gerður 
samanburður á tilboðum og lánskjörum. 
Ýmsar greiðsluáætlanir eru gerðar bæði 
fyr ir bankann sjálfan og opinbera aðila. 
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Samstarf er við Efnahagsstofnunina um 
undirbúning framkvæmdaáætlana ríkis-
stjórnarinnar. Ráðgjafar- og þjónustustörf 
á ofangreindum sviðum eru innt af hendi 
fyr i r ríkisstjórnina og ýmsa aðra opinbera 
aðila. 

Margvíslegar niðurstöður af skýrslugerð 
hagfræðideildar eru birtar í ársskýrslu 
Seðlabankans og Fjármálatíðindum, og ým-
islegt er einnig birt í Hagtíðindum og Stat-
istical Bulletin. Hagfræðideild annast út-
gáfu ársskýrslunnar og Fjármálatíðinda og 
einnig útgáfu bókarinnar Iceland, sem síð-
ast kom út 1967, en ný útgáfa er nú í und-
irbúningi. 

Að þessum verkefnum og öðrum, sem 
þeim fylgja, s tarfa alls 15 manns i hag-
fræðideild bankans. 

Umsjón með rekstri opinberra sjóða. 
Framkvæmdasjóður Íslands er stofnað-

ur með lögum nr. 66/1966 og tók til s tarfa 
1. janúar 1967. 

Framkvæmdasjóður er sjálfstæð stofn-
un í eigu ríkisins og heyrir undir f jármála-
ráðherra. Sjóðurinn er í vörzlu Seðlabank-
ans, en með aðskildum f j á rhag og bókhaldi. 
Sjóðurinn veitir annars vegar fé til þeirra 
fjárfestingarlánasjóða, er veita einstök lán 
til framkvæmda, og hins vegar til meiri 
há t tar opinberra framkvæmda. 

Framkvæmdasjóður tók við öllum eign-
um og skuldum Framkvæmdabanka Íslands, 
er lagður var niður í árslok 1966. Sjóðnum 
er heimilt að afla lánsf jár bæði innan lands 
og erlendis. Ríkissjóður ábyrgist allar inn-
lendar skuldbindingar sjóðsins, auk þeirra 
erlendu og innlendu skuldbindinga, er sjóð-
urinn tók við af Framkvæmdabankanum. 

Stjórn Framkvæmdasjóðs er í höndum 
7 manna, kosinna á Alþingi til f jögurra 
ára í senn, en umsjá og rekstur hans er í 
höndum Seðlabankans, er annast bókhald 
og daglegan rekstur, svo og skýrslugerð 
alla. 

Á árunum 1967—1970 lánaði Fram-
kvæmdasjóður um 1359 millj. kr. eða að 
meðaltali um 340 millj. kr. á ári. Heildar-
útlán Framkvæmdasjóðs í árslok 1970 námu 
um 3500 millj. kr. 

FJÁRMÁLATÍÐINDI 

Framkvæmdasjóður hefur nána samvinnu 
við þá fjárfestingarlánasjóði, sem hann 
veitir lán til, varðandi fjárhagsáætlanir 
sjóðanna og þær framkvæmdir, sem brýn-
ust þörf er að styðja hverju sinni. 

Samkvæmt samkomulagi við f jármála-
ráðuneytið f r á 1962 tók Seðlabankinn að 
sér starfrækslu Ríkisábyrgðasjóðs, sem 
stofnaður var með lögum nr. 49/1962. Hlut-
verk sjóðsins er einkum tvíþætt, annars 
vegar skal hann hafa milligöngu um veit-
ingu ríkisábyrgða og sjá í því sambandi 
um mat á eignum ábyrgðarbeiðenda og 
framkvæma athugun á f járhag þeirra, hins 
vegar skal hann greiða kröfur, sem á ríkis-
sjóð falla sem ábyrgðaraðila, og sjá um 
innheimtu á slíkum kröfum, eldri sem yngri. 

Þá er Ríkisábyrgðasjóði enn fremur fal-
in umsjá þeirra lána, er ríkissjóður tekur 
og endurlánuð eru til ýmissa framkvæmda. 
í árslok 1970 nam höfuðstóll þeirra skulda-
bréfa, er Ríkisábyrgðasjóður hefur til inn-
heimtu fyr i r ríkissjóð, 3975 millj. króna. 

Þá annast Seðlabankinn vörzlu, daglega 
afgreiðslu og bókhald Orkusjóðs og Hafna-
bótasjóðs. 

Orkusjóður, sem starfar skv. orkulög-
um f r á 1967, tók það ár við eignum og 
skuldbindingum Raforkusjóðs og Jarðhita-
sjóðs og veitir lán til raforkuframkvæmda 
og nýtingar jarðhita. Námu heildarútlán 
sjóðsins í lok s.l. árs 1131 millj. kr. 

Heildarútlán Hafnabótasjóðs voru 79 
millj. kr. í árslok 1970, og starfar hann 
skv. hafnalögunum f rá 1967. 

Báðir sjóðirnir eru í eigu ríkissjóðs og 
lúta hlutaðeigandi ráðuneytum. 

Starfsfólk við framangreinda f jóra sjóði 
er 10 manns. 

Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins var 
stofnaður með lögum nr. 72 f rá 1969 og 
tók til s tarfa á s.l. ári. Er afgreiðsla hans 
í höndum Seðlabankans, og fer hún fram, 
eins og áður segir, í gjaldeyriseftirliti bank-
ans. Hlutverk sjóðsins er að draga úr áhrif-
um verðsveiflna, er verða kunna á útflutn-
ingsafurðum fiskiðnaðarins. 

Iðnþróunarsjóðurinn tók til starfa á s.l. 
ári með framlagi Norðurlandanna. Hann 
er undir eigin stjórn og er algerlega sjálf-
stæður, en Seðlabankinn leggur honum til 
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húsnæði og nauðsynlega aðstöðu, auk nokk-
urrar sérfræðiþjónustu. Tilgangur sjóðsins 
er að stuðla að tækni- og iðnþróun við að-
ild Íslands að EFTA og auðvelda aðlögun 
iðnaðarins í því sambandi. 

Skipulag deilda, starfslið og starfsaðstaða. 
Skipulagslega er bankanum skipt í þr jár 

aðalgreinar, bankadeild, f járfestingarlána-
sjóði og hagfræðideild. Þar að auki eru 
bankaeftirlit, gjaldeyriseftirlit og endur-
skoðun, sem hafa nokkra sérstöðu. 

Fjöldi starfsfólks Seðlabankans og aðal-
starfsskipting var þannig í árslok 1970: 

Bankadeild Starfsfólk 
Aðalskr i f s tofa 7 
Aða l f j á rh i r z l a o. f l . 

seðlar og mynt . . . 11 
afgreiðsla 3 
ávísanaskipti 7 21 

Aðalbókhald 7 
Lögfræðingar 3 
Endurkaupa- og verðbréfadeild 3 
Annað, þ. m. t . þ jónus tugre ina r 10 51 

Fjárfestingarlánasióðir . 10 
Hagfræöideild 15 

Bankaef t i r l i t 4 
Gja ldeyr isef t i r l i t 11 
Endurskoðun 5 

96 

Nokkrir ofantaldir starfsmenn í þjón-
ustugreinum vinna einnig fyr i r Landsbank-
ann, og nokkrir vinna hálfan daginn. Sextán 
starfsmenn eru lausráðnir. 

Bankabyggingin við Austurstræti 11 er 
í sameign Seðlabankans og Landsbankans. 
Var hún tekin í notkun árið 1924. 

Eru báðir bankarnir nú þar til húsa og 
einnig í Hafnarstræti 10—12, en það hús 
er í eigu Landsbankans. Auk þess hafa 
báðir bankarnir orðið að taka á leigu hús-
næði á öðrum stöðum í bænum til þess að 
skapa nauðsynlega starfsaðstöðu. 

Vegna þeirra miklu skipta, sem Seðla-
bankinn og þeir sióðir, sem hann hefur 
umsjá með, hafa við viðskiptabankana, rík-
isstofnanir og atvinnulífið, er eðlilegt, að 
aðsetur bankans sé í nálægð við aðalstöðv-
ar viðskiptalífsins. Út f r á þessu sjónar-
miði hefur nú um árabil verið unnið að 
undirbúningi byggingar fyr i r framtiðar-
aðsetur Seðlabankans, en ákvörðun í því 
efni hefur enn ekki verið tekin. 



Magni Guðmundsson: 

Neytendalán 

INNGANGUR 

Tuttugasta öldin hefur verið nefnd öld 
hins óbreytta borgara. Nokkur mót-

sögn felst í þessu, því að hinn óbreytti 
borgari á ósjaldan í vök að verjast í sam-
keppnisþjóðfélaginu. Veldur því raunar 
öðru f remur hans eigið kæruleysi og óaf-
sakanleg fávísi um lagaleg og hagræn efni. 

Sérstakt hlutverk og skylda stjórnvalda 
er að vernda þá, sem standa höllum fæti 
í samfélaginu. Ef litið er til kaupsýslustétt-
arinnar annars vegar og fákunnandi al-
múgamannsins hins vegar, leikur tæpast. 
vafi á því, hvor aðilinn er í veikari samn-
ingsaðstöðu á markaðinum. Er skemmst 
af að segja, að á liðnum árum hefur víða 
um lönd verið gert mikið átak til þess að 
rétta hlut þeirra, sem minna mega sín. Sett 
hefur verið margháttuð löggjöf, sem í heild 
má fella undir hugtakið neytendavernd. 

Hjá okkur er nær alger eyða á þessu sviði. 
Hér verða gerðir að umræðuefni þeir 

þættir neytendaverndar, er varða lánastarf-
semi — bæði af hálfu peningastofnana og 
verzlana. Þetta er mikið mál og allflókið, 
en stiklað var á fáeinum atriðum þess í 
stuttri yfirlitsgrein í Fjármálatiðindum, 
júní—des.-hefti 1970, bls. 130—135. Er les-
endum vísað til hennar, áður en lengra er 
haldið, því að ástæðulaust er að endur-
taka það, sem þar segir. 

Í lesmáli um neytendalán, sem á eftir 
fer, verður reynt að gera grein fyr i r þeim 
vanda, sem við er að et ja í lánsviðskiptum 
af þessu tagi, en síðan skýrt f r á ráðstöf-
unum, sem gerðar hafa verið til úrlausnar. 

Mun stuðzt við reynslu engilsaxneskra 
þjóða: Bandaríkjanna og Kanada, Bretlands 
og Ástralíu. Ber margt til þess. í fyrsta 
lagi á löggjöf um neytendalán sér langa 
sögu í þessum löndum. í öðru lagi er af-
borgunarkerfi þar í mjög almennri notkun. 
Loks hefur greinarhöfundur mestan kunn-
ugleika á þessum málum i nefndum lönd-
um, einkum Kanada. 

Öll hafa þessi f jögur ríki sömu laga-arf-
leifð. Enda þótt þau hafi ekki ávallt fylgzt 
að í neytendalöggjöfinni og hvert um sig 
leggi misjafna áherzlu á einstaka þætti, 
hafa þau stefnt í sömu áttina. Einu er 
óhætt að slá föstu nú þegar: Því auðveld-
ara er að ráða bót á misfellum sem fyrr 
er snúizt gegn þeim — og þeim mun minni 
er andstaða hagsmunahópa. Stórum örð-
ugra er um vik, þegar óheilbrigðir við-
skiptahættir hafa náð að festa rætur. Þessa 
mættum við Íslendingar vera minnugir, er 
við höldum að okkur höndum um allar að-
gerðir í þessum efnum. 

Skilgreiningaratriði. Hvað táknar orðið 
neytandi? í skýrslu brezkrar þingmanna-
nefndar 1962 er það einfaldlega skilgreint 
þannig: Einstaklingur, sem kaupir vörur 
(eða þjónustu) til eigin nota eða neyzlu. 

Neytendalán eru hins vegar skv. kanad-
ískri skilgreiningu lán, sem veitt eru ein-
staklingum til greiðslu á vöru eða þjón-
ustu í þeirra eigin þarfir sem neytenda. 
Þetta undanskilur lán til atvinnurekstrar 
eða fyr i r tækja og einnig lán til einstakl-
inga, ef þau eru notuð til húsbyggingar 
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(fjárfestingar) eða verðbréfakaupa. Neyt-
endalán ganga þannig til hluta, sem eru 
þess eðlis að endast stutt, eins og t. d. mat-
væla og fatnaðar, eða hluta, sem „slitna 
á tiltölulega skömmum tíma", eins og t. d. 
húsbúnaðar og bifreiða. Þessi síðarnefndi 
vöruflokkur kallast venjulega varanlegar 
neyzluvörur. Það skal tekið fram, að skil-
greining neytendalána er nokkuð breyti-
leg í einstökum löndum. T. d. telja Banda-
ríkjamenn lán til einkaíbúða með öðrum 
neytendalánum. 

Neytendalán skiptast í tvo meginflokka: 
(1) Peningalán og (2) vörukaupalán, sem 
byggjast á samningi um einhvers konar 
greiðslufrest. Getur þar verið um að ræða 
mánaðarreikninga, afborgunarreikninga 
eða veltireikninga, eins og nánar var skýrt 
í grein Fjármálatiðinda, júní—des.-hefti 
1970, bls. 132. 

Vöxtur lánsverzlunar. — Sú hugmvnd að 
selja vöru eða þjónustu gegn greiðslum, 
sem dreifast yfir nokkurt tímabil, er síður 
en svo ný af nálinni. Hún var þekkt í Kan-
ada þegar um miðja 19. öld. Flestir eldri 
sölusamningar af því tagi vörðuðu hesta, 
sem þá voru helzta samgöngutækið. Það er 
því varla nein tilviljun, að nálega helming-
ur afborgunarlána vestan hafs i dag er 
vegna kaupa á bifreiðum. — Bein pen-
ingalán eru að sjálfsögðu enn eldra form, 
og því snerist fyrsta löggjöf um þau ein-
vörðungu. 

Eftirspurn eftir vörukaupalánum í engil-
saxneskum löndum var fremur dræm á 
fjórða tug aldarinnar sökum kreppu og 
atvinnuleysis. Á striðsárunum var slíkum 
lánum haldið niðri með löggjöf vegna þjóð-
arhagsmuna (hættu á verðbólgu). Það var 
framkvæmt með þeim hætti að lögbjóða 
lágmark útborgunarfjárhæðar og hámark 
afborgunartíma. Ákvæði voru aftur sett 
1951 af völdum Kóreustyrjaldarinnar. Síð-
an hófst stöðug og hröð aukning neytenda-
lána af öllum flokkum. Hafa þau náð slíku 
umfangi, að þau mega teljast meiri háttar 
atvinnugrein, sem stendur á eigin fótum, 
„aðskilin og óháð vörusölunni, sem að baki 
liggur", eins og sérfræðingur í þessum 
efnum komst að orði. Allt að helmingur 

viðskipta í verzlunum fer f ram með 
greiðslufresti í einhverri mynd. Hefur af-
borgunarkerfið að verulegu leyti komið i 
stað peninga sem miðill til öflunar bæði 
á nauðsynjum almennings og þeim munað-
arvörum, er hann getur veitt sér. Af töl-
um, sem birtar voru í júní—des.-hefti Fjár-
málatíðinda 1970 og á öðrum stað í þessu 
hefti (bls. 158), má ráða, hvert stefnir hér-
lendis. 

Vestan hafs skrifast % þjóðareyðslunn-
ar (national expenditure) á neytendur. 
Liggur i augum uppi, hver áhrifin eru á 
efnahagslífið. Hitt skiptir að sjálfsögðu 
líka máli, að mikill hluti kaupgetunnar á 
ári hverju fer til greiðslu á vöru og þjón-
ustu, sem þegar er meðtekin, og um leið 
er tekjum ráðstafað fram í tímann til kaupa 
á hlutum, sem nota skal í dag. 

Neytendalán eru oft mæld sem hlutfall 
á móti þjóðartekjunum (GNP) eða hlut-
fall á móti persónulegum ráðstöfunartekj-
um, sem eru liður í þjóðartekjunum. Tölur 
í Kanada og Bandaríkjunum á tímabilinu 
1948—1963, sem gefnar eru í töflu I, sýna 
glögglega þróunina. 

T A F L A I 
Neytendalán sem Idutfall á móti þjóðartekjum 
og persónulegum ráöstöfunartekjum í Kanada 

og U.S.A. 194-8—1963. 

Hlutfa l l á móti 
þ jóðar tek jum 

Hlutfa l l á móti 
persónulegum 
ráðs t . tek jum 

A r Kanada U.S.A. Kanada U.S.A. 

1948 4.3 5.0 
1953 . . . . 7.0 8.2 
1958 8.8 9.2 
1963 11.1 10.9 

5.9 6.8 
10.4 11.6 
12.6 13.0 
16.0 16.0 

Hvernig verður aukning neytendalána 
skýrð? Enda þótt neytendalán í einhverju 
formi hafi tíðkazt f rá fornu fari, uxu þau 
þá fyrst til muna, er varanlegar neyzluvör-
ur á tiltölulega háu verði komu til sögunn-
ar. Þar ber f ramar öðru að nefna bifreið-
ina, sem varð almenningseign á árunum 
milli heimsstyrjaldanna. Eft ir seinni heims-
styrjöld ruddu heimilisvélar sér til rúms 
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Kæliskápar, ryksugur og önnur slík áhöld 
stóðu þá hverjum manni til boða og þóttu 
sjálfsagðir hlutir. Næst í röðinni voru út-
varps-, sjónvarps- og segulbandstæki, dýr-
ar hljómplötur og plötuspilarar. Um leið 
og þörfin fyr i r neytendalán varð almenn, 
spruttu upp stofnanir, sem veittu slíka fyr-
irgreiðslu. Og samtímis breyttist hugarfar 
og afstaða fólks gagnvart skuldasöfnun 
til að afla neyzluvarnings. Að taka „eyðslu-
lán" hafði jafnan talizt hið mesta fyrir-
hyggjuleysi. Forsendan fyrir allri þróun-
inni var svo að sjálfsögðu þenslan í tekjum 
neytenda, sem verið hefur á síðari árum, — 
með vaxandi kröfum um híbýlaprýði og 
þægindi. 

Lánakerfi. — Tafla II sýnir skiptingu 
neytendalána milli lánsaðila í Kanada, eins 
og hún var í lok árs 1965, en heildarfjár-
hæð útistandandi nam þá nál. 7 milljörðum 
dala. 

T A F L A II 
Skipting neytendalána í Kanada 

Desember 1965. 

í millj. $ 
Pen inga lán : 

Viðskiptabankar 2.186 
Smálánafé lög 962 
L í f t rygg inga r fé lög 407 
Spar is jóðir 856 

Vörukaupa lán : 
Sölulánafélög og b i f re iðasa lar 1.162 
Verzlanir 1.196 
Olíufélög 68 
Smálánafé lög (endurkeypt) . . 67 

Samtals 6.904 

félög. Þarna er hins vegar að finna svo-
nefnd smálánafélög (small loans eða con-
sumer loans companies), sem eru ekki til 
á Íslandi. Staða þeirra var mörkuð með 
lögum 1939, er fengu 6 félögum og 79 ein-
staklingum (money-lenders) leyfi og rétt-
indi til lánastarfsemi. Grundvallaratriði 
laganna var ákvæði um lánskostnað að 
meðtöldum vöxtum. Lánskostnað ber að 
reikna í einu lagi sem hundraðshluta á 
mánuði á höfuðstólinn, eins og hann er á 
hverjum tíma, og gjaldið má ekki taka 
fyr i r f ram eða draga f r á útborgunarfjárhæð. 

Ef peningalánari óskar að kref jast meira 
en 1% á mánuði, verður hann að sækja 
um heimildarskjal (licence) til f jármála-
ráðherrans. Eru reglur fremur rúmar, þar 
sem einkalán eru oftast smá og til skamms 
tíma og lánskostnaður er ekki í beinu 
hlutfalli við upphæð lánsins. Hæsta leyfilegt 
lánsgjald er 2% á mánuði á fyrstu $300, 
1% á næstu $700 og 0,5% á næstu $500 — 
upp að $1.500. Raunverulegir vextir verða 
því eins og segir í töflu III. 

T A F L A I I I 
Hæsti leyfilegi lánskostnaður í framkvæmd 

skv. Smálánalögum — fjórar valdar 
lánsfjárhæöir. 

Hundraðshlu tar 
Lánsfjárhæðir 

Á mánuði Á ári 

$ 
300 2.00 24.00 
500 1.81 21.72 

1.000 1.48 17.76 
1.500 1.27 15.24 

Þessi seinni tafla gefur nokkra innsýn í 
lánakerfi Kanada, sem er dæmigert fyr ir 
engilsaxnesk lönd. Það kann í fyrs tu að 
virðast frábrugðið okkar kerfi, en er það 
þó ekki svo mjög, ef betur er að gáð. Hvað 
sem því líður er ekki ólíklegt, að þróunin 
verði á þessa lund hér heima, er t ímar líða, 
og skal því staldrað ögn við töfluna. 

Af þeim stofnunum, sem veita peninga-
lán, eru viðskiptabankar og sparisjóðir í 
megindráttum með svipuðu sniði og h já 
okkur. Sama er að segja um líftryggingar-

Opinberum starfsmönnum er falið að 
gera könnun á bækistöðvum sérhvers leyf-
ishafa a. m. k. einu sinni á hverjum 12 
mánuðum, og árlegu rekstrar- og efnahags-
yfirliti ber að skila á eyðublaði, sem stjórn-
völdin láta í té. Er þetta gert til eftirlits 
og aðhalds. 

Upphaflegt hlutverk þessara félaga og 
einstakra peningalánara var að fullnægja 
þörfum nauðstaddra neytenda fyrir smá-
lán til skamms tíma. Þau hafa hins vegar 
smám saman tekið að hækka lánsfjárhæðir 
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og endurkaupa sölusamninga verzlana. Eru 
smálánafélögin raunar afbrigði svonefndra 
sölulánafélaga (sales finance companies), 
sem verða rædd hér á eftir, og mörg þeirra 
hafa orðið „finance" í nafninu (sbr. t. d. 
smálánafélagið Household Finance Corpora-
tion of Canada). Markalínan milli smálána-
félaga og viðskiptabanka liggur fremur í 
tekjum lántakenda en stærð sjálfra lán-
anna. 

Á fyrri áratugum aldarinnar voru lán 
af þessu tagi ekki háð neinum lögum eða 
reglum, og kvartanir heyrðust stundum 
um okurvexti og aðra harðdrægni. Smá-
lánafélögin og lögin um þau spruttu upp 
af nauðsyn. Þau hafa gefizt mjög vel, og 
þá sjaldan þurft hefur að beita refsiákvæð-
um, stafaði slíkt af misskilningi, en ekki 
beinni tilraun til þess að skjóta sér undan 
fyrirmælunum. Hliðstæða þeirra hérlendis 
eru fjármálamenn, eins og þeir kalla sig, 
og þá vaknar spurningin, hvort ekki sé 
tímabært orðið að setja um starfssvið 
þeirra skýr og sanngjörn ákvæði, er síðan 
verði framfylgt af festu. Reynslan í Kanada 
lofar a. m. k. góðu. 

Ef við víkjum nú að vörukaupalánum í 
töflu II hér að framan, rekumst við einnig 
þar á stofnun, sem vantar í íslenzka f jár -
málakerfið. Það eru sölulánafélögin, sem 
kaupa „pappíra" af verzlunum, en svo nefn-
ast í daglegu tali vörukaupasamningar með 
afborgunarkjörum, sem gerðir eru milli 
smásala og viðskiptavina þeirra. Þessi fé-
lög uxu úr grasi eftir fyrr i heimsstyrjöld 
og lögðu þá einkum f ram fé til bifreiða-
kaupa. Síðan hafa þau látið húsbúnað til 
sín taka. Hafa þau verið í stöðugum vexti 
— og eru að sínu leyti stærsti hópur ein-
stakra lántakenda á peningamarkaðinum. 
Þau lúta ekki sérstökum lagaákvæðum, 
heldur almennri löggjöf um atvinnufyrir-
tæki. Og þau senda engin reikningsyfirlit 
til opinberra aðila — að hætti smálána-
félaga. 

Sjálf telja félögin sig hvorki til smá-
kaupmanna né peningalánara, en kveðast 
þó fást við „lánastarfsemi". Hin stærri 
þeirra eiga smálánafélög að dótturfyrir-
tækjum, jafnvel einnig tryggingarfélög, sem 
annast vátryggingu hinna seldu vara. í 

sölulánafélögum — alveg eins og smálána-
félögum — safnast viðskiptin á fáar hend-
ur. Af 150 sölulánafélögum ráða 4 yfir 
hvorki meira né minna en 80% lánanna. 
Og meginhlutinn gengur, svo sem fyrr 
sagði, til bifreiðakaupa eða liðlega $900 
millj. af $1.162 millj. skv. töflu II. 

Enda þótt sölulánafélagið sé ekki beinn 
aðili að vörukaupasamningi milli smásala 
og viðskiptamanns, hefur það hönd í bagga 
rneð honum. Ef það ætlar að endurkaupa 
samning, vill það gjarnan ráða skilmálum. 
Er ekki óalgengt, að félagið leggi til prent-
uð eyðublöð fyrir samningsgerðina. Er þar 
m. a. að finna yfirlýsingu um framsal vöru-
kaupasamningsins. Einnig fylgir venjulega 
grein, er kveður á um það, að sölulána-
félagið hafi aðgang að kaupmanninum, ef 
viðskiptavinurinn stendur ekki í skilum. 
Hinn síðarnefndi á hins vegar enga slíka 
kröfu á kaupmanninn, ef varan reynist 
gölluð. Oft er í þessum viðskiptum notazt 
við eiginvíxla, sem eru innheimtanlegir, þó 
að ástand vöru hafi verið óviðunandi eða 
hún hafi jafnvel ekki verið afgreidd. 

Keppni er milli sölulánafélaga um kaup 
á afborgunarsamningum. Bjóða þau t. d. 
verzlunum — gegn einkakauprétti — að 
tryggja þeim fé á hagstæðum vöxtum til 
að hafa vörubirgðir. Þannig greiða þau bif-
reiðar, sem bílasalinn kaupir f r á verk-
smiðju. Á sama hátt gefa sölulánafélög 
verzlunum 10—20% gjaldsins, sem þau 
taka af neytendum í vexti og kostnað, 
og líkja þeirri þóknun við umboðslaun, er 
tryggingarfélög borga sölumönnum sín-
um. 

Hér á landi eru samningar af þessu tagi 
og vörukaupavíxlar venjulega seldir við-
skiptabönkunum eða fengnir þeim til inn-
heimtu. Þó er ekki örgrannt um, að „fjár-
málamenn" séu teknir að hasla sér völl á 
þessum vettvangi peningamálanna. 

Lánsgjald. — En hverjir eru ársvextir í 
Kanada af þessum vörukaupalánum (pur-
chase credit) ? Þeir eru breytilegir eftir því, 
hver í hlut á. Ræður þar mestu, hvort við-
skiptamaðurinn telst mikil eða lítil 
„áhætta". Vextirnir eru f rá 10—30% p. a. 
Mun rétt vera, áður en þessum inngangs-
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kafla lýkur, að fara ögn nánar út í þetta 
atriði. 

Þegar rætt er um neytendalán, er sjald-
an notazt við orðið vextir, heldur er talað 
um lánskostnað eða lánsgjald (finance 
charge). Það kostar peninga að taka á leigu 
annarra fé, og gjaldið fyrir notkun þess 
felur í sér a. m. k. þr já af þessum liðum: 

1. Hreina vexti. 
2. Áhættu. 
3. Þjónustukostnað. 
4. Bein útgjöld (t. d. stimpilgjald). 
Hreinir vextir eru skv. túlkun fjármála-

sérfræðings hagfræðilegt hugtak, er varð-
ar gildi þess að nota peninga sem slíka. 
Þeir eru uppbót fyr i r frestun þess að full-
nægja þörfum, sem tafarlaus notkun pen-
inganna hefði leitt til. Af hálfu kaupsýslu-
stéttarinnar er því haldið fram, að ⅓ láns-
kostnaðar sé hreinir vextir, en ⅔ aðrir lið-
ir: opinber eða lögboðin gjöld, starfsmanna-
hald, húsnæði, sími, ritföng, upplýsinga-
öflun, innheimta, trygging gegn tapi o. s. 
frv. — 

Greininni verður nú að öðru leyti skipt í 
þessa þr já kafla: 

I. Vandamál og úrlausnir. 
II. Söguágrip. 

III. Hagræn og félagsleg áhrif neytenda-
lána. 

VANDAMÁL OG ÚRLAUSNIR 
Aukning lánsverzlunar, sem rædd var í 

inngangskafla, hefur haf t í för með sér 
margháttuð vandamál, efnahagsleg og fé-
lagsleg. Við erum í raun réttri öll neytend-
ur vöru og þjónustu, og fyrirfinnst vart sá 
maður — a. m. k. ekki í borg — sem hefur 
ekki einhverju sinni notfært sér lán. Fjöld-
inn allur, sem ,,kaupir nú og borgar síðar" 
hefur tryggt sér lífsgæði, sem hann hefði 
ella án verið. En þeir eru ætíð nokkrir, sem 
misstíga sig vegna ókunnugleika eða of 
mikillar bjartsýni. Flækja þeir sig og fjöl-
skyldur sínar í skuldbindingar, sem verða 
þeim ofviða. Getur svo farið, að afborg-
anir og vextir gleypi nær allar tekjur þeirra, 
þannig að fé skorti fyr i r lífsnauðsynjum. 
Bætir ekki úr skák, að margar tegundir 

lána standa neytendum til boða í verzlun-
um. Aðferðir við útreikning vaxta og kostn-
aðar verða þá gjarnan svo flóknar, að fólk 
hreinlega skilur þær ekki. Oftast bitna 
ókjör á hinum fátækari, því að vel stæðir 
menn, sem hafa góð veð, eiga kost á lán-
um með hóflegum vöxtum í bönkum. 

Þannig skera tvö vandamál sig úr öðr-
um, sem við er að glíma í sambandi við 
neytendalán. Annað varðar þá, sem geta 
ekki gert sér grein fyr ir kostnaði við lán-
tökur og vita því raunverulega ekki, hvað 
þeir gangast undir með vörukaupasamn-
ingi. Hitt snertir lágtekjufjölskyldur, sem 
vantar sárlega fé til kaupa á vöru eða þjón-
ustu, en fá ekki úrlausn í bönkum eða 
sparisjóðum og verða því að sætta sig við 
skilmála peningalánara eða verzlana. Þessi 
atriði verða meginefnið í fyrstu þrem af 
átta þáttum, er falla undir þennan kafla. 

Vitneskja um lánskjör. — Það er skoðun 
margra sérfróðra manna og einnig opin-
berra nefnda, sem fjallað hafa um málið, 
að óvissa og ruglingur varðandi kostnað 
við vörukaupalán stafi beinlínis og aðal-
lega af þeirri siðvenju að miða ekki við 
vexti á ári, svo sem gert hefur verið í alda-
raðir um öll önnur lán, heldur við tvírætt 
hugtak eins og lánsgjald, er tekur til alls 
þjónustukostnaðar samfara viðskiptunum. 
Ársvextir eru nokkuð, sem allir skilja, bæði 
lærðir og leikir, en kaupsýslustéttin vestan 
hafs forðast það orð eins og heitan eldinn. 
Fulltrúar sölulánafélaga hafa látið svo um 
mælt, að þeir reiknuðu viðskipti sín sem 
„ágóða, er hverjir 100 útlánaðir dalir skil-
uðu", — en það er raunar eitt og hið sama 
og að tala í hundraðshlutum. Þessi þóknun 
reyndist vera 12—18%, þegar um bifreiðir 
var að ræða, en 16—24% í smærri vöru-
kaupasamningum, og er svipaða sögu að 
segja af verzlunum. 

1 Kanada var venja verzlana á milli 
heimsstyrjaldanna að veita afslátt fyrir 
staðgreiðslu. Seinna var horfið f rá því og 
lánskostnaður að nokkru innifalinn í verði, 
en hluti hans — oft 5% — látinn koma til 
viðbótar reikningi sem hreint og slétt gjald 
„fyrir afborgunarkjör". 

Nú þekkist varla afsláttur í verzlunum. 
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Gefið er upp staðgreiðsluverð vörunnar 
ásamt með gjöldum fyrir afborgunarþjón-
ustu (instalment service), eins og það er 
kallað. Hins vegar er til kominn mikill fjöldi 
nýrra reikningsforma fyrir þessi lánsvið-
skipti. Mánaðarreikningar og beinir afborg-
unarreikningar valda ekki verulegum erfið-
leikum, heldur ýmis afbrigði svonefndra 
veltireikninga (revolving accounts), sjá 
Fjármálatíðindi, hefti 2/1970, bls. 132.1 

Kerfi veltireikninga átti upptök sín í 
Bandarikjunum og virðist að mestu tak-
markað við Norður-Ameríku. Það er eink-
um notað af stærri vöruhúsum og nær til 
allt að 85 % útlána þeirra. Það hefur greini-
lega aukið sölu þeirra — á kostnað smá-
verzlananna, sem geta ekki alltaf boðið 
upp á þess konar lán og lenda því í verri 
samkeppnisaðstöðu. Áhrif slíks á vöruval 
neytenda — og hagkerfið í heild — eru út 
af fyrir sig íhugunarverð, þó að því atriði 
verði ekki gerð frekari skil að sinni. Þar 
sem lánsgjaldið reiknast eftir á, veit við-
skiptamaðurinn ekki um upphæð þess á 
þeim tíma, sem kaupin fara fram. Þá vitn-
eskju fær hann alllöngu síðar, þegar út-
skrift f rá bókhaldsdeild fyrirtækisins berst 
honum í pósti. En það er sjaldnast í mán-
aðarlok, því að verzlanir reyna að dreifa 
reikningunum yfir allan mánuðinn, svo að 
starfskraftur nýtist betur og jafnar. Eru 
reikningar sendir eftir stafrófsröð við-
skiptamanna eða stafrófsröð heimilisfanga 
þeirra. Ef einhver gerir innkaup rétt eftir 
móttöku reiknings, geta margar vikur liðið, 
áður en hann sér úttekt og áfallinn kostnað. 

Vinsældir veltilána eru einna mestar hjá 
ungu fólki, sem er að byrja búskap. Hinir 
stóru nútíma vörumarkaðir (super-markets) 
með úrvali allra hugsanlegra neyzluvara 
freista þessa unga fólks, þegar unnt er að 
„aðskilja kaupgleðina f rá greiðslukvöl-
inni", eins og komizt hefur verið að orði. 
En nýgift hjón hafa oft keypt sér íbúð, 
eins og tíðarandinn býður, með misjafn-
lega hörðum afborgunarskilmálum. Skulda-
söfnun í formi veltilána getur því dregið 
dilk á eftir sér. 
1 Vel t i re ikningar n e f n a s t einnig á ensku „cye-

lical", „budget" eða „easy-payment" reikn-
ingar . 
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Hér á landi eru veltilán sjaldgæf. Hins 
vegar er staðgreiðsluafsláttur enn algeng-
ur í verzlunum, sem selja varanlegar neyzlu-
vörur. Hann kann að vera 5%, 10% eða 
jafnvel 15%, ef mikil kaup eru gerð. 

Nú skal tekið dæmi þess, hvernig láns-
verzlun gæti farið fram, enda þótt það 
eigi ekki við íslenzkar aðstæður. Hugsum 
okkur mann, sem vill fá húsgögn í íbúð sína 
fyrir kr. 100 þús., en á kr. 50 þús. í reiðu-
fé. Honum er boðinn 10% afsláttur gegn 
staðgreiðslu, svo að verðið yrði kr. 90 þús., 
en afslátturinn tapast, ef ekki er greitt 
út í hönd. Maðurinn notfærir sér greiðslu-
frest, og útborgun er ákveðin helmingur, 
kr. 50 þús. Eftirstöðvar, kr. 50 þús., bjóð-
ast til eins árs með 12% lánsgjaldi. Það 
reiknast í einu lagi á fjárhæðina alla og 
nemur kr. 6 þús. Þessar kr. 6 þús. eru lagð-
ar við stofninn, þannig að skuldin verður 
samtals kr. 56 þús. Henni er skipt niður á 
12 eiginvíxla, — 11 á kr. 4.665 hvern og 1 
á kr. 4.685 — sem falla í gjalddaga, einn 
á mánuði hverjum, unz allir eru greiddir 
innan árs. 

Hver var kostnaður við þetta kr. 50 þús. 
vörukaupalán ? Hann var kr. 6 þús. láns-
gjald að viðbættum kr. 10 þús. staðgreiðslu-
afslætti, sem glataðist, eða samtals kr. 16 
þús. 

Ef sami maður hefði tekið kr. 40 þús. 
víxillán í banka eða sparisjóði til viðbótar 
útborgunarfjárhæðinni, svo að hann ætti 
fyrir staðgreiðsluverðinu, kr. 90 þús., hefðu 
9,5% vextir ásamt stimpil- og burðar-
gjöldum numið alls kr. 2.866, miðað við 
endurgreiðslu með 12 jöfnum afborgunum 
á einu ári. Lánskostnaður skv. dæminu hér 
að ofan var kr. 16 þús., eða meira en fimm 
sinnum hærri (nál. 560%). 

Þannig getur verið um vaxtaókjör að 
ræða. þó að fólk veiti því ekki eftirtekt 
og allt virðist slétt og fellt á yfirborðinu. 
Hafa ýmsir fundið „peningalykt" af þess-
um viðskiptum og sjá í þeim gróða — óháð-
an vörusölunni, sem að baki liggur. 

Hvernig eru vandamál af þessu tagi levst 
í engilsaxneskum löndum? 

Óvíða hefur enn verið farið inn á þá braut 
að ákvarða hámarksvexti á vörukaupalán. 
Hins vegar má telja upplýsingaskyldu um 
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lánskjör orðna algilda reglu. Sérhver aðili, 
einstaklingur, verzlunarfyrirtæki eða félag, 
sem veitir neytendalán, er með lögum skyld-
aður til þess að láta neytandanum í té 
vitneskju um allan kostnað við lánið, 
bæði í formi beinnar peningafjárhæðar og 
vaxta á ári. Venjan er að gera þetta á sér-
stöku blaði, svonefndri skýrslu um skil-
mála (disclosure statement), sem er fest 
við vörukaupasamninginn. Forskrif t að 
skýrslunni og jafnvel einnig sjálf eyðu-
blöðin eru gefin af stjórnardeild, sem ann-
ast framkvæmd laganna. Upplýsingaskyld-
an nær til banka og sparisjóða, er þeir lána 
neytendum. 

Lánveitanda — hvort sem hann er kaup-
maður eða peningastofnun — ber að sjá 
til þess, að lántakandi kynni sér innihald 
skýrslunnar og staðfesti það með undir-
skrift sinni. Skal lánveitandi geyma skýrsl-
una, þannig áritaða, í tiltekinn tíma, oft 
2 ár, og sýna hana, ef opinber eftirlits-
maður krefst þess. Brotlegur aðili getur 
glatað bæði höfuðstóli og vöxtum ólöglegra 
viðskipta, orðið að þola f jársekt i r til við-
bótar og loks, ef um ítrekað brot er að ræða, 
misst réttindi til lánastarfsemi. 

Skýrsla um skilmála gæti litið út á þessa 
leið: 

Skýrsla um skilmála 
(Sýnishorn) 

Varðandi lán nr dags 

P e n i n g a f j á r h æ ð móttekin 
eða útborguð af lán-
t a k a n d a k r 

L í f t rygg ingarkos tnaður . k r 
Lánskos tnaður (miðað við 

skilvísar greiðslur a f -
borgana) k r 

Lánskostnaður sem árs-
vext i r % 

Vexti má re ikna f r á g ja lddaga á h v e r j a 
a fborgun , sem er í vanski lum; ef greiðsla 
dregs t f r a m y f i r lokagja lddaga lánsins, 
mega vext i r nema 12% á ár i þaðan í f r á . 

Vext i r eru re iknaðir af höfuðstól láns-
ins, eins og' hann er að ef t i rs töðvum 
h v e r j u sinni milli g ja lddaga . Vanskil 
auka kostnað við lánið. 

FJÁRMÁLATÍÐINDI 

Ja fnf ramt eru lagaákvæði um ýmsar 
aðrar skyldu-upplýsingar í vörukaupasamn-
ingum. Meðal annars skal þar standa: 

(1) Greinargóð lýsing vörunnar, sem seld 
er. 

(2) Staðgreiðsluverð hennar ásamt 
heimsendingarkostnaði, ef nokkur er. 

(3) Útborgunarfjárhæð, sem og verð-
mæti notaðrar vöru (t. d. bifreiðar), 
er kann að hafa verið tekin upp í 
söluverðið. 

(4) Mismunur staðgreiðsluverðs og út-
borgunarf j árhæðar. 

(5) Lánsgjald að viðbætturn kostnaði við 
vátryggingu vörunnar eða stimplun 
og þinglestur veðs, — allt í einni 
upphæð sem krónur/aurar og sem 
hundraðshluti á ári (% p. a.) af 
skuldarfjárhæðinni. 

(6) Heildarskuld að meðtöldum láns-
kostnaði, upphæðir afborgana og 
gjalddagar þeirra. 

Þessar skyldu-upplýsingar hafa tvennt 
að markmiði: í fyr ra lagi að gera neytand-
anum ljóst, að hverju hann gengur, þegar 
hann undirritar fjárhagsskuldbindingu. í 
síðara lagi að gefa honum kost á því að 
bera lánskjör saman við þau, sem bjóðast 
annars staðar, svo að hann geti valið og 
hafnað. Aðalatriðið er, að f ram komi mis-
munur á staðgreiðsluverði vörunnar og 
verði hennar með lánskjörum, svo og láns-
kostnaðurinn sjálfur sem peningafjárhæð 
og sem ársvextir. Komið hefur til tals að 
lögfesta, að „verð vöru skuli teljast það, 
sem hún selst á gegn staðgreiðslu". 

Ekki fer á milli mála, að vioskiptamann-
inum er mikill hagur að upplýsingum um 
lánskjör. Mun minni hætta er á því, að 
hann rati í ógöngur eða lendi í vanskilum, 
hvort sem kaupin eru skynsamleg að öðru 
leyti eða ekki. Samtök neytenda styðja af 
alefli löggjöf um upplýsingaskyldu, sem 

Ath. — Um móttekna f j á r h æ ð af há l fu lán-
t akanda er að ræða, þegar bankalán er tekið, 
en ú tborgunar - f j á rhæð, þegar vörukaupalán er 
tekið. 

L í f t ryggingarsk í r te in i s er of t kraf iz t , ef lán-
takandi h e f u r engin veð. 
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er raunar víðast orðin að veruleika. Hins 
vegar gætir nokkurs tvískinnungs af hálfu 
sölulánafélaga og verzlunarfyrirtækja. Þau 
kveðast hlynnt upplýsingaskyldu og telja 
sig framfylgja henni með því að láta uppi 
lánskostnað í krónum/aurum, sem er að 
þeirra dómi „neytandanum skiljanlegur og 
kaupmanninum auðreiknanlegur". Ágrein-
ingur er þannig ekki um það, hvort láns-
kostnaður skuli upplýstur eða ekki, held-
ur hvernig það skuli gert. Þessir aðilar 
standa gegn sérhverri kvöð um að skýra 
f rá lánskostnaði í formi vaxta á ári. Rök 
þeirra eru þau, að lánskostnaður sé í raun-
inni aðeins mismunur á staðgreiðsluverði 
vöru og verði hennar með afborgunarkjör-
um. Sé óeðlilegt og ósanngjarnt að heimta, 
að þessi mismunur sé reiknaður út sem 
vaxtatala á ári. Slíkt muni einungis rugla 
neytendur og geti því orðið einstaka lán-
veitendum freisting til að hafa rangt við. 
Það er skoðun þeirra, að lagaákvæði um 
þetta atriði muni bitna fyrst og fremst á 
vörukaupalánum. Fyrirhöfn við þau aukist 
og þar með kostnaður, og afleiðingin verði 
minni sala. Af tvennu illu kjósa þeir frem-
ur að gefa upp vexti á mánuði en vexti á 
ári, og þeir sætta sig jafnvel betur við hóf-
legt hámark á lánsgjaldið en að þurfa að 
skrá það sem ársvexti (% p. a.). 

Nú kann vel að vera, að kostnaður í 
krónum/aurum sé skiljanlegri almúga-
manninum en gjald í prósentum á ári. Aug-
ljóslega er þó betra að láta í té meiri upp-
lýsingar en maður þarf á að halda en að 
neita honum um vitneskju, sem honum er 
nauðsynleg til að fá samanburð og geta 
valið og hafnað af skynsemi. Verzlunar-
fyrirtæki og sölulánafélög reikna eiginn 
lánskostnað í formi ársvaxta, þegar þau 
leita til banka og sparisjóða. Þau eru ekki 
beðin um annað eða meira en gera slikt hið 
sama, er þau endurlána öðrum. Löggjöf 
um skyldu hlutafélaga til að upplýsa atriði 
varðandi eignir og rekstur þykir sjálf-
sögð vernd hluthöfum til handa. Að ein-
hvers konar reglur þurfi til að tryggja 
hagsmuni neytenda, er þeir taka áhættu 
vörukaupalána, er hafið vfir allan efa. 

Ýmsir kaupmenn leggja áherzlu á það 
erfiði og aukavinnu, sem er samfara því 
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að reikna lánskostnað í prósentum á ári. 
Telja þeir skylduákvæði í þá átt bitna verst 
á smærri verzlunum, sem skortir mann-
afla og vélakost. í veltilánum yrði útreikn-
ingurinn að sögn svo flókinn, að hann megi 
skoðast nær óframkvæmanlegur. 

Hér er því til að svara, að stærðfræði-
lega er unnt að ákvarða %-gjald á ári af 
hvaða lánsfjárhæð og lánstíma sem vera 
skal — annaðhvort með venjulegum töl-
vísi-útreikningum eða aðferðum trygginga-
fræðinnar. Auðvitað yrði þungt í vöfum 
að beita þeim á hvern einstakan vörukaupa-
samning, en vandann má leysa með útgáfu 
vaxtataflna fyrir hvern lánaflokk, sem yrði 
skilgreindur sérstaklega. 

Afstaða viðskiptabanka, sparisjóða og 
smálánafélaga er á annan veg en verzlun-
arfyrir tækja og sölulánafélaga. Þessir að-
ilar álíta, að löggjöf um upplýsingaskyldu, 
eins og hún var sett fram hér á undan, muni 
neyða minnihlutann, sem misnotar fáfræði 
neytenda í ágóðaskyni, til að hegða sér 
sómasamlega, þannig að heiðarlegir lán-
veitendur líði ekki lengur tjón af völdum 
fárra svartra sauða. Traust almennings á 
þessari lánastarfsemi muni vaxa af þeim 
sökum — og kaupsýslustéttin í heild njóta 
góðs af því. 

Upplýsingaskylda um lánskjör er í al-
geru samræmi við hina klassísku frímark-
aðarkenningu hagfræðinnar. Frjálst vöru-
val verður að haldast í hendur við þekk-
ingu. Samkeppni er því aðeins virk, að full 
vitneskja um verðlagið sé fyrir hendi. Neyt-
endalán eru þjónusta gegn gjaldi. Neytend-
ur verða að þekkja það gjald eins vel og 
vöruverðið sjálft, ef þeir eiga að geta skipt 
við þann, sem bezt kjör býður. 

Auglýsingar. — Eft ir tilkomu fjölmiðla 
hefur máttur auglýsinga eflzt mjög. Linnu-
laus straumur áróðurs um alls konar kjara-
kaup og þjónustu berst okkur um sjónvarp, 
útvarp, tímarit, dagblöð, jafnvel á spjöld-
um og húsveggjum, að ógleymdum póstin-
um, sem flytur okkur slíkan boðskap í um-
ferðarbréfum og bæklingum. Þetta er orð-
inn snar þáttur í okkar daglega lífi eða 
umhverfi. 

Þeir, sem veita neytendalán, verzlanir 
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og stofnanir, kveðast að sjálfsögðu aðeins 
auglýsa til að láta almenning vita, að lán-
in séu fáanleg, en ekki til að telja hann á 
að taka slík lán. Er sú staðhæfing þó lítt 
sannfærandi, þegar s tat t og stöðugt er til 
dæmis hamrað á því, að fólk eigi að ferðast 
til f jar lægra landa, en borga einhvern tíma 
síðar. Án afláts er heitið á neytendur að 
kaupa þennan eða hinn hlutinn og heim-
sækja þennan eða hinn staðinn, ,,eins og 
allir aðrir gera". Börn og unglingar eru 
einkum næm fyr i r þess konar eggjunum, 
en foreldrar láta sér yfirleitt annt um 
að koma til móts við óskir fjölskyldunnar. 

Vitað er, að stærri auglýsendur hafa sál-
fræðinga í þjónustu sinni. Þeim er ætlað 
að finna snöggu blettina á almúgamannin-
um og sigrast á tregðu hans. Þykir það gefa 
góða raun, enda er leikurinn ójafn. Erf i t t 
mun reynast að setja reglur um listina að 
sannfæra náungann eða telja honum hug-
hvarf. Hins vegar verða stjórnvöldin að 
grípa í taumana til verndar trúgjörnu fólki, 
ef auglýsingar eru beinlínis villandi. Meðal 
kaupmanna sjálfra heyrast kvartanir um 
rangindi keppinautanna, er þeir bjóða vild-
arkjör, sem í reynd eru blekkingin ein. 
Þannig auglýsti verzlun saumavél gefins, 
ef keyptur væri skápur utan um hana. Við 
athugun kom í ljós, að verði saumavélar-
innar hafði verið bætt við skápsverðið. Fá-
einir hrekkjalómar af þessu tagi vekja tor-
tryggni almennings og spilla fyr ir þorra 
heiðarlegra manna í stéttinni. 

Vátryggingarfélög geta greint f r á svip-
uðum dæmum. Löngunin til að notfæra sér 
fáfræði tryggingartaka er sumum þeirra 
næstum ómótstæðileg, enda er harla auð-
velt að orða auglýsingu eða skírteinisskil-
mála þannig, að hinn hrekklausi láti freist-
ast. 

Sá nýi hát tur að auglýsa húsbúnað og 
tæki sem fylgihluti með íbúðum hefur leitt 
til pretta. Þessir munir eru oft af lélegum 
gæðaflokki og skráðir á mun hærra verði 
en eðlilegt er — og íbúðin því ofmetin. 

Algengasta brellan í lána-auglýsingum 
smásöluverzlunarinnar er sú að gefa í skyn, 
að engrar útborgunar sé krafizt eða að eng-
inn aukakostnaður sé samfara því að kaupa 
með afborgunarkjörum. 
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Sölulánafélög kveðast hafa samvinnu við 
skóla og fjölmiðla, neytendasamtök og ráð-
gjafarstofnanir varðandi fræðslu um lán-
tökur og lánskostnað, almenn peningamál 
og heimilishagfræði. Þau veita — ásamt 
smálánafélögum — leiðbeiningar um hent-
ugustu lán, sem við eiga hverju sinni. Varla 
er þess að vænta, að lánveitendur séu með 
öllu hlutlausir í þessu efni. Auglýsendur, 
sem fást við að sannfæra fólk, verða tæp-
lega ásakaðir, þó að þeir velji upplýsingar 
f r á sínum sjónarhóli og við sitt hæfi. Þess 
vegna er æskilegra, að slík fræðsluþjónusta 
sé í té látin af opinberum aðila, sem á engra 
sérhagsmuna að gæta. 

Ráðuneyti hafa nú þegar nær hvarvetna 
tekizt á hendur umsjón með auglýsingum, 
er varða heilsu manna og öryggi. Oft er 
beinum bannákvæðum beitt, eins og t. d. 
gagnvart tóbaki, áfengi og lyfjum. Sama 
gildir um mál og vog. Ríkið annast þar eft-
irlit, svo að umbúðir séu af réttri stærð 
og gerð. Kröfur um víðtækari vernd, er nái 
til falskra auglýsinga og annarra belli-
bragða af þeirri tegund, verða stöðugt há-
værari. 

Vegna alls þessa hefur löggjafinn hneigzt 
að því að láta upplýsingaskyldu ná til aug-
lýsinga — alveg eins og til sjálfra vöru-
kaupasamninganna. Hver sá aðili, sem aug-
lýsir neytendalán, hvort sem hann er verzl-
un eða peningastofnun, skal í auglýsing-
unni skýra samvizkusamlega f rá lánskostn-
aði, bæði í krónum/aurum og prósentum á 
ári. Skiptir þannig ekki máli, hvort um 
væntanlegan lántakanda er að ræða eða 
þann, sem er að gera vörukaup eða undir-
r i ta lánssamning. „Sannleikur í auglýsing-
um" ( t ruth in advertising) á að haldast í 
hendur við „sannleik í lánastarfsemi" 
( truth in lending). 

Óljósar eða loðnar auglýsingar eru hrein-
lega bannaðar. Svo er t. d. um þær, sem 
bjóða „sérlega vægt lánsgjald", eins og slík 
kjör væru almenn, þegar aðeins fáir út-
valdir njóta þeirra. Getur opinber stjórn-
sýsludeild látið stöðva tvíræðar auglýsing-
ar án fyrirvara. 

Aðstöðumunur. — Nýleg könnun á veg-
um National Bureau of Economic Research 
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í Bandaríkjunum bendir til, að um tvo meg-
inflokka neytenda sé að ræða, og þeir eru 
þessir: 

(1) Minnihluti, vel efnum búinn, sem 
vandar val sitt á vöru og þjónustu og kýs 
venjulega að greiða út í hönd, en á annars, 
ef hann vill, kost á meira en nægu lánsfé 
gegn vægum vöxtum f rá bönkum eða spari-
sjóðum (primary lenders); þessi hópur veit 
allt um lánskostnað, og slík vitneskja er 
reyndar að mestu takmörkuð við hann. 

(2) Meirihluti, með tekjur af skornum 
skammti, sem verður annað tveggja að 
sætta sig við að vera án vöru eða borga 
vexti markaðarins, en þeir geta verið miklu 
hærri en þegar lán eru fengin f rá fyrstu 
hendi. 

Hinir síðarnefndu eru oft í brýnni þörf 
fyrir lán og eru því líklegir til að ganga 
að hörðum kostum. En þráfaldlega hefur 
komið á daginn í viðtölum við lágtekju-
fjölskyldur, að vandræðum hefði mátt af-
stýra, ef raunkostnaður hefði verið útskýrð-
ur fyrir þeim, áður en lán var tekið. Víð-
tæk rannsókn á vegum fyrrnefndrar stofn-
unar hefur stutt þessa skoðun. Niðurstaða 
hennar var sú, að þekking á lánskjörum 
hefði fyrst og fremst þau áhrif að gera fólk 
í þessum flokki neytenda gætnara og ófús-
ara að stofna til heimilisskulda. 

Sem betur fer eru flestir í seinni neyt-
endaflokknum fyrir ofan mörk fátæktar, 
og þeir kunna að öllum jafnaði fótum sín-
um forráð, ef spilin eru lögð á borðið og 
þeir fá að vita það, sem þeir þurfa, til þess 
að geta tekið skynsamlegar ákvarðanir. 
Þetta eru mennirnir, sem hafa mestan hag 
af upplýsingaskyldu um lánskjör. Þeir 
verða vandfýsnari, fara að leita fyrir sér 
og bera eina verzlun saman við aðra. 

Er þá eftir að nefna hina í þessum flokki, 
sem láta sér ekki segjast, þó að þeir hafi 
nauðsynlegar upplýsingar og þeim sé ljóst, 
að tekjur þeirra leyfa ekki háar vaxta-
greiðslur. Þessa neytendur skortir lán svo 
brýnt, að þeir hika ekki við að ganga að 
afarkostum. Eru þeir sérstakt áhyggju-
efni stjórnsýslu bæði vestan hafs og aust-
an, og skal aðstaða þeirra athuguð nokkru 
nánar. 

Mikilvægi lána í viðskiptaheiminum er 
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slíkt, að leitazt er við að hafa lánsfé með 
hóflegum vöxtum jafnan tiltækt, svo að 
unnt sé að mæta eðlilegum og lögmætum 
þörfum bæði atvinnufyrirtækja og einstakl-
inga. Á öllum venjulegum tímum eru lán-
veitendur sjálfir látnir um þetta verkefni, 
enda í þeirra hag að draga úr óviturlegri 
lánanotkun. Ekki er því þó alveg að treysta, 
að hófs sé gætt, þegar fast er eftir sótt 
annars vegar og áhættan að hinu leytinu 
hverfandi vegna strangra innheimtuað-
ferða. Kemur þá til kasta seðlabanka (Cen-
tral Banks), sem hafa vald til þess að auka 
eða minnka fjármagn í umferð með vaxta-
breytingum og ýmsum öðrum hætti. Slíkar 
aðgerðir hafa áhrif á lánastefnu viðskipta-
bankanna, sem aftur getur komið niður á 
neytendum. 

Hins vegar er þess að gæta, eins og fram 
var tekið hér á undan, að aðeins lítill hluti 
neytenda hefur aðgang að veltufé bank-
anna, sem er háð hinni almennu peninga-
pólitík. Þeir eru mun fleiri, sem ekki hafa 
tilskilin veð og verða að snúa sér til smá-
lánafélaga eða peningalánara (sjá inn-
gang), en viðskipti þeirra færast einmitt í 
aukana, þegar lánskreppa ríkir. Það fyrir-
bæri er og kunnugt hér á landi. Ef vextir 
eru nógu háir, finnast ætið einhverjir, sem 
vilja lána, og jafnframt fjölgar þeim, sem 
eru í fjárhagskröggum og taka næstum 
hvaða kostum sem er. Lágtekjumaðurinn 
á að vísu þann valkost að gera vörukaupa-
samning og stofna til skuldar við verzl-
anir eða sölulánafélög, en þau reikna mun 
hærri gjöld og stundum óhæfileg. Enn eru 
samt þeir, sem hvorki eiga upp á pallborð-
ið h já peningalánurum né fá afborgunar-
skilmála hjá kaupmönnum. 

Utan þeirra neytenda, sem viðskiptabank-
ar telja of mikla „áhættu", eru loks lán-
takendur, sem koma í hið svonefnda „arð-
lausa belti", en það tekur í Kanada til f jár-
hæða milli 1000 og 1500 dala. Slík lán eru 
ekki sögð ábatasöm, og enda þótt smálána-
félög eigi að annast þau, gengur erfiðlega 
að fá þau. 

Þegar maður sækir um lán, kemur í hlut 
annars aðila að ákveða, hvort honum skuli 
veitt það eða ekki. Hvað á að taka til bragðs, 
ef svarið er neikvætt? 
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Handhafi slíks vixils getur, ef vanskil verða, 
látið selja íbúð ofan af manni, þó að hin 
keypta vara hafi verið ónothæf eða hafi 
jafnvel aldrei verið afgreidd, eins og dæmi 
eru til um. 

Mál af þessu tagi eru talin svo alvarleg, 
að gripið hefur verið til þess ráðs að banna 
hreinlega ýmis ósanngjörn samningsákvæði 
(unfair contractual clauses). Hins vegar 
er lagt til, að vörukaupavíxlar neytenda 
séu auðkenndir sérstaklega. Innheimturétt-
inum skal siðan fylgja kvöð um að hlíta 
þeim kröfum, sem upphaflegur kaupandi 
vörunnar kann að hafa á hendur seljanda. 
„Pappíra" má m. ö. o. selja eins og áður, 
en hinn nýi eigandi þeirra stígur í spor 
kaupmannsins, sem viðskiptin átti við neyt-
andann, að því leyti að hann bæði öðlast 
rétt hans og gengst undir skuldbindingar 
hans. 

Þetta atriði varð að lögum í Kanada á 
sl. ári, er víxlalögunum (Bills of Exchange 
Act) var breytt þar. Eftirleiðis skulu víxl-
ar, sem neytendur samþykkja til kaupa á 
vöru eða þjónustu, greinilega merktir á 
framhlið með orðunum „neytendakaup" 
(consumer purchase), og handhafinn verð-
ur við innheimtu þeirra að taka til greina 
þá málsvörn eða gagnkröfu, sem neytand-
inn (sá, sem vörukaupin gerði) kynni að 
hafa f ram að færa. Sölulánafélög munu 
þannig í framtiðinni ekki geta treyst á 
óskoraðan lögtaksréttinn og f irr t sig deil-
um milli kaupanda og seljanda út af af-
greiðslu vörunnar eða notagildi, endingu 
hennar eða ábyrgðartíma. Lagabreytingin 
er talin torvelda óprúttnum aðilum að 
standa straum af starfsemi sinni með notk-
un víxla á óviðurkvæmilegan hátt. 

Notaðir bílar. — Vestan hafs er talið, 
að alvarlegustu misfellur í neytendalánum 
séu tengdar sölu á notuðum bílum. Þar 
sem sala slíkra bíla er að verða umfangs-
mikil atvinnugrein hérlendis, þykir rétt 
að fara nokkru nánar út í efnið. 

Þeir, sem kaupa nýja vagna, fá margvís-
legar upplýsingar um gæði mismunandi 
tegunda. Hvað sem öðru líður geta þeir 
treyst á ábyrgð framleiðandans og á metn-
að hans að selja góða vöru. Sá, sem velur 
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notaðan vagn, verður hins vegar að taka 
trúanleg orð bilasalans um sögu ökutæk-
isins og reiða sig á km-teljarann um ekna 
vegalengd. Ýmislegt er gert til að fegra 
útlit notaðrar bifreiðar, þegar hún er sett 
í sölu. Stoðar það að sjálfsögðu lítt, ef hún 
er ekki gangfær. Sú bifreið leysir ekki flutn-
ingsvandamál kaupandans. Ef í ljós kemur, 
að notaður bíll er óhæfur, eftir að kaupand-
inn hefur samþykkt víxla til greiðslu hans, 
getur hann neyðzt til að halda áfram að 
borga, svo að mánuðum og e. t. v. árum 
skipti, fyrir ökutæki, er stendur kyrrt. í 
bílakaupasamningum er algengt, eins og áð-
ur var á minnzt, að sett séu ákvæði þess efn-
is, að kaupandi hafi kynnt sér ástand hins 
selda og sætti sig við það að öllu leyti, — 
eða önnur í þeim dúr, sem firra hann rétti 
til gagnkröfu. 

Enda þótt notuð bifreið, sem keypt hefur 
verið, sé ökuhæf, eins og þær eru vafalaust 
flestar, kann kaupandinn að hafa fallizt á 
of hraðar afborganir með þeim afleiðing-
um, að hann annaðhvort svelti sig eða missi 
bifreiðina. Félags- og hjálparstofnun í Kan-
ada skýrir f rá dæmum um það, að beðið 
sé um aðstoð til að kaupa fæði handa börn-
um, meðan heimilisfaðirinn stendur straum 
af afborgunum gamals bíls. „Þannig neyð-
umst við til", segir þar, „að hjálpa sölu-
lánafélögum, þó að markmiðið sé að hjálpa 
fátækum." 

Tilgreindar eru ýmsar ástæður þess, að 
lán til kaupa á notuðum bifreiðum eru sér-
stakt félagslegt vandamál: 

(1) Lágtekjufólk er líklegra til að kaupa 
notaða en nýja bíla. 

(2) Lánsgjald er mun hærra á notaða 
en nýja bíla. 

(3) Tiltölulega margir notaðir bilar eru 
teknir vegna vanskila kaupanda, sem 
af tur stafar af of háu lánsgjaldi. 

(4) Notaði bíllinn er oft eina samgöngu-
tækið að og f rá vinnu, þannig að 
eignaupptaka getur valdið daglauna-
manni og fjölskyldu hans hinum 
mestu vandræðum. 

(5) Þegar notaður bíll er þannig tekinn 
aftur til endursölu, er gert við hann 
að nýju á kostnað fyrri kaupanda, 
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og kann „viðgerðin" að kosta meira 
en verði bílsins nemur. — Greint 
er f r á máli fyr i r dómstóli í Montreal. 
Vörubíll, er keyptur hafði verið á 
650 dali, var tekinn af tur vegna van-
skila viku síðar. Þá var bifreiðin 
endurseld á 25 dali (nettó að frá-
dreginni viðgerð). 

Hver er nú lausn á þessu margþætta 
vandamáli? Þ r j á r leiðir hafa verið boðaðar: 

(1) Sett verði á stofn miðstöð fyr ir land-
ið allt eða hvert fylki, er annist skrá-
setningu allra bifreiða. Haldi síðan 
sami bíll sama númeri, meðan hann 
endist. Með þessum hætti verður auð-
velt fyr i r væntanlegan kaupanda að 
fylgjast með sögu bifreiðar f r á byrj-
un. 

(2) Hámarkslánsgjald fyr ir notaða bíla 
verði ákveðið með lögum. 

(3) Veitt verði lán af opinberri hálfu — 
með svipuðum kjörum og gilda um 
nýja bíla — þegar lágtekjufjölskylda 
þarfnast notaðs bíls mjög tilfinnan-
lega til að komast að og f r á vinnu-
stað. 

Sölumenn. — Sá siður hefur færzt í auk-
ana bæði erlendis og hérlendis, að verzl-
unarfyrir tæki selji vörur sínar „við dyra-
þrepið", eins og það er kallað. Eru sölu-
menn þá sendir heim til neytandans, og 
bjóða þeir á staðnum ryksugur, saumavél-
ar, gólfteppi og ýmsar aðrar tegundir var-
anlegra neyzluvara, svo og mjög oft 
fræðslurit alls konar. Raunar er varla til 
sá hlutur, sem ekki er boðinn til kaups með 
þessum hætti, einkum þegar um er að ræða 
fjölskyldur, sem eru nýfluttar í íbúð og 
þurfa því margs við. 

Þessi sala, sem jafnaðarlega er með af-
borgunarkjörum, hefur orðið tilefni marg-
háttaðra umkvartana og líklega meiri 
gremju og reiði en t í t t er um önnur við-
skipti. Meginástæðan er áleitni og þrjózka 
sumra sölumannanna. E r þarna nýtt dæmi 
um lítinn, óbilgjarnan minnihluta, sem 
skaðar heildina. 

Sögur eru sagðar af því, að menn þessir 
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láti fá t t ógert til að ná settu marki og 
tryggja sér „pöntun". Þeir ryðjast yfir 
dyraþrepið inn í íbúðir fólks og hafast þar 
við klukkustundum saman, jafnvel til mið-
nættis eða lengur. Með þrotlausum orða-
flaumi og sannfæringarkrafti tekst þeim 
að yfirbuga húsráðendur. Konur geta bein-
línis orðið skelfdar og látið tilleiðast að 
kaupa af helberum ótta. Fyrir kemur, að 
rangar upplýsingar séu gefnar og samn-
ingsatriðum leynt, unz undirskrift er fengin. 

Sérstakt afbrigði þessarar sölutækni er 
svonefnd „skiptisala" (switch-selling). 
Hún er í því fólgin, að sölumaður leitar 
uppi þá, sem vantar tiltekna vöru. Þannig 
nær hann „sambandi", og dyrnar eru opn-
aðar fyr i r honum. Hann er þá kominn í 
„árásarstöðu". Fyrsta skrefið gæti hafa 
verið að auglýsa t. d. saumavél á mjög 
vægu verði og bjóða þeim, sem áhuga hafa, 
að skrifa og biðja um frekari gögn. Sá, 
er það gerir, verður þess brátt var, að sölu-
maðurinn stendur á dyraþrepinu heima h já 
honum. Hann segir húsráðanda, að hann 
hafi verið sendur til að kynna fyrir hon-
um saumavél, er um hafi verið spurt. Gerir 
hann það síðan, en sýnir enga tilburði í 
þá át t að selja vélina. Þvert á móti væri 
hann vís til að benda á ýmsa galla hennar 
og vekja athygli á löngum afgreiðslutíma. 
Viðskiptavinurinn, sem hyggur sölumann-
inn af þessum sökum hreinskilinn og heið-
virðan, kveðst ekki geta beðið vörunnar 
svo lengi. Þá gerast „skiptin": Af hend-
ingu á sölumaðurinn aðra tegund í bíl sín-
um, sem e. t. v. gæti gagnað húsráðanda. 
Mætti hann sækja hana og sýna? Húsráð-
andanum leiðist að hafa boðað sölumann-
inn langa leið án erindis, og hann sam-
þykkir. Þá er dregin f ram mun dýrari gerð 
saumavélar, og hefst nú hinn harðsvíraði 
söluhernaður, sem lýst var í næstu máls-
grein hér á undan. 

Hvaða ráðum er unnt að beita gegn slík-
um viðskiptaháttum ? 

Hið fyrs ta varðar auglýsingar, sem rædd-
ar voru fy r r í þessari grein. Auglýsingin, 
sem oft er nefnd „agn- eða ginningaraug-
lýsing", var hinn nauðsynlegi undanfari, er 
gerði sölumanninum mögulegt að fá skrá 
yfir væntanleg fórnardýr. Lagt er til, að 
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með lögum sé bannað að auglýsa vöru, sem 
ekki er fyrir hendi í nægjanlegu magni til 
að fullnægja eftirspurn. Þannig félli um 
sjálfa sig sú viðbára í skiptisölu, að ekki 
sé unnt að útvega vöruna fyrr en eftir svo 
og svo langan tíma. 

Þar sem leita má undanbragða og aug-
lýsa með áróðursspjöldum, sem laumað er 
í póstkassa á heimilum manna, er enn 
fremur mælt með því, að starfsemi sölu-
manna sé háð „leyfi" (licence). Með þeim 
hætti eru þeir undir eftirliti, og má svipta 
þá réttindum, ef þeir hafa rangindi í 
frammi. 

Þriðja lausnin er að ákvarða þriggja til 
fimm daga íhugunartíma (cooling-off peri-
od), þegar neytandi gerir vörukaup með 
afborgunarkjörum utan verzlunarstaðarins. 
Innan þess frests hefur hann heimild til 
að skila vörunni án skaðabóta og krefjast 
endurgreiðslu þess f jár , er hann hefur innt 
af hendi sem útborgun. 

Önnur vandamál og úrlausnir. — Auk 
þeirra atriða, sem rædd hafa verið hér að 
framan, eru nokkur, sem eru ekki eins al-
menns eðlis og sum staðbundin. Skal þeirra 
nú getið undir einu og sama þáttarheiti. 
Verður farið hratt yfir sögu, svo að grein-
in teygist ekki úr hófi fram. 

Fyrsta atriðið varðar rétt neytandans til 
þess að inna af hendi skuldbindingar sín-
ar fyrir tímann og fá endurgreiddan láns-
kostnað í réttu hlutfalli. Þykir sjálfsagt, 
að slíkur réttur sé tryggður með lögum. 
Ein leiðin væri að' gera þetta að skyldu-
ákvæði í öllum vörukaupasamningum með 
afborgunarkjörum. 

Annað atriðið f jal lar um aðferðir við 
innheimtu afborgunarlána. Þar þarf að 
setja strangar reglur og koma á góðu eft-
irliti. Einkanlega er varað við því að veita 
heimild til þess að ganga að vinnulaunum 
skuldara, nema samningur þar að lútandi 
hafi verið gerður á sérstöku skjali, þegar 
vörukaupin fóru fram. 

Þriðja atriðið gerir ráð fyrir eins kon-
ar „neyðarútgangi" fyrir daglaunamenn 
(wage earners) og lágtekjufjölskyldur, sem 
rata í ógöngur vegna vörukaupa með af-
borgunarkjörum. Er þeim með lögum 
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tryggður sá valkostur að vísa skuldamáli 
sínu til sérstaks dómstóls eða dómritara, 
sem getur, ef aðstæður bjóða, úrskurðað 
hægari greiðslur eftirstöðva. 

Á sama hátt snýst f jórða atriðið um rétt 
neytanda, sem orðið hefur leiksoppur óheil-
brigðra viðskiptahátta, til skaðabóta skv. 
sérstökum lögum og reglugerð, sem einnig 
felur í sér refsingu fyrir hinn seka. 

Loks eru ákvæði um hámarksvexti eða 
lánsgjald, sums staðar bundin við tiltekna 
vöruflokka, annars staðar við landssvæði, 
eins og nánar verður vikið að í næsta kafla 
(söguágripi). 

Áður en skilizt er við þennan þátt, skal 
farið örfáum orðum um fyrirbæri vestan 
hafs, sem kalla mætti lán til skuldalúkn-
ingar. Gerður er greinarmunur á þörfum 
þeirra, sem vantar meira fé, áður en eldri 
skuld er lokið hjá sömu stofnun (refinanc-
ing), og hinna, sem þarfnast f j á r til greiðslu 
skulda á mörgum stöðum (consolidation of 
debts). 

Slík lán eru orðin svo algeng, að þau 
teljast nema liðlega 60% hjá smálána-
og sölulánafélögum. Þannig greiðast aðeins 
tæplega 40% útlána þeirra sem reiðufé. 
Mismunurinn gengur — ekki til lántakenda, 
heldur til lánardrottna þeirra. Lánin eru 
dýr og því ábatasöm, enda eru þau auglýst 
mjög. En ávinningur neytandans er ekki 
að sama skapi mikill. Er títt, að þeir, sem 
taka upp þann hátt að biðja um lán til 
skuldalúkningar, dvelji í bókum fyrirtækj-
anna í 7 ár eða jafnvel lengur. Það er lang-
ur tími í lífi fjölskyldu — og raunar sá 
tími, sem það tekur að koma börnum gegn-
um erfiðasta skeiðið. 

Bent er m. a. á þriðja atriðið hér að fram-
an sem hugsanlega lausn. Jafnframt gilda 
í ýmsum fylkjum og ríkjum sérstök lög um 
„skipulega greiðslu lána". 

Upplýsinga- og ráðg jaf arþ j ónusta. — 
Ekki leikur vafi á því, að óvilhöll, opinber 
upplýsingaþjónusta um neytendalán muni 
koma að miklu liði. Þeir eru og verða ætíð 
margir, sem hafa ekki „verzlunarvit", eins 
og það er kallað, og slíkt fólk þarfnast sér-
stakrar verndar. Freistingin að eignast með 
auðveldum hætti hluti, sem vantar núna, 
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en greiða má síðar, er sumum of mikil, ekki 
sízt ef þeim er að eðlisfari ógjarnt að vega 
og meta, hvers þeir eru fjárhagslega megn-
ugir. Auðvitað tekur tíma að aðlaga stjórn-
arstefnu nýjum þjóðfélagsháttum, en svo 
róttæk breyting hefur orðið á greiðslu-
kerfi neyzluvara f r á lokum seinni heims-
styrjaldar, að varla verður lengur komizt 
h já því að taka hana góða og gilda. 

Almennar upplýsingar um neytendalán, 
sem gætu m. a. verið í formi fræðslurita, 
ættu að skýra í ljósu máli eftirtalin atriði. 
Þau eru raunar hvorki annað né meira en 
hver og einn lántakandi ætti að kunna 
skil á. 

(1) Lánskostnað með töflum yfir bæði 
ársvexti og krónufjárhæð. 

(2) Tegundir útgjalda, sem skynsamlegt 
getur talizt að greiða með lánum. 

(3) Lágmarkstekjur, er þarf til að geta 
tekið vörukaupalán; hér verður að 
reikna með núverandi skuldum, 
væntanlegu atvinnuöryggi, aldri 
hlutaðeigandi o. fl. 

(4) Vernd og aðstoð", er stendur neyt-
endum til boða í gildandi lögum. 

En almennar upplýsingar nægja ekki öll-
um. Ýmsir þarfnast persónulegra leiðbein-
inga eða svonefndrar ráðgjafarþjónustu 
(credit counselling). Og hún þyrfti líka að 
vera í té látin af stofnunum, sem eru með 
öllu óháðar einkahagsmunum. Hefur mjög 
komið til álita, að ríkið styrkti fjölskyldu-
skrifstofur bæjar- og sveitarfélaga, svo og 
sparisjóði í byggð og borg, til að ráða í 
þessu skyni starfsmenn með sérfræðimennt-
un í f jármálum og heimilishagfræði. 

SÖGUÁGRIP 
í þessum kafla verður ekki farið út í 

flókin lagaatriði, heldur reynt að rekja 
efnislega og í mjög stuttu máli þróun lög-
gjafar um neytendalán í f jórum engilsaxn-
eskum löndum, sem höfð hafa verið að 
leiðarljósi í þessari grein f r á byrjun. 

Kanada. — Hér getur bæði verið um að 
ræða lög alríkisins (federal) og lög ein-
stakra fylkja (provincial). 

Langsamlega veigamesta lagasmíðin í 
fyrrnefnda flokknum eru svonefnd Smá-
lánalög f rá 1939. Um þau var fjallað all-
ítarlega í inngangskafla, og er naumast 
ástæða að fara fleiri orðum um þau. 

Varðandi fylkin skal þess fyrs t getið, að 
skv. almennum lögum var aðstöðumunur 
seljendum í vil af tveim ástæðum: Annars 
vegar héldu þeir eignarrétti yfir vörunni, 
enda þótt hún væri í höndum kaupandans; 
hins vegar tókst þeim að sneiða h já þing-
lýsingarskyldu lagafrumvarpanna, svo og 
þeim kvöðum, sem rétturinn leggur á herð-
ar veðhafa, þegar hann leitar riftunar. 
Þrát t fyr i r töluvert víðtæka löggjöf til að 
s tyrkja stöðu kaupandans, fa ra enn f ram 
stórfelld viðskipti með greiðslufresti, sem 
ekkert opinbert eftirlit nær til. Slíkar um-
byltingar hafa át t sér stað í smásöluverzl-
uninni og aðferðum hennar. 

Milli 1882 og 1907 — góðan spöl á undan 
Englandi, Ástralíu og flestum ríkjum 
Bandarikjanna — settu öll fylkin einhvers 
konar lagaákvæði, er kröfðust skráningar á 
vörukaupasamningum með afborgunarkjör-
um. Að Manitobafylki einu undanskildu 
veittu þau kaupanda rétt til að leysa veð 
með því að greiða höfuðstól og vexti, ef vara 
hafði verið tekin vegna vanskila. Síðan var 
fljótlega lögboðið, að seljandi skyldi senda 
kaupanda skriflega tilkynningu, ef hann 
hygðist endurselja vöru. Að öðrum kosti 
hefði hann ekki heimild til að stefna vegna 
þess, sem kynni að vanta á skuldina, þegar 
sala hefði farið fram. Enn í dag er haldið 
fast við þetta atriði. 

Næsti áfangi, sem máli skipti, var sér-
stök löggjöf Sléttufylkjanna 1913—1919 
varðandi sölu landbúnaðartækja. Þau eru 
að vísu aðeins einn vöruflokkur, en efna-
hagslega mikilvægur fyr ir þann hluta Kan-
ada. Löggjöfin er markverð fyr i r þá sök, 
að þar er að finna öll helztu ákvæði, sem 
nú eru talin nauðsynleg til að tryggja hag 
neytenda í afborgunarsamningum. Skv. lög-
unum þarf sérhver seljandi landbúnaðar-
tækja að hafa leyfi til starfsemi sinnar 
(licence), og bækistöð hans og verzlunar-
bækur eru háðar eftirliti opinbers aðila. 
Sérhver vörukaupasamningur verður að 
vera skriflegur og á öðru tveggja eyðu-



NEYTENDALÁN lJf-7 

blaða, sem lögin mæla fyrir um. Hann öðl-
ast þá fyrst gildi, er kaupandinn hefur 
fengið sitt eintak. Seljandi ber ábyrgð á 
nothæfni tækjanna, ef þau eru ný, og hon-
um er skylt að standa við orð umboðs-
manna sinna, þegar þeir kynna vöruna og 
lýsa henni. Framleiðandinn er líka ábyrg-
ur, þó að hann sé ekki aðili að samningn-
um. Ef varan er tekin vegna vanskila og 
seld aftur, skal afhenda kaupanda þann 
hluta andvirðisins, sem er umfram skuld 
hans, og sömuleiðis ber honum að greiða 
það, sem á kynni að vanta. 

Þarna koma sem sagt fram þrjú grund-
vallaratriði síðari lagasetningar um þessi 
efni: 

(1) Ákvæði í þágu annars aðilans eru 
útilokuð, þar sem lögin gefa ná-
kvæma forskrift að samningseyðu-
blaði. 

(2) Kaupanda er tryggður eignarréttur 
að sínum hluta í vörunni, ef end-
ursala fer fram. 

(3) Sölustarfið er háð „leyfi", þannig 
að unnt er að framfylgja lögunum 
með því að beita réttindasviptingu, 
ef út af ber. 

Með lagabreytingu i Albertafylki 1929 
(á lögum f rá 1914 um fógetagerðir), 
birtist ákvæði, sem var mikilvægt f rá sjón-
arhóli kaupandans. Það veitti dómara vald 
til þess að fresta endursölu á vöru vegna 
vanskila, meðan tilteknum skilyrðum, er 
hann setti, væri fullnægt. 

Samkvæmt þessum lögum verður selj-
andi að láta kaupanda vita um væntanlega 
sölu með fyrirvara. Ef hinn síðarnefndi 
gerir fógeta skriflega orðsendingu þess efn-
is, að verðmæti vörunnar sé meira en kröfu-
fjárhæðin, er sala hennar óheimil nema 
með samþykki fógeta. Þegar salan hefur 
svo farið fram, verður seljandi að gefa 
skýrslu um hana á skrifstofu fógeta og 
borga mismun, ef nokkur er. Árið 1942 var 
gerð önnur breyting nefndra laga á þá 
lund, að seljandi mátti velja milli þess að 
stefna vegna vangoldinna eftirstöðva eða 
taka vöruna. — Saskatchewan hófst handa 
um áþekkar lagasmíðar 1933 með endur-
bótum 1939 og 1940. 

Á árum síðari heimsstyrjaldarinnar voru 
í fyrsta sinn sett ákvæði um hagstjórn 
neytendalána (consumer credit controls). 
Þau voru felld inn í svonefnd hernaðarlög 
(War Measures Act), er veittu verðlags-
og viðskiptaráði fullt dómsvald yfir vöru-
kaupum með afborgunarkjörum. Ákveðið 
var lágmark útborgunarfjárhæðar, nálega 
einn þriðji, og hámark afborgunartíma, 6 
—15 mánuðir eftir vöruflokkum. Reglu-
gerðin var afnumin að nokkru 1946 og að 
fullu 1947. Önnur reynsla Kanadamanna á 
þessu sviði var 1950—1952, er bráðabirgða-
lög voru samþykkt vegna ótta við verð-
bólgu af völdum Kóreustríðsins (Consumer 
Credit Temporary Provisions Act). Lág-
marksútborgun vegna bifreiðakaupa varð 
nú 50%, hámarksafborgunartími 12 mán-
uðir. Eft i r 1952 hafa engin slík lög verið 
í gildi fyrir landið í heild. 

Hins vegar setti Quebecfylki lagaákvæði 
1947, er stríðsreglugerðin var ógilt, um 15% 
lágmarksútborgun og mismunandi langan 
hámarkstíma fyrir afborganir. Lögin ná 
aðeins til sölu, sem nemur 800 dölum eða 
minna, og eru bifreiðar undanþegnar. All-
ar afborganir eiga að vera jafnar, nema þá 
hin síðasta minnst. Kaupandi má greiða 
fyr r en umsamið var. Lánsgjald er 0,75% 
á mánuði. Skylt er að upplýsa staðgreiðslu-
verð, verð með afborgunarkjörum, útborg-
un og afborganir. Samningseyðublað skal 
vera í samræmi við fyrirmæli reglugerðar. 
Hermt er, að kaupsýslustéttin sætti sig vel 
við þessi lög. 

Árið 1954 samþykkti Albertafylki lög 
um upplýsingaskyldu með svipuðum hætti 
og nýnefnd lög í Quebec. Lánsgjald skal 
tilgreint annaðhvort sem prósenta á ári 
eða í dölum. Manitoba og Ontario fylgdu í 
kjölfarið. 

Frumvarp, er gerir ráð fyrir fullkomn-
um upplýsingum um lánskjör í öllum vöru-
kaupasamningum neytenda og einnig 
bankalánum þeirra, hefur verið lagt fyrir 
sambandsþingið í Ottawa. Nýtur það vax-
andi fylgis og viðurkenningar allra aðila. 

Bandaríkin. — Bandaríkin hafa farið sér 
heldur hægar en fylki Kanada. Þannig höfðu 
aðeins 12 þeirra tekið upp Samræmdu vöru-
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(5) Viðurlög geta verið f r á 100 til 1000 
dala, ef látið er h já líða að upplýsa 
lánskjör, en allt að 5000 dölum og/ 
eða fangelsisvist, ef lögin eða reglu-
gerðin eru brotin vísvitandi. 

(6) Mælt er fyrir um sérstök eyðublöð 
fyrir allar samningsgerðir um neyt-
endalán, bæði í lánastofnunum og 
verzlunum. 

(7) Jafnframt eru í té látnar ítarlegar 
vaxtatöflur, er taka til alls láns-
kostnaðar. 

(8) Reglugerðin nær til lána, sem veitt 
eru fólki til einka-, fjölskyldu- eða 
heimilisnota, enn fremur til land-
búnaðar, ef fjárhæðin fer ekki yfir 
25.000 dali. Hún nær til allra íbúða-
lána, hver sem upphæðin er. Undan-
skilin eru hins vegar lán til atvinnu-
fyrirtækja og opinberra aðila, auk 
þess skv. ofanskráðu lán yfir 25.000 
dali og verðbréfaviðskipti. 

(9) Þegar um íbúðalán er að ræða, næg-
ir að geta ársprösentu (ekki þörf 
fyrir f járhæð lánskostnaðar í döl-
um). 

(10) Loks fjal lar reglugerð Z um lána-
auglýsingar, hvar sem þær birtast, 
í fjölmiðlum og dreifibréfum, á 
spjöldum og veggjum. Er þess kraf-
izt, að skilmála sé ætíð getið, sbr. 
texta um auglýsingar hér að framan. 

England. — Skv. enskum lögum og túlk-
un þeirra (einkum eftir úrskurð lávarða-
deildar 1895) er vörukaupasamningur með 
afborgunarkjörum ,,hreinn og beinn sátt-
máli um lán eða leigu með kaup fyrir aug-
um síðar", — þ. e. um leið og lokaafborg-
un fer fram. Slíkur „láns- og leigusáttmáli" 
(hire-purchase agreement) setur leigutak-
ann í jafnvel enn verri aðstöðu en kaupand-
ann eftir amerískum lögum. Og leiðrétt-
ingar hefur ekki verið að vænta hjá dóm-
stólunum. 

Þess vegna hefði mátt ætla, að brezka 
þingið hefði snemma gripið í taumana. Svo 
var þó ekki, fy r r en 1938 með frumvarpi, 
sem kennt er við Miss Wilkinson. Orsakir 
þessa seinlætis eru ýmsar. Allt f ram að 
seinni heimsstyrjöld var í Englandi ein-

hvers konar niðrandi stimpill á lánsverzl-
un, og almenningur gerði sér ekki grein 
fyrir mikilvægi hennar. Þar við bættist, að 
hagsmunir neytenda áttu sér fáa talsmenn 
í neðri málstofunni, og þau neytendasam-
tök, sem fyrir hendi eru, beita ekki stjórn-
málaþrýstingi eða þvíngunum. Loks er dag-
skrá löggjafarsamkundunnar venjulega svo 
hlaðin stjórnarfrumvörpum, að minni hátt-
ar mál eru látin bjargast af eigin ramm-
leik á svonefndum „degi óbreyttra þing-
manna". 

Frumvarp Miss Wilkinson beindist aðal-
lega gegn fyrirtækjum, sem höfðu meiri 
áhuga á því að ná vörunni aftur en fá hana 
greidda að fullu. (Dæmi voru um kaup-
menn, er seldu sama hlutinn allt að átta 
sinnum og endurheimtu verðið þrisvar eða 
f jórum sinnum.) Einnig snerist það gegn 
svonefndum „útilokunarákvæðum", er 
komu í veg fyrir, að leigutaki gæti gert 
kvartanir vegna gallaðra vara. Loks fjall-
aði frumvarpið um upplýsingaskylduna, 
enda var staðgreiðsluverðs sjaldan getið í 
samningum og því erfitt að átta sig á inni-
haldinu. Var ráðið fram úr málum með 
þessum hætti: Frumvarpið tryggði eignar-
aðild leigutaka með því að krefjast þess, að 
seljandi leitaði leyfis hjá dómstóli til að 
taka vöru vegna vanskila, ef meira en einn 
þriðji verðsins hafði verið greiddur. Að 
fenginni slikri beiðni átti dómarinn um 
þrennt að velja. (a) Hann gat veitt sam-
þykki sitt þá þegar. (b) Hann gat boð-
að frestun og ákvarðað nýjar afborgunar-
fjárhæðir og afborgunartíma fyrir eftir-
stöðvar skulda, sem líklegt mátti telja að 
leigutaki gæti staðið við. (c) Hann gat 
heimilað seljanda að fá af tur hluta hins 
selda. Oftast var leið (b) farin. Þannig er 
enskum dómstólum, eins og dómstólum í 
Alberta, Kanada, gefið vald til þess að 
breyta eða endursemja fjárhagsskilmála 
samnings, ef aðstæður bjóða, og er það að 
sjálfsögðu afar mikilsvert fyrir neytanda, 
sem hefur lent í gildru. Þetta er máttugt 
vopn í höndum dómara, sem telur verzlun 
eða sölulánafélag hafa beitt óbilgirni. Fyrr-
nefnd útilokunarákvæði varðandi gæði og 
ástand vöru og ábyrgðartíma hennar voru 
bönnuð með öllu í samningsgerð, og upp-
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lýsingaskylda var lögboðin að amerískri 
fyrirmynd. Rétt er þó að taka fram, að 
frumvarpið var bundið við láns- og leigu-
sáttmála takmarkaðra .fjárhæða (nú £1.000 
fyrir búpening og £300 fyrir aðrar vörur). 

Árið 1957 voru svo samþykkt lög um 
auglýsingar (Advertisements Hire-Pur-
chase Act), er áttu að girða fyr ir misfell-
ur á þeim vettvangi, eins og t. d. orðsend-
ingar af þessu tagi: ,,Hluturinn er yðar 
með einu pundi (£1) í senn", þar sem hvorki 
er tilgreint staðgreiðsluverð né tala afborg-
ana. Lögin kref jas t þessara upplýsinga í 
auglýsingum: 

(1) Fjárhæð útborgunar, nema engin sé, 
og skal þess þá getið. 

(2) Fjárhæð hverrar afborgunar um sig. 
(3) Tala afborgana, einnig þeirra, sem 

greiða skal, áður en vara er afgreidd. 
(4) Frestur milli afborgana. 
(5) Staðgreiðsluverð vörunnar. 

Loks er ákvæði um það, að ekki megi 
leggja áherzlu á neitt einstakt atriði. Því 
er ætlað að hindra, að kaupmaðurinn veki 
athygli á sykurhúðinni, svo að pillan undir 
dyljist fremur. 

Ástralía. — Ástralía fylgir aðferð láns-
og leigusáttmálans í samningsgerð um sölu 
varanlegra neyzluvara með afborgunarkjör-
um. Þó var fy r r brugðizt við í einstökum 
ríkjum álfunnar en í Englandi til verndar 
,,leigutökum" í erfiðri aðstöðu. Suður- og 
Vestur-Ástralía riðu á vaðið með löggjöf 
1931, er hafði að megintilgangi að tryggja 
eignaraðild leigutaka, ef vara hafði verið 
tekin vegna vanskila. Queensland fylgdi í 
kjölfarið 1933, síðan Victoria, sem með lög-
um 1936 takmarkaði kröfuheimild seljanda. 
Hann mátti aðeins kref jas t þess, sem hann 
átt i óinnheimt, og ekki reikna lánsgjald 
f r á tökudegi vöru. Ja fn f ramt veittu lögin 
leigutaka rétt til að gera samning gildan 
að nýju með því einu að greiða það, sem 
vangoldið var. 

Lög New South Wales 1941 höfðu að 
geyma ákvæði um upplýsingaskyldu, svo 
og um rétt leigutaka til að f á endurgreidd-
an lánskostnað, ef hann borgaði fyr i r tím-
ann. Tasmania kom á svipaðri lagasetn-
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ingu 1943, og höfðu þá öll ríkin sína lög-
gjöf um láns- og leigusáttmála (Hire-Pur-
chase Acts). Þr jú þeirra settu bráðabirgða-
ákvæði um lágmarksútborgun og hámarks-
afborgunartíma, sem héldust síðan. 

Árið 1959 voru lög álfunnar samræmd 
og í því formi upp tekin af ríkjunum öll-
um. Hin samræmdu lög eru víðtæk og með 
mörgum breytingum og viðaukum. Hins 
vegar er ekki alls staðar tekið af skarið, 
heldur um valkosti að ræða. Ákvæði er 
hvorki um upplýsingaskyldu né takmörkun 
lánsgjalds. Það nýmæli er í lögunum, að 
þóknun eða umboðslaun sölulánafélaga til 
verzlana, er láta þau sitja fyr ir um við-
skipti, eru með öllu bönnuð. 

Ályktun. — Hinir kunnu höfundar Nug-
ent og Henderson skrifuðu á þessa leið um 
afborgunarlán 1934: „Hér mun líklega fara 
eins og á sviði smálána, að samfélagið byrj-
ar á því að setja skorður við tilteknum 
aðferðum, en endar svo með því að telja 
fullkomna umsjón nauðsynlega." Þetta hef-
ur reynzt sannspá, eins og framanskráð 
yfirlit ber með sér. Þróunin í átt til víð-
tækrar löggjafar hefur að vísu verið ójöfn 
í þeim f jórum löndum, sem rædd hafa ver-
ið, en mjög á svipaða lund: 

(1) Fyrsta málefnið er ætið að tryggja 
eignarhlutdeild og jafnræði kaup-
andans. 

(2) Annað er að banna ósanngjörn samn-
ingsatriði, einkum varðandi ábyrgð 
á vöru og ástand hennar við mót-
töku. 

(3) Síðan kemur smátt og smátt skiln-
ingur á þörf þess að marka f já r -
hagsskilmála samningsins, en af því 
leiðir þetta: 
(a) Krafa um upplýsingaskyldu. 
(b) Takmörkun lánsgjalds og 
(c) Viðurkenning á rétti kaupand-

ans til að endurheimta kostnað, 
ef hann greiðir fyrir tímann. 

HAGRÆN OG FÉLAGSLEG ÁHRIF 
NEYTENDALÁNA 

Hagræn áhrif. — Nokkru fyr i r seinni 
heimsstyrjöldina var haf t eft ir Robert S. 
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Lynd, að neytandinn væri „maðurinn, sem 
fáir hagfræðingar þekktu". Mikið vatn 
hefur runnið til sjávar síðan. Nú viður-
kenna ekki aðeins hagfræðingar, heldur 
einnig forustumenn á sviði stjórnmála og 
stjórnsýslu, að ákvarðanir neytenda um það, 
hvort kaupa skuli, hvað og hvenær, hafi 
úrslitaáhrif á streymi vöru og þjónustu. 
Þegar útgjöld einstaklinga til neyzluvara 
og þjónustu nema um tveim þriðju þjóðar-
útgjaldanna, segir sig sjálft, hvílíkur þátt-
ur slíkt er í efnahagslífinu. Hitt er ekki 
síður eftirtektarvert, eins og lauslega var 
drepið á fyr r í greininni, að mikill hluti 
þessarar kaupgetu fer til greiðslu á hlut-
um, sem þegar hafa verið mótteknir, og 
samtímis er tekjum ráðstafað fyrirfram 
til kaupa á hlutum, sem nú skal njóta. 
Hugsanlegar afleiðingar þessa valda ábyrg-
um aðilum heilabrotum. 

Á árunum 1918—1940 var reynt að finna 
samband neytendalána og haglægða, en í 
seinni tíð hneigist talið fremur að verð-
bólgu. Allavega er um það spurt, hvort 
leyfa eigi óhindraðan vöxt neytendalána 
eða takmarka þau. 

Þegar verðbólga eða haglægð vofir yfir 
í einhverju landi, má beita ýmsum ráðum. 
Á Vesturlöndum er aðallega treyst á ráð-
stafanir af hálfu bankakerfisins, skatta-
löggjöf og ríkisframkvæmdir til mótvægis. 
Peningaaðgerðir hafa að markmiði að 
stjórna f jármagni í umferð. Þegar vextir 
eru hækkaðir og lán inndregin, þrengist 
um fé í viðskiptaheiminum, en engin sam-
bærileg breyting verður á sviði neytenda-
lána. Ástæðan er sú, að þeir, sem f jár ráð 
hafa, verða vandfýsnari í peningakreppu 
og lána síður þar, sem lítið kemur í aðra 
hönd. Hið háa gjald, sem neytendur greiða, 
er bókstaflega ónæmt fyrir vaxtahreyfing-
um í verzlun og iðnaði, sem eru mörgum 
þrepum neðar. Hefur sýnt sig, að sölulána-
félög eiga ekki í neinum erfiðleikum með 
öflun lánsfjár, þegar 18—24% eru í boði. 

Ekki er um það deilt, að afborgunar-
lán efla f ramfar i r og bæta lífskjör. Þó eru 
ýmsir þeirrar skoðunar, að ofvöxtur þeirra 
geri hagkerfið óstöðugra og torveldi f já r -
málastjórn. Þessir aðilar vilja gera ráð-
stafanir á friðartímum í ætt við þær, sem 

bæði Kanada og Bandaríkin gerðu á styrj-
aldarárunum: fyrirskipa lágmark útborg-
unarfjárhæðar og hámark afborgunartíma 
(sjá bls. 151). Reglugerð Bandaríkjanna um 
þetta efni var auðkennd W (Regulation W). 

Hér má gjarnan minnast á bók, sem kom 
út 1965, eftir höfundana McCracken, Mao 
og Fricke. Þeir tóku sér fyrir hendur að 
kanna þetta mál vísindalega og leituðu 
svars við fimm spurningum. 

Hin fyrs ta : Gera sveiflur í afborgunar-
lánum neytenda hagkerfið óstöðugra? Svar 
þeirra var: Ekki til muna. 

Önnur: Er takmörkun þessara lána nauð-
synleg, til þess að almenn stjórn peninga-
mála geti orðið virk? Svar þeirra var af-
dráttarlaust nei. 

Þriðja: Myndi slík takmörkun bæta af-
kornu neytenda sjálfra? Aftur varð svar 
þeirra afdráttarlaust nei. 

Fjórða: Bendir fengin reynsla til þess, 
að beita eigi takmörkunum í framtíð? Enn 
var svarið afdráttarlaust nei. 

Fimmta: Hvernig horfir um vöxt af-
borgunarlána ? Svar: Þau munu halda 
áfram að vaxa, en með minni hraða. 

Niðurstaða höfunda var skv. þessu og 
með þeirra eigin orðum: „Að undanskilinni 
fyrstu spurningu, sem var svarað með fyr-
irvara, eru svör okkar staðfastlega nei-
kvæð. Við hyggjum því ekki, að sterk rök 
mæli með takmörkun afborgunarlána á 
friðartímum." 

Af niðurstöðunni leiðir hins vegar óbeint, 
að takmörkunin geti átt rétt á sér á stríðs-
tímum. Reglugerð W, sem minnzt var á 
hér að framan, var kynnt þannig í boðskap 
Bandaríkjaforseta 9. ág. 1941: 

„Almenningsheill krefst þess, að afborg-
unarlán til kaupa á varanlegum neyzlu-
vörum og til skuldalúkningar í því sam-
bandi verði takmörkuð, svo að auðveldara 
verði að ná þessum markmiðum: 

(a) Beina framleiðsluöflunum til varn-
ariðnaðarins. 

(b) Hefta verðhækkanir og gróðamynd-
un, sem hætta er á, þegar framboð 
slíkra vara er skert, án þess að dreg-
ið sé á tilsvarandi hátt úr eftirspurn 
þeirra. 
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(c) Halda verðbólgutilhneigingum í 
skefjum, styðja stefnu skattamála 
í sama augnamiði og efla sparnað til 
að standa straum af varnarútgjöld-
um. 

(d) Byggja upp eftirspurn varanlegra 
neyzluvara, sem ekki er fullnægt (þ. 
e. ekki fy r r en eftir stríð, þegar 
hergagnaframleiðslan dregst saman). 

(e) Forðast skuldasöfnun, er kynni að 
minnka ef t i rspum vöru og þjónustu 
að styrjöldinni lokinni." 

Þremenningarnir röktu í bókinni sögu 
reglugerðarinnar og drógu af þennan lær-
dóm: 

(1) Stytting hæsta leyfilegs afborgun-
artíma útilokaði ekki marga kaup-
endur f r á markaðinum. 

(2) Ýmis áhrif, sem eignuð voru styttri 
afborgunartíma, gátu eins hafa staf-
að af árstíðasveiflum. 

(3) Hækkun eða lækkun útborgunar 
kemur að litlu haldi. 

(4) Samdráttur eftirspurnar eft ir varan-
legum neyzluvörum leiðir að nokkru 
leyti til aukinnar eyðslu á öðrum 
sviðum. 

(5) Breyting fjárhagsskilmála í vöru-
kaupasamningum neytenda getur 
ekki orðið meiri hát tar hagstjórnar-
tæki, því að breytinganna gætir að-
eins í hluta hagkerfisins. Ef þeim 
væri ætlað að vera nægilega öflug-
ar til þess að gera allt hagkerfið 
stöðugra, yllu þær gífurlegri röskun 
í viðkomandi iðngreinum. 

Skoðanir þremenninganna eru mjög í 
samræmi við neytendalöggjöf vestan hafs, 
eins og ráða má af áður gefnu yfirliti. 
Grundvallaratriði löggjafarinnar er kvöð 
um upplýsingar varðandi lánskjör, en lítt 
sem ekki er farið inn á þá braut að tak-
marka eða torvelda lánin sjálf með því 
að ákvarða lágmark útborgunar eða há-
mark afborgunartíma. 

Reglugerð W reyndist í sannleika bæði 
þungfær og krókótt leið. Hún bitnaði á 
milljónum fjölskyldna og þúsundum lán-

veitenda og hafði í för með sér ærna skrif-
finnsku og mikið starfsmannahald til eft-
irlits. Meginmarkmiðinu hefði mátt ná 
með beinni tilskipun, sem raunar var gripið 
til síðar í stríðinu. Bannað var, að hern-
aðarmálmar gengju til verksmiðja, er 
framleidddu varanlegar neyzluvörur — að 
meðtöldum bifreiðum til almenningsnota, 
er brátt hurfu af markaðinum. Ef t i r það 
var reglugerð W aðeins „fræðilegt" plagg, 
sem lítið hagnýtt gildi hafði. 

Evrópuríki halda enn tryggð við hag-
stjórn neytendalána, enda þótt löggjöf um 
viðskiptahætti sé þar mun ófullkomnari 
en vestan hafs. í Englandi giltu f ram til 
ársins 1958 ákvæði um takmörkun hluta-
fjáraukningar h já sölulánafélögum og um 
takmörkun bankalána til þeirra, enn frem-
ur sérstakur söluskattur á varanlegar 
neyzluvörur. Þegar þau voru afnumin, mátti 
lesa í ritinu Economist: „Ákvæðin dugðu 
ekki vel til mótvægis verðbólgu, og margt 
mælir gegn því, að þeim verði beitt að 
nýju til áhrifa á efnahagslífið í heild." — 
Önnur Evrópuríki verða ekki rædd að sinni. 

Félagsleg áhrif. — Mörg neytendalán-
anna — og þó einkum þau, sem ríkið leggur 
til eða ábyrgist — eru til þess ætluð að auka 
efnalega velferð þegnanna og styrkja hag-
kerfið um leið. Svo er t. d. um ýmis lán 
til bænda og fiskimanna og lán til íbúða-
bygginga og endurbóta á heimilum. Jafn-
vel iðnaðarmenn og smærri kaupsýslumenn 
eiga aðgang að sjóðum í þessu skyni. 

Helztu erfiðleikar skuldara í dag stafa 
af vörukaupum í smásölu með afborgunar-
kjörum, fremur en af lánum í reiðufé f rá 
bönkum og sparisjóðum. Vestan hafs skapa 
notaðir bílar verstu vandamálin. Lánsverzl-
un er orðin föst venja í öllum tekjuflokk-
um, og er engin ástæða að amast við henni. 
Hún örvar sölu og gerir fólki kleift að 
njóta lífsþæginda, sem það stenzt vel við 
að greiða fyrir síðar. Auðvitað glepjast sum-
ir til ótímabærra kaupa, en hið sama er líka 
að segja um staðgreiðsluviðskipti. Þá fyrs t 
er hætta á ferðum, þegar óvænt atvik verða, 
er raska fjárhagsáætluninni: veikindi, at-
vinnumissir eða e. t. v. útgjöld, sem ekki 
var reiknað með. Einnig kann kaupandi 
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ekki að hafa skilið til fullnustu, hvað hann 
gekkst undir, þegar hann samdi. En góð 
upplýsinga- og ráðgjafarþjónusta neytenda 
á að geta dregið mjög úr skakkaföllum af 
þessu tagi. 

Rétt er að taka fram, að þegar einhver 
ratar í fjárþröng, er lánveitandinn ekki 
endilega sá, sem mestu tapar. Ekki má 
gleyma skuldaranum sjálfurn, aðstandend-
um hans og samfélaginu í heild. Streita, 
er hr já i r einstaklinga í f járþröng og van-
skilum, hefur að sögn félagsmálaskrifstofu 
í Kanada „oft leitt til upplausnar í fjöl-
skyldu, geðveiki, glæpa og fátækrafram-
færslu". Einnig hefur þráfaldlega komið í 
ljós, að þegar ritað er undir afborgunar-
samning, tekur kaupandinn engu minni 
áhættu á sig en seljandinn. Hinn fyrrnefndi 
hefur hlotið marga og mikla skelli, eins 
og hin víðtæka verndarlöggjöf neytenda 
ber vitni um. Bein töp á vörusölu með 
greiðslufresti eru tiltölulega lítil. Ef kaup-
andinn lætur á sér standa, koma „áminn-
ingarseðlar, símahringingar, bréf eða jafn-
vel heimsóknir". Loks er ótti lántakandans 
við hugsanlega málsókn eða kyrrsetningu 
launa. 

Hvernig þegnarnir hagræða sínum pen-
ingasökum, skiptir ekki aðeins máli fyrir 
fjölskyldur þeirra, heldur samfélagið allt. 
Óvíða eru til skýrslur um þessi efni. Þó 
fór f ram könnun í Kanada 1963, sem ýmis-
legt má af læra. Niðurstöður hennar voru 
þessar: 

Einn þriðji fjölskyldna skuldaði alls ekk-
ert, en helmingur þeirra engin neytendalán. 
Af þeim, sem töldu f ram slík lán, skuldaði 
tæplega einn fimmti minna en hann átti 
í reiðufé og liðlega einn þriðji jafnmikið 

eða eitthvað meira. Varðandi fjárhæðir má 
geta þess, að nálega 70% kanadískra fjöl-
skyldna skulduðu minna en 1.000 dali. 

Er ekki að furða, þó að þingnefnd hafi 
nýlega komizt svo að orði: „Yfirleitt stjórna 
Kanadamenn fjármálum sínum skynsam-
legar en almennt var haldið. Flest heimili 
virðast hafa eðlilegt hlutfall eigna miðað 
við þarfir, tekjur og áhættu. Flest hafa not-
að afborgunarlán hyggilega til að bæta 
afkomu sína, bæði peningalega og til þæg-
inda og sparnaðar í heimilisrekstri." Hvern-
ig yrði samanburður hér heima? 

Könnun á vegum viðskiptabankanna 
leiddi til þeirrar niðurstöðu, að „meðal-
lántakandi" (sem er raunar fremur óljóst 
hugtak) megi festa 15% tekna sinna í af-
borgunarskuldbindingar, þegar f rá eru 
dregnar greiðslur vegna veðlána á íbúð 
hans. Þeir, sem aðeins vinna sér fyrir nauð-
þurftum, mega að sjálfsögðu ekki skulda 
neitt. Ályktun sérfræðinganefndar fyrir 
stríð hefur fullt gildi enn í dag: „Hið dap-
urlega hlutskipti þeirra, sem eru með stöð-
ugan halla og geta ekki lifað af tekjum 
sínum til frambúðar, verður ekki bætt með 
lántökum, hverjir svo sem vextirnir eru." 

NIÐURLAGSORÐ 
Þessi grein er orðin löng — og er þó of 

stutt, þegar þess er gætt, hversu viðamikið 
efnið er. Þess er vænzt, að helztu vandamál 
á sviði neytendalána og úrlausnir þeirra 
liggi sæmilega ljós fyrir, enn fremur að 
sögulegt yfirlit löggjafar í engilsaxneskum 
löndum geti bent á heppilegar leiðir, sem 
hentuðu hér á landi. 



Magni Guðmundsson: 

Lánsverzlun í Reykjavik 1970 

Gagnasöfnun Seðlabankans um smá-
söluveltu, sem f ram fór á árunum 

1967, 1968 og 1969, fól j a fnf ramt í sér 
könnun á lánsverzlun í Reykjavík. Sú könn-
un var framkvæmd „í leiðinni", ef svo mætti 
segja, og takmarkaðist að sjálfsögðu við 
sömu flokka verzlana og gagnasöfnunin 
náði til, þ. e. við matvöruverzlanir, fatnað-
ar- og vefnaðarvöruverzlanir, húsgagna- og 
viðtækjaverzlanir og benzínstöðvar. Var 
skýrt f r á niðurstöðum í grein Fjármála-
tíðinda, júní—des.-hefti 1970, bls. 130— 
135. Sýndu þær augljóslega, að afborgun-
arlán verzlana hérlendis fylgja hagsveifl-
unni mjög með svipuðum hætti og í öðr-
um löndum: þau dragast saman i efna-
hagslægð, en aukast, þegar atvinnulíf örv-
ast og kaupgeta vex (sjá bls. 132 efst, í 
greininni). 

Á árinu 1970, er byrjað var að innheimta 
söluskattsskýrslur annan hvern mánuð, 
hætti gagnasöfnun bankans um smásölu-
veltu. Hins vegar var þá hafin sjálfstæð 
könnun á lánsverzlun og hún látin ná til 
allra greina verzlana, sem lánsviðskipti 
reka. Upplýsinga var aflað ársfjórðungs-
lega á sérstöku blaði, sem gengur á víxl 
milli bankans og verzlunarinnar og endist 
um 3 ára skeið. Slík eyðublöð (shuttle 
cards) spara mjög kostnað og vinnu, en 
hafa lítt eða ekki tíðkazt hér til þessa. 

Skýrslusöfnunin byggist ekki á úrtaki, 
heldur nær hún til allra aðila í smásölu-
verzluninni, er selja með lánskjörum. Inn-
heimta var að vanda fremur treg, en þó svo 
að segja alger, um það er lauk. Fáein fyr-
irtæki fengu frest, meðan bókhald var lag-
fær t þannig, að nauðsynleg sundurliðun 
tækist. Rétt er og að taka fram, eins og 
raunar segir á eyðublaðinu, að vörukaupa-
víxlar eru undanskildir, ef þeir eru seldir 

Heildarskuldir viðskiptamanna og ógreiddir 
reikningar við lok ársf jórðungs: 

(í milljónum króna) 

Flokkar verzlana: 31/3 30/6 30/9 31/12 

Samanlagðar tölur 216,7 240,3 295,2 380,7 
Benzínstöðvar 5,5 3,3 6,5 8,6 
Byggingarvöruverzlanir 33,4 34,3 37,5 40,8 
Bifreiðasölur 82,4 100,7 134,6 166,5 
Sérhæfðar klæðaverzl.. 3,8 3,7 4,0 3,5 
Bókaverzlanir 2,3 2,4 2,5 3,8 
Húsbúnaðarverzlanir . 89,0 95,1 109,4 156,4 
Hljóðfæraverzlanir . .. 0,3 0,8 0,7 1,1 

Mánaðarreikningar 82,6 84,7 103,1 118,6 
Benzínstöðvar 5,5 3,3 6,5 8,6 
Byggingarvöruverzlanir 30,8 30,0 34,1 36,4 
Bifreiðasölur 30,5 32,2 40,2 47,2 
Sérhæfðar klæðaverzl.. 3,4 3,3 3,7 2,9 
Bókaverzlanir 2,3 2,4 2,5 3,8 
Húsbúnaðarverzlanir . 10,1 13,2 16,0 19,5 
Hljóðfæraverzlanir . . . 0,0 0.3 0,1 0,2 

Afborgunarreikningar . .. 134,1 155,6 192,1 262,1 
Benzínstöðvar 0,0 0,0 0,0 0,0 
Byggingarvöruverzlanir 2,6 4,3 3,4 4,4 
Bifreiðasölur 51,9 68,5 94,4 119,3 
Sérhæfðar klæðaverzl.. 0,4 0,4 0,3 0,6 
Bókaverzlanir 0,0 0,0 0,0 0,0 
Húsbúnaðarverzlanir . 78,9 81,9 93,4 136,9 
Hljóðfæraverzlanir . . . 0,3 0,5 0,6 0,9 

í banka eða sparisjóði. Svo er hins vegar 
ekki, ef þeir eru þar til innheimtu eða sem 
trygging fyr i r láni. Hinir seldu víxlar birt-
ast í lánastatistík viðskiptabankanna, og 
eru tölur á meðfylgjandi yfirliti af þeim 
sökum lægri en vera ætti. 

Tafla um lánsverzlun í Reykjavík 1970 
ber greinilega með sér, að um verulegan 
vöxt er að ræða út allt árið. Tekur hann 
bæði til mánaðar- og afborgunarreikninga 
og allra þátta smásöluverzlunarinnar, sem 
hér koma við sögu. Vísast að öðru leyti 
til greinar um neytendalán í þessu sama 
riti. 



Ó l a f u r Tómasson: 

Greiðslujöfnuður við útlönd 1969 

Í þessari grein, sem rituð er af Ólafi Tómassyni, er skýrt 
frá greiðslujöfnuði ársins 1969 og skiptingn á einstaka 
tekju- og- gjaldaliði og- á greiðslusvæði. 

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

búsins við umheiminn á ákveðnu tímabili. 
Greiðslujafnaðaryfirliti má skipta í f jó ra 
aðalþætti: vöruskipti (inn- og útfluttar 
vörur), greiðslur fyr i r þjónustu, sem oft 
eru kallaðar duldar greiðslur, framlög án 
endurgjalds og fjármagnshreyfingar. Í 
greiðslujafnaðarskýrslum er verð inn- og 
útflutnings gert upp á sama grundvelli, þ. e. 
hvort tveggja er miðað við f.o.b.-verðmæti, 
gagnstætt því sem jafnan er gert í verzl-
unarskýrslum, þar sem innflutningur er 
oftast talinn c.i.f., en útflutningur f.o.b. 

Á árinu 1969 varð mismunur á verðmæti 
inn- og útflutnings, vöruskiptajöfnuðurinn, 
þannig reiknaður hagstæður um 3 millj. 
króna, en árið áður varð vöruskiptajöfn-
uðurinn óhagstæður um 4.224 millj. kr., 
ef miðað er við sama gengi og á árinu 1969, 
þ. e. 88 kr. stofngengi krónunnar. Hafa því 
orðið mikil umskipti til hins betra í þróun 
vöruskiptajafnaðar á árinu 1969 miðað við 
árið áður. Er það bæði vegna mikillar aukn-
ingar á útflutningsverðmæti og mikils sam-
drát tar í innflutningi. 

Í þeim töflum og línuritum, sem fylgja 
þessari grein, hafa allar tölur fyrr i áxa 
verið umreiknaðar til núverandi stofngengis 
krónunnar, 88 krónur fyr i r hvern banda-

rískan dollar, að undanskildum tölum í 
3. töflu, en þar eru tölur hvers árs mið-
aðar við það gengi, sem í gildi var megin-
hluta viðkomandi árs. 

Helztu þjónustuliðir (duldar tekjur og 
gjöld) eru flutningar, tryggingar, vaxta-
greiðslur, ferðalög, viðskipti við varnar-
liðið, vinnulaun og opinber þjónusta. Mis-
munur á inn- og útfluttri þjónustu, þjón-
ustujöfnuðurinn, varð hagstæður um 388 
millj. kr. á árinu 1969, en um 173 millj. kr. 
árið áður, og er þá bæði árin miðað við 
88 kr. stofngengi. 

Heildarniðurstaða vöruskiptajafnaðar og 
þjónustujafnaðar kallast viðskiptajöfnuður. 
Á árinu 1969 varð viðskiptajöfnuðurinn 
hagstæður um 391 millj. kr., en óhagstæð-
ur um 4.051 millj. kr. árið áður, þar sem 
bæði árin er miðað við 88 kr. stofngengi. 

Línurit á 160. bls. sýnir viðskiptajöfnuð 
sl. tíu ár, þar sem inn- og útf lut tar vörur 
eru sýndar sérstaklega, en hins vegar að-
eins sýndur jöfnuður á inn- og útfluttri 
þjónustu. Á 162. bls. er línurit, sem sýnir 
viðskiptajöfnuð, f jármagnsjöfnuð og heild-
argreiðslujöfnuð sl. tíu ár. Innflutningur 
er í þessum línuritum eins og annars stað-
ar í greininni talinn á f.o.b.-verði, og allar 
tölur línuritanna eru miðaðar við 88 kr. 
stofngengi. 
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Til sérhverra viðskipta, sem færð eru 
á hina ýmsu liði viðskiptajafnaðarins og 
greiðslur koma fyrir , svarar færsla á ein-
hvern fjármagnsreikning. Eru niðurstöður 
af þeim færslum sýndar í f jármagnshreyf-
ingum greiðslujafnaðaryfirlitsins. Fjár-
magnshreyfingum má skipta á ýmsa liði. 
E r algengt að gera greinarmun á f j á r -
magnshreyfingum opinberra aðila annars 
vegar og einkaaðila hins vegar. Hvorum 
flokki fyr i r sig má svo af tur skipta annars 
vegar í hreyfingar til langs tíma, t. d. lán-
tökur til eins árs og lengri tíma og afborg-
anir af slíkum lánum, og hins vegar stutt-
ar hreyfingar, svo sem breytingar á reikn-
ingsstöðu fyrir tækja, stutt vörukaupalán, 
gjaldeyrisstöðu bankanna o. fl.. Oft er þó 
breyting á gjaldeyrisstöðunni skilin f r á 
öðrum fjármagnshreyfingarliðum og sýnd 
í sérstökum lið á greiðslujafnaðaryfirlitinu, 
þar sem breyting á gjaldeyrisstöðunni er 
þá heildarniðurstaðan af breytingum á öll-
um öðrum liðum yfirlitsins eða í rauninni 
heildargreiðslujöfnuðurinn. 

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

Skipting á landssvæði. Í 1. töflu er við-
skiptajöfnuðinum (vörum og þjónustu) ár-
in 1965—1969 skipt á eftirtalin landssvæði: 

Bandaríkin og Kanada. 
Sterlinggreiðslusvæði, en til þess teljast 
Bretland, írland, brezkar nýlendur og 

sambandslönd, önnur en Kanada. 
Önnur OECD-lönd, en til þeirra teljast 

aðildarríki OECD í Evrópu, önnur en 
Bretland og írland. 

Rússland og Austur-Evrópa. Auk Rúss-
lands teljast til þessa svæðis Austur-
Þýzkaland, Búlgaría, Pólland, Rúm-
enía, Tékkóslóvakía og Ungverjaland. 

Önnur lönd. Hér eru talin þau lönd, sem 
ekki teljast til neins af framangreind-
um f jórum svæðum, og eru þar á með-
al t. d. Júgóslavía, Japan, Brasilía og 
ísrael. Hér eru einnig færð viðskipti 
við alþjóðastofnanir. 

VIÐSKIPTAJOFNUÐUR 1960 -19Ó9 
( í 1000 MILLJ. K R Ó N A ) 

GENGh $.1= KR.88 
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Viðskiptajöfnuðurinn við Bandaríkin hef-
ur verið hagstæður öll árin, sem taflan nær 
yfir, og viðskiptajöfnuðurinn við sterling-
greiðslusvæðið hefur verið hagstæður að 
undanskildum árunum 1967 og 1968. Mikl-
um hluta af hinum hagstæða jöfnuði í doll-
urum og sterlingspundum hefur verið var-
ið upp í jöfnun á viðskiptum við önnur 
OECD-lönd, sem hafa verið óhagstæð öll 
árin, svo og til jöfnunar á viðskiptum við 
önnur lönd, sem einnig hafa verið óhag-
stæð allt tímabilið. Viðskiptin við Rúss-
land og Austur-Evrópu hafa verið hagstæð 
á árunum 1966 og 1967, en óhagstæð hin 
árin. 

Fimmta tafla sýnir helztu liði greiðslu-
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1. tafla. Viðskiptajöfnuður (vörur og þjónusta) 1965—1969, skipt á lönd. 
(í millj. kr. tniðað við stofngengi 88,00 kr.) 

Bandaríkin Sterling- Önnur Rússland 
og greiðs/u- OECD- og Önnur 

Kanada svœðið lönd A.-Evrópa íönd Samtals 
1965: 

A.-Evrópa 

Tekjur 4.543 4.120 6.332 1.439 638 17.072 
Gjöld 3.426 3.154 7.169 1.828 991 16.568 
Viðskiptajöfnuður +1.117 + 966 837 389 4- 353 + 504 

1966: 
Tekjur 4.926 3.954 7.419 1.602 702 18.603 
Gjöld 4.046 3.741 8.751 1.523 1.199 19.260 
Viðskiptajöfnuður + 880 + 213 -1.332 + 79 4- 497 4- 657 

1967: 
Tekjur 4.888 3.594 5.049 1.816 483 15.830 
Gjöld 4.257 3.852 9.361 1.689 1.277 20.436 
Viðskiptajöfnuður + 631 258 44.312 + 127 -:- 794 H-4.606 

1968: 
Tekjur 5.148 2.242 4.587 1.192 551 13.720 
Gjöld 3.363 3.129 8.708 1.430 1.141 17.771 
Viðskiptajöfnuður +1.785 887 4-4.121 4- 238 4- 590 4-4.051 

1969: 
Tekjur 6.123 2.808 5.576 1.228 397 16.132 
Gjöld 3.159 2.721 7.515 1.366 980 15.741 
Viðskiptajöfnuður +2.964 + 87 41.939 4- 138 + 583 + 391 

2. tafla. Fjármagnshreyfingar, nettó. 
(f millj. kr. miðað við stofngengi 88,00 kr.) 

4- = Fé frá útlöndum, þ.e.a.s. lántökur eða lækkun innstæðna og rýrnun gjaldeyrisstöðu. 
4- = Fé til útlanda, þ.e.a.s. lánveitingar eða aukning innstæðna, afborganir af lánum ogbætt gjaldeyrisstaða. 

Breyting Aðrar 
Langar á aðstöðu fjármagns-
lántökur Afborganir bankanna hreyfingar Samtals 

1965 +1.365 -4 921 4- 653 4- 127 4- 336 
1966 +2.358 4-1.188 7 294 + 869 
1967 +2.417 4-1.307 +2.189 + 1.311 +4.610 
1968 +2.926 4-1.474 + 1.306 + 1.274 +4.032 
1969 +2.110 -41.978 4-1.685 + 1.305 4- 248 

j a f n a ð a r i n s 1969, sk ip t á landssvæði . Þ a r 
m á s já , að v ö r u s k i p t a j ö f n u ð u r i n n h e f u r ver-
ið h a g s t æ ð u r við B a n d a r í k i n og K a n a d a 
u m 1.646 mi l l j . kr. , og við s te r l inggre iðs lu-
svæðið v a r ð v ö r u s k i p t a j ö f n u ð u r i n n h a g -
s t æ ð u r u m 245 mil l j . kr. , en v a r ð óhags tæð-
u r við h in landssvæðin , e inkum önnur OECD-
lönd. Þ j ó n u s t u j ö f n u ð u r i n n v a r ð h a g s t æ ð u r 
við B a n d a r í k i n og K a n a d a u m 1.318 mil l j . 
kr . , en ó h a g s t æ ð u r við öll h in svæðin. 

S k ý r s l u r u m g re iðs lu jö fnuð inn e ru samd-
a r af hagf ræð ide i ld Seðlabankans , og e ru 
upp lý s inga r f e n g n a r f r á ý m s u m f y r i r t æ k j -
u m og op inbe rum aði lum. Þ æ r e ru víða 
ó fu l lnægjand i , þ a n n i g að þ u r f t h e f u r að 
g e r a á æ t l a n i r á e in s tökum liðum, en þ æ r 
e ru að s j á l f sögðu ekk i n á k v æ m a r . Mæt t i 
t . d. benda á, að v æ r u n á k v æ m a r upplýs-
i n g a r f y r i r hendi , æ t t u s a m a n l a g ð a r n iður-
s töðu tö lu r v i ð s k i p t a j a f n a ð a r , f j á r m a g n s -



IJJ.6 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

jafnaðar og framlaga án endurgjalds að 
vera j a fnar og breyting gjaldeyrisstöðunn-
ar. Á því tímabili, sem yfirlit 3. töflu nær 
yfir, hefur jafnan verið um einhvern mis-
mun að ræða, eins og sjá má á E-lið töfl-
unnar. Á árinu 1969 nam þessi mismunur 
71 millj. kr. 

Hér á eft ir verður gerð nánari grein 
fyr i r einstökum liðum greiðslujafnaðarins, 
og á það, nema annað sé tekið fram, við 3. 
töflu, sem sýnir sundurliðað yfirlit 1965— 
1969. 

Vörur. Útflutningur (1.) er talinn á f.o.b.-
verði, þ. e. söluverði afurða f lut t ra í skip 
í útflutningshöfn. Til þess að f á sambæri-
legt verð á fisk, sem fluttur er af fiski-
miðum með íslenzkum skipum til sölu í er-
lendum höfnum, er dreginn f r á söluverði 
hans innflutningstollur og áætlaður sölu-
kostnaður erlendis, ásamt áætlaðri upphæð 
á tonn fyrir flutningskostnaði. Flutnings-
kostnaður þessi telst svo til tekna í liðnum 
farmgjöld íslenzkra skipa í millilandasigl-
ingum. 

Birgðabreyting erlendis (3.) er vegna 
birgðabreytinga á freðfiski, sem seldur er í 
umboðssölu í Bandaríkjunum, og táknar 
pösitivt formerki birgðarýrnun, en nega-
tivt formerki birgðaaukningu. 

Innflutningur (4.—9.) er talinn á f.o.b.-
verði, þ. e. á verði í útflutningslandinu, en 
ekki c.i.f., eins og venjulega í verzlunar-
skýrslum. Enn fremur er innflutningur eins 
og aðrir liðir greiðslujafnaðarins umreikn-
aður í íslenzkar krónur miðað við kaup-
gengi, en ekki sölugengi, eins og í verzl-
unarskýrslum. Þá er rétt að geta þess, að 
lengingar á flugvélum og fiskiskipum eru 
taldar með innflutningi skipa og flugvéla 
í greiðslujafnaðarskýrslum, en eru ekki 
teknar með innflutningi í verzlunarskýrsl-
um. E r eðlilegra að telja slíkar endurbygg-
ingar með vöruskiptum en þjónustu, þótt 
stundum geti orkað tvímælis um það, hvort 
gagngerar viðgerðir beri að telja með al-
mennum viðgerðum eða endurbyggingum. 

Á árunum 1968 og 1969 var ekki um að 
ræða neinar slíkar endurbyggingar, en þær 
voru mestar á árunum 1966 og 1967. í 6. 
lið, innflutt vegna byggingar álbræðslu, eru 

auk efnis til byggingar álbræðslunnar í 
Straumsvik meðtaldar vinnuvélar og tæki, 
sem verktakar þurfa á að halda við bygg-
ingarframkvæmdir. Innflutningur vegna 
verktaka er ekki talinn með í innflutnings-
skýrslum Hagstofunnar. Innflutningur 
byggingarefnis vegna álbræðslu er í 
greiðslujafnaðarskýrslum talinn samkvæmt 
upplýsingum íslenzka álfélagsins h.f., og er 
sum árin nokkur munur á milli þess og því, 
sem talið er á skýrslum Hagstofunnar, og 
er sá munur vegna mismunandi tímasetn-
ingar. 

Þjónusta. Við ákvörðun á liðnum tekjur 
af erlendum ferðamönnum (1.) hefur ein-
göngu verið stuðzt við það, sem skilað hef-
ur verið til bankanna af ferðamannagjald-
eyri, og er því eingöngu um að ræða útgjöld 
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3. tafla. Greiðslujöfnuðar við útlönd 1965—1969. 
(ímillj. kr.) 

Á. Vörur: 1965 1966 1967 1968 1969 
Tekjur: 

1. Otfluttar vörur (f.o.b.) tollafgreiddar 5.563 6.041 4.210 4.648 9.411 
(Þar af ál) — — — — (519) 

2. Útfluttar verktakavörur (ÍSAL) — — — 25 — 

3. Birgðabreyting erlendis -4- 4 4- 58 + 36 + 49 — 

Útflutningur, alls 5.559 5.983 4.246 4.722 9.411 
Gjöld: 

800 379 4. Innflutt skip og flugvélar (f.o.b.) 584 651 800 379 52 
s Innflutt v/virkjunar við Búrfell (f.o.b.) — 133 151 428 300 
6. Innflutt v/byggingar álbræðslu (f.o.b.) — — 123 573 439 
7. Innfluttar rekstrarvörur v/álbræðslu — — — — 513 
8. Innflutt v/varnarliðsins (f.o.b.) 42 32 47 85 123 
9. Aðrar innfluttar vörur (f.o.b.) 4.756 5.473 5.410 5.993 7.981 

Tnnflutningur, alls 5.382 6.289 6.531 7.458 9.408 
Vöruskiptajöfnuður + 177 4- 306 4-2.285 4-2.736 4- 3 

B. Þjónusta: 
Tekjur: 

320 1. Tekjur af erlendum ferðamönnum 104 116 126 174 320 
2. Farmgjöld ísl. skipaí millilandaflutningum 376 384 325 345 642 
3. Fargjöld útlendinga með íslenzkum skipum . . . 8 9 7 14 34 
4. Tekjur af erl. skipum (hafnargjöld 0. fl.) 40 51 56 54 107 
5. Tekjur íslenzkra flugvéla 1.072 1.147 1.235 1.758 2.723 
6. Erlend framlög v/flugumferðarþjónustu 48 42 54 56 39 
7. Olíusala til erlendra flugvéla 44 39 43 82 165 
8. Tryggingar 422 516 586 615 895 
9. Vextir 80 93 89 75 165 

10. Tekjur af erlendum sendiráðum 26 29 48 61 106 
11. Tekjur vegna varnarliðsins 351 446 652 621 996 
12. Póstur og sími 41 47 45 47 139 
13. Ýmislegt 171 188 223 262 390 

Tekjur af þjónustu, ails 2.783 3.107 3.489 4.164 6.721 
Gjöld: 

395 14. Ferða- og dvalarkostnaður erlendis 419 542 608 371 395 
15. Vinnulaun til útlendinga 46 67 63 38 17 
16. Greiðslur til áhafna skipa og flugvéla 127 134 130 165 205 
17. Útgjöld íslenzkra skipa erlendis 437 473 406 562 819 
18. Farmgjöld til erlendra skipa 121 145 188 153 175 
19. Útgjöld íslenzkra flugvéla erlendis 697 704 874 1.092 1.791 
20. Tryggingar 475 571 657 775 1.143 
21. Vextir 209 229 275 426 760 
22. Erlendur kostnaður við utanríkisþjónustu 26 32 46 57 63 
23. Póstur og sími 35 42 40 43 93 
24. Ymislegt 122 183 168 370 872 

Gjöld vegna þjónustu, alls 2.714 3.122 3.455 4.052 6.333 
Þjónustujöfnuður + 69 + 15 + 34 + 112 + 388 

A -'rB Vörur ogþjónusta: 
Tekjur alls 8.342 9.090 7.735 8.886 16.132 
Gjöld alls 8.096 9.411 9.986 11.510 15.741 

Viðskiptajöfnuður + 246 + 321 4-2.251 4-2.624 + 391 
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3. tafla (frh.). Greiðshijöfnuðu r við útlönd 1965--1969. 

1965 1966 1967 1968 1969 
C. Framlag án endurgjalds: 

Tekjur: — — — — — 

Gjöld: 
1. Framlög til alþjóðastofnana 8 13 18 16 24 
2. Eignayfirfærsla 24 38 43 35 48 

AIls 32 51 61 51 72 
Framlög án endurgjalds, nettó 32 ^ 51 -í- 61 -7" 51 -h 72 

D. Fjármagnshreyfingar: 
Frá útlöndum: 

1. Lántökur einkaaðila (lánsfé notað á árinu) 414 615 620 235 66 
2. Fyrirframgr. fyrri ára f. skip og flugv., innflutt á 

árinu 26 46 130 49 — 

3. Lækkun á ógreiddum útflutningi — — 219 — 32 
4. Erlenteinkafjármagntilatvinnurekstrar — — 290 855 1.450 
5. Lækkun á lausafé og aukning lausaskulda einka-

aðila, nettó 177 108 43 — — 

6. Lántökur opinberra aðila (lánsfé notað á árinu) 253 537 561 1.660 2.044 

Frá útlöndum, alls 870 1.306 1.863 2.799 3.592 

77/ útlanda: 
7. Afborganir af lánum einkaaðila 196 289 392 618 1.005 
8. Fyrirframgr. fyrir skip og flugvélar, ókomin í 

árslok 46 118 37 — 55 
9. Aukning á ógreiddum útfiutningi 217 150 — 45 — 

10. Bætt lausafjárstaða einkaaðila, nettó — — — 34 92 
11. Afborganir af lánum opinberra aðila 254 291 247 337 973 
12. Aðrar fjármagnshreyflngar opinberra aðila, nettó 2 30 4 — 30 

Til útlanda, alls 715 878 680 1.034 2.155 
Fjármagnsjöfnuður + 155 + 428 + 1.183 + 1.765 + 1.437 

E. Skekkjur og vantalið, nettó -:- 50 ~ 53 + 59 + 64 -f- 71 
F. Heildargreiðslujöfnuður ( = breyting á gjaldeyris-

stöðu) + 319 + 3 + 1.070 + 846 + 1.685 

Ath.: Verðmæti innfluttrar vöru, eins og annarra liða greiðslujafnaðarins, er umreiknað í íslenzkar krónur, 
miðað við kaupgengi. Tölur hvers árs eru miðaðar við það gengi, sem gilti meginhluta ársins. Eru því 
tölur ársins 1967 miðaðar við það gengi, sem gilti fyrir 24. nóvember 1967, og tölur fyrir árið 1968 eru 
miðaðar við gengi, sem gilti fyrir 12. nóvember 1968. 

e r l e n d r a f e r ð a m a n n a h é r i n n a n l a n d s , þ a r 
m e ð t a l i n v ið sk ip t i þ e i r r a í f r í h ö f n i n n i á 
K e f l a v í k u r f l u g v e l l i . F a r g j ö l d mil l i Íslands 
og ú t l a n d a , s e m e r l e n d i r f e r ð a m e n n g r e i ð a 
i n n l e n d u m f l u g f é l ö g u m o g s k i p a f é l ö g u m , 
e r u h i n s v e g a r t a l i n m e ð t e k j u m af s a m -
g ö n g u m . 

E f t i r f a r a n d i t ö l u r s ý n a s u n d u r l i ð u n á 
f a r m g j a l d a t e k j u m í s l e n z k r a s k i p a í mil l i -
l a n d a f l u t n i n g u m (2.) sl. t v ö á r í m i l l j . k r . 

og m i ð a ð 
á r i n : 

við 88 k r . s t o f n g e n g i bæði 

Af ú t f lu tn ingi ísfisks 
Af öðrum ú t f lu tn ing i 
Af öðrum f lu tn ingi . . 

1968 
62 

423 
48 

1969 
55 

537 
50 

Samtals 533 642 

H e l z t u v a x t a t e k j u r (9.) e r u v e x t i r 
e r l e n d r i v e r ð b r é f a e i g n S e ð l a b a n k a n s , 

af 
og 
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4. tafla. Greiðsíujöfnuöur við útlönd 1965—1969. 
(Samandregið yfirlit i millj. kr., umreiknað miðað við 88,00 kr. stofngengi) 

A. Vörur: 1965 1966 1967 1968 1969 
Tekjur * 

1. Útfluttar vörur (f.o.b.) 11.376 1 2.244 8.689 7.291 9.411 
(Þa ra fá l ) — — — — (519) 

Gjöld: 
2. Innflutt skip og flugvélar 1.195 1.332 
3. Innfiutt v/virkjunar v/Búrfell — 272 
4. Innfiutt v/byggingar álbræðslu — — 
5. Innfluttar rekstrarvörur v/álbræðslu — — 
6. Innflutt v/varnarliðsins 86 66 
7. Aðrar innfluttar vörur 9.733 11.200 

1.637 585 52 
309 661 300 
251 885 439 

— — 513 
96 131 123 

11.072 9.253 7.981 

Innfluttar vörur alls (f.o.b.) 11.014 12.870 13.365 11.515 9.408 
Vöruskiptajöfnuður + 362 626 -4-4.676 -f4.224 + 3 

B. Þjónusta: 
Tekjur: 

1. Ferðalög 
2. Samgöngur 
3. Tryggingar 
4. Vextir 
5. Varnarliðið 
6. Ýmislegt 

Tekjur af þjónustu, alls 
Gjöld: 

7. Ferðalög 
8. Samgöngur 
9. Tryggingar 

10. Vextir 
11. Ýmislegt 

Gjöld vegna þjónustu, alls 
Þjónustujöfnuður 

A+B Vörur og þjónusta: 
Tekjuralls 17.072 18.602 15.830 13.721 16.132 
Gjöld alls 16.568 19.259 20.436 17.772 15.741 

213 237 258 269 320 
3.250 3.422 3.520 3.565 3.7.10 

864 1.056 1.200 950 895 
164 190 182 116 165 
718 913 1.334 959 996 
487 540 647 571 635 

5.696 6.358 7.141 6.430 6.721 

857 1.109 1.244 573 395 
2.828 2.980 3.270 3.045 2.990 

972 1.168 1.345 1.197 1.143 
428 469 563 658 760 
469 663 649 784 1.045 

5.554 6.389 7.071 6.257 6.333 
142 -f- 31 + 70 + 173 + 388 

Viðskiptajöfnuður 

C. Framlög án endurgjalds, nettó 

D. Fjármagnshreyfingar: 
Frá átlöndum: 

1. Lántökur einkaaðila 
2. Erlent einkafjármagn til atvinnurekstrar 
3. Aðrar fjármagnshreyfingar einkaaðila . . 
4. Lántökur opinberra aðila 

504 ~ 657 -f-4.606 ^4.051 -1- 391 

65 -f- 104 -f- 125 79 - í - 72 

847 1.259 1.269 363 66 
— — 593 1.320 1.450 

415 315 802 76 32 
518 1.099 1.148 2.563 2.044 

Frá útlöndum, alls 1.780 2.673 3.812 4.322 3.592 
Til útlanda: 

5. Afborganir af lánum einkaaðila 401 592 802 954 1.005 
6. Aðrar fjármagnshreyfingar einkaaðila 538 548 76 122 147 
7. Af borganir af lánum Oöinbcrra aðila 520 596 505 520 973 
8. Aðrar fjármagnshreyfingar opinberra aðila . . . . 4 61 8 — 30 

Til útlanda, alls 1.463 1.797 1.391 1.596 2.155 
Fjármagnsjöfnuður + 317 + 876 +2.421 +2.726 + 1.437 

E. Skekkjur og vantalið, nettó - f 103 4- 108 + 121 + 98 -f- 71 

F. Heildargreiðslujöfnuður ( = breyting á gjaldeyris-
stöðu) + 653 + 7 - f 2.189 -M.306 + 1.685 
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5. tafla. Greiðslujöfnuður við útlönd 1969, skipt á lönd. 
(í millj. kr.) 

Sterling-
Bandaríkin greiðslit- Önnur Rússland og Önnur 
og Kanada svœðið OECD-lönd A.-Evrópa lönd Samtals 

Gjöld Tekjur Gjöld Tekjur Gjöld Tekjur Gjöld Tekjur Gjöld Tekjur Gjöld Tekjur 
A. Vörur og þjónusta: 
1. In.n- og útflutningur 

(f.o.b.) 971 2.617 1.291 1.536 5.115 3.836 1.198 1.081 833 341 9.408 9.411 
2. Ferðalög 59 196 109 39 224 84 1 1 2 - 395 320 
3. Samgöngur 1.446 2.013 449 477 967 1.132 128 75 - 13 2.990 3.710 
4. Tryggingar 73 65 739 552 277 220 21 15 33 43 1.143 895 
5. Vextir 360 55 79 96 205 14 6 - 110 - 760 165 
6. Varnarliðið - 996 - - - - - - - - - 996 
7. Ýmislegt 250 181 54 108 727 290 12 56 2 - 1.045 635 

Alls 3.159 6.123 2.721 2.808 7.515 5.576 1.366 1.228 980 397 15.741 16.132 

B. Framlög án endurgjalds, 
nettó 10 - 2 - 18 - - - 42 - 72 -

C. Fjármagnshreyfingar: Út hm Út Inn Út lnn Út Inn Út Inn Út Inn 
1. Erl. einkafjármagn til 

atvinnurekstrar - 50 - - - 1.400 - - - - - 1.450 
2. Löng lán einkaaðila . . . 500 1 35 1 458 52 12 12 - - 1.005 66 
3. Aðrar fjármagnshreyf-

ingar einkaaðila 57 208 73 30 277 60 10 8 30 26 447 332 
4. Lönglánopinberraaðila 218 422 477 43 230 1.194 17 - 31 385 973 2.044 
5. Aðrar fjármagnshreyf-

ingar opinberra aðila . . - - - - 30 - - - - - 30 -

Alls 775 681 585 74 995 2.706 39 20 61 411 2.455 3.892 

D. Breyting á gjaldeyris-
stöðu bankanna (Ut = 
bætt staða; Inn — rýrnun 
stöðu) 1.363 5 567 15 117 253 75 45 102 221 2.224 539 

vaxtagjöld (21.) eru einkum vextir af 
samningsbundnum lánum og lausaskuldum 
bankanna. 

Tekjur vegna varnarliðsins (11.) eru tekj-
ur af olíusölu til bandaríska varnarliðsins, 
tekjur vegna byggingarstarfsemi og ann-
arra útgjalda þess hér á landi. Byggingar-
efni og annað, sem flutt er inn og selt varn-
arliðinu, er fær t til gjalda á 8. lið yfir-
litsins um innfluttar vörur. 

Í liðnum ferða- og dvalarkostnaður (14.) 
er almennur ferða- og dvalarkostnaður 
stærsti þátturinn og nam 230 millj. kr. 
1969, þá námskostnaður 118 millj. kr. og 
útgjöld vegna verzlunarferða 35 millj. kr. 
Skipting milli útgjalda til verzlunarferða 

og almenns ferða- og dvalarkostnaðar er 
ekki nákvæm. Upphæðir eru teknar sam-
kvæmt skýrslum um gjaldeyrissölu gegn 
leyfum gjaldeyrisbankanna ásamt sölu 
ferðamanna á íslenzkum gjaldeyri erlendis. 

Í liðnum erlendur kostnaður við utan-
ríkisþjónustu (22.) er innifalinn kostnaður 
við rekstur sendiráða, ræðismannaskrifstofa 
og opinberan erindrekstur erlendis. 

Ýmsar tekjur og gjöld (13. og 24.) eru 
einkum umboðslaun, leiga fyr i r kvikmynd-
ir, greiðslur fyr ir tækni- og sérfræðiþjón-
ustu og fleira, sem ekki er talið annars 
staðar. í 24. lið eru einnig innifalin ýmis 
þjónustugjöld íslenzka álfélagsins h.f. að 
upphæð 515 millj. kr. á árinu 1969. 
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6. tafia. Greiðslujöfnuður, samandregið yfirlit 1965—1969. 
(/ millj. kr. miðað við stofngengi 88,00 kr.) 

Vöruskiptajöfnuðui" 
Þjónustujöfnuður 

1965 
+ 362 
-1- 142 

1966 
4- 626 

31 

1967 
4-4.676 
+ 70 

1968 
4-4.224 
+ 173 

1969 
+ 3 
+ 388 

Viðskiptajöfnuður 
Framlag án endurgjalds, nettó 
Fjármagnsjöfnuður 
Skekkjur og vantalið, nettó 

+ 504 
-'r 65 
+ 317 

103 

~ 657 
104 

+ 876 
108 

4-4.606 
4- 125 
+2.421 
+ 121 

4-4.051 
4- 79 
+2.726 
+ 98 

+ 391 
4- 72 
— 1.437 
4- 71 

Heildargreiðslujöfnuður 
( = breyting á gjaldeyrisstöðu) + 653 + 7 4-2.189 4-1.306 + 1.685 

Framlög án endurgjalds. í liðnum fram-
lög til alþjóðastofnana (1.) eru framlög 
vegna rekstrarkostnaðar ýmissa alþjóða-
stofnana. í 2. lið eru eignayfirfærslur einka-
aðila. 

Fjármagnshreyfingar. Lántökur einkaað-
ila 1965—1969 eru einkum vegna skipa-
og flugvélakaupa. Sömuleiðis eru afborg-
anir af lánum einkaaðila að mestu leyti 
vegna slíkra lána. Erlendar lántökur, bæði 
einkaaðila og opinberra aðila, eru hér tald-
ar með þeirri f járhæð, sem talin hefur ver-
ið notuð á viðkomandi ári. Er oft mikill 
munur á því á hverju einstöku ári, hvað 
samið hefur verið um af erlendum lántök-
um, og hinu, hve mikið hefur verið notað. 
Á árinu 1969 námu afborganir af lánum 
einkaaðila 939 millj. kr. umfram lántökur 
þeirra, en lántökur opinberra aðila námu 
1.071 millj. kr. umfram afborganir, þannig 
að í heild jukust fas tar erlendar skuldir 
um 132 millj. kr. á árinu 1969. Er hér um 
að ræða samningsbundin lán til eins árs 
eða lengri tíma. Frekari upplýsingar um 
erlendar lántökur 1969 er að finna í 2. hefti 
Fjármálatíðinda 1970, 164.—170. bls. 

Í liðunum lækkun á lausafé og aukning 
lausaskulda einkaaðila (5.) og bætt lausa-

f járs taða einkaaðila (10.) eru m. a. inni-
falin stutt vörukaupalán innflytjenda, en 
aukning þeirra nam 168 millj. kr. á árinu 
1969. Að öðru leyti er hér um að ræða 
nettóniðurstöður af ýmsum stuttum reikn-
ingshreyfingum einkaaðila. 

Liðurinn erlent einkafjármagn til at-
vinnurekstrar er að mestu leyti f jármagns-
innstreymi vegna álbræðslunnar í Straums-
vík og nam um 1.400 millj. kr. 1969, en 
um 50 millj. kr. eru vegna Kísiliðjunnar. 

Í liðnum aðrar f jármagnshreyfingar op-
inberra aðila eru m. a. breytingar á inn-
eign, sem Bandaríkjamenn hafa eignazt hér 
samkvæmt samningum við þá um kaup á 
landbúnaðarvörum, að því leyti sem þær 
eru ekki innifaldar í hreyfingum fas t ra 
lána. Á árinu 1969 er upphæðin í þessum 
lið að langmestu leyti greiðsla upp í smíði 
hafrannsóknaskips. 

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

Sjötta tafla sýnir samandregið yfirlit, 
þar sem aðeins eru sýndar niðurstöður af 
helztu þáttum greiðslujafnaðaryfirlitsins, 
og heildarniðurstaðan af hreyfingum hinna 
ýmsu þátta sýnir að lokum breytingu gjald-
eyrisstöðunnar, sem er jöfn og heildar-
greiðslujöfnuðurinn. 



Eiður H. Einarsson: 

Erlend lán 1970 

Í grein þessari er fjallað um erlendar lántökur og af-
borgranir ogr vaxtagreiðslur af erlendum lánum á árinu 
1970 ásamt heildarupphæð fastra erlendra lána. Eiður H. 
Einarsson tók saman greinina. 

Erlend innkomin lán 1970 námu samtals 
925 millj. kr. Þar af voru 391 millj. 

kr. á vegum opinberra aðila. Af innkomnu 
lánsfé voru stærstu einstöku lántökurnar 
gerðar af H.f. Eimskipafélagi Íslands vegna 
kaupa á m/ s Goðafossi og m / s Dettifossi, 
sem smíðaðir voru í Danmörku og afhentir 
félaginu á árinu. Námu lántökur vegna 
þessara skipakaupa alls tæpum 316 millj. 
ísl. kr. 

Fastar erlendar skuldir lækkuðu úr 
11.815 millj. kr. í árslok 1969 í 11.094 millj. 
kr. í árslok 1970 eða um 6,1%. Afborganir 
af erlendum lánum, bæði opinberra aðila 
og einkaaðila, lækkuðu um 16,8%, en vaxta-
greiðslur hækkuðu um 1,8%. 

Greiðslubyrðin lækkaði úr 16,7% 1969 
í 11,2% 1970. í því, sem hér fer á eftir, 
verða þessum atriðum og öðrum viðkom-
andi erlendum lánum gerð nánari skil. Það 
skal tekið fram, að lántökur íslenzka ál-
félagsins h.f. (ÍSAL), eru ekki taldar með 
i þessari grein um erlend lán á árinu 1970. 

Erlendar lántökur. 
Erlendar lántökur 1970 námu alls 925 

millj. kr., og er þá át t við lán og lánahluta, 
sem talin eru innkomin á árinu. Af inn-
komnum lánum voru 871,0 millj. kr. fyrir 
utan gjaldeyrisverzlun bankanna. Opinber-
ir aðilar tóku erlend lán á árinu að f j á r -

hæð 391 millj. kr., en einkaaðilar 534 millj. 
kr. Árið 1969 urðu erlendar lántökur alls 
2.109 millj. kr., og hafa þær því lækkað 
um 1.184 millj. kr. eða um 56,1% miðað 
við árið áður. Lántökur opinberra aðila 
lækkuðu um 1.653 millj. kr. á árinu, en 
lántökur einkaaðila hækkuðu hins vegar 
um 469 millj. kr. 

Innkomin lán, svo og vaxtagreiðslur og 
afborganir, eru sýnd í 1. töflu. Lánin eru 
flokkuð á opinbera aðila og einkaaðila og 
skipt eft ir gjaldeyristegundum. Af inn-
komnum lánum hafði verið samið um 447 
millj. kr. fyr i r ársbyrjun 1970, þar af 120 
millj. kr. á vegum opinberra aðila og 327 
millj. kr. á vegum einkaaðila. Lán, sem 
samið var um á árinu 1970, en ónotuð voru 
í árslok, námu samtals 1.594 millj. kr. Þar 
af fóru 1.254 millj. kr. til opinberra aðila. 

Hér á eft ir verður getið helztu lána, sem 
samið var um á árinu 1970. 

Lántökur ríkissjóðs. Samið var um nýtt 
PL-480-lán h já Bandaríkjastjórn, að f já r -
hæð 1.296 þús. dollarar. Lánið er, eins og 
fyrr i lán, tekið vegna kaupa Íslendinga á 
landbúnaðarvörum f rá Bandaríkjunum. 
Endurgreiðsla fer f ram með 19 jöfnum 
afborgunum, sem hefjast eftir notkun láns-
ins. Vextir eru 2%, á meðan lánsféð er 
að koma inn, en eftir það 4%. Lánið var 
allt ónotað í árslok. 

Notaðir voru á árinu 353.486 dollarar af 
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umsömdu 572 þús. dollara PL-480-láni f r á 
1969. Notkun alls nemur nú 515 þús. doll-
urum, 0g verður ekki meira notað af láninu. 

Samið var um lántöku h já Alþjóðabank-
anum að f járhæð 4,1 millj. dollarar. Láns-
féð rennur til hraðbrautaframkvæmda og 
verður að mestu notað árin 1971—1972, um 
2 millj. dollara hvort ár. Innkomið 1970 
nam 149.239 dollurum. Endurgreiðsla láns-
ins fer f ram á árunum 1975—1990. Vextir 
eru 7 ,5% auk 0,75% þóknunar af ónotuðu 
lánsfé á hverjum tíma. 

Samið var um lántöku á Spáni, alls að 
f járhæð 5.488 þús. dollarar, vegna smíði 
f jögurra skuttogara. Lánveitandi er Ast-
illeros Luzuriaga S.A., Pasajes de San Juan. 
Gert er ráð fyr i r afhendingu skipanna ár-
in 1972 og 1973, 2 skip hvort ár. Lánsfé 
endurgreiðist á 8 árum, og hefjast endur-
greiðslur 6 mánuðum eftir afhendingu 
tveggja fyrs tu skipanna með 7,25% vöxtum. 

Notað var á árinu 4.942 þús. marka lán 
h já Norddeutsche Kreditbank vegna smíði 
rannsóknaskipsins Bjarni Sæmundsson, 
sem afhent var á árinu. Lánið endurgreið-
ist á 7 árum, og vextir eru 5 ,5% p.a. 

Tekið var 3 millj. marka lán h já Kredit-
anstalt fiir Wiederaufbau, sömuleiðis vegna 
smíði Bjarna Sæmundssonar. Lánsféð, sem 
var allt notað á árinu, verður endurgreitt 
árin 1977—1980 með 3% vöxtum (f rá 
1970). 

Lánanotkun af 600 þús. dollara láni h já 
Export-Import Bank vegna Kísiliðjunnar 
h.f. nam 225.338 dollurum árið 1970. Ónot-
aðir af lánsheimildinni eru 91.914 dollarar, 
sem verða ekki notaðir. (Sjá nánar Fjár-
málatíðindi, 2. hefti 1970, 165. bls.). 

Lántökur Landsvirkjunar. Af 18 millj. 
dollara láni Landsvirkjunar h já Alþjóða-
bankanum kom inn andvirði 780.988 doll-
ara í ýmsum gjaldeyri. Ónotaðir voru að-
eins 68.900 dollarar í árslok 1970, sem 
verða notaðir árið 1971. (Sjá Fjármála-
tíðindi, 2. hefti 1970, 165. bls.). 

Samið var um lántöku í Japan vegna 
kaupa á 3 vélasamstæðum fyrir Búrfells-
virkjun að f járhæð 508.343.010 japönsk yen. 
Lánveitandi er Mitsui & Co., Ltd. Endur-
greiðsla fer f ram árin 1971—1979 með 7% 
vöxtum. Innkomin voru 7.934 þús. yen á 

árinu 1970, en meginhluti lánsins verður 
notaður árið 1971. 

Aðrar lántökur opinberra aðila. Laxár-
virkjunin samdi á árinu um lántöku hjá 
ASEA í Svíþjóð að f járhæð 2.344 þús. 
sænskar krónur til kaupa á rafli o. fl. 
vegna stækkunar virkjunarinnar. Lánið 
verður endurgreitt á 8 árum með 8% vöxt-
um, en var allt ónotað í árslok. 

Laxárvirkjun samdi einnig um lántöku 
í Vestur-Þýzkalandi að f járhæð DM 
1.100.340. Lánveitandi er Escher Wyss. 
Lánsfé, sem allt var ónotað 1970, rennur 
til kaupa á vatnsvél (túrbínu) og endur-
greiðist á 4 árum með 12% vöxtum. 

Áburðarverksmiðjan samdi um lán hjá 
Pintsch Bamag A.G. í Vestur-Þýzkalandi 
að f járhæð 4.703.050 mörk. Lánsfénu verð-
ur varið til kaupa á tækjum og verkfræði-
þjónustu vegna stækkunar verksmiðjunn-
ar. Endurgreiðsla fer f ram árin 1972— 
1980 með 5,5% vöxtum. Lánið er með rík-
isábyrgð, en var allt ónotað í árslok. 

Rafmagnsveitur ríkisins tóku lán hjá 
ASEA, Svíþjóð, að f járhæð 239.750 doll-
arar. Lánsfé rennur til vélakaupa vegna 
stækkunar riðbreytistöðvar á Keflavíkur-
flugvelli og endurgreiðist á 5 árum með 
9% vöxtum. Lánið var allt notað á árinu. 

Innkaupastofnun ríkisins tók lán á ár-
inu h já Westinghouse Air Brake Co. vegna 
Orkustofnunar ríkisins til kaupa á jarð-
bor. Lánsféð er 54.999 dollarar og endur-
greiðist á 3 árum með 9,5% vöxtum. Lánið 
var notað á árinu. 

Ríkisútvarpið tók 125 þús. sterlingspunda 
lán h já Hambros Bank Ltd. vegna dreif-
ingar sjónvarpskerfis um landið. Lánið er 
til 4 ára með vöxtum, sem eru 2% hærri 
en almennir bankavextir í Bretlandi (bank 
rate). Lánsfé kom allt inn á árinu. 

Skipaútgerð ríkisins tók lán í Bretlandi 
að f járhæð 15.062 sterlingspund vegna 
kaupa á 2 diesellyfturum og 2 rafmagns-
lyfturum. Lánið endurgreiðist á 3 árum 
með 7 ,5% vöxtum. Ónotuð í árslok voru 
7.340 sterlingspund. 

Landsbanki Íslands átti í árslok 1970 
ónotaða lánsheimild að f járhæð 560 þús. 
norskar krónur. Lánsféð verður endurlán-
að Andakílsárvirkjun vegna stækkunar. 
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1. tafla. Hreyfing fastra erlencba lána 1970. 
(t millj. kr.) 

Innkomin lán Vaxtagrsiðslur Afborganir 

Lán í 

Opinb. Einka- Opinb. Einka- Opinb. Einka-
aðilar aðilar Samtals aði/ar aðilar Samtals aðilar aðilar Samtals 

dollurum 102 18 120 239 38 277 469 154 623 
Bandar. í ísl. kr. . . . — — — 10 — 10 8 — 8 
Kanadadollurum .. — — — 3 44 47 3 255 258 
síerlingspundum . . . 28 22 50 71 7 78 44 33 77 
dönskum krónum . . — 327 327 18 17 35 28 63 91 
norskum krónum . . — 52 52 10 38 48 19 205 224 
sænskum krónum . . — 1 1 11 2 13 35 16 51 
svissn. frönkum . . . — — — 2 — 2 22 2 24 
þýzkum mörkum . . 204 43 247 170 16 186 116 75 191 
gyllinum — 3 3 3 11 14 3 52 55 
frönskum frönkum . 1 66 67 5 — 5 7 — 7 
belg. frönkum — — — 1 2 3 — 6 6 
1 írum — — — 2 — 2 — — — 

írskum pundum . . . — — — 2 — 2 — — — 

pesetum — 2 2 — — — — 1 1 
Rússlandi — — — 1 1 2 10 3 13 
A.-Þýzkalandi — — — — 3 3 — 10 10 
Póllandi — — — 1 — 1 5 2 7 
Tékkóslóvakíu . . . . — — — — — — — — — 

japönskum yen. . . . 56 — 56 4 — 4 — — — 

Samtals 391 534 925 553 179 732 769 877 1.646 

Lánið á að endurgreiðast á 3 árum með 
7 ,5% vöxtum og verður notað á árinu 1971. 

Húsavíkurkaupstaður tók á árinu lán 
h já Sievers Ravenburg í Hamborg til kaupa 
á efni til hitaveitu. Lánsfjárhæð er 224.850 
þýzk mörk, sem endurgreiðist á 2 árum með 
7% vöxtum. Lánið var notað að fullu. 

Strætisvagnar Reykjavíkur tóku lán að 
f járhæð 240 þús. þýzk mörk með milli-
göngu Ræsis h.f. Lánveitandi er Daimler 
Benz A.G. Lánsfé fór til kaupa á 5 yfir-
byggðum strætisvögnum og endurgreiðist 
á 3 árum með 9 ,5% vöxtum auk 1 ,5% 
lántökugjalds. 

Ekki er vitað til, að fleiri lántökur hafi 
verið gerðar af opinberum aðilum á árinu 
1970. 

Erlend lánanotkun einkaaðila nam á ár-
inu 1970 534 millj. króna, en auk þess var 
samið um lán að f járhæð 340 millj. kr., 
sem ónotuð voru í árslok 1970. Af heild-
arnotkuninni hafði verið samið um 327 

millj. kr. fyr i r ársbyrjun 1970. Ónotað láns-
fé einkaaðila í árslok nam alls 616 millj. 
kr., þar af hafði verið samið um 276 millj. 
kr. fyr i r ársbyrjun 1970, eins og áður kem-
ur fram. 

í eft irfarandi yfirliti er innkomnum 
einkalánum í heild skipt eftir notkun árin 
1969 og 1970 (millj. króna). 

1969 1970 
Fiskiskip — 140 
Önnur skip 32 316 
Flugvélar 1 — 
Fiskvinnsluvélar 0g frysti tæki 1 6 
Aðrar vélar 14 60 
Rekstrarlán 15 — 
Ýmislegt 3 12 

66 534 

Á árinu 1970 er stærsti liðurinn vegna 
skipakaupa, annarra en fiskiskipa. Þar er 
um að ræða kaup H.f. Eimskipafélags ís-
lands á tveim flutningaskipum, m/ s Goða-



ERLEND LÁN 1970 171 

fossi og m / s Dettifossi, sem smíðuð voru 
í Danmörku og afhent félaginu á árinu. 
Erlendu lánin eru tvö, 13.230 þús. og 13.640 
þús. danskar krónur, sem endurgreiðast 
á 10 árum með 6% og 5 ,5% vöxtum. Þriðja 
flutningaskipið, sem Eimskip átti í smíð-
um í árslok, var m / s Mánafoss, en umsam-
ið erlent lán nam 13.400 þús. dönskum 
krónum, einnig til 10 ára með 6% vöxtum. 

Árið 1970 námu lántökur vegna fiski-
skipakaupa 140 millj. króna, en voru eng-
ar árið áður. Lántökur vegna skipa og 
flugvéla námu því alls 456 millj. kr. á móti 
33 millj. kr. árið áður. Á árinu 1970 samdi 
S.Í.S. um lántöku í V.-Þýzkalandi vegna 
smíði 2.600 smál. flutningaskips. Lánsfjár-
hæðin er 4.960 þús. mörk og endurgreiðist 
á 8 árum með 7,25% meðalvöxtum. Skipið 
verður sennilega afhent í des. 1971. Umsarn-
ið lán S.Í.S. h já Girozentrale Schleswig, 
Kiel, f r á árinu 1969, að f járhæð 4,8 millj. 
kr. vegna smíði frysíiskips, var enn ónotað 
í árslok 1970. Gert er ráð fyrir , að skipið 
komi í sept. 1971. Loks ber að geta lántöku, 
sem Ögurvík h.f., Reykjavík, samdi um í 
Póllandi á árinu vegna smíði 2 skuttog-
ara (ca. 1.050 smál. hvor). Lánsfjárhæð er 
2.232 þús. dollarar (2x1.116 þús.), sem 
endurgreiðist á 8 árum með 6*4% vöxtum, 
í fyrs ta skipti 6 mánuöum eftir afhend-
ingu skipanna. Lánveitandi er Centromor, 
og lánið verður með ábyrgð ríkissjóðs. 
Ekkert var notað af láninu árið 1970. 

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

anir af erlendum lánum á árinu 1970 alls 
1.646 millj. kr., en það er lækkun f r á fyrra 
ári um 333 millj. kr. eða 16,8%. Afborg-
anir opinberra lána lækkuðu úr 973 millj. 
kr. í 769 millj. kr. eða um 204 millj. kr., 
en afborganir af einkalánum lækkuðu úr 
1.006 millj. kr. í 877 millj. kr. eða um 129 
millj. kr. 

Í 2. töflu er sýnd greiðslubyrði erlendra 
lána, en með henni er á t t við heildargreiðslu 
afborgana og vaxta, reiknaða út sem hlut-
fall af tekjum af vörum og þjónustu sam-
kvæmt greiðslujafnaðartölum. Tölurnar 
fyr i r 1969 eru leiðréttar, f r á því sem birt 

2. tafla. Greiðslubyrðin af erlendum lánum 
1961—1970 í hlutfalli við tekjur af vörum og 

þjónustu. Hlutfallstölur. 

Opinber lán Einka/án Alls 
1961 6,8 4,2 11,0 
1962 5,4 4,8 10,2 
1963 4,8 3,7 8,5 
1964 4,6 3,4 8,0 
1965 4,3 3,4 7,7 
1966 4,4 4,3 8,7 
1967 4,9 6,6 11,5 
1968 6,2 8,9 15,1 
1969 9,2 7,5 16,7 
1970 6,2* 5,0* 11,2* 

* Bráðabirgðatölur. 

3. tafla. Meðalvextir af erlendum lánum 
1961—1970. 

Medalvextir af 

Opinberum Einka- Erl. lánum 
lánum lánum / heild 

% % V 
/0 1961 3,7 6,4 4,3 

1962 3,8 6,6 4,4 
1963 4,1 6,0 4,5 
1964 4,2 5,5 4,6 
1965 4,3 6,3 5,1 
1966 4,3 5,9 4,9 
1967 4,6 5,9 5,2 
1968 4,9 6,5 5,5 
1969 6,1 6,5 6,2 
1970 6,3 6,6 6,4 

var í 2. hefti Fjármálatíðinda 1970, og er 
það gert í sarnræmi við endanlega niður-
stöðu á greiðslujöfnuði. Tölurnar fyrir 
1970 eru bráðabirgðatölur, sem gætu 
breytzt eitthvað. Taflan sýnir, að greiðslu-
byrðin hefur lækkað verulega á árinu 1970 
eða úr 16,7% 1969 í 11,2% 1970 (sjá at-
hugasemdir um greiðslubyrði 1969 í 2. hefti 
Fjármálatíðinda 1970). 

Þess má geta, að á árinu 1970 áttu sér 
stað sérstakar greiðslur fy r r en endur-
greiðsluáætlanir gerðu ráð fyrir . Þannig 
greiddi t. d. ríkissjóður 2 millj. dollara 
eftirstöðvar af 4 millj. dollara láni h já Ham-
bros Bank Ltd. vegna Straumsvíkurhafnar, 
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4. tafla. Fastar erlendar skuldir i árslok 1969 og 1970. 
(í tnillj. kr.) 

Lán í 

Skudl í árslok 1969 Skuld í árslok 1970 

Opinb. Einka- Opi/ib. Einka-
adilar aðilar Samtals aðilar adilar Samtals 

dollurum 4.208 719 4.927 3.841 583 4.424 
Bandar. í ísl. kr 262 — 262 254 — 254 
Kanadadollurum S2 76! 813 49 506 555 
sterlingspundum 974 119 1.093 958 108 1.066 
dönskum krónum 253 163 416 225 427 652 
norskum krónum 159 615 774 140 462 602 
sænskum krónum 165 37 202 130 22 152 
svissneskum frönkum . 24 4 28 2 2 4 
þýzkum mörkum 2.553 218 2.771 2.641 186 2.827 
gyllinum 58 163 221 55 114 169 
frönskum frönkum . . . . 90 — 90 84 66 150 
belgískum frönkum . .. 6 6 12 6 — 6 
lírum 38 — 38 38 — 38 
írskum pundum 37 — 37 37 — 37 
pesetum — — — — 1 1 
Rússlandi 10 12 22 — 9 9 
A.-Þýzkalandi — 51 51 — 41 41 
Póllandi 11 3 14 6 1 7 
japönskum yen 44 — 44 100 — 100 

Samtals 8.944 2.871 11.815 8.566 2.528 11.094 

en upphaflega var samið um endurgreiðslu 
á 20 árum. Nema þessar greiðslur 176 millj. 
kr., og mundi greiðslubyrðin að þeim frá-
dregnum nema 10,4% á móti 15,0% árið 
1969 (einnig að frádregnum þeim sérstöku 
greiðslum, sem þá áttu sér stað). 

Árið 1970 lækkuðu heildargreiðslur vaxta 
og afborgana um 11,9%, en heildartekjur 
af útfluttum vörum og þjónustu hækkuðu 
hins vegar um 31,4%. Greiðslubyrðin fór 
lækkandi árin 1961—1965, en fór síðan 
af tur hækkandi til ársins 1970, er hún lækk-
ar af tur . 

Vaxtagreiðslur af erlendum lánum. 
Árið 1970 urðu vaxtagreiðslur af erlendum 

lánum samtals 732 millj. kr. Árið 1969 urðu 
vaxtagreiðslur 719 millj. kr., og hafa þær 
því hækkað um 13 millj. kr. eða um 1,8%. 
Vaxtagreiðslur opinberra aðila hækkuðu úr 
507 millj. kr. í 553 millj. kr., sem er 9,1% 
hækkun. Hins vegar lækkuðu vaxtagreiðsl-
ur af einkalánum úr 212 millj. kr. í 179 
millj. kr. eða um 15,6%. 

í 3. töflu eru reiknaðir út meðalvextir 

5. tafla. Fastar erlendar skuldir i árslok 
1961—1970. 
(ímillj kr.) 

Opinberir Einka-
aðilar aðilar Samtals 

1961 4.304 1.377 5.68.1 
1962 4.314 1.191 5.505 
1963 4.739 1.446 6.185 
1964 4.586 2.618 7.204 
1965 4.565 3.066 7.631 
1966 5.054 3.841 8.895 
1967 5.690 4.314 10.004 
1968 7.841 3.754 11.595 
1969 8.944 2.871 11.815 
1970 8.566 2.528 11.094 

af erlendum lánum á árunum 1961—1970. 
Þetta er gert á þann hátt, að greiddir 
vextir eru reiknaðir út sem hlutfall af með-
alupphæð erlendra lána í ársbyrjun og árs-
lok. Taflan sýnir, að meðalvextir af er-
lendum lánum 1970 eru 6,4%, sem er 0,2% 
hærra en árið 1969. Meðalvextir af opin-
berum lánum hafa hækkað úr 3,7% 1961 
í 6,3% 1970. Hins vegar hafa meðalvextir 
einkalána verið jafnari síðastliðin 10 ár. 
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Meðalvextir á erlendum lánum í heild hafa 
hækkað um 2,1% síðan 1961. 

Fastar skuldir erlendis. 
Fas tar erlendar skuldir í árslok 1969 og 

1970 eru sýndar í 4. töflu. Tölurnar fyr i r 
1969 eru leiðréttar f r á því, sem birt var 
í 2. heft i Fjármálatíðinda 1970, 169. bls. 
í samræmi við betri og endanlegri upplýs-
ingar, auk þess sem allar tölur eru á því 
gengi, sem gilti í árslok 1970. 

Samkvæmt 4. töflu hafa heildarskuld-
bindingar lækkað úr 11.815 millj. kr. 1969 
í 11.094 millj. kr. 1970, en það er lækkun 
um 721 millj. kr. eða um 6,1%. Skuldir 
opinberra aðila lækkuðu um 378 millj. kr. 
eða 4,2%, en skuldir einkaaðila lækkuðu 
um 343 millj. kr. eða 11,9%. Með þessum 
tölum er aðeins á t t við þann hluta lán-
anna, sem notaður hafði verið í lok hvors 
ársins um sig. í árslok 1969 voru ónotað-
ar 744 millj. kr. af erlendum lánum, sem 
þá hafði verið samið um. Samsvarandi upp-
hæð í árslok 1970 var 1.876 millj. kr. Heild-
arskuldbindingar vegna fas t ra erlendra 
lána að ónotuðu lánsfé meðtöldu voru því 
12.970 millj. kr. í árslok 1970 á móti 12.559 
millj. kr. í árslok 1969, og hækkuðu þær 
því á árinu um 411 millj. kr. Að óinnkomnu 
lánsfé meðtöldu hækkuðu skuldbindingar op-
inberra aðila úr 9.085 millj. kr. í 9.826 millj. 
kr. eða um 8,2%. Hins vegar lækkuðu skuld-
bindingar einkaaðila úr 3.474 millj. kr. í 
3.144 millj. kr. eða um 9,5%. 

í 5. töflu eru sýndar fas tar erlendar 
skuldir undanfarin 10 ár, flokkaðar á opin-
bera aðila og einkaaðila. Allar tölur í töfl-
unni ná aðeins til þess hluta lána, sem tal-
inn er notaður í hver árslok, umreiknaðra 
til gengis í árslok 1970. Taflan sýnir, að er-
lendar skuldbindingar í heild hafa aukizt 
verulega á tímabilinu eða tæplega tvöfald-
azt. 

í 6. töflu eru tölur um fjölda erlendra 
lána og um meðallánsfjárhæðir á hverju 

6. tafla. Fjöldi erlendra lána og meðalfjárhœð 
þeirra 1961—1970. 

(í millj. kr.) 

Opinber lán Einkalán Samtals 

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

1961 73 59 148 9 221 26 
1962 83 52 178 7 261 21 
1963 87 55 251 6 338 18 
1964 87 53 267 10 354 20 
1965 88 52 295 10 383 20 
1966 107 47 410 9 517 17 
1967 111 51 427 10 538 19 
1968 119 66 390 10 509 23 
1969 108 83 317 9 425 28 
1970 112 76 264 10 376 30 

ári síðan 1961. Aðeins er miðað við notuð 
lán öll árin. Taflan sýnir, að lánum hefur 
fækkað verulega síðustu 3 árin. Meðalfjár-
hæð opinberra lána lækkaði nokkuð 1970, 
en meðalfjárhæð einkalána hækkaði lítils-
hát tar . Meðalfjárhæð einkalána er miklu 
lægri en opinberra lána og er jafnari milli 
ára. Meðalfjárhæð opinberra lána 1970 var 
76 millj. kr. og einkalána 10 millj. kr. Fjöldi 
einkalána var í árslok alls 264 og hafði 
fækkað um 53 á árinu. Af þessum 264 lán-
um voru 83 vegna fiskiskipa (112 fiski-
skipalán 1969). 

Hlutfallsleg skipting skuldbindinganna 
ef t i r gjaldmiðli var þannig í árslok 1970, 
að þær voru hæstar 1 Bandaríkjadollurum 
(ásamt PLr-480-lánum í ísl. kr.) 42,2%, 
þar næst í þýzkum mörkum 25,5%, sterl-
ingspundum 9,6%, dönskum krónum 5,9%, 
norskum krónum 5,4% og Kanadadollurum 
5,0% eða samtals í ofangreindum gjald-
miðli 93,6%. Árið 1969 var þetta hlut-
fall einnig 93,6%, en árið 1968 91,6%. 
Langar skuldir í öðrum gjaldmiðli eru til-
tölulega lágar í hverjum gjaldmiðli fyr i r 
sig, mest í gyllinum 1,5%, sænskum krón-
um 1,4% og frönskum frönkum 1,4%. 



Valdimar Kristinsson: 

Stutt yfirlit um dreifingu byggðarinnar á Íslandi 

Ifyrs ta heft i Fjármálatíðinda 1961 birt-
ist grein með sömu yfirskrift . Þar var 

rætt um dreifingu byggðarinnar og um 
fólksflutninga, einkum á fyr ra helmingi 
20. aldar. Lögð var áherzla á að sýna þær 
breytingar, sem orðið höfðu, en einnig var 
vikið nokkuð að orsökum þeirra. Ekki er 
ætlunin að endurtaka það, sem sagt var í 
þessari grein, heldur aðeins að bæta við 
töflurnar tölum um fólksfjöldann 1970 og 
birta nýgert kort um dreifingu hans 1. des. 
1970 ásamt stuttri umsögn um breyting-
arnar f r á 1960. Kort f r á 1960 er birt til 
samanburðar. 

Áfram fjölgaði á höfuðborgarsvæðinu, en 
hlutfallsleg fjölgun var verulega hægari en 
áratugina á undan, eins og sést á eft irfar-
andi yfirliti, þar sem Suðvesturland er 
einnig tekið með: 

194.0 1950 1960 1970 
Höfuðborgarsvæðið . . 35,8 44,0 50,1 53,2 
Suðvesturland 53,1 61,7 67,8 70,5 

Yfirlitið sýnir íbúafjölda á höfuðborg-
arsvæðinu og á Suðvesturlandi í hlutfalli 
við heildaríbúafjölda landsins. Höfuðborg-
arsvæðið er hér talið Reykjavík, Hafnar-
fjörður, Kópavogur, Seltjarnarneshreppur, 
Garðahreppur, Bessastaðahreppur og Mos-
fellshreppur, og Suðvesturland er talið f r á 
Eyjafjöllum, út á Reykjanes og upp í Borg-
arfjörð, ásamt Vestmannaeyjum. Ef miðað 
er við síðustu þr já áratugi, þá hefur orðið 
hlutfallslega svipuð fjölgun á höfuðborg-
arsvæðinu eins og annars staðar á Suð-
vesturlandi. 

Heildaríbúafjöldi landsins er orðinn um 

205 þúsund, og af þeim búa tæp 110 þús-
und á höfuðborgarsvæðinu og um 35 þús-
und annars staðar á Suðvesturlandi (þar 
af rúm 5 þús. í Vestmannaeyjum) eða nær 
145 þúsund, og 70,5% landsmanna á 
svaæi, sem er töluvert minna en tíundi 
hluti landsins í heild. 

Í fyrs ta skipti f r á aldamótum (sjá þriðju 
töflu) fjölgaði íbúum Reykjavíkur ekki 
hlutfallslega á við íbúa landsins í heild. 
Þrá t t fyr i r fjölgun úr 72,4 þús. í 81,7 þús. 
lækkaði hlutfallstalan úr 40,8% í 39,9%. 
Ástæðan fyr i r þessu er fyrs t og fremst 
fjölgunin í nágrannabyggðum Reykjavíkur, 
en einnig minni hlutfallsleg fjölgun á höf-
uðborgarsvæðinu, eins og áður segir. Tölu-
vert hefur verið um það, að fólk hafi flutt 
f r á Reykjavík til nágrannabæja og hreppa, 
þar sem það hefur fengið lóðir, sem það 
hefur talið sér betur henta. Á síðasta ára-
tug fjölgaði á Reykjanesi (sem er hér sama 
og Reykjaneskjördæmi) úr 26 í 38 þús-
und, og hlutfallið hækkaði úr 14,7 í 18,6% 
landsmanna, en það er eini landshlutinn, 
þar sem um hlutfallslega fjölgun var að 
ræða. 

Á Miðvesturlandi fjölgaði úr tæpum 12 
þús. í rúm 13 þús., og dugði það naumlega 
til að halda sama hlutfalli af heildinni. 
Nokkuð fjölgaði bæði á Akranesi og í Borg-
arnesi. Á Vestfjörðum varð bæði raun-
veruleg og hlutfallsleg fækkun á áratugn-
um eða úr 10.507 manns í 10.050 manns 
og úr 5,9% í 4,9%. Á ísafirði fækkaði um 
45 manns niður í 2.680. 

Um Norðurland vestra er sömu sögu að 
segja. Þar fækkaði um 332 niður í 9.909 
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Hlutfallsleg skipting fólksfjöldans eftvr kjördæmum, 1901—1970. 

varð á Seyðisfirði og Neskaupstað, meiri 
á Eskifirði og á Höfn í Hornafirði, en lang-
mest á Egilsstöðum. Þar fjölgaði úr 297 
í 718 íbúa. 

Á Suðurlandi fjölgaði um 2000 manns 
eða upp í rúm 18.000. Þó lækkaði hlut-
fallið þar úr 9,0% í 8,8% landsmanna. Á 
Selfossi fjölgaði um 600 manns upp í 2.400 
og í Vestmannaeyjum um rúmlega 500 
manns, eða upp í nær 5.200. Einnig fjölg-
aði töluvert í Þorlákshöfn, í Hveragerði, 
á Hellu og á Hvolsvelli. 

Af þessari upptalningu er ljóst, að mjög 
víða hefur fjölgað á þéttbýlisstöðum síð-
asta áratug, en í sveitum hefur fólksfjöld-
inn ýmist staðið í stað eða um fækkun hef-
ur verið að ræða. 

Meðfylgjandi kort sýna dreifingu byggð-
arinnar 1960 og 1970. Því miður er ekki 
samræmi milli stærðanna á hringunum, er 
sýna þorp og bæi með 500—10.000 íbúa, en 
tölurnar eru rét tar á báðum kortunum. Með 
Reykjavík er talinn Kópavogur, Seltjarnar-
neshreppur og Mosfellshreppur, en með 
Hafnarfirði Garðahreppur og Bessastaða-
hreppur. 

manns eða úr 5,8% í 4,9%. Mest munaði 
um fækkunina á Siglufirði. Þar fækkaði 
um rúmlega 500 manns niður í 2.161. Hins 
vegar fjölgaði verulega á Sauðárkróki eða 
um nær 400, það er upp í 1.600 íbúa. Á 
Norðurlandi eystra fjölgaði úr 19.769 í 
22.225 manns, en samt fækkaði þar hlut-

1. tafla. Fólksfjöldi á öllu landinu. 

1840 57.094 1910 . . . . 85.183 
1850 59.157 1920 . . . . 94.690 
1860 66.987 1930 . . . . 108.861 
1870 69.763 1940 . . . . 121.474 
1880 72.445 1950 . . . . 143.973 
1890 70.927 1960 . . . . 177.292 
1901 78.470 1970 . . . . 204.578 

fallslega úr 11,2% í 10,9%. Þarna fjölgaði 
verulega í öllum kaupstöðunum þremur, 
eða í Ólafsfirði um tæp 200 manns, á Ak-
ureyri um tæplega 2000 manns og á Húsa-
vík um tæplega 500 manns. 

Á Austurlandi fjölgaði um tæplega 1000 
manns á síðasta áratug, en þar fækkaði 
hlutfallslega úr 5,8 í 5,5%. Nokkur fjölgun 



IJJ.6 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

2. tafla. Aukning og dreifing fólksfjöidans á Í s l a n d i f r á siöustu aidamótum.1) 

Fékk kaupst.-
réttindi 1901 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 

Reykiavík (1786) 6.682 11.600 17.679 28.304 38.196 56.251 72.407 81.684 
Kópavogur (1955) _ _ - - (206) (1.647) 6.213 11.165 
Hafnarfjörður (1907) (495) 1.547 2.366 3.591 3.686 5.087 7.160 9.696 
Keflavík (1949) (314) (460) (528) (811) (1.316) 2.395 4.700 5.663 
Akranes (1941) (747) (808) (929) (1.270) (1.840) 2.583 3.822 4.253 
ísaf jörður (1883) 1.220 1.854 1.980 2.533 2.833 2.808 2.725 2.680 
Sauðárkrókur (1947) (407) (473) (513) (780) (964) 1.023 1.205 1.600 
Sielufiörður (1918) (420) (654) 1.159 2.022 2.884 3.015 2.680 2.161 
Ólafsfjörður (1944) (377) (473) (524) (717) (867) 947 905 1.086 
Akureyri (1883) 1.370 2.084 2.575 4.198 5.564 7.188 8.835 10.755 
Húsavík U949) (313) (599) (631> (874) (1.007) 1.279 1.514 1.993 
Seyðisfjörður (1894) 841 928 871 936 904 744 745 884 
Neskaupstaður (1928) (310) (529) (770) 1.118 1.106 1.301 1.436 1.552 
Vestmannaeyjar (1918) (607) (1.319) 2.426 3.393 3.587 3.726 4.643 5.186 

Kaupstaðir alls 14.103 23.328 32.951 50.547 64.960 89.994 118.990 140.358 
Hundraðshluti af heildaríbúatölu (18,0%) (27,4%) (34,8%) (46,4%) (53,5%) (62,5%) (67,1%) (68,6%) 

Gullbrineusýsla 2.980 2.601 2.448 2.510 2.661 3.445 5.402 8.007 
Kjósarsýsla ' 1-554 1.387 1.302 1.972 1.395 1.823 2.535 3.598 
Borgarfjarðarsýsla 1-773 1.753 1.550 1.405 1.421 1.349 1.429 1.407 
Mýrasýsla 1.721 1.753 1.880 1.764 1.814 1.781 1.883 2.155 
Snæfellsnessýsia 3.469 3.933 3.889 3.536 3.452 3.133 3.699 4.222 
Dalasýsla " 2.044 2.021 1.854 1.602 1.409 1.129 1.140 1.177 
Austur-Barðastrandarsýsla 1.215 1.141 1.048 922 877 692 527 475 
Vestur-Barðastrandarsýsla 2.195 2.240 2.266 2.197 2.120 1.918 1.981 1.948 
Vestur-ísafjarðarsýsla 2.348 2.432 2.581 2.333 2.255 1.838 1.826 1.725 
Norður-ísafjarðarsýsla 3.707 3.962 3.746 3.253 2.786 2.002 1.872 1.934 
Strandasýsla 1-812 1.757 1.776 1.833 2.082 1.908 1.576 1.288 
Vestur-Húnavatnssýsla 1-618 1.665 1.797 1.648 1.522 1.277 1.381 1.389 
Austur-Húnavatnssýsla 2.273 2.357 2.476 2.230 2.149 2.222 2.309 2.324 
Skagafjarðarsýsla 4.038 3.863 3.844 3.232 2.977 2.727 2.666 2.435 
Eviafiarðarsýsla 4.580 4.252 4.477 4.459 4.493 4.469 3.815 3.798 
Suður-Þingeyjarsýsla 3.459 3.182 3.218 3.041 3.108 2.695 2.733 2.832 
Norður-Þingeyjarsýsla 1-394 1.369 1.686 1.759 1.871 1.790 1.967 1.761 
Norður-M úfasýsla 3.585 3.014 2.963 2.766 2.670 2.386 2.456 2.246 
Suður-Múlasýsla 4.736 4.114 4.452 4.514 4.297 4.135 4.353 5.058 
Austur-Skaftafellssýsla 1.162 1.128 1.158 1.127 1.146 1.139 .377 .575 
Vestur-Skaftafellssýsla 1.944 1.835 1.818 1.723 1.579 1.424 1.373 1.393 
Rangárvallasýsla 4.366 4.024 3.801 3.505 3.292 2.963 3.052 3.199 
Árnessýsla 6.394 6.072 5.709 4.983 5.138 5.734 6.950 8.274 

^ Sýslur alls 64.367 61.855 61.739 58.314 56.514 53.979 58.302 64.220 
Hundraðshluti af heildaríbúatölu (82,0%) (72,6%) (65,2%) (53,6%) (46,5%) (37,5%) (32,9%) (31,4%) 

Allt landið 78.470 85.183 94.690 108.861 121.474 143.973 177.292 204.578 

1) Svigi er utan um íbúatölu þeirra staða, sem ekki voru orðnir kaupstaðir á viðkomandi árum, og eru sviga-
tölurnar innifaldar í tölunum um heildaríbúafjölda kaupstaðanna. 
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3. tafla. Heildarfólksfjöldanum 1901—1970 skipt eftir kjördœmum. 

1901 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 
I. Reykjavík 6.682 11.600 17.679 28.304 38.196 56.251 72.407 81.684 

% af heildaríbúatölu (8,5%) (13,6%) (18,7%) (26,0%) (31,5%) (39,1%) (40,8%) (39,9%) 

II. Reykjanes 
Kaupstaðir 809 2.007 2.894 4.402 5.208 9.129 18.073 26.524 
Sýslur 4.534 3.988 3.750 4.482 4.056 5.268 7.937 11.605 

Samtals 5.343 5.995 6.644 8.884 9.264 14.397 26.010 38.129 
% af heildaríbúatölu (6,8%) (7,0%) (7,0%) (8,2%) (7,6%) (10,0%) (14,7%) (18,6%) 

III. MiðvesturJand 
Kaupstaður 747 808 929 1.270 1.840 2.583 3.822 4.253 
Sýslur 9.007 9.460 9.173 8.307 8.096 7.392 8.151 8.961 

Samtals 9.754 10.268 10.102 9.577 9.936 9.975 11.973 13.214 
% af heildaríbúatölu (12,4%) (12,1%) (10,7%) (8,8%) (8,2%) (6,9%) (6,8%) (6,5%) 

IV. Vestfirðir 
Kaupstaður 1.220 1.854 1.980 2.533 2.833 2.808 2.725 2.680 
Sýslur 11.277 11.532 11.417 10.538 10.120 8.358 7.782 7.370 

Samtals 12.497 13.386 13.397 13.071 12.953 11.166 10.507 10.050 
% afheildaríbúatölu (15,9%) (15,7%) (14,2%) (12,0%) (10,7%) (7,8%) (5,9%) (4,9%) 

V. Norðurland vestra 
Kaupstaðir 827 1.127 1.672 2.802 3.848 4.038 3.885 3.761 
Sýslur 7.929 7.885 8.117 7.110 6.648 6.226 6.356 6.148 

Samtals 8.756 9.012 9.789 9.912 10.496 10.264 10.241 9.909 
% af heildaríbúatölu (11,2%) (10,6%) (10,3%) (9,1%) (8,6%) (7,1%) (5,8%) (4,9%) 

VI. Norðurland eystra 
Kaupstaðir 2.060 3.156 3.730 5.789 7.438 9.414 11.254 13.834 
Sýslur 9.433 8.803 9.381 9.259 9.472 8.954 8.515 8.391 

Samtals 11.493 11.959 13.111 15.048 16.910 18.368 19.769 22.225 
% af heildaríbúatölu (14,6%) (14,0%) (13,8%) (13,8%) (13,9%) (12,8%) (11,2%) (10,9%) 

VII. Austurland 
Kaupstaðir 1.151 1.457 1.641 2.054 2.010 2.045 2.181 2.436 
Sýslur 9.483 8.256 8.573 8.407 8.113 7.660 8.186 8.879 

Samtals 10.634 9.713 10.214 10.461 10.123 9.705 10.367 11.315 
% af heildaríbúatölu (13,6%) (11,4%) (10,8%) (9,6%) (8,3%) (6,7%) (5,8%) (5,5%) 

VIII. Suðurland 
Kaupstaður 607 1.319 2.426 3.393 3.587 3.726 4.643 5.186 
Sýslur 12.704 11.931 11.328 10.211 10.009 10.121 11.375 12.866 

Samtals 13.311 13.250 13.754 13.604 13.596 13.847 16.018 18.052 
% af heildaríbúatölu (17,0%) (15,6%) (14,5%) (12,5%) (11,2%) (9,6%) (9,0%) (8,8%) 

Allt landið 78.470 85.183 94.690 108.861 121.474 143.973 177.292 204.578 



Fjárfestingarlánasjóðir 1969 og 1970 

Grein þessi er tekin saman af Birni Matthíassyni, en 
töfluverkið unnu Sveinn Sigrurðsson og Ólafur Davíðsson. 

INNGANGUR 

Sérhvert efnahagskerfi verður óhjákvæmi-
lega að koma sér upp stofnunum, er 

hafa það hlutverk að taka við f járhags-
legum sparnaði landsmanna og koma hon-
um í formi útlána til f járfest ingar. Venju-
legast skiptist slíkt f jármagnskerf i í tvo 
meginþætti, innlánsstofnanir og aðrar lána-
stofnanir. Innlánsstofnanir einkennast af 
því, að þær taka við innlánum f rá almenn-
ingi, sem aðrar lánastofnanir gera ekki. 
Innlánsstofnanir hér á landi eru viðskipta-
bankar, sparisjóðir og innlánsdeildir kaup-
félaga. 

Aðrar lánastofnanir en bankakerfið taka 
ekki við innlánum, en fá fé sitt til útlána 
á annan hátt . Þýðingarmestu tegundir lána-
stofnana án innlána eru fjárfestingarlána-
sjóðir og lífeyrissjóðir. Auk þess fer nokk-
uð mikið lánsfjármagn um Atvinnuleysis-
tryggingarsjóð, og tryggingarfélög gegna 
og einhverju hlutverki sem lánastofnanir, 
sérstaklega þau, sem hafa líftryggingar-
deildir og selja lífsábyrgð með sparif járfyr-
irkomulagi. Byggingarsamvinnufélög voru 
eitt sinn þýðingarmikill aðili á f jármagns-
markaðinum, en þýðing þeirra hefur minnk-
að mjög, og eru þau nú fyrs t og fremst 
notuð sem tæki til að öðlast ríkisábyrgð á 
útgefnum skuldabréfum einstakra meðlima 
sinna. Þá eru ríkissjóður og ýmsar ríkis-
stofnanir nokkuð þýðingarmiklir lánveit-
endur, sérstaklega, er ríkissjóður tekur lán 
erlendis til endurlána innanlands. 

Af lánastofnunum án innlána á f j á r -
magnsmarkaðinum eru f járfest ingarlána-
sjóðirnir langmikilvægastir. Þeir eiga sér 
langa sögu á íslenzka fjármagnsmarkaðin-
um, en hún verður ekki rakin hér. 

Grein þessari er fyrs t og fremst ætlað 
að gera grein fyrir hlutverki sjóðanna, 
efnahag þeirra og útlánum. Byggir hún á 
upplýsingum, sem Seðlabankinn hefur unn-
ið að kerfisbundinni söfnun á f r á árinu 
1969. Áður safnaði bankinn takmörkuðum 
upplýsingum um fjárstreymi og útlán ein-
stakra sjóða, sérstaklega þeirra, sem fé 
fengu af framkvæmda- og fjáröflunaráætl-
uninni. Þessi söfnun hefur nú verið aukin 
og endurbætt sem liður í viðleitni bankans 
til að safna samræmdum upplýsingum 
um heildarfjárstreymi íslenzka efnahags-
kerfisins. 

HLUTVERK OG KERFI 
FJÁRFESTINGARLANASJÓÐA 

Á Íslandi er til fjöldi sjóða, sem hafa 
útlán og fjármögnun að verkefni sínu. Til 
að skapa heildarramma fyrir f járfest ing-
arlánasjóði er nauðsynlegt að takmarka 
þenna flokk sjóða við þá sjóði eingöngu, 
sem hafa það aðalverkefni að lána fé til 
f járfest ingar og framkvæmda. Innan þess-
arar skilgreiningar á hugtakinu rúmast 
samtals 14 sjóðir, sem talizt geta f jár fes t -
ingarlánasjóðir. Þeir eru eft irfarandi: 
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(1) Atvinnujöfnunarsjóður1 

(2) Byggingarsjóður ríkisins 
(3) Byggingarsjóður verkamanna 
(4) Ferðamálasjóður 
(5) Fiskveiðasjóður 
(6) Framkvæmdasjóður 
(7) Framleiðnisjóður landbúnaðarins 
(8) Iðnlánasjóður 
(9) Iðnþróunarsjóður 

(10) Lánasjóður sveitarfélaga 
(11) Stofnlánadeild landbúnaðarins 
(12) Veðdeild Búnaðarbankans 
(13) Veðdeild Landsbankans 
(14) Verzlunarlánasjóður 

Ýmsir aðrir sjóðir koma til greina sem 
fjárfestingarlánasjóðir, en þeir eru ekki 
taldir með hér, þar eð hlutverk þeirra telst 
vera fyrs t og fremst á öðrum sviðum. Þann-
ig er Atvinnuleysistryggingarsjóður ekki í 
hópi fjárfestingarlánasjóða, þótt hann láni 
stórar upphæðir til f járfest ingar, enda er 
hlutverk hans fyrs t og fremst að greiða 
atvinnuleysisbætur. Fiskimálasjóður var 
eitt sinn þýðingarmikill f járfestingarlána-
sjóður, en fæst nú aðallega við styrkveit-
ingar til ýmissar fiskimálastarfsemi. Þá 
eru Orkusjóður og Hafnabótasjóður ekki 
taldir til fjárfestingarlánasjóða, þótt þeir 
láni nokkuð til f járfest ingar, þar eð þeir 
teljast fyrs t og fremst vera f jármögnunar-
tæki til að standa undir ríkisútgjöldum til 
orkumála og hafnarframkvæmda og eiga 
því frekar heima í ríkisgeiranum. 

Fjárfestingarlánasjóðirnir gegna nokkuð 
sérhæfðu hlutverki í f jármögnunarkerfinu. 
Þeim er ætlað að veita lán til langs tíma til 
framkvæmda í atvinnuvegunum og til íbúða-
bygginga. Viðskiptabankar geta almennt 
ekki veitt f járfest ingarlán til langs tíma 
nema að takmörkuðu leyti, þar eð inn-
stæður viðskiptabanka eru að mestu til 
skamms tíma. Þeim er fyrs t og fremst ætl-
að að f já rmagna framleiðslu og f jár fes t -
ingu á byggingarstigi, þar til viðkomandi 
eign getur talizt veðhæf. Sparisjóðir 
taka mestmegnis við spariinnlánum, sem 

1 Áður Atvinnubótasjóður. Norðurlandsáætl-
un og atvinnumálanefndir ríkisins te l jas t hér 
með. 

reynslan sýnir að standa til lengri tíma. 
Hafa þeir því tækifæri til að lána til lengri 
tíma á móti og lána mestmegnis til nokk-
urra ára gegn veði í fasteignum. Lána-
geta bankakerfisins er því eðlis málsins 
vegna takmörkuð og nær ekki yfir það 
svið, sem lánsfjáreft irspurn útheimtir. Því 
koma fjárfestingarlánasjóðirnir til. Hér á 
eftir verður rætt um hlutverk einstakra 
fjárfestingarlánasjóða og lánskjör þeirra.i 

Framkvæmdasjóður er eins konar mið-
punktur fjárfestingarlánasjóðakerfisins. 
Hlutverk hans var þannig skilgreint í lögum 
nr. 66/1966, að honum bæri eingöngu að 
veita fé til annarra fjárfestingarlánasjóða 
og til meiri hát tar opinberra framkvæmda. 
Framkvæmdasjóður var stofnaður árið 1966 
og tók þá við af Framkvæmdabankanum, 
sem lagður var niður, en hlutverk hans 
hafði verið mun víðtækara, og lánaði hann 
til opinberra jafnt sem einkaframkvæmda. 

Framkvæmdasjóður annast f járöflun fyr-
ir fjárfestingarlánasjóði aðallega með 
tvennu móti. Annars vegar hefur hann á 
undanförnum árum gert samkomulag við 
viðskiptabankana um, að þeir láni ákveð-
inn hundraðshluta af innlánsaukningu sinni 
til Framkvæmdasjóðs, sem hann endurlán-
ar svo af tur til sjóðanna. 

Undanfarin ár hafa viðskiptabankarnir 
lánað Framkvæmdasjóði 10% af innláns-
aukningu sinni, en árið 1970 var sérstak-
lega samið um 5% til viðbótar fyrir það 
ár. Árið 1971 er það af tur 10%. Hins vegar 
hefur Framkvæmdasjóður annazt útvegun 
erlendra lána, er hann svo endurlánar til 
f j árf estingarlánas j óðanna. 

Framkvæmdasjóður heldur uppi nánu 
samstarfi við þá sjóði, sem fá fé af fram-
kvæmda- og fjáröflunaráætluninni2 , og ger-

1 Þessi kafl i er að nokkru leyti byggður á 
upplýsingum úr handbók Landsbanka Íslands 
um lánasjóði e f t i r E ina r Ingvarsson ful l t rúa, 
svo og á upplýsingum um lánskjör sjóðanna, 
teknum saman af Benedikt Antonssyni skrif-
s tofus t jóra Framkvæmdasjóðs. 

2 Árið 1971 eru það: Stofnlánadeild land-
búnaðarins, Veðdeild Búnaðarbankans, Fisk-
veiðasjóður, Atvinnujöfnunarsjóður, Iðnlána-
sjóður, Lánasjóður sveitarfélaga, Verzltmar-
lánasjóður og Ferðamálasjóður. 
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ir greiðsluáætlanir í samvinnu við þá til 
að fá sem víðtækasta yfirsýn yfir f járþörf 
þeirra. Endanleg yfirráð yfir einstökum 
lánveitingum sjóðanna sjálfra eru þó al-
gjörlega í höndum stjórna þeirra, og hefur 
Framkvæmdasjóður þar engan umráðarétt. 

Þá er það og hlutverk Framkvæmda-
sjóðs að undirbúa árlega framkvæmda- og 
fjáröflunaráætlun í samvinnu við Efna-
hagsstofnunina og Seðlabankann, en ekki 
verður gerð nánari grein fyr ir henni hér. 

Af eigin fé lánar Framkvæmdasjóður á 
8 ,5% vöxtum, en af eigin fé Mótvirðissjóðs, 
sem er hluti af Framkvæmdasjóði, er lán-
að á 6,5% vöxtum, nær eingöngu til Stofn-
lánadeildar landbúnaðarins. Endurlánað er-
lent lánsfé er alltaf lánað með gengistrygg-
ingu og þá á 0,25—0,5% hærri vöxtum en 
það er tekið á. Lánstími er yfirleitt 12—15 
ár á öllum lánum. 

Atvinnujöfnunarsjóður var stofnaður með 
lögum nr. 69 f rá 11. maí 1966, en um leið 
tók hann við eignum og skuldum Atvinnu-
bótasjóðs. Sjóðnum er ætlað að styrkja 
atvinnulíf í þeim landshlutum, þar sem 
þörf er á f jölbreyttara atvinnulífi. Helztu 
tekjur Atvinnujöfnunarsjóðs eru 15 millj. 
kr. fast framlag ríkissjóðs á ári fyrstu 10 
árin eftir stofnun sjóðsins, 70,9% af ál-
gjaldinu, sem lagt er á framleiðslu álbræðsl-
unnar í Straumsvík. Fyrstu 9 árin eft ir 
að framleiðsla hefst í álbræðslunni, fær 
Hafnarf jarðarkaupstaður 25% af álgjald-
inu og Iðnlánasjóður 4,1%, en að þeim tíma 
liðnum lækkar hluti Hafnarf jarðarkaup-
staðar í 20%, og hluti Atvinnujöfnunar-
sjóðs eykst að sama skapi. 

Atvinnujöfnunarsjóður veitir lán með 
6% ársvöxtum til 8—12 ára og hefur auk 
þess veitt styrki til atvinnumála, síðast árið 
1969, er sjóðurinn veitti 20 millj. kr. styrki 
til togaraflotans samkvæmt sérstakri f j á r -
veitingu Alþingis. 

Með lögum nr. 60 f rá 28. marz 1969 var 
Atvinnumálanefnd ríkisins stofnuð í þeim 
tilgangi, að hún lánaði sérstaklega til at-
vinnufyrirtækja til að koma þeim úr þeim 
samdrætti í atvinnulífinu, er fylgdi í kjöl-
f a r gengisbreytingarinnar 1968. Fjárreiður 
Atvinnumálanefndar eru í vörzlu Atvinnu-
jöfnunarsjóðs, enda falla afborganir og 

vextir af skuldabréfum þessum til hans, 
og ber hann ábyrgð á skuldbindingum At-
vinnumálanefndar. Atvinnumálanefnd rík-
isins starfaði aðallega árið 1969 og framan 
af 1970, en þá var hlutverki hennar lokið 
að mestu. Lán af erlendu fé nefndarinnar 
voru með 9% vöxtum og gengisáhættu, en 
með 8 ,5% vöxtum af innlendu fé. Láns-
tími var 8—10 ár. 

Á árinu 1969 fól ríkisstjórnin Atvinnu-
jöfnunarsjóði að annast lánveitingu og að-
stoð við framkvæmdir í samræmi við til-
lögugerð í atvinnumálakafla Norðurlands-
áætlunar í samræmi við það tók Atvinnu-
jöfnunarsjóður lán h já Framkvæmdasjóði 
árið 1969 að f járhæð 8 millj. DM eða 176 
millj. kr. Fé þetta var endurlánað að mestu 
árin 1969 og 1970 (sjá hér neðar) með 
8% ársvöxtum og gengisáhættu. Lánin 
voru til 2—3 ára og flest veitt til að flýta 
opinberum framkvæmdum, en þau á að end-
urlána til atvinnufyrirtækja, um leið og 
þau verða endurgreidd. 

Byggingarsjóður ríkisins er ásamt Fisk-
veiðasjóði stærstur fjárfestingarlánasjóð-
anna. Var hann stofnaður með lögum nr. 
42/1957, en lýtur nú lögum nr. 30 f rá 12. 
maí 1970 um Húsnæðismálastofnun ríkisins. 
Sjóðurinn lýtur Húsnæðismálastjórn, en 
Veðdeild Landsbanka Íslands annast dag-
legan rekstur hans. Hlutverk sjóðsins hef-
ur verið að veita lán til íbúðabygginga og 
kosta þær framkvæmdir, sem Húsnæðis-
málastjórn ræðst í til lausnar húsnæðis-
vandanum. 

Helztu núverandi tekjur Byggingarsjóðs, 
auk vaxta og vísitöluálags, eru: (a) Launa-
skattur, skv. lögum um launaskatt; (b) 
framlag úr ríkissjóði, 75 millj. kr. á ári 
(í fyrs ta sinn 1971), auk 18 millj. kr. fram-
lags ríkissjóðs til C-deildar Byggingarsjóðs 
til útrýmingar heilsuspillandi húsnæðis; 
(c) 1% álag á tekju- og eignarskatt og 1 / 2% 
álag á aðflutningsgjöld (Byggingarsjóðs-
gjald). 

Fjármögnun húsnæðismálalána fer þann-
ig fram, að Veðdeild Landsbanka Íslands er 
heimilt að gefa árlega út bankavaxtabréf, 
sem svara til heildarupphæðar árlegra lán-
veitinga húsnæðismálastjórnar til íbúða-
bygginga. Byggingarsjóður yfirtekur síðan 
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megnið af þessum bréfum. Er Veðdeildin 
siðan hinn formlegi lánveitandi húsnæðis-
málalána gagnvart almenningi. Byggingar-
sjóður er því aðeins eins konar tæki til 
f jármögnunar á lánum til almennings, en 
lánar ekki almenningi beint. Hins vegar 
lánar Byggingarsjóður vegna Fram-
kvæmdanefndar byggingaráætlunar án 
milligöngu Veðdeildarinnar, en slík lán eru 
aðeins útistandandi, meðan á byggingar-
tíma stendur. Að þeim loknum er þeim 
breytt í endanleg lán, sem kaupandi tekur 
á sig, en Veðdeildin gerist lánveitandi. Þar 
eð það er orðið aðalhlutverk Veðdeildar-
innar að vera afgreiðslustofnun fyrir 
Byggingarsjóð ríkisins, er litið á þessar 
tvær stofnanir hér á eftir sem ein stofnun 
væri, enda rekstur þeirra sameiginlegur. 

Húsnæðismálalán til almennings eru nú 
600.000 kr. að hámarki á hverja nýja 
íbúð, þó ekki meira en % hlutar af verð-
mæti íbúðarinnar. Þegar þetta er ritað, 
eru ársvextir þessara lána 4,25%, en vextir 
og höfuðstólseftirstöðvar eru bundin kaup-
vísitölu. Lán þessi eru annúitetslán til 25 
ára. Með lögum nr. 30/1970 var og heim-
ilað að verja 50 millj. kr. á ári til lána út 
á eldri íbúðir. Var það gert í fyrs ta sinn 
árið 1971, og var hámark slíkra lána 300 
þús. kr. á íbúð með 414% ársvöxtum til 
15 ára (annúitet) og með sömu vísitölu-
kjörum og venjuleg húsnæðismálalán. 

Byggingarsjóður verkamanna var stofn-
aður með lögum nr. 3 f r á 1935, en starfar 
nú samkvæmt lögum nr. 30 f rá 12. maí 
1970, þar sem Húsnæðismálastjórn var fal-
in yfirst jórn sjóðsins og hann settur í 
vörzlu Veðdeildar Landsbanka Íslands. í 
umræddum lögum er hlutverk Byggingar-
sjóðs verkamanna skilgreint þannig, að 
hann eigi „að bæta úr húsnæðisþörf lág-
launafólks í kaupstöðum og kauptúnum með 
því að styðja byggingu hagkvæmra, staðl-
aðra og ódýrra íbúða, sem byggðar eru á 
vegum sveitarfélaga." 

Hverju sveitarfélagi, er ætlar að byggja 
verkamannabústaði, skal greiða árlegt 
f ramlag til sjóðsins, sem ekki er lægra en 
200 krónur á íbúa og ekki hærra en 400 
krónur, næstu f jögur árin, en ríkissjóður 
greiðir ja fnhát t framlag á móti. Upphæðir 

þessar eru bundnar vísitölu byggingar-
kostnaðar. Til byggingarframkvæmdanna 
skal síðan afla f j á r á eftirfarandi há t t : 
(a) Væntanlegur kaupandi leggur f ram 
20% byggingarkostnaðar; (b) Byggingar-
sjóður ríkisins veitir hámarkslán sam-
kvæmt eigin reglum (sjá hér að f r aman) ; 
(c) Byggingarsjóður verkamanna leggur 
f ram það, sem á vantar, eftir að fjármögn-
un undir stafliðum (a) og (b) hefur komið 
til, og það í formi láns til 42 ára með 2% 
ársvöxtum án vísitölubindingar. 

Ferðamálasjóður var stofnaður með lög-
um nr. 29 f rá 30. apríl 1964, og er hlutverk 
hans að stuðla að byggingu gisti- og veit-
ingahúsa á landinu. Árlegt framlag ríkis-
sjóðs í sjóðinn nemur einni milljón króna. 
Lán sjóðsins hafa verið á 8—9,5% vöxt-
um með gengistryggingu, hafi þau verið 
af erlendu fé. Með lögum nr. 71/1964 var 
ákveðið, að lán sjóðsins skyldu ,,vera með 
vísitölukjörum, þannig að greiðslur vaxta 
og afborgana séu bundnar vísitölu." Á þetta 
ákvæði við lán af innlendu fé. Lánstími 
er heimill allt að 15 árum. Sjóðurinn hef-
ur verið smár í sniðum f rá upphafi, og 
hafa honum ekki verið útvegaðir nýir tekju-
stofnar. Með lögum nr. 36 f rá 29. apríl 
1966 var lántökuheimild sjóðsins aukin úr 
20 millj. kr. í 40 millj. kr. 

Fiskveiðasjóður Íslands var upphaflega 
stofnaður með lögum árið 1905, en er nú 
rekinn samkvæmt lögum nr. 75 f rá 13. maí 
1966 með breytingum og viðauka í lögum 
nr. 79/1968 og nr. 33/1970. Tilgangur sjóðs-
ins er fyrs t og fremst að veita stofnlán 
til nýbyggingar fiskiskipa, en auk þess lán-
ar sjóðurinn til viðgerða á skipum, kaupa 
á eldri skipum, vegna fiskvinnslutækja og 
mannvirkja í landi svo og til dráttarbrauta. 

Helzti tekjustofn Fiskveiðasjóðs auk 
vaxta af útlánum er 12,7% hluti hans af 
útflutningsskatti. Ríkissjóður leggur 35 
millj. kr. í Fiskveiðasjóð árið 1971 sam-
kvæmt fjárlögum, en upphæð sú hefur ver-
ið breytileg f r á ári til árs. Að öðru leyti 
er Fiskveiðasjóður að mestu fjármagnað-
ur af lánsfé, aðallega af erlendum lántök-
um Framkvæmdasjóðs. 

Lán Fiskveiðasjóðs til kaupa á bátum, 
hvort sem heldur er nýjum eða notuðum, 
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eru aðallega á 6,5% vöxtum. Þó eru lán 
vegna kaupa á vélum og tækjum á vöxtum 
allt að 8%. Vextir á lánum til fiskvinnslu 
í landi eru 8% og vextir á dráttarbrauta-
lánum 9 ,5%. Öll lán Fiskveiðasjóðs nema 
dráttarbrautalán bera gengisáhættu fyrir 
lánveitanda að 3/5 hlutum. Regla þessi er 
ekki fyr i r hendi í neinum hinna f járfes t -
ingarlánasjóðanna, en hún kemur til af 

v / bolfiskvinnslu 
v / d rá t t a rb rau ta 

Lán Fiskveiðasjóðs út á báta verða að 
vera gegn 1. veðrétti, en í einstaka tilfell-
um er lántakanda nauðsynlegt að hafa bæj-
arábyrgð fyrir láninu. 

Framleiðnisjóður landbúnaðarins var 
stofnaður með lögum nr. 89 f r á 17. desem-
ber 1966 í þeim tilgangi að veita styrki og 
lán til framleiðniaukningar og hagræðing-
ar í landbúnaði og atvinnurekstri á bújörð-
um. Stofnframlag ríkissjóðs til Framleiðni-
sjóðs var 50 millj. króna, en af þeirri upp-
hæð voru 20 millj. kr. greiddar strax árið 
1966, en þeirri f járhæð var ráðstafað sam-
kvæmt ofangreindum lögum til vinnslu-
stöðva landbúnaðarins vegna endurbóta, 
sem gerðar höfðu verið á árinu 1966. Eft i r -
stöðvarnar af stofnfjárveitingu ríkissjóðs 
voru greiddar með jöfnum árlegum greiðsl-
um á árunum 1967—1969. Að frátöldum 
vöxtum af útlánum voru Framleiðnisjóði 
ekki ætlaðar aðrar tekjur en að ofan greinir. 

Sjóðurinn veitir lán og styrki til ein-
stakra bænda, vinnslustöðva, ræktunarsam-
banda og vísindastofnana, en af því fé, sem 

1 Til viðbótar þessu lánar Atvinnujöfnunar-
sjóður 15% af kostnaðarverði, samtals 90%. 

því, að hluti af útlánsfé Fiskveiðasjóðs er 
tekinn að láni erlendis, en gengisáhættunni 
af þeirri lántöku er dreift jafnt á alla 
lántakendur. 

Lánstími Fiskveiðasjóðs er nokkuð mis-
munandi eft ir tegund láns. Taflan hér á 
eft ir sýnir lánstíma svo og hámarksláns-
hlutfall eftir lánstegund. 

Venjulegur Hámarks-
lánstími lánshlutfall 

15 á r 75 %i 
10 ár 70% 
7 ár 50% 

15 ár 67% 
7 á r 67% 
5 á r 50% 

5— 7 á r 50% 
7—10 ár 67% 
8—12 ár 60% 

5 á r 60% 
12 ár 60% 
15 ár óákveðið 

ráðstafað verður úr sjóðnum á ári hverju 
eftir 1966, má eigi verja meiru en ⅓ hluta 
til styrkveitinga. Lán sjóðsins hafa verið 
á 6 ,5% vöxtum til 12 ára með annúitets-
fyrirkomulagi. 

Iðnlánasjóður var upphaflega stofnaður 
með lögum nr. 12 f rá 1935, en s tarfar nú 
samkvæmt lögum nr. 68 f rá 10. október 
1967 með áorðnum breytingum í lögum nr. 
19 f rá 5. apríl 1968 og nr. 87 f rá 20. des-
ember 1968. Samkvæmt lögunum er til-
gangur sjóðsins að styðja iðnað Íslendinga 
með lánum til véla- og tækjakaupa, bygg-
ingar verksmiðju- og iðnaðarhúsa, til end-
urskipulagningar fyr i r tækja svo og til hag-
ræðingar í iðnrekstri. Þá er og starfrækt 
sérstök lánadeild innan Iðnlánasjóðs fvrir 
veiðarfæraiðnað. 

Tekjustofnar Iðnlánasjóðs auk vaxta eru 
eft irfarandi: (1) Iðnlánasjóðsgjald (1%), 
sem innheimtist af iðnaðinum í landinu, 
en það er lagt á sama stofn og aðstöðu-
gjald; (2) 4,1% af álgjaldinu (sjá að ofan 
um Atvinnujöfnunarsjóð); (3) árlegt 
framlag ríkissjóðs, 15 millj. kr., á fjárlög-
um 1971. 

Tekjur Lánadeildar veiðarfæraiðnaðar, 

Nýir innl. bá tar úr eik eða stáli 
Nýir innlendir bá ta r úr f u ru . . . . 
Nýir innlendir opnir bá tar 
Innf lu t t skip (ný eða notuð)1 . . . . 
Vélar í skip 
Tæki í skip 
Viðgerð á skipum 
Meiri há t t a r viðgerð 
Byggingar 
Vélar 
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auk vaxta, eru af verðjöfnunargjaldi, sem 
nemur 1% af tollverði innfluttra veiðar-
færa. 

Lánstegund Vaxtakjör 
Byggingarlán 9% 
Vélalán 9% 
Hagræðingarlán . . . . 8 Vzc/o 
Breytingar á lausask. 10% 
Veiðarfæraiðn.lán . . . 8,5% 

Þá ber Iðnlánasjóði að verja 10% ár-
lega af tekjum af Iðnlánasjóðsgjaldi f r á 
1. janúar 1968 til að greiða fyrir hagrann-
sóknum í þágu iðnaðarins og aðgerðum, 
sem stuðla að þjóðhagslega hagkvæmri 
iðnþróun í landinu. Ákvæði þetta var tekið 
upp með lögum nr. 19 f r á 5. apríl 1968. 
Lög nr. 87 f r á 20. desember 1968 kveða 
einnig svo á, að Iðnlánasjóði sé heimilt að 
gefa út sérstakan flokk bankavaxtabréfa 
til að breyta lausaskuldum fyr i r tækja í 
föst lán. Hefur Iðnlánasjóður þegar notað 
sér þessa heimild. 

Iðnþróunarsjóður. Hinn 12. desember 
1969 undirrituðu full trúar ríkisstjórna 
Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og 
Svíþjóðar samning um stofnun norræns 
iðnþróunarsjóðs til eflingar alhliða iðn-
þróunar á Íslandi. Með lögum nr. 9 f r á 13. 
febrúar 1970 var ríkisstjórn Íslands heim-
ilað að staðfesta samninginn, er síðan tók 
gildi hinn 9. marz 1970. 

Í stofnsamningi Iðnþróunarsjóðs segir, 
að tilgangur sjóðsins sé ,,að stuðla að 
tækni- og iðnþróun Íslands við aðild Íslands 
að EFTA og auðvelda aðlögun iðnaðarins 
í því sambandi. Sjóðurinn skal stuðla að 
þróun útflutningsiðnaðar á Íslandi og leggja 
áherzlu á aukna samvinnu á sviði iðnaðar 
og viðskipta milli Íslands og hinna Norður-
landanna. Enn fremur skal sjóðurinn not-
aður til að efla samkeppnishæfni íslenzka 
heimamarkaðarins." 

Stofnfé sjóðsins er jafnvirði 14 milljóna 
Bandaríkjadala, og leggur hvert Norður-
landanna f ram eftirfarandi hluta: 

Danmörk 2,7 milljónir dala 
Finnland 2,7 — 
Ísland 0,5 — 
Noregur 2,7 —— — 
Svíþjóð 5,4 — 

Eft irfarandi tafla greinir f r á vaxtakjör-
um, lánstíma og hámarkslánshlutfalli hinna 
ýmsu tegunda lána h já Iðnlánasjóði: 

Venjulegur 
lánstími 

12 ár 
5 ár 

10—12 ár 
5—12 á r 

12 ár 

Hámarks-
lánshlutfall 

60% af kostnaði 
60% af kostnaði 
óákveðið 
óákveðið 
60% af matsverði 

Aðalreglan í sambandi við lánskjör og 
vexti sjóðsins er sú, að útlánsvextir eru 
7—9% og lánað er til 7—12 ára. Stjórn 
sjóðsins hefur markað þá stefnu í lána-
málum að lána fé sjóðsins fyrs t og fremst 
til arðbærrar f járfest ingar í iðnfyrirtækj-
um, sem framleiða á samkeppnisgrundvelli 
til útflutnings. 

Lánasjóður sveitarfélaga var stofnaður 
með lögum nr. 35 f rá 29. apríl 1966 m. a. 
í þeim tilgangi „að veita sveitarfélögum 
stofnlán til nauðsynlegra framkvæmda eða 
fjárfestinga, sem eru svo kostnaðarsamar, 
að f j á r til þeirra verði ekki aflað af tekj-
um sveitarfélagsins, nema á löngum tíma." 

Ráðstöfunarfé sjóðsins er: (1) Árlegt 
framlag úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga, 15 
millj. kr. að upphæð; (2) árlegt framlag 
úr ríkissjóði samkvæmt fjárlögum hverju 
sinni (4,5 millj. kr. árið 1971); (3) árlegt 
lán úr Framkvæmdasjóði Íslands; (4) aðr-
ar lántökur, afborganir og rekstrartekjur. 

Útlánsvextir sjóðsins eru 9 ,5% og venju-
legur lánstími 10 ár. Leyfilegt hámarks-
lánshlutfall er 75% af kostnaði fram-
kvæmdar. 

Stofnlánadeild landbúnaðarins var stofn-
uð með lögum nr. 75 f r á 27. apríl 1967. 
Með stofnun hennar voru Ræktunarsjóður 
og Byggingarsjóður sveitabæja lagðir nið-
ur og eignir og skuldir þeirra felldar inn 
í Stofnlánadeildina. 

Hlutverk deildarinnar er m. a. að veita 
stofnlán til byggingar íbúðarhúsa á sveita-
býlum, jarðræktar, peningshúsa, vélakaupa, 
til lax- og silungsræktar, til vinnslustöðva 
landbúnaðarafurða, svo sem mjólkur-
vinnslustöðva og sláturhúsa. 

Útlánsvextir deildarinnar eru ávallt 
6,5% nema 6% á svokölluðum B-lánum, 
en lánstími er f r á 6 árum (fyrir dráttar-
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vélar) upp í 20 ár (t. d. á peningshúsum, 
skurðgreftri) . Hámarkslánshlutfall er rnjög 
mismunandi eft ir tegund láns og nær f r á 
20% af matsverði (fyrir skurðgröft) í 60% 
á peningshúsum. 

Tekjur stofnlánadeildar eru: (1) Fast ár-
legt framlag ríkissjóðs, 4 millj. kr.; (2) 
álag á söluvörur landbúnaðarins: 1% árin 
1971—1975, 0,75% árin 1976—1980, 0,50% 
árin 1981—1985 og 0,25% árin 1986— 
1990; (3) jafnhát t mótframlag ríkissjóðs 
við tekjur samkvæmt 2. tölulið; (4) gjald 
á útsöluverð mjólkur og rjóma, en á heild-
söluverð annarra landbúnaðarafurða: 
0,75% til ársloka 1980; 0,50% árin 1981— 
1985 og 0,25% árin 1986—1990. Útflut tar 
landbúnaðarafurðir eru undanþegnar gjaldi 
þessu. 

Þá rennur skyldusparnaður þeirra, sem 
búa í sveitum, í deildina, þar sem hann er 
ávaxtaður á sama hát t og h já Byggingar-
sjóði ríkisins. 

Veðdeild Búnaðarbanka Islands er stofn-
uð með lögum nr. 115 f r á 7. nóvember 1941, 
um Búnaðarbanka Íslands, og lögum nr. 
31 f rá 8. apríl 1954. Er deildinni ætlað það 
hlutverk að veita lán gegn veði í jörðum 
og fasteignum til jarðakaupa og alls kon-
ar f járfest ingar, er sveitum mætti koma að 
gagni. 

F já r er aflað með útgáfu bankavaxta-
bréfa auk vaxtatekna. Deildin hefur fyrs t 
og fremst veitt bændum lán til jarðakaupa, 
en lán þessi hafa verið með 8% ársvöxtum 
til 25 ára. 

Með lögum nr. 31 f r á 2. maí 1969, um 
breyting á lausaskuldum bænda í föst lán, 
er deildinni heimilað að gefa út nýjan flokk 
bankavaxtabréfa til að standa undir lán-
um til bænda, sem ekki hafa fengið nægileg 
lán til hæfilegs tíma til að standa undir 
fjárfestingu, sem þeir hafa ráðizt í á 
jörðum sínum árin 1961—1968. Bændur, 
er fengu lán samkvæmt lögum þessum, 
fengu andvirði lánsins afhent í bankavaxta-
bréfum, sem síðan voru notuð til greiðslu 
á lausaskuldum. Vextir á umræddum bréf-
um eru en til viðbótar greiða bænd-
ur 0,5% tillag til varasjóðs. 

Verzlunarlánasjóður (eða Stofnlánadeild 
verzlunarfyrirtækja) var stofnaður með 

lögum nr. 48 f r á 26. apríl 1966 í þeim til-
gangi að styðja verzlun landsmanna með 
hagkvæmum stofnlánum. Sjóðurinn er sér-
stök aðskilin deild í Verzlunarbankanum 
undir st jórn bankaráðs bankans. Helztu 
utanaðkomandi tekjur sjóðsins eru árlegt 
framlag Verzlunarbankans til sjóðsins að 
upphæð 2 millj. króna á ári fyrstu fimm 
árin. 

Veita má lán allt að 50% af kostnaðar-
verði framkvæmdar til allt að 12 ára (5 ár 
til áhaldakaupa). Vextir hafa verið 10% 
á ári. 

FJÁRSTREYMI 1969 

Fjárreiður fjárfestingarlánasjóðanna ár-
ið 1969 einkenndust af efnahagsástandinu, 
er ríkti, eftir að efnahagsáföllin tvö árin 
á undan ásamt meðfylgjandi gengisbreyt-
ingum höfðu gengið yfir. í kjölfar gengis-
breytingarinnar í árslok 1968 voru gerðar 
allvíðtækar ráðstafanir, sem beindust að 
því að gera atvinnulífinu kleift að færa 
sér í nyt þau tækifæri, sem gengisbreyt-
ingin bauð. 

Í því skyni veitti Seðlabankinn víðtæk 
rekstrarlán til atvinnuveganna gegnum við-
skiptabankana, en auk þess fékk Bygging-
arsjóður ríkisins 91 millj. kr. lán f rá bank-
anum til að flýta fyr ir útlánum sjóðsins, 
en lán það var endurgreitt á sama ári. Þá 
átti sér stað meiri hát tar fjárfyrirgreiðsla 
til Atvinnumálanefndar ríkisins. Fór hún 
þannig fram, að ríkissjóður veitti 204 millj. 
kr. til nefndarinnar af 25 millj. D-marka 
láni því, er hann tók í Vestur-Þýzkalandi. 
Þá tók ríkissjóður 125 millj. kr. að láni 
h já Seðlabankanum, en af því voru 100 
millj. kr. endurlánaðar til Atvinnumála-
nefndar á sama ári. 

Þá fékk Framkvæmdasjóður 9,3 millj. 
marka af ofangreindu 25 millj. marka láni 
ríkissjóðs, jafnvirði 203 millj. kr., er hann 
notaði til endurláns til ýmissa fjárfesting-
arlánasjóða. Enn fremur tók Framkvæmda-
sjóður tvö lán hjá Viðreisnarsjóði Evrópu 
það ár, annað 8 millj. D-marka að upp-
hæð, en hitt 2 millj. D-marka. Fyrra lánið 
gekk til framkvæmda vegna Norðurlands-



Tafla 1. Greiösluyfirlit fjárfestingarlánasjóða 1969. 
(Milljónir króna). 

A. Uppruni fjármagns: 
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I. Eigin fjármögnun 25,3 14,6 - 9,3 4,0 505,8 500,2 2,4 84,1 11,6 139,9 5,0 13,9 285,0 135,2 1.465,9 
1. Afborg. af veittum lánum . . 16,7 0,3 - 9,3 2,5 241,5 283,2 1,0 52,5 6,1 76,3 2,3 4,4 203,9 65,2 834,8 
2. Vaxtatekjur 8,6 14,3 - - 1,5 264,3 217,0 1,4 31,6 5,5 63,6 2,7 9,5 81,1 70,0 631,1 

II. Bein framlög án endurgjalds . . 73,8 - - 21,9 1,0 103,1 - 10,0 49,8 19.5 52,0 2,0 15,7 258,7 - 607,5 
1. Skatt- og ríkisframlag 65,0 - - 13,6 1,0 103,1 - 10.0 49,8 4,5 52,0 - 15,7 230,5 - 545,2 
2. Framlög sveitarfélaga - - - 8,3 - - - - - - 15,0 - - - 28,2 - 51,5 
3. Önnur framlög 8,8 - - - - - - - - - - 2,0 - - - 10,8 

III. Tekin löng lán 6,0 304,2 36,1 12,0 6,0 113,9 759,7 - 32,5 10,0 110,5 16,0 59,0 299,4 271,5 1.493,8 
1. Ríkissjóður og ríkisst - 304,2 - - - - 206,5 - - - - - - - - 510,7 
2. Viðskiptabankar - - - - - - 331,2 - - - - - - - - 331,2 
3. Skyldusparnaður - - - - - - - - - - 16,8 - - 204,7 - 221,5 
4. Erlend lán - - - - - - 222,0 - - - - - - - - 222,0 
5. Atvinnuleysistr.sjóður 6,0 - - - - - - - - - - - - 91,0 - 97,0 
6. Framkvæmdasjóður - - 36,1 12.0 6,0 92,0 - - 18,0 10,0 83,4 6,0 8,0 - 271,5 0,0 
7. Annað - - - - - 21,9 - - 14,5 - 10,3 10,0 51.01 3,7 - 111,4 

IV. Tekin bráðabirgðalán, nettó . . 11,3 - - - - 2,3 1,5 - - - - - -T- 7,7 0,8 - 5,2 

Samtals 116,4 318,8 36,1 43,2 11,0 725,1 1.258,4 12,4 166,4 41,1 302,4 23,0 80,9 843,9 406,7 3.572,4 
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B. Ráðstöfun fjármagns: 
I. Afborganir af tcknum lánum . . - 12,1 3,3 55,0 479,3 - 13,2 1,9 111,1 1,2 

1. Ríkissjóður og ríkisst - - - - - 4 , 6 _ _ _ _ 14^5 
2. Viðskiptabankar - - - - - 33,8 177,4 - 2,3 - 3,9 
3. Skyldusparnaður - - - - - - - - - - 9,8 
4. Erlend lán _ _ _ _ _ _ 301,9 -
5. Atvinnuleysistr.sjóður - - - - - - - - - - - -
6. Framkvæmdasjóður - - - 0,6 2,0 16.6 - - 3,9 1,9 39,7 0,5 
7. Annað - - - 11,5 1,3 - 7,0 - 43,2 0,7 

II. Greiddir vextir 1,2 5,7 - - 2,7 96,0 158.1 - 15,6 2,5 63,7 1,8 
III. Veitt löng lán 77,3 215,1 24,8 24,3 2,2 511,2 484,9 7,3 128,9 33,7 112,6 16,6 
IV- Veiít bráóabirgðalán, nettó . . . - 12,8 - - - -E-2,7 - - 16,0 
V. Annað, nettó 14,l3 18,7 3,3 0,2 0 , 5 - ^ 6 , 8 4- 14,2 0,4 3,7 0,6 10,3 0,1 

VI. Sjóðsbreytingar 23,8 66,5 8,0 6,6 2,3 72,4 150,3 4,7 -:-11,0 2,4 4,7 3,3 

Samtals 116,4 318,8 36,1 43,2 11,0 725,1 1.258,4 12,4 166,4 41,1 302,4 23,0 
1 Bankavaxtabréf. 
2 Þar af útlán vegna breytingar rekstrarlána í löng lán 51,0 m.kr. 
3 Þar af styrkir 21,7 m.kr. og ýmsar hreyfingar 7,6 m.kr. 
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áætlunar. Hitt lánið gekk til opinberra 
framkvæmda á Vestfjörðum. 

Tafla 1 á b 
ls. 185 sýnir í heild greiðslu-

flæði fjárfestingarlánasjóða árið 1969, þar 
sem inn- og útstreymi f j á r h já sjóðunum 
er sýnt h j á hverjum fyr i r sig. Samtölu á 
einstökum formum uppruna og ráðstöf-
unar f já rmagns er að finna í af tas ta dálki, 
en þar hafa hreyfingar milli sjóða verið 
taldar frá, til að ekki yrði um heildartví-
talningu að ræða. Í töflu þessari er ein-
göngu um raunhæft f járstreymi að ræða. 
T. d. eiga lánveitingar eingöngu við út-
borguð lán, en ekki við lánsloforð, en í 
skýrslum einstakra sjóða eru lánsloforð og 
lánveitingar oft talin eitt og hið sama. 

Hér á eft ir er stuttlega skýrt f r á því 
helzta í starfsemi stærstu sjóðanna á árinu. 

Af útlánum Framkvæmdasjóðs komu 
484,9 millj. kr. til útborgunar árið 1969, 
en þar af voru 271,5 millj. kr. lán til ann-
arra fjárfestingarlánasjóða. Skiptingu þess-
arar síðarnefndu upphæðar er að finna í 
töflu 1. 

Alls endurgreiddi Framkvæmdasjóður 
479.3 millj. kr. af teknum lánum, þar af 
177.4 millj. kr. til viðskiptabanka, en 301,9 
millj. kr. voru afborganir af erlendum lán-
um, en þar með er talin greiðsla á skamm-
tímaláni, 164 millj. kr. (8 millj. svissn. 
f ranka) að upphæð. Vaxtagreiðslur námu 
158,1 millj. kr., en sjóðsaukning varð 150,3 
millj. kr., aðallega vegna þess, að lántaka 
sjóðsins vegna endurláns til Norðurlands-
áætlunar var að miklum hluta óútborguð 
um áramót. 

Samtals nam ráðstöfun f j á r sjóðsins 
1.258,4 millj. kr., en þar af voru 500,2 millj. 
kr. f jármagnaðar af innkomnum vöxtum 
og afborgunum, og 759,7 millj. kr. voru tek-
in löng lán. ,Þar af eru innborguð lán frá 
viðskiptabönkunum stærsti liðurinn 331,2 
millj. kr., en hér er um lán viðskiptabank-
anna til Framkvæmdasjóðs að ræða sam-
kvæmt samningi, sem lýst er hér að ofan. 
Þá tók Framkvæmdasjóður hluta af 25 
millj. D-marka láni ríkissjóðs, sem áður er 
getið um, samtals 203,0 millj. kr. Erlendar 
lántökur sjóðsins samanstóðu af tveim lán-
um, samtals 10 millj. D-marka, sem einnig 
er áður getið. 

Úr Atvinnujöfnunarsjóði voru útborguð 
lán á árinu 1969 samtals 77 millj. kr., en 
á árinu veitti st jórn sjóðsins lánsloforð 
fyrir samtals 180 lánum að upphæð 67 millj. 
kr., 15 styrki að f járhæð 3,7 millj. kr. og 
eina ábyrgð fyr i r 1 millj. kr. Auk þess 
veitti sjóðurinn 20 millj. kr. styrk til tog-
araflotans. 

Sama ár fól ríkisstjórnin Atvinnujöfn-
unarsjóði að annast f járreiður Norður-
landsáætlunar, en eins og áður er getið, 
tók Atvinnujöfnunarsjóður í því skyni lán 
h já Framkvæmdasjóði að upphæð 8 millj. 
D-marka eða jafnvirði 176 millj. kr. Af fé 
þessu voru veitt 17 lán árið 1969 að upp-
hæð 93,5 millj. kr., en um áramót voru 
útborgaðar lánveitingar 24,8 millj. kr. 

Á árinu 1969 tók Atvinnujöfnunarsjóð-
ur lán vegna Atvinnumálanefndar ríkisins 
að upphæð 304,2 millj. kr., en þar af voru 
204,2 millj. kr. lán f r á Framkvæmdasjóði 
í D-mörkum, sem af tur var hluti af 25 millj. 
D-marka láni ríkissjóðs, teknu í Þýzka-
landi. Afgangurinn, 100 millj. kr., voru 
fengnar að láni h já ríkissjóði, sem af tur 
tók þær að láni h já Seðlabankanum. Af 
þessu fé úthlutaði Atvinnumálanefnd 200 
lánum að upphæð 348 millj. kr. það ár, en 
til útborgunar höfðu komið fyr ir áramót 
samtals 215,1 millj. kr. í löngum lánum 
og 12,8 millj. kr. í bráðabirgðalánum. 

Byggingarsjóður ríkisins ásamt Veðdeild 
Landsbanka Íslands lánuðu samtals 492,3 
millj. kr. í útborguðum löngum lánum árið 
1969 auk 46,0 millj. kr. í bráðabirgðalán-
um. Þar af námu lán Veðdeildarinnar úr 
19.—21. lánaflokki samtals 24,4 millj. kr. 
Samtals voru afgreidd 2.260 E-lán (hús-
næðismálalán) úr Veðdeildinni árið 1969 
að upphæð 414.729 þús. króna, en upphæð 
þessi gekk til 1.149 íbúða. 

Þá voru veitt lán til útrýmingar heilsu-
spillandi íbúða (C-lán) að upphæð 27,9 
millj. kr. Bráðabirgðalán Byggingarsjóðs 
voru mestmegnis vegna Framkvæmda-
nefndar byggingaráætlunar. 

Auk innkomins f j á r af hreinum vöxtum 
og afborgunum er helzta innstreymi f j á r til 
Byggingarsjóðs og Veðdeildar af skyldu-
sparnaði, kaupum Atvinnuleysistryggingar-
sjóðs og tryggingarfélaga á bankavaxta-
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bréfum Veðdeildarinnar svo og framlögum 
ríkisins og sveitarfélaga. 

Innkomið fé vegna skyldusparnaðar nam 
204,7 millj. kr. árið 1969, en útgreiðslur 
námu 108,1 millj. kr. Þá keypti Atvinnu-
leysistryggingarsjóður bankavaxtabréf fyr-
ir 91,0 millj. kr. og tryggingarfélög fvrir 
3,7 millj. kr. Framlag ríkisins til Bygging -
arsjóðs árið 1969 nemur 230,5 millj. kr., 
en samkvæmt ríkisreikningnum er það 
239,4 millj. kr. og skiptist þannig1 : (1) 
Framlag samkvæmt 4. gr. laga nr. 19/1965 
40 millj. kr. ; (2) vegna heilsuspillandi 
húsnæðis 18 millj. kr.; (3) launaskattur 
160.277 þús. kr.; (4) Byggingarsjóðsgjald 
20.338 þús. kr.; og (5) laun Húsnæðismála-
st jórnar 760 þús. kr. Þá nema framlög sveit-
arfélaga 28,3 millj. kr., sem fyrst og fremst 
eru framlög Reykjavikurborgar vegna 
Framkvæmdanefndar byggingaráætlunar. 

Útborguð löng lán Fiskveiðasjóðs námu 
511,2 millj. kr. árið 1969. Er það nokkru 
hærri upphæð en nam nýjum lánveitinga-
samþykktum það ár (341 millj. kr.), en 
það s tafar af útborgunum á mun hærri 
lánveitingum fyrr i ára; til samanburðar 
námu nýjar lánveitingasamþykktir 578,9 
millj. kr. árið 1968. Lán þessi árið 1969 
voru f jármögnuð fyrs t og fremst af eigin 
fé, þ. e. hreinu innstreymi afborgana og 
vaxta, (354,8 millj. kr.), en auk þess námu 
ríkisframlög 103,1 millj. kr. og langar 
lántökur 113,9 millj. kr. Sjóðsaukning nam 
72,4 millj. kr. 

Löng útlán Iðnlánasjóðs árið 1969 námu 
128,9 millj. kr., sem skiptast þannig: 119 
vélalán 47,7 millj. kr. ; 85 byggingalán 
57,3 millj. kr.; 2 veiðarfæralán 0,5 millj. 
kr. og 8 lausaskuldalán 23,4 millj. kr. Útlán 
sjóðsins í árslok námu samtals 406,0 millj. 
kr. Til viðbótar lánaði sjóðurinn 16,0 millj. 
kr. bráðabirgðalán. 

Lánveitingar sjóðsins voru fjármagnað-
ar með hreinu innstreymi afborgana og 
vaxta, 55,3 millj. kr., 10 millj. kr. fram-

1 Misræmi milli ríkisreiknings og reikninga 
einstakra sjóða skapast m. a. vegna tímamis-
munar á færslum, svo og að færs lur ríkisreikn-
ings eru ekki alltaf á sjóðsgrundvelli, en 
greiðsluyfirlit sjóðanna alltaf. 
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lagi ríkisins af fjárlögum, 37,7 millj. kr. 
tekjum af Iðnlánasjóðsgjaldi og 2,1 millj. 
kr. tekjum af verðjöfnunargjaldi veiðar-
færadeildar sjóðsins. Þá námu tekin löng 
lán f r á Framkvæmdasjóði 18,0 millj. kr. 
og aðrar lántökur 14,5 millj. kr. 

Greidd útlán Stofnlánadeildar landbún-
aðarins námu 112,6 millj. kr. árið 1969, 
en veitt voru samtals 916 lán að upphæð 
116,8 millj. kr. Fjárhagsstaða deildarinn-
ar var nokkuð veik á árinu; afborganir 
og vextir af teknum lánum námu 34,9 millj. 
kr. umfram innkomnar afborganir og vexti, 
en slíkt er mjög fát í t t meðal f járfest ingar-
lánasjóða. Skar þetta mjög niður útlána-
getu deildarinnar, en árið 1968 voru veitt 
1182 lán að upphæð 132,1 millj. kr. 

Framlög ríkisins og markaðar tekjur 
námu samtals 55,4 millj. kr. á árinu, sem 
skiptust þannig: (1) Fast framlag ríkis-
sjóðs 4,0 millj. kr. ; (2) tekjur af stóreigna-
skatti 0,5 millj. kr.; (3) tekjur af 1% álagi 
á landbúnaðarvörur 20,5 millj. kr. og jafn-
hát t mótframlag úr ríkissjóði; og (4) 
0,75% gjald af söluvörum landbúnaðaraf-
urða 10,0 millj. kr. Af ofangreindri heild-
arupphæð voru 52,0 millj. kr. innkomnar 
á árinu. 

Lántökur deildarinnar námu samtals 
110,5 millj. kr., en þar af voru 16,8 millj. 
kr. nýr skyldusparnaður, 83,4 millj. kr. 
lán f r á Framkvæmdasjóði og 10,3 millj. kr. 
önnur lán. 

FJÁRSTREYMI 1970 
Í töflu 2 er sýnt greiðsluyfirlit f jár fes t -

ingarlánasjóða 1970 á sama hátt og í 
töflu 1. Útborguð föst útlán sjóðanna juk-
ust úr 1920,0 millj. kr. 1969 í 2085,1 millj. 
kr. 1970 eða um 8,6%. Er það mun minni 
aukning en í útlánum innlánsstofnana það 
ár (18,9%), en það stafar sumpart af því, 
að árið áður varð mikil aukning í útlán-
um sjóðanna vegna sérstakra aðgerða 
stjórnvalda, sem lýst er hér í kaflanum á 
undan. 

Á árinu 1970 bættist nýr sjóður í tölu 
fjárfestingarlánasjóða, norræni Iðnþróun-
arsjóðurinn. Er gerð grein fyr ir stofnun 
hans og starfsemi hér að ofan. 



Tafla 2. Greiðsluyfirlit fjárfestingarlánasjóða 1970. 
(Milljónir króna ). 

A. [ Uppruni fjármagns: 
I. Eigin f jármögnun 

1. Afb. af veittum lánum 
2. Vaxtatekjur 

II. Bein franilög án endurgj. 
1. Ríkissjóður 
2. Framlög sveitarfélaga . 
3. Önnur framlög 

III. Tekin löng lán 
1. Ríkissj. og ríkisst. . . . 
2. Viðskiptabankar 
3. Skyldusparnaður . . . . 
4. Erlend lán 
5. Atvinnuleysistr.sjóður. 
6. Framkvæmdasjóður . . 
7. Annað 

IV. Tekin bráðab.lán, nettó.. 
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56,4 - - 24,0 1,0 50,0 - - 45,0 310,3 19,5 60,7 2,0 1,6 313,7 -

56,4 - - 15,1 1,0 50,0 - - 45,0 11,0 4,5 60,7 - 1,6 313,7 -

_ _ - 8,9 - - - - - - 15,0 - - - - -

- - - — - - - - - 299,32 
- - 2,0 - - -

- - 119,9 15,0 6,0 134,0 348,8 - 75,1 - 25,1 88,3 33,0 86,0 495,8 547,7 

3,3 348,8 
- 26,1 

- 119,9 15,0 6,0 127,7 
- 3,0 
- r 3 , 7 - 0,1 

16,0 
59,13 

25,1 62,0 
0,2 

18,2 
18,0 
15,0 

8,0 
78,0" 

5,4 

224,0 

104,0 
100,0 
67,8 

— 43,7 

1.648,1 
797.0 
851.1 
884.2 
559,0 
23,9 

301.3 
879,3 

- 352,1 
- 250,1 

497,7 
50,0 

104.0 
0,0 

173.1 
- 4- 23,7 

Samtals 87,0 51,2 139,9 52,8 16,0 658,9 861,1 2,6 211,9 316,6 

B. Ráðstöfun fjánnagns: 
I. Afb. af teknum lánum . . 0,2 14,3 

1. Ríkissj. og ríkisst. . . . - 14,3 
2. Viðskiptabankar 
3. Skyldusparnaður . . . . 
4. Erlend lán - -
5. Atvinnuleysistr.sjóður. - -
6. Framkvæmdasjóður . . 
7. Annað 0,2 

II. Greiddir vextir 0,9 28,9 
III. Veitt löng lán 65,1 70,0 
IV. Veitt bráðab.lán, nettó . . 0,7 -H 4,9 
V. Annað, nettó 16,17 17,2 

VI. Sjóðsbreytingar 4,0 -=-74,3 

5,2 5,6 44,0 189,3 - 19,2 

3,3 24,6 - 2,3 
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2,6 86,9 2,4 9,1 200,1 86,0 492,9 
- 14,6 - - - - 28,9 
- 4,6 - 0,9 - - 35,7 
- 15,8 - - 145,4 - 161,2 
- - - - - - 164,7 
- - - - 10,0 - 10,0 

2,6 45,9 0,9 2,3 - 86,0 0,0 
- 6,0 1,5 5,9 44,7 - 92,4 

4,8 64,3 2,9 8,8 230,5 109,2 542,3 
60,0 141,9 32,9 92,36 676,5 547,7 2.085,1 

- - - - 4,5 - 11,0 
3,8 12,9 0,9 2,4 32,1 - 195,5 

-t-5,4 0,8 4,6 - 62,0 - 61,1 

1 Áætlað að nokkru leyti. 
2 Framlög frá Norðurlöndum. 

3 Þar af 50,0 m.kr. frá Iðnþróunarsjóði. 
4 Bankavaxtabréf. 

50,0 m.kr. til Iðnlánasjóðs. 7 Þar af veittir styrkir 2,4 m.kr. 
Þar af breytingar á rekstrarlánum í löng lán 78,9 m.kr. 
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Samtals 87,0 51,2 139,9 52,8 16,0 658,9 861,1 2,6 211,9 316,6 65,8 306,8 41,9 112,6 1.205,7 742,9 3.387,9 
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Tafla 3. Efnahagsyfirlit fjárfestingarlánasjóða 31. desember 1968. 
(Milljónir króna). 

i I !; tá + a 
S a g s I ® £ S ^ I -S 

'55 1 | 1 1 3S Sfi •S '̂S * 2 
A. Eignir: ^ $$ ^ I í l ^ ð 

I. Beinútlán 197 281 53 1.745 1.900 11 327 60 1.096 125 2.323 22 8.140 
Lán til annarra sjóða . . - 1.152 - - 7 - 21 -(1.180) 

II. Aðrar eignir 4 19 - 852 162 - - 2 - 1 1174 1 391 
III. Innistæður 7 1 1 8 9 9 30 4 - - 69 - 138 

Samtals 208 301 54 1.838 3.223 20 357 66 1.103 126 2.530 23 8.669 
B. Skuldir: 

I. Lönglán 22 60 51 616 2.385 - 184 25 975 105 1.203 17 4.463 
1. Ríkissj. ogríkisst - - 19 - - - - - 139 - - - 158 
2. Viðskiptabankar - 22 2 122 67 - 42 - 10 27 70 - 362 
3. Seðlabankinn - 12 - 244 41 - 40 - 12 35 115 - 499 
4. Skyldusparnaður - - - - - - - - 74 - 515 - 589 
5. Erlend lán - - - - 2.277 - - - - 2.277 
6. Atvinnuleysistr.sjóður . 2 2 - - - _ _ _ _ — — 413 — 435 
7. Framkvæmdasjóður. . . - 14 30 250 - - 92 25 687 27 20 7 (1.152) 
8. Aðrir fjárf.lánasjóðir . . - - - - - - - - 2 1 7 - - ( 2 8 ) 
9. Annað og ósundurliðað - 12 - - - 10 - 32 9 70 10 143 

II. Aðrar skuldir 11 3 - 20 51 - - 1 43 16 2005 - 345 
III. Eigiðfé 175 2381 3 1.202 7873 20 173 40 85 5 1.127 6 3.861 

Samtals 208 301 54 1.838 3.223 20 357 66 1.103 126 2.530 23 8.669 

Þar af sameign sjóðsdeilda 18. 
Þar af bráðabirgðalán til innl. skipasmíða 78. 
Þar af Mótvirðissjóður 373. 

4 Þar af lán til Framkvæmdanefndar 90. 
5 Þar af skuld við Seðlabankann 72. 

Framkvæmdasjóður veitti 577,8 millj. kr. 
í útborguðum lánum á árinu, en þar af fóru 
497,7 millj. kr. til fjárfestingarlánasjóða, 
sem sjá má skiptinguna á í töflu 2. Hvort 
tveggja eru þetta nokkru hærri lánveiting-
ar en árið áður, en það ár veitti sjóðurinn 
484,9 millj. kr. í útborguð lán alls, þar af 
271,5 millj. kr. til fjárfestingarlánasjóða. 
Stafar þessi aukning fyrs t og fremst af 
útborgunum á fé, er Framkvæmdasjóður 
tók að láni fyr ir áramót. Útlán sjóðsins 
voru fyrs t og fremst fjármögnuð af samn-
ingsbundnum lántökum f r á viðskiptabönk-
unum. Námu þær 348,8 millj. kr., en þar af 
voru 100,0 millj. kr. umsamdar sérstaklega 
og runnu í Byggingarsjóð ríkisins. Inn-
komnar afborganir og vextir umfram 
greiddar afborganir og vaxtagjöld af tekn-
um lánum námu 159,2 millj. kr., en auk 
þess átti sér stað sjóðsrýrnun um 96,4 
millj. kr. 

Útborguð löng lán Atvinnujöfnunarsjóðs 
námu 65,1 millj. kr. árið 1970. Á árinu 

voru samþykktar 170 lánveitingar að f já r -
hæð 98,1 millj. kr. og 15 styrkir, 2,3 millj. 
kr. að upphæð. 

Fjárveiting ríkissjóðs til Atvinnujöfnun-
arsjóðs árið 1970 nam 15,0 millj. kr., en 
tekjur af álgjaldi, innkomnu til sjóðsins, 
námu 41,4 millj. kr. 

Í árslok 1970 hafði Atvinnumálanefnd 
ríkisins greitt út löng lán sarntals 285,1 
millj. kr., þar af 70,0 millj. kr. árið 1970. 
Engin ný lán voru tekin vegna nefndar-
innar á árinu, og lauk hún að mestu störf-
um sínum fyrir áramót, enda rann þá 
starfstími nefndarinnar út. Tók þá Atvinnu-
jöfnunarsjóður við eignum og skuldum 
nefndarinnar. 

Löng lán vegna Norðurlandsáætlunar 
námu 96,8 millj. kr. auk 10,7 millj. kr. 
bráðabirgðalána. Lántökur f r á Fram-
kvæmdasjóði námu 119,9 millj. kr., en þær 
voru af því fé, sem Framkvæmdasjóður 
hafði fengið að láni h já Viðreisnarsjóði 
Evrópu árið 1969. 
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Tafla 4. Efnahagsyfiríit fjárfestingarlánasjóða 31. desember 1969. 
(Milljónir króna). 
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A. Eignir: K) £ £ •Í3 -O l i £ - s •-í £ 
"O 3 
'C? 

I. Bein útlán 500 304 53 2.008 1.908 18 404 89 1.133 187 2.615 36 9.255 
Lán til annarra sjóða .. - - - - 1.360 - - - 7 - 18 - (1.385) 

II. Aðrar eignir 50 17 5 77 179 - 16 3 1 - 2753 1 624 
III. Innistæður 101 11 3 198 159 12 16 6 - - 72 3 581 

Samtals 651 332 61 2.283 3.606 30 436 98 1.141 187 2.980 40 10.460 
B. Skuldir: 

I. Löng lán 384 66 54 661 2.717 _ 203 : 34 963 167 1.367 32 5.263 
1. Ríkissj. og ríkisst 323 - 18 - - - - 108 - - - 449 
2. Viðskiptabankar - 17 2 132 222 - 41 - 9 20 83 - 526 
3. Seðlabankinn - 16 - 196 40 - 36 - 11 34 87 - 420 
4. Skyldusparnaður 82 - 611 - 693 
5. Erlend lán - - - - 2.455 - - - - - - - 2.455 
6. Atvinnuleysistr.sjóður . 28 497 - 525 
7. Framkvæmdasjóður . . . 33 25 34 333 - - 106 34 729 33 20 13 (1.360)' 
8. Aðrir fjárf.lánasjóðir . . 18 7 - - ( 25); 
9. Önnur lán og ósundurl. - 8 - - - - 20 - 6 73 69 19 195 

II. Aðrar skuldir 32 2 4 25 62 - - - 53 1 214 1 394 
III. Eigiðfé 235 2641 3 1.597 8272 30 233 64 125 19 1.399 7 4.803 

Samtals 651 332 61 2.283 3.606 30 436 98 1.141 187 2.980 40 10.460 
1 Þar af sameign sjóðsdeilda 18. 2 Þar af Mótvirðissjóður 392. 3 Þar af lán til Framkvæmdanefndar 78. 

Útlán Byggingarsjóðs ríkisins og Veð-
deildar Landsbanka Íslands námu 676,5 
millj. kr. árið 1970, en þar af voru 10,8 
millj. kr. lán Veðdeildar úr 20. flokki, 8,4 
millj. kr. úr 21. flokki og 5,8 millj. kr. úr 
22. flokki, en allt eru þetta lán Veðdeild-
arinnar sjálfrar, ekki Húsnæðismálastjórn-
arlán. 

Tala veittra E-lána (Húsnæðismála-
stjórnarlána) var 2.708 árið 1970 að upp-
hæð 560,2 millj. kr. borið saman við 2.260 
lán að upphæð 414,7 millj. kr. árið 1969. 
Þá voru veitt 6 lán úr Byggingarsjóði rík-
isins á árinu til útrýmingar heilsuspillandi 
húsnæðis (C-lán), samtals 1.250 þús. kr. 

Bein framlög án endurgjalds námu 313,7 
millj. kr. árið 1970 og komu öll f r á ríkis-
sjóði. Helztu liðir eru eft irfarandi: (1) 
Launaskattur og byggingarsjóðsgjald 238,6 
millj. kr . ; (2) framlag ríkissjóðs til út-
rýmingar heilsuspillandi húsnæðis 18 millj. 
kr. ; (3) framlag ríkissjóðs til Byggingar-
sjóðs ríkisins, 40 millj. kr. 

Lántökur Byggingarsjóðs námu sam-
tals 495,8 millj. kr., en þar af voru 224,0 
millj. kr. innkominn skyldusparnaður 

(en endurgreiðslur námu 145,4 millj. 
kr.), 104,0 millj. kr. voru seld banka-
vaxtabréf til Atvinnuleysistryggingar-
sjóðs, 100,0 millj. kr. voru lán f rá við-
skiptabönkunum fyrir milligöngu Fram-
kvæmdasjóðs, 20,0 millj. kr. voru kaup 
lífeyrissjóða á bankavaxtabréfum, og kaup 
tryggingarfélaga á bankavaxtabréfum 
námu 1,0 millj. kr. 

Lánveitingar Fiskveiðasjóðs námu 495,6 
millj. kr. árið 1970, en auk þess veitti sjóð-
urinn m. a. 20 millj. kr. styrk til togara-
flotans samkvæmt sérstakri fjárveitingu 
Alþingis, en alls námu fjárveitingar ríkis-
sjóðs 50 millj. kr. Lántökur hjá Fram-
kvæmdasjóði námu 127,7 millj. kr. 

Veitt lán Iðnlánasjóðs jukust í 183,1 
millj. kr. úr 128,9 millj. kr. árið áður, en 
f j á r ráð sjóðsins jukust mjög við 50,0 millj. 
kr. lánveitingu f rá Iðnþróunarsjóði. Fram-
lög ríkisins námu 45,0 millj. kr., en þar 
í er innifalið Iðnlánasjóðsgjald (31,0 millj. 
kr.), verðjöfnunargjald veiðarfæradeildar 
(1,6 millj. kr.) og 4,1% hlutur sjóðsins af 
álgjaldinu (2,4 millj. kr.) . 

Iðnþróunarsjóður hóf starfsemi sína ár-



Störf Alþingis 

Hér er greint frá störfum 91. löggrjafarþings Íslendinga. 
Fylgir grein þessari skrá yfir lög og ályktanir þingsins. 
— Sveinbjörn Hafliðason tók greinina saman. 

Reglulegt Alþingi 1970, sem var 91. 
löggjafarþing Íslendinga, stóð frá 

10. október til 18. desember 1970 og frá 
25. janúar til 7. apríl 1971 eða alls 148 
daga. 

Haldnir voru samtals 233 þingfundir, 
þar af 91 í neðri deild, 97 í efri deild 
og 45 í sameinuðu þingi. 

Til samanburðar má geta þess, að á 
síðasta reglulega Alþingi, sem var 90. 
löggjafarþing Íslendinga, voru haldnir 
samtals 242 þingfundir, og stóð það alls 
í 158 daga. 

Á þinginu voru alls lögð fram 184 
lagafrumvörp. Stjórnarfrumvörp voru 
79 og þingmannafrumvörp 105. Á milli 
deilda skiptast frumvörpin þannig, að 
fyrir neðri deild voru lögð 97 frum-
vörp, fyrir efri deild 86 frumvörp og 
1 fyrir sameinað þing. 

Alls voru 77 lagafrumvörp afgreidd 
sem lög f rá Alþingi, þar af 61 stjórn-
arfrumvarp og 16 þingmannafrumvörp. 
Felld voru 2 þingmannafrumvörp. Níu 
þingmannafrumvörpum var vísað til 
ríkisstjórnarinnar, og 96 frumvörp urðu 
ekki útrædd. 

Á þinginu voru bornar fram 108 
þingsályktunartillögur, þar af 95 í sam-
einuðu þingi, 10 í neðri deild og 3 í efri 
deild. Tuttugu og níu tillögur voru 
samþykktar sem ályktanir Alþingis, ein 
sem ályktun efri deildar og tvær sem 
ályktanir neðri deildar. Ein var afgreidd 
með rökstuddri dagskrá í sameinuðu 
þingi, einni var vísað til ríkisstjórnar-
innar í neðri deild. Sjötíu og f jórar 
þingsályktunartillögur urðu ekki út-
ræddar. 

Alls voru bornar fram 76 fyrirspurn-
ir í sameinuðu þingi. Málatala þeirra er 
þó ekki nema 17, þar sem oft eru tvær 
eða fleiri saman á þingskjali. Fyrir-
spurnirnar voru allar ræddar nema 
fimm. 

Þingið fjallaði alls um 309 mál, og 
tala prentaðra þingskjala varð 901. 

Hér á eftir fer skrá um öll lög og 
þingsályktunartillögur, sem afgreidd 
voru á þinginu, og er vikið stuttlega að 
efni flestra mála. Þá er þess getið, hve-
nær hver afgreiðsla fór endanlega fram 
af hálfu Alþingis, svo og númers og 
staðfestingardags laganna. 
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Skrá yíir lög, afgreidd á 91. löggjafarþingi. 

Bankamál. 

Lög um breyting á lögum nr. 73 f rá 22. maí 1965, 
um heimild fyrir veðdeild Landsbanka Islands til 
að gefa út nýja flokka bankavaxtabréfa. 

Fasteignamál. 
Lög um breyting á lögum nr. 45 12. maí 1969, um 
heimild fyrir hreppsnefndina í Kirkjubæjarhreppi 
í Vestur-Skaftafellssýslu til að selja jörðina 
Þykkvabæ í Landbroti. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja 
Neðri-Brekku í Saurbæjarhreppi, Dalasýslu. 
Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja 
hluta af jörðinni Kollafirði í Kjalarneshreppi, 
Kjósarsýslu. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja 
Hafnarfjarðarkaupstað hluta af landi jarðarinnar 
Dysja í Garðahreppi og Dalvíkurhreppi jörðina 
Háagerði í Dalvíkurhreppi. 

Samþykkt af 
Alþingi 

1. apríl 1971 

15. des. 1970 

3. marz 1971 

3. marz 1971 

Lög 
nr. og dags. 

32/7. apríl 1971 

103/28. des. 1970 

11/11. marz 1971 

48/16. apríl 1971 

5. apríl 1971 44/16. apríl 1971 

Félagsmál, heilbrigðismál, tryggingamál og fleira. 
Lög um breyting á lögum nr. 55/1962, um kjara- 29. okt. 1970 93/6. nóv. 1970 
samninga opinberra starfsmanna. 

Frest i r þeir, sem um ræðir í ofangreindum lögum, breyt-
ast þannig, að ágreiningur milli aðila gangi til K ja ra -
dóms 1. j anúa r 1971 og Kjaradómur haf i lokið dóms-
orði á ágreiningsefnið eigi síðar en 1. febrúar 1971. 

Lög um breyting á lögum um kirkjuþing og kirkju- 16. des. 1970 109/29. des. 1970 
ráð íslenzku þjóðkirkjunnar, nr. 43 3. júní 1957. 

Lög um breyting á lögum nr. 40 30. apríl 1963, 16. des. 1970 110/29. des. 1970 
um almannatryggingar. 

Lög um sölu á íbúðum, sem byggðar eru af fram- 16. des. 1970 106/28. des. 1970 
kvæmdanefnd byggingaráætlunar í Reykjavík eða 
til útrýmingar heilsuspillandi húsnæðis. 

Lögin kveða á um forkaupsrét t Húsnæðismálastofnun-
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Samþykkt af 
Alþingi 

a r ríkisins að íbúðum, sem byggðar eru af framkvæmda-
nefnd byggingaráætlunar, og fleiri skyld atriði. 

Lög um breyting á vegalögum nr. 23 16. apríl 1970. 18. des. 1970 
Lögin kveða m. a. svo á, að er vegaáætlun hefur gilt í 
tvö ár, skuli samin ný áætlun f y r i r f j ögu r næstu ár, 
þannig að ávallt sé fy r i r hendi gildandi áætlun fy r i r 
a. m. k. tvö ár. 

Lög um lífeyrissjóð bænda. 18. des. 1970 
Stofna skal sjóð, er nefnist Lífeyrissjóður bænda og 
s t a r f a r með því markmiði, sem segir í lögum þessum. 
Sjóðfélagar skulu vera, með undantekningum þó, allir 
bændur á lögbýlum, sem þar eiga lögheimili og náð 
ha fa 20 á ra aldri f y r i r lok næsta almanaksárs á undan, 
þar með taldir aðilar að félagsbúum. Séu hjón bæði 
talin bændur, skal aðeins annað þeirra talið sjóðfélagi, 
og sama á við um sambúðarfólk. Heimilt er að veita 
bændum, sem ekki eiga lögheimili á lögbýlum sínum, 
aðild að sjóðnum, enda haf i þeir meiri hluta atvinnu-
tekna sinna af búvöruframleiðslu. 
Elli- og örorkulífeyrisþegar sjóðsins te l jas t sjóðfélagar. 
Lög þessi öðlast gildi 1. j anúar 1971. Lögin skulu end-
urskoðuð f y r i r árslok 1972. 

Lög um breyting á lyfsölulögum nr. 30 29. apríl 5. marz 1971 
1963. 

Lög um aðild Islands að alþjóðasamningi um stjórn- 18. marz 1971 
málasamband. 

Ríkisstjórninni er heimilt að gerast aðili f y r i r Íslands 
hönd að alþjóðasamningi um stjórnmálasamband, sem 
gerður var í Vínarborg hinn 18. apríl 1961 og prentaður 
er sem fylgiskjal með lögum þessum, svo og viðbótar-
bókunum með samningnum. Ákvæði samningsins skulu 
ha fa lagagildi á Íslandi. Ráðherra getur sett nánari 
reglur um framkvæmd laga þessara. 

Lög um innheimtustofnun sveitarfélaga. 23. marz 1971 
Set ja skal á s tofn Innheimtustofnun sveitarfélaga. 
Stofnunin skal vera sameign al lra sveitarfélaga lands-
ins. Lögheimili hennar er í Reykjavik. Hlutverk henn-
ar er m. a. að innheimta h j á barnsfeðrum meðlög, sem 
Tryggingastofnun ríkisins he fu r greit t mæðrum óskil-
getinna barna og fráskildum konum vegna barna þeirra 
og að endurgreiða Tryggingastofnuninni innheimtufé, 
e f t i r því sem það innheimtist. Lög þessi öðlast gildi 
1. j anúa r 1972 og ná til al lra meðlagsgreiðslna, sem 
Tryggingastofnun ríkisins innir af hendi f r á og með 
þeim degi. J a f n f r a m t fal la úr gildi 2. mgr. 55. gr., 56. 

Lög 
nr. og dags. 

98/28. des. 1970 

101/28. des. 1970 

69/16. marz 1971 

16/31. marz 1971 

54/6. apríl 1971 
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Samþykkt af 
Alþingi 

Lög 
nr. og dags. 

gr. og 57. gr . f ramfærs lu laga nr . 80/1947 og 2. mgr. 
16. gr. laga nr. 57 f r á 27. júní 1921, um afstöðu foreldra 
til skilgetinna barna. 

Lög um aðstoð Íslands við þróunarlöndin. 
Komið skal á fót opinberri stofnun, er nefnist Aðstoð 

Íslands við þróunarlöndin. Hlutverk hennar skal m. a. 
vera : 

23. marz 1971 20/5. apríl 1971 

1. Að gera tillögur um hugsanlegar framkvæmdir í 
þágu þróunarlandanna, er kostaðar yrðu af íslenzka 
ríkinu. 

2. Að vinna á annan há t t að auknum samskiptum ís-
lands og þróunarlandanna, bæði á sviði menningar-
og viðskiptamála. 

3. Að skipuleggja og h a f a eft i r l i t með framkvæmdum 
í þágu þróunarlandanna, er Íslandi kynnu að vera 
fa ldar á vegum Sameinuðu þjóðanna eða stofnana 
þeirra. 

4. Að vinna á annan há t t að því, að f ramlög Íslend-
inga í þessu skyni nái sem fy r s t því marki, að þau 
nemi 1% af þjóðartekjunum. Lög þessi öðlast gildi 
1. aprí l 1971. 

Lög um breyting á lögum nr. 8 7 f rá 5. júní 1947, 24. marz 1971 27/6. apríl 1971 
um afstöðu foreldra til óskilgetinna barna. 

Lög um breyting á lyfsölulögum nr. 30 29. apríl 25. marz 1971 70/16. apríl 1971 

Ríkisútvarpið er sjálfstæð stofnun í eigu íslenzka rík-
isins. Það he fu r einkarétt á útvarpi, það er útsendingu 
til viðtöku almennings á tali og tónum, myndum eða 
öðru efni, hvort sem er þráðlaust, með þræði eða á ann-
an hát t . Forseti Íslands skipar ú tvarpss t jóra . 
Útvarpsráð, sem kosið er hlutfallskosningu af Alþingi 
og skipað er sjö mönnum, skal í f y r s t a sinn kosið skv. 
lögum þessum að loknum alþingiskosningum í júní 1971. 
Lög þessi öðlast þegar gildi, og falla þá j a f n f r a m t úr 
gildi lög um útvarpsrekstur ríkisins nr. 68 28. des. 1934, 
svo og lög um breytingu á þeim lögum, nr. 64/1939, 
nr . 34/1966 og nr. 88/1966. 

Lög um eftirlaun til aldraðra félaga í stéttarfé- 2. apríl 1971 63/16. apríl 1971 
lögum. 

Greiða skal ef t i r laun til aldraðra félaga í stéttarfélög-
um, sem eru í A.S.Í., e f t i r því sem lög þessi ákveða. 
Sama gildir um aldraða félaga í öðrum stéttarfélögum, 
enda tel j is t þau til verkalýðsfélaga skv. 4. gr. laga nr . 
29/1956, um atvinnuleysistryggingar, og haf i komið á 

1963. 

Útvarpslög. 26. marz 1971 19/5. apríl 1971 
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Samþykkt af 
Alþingi 

Löff 
nr. og dags. 

h j á sér skylduaðild að lífeyrissjóði. Fé til greiðslu eft-
i r launa þessara greiðist að % hlutum úr atvinnuleysis-
tryggingasjóði og að % hluta úr ríkissjóði. Rétt til 
e f t i r launa eiga þeir, sem ful lnægja öllum eftirtöldum 
skilyrðum: 
a. E r u fullgildir fé lagar í s tét tarfélagi . 
b. E r u fæddir árið 1914 eða f y r r . 
c. H a f a náð 70 á ra aldri og látið af s törfum. Maður, 

sem náð hefur 75 á r a aldri, á þó rét t á ef t i r launum 
án tillits til, hvort hann hefur látið af s törfum eða 
ekki. 

d. Eiga að baki a. m. k. 10 á ra rét t indatíma og ha fa 
hvert þessara á ra áunnið sér a. m. k. 1/25 úr stigi. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. J a f n f r a m t falla úr 
gildi lög nr. 18 f r á 3. apríl 1970. 

Lög um breyting á lögum nr. 4 6. marz 1964, um 
þingfararkaup alþingismanna. 

Lög um breyting á lögum nr. 3 6. marz 1964, um 
laun forseta Islands. 

Lögin kveða svo á, að launakjör forseta Íslands skuli 
ákveðin af kjaradómi. 

Lög um breyting á lögum nr. 30 12. maí 1970, um 
Húsnæðismálastofnun ríkisins. 

Lögin kveða á um st jórn verkamannabústaða í sveitar-
félögum, sem ráðherra skipar. 

Lög um kjördag við kosningar til Alþingis 1971. 
Almennar kosningar til Alþingis 1971 skulu f a r a f r a m 
sunnudaginn 13. júní 1971. 

Lög um náttúruvernd. 
Tilgangur laganna er að stuðla að samskiptum manns 
og ná t túru , þannig að ekki spillist að óþörfu líf eða 
land né mengist sjór, vatn eða andrúmsloft . Lögin 
eiga að t rygg ja ef t i r föngum þróun íslenzkrar ná t túru 
e f t i r eigin lögmálum, en verndun þess, sem þar er sér-
stætt og sögulegt. Lögin eiga að auðvelda þjóðinni um-
gengni við ná t tú ru landsins og auka kynni af henni. 
Menntamálaráðuneyti fe r með yf i r s t jórn nát túruvernd-
armála. Við gildistöku laga þessara fal la j a f n f r a m t 
úr gildi lög um nát túruvernd nr. 48/1956. Lög um 
fr iðun Þingvalla nr. 59/1928 halda gildi sínu þ rá t t 
f y r i r gildistöku laga þessara. 

Lög um breyting á lögum nr. 53 22. apríl 1967, um 
fávitastofnanir. 

Sjúkratryggingadeild Tryggingastofnunar ríkisins 

2. apríl 1971 

2. apríl 1971 

57/16. apríl 1971 

58/16. apríl 1971 

2. apríl 1971 33/13. apríl 1971 

2. apríl 1971 22/7. apríl 1971 

3. apríl 1971 47/16. apríl 1971 

5. apríl 1971 65/16. apríl 1971 
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Samþykkt af 
Alþingi 

Lög 
nr. og dags. 

greiðir eðlilegan dvalarkostnað fávi ta á viðurkenndu 
fávitahæli, haf i vistun hans þar verið órskurðuð nauð-
synleg. Sömuleiðis er grei t t hæfilegt gjald vegna fávi ta , 
sem dvelst á viðurkenndu dagvistarheimili. Lög þessi 
öðlast gildi 1. j anúar 1972. 

Lög um lögsagnarumdæmi Hafnarfjarðarkaup- 6. apríl 1971 46/16. apríl 1971 

Lögin veita 58 útlendingum íslenzkan ríkisborgararétt . 
Þeir, sem heita erlendum nöfnum, skulu þó ekki öðlast 
r íkisborgararét t með lögum þessum, f y r r en þeir ha fa 
fengið íslenzk nöfn skv. lögum um mannanöfn. 

Lög um sérfræðilega aðstoð fyrir þingflokka. 6. apríl 1971 56/16. apríl 1971 
Greiða skal þingflokki tiltekna lágmarksf járhæð og að 
auki ákveðna upphæð f y r i r hvern þingmann til að 
kosta sérfræðilega aðstoð f y r i r þingflokkinn og þing-
menn hans við þingstörf. Utanflokkaþingmaður fær 
sömu upphæð og greidd er á hvern þingmann þing-
flokks, skv. nánar i ákvæðum laga þessara. Á þessu ári 
skal varið 3,4 millj. kr . skv. lögum þessum. 

Lög um breyting á lögum nr. 49 20. apríl 1963, um 6. apríl 1971 67/20. apríl 1971 
byggingarsjóð aldraðs fólks, og lögum nr. 23 19. 
apríl 1968. 

Lög um almannatryggingar. 6. apríl 1971 67/20. apríl 1971 
Almannatryggingar tel j is t skv. lögum þessum: 
1. Lífeyristryggingar. 
2. Fjölskyldubætur. 
3. Slysatryggingar. 
4. Sjúkratryggingar . 

Tryggingastofnun ríkisins annast l ifeyristryggingar, 
f jölskyldubætur og slysatryggingar, en s júkrat rygg-
ingar eru í höndum sjúkrasamlaga og Tryggingastofn-
unar innar . Sjúkrasamlög eru undir umsjón og yfir-
s t jórn Tryggingastofnunar innar , en ríkisstjórnin he fu r 
yfirumsjón með allri starfsemi hennar. Ráðherra skipar 
fo rs t jó ra Tryggingastofnunar ríkisins. Sameinað Al-
þingi kýs á fy r s t a þingi ef t i r hve r j a r almennar alþing-
iskosningar f imm menn í t ryggingaráð. Lög þessi öðl-
ast gildi 1. jan. 1972. J a f n f r a m t eru ú r gildi numin lög 
nr . 40 30. apríl 1963, um almannatryggingar , með síð-
ari breytingum. 

staðar. 

Lög um veitingu ríkisborgararéttar. 6. apríl 1971 25/16. apríl 1971 

Lög um breyting á lögum nr. 41 28. apríl 1967, 7. apríl 1971 66/16. apríl 1971 
um bátaábyrgðarfélög. 
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Lög um utanríkisþjónustu Islands. 

Samþykkt af 
Alþingi 

7. apríl 1971 

LrÖff 
nr. og dags. 

39/16. apríl 1971 

Utanríkisþjónustan f e r með utanríkismál og gætir í 
hvívetna hagsmuna Íslands gagnvart öðrum ríkjum. 
Hún skal einkum gæta hagsmuna Íslands að því er 
varðar st jórnmál, öryggismál, utanríkisviðskipti og 
menningarmál. Utanríkisþjónustan annast í umboði for-
seta samningsgerðir við önnur ríki, nema þar f r á sé 
gerð undantekning í lögum eða forsetaúrskurði. Þá skal 
hún einnig veita ríkisborgurum vernd og aðstoð gagn-
var t erlendum stjórnvöldum, stofnunum og einstakling-
um. Lög þessi öðlast gildi þegar í stað, og eru j a fn -
f r a m t ú r gildi felld lög nr. 31/1941, um utanríkisráðu-
neyti Íslands og fu l l t rúa þess erlendis. 

Lög um ráðstafanir til stöðugs verðlags og atvinnu- 18. nóv. 1970 94/19. nóv. 1970 

Verð á hvers konar vöru má eigi hækka f r á því, sem 
var 1. nóvember 1970, nema með samþykki hlutaðeig-
andi yfii-valda, og mega þau ekki leyfa neina hækkun 
á vöruverði, nema þau telji hana óhjákvæmilega. Leyfi 
til sl íkrar hækkunar skal vera háð samþykki ríkisstjórn-
ar innar . Hundraðshluti álagningar á vörum í heildsölu 
og smásölu má eigi hækka f r á því, sem var 1. nóvember 
1970. Sama gildir um umboðslaun vegna vörusölu og 
um hvers konar álagningu, sem ákveðin er sem hundr-
aðshluti á selda vinnu eða þjónustu. Á tímabilinu 1. 
desember 1970 til 31. ágúst 1971 skal leggja á sérstakan 
launaskatt , er nemi 1%%. F r á 1. nóvember 1970 skulu 
ár legar f jölskyldubætur nema 8.000 krónum með hver ju 
barni á fjölskyldu. Ákvæði eru í lögunum um útreikn-
ing kaupgreiðsluvísitölu og greiðslu verðlagsuppbótar 
á grunnlaun auk fleiri skyldra atriða. Lög' þessi öðlast 
þegar gildi og gilda til 31. ágúst 1971. 

Lög um viðbótarábyrgð vegna Landsvirkjunar. 15- des. 1970 96/28. des. 1970 
Ríkisstjórninni er heimilt að ábyrgjas t með sjálfskuld-
arábyrgð lán, er Landsvirkjun tekur til Þórisvatns-
miðlunar og undirbúningsvirkjana í Tungnaá umf ram 
áður veit tar heimildir, um 704 millj. króna (8 millj. 
dollara) eða jafnvirði þe i r rar f j á rhæða r í annarr i ei*-
lendri mynt. Ríkisstjórninni er heimilt að taka lán, er 
komi að hluta eða að öllu leyti í stað ofangreindrar 
ábyrgðar. 

Fjármál og efnahagsmál. 

öryggis. 

Lög um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 16. des. 1970 105/28. des. 1970 
1968 . 
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Alþingi nr. og dags. 

Fjárlög fyrir árið 1971. 18- des. 1970 108/28. des. 1970 
Heildar tekjur skv. greiðsluyfirliti ríkissjóðs eru áætl-
aðar 11.535 millj. króna og tek jur umf ram gjöld 511,4 
millj. króna. Lánahreyf ingar út að f rádregnum lána-
hreyfingum inn áætlast 241 millj. krónur og greiðslu-
a fgangur því um 270 millj. Stærstu tekjuliðir eru gjöld 
af innflutningi 3.543 millj. króna, ska t ta r af seldum 
vörum og þjónustu 4.849 millj. króna, tek juska t ta r 1.123 
millj. króna og persónuskattar 897 millj. króna. Stærstu 
gjaldaliðir eru til heilbrigðis- og tryggingamálaráðu-
neytis 3.529 m. króna, menntamálaráðuneytis 2.019 millj. 
króna, samgönguráðuneytis 1.155 millj. króna, og við-
skiptaráðuneytis 1.146 millj. króna, en af þeirri upp-
hæð er 1.127 millj. varið til niðurgreiðslna. 

Lög- um heimild fyrir ríkisstjórnina til að ábyrgj- 39. marz 1971 15/30. marz 1971 
ast lán vegna Vatnsveitu Vestmannaeyja. 

Iðnaðarmál. 

Lög um virkjun Lagarfoss. 
Ríkisstjórninni er heimilt að fela Rafmagnsveitum rík-
isins að v i rk ja Lagarfoss á Fljótsdalshéraði til raforku-
vinnslu í allt að 8000 hestaf la orkuveri og leggja það-
an aðalorkuveitu að Egilsstaðakauptúni til tengingar 
þar við veitukerfi Grímsárvirkjunar . 

Lög um Útflutningsmiðstöð iðnaðarins. 
Stofna skal Útflutningsmiðstöð iðnaðarins til að stuðla 
að auknum útflutningi íslenzkra iðnaðarvara. Stofn-
endur eru Félag íslenzkra iðnrekenda, Landssamband 
iðnaðarmanna, Samband íslenzkra samvinnufélaga, við-
skiptaráðuneytið og iðnaðarráðuneytið fy r i r hönd ís-
lenzka ríkisins. 

Lög um olíuhreinsunarstöð á Íslandi. 
Ríkisst jórnin skal beita sér f y r i r s tofnun hlutafélags, 
er haf i það að markmiði að kanna aðstæður til að reisa 
og reka olíuhreinsunarstöð hér á landi og stuðla að því, 
að slíku fyr i r tæki verði komið á fót . Til samvinnu um 
stofnun eða s tarfrækslu hlutafélags skal r íkisstjórn-
inni heimilt að kveðja hvers konar aðila, sem áhuga 
h a f a á málinu, innlenda eða erlenda. Þó skal ekki minna 
en 51% af h lutafé félagsins j a f n a n vera í eigu ríkis-
ins og st jórnin skipuð fu l l t rúum þess að meiri hluta. 

Lög um breyting á lögum nr. 68 10. október 1967, 
um Iðnlánasjóð. 

Þegar Iðnlánasjóður tekur erlend lán, sem bundin eru 
við endurlán til tiltekinna framkvæmda, skal féð end-

16. des. 1970 111/30. des. 1971 

18. marz 1971 14/30. marz 1971 

24. marz 1971 21/5. apríl 1971 

2. apríl 1971 42/16. apríl 1971 
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urlánað með gengisákvæði og hæfilegum vaxtamun og 
kostnaði til Iðnlánasjóðs. Þó er sjóðnum heimilt að end-
ur lána lánsfé f r á Iðnþróunarsjóði án gengisákvæða, 
enda t ryggi s t jórn Iðnlánasjóðs hag hans með öðrum 
hætti. 

Lög um Iðnþróunarstofnun Íslands. 3. apríl 1971 31/16. apríl 1971 
Iðnþróunarstofnun Íslands er sjálfstæð stofnun undir 
y f i r s t jó rn iðnaðarráðuneytisins. Markmið hennar er að 
ef la íslenzkan iðnað og iðnþróun. Verkefni hennar eru 
m. a. : Að vera Alþingi og ríkisst jórn til ráðuneytis i 
málum, sem iðnað varða, að efla samvinnu s tofnana og 
félagssamtaka, sem að iðnaðarmálum vinna, að stuðla 
að rannsóknum í iðnaði, að eflingu ný r ra iðngreina o. fl . 
Með lögum þessum eru úr gildi felld lög nr. 4/1962, um 
Iðnaðarmálastofnun Íslands, enda tekur Iðnþróunar-
stofnun Íslands við starfsemi, eignum og skuldbind-
ingum hennar. 

Lög um virkjun Svartár í Skagafirði. 3. april 1971 28/16. apríl 1971 
Ríkisst jóminni er heimilt að fela Rafmagnsveitum rík-
isins að v i rk ja Svartá í Skagafirði við Reykjafoss í 
allt að 5.500 hestaf la raforkuveri og leggja þaðan aðal-
orkuveitu til Sauðárkróks til tengingar þa r við veitu-
kerf i Norðurlands vestra. 

Lög um breyting á lögum nr. 59 f rá 20. maí 1965, 6. apríl 1971 37/16. apríl 1971 
sbr. lög nr. 36 f rá 7. maí 1969, um Landsvirkjun. 

Samkvæmt lögum þessum tekur Landsvirkjun við öll-
um vatnsrét t indum og rétt indum ríkisins til v i rk jana 
í Tungnaá við Sigöldu og Hrauneyjafoss . Ríkisstjórn-
inni er heimilt að ákveða, að ríkissjóður leggi Lands-
vi rkjun til sem höfuðstól allt að 350 millj. kr. gegn 
jöfnu f ramlagi f r á Reykjavíkurborg. Landsvirkjun er 
heimilt m. a. að reisa allt að 210 MW raforkuver í 
Þ jórsá við Búrfell, 170 MW raforkuver í Tungnaá við 
Hrauneyjafoss og 170 MW raforkuver í Tungnaá við 
Sigöldu. Ríkisstjórninni er veitt heimild til að ábyrgj-
ast með sjálfskuldarábyrgð lán, er Landsvirkjun tekur 
til Búrfel lsvirkjunar og v i rk jana í Tungnaá ásamt til-
heyrandi ráðstöfunum að f j á r h æ ð allt að 5.900 millj. 
króna (67 millj. dollara). 

Landbúnaðarmál. 

Lög um breyting á lögum nr. 23 27. apríl 1959, um 11. des. 1970 102/22. des. 1970 
sauðfj árbaðanir. 

Lög um breyting á lögum nr. 75 f r á 27. apríl 1962, 15. des. 1970 104/28. des. 1970 
um Stofnlánadeild landbúnaðarins, landnám, rækt-
un og byggingar í sveitum. 
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Alþingi nr. og dags. 

Lög um breyting á lögum nr. 89 frá 17. des. 1966, 15. marz 1971 13/24. marz 1971 
um framleiðnisjóð landbúnaðarins. 

Á árunum 1972—1976 skulu greiddar ú r ríkissjóði til 
framleiðnisjóðs kr. 50 millj., kr. 10 millj. hvert ár. 

Lög um breyting á lögum nr. 9 f rá 19. marz 1964, 23. marz 1971 26/5. apríl 1971 
um breyting á lögum nr. 52 f rá 5. juní 1957, um 
eyðingu refa og minka. 

Lög um viðauka við girðingalög nr. 10 f rá 25. 2. apríl 1971 41/16. apríl 1971 
marz 1965. 

Lög um Áburðarverksmiðju ríkisins. 5. apríl 1971 43/16. apríl 1971 
Áburðarverksmiðja ríkisins er ríkisstofnun, er lýtur 
sérstakri s t jórn skv. lögum þessum, undir yf i rs t jórn 
landbúnaðarráðherra. Markmið hennar er að framleiða 
og selja áburðarefni og önnur þau efni, sem tengd eru 
áburðarvinnslu, að ha fa á hendi einkasölu á tilbúnum 
áburði, og er engum öðrum en henni heimilt að f r am-
leiða né f l y t j a hingað til landsins tilbúinn áburð. Áburð-
arverksmiðjan tekur við öllum eignum og skuldum, rét t-
indum og skyldum Áburðarsölu ríkisins gagnvar t ein-
staklingum og hinu opinbera og kemur að öliu leyti í 
hennar stað. Lög þessi öðlast þegar gildi. J a f n f r a m t 
fal la ú r gildi lög nr. 51/1935, um verzlun með tilbú-
inn áburð, lög nr. 69/1969, um Áburðarverksmiðju rík-
isins, og lög nr. 28/1921, um verzlun með tilbúinn áburð 
og k jarnfóður . 

Lög um Stofnlánadeild landbúnaðarins, landnám, 5. apríl 1971 45/16. apríl 1971 
ræktun og byggingar í sveitum. 

Tilgangur þessara laga er að efla íslenzkan landbúnað 
og treysta byggð í sveitum landsins, m. a. með því að 
s tyðja : 
1. Aukna og f jö lþæt tar i ræktun og nýtingu uppsker-

unnar . 
2. Byggingar og tæknibúnað í sveitum. 
3. Hagkvæmt skipulag byggðar. 
Stofnlánadeildin er deild í Búnaðarbanka Íslands. Lög 
þessi öðlast þegar gildi. F r á sama tíma fal la úr gildi 
lög nr. 75/1962, 48/1963, 31/1964, 44/1968, 65/1970 og 
104/1970 svo og önnur lagaákvæði, sem br jó ta kunna í 
bága við lög þessi. 
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Lög um Kennaraháskóla Íslands. 6. apríl 1971 38/16. apríl 1971 
Kennaraháskóli Íslands skal vera vísindaleg fræðslu- og 
rannsóknastofnun í uppeldis- og kennslufræðum. Skylt 
er honum og Háskóla Íslands að skipta með sér verk-
efnum og viðurkenna sambærilegar námsgi-einar eða 
námsþætti hvor annars til þess að forðast tvíverknað. 
Kennaraháskólinn skal ha fa hliðstætt samstarf við aðra 
skóla, er mennta kennara í sérgreinum, og er heimilt 
að se t ja reglugerð. Menntamálaráðuneytið fe r með yfir-
s t jórn skólans. Rektor s t jórnar daglegri s tarfsemi skól-
ans og hefur umsjón með henni. Fas t i r kennarar skól-
ans eru prófessorar, dósentar og lektorar. Inntökuskil-
ja-ði í skólann eru m. a. : Stúdentspróf eða annað nám, 
ef skólastjórn telur það jafngi l t og mælir með því, en 
menntamálaráðuneytið fellst á það. Skipuleggja skal 
námið sem þr iggja á ra nám. Með gildistöku laga þess-
a ra eru úr gildi numin lög nr. 23/1963, um Kennara-
skóla Íslands, sbr. þó 24. gr. þessara laga. 

Sjávarútvegur og siglingar. 
Lög um breyting á lögum nr. 89 5. júní 1947, um 1. marz 1971 
Fiskimálasjóð. 

Engin lánveiting má nema yf i r 600.000 krónum. Láns-
kjörin séu þau sömu og h j á Fiskveiðasjóði Íslands. 

Lög um breyting á lögum nr. 4 28. febrúar 1966, 18. marz 1971 
um útflutningsgjald af sjávarafurðum. 

Lög um breyting á lögum nr. 77 28. apríl 1962, 23. marz 1971 
um Aflatryggingarsjóð sjávarútvegsins. 

Lög um breyting á lögum nr. 79 31. desember 1968, 26. marz 1971 
um ráðstafanir í sjávarútvegi vegna breytingar 
gengis íslenzkrar krónu. 

LÖg um breyting á lögum nr. 21 10. maí 1969, um 3. apríl 1971 
breyting á lögum nr. 62 18. maí 1967, um bann 
gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu. 

10/11. marz 1971 

4/30. marz 1971 

5/5. apríl 1971 

8/5. apríl 1971 

50/16. apríl 1971 

Skatta- og tollamál. 
Lög um innheimtu ýmissa gjalda með viðauka. 3. des. 1970 

Lög um breyting á lögum um verðlagsmál nr. 86 18. des. 1970 
f rá 31. des. 1968. 

Gildistími laganna framlengist til 31. desember 1971. 

99/12. des. 1970 

97/29. des. 1970 
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Lög um breyting á lögum nr. 1 11. febrúar 1970, 
um tollskrá o. fl. 

Samþykkt af 
Alþingi 

18. des. 1970 

Lög 
nr. og dags. 

100/28. des. 1970 

Lög um fyrirframinnheimtu opinberra gjalda. 
Nú er í lögnm heimilað að innheimta f y r i r f r a m upp í 
opinber gjöld á fy r s tu 6 mán. byrjaðs á rs 50% af gjöld-
um næstliðins árs. Hækka má þann hundraðshluta með 
úrskurði f jármálaráðuneyt is ins þannig, að í stað 50% 
megi innheimta allt að 60% f y r i r árið 1971. 

Lög um breyting á lögum nr. 1 11. febr. 1970, um 
tollskrá o. fl. 

22. febr. 1971 3/23. febr. 1971 

30. marz 1971 17/2. apríl 1971 

Lög um breyting á lögum nr. 104 22. desember 
1965, um aukatekjur ríkissjóðs. 

Gjaldi f y r i r að þinglýsa skjölum, sem eru eignarheim-
ild f y r i r eða leggja h a f t á fasteignir , skip eða lausafé, 
er breytt vegna væntanlegrar gildistöku nýs fasteigna-
mats skv. lögum nr. 28/1963. 

1. apríl 1971 23/7. apríl 1971 

Lög um breyting á lögum nr. 75 27. júní 1921, um 
stimpilgjald. 

Lög þessi öðlast gildi 1. maí 1971, þó ekki f y r r en við 
gildistöku nýs fasteignamats skv. lögum nr. 28/1963, 
og eru þá j a f n f r a m t úr gildi numin lög nr. 35/1933, 
49/1942 og 41/1945. 

1. apríl 1971 24/7. apríl 1971 

Lög um breyting á lögum nr. 90 7. október 1965, 
um tekjuskatt og eignarskatt, lögum nr. 78 29. 
desember 1967 og lögum nr. 48 12. maí 1970, um 
breyting á þeim lögum. 

3. apríl 1971 30/14. apríl 1971 

Verzlun og verðlagsmál. 
Lög um breyting á lögum nr. 63 28. maí 1969, um 7. apríl 1971 59/18. apríl 1971 
verzlun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf. 

Allar vörur, sem Á.T.V.R. selur, skulu merktar með 
nafni verzlunarinnar og/eða merki hennar. Einnig er 
Á.T.V.R. skylt að ve r j a 2%0 af brúttósölu tóbaks til 
greiðslu auglýsinga í sjónvarpi, hljóðvarpi, blöðum, 
kvikmyndahúsum og víðar, þa r sem varað er við hættu 
af tóbaksreykingum. Allar auglýsingar á tóbaki í blöð-
um, útvarpi , sjónvarpi, kvikmyndahúsum og utandyra 
skulu bannaðar. Lög þessi öðlast gildi 1. j anúar 1972. 
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Þingsályktunartillögur. 

Þingsályktun um ráðstafanir til varnar 
gegn mengun. 
(Samþykkt á Alþingi 24. nóv. 1970.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
láta undirbúa löggjöf um ráðstafanir til 
va rnar gegn skaðlegri mengim í lofti og 
vatni. 

Þingsályktun um athugun á framkvæmd 
skoðanakannana. 
(Samþykkt á Alþingi 24. nóv. 1970.) 

Alþingi ályktar, að kosin skuli 5 manna 
nefnd að viðhafðri hlutfallskosningu i sam-
einuðu Alþingi, er framkvæmi athugun á 
því, hvernig skoðanakannanir verði bezt 
f ramkvæmdar með tilliti til þess, að niður-
staða þeirra leiði í ljós sem bezt má verða 
vilja þess hóps, er skoðanakönnunin tekur 
til. Skal hlutverk nefndar innar vera tví-
þæt t : Í fy r s t a lagi að gefa út leiðbeiningar 
um það, hvaða grundvallarreglum beri að 
fy lg j a við framkvæmd skoðanakannana, 
þannig að þær gefi sem ré t tas ta mynd af 
því, hvaða skoðun sé r íkjandi meðal þess 
hóps, er könnunin nær til. Í öðru lagi skal 
nefndin athuga, hvort grundvöllur mundi 
vera fy r i r því, að komið yrði á fót stofn-
un, er gegndi því hlutverki að framkvæma 
skoðanakannanir á hlutlausan hát t , annað-
hvort að eigin frumkvæði eða fy r i r aðra, 
er til s tofnunar innar kynnu að leita. 

Þingsályktun um samþykki til frestun-
ar á fundum Alþingis samkvæmt 23. gr. 
stjórnarskrárinnar. 
(Samþykkt á Alþingi 18. des. 1970.) 

Alþingi ályktar að veita samþykki til þess, 
að fundum þingsins verði f res tað f r á 19. 
desember 1970 eða síðar, ef henta þykir, 
enda verði það kvatt saman á ný eigi síðar 
en 25. j anúar 1971. 

Þingsályktun um stuðning við æðarrækt. 
(Samþykkt á Alþingi 25. januar 1971.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
láta athuga, á hvern hát t bezt verði unnið 
að stuðningi við ræktun og verndun æðar-
fugls. 
Sérstaklega láti r íkisst jórnin nú þegar end-

urskoða ákvæði iaga um eyðingu svart-
baks og annar ra vargfugla með það f y r i r 
augum að beita raunhæfar i aðgerðum en 
hingað til hefur verið beitt í þessum efnum. 

Þingsályktun um hitun húsa með raf-
orku. 
(Samþykkt í neðri deild Alþingis 1. marz 
1971.) 

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á 
iðnaðarráðherra að beita sér fy r i r auk-
inni notkun raforku til húsahitunar á öll-
um þeim svæðum, þar sem jarðhita er ekki 
völ sem hagkvæmari h i tagjafa . Gera skal 
sem fy r s t áætlun, þar sem stefnt verði að 
því, að innlendar orkulindir verði aðal-
h i tag ja f i landsmanna. 

Þingsályktun um eftirlit með dráttar-
vélum og ráðstafanir til aukins öryggis 
við notkun þeirra. 
(Samþykkt í neðri deild Alþingis 1. marz 
1971.) 

Neðri deild Alþingis ályktar að fela ríkis-
stjórninni að stuðla að auknu eftirl i t i með 
öryggisbúnaði drát tarvéla og annarra 
vinnuvéla, annaðhvort með undirbúningi 
löggjafar eða setningu reglugerðar á grund-
velli núg'ildandi umferðarlaga, svo og að 
set ja reglur, sem miða að auknu öryggi 
st jórnenda slíkra tækja. Verði þá kannað, 
hvort eigi þyki ré t t að gera auknar kröfur 
til þekkingar og þ já l funar þeirra, er við 
slíkar vélar s tar fa . 

Þingsályktun um varnir gegn sígarettu-
reykingum. 
(Samþykkt á Alþingi 2. marz 1971.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina, 
að ef t i r fa randi ráðstafanir verði gerðar 
til þess að draga úr tóbaksreykingum og 
þá sérstaklega sígarettureykingum: 

I. Víðtæk upplýsingastarfsemi um skað-
vænlegar afieiðingar sígarettureykinga 
verði haf in í dagblöðum, hljóð- og sjón-
varpi. Höfuðáherzla verði lögð á þær 
skyldur, sem foreldrar og kennarar 
hafa . 

II. Í skólum verði hafin reglubundin 
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kennsla um heilsufarslegar hættur síg-
arettureykinga. 

III. Regluleg fræðsluerindi (námskeið) 
verði haldin fy r i r kennara og kennara-
efni um þessi mál. 

IV. Athugaðir verði möguleikar á að stofna 
„opnar deildir" (poliklinik), sem 
st jórnað sé af sérfróðum læknum, og 
þar geti reykingamenn fengið aðstoð 
til þess að hætta reykingum. 

V. Stofnað verði ráð lækna og leikra, sem 
haf i e f t i r fa randi hlutverk: 
a) Að sa fna upplýsingum um, hversu 

víðtækar reykingar séu, t. d. meðal 
skólabarna og unglinga. 

b) Að s t jórna vísindalegum rannsókn-
um um áhrif reykinga. 

c) Að vera yfirvöldum til ráðuneytis 
um þessi mál. 

Kostnaður við starfsemi ráðsins verði 
greiddur úr ríkissjóði. 

Þingsályktun um vetrarorlof. 
(Samþyldít á Alþingi 2. marz 1971.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina 
að ha fa um það forgöngu við ASÍ og önn-
ur stéttarsambönd í landinu, að kannað 
verði, hvernig auðvelda megi almenningi 
að n jó ta orlofs á vetrum sér til hressingar 
og hvíldar, bæði innanlands við útilíf og í 
hóporlofsferðum til Suðurlanda. yerði m. a. 
leitað samvinnu við Flugfélag Íslands og 
Loftleiðir um mál þetta, svo og innlendar 
ferðaskr i fs tofur . 

Þingsályktun um fiskileit og fiskirann-
sóknir í Húnaflóa og annars staðar fyr-
ir Norðurlandi. 
(Samþykkt á Alþingi 5. marz 1971.) 

Alþingi ályktar að skora á r íkisst jórnina 
að láta f r a m f a r a vísindalega fiskileit og 
nákvæmar fiskirannsóknir í Húnaflóa og 
annars staðar f y r i r Norðurlandi undir 
s t jórn Hafrannsóknas tofnunar innar og 
Fiskifélags Íslands. Rannsóknir þessar 
skulu miða að leit nýr ra fiskimiða, könnun 
á því, hvers konar fiskveiðar væru hag-
kvæmastar og hvaða stærð fiskiskipa hent-
aði bezt á þessum slóðum. Þá verði einnig 
rannsakað, hvort hagkvæmt gæti verið að 
koma upp fiskirækt eða fiskuppeldi í Húna-
flóa og annars staðar í f jö rðum norðan-
lands. 

Þingsályktun um strandferðir. 
(Samþykkt á Alþingi 5. marz 1971.) 

Alþingi ályktar að leggja fy r i r ríkisstjórn-
ina að láta gera áætlun um rekstur strand-
ferðaskips til farþegaflutninga. 

Þingsályktun um fiskileit við Austfirði. 
(Samþykkt á Alþingi 5. marz 1971.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina 
að láta hið fy rs ta f r a m f a r a ítarlega fiski-
leit úti fy r i r Austf jörðum, og verði sérstök 
áherzla lögð á leit að rækju, humar og skel-
fiski. 
Fiskileit þessi verði gerð í samráði við 
Hafrannsóknastofnunina og samtök sjó-
manna og útvegsmanna á Austurlandi. 

Þingsályktun um fullgildingu á sam-
komulagi um breyting á samstarfssamn-
ingi f rá 23. marz 1962 milli Danmerkur, 
Finnlands, Islands, Noregs og Svíþjóðar. 
(Samþykkt á Alþingi 30. marz 1971.) 

Alþingi ályktar að veita ríkisstjórninni 
heimild til þess fy r i r Íslands hönd að full-
gilda samkomulag um breyting á samstarfs-
samningi f r á 23. marz 1962 milli Danmerk-
ur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóð-
ar, er undirri tað var í Kaupmannahöfn 13. 
febrúar 1971 og prentað er sem fylgiskjal 
með þingsályktuninni. 

Þingsályktun um rækjuveiðar og rækju-
vinnslu. 
(Samþykkt í efri deild Alþingis 1. apríl 
1971.) 

E f r i deild Alþingis ályktar að skora á rík-
isst jórnina að hlutast til um, að rækju-
veiðar og rækjuvinnsla verði reknar á sem 
hagkvæmastan hát t og fyllstu hagsýni gætt 
um f já r fes t ingu . Til að ná þessu marki 
skal leita samstarfs við sveitarstjórnir , at-
vinnurekendur og verkalýðs- og sjómanna-
félög á þeim stöðum, þar sem rækjuveiði 
er stunduð. 
J a f n f r a m t skorar deildin á ríkisstjórnina, 
að hún beiti sér fy r i r því, að Hafrannsókna-
stofnunin kanni hið fyrs ta , svo sem við 
verður komið, hvert sé veiðiþol rækjustofns-
ins hér við land. Þá verði Hafrannsókna-
stofnuninni einnig falið að rannsaka nú 
þegar, hvort rækjuveiðar í þeirri mynd og 
með þeim veiðiaðferðum og stærð fiskibáta, 
sem þær eru nú stundaðar með, valdi ekki 
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verulegu t jóni á öðrum fiskstofnum, svo 
sem þorski og ýsu. 

Þingsályktun um vegáætlun fyrir árið 
1971 og bráðabirgða-vegáætlun fyrir 
árið 1972. 
(Samþykkt á Alþingi 5. apríl 1971.) 

Alþingi ályktar, samkvæmt III . kaf la vega-
laga nr . 23 16. apríl 1970, að árin 1971— 
1972 skuli f ramkvæmdum í vegamálum hag-
að og vegir flokkaðir samkvæmt vegáætlun, 
sem prentuð er sem fylgiskjal með þings-
ályktuninni. 

Þingsályktun um verknáms- og þjón-
ustuskyldu unginenna. 
(Samþykkt á Alþingi 5. apríl 1971.) 

Alþingi ályktar að kjósa 5 manna milli-
þinganefnd til að athuga, hvort ré t t og hag-
fellt sé að koma á verknáms- og þjónustu-
skyldu ungmenna og þá með hvaða f ram-
kvæmdahætti. Sérstaklega verði athuguð 
viðfangsefni í þágu þjóðarheildar fy r i r ríki 
og sveitarfélög, góðgerðar- og mannúðar-
félög. Nefndin skili áliti til Alþingis, og 
komist hún að þeirri niðurstöðu, að lög-
festing á verknáms- og þjónustuskyldu ung-
menna sé æskileg, þá skili hún um viðfangs-
efnið f rumvarp i að lögum, sem lagt verði 
fy r i r Alþingi. 

Þingsályktun um samgöngur við Fær-
eyjar. 
(Samþykkt á Alþingi 5. apríl 1971.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
vinna að því, að samgöngur milli Íslands 
og Færeyja verði sem beztar. J a f n f r a m t 
verði keppt að því að efla samskiptin við 
Færeyinga bæði á sviði viðskipta- og menn-
ingarmála. 

Þingsályktun um menntaskóla í Reykja-
neskjördæmi. 
(Samþykkt á Alþingi 5. apríl 1971.) 

Alþingi ályktar að fela menntamálaráðu-
neytinu að láta nú þegar h e f j a athugun á 
því, hvar og hvenær s tofnse t ja skuli mennta-
skóla á þéttbýlissvæðum Reykjaneskjör-
dæmis. 
Verði sérstaklega athugað við bæjars t jórn 
H a f n a r f j a r ð a r um stofnsetningu mennta-
skóla í Hafnar f i rð i á næsta ári. 
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Þingsályktun um raforkumál Vest-
fjarða. 
(Samþykkt á Alþingi 5. apríl 1971.) 

Alþingi ályktar að skora á r íkisst jórnina 
að taka hið fy r s t a ákvörðun um aukningu 
vatnsaf lsvi rkjana á samveitusvæði Vest-
f j a r ð a og s tefna að því, að framkvæmdir 
verði h a f n a r eins f l jó t t og f r amas t er auðið. 
Stærð fyr i rhugaðra v i rk jana verði miðuð 
við, að nægileg orka fá i s t f r á vatnsafls-
v i rk junum til þess að ful lnægja raforku-
þörf á orkusvæðinu, og þá tekið tillit til 
sennilegrar aukningar á raforkuþörf næstu 
tíu á r og j a f n f r a m t séð fy r i r nægilegri 
ra forku til upphitunar húsa. 
Jafnhl iða þessum athugunum verði kann-
aðar óskir sveitarfélaga um þátt töku í virkj-
unarframkvæmdum með það fy r i r augum 
að s tofna sameignarfyrir tæki ríkisins og 
sveitarfélaganna á samveitusvæðinu. 

Þingsályktun um rannsóknir á hrogn-
kelsastofninum fyrir Norðurlandi og at-
hugun á nýtingu hans. 
(Samþykkt á Alþingi 5. apríl 1971.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
láta gera fiskifræðilegar rannsóknir á 
hrognkelsastofninum fy r i r Norðurlandi — 
um stærð hans og lífshætti. 
Þá láti r íkisstjórnin gera í tarlega athugun 
á, hvernig gera megi grásleppuhrogn sem 
verðmætust í útf lutningi og fiskinn, sem nú 
er að mestu fleygt, að söluvöru. 

Þingsályktun um ráðstafanir vegna 
skorts á hjúkrunarfólki. 
(Samþykkt á Alþingi 5. apríl 1971.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina 
að gera ráðs tafani r til þess að ráða bót á 
skorti h júkrunarfólks til s t a r fa í landinu. 

Þingsályktun um rannsókn á aðstöðu 
æskufólks til framhaldsnáms. 
(Samþykkt á Alþingi 5. apríl 1971.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
hlutast til um, að s t jórni r sveitarfélaga í 
landinu rannsaki, hver í sinu umdæmi, hvort 
og þá hversu margi r unglingar, sem luku 
skyldunámi vorið 1970, eru án skólanáms 
á yfirs tandandi skólaári og af hvaða ástæð-
um það er. Skýrsla um niðurstöður þess-
a r a r rannsóknar skal lögð fy r i r næsta reglu-
legt Alþingi. 
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Þingsályktun um athugun möguleika á 
byggingu og rekstri flöskuverksmiðju 
á Íslandi. 
(Samþykkt á Alþingi 5. apríl 1971.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
kanna, hvort tiltækilegt sé að stofna og 
reka flöskuverksmiðju á Íslandi. 
Meðal annars sé h a f t í huga við þá könnun, 
hvort unnt sé að nýta f y r i r starfsemi slíkr-
ar verksmiðju að einhverju eða öllu leyti 
eitthvað af byggingum Síldarverksmiðja 
ríkisins, sem nú standa ónotaðar víða um 
land. 

Þingsályktun um rannsókn á möguleik-
um á útflutningi á framleiðsluvörum 
gróðurhúsa. 
(Samþykkt á Alþingi 5. apríl 1971.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
lá ta rannsaka það rækilega, hvort mögu-
leikar séu á útf lutningi á framleiðsluvör-
um gróðurhúsa og þá sérstaklega blómum. 
Rannsókn þessari skal hraða svo, að nið-
urstöður hennar geti legið fy r i r næsta reglu-
legu Alþingi. 

Þingsályktun um rannsókn á möguleik-
um á utflutningi á hreinu neyzluvatni. 
(Samþykkt á Alþingi 5. apríl 1971.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
hlutast til um, að rannsókn verði gerð á 
möguleikum á útflutningi hreins vatns í 
stórum stíl f r á Íslandi. Niðurstöður þess-
a ra a thugana verði lagðar f y r i r Alþingi 
svo f l jó t t sem verða má. 

Þingsályktun um rannsókn og skipulag 
skelfisk- og rækjuveiða á Breiðafirði. 
(Samþykkt á Alþingi 5. apríl 1971.) 

Alþingi á lyktar að skora á sjávarútvegs-
ráðherra að beita sér f y r i r því, að set tar 
verði nú þegar reglur um skelfiskveiðar á 
Breiðafirði. J a f n f r a m t verði áherzla lögð 
á aukna leit að rækju, skelfiski og öðrum 
slíkum verðmætum á þessum slóðum með 
skynsamlega hagnýtingu fy r i r augum. 

Þingsályktun um rannsókn á jafnrétti 
þegnanna í íslenzku þjóðfélagi. 
(Samþykkt á Alþingi'5. apríl 1971.) 

Alþingi skorar á r íkisst jórnina að lá ta 
f ramkvæma rannsókn á j a fn ré t t i þegnanna 

í íslenzku þjóðfélagi. Sérstaklega skal rann-
sóknin beinast að því, hvernig hát tað er 
raunverulegu ja fnré t t i karla og kvenna að 
því er varðar menntun, störf, launakjör 
og hvers kyns þátttöku í félagslegum verk-
efnum. J a f n f r a m t skal kannað, hver ja r 
breytingar á gerð þjóðfélagsins gætu stuðl-
að að því að auka j a fn ré t t i manna. Að 
rannsókn lokinni skulu niðurstöður hennar 
bir tar . 

Þingsályktun um skipulag vöruflutn-
inga og jöfnun flutningskostnaðar. 
(Samþykkt á Alþingi 5. apríl 1971.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
láta f r a m f a r a athugun á vöruflutningum 
landsmanna og gera tillögur um bætta 
skipan þeirra. 
Stefna ber að því að gera flutningakerfið 
sem hagkvæmast og hraðvirkast án óhæfi-
legs tilkostnaðar. Leita skal leiða til jöfn-
unar á flutningskostnaði, svo að allir lands-
menn sitji við sama borð í þeim efnum, 
ef t i r því sem við verður komið. 

Þingsályktun um haf- og fiskirannsókn-
ir o. fl. 
(Samþykkt á Alþingi 5. apríl 1971.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
láta gera 3 á ra áætlun um haf- og fiski-
rannsóknir við Ísland, enn f remur um fiski-
leit, veiðitilraunir og aðra slíka þjónustu 
við fiskveiðiflotann. Áætlunin sé gerð af 
Hafrannsóknastofnuninni í nánu samstarf i 
við samtök sjómanna og útvegsmanna. Áætl-
unina skal leggja fy r i r Alþingi svo f l jó t t 
sem verða má. 

Þingsályktun um kynferðisfræðslu í 
skólum. 
(Samþykkt á Alþingi 5. apríl 1971.) 

Alþingi ályktar að skora á menntamála-
ráðherra að gera ráðs tafani r til þess, að 
kynferðisfræðsla í skólum landsins verði 
aukin og skipulögð í samráði við sérfróða 
lækna, kennara, forustumenn æskulýðsmála 
og aðra þá, sem gerst mega vita, hver 
þörfin er í þessum efnum. 

Þingsályktun um bann við laxveiði í 
Norður-Atl antshaf i. 
(Samþykkt á Alþingi 5. apríl 1971.) 

Í samræmi við eindregna stefnu Íslands á 
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alþjóðavettvangi ályktar Alþingi að skora 
á r íkisst jórnina að beita sér f y r i r sam-
komulagi Evrópuþjóða um algert bann við 
laxveiði í Norður-Atlantshafi . 

Þingsályktun um eflingu kalrannsókna 
á Akureyri. 
(Samþykkt á Alþingi 5. apríl 1971.) 

Alþingi ályktar að beina því til r íkisstjórn-
ar innar að lá ta endurskoða rannsóknakerfi 
landbúnaðarins, sérstaklega með það í huga, 
að vænlegra sé til á rangurs að efla sjálf-
stæði t i lraunastöðvanna í landsfjórðungun-
um um staðbundin verkefni og dreifðar til-
raunir og að höfuðstöðvar kalrannsókna 
verði á Akureyri. 

Þingsályktun um réttindi Islendinga á 
hafinu umhverfis landið. 
(Samþykkt á Alþingi 7. apríl 1971.) 

Alþingi ályktar að kjósa 5 manna nefnd, 
einn f r á hver jum þingflokki, til að semja 
f rumvarp til laga um rét t Íslendinga til 
landgrunnsins og hagnýtingar auðæfa þess. 
Skal f rumvarpið lagt fy r i r næsta Alþingi 
og meðal annars fela í sér e f t i r fa randi at-
riði: 

1. Skilgreiningu á landgrunni Íslands mið-
að við sem næst 400 metra jafndýpis-
línu, möguleg hagnýt ingannörk eða 50 
mílur eða meira f r á grunnlínum um-
hverfis landið, ef t i r því sem frekar i 
rannsóknir segja til um, að hagstæð-
ast þyki. 

2. Ákvæði um óskertan rét t Íslendinga 
til fiskveiða i haf inu yf i r landgrunn-
inu, eins og rét turinn til hafsbotnsins 

hefur þegar verið tryggður með lögum 
f r á 24. marz 1969 um yf i r ráðaré t t ís-
lands yf i r landgrunninu umhverfis 
landið. 

3. Ákvæði um ráðstafanir , er séu nægj-
anlega víðtækar til þess að t ryggja 
eft ir l i t af Íslands hálfu og varnir gegn 
því, að hafið kringum Ísland geti orðið 
fy r i r skaðlegum mengunaráhr i fum úr-
gangsefna f r á skipum eða af öðrum 
ástæðum. 

J a f n f r a m t ályktar Alþingi að árét ta þá 
stefnu, sem ríkisst jórn Íslands mótaði í 
orðsendingu til alþjóða laganefndar Samein-
uðu þjóðanna 5. maí 1952, að ríkisstjórn 
Íslands sé ré t t og skylt að gera allar nauð-

synlegar ráðstafanir á einhliða grundvelli 
til þess að vernda auðlindir landgrunnsins, 
sem landið hvílir á. 
Alþingi minnir á f r iðunarráðs tafani r ís-
lendinga s j á l f r a á hrygningarsvæðum síldar 
við Suðvesturland, sem koma munu í veg 
fy r i r eyðingu á þessum fiskistofni. Alþingi 
felur ríkisstjórninni að undirbúa nú þegar 
friðunaraðgerðir f y r i r öllum veiðum til 
verndar ungfiski á landgrunnssvæðinu ut-
an 12 mílna markanna, þar sem viður-
kennt er, að um helztu uppeldisstöðvar 
ungfisks sé að ræða. J a f n f r a m t felur Al-
þingi ful l t rúum Islands við undirbúning 
haf ré t ta r ráðs tefnu Sameinuðu þjóðanna að 
kappkosta, að sett verði skýr ákvæði um 
friðunarsvæði til verndar fiskistofnum í 
samræmi við niðurstöður visindalegia rann-
sókna, enda sé þá j a f n f r a m t gætt sérstæðra 
hagsmuna strandríkis eins og Íslands, sem 
byggir efnahagslega afkomu sína og s jálf-
stæði á nýtingu þess hafsvæðis, er um-
lykur Ísland á landgrunni þess. 



III. tafla. FramJeiðsla mjóJkurafurða og sala þeirra innan Jands 1969—1971. 
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