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SKÝRSLA BANKASTJÓRNAR 

ÞJÓÐARFRAMLEIÐSLA OG ÞRÓUN EFNAHAGSMÁLA 

Efnahagsþróunin árið 1972 einkenndist af ört vaxandi peninga-
tekjum og neyzlu, jafnframt því sem verulega dró úr vexti þjóð-
artekna. Leiddi þetta bæði til örari verðbólguþróunar og meiri 
aukningar neyzlu, framkvæmda og opinberrar þjónustu en vöxt-
ur þjóðartekna leyfði. Skoða verður þessa þróun í samliengi við 
undanfarin ár og í ljósi þeirrar hagsveiflu. er hófst, eftir að 
þjóðarbúið fór að rétta við í kjölfar efnahagserfiðleika áranna 
1967 og 1968. Árið 1969 hafði myndazt verulegur slaki bæði í 
atvinnu og nýtingu annarra framleiðsluþátta, og voru því góð 
skilvrði fvrir aukinni framleiðslu, strax og aðstæður í sjávar-
útveginum bötnuðu. Á árunum 1970 og 1971 jókst raunvirði 
þjóðarframleiðslunnar um 7.7% á ári að meðaltali, og byggðist 
sú aukning fyrst og fremst á batnandi aflabrögðum og mjög 
auknum útflutningi sjávarafurða og iðnaðarvara. Viðskiptakjör 
bötnuðu einnig mikið á þessum árum vegna hækkandi útflutn-
ingsverðlags, þannig að raunvirði þjóðartekna, þ. e. a. s. þau 
verðmæti, sem þjóðarbúið hefur til ráðstöfunar, jókst um 11,4% 
á ári að meðaltali. Þessi aukning er með því mesta, sem gerzt 
hefur hér á landi. 

Minni hagvöxtur 1972 Verulega dró úr hagvexti á árinu 1972, og var orsakanna vafa-
laust öðru fremur að leita í því, að þegar hafði náðst fullnýting 
vinnuafls og annarra framleiðsluþátta. Áætlað er, að raunvirði 
þjóðarframleiðslunnar hafi aukizt á árinu 1972 um 6% eftir 
að hafa aukizt um 9,5% árið áður. Við þennan hægari vöxt bætt-
ist svo það, að viðskiptakjör, sem farið höfðu ört batnandi næstu 
þrjú ár á undan, rýrnuðu verulega árið 1972, þannig að raun-
virði þjóðartekna jókst aðeins um 5%, en árið 1971 hafði aukn-

5 ingin numið 12,5% og 10,3% árið 1970. 
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Þótt 5% aukning á raunvirði þjóðartekna sé yfir meðaltali hag-
vaxtar hér á landi síðustu einn til tvo áratugina, reyndist hún 
allsendis ónóg til þess að mæta aukinni verðmætaráðstöfun þjóð-
arbúsins á árinu 1972. Veigamesti þáttur hennar var stóraukin 
einkaneyzla, sem stafaði af hinum miklu launahækkunum, sem 
ákveðnar voru í lok ársins 1971. Þótt verulegur hluti þessara 
launahækkana eyddist af víxlhækkunum kaupgjalds og verð-
lags, mun einkaneyzlan á föstu verðlagi þó hafa aukizt um ná-
lægt 11% á árinu. Leiddi þetta til rýrnunar á raunverulegum 
greiðslujöfnuði við útlönd, þótt það kæmi ekki fram í greiðslu-
jafnaðartölum ársins, einkum vegna mikilla birgðabreytinga, eins 
og síðar verður grein fyrir gerð. 
Ofan á þetta bættust vaxandi rekstrarörðugleikar sjávarútvegs-
ins, þar sem framleiðsluverðmæti hans jókst aðeins um tæp 3 % 
á árinu í heild, sem var mun lægra en búizt hafði verið við í 
upphafi ársins. Gat hann við þessar aðstæður ekki tekið á sig 
hinar miklu kostnaðarhækkanir, sem fylgt höfðu í kjölfar kaup-
gjaldsbreytinganna, og var þetta ásamt versnandi greiðslujafn-
aðarhorfum meginástæðan fyrir gengisbreytingu krónunnar í 
desember 1972, en um hana verður nánar rætt síðar í skýrslunni. 

Heildarfiskaflinn jókst um 8% að magni árið 1972 upp i 739 
þús. tonn, en öll magnaukningin kom fram í miklum loðnuafla, 
sem jókst um 52% frá árinu áður og varð alls 278 þús. tonn. 
Hins vegar minnkaði þorskaflinn um rúm 5 % niður í 399 þús. 
tonn eftir að hafa minnkað um 12% árið áður. Þessi rýrnun 
þorskaflans kom einkum fram í minni afla á vertíð fyrir Suð-
vesturlandi og stafar af því, að sterku hrygningarárgangarnir 
frá 1963—65 virðast að mestu upp urnir. Þá hefur sókn erlendra 
veiðiskipa, einkum Breta og Þjóðverja, aukizt mikið á Íslands-



Útflutningsverðlag 

Iðnaður 

Þjóðarframleiðsla og verðmœtaráðstöfun 1972 

mið eftir 1969. Hefur það orðið til að minnka skerf Íslands í 
heildaraflanran við Íslandsstrendur, auk þess sem álag á fisk-
stofnana hefur vaxið. 
Þótt aflamagn hafi aukizt. um 8 % árið 1972, var skipting aflans 
á fisktegundir óhagstæð. Ef verðlag ársins 1971 hefði haldizt 
óbreytt. hefði heildarverðmœti aflans minnkað um 6 1/2% frá 
1971 til 1972. Nú hækkaði hins vegar meðalverð sjávaraíurða 
til útflutnings kringum 10%, þannig að heildarverðmæti aflans 
jókst um tæp 3 % . Eru þetta mikil umskipti frá árinu áður, þegar 
útflulningsverðmæti framleiddra sjávarafurða jókst um fimmt-
ung, en meðalútflutningsverð þeirra um rúman fjórðung. 
Frystur fiskur hækkaði um nær 13% í verði frá 1971 til 1972, 
aðallega vegna mikillar eftirspurnar á Bandaríkjamarkaði. Þá 
hækkaði saltfiskur um 15%, en hins vegar lækkaði meðalverð 
á lýsi og mjöli um 11% fyrir árið í heild, þótt talsverð hækkun 
hafi átt sér stað imdir árslok 1972. Hún kom þó ekki að gagni, 
þar eð búið var að selja mestalla framleiðslu ársins. 
Framleiðsla iðnaðarins er talin hafa aukizt mun minna að magni 
t.il árið 1972 en næstu tvö árin á undan eða um 8% borið saman 
við 15% vöxt árið 1971 og 2 2 % árið 1970. Á fyrstu þremur ár-
unum eftir gengisbreytinguna 1968 var aðstaða iðnaðarins til 
útflutnings og til samkeppni við erlendar vörur á innlendum 
markaði tiltölulega góð, þannig að framleiðsla á iðnaðarvörum 
jókst mun hraðar en þjóðarframleiðslan í heild. Vegna mikiliar 
hækkunar á innlendum kostnaði versnaði afkoma iðnaðarins 
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nokkuð árin 1971 og 1972, og gætti þar einnig áhrifa verðstöðv-
unarinnar árið 1971 ásamt ströngu verðlagseftirliti 1972. Dró 
þetta bæði úr vexti framleiðslu og fjárfestingar í iðnaðinum. 
Framleiðsla iðnaðarvara til útflutnings, annarra en áls, jókst 
um rúm 30% árið 1972 að verðmæti, en hafði aukizt um 40% 
árið 1971. Nam framleiðsla iðnaðarvarnings rúmum 6 % af 
heildarframleiðslu útflutningsvara, en fimm árum áður var hún 
ekki nema enn l 1 /2% af heildinni. Framleiðsla kisilgúrs jókst úr 
um 19 þús. tonnum 1971 í tæp 22 þús. tonn 1972 eða um nær 14%. 
Útflutningur kísilgúrs var tæp 20 þús. tonn á árinu. Framleiðsla 
áls jókst úr nær 41 þús. tonnum 1971 í tæp 45 þús. tonn 1972 
eða um tæp 11%. Heldur glæddist markaður fyrir ál erlendis, 
þannig að útflutningur áls jókst úr 33,5 þús. tonnum 1971 í 59,2 
þús. tonn 1972, og birgðir áls lækkuðu um 13,8 þús. tonn á árinu. 

Framleiðsla landbúnaðarins er talin. hafa aukizt um 4—5% að 
magni árið 1972 og nam um 5.600 millj. kr. að verðmæti miðað 
við verð til bænda. Er þetta nokkru minni aukning en árið áður, 
þegar hún varð tæp 9%, en næstu fimm árin þar áður voru 
erfið ár fyrir landbúnaðinn, er framleiðslan minnkaði um nær 8%. 

Að magni til jókst heildarráðstöfun þjóðarframleiðslunnar ekki 
nema um rúmt 1% frá 1971 til 1972, en það stafar af mikilli 
sérstakri fjármunamyndun 1971, sem endurtók sig ekki 1972. 
Sé hún reiknuð frá, jókst innlend verðmætaráðstöfun um 10% að 
raunvirði borið saman við 5,2% aukningu á sama grundvelli 
árið áður. 
Einkaneyzla er talin hafa aukizt um 26% að verðmæti frá 1971 
til 1972, en það var heldur meiri aukning en árið áður, er hún 
nam 22%. Hins vegar urðu meiri verðhækkanir á einkaneyzlu 



árið 1972 en 1971, þannig að raunvirðisaukning einkaneyzl-
unnar varð 10,7% 1972 borið saman við 12,6% 1971. 
Samneyzla jókst um rúmlega 5 1/2% á föstu verðlagi 1972 borið 
saman við 6,4% aukningu 1971 og 4,5% árið 1970. Á árunum 
1960—70 jókst samnevzla um 5,3% á ári að meðaltali, miðað 
við fast verðlag, borið saman við 4,5% meðalaukningu þjóðar-
framleiðslu á sama tíma. 
Um 25—30% af vergri þjóðarframleiðslu er árlega ráðstafað 

Fjármunamyndun til fjármunamyndunar. Hlutfall þetta er nokkuð breytilegt frá 
ári til árs, einkum vegna þess, hve stórframkvæmdir og inn-
flutningur skipa og flugvéla falla mismunandi þungt á einstök 
ár, en þessir þættir eru þýðingarmiklir hlutar af heildarfjármuna-
mynduninni. Af þessum ástæðum er gagnlegt að skipta fjár-
munamynduninni í þrennt, þ. e. í stórframkvæmdir (virkjanir 
o. fl.), innflutning skipa og flugvéla og almenna fjármuna-
myndun. 
Árið 1972 minnkaði heildarfjármunamyndunin um 2 % á föstu 
verðlagi borið saman við nær 44% aukningu árið áður, en á því 
ári var innflutningur skipa og flugvéla mjög mikill, og enn-
fremur voru stórframkvæmdir meiri 1971 en 1972. Almenn 
fjármunamyndun, þ. e. önnur en skip, flugvélar og stórfram-
kvæmdir, jókst um rúm 10% að raunvirði árið 1972 borið saman 
við 32% aukningu árið áður. 
Fjárfesting atvinnuveganna minnkaði í heild um 11% árið 1972 
frá fyrra ári, en sú rýrnun liggur fyrst og fremst í minni inn-
flutningi flugvéla, eins og áður er getið. Sé flugvélum sleppt, 
jókst fjármunamyndun atvinnuveganna um rúm 7% árið 1972 
borið saman við 34% aukningu 1971. Sé innflutningi skipa einn-
ig sleppt, verður vaxtarmunurinn milli ára meiri. þ. e. 4,3% 
aukning 1972 og 46% 1971. Þessi umskipti í fjármunamyndun 
atvinnuveganna koma einkum fram á iðnaðinum og þjónustu-
greinunum, en þar óx fjármunamyndun mjög lítið. Aftur á 
móti var mikil aukning í fjármunamyndun í landbúnaði, en þó 
einkum fiskveiðum. Þá minnkaði fjárfesting í farskipum og bif-
reiðum til atvinnurekstrar nokkuð, svo og í ýmsum vélum og 
tækjum, sem ekki er skipt niður á atvinnugreinar. 
Fjárfesting í íbúðarhúsum jókst um 23% árið 1972, borið sam-
an við nær 13% aukningu 1971 og rúmlega 1% aukningu árið 
þar áður. Þessi mikla aukning íbúðabygginga 1972 stendur í sam-
bandi við öra hækkun á tekjum launþega, en auk þess varð 
veruleg aukning á útlánum til íbúða á árinu. Þá er einnig á það 
að líta, að ætla má, að árin 1968—70 hafi myndazt talsverð 
ófullnægð eftirspurn á húsnæðismarkaðinum, sem nú er að 

9 skila sér. 



launasamningana í desember 1971 var sýnilegt, að útgjalda-
áform einkaaðila og hins opinbera stefndu verulega fram úr 
framleiðslugetu hagkerfisins og að afleiðingarnar hlytu að verða 
aukinn viðskiptahalli og vaxandi verðbólga. Við þetta bættist. 
svo versnandi rekstrarafkoma sjávarútvegsins, en tekjuaukning 
hans á árinu reyndist minni en við var búizt og hvergi nærri 
nóg til þess, að hann gæti tekið á sig þær miklu kostnaðarhækk-
anir, sem á hann hlóðust á árinu. 
Reynt var með ýmsu móti að hamla mót hinni vaxandi eftir-
spurnarþenslu, t. d. með því að stöðva um sinn víxlhækkanir 
kaupgjalds og verðlags, svo sem lýst er hér að framan. Einnig 
var stefnt að aðhaldi í peningamálum, og báru þær aðgerðir 
nokkurn árangur, svo sem nánar verður rætt í kaflanum um 
peningamál hér á eftir. Þá var og framkvæmdur nokkur nið-
urskurður á fyrri áætlunum um opinberar framkvæmdir og 
útlán fjárfestingarlánasjóða. Þótt ráðstafanir þessar hafi vafa-
laust dregið nokkuð úr eftirspurnarþenslu og viðskiptahalla við 
útlönd miðað við það, sem á horfðist í upphafi ársins, reynd-
ust þær ónógar til að tryggja viðunandi árangur í þessum efnum. 

Álit Um mitt árið skipaði ríkisstjórnin sérstaka efnahagsmálanefnd, 
Efnahagsmálanefndar er gera skyldi tillögur „um leiðir og valkosti í efnahagsmálum". 

Nefndin skilaði áliti í nóvemberlok, þar sem hún benti á nauð-
syn þess að gera ráðstafanir annars vegar til þess að draga úr 
aukningu eftirspurnar til að forðast óhóflegan viðskiptahalla og 
verðbólguhættu, en hins vegar til þess að bæta það, sem á skorti, 
að rekstrargrundvöllur útflutningsatvinnuveganna væri fullnægj-
andi. Þótt nefndin gerði ekki ákveðnar tillögur, benti saman-
burður hennar á mismunandi leiðum, sem um væri að velja, 
til þess, að gengisbreyting væri sennilega skásta leiðin, ef hún 
væri studd öflugum aðhaldsaðgerðum í fjármálum, peningamál-
um og verðlagsmálum. 
Eftir að álit nefndarinnar varð kunnugt og opinberar umræður 
um það hófust, varð fljótlega vart við vaxandi eftirspurn eftir 
gjaldeyri. Við þessar aðstæður skipti miklu máli, að tekin yrði 
sem fyrst ákvörðun um val leiða. Varð niðurstaðan sú, að stofn-

Gengislækkun gengi íslenzku krónunnar var lækkað um 10,7% hinn 20. des-
ember. Var sú gengisbreyting talin nægileg til þess að tryggja 
útflutningsatvinnuvegunum viðunandi rekstrargrundvöll við þá-
verandi aðstæður. Að hve miklu leyti hún myndi nægja til þess 
að ná æskilegum bata í viðskiptajöfnuðinum við útlönd, hlaut 
hins vegar að fara eftir því, hvort gerðar yrðu ráðstafanir til 
aðhalds á öðrum sviðum, svo sem um framkvæmdaáform hins 
opinbera, útlánafyrirætlanir fjárfestingarlánasjóða, en þó ekki 

12 sízt um víxlhækkanir kaupgjalds og verðlags. 
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Bráðabirgðatölur þær, sem nú liggja fyrir um afkomu þjóðar-
búsins út á við á árinu 1972, sýna, að greiðslujöfnuðurinn varð 
í heild hagstæður um 667 millj. kr. Þessi hagstæði heildargreiðslu-
jöfnuður á rætur að rekja til mikils fjármagnsinnflutnings, eins 
og sjá má, ef litið er á einstaka þætti greiðslujafnaðarins. Þannig 
varð vöruskiptajöfnuður óhagstæður um 2.100 millj. k r , þjón-
ustujöfnuður hagstæður um 330 millj. kr. og viðskiptajöfnuður 
fyrir vörur og þjónustu því óhagstæður um 1.770 millj. kr. Fjár-
magnsjöfnuður að meðtöldum sérstökum dráttarréttindum varð 
hins vegar hagstæður um rúmlega 2.400 millj. kr. Árið áður 
varð viðskiptajöfnuður samkvæmt greiðslujafnaðaryfirliti óhag-
stæður um 3.860 millj. kr., og er þá viðskiptajöfnuður ársins 
1972 samkvæmt því 2.090 millj. kr. hagstæðari en 1971. Við 
samanburð á viðskiptajöfnuði áranna 1971 og 1972 þarf að hafa 
í huga, að mjög mikill munur var bæði á þróun birgðabreytinga 
útflutningsvara á hvoru ári fyrir sig, og eins var mikill munur 
milli ára á innflutningi sérstakra fjárfestingarvara. Á árinu 
1971 jukust birgðir útflutningsafurða um 1.732 millj. kr., en 
lækkuðu hins vegar um 1.108 millj. kr. á árinu 1972, og nemur 
mismunur á birgðaþróun milli ára þannig 2.840 millj. kr., þar 
sem birgðir í lok hvors árs eru metnar á meðalútflutningsverði 
viðkomandi árs. Þá var innflutningur sérstakra fjárfestingar-
vara tæpum 1.140 millj. kr. lægri á árinu 1972 en árið áður. 
Sé leiðrétt fyrir þessu tvennu, kemur í ljós, að þróun viðskipta-
jafnaðarins var um 1.940 millj. kr. óhagstæðari á árinu 1972 en 
árið áður, og er það að ýmsu leyti raunhæfari samanburður á 
breytingu viðskiptajafnaðar þessara tveggja ára en tölur greiðslu-
jafnaðaryfirlits sýna, sem að sjálfsögðu eru byggðar á inn- og 
útflutningstölum viðkomandi ára. Er nánari grein gerð fyrir 
þessu síðar í þessum kafla. 
Verðmæti útflutningsframleiðslunnar jókst á árinu 1972 um 
5% frá árinu áður, þegar álframleiðsla er undanskilin. Er þetta 
miklu minni aukning en á árinu 1971, þegar verðmæti útflutn-



Verðmæti ingsframleiðslunnar jókst um 20%. Þrátt fyrir aukningu sjávar-
útflutningsframleiðslu afla að þyngd á árinu 1972 varð, vegna óhagstæðari skiptingar 

aflans á fisktegundir, um að ræða 6—7% verðmætisrýrn-
un aflans miðað við verðlag 1971. Hins vegar jókst útflutnings 
verðmæti sjávarafurða um tæp 3 % miðað við árið áður vegna 
hækkandi verðlags. Framleiðsluverðmæti iðnaðarvara til útflutn-
ings, annarra en áls, jókst um rúm 30% frá árinu áður, en þrátt 
fyrir tæplega 11% magnaukningu álframleiðslu rýrnaði fram-
leiðsluverðmæti hennar vegna óhagstæðrar verðþróunar um því 
nær 5 % frá fyrra ári. 

Útflutningur helztu vörutegunda 
(Í millj. kr. á stofngengi 88,00 kr.) 

1968 1969 1970 1971 1972 
Sjávarafurðir: 

Saltfiskur 1.042 1.027 1.163 1.677 2.075 
Ísfiskur 316 513 724 403 402 
Freðfiskur 2.179 3.109 4.535 5.330 5.559 
Síld og síldarafurðir 1.518 962 892 761 705 
Loðna og loðnuafurðir 125 394 592 580 833 
Aðrar sjávarafurðir 1.165 1.731 2.206 2.305 2.746 

Sjávarafurðir samtals 6.345 7.736 10.112 11.056 12.320 

Landbúnaðarafurðir 613 591 423 400 516 

Iðnaðarvörur: 
Á1 — 519 1.708 888 2.716 
Kísilgúr 15 65 127 157 194 
Aðrar iðnaðarvörur 150 266 392 555 741 

Iðnaðarvörur samtals 165 850 2.227 1.600 3.651 

Aðrar vörur 115 289 153 119 211 

Útflutningur alls 7.238 9.466 12.915 13.175 16.698 

Heildarverðmæti útfluttrar vöru nam 16.700 millj. kr. á árinu 
1972, og er það nálægt 27% aukning frá árinu áður. Ef útflutn-

Aukning ingur á áli er undanskilinn, nam útflutningsverðmæti annarra 
útflutningsverðmætis útfluttra vara 13.980 millj. kr., en það er tæplega 14% aukning 

frá fyrra ári. Í töflu hér að ofan er sýnd skipting útflutnings á 
helztu vörutegundir sl. fimm ár, og má þar sjá vaxandi hlut-
deild iðnaðarvara í heildarútflutningi. Á árinu 1968 námu iðn-
aðarvörur 2,3% af heildarútflutningi, en sjávarafurðir námu 
hins vegar 87,7% af heildarútflutningi. Á árinu 1972 námu 
iðnaðarvörur tæplega 23% af heildarútflutningi ársins, en sjáv-
arafurðir námu tæpum 74%. Ef útflutningur áls er undanskil-

14 inn á árinu 1972, er hlutdeild sjávarafurða í heildarútflutningi 



Skipting útflutnings 
á lönd 

rúmlega 88% eða svipað og var á árinu 1968, en hlutdeild ann-
arra iðnaðarvara verður þá 6,7% á árinu 1972 á móti 2,3% 1968, 
en á því ári var útflutningur á áli ekki hafinn. Innan sjávar-
afurða hefur aðalbreytingin orðið sú, að með rýrnun á síldar-
afla hefur hlutdeild síldarafurða lækkað úr tæpum 24% af heild-
arútflutningsverðmæti sjávarafurða 1968 í tæp 6% 1972. Hlut-
deild freðfisks hefur hins vegar aukizt úr 34% af útflutnings-
verðmæti sjávarafurða 1968 í 45% 1972. Hlutdeild loðnuafurða 
hefur einnig farið vaxandi og nam á árinu 1972 tæpum 7% af 
heildarútflutningi sjávarafurða. 
Helztu breytingar á skiptingu útflutnings á lönd á árinu 1972 
miðað við árið áður voru þær, að hlutfallslega lækkaði útflutn-
ingur til Bandaríkjanna úr 36,7% í 30,6% af heildarútflutningi. 
Hlutdeild landa Fríverzlunarsamtakanna (EFTA) minnkaði úr 
35% í 33,8%. Hins vegar jókst útflutningur til landa Efnahags-
bandalagsins (EEC) úr 11,7% í 16,1% af heildarútflutningi. 
Hlutfallsleg aukning varð á útflutningi til Austur-Evrópulanda 
úr 10,9% í 11,5% af heildarútflutningi. Aukinn útflutningur 
á áli hefur haft veruleg áhrif á framangreinda hlutfallsbreytingu. 

Útflutnings-
vörubirgðir 

Eftirfarandi yfirlit sýnir verðmæti útflutningsvörubirgða í árs-
lok sl. þrjú ár miðað við verðlag í lok hvers árs. Einnig er sýnd 
verðmætisbreyting birgða 1971 og 1972. 

Útflutningsvörubirgðir 
(Í millj. kr. á stofngengi 88,00 kr.) 

Eins og sjá má á yfirlitinu, er mismunur á birgðabreytingu á 
árunum 1971 og 1972 1.062 millj. kr., ef ál er undanskilið, en 3.216 
millj. kr. að áli meðtöldu. Áhrif verðbreytinga á hvoru ári fyrir 
sig eru hér að fullu innifalin. 

Almennur innflutningur jókst um rúmlega 16% miðað við árið 
1971, en vöruinnflutningur í heild jókst hins vegar ekki nema 
um rúmlega 7% vegna þess, hve innflutningur flugvéla var 

15 miklu minni en árið áður, en á árinu 1971 var um að ræða 



óvenju mikinn innflutning flugvéla. Varð aukning innflutnings 
nokkru minni en spár höfðu gert ráð fyrir. Aukning innflutn-
ings miðað við árið 1971 varð allmiklu minni en sú hlutfalls-
lega aukning, sem varð á árinu 1971 miðað við fyrra ár, en þá 
jókst almennur innflutningur um 29% og heildarinnflutningur 
um 40%. 
Tafla hér á eftir sýnir almennan innflutning ársfjórðungslega 
sl. þrjú ár ásamt hlutfallslegri breytingu 1971 og 1972 miðað 
við fyrra ár. 

Hlutfallsleg aukning almenns innflutnings á árinu 1971 var 
Aukning innflutnings langmest á 1. og 2. ársfjórðungi, en fór síðan lækkandi og varð 

minnst á síðasta ársfjórðungi. Á árinu 1972 er aukningin mun 
jafnari yfir árið. Minnst varð aukningin á 3. ársfjórðungi, en 
mest. á 2. ársfjórðungi. Á 4. ársfjórðungi varð aukningin meiri 
en á sama tímabili árið áður, og ber þar hæst desembermánuð 
með rúmlega 50% aukningu miðað við sama mánuð árið áður. 
Kemur hér tvennt til. Í fyrsta lagi var innflutningur í desember 
1971 hlutfallslega lítill vegna áhrifa frá verkfalli, sem þá var 
á farmskipaflotanum, og í öðru lagi mun gengislækkunin í des-
ember sl. hafa haft þau áhrif, að innflytjendur hafa flýtt toll-
afgreiðslum eftir föngum, á meðan hægt var að tollafgreiða 
vörur á eldra gengi. 
Helztu breytingar á skiptingu innflutnings á lönd á árinu 1972 

Skipting miðað við árið áður voru þær, að hlutfallslega lækkaði innflutn-
innflutnings á lönd ingur frá Bandaríkjunum úr 14,7% í 8% af heildarinnflutn-

ingi, en innflutningur frá löndum Fríverzlunarsamtakanna 
(EFTA) jókst úr 38,6% í 44,3%, og innflutningur frá löndum 
Efnahagsbandalagsins (EEC) jókst úr 26,4% í 27,4% af heild-
arinnflutningi. Innflutningur frá Austur-Evrópulöndum jókst 
úr 9,6% í 10,4% af heildarinnflutningi. Þessi röskun á hlut-
deild landsvæða í innflutningi 1971 og 1972 er því nær ein-
göngu vegna hinnar miklu sveiflu, sem varð á innflutningi flug-

16 véla milli ára. 

Almennur innflutningur 



Vöruskiptajöfnuður Samkvæmt bráðabirgðatölu greiðslujafnaðar varð vöruskipta-
jöfnuðurinn óhagstæður um 2.100 millj. kr. á árinu 1972. Árið 
áður varð vöruskiptajöfnuðurinn óhagstæður um 4.340 millj. 
kr., og er þá vöruskiptajöfnuður ársins 1972 samkvæmt því 
2.240 millj. kr. hagstæðari en árið áður. Þessi samanburður á 
vöruskiptajöfnuði áranna 1971 og 1972 gefur einn út af fyrir 
sig óraunhæfa mynd af þróun vöruskiptajafnaðar á þessum 
tveimur árum. Kemur þar í fyrsta lagi til, að mjög mikill mun-
ur var á breytingu á birgðum útflutningsafurða á hvoru ári 
fyrir sig. Á árinu 1971 jukust útflutningsvörubirgðir um 1.732 
millj. kr., en á árinu 1972 lækkuðu útflutningsvörubirgðir um 
1.108 millj. kr. Mismunur á þróun útflutningsvörubirgða milli 
þessara ára er þvi 2.840 millj. kr. Birgðabreytingin er hér metin 
á meðalútflutningsverði viðkomandi árs. Í öðru lagi er innflutn-
ingur á sérstökum fjárfestingarvörum svo sem skipum, flug-
vélum og vörum vegna stórframkvæmda oft háður mikl-
um sveiflum frá ári til árs, sem gerir samanburð á vöruskipta-
jöfnuði einstakra ára oft óraunhæfan, nema sérstakt tillit sé 
til þess tekið. Á árinu 1972 var innflutningur sérstakra fjár-
festingarvara 1.188 millj. kr. lægri en árið áður. Sé vöruskipta-
jöfnuður áranna 1971 og 1972 leiðréttur fyrir þessu tvennu, 
kemur í ljós, að vöruskiptajöfnuður ársins 1972 er 1.938 millj. 
kr. lakari en 1971, og gefur það raunhæfari mynd af grund-
vallarbreytingu á milli þessara tveggja ára. 

Eftirfarandi yfirlit sýnir viðskiptajöfnuðinn, það er jöfnuð fvrir 
17 vörur og þjónustu, sl. fimm ár. Er viðskiptajöfnuðurinn fyrst 



sérstökum 
fjárfestingarvörum 

sýndur, eins og hann birtist í greiðslujafnaðaryfirliti, en síðan 
Viðskiptajöfnuður eru gerðar leiðréttingar fyrir árlegum breytingum útflutnings-
með leiðréttingu fyrir vörubirgða, þar sem birgðabreytingar eru metnar á meðalút-
birgðabreytmgu og flutningsverði viðkomandi árs, því næst er viðskiptajöfnuður-

inn leiðréttur með því að draga innflutning sérstakra fjárfest-
ingarvara út úr jöfnuðinum, en sá innflutningur er að lang-
mestu leyti fjármagnaður með erlendu lánsfé eða eigin fé af 
erlendum uppruna. Er sá viðskiptajöfnuður, sem fæst eftir fram-
angreindar leiðréttingar, allgóður grundvöllur fyrir samanburð 
á jöfnuði einstakra ára og mun raunhæfari en viðskiptajöfnuð-
urinn, eins og hann kemur fram á greiðslujafnaðaryfirliti. Í 
reyndinni er það svo, að Íslendingar flytja inn mikið af sér-
stökum fjárfestingarvörum, svo sem skip, flugvélar o. fl., og má 
þvi segja, að óeðlilegt sé að taka þann lið algjörlega út úr við-
skiptajöfnuði, jafnvel við samanburð milli einstakra ára, og 
fá mætti jafngóðan samanburð, ef tekið væri nokkurra ára 
meðaltal af innflutningi, sem miklar árlegar sveiflur eru á. 
Þetta er gert á síðasta lið eftirfarandi yfirlits, þar sem árlega 
er tilgreint þriggja ára meðaltal á innflutningi sérstakra fjár-
festingarvara, og er þá tekið meðaltal af innflutningi viðkom-
andi árs, ársins á undan og næsta árs á eftir. Byggist því tilgreind 
innflutningstala fyrir árið 1972 meðal annars á áætlun fyrir 
árið 1973. 

Viðskiptajöfnuður með leiðréttingu fyrir birgðabreytingu 
og sérstökum fjárfestingarvörum 

18 

Inn- og útfluttar vörur eru hér eins og annars staðar í greiðslu-
jöfnuði gerðar upp á sama hátt, hvort tveggja á f.o.b.-grund-
velli. Tölur þær, sem hér eru birtar um vöruskiptajöfnuð, eru 



því nokkuð frábrugðnar þeim tölum, sem Hagstofan birtir um 
vöruskipti við útlönd, þar sem útflutningur er reiknaður á f.o.b.-
verði, en innflutningur á c.i.f.-verði, og er mismunurinn eink-
um flutningskostnaður og vátrygging af innfluttum vörum, auk 
ýmiss annars að jafnaði minniháttar mismunar í uppgjöri. 

Til þjónustujafnaðar teljast tekjur og gjöld af samgöngum, ferða-
lögiun og tryggingum, vaxtagreiðslur, tekjur af varnarliðsvið-
skiptum o. fl. Samkvæmt bráðabirgðayfirliti er áætlað, að þjón-
ustutekjur, þ. e. útflutt þjónusta, hafi numið 9.430 millj. kr. 
á árinu 1972, en þjónustugjöld, þ. e. innflutt þjónusta, 9.100 
millj. kr., og er þjónustujöfnuðurinn þannig áætlaður hagstæð-
ur um 330 millj. kr. á árinu 1972 á móti 480 millj. kr. hag-
stæðum þjónustujöfnuði árið áður. Með í gjöldum á árinu 1972 
eru taldar 706 millj. kr. vegna álbræðslu, en á árinu 1971 eru 
500 millj. kr. taldar með gjöldum vegna álbræðslu. 
Af einstökum liðum þjónustujafnaðarins er samgönguliðurinn 
mikilvægastur, og hafa tekjur af samgöngum numið meira en 
helmingi af heildarþjónustutekjum undanfarin ár, en innan sam-
gönguliðarins vegur flugið þyngst, bæði að því er snertir tekjur 
og gjöld. Samkvæmt bráðabirgðatölum fyrir árið 1972 virðist 
gæta nokkurs samdráttar í tekjum af flugi miðað við það, sem 
verið hefur undanfarin ár. Til tekna af erlendum ferðamönn-
um er aðeins talinn sá hluti, sem bankarnir kaupa af gjaldeyri 
vegna erlendra ferðamanna, þar með taldar tekjur fríhafnarinnar 
á Keflavikurflugvelli. Hins vegar eru fargjöld, sem erlendir ferða-
menn greiða með íslenzkum farartækjum, talin í samgöngu-



liðnum og eru stór hluti í þeim lið. Með gjöldum vegna ferða-
laga er talinn náms- og sjúkrakostnaður. Ef þessir tveir liðir eru 
dregnir frá útgjöldum vegna ferðalaga, verður jöfnuðurinn á 
ferðalagaliðnum óhagstæður um 77 millj. kr. á árinu 1972 á móti 
35 millj. kr. óhagstæðum jöfnuði árið áður. 

Helztu liðir fjármagnsjafnaðarins eru innkomin lán til lengri 
tíma en eins árs, endurgreiðslur slíkra lána, stutt vörukaupalán, 

Fjármagnshreyfingar erlent einkafjármagn og ýmsar aðrar fjármagnshreyfingar. Af 
erlendum lánum til eins árs og lengri tíma voru alls notaðar 
4.692 millj. kr., þar af námu lántökur einkaaðila 800 millj. kr., 
að mestu leyti vegna skipa- og flugvélakaupa. Lántökur opin-
berra aðila, þ. e. ríkissjóðs, ríkisstofnana, ríkisfyrirtækja og 
bæjar- og sveitarfélaga, námu samtals 2.845 millj. kr., þar af 
eru 1.320 millj. kr. andvirði 15 millj. dollara láns, sem boðið 
var út á Evrópudollaramarkaði í febrúar 1972, og rann andvirði 
þess til Landsvirkjunar, að mestu til greiðslu á skammtima-
skuldum vegna virkjunarframkvæmda. Lántökur lánastofnana 
námu 1.047 millj. kr., þar af 616 millj. kr. á vegum Fram-
kvæmdasjóðs. Endurgreiðslur af föstum lánum námu alls 2.040 
millj. kr., sem skiptast þannig, að endurgreiðslur af einkalán-
um námu 950 millj. kr., af lánum opinberra aðila 805 millj. kr. 
og af lánum lánastofnana 285 millj. kr. 
Samkvæmt þessum tölum, sem allar eru byggðar á bráðabirgða-
yfirliti, lækkuðu föst erlend lán einkaaðila um 150 millj. kr., 
en opinber lán hækkuðu um 2.040 millj. kr., og lán lánastofn-
ana hækkuðu um 762 millj. kr., þannig að heildarskuldir þjóð-
arbúsins í formi fastra lána hafa hækkað um 2.652 millj. kr. 
Árið áður nam samsvarandi aukning 2.936 millj. kr. Stutt vöru-
kaupalán innflytjenda hækkuðu um 112 millj. kr. á árinu 1972 
á móti 169 millj. kr. hækkun árið áður. Innkomið erlent áhættu-
fjármagn til atvinnurekstrar nam á árinu 1972 820 millj. kr. 
vegna langtíma fjárfestingar, en vegna birgðalækkunar varð 
540 millj. kr. útstreymi á skammtíma rekstrarfé, og nam því 
nettó-innstreymi erlends áhættufjármagns 240 millj. kr. Árið áður 
nam nettó-innstreymi áhættufjármagns 1.726 millj. kr., þar af 718 
millj. kr. langtíma fjármagn til fjárfestingar. Í heild er fjár-
magnsjöfnuðurinn áætlaður hagstæður um 2.200 millj. kr. á 
árinu 1972 á móti rúmlega 5.200 millj. kr. árið 1971, en á því 
ári varð fjármagnsjöfnuður hagstæðari en á nokkru öðru ári á 
sl. 10 ára timabili, eins og sjá má á línuriti um greiðslujöfnuð 
á 19. bls. 
Meðfylgjandi tafla sýnir bráðabirgðayfirlit yfir helztu þætti 

20 greiðslujafnaðarins 1972, þar sem einnig eru tilgreindar tölur 



fyrir árin 1971 og 1970 til samanburðar. Varð heildargreiðslu-
jöfnuður á árinu 1972 hagstæður um 667 milli. kr., eins og sjá 
má af yfirlitinu og því, sem sagt hefur verið hér að framan um 
hina einstöku þætti greiðslujafnaðarins. 

Greiðslujöfnuður vi'ð útlönd 
(Í millj. kr. á stofngengi 88,00 kr.) 

Á 4. töflu í töflusafni aftast í skýrslunni er nánara yfirlit yfir 
greiðslujöfnuðinn við útlönd á árunum 1968—1972, og á 5. töflu 
er ársfjórðungslegt yfirlit yfir greiðslujöfnuð 1971 og 1972. Bæði 
á árinu 1971 og 1972 varð viðskiptajöfnuður hagstæður á þriðja 
ársfjórðungi, en óhagstæður alla hina ársfjórðungana. Af 
1.100 millj. kr. óhagstæðum jöfnuði á síðasta ársfjórðungi 
1972 eru 560 millj. kr. vegna skipainnflutnings. 

Meðfylgjandi yfirlit sýnir gjaldeyrisstöðu bankanna við árslok 
sl. þrju ár, skipt á Seðlabanka og viðskiptabanka og ennfremur 
skipt á frjálsan gjaldeyri og vöruskiptagjaldeyri. Eru tölurnar 
á þessu yfirliti allar umreiknaðar í íslenzkar krónur miðað við 
88,00 kr. stofngengi og eru því á sambærilegu gengi í lok þeirra 
þriggja ára, sem yfirlitið sýnir. Á 6. töflu aftast í skýrslunni 
er gjaldeyrisstaðan sýnd yfir lengra tímabil miðað við skráð 
gengi á hverjum tíma. 



Gengissveiflur 
erlendis 
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Gjaldeyrisstaða bankanna 
(Í millj. kr. á stofngengi 88.00 kr.) 

Í ársbyrjun 1972 var í þriðja sinn úthlutað sérstökum dráttar-
réttindum við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, og var hlutur Íslands nú 
jafngildi 215 millj. kr., en samtals hefur Ísland fengið úthlutað 
sérstökum dráttarréttindum að jafnvirði 654 millj. kr., þegar 
miðað er við 88,00 kr. stofngengi. Við úthlutun eru sérstöku 
dráttarréttindin tekin inn í gjaldeyrisstöðuna og hafa því bein 
áhrif á hana. 

Á sviði gengismála einkenndist árið 1971 mjög af jafnvægisleysi 
á helztu gjaldeyrismörkuðum heims, einkum á síðari hluta árs-
ins, þegar margar þjóðir yfirgáfu fast gengi og létu verð á gjald-
miðlum sínum ráðast af markaðsaðstæðum. Undir lok ársins 1971 
náðist samkomulag um verulegar breytingar á gengishlutföll-
um ásamt hækkun gullverðs gagnvart dollar úr 35 dollurum í 
38 dollara hver únsa af skíru gulli, en það svaraði til 8,57% 
hækkunar á gullverði gagnvart dollar, sem samsvarar 7,895% 
lækkun á dollar gagnvart gulli. Lögformlega staðfestingu hlaut 
þó þessi breyting á gengi dollars gagnvart gulli ekki fyrr en 
8. maí 1972. Í kjölfar framangreinds samkomulags heimilaði 
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn þátttökulöndum sínum að láta mark-
aðsgengi gjaldmiðla sinna hreyfast 2,25% upp og niður fyrir 
fast stofngengi (par value) eða miðgengi (central rate) í stað 
1% fráviks, sem áður gilti. Á árinu 1972 var ekki um að ræða 
neinar meiriháttar sveiflur á helztu gjaldmiðlum að undanskildu 



sterlingspundi. Vegna mikils þrýstings á gengi sterlingspunds 
ákváðu Bretar hinn 23. júní að láta gengi pundsins ráðast af 
markaðsaðstæðum. Leiddi bað brátt til nokkurrar lækkunar á 
gengi pundsins, og lækkaði gengi þess gaguvart dollar um 8% 
á árinu 1972. Að því er markaðsgengi helztu annarra gjaldmiðla 
snertir, var þróunin sú, að frá því að vera heldur neðan við mið-
gengi gagnvart dollar í byrjun ársins, hækkaði gengi þeirra 
smám saman lítið eitt. upp fyrir miðgengi. 
Þegar stórþjóðirnar höfðu náð samkomulagi í gjaldevrismálum 
i desember 1971, ákváðu íslenzk gjaldeyrisyfirvöld að halda gengi 
krónunnar gagnvart dollar óbreyttu með miðgenginu 88,00 krón-
um hver dollar og óbreytt frávik 1% upp og niður fyrir mið-
gengi. og var dollarinn skráður í lægri mörkum gagnvart krónu, 
kaupgengi 87,12 kr., sölugengi 87,42 kr. Formlega var svo geng-
ið frá stofngengisbreytingu krónunnar gagnvart gulli 9. maí 
1972, eða strax eftir formlega gengisbreytmgu Bandaríkjadoll-
ars, og var þá gullinnihald krónunnar lækkað úr 0,0100985 
grömmum af skíru gulli í 0,00930128 grömm, sem er 7,9% 
lækkun krónunnar gagnvart gulli. 



Gengisbreyting krón-
unnar í desember 1972 

Gengisskráning 
hér á landi 

Erlendur greiðslu-
frestur á vöru-
innflutningi 

Til þess að bæta hag útflutningsatvinnuveganna og draga úr við-
skiptahalla við útlönd ákvað bankastjórn Seðlabankans með sam-
þykki rikisstjórnarinnar og að höfðu samráði við bankaráð að 
taka upp nýtt stofngengi íslenzkrar krónu, þar sem hver króna 
jafngildir 0,00830471 grammi af skíru gulli, og var þar um að 
ræða 10,7% lækkun krónunnar frá því gengi, sem í gildi hafði 
verið, en það svarar til 12% hækkunar á erlendum gjaldeyri 
gagnvart íslenzkri krónu. Samkvæmt. þessu nýja stofngengi eru 
98,56 krónur í hverjum bandarískum dollar. Hið nýja stofn-
gengi tók gildi 19. d.esember 1972, og daginn eftir hófu bank-
arnir gjaldeyrisviðskipti á grundvelli þess. Jafnframt stofngeng-
isbreytingu krónunnar var aflað lagaheimildar til þess, að frá-
vik kaup- og sölugengis frá stofngengi megi vera allt að 2,25% 
en það eru þau sveiflumörk, sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn heim-
ilar þátttökuríkjum sínum og flestar þjóðir miða nú við. 
Skráning Seðlabanka Íslands á gengi erlendra gjaldmiðla er með 
þeim hætti, að gengi á Bandaríkjadollar er fast, en gengi á öðr-
um frjálsum gjaldmiðlum, sem hér eru skráðir, hreyfist hins 
vegar eftir gengi viðkomandi gjaldmiðils gagnvart dollar. Frá 
ársbyrjun 1972 til 15. desember var kaup- og sölugengi á banda-
rískum dollar óbreytt, kaupgengi 87,12 kr. og sölugengi 87.42 
kr., og hafði þá haldizt óbreytt frá 13. september 1971. Þegar 
skráning hófst að nýju 20. desember. eftir stofngengisbreyting-
una, sem að ofan er getið, var kaupgengi dollars skráð 97,60 
kr. og sölugengi 97,90 kr. Var því hið skráða gengi á dollar gagn-
vart krónu um 1% neðan við stofngengi. 
Á 30. töflu er sýnt mánaðarlegt meðalgengi þeirra erlendu gjald-
miðla, sem Seðlabankinn skráir. Einnig er sýnt ársmeðalgengi 
sömu gjaldmiðla á árunum 1971 og 1972. 
Frá 1. apríl 1972 var reglum um heimild til notkunar á erlend-
um greiðslufresti á innfluttum vörum breytt á þann veg, að 
heimild til notkunar á þriggja mánaða greiðslufresti var nokkuð 
þrengd, á þann hátt að heimild til greiðslufrests var afnumin á 
nokkrum vörutegundum, þar á meðal byggingarvörum. Þessi 
takmörkun þýddi, að hlutdeild vara. sem greiðslufrestur er leyfð-
ur á, lækkaði úr 83% í 70% af heildarinnflutningi miðað við 
innflutning á árinu 1970. 

Stuttu fyrir árslok 1969 ákvað Efnahagsbandalag Evrópu (EEC) 
að gefa þremur af löndum Friverzlunarsamtakanna (EFTA), 
Bretlandi, Danmörku og Noregi, svo og Írlandi, kost á að gerast 
aðilar að bandalaginu. Þessi lönd hafa nú, að Noregi undan-
skildum, fengið fulla aðild að bandalaginu frá 1. janúar 1973 

24 að telja. Þau sex aðildarriki Fríverzlunarsamtakanna, sem ósk-



uðu ekki eftir að gerast aðilar að Efnahagsbandalaginu, leituðu 
hins vegar eftir tolla- eða fríverzlunarsamningi við bandalagið. 

Fríverzlunarsamn- Könnunarviðræður leiddu til þess, að Efnahagsbandalagið bauð 
ingur við EFTA-löndunum sex að gera fríverzlunarsamning um iðnaðar-
Efnahagsbandalagið vörur. Samningaviðræður leiddu til þess, að hinn 22. júlí 1972 

var undirritaður fríverzlunarsamningur milli Íslands og Efna-
hagsbandalagsins. Auk iðnaðarvara nær samningurinn til flestra 
sjávarafurða, sem Íslendingar flytja út og tollur Efnahagsbanda-
lagsins nær til. Nær samningurinn til um 70% af útflutningi 
Íslands til hins stækkaða bandalags, eins og hann var á árinu 
1970. Samningurinn nær ekki til landbúnaðarafurða. 
Samkvæmt samningnum verða tollar Efnahagsbandalagsins á 
iðnaðarvörum frá Íslandi afnumdir í fimm árlegum áföngum 
frá 1. apríl 1973 til 1. júli 1977, nema áli, en á því verður toll-
ur ekki að fullu felldur niður fyrr en 1. janúar 1980. Tollar af 
nokkrum þýðingarmiklum sjávarafurðum verða felldir niður í 
fimm árlegum áföngum frá 1. júlí 1973 til 1. júlí 1977. Tollur 
á ísfiski og heilfrystum fiski verður ekki að fullu afnuminn, 
en á að lækka í áföngum um 75% á tímabilinu 1. júli 1973 til 
1. janúar 1976. Þá eiga tollar af ýmsum niðurlögðum og niður-
soðnum sjávarafurðum að lækka í áföngum um 50% á tíma-
bilinu 1. júlí 1973 til 1. janúar 1977. Ákvæðin um sjávarafurðir 
ná eingongu til útflutnings íslenzkra sjávarafurða til Efnahags-
bandalagsins, en ekki til innflutnings sömu afurða frá löndum 
Efnahagsbandalagsins. Í samningunum er fyrirvari af hálfu 
Efnahagsbandalagsins um, að ákvæðin varðandi sjávarafurðir 
komi ekki til framkvæmda, ef ekki næst viðunandi lausn fyrir að-
ildarríki bandalagsins á erfiðleikum, sem leiða af ráðstöfun Íslands 
varðandi fiskveiðiréttindi. 
Íslendingum ber samkvæmt samningnum að fella niður vernd-
artolla af iðnaðarvörum frá löndum Efnahagsbandalagsins. Á 
fyrsta tollalækkunin, 30%, að verða 1. april 1973, síðan eiga 
tollar að lækka árlega um 10% frá 1. janúar 1974 og vera að 
fullu afnumdir 1. janúar 1980. Vörur þær, sem samningurinn 
nær tiL eiga ekki að vera háðar innflutningslevfum. Þó er und-
antekning gerð, að því er varðar innflutning á olíum og benzíni 
vegna viðskipta Íslands við Sovétríkin. 
Vöruskiptasamningur á jafnvirðiskaupagrundvelli við Sovétrikin 
var gerður seint á árinu 1971 og tók gildi 1. jan. 1972. Auk þess 

Aðrir viðskipta- var í gildi á árinu samningur við Austur-Þýzkaland, sem byggð-
samningar ur hefur verið á einkaviðskiptum, en nýr samningur var gerður 

milli íslands og Austur-Þýzkalands, þar sem gert er ráð fyrir 
viðskiptum milli landanna í frjálsum gjaldeyri. Samningurinn var 

25 undirritaður 6. febrúar 1973 með gildistíma frá 1. janúar 1973. 



Þá var einnig í gildi á fyrri hluta ársins 1972 vöruskiptasamn-
ingur á jafnvirðiskaupagrundvelli við Rúmeníu, en hinn 16. júni 
1972 var undirritaður nýr samriingur um viðskipti milli land-
anna með gildistöku frá undirskriftardegi. Gerir samningurinn 
ráð fyrír greiðslum í frjálsum gjaldeyri. 
Viðskiptasamningar við Brasilíu. Pólland, Tékkóslóvakiu og Ung-
verjaland voru í gildi óbreyttir á árinu, og auk þess voru í gildi 
almennir viðskiptasamningar við eftirtalin lönd: Bandarikin, 
Bretland, Búlgariu, Danmörku, Finnland, Frakkland, Írland, 
Ísrael, Júgóslavíu, Kúbu, Spán, Svíþjóð og Vestur-Þýzkaland. 

Á árinu var gerð veigamikil breyting á samvinnu þátttökuríkja 
Greiðslusamningur Efnahags- og framfarastofnunar Evrópu (OECD) á sviði gjald-
Evrópu eyrismála. Allt frá árinu 1958 hafði verið í gildi samningur 

(European Monetary Agreement) um þessi mál, þar sem tveir 
meginþættirnir voru gagnkvæm gengistrygging á innstæðum 
seðlabanka þátttökuríkjanna og Evrópusjóðurinn. 
Sjóður þessi var ætlaður til lánveitinga til þátttökuríkjanna til 
skamms og meðallangs tíma í því skyni að auðvelda þeim að kom-
ast yfir timabundna greiðslujafnaðarerfiðleika. Hefur Ísland 
tvisvar notfært sér þetta og tekið lán hjá sjóðnum við slíkar að-
stæður, 1960 og 1968. 
Á undanförnum árum hafa aðildarríkjum Alþjóðagjaldeyris-
sjóðsins verið skapaðir auknir möguleikar til að notfæra sér 
aðstoð þessa sjóðs með aukningu á kvótum aðildarrikjanna og 
sérstökum dráttarréttindum. Þetta leiddi til þess, að þörfin fyrir 
hið sérstaka hlutverk Evrópusjóðsins hefur minnkað mjög. 
Umræður innan OECD á sl. ári leiddu til þess, að ákveðið var 
að leggja sjóðinn niður, og var samningurinn í heild felldur úr 
gildi frá og með árslokum 1972. .Jafnframt voru gerðir nýir 
samningar milli seðlabanka flestra þátttökurikja OECD um gagn-
kvæma gengistryggingu innstæðna að vissu marki og samvinnu 
á sviði gjaldeyrismála, og hefur Seðlabankinn gert slíka samn-
inga við 12 banka. 
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ÞRÓUN RÍKISFJÁRMÁLA 

Greiðsluafgangur 

Samanburður við 
fjárlög 
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Greiðsluafgangur varð hjá ríkissjóði á árinu 1972, en um nokk-
urn halla var að ræða árið áður. Alls varð 117 millj. kr. greiðslu-
afgangur 1972, en 438 millj. kr. greiðsluhalli 1971. Tekjur 1972 
urðu 18.530 millj. kr„ en útgjöld 18.395 millj. kr. Rekstraraf-
gangur á rekstrargrunni var þvi 135 millj. kr. Greiðsluafgangur 
varð nokkru lægri, þar eð nettó-útstreymi lánahreyfinga nam 
18 millj. kr., en föst lán ríkisins jukust um 622 millj. kr., lausa-
skuldir minnkuðu um 632 millj. kr., og lánveitingar að frá-
dregnum afborgunum námu 8 millj. kr. 
Þannig hafa tekju- og eignarskattar farið 932 millj. kr. fram úr 
tölum fjárlaga vegna meiri tekjuaukningar skattþegna á árinu 
1971 en ráð var fyrir gert við gerð fjárlaga. Óbeinir skattar fóru 
627 millj. kr. fram úr áætlun. Vógu þar þyngst umframtekjur 
A.T.V.R., 315 millj. kr., en útsöluverð áfengis og tóbaks var 
hækkað snemma á árinu og svo aftur í desember sl. Ennfremur 
var tekið upp sérstakt innflutningsgjald á bifreiðar og bifhjól 
hinn 4. apríl 1972, sem skilaði 216 millj. kr. í ríkissjóð á árinu. 
Að öðru leyti stóðust óbeinir skattar áætlun að mestu. 
Á fjárlögum voru ríkisútgjöld áætluð 16.550 millj. kr., en i 
reynd urðu þau 18.395 millj. kr. eða 1.845 millj. kr. umfram 
fjárlög. Útgjöld vegna samgöngumála fóru 650 millj. kr. fram 
úr áætlun fjárlaga, og stafar frávik þetta nær eingöngu af út-
gjöldmn vegagerðar umfram fjárlög. Þannig námu útgjöld sam-
kvæmt vegaáætlun 458 millj. kr., en þau eru fjármögnuð með 
innlendum eða erlendum lántökum og koma ekki inn á fjárlög. 
Auk þess hækkaði ríkissjóður framlag sitt til vegamála úr 100 
millj. kr. í 200 millj. kr. á árinu. 
Niðurgreiðslur fóru einnig verulega fram úr áætlun eða 496 
millj. kr., en til þess liggja ýmsar ástæður. Í fyrsta lagi var 
horfið frá að draga úr niðurgreiðslum snemma á árinu, eins og 
áætlað var á fjárlögum; í öðru lagi varð mikil aukning á niður-
greiðslum vegna bráðabirgðalaganna frá 11. júli sl. um tíma-
bundnar efnahagsráðstafanir; loks varð neyzluaukning meiri 



en reiknað hafði verið með í upphaflegri áætlun. Í heild er áætl-
að, að auknar niðurgreiðslur og fjölskyldubætur, sem af bráða-
birgðalögunum leiddi, hafi numið um 350 millj. kr. til áramóta, 
en til mótvægis var jafnframt. ákveðið með sömu lögum að draga 
úr ýmsum ríkisútgjöldum, og reyndist kleift að minnka útgjöld 
um 270 millj. kr. samkvæmt þessum ráðstöfunum. Vaxtaútgjöld 
hafa hins vegar farið 238 millj. kr. fram úr áætlun fjárlaga. 
Útgjöld vegna mennta-, menningar- og kirkjumála voru 137 
millj. kr. hærri en á fjárlögum. en útgjöld til velferðarmála, 
þ. m. t. tryggingamál, húnæðismál og ýmis félagsmál, hafa í 
reynd orðið 62 millj. kr. undir áætlun þrátt fyrir auknar trygg-
ingabætur. 
Samanburður ríkisútgjalda 1972 og útgjalda á ríkisreikningi 1971 

Samanburður við 1971 sýnir tæplega 36% hækkun í krónutölu, og við það hækkar hlut-
fall rikisútgjalda af áætlaðri vergri þjóðarframleiðslu úr 25,4% 
í 28,3% árið 1972. Við þennan samanburð er það hins vegar 
að athuga, að á árinu komu til framkvæmda ný lög um breyt-
ingu á verkaskiptingu ríkis- og sveitarfélaga, og mun ríkið hafa 
tekið á sig um 900 millj. kr. af byrði sveitarfélaga. Sé þessi upp-
hæð dregin frá ríkisútgjöldum 1972, fæst réttlátari samanburð-
ur við árið á undan. Þannig reiknuð nemur útgjaldaaukningin 
29,3%, og hlutfall ríkisútgjalda af vergri þjóðarframleiðslu verð-
ur 26,9%, sem er hækkun um 1,5 prósentustig frá fyrra ári. 

Yfirlit yfir fjármál ríkisins 
(Á rekstrargrunni) 
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Hlutfallsleg hækkun útgjalda varð mest vegna orkuvinnslu 
(80%) , velferðarmála (60%) og vegna almennrar stjórnunar 
og löggæzlu (56%) . Útgjöld til velferðarmála hækkuðu meðal 
annars vegna þess, að framlög til tryggingamála voru stóraukin 
sökum mikillar aukningar bóta, sem ákveðnar höfðu verið í lög-
um, og einnig vegna tilfærslu frá bæjar- og sveitarfélögum til 
rikisins. Tilfærsla á löggæzlu frá sveitarfélögum til ríkisins var 
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áætluð að kosta 172 millj. kr. á árinu og hefur vegið þungt á 
metunum í hækkun útgjalda til almennrar stjórnunar og lög-
gæzlu. Af öðrum liðum, sem hækkuðu mikið frá 1971, má nefna 
samgöngumál (31%) og mennta-, menningar- og kirkjumál 
(29%) . Útgjöld vegna landbúnaðarmála stóðu í stað, enda þótt 
flest framlög til landbúnaðar hafi hækkað, þar sem uppbætur 
á landbúnaðarafurðir til útflutnings lækkuðu töluvert að verð-
mæti vegna minni útflutnings og hærra afurðaverðs erlendis. 
Álagðar tekjur ríkisins 1972 eru um 40% hærri en árið áður. 
Sé einnig tekið tillit til tekjustofnsbreytinga, sem stöfuðu af til-
færslu útgjaldaflokka frá bæjar- og sveitarfélögum til ríkisins, 
og tekjur 1972 lækkaðar um 900 millj. kr., verður hækkunin 
árið 1972 33%. Tekju- og eignarskattar hækkuðu mjög verulega 
á árinu eða um 193%, en þá ber að hafa í huga, að persónu-
skattar til almannatrygginga voru lagðir niður. Óbeinir skattar 
hækkuðu einnig mikið eða um tæp 26%. Engu að síður, vegna 
hinnar miklu hækkunar beinna skatta, lækkaði hlutfallstala 
óbeinna skatta í ríkistekjunum úr 80% 1971 í 72% 1972. Samt 
er þetta hlutfall hærra en hjá flestum ef ekki öllum meðlima-
rikjmn Efnahags- og framfarastofnunarinnar. 

Greiðslugrunnur Upplýsingar þær um tekjur og gjöld ríkisins, sem að framan 
greinir, eru eingöngu miðaðar við rekstrargrunn og sýna álagð-
ar tekjur auk útgjalda, sem til var stofnað, án tillits til þess, 
hvort greiðsla hafi farið fram. Tekjur og gjöld ríkisins á greiðslu-
grunni, þ. e. innheimtar tekjur og raunverulegar greiðslur, gefa 
nokkuð aðra mynd. Á greiðslugrunni námu tekjur 17.834 millj. 
kr., en útgjöld 18.216 millj. kr., og hefur þvi orðið 382 milj. kr. 
rekstrarhalli. Þannig eru tekjur 696 millj. kr. lægri en á rekstr-

29 argrunni, og munar þar mest um óinnheimtan tekjuskatt, 674 



millj. kr. Á greiðslugrunni eru gjöld hins vegar aðeins 179 millj. 
kr. lægri en á rekstrargrunni. Greiðsluafkoma er, sem vænta 
má, hin sama á hvorum tveggja grunni, þar sem hún er jöfn 
stöðubreytingunni gagnvart Seðlabankanum að viðlagðri hreyf-
ingu bankainnstæðna og sjóðs. Mismunurinn kemur hins vegar 
fram í breytingu lausaskulda, en þær minnkuðu um 632 millj. 
kr. á rekstrargrunni, en um 115 millj. kr. á greiðslugrunni. 

Árstíðasveiflan Greiðsluflæði ríkissjóðs er mjög árstíðabundið. Þó dreifast gjöld 
nokkuð jafnt á árið, en eru samt heldur þyngri seinni hluta árs. 
Árið 1972 voru t. d. 23,6% gjalda ársins greidd á fyrsta árs-
fjórðungi, en 27,5% á fjórða ársfjórðungi samkvæmt mánaðar-
legu greiðsluyfirliti ríkisbókhalds. Sé gjaldaútstreymi áranna 
1972 og 1971 borið saman, kemur í ljós, að það var hlutfallslega 
mjög svipað bæði árin. Í lok annars ársfjórðungs 1972 höfðu 
t. d. 46,9% gjalda ársins verið greidd, en 46,8% árið áður. 
Tekjuinnstreymi er að jafnaði hlutfallslega lítið fyrri hluta 
árs, en eykst, er á árið liður, og nær hámarki í desember. Inn-
heimta tekna gekk nokkru hægar fyrri hluta 1972 heldur en 
árið áður. Í lok annars ársfjórðungs höfðu t. d. 38,9% tekna 
komið inn, en 42,6% 1971. Í samræmi við ofangreinda árstíða-
sveiflu rikisfjármála varð mikill rekstrarhalli hjá ríkissjóði fyrri 
hluta 1972 og þá sérstaklega fyrsta ársfjórðung. Alls var rekstr-
arhallinn á fyrstu sex mánuðum 1.378 millj. kr. eða 862 millj. 
kr. meira en á sama tímabili 1971. Skuldasöfnunin varð hins 
vegar enn meiri eða 1.816 millj. kr., þar eð lánajöfnuður ríkis-
sjóðs reyndist einnig verulega óhagstæður þessa mánuði. Þess 

30 skal getið, að á öðrum ársfjórðungi 1972 gaf ríkissjóður út ríkis-
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víxla í fyrsta sinn, alls að upphæð 300 millj. kr. Seðlabankinn 
keypti ríkisvixlana, en hafði endurselt innlánsstofnunum 22 millj. 
kr. í júnílok. Staða ríkissjóðs gagnvart Seðlabankanum versnaði 
þannig um nær helmingi hærri upphæð á fyrri hluta 1972 held-
ur en árið áður, er hún rýrnaði um tæpar 1.000 millj. kr. 
Síðari hluta árs 1972 snerist þróun ríkisfjármála til hins betra, 
sem að venju. Þess má geta, að í september 1972 kom til fram-
kvæmda flýtir á innheimtu söluskatts um einn mánuð, en hann 
er nú innheimtur mánaðarlega. Á árinu var þvi innheimtur 
söluskattur fyrir þrettán mánuði miðað við 1971, og færði það 
300—400 millj. kr. meiri tekjur en ella, sem bætti greiðslu-
afkomu ríkissjóðs 1972 að sama skapi. Árið 1971 var söluskattur 
innheimtur á tveggja mánaða fresti, en árið áður hafði skila-
L i m a b i l innheimtuaðila verið stytt úr þremur mánuðum í tvo. 
Eigi að síður varð rekstrarhalli 382 millj. kr. fyrir árið í heild, 
sem fyrr segir, ef miðað er við greiðslugrunn, þannig að rekstrar-
afgangur hefur samkvæmt þvi orðið 996 millj. kr. seinni helm-
ing ársins. Á rekstrargrunni urðu tekjur umfram gjöld hins 
vegar 135 millj. kr., og sé einnig tekið tillit til lánveitinga rikis-
sjóðs, þó að frádregnum endurgreiðslum á fyrri lánveitingum, 
nam fjármagn til ráðstöfunar 135 millj. kr. Árið 1971 voru 
nettó-lánveitingar ríkissjóðs hins vegar mun meiri eða 162 millj. 
kr., þannig að um var að ræða fjármagnsþörf ríkissjóðs á árinu, 
a l l s 438 millj. kr. 
Greiðsluafgangur ríkissjóðs varð hins vegar litið eitt minni en 
fjármagni til ráðstöfunar nam eða 117 millj. kr., þar eð nettó-
lántökur ríkissjóðs á árinu urðu 622 millj. kr., en á móti þessu 
fjármagnsinnstreymi vó 632 millj. kr. lækkun lausaskulda. Árið 
1971 hafði hins vegar orðið um 142 millj. kr. greiðsluhalli, 
þannig að alls batnaði greiðsluafkoma ríkissjóðs um 259 millj. 
kr. árið 1972 miðað við árið 1971. 
Staða ríkissjóðs við Seðlabankann batnaði um tæpar 1.900 millj. 
kr. á síðari hluta 1972, þannig að fyrir árið í heild bætti ríkis-
sjóður stöðu sina um 58 millj. kr., en árið 1971 hafði staðan 
versnað um 208 millj. kr. Hér skal á það bent, að samkvæmt 
skilgreiningu Seðlabankans er heildarstaða ríkissjóðs gagnvart 
Seðlabankanum, þar með talin verðbréfaskuld, hluti af greiðslu-
stöðu rikissjóðs auk bankainnstæðna og sjóðs. Þannig tók ríkis-
sjóður að láni 1.000 millj. kr. í október 1972 hjá Seðlabankan-
run í því skyni að jafna árstíðasveiflur á fjárþörf ríkissjóðs. Lán 
þetta hafði þó engin áhrif á heildarstöðu ríkissjóðs gagnvart 
Seðlabankanum, þar sem verðbréfaskuldir ríkissjóðs hækkuðu 
að sama skapi og andvirði lánsins var notað til að lækka 
yfirdrátt á viðskiptareikningi. 



ÞRÓUN PENINGAMÁLA 

Heldur dró úr peningaþenslunni á árinu 1972, annað árið í röð. 
Aukning peninga- Peningamagn í umferð, þ. e. seðlar, mynt og veltiinnstæður, 
magns og handbærs jókst alls um tæp 17% borið saman við 17,2% aukningu 1971 
fjár og 21,4% árið þar á undan. Rýrnun peningaþenslunnar verð-

ur þó enn ljósari, ef mið er tekið af þróun handbærs fjár 
annarra en ríkissjóðs og ríkisstofnana, þ. e. samtölu peninga-
magns og spariinnstæðna. Þannig jókst handbært fé um 16,6% 
á sl. ári, en hafði aukizt um tæp 19% árið 1971 og 23% árið 
1970. 
Áhrifa minnkandi peningaþenslu gætti einkum í vaxandi lausa-

Áhrif peningaþenslu fjárerfiðleikum banka og fyrirtækja. Eftirspurn eftir lánsfé hélzt 
verulega umfram framboð, enda takmarkaðist útlánageta inn-
lánsstofnana af þröngri og versnandi lausafjárstöðu, þó að útlána-
aukning þeirra hafi orðið meiri en að var stefnt. Vaxandi lausa-
fjár- og lánsfjárskort fyrirtækja og einstaklinga mátti einnig 
merkja af breytingu handbærs fjármagns, þ. e. af breytingu 
peningamagns og spariinnstæðna. Þannig lækkaði hlutfall hand-
bærs fjármagns (meðaltal) af vergri þjóðarframleiðslu, reikn-
að á verðlagi hvers árs, mjög verulega eða úr 39,1% árið 1971 
í 37,6% á sl. ári. Þetta hlutfall var að meðaltali um 41% árin 
1960—1970, en varð hæst 44% árin 1962—1963 og lægst 39,3% 
árið 1966. 
Þrátt fyrir hægari vöxt. verður peningaþensla sl. árs að teljast 
of mikil, þegar hliðsjón er höfð af ríkjandi umframeftirspurn 
og framleiðslumöguleikum þjóðarinnar. Nú er áætlað, að verg 
þjóðarframleiðsla 1972 hafi aukizt að magni um 6% og rösk 
22% að verðmæti. Peningamagn og handbært fé jókst hins veg-
ar hvort tveggja um nær 17% eða rösk 10% umfram magn-
aukningu þjóðarframleiðslunnar, sem hlaut að stuðla að um-
frameftirspurn eftir vörum, þjónustu og vinnuafli, þar eð mikil 
fylgni er að öðru jöfnu með þróun peningamála og þjóðarfram-
leiðslu. Á það er hins vegar að líta, þegar mat er lagt á þróun 
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peningamála á árinu 1972, að peningaþenslan varð röskum 5% 
minni en vöxtur þjóðarframleiðslunnar að verðmæti, sem jók á 
aðhald eftirspurnar frá fyrra ári. Einnig verður að hafa í huga 
þær miklu kostnaðarhækkanir, sem urðu á árinu, og vaxandi 
lausafjárerfiðleika og lánsfjáreftirspurn, er af þeim leiddi. 

Eins og á árinu 1971 var útlánaaukning bankakerfisins helzta 
Orsakir peningaþenslu orsök peningaþenslunnar, en gjaldeyriskaup umfram sölu höfðu 

einnig nokkur áhrif. Meðfylgjandi tafla sýnir, að peningaþenslan 
1972 stafaði að nær níu tíundu hlutum af aukningu útlána og 
einum tíunda af nettó-gjaldeyriskaupum, en hlutföllin voru 
fjórir fimmtu og einn fimmti árið áður. Þannig jukust innlend-
ar eignir bankakerfisins nettó um tæpar 3.200 millj. kr. eða 
14,3%, en höfðu aukizt um rösk 17% árið 1971. Gjaldeyriskaup 
umfram sölu námu tæpum 500 millj. kr. eða um 170 millj. kr. 
minna en 1971, sem endurspeglaði versnandi greiðslujafnað-
arstöðu við útlönd. 
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Úr reikningum bankakerfisins1 

(Hreyfingar nettó) 

Framlag þátta til breytinga á 
handbæru fé 

1 Erlendar eignir nettó4 

2 Innlendar eignir nettó 
2.1 Útlán Seðlabanka 
2.2 Útlán innlánsstofnana 
2.3 Endurlánað erlent lánsfé . . 
2.4 Sjóðir í opinberri vörzlu . . . . 
2.5 Eigið fé o. fl 
3 Eignir alls = handbært fé . . . . 

( 1 + 2 = 4 + 5 ) 
4 Peningamagn . 
5 Sparifé5 

902 1.037 
2.640 2.652 

4,8 4,6 
14,1 12,0 

Peningaþenslan 
fyrri hluta árs 

Peningaþenslan 
seinni hluta árs 
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1 Seðlabankinn og innlánsstofnanir, þ. e. viðskiptabankar, sparisjóðir og inn-
lánsdeildir kaupfélaga. 

2 Bókhaldshækkun v/gengisbreytinga ekki talin með. 
3 Breyting hvers þáttar í % af almennri lausafjárstöðu, þ. e. samtölu pen-

ingamagns og sparifjár, í upphafi árs. 
4 Úthlutun sérstakra dráttarréttinda ekki talin með. 
5 Geymslufé v/innflutnings talið með. 

Eins og á undanförnum árum varð peningaþenslan mest fyrri 
hluta árs, en úr henni dró seinni hlutann, sérstaklega á síðasta árs-
fjórðungnum. Þessi árstíðasveifla peningamagns og handbærs 
fjár fylgir mjög náið árstíðabundinni fjárþörf ríkissjóðs og 
sjávarútvegs, sem hvort tveggja er fjármagnað að verulegu leyti 
af Seðlabankanum á fyrri hluta hvers árs. Þannig jukust inn-
lendar eignir bankakerfisins alls um tæpar 3.000 millj. kr. á 
fyrri hluta 1972, nær 1.100 millj. kr. meira en á sama tíma 1971. 
Peningaþenslan varð þó minni en vænta mátti vegna samdrátt-
aráhrifa gjaldeyrisviðskipta, en gjaldeyrissala umfram kaup nam 
520 millj. kr. borið saman við 434 milljónir kr. nettó gjaldeyris-
kaup á fyrri hluta ársins 1971. 
Verulega dró úr peningaþenslunni seinni hluta ársins 1972 sem 
að venju, þegar fjárhagsstaða ríkissjóðs batnar og endurkaup 
Seðlabankans vegna sjávarútvegs dragast saman. Innlendar eignir 
bankakerfisins jukust enn um rúmar 200 millj. kr. eða röskan 
fimmtung þeirrar aukningar, sem varð á sama tíma 1971. Gjald-
eyriskaup umfram sölu jukust hins vegar mjög verulega eða 
um röskar 1.000 millj. kr. (234 millj. kr. árið 1971), en um 
miklar erlendar lántökur var að ræða. 
Stefna Seðlabankans á árinu 1972 mótaðist af aðhaldi í peninga-



Stefna Seðlabankans 
í peningamálum 

Útlánamarkmið 

Aðrar peninga-
aðgerðir 
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málum, enda þótt peningaútstreymi bankans hafi í reynd orðið 
nokkru meira en árið áður. Hagstæð greiðsluafkoma ríkissjóðs 
og ríkisstofnana séð yfir árið í heild samfara erfiðri lausafjár-
stöðu banka og versnandi greiðslujafnaðarstöðu gagnvart útlönd-
um stuðlaði að auknu peningalegu aðhaldi á árinu 1972. Á hinn 
bóginn var það þyngra á metunum, að nú gætti ekki sterkra 
gagnverkandi áhrifa innstæðuaukningar sjóða (aðallega Verð-
jöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins) í vörzlu Seðlabankans, en árið 
1971 höfðu innstæður þessara aðila vaxið um nær 1.000 millj. 
kr. borið saman við einungis 55 millj. kr. aukningu 1972. 

Snemma á árinu gerði Seðlabankinn samkomulag við viðskipta-
bankana um takmörkun útlánaaukningar. Var þá að því stefnt, 
að bankarnir ykju ekki útlán sín um meira en 14—16% á ár-
inu 1972. Í reynd jukust útlán þeirra um rösk 20%, en nánar 
verður gerð grein fyrir útlánum innlánsstofnana síðar í þess-
um kafla. Útlánaaukning viðskiptabanka umfram markmið 1972 
varð þvi um 5—6% eða 720—1.050 millj. kr. Þótt útkoman 
hafi þannig orðið mun verri en að var stefnt, var hún samt 
mun betri en árið 1971, er útlánaaukning bankanna umfram 
markmið nam 10%. Engu að síður, þegar horft er um öxl til 
reynslu síðustu þriggja ára, verður vart hjá því komizt að draga 
í efa gagnsemi slíks útlánasamkomulags sem hagstjórnartækis. 

Í ársbyrjun 1972 voru vextir af almennum innstæðum innláns-
stofnana hjá Seðlabankanum hækkaðir um 1%, og vextir af 
bundnum innstæðum voru hækkaðir um 1/4%. Var þetta liður 
Í viðleitni Seðlabankans til þess að bæta rekstrarhag banka og 
gert til þess að auðvelda þeim aðlögun að umsömdu útlánamark-
miði. Útgáfa og sala ríkisvíxla til innlánsstofnana, sem hófst í 
byrjun maí sl., hafði einnig tvíþættan tilgang: annars vegar að 
skapa bönkum og sparisjóðum aukna möguleika ábatasamrar 
ávöxtunar, en hins vegar að takmarka peningasköpun Seðla-
bankans að sama skapi og ríkisvíxlar væru keyptir af innláns-
stofnunum, því að ella myndi Seðlabankinn hafa orðið að mæta 
þeirri fjárþörf ríkissjóðs. Með þessari útgáfu ríkisvíxla var í 
fyrsta sinn hér á landi reynt nýtt hagstjórnartæki, sem vonandi á 
eftir að reynast gagnlegt í stjórn peningamála. Auk ofangreindra 
peningamálaaðgerða beitti Seðlabankinn sér í samráði við Við-
skiptaráðuneytið fyrir frekari takmörkun á notkun erlendra vöru-
kaupalána. Einnig var endurkaupahlutfall Seðlabankans vegna 
sjávarafurða hækkað úr 55% í 58,5% frá ársbyrjun 1972, þannig 
að lán til framleiðenda að meðtöldum viðbótarlánum viðskipta-
banka námu um 75% af framleiðsluverðmæti sjávarafurða 
á sl. ári. Þessa aðgerð, sem var þenslumyndandi í reynd, taldi 



Peningasköpun 
Seðlabanltans 

ríkisstjórnin nauðsynlega til stuðnings við sjávarútveginn vegna 
vaxandi rekstrarfjárþarfar. Í nóvember sl. var endurkaupahlut-
fall Seðlabankans vegna útfluttra landbúnaðarafurða og iðn-
aðarvara einnig hækkað úr 55% í 58,5%. Endurkaupahlutfall 
vegna framleiðslu, sem fer á innlendan markað, var óbreytt, 
55% á árinu. 
Eins og sjá má á meðfylgjandi töflu, jókst heildarútstreymi 
f já r hjá Seðlabankanum alls um nálægt 21% eða 1.345 
millj. kr. á sl. ári, en hafði aukizt um 846 millj. kr. eða tæp 
15% árið 1971. Sem oft áður vógu nettó-gjaldeyriskaup Seðla-
bankans þyngst í peningasköpuninni eða allt að þremur f immtu 
hlutum. Árið 1971 má hins vegar rekja peningasköpunina ein-
göngu til erlendrar eignaaukningar, þar eð innlendar eignir 
Seðlabankans nettó (þ. e. að frádregnum innstæðum sjóða í 
vörzlu bankans og eigin fé) drógust lítið eitt saman á því ári. 

Úr reikningum Seðlabankans 
(Hreyfingar nettó) 

Framlag þálta til breytinga á peninga-
sköpun Seðlabankans 

Í millj. kr. Í hundraðshl.2 
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1 Erlendar eignir, nettó3 

2 Innlendar eignir, nettó 
2.1 Kröfur á ríkissjóð og ríkis-

stofnanir, nettó 
Ríkissjóður 
Ríkisstofnanir 

Kröfur á fjárfestingarlánasj . 
Kröfur á innlánsstofnanir . . 

Endurkaup 
Verðbréf 
Lausaskuldir 

Kröfur á aðra aðila 
Sjóðir í opinberri vörzlu4 . . 
Eigið fé o. fl .4 

Eignabreyt ing=peningasköpun 
( 1 + 2 = 4 + 5 + 6 ) 
Innst. og sjóður innlánsstofn. 

Bundnar innstæður5 

Vel tuf já rmuni r 
Seðlar og m y n t í umferð . . . . 
Innstæður fjárfestingarlánasjóða 



Fjárþörf ríkissjóðs 
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Alls jukust innlendar eignir bankans nettó um tæpar 600 millj. 
kr., en höfðu minnkað um röskar 40 millj. kr. árið 1971. Staf-
aði eignarýrnunin það árið nær eingöngu af mikilli sjóðsmynd-
un hjá Verðjöfnunarsjóði fiskiðnaðarins. Eins og áður greinir 
jukust innstæður sjóða í vörzlu Seðlabankans (þ. e. Verðjöfn-
unarsjóðs fiskiðnaðarins, Aflatryggingarsjóðs, ,Jöfnunarsjóðs sveit-
arfélaga o. fl.) um 943 millj. kr. á árinu 1971, en ekki nema 
um 55 millj. kr. á sl. ári. Slík innstæðumyndun hjá Seðlabankan-
um hefur mikil áhrif á peningaþenslu í landinu, þar eð hún felur 
í sér innstreymi fjár til Seðlabankans og samdrátt peninga-
magns og handbærs fjár almennt. Þessarar gagnvirkni gætti 
hins vegar í mjög litlum mæli á árinu 1972. Þó var um nokkra 
sjóðsmyndun þessara aðila að ræða á fyrri hluta ársins, sem 
snerist við á seinni hlutanum. 
Staða ríkissjóðs og ríkisstofnana gagnvart Seðlabankanum batn-
aði um tæpar 300 millj. kr. árið 1972 í heild, þó að um mikla 
árstíðasveiflu hafi verið að ræða að venju. Um áramótin 
1971/1972 var staðan hins vegar nær óbreytt frá fyrri áramót-
um. Sé litið á viðskipti ríkissjóðs og Seðlabankans sérstaklega, 
sem í reynd svara til viðskipta allra þeirra aðila, er falla undir 
A-hluta fjárlaga, kemur í ljós, að ríkissjóður hefur bætt stöðu 
sina gagnvart Seðlabankanum um tæpar 100 millj. kr. á árinu 
1972, en árið áður hafði staðan versnað um 140 millj. kr. 
Í samræmi við árstíðafjárþörf rikissjóðs fór staða hans 
versnandi fram til júlíloka og hafði þá rýrnað alls um 1.920 
millj. kr. eða um upphæð, sem svarar til 10,4% af heildarút-
gjöldum rikisins á árinu 1972. Hér var um svipaða þróun að 
ræða og árið áður og reyndar fyrri ár. Hins vegar var sveiflan 
í fjárþörf ríkissjóðs 1972 mun meiri en árið áður, en 
þá varð hlutfall skuldaaukningar (janúar—júlí) og ríkisútgjalda 
um 8% (1.085 millj. kr.) eða 2,4% minni en 1972. Sveiflan í 
fjárþörf ríkissjóðs 1972 varð þannig mun meiri en útskýrt verð-
ur með árstíðasveiflu einni saman. Á seinustu fimm mánuðum 
ársins snerist sveiflan við, og ríkissjóður bætti stöðu sína við 
Seðlabankann um rétt röskar 2.000 millj. kr. Tvær meginástæð-
ur virðast liggja að baki þessari auknu sveiflu í fjárþörf ríkis-
sjóðs: Í fyrsta lagi varð veruleg aukning á hlutdeild tekju- og 
eignarskatta í heildartekjum ríkisins, sem rekja má til breyttr-
ar verkaskiptingar milli ríkis og sveitarfélaga, en innheimta tekju-
og eignarskatts fellur ávallt miklu þyngra á síðari árshelming. 
Í öðru lagi var innheimtu söluskatts flýtt úr tveim mánuðum 
í einn mánuð, og kom það einnig til framkvæmda á siðari árs-
helmingi 1972, en við þá breytingu innheimtust þrettán sölu-
skattsmánuðir í stað tólf. Þessi þróun ríkisfjármála leiddi það af 



sér m. a., að meðalskuld ríkissjóðs við Seðlabankann, reiknuð 
sem hlutfall af ríkisútgjöldum alls, hækkaði úr 5,5% árið 1971 
í tæp 7% á sl. ári. 
Eins og gerð hefur verið grein fyrir áður, gaf ríkissjóður út í 

Útgáfa ríkisvíxla fyrsta skipti ríkisvíxla í byrjun maí 1972 að upphæð 300 millj. 
kr. með gjalddaga í árslok. Seðlabankinn keypti þessa víxla með 
endursölu til innlánsstofnana að markmiði. Ekki verður sagt, 
að innlánsstofnanir hafi sýnt þeim mikinn áhuga, þrátt fyrir 
liagstæð ávöxt.unarskilyrði, enda um nýmæli að ræða. Áformað 
er að halda áfram útgáfu ríkisvíxla, en gera má ráð fyrir, að 
það geti tekið nokkur ár að venja innlánsstofnanir við þetta 
nýja ávöxtunarform. Jafnframt kæmi einnig til greina síðar 
meir að selja slika víxla til almennings, svo sem gert er víða 
erlendis. 
Staða ríkissjóðs gagnvart Seðlabankanum batnaði um tæpar 100 
millj. kr. á árinu sem áður greinir. Kom sá bati fram í um það 
bil 1.000 millj. kr. innstæðuaukningu á viðskiptareikningi, en 
á móti jukust verðbréfaskuldir um röskar 900 millj. kr. Munaði 
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Lán Seðlabanka 
til annarra 

þar mest um 1.000 millj. kr. lántöku hjá Seðlabankanum í októ-
ber sl., sem tekin var í þeim tilgangi að skapa aukið rekstrar-
svigrúm hjá ríkissjóði, en lánið á að endurgreiða á árunum 1973 
—1976. 
Lán Seðlabankans til fjárfestingarlánasjóða jukust um tæpar 
300 millj. kr., fvrst og fremst til Fiskveiðasjóðs, en höfðu aukizt 
um 370 millj. kr. árið 1971. Lán til opinberra fyrirtækja og 
sveitarfélaga drógust hins vegar saman um tæpar 530 millj. kr. 
á árinu 1972, en höfðu minnkað um 50 millj. kr. árið áður. 
Stafaði þessi samdráttur nær eingöngu af endurgreiðslu Lands-
virkjunar á skammtíma fyrirgreiðslu Seðlabankans frá fyrra ári. 
Lán Seðlabankans til innlánsstofnana jukust um tæpar 1.100 
millj. kr. eða tæplega 300 millj. kr. meira en 1971. Þessi um-
framaukning stafaði eingöngu af auknum endurkaupum, aðal-
lega vegna landbúnaðar. en að nokkru vegna aukinna endur-
kaupa frá iðnaði. Alls jukust endurkaup um 637 millj. kr. eða 
um rösklega helmingi meira en 1971; endurkaup vegna land-
búnaðar jukust um 341 millj. kr. (34 millj. kr. 1971), sjávar-
útvegs 206 millj. kr. (205 millj. kr.) og iðnaðar 83 millj. kr. 
(27 millj. kr.). Lausaskuldir innlánsstofnana. þ. e. yfirdráttur 
og lán til skamms tíma, námu um 1.030 millj. kr. í árslok 1972, 
eftir að hafa aukizt um 430 millj. kr. á árinu og 500 millj. kr. 
árið 1971. 

Lausafjárþróun 
innlánsstofnana 

Lausafjármyndun 
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Verður nú næst vikið að þróun lausafjármyndunar innlánsstofn-
ana. Eins og meðfylgjandi tafla sýnir, rýrnaði lausafjárstaða 
innlánsstofnana enn um nær 200 millj. kr. á árinu 1972 og hafði 
þá rýrnað alls um tæpar 1.200 millj. kr. á sl. þremur árum. 
Var lausafjárstaða innlánsstofnana orðin neikvæð um 836 millj. 
kr. (þ. e. lausaskuldir umfram lausaeignir) í árslok 1972, sem 
var svipuð staða og við lok samdráttaráranna 1967—1968, en 
lausafjárstaðan hafði batnað um tæpar 1.200 millj. kr. 1969. 
Eins og kunnugt er, mótast lausafjármvndun hjá innlánsstofn-
unum öðru fremur af eignabreytingum Seðlabankans og þá sér-
staklega af breyttri stöðu ríkissjóðs og ríkisstofnana gagnvart 
bankanum og breytingum á endurkaupum afurðavíxla, en einnig 
og oft í mjög ríkum mæli af erlendum eignabreytingum. Sterkr-
ar árstíðasveiflu gætir yfirleitt í ofangreindum eignaliðum, þann-
ig að þróun lausafjárstöðu innlánsstofnana innan hvers árs mót-
ast mjög af breytingum þessara eigna, en lítillar ártíðasveiflu 
gætir í heild á þeim gagnverkandi þáttum, sem draga úr lausa-
fjármyndun á hverjum tíma; með gagnverkandi þáttum er hér 
átt við seðla og mynt hjá almenningi, bundnar innstæður inn-



Lausafjármyndun innlánsstofnana 

1 Úthlutun sérstakra dráttarréttinda ekki talin með. 
2 Bókhaldshækkanir vegna breytinga á gengi ísl. kr. eru ekki taldar með. 

lánsstofnana og innstæður fjárfestingarlánasjóða hjá Seðlabank-
annm, innstæður sjóða í vörzlu Seðlabankans og eiginfjáraukn-
ingu bankans. 
Lausafjárstaða innlánsstofnana batnaði um 820 millj. kr. á fyrstu 

Janúar-maí fimm mánuðum 1972, en hafði haldizt nær óbreytt á sama tíma 
árið áður. Að öðru jöfnu batnar þó lausafjárstaðan fram til 
maíloka ár hvert, sem mótast mjög af árstíðaútstreymi fjármagns 
frá Seðlabankanum vegna fjárþarfar ríkissjóðs og sjávarútvegs. 
Innlend eignaaukning Seðlabankans, tæpar 1.700 millj. kr., sem 
var nær tvöfalt meiri en fyrstu fimm mánuði 1971, stóð ein-
göngu að baki lausafjármynduninni, þar eð erlendar eignir 
bankans drógust lítið eitt saman gagnstætt því, sem var á fyrra 
ári, er þær jukust um 360 millj. kr. Mótvægisliðir lausafjár-
myndunar, sem getið er um áður, jukust einnig heldur minna 
en á sama tíma 1971 eða um 875 millj. kr. 
Á síðari hluta ársins 1972 snerist þróunin alveg við að 

Júní—desember venju. Innlendar eignir Seðlabankans drógust saman um röskar 
1.700 millj. kr., sem með áhrifum mótvægisliða myndi hafa 
rýrt lausafjárstöðu banka og sparisjóða um rúmar 1.900 millj. 
kr., ef ekki hefðu komið til veruleg gjaldeyriskaup Seðlabankans 
umfram sölu, þannig að stöðurýrnunin nam alls 1.000 millj. kr. 
á þessu sjö mánaða tímabili eða tæpum 200 millj. kr. yfir árið 
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Innlánsstofnanir 
Verður nú nánar vikið að starfsemi innlánsstofnana, þ. e. við-
skiptabanka, sparisjóða og innlánsdeilcla kaupfélaga. Eins og 
að ofan er greint frá, versnaði lausafjárstaða innlánsstofnana 
um tæpar 200 millj. kr. á árinu 1972. Var hér aðallega um 
stöðurýrnun viðskiptabanka að ræða, en hún nam 161 millj. 
kr. Staða sparisjóða versnaði einnig um 23 millj. kr. Kom stöðu-
rýrnunin fyrst og fremst. fram í aukinni söfnun erlendra skamm-
líma skulda hjá viðskiptabönkunum, en staðan gagnvart Seðla-
bankanum versnaði um 50 millj. kr. Sé litið á þróunina síðast-
liðin þrjú ár, kemur í ljós, að lausafjárstaðan gagnvart útlönd-
um hefur versnað ár frá ári eða alls um 600 millj. kr., og er 
þá ekki tekið tillit. til bókhaldshækkunar erlendra skulda vegna 
gengisbreytingar krónunnar í desember 1972. Á sama tíma 
hefur lausafjárstaða innlánsstofnana gagnvart Seðlabankanum 
rýrnað um 574 millj. kr. 

Reikningar innlánsstofnana1 

(Í millj. kr.) 
Hreyfingar Reikningsstaða 

Janúar—desember 31. desember 

Eignir: 
1 Lausafjárstaða alls 
1.1 Staða gagnvart Seðlabanka . . . . 
1.11 Seðlar og mynt 
1.12 Almennar innstæður 
1.13 Lausaskuldir 
1.2 Ríkisvíxlar 
1.3 Erlend staða 
2 Bundnar innst. hjá Seðlabanka . . 
3 Innstæður á uppsagnarreikningum 
4 Útlán 
5 Endurlánað erlent lánsfé 
6 Eignir=skuldir 

Skuldir: 
7 Innstæður alls 
7.1 Veltiinnlán 
7.2 Spariinnlán 
7.3 Geymslufé v/innflutnings . . . . 
8 Fyrirgreiðsla Seðlabanka 
8.1 Endurkaup 
8.2 Verðbréf 
9 Erlent lánsfé til langs tíma . . . . 
10 Annað, nettó 

1 Viðskiptabankar, sparisjóðir, innlánsdeildir kaupfélaga. 
2 Bókhaldshækkanir vegna breytinga á gengi ísl. kr. eru ekki taldar með. 



Útlán 

Lánaflokkun 

Innlán 

Útlánahlutfall 
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Útlán innlánsstofnana jukust um 19,5% (3.819 millj. kr.) á 
árinu 1972, og varð aukningin hjá viðskiptabönkunum 20,3% 
og sparisjóðum 16,7%. Útlánaaukningin árið 1972 varð því um 
2,5% minni en árið áður, er aukningin nam 22%. Mest hægði 
á aukningarhraðanum hjá sparisjóðum, en útlán þeirra höfðu 
aukizt um tæp 26% árið 1971, en útlán viðskiptabanka það ár 
höfðu aukizt um 22,3%. 
Eins og fyrr greinir jukust endurkaup Seðlabankans á afurða-
víxlum mjög verulega á árinu 1972. Andvirði þessara vixla er 
talið með í útlánatölum innlánsstofnana hér að ofan, en sé leið-
rétt fyrir því, jukust önnur útlán innlánsstofnana heldur hæg-
ar eða um 18,2% (3.182 millj. kr.), en höfðu aukizt um 22,5% 
(3.221 millj. kr.) árið 1971. 
Sé litið nánar á útlán innlánsstofnana, kemur í ljós, að rösk-
lega þrír fjórðu af útlánaaukningunni 1972 fóru til fyrirtækja, 
rúmlega fimmtungur til einstaklinga — að mestu lán tengd 
húsnæði — og aðeins um 2,5% til opinberra aðila og fjárfestingar-
lánasjóða. útlánaaukningin varð mest til sjávarútvegs eða 747 
millj. kr. (718 millj. kr. árið 1971), verzlunar 633 millj. kr. 
(573 millj. kr.), iðnaðar 614 millj. kr. (139 millj. kr.) og land-
búnaðar 401 millj. kr. (221 millj. kr. árið 1971). 
Eins og árið áður jukust heildarinnstæður innlánsstofnana (þ, e. 
velti- og spariinnstæður ásamt innstæðum á geymslureikn-
ingi vegna innflutnings) nokkru hægar en útlán eða um 
17% (3.425 millj. kr.), en höfðu aukizt um 20% árið 1971. 
Þannig dró heldur meira úr aukningu innlána en útlána á sl. 
ári eða um 3% miðað við 2,5% í útlánum. Þetta kom að jöfnu 
fram í aukningu velti- og spariinnlána, sem hvort tveggja juk-
ust 3 % hægar en árið 1971. en veltiinnlán jukust alls um 19% 
(759 millj. kr.) og spariinnlán um 16,5% (2.634 millj. kr.). 

Breyting veltiinnstæðna 1972 stafaði eingöngu af aukningu hjá 
viðskiptabönkum (23,2%), þar eð veltiinnlán hjá sparisjóðum 
drógust lítið eitt saman. Spariinnlán hjá sparisjóðum jukust hins 
vegar um 17,5% eða heldur meira en hjá viðskiptabönkum, e.n 
hjá þeim varð aukningin 16,8%. Endanlegar tölur liggja ekki 
enn fyrir um innstæðuþróun innlánsdeilda kaupfélaga, en um 
frekar litla aukningu virðist hafa verið að ræða á árinu. 
Á undanförnum árum hefur hlutfallið á milli útlána og inn-
lána farið vaxandi, sem hefur endurspeglazt í versnandi lausa-
fjárstöðu innlánsstofnana. En til þess að fá sem gleggsta yfirsýn 
yfir raunverulega útlánagetu innlánsstofnana á hverjum tíma 
verður annars vegar að draga endurkaup Seðlabankans frá heild-
arútlánum, en hins vegar að draga bundnar innstæður innláns-



stofnana hjá Seðlabankanum frá heildarinnstæðum. Þegar leið-
rétt hefur verið fyrir beinum áhrifum Seðlabankans á útlána-
getu þeirra miðað við ráðstöfunarfé, kemur í ljós, að hlutfall 
útlána af innlánum hefur hækkað úr 105% í árslok 1969 í 
110% um sl. áramót, þ. e. í árslok 1972 voru útistandandi 
lán einum tíunda hærri en innstæður, enda versnaði lausa-
fjárstaða innlánsstofnana um tæpar 1.200 millj. kr. á síðast-
liðniim þremur árum, eins og fyrr greinir. Hefur þessi útlána-
aukning innlánsstofnana umfram aukningu innlána átt veruleg-
an þátt í eftirspurnarþenslu á þessu tímabili. 
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STARFSEMI FJÁRFESTINGARLÁNASJÓÐA 
OG LÍFEYRISSJÓÐA 

Lánastofnanir utan 
innlánsstofnana 

Starfsemi fjárfest-
ingarlánasjóða 
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Fyrir utan bankakerfið sjálft er starfandi viðtækt kerfi lána-
stofnana, sem annast margvíslega lánaþjónustu við einstakl-
inga, atvinnufyrirtæki og hið opinbera. Stofnanir þessar hafa 
það einkenni sameiginlegt að taka ekki við innlánum, gagnstætt 
innlánsstofnunum, en í stað þess eru þær fjármagnaðar með 
lántökum, skatttekjum og öðrum framlögum auk eigin fjár. 
Stærsti hópur þessara stofnana eru fjárfestingarlánasjóðir, 16 
að tölu, að mestu í eigu eða undir yfirráðum ríkisins. Heildar-
eignir sjóðanna eru áætlaðar vera um 16,9 milljarðar króna í 
árslok 1972, og eru þá kröfur þeirra innbyrðis ekki taldar með. 
Hafa heildareignir sjóðanna vaxið um rúm 17% á ári að meðal-
tali sl. þrjú ár, en árið 1972 jukust þær um nær 20%. Til sam-
anburðar eru heildareignir innlánsstofnana á efnahagsreikn-
ingi 33,5% milljarðar kr. í árslok 1972, og hafa þær aukizt um 
tæp 23% á ári til jafnaðar sl. þrjú ár. 
Annar helzti flokkur lánastofnana eru lífeyrissjóðirnir, en þeir 
voru 94 að tölu í árslok 1972. Endanlegar tölur um efnahag 
þeirra og fjármagnsflæði árið 1972 eru ekki fyrir hendi, en 
eru áætlaðar hér. Í árslok 1972 eru heildareignir lífeyrissjóð-
anna taldar vera 6,2 milljarðar kr. borið saman við 4,8 milljarða 
kr. í árslok 1971. Á sl. þrcm árum hafa eignir lífeyrissjóð-
anna vaxið um 26% á ári að meðaltali, en það er langhraðasti 
vöxtur, sem fyrir hendi er í öllu fjármálakerfinu. 
Það einkenndi mjög starfsemi fjárfestingarlánasjóða 1972, að 
stjórnvöld lögðu stóraukna áherzlu á fjárfestingu í sjávarútvegi, 
landbúnaði og íbúðabyggingum. Lagði þessi stefna aukin verk-
efni á fjárfestingarlánasjóðina, sem þeim var ekki gert kleift 
að mæta með aukningu eigin fjár eða eftir venjubundnum lán-
töku- og tekjuleiðum. Myndaðist því mikill halli í heildarfjár-
mögnun sjóðanna, sem varð að jafna með lántökum hjá Seðla-
bankanum og erlendis, en hvort tveggja hefur mikil þenslu-
áhrif á efnahagslífið og átti sinn þátt i að auka misvægi milli 



framleiðslu og eyðslu á árinu. Auk talna, sem hér fylgja um 
útlán og fjárstreymi sjóðanna, er nánari grein gerð fyrir fjár-
streymi einstakra sjóða i 24. og 25. töflu í töflusafni hér aftan við. 

Fjárstreymi fjárfestingarlánasjóða. 
Hreyfingar í millj. kr. 

Ný útlán fjárfestingarlánasjóða jukust úr 2.873 millj. kr. 1971 
í 4.042 millj. kr. 1972, sem er 41% aukning, borið saman við 
rúmlega 20% meðalaukningu á árunum 1970 og 1971. Útlán 
sjóðanna til atvinnuveganna jukust úr 1.755 millj. kr. 1971 í 
2.488 millj. kr. 1972. Er það aukning um 733 millj. kr. á árinu, 
en af henni gengu 154 millj. kr. til landbúnaðar, 500 millj. kr. 
til sjávarútvegs og 89 millj. kr. til iðnaðar. Lán til íbúðabygg-
inga úr fjárfestingarlánasjóðum jukust um 257 millj. kr. frá 
1971 til 1972 upp í 1.196 millj. kr. 
Lántökur sjóðanna jukust úr 1.329 millj. kr. 1971 í 2.300 millj. 
kr. 1972, og hækkaði hlutdeild þeirra í fjármögnun nýrra útlána 
sjóðanna úr 46% 1971 í 57% 1972. Þessi aukning lánsfjár-
öflunar frá 1971 til 1972 var nær öll fengin með þrennu móti; 
sölu spariskírteina, lántökum í Seðlabankanum og erlendum 
lántökum. Lánsfjármögnun eftir öðrum leiðum, sem hefðbundn-
ar hafa verið á undanförnum árum, stóð nær í stað. 
Þegar í ljós kom, að sjóðirnir mundu þurfa á miklu nýju lánsfjár-
magni að halda á árinu 1972, var horfið að því ráði að ætla 
þeim hluta af því fé, sem aflaðist með sölu spariskírteina ríkis-



sjóðs. Var áætlað að stórauka sölu þeirra frá árinu áður eða 
upp í 500 millj. kr. 1972. Ekki reyndist þó unnt að selja nema 
360 millj. kr., og var sú upphæð látin ganga til Framkvæmda-
sjóðs, sem notaði hana til endurlána. Þá voru lántökur hjá Seðla-
hankaniun miklar, sem stafaði af því, að fjárþörf Fiskveiðasjóðs 
reyndist mun meiri en gert hafði verið ráð fyrir í upphafi og 
voru ekki tök á að fjármagna hana með öðru móti. Þá var og 
lausaskuldum Stofnlánadeildar landbúnaðarins við Seðlabank-
ann breytt í föst lán á árinu. Alls námu nýjar lántökur fjár-
festingarlánasjóðanna til langs tíma hjá Seðlabankanum 390 
millj. kr. á árinu 1972. Þar af fóru 107 millj. kr. til endur-
greiðslu á bráðabirgðalánum hjá bankanum, sem auk afborg-
ana og ýmissa smærri lánahreyfinga varð þess valdandi, að 
kröfur bankans á fjárfestingarlánasjóði jukust nettó um 295 
millj. kr. árið 1972. Þá voru erlendar lántökur sjóðanna stór-
auknar á árinu eða úr 282 millj. kr. 1971 í 617 millj. kr. 1972, 
en á því ári voru erlend lán eingöngu tekin af Framkvæmda-
sjóði: 5 millj. dollara hjá First Nat. City Bank í New York og 
90 millj. Luxemborgarfranka frá Viðreisnarsjóði Evrópu. Auk 
þess samdi Fiskveiðasjóður um lán í Japan að fjárhæð 10 millj. 
dollara, en það lán hafði ekki komið til útborgunar fyrir árs-
lok 1972, og greiðist það eftir því, sem skipaafhendingum frá 
Japan miðar áfram. Upphaflega hafði verið samið um lán í yen-
um vegna smíði 9 togara í Japan, en með þessari lántöku var 
því breytt í Bandaríkjadollara. 
Lántökur sjóðanna hjá viðskiptabönkunum minnkuðu úr 314 
millj. kr. 1971 í 269 millj. kr. 1972, en það stafar fyrst og fremst 
af tilfærslum milli ára í efndum á samkomulagi viðskiptabank-
anna við Framkvæmdasjóð um lánveitingar til hans. Þá námu 
lántökur Byggingarsjóðs ríkisins hjá Atvinnuleysistryggingar-
sjóði 166 millj. kr., sem er álíka upphæð og árið áður. Innkom-
inn skyldusparnaður jókst um 85 millj. kr. í 422 millj. kr., en 
á móti jukust endurgreiðslur um 37 millj. kr., þannig að hrein 
aukning nam aðeins 48 millj. kr. 

Starfsemi Lánastarfsemi lífeyrissjóðanna stórjókst á árinu 1972. Ný út-
lífeyrissjóða lán sjóðanna eru talin hafa aukizt úr tæpum 1.000 millj. kr. 

1971 í 1.500 millj. kr. 1972, eða um rúm 50%. Af þessari upp-
hæð er talið, að um 1.200 millj. kr. hafi farið í útlán til sjóðfélaga 
sjálfra. Einnig er vitað, að lífeyrissjóðir hafa lánað fjárfestingar-
lánasjóðum 191 millj. kr. á árinu, en þar af voru 118 millj. kr. 
lánaðar í formi skuldabréfakaupa lífeyrissjóða af Byggingarsjóði 
ríkisins. Voru þetta sérstök skuldabréf, gefin út fyrir lífeyris-

46 sjóðina til 10 ára með jöfnum árgreiðslum (annuitet), 5% nafn-
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vöxtum og verðbótum á höfuðstól og vexti eftir hækkuu á vísi-
tölu byggingarkostnaðar. 

Fjárstreymi lífeyrissjóða 

Iðgjaldatekjur sjóðanna eru taldar hafa niunið um 1.650 millj. 
kr. 1972, en að frádregnum lifeyrisgreiðslum eru þær taldar 
um 1.080 millj. kr. borið saman við 646 millj. kr. 1971, en það 
þýðir vöxt um tvo þriðju á árinu 1972 frá árinu áður. Stafar 
þessi vöxtur að hluta af launahækkunum, sem urðu 1972, en 
hins vegar er hér um að ræða hækkun í hundraðshluta iðgjalda 
þeirra sjóða, er hófu starfsemi sina í ársbyrjun 1970. Sjóðir 
þessir sömdu um það í upphafi, að á fyrsta starfsári þeirra 
skyldi iðgjaldahundraðshluti sjóðsfélaga vera 1% af launum, 
en atvinnurekendur greiddu 1 1/2 á móti. Skyldu hundraðs-
hlutar þessi hækka árlega í jöfnum skrefum þar til árið 1973, 
er hlutur sjóðfélaga væri kominn í 4% af launum og hlutur 
atvinnurekenda í 6%. Má þvi búast við, að vöxturinn í iðgjalda-
tekjum sjóðanna haldi áfram á þessu ári, en úr því taki að draga 
úr honum. 



YFIRLIT YFIR LÁNAMARKAÐINN 

Í köflunum hér að framan hefur verið gerð grein fyrir þróun 
peningamála og lánveitingum bankakerfis, fjárfestingarlánasjóða 
og lífeyrissjóða og fyrir erlendum lántökum. Nú verður leitazt 
við að gefa heildaryfirlit yfir lánsfjárframboð á innlendum 
lánamarkaði auk erlendra lána, sem tekin voru beint af lán-
þegum. 
Eins og meðfylgjandi tafla sýnir, jukust útlán innlendra lána-

Heildarlánsfé stofnana alls um 7.334 millj. kr. á árinu 1972, sem er 22,2% 
aukning á árið á undan, en þá höfðu útlán þessara aðila aukizt 
alls um röskar 6.000 millj. kr. Það skal strax tekið fram, að í 
þessum kafla er eingöngu fjallað um skuldaaukningu lánþega, 
þ. e. verga útlánaaukningu að frádregnum afborgunum. Enn-
fremur skal á það bent, að með „lánþegum" er átt við þá aðila, 
sem lán hafa tekið hjá lánastofnunum hverju sinni. Auk inn-
lendra lána tóku lánþegar sjálfir (þ. e. án milligöngu lánastofn-
ana, sem þá telja viðkomandi endurlán með eigin útlánum) 
löng erlend lán að fjárhæð 1.890 millj. kr., en skammtíma er-
lend lán og viðskiptaskuldir drógust saman um 455 millj. kr., 
þannig að beinar erlendar skuldir lánþega jukust alls um 1.435 
millj. kr. á árinu 1972. Þetta er tæplega 600 millj. kr. lægri 
skuldaaukning en árið áður, en þá jukust löng erlend lán, tekin 
beint af ríkinu, sveitarfélögum og atvinnuvegunum, um tæpar 
2.500 millj. kr. og skammtima lán um tæpar 700 millj. kr. Heild-
arlántökur lánþega frá innlendum lánastofnunum og erlend-
um aðilum námu þvi alls 8.769 millj. kr. á árinu 1972, sem 
var röskum 400 millj. kr. lægri fjárhæð en árið áður. 

Innlend lán Sé litið á útlán innlendra lánastofnana og skiptingu lánanna 
eftir lánþegum, kemur í ljós, að atvinnuvegirnir (rikisfyrirtæki 
þar talin með) fengu, eins og vænta mátti, hlutfallslega mest 
eða um þrjá fimmtu hluta útlánaaukningar bæði árin 1971 og 
1972, þó heldur meira seinna árið. íbúða- og húseigendur hafa 
svo fengið bróðurpartinn af því, sem eftir var, eða 36,1% af 

48 heildinni árið 1972 og 32,5% árið 1971, en þar voru þyngst á 



Innlendur lánamarkaður1 og erlendar lántökur 1971 og 1972 
(Nettó-hreyfingar í millj. kr.) 

Lánþegar 

1 Innbyrðis viðskipti lánveitenda hafa verið dregin frá útlánum þeirra. 
2 Endurlánað erlent lánsfé banka og sjóða (449 millj. kr. 1971 og 762 millj. 

kr.) er talið með útlánum viðkomandi stofnana; þó ekki bókfærð hækkun 
v/gengisbreytingarinnar í desember 1972. 

3 Að nokkru áætlað. 
4 Lántökur lánastofnana ekki taldar með (sjá ath. 2). 
5 Áhættufjármagn, innflutt vegna ÍSAL, ekki talið með (1.726 millj. kr. 1971 

og 240 millj. kr. 1972). 
6 Ríkisfyrirtæki talin með. 

metunum útlán Byggingarsjóðs ríkisins og lifeyrissjóða, þó að 
bankakerfið hafi reyndar einnig lánað verulegar fjárhæðir til 
íbúðaeigenda. Nettóaukning innlendra lána til ríkisins og sveit-
arfélaga á árinu 1972 var hins vegar innan við 1% (67 millj. 
kr.) af heildinni, en hafði verið 5,5% (332 millj. kr.) árið 1971. 
Af meðfylgjandi töflu sést, að bankakerfið lánar hlutfallslega 



langmest til atvinnuveganna. Þannig fengu atvinnuvegirnir rúm 
85% af útlánaaukningu bankakerfisins árið 1972 borið saman 
við 74% árið á undan. Fjárfestingarlánasjóðir lánuðu röskan 
helming útlánaaukningar sinnar til atvinnuveganna eða 56% 
af heildinni árið 1972 og 53% árið 1971. Hins vegar lánuðu 
lifeyrissjóðir aðeins um 6% útlánaaukningar til atvinnuveganna 
bæði árin 1971 og 1972. 
Eins og áður segir, fengu íbúðaeigendur bróðurpartinn af út-
lánaaukningu lánastofnana til annarra en atvinnuvega. Það skal 
strax tekið fram, að hér er um að ræða lán, tengd íbúðarhúsnæði 
á einhvern hátt, án tillits til þess, hvort um er að ræða nýbygg-
ingu, endurbót eða einungis veðsetningu eldri fasteignar. Líf-
eyrissjóðir lána hlutfallslega langmest til íbúðaeigenda eða um 
og yfir 90% af útlánaaukningu sinni árin 1971 og 1972. Fjár-
festingarlánasjóðir (þ. e. fyrst og fremst Byggingarsjóður ríkis-
ins, Byggingarsjóður verkamanna og Veðdeild Búnaðarbankans) 
lánuðu um 35% útlánaaukningar sinnar á árinu 1972 til íbúða-
eigenda og um 42% á árinu 1971. Viðskiptabankar og sparisjóðir 
lánuðu hins vegar töluvert minna til íbúðaeigenda, en þó fóru 
um 20% útlánaaukningar bankakerfisins árið 1972 til íbúða-
eigenda og rösk 15% árið þar á undan. 

Sé litið á erlendar lántökur lánþega til langs tíma (þ. e., eins og 
Erlend lán áður greinir, að frátöldum erlendum lántökum innlendra lána-

stofnana til endurlána), kemur í ljós, að á árinu 1972 var nær ein-
göngu um að ræða skuldaaukningu ríkissjóðs og ríkisstofnana 
svo og sveitarfélaga, en lán atvinnuveganna (þ. m. t. ríkisfyrir-
tæki) jukust mjög litið. Löng erlend lán ríkissjóðs og ríkisstofn-
ana jukust um röskar 1.500 millj. kr. eða fjóra fimmtu hluta 
erlendrar skuldaaukningar þessara aðila borið saman við 935 
millj. kr. aukningu árið 1971, sem nam tæpum tveim fimmtu 
erlendrar skuldaaukningar sömu aðila. Löng erlend lán sveitar-
félaga jukust um tæpar 300 millj. kr., aðallega vegna hitaveitu-
og raforkuframkvæmda, en höfðu ekki aukizt um meira en 25 
millj. kr. árið 1971. Löng erlend lán atvinnuveganna jukust 
hins vegar aðeins um tæpar 100 millj. kr. á árinu 1972, en höfðu 
aukizt um meira en 1.500 millj. kr. árið áður. Var það fyrst 
og fremst mikill innflutningur skipa og þó sérstaklega flugvéla, 
sem orsakaði hið mikla lánsfjárinnstreymi atvinnuveganna á 
árinu 1971. Erlend skammtíma lán og viðskiptaskuldir minnk-
uðu um 455 millj. kr. á árinu 1972, en höfðu aukizt um tæpar 
700 millj. kr. árið áður. Hér er aðallega um að ræða breytingar 
á vörukaupalánum, ógreiddum útflutningi og viðskiptaskuldum 
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skipa-, flug- og tryggingarfélaga, en verulegar breytingar geta 
ávallt orðið á þessum liðum frá ári til árs. 
Eins og fyrr greinir, jókst heildarframboð lánsfjár hjá innlend-

Skipting á lánþega um lánastofnunum og erlendum aðilum alls um 8.769 millj. kr. 
á árinu 1972 borið saman við 9.181 millj. kr. aukningu árið 1971. 
Um helmingur þessarar lánaaukningar (4.302 millj. kr.) fór 
til atvinnuveganna á árinu 1972, sem var nokkru minna en 
árið áður, er atvinnuvegirnir fengu röska þrjá fimmtu heildar-
lánsfjár (5.609 millj. kr.). íbúðaeigendur fengu um þrjá tí-
undu lánsfjáraukningar (2.646 millj. kr.), sem var töluvert 
meira en árið 1971, en það ár nam hlutur þeirra fimmtungi 
lánaaukningar (1.948 millj. kr.). Skuldaaukning annarra einka-
aðila (þ. e. einstaklinga og fjölskyldna) var um 1—2% bæði 
árin 1971 og 1972 og þó heldur nær 1% seinna árið. Lán til 
ríkissjóðs og ríkisstofnana jukust um röskar 1.400 millj. kr., 
rúmlega 200 millj. kr. meira en 1971, og hækkaði hlutdeild 
rikissjóðs og rikisstofnana úr 12,8% í 16% af heildarlánsfé árið 
1972. Hlutdeild sveitarfélaga í lánsfjáraukningunni var hins 
vegar svipuð bæði árin 1971 og 1972 eða 3—4%. 
Hér að framan hefur verið fjallað um heildarframboð lánsfjár 
og skiptingu þess á helztu lánþegahópa, en ekki hefur verið 
fjallað um skiptingu lána eftir notkun (þ. e. eftir því, hvort 
um hefur verið að ræða lán til fjárfestingar eða rekstrar). Upp-
lýsingar mn skiptingu lánanotkunar eru enn takmarkaðar, eink-
um að því er varðar lán viðskiptabanka og sparisjóða, þó að 
vitað sé, að þessar stofnanir láni aðallega til rekstrar. Hins vegar 
lána aðrar lánastofnanir nær eingöngu til fjárfestingar. Þá má 
gera ráð fyrir, að löng erlend lán séu eingöngu tekin vegna 
fjárfestingar, en skammtíma lán og viðskiptaskuldir vegna rekstr-
ar. Enn sem komið er skortir á um upplýsingar, til þess að hægt 
sé með góðu móti að tengja útlánatölur lánastofnana saman 
við þjóðhagsstærðir, t. d. fjármunamyndun varanlegra fjármuna 
og birgðabreytingar svo og hlutdeild lánastofnana í miðlun inn-
lends sparnaðar. Vandinn er ekki einungis sá, að enn skortir 
upplýsingar um skiptingu útlána viðskiptabanka og sparisjóða 
eftir notkun, heldur skortir einnig upplýsingar um lánaveltu 
sömu aðila, þ. e. tölur um verg útlán og afborganir lána. Einnig 
vantar að mestu upplýsingar um birgðabreytingar annarra en 
útflutningsvara og bústofns. 

Innlendur sparnaður Þrátt fyrir ofangreinda örðugleika verður hér leitazt við að setja 
fram hugmyndir um hlutverk lánastofnana í dreifingu innlends 
sparnaðar, en neðangreindar tölur sýna, hvernig vergur inn-
lendur sparnaður er fenginn úr þjóðhagstölum: 
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Eins og þessar tölur sýna, hefur vergur innlendur sparnaður 
minnkað hlutfallslega um 2 % á árinu 1972 eða úr 25,7% árið 
1971 í 23,8% af vergri innlendri verðmætasköpun. 

Innlendur sparnaður Sem fyrr greinir, liggja ekki fyrir tölur um verg útlán banka-
og lánastofnanir kerfisins, en slíkar tölur eru fyrir hendi hjá öðrum lánastofn-

unum. Á grundvelli þeirra hefur verg útlánaaukning lánastofn-
ana að frádregnum endurlánuðum erlendum lánum verið áætl-
uð alls um 8.800 millj. kr. árið 1972 og 7.640 millj. kr. árið 
1971. Áherzla skal á það lögð, að hér er um mjög grófa reikn-
inga að ræða. Engu að síður má ætla samkvæmt þessum niður-
stöðum, að á árinu 1972 hafi næstum þrír fimmtu hlutar vergs 
innlends sparnaðar farið í gegnum dreifingarkerfi innlendra 
lánastofnana, sem er mjög svipað hlutfall og árið áður. Rösk-
lega tveimur fimmtu hlutum innlends sparnaðar hefur því verið 
ráðstafað beint af sparendum sjálfum. 
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UM REKSTUR BANKANS OG STARFSEMI 

Rekstrarhagnaður Seðlabankans á árinu 1972 varð 5,7 millj. kr. 
Rekstur Seðlabankans samkvæmt rekstrarreikningi. Til gjalda höfðu þá verið færðir 

9% vextir af eigin sjóðum bankans (57,4 millj. kr.) og 15% 
arður af stofnfé. Arðgreiðslan er lögð í Arðsjóð, en hálfum 
tekjum hans er árlega ráðstafað til starfsemi Vísindasjóðs. Þátt-
taka í kostnaði Framkvæmdastofnunar ríkisins nam 8,2 millj. 
kr. á árinu og framlag til Landhelgissjóðs 5,0 millj. kr. Lands-
útsvar var nú lagt á bankann í fyrsta sinn og nam 1,9 millj. kr. 
Til ráðstöfunar komu alls 11,3 millj. kr. að meðtöldum óráð-
stöfuðum tekjuafgangi frá fyrra ári, 5,6 millj. kr. Bankaráð 
ákvað að leggja í húsbvggingarsjóð 5,1 millj. kr., í arðjöfnunar-
sjóð 1,4 millj. kr. og 0,4 millj. kr. í varasjóð. Óráðstafaður tekju-
afgangur til næsta árs verður því 4,4 millj. kr. 

Miklar breytingar urðu á daglegri gengisskráningu á árinu, og 
ollu þær nettólækkun á eignum bankans að upphæð 122,7 millj. 
kr. miðað við lokaskráningu ársins. Upphæðin var tekin af 
gengisreikningi bankans, en sá reikningur er ætlaður til að mæta 
verðmætasveiflum, sem orsakast af daglegum gengisbreytingum. 
Hinn 20. desember var ákveðin lækkun á stofngengi íslenzku 
krónunnar og með lögum mælt fyrir um færslu þar af leiðandi 
gengismunar bankanna á gengisbreytingareikning við Seðla-
bankann. Nettóuppfærsla á erlendum reikningum Seðlabankans 
vegna gengisbreytingarinnar nam 512,1 millj. kr. í árslokin, og 
hafði sú upphæð þá verið færð á gengisbrevtingareikninginn. 
Óuppgert gengistap annarra aðila var talið nema 134,8 millj. kr. 
í lok ársins. 
Samkvæmt ákvörðun bankastjórnarinnar voru gamlir seðlar í um-
ferð, sem innkallaðir höfðu verið með auglýsingu 15. janúar 1970, 
afskrifaðir og andvirðið, 11,1 millj. kr., fært á varasjóð í árs-
lokin. 

Á árinu 1972 kom fram hagnaður af seldum erlendum verð-
53 bréfum að upphæð 7,0 millj. kr., og var sú fjárhæð færð í vara-



sjóð. Eldri skráningarhagnaður erlendra verðbréfa að upphæð 
38,1 millj. kr. var færður á gengisreikning. Tvær síðastnefndar 
upphæðir tilheyra nokkrum undangengnum árum og færast því 
ekki í rekstrarreikning ársins 1972. 

Stofnfé og eigin sjóðir Seðlabankans námu 740,3 millj. kr. í lok 
ársins 1972 og höfðu því lækkað um 3,4 millj. kr. á árinu. Arð-
sjóður nam 58,1 millj. kr. í árslokin og hafði þá lagt til Vísinda-
sjóðs 9,7 millj. kr. af tekjum ársins 1972. 

Byggingarmál Teikning að nýrri byggingu Seðlabanka Íslands við Sölvhólsgötu 
Seðlabankans var samþykkt á fundi byggingarnefndar 14. desember sl. Lóð 

þessa fékk Seðlabankinn í makaskiptum við Reykjavíkurborg, 
eftir að bankinn hafði fallið frá því að byggja á lóðunum Frí-
kirkjuvegi 11 og 13. 
Bygging sú, sem nú hefur verið samþykkt, er fjórar hæðir, að 
gólffleti tæplega 2.800 m 2 , en rúmmál byggingarinnar um 10.000 
m 3 . Auk þess er tvöfaldur kjallari, sem nær yfir alla lóðina, og 
eru um 60% af honum ætluð undir bílageymslu, sem Reykja-
víkurborg mun eiga ásamt bankanum. 
Hin nýja bygging er mjög miðuð við hinar sérstöku þarfir, sem 
Seðlabankinn hefur fyrir öruggar geymslur fyrir peningaseðla, 
mynt og önnur verðmæti. Verða í kjallara stórar og mjög trygg-
ar fjárgeymslur auk sérstakrar öryggisaðstöðu við flutning pen-
inga og annarra verðmæta. 
Þá er einnig gert ráð fyrir því, að í byggingunni verði til húsa 
sameiginleg rafreiknimiðstöð allra bankanna. Mun vélasalurinn 
verða í kjallara byggingarinnar, en skrifstofuaðstaða á efri 
hæðum. Hefur undirbúningsfyrirtæki rafreiknimiðstöðvar þeg-
ar verið stofnað og er þess vænzt, að hún geti leitt til mjög mik-
illar hagræðingar og mannaflasparnaðar í rekstri bankakerfisins. 

Seðlar og mynt Nú er fyrir nokkru lokið þeirri endurskipulagningu á seðla- og 
myntútgáfunni, sem hófst með útgáfu 10 kr. peninga 1968 og 
lauk með útgáfu 5000 kr. seðils í apríl 1970. Í árslok var hlut-
deild 5000 kr. seðla 55,3% af seðlaveltunni, en hlutdeild 1000 
kr. seðla var þá komin niður í 32,2% úr 82,4% í árslok 1970. 
Þannig hefur tilkoma 5000 kr. seðla svo og útgáfa myntar í 
stað smæstu seðlastærðanna haft í för með sér verulega fækkun 
á seðlum í umferð og orðið til hagræðis fyrir almenning og pen-
ingastofnanir. Má í því sambandi geta þess, að á árinu 1967 
störfuðu 9 manns í Seðlabankanum við greiningu, talningu og 
pökkun innkominna seðla, en nú anna 6 manns þessum störf-
um. Við mynttalningu starfar aftur á móti aðeins einn maður, 

54 en þar er hægt að koma mikið við vélum, þar sem mannshöndin 



kemur vart nærri. Á árinu fóru þannig um mynttalningu Seðla-
bankans 18,1 millj. peningar, en um seðlagreiningu fóru 9,7 
milljón seðlar. Engin skiptimynt var slegin með ártalinu 1972. 

Í febrúarmánuði kom fram þingsályktunartillaga á Alþingi um 
tíföldun á verðgildi krónunnar, og var hún send Seðlabankan-
um til umsagnar. Í samráði við bankaráðið svaraði bankastjórn-
in erindi þessu, og fvlgdi með því skýrsla, þar sem fjallað er um 
stefnumörkun í gjaldmiðilsmálunum. Kemur þar fram sú skoð-
un bankans, að tíföldun gjaldmiðils nú sé ekki hagkvæm. Hins 
vegar væri æskilegt, að 10-eyringar og seinna 50-eyringar 
verði fljótlega felldir niður, þannig að ein króna yrði minnsta 
mynteiningin. Síðar mætti huga að hundraðföldun gjaldmið-
ilsins, ef fvrir því væri almennur stuðningur. Tillögur bankans 
um samsvarandi breytingu á löggjöf um gjaldmiðil voru þó 
ekki lagðar fram á árinu, og er nú unnið að frekari undirbún-
ingi þess máls. 

Hinn 11. febrúar tóku gildi breyttar reglur um endurkaup af-
urðavíxla með veði í útflutningsafurðum. Var ákveðið, að end-
urkaup næmu hæst 58,5% áætlaðs skilaverðs afurðanna í stað 
hæst 55%, sem verið hafði. Aðrir skilmálar endurkaupa breytt-
ust ekki. Breytingin náði til útflutningsafurða, sem framleidd-
ar voru frá og með byrjun ársins. Jafnframt var gengið út frá þvi. 
að viðskiptabankarnir veittu áfram viðbótarlán, er næmu 16.5%, 
áætlaðs skilaverðs afurðanna, þannig að heildarlán út á útflutn-
ingsafurðir næmu 75% áætlaðs skilaverðs. 

Hinn 8. nóvember birti Seðlabankinn reglur um endurkaup af 
hans hálfu frá viðskiptabönkum á víxlum (framleiðslulánnm) 
út á birgðir fullunninna iðnaðarvara og þegar sérstaklega stend-
ur á hráefnum og vörum í vinnslu. Meðal skilyrða fyrir þess-
um endurkaupum er: 
a) að hinar fullunnu vörur séu samkynja, auðseljanlegar og hafi 

verið á markaði í 12 mánuði a. m. k., 
b) að verðmæti ársframleiðslu fyrirtækis sé ekki undir ákveðnu 

lágmarki, sem Seðlabankinn setur fyrir hverja atvinnugrein, 
c) að fyrir liggi endurskoðaður efnahags- og rekstrarreikningur 

ásamt rekstrar- og greiðsluáætlunum, sem Seðlabankinn get-
ur byggt mat sitt á efnabag og lánsfjárþörf viðkornandi fyr-
irtækis á, svo og lýsing á starfseminni. 

Frekari skilyrði eru sett fyrir þessum lánum, en stefnt að því 
í bvrjun, að endurkaupin taki fyrst og fremst til iðnaðarvara. 
sem ætlaðar eru til útflutnings. 
Til grundvallar hinum nýju reglum eru lög um veðtryggingu 



iðnrekstrarlána nr. 47/1972, er afgreidd voru frá Alþingi í maí-
mánuði. 

Um vexti Vextir af inn- og útlánum við innlánsstofnanir hafa í aðal-
atriðum verið óbreyttir frá 1. janúar 1966. Vextir af innstæðum 
á almennum sparisjóðsbókum, sem taka má út fyrirvaralaust, 
eru 7% á ári, en af bókum, bundnum til 12 mánaða, 9% á ári. 
Vextir af innstæðum á sparisjóðsávisanabókum eru 4 % á ári, 
en af hlaupareikningsinnstæðum 3% á ári. 
Útlánsvextir eru 9—10% á ári. Eru vextir af víxlum 9%, 9 ^ % 
eða 10%, og fer það aðallega eftir tímalengd víxla, hvaða vextir 
eiga við. Af skuldabréfum eru vextir 9 1 /2% eða 10% á ári eftir 
tryggingum. Vextir af skuldum á hlaupareikningum eru 7% 
dagvextir á ári, reiknaðir mánaðarlega eftir á, auk 3 % viðskipta-
gjalds af upphæð lánsheimildar. 
Vextir af afurðalánum eru breytilegir. Víxlar, endurseldir Seðla-
bankanum vegna útflutningsafurða, eru með 6% ársvöxtum, 
en önnur endurseld afurðalán með 7 1 /2% ársvöxtum. Viðbótar-
lán viðskiptabanka, sem ekki eru endurseld Seðlabankanum og 
veitt eru út á afurðir, svo og útgerðarlán gegn veði í væntan-
legum afla, eru með 8% og 8 1 /2% ársvöxtum. 

Breytt vaxtakjör við Vegna versnandi afkomu viðskiptabanka og sparisjóða voru gerð-
ar nokkrar breytingar á viðskiptakjörum þessara aðila við Seðla-
bankann, svo og á gjaldskrá fyrir innlend viðskipti bauka og 
innlánsstofnana. 
Helztu breytingar á vaxtakjörum Seðlabankans voru þær, að 
vextir af innstæðum á reikningum innlánsstofnana voru hækk-
aðir úr 7% í 8%, og gilti sú hækkun frá byrjun ársins. Þá voru 
vextir af bundnum innstæðum einnig hækkaðir frá sama tíma. 
Greiðast nú af fyrstu 10 millj. kr. innstæðu vextir, sem eru 
21/4% umfram meðalinnlánsvexti hjá hlutaðeigandi stofnun í 
stað 2 % áður, en af öðrum bundnum innstæðum 1 % % umfram 
meðalinnlánsvexti í stað l 1/2%. 
Ný gjaldskrá fyrir innlend viðskipti var gefin út á árinu að 
höfðu samráði við innlánsstofnanir og viðskiptaráðuneytið, og 
tók hún gildi 10. júlí. Var þar meðal annars ákveðið 1% láns-
heimildargjald á ári af hlaupareikningsyfirdrætti, er stendur 
lengur en eitt ár, og ákveðið sérstakt gjald af tékkaviðskiptum 
í verði tékkhefta. 

Reglur um innlánsbindingu voru óbreyttar allt árið, svo og 
vextir af bundnum innstæðum, en þeir eru hæstir 9 1/2%. Bindi-
skylduhlutföll eru því enn 30% af aukningu heildarinnstæðna 
eða 3 % af heildarinnstæðum, hvort sem hærra er. Bundin inn-

Seðlabankann og ný 
gjaldskrá bankanna 

Reglur um 
innlánsbindingu 
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stæða hverrar innlánsstofnunar skal þó ekki fara fram úr 20% 
heildarinnstæðna hjá henni í lok hvers árs, og hafa nú allar 
innlánsstofnanir náð því hámarki, svo að binding nemur í raun 
20% af aukningu innstæðna. 
Vextir af bundinni innstæðu innlánsstofnana voru hækkaðir, 
svo sem að framan greinir. 

Starfsemi Á árinu 1972 framkvæmdi bankaeftirlitið könnun hjá 2 viðskipta-
bankaeftirlitsins bönkum og 38 sparisjóðum. 

Fjöldi viðskiptabanka og sparisjóða og afgreiðslustaða þessara 
stofnana var sem hér segir i árslok 1971 og 1972: 

57 
Seðlabankinn annast fyrir hönd íslenzkra stjórnvalda greiðslu-
viðskipti Íslands bæði við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn (IMF) og 

Bankaeftirlitið fylgist með bókhaldi innlánsdeilda samvinnufé-
]aga, en ekki getur orðið um að ræða eftirlit með starfsemi inn-
lánsdeildanna með sama hætti og á sér stað gagnvart viðskipta-
bönkum og sparisjóðum. þar sem innlánsdeild og viðkomandi 
samvinnufélag hafa ekki aðskilinn fjárhag. Á árinu 1972 fækk-
aði innlánsdeildunum úr 40 í 37. Er hér að framan gerð grein 
fyrir yfirtöku Samvinnubankans á tveim innlánsdeildum, en 
Samvinnubankinn (útibú bankans á Sauðárkróki) yfirtók einnig 
innlánsdeild Samvinnufélags Fljótamanna í Haganesvík. 
Auk hinna eiginlegu eftirlitsstarfa annast bankaeftirlitið fram-
kvæmd á reglum um innlánsbindingu innlánsstofnana. söfnun 
og úrvinnslu reglulegra skýrslna um efnahag og rekstur þessara 
stofnana og önnur störf, sem almennt varða rekstur peninga- og 
lánastofnana. Má í þessu sambandi sérstaklega nefna störf banka-
eftirlitsins á árinu 1972 vegna þeirrar úttektar á bankakerfinu, 
sem gerð var af bankamálanefnd, sem skipuð var í maílok 1972. 



Alþjóðastofnanir 

Alþjóðagjaldeyris-
sjóðurinn 
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Alþjóðabankann (IBRD), svo og systurstofnanir hins síðarnefnda, 
Alþjóðafjármálastofnunina (IFC) og Alþjóðaþróunarstofnunina 
(IDA). 
Á árinu 1972 var aðalfulltrúi Íslands í sjóðráði Alþjóðagjald-
eyrissjóðsins dr. Jóhannes Nordal, en varafulltrúi Jónas H. 
Haralz. Aðalfulltrúi í bankaráði Alþjóðabankans og systurstofn-
ana hans var Lúðvík Jósepsson og Halldór E. Sigurðsson vara-
fulltrúi. Aðalfundir þessara stofnana voru haldnir sameiginlega 
í Washington um haustið, og sóttu þá allir íslenzku fulltrúarnir 
nema Halldór E. Sigurðsson, en Jóhannes Eliasson sótti fundina 
í hans stað. Sameiginlegir fulltrúar Norðurlandanna í sjóðsstjórn 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins voru Erik Brofoss frá Noregi, aðalfull-
trúi, og Sigurgeir Jónsson, varafulltrúi fram til 1. nóvember, 
en Sven Lampe frá Sviþjóð eftir það. Í bankastjórn Alþjóðabank-
ans og systurstofnana hans var Erik Törnqvist frá Finnlandi, 
aðalfulltrúi fram til 1. nóvember, en Hans E. Kastoft frá Dan-
mörku eftir það, og Carl I. Öhman frá Svíþjóð, varafulltrúi. 
Á árinu 1972 ríkti millibilsástand í gjaldeyris- og peningamál-
um eftir mikla viðburði ársins á undan. Voru gjaldeyrisviðskipti 
með nokkurn veginn eðlilegum hætti innan hinna breiðari gengis-
marka, sem tekin voru upp í desember 1971. Þó neyddust Bretar 
til þess að taka upp fljótandi gengi á sterlingspundi í júnimán-
uði. Mikil óvissa var ríkjandi um framtíðarþróun gjaldeyris-
mála, og fór gullverð á frjálsum markaði mjög hækkandi. Við 
þessar aðstæður lamaðist starfsemi Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. 
Á ársfundi Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, sem haldinn var í lok 
september, var samþykkt að setja á laggirnar ráðherranefnd þeirra 
20 landa eða hópa landa, sem fulltrúa eiga í sjóðsstjórninni, til 
þess að endurskoða Alþjóðagjaldeyriskerfið frá grunni. Hóf hún 
störf þegar i stað. Aðalfulltrúi Norðurlanda í nefndinni er Kjell-
Olof Feldt frá Svíþjóð, en á fundum hennar og undirnefndar 
eru fulltrúar frá öllum Norðurlöndum. 
Þriðja úthlutun hinna sérstöku dráttarréttinda fór fram i árs-
byrjun 1972. Úthlutunin nam samtals 3 milljörðum SDR, en 
hlutdeild Íslands í henni nam 2,44 milljónum SDR. Samtals 
hefur Íslandi verið úthlutað jafngildi 654 milljóna króna í sér-
stökum dráttarréttindum miðað við 88,00 kr. stofngengi. Ekki 
hefur náðst samkomulag um frekari úthlutun sérstakra dráttar-
réttinda vegna mikillar aukningar á dollarainnstæðum ýmissa 
landa. 
Á því fjárhagsári Alþjóðabankans, er lauk 30. júni 1971, námu 
útlán bankans 1.966 millj. dollara, útlán Alþjóðaþróunarstofnun-
arinnar 1.000 millj. dollara og lán og hlutafjárframlög Alþjóða-
fjármálastofnunarinnar samtals 116 millj. dollara. Útistandandi 



skuld Íslands við Alþjóðabankann nam 22,6 millj. dollara í árs-
lok 1972. 

Norræn samvinna Seðlabankar Norðurlanda hafa með sér náið samstarf, og halda 
þeir m. a. einu sinni á ári hverju fundi, þar sem rætt er um sam-
eiginleg vandamál. Á árinu 1972 var seðlabankafundurinn hald-
inn í Finnlandi. Seðlabankinn hefur auk þess tekið þátt í störf-
um Fjárhagsnefndar Norðurlanda af Íslands hálfu, en hún 
fjallar um ýmis sameiginleg fjárhagsmálefni, einkum á sviði 
alþjóðafjármála. Nefndin hélt fjóra fundi á árinu, í Svíþjóð. 
Danmörku, Finnlandi og á Íslandi. 

Verðjöfnunarsjóður Á árinu 1972 var starfsemi Verðjöfnunarsjóðs með svipuðum 
fiskiðnaðarins hætti og áður og deildaskipting hin sama, þ. e. fyrir frystar 

fiskafurðir, fyrir mjöl og lýsi (loðnuafurðir) og fyrir saltfisk. 
Heildarinnstæða í Verðjöfnunarsjóði var við árslok kr. 1.254,5 
millj. Með lögum nr. 18/1972 var ákveðið, að innstæða Verð-
jöfnunarsjóðs skyldi gengistryggð. Við gengisbreytingu krón-
unnar i desember 1972 kom þetta ákvæði fyrst til framkvæmda, 
og nam hækkun á innstæðu Verðjöfnunarsjóðs samkvæmt því 
129,6 millj. kr. Er það innifalið í fyrrgreindri upphæð. 
Endanlegt uppgjör fyrir framleiðslu ársins 1971 liggur fyrir, 
og skiptist innheimt fé þannig eftir deildum: 

Frystar fiskafurðir kr. 541.866 þús. 
Saltfiskur — 137.783 — 
Loðnuafurðir — 17.079 — 

kr. 696.728 þús. 

Enn er ekki lokið að fullu innheimtu vegna framleiðslu ársins 
1972, en áætla má, að heildargreiðslur muni nema þessum upp-
hæðum: 

Frystar fiskafurðir kr. 32,0 millj. 
Saltfiskur — 8,5 — 

kr. 40,5 millj. 

Á árunum 1970 og 1971 var þróun verðlags þannig, að eingöngu 
greiddist inn í sjóðinn, þar sem verðlag fór stöðugt hækkandi 
á öllum þeim afurðum, sem koma undir Verðjöfnunarsjóð. Á 
árinu 1972 varð hins vegar mikið verðfall á mjöli og lýsi, og 
hlaut því að koma til greiðslu úr sjóðnum vegna loðnuafurða 
á því ári. Alls námu greiðslur þessar upphæðum sem hér segir: 
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Loðnuafurðir 
Mjöl . . . 
Lýsi . . . 

kr. 35.210 þús. 
— 20.256 — 

kr. 55.466 þús. 

Með lögum nr. 98/1972 var gerð sú breyting á lögum Verðjöfn-
unarsjóðs, að stjórn sjóðsins var heimilað að greiða úr deildum 
fyrir frystar fiskafurðir og saltfiskafurðir sérstakt framlag vegna 
bol- og flatfiskafurða að undanskildum kolategundum, sem fram-
leiddar v o r u á tímabilinu frá 1. október til 31. desember 1972. 
Voru greiðslur þessar í sambandi við fiskverðshækkanir, sem 
orðið höfðu þá nýlega og leiddu til rýrnandi hags frystihúsanna 
og saltfiskverkenda á þessu tímabili. Endanlegt uppgjör hefur 
ekki farið fram, en alls hafa greiðslur þessar numið kr. 85.146 
þús. vegna freðfisks og kr. 10.894 þús. fyrir saltfisk. 
Þrátt fyrir verulegar verðhækkanir, sem urðu á afurðum öðr-
um en loðnuafurðum af framleiðslu ársins 1972, námu greiðslur 
til sjóðsins óverulegum upphæðum, eins og fram kemur af því, 
sem sagt hefur verið hér á undan, og á síðasta ársfjórðungi varð 
að greiða úr sjóðnum vegna freðfisks og saltfisks, án þess að 
þar væri um verðlækkun að ræða. Ástæðan til þessa var að sjálf-
sögðu sú, að ákveða varð grundvallarverð til viðmiðunar veru-
lega hærra en áður, þar sem ekki varð komizt hjá því að taka 
tillit til fiskverðshækkana og mikilla hækkana á tilkostnaði við 
framleiðsluna. 

Lög um Framkvæmdastofnun ríkisins, sem sett voru í desember 
1971, tóku gildi í ársbyrjun 1972. Með lögum þessum var ákveðið, 
að Framkvæmdasjóður Íslands yrði hluti af stofnuninni. Það varð 
að samkomulagi í bvrjun ársins samkvæmt beiðni stjórnar Fram-
kvæmdastofnunar, að Seðlabankinn hefði áfram á hendi starf-
rækslu Framkvæmdasjóðs, þar til annað yrði ákveðið. Fór svo, 
að Framkvæmdasjóður var starfandi í húsakynnum Seðlabank-
ans fram til 1. september 1972, en þá flutti Framkvæmdasjóður 
starfsemi sina alveg inn í húsnæði Framkvæmdastofnunar við 
Rauðarárstíg. Fjórtán starfsmenn voru starfandi við Fram-
kvæmda- og Ríkisábyrgðasjóð, Orkusjóð og Hafnabótasjóð í árs-
lok 1971. Fór um helmingur þessa starfsfólks með Framkvæmda-
sjóði, er hann flutti í Framkvæmdastofnunina. 

Seðlabankinn sér um rekstur Ríkisábyrgðasjóðs í umboði fjár-
málaráðuneytisins samkvæmt samningi frá 1962. 
Starfsemi sjóðsins var öll með svipuðu sniði eins og verið hefur 
undanfarin ár. Sjóðurinn sér um undirbúning og afgreiðslu 
nýrra ríkisábyrgða, innlausn krafna, sem á ríkissjóð falla vegna 



ábyrgða, sem hann hefur tekizt á hendur, og innheimtu sliki'a 
krafna. Ennfremur hefur sjóðurinn með höndum vörzlu og inn-
heimtu ýmissa lána, sem ríkissjóður hefur veitt, bæði af eigin 
fé og af andvirði lána, sem hann hefur tekið. Í sambandi við 
sjóðinn starfar Tryggingardeild útflutningslána, en hennar er 
getið á öðrum stað í skýrslu þessari. 
Umsóknir um ríkisábyrgðir, aðrar en ábyrgðir vegna byggingar-

Nýjar ábyrgðir samvinnufélaga, voru nokkru færri á árinu 1972 en árið á und-
an. Nýjar ábyrgðir, sem afgreiðslu hlutu, voru samtals 57, en 
63 árið áður. Nýjar ábyrgðir vegna byggingarsamvinnufélaga 
jukust hins vegar mjög og urðu 968, en 773 árið 1971. Heildar-
fjöldi nýrra ábyrgða, sem ríkissjóður tókst á hendur, varð því 
1025, en 836 árið á undan. Heildarfjárhæð nýrra ábyrgða árið 
1972 varð 1.000 millj. kr., sem er 583 millj. kr. hærri fjárhæð 
en árið áður, en þá námu nýjar ábyrgðir 417 millj. kr. Skipt-
ingu ábyrgða eftir lánstilgangi má sjá á yfirlitinu, sem fylgir 
hér á eftir: 

417 1025 1000 

Eins og sjá má á yfirlitinu hafa ábyrgðir vegna hafnarlána lækk-
að litið eitt eða um 7 millj. kr., og mjög mikil lækkun hefur 
orðið á vatnsveituábyrgðum. Ábyrgðir vegna byggingarsam-
vinnufélaga hafa hækkað verulega eða um 89 millj. kr. Á ár-
inu voru samþykkt lög um heimild fyrir ríkissjóð til að ábyrgj-
ast lán til kaupa á skuttogurum. Nema ábyrgðir samkvæmt 
þeirri heimild 596 millj. kr. Lög þessi heimila ríkissjóði að 
ábyrgjast 80% af kaupverði skuttogara, en eiginleg áhætta ríkis-
sjóðs vegna ábyrgða þessara er mun lægri, þar eð gert er ráð 
fyrir, að lán, sem Fiskveiðasjóður veitir og nemur allt að 2/3 
af kaupverði slikra skipa, standi undir tilsvarandi hluta af end-
urgreiðslu hinna erlendu lána. Eiginleg ábyrgð ríkissjóðs er þvi 
aðeins 13,3% af kaupverði skipanna. Eins og fyrr getur námu 
nýjar ábyrgðir vegna kaupa á togurum 596 millj. kr., og er það 

61 vegna kaupa á 7 togurum. Þetta eru þær ábyrgðir, sem þegar 



hefur verið gengið frá. Hins vegar hefur verið heitið ábyrgð 
vegna kaupa á mun fleiri skipum, en ekki verður gengið frá 
þeim, fyrr en skipin koma. 

Greiðslur vegna Verulega dró úr greiðslubyrði Ríkisábyrgðasjóðs vegna vanskila 
ábyrgða á árinu, frá því sem var árið á undan. Útborganir lækkuðu tals-

vert eða um 23 millj. kr., en endurgreiðslur skuldara jukust 
nokkru meira eða mn 26 millj. kr. Nettó-greiðslur námu alls 44 
millj. kr. árið 1972, en voru 93 millj. kr. árið áður. Á yfirlitinu 
hér á eftir má sjá greiðslur sjóðsins vegna ábyrgðarlána og lána 
rikissjóðs árin 1968—1972: 

1968 1969 1970 1971 1972 
Innleystar kröfur 270 371 255 200 177 
Endurgreiðslur skuldara 131 266 263 107 133 

139 105 —8 93 44 

Hlutfallsskipting greiðslna milli einkaaðila og opinberra aðila 
varð hin sama og árið áður, þ. e. 2/3 af greiðslum þeim, sem á 
sjóðinn falla, eru vegna ábyrgða á lánum einkaaðila, en 1/3 vegna 
lána, sem opinberir aðilar, bæjar- og sveitarfélög og fyrirtæki 
þeirra eða opinberar stofnanir hafa tekið. 
Nokkrar greiðslur féllu á sjóðinn vegna hafnarlána, en minni 
en árið áður, og nokkuð þurfti að greiða vegna Orkusjóðs, sem 
á í greiðsluvandræðum þrátt fyrir fastar tekjur af verðjöfnun-
argjaldi. Veruleg hækkun varð á greiðslum vegna fiskiðnaðar og 
einkum vegna síldarverksmiðja, en rekstur þeirra varð nánast 
enginn á árinu, ef undan eru skildar þær verksmiðjur, sem 
bræddu loðnu. Flugfélag Íslands átti enn í greiðsluerfiðleikum, 
og varð Ríkisábyrgðasjóður að greiða hluta af láni félagsins vegna 
þotukaupa. 
Deildin var stofnsett með lögum nr. 60/1970. Henni er ætlað 
að tryggja lán, sem bankar eða aðrar lánastofnanir veita inn-
lendum útflytjendum til fjármögnunar á útflutningslánum, sem 
þeir útvega eða veita erlendum kaupendum. Ennfremur er trygg-
ingardeildinni heimilt að tryggja aðrar kröfur íslenzkra útflytj-
enda á hendur erlendum kaupendum, sem til eru orðnar vegna 
útflutnings á íslenzkum vörum. Starfsemi deildarinnar er enn 
í mótun og smá í sniðum. í síðustu ársskýrslu var þess getið, 
að í athugun væri að tryggja lán, sem veitt eru erlendum kaup-
endum íslenzkra vara til skemmri tíma en eins árs. Á árinu 
tók deildin að sér tvær slíkar tryggingar, samtals að fjárhæð um 
118,8 millj. kr. 
Á þeim 2 árum, sem hægt er að segja að deildin hafi verið starf-
andi, hefur hún veitt 3 tryggingar, samtals að fjárhæð 140,3 
millj. kr. miðað við núgildandi gengi. 

Tryggingardeild 
útflutningslána við 
Ríkisábyrgðasjóð 
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Framkvæmda- og 
fjáröflunaráætlun 
ríkissjóðs 

Seðlabankinn hefur undanfarin ár annazt fjárhagslega fram-
kvæmd framkvæmda- og fjáröflunaráætlunar ríkissjóðs, og svo 
var einnig nú. 
Lög um framkvæmda- og fjáröflunaráætlun voru samþvkkt á 
Alþingi hinn 17. maí 1972. Upphæð áætlunarinnar um opin-
berar framkvæmdir var 956,0 millj. kr. miðað við fulla notkun 
heimilda. Ennfremur voru Framkvæmdasjóði ætlaðar 360,0 
millj. kr. Fjáröflun nam jafnhárri fjárhæð. 
Ekki kom til þess, að allar heimildir væru notaðar að fullu, en 
hins vegar var um að ræða nokkrar afgreiðslur utan áætlunar-
innar, en tengdar henni. Afgreitt var á árinu það, sem óafgreitt 
var af áætlun ársins 1971, 20,2 millj. kr. Ennfremur var veitt 
bráðabirgðalán til Áburðarverksmiðju ríkisins að fjárhæð 30,0 
millj. kr. Yfirlit yfir afgreiðslu vegna framkvæmdaáætlunar á 
árinu 1972 og fjáröflun vegna hennar fer hér á eftir (í millj. kr.): 

I. Framkvœmdaáœtlun 1972: 
Afgreidd lán skv. áœtlun um opinberar 
framkvæmdir 883,9 
Lán til Framkvæmdasjóðs 360,0 
Til framkvæmda á Skeiðarársandi 97.0 

Innlend fjáröflun: 
Andvirði spariskirteina 1972 I 195,9 
Andvirði spariskírteina 1972 II 360,0 
Innheimtufé spariskírteinalána 294.0 
Andvirði happdrættisláns vegna Skeiðar-
ársandsvegar 97,0 946,9 

Erlend fjáröflun: 
Belgískt lán 249,0 
Andvirði láns frá Viðreisnarsjóði 178.6 427,6 

Mismunur 33,6 

1.374,5 
II. Hreyfingar utan áætlunar 1972: 

Afgreidd lán skv. áætlun 1971 
Bráðabirgðalán v/Áburðarverksmiðju 
Andvirði PL-480-lána vegna áætl. fyrri ára, innk. 1972 67,0 
Mismunur hreyfinga utan áætlunar 1972 

67,0 67,0 
III. Heildaryfirlit: 

Mismunur áætlunar 1972 33,6 
Mismunur hreyfinga utan áætlunar 1972 16,8 
Breytt staða við Seðlabanka 50,4 

1.374.5 

20,2 
30.0 

16,8 
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Með lögum nr. 82/1971 var fjármálaráðherra heimilað að gefa 
út verðtryggð spariskírteini að fjárhæð 200 millj. kr. Voni skír-

Útgáfa spariskírteina teini þessi gefin út sem 1. flokkur 1972 í desember 1971 og 
seldust upp. Með lögum nr. 26/1972 var enn heimiluð útgáfa 
verðtryggðra spariskírteina að fjárhæð 500 millj. kr. Sala þeirra 
skírteina, sem gefin voru út sem 2. flokkur 1972, hófst i maí, 
og seldust alls skírteini að fjárhæð 360 millj kr. Heildarsala 
spariskirteina, sem teljast til ársins 1972, nam því 560 millj. kr. 
Heimilt var eins og áður að selja ný skírteini sem næmi höfuð-
stól og verðbótum innleystra eldri skírteina, en ekki kom til, 
að sú heimild yrði notuð. Allt andvirði hinna seldu skirteina 
var notað til lánveitinga innan framkvæmdaáætlunar og einnig 
294,0 millj. kr. af innheimtufé eldri lána af spariskírteinafé. 
Kjör beggja skírteinaflokkanna, sem seldir voru, voru hin sömu. 
Eru þau nokkuð breytt frá þvi, sem áður hefur verið. Meðal-
vextir eru 5% á ári fyrir allan lánstímann, en 3 % á ári fyrir 
fyrstu 4—5 árin. Hámarkslánstími er 14 ár. Greiðslur afborg-
ana og vaxta af skírteinunum eru bundnar vísitölu byggingar-
kostnaðar. 
Seðlabanki Íslands sá um undirbúning og framkvæmd útgáfu 
og sölu skírteinanna, eins og áður hefur verið. Þetta er níunda 
árið, sem ríkissjóður aflar fjár til framkvæmda með sölu spari-
skirteina. Heildarfjárhæð seldra skírteina þessi 9 ár er 1.235 millj. 
kr. auk endurútgáfu vegna innleystra skírteina. Í árslok 1972 
voru alls útistandandi spariskirteini að fjárhæð 1.274 millj. kr. 

Lánaumsjá fyrir Seðlabankinn veitir ríkissjóði ýmsa fyrirgreiðslu í sambandi við 
ríkissjóð lántökur, en Ríkisábyrgðasjóði er samkvæmt lögum ætluð um-

sjón og varzla lána, sem ríkissjóður veitir af fé, sem hann tek-
ur að láni, sem og lána, sem hann veitir af eigin fé sínu. Heild-
arfjárhæð slikra lána nam í árslok 1972 8.014,5 millj. kr. og 
hækkaði á árinu um 2.831,0 millj. kr. Þar af námu hækkanir 
vegna gengisbreytinga 55,4 millj. kr. Innheimtar afborganir og 
vextir af lánum þessum námu alls 696,0 millj. kr. Ríkisábyrgða-
sjóði er jafnframt ætlað að sjá um endurgreiðslu þeirra erlendu 
lána, sem ríkissjóður hefur tekið og endurlánað hér innanlands. 
Vaxta- og afborganagreiðslur slíkra lána námu 375,5 millj. kr. 
á árinu. 
Eins og getið er áður, voru á árinu gefnir út 2 flokkar spariskír-
teina, samtals að fjárhæð 560 millj. kr. Einnig voru á árinu 
tekin þrjú erlend lán. Hið fyrsta var boðið út á Evrópumarkaði. 
Það var að fjárhæð 15 millj. dollara, og var andvirðið lánað Lands-
virkjun. Annað lánið var tekið í Sviss vegna hafnargerðarinnar 
í Straumsvík. Það var að fjárhæð 25 millj. svissneskra franka. 
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Þriðja lánið var tekið í Belgiu. Var það að fjárhæð 125 millj. belg-
ískra fr. og var endurlánað Laxárvirkjun. Heildarfjárhæð nýrra 
lána, sem afgreidd voru í nafni ríkissjóðs, var 2.666,5 millj. kr. 

Orkusjóður Seðlabankinn sér um bókhald og afgreiðslu fyrir Orkusjóð, en 
stjórn sjóðsins er lögum samkvæmt í höndum Orkuráðs. 
Tekjur Orkusjóðs eru, auk tekna af rekstri, framlög úr ríkissjóði, 
sem ákveðin eru á fjárlögum, og verðjöfnunargjald samkvæmt 
lögum nr. 17/1970. 
Alls námu framlög á fjárlögum 1972 84,0 millj. kr., 50,0 millj. 
kr. til rafvæðingar í sveitum, 5,1 millj. kr. til jarðhitaleitar og 
28,9 millj. kr. til endurgreiðslu lána, sem sjóðurinn hefur tekið 
og varið hefur verið til styrkveitinga eða rannsókna. Tekjur af 
verðjöfnunargjaldi námu 70,0 millj. kr. Þótt verðjöfnunargjald 
renni til sjóðsins samkvæmt fyrrgreindum lögum, er það talið 
í fjárlögum með framlögum ríkissjóðs til Orkusjóðs. 
Lántökur Orkusjóðs námu alls 358,1 millj. kr. á árinu 1972. Inn-
an framkvæmdaáætlunar 1972 námu lántökur 356,2 millj. kr., 
en lántökur frá sveitarsjóðum vegna raflínulagna námu 1,9 
millj. kr. 
Lánveitingar úr Orkusjóði urðu alls 276,0 millj. kr. árið 1972. 
í meginatriðum skiptust lánveitingar þannig: 

Lán til Rafmagnsveitna ríkisins 259,0 millj. kr. 
Rafstöðvalán til bænda 1,2 — — 
Lán til jarðhitaleitar og virkjunar jarðvarma . 15,8 — — 

276,0 millj. kr. 

Heildarútlán sjóðsins námu 1.403,1 millj. kr. í árslok 1972. Styrk-
veitingar og framlög úr sjóðnum námu 208,3 millj. kr. á árinu. 
Framlög til orkurannsókna námu 32,0 millj. kr., en styrkveit-
ingar til rafvæðingar urðu 176,3 millj. kr. 
Samkvæmt ákvæði í Hafnalögum sér Seðlabankinn run bókhald 
og afgreiðslu Hafnabótasjóðs, en sjóðurinn lýtur stjórn sam-
gönguráðherra. 
Tekjur sjóðsins eru vaxtatekjur af lánmn og framlög úr ríkis-
sjóði. Ríkisframlag var 22,0 millj. kr. á árinu, 5,0 millj. kr. hærra 
en árið áður. Hreinar vaxtatekjur urðu 3,4 millj. kr., en 1,9 millj. 
kr. árið 1971. 
Hafnabótasjóður tók á árinu lán hjá Atvinnuleysistryggingarsjóði 
að fjárhæð 38,0 millj. kr. og 1,0 millj. kr. lán hjá Lífeyrissjóði 
starfsmanna ríkisins. Vegna greiðsluörðugleika var að auki tekið 
12,0 millj. kr. bráðabirgðalán úr ríkissjóði. 

Hafnabótasjóður 
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Alls voru á árinu veitt 15 lán að fjárhæð 41,6 millj. kr. og 2 bráða-
birgðalán út á væntanleg framlög af fjárlögum að fjárhæð 7,0 
millj. kr. Heildarútlán námu í árslok 167,8 millj. kr. Á árinu voru 
tveim hafnarsjóðum veittir styrkir vegna greiðsluvandræða. sam-
tals 6,5 millj. kr. 



STJÓRN BANKANS OG STARFSMENN 

Engin breyting varð á skipan bankastjórnar á árinu. Kjörtími 
Stjórn bankans bankaráðsins, sem er fjögur ár í senn, rann út í lok ársins. Þeir 

Birgir Kjaran, hagfræðingur, Ragnar Ólafsson, hrl., Sigurjón 
Guðmundsson, frkvstj., og Sverrir Júliusson, forstjóri, voru end-
urkjörnir í bankaráðið til næstu fjögurra ára, en Emil Jónsson, 
fyrrv. ráðherra, vék úr sæti. Kjörinn var Ingi R. Helgason, hrl. 
Er kjörtími hins nýja bankaráðs til ársloka 1976. Ragnar Ólafs-
son var skipaður formaður bankaráðsins, en varaformaður Ingi 
R. Helgason. Birgir Kjaran hafði gegnt formannsstarfi í banka-
ráði Seðlabankans frá 1961 eða í þrjú kjörtímabil. Emil Jóns-
son hætti starfi við bankaráðið í árslok eftir 12 ára starf við 
Seðlabankann. 

Vilhjálmur Þór, fyrrv. seðlabankastjóri, lézt 12. júlí 1972. Hann 
Fráfall Vilhjálms Þór var fæddur 1899 og hóf ungur störf á vegum samvinnuhreyf-

ingarinnar, fyrst hjá Kaupfélagi Eyfirðinga, sem hann veitti 
forstöðu frá 1923 til 1938. Vilhjálmur var seinna forstjóri Sam-
bands íslenzkra samvinnufélaga, árin 1946 til 1954. 
Störf Vilhjálms fyrir land sitt á erlendum vettvangi urðu við-
tæk. Hann var framkvæmdastjóri fyrir þátttöku Íslands í heims-
sýningunni í New York árið 1939, utanríkis- og atvinnumála-
ráðherra 1942 til 1944 og árin 1964 til 1968 fulltrúi Norðurlanda 
í bankastjórn Alþjóðabankans og systurstofnana hans. 
Einn veigamesti þáttur í lífsstarfi Vilhjálms voru störf hans sem 
bankastjóra við Landsbankann og Seðlabankann. Var hann fyrst 
bankastjóri Landsbankans árin 1940 til 1942, á ný árin 1944 
til 1946 og loks 1954 til 1957. 
Vilhjálmur Þór var aðalbankastjóri Landsbanka Íslands, Seðla-
bankans, árin 1957 til 1961 og starfaði að uppbyggingu sjálf-
stæðrar seðladeildar bankans þessi ár með Jón G. Maríasson, 
seðlabankastjóra, sér við hlið. Er aðskilnaður Seðlabanka og 
Landsbanka varð alger árið 1961, varð Vilhjálmur seðlabanka-
stjóri og starfaði við bankann til ársins 1964, er hann fór til 

67 starfa við Alþjóðabankann í Washington, eins og áður getur. 



Sigurgeir Jónsson. sem kom til starfa við Seðlabankann árið 1960 
Starfsmenn bankans og var forstöðumaður hagfræðideildar um árabil. var skipaður 

aðstoðarbankastjóri frá 8. nóvember. Mun hann einkum fjalla 
um efnahags- og peningamál og mál, er varða alþjóðapeninga-
stofnanir. Sigurgeir var aðstoðarfulltrúi Norðurlanda í stjórn 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins í Washington í fjögur ár. 
Eftir að Framkvæmdasióður var fluttur úr Seðlabankanum, tók 
Harald S. Andrésson, sem verið hafði aðalbókari sjóðsins, við 
forstöðu þeirrar deildar bankans, er annast Ríkisábyrgðasjóð, 
Orkusjóð og Hafnabótasjóð. Stefán M. Gunnarsson var skipaður 
deildarstjóri við bankaeftirlit og hefur aðallega með mál spari-
sjóða að gera. Garðar Ingvarsson, hagfræðingur, sem starfað hef-
ur við hagfræðideild síðan 1962. tók við nýju starfi, þar sem 
hann mun fjalla um athuganir á fjárhag fyrirtækja og annað, 
er varðar útlánastefnu bankans og endurkaup afurða- og 
iðnaðarvíxla. Þráinn Eggertsson. hagfræðingur, kom ti] starfa 
við hagfræðideild bankans. 
Eftir starfrænni skiptingu má flokka starfslið bankans þannig 
við lok ársins: 

Við seðla, mynt og ávisanaskipti . . . . 22 starfsmenn 
— hagfræðideild og bankaeftirlit . . 21 
— fjárfestingarlánasjóði 9 
— gjaldeyriseftirlit 12 
— sérstök þjónustustörf 11 
— önnur bankastörf 25 

100 starfsmenn 

Tíu starfsmenn vinna hluta úr degi eða eru í sameiginlegnm 
verkefnum fyrir Seðlabanka og Landsbanka. 
Þannig eru 95 heilsdagsstarfsmenn starfandi við bankann um 
áramótin, en voru á sama liátt 98 í árslok 1971 og 96 í árslok 
1970. Á öðrum stað er greint frá breytingu í starfsliði, sem leiddi 
af þvi, að Framkvæmdasjóður flutti úr bankanum á árinu. 

Launa- og kjaramál Í febrúar 1971 var sett sameiginleg launareglugerð um störf og 
starfsmanna launakjör starfsmanna bankanna, og gildir hún til ársloka 1973. 

Eiga samtök bankamanna. Samband íslenzkra bankamanna, að-
ild að endurskoðun og breytingum á reglum um störf og launa-
kjör bankamanna, og er búizt við viðræðum á árinu 1973 um 
þau mál. 
Samvinnunefnd bankanna um launakjör, sem er skipuð starfs-
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með stjórn Sambands íslenzkra bankamanna og hefur á hendi 
samningaviðræður við stjórn sambandsins um breytingar á 
launareglugerð. Ákvörðunaraðild í kjaramálum er í höndum 
bankaráðanna. 
Í kjölfar niðurstöðu Kjaradóms snemma á árinu var ákveðið. að 
lokaáfangagreiðslu til starfsmanna samkvæmt umræddri launa-
reglugerð skyldi bera að 1. júni í stað 1. júli. Þá var ákveðið. að 
7% hækkun kæmi á öll laun bankafólks frá 1. marz 1973. 
Í samræmi við ný orlofslög, er sett voru seint á árinu 1971, var 
hið almenna sumarleyfi starfsmanna aukið úr 21 í 24 virka 
daga frá og með upphafi orlofsárs bankamanna frá 1. janúar 
1972. Þeir starfsmenn, sem starfað hafa í 15 ár eða eru komnir 
yfir fimmtugt, fá leyfi í 27 virka daga á ári. Sama leyfi fá starfs-
menn í 8.—11. launaflokki. 

69 



STJÓRN OG HELZTU STARFSMENN 
SEDLABANKA ÍSLANDS 

31. desember 1972 

Bankastjórn 
Jóhannes Nordal, formaður 

Davíð Ólafsson 
Svanbjöm Frímannsson 

Bankaráð 
Birgir Kjaran, hagfræðingw, formaður 

Emil Jónsson, fyrrv. ráðherra, varaformaður 
Sigurjón Guðm undsson, framkvœmdastjóri 

Sverrir Júlíusson, forstjóri 
Ragnar Ólafsson, hrl. 

Varamenn 
Þorvarður Jón Júlíusson, framkvœmdastjóri *) 

Jón Skaftason, alþingismaður 
Ólafur B. Thors, borgarfulltrúi 

Jón Axel Pétursson,fyrrv. bankastjóri 
Alfreð Gíslason, læknir 

*) Þorvarður Jón Júlíusson, framkvæmdastjóri, lézt 3. september 1972. 
Hann hafði verið varamaður í bankaráði frá 1961 og oftlega tekið 
þátt í störfum þess. 
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Helztu starfsmenn 

Aðstoðarbankastjórar: Björn Tryggvason, 
Sigurgeir Jónsson 

Hagfrœðingur: Kristinn V. Hallgrimsson 
Aðalskrifstofa: 

Aðalbókhald: 

Aðalfjárhirzla: 

Bankaeftirlit: 

Endurkaupadeild: 
Endurskoðunardeild: 

Ríkisábyrgðasjóður: 
Gjaldeyriseftirlit: 

Hagfræðideild: 

Lögfræðingar: 

Útgáfustarfsemi 
og bókasafn: 

71 





REIKNINGAR 
1972 



Seðlabanki Íslands 

Eignir Krónur 

Kr. 17 058 688 993 
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Efnahagur 31. desember 1972 

Skuldir Krónur 
Seðlar og mynt 2 286 592 975 
Innlánsstofnanir: 

a) Almennar innstæður kr. 514.557.915 
b) Inns tæður á uppsagnarre ikningum — 15.904.417 
c) Bundna r innstæður — 4.740.642.510 5 2 7 1 104 8 4 2 

Fjárfestingarlánastofnanir 321 941 700 
Ríkissjóður og ríkisstofnanir: 

a) Aðalviðskiptareikningar ríkissjóðs kr. 940.257.793 
b) Ýmsir ríkisreikningar og s tofnanir — 455.353.215 1 3 9 5 611 0 0 8 

Sjóðir í vörzlu opinberra aðila 1 539 291 641 
Aðrir aðilar 72 141 992 
Erlendar skuldir í frjálsum gjaldeyri til skamms tíma 1 404 715 473 
Vöruskiptareikningar 92 236 344 
Erlend lán til langs tíma 304 272 516 
Innstæður Alþjóðagjaldeyrissjóðsins v/kvóta Íslands 1 845 821 952 
Mótvirði sérstakra dráttarréttinda við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn . . . . 793 892 352 
Innstæður Alþjóðabankans og systurstofnana hans 54 286 753 
Ýmsir skuldheimtumenn 29 723 859 
Fyrirfram greiddir vextir 45 287 865 
Gengisbreytingareikningur kr. 648.490.366 
Óuppgert gengistap annarra aðila — 134.808.135 783 298 501 
Arðsjóður 58 048 900 
Stofnfé 100 000 000 
Varasjóður 400 000 000 
Húsbyggingarsjóður 125 000 000 
Gengisreikningur 65 951 784 
Arðjöfnunarsjóður 45 000 000 
Lagt til hliðar vegna Eftirlaunasjóðs 20 000 000 
Óráðstafaður tekjuafgangur: 

a) F rá fyr ra ári kr. 5.615.464 
bl Samkvæmt rekstrarreikninsi 1972 — 5.726.980 

Reykjavík, 31. janúar 1973 
SEÐLABANKI ÍSLANDS 

Jóhannes Nordal Davíð Ólafsson Svanbjörn Frímannsson 
Jóhann T. Ingjaldsson 

75 



Seðlabanki Íslands 

Framanritaðan efnahags- og rekstrarreikning höfum við endurskoðað og 
borið saman við bækur bankans, og er hann í samræmi við þær. Einnig hö fum við 
á árinu sannreynt, að verðbréf og aðrar bókfærðar eignir eru fyrir hendi. 

Egill Símonarson, 
endurskoðandi, 

kjörinn af bankaráði. 

Gunnlaugur Arnórsson, 
aðalendurskoðandi. 
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Gjöld K r ó n u r 

Vex t i r a f inns tæðum kr. 581.436.905 
Vextir af varasjóði — 31.500.000 
Vextir af öðrum eigin s jóðum - 25.929.000 638 865 905 

Vextir af skuldum erlendis 54 689 808 
Kostnaður við seðla og mynt 13 442 244 
Rekstrarkostnaður 80 646 387 
Kostnaður vegna nýbyggingar 1 276 720 
Þátttaka í kostnaði Framkvæmdastofnunar 8 250 000 
Framlag til Eftirlaunasjóðs starfsmanna 2 500 000 
Framlag til Landhelgissjóðs 5 000 000 
Til ríkissjóðs skv. 1. nr. 4/1960 12 445 975 
Landsútsvar og opinber g j ö ld 3 930 749 
Arður af stofnfé 15 000 000 
Rekstrarhagnaður til ráðstöfunar 5 726 980 

Kr. 841 774 768 



Rekstrarreikningur árið 1972 

Tekjur Krónur 

Vextir af endurkeyptum víxlum 147 849 423 
Vextir af ö ð r u m innlendum lánum 345 141 734 
Vextir af erlendum innstæðum og verðbréfum 323 793 174 
Tekjur af sölu gjaldeyris 14 614 620 
Umboðslaun af erlendum yfirfærslum 6 128 673 
Ýmsar tekjur 4 247 144 

Kr. 841 774 768 

Reikningurinn staðfestist hér með. 

Ragnar Ólafsson, 
formaður. 

M e ð skírskotun til framanskráðra yfirlýsinga endurskoðenda og bankaráðs 
úrskurðast reikningurinn réttur. 

Reykjavík, 4. maí 1973 

Lúðvík Jósepsson, 
viðskiptaráðherra. 

77 



Efnahagsreikningur Ríkisábyrgðasjóðs 

Krónur 

612 978 267 

286 053 513 

111 223 679 

56 280 566 
149 556 659 
014 548 840 

21 329 928 

Kr. 9 251 971 452 

Framanritaðan efnahagsreikning höfum við endurskoðað og bor ið saman við 
bækur sjóðsins, og er hann í samræmi við þær. Einnig höfum við á árinu sannreynt, 
að verðbréf og aðrar bókfærðar eignir eru fyrir hendi. 

Egill Símonarson, 
endurskoðandi, 

kjörinn af bankaráði. 

Gumnlaugur Arnórsson, 
aðalendurskoðandi. 

Eignir 

Verðbréf kr. 620.502.737 
- Mótreikningur vegna togaralána — 7.524.470 

Kröfur vegna vanskila á ábyrgðarlánum 
Kröfur vegna vanskila á lánum ríkissjóðs kr. 112.297.605 

- Mismunur vegna ICA-lána — 1.073.926 

Ríkissjóður vegna framlaga til smíði togara 
Ýmsir viðskiptamenn 
Skuldabréf ríkissjóðs til innheimtu 8 
Bankainnstæður: 

Inneign í Seðlabanka Íslands kr. 20.981.074 
Inneign í Landsbanka Íslands — 348.854 
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31. desember 1972 

Skuldir Krónur 

Ríkissjóður, viðskiptareikningur 14 175 774 
Ýmsir viðskiptamenn 6 1 7 4 8 935 
Skuldabréf ríkissjóðs til innheimtu 8 014 548 840 
Höfuðstól l : 

Frá fyrra ári kr. 983.450.259 
Framlag ríkissjóðs samkvæmt fjár-

lögum 1972 kr. 85.000.000 
Ófært framlag samkvæmt fjárlögum 

1970 — 35.000.000 
Samkvæmt rekstrarreikningi 1972 . — 81.703.965 kr. 201.703.965 

kr. 1.185.154.224 
Afskrifaðar tapaðar kröfur — 23.656.321 1 161 497 903 

Kr. 9 251 971 452 

Reykjavík, 12. marz 1973 

S E Ð L A B A N K I Í S L A N D S 

Jóhannes Nordal Davíð Ólafsson Svanbjörn Frímannsson 

Harald S. Andrésson 
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TÖFLUR 



1. tafla. Þjóðarframleiðsla og verðmœtaráðstöfun. 

Á verðlagi hvers árs 

82 



2. tafla. Fjármunamyndunin. 

Á verðlagi hvers árs Á verðlagi ársins 1971 

Bráðab- Bráðab.-
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3. tafla. Verðlag og kaupgjald. 

Framfœrslu- Neyzluvöru- Byggingar-
Visitölur, ársmeðaltöl 1969 = 100: kostnaður verðlag kostnaður Tímakaup 

1968 82 81 81 87 
1969 100 100 100 100 
1970 113 114 117 123 
1971 120 123 130 140 
1972 133 140 159 182 

Vísitölur 1972, eftir mánuðum: 
Febrúar 122 129 - 168 
Marz - - 147 170 
Maí 132 139 - 171 
Júlí - - 167 190 
Ágúst 136 143 - 190 
Nóvember 137 145 168 190 



4. tafla. Greiðslujöfnuður við útlönd 1968—1972}) 

Í millj. kr. 
Vöruskiptajöfnuður 

Innfluttar vörur, alls f. o. b 
Sérstakar fjárfestingarvörur 

Skip 
Flugvélar 
Vegna Þjórsárvirkjana 
Vegna álbræðslu 

Rekstrarvörur vegna álbræðslu 
Almennur innflutningur 

Útflutningur, alls f. o. b 
(Þar af ál) 

Þjónustujöfnuður 
Innflutt þjónusta, alls 
Útflutt þjónusta, alls 

Útgjöld af ferða- og dvalarkostnaði . . . . 
Tekjur af erlendum ferðamönnum 
Útgjöld vegna samgangna 
Tekjur af samgöngum 
Vaxtagjöld 
Vaxtatekjur 
Útgjöld vegna trygginga 
Tekjur af tryggingum 
Tekjur af varnarliði, nettó 
Ýmis útgjöld 

(Þar af vegna álbræðslu) 
Ýmsar tekjur 

Viðskiptajöfnuður 

Framlög án endurgjalds, nettó 

Fjármagnsjöfnuður 
Til útlanda, alls 
Frá útlöndum, alls 

Erlent einkafjárm. til atvinnurekstrar, nettó . 
Til langs tíma 
Til skamms tíma 

Afborganir af lánum einkaaðila 
Innkomin lán einkaaðila 
Stuttar fjármagnshreyfingar einkaaðila, nettó . . 
Af borganir af opinberum lánum 
Innkomin opinber lán 
Stuttar opinberar hreyfingar, nettó 
Af borganir af lánum lánastofnana 
Innkomin lán lánastofnana 
Aðrar langar hreyfingar lánastofnana, nettó2) . 

Sérstök dráttarréttindi við IMF 

Skekkjur og vantalið, nettó 

Heildargreiðslujöfnuður 

1) Við umreikning í íslenzkar krónur er miðað við 
síðar er miðað við 88 kr. stofngengi. 2) Framlög 

57 kr. stofngengi krónunnar á árinu 1968, en 1969 og 
Norðurlandanna til Iðnþróunarsjóðs. 
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5. tafla. Greiðslujöfnuður við útlönd. Ársfjórðungsyfirlit 1971—1972. 

1971 1972 

1) Við umreikning í íslenzkar krónur er miðað við 88,00 kr. stofngengi krónunnar. 2) Framlög Norður-
landanna til Iðnþróunarsjóðs. 
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6. tafla. Gjaldeyrisstaða bankanna.1) 

Seðlabankinn 

Frjáls gjaldeyrir og gull 
Viðskipta- Heildar-

Í millj. kr. 
Gjald- Alþjóða- Vöruskipta- bankar, gjaldeyris-

Í millj. kr. eyris- stofnanir, Aðrar Nettó- reikningar, nettó- staða 
forði 2) skuldir 3) skuldir eign nettóeign eign bankanna 

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

Árslok 1960 467 -419 -76 -28 111 29 112 
1961 1.028 -389 -41 598 -41 -30 527 
1962 1.371 - -31 1.340 34 -224 1.150 
1963 1.483 - -37 1.446 85 -220 1.311 
1964 1.887 - -11 1.876 -69 -214 1.593 
1965 2.318 - - 3 2.315 -248 -155 1.912 
1966 2.498 - -82 2.416 -188 -313 1.915 
1967 2.012 -214 -252 1.546 -30 -475 1.041 
1968 2.512 -1.100 -125 1.287 -152 -833 302 
1969 3.429 -991 -328 2.110 -108 -14 1.988 
1970 4.727 -155 -912 3.660 -77 -320 3.263 

1971: 
Janúar 5.495 - -976 4.519 -157 -442 3.920 
Febrúar 5.440 - -847 4.593 -219 -529 3.845 
Marz 5.333 - -915 4.418 -309 -396 3.713 
Apríl 5.566 - -1.039 4.527 -429 -493 3.605 
Maí 5.564 - -1.030 4.534 -356 -513 3.665 
Júní 5.890 - -1.086 4.804 -282 -436 4.086 
Júlí 5.965 - -880 5.085 -422 -434 4.229 
Ágúst 6.231 - -914 5.317 -308 -334 4.675 
Septembcr 6.374 - -951 5.423 -227 -475 4.721 
Október 6.121 - -926 5.195 -297 -373 4.525 
Nóvember 5.751 - -632 5.119 -89 -439 4.591 
Desember 6.034 - -680 5.354 -185 -413 4.756 

1972: 
Janúar 6.078 - -863 5.215 -219 -508 4.488 
Febrúar 6.386 - -752 5.634 -193 -623 4.818 
Marz 6.387 - -897 5.490 -216 -635 4.639 
Apríl 6.577 - -988 5.589 -127 -477 4.985 
Maí 6.212 - -939 5.273 -69 -516 4.688 
Júní 6.247 - -894 5.353 -105 -681 4.567 
Júlí 6.232 - -593 5.639 -145 -416 5.078 
Ágúst 7.176 - -462 6.714 -125 -635 5.954 
Septembcr 7.267 - -573 6.694 -89 -644 5.961 
Október 7.317 - -531 6.786 -145 -648 5.993 
Nóvember 7.344 - -641 6.703 -110 -628 5.965 
Desember 8.223 - -1.405 6.818 -67 -571 6.180 

1) Miðað er við skráð gengi á hverjum tíma. 2) b. e. gulleign, sérstök dráttarréttindi við IMF og gull-
framlag til IMF, að því leyti sem ekki hefur verið dregið á gullframlagið, verðbréf, vixlar og innstæður 
hjá erlendum bönkum. 3) Þ. e. IMF og EMA. 
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7. tafla. Skipting innflutnings eftir notkun. 
(C.i.f.-verð í millj. kr. á stofngengi 88,00 kr.) 

Fjárfestingar-
Neyzinvörur Rekstrarvörur vorur Samtals 

1963 3.074 2.460 4.122 9.656 
1964 4.028 2.603 4.903 11.534 
1965 4.664 2.732 4.682 12.078 
1966 5.622 2.828 5.575 14.025 
1967 5.495 2.806 6.140 14.441 
1968 4.563 2.869 4.743 12.175 
1969 4.084 3.046 3.726 10.856 
1970 5.017 4.499 4.337 13.853 
1971 6.305 5.525 7.532 19.362 

8. tafla. Útflutningur. Skipting á helztu vöruflokka. 
(F.o.b.-verd í millj. kr. á stofngengi 88,00 kr.) 

Sjávar- Landbún- Iðnaðar- Aðrar 
vörur aðarvörur vörur ( Þar af ál) vörur Samtals 

1963 . . . . 7.615 481 141 ( - ) 37 8.274 
1964 . . . . 9.048 520 115 ( - ) 113 9.796 
1965 . . . . 10.765 428 92 ( - ) 100 11.385 
1966 . . . . 11.450 510 125 ( - ) 280 12.365 
1967 . . . . 7.754 520 139 ( - ) 203 8.616 
1968 . . . . 6.358 627 110 ( - ) 144 7.239 
1969 . . . . 7.736 591 850 (519) 289 9.466 
1970 . . . . 10.111 423 2.228 (1.708) 153 12.915 
1971 . . . . 11.056 400 1.600 (888) 119 13.175 
1972 . . . . 12.320 516 3.651 (2.716) 211 16.698 

9. tafla. Staða þjóðarbúsins út á við. 
(í millj. kr. á stofngengi 88.00 kr.) 
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10. tafla. Verðmœti inn- og útflutnings eftir löndum.1) 

lnnflutningur (c.i.f.) Útflutningur (f.o.b.) 

Í millj. kr. 1969 1970 1971 1972 1969 1970 1971 1972 

Alls 10.856 13.853 19.362 20.420 9.466 12.915 13.175 16.698 

EFTA: 4.455 5.957 7.472 9.043 3.477 4.958 4.609 5.643 
Austurríki 24 41 82 100 5 92 53 158 
Bretland 1.378 1.957 2.611 3.025 1.324 1.704 1.725 1.824 
Danmörk 1.045 1.853 1.873 2.096 539 873 850 890 
Finnland 292 380 415 474 230 227 228 334 
Færeyjar 1 4 0 8 102 133 105 82 
Noregur 699 770 926 1.249 173 213 206 207 
Portúgal 36 47 114 120 412 524 788 895 
Sviss 452 202 354 493 103 328 101 773 
Svíþjóð 528 703 1.097 1.478 589 864 553 480 

EEC: 2.983 3.825 5.117 5.601 1.473 2.167 1.544 2.689 
Belgía 174 281 334 550 33 146 50 139 
Bretland _ _ _ _ _ _ _ 
Danmörk - _ _ _ _ _ _ 
Frakkland 211 375 427 506 86 113 73 188 
Holland 569 822 1.110 1.240 220 104 112 129 
Írland - _ _ _ _ 
Ítalía 208 260 314 373 320 411 537 774 
Luxemburg 2 3 10 4 0 1 0 0 
Vestur-Þýzkaland . . 1.819 2.084 2.922 2.928 814 1.392 772 1.459 

Austur-Evrópa: 1.338 1.483 1.854 2.114 1.083 1.299 1.433 1.921 
Austur-Þýzkaland . . 55 67 71 68 8 59 43 89 
Búlgaría 2 3 2 5 _ _ 0 1 
Pólland 180 202 205 582 169 158 216 379 
Rúmenía 4 4 6 4 _ 0 _ 4 
Rússland 870 978 1.309 1.180 840 884 1.075 1.219 
Tékkóslóvakía . . . . 132 224 253 260 56 91 26 187 
Ungverjaland . . . . 95 5 8 15 10 107 73 42 

Önnur Evrópuíönd . . . 73 98 122 89 232 326 433 638 
Grikkland 1 1 2 2 100 96 144 134 
Írland 3 7 20 15 19 29 14 4 
Júgóslavía 2 3 4 4 5 12 7 21 
Spánn 66 86 94 65 106 187 266 380 
Tyrkland 1 1 2 3 2 2 2 99 

Norður-Amerika . . . . 961 1.145 2.908 1.693 2.617 3.878 4.842 5.137 
Bandaríkin 934 1.116 2.838 1.632 2.614 3.869 4.830 5.116 
Kanada 27 29 70 61 3 9 12 21 

Brasilía 169 174 189 192 172 109 149 178 
Guinea 283 _ 0 _ _ _ _ _ 
Ísrael 28 25 30 32 0 4 6 21 
Japan 281 391 716 795 10 14 62 136 
Kúrasaó og Arúba . . . 118 131 0 1 _ _ _ _ 
Nígería 0 0 1 2 210 55 1 96 
Súrinam 0 409 660 87 _ _ _ _ 
Önnur lönd 167 215 293 771 192 105 96 239 

1) Umreikningsgengi miðað við 88,00 kr. stofngengi í hverjum dollar. 
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11. tafla. Yfirlit yfir fjármál ríkissjóðs. 

Úr ríkisreikningi - rekstrargrunnur 
Í millj. kr. 

1968 1969 1970 1971 1972 
1 Tekjur alls 6.741 7.455 9.800 13.258 18.530 
2 Gjöld alls 6.907 7.590 9.351 13.534 18.395 
3 Tekjur umfram gjöld ( + ) = fjármagnssparnaður . . -166 -135 449 -276 135 
4 Lánveitingar, nettó -56 -151 -13 -162 -8 
5 Fjármagn til ráðstöfunar/fjármagnsþörf ( - ) -222 -286 436 -438 127 

Fjármögnun: 
6 Lántökur, nettó 224 207 213 430 622 
7 Lausaskuldir, nettó -303 -459 -160 -134 -632 
8 Greiðsluafgangur/halli ( - ) -301 -538 489 -142 117 
81 Staðan gagnvart Seðlabankanum -267 -511 431 -208 58 
811 Viðskiptareikningar -273 148 303 -485 991 
812 Víxlar (aukning - ) - - - - -

813 Skuldabréf (aukning - ) 6 -659 128 277 -933 
82 Bankainnstæður og sjóður -34 -27 58 66 59 

12. tafla. Skipting ríkistekna eftir tekjustofnum. 

Úr ríkisreikningi - rekstrargrunnur Úr fjárlögum 
Í millj.kr. 

1968 1969 1970 1971 1972 1972 1973 
1 Beinir skattar 1.332 1.515 1.727 2.457 4.939 3.978 5.634 
11 Tekju- og eignarskattar 772 641 1.048 1.473 4.317 3.385 4.912 
12 Persónuskattar 553 863 668 968 605 568 697 
13 Aðrir beinir skattar 7 11 11 16 17 25 25 

2 Óbeinir skattar 5.326 5.819 7.834 10.631 13.378 12.751 16.114 
21 Skattar af framleiðslu, neyzlu 

og innlendum viðskiptum 2.098 2.356 3.681 4.796 6.152 5.906 7.331 
211 Skattar af framleiðslu 99 105 152 171 192 182 220 
212 Söluskaltur 1.303 1.501 2.654 3.517 4.300 4.379 5.019 
213 Rekstrarhagnaður Á.T.V.R 696 750 875 1.108 1.660 1.345 2.092 
22 Gjöld af verzlun og viðsk. við útlönd . 2.566 2.927 3.451 4.704 5.723 5.471 7.093 
221 Aðflutningsgjöld, almenn 1.974 2.351 2.877 3.817 4.530 4.514 5.627 
222 Bifreiðaskattur 263 201 150 259 474 252 525 
223 Innflutningsgjald af benzíni og 

gúmmígjald 329 375 424 628 719 705 941 
23 Aðrir óbeinir skattar 662 536 702 1.131 1.503 1.374 1.690 
231 Stimpilgjald 156 190 223 289 308 277 361 
232 Skattar af bankaviðskiptum . . . . 254 44 86 98 137 110 156 
233 Launaskattur 143 160 225 554 834 797 952 
234 Annað 109 142 168 190 224 190 221 

3 Aðrar tekjur 83 121 239 170 213 170 222 
31 Arðgr. frá fyrirtækjum og sjóðum . . 23 52 63 63 87 91 121 
32 Ýmsar tekjur 60 69 176 107 126 79 101 

4 Tekjur alls 6.741 7.455 9.800 13.258 18.530 16.899 21.970 
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13. tafla. Skipting ríkisútgjalda eftir málefnaflokkum. 

14. tafla. Seðlar og mynt. 

1971 1972 

1) Bráðabirgðatölur. 
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15. tafla. Skipting seðlamagnsins á seðlastœrðir í árslok. 

1969 1970 1971 1972 

16. tafla. Skipting myntar eftir myntstœrð í árslok. 1) 

1969 1970 1971 1972 
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17. tafla. Reikninga, 

92 

1) M í n u s m e r k i ( - ) t ákna r inns tæðu ríkissjóðs í Seð labanka . 2) K r ö f u r á að ra aði la e ru aðallega lán til bæjar-
og svei tarfélaga og til op inber ra fy r i r tækja . 3) Sjóðir í opinberr i vörzlu eru J ö f n u n a r s j ó ð u r sveitarfélaga, Trygg-
ingars jóður fiskiskipa, ve rðhækkuna r r e ikn ingu r , Af la t ryggingars jóður og V e r ð j ö f n u n a r s j ó ð u r fiskiðnaðarins. 
4) Bráðab i rgða tö lu r . 



Seðlabankans 1966—1972. 

Mánaðarlok 1972. 
Jan. Febr. Marz Apríl Maí Juní Júlí Ágúst Sept. Okt. Nóv. Des. 

4.456 4.896 4.739 4.933 4.673 4.743 5.186 6.281 6.304 6.368 6.298 6.393 1 
4.942 5.383 5.225 5.414 5.154 5.219 5.463 6.557 6.580 6.638 6.569 6.697 11 
-487 -487 -487 -481 -481 -476 -276 -276 -276 -270 -270 -304 12 

5.324 5.073 5.703 5.953 6.241 6.408 6.242 5.464 5.276 5.133 5.239 5.473 2 
1.143 1.181 1.637 1.635 1.754 1.882 1.622 1.437 1.196 732 387 234 21 
1 .228 1.514 1.908 1.945 1.953 7.116 2.256 2.101 1.741 1.293 969 248 211 
956 1.242 1.636 1.673 1.493 1.566 1.657 1.516 1.157 -20 -339 -940 2111 
272 272 272 272 272 272 322 308 307 1.307 1.303 1.188 2112 

- - - - 188 278 277 277 277 6 6 _ 2113 
-85 -333 -271 -309 -199 -234 -634 -665 -546 -561 -582 -14 212 
820 823 858 875 746 843 432 461 597 755 382 441 2121 

(674) (674) (674) (674) (703) (231) (217) (212) (212) (243) (279) (337) 
-906 -1.156 -1.129 -1.184 -945 -1.077 -1.066 -1.126 -1.143 -1.316 -964 -455 2122 

949 1.055 1.125 1.190 1.217 1.353 1.390 1.057 1.132 1.206 1.309 1.248 22 
2.551 2.673 2.778 2.968 3.112 3.017 3.074 2.815 2.797 3.045 3.388 3.837 23 
1.868 1.988 2.329 2.669 2.882 2.666 2.556 2.423 2.350 2.350 2.832 2.690 231 

887 859 755 683 717 692 704 692 745 878 1.450 1.360 2311 
744 891 1.321 1.734 1.927 1.701 1.569 1.469 1.347 1.199 1.080 1.002 2312 
185 200 215 215 202 198 198 183 167 187 192 250 2313 
53 38 38 37 37 76 85 78 91 86 110 78 2314 
91 91 82 81 80 79 78 77 76 75 74 114 232 

506 506 355 158 86 .130 223 201 208 212 344 899 233 
86 88 12 60 64 141 218 114 163 409 138 134 234 

681 164 163 160 159 156 156 155 151 150 155 154 24 

9.780 9.969 10.442 10.886 10.914 11.151 11.428 11.745 11.580 11.501 11.537 11.866 3 

6.527 6.677 7.109 7.383 7.319 7.482 7.733 8.038 7.827 7.731 7.788 7.884 4 
4.545 4.647 4.849 5.126 5.065 4.959 5.126 5.271 5.106 5.079 5.136 5.466 41 
4.025 4.143 4.190 4.313 4.451 4.517 4.521 4.625 4.583 4.646 4.704 4.741 411 

27 26 26 37 38 28 24 24 24 16 16 16 412 
493 478 633 776 576 514 581 622 499 417 416 709 413 
316 335 459 654 466 284 441 519 410 433 655 515 4131 

-125 -136 -87 -134 -194 -164 -199 -193 -213 -346 -587 - 8 4132 
302 279 261 256 304 294 339 296 302 330 348 2024) 4133 

1.541 1.531 1.772 1.736 1.712 1.933 1.954 1.893 2.016 1.899 1.932 2.0964) 42 
441 499 488 521 542 590 653 874 705 753 720 322 43 

1.362 1.370 1.374 1.512 1.479 1.512 1.481 1.472 1.473 1.467 1.420 1.539 5 
(1.072) (1.080) (1.080) (1.144) (1.138) (1.141) (1.144) (1.140) (1.138) (1.138) (1.138) (1.254) 

1.891 1.922 1.959 1.991 2.116 2.157 2.214 2.235 2.280 2.303 2.329 2.443 6 
(653) (653) (653) (653) (709) (709) (709) (709) (709) (709) (709) (794) 
(271) (271) (271) (271) (271) (271) (271) (271) (271) (271) (271) (783) 
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18. tafla. Reikninga 

94 

Árslok 
Í millj. kr. 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

Eignir: 
01 Lausafjárstaða, alls2) 16 -438 -827 338 -27 -653 
011 Staða gagnvart Seðlabanka 123 -217 -439 250 257 -275 
0111 Seðlar og mynt 46 67 90 110 137 145 
0112 Almennar innstæður 167 147 172 340 225 183 
0113 Lausaskuldir við Seðlabankann -90 -431 -701 -200 -105 -602 
01131 Stutt lán -24 -173 -465 -191 -75 -516 
01132 Reikningsskuldir -53 -255 -235 -8 -26 -85 
01133 Óinnleystir tékkar -13 -3 -1 -1 - 4 -1 
012 Ríkisvíxlar 
013 Erlend staða 3) -107 -221 -388 88 -284 -378 

02 Bundnar innstæður hjá Seðlabankanum 1.730 1.911 2.073 2.640 3.359 4.030 

03 Innstæður á uppsagnarreikningum 8 3 4 6 9 25 

04 Útlán 9.942 10.736 11.891 13.400 16.038 19.568 

05 Endurlánað erlent lánsfé 276 385 573 210 80 196 

06 Eignir = skuldir 11.972 12.597 13.714 16.594 19.459 23.166 

Skuldir: 
07 Innstæður, alls 9.593 10.130 11.092 13.614 16.811 20.164 
071 Veltiinnlán 4) 1.768 1.639 1.953 2.671 3.277 3.990 
072 Spariinnlán 7.745 8.406 9.046 10.789 13.365 15.980 
073 Geymslufé vegna innflutnings 80 85 93 154 169 194 
08 Fyrirgreiðsla Seðlabankans 1.311 1.304 1.519 1.942 1.818 2.145 
081 Endurkaup 1.311 1.304 1.438 1.898 1.744 2.053 
082 Verðbréf - - 81 44 74 92 

09 Erlent lánsfé til langs tírna 270 360 573 208 46 173 

10 Eigiðfé 955 1.065 1.115 1.204 1.341 1.501 

11 Annað, nettó -157 -262 -585 -374 -557 -817 

1) Innlánsstofnanir eru: viðskiptabankar, sparisjóðir og innlánsdeildir kaupfélaga; leiðrétt hefur verið fyrir öll-
um innbyrðis viðskiptum þessara stofnana. 2) Óhagstæð lausafjárstaða er merkt með mínusmerki (-) . 3) Er-
lendar eignir að frádregnum skammtíma erlendum skuldum. 4) Að frádregnum óuppgerðum tékkum (þ. e. óinn-
leystum tékkum í höndum Seðlabankans og innlendum tékkum í sjóði innlánsstofnana). 5) Bráðabirgðatölur. 



innlánsstofnana 1966—1972.l) 

Mánaðarlok 1972 

20.497 
4.049 

16.281 
167 

20.732 
4.056 

16.494 
182 

21.387 
4.527 

16.667 
193 

22.049 
4.895 

16.936 
218 

22.232 
4.966 

17.031 
235 

22.243 
4.993 

17.010 
240 

1.959 
1.868 

91 

2.079 
1.988 

91 

2.411 
2.329 

82 

2.750 
2.669 

81 

2.962 
2.882 

80 

2.745 
2.666 

79 

173 226 226 223 229 228 

1.501 1.501 1.501 1.497 1.496 1.511 

-724 -725 -706 -648 -434 -239 

22.675 
5.132 

17.313 
230 

22.543 
4.881 

17.441 
221 

22.932 
5.109 

17.606 
217 

22.889 
4.997 

17.656 
236 

22.766 
4.941 

17.596 
229 

23.5915) 
4.7515) 

18.6145) 
226 

07 
071 
072 
073 

2.634 
2.556 

78 

2.500 
2.423 

77 

2.426 
2.350 

76 

2.424 
2.350 

75 

2.906 
2.832 

74 

2.804 
2.690 

114 

08 
081 
082 

225 276 346 454 447 512 09 

1.496 1.500 1.500 1.496 1.494 1.5905) 10 

- 2 1 1 30 -164 -14 411 -6735) 11 
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19. tafla. Reikningar 

Árslok 
í millj. kr. 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

Eignir: 
4.091 1 Erlendir liðir . . 1.728 778 -45 1.816 3.206 4.091 

11 Erlendar eignir til skamms tíma, nettó . . 2.120 1.294 747 2.090 3.300 4.750 
12 Erlendar skuldir til langs tíma -392 -516 -792 -274 -94 -660 

2 Innlendir liðir . . 10.429 11.943 13.867 15.232 17.926 21.875 
21 Lán Seðlabanka2) . . 89 672 1.191 1.557 1.759 1.651 
22 Lán innlánsstofnana3) . . 9.942 10.736 11.891 13.400 16.038 19.568 
23 Endurlánað erlent lánsfé frá innlánsstofnunum . . . . 276 385 573 210 80 196 
24 Endurlánað erlent lánsfé frá Seðlabanka 122 150 212 66 48 461 

3 Eignir = Skuldir 12.157 12.721 13.822 17.048 21.132 25.966 

Skuldir: 
4 Peningamagn og sparifé, alls . . 10.755 11.203 12.121 15.252 18.764 22.306 
41 Peningamagn4) . . 2.930 2.712 2.982 4.309 5.230 6.132 
411 Seðlar og mynt í umferð . . 1.039 968 942 1.116 1.377 1.676 
412 Veltiinnlán . . 1.891 1.744 2.040 3.193 3.852 4.456 
42 Spariinnstæður . . 7.745 8.406 9.046 10.789 13.365 15.980 
43 Geymslufé vegna innflutnings 80 85 93 154 169 194 

5 Sjóðir í opinberri vörzlu 103 66 287 211 411 1.354 

6 Annað, nettó 1.299 1.452 1.414 1.585 1.957 2.306 

Ávísanaskipti Seðlabankans6) 2.953 3.079 3.293 4.116 5.446 7.313 

1) Samanteknir reikningar Seðlabankans og innlánsstofnana, að undanskildum innbyrðis reikningsliðum. 2) Lán 
Seðlabanka til annarra en innlánsstofnana; endurlánað erlent lánsfé ekki talið með. 3) Að meðtöldum ríkisvíxlum. 
4) Samtala seðla og myntar í umferð, veltiinnlána hjá innlánsstofnunum og innstæðna fjárfestingarlánasjóða 
hjá Seðlabankanum. 5) Bráðabirgðatölur. 6) Hér eru sýnd mánaðarmeðaltöl ávisanaskipta 1966 til 1971. Árið 
1972 var meðaltalið 9672. 
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bankakerfisins 1966—1972.1) 

Mánaðarlok 1972. 
Jan. Febr. Marz Apríl Maí Júní Júlí Ágúst Sept. Okt. Nóv. Des. 

3.811 4.074 3.913 4.266 3.959 3.863 4.587 5.413 5.344 5.297 5.255 5.369 1 
4.471 4.787 4.626 4.970 4.669 4.567 5.088 5.965 5.966 6.021 5.972 6.185 11 
-660 -713 -713 -704 -710 -704 -501 -552 -622 -724 -717 -816 12 

22.698 22.756 23.861 24.392 25.184 25.844 25.676 25.134 25.398 25.496 25.818 25.539 2 
2.312 1.939 2.464 2.524 2.669 3.136 2.912 2.393 2.223 1.832 1.595 1.349 21 

19.736 20.113 20.697 21.168 21.810 22.217 22.273 22.201 22.565 22.958 23.518 23.3875) 22 
189 243 239 239 244 235 235 284 354 450 449 516 23 
461 461 461 461 461 256 256 256 256 256 256 287 24 

26.509 26.830 27.774 28.658 29.143 29.707 20.263 30.547 30.742 30.793 31.073 30.9085) 3 

22.479 22.762 23.647 24.306 24.486 24.766 25.282 25.310 25.653 25.541 25.418 26.009 4 
6.031 6.086 6.787 7.152 7.220 7.516 7.739 7.647 7.830 7.649 7.593 7.169 41 
1.541 1.531 1.772 1.736 1.712 1.933 1.954 1.893 2.016 1.899 1.932 2.0965) 411 
4.490 4.555 5.015 5.416 5.508 5.583 5.785 5.755 5.814 5.750 5.661 5.0733) 412 

16.281 16.494 16.667 16.936 17.031 17.010 17.313 17.441 17.606 17.656 17.596 18.6145) 42 
167 182 193 218 235 240 230 221 217 236 229 226 43 

1.362 1.370 1.374 1.512 1.479 1.512 1.481 1.472 1.473 1.467 1.420 1.539 5 

2.668 2.698 2.753 2.840 3.178 3.429 3.500 3.765 3.616 3.785 4.235 3.3605) 6 

5.495 7.301 7.666 7.614 8.970 10.108 8.938 9.356 9.456 9.943 10.140 13.769 
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20. tafla. Innlán og útlán viðskiptabanka, sparisjóða og inniánsdeilda kaupfélaga.1) 

Veltiinnlán2)3) Spariinnlán2)4) Útlán5) 

Spari- Spari- Innláns- Spari- Innláns-
Í millj. kr. Bankar sjóðir Samtals Bankar sjóðir deildir Samtals Bankar sjóðir deildir Samt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Árslok 1960 608 119 703 1.504 676 241 2.421 3.496 702 241 4.439 
— 1961 866 88 937 2.013 712 282 3.007 3.889 661 278 4.828 
— 1962 1.048 127 1.139 2.568 924 345 3.837 4.102 863 329 5.294 
— 1963 1.015 97 1.075 3.299 909 397 4.605 4.927 810 361 6.098 
— 1964 1.335 101 1.408 4.041 922 454 5.417 5.655 800 407 6.862 
— 1965 1.623 123 1.704 5.062 1.110 532 6.704 7.216 917 466 8.599 
— 1966 1.678 145 1.768 5.868 1.287 590 7.745 8.356 1.082 504 9.942 
— 1967 1.527 157 1.639 6.426 1.373 607 8.406 9.043 1.190 503 10.736 
— 1968 1.809 167 1.953 6.884 1.532 630 9.046 10.066 1.310 515 11.891 

1969 2.455 268 2.671 8.282 1.853 654 10.789 11.327 1.544 531 13.400 
— 1970 2.938 374 3.277 10.367 2.257 741 13.365 13.495 1.948 601 16.038 

Mánaðarlok 
1971: 

Janúar 3.388 353 3.520 10.533 2.304 741 13.578 13.857 1.987 601 16.441 
Febrúar 3.500 387 3.611 10.684 2.338 741 13.763 14.098 2.029 598 16.720 
Marz 3.640 360 3.732 10.846 2.403 753 14.002 14.385 2.052 604 17.035 
Apríl 3.852 421 4.013 10.951 2.412 753 14.116 14.987 2.092 602 17.674 
Maí 4.125 446 4.243 11.120 2.440 753 14.313 15.365 2.144 602 18.104 
Júní 4.410 457 4.402 11.191 2.475 744 14.410 15.628 2.195 592 18.410 
Júlí 4.379 471 4.519 11.406 2.497 744 14.647 15.800 2.255 591 18.635 
Ágúst 4.789 502 4.873 11.477 2.506 744 14.727 15.942 2.297 601 18.832 
September 4.516 498 4.617 11.629 2.526 682 14.837 15.989 2.333 540 18.846 
Október 4.339 495 4.562 11.794 2.571 682 15.047 16.470 2.369 539 19.369 
Nóvember 4.495 473 4.521 11.814 2.565 682 15.066 16.618 2.410 541 19.561 
Desember 3.543 493 3.990 12.470 2.728 782 15.980 16.505 2.453 629 19.568 

Mánaðarlok 
1972: 

Janúar 3.996 443 4.049 12.728 2.771 782 16.281 16.640 2.478 629 19.736 
Febrúar 3.997 439 4.056 12.891 2.821 782 16.494 16.996 2.500 628 20.113 
Marz 4.418 460 4.527 13.049 2.855 763 16.667 17.582 2.521 608 20.697 
Apríl 4.801 507 4.895 13.284 2.889 763 16.936 18.013 2.557 610 21.168 
Maí 4.960 551 4.966 13.341 2.927 763 17.031 18.491 2.609 610 21.698 
Júní 4.869 560 4.993 13.320 2.947 743 17.010 18.947 2.673 590 22.195 
Júlí 5.156 569 5.132 13.575 2.995 743 17.313 18.968 2.706 590 22.250 
Ágúst 4.837 530 4.881 13.672 3.026 743 17.441 18.874 2.732 590 22.178 
September 5.029 595 5.109 13.818 3.046 742 17.606 19.210 2.757 590 22.542 
Október 5.136 610 4.997 13.868 3.046 742 17.656 19.569 2.788 589 22.935 
Nóvember 5.333 559 4.941 13.828 3.026 742 17.596 20.099 2.816 589 23.494 
Desember6) 4.364 478 4.751 14.569 3.205 840 18.614 19.863 2.864 672 23.387 

1) Verzlunarsparisjóður, Samvinnusparisjóður og Sparisjóður alþýðu eru taldir með bönkum allan tímann 
eða frá stofndegi. Alþýðubankinn tók til starfa í marz 1971. 2) Innlán stofnana innbyrðis eru ekki talin 
með. 3) Samtala innstæðna á hlaupareikningum og sparisjóðsávísanabókum. Geymslufé vegna innflutn-
ings er ekki talið með. Dálkur (3) sýnir samtölu veltiinnlána að frádregnum óuppgerðum tékkum, þ. e. 
óinnleystum tékkum hjá Seðlabankanum og innlendum tékkum hjá innlánsstofnunum. 4) Samtala inn-
stæðna á almennum sparisjóðsbókum og uppsagnarreikningum. 5) Endurlánað erlent lánsfé er ekki talið 
með útlánum. Dálkur (11) sýnir samtölu útlána að frádregnum lánum milli innlánsstofnana innbyrðis. 
6) Bráðabirgðatölur. 
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21. tafla. Lánaflokkun innlánsstofnana. 

Hlutfallsleg 
Stöðutölur Hreyfingar skipting út-

lána 1972 
Í millj. kr. 1970 1971 1972 1971 1972 

Ríkissjóður og ríkisstofnanir 295 364 479 + 6 9 + 115 2,0 
Bæjar- og sveitarfélög 654 756 650 + 102 - 1 0 6 2,8 
Lánastofnanir 1.004 1.233 1.321 + 229 + 88 5,6 

Fjárfestingarlánasjóðir 986 1.218 1.310 + 2 3 2 + 9 2 5,6 
Aðrar lánastofnanir 18 15 11 - 3 - 4 _ 

Fyrirtæki 10.725 13.212 16.125 + 2.487 +2.913 68,9 
Landbúnaður 1.719 1.940 2.341 + 221 +401 10,0 
Sjávarútvegur 2.125 2.843 3.590 + 718 + 747 15,4 
Verzlun 3.823 4.396 5.0291) + 573 + 633 21,5 
Iðnaður 2.326 2.465 3.079 + 139 + 614 13,2 
Byggingaverktakar íbúðarhúsnæðis . 52 234 325 + 182 + 91 1,4 
Aðrir byggingaverktakar 63 162 222 + 99 + 60 0,9 
Samgöngur 432 651 852 +219 + 201 3,6 
Raforkumál 20 45 52 + 2 5 + 7 0,2 
Þjónustustarfsemi 165 476 636 + 311 + 160 2,7 

Einstaklingar 3.360 4.003 4.812 + 643 + 809 20,6 
Íbúðabyggingar 2.013 2.514 3.215 + 501 + 701 13,7 
Annað 1.347 1.489 1.5961) + 142 + 107 6,8 

Útlán alls 

1) Bráðabirgðatölur. 

16.038 19.568 23.3871) + 3.530 + 3.819 100,0 

1) Sparisjóður alþýðu er talinn með bönkum frá stofnun (1967), en Alþýðubankinn tók til starfa á 
árinu 1971. 2) Bráðabirgðatölur. 



23. tafla. Innlán og útlán banka og sparisjóða. 

Í millj. kr. 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
Sparifé: 

Landsbanki 2.726 2.823 3.281 4.099 4.942 5.559 
Útvegsbanki 940 1.005 1.210 1.501 1.779 2.077 
Búnaðarbanki 1.246 1.406 1.760 2.205 2.668 3.230 
Iðnaðarbanki 525 555 680 835 914 1.054 
Verzlunarbanki 587 634 733 911 1.018 1.076 
Samvinnubanki . . . . 382 415 535 712 869 1.161 
Alþýðubanki 20 46 83 104 237 411 

Samtals 6.426 6.884 8.282 10.367 12.426 14.568 
3 stærstu sparisjóðir . . , 581 640 768 972 1.169 1.315 
Aðrir sparisjóðir 792 892 1.085 1.285 L559 1.8903) 

Sparifé alls 7.799 8.416 10.135 12.624 15.154 17.7733) 

Veltiinnlán:1) 
Landsbanki 583 720 1.119 1.368 1.682 1.957 
Útvegsbanki 276 297 338 463 582 650 
Búnaðarbanki . . . . 374 437 558 628 735 1.006 
Iðnaðarbanki . . . . 102 131 132 130 162 200 
Verzlunarbanki . . . 103 127 164 187 198 216 
Samvinnubanki . . . 84 86 126 139 171 293 
Alþýðubanki . . . . 5 12 18 23 44 41 

Samtals 1.527 1.810 2.455 2.938 3.574 4.363 
3 stærstu sparisjóðir . 60 64 124 174 237 208 
Aðrir sparisjóðir . . . 98 103 141 200 256 2703) 

Veltiinnlán alls 1.639 1.953 2.671 3.277 3.998 4.7513) 

Útlán:2) 
Landsbanki 4.237 4.585 4.946 5.998 7.373 8.855 
Útvegsbanki . . . . 1.751 2.020 2.235 2.342 2.992 3.570 
Búnaðarbanki . . . , 1.544 1.770 2.132 2.625 3.092 3.653 
Iðnaðarbanki . . . , 526 594 703 861 978 1.119 
Verzlunarbanki . . . 550 617 734 902 1.034 1.144 
Samvinnubanki . . . 417 437 495 671 827 1.191 
Alþýðubanki . . . . 18 43 82 96 212 331 

Samtals 9.043 10.066 11.327 13.495 16.508 19.863 
3 stærstu sparisjóðir . 532 555 660 908 1.142 1.286 
Aðrir sparisjóðir . . . 658 755 884 1.040 1.311 1.5783) 

Útlán alls 10.233 11.376 12.869 15.437 18.939 22.7153) 

1) Geymslufé vegna innflutnings ekki talið með; linan „Veltiinnlán alls" sýnir veltiinnlán að frádregn-
um óuppgerðum tékkum. 2) Endurlánað erlent lánsfé ekki talið með; „Útlán alls" eru útlán að frádregn-
um lánum milli stofnana. 3) Bráðabirgðatölur. 
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24. tafla. Greiðsluyfirlit fjárfestingarlánasjóða.1) 
Hreyfingar í millj. kr. 1969 1970 1971 1972 

Uppruni fjármagns: 
244 486 509 619 1 Eigið framlag, nettó 244 486 509 619 

11 Innkomnar afborganir 835 797 866 966 
12 Innborgaðir vextir 631 851 826 974 

Frá dregst: 
-618 -675 13 Greiddar afborganir -771 -493 -618 -675 

131 Til ríkisins -19 -29 -38 -21 
132 ,, Seðlabankans -171 - -37 -34 
133 ,, innlánsstofnana -46 -35 -106 -127 
134 ,, lífeyrissjóða - 2 - 5 -10 - 7 
135 ,, Atvinnuleysistrvggingasjóðs -10 -10 - -21 
136 Endurgreiddur skyldusparnaður -118 -161 -226 -263 
137 Aðrar innlendar afborganir -103 -88 -43 -23 
138 Afborganir til útlanda -302 -165 -158 -179 
14 Greiddir vextir -384 -542 -479 -518 
15 Kostnaður og annað, nettó -67 -127 -86 -128 

2 Bein framlög án endurgjalds 608 884 967 938 
21 Skatttekjur og ríkisframlög 545 559 752 918 
22 Eramlög sveitarfélaga 52 24 31 15 
23 Önnur framlög 11 301 184 5 

3 Tekin löng lán 1.494 879 1.256 2.426 
31 Frá ríkinu 511 - - 360 
32 ,, Seðlabankanum 164 3 32 390 
33 ,, innlánsstofnunum 167 352 314 269 
34 ,, lífeyrissjóðum 13 70 90 191 
35 ,, Atvinnulevsistryggingasjóði 97 104 174 166 
36 Innkominn skyldusparnaður 222 250 337 422 
37 98 100 27 11 
38 Erlendar lántökur 222 - 2822) 617 

4 Bráðabirgðalántökur, nettó 3 -20 73 -126 

5 Uppruni = ráðstöfun (1 + 2 + 3 + 4 = 6 + 7 + 8) 2.349 2.229 2.805 3.857 

Ráðstöfun fjármagns: 
2.873 4.042 6 Útlán 1.992 2.070 2.873 4.042 

61 Löng: lán 1.920 1.988 2.815 3.948 
62 Bráðabirgðalán, nettó 72 82 58 94 

7 Greidd framlög og styrkir 22 69 69 79 

8 Innstæðu- og sjóðsbreytingar 335 90 -137 -264 

1) Leiðrétt hefur verið fyrir innbyrðis viðskiptum sjóðanna. 2) Endurlánað erlent lánsfé frá Seðlabanka 
(216 millj. kr.) og Landsbanka (66 millj. kr.) til Fiskveiðasjóðs. 
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25. tafla. Greiðsluyfirlit einstakra 
Veðd. + Stofn- Framl.-
Bygg.sj. Bygg.sj. lánad. Veðd. sjóður Fiskv. 

Hreyfingar í millj. kr. ríkis. verkam. landb. Búnaðarb. landb. sjóður Hreyfingar í millj. kr. 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Uppruni fjármagns: 
310 1 Eigið framlag, nettó -79 5 -53 -4 9 310 

11 Innkomnar afborganir 119 2 85 8 7 291 
12 Innborgaðir vextir 282 14 84 24 2 260 

Frá dregst: 
-11 -66 13 Greiddar afborganir -320 -7 -118 -11 - -66 

131 Til ríkisins - - -14 - - - 6 
132 ,, Seðlabankans -3 -1 - 6 - - -11 
133 ,, innlánsstofnana -51 -1 -5 - 2 - - 5 
134 ,, lífeyrissjóða -3 - - - - -

135 ,, Atvinnuleysistryggingasjóðs -19 - 2 - - - -

136 ,, Framkvæmdasjóðs - -3 -61 -3 - -44 
137 Endurgreiddur skyldusparnaður -232 - -31 - - -

138 Aðrar innlendar afborganir -12 - -1 - 6 - -

139 Afborganir til útlanda - - - - - -

14 Greiddir vextir -126 - 6 -79 -21 - -141 
15 Kostnaður og annað, nettó -34 2 -24 -4 0 -34 

2 Bein framlög án endurgjalds 478 1 94 6 22 84 
21 Skatttekjur og ríkisframlög 478 1 94 6 22 84 
22 Framlög sveitarfélaga - - - - - -

23 Önnur framlög — - — — — — 

3 Tekin löng lán 677 - 380 60 - 875 
31 Frá ríkinu - - - - - -

32 ,, Seðlabankanum - - 110 - - 280 
33 ,, innlánsstofnunum 15 - - - - -
34 ,, lífeyrissjóðum 118 - 15 25 - -

35 ,, Atvinnuleysistryggingasjóði 166 - - - - -

36 ,, Framkvæmdasjóði - - 200 35 - 595 
37 Innkominn skyldusparnaður 367 - 55 - - -

38 Önnur innlend lán 11 - - - - -

39 Erlendar lántökur - - - - — -

4 Bráðabirgðalántökur, nettó - - -58 -11 - -57 

5 Uppruni = ráðstöfun ( 1 + 2 + 3 + 4 = 6 + 7 + 8) 1.076 6 364 51 31 1.212 

Ráðstöfun fjármagns: 
11 1.190 6 Utlán 1.087 53 371 51 11 1.190 

61 Löng lán 1 .090 42 371 51 11 1.190 
62 Bráðabirgðalán, nettó -3 11 - - — — 

7 Greidd framlög og styrkir - - 12 - 18 21 

8 Innstæðu- og sjóðsbreytingar -11 -47 -19 - 2 1 

1) Allar tölur í töflunni ná til raunverulegra inn- og útborgana; leiðrétt hefur verið fyrir innbyrðis viðskiptum 
sjóðanna, sbr. 16. dálk. 

102 



fjárfestingarlánasjóða 1972}) 
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26. tafla. Lánaflokkun fjárfestingarlánasjóða.1) 

Hreyfingar í millj. kr. 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 

1 Ríkissjóður og rikisstofnanir 20 21 28 97 - 5 181 

2 Bæjar- og sveitarfélög 5 24 34 34 60 136 160 

3 Innlánsstofnanir2) - - - - 35 38 17 

4 Fyrirtæki, samtals 560 706 636 1.305 1.338 1.755 2.488 
401 Landbúnaður 129 123 115 156 219 241 395 
402 Sjávarútvegur 271 263 384 483 485 988 1.487 
403 Verzlun 1 12 12 17 33 41 60 
404 Iðnaður 108 135 107 220 225 369 458 
405 Byggingarverktakar ibúðahúsnæðis3) - 128 -38 59 71 66 8 
406 Aðrir verktakar - - - - - - 12 
407 Samgöngur - - - 66 38 5 7 
408 Raforkumál 24 - - - - - 13 
409 Þjónustustarfsemi 14 13 6 2 5 21 34 
410 Annað, sundurliðað4) 13 32 50 302 262 24 14 

5 Íbúðalán 431 458 608 556 637 939 1.196 

6 Útlán alls 1.016 1.209 1.306 1.992 2.070 2.873 4.042 

27. tafla. Útlán einstakra jjárfestingarlánasjóða.{) 

1) Lán milli sjóða eru ekki talin með lið 3, en eru sýnd sérstaklega í lið 4, þó eru færslur milli Bygging-
arsjóðs ríkisins og Veðdeildar Landsbanka Íslands ekki sýndar þar sérstaklega. 
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28. tafla. Greiðsluyfirlit lífeyrissjóða. 

Hreyfingar í millj. kr. 1966 
Uppruni fjármagns: 

1 Eigið framlag, nettó 171 
11 Innborgaðar afborganir 74 
12 Innborgaðir vextir 104 
13 Annað, nettó -7 

2 Framlög, nettó 211 
21 Iðgjöld 330 
211 sjóðfélaga 111 
212 atvinnurekenda 165 
213 aukaframlög atvinnurekenda . . . 54 

Frá dregst: 
22 Lífeyrisgreiðslur -108 
23 Endurgreidd iðgjöld -11 

3 Uppruni = ráðstöfun ( 1 4 - 2 = 4 + 5) 382 

Ráðstöfun fjármagns: 
4 Útlán og skuldabréfakaup 356 
41 Til ríkissjóðs og r í k i s s t o f n a n a . . . . 4 
42 ,, bæjar- og sveitarfélaga 2 
43 ,, fjárfestingarlánasjóða 2 
44 ,, fyrirtækja 7 
45 ,, einstaklinga (sjóðfélaga o. fl.) . . 341 
451 Þar af skuldabréf byggingarsamv.f. (114) 

5 Innstæðu- og sjóðsbreytingar 26 

Bráðab. Áœtl. 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 

207 264 339 416 491 620 
94 124 160 186 224 290 

125 155 203 246 293 360 
-12 -15 -24 -16 -26 -30 

214 236 253 454 646 1.0803 
351 397 454 691 994 1.650 ; 

119 142 161 243 358 590 
173 187 211 353 535 900 
59 68 82 95 101 160 

-122 -144 -184 -221 -329 -540 
-15 -17 -17 -16 -19 -30 

421 500 592 870 1.137 1.700 

406 433 501 657 989 1.500 
1 1 5 11 26 31 
7 0 7 3 4 5 

12 15 13 70 90 191 
17 9 13 29 60 73 

369 408 463 544 809 1.200 
(130) (126) (126) (143) (221) (320) 

15 67 91 213 148 200 
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29. tafla. Efnahagsreikningur 

Staða í millj. kr. 1967 1968 
Eignir: 

01 Erlendar eignir í frjálsum gjaldeyri 2.013 2.513 
011 Gull 58 89 
012 Sérstök dráttarr. Alþjóðagjaldeyrissjóðsins 
013 Gullframlag til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins 214 330 
014 Erlendir bankar o. fl 412 525 
015 Erlend verðbréf og ríkisvíxlar 1.276 1.497 
016 Erlendir víxlar 53 72 

02 Vöruskiptareikningar 63 52 

03 Krónuframlag til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins 641 990 

04 Innlánsstofnanir 1.735 2.220 
041 Óinnleystir tékkar 3 1 
042 Reikningssku ldir 255 235 
043 Önnur stutt lán 173 465 
044 Verðbréf - 81 
045 Endurkeyptir víxlar 1.304 1.438 

05 Fjárfestingarlánaslofnanir 619 681 
051 Reikningsskuldir 156 152 
052 Önnur stutt lán 7 1 
053 Verðbréf 456 528 
054 Endurlánað erlent lánsfé 

06 Ríkissjóður og rikisstofnanir 578 1.078 
061 Aðalviðskiptareikningar ríkissjóðs 206 551 
062 Ríkisvíxlar 
063 Aðrir reikningar ríkissjóðs og ríkisstofnana 147 238 
064 Verðbréf 75 77 
065 Endurlánað erlent lánsfé 150 212 

07 Aðrir aðilar 114 171 
071 Ýmsir reikningar 8 15 
072 Verðbréf bæjar- og sveitarfélaga 63 49 
073 Önnur verðbréf 43 107 

08 Gengistapsreikningur 

09 Fasteignir 2 2 

10 Ýmislegt 33 19 

11 Alls 5.798 7.726 

Árslok 

1969 1970 1971 1972 

3.759 5.233 6.034 8.223 
89 89 89 109 

- 46 261 681 
330 506 506 615 

1.367 2.042 2.358 3.521 
1.935 2.550 2.820 3.297 

38 - - -

7 12 18 25 

990 1.518 1.518 1.846 

2.143 1.923 2.747 3.845 
1 4 1 8 
8 26 85 134 

191 75 516 899 
45 74 92 114 

1.898 1.744 2.053 2.690 

585 549 918 1.248 
123 30 135 104 

10 55 80 -

452 464 486 898 
- - 217 246 

1.186 1.429 1.159 1.629 
22 - 61 -

322 559 141 104 
776 823 713 1.484 
66 47 244 41 

244 735 682 154 
61 66 5 3 
65 76 97 79 

118 593 580 72 

2 2 2 6 

38 47 45 28 

8.954 11.448 13.123 17.059 
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Seðlabankans 1967-1972. 

Mánaðarlok 1972. 

Jan. Febr. Marz Apríl Maí Júní Júlí Ágúst Sept. Okt. Nóv. Des. 

6.079 6.387 6.388 6.578 6.212 6.247 6.233 7.175 7.267 7.318 7.344 8.223 01 
89 89 89 89 97 97 97 97 97 97 97 109 011 

475 563 563 563 608 608 608 608 608 608 608 681 012 
506 506 506 506 549 549 549 549 549 549 549 615 013 

2.190 2.134 2.619 2.622 2.348 1.857 2.258 2.748 2.246 2.197 2.240 3.521 014 
2.819 3.095 2.611 2.798 2.610 3.136 2.721 3.173 3.767 3.867 3.850 3.297 015 

16 26 68 126 145 138 49 43 40 37 34 25 02 

1.518 1.518 1.518 1.518 1.648 1.648 1.648 1.648 1.648 1.648 1.648 1.846 03 

2.676 2.809 2.865 3.102 3.306 3.180 3.273 3.008 3.010 3.392 3.975 3.845 04 
125 136 87 134 194 164 199 193 213 346 587 8 041 
86 88 12 60 64 141 218 114 163 409 138 134 042 

506 506 355 158 86 130 222 201 208 212 344 899 043 
91 91 82 81 80 79 78 77 76 75 74 114 044 

1.868 1.988 2.329 2.669 2.882 2.666 2.556 2.423 2.350 2.350 2.832 2.690 045 

949 1.055 1.125 1.190 1.217 1.353 1.390 1.057 1.132 1.206 1.309 1.248 05 
173 277 349 406 434 521 559 224 310 388 281 104 051 
80 80 30 30 30 10 10 10 _ _ _ _ 052 

480 482 530 538 537 606 605 606 606 602 812 898 053 
216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 246 054 

2.048 2.337 2.766 2.820 2.699 2.959 2.688 2.562 2.339 2.068 1.690 1.629 06 
956 1.242 1.636 1.673 1.493 1.566 1.657 1.516 1.157 _ _ _ 061 

- - - - 187 278 277 277 277 6 6 _ 062 
146 149 184 201 44 612 215 249 385 511 103 104 063 
702 702 702 702 731 463 499 480 479 1.510 1.542 1.484 064 
244 244 244 244 244 40 40 40 40 40 40 41 065 

681 164 163 160 159 156 156 155 151 150 155 154 07 
5 5 6 5 6 6 6 6 2 2 2 3 071 

97 76 75 76 75 75 75 75 75 74 80 79 072 
579 83 82 79 78 75 75 74 74 74 73 72 073 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 

08 

09 
2 2 3 1 3 3 3 3 2 3 3 83 10 

13.971 14.300 14.898 15.497 15.391 15.686 15.442 15.653 15.591 15.824 16.160 17.059 11 
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Staða í millj. kr. 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
Skuldir: 

12 Seðlar og mynt 1.035 1.032 1.226 1.514 1.821 2.287 
13 Innlánsstofnanir 2.060 2.248 2.987 3.594 4.237 5.271 
131 Almennar innstæður 146 172 341 226 183 515 
132 Innstæður á uppsagnarreikningum 3 4 6 9 25 16 
133 Bundnar innstæður 1.911 2.073 2.640 3.359 4.030 4.740 

14 Fjárfestingarlánastofnanir 87 88 522 576 466 322 
15 Ríkissjóður og ríkisstofnanir 488 528 393 906 647 1.396 
151 Aðalviðskiptareikningar ríkissjóðs - - - 356 - 940 
152 Reikninsar ríkisstofnana 488 528 393 550 647 456 

16 Sjóðir í vörzlu opinberra aðila 66 287 211 411 1.354 1.539 
17 Innstæður Alþjóðabankans og systurstofnana hans. . . . 6 7 - - 40 54 
18 Yfirdráttarlán frá Evrópusjóðnum - 440 - - - -

19 Innstæður Alþjóðagjaldeyrissjóðsins v/kvóta Íslands . . . 695 991 991 1.519 1.519 1.846 
20 Erlendar skuldir í frjálsum gjaldeyri til skamms tíma . . . 414 785 1.648 1.572 680 1.405 
201 Erlendir bankar o. fl 253 125 328 912 680 1.405 
202 Lán frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum 161 660 1.32.0 660 - -

21 Vöruskiptareikningar 93 204 115 88 204 92 
22 Erlend lán til langs tíma 150 212 66 48 487 304 
23 Mótvirði sérst. dráttarréttinda Alþjóðagjaldeyrissjóðsins . - - - 222 438 794 
24 Ýmislegt 147 103 93 163 149 148 
25 Gengisbreytingareikningur 221 419 228 249 271 783 
26 Arðsjóður 26 32 39 40 48 58 
27 Stofnfé 100 100 100 100 100 100 
28 Varasjóður 145 170 200 270 350 400 
29 Annað eigið fé 65 80 135 176 311 260 

30 AI I s 5.798 7.726 8.954 11.448 13.123 17.059 
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Árslok 



Mánaðarlok 1972. 

Jan. Febr. Marz Apríl Maí Júní 

1.843 1.809 2.033 1.993 2.018 2.227 
4.369 4.503 4.675 5.005 4.955 4.829 

316 335 459 654 466 284 
27 25 26 38 38 28 

4.026 4.143 4.190 4.313 4.451 4.517 

441 499 488 521 542 590 
905 1.156 1.129 1.185 945 1.077 

905 1.156 1.129 1.185 945 1.077 

1.362 1.370 1.374 1.512 1.479 1.512 
40 40 27 27 27 31 

1.519 1.519 1.519 1.519 1.649 1.649 
876 770 919 1.009 961 891 
876 770 919 1.009 961 891 

234 219 283 252 215 244 
487 487 487 481 481 476 
653 653 653 653 709 709 
162 195 231 260 330 371 
271 271 271 271 271 271 

48 48 48 48 48 48 
100 100 100 100 100 100 
350 350 350 350 350 350 
311 311 311 311 311 311 

13.971 14.300 14.898 15.497 15.391 15.686 

Júlí Agúst Sept. Okt. Nóv. Des. 

2.292 2.189 2.317 2.229 2.280 2.287 12 
4.986 5.168 5.018 5.095 5.375 5.271 13 

441 519 410 433 655 515 131 
24 24 24 16 16 16 132 

4.521 4.625 4.583 4.646 4.704 4.740 133 

653 873 705 753 720 322 14 
1.066 1.126 1.143 1.336 1.303 1.396 15 

- - - 20 339 940 151 
1.066 1.126 1.143 1.316 964 456 152 

1.481 1.472 1.473 1.467 1.420 1.539 16 
32 32 32 32 47 54 17 

1.649 1.649 1.649 1.649 1.648 1.846 
lo 
19 

591 459 564 505 619 1.405 20 
591 459 564 505 619 1.405 201 

- - - - - - 202 

196 170 130 180 143 92 21 
276 276 276 270 270 304 22 
709 709 709 709 709 794 23 
431 450 495 519 546 148 24 
271 271 271 271 271 783 25 
48 48 48 48 48 58 26 

100 100 100 100 100 100 27 
350 350 350 350 350 400 28 
311 311 311 311 311 260 29 

5.442 15.653 15.591 15.824 16.160 17.059 30 
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1971 1972 Jan. Febr. 

Bandaríkjadollar 87.61 87.37 87.12 87.12 
Sala 87.86 87.67 87.42 87.42 

Sterlingspund Kaup 214.13 218.36 223.92 226.80 
Sala 214.75 219.38 224.72 227.60 

Kanadadollar Kaup 86.76 88.19 86.66 86.70 
Sala 87.00 88.59 86.96 87.00 

Dönsk króna 11.84 12.57 12.39 12.47 
Sala 11.87 12.63 12.43 12.51 

Norsk króna Kaup 12.49 13.26 13.00 13.10 
Sala 12.52 13.33 13.04 13.15 

Sænsk króna Kaup 17.17 18.36 18.06 18.18 
Sala 17.22 18.44 18.12 18.24 

Finnskt mark 21.03 21.11 21.04 21.05 
Sala 21.09 21.21 21.12 21.13 

Franskur franki Kaup 15.90 17.32 16.84 17.12 
Sala 15.95 17.40 16.90 17.18 

Belgískur franki Kaup 1.80 1.98 1.96 1.99 
Sala 1 . 8 1 1.99 1.97 1.99 

Svissneskur franki 21.31 22.88 22.39 22.58 
Sala 21.37 22.98 22.47 22.65 

Hollenzk flórína Kaup 25.10 27.21 27.07 27.42 
Sala 25.18 27.34 27.16 27.51 

Vestur-þýzkt mark Kaup 25.19 27.39 26.96 27.34 Vestur-þýzkt mark 
Sala 25.27 27.51 27.05 27.44 

Líra Kaup 0.14 0.15 0.15 0.15 
Sala 0.14 0.15 0.15 0.15 

Austurrískur schillingur 3.51 3.78 3.72 3.76 Austurrískur schillingur 
Sala 3.52 3.80 3.73 3.78 

Escudo Kaup 3.12 3.24 3.20 3.21 
Sala 3.13 3.26 3.21 3.21 

Peseti Kaup 1.27 1.36 1.32 1.32 
Sala 1.27 1.37 1.33 1.33 

110 

30. tafla. Meðalgengi erlendra gjaldmiðlc 



samkvœmt gengisskráningu Seðlabankans. 

1972 

Marz Apríl Maí Júní Júlí Ágúst Sept. Okt. Nóv. Des. 

87.12 87.12 87.12 87.12 87.12 87.12 87.12 87.12 87.12 90.82 
87.42 87.42 87.42 87.42 87.42 87.42 87.42 87.42 87.42 91.12 

228.13 227.40 227.61 224.47 212.58 213.20 212.58 208.60 204.61 212.75 
228.93 228.20 228.41 225.36 213.88 214.48 213.75 209.80 205.81 213.94 

87.20 87.48 88.11 88.96 88.46 88.63 88.55 88.57 88.20 91.11 
87.50 87.78 88.41 89.31 88.96 89.13 89.05 89.07 88.70 91.61 

12.52 12.46 12.49 12.53 12.51 12.56 12.61 12.59 12.62 13.25 
12.56 12.51 12.54 12.58 12.58 12.64 12.68 12.67 12.70 13.32 

13.21 13.20 13.26 13.32 13.38 13.35 13.25 13.18 13.18 13.80 
13.26 13.25 13.30 13.37 13.46 13.42 13.33 13.26 13.26 13.87 

18.26 18.21 18.33 18.38 18.40 18.41 18.41 18.34 18.34 19.12 
18.33 18.28 18.39 18.45 18.50 18.52 18.51 18.45 18.45 19.23 

21.06 21.09 21.09 21.08 21.08 21.08 21.08 21.08 20.94 21.06 
21.13 21.16 21.16 21.16 21.20 21.20 21.20 21.20 21.77 21.89 

17.28 17.30 17.38 17.36 17.40 17.39 17.39 17.33 17.27 17.86 
17.34 17.36 17.44 17.43 17.50 17.49 17.49 17.43 17.37 17.96 

1.98 1.98 1.98 1.98 1.99 1.98 1.98 1.97 1.97 2.06 
1.99 1.98 1.99 1.99 2.00 2.00 2.00 1.98 1.98 2.07 

22.62 22.60 22.57 22.90 23.12 23.02 22.99 22.92 22.92 24.06 
22.70 22.68 22.65 22.99 23.25 23.15 23.12 23.05 23.05 24.20 

27.36 27.15 27.12 27.24 27.36 27.12 26.96 26.86 26.94 28.10 
27.46 27.24 27.21 27.34 27.52 27.28 27.12 27.02 27.10 28.26 

27.49 27.42 27.40 27.47 27.54 27.32 27.26 27.13 27.16 28.37 
27.58 27.52 27.49 27.57 27.70 27.47 27.42 27.29 27.32 28.53 

0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.16 
0.15 0.15 0.15 1.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.16 

3.78 3.77 3.77 3.79 3.81 3.79 3.79 3.77 3.75 3.92 
3.78 3.79 3.79 3.81 3.83 3.81 3.80 3.80 3.77 3.94 

3.23 3.23 3.23 3.23 3.25 3.25 3.25 3.24 3.24 3.38 
3.23 3.24 3.24 3.25 3.27 3.27 3.27 3.26 3.26 3.40 

1.33 1.35 1.35 1.35 1.38 1.37 1.37 1.37 1.37 1.43 
1.33 1.35 1.35 1.36 1.39 1.38 1.38 1.38 1.38 1.44 
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