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SKÝRSLA BANKASTJÓRNAR 

I. YFIRLIT YFIR ÞRÓUN EFNAHAGSMÁLA 

Almennt ástand efnahagsmála í umheiminum reyndist óhagstætt 
Megin- þriðja árið í röð með stöðnun eða samdrætti víða um lönd og mikl-
drættir um sveiflum og misgengi í vöxtum og gengi gjaldmiðla á 

alþjóðamörkuðum. Þetta hafði þó tiltölulega lítil áhrif á þjóðarbú-
skap Íslendinga framan af árinu, þar sem helsti útflutningsgjaldmið-
illinn, dollarinn, styrktist verulega. Flest ytri skilyrði snerust þó til 
verri vegar, er á árið leið, og varð aukning þjóðarframleiðslu aðeins 
l ,3%, hin minnsta frá afturkippnum 1975. Enda þótt mismunandi 
þættir viðskiptakjara breyttust á ýmsa vegu, sneri styrkur dollars 
þeim til lítils háttar hækkunar á heildina litið, svo að þjóðartekjur 
munu hafa aukist um 1,6%. Að tiltölu við fjölda starfandi fólks er 
hér um enn eitt ár stöðnunar að ræða. Jafnframt þessu fór viðskipta-
hallinn vaxandi og nam nærri 5% af þjóðarframleiðslu. Skýrðist 
hann að nokkru af birgðaaukningu og innflutningi fjárfestingarvara, 
en var að öðru leyti afleiðing af innri þenslu og miklum erlendum 
lántökum. Framan af árinu voru gerðar viðtækar ráðstafanir til þess 
að draga úr verðbólgu og höfðu þær mest áhrif, meðan ytri skilyrði 
leyfðu tiltölulega litlar gengisbreytingar og grunnkaup hélst óbreytt. 
Við þetta dró verulega saman með verðbólgustigi og vöxtum, en að 
öðru leyti voru ekki gerðar ráðstafanir til þess að ljúka aðlögun láns-
kjara að marki verðtryggingar. Þróun peningamála hélst því í megin-
atriðum hagstæð fram um mitt árið, en úr því fór í vaxandi mæli að 
bera á þensluhneigð og misvægi á lánamarkaði, er virtist standa í 
sambandi við horfur á vaxandi verðbólgu og gengisfellingu krón-
unnar, er hlaut að verða í tiltölulega stórum skrefum sökum þeirrar 
hömlunar, er reynt var að beita. Fjárhagur ríkissjóðs í þrengri skiln-
ingi verkaði í aðhaldsátt, en sá árangur var að talsverðu leyti borinn 
uppi af aukningu innflutnings og almennrar veltu, sem meðfram var 
f jármögnuð af miklum erlendum lántökum, en þær voru helsti 
þensluvakinn á árinu. 

Efnahagsmál í Á árinu 1981 höfðu samdráttaráhrif olíuverðhækkananna árin 1979 
umheiminum og 1980 að mestu f jarað út, en við tók aðlögunarskeið, sem ein-
5 kenndist af aðhaldssamri stefnu í efnahagsmálum víðast í 



iðnaðarlöndunum. Flest vestræn iðnríki lögðu mikla áherslu á að 
draga úr verðbólgu og beittu í því skyni aðhaldsaðgerðum í peninga-
og ríkisfjárrnálum. Aðlögunin nú er að því leyti frábrugðin því, sem 
gerðist í kjölfar olíuverðhækkananna 1973 og 1974, að stærstu iðn-
ríkin hafa ekki lagt sömu áherslu á að halda uppi framleiðslu og at-
vinnu og þá. Þau hafa fremur kosið að taka á sig stöðnun fram-
leiðslu og að draga sem mest úr verðbólgu og viðskiptahalla. Afleið-
ingin hefur orðið ört vaxandi atvinnuleysi og hægur hagvöxtur. Við-
skiptahalli minnkaði talsvert, og verðbólga hefur verið mun minni en 
eftir olíukreppuna 1974. 
Verg þjóðarframleiðsla í aðildarlöndum OECD er talin hafa vaxið 
um rúmt 1% á árinu 1981, sem er svipað og árið áður. Hægan 
hagvöxt á árinu 1981 má að nokkru rekja til þess, að í Bandaríkjun-
um dró úr framleiðslu á síðari helmingi ársins, og er ekki búist við 
breytingu þar á fyrr en kemur fram yfir mitt ár 1982. Aðhaldssamri 
stefnu í peningamálum í Bandaríkjunum hafa fylgt mjög háir vextir á 
dollurum, hinir hæstu í meira en öld. Vextir á flestum öðrum mikil-
vægum gjaldmiðlum hafa einnig verið háir og leitt til minnkandi 
lánsfjáreftirspurnar og þar með fjárfestingar. 
Þrátt fyrir aðhaldsstefnu í efnahagsmálum hefur ekki dregið eins 
skjótt úr verðbólgu og vænst var. Í OECD-löndunum hækkaði 
neysluvöruverð um 12,9% að meðaltali 1980 og um 10,6% 1981, og á 
seinni helmingi ársins 1981 svaraði hækkunin til 8,6% á ári. Árang-
urinn er að vísu mjög misjafn eftir löndum. Á Norðurlöndum var 
verðbólga 12,5% að meðaltali 1980, 12,3% 1981, en 6,8% á seinni 
helmingi 1981. Hægur hagvöxtur hefur leitt af sér mjög aukið at-
vinnuleysi. Talið er, að 25 milljónir manna hafi verið atvinnulausar á 
árinu 1981 í OECD-löndunum, en það sarnsvarar rúmum 7% vinnu-
aflsins. Ætla má, að atvinnuleysi verði mikið næstu árin, enda þótt 
hagvöxtur kunni að glæðast nokkuð á ný áður en langt um líður. 
Hækkun á olíuverði á árunum 1979 og 1980 orsakaði stóraukinn við-
skiptahalla þróaðra ríkja og vanþróaðra, en viðskiptaafgangur olíu-
útflutningsríkjanna jókst á móti og varð 110 milljarðar dollara á ár-
inu 1980, en lækkaði í 35 milljarða dollara 1981. Vanþróuðum lönd-
um gekk hins vegar mun verr að aðlagast hækkuðu olíuverði, og við-
skiptahalli þeirra varð meiri 1981 heldur en 1980. 
Um nokkurt árabil hefur sjávarútvegurinn verið burðarás hagvaxtar-

Framleiðsla og ins og skilað framleiðsluaukningu um tæp 12% á ári milli 1975 og 
útgjöld 1980. Nú rakst þessi atvinnuvegur af meiri alvöru en áður á náttúru-

legar takmarkanir sínar auk nokkurra markaðsþrengsla, svo að hann 
skilaði ekki meiri framleiðsluaukningu en atvinnustarfsemin al-
mennt. Stóriðja var að visu í stakk búin til þess að gegna stærra hlut-

6 verki en fyrr, en orkuskortur hamlaði nýtingu aukinnar afkastagetu 
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og markaðsskilyrði versnuðu mjög, er á árið leið. Annar og smærri 
iðnaður hefur lítið svigrúm haft til vaxtar um árabil, einkum þær 
greinar, er verða fyrir harðri samkeppni frá innflutningi, en á um-
liðnu ári þrengdi einnig að útflutningsiðnaði. Hins vegar rétti flutn-
ingastarfsemi allmjög úr kútnum eftir undangengna erfiðleika. 
Þjóðarframleiðslan er talin hafa aukist um aðeins 1,3% svo sem fyrr 
greinir. Af ráðstöfun framleiðsluverðmætisins varð mest aukning 
einkaneyslu 5% eftir stöðnun hennar árið á undan og þar næst 
samneyslu, en fjármunamyndun stóð því sem næst í stað eftir mikla 
aukningu árið áður, og talsverður samdráttur varð í íbúðabygging-
um. Þjóðarútgjöld til innlendra nota jukust um tæp 4%, um þrefalt 
á við þjóðarframleiðslu, og olli það mestu um aukningu viðskipta-
hallans úr 2,4% af þjóðarframleiðslu árið áður í 5%, en auk þess 
kom til talsverð birgðaaukning og veruleg aukning vaxtagjalda, sem 
stafar allt í senn af aukningu erlendra skulda og vaxtahækkun er-
lendis af völdum alþjóðlegrar verðbólgu. 
Í upphafi ársins var verðbólga tekin að magnast mjög, einkum af 
völdum kjarasamninganna undir lok ársins á undan, er hertu mjög á 
víxlgangi kauplags og verðlags, áður en ríkisstjórnin hafði náð að 
móta ákveðna stefnu varðandi niðurfærslu verðbólgunnar. Hafði 
tólf mánaða hækkun framfærslukostnaðar náð 58% í febrúar, áður 
en aðgerðir voru komnar að marki til framkvæmda. Fólust þær eink-
um í því að skerða verðlagsuppbót á laun um 7 prósentustig, stöðva 
gengissig að sinni og herða enn á verðlagsaðhaldi með tiltekin lækk-
andi verðhækkunarmörk fyrir augum. Stefna þessi skilaði mestum 
árangri framan af árinu, en úr því tók hart gengisaðhald að þrengja 
verulega að atvinnuvegunum og þá sérstaklega þeim, er selt höfðu 
mest í veikari gjaldmiðlunum eða áttu við staðnað og jafnvel fallandi 
afurðaverð að búa. Af þessum sökum varð að slaka talsvert á gengis-
aðhaldi með haustinu. Þegar við það bættist nokkur grunnkaups-
hækkun í nóvember, hafði undirstraumur verðbólgunnar þyngst á ný 
og ársfjórðungslegar hækkanir fóru vaxandi, þótt verðbólgan mæld-
ist minni milli áramóta en árið áður, enda hafði óvenjumiklum 
hækkunum verið komið frá fyrir lok ársins á undan. Árið 1981 skil-
aði þannig áþekkum vanda og um fyrri áramót til úrlausnar á kom-
andi ári. Að vísu reis verðbólgan sjálf ekki jafnhátt , en þar á móti 
var við meiri misvægisvanda þjóðarbús og atvinnuvega að etja, er 
urðu tilefni meiri gengisfellingar og þar með verðbólguvaki. 
Við staðnaðar rauntekjur, þrönga afkomu eða hallarekstur atvinnu-
vega og samdrátt þeirrar fjárfestingar, sem helst er tilefni til beins 
sparnaðar, árar ekki vel fyrir heildarsparnaði þjóðarbúsins og pen-
ingalegu jafnvægi. Aðlögun lánskjara í átt til fullrar verðtryggingar, 
ýmist með visitölutengingu eða verðbótaþætti vaxta, varð þó til þess 



að efla mjög peningalegan sparnað, einkum framan af árinu, á 
meðan verðbólga hjaðnaði til móts við lánskjörin. Úr því varð 
þyngra fyrir fæti, aukning sparnaðar minni, en útlána meiri, er leiddi 
til röskunar peningalegs jafnvægis. Versnandi afstaða milli verð-
bólgustigs og lánskjara átti þarna hlut að máli, en jafnframt því 
breytt framkvæmd gengisaðlögunar, er gerðist í stærri skrefum og 
hafði þannig í för með sér meiri hröðun innkaupa og gengisspákaup-
mennsku heldur en jafnt gengissig virðist gera. Átti þetta óefað 
nokkurn þátt í aukningu innflutnings, er var fyrirferðarmest á síðari 
hluta ársins, einkum þegar ljóst var, að stefndi í gengisbreytingu. Við 
peningastreymi af innlendum uppruna bættust mjög miklar erlendar 
lántökur. Aukning þeirra er annars vegar háð vexti þeirrar fjárfest-
ingar, sem er venjuhelgað tilefni lántöku erlendis frá, en hins vegar 
tilhneigingar til aukinnar notkunar erlends lánsfjár til almennra 
framkvæmda hins opinbera og opinberra þjónustustofnana, sem 
skila ófullnægjandi greiðsluafgangi m.a. vegna aðhalds í verðlagn-
ingu. Við þessi skilyrði var jöfnum höndum brýnt að efla innlenda 
fjármögnun fjárfestingar eftir föngum sem og að kyrrsetja það fé, er 
kom utan að, umfram samtíma gjaldeyrisþarfir og fyrirbyggja þar 
með, að það yrði stofn nýrrar útlánaþenslu því til viðbótar, er gerðist 
með örum vexti innlendra peningastærða. Lausn þessa vanda gat 
ekki náðst fyrir tilstilli lánskjara, er ekki höfðu náð verðbólgustigi, 
og var því gripið til hinnar sérstöku bindingar, er til var stofnað 
með nýrri lagasetningu á árinu. Náði sú binding síðsumars 5% af 
innlánum, en var færð niður í áföngum, er lausafjárstaða innláns-
stofnana þrengdist um haustið, og felld niður að sinni fyrir árslok. 
Með beitingu þessa nýja tækis og áhrifum verðtryggingar og bættra 
raunvaxta tókst að draga inn mikinn hluta þess f jár , er kom inn við 
nettóaukningu erlendra lána, og efla með því gjaldeyrisstöðuna. 

Jákvæður jöfnuður ríkisfjármála var annað meginskilyrði þess, að 
Jöfnuður árangur þessi náðist. Skilaði ríkissjóður umsömdum afborgunum til 
ríkisfjármála Seðlabankans í samræmi við fjárlagaáætlun og nokkrum stöðubata 

viðskiptareikninga að auki. Gildi þessa jafnaðar er í nokkrum mæli 
háð sams konar fyrirvara og áður greinir um þróun peningamála, 
þ.e. að notkun mikilla erlendra lána og önnur þensla þjóðarútgjalda 
valda tekjuauka umfram það, er svarar til jafnvægisástands í þjóðar-
búskapnum. Ennfremur er ríkisbúskapurinn í hefðbundnum skiln-
ingi orðinn of þröngur til fullrar ályktunar um áhrif ríkisfjár-
málanna, þar sem mikill hluti opinberrar fjárraðstöfunar hefur færst 
yfir á svið lánsfjáráætlunar. Að því öllu meðtöldu blasir við önnur 
og talsvert óhagstæðari mynd af heildaráhrifum opinberra fjármála 
með miklum lántökum, einkum utan að, sem eru helsti þensluvaldur 

8 þjóðarbúsins og undirrót aukins viðskiptahalla. 



II. FRAMLEIDSLA, TEKJUR OG VERÐLAG 

Þjóðarframleiðsla 
og þjóðartekjur 

Á árinu 1981 dró úr hagvexti f jórða árið í röð; þjóðarframleiðslan 
jókst um 1,3% samanborið við 2,8% árið áður. Þessi aukning þjóð-
arframleiðslunnar er sú minnsta, sem mælst hefur frá árinu 1975. 
Hér veldur mestu mun minni aukning útflutningsframleiðslu en á 
undanförnum árum, einkum sjávarafurðaframleiðslu. Útflutnings-
framleiðslan telst aðeins hafa aukist um l ,2%, sem er minna en á 
nokkru ári síðan 1975. Á árunum 1976—1980 var meðalvöxtur út-
flutningsframleiðslunnar 10,8% á ári. Aukning útflutningsfram-
leiðslunnar á undanförnum árum var einkum borin uppi af miklum 
vexti sjávarafurðaframleiðslunnar, en á árunum 1976—1980 jókst 
hún að meðaltali um 12,7% á ári. Á síðasta ári urðu hins vegar snögg 
umskipti, að því er þetta varðar, og er talið, að hún hafi ekki aukist 
nema um 1,8%. Stafar þetta af minni aukningu botnfiskafla en 1980, 
samdrætti í frystingu og minni loðnu- og síldarafla. Viðskiptakjör 
landsins út á við bötnuðu um 1% á árinu 1981. Þjóðartekjur jukust 
því nokkru meira en þjóðarframleiðsla eða um 1,6%, sem er hið 
sama og árið áður. Þjóðartekjur á mann uxu aðeins um 0,4% saman-
borið við 0,5% árið 1980 og 0,7% samdrátt árið 1979. Þjóðartekjur 
á mann hafa því nánast staðið í stað frá árinu 1978. Undanfarin þrjú 
ár verða því að teljast stöðnunarskeið. Til samanburðar má geta 
þess, að þjóðartekjur á mann uxu um 3,7% að meðaltali á ári frá 
1960 til 1981. Á árunum 1969—1975 uxu þjóðartekjur á mann um 
5,0% á ári, en frá 1975 til 1981 var aukningin ekki nema 2,6% á ári 
að meðaltali. Viðskiptajöfnuður versnaði þriðja árið í röð, og nam 
hallinn 5% af vergri þjóðarframleiðslu samanborið við 2,4% halla 

Tafla II. 1. Vöxtur þjóðarframleiðslu og þjóðartekna. 
(Árlegar breytingar í %) 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 
Verg þjóðarframleiðsla 2,6 6,0 3,5 4,4 2,8 1,3 
Vergar þ jóðar tek jur 6,0 9,0 3,5 0,3 1,6 1,6 
Þjóðarframleiðsla á mann 1,6 5,2 2,7 3,4 1,7 0,0 
Þjóðar tek jur á mann 5,0 8 ,1 2,7 -0,7 0,5 0,3 9 
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árið 1980. Í fyrsta skipti síðan 1977 varð vöruskiptahalli, 1% af 
þjóðarframleiðslu. Halli á viðskiptajöfnuði þýðir, að þjóðarútgjöld 
jukust meira en þjóðarframleiðsla, og nam aukning þeirra 4,2%. 
Útflutningsverð í erlendri mynt hækkaði um 8,1% árið 1981, en inn-
flutningsverð um 7,1%. Viðskiptakjörin bötnuðu því um 1% eins og 
áður segir. Að álviðskiptum slepptum bötnuðu viðskiptakjörin um 
3,4%. Bati þeirra kemur i framhaldi af mikilli versnun næstu tvö 
árin á undan. Frá árinu 1978 til ársins 1980 versnuðu viðskiptakjörin 
án áiviðskipta um 15,5%. Þrátt fyrir bata á árinu 1981 eru þau enn 
rýr miðað við undanfarin ár. Á síðasta áratug urðu viðskiptakjörin 
aðeins tvisvar lakari en þau voru árið 1981, þ.e. árin 1975 og 1980. 
Bati viðskiptakjaranna á árinu 1981 stafaði einkum af meiri verð-
hækkun sjávarafurða en næstu tvö ár á undan og minni verðhækkun 
á oliu. Án áls hækkaði útflutningsverð í erlendri mynt um 10,6% 
árið 1981. Sjávarafurðir hækkuðu um 11,6%, en hækkun þeirra 
varð 4,4% árið 1980 og 5,6% árið 1979. Þetta má einkum rekja til 
meiri hækkunar á verði frystra sjávarafurða en árið áður, en ætla 
má, að það hafi hækkað um 11,6% í erlendri mynt. Nokkur hækkun 
varð á heildina litið á verði frystra sjávarafurða í Bandaríkjadoll-
urum, en mestan hluta hækkunarinnar má rekja til hækkunar dollars 
gagnvart öðrum myntum. Af öðrum sjávarafurðum hækkaði salt-
fiskur i verði um 25,6% í erlendri mynt, skreið um 12,4% og lýsi um 
1,2%. Hins vegar varð verðlækkun á mjöli um 1%. Hækkun salt-
fisks- og skreiðarverðsins má að nokkru leyti rekja til hækkunar 
Bandarikjadollars. Hækkun hans er þó ekki einhlítur áhrifavaldur 
eins og sést á verði lýsis og mjöls, sem venjulega er skráð í dollurum, 
en það hefur lækkað í dollurum nokkurn veginn í takt við hækkun 
hans. Hætt er því við, að sá hluti hækkunar saltfisks- og skreiðar-
verðs, sem á rætur að rekja til styrkingar dollars, gangi til baka, 
þegar nýir sölusamningar verða gerðir. Útflutningsverð iðnaðar án 
stóriðju hækkaði einungis um 1,8% í erlendri mynt samanborið við 
13,1% hvort áranna 1979 og 1980. Kann hér að einhverju leyti að 
birtast hin hliðin á styrkingu dollars gagnvart Evrópumyntum, en 
mikill hluti þessa útflutnings fer einmitt til Evrópu. 
Innflutningsverð að frátöldum aðföngum til álversins hækkaði um 
6,9% samanborið við 9,1% árið 1980 og 20,2% árið 1979. Mest dró 
úr hækkun olíuverðs, sem var 13,9% samanborið við 18% hækkun 
árið 1980 og 90,7% hækkun árið 1979. Neysluvörur eru taldar hafa 
hækkað um 6,6% og rekstrarvörur án olíu um 8,9%. Minni hækkun 
olíuverðs og reyndar innflutningsverðs í heild stafar m.a. af efna-
hagssamdrættinum í umheiminum. Óhagstæð þróun innflutnings-
verðs gæti því að einhverju leyti endurtekið sig, þegar efnahagsleg 
uppsveifla á sér stað á ný. 



Heildarfiskaflinn varð um 1.412 þúsund tonn samanborið við 1.509 
þúsund tonn árið 1980. Stafaði aflaminnkunin að mestu leyti af sam-
drætti loðnuaflans annað árið í röð. Loðnuveiðar voru stöðvaðar í 
desember vegna lélegs ástands loðnustofnsins, og horfir nú þunglega 
um framhald loðnuveiða. Alls varð loðnuaflinn 641 þúsund tonn 
samanborið við 760 þúsund tonn árið 1980. Botnfiskaflinn jókst á 
árinu og varð 698 þúsund tonn samanborið við 659 þúsund tonn árið 
áður. Þar af varð þorskaflinn 449 þúsund tonn. Hér er um algjört 
met að ræða frá upphafi vega, bæði að því er varðar botnfiskafla í 
heild og þorskafla. Talið er þó, að verðmæti heildaraflans á föstu 
verðlagi hafi minnkað um 2,2%. 

Afkoma botnfiskveiðiflotans er talin hafa verið ívið lakari en á árinu 
1980 þrátt fyrir nokkra aflaaukningu. Afkoma loðnuflotans var hins 
vegar mun lakari sökum minni afla. Árið 1981 einkenndist af mjög 
miklu misræmi á milli afkomu einstakra fiskvinnslugreina. Sama var 
einnig uppi á teningnum árið 1980 og er nú svo komið, að þessi mis-
þróun er farin að segja nokkuð til sín í breyttri samsetningu sjávar-
afurðaframleiðslunnar. Frystingin stóð höllum fæti árið 1980, og á 
árinu 1981 hallaði enn á. Þessi þróun á rætur að rekja til mismunandi 
verðþróunar eins og rakið er hér að framan. Þetta leiddi til samdrátt-
ar í frystingu botnfisks á bilinu 7—8%. Afkoma saltfiskverkunar var 
svipuð og árið 1980, en þá var hún nokkuð góð. Talið er, að saltfisk-
framleiðslan hafi aukist um 14—15% á árinu, en um 30% árið áður. 
Afkoma skreiðarframleiðslu var mjög góð á árinu, en er þó talin 
hafa verið svipuð eða ívið verri en árið áður. Skreiðarframleiðslan 
jókst mikið annað árið í röð eða um 50%, en þrefaldaðist árið áður. 
Breytta samsetningu framleiddra sjávarafurða má meðal annars sjá 
með þvi að líta á sundurliðun útfluttra sjávarafurða. Árið 1977 námu 
frystar botnfiskafurðir 44,6% útflutningsverðmætis sjávarafurða. 
Siðan hefur hlutdeild þeirra minnkað og var á siðasta ári komin 
niður í 33,6%. Á sama tíma hefur hlutdeila saltfisks vaxið úr 14,5% í 
20,9% og skreiðar úr 3,2% í 15,9%. Ef litið er á hagnýtingu þess 
hluta botnfiskaflans, sem skiptist milli þessara þriggja vinnslugreina, 
þá fóru 64,1% í frystingu árið 1977, 29,1% í söltun og 6,8% í herslu. 
Á árinu 1981 höfðu þessi hlutföll breyst þannig, að 50,3% fóru i 
frystingu, 29,1% í söltun og 20,6% í herslu. Of snemmt er að spá 
um, hvort hér er um varanlegar breytingar að ræða. 
Álframleiðslan varð 74,6 þúsund tonn og hafði aukist um 2%. Ál-
framleiðslan hefur ekki verið meiri í annan tíma. Framleiðslugeta ál-
versins hefur aukist um 11 þúsund tonn á undanförnum tveimur ár-
um, en nýting þess hefur versnað vegna orkuskorts. Efnahagssam-

11 drátturinn í heiminum varð þess valdandi, að álútflutningur dróst 
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saman annað árið í röð, og var samdrátturinn 6,l% 1981, en 11,7% 
árið 1980. Því hefur átt sér stað þó nokkur birgðaaukning á undan-
förnum tveimur árum. Meðalstaða birgða sem hlutfall af framleiðslu 
ársins var 18,6% á árinu, sem er hæsta birgðastig síðan á árunum 
1975 og 1976. Framleiðsla kísiljárns jókst um 18% og útflutningur 
um 26,8%. Framleiðslugeta járnblendiverksmiðjunnar jókst þó mun 
meira en þessu nemur, og minnkaði því nýting hennar töluvert. Er 
talið, að verksmiðjan hafi aðeins verið rekin með um 61% afköstum, 
einkum vegna skorts á orku, og hafði það, ásamt lækkun útflutn-
ingsverðs í dollurum, slæm áhrif á afkomu hennar. Framleiðsla á 
kísilgúr jókst um 6,7% og útflutningur um 7,7%. Önnur útflutnings-
framleiðsla iðnaðarvara minnkaði um 3,5% samanborið við 15% 
aukningu árið 1980 og 20% aukningu árið 1979. Útflutningsfram-
leiðsla landbúnaðarvara dróst saman um 12%. Í heild jókst útflutn-
ingsframleiðslan um 1,2% eins og áður segir. Afkoma útflutnings-
iðnaðar versnaði á árinu, svo sem ráða má af samdrætti í framleiðslu 
og óhagstæðri verðþróun. Tölur um söluskattsveltu á fyrstu þrem 
ársfjórðungum ársins benda til þess, að einhver aukning hafi orðið á 
iðnaðarframleiðslu fyrir heimamarkað frá árinu áður. Á árinu 1980 
er áætlað, að iðnaðarframleiðslan hafi aukist um 3%, en aukningin 
var 3,2% árið 1979. Tölur um söluskattsveltu ásamt heimildum um 
útflutningsframleiðslu benda til, að iðnaðarframleiðsla án áls og 
kísiljárns hafi aukist lítillega á árinu 1981. Að áli og kísiljárni með-
töldu verður aukningin meiri. 
Landbúnaðarframleiðslan er talin hafa minnkað um 3%, ef tekið er 
tillit til bústofnsbreytinga. Árferði var landbúnaðinum óhagstætt 
sökum kulda, en árið var hið næstkaldasta á öldinni. Fallþungi dilka 
minnkaði um 2 kg, en þrátt fyrir það jókst framleiðsla kindakjöts um 
2%. Mjólkurframleiðsla dróst saman um 3,8%. 
Hagur verslunar virðist hafa verið mjög góður á árinu. Veltuaukning 
fyrstu þrjá fjórðunga ársins var 8,1% umfram verðlagshækkanir frá 
sama tímabili árið áður. 
Af einstökum liðum innlendrar verðmætaráðstöfunar jókst einka-
neysla mest eða um 5%, en hún hafði staðið í stað frá 1974 til 1980. 
Eins og jafnan var náið samband við innflutning, og jókst hann um 
8,5% á föstu verði. Samneysla jókst um 2% eða jafnmikið og árið 
áður og nam 11,8% af vergri þjóðarframleiðslu, lítið eitt lægra 
hlutfalli en næstu tvö ár á undan, en þó yfir meðaltali siðasta 
áratugar. Fjármunamyndun jókst um 2,1% samanborið við 8,7% 
árið 1980. Fjármunamyndun atvinnuveganna jókst um 6,3%. 
íbúðarhúsabyggingar drógust hins vegar saman um 10% og er það 
þriðja árið i röð, sem samdráttur verður i íbúðarhúsabyggingum. 
Fjármunamyndun í íbúðarhúsum var 5% af vergri þjóðarfram-
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leiðslu, en hafði verið vel fyrir ofan 5% síðan á árinu 1972. Opinber 
fjárfesting jókst um 4,1% samanborið við 19,9% aukningu árið 
1980. Fjármunamyndun í rafvirkjunum og rafveitum jókst um 
7,9%, en 3,2% samdráttur varð í hita- og vatnsveituframkvæmdum. 
Opinber fjárfesting var 10,6% af vergri þjóðarframleiðslu á árinu, 
sem er örlitlu hærra hlutfall en á árinu 1980, en yfir meðaltali síðasta 
áratugar, sem var 9,9%. Fjármunamyndunin í heild var 27,3% af 
vergri þjóðarframleiðslu samanborið við 27,2% árið 1980. Að með-
töldum birgðabreytingum var heildarfjárfestingin 28,5% af þjóðar-
framleiðslu. Innlendur sparnaður nam hins vegar ekki nema 23,5% 
af þjóðarframleiðslu samanborið við 25,6% árið 1980. Erlend fjár-
mögnun fjárfestingarinnar nam því 5% af vergri þjóðarframleiðslu, 
sem samsvarar viðskiptahallanum. Í reynd er þó innlendur sparnaður 
meiri og erlend fjármögnun minni en þetta, þar sem hluti vaxta af 
erlendum lánum svarar til alþjóðlegrar verðbólgu og raunverulegrar 
verðrýrnunar erlendu lánanna, svo að ný erlend lán eru að þessu 
marki endurfjármögnun fyrri lána. Í heild jókst verðmætaráðstöfun 
um 4,2%, en án birgðabreytinga var aukningin 3,9%. 
Á árinu voru gerðir kjarasamningar við helstu launþegasamböndin, 
að sjómönnum undanskildum. Ekki kom til verkfalla i þessari samn-
ingalotu nema í deilu bókagerðarmanna og prentsmiðjueigenda. ASÍ 
og VSÍ riðu á vaðið með undirritun kjarasamninga hinn 14. nóv-
ember. Gildistími samningsins var frá 1. nóvember 1981 til 15. maí 
1982. Samkvæmt samningnum hækkuðu grunnlaun um 3,25% frá 1. 
nóvember. Einnig var gert ráð fyrir, að lágmarkstekjur fyrir fulla 
dagvinnu skyldu vera kr. 5.214 á mánuði frá 1. nóvember að telja. 
Talið er, að grunnkaup félaga ASÍ hafi hækkað um nálægt 4% 
vegna þessara samninga. Samningar milli SÍB og bankanna og 
BSRB og ríkisins voru að mestu sniðnir eftir samningi milli ASÍ og 
VSÍ. Gildistími allra þessara samninga var frá þeim degi, sem gömlu 
samningarnir runnu út, en ekki frá undirritunardegi eins og tíðkast 
hefur. 
Kauptaxtar allra launþega hækkuðu um 49,1% milli ársmeðaltala 
1980 og 1981. Framfærslukostnaður hækkaði nokkru meira, og 
kaupmáttur kauptaxta minnkaði því um 1,2%. Er þetta þriðja árið í 
röð, sem kaupmáttur kauptaxta fellur, en hann minnkaði um 4,9% 
árið 1980 og 0,1% árið 1979. Kaupmáttur kauptaxta er sýndur á 
meðfylgjandi línuriti. Atvinnutekjur allra launþega að meðtöldum 
sjómönnum og bændum jukust um 54% í heild, en um það bil 52,2% 
á mann. Kaupmáttur atvinnutekna á mann hefur því vaxið um 0,8% 
á árinu, sé miðað við vísitölu framfærslukostnaðar. Til samanburðar 
má geta þess, að ætla má, að kaupmáttur atvinnutekna á mann hafi 
minnkað um 3,6% á árinu 1980. Bæði árin aukast atvinnutekjurnar 
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meira en kauptaxtar. Stafar þetta líkast til bæði af launaskriði og til-
færslum milli tekjuhópa. Sem vísbendingu um launaskrið má nefna, 
að greitt tímakaup verkafólks og iðnaðarmanna samkvæmt upplýs-
ingum Kjararannsóknarnefndar hækkaði um 2,3% umfram kaup-
taxta á árinu 1980, og frá 2. ársfjórðungi 1980 til 2. ársfjórðungs 
1981 hækkaði það um 1% umfram kauptaxta. Ef eigna- og tilfærslu-
tekjum er bætt við atvinnutekjur, fást heildartekjur fyrir skatt. Er 
kaupmáttur þeirra á mann talinn hafa vaxið um 1,8%, og er þá mið-
að við verðvísitölu einkaneyslu. Kaupmáttur ráðstöfunartekna á 
mann jókst um 1,9%, þannig að skattbyrði hefur minnkað eitthvað á 
árinu. Til samanburðar má geta þess, að kaupmáttur heildartekna á 
mann minnkaði um l,2 % árið 1980 og kaupmáttur ráðstöfunartekna 
um hið sama. Kaupmáttur ráðstöfunartekna er sýndur á meðfylgj-
andi línuriti. 
Atvinnuástand var gott á árinu. Atvinnuleysið nam 0,4% af mann-
afla samanborið við 0,3% árið áður. Samkvæmt upplýsingum Kjara-
rannsóknarnefndar var vikulegur vinnutími verkafólks og iðnaðar-
manna ívið lengri tvo fyrstu fjórðunga ársins en á sama tíma árið 
áður eða 49,9 stundir samanborið við 49,2 stundir árið 1980. 
Í lok ársins 1980 var verðbólgan í miklum vexti, m.a. af völdum 
kjarasamninga, sem þá höfðu verið gerðir. Stjórnvöld gripu þvi til 
þeirrar aðgerðar að skerða verðbætur um 7% 1. mars. Einnig var 
ákveðið að halda genginu föstu í nokkra mánuði. Ljóst er, að þessar 
aðgerðir urðu til þess að draga úr verðbólgu. Lækkun verðbólgunnar 
stafar þó einnig af minni hækkun innflutningsverðs í erlendri mynt 
en á árinu 1980 og minni hækkun á meðalverði erlendra gjaldmiðla í 
krónum talið. Minnkandi verðbólga í umheiminum og styrking 
dollarsins hafa því lagst á sveif með stjórnvaldsaðgerðum til að draga 
úr hraða verðbólgunnar. Ekki er hægt að greina með einhlítum 
hætti, hver voru áhrif stjórnvaldsaðgerða annars vegar og ytri 
aðstæðna hins vegar á verðbólguferilinn. Það getur þó gefið nokkra 
vísbendingu að líta á, hvernig einstakir þættir framfærslukostnaðar 
hafa breyst. Framfærslukostnaður í heild hækkaði um 50,9% milli 
ársmeðaltala 1980 og 1981. Innfluttar vörur i framfærslukostnað-
inum hækkuðu um 46,2%, en innlendar vörur og þjónusta hækkuðu 
um 53,1%. Af innlendu liðunum hækkuðu landbúnaðarafurðir mest 
eða um 64,3%, þjónusta hækkaði um 50,7% og húsnæði um 53,4%. 
Aðrar innlendar vörur hækkuðu hins vegar um 45,9%, en á árunum 
1979 og 1980 hækkaði þessi liður meira en framfærslukostnaður i 
heild. Að einhverju leyti sjást hér merki hertrar verðstöðvunar 
stjórnvalda, en einnig stafar þessi tiltölulega litla hækkun á verði 
innlendra vara af því, að innfluttar vörur, sem þær keppa við, hækk-
uðu ekki meira en raun ber vitni. 



Tólf mánaða hækkun framfærslukostnaðar var 58,0% í febrúar 
1981. Var þá farið að gæta áhrifa kjarasamninganna frá árinu áður. 
Þar sem gengisbreytingar voru fremur litlar milli fyrsta og annars 
ársfjórðungs, svo og fyrir aðgerðir stjórnvalda dró úr verðbólgunni, 
og var 12 mánaða hækkun framfærslukostnaðar 50,7% í maí. Einn-
ig hafði dregið mikið úr hækkun innflutningsverðs. Án niður-
greiðslna var hækkun framfærslukostnaðar 52,5% í maí. Verðbólg-
an hélt áfram að minnka, þegar liða tók á árið. Tólf mánaða hækkun 
framfærslukostnaðar varð 49,2% í ágúst og svipuð án niður-
greiðslna, en 47,9% í nóvember. Án niðurgreiðslna var hækkunin 
45,9% í nóvember, sem bendir til, að þær hafi minnkað hlutfallslega 
á þessu tímabili. Alls varð hækkun framfærslukostnaðar 41,1% frá 
upphafi til loka árs samanborið við 59,7% árið áður. Hækkun fram-
færslukostnaðar varð 50,9% milli ársmeðaltala áranna 1980 og 1981, 
en sambærileg hækkun varð 58,5% árið 1980. Byggingarkostnaður 
hækkaði nokkru meira eða um 51,8% milli ársmeðaltala og 45,2% 
frá upphafi til loka árs. Lánskjaravísitalan er einnig mælikvarði á 
verðlagsþróun, að vísu ofin saman af hinum báðum og tafin um 
tæpa tvo mánuði frá verðmælingu. Hún hækkaði um 51,5% milli 
ársmeðaltala, en um 47,6% frá upphafi til loka árs. 



III. GREIÐSLUJÖFNUÐUR OG UTANRÍKISVIÐSKIPTI 

Talsvert lakari útkoma varð á viðskiptajöfnuði landsins árið 1981 en 
næstu ár á undan. Halli viðskiptajafnaðar nam 1.008 m.kr., sem 
samsvarar um 5% af vergri þjóðarframleiðslu 1981. Verður það að 
teljast nokkuð mikill halli, sé það haft í huga, að þjóðarbúið varð 
ekki fyrir neinum sérstökum áföllum á árinu. Hins vegar var f jár-
magnsjöfnuður nokkru hagstæðari en nam halla á viðskiptajöfnuði, 
sem varð til þess, að heildargreiðslujöfnuður varð hagstæður um 435 
m.kr., sem er heldur hærri f járhæð en árið áður, þótt reiknað sé á 
sambærilegu gengi. 

Tafla III. 1. Greiðslujafnaðaryfirlit. 
(Í m.kr. á meðalgengi 1981) 

1980 1981 

Hallinn á viðskiptajöfnuði er mun meiri en áætlanir og spár fyrr á 
árinu gerðu ráð fyrir. Almennt var talið fram eftir ári, að viðskipta-
jöfnuður gæti haldist sem næst hallalaus. Það var ekki fyrr en á 
síðustu mánuðum ársins, að ljóst varð, hvert stefndi. Ástæðurnar 
fyrir halla viðskiptajafnaðarins eru margvíslegar. Vöruútflutningur 
jókst aðeins um 7% árið 1981,1) sem er mun minni aukning en árið 
áður, er hann jókst um rúm 16%. Þá varð og veruleg aukning á al-
mennum innflutningi, langt umfram það, sem spáð hafði verið. Í 
þriðja lagi varð talsverður halli á þjónustujöfnuði, og nemur hann 
um fjórum fimmtu af halla viðskiptajafnaðarins. 

1 ) Allur talnasamanburður milli ára i þessum kafla er gerður á sambærilegu gengi, 
annaðhvort meðalgengi eða árslokagengi 1981, eftir þvi sem við á. 



Hin hæga aukning útflutnings árið 1981 kemur að verulegu leyti til af 
Útflutningur því, að samdráttur varð í útflutningi iðnaðarvara á árinu um 5,1%, 

en þar munar mest um minnkun álútflutnings um 14,7%. Útflutn-
ingur sjávarafurða jókst hins vegar um 11,7%, en það er þó mun 
minni aukning en árið áður, er hann jókst um 16,5%. Talsverðar 
sveiflur urðu í útflutningi einstakra tegunda sjávarafurða árið 1981 
miðað við árið á undan. Munar þar mestu, að samdráttur varð í 
útflutningi á frystum fiskflökum um 1,5%, en útflutningur flaka 
nemur um þriðjungi af heildarútflutningi sjávarafurða 1981. Hins 
vegar varð mikil aukning á saltfiskútflutningi, 38,5%, og á skreið, 
76,4%, og komst verðmæti þessara tveggja vöruflokka árið 1981 upp 
í nær 37% af heildarverðmæti útflutnings sjávarafurða. Lítil 
breyting varð á útflutningi mjöls og lýsis. Verðmæti útflutts mjöls 
stóð í stað, og útflutningsverðmæti lýsis minnkaði um 6,6%. Breyt-
ingarnar í útflutningi sjávarafurða stafa annars vegar af breyttum 
aflabrögðum og áhrifum aflatakmarkana og hins vegar af breyttum 
markaðsaðstæðum og verðlagi erlendis. 
Verulega rýmkaðist um sölu á saltfiski til Portúgals og skreiðar til 
Nígeríu, og varð það til þess, að aukinn hluti aflans fór í vinnslu fyrir 
þessa markaði, enda var verð á þessum mörkuðum tiltölulega hag-
stætt miðað við verðlag á frystum fiskafurðum. Samkeppni á Banda-
ríkjamarkaði harðnaði verulega með tilkomu aukins framboðs fisk-
afurða frá öðrum löndum en Íslandi, m.a. Kanada, en framboð þetta 
fór nær því að jafnast á við íslensk gæði en áður hafði þekkst. 
Markaðsaðstæður fyrir aðrar vörur en sjávarafurðir voru einkar lé-
legar á árinu 1981. Eftirspurn eftir áli dróst saman, sem kom fram 
bæði í stöðnuðu útflutningsmagni og lækkuðu útflutningsverðmæti. 
Markaður fyrir kísilgúr var einnig takmarkaður og sömuleiðis fyrir 

Tafla III.2. Útflutningur helstu vöruflokka. 
(F.o.b.-verð í m.kr. á meðalgengi ársins 1981) 

1977 1978 1979 1980 1981 
Sjávarafurðir . . . . 2705 3407 3932 4580 5116 

Þar af: Saltfiskur 393 455 578 770 1067 
Skreið 86 187 96 460 813 
Frystur þorskafli . . . . 1207 1488 1724 1751 1717 
Lýsi 198 207 229 213 218 
Mjöl 436 552 507 497 423 
Humar, rækja , hörpudiskur 115 137 140 192 195 
Saltsild 72 106 147 143 160 

Landbúnaðarafurðir 86 103 134 106 89 
Iðnaðarvörur 806 882 1137 1326 1258 

Þar a f :Á l 598 708 743 634 
Kísiljárn — — 63 111 123 
Aðrar iðnaðarvörur 268 284 366 472 501 

Aðrar vörur 73 69 59 106 73 
Útflutningur alls 3670 4461 5262 6118 6536 



kísiljárn. Útflutningur landbúnaðarafurða dróst saman, aðallega 
vegna þess, að Norðmenn kaupa stórum minna af dilkakjöti en áður. 
Markaður fyrir aðrar iðnaðarvörur var mun eðlilegri, en afkoma 
margra útflutningsfyrirtækja skaðaðist af því, að þau seldu í Evr-
ópumyntum, sem lækkuðu talsvert í gengi gagnvart dollar á árinu. 
Tafla III.2. sýnir skiptingu útflutnings á helstu vöruflokka sl. fimm 
ár, en tölur fyrri ára hafa verið umreiknaðar til meðalgengis ársins 
1981. Verðmæti sjávarafurða í heildarútflutningi nam rúmum 78% 
árið 1981, sem er heldur hærri hundraðshluti en undanfarin ár, þegar 
hann hefur verið kringum 75%. Stafar það af minni útflutningi iðn-
aðarvara og landbúnaðarafurða, svo sem áður er greint frá. 

Tafla II 1.3. Skipting inn- og útflutnings eftir löndum. 
(Í prósentum af heildarinn- og útflutningi) 

1977 1978 1979 1980 1981 
Innflutningur: 

EFTA 20,5 22,1 22,7 21,3 23,9 
EBE 1 ) 47,3 47,1 46,4 44,0 44,4 
Austur-Evrópa 12,3 10,3 12,7 11,1 9,3 
Norður-Ameríka 6,9 7,5 7,1 10,8 8,9 
Önnur lönd 13,0 13,0 11,1 12,8 13,5 

Útflutningur: 
EFTA 14,6 12,9 13,6 15,1 17,7 
EBE 1 ) 31,5 33,1 39,8 38,7 31,3 
Austur-Evrópa 12,2 7,7 8,1 8,9 7,9 
Norður-Ameríka 30,5 29,7 28,5 22,1 21,5 
Önnur lönd 11,2 16,6 10,0 15,2 21,6 

1 ) Grikkland meðtalið. 

Skipting 
útflutnings 
eftir löndum 

Birgðir út-
flutningsvara 
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Tafla III.3. sýnir skiptingu inn- og útflutnings eftir löndum. Venju-
lega er hlutfallsleg skipting á utanríkisviðskiptum landsins mjög 
stöðug milli ára, nema til komi sérstök viðskipti, svo sem flugvéla- og 
skipakaup eða stórfelldar oliuverðhækkanir, en að þessu sinni hafa 
orðið verulegar breytingar á skiptingu útflutnings eftir löndum, sem 
má rekja til hinna stórauknu viðskipta við Portúgal og Nígeriu. Við 
þetta lækkar hlutur EBE-landanna, Austur-Evrópu og Norður-Am-
eriku, en hlutur EFTA eykst — en þar telst Portúgal til — svo og 
hlutur annarra landa, en þar flokkast Nígería. Á meðalgengi ársins 
1981 jókst útflutningur til Portúgal úr 291 m.kr. 1980 i 702 m.kr. 
1981 og útflutningur til Nígeríu úr 434 í 858 m.kr. Til samans tóku 
þessi tvö lönd 23,8% af heildarvöruútflutningi Íslendinga árið 1981. 
Í töflu III.4. er gerð grein fyrir verðmæti útflutningsvörubirgða í árs-

lok sl. fimm ár, miðað við verðlag í lok hvers árs, en umreiknað mið-
að við skráð gengi dollars í árslok 1981. Þar kemur fram, að heildar-
verðmæti útflutningsvörubirgða hefur aukist heldur meira en ætla 



Tafla III. 4. Útflutningsvörubirgðir. 
(Í m.kr. á gengi dollars í árslok 1981) 

1977 1978 1979 1980 1981 
Sjávarafurðir 776 548 787 824 1030 
Landbúnaðarafurðir 52 81 73 47 64 
Kísilgúr 1 1 3 3 4 
Ál 93 80 49 110 202 
Kísiljárn 22 27 30 

922 710 934 1011 1330 

hefði mátt í meðalári, en um þriðjungur af þeirri aukningu er í áli 
einu saman. Meðal sjávarafurða hefur helst orðið aukning á birgðum 
freðfisks fyrir Bandarikjamarkað svo og á loðnumjöli. 

Tafla III.5. Heildarinnflutningur. 



Þróun innflutnings á árinu 1981 markast að verulegu leyti af því, að 
dregið var úr lækkun á gengi krónunnar á árinu, sem hafði þau áhrif, 
að hlutfallið milli verðs á innlendri vöru og þjónustu og innflutningi 
færðist hinu síðarnefnda í vil og varð því til að auka innflutning, sér-
staklega þegar á árið leið. Alls jókst vöruinnflutningur um 13,9% 
milli áranna 1980 og 1981. Innflutningur sérstakra fjárfestingarvara, 
sem einnig jókst um tæp 17%, skýrir mjög lítinn hluta af þessari 
aukningu. Hún liggur að langmestu leyti í þróun almenns innflutn-
ings. Honum er skipt í olíuinnflutning annars vegar og allan annan 
innflutning hins vegar. Síðari liðurinn endurspeglar hvað best hina 
almennu eftirspurn eftir vörum í efnahagskerfinu og hvernig hún 
kemur fram í innflutningi. Almennur innflutningur án olíu jókst um 
15,3%. Er þetta nokkuð mikil aukning miðað við fyrri ár og umfram 
spár, sem gerðar voru á sl. ári. Má ætla, að hér hafi verið á ferðinni 
talsverð spákaupmennska á síðustu mánuðum ársins, sem flýtti inn-
flutningskaupum, svo sem vill verða, þegar umræður um gengisað-
gerðir eiga sér stað, en slíkar aðgerðir dragast á langinn. Innflutn-
ingur olíu sýndi hins vegar mun hagstæðari þróun á árinu 1981 en á 
árinu á undan, m.a. vegna þess, að verð á olíu hækkaði mun minna 
en árið á undan. Heildarverðmæti olíuinnflutnings jókst alls um 
9,6% á árinu. 

Tafla III. 6. Almennur innflutningur. 
(C.i.f.-verð í m.kr. á mánaðarlegu meðalgengi 1981) 

Hlutfallsleg 
breyting 

Tafla III.6. sýnir mánaðarlegan almennan innflutning árin 1980 og 
1981, skipt á olíuinnflutning og annan almennan innflutning á mán-
aðarlegu meðalgengi 1981, þ.e. tölur fyrir hvern mánuð 1979 hafa 
verið umreiknaðar til sambærilegs gengis viðkomandi mánaðar 1981 

Þróun inn-
flutnings 



GREIÐSLUJÖFNUÐUR 1972 — 1981 
í M.KR. Á MEÐALGENGI ÁRSINS 1981 ($ = 7,24) 

samkvæmt vísitölu meðalgengis þess mánaðar. Eru hér notaðar 
c.i.f.-tölur, en í töflu III.5. eru innflutningstölur á f.o.b.-grundvelli. 
Notkun c.i.f.-talna auk mánaðarlegs meðalgengis gerir það að verk-
um, að nokkurs misræmis gætir milli talna um prósentuaukningu i 
töflum III.5. og III.6. 
Vöruskiptajöfnuður 1981 var óhagstæður um 196 m.kr., en var árið 

Vöruskipta- áður hagstæður um 210 m.kr., þannig að hér er um 400m.kr. rýrnun 
jöfnuður milli ára að ræða. Sé vöruskiptajöfnuður áranna 1980 og 1981 hins 

vegar leiðréttur fyrir breytingu útflutningsvörubirgða og sveiflum í 
innflutningi sérstakra fjárfestingarvara, sem jafnaðar eru milli ára 
með meðaltali síðustu þriggja ára, reynist vöruskiptajöfnuður vera 
182 m.kr. óhagstæðari 1981 en árið áður. 
Þjónustujöfnuður 1981 sýnir halla, er nemur 812 m.kr., borið saman 
við 639 m.kr. árið áður. Milli áranna 1980 og 1981 jókst þjónustuút-
flutningur og -innflutningur um sama hundraðshluta, 27%, en aukn-
ing einstakra liða á tekju- og gjaldahlið var mjög mismunandi. Út-
gjöld vegna ferðakostnaðar erlendis jukust um 39 %, en tekjur af er-
lendum ferðamönnum hins vegar aðeins um 3%. Þróunin í sam-
göngujöfnuðinum reyndist í hagstæða átt eftir nokkur ár í hina gagn-
stæðu; útgjöld vegna samgangna hækkuðu aðeins um 16%, en tekj-
ur um 42%, og náðist þar nær jöfnuður. Hins vegar varð mikil 
hækkun á vaxtagjöldum af erlendum skuldum, 50% eða 318 m.kr., 
sem ein sér skýrir meira en alla rýrnun í þjónustujöfnuði milli ára. 

Þjónustujöfnuður 
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Tafla III. 7. Þjónustujöfnuður 1980—1981. 
(Í m.kr. á meðalgengi ársins 1981) 

Framlög án 
endurgjalds 

Fjármagns-
jöfnuður 

Nettóvaxtagjöldin ein hækkuðu um 44% eða 246 m.kr. Mjög lítil 
aukning varð á tekjum af varnarliðinu; þær jukust aðeins um 9% 
eða 42 m.kr. Framlög án endurgjalds, en til þeirra teljast eignayfir-
færslur, rekstrarframlag til alþjóðastofnana og gjafafé, námu 23 
m.kr. nettó árið 1981, sem er heldur lægri upphæð en árið áður, er 
hún nam 27 m.kr. á meðalgengi ársins 1981. 
Fjármagnsjöfnuðurinn er yfirlit yfir allar lántökur erlendis og af-
borganir af þeim, svo og fjármagn til fjárfestingar, sem annars vegar 
kemur erlendis frá eða fer héðan til annarra landa. Lánahreyfingum 
er skipt í hreyfingar til lengri tíma en eins árs, sem eru nefndar lána-
hreyfingar til lengri tíma, svo og stuttar fjármagnshreyfingar. Alls 
varð fjármagnsjöfnuðurinn hagstæður um 1.442 m.kr. árið 1981, 
sem er mun hærri upphæð en á fyrra ári, er hann var hagstæður um 
803 m.kr. 

Tafla III. 8. Hreyfingar langra erlendra lána. 
(Í m.kr. á meðalgengi ársins 1981) 

Innkomið Afborganir Nettóaukning 
1980 1981 1980 1981 1980 1981 

Opinberir aðilar 720 809 206 247 514 562 
Lánastofnanir 294 547 195 220 99 327 
Einkaaðilar 392 330 115 174 277 156 
Samtals 1406 1686 516 641 890 1045 
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Mikilvægustu liðir fjármagnsjafnaðarins eru langar lántökur og 
afborganir af slíkum lánum. Meðfylgjandi yfirlit (tafla III.8.) sýnir 
bráðabirgðatölu um hreyfingu langra erlendra lána á árinu 1981, 
skipt á opinbera aðila, lánastofnanir og einkaaðila, eftir því hverjir 



Staða þjóðar-
búsins 
út á við 
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af þessum aðilum eru frumlántakendur, þ.e. hafa tekið lánin hjá hin-
um erlendu aðilum. Til samanburðar eru sýndar tölur fyrir 1980, um-
reiknaðar til meðalgengis 1981. Samtals námu innkomin löng lán 
1.686 m.kr., en afborganir 641 m.kr., þannig að nettólántökur til 
langs tíma námu 1.045 m.kr., samanborið við 890 m.kr. árið áður, 
umreiknað á meðalgengi 1981. Í lánsfjáráætlun ársins var spáð 1.463 
m.kr. lántökum, en langtímalántökur reyndust eins og að framan 
segir 1.686 m.kr. og við það má bæta 67 m.kr. skammtímalánum, 
sem tekin voru vegna samtímaframkvæmda, en verður breytt í lang-
tímalán síðar. Þannig hafa lántökur, sambærilegar við spá lánsfjár-
áætlunar, farið 290 m.kr. fram úr áætlun, og er það að mestu leyti 
vegna meiri skipainnflutnings en áætlað var. Samkvæmt bráða-
birgðatölum var heildarupphæð langra erlendra lána 8.460 m.kr. í 
árslok 1981, reiknað á gengi í árslok, en 7.510 m.kr., reiknað á 
meðalgengi ársins, og er það rúmlega 37% af vergri þjóðarfram-
leiðslu, en það er hæsta hlutfall, sem verið hefur, og hafði hækkað 
úr 34,8% 1980. Greiðslubyrði af löngum lánum, það er afborganir 
og vextir, nam samkvæmt bráðabirgðatölum 16,6% af útflutnings-
tekjum, sem er mikil hækkun frá fyrra ári, en þá var greiðslubyrðin 
14,1% og hafði þá á undanförnu fimm ára tímabili verið 13—14 af 
hundraði. Á hækkun vaxta á erlendum lánamörkuðum stærsta þátt í 
aukinni greiðslubyrði, en einnig kemur til aukin skuldsetning. 
Línurit hér til hliðar sýnir skuldastöðu erlendra lána til eins árs og 
lengri tíma á meðalgengi hvers árs í hlutfalli af vergri þjóðarfram-
leiðslu ásamt greiðslubyrði slíkra lána í hlutfalli af útflutningstekjum 
sl. tíu ár. 
Stutt vörukaupalán innflytjenda ásamt endurlánuðum skammtíma-
lánum bankanna jukust um 331 m.kr., reiknað á meðalgengi 1981, 
og ógreiddur útflutningur jókst um 143 m.kr., reiknað á sama hátt. 
Nam nettóinnstreymi á þessum mikilvægu liðum fjármagnsjafnaðar-
ins, langtímalánum, stuttum vörukaupalánum innflytjenda, endur-
lánuðum skammtímalánum bankanna og ógreiddum útflutningi 
1.233 m.kr. á árinu 1981. Á öðrum liðum fjármagnsjafnaðarins, sem 
eru erlent einkafjármagn til atvinnurekstrar og ýmsar stuttar fjár-
magnshreyfingar, var nettóinnstreymi 209 m.kr. í heild nam nettó-
innstreymi á fjármagnsjöfnuði 1.442 m.kr. eins og fyrr er sagt. 
Nettóstaða þjóðarbúsins út á við samanstendur af öllum skuldum Ís-
lands við útlönd að frádregnum erlendum inneignum og öðrum kröf-
um á útlönd. Erlendri fjárfestingu í atvinnurekstri á Íslandi og 
íslenskri fjárfestingu í atvinnurekstri erlendis er sleppt. Eins og tafla 
III.9. sýnir, námu nettóskuldir við útlönd 6.431 m.kr. í árslok 1981, 
reiknað á meðalgengi ársins. Nemur nettóskuldin nú 31,8% af vergri 
þjóðarframleiðslu, sem er sama hlutfall og árið áður, en þetta hlut-



Tafla III.9. Staða þjóðarbúsins út á við í árslok. 
(Í m.kr. á meðalgengi hvers árs) 

Greiðslubyrði 
Staða í hlutfalli (%) (vextir og afb.) 

Nettóskuld af vergri þjóðarframl. í % af 
Föst lán við útlönd Föst lán Nettóskula útflutningst. 

1974 337,9 345,9 23,9 24,5 11,2 
1975 672,8 727,1 34,9 37,7 14,2 
1976 898,5 940,0 33,8 35,3 13,8 
1977 1.205,5 1.205,8 31,6 31,6 13,7 
1978 1.944,3 1.848,2 33,7 32,0 13,1 
1979 2.909,5 2.703,2 34,4 32,0 12,8 
1980 4.617,1 4.232,0 34,7 31,8 14,1 
1981 7.510,0 6.431,0 37,2 31,8 16,6 

fall hefur haldist nálægt 32% undanfarin fimm ár. Hæst komst hlut-
fall nettóskuldastöðu í 37,7% 1975 og hafði þá hækkað úr 24,5% 
árið á undan. Tafla III.9 sýnir einnig stöðu fastra erlendra lána í 
hlutfalli af vergri þjóðarframleiðslu og má sjá, að hlutfallið hefur 
farið hækkandi undanfarin fjögur ár, og hefur það aldrei verið 
hærra en í árslok 1981. Að lokum er sýnd greiðslubyrði vaxta og af-
borgana af erlendum langtímalánum í hlutfalli af útflutningstekjum. 
Hækkaði það hlutfall mjög mikið á árinu 1981. 

Gjaldeyris-
staða bankanna 

Tafla III. 10. sýnir gjaldeyrisstöðu bankanna sl. fjögur ár, en þar er 
hrein gjaldeyriseign um áramót umreiknuð í íslenskar krónur miðað 
við gengi í árslok 1981. Í 7. töflu í töfluviðauka hér aftan við er hins 
vegar að finna yfirlit yfir gjaldeyrisstöðu sl. ellefu ár á því gengi, sem 
gilti á hverjum tima. Í töflu III. 10. kemur fram, að gjaldeyrisforði 
Seðlabankans nam 1.890 m.kr. í árslok 1981, sem samsvarar um 
33% af f.o.b.-verði almenns vöruinnflutnings. Er þetta mun hærra 
hlutfall en verið hefur mörg undanfarin ár, en lægra en flest árin á 
tímabilinu 1961 til 1973. 
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IV. FJÁRMÁL RÍKISSJÓÐS 

Greiðsluafkoma 
og skuldir við 
Seðlabankann 

SKULDIR A-HLUTA RÍKISSJÓÐS 
VID SEÐLABANKANN 

Í LOK HVERS ÁRS 
Á VERÐLAGI i ÁRSLOK 1981 
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Árið 1981 var þriðja árið í röð, sem A-hluti ríkissjóðs skilaði 
greiðsluafgangi. Í heild nam hann 172 m.kr., þar af 158 m.kr. við 
Seðlabankann. Árið 1980 var greiðsluafgangurinn 62 m.kr. og 23 
m.kr. árið 1979. Nettóafborganir af lánum i Seðlabankanum námu 
100 m.kr., en auk þess batnaði staðan á viðskiptareikningum um 58 
m.kr. Endurmat skuldanna við Seðlabankann var alls 83 m.kr., 
þannig að skuldirnar lækkuðu frá árslokum 1980 til ársloka 1981 um 
75 m.kr. að nafnvirði. Línurit hér til hliðar sýnir skuldir A-hluta 
ríkissjóðs við Seðlabankann í lok hvers árs frá 1973 til 1981 á verð-
lagi í árslok 1981 (m.v. hækkun framfærsluvísitölu). Samkvæmt því 
voru þær í hámarki í árslok 1978 eða um 940 m.kr., en voru 226 
m.kr. í árslok 1981. Þessi bætta staða á í senn rætur að rekja til 
greiðsluafgangs áranna 1979 til 1981 og til rýrnunar raunverulegra 
skulda af völdum verðbólgunnar, því að endurmatið hefur ekki 
haldið í við verðlagshækkanir. Tafla IV. 1. sýnir greiðsluyfirlit rikis-
sjóðs á greiðslugrunni fyrir árin 1977 til 1981 og fjárlagatölur 1981 
og 1982 til samanburðar. Greiðsluafgangurinn á árinu 1981 nam sem 
svarar 0,9% af vergri þjóðarframleiðslu samanborið við 0,5% árið á 
undan. 
Eins og fram kom í ársskýrslu bankans fyrir árið 1980 var fjárþörf 
ríkissjóðs innan þess árs miklum mun minni en mörg undangengin 
ár. Fyrri hluta árs 1981 virtist svo sem aftur stefndi í gamla farið, því 
að greiðsluhallinn var mikill og yfirdrátturinn i Seðlabankanum óx 
hröðum skrefum, enda jukust útgjöldin talsvert hraðar en tekjurnar. 
Hámarki náði f járþörfin í maí, en úr því glæddist tekjuinnheimtan, 
þannig að fjárþörf ríkissjóðs minnkaði jafnt og þétt til ársloka. 
Tekjurnar voru sérstaklega drjúgar á síðustu mánuðum ársins. Sem 
dæmi má nefna, að í nóvember voru tekjur af innfluttum bifreiðum 
og bifhjólum 212% hærri en í sama mánuði árið áður, almennar 
tolltekjur voru 96% hærri og söluskattstekjurnar 71% hærri. Í heild 
voru tekjur ríkissjóðs 71% meiri á fjórða ársfjórðungi 1981 heldur 
en á sama tíma árið áður, söluskattstekjur voru 66% hærri, 
almennar tollatekjur 89% hærri og innflutningsgjöld af bifreiðum 



Tafla IV. 1. Yfirlit um fjármál ríkissjóðs á greiðslugrunni. 
(Í milljónutn króna) 

Reikningsútkoma Fjárlög 
1977 1978 1979 1980 1981 1981 1982 

1 Tekjur 956 1543 2378 3681 5997 5515 7967 
2 Gjöld 1011 1611 2467 3766 5911 5457 7909 
3 Rekstrarafgangur (1—2) . . . . —55 - 6 8 —89 —85 86 58 58 
4 Viðskiptaskuldir og lán utan 

Seðlabankans 37 30 112 147 86 70 87 
5 Greiðsluafgangur (3—4) . . . . — 18 —38 23 62 172 128 145 
51 Gagnvart Seðlabanka —21 —46 22 45 158 100 120 
52 Bankainnst. og sjóður 3 8 1 17 14 28 25 
Hlutfall af vergri þjóðarfram-
leiðslu hvers árs (%): 
1 Tekjur 25,1 26,7 28,1 27,7 29,7 
2 Gjöld 26,5 27,9 29,2 28,3 29,3 
3 Rekstrarafgangur — 1,4 — 1,2 — 1,1 —0,6 0,4 
5 Greiðsluafgangur —0,5 —0,7 0,3 0,5 0,9 

181% hærri. Miklar tekjur, er líða tók á árið, má því rekja til mjög 
mikils innflutnings og örrar veltuaukningar eða með öðrum orðum 
til hraðvaxandi innlendrar eftirspurnar. Þannig má segja, að rikis-
sjóður hafi notið góðs af vaxandi óvissu um aðgerðir í efnahags-
málum og spákaupmennsku henni samfara. Samkvæmt mánaðar-
yfirlitum ríkisbókhaldsins jukust heildartekjur ríkissjóðs um 63,8% 
frá 1980 til 1981, en gjöldin um 60,2%, og hvort tveggja var um 80% 
hærra í desember 1981 en í sama mánuði 1980. 
Fyrirgreiðsla Seðlabankans við ríkissjóð nam að meðaltali tæpum 

Fyrirgreiðsla 200 m.kr. dag hvern á árinu 1981 samanborið við um 110 m.kr. 1980. 
Seðlabankans Eins og áður hefur komið fram í ársskýrslum bankans gætir ekki 

aðeins mjög reglulegrar árstíðasveiflu í fjármálum ríkissjóðs, heldur 
er þróunin innan hvers mánaðar jafnan þannig, að skuld rikissjóðs 
við bankann vex hratt í mánaðarbyrjun og snögglækkar síðan á ný 
síðustu daga mánaðarins. Þessar sveiflur skýra þá staðreynd, að 
rekstrarfjárþörf ríkissjóðs var að meðaltali 200 m.kr. á árinu, þrátt 
fyrir að á árinu í heild yrði greiðsluafgangur við Seðlabankann að 
f járhæð 155 m.kr. 
Fyrirgreiðsla Seðlabankans felst jafnan í því, að ríkissjóði er heim-
ilað að yfirdraga hlaupareikninga sína í bankanum til þess að mæta 
tímabundinni f járþörf . Á grundvelli samkomulags frá 1978 gera 
bankinn og fjármálaráðuneytið með sér samning í upphafi hvers árs 
um væntanlega greiðslufjárþörf ríkissjóðs, og byggist hún á meðal-
fjárþörf í hverjum mánuði. Af yfirdrætti innan umsaminnar áætl-
unar greiðir ríkissjóður lága vexti, 28% á árinu 1981. Fari yfir-
drátturinn fram úr umsaminni áætlun, reiknast hærri vextir á það, 

26 sem umfram er. Á árunum 1973 til 1978, þegar ríkissjóður var rekinn 
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og gjalda 

Lánsfjáráætlun 
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með halla, var skuldinni á hlaupareikningum í árslok jafnan breytt í 
skuldabréfalán til nokkurra ára. Þannig jukust skuldir A-hlutans við 
bankann ár frá ári, en frá 1979 hefur á hverju ári tekist að greiða af 
skuldunum og þær því lækkað verulega að raungildi eins og þegar 
hefur komið fram. 
Á undanförnum árum hafa umsvif A-hluta ríkissjóðs vaxið nokkuð i 
samanburði við verga þjóðarframleiðslu, og á árinu 1981 voru 
hlutföll tekna og gjalda af þjóðarframleiðslunni á bilinu 29-30% 
samkvæmt þeim bráðabirgðatölum, sem fyrir liggja. Á árinu 1970 
voru þau nálægt 22%. Gjaldamegin hefur aukningin eingöngu verið 
á rekstrarliðum, þar sem fjárfestingarútgjöld hafa verið nokkuð 
stöðug, en fjármagnstilfærsiur minnkað verulega á siðustu árum. 
Sem dæmi má nefna, að um miðbik síðasta áratugar námu þær sem 
svarar 4-5% af vergri þjóðarframleiðslu, en um 3% siðustu 2-3 árin. 
Sem hlutfall af heildarútgjöldum er lækkunin enn skýrari eða úr 
nálægt 17% um miðbik síðasta áratugar niður í um 10%. Aðal-
ástæðan er lækkuð framlög bæði til fjárfestingariánasjóða og ýmissa 
B-hluta-aðila. Að nokkru stafar lækkun framlaga til fjárfestingar-
lánasjóða af aukinni eiginfjármögnun þeirra í kjölfar þess, að útlán 
þeirra voru að mestu eða öllu verðtryggð. Þannig hafa raunhæfari 
vaxtakjör létt byrðum af ríkissjóði. Lækkun framlaga hefur þó að 
verulegu leyti verið mætt með lántökum á lánsfjáráætlun. Árin 1976 
til 1981 hefur launakostnaður A-hluta ríkissjóðs numið rúmum 
fjórðungi heildarútgjalda. Niðurgreiðslur og útflutningsuppbætur 
hafa verið í kringum 10% heildargjaldanna mörg undanfarin ár. 
Á tekjuhliðinni hafa þær breytingar orðið, að tolltekjur drógust 
saman ár frá ári frá 1970 til 1980 vegna tollalækkana í tengslum við 
samninga Íslands við Fríverslunarsamtökin og Efnahagsbandalagið. 
Tekjur af söluskatti og vörugjaldi hafa hins vegar vaxið til muna, og 
auk þess að brúa bilið, sem minnkaðar tolltekjur skildu eftir, má 
rekja aukningu heildarteknanna að mestu til þessara tekjustofna. 
Beinir skattar hafa af og til breyst mikið, ýmist vaxið eða minnkað, 
en frá 1968 er ekki unnt að greina ákveðna stefnu í aðra hvora áttina. 
Segja má, að áætlunin um lánsfjármagnaðar opinberar fram-
kvæmdir sé nokkurs konar framienging á fjárlögum. Í henni er láns-
fjárþörf ríkissjóðs sundurliðuð og fjármögnunarhliðin sömuleiðis. 
Umfang þess hluta, sem lánsfjáráætlunin nær til, hefur vaxið nokk-
uð siðustu árin. Meðal liða í henni eru orkuframkvæmdir rikissjóðs, 
vegaframkvæmdir og framkvæmdir ýmissa ríkisstofnana. Orku-
framkvæmdir hafa verið miklar mörg undanfarin ár, og nú allra 
siðustu árin hefur verið brugðið á það ráð að mæta fjármagnskostn-
aði með lánum. Einkum á þetta við um byggðalínur og Krönu-
virkjun. Hér er um óviðunandi ráðstöfun að ræða, þar sem gera 



Tafla IV.2. Lánsfjárþörf ríkisins og fjármögnun hennar. 
(Í milljónum króna) 

Ríkissjóður alls 
A-hluti 

Vegagerð 
Annað 

B-hluti 
Byggðalinur 
Aðrar orkuframkvæmdir 
Fjármagnskostnaður 
Annað 

Fjármögnun 
Innlend lán 

Spariskírteini 
Innheimt af endurl. spariskirt.fé 

umfram innlausn 
Verðbréfakaup bankakerfis 
Verðbréfakaup lífeyrissjóða 
Önnur innlend f járöf lun 

Erlend lán 
Bráðabirgðalán 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 
102 110 134 225 396 652 
23 28 44 57 128 239 
14 16 22 37 95 136 
9 12 22 20 33 103 

79 82 91 168 268 413 
16 20 34 35 52 68 
61 54 39 65 100 188 
— — — — 42 56 

2 8 18 68 74 101 
102 110 134 225 396 652 
43 41 64 81 237 318 
13 24 31 65 70 50 
17 17 27 6 98 110 

— — — — 37 76 
— — — — 12 57 
13 — 6 10 20 26 
59 69 63 144 146 334 
— — 7 13 13 — 

verður þá kröfu, að staðið sé undir rekstri slíkra mannvirkja með 
eðlilegri verðlagningu. Ella er brostinn sá grundvöllur, sem erlendar 
lántökur hafa lengst af verið byggðar á, þ.e. að einungis séu tekin 
erlend lán til þess að fjármagna arðbæra fjárfestingu. Annar stór 
liður, sem öðlast hefur fastan sess á lánsfjáráætlun, er Lánasjóður 
íslenskra námsmanna, en honum er á hverju ári veitt umtalsverð lán-
tökuheimild til þess að standa undir starfsemi sinni. Þá hafa lántökur 
ýmissa ríkisstofnana komið fram í lánsfjáráætlun, svo sem Land-
helgisgæslunnar og Pósts og síma. 
Fjármagnsþörfinni er mætt með innlendum og erlendum lántökum. 

Fjáröflun Innlendu lántökurnar voru lengi vel einkum útgáfa spariskírteina og 
happdrættisbréfa, en allra síðustu árin hefur ríkissjóður einnig tekið 
lán hjá innlánsstofnunum og lífeyrissjóðum. Í upphafi voru spari-
skírteinin með ákaflega góðum kjörum og báru af öllum öðrum 
möguleikum til öruggrar ávöxtunar sparifjár, ekki síst eftir að verð-
bólga jókst til muna á fyrri hluta síðasta áratugar. Í seinni tíð hafa 
aðstæður hins vegar breyst mikið, sérstaklega með breyttri vaxta-
stefnu og þá einkum með tilkomu verðtryggðra innlánsreikninga í 
bönkum. Á sama tíma lækkuðu vextir af spariskirteinum og á árinu 
1981 fór svo, að ekki tókst að selja nema um helming þeirrar 
spariskírteinaútgáfu, sem fyrirhuguð var skv. fjárlögum og lánsfjár-
áætlun. Vextirnir á þeim voru þá 2,5% á binditímanum, sem var 5 
ár, en 3,2% að meðaltali allan lánstímann, 22 ár. Því var fyrirsjáan-
legt í lok ársins, ef áfram ætti að treysta á þessa leið til þess að fjár-

28 magna fjárfestingu ríkissjóðs, að bæta yrði kjörin á spariskírteinum, 



Tafla IV.3. Lánsfjáráœtlun ríkisins 1981. 

t.d. með hækkuðum vöxtum og/eða styttum binditíma. Síðustu þrjú 
árin hefur rikissjóður sem fyrr er greint tekið lán hjá innláns-
stofnunum og lifeyrissjóðum. Það, sem á vantar, til að innlenda 
lánsféð hrökkvi fyrir framkvæmdum, er brúað með erlendum 
lántökum, og hafa þær vaxið hratt síðustu árin. Tafla IV.2. sýnir 
uppgerða lánsfjáráætlun ríkisins árin 1976 til 1981, og tafla IV.3. 
sýnir lánsfjáráætlun 1981, breytingar hennar og bráðabirgða-
niðurstöður. 

Endurskoðun Ýmis rök má færa fyrir því, að þörf sé orðin á að taka núverandi 
uppgjörskerfis uppgjör til endurskoðunar. Á vegum Alþjóðagjaldeyrissjóðsins 
29 hefur verið tekið saman afarítarlegt og vandlega unnið uppgjörs-



kerfi, sem byggir m.a. á áralangri undirbúningsvinnu Sameinuðu 
þjóðanna. Í árbók sjóðsins voru á árinu 1981 birtar upplýsingar, 
byggðar á þessu uppgjörskerfi, fyrir tæplega 120 lönd. Uppgjör 
ríkisfjármála hér á landi i þessu formi hefur verið unnið á vegum 
ríkisbókhaldsins fyrir árin 1972 til 1980. Helsta breytingin frá 
núverandi kerfi er sú, að allmargir ríkisaðilar í B-hlutanum eru 
færðir að fullu og öllu með ríkissjóði í A-hlutanum, en aðrir annað 
hvort með fjárfestingarlánasjóðum eða ríkisfyrirtækjum. Með ríkis-
sjóði í þrengri merkingu, A-hlutanum, færist þannig m.a. endurlána-
starfsemi hans. Nettólánveitingar ríkissjóðs til annarra koma þar 
fram í aðaluppgjöri hans og þar með lántökur allar til að standa 
undir þeirri lánastarfsemi. Bæði tekjur og gjöld verða hærri í þessu 
uppgjöri en hinu hefðbundna. Á árunum 1972 til 1980 voru tekjur A-
hluta ríkisreiknings að meðaltali 26,1% af vergri þjóðarframleiðslu 
og gjöldin 27,6°7o. í hinu nýja kerfi var teknahlutfailið á sama 
tímabili 29,9% og gjaldahlutfallið 30,4%. Nánari grein verður 
væntanlega gerð fyrir þessari uppgjörsaðferð á öðrum vettvangi 
síðar. Ætla má, að nokkur ávinningur yrði af því fyrir fjármálastjórn 
hér á landi að taka upp kerfi Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Auk þess má 
gera ráð fyrir þvi, að aðrar þjóðir taki það upp og m.a. þess vegna sé 
rétt að stefna í sömu átt. Núgildandi lög um ríkisreikning og fjárlög 
eru frá 1966, og gert hefur verið upp samkvæmt þeim frá árinu 1968. 
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V. PENINGAMÁL 

Meðaltal heildarinnlána sem hlutfall af þjóðarframleiðslu hækkaði 
um 3,5 prósentustig á árinu 1981 og náði hærra en það hefur gert 
síðan 1973. Þessi þróun á sér einkum tvær skýringar. Peningafram-
boð var óvenjumikið á árinu, bæði vegna erlendra lána og útlána 
innlánsstofnana, og leiddi það af sér mikla innlánaaukningu. Í öðru 
lagi njóta peningar í innlánsstofnunum nú meira trausts vegna 
bættrar ávöxtunar, enda hafa meðaltalsraunvextir innlána ekki verið 
hærri síðan 1972. Var við því að búast, að innlán ykjust meira en 
tekjur og verðlag, þar sem þau hafa verið óeðlilega lítil síðustu tiu 
árin miðað við áratuginn þar á undan. Aukning innlána varð þó 
meiri en búist var við, enda batnaði lausafjárstaða innlánsstofnana 
mikið á fyrstu mánuðum ársins. Það gaf innlánsstofnunum ráðrúm 
til að auka útlán sín verulega þrátt fyrir nýjar og strangari reglur um 
innlánsbindingu. Verður ekki annað séð en að þróun útlána hafi 
mótast af þenslu í hagkerfinu og að fremur hafi þensluöflunum verið 
fylgt en við þeim spornað, einkum á fyrri helmingi ársins. Nánar 
verður vikið að útlánum og öðrum meginþáttum peningamálanna, 
þegar gerð hefur verið grein fyrir framvindunni innan ársins. 
Þróun peningamála var að ýmsu leyti hagstæð framan af árinu. Inn-

Þróun á fyrri lánamyndun var mikil, og lausafjárstaða hélt áfram að batna eins og 
hluta árs hún hafði gert frá haustmánuðum 1980. Eftirspurn eftir lánum inn-

lánsstofnana var minni en þekkst hefur um árabil og leit út fyrir, að 
náðst hefði sæmilegt jafnvægi á peningamarkaðnum. Heildarútlán 
jukust um 54% á tólf mánuðum til aprílloka, en innlán um 71%. Má 
ætla, að menn hafi búist við verulegri hjöðnun verðbólgu í kjölfar 
efnahagsaðgerða, sem ríkisstjórnin kynnti, um leið og tekin var upp 
ný króna með hundraðföldu verðgildi hinnar gömlu. Reyndin varð 
og sú, að verðbólga hjaðnaði, og gaf það tilefni til nokkurrar vaxta-
lækkunar í mars og júní, eins og skýrt er frá í annál hér aftar í árs-
skýrslunni (kafli XI). Auk árstíðabundins peningaframboðs vegna 
greiðsluhalla ríkissjóðs og afurðalána Seðlabanka streymdi mikið 

31 lánsfé inn í hagkerfið erlendis frá. Í lok apríl var gjaldeyrisstaða 



Tafla V.I. Úr reikningum Seðlabankans 1980 og 1981. 
(Í milljónum króna) Hreyfingar 

Staða l.árs- 2.árs- 3.árs-
31/12 þriðj. þriðj. þriðj. 

1981 1980 1981 1981 1981 1981 
1 Gjaldeyrisstaða 1630 505 726 238 429 59 

(þar af endurmat v/gengis) (237) (302) (52) (152) (98) 
2 Innlendir liðir, nettó 907 150 290 94 —62 258 
21 Kröfur á ríkissjóð, net tó 1 ) 196 31 — 118 234 —210 — 142 
211 A-hluti 226 11 —72 235 — 193 — 114 
212 B-hluti —30 20 —46 — 1 — 17 —28 
22 Kröfur á f járfestingarlánasjóði . . . . 86 2 68 15 —7 59 
23 Endurkaup 1392 405 400 48 152 200 
231 Landbúnaður 439 72 130 —70 —7 207 
232 Sjávarútvegur 757 274 201 90 126 — 15 
233 Iðnaður 193 42 88 47 36 5 
234 Önnur 4 17 — 18 — 19 —3 4 
24 Aðrar kröfur á innlánsstofnanir . . . 196 18 84 21 207 —144 
25 Kröfur á aðra aðila 26 10 16 11 7 —2 
26 Sjóðir í opinberri vörslu (—) 2) —385 — 17 — 129 —46 90 — 173 
27 Innstæður f járfest ingarlánasj . (—) 2) —75 17 —20 —8 —64 53 
28 Annað, nettó —529 —316 — 11 — 181 —237 407 
3 Grunnfé 2537 655 1016 332 367 317 
31 Innstæður innlánsstofnana 2144 593 843 244 322 277 
311 Sérstök sveigjanleg innlánsbinding — — — — 238 —237 
312 Almenn innlánsbinding 1778 408 837 241 243 353 
313 Sjóður og aðrar innstæður 366 185 6 3 — 159 161 
32 Seðlar og mynt í umferð 393 62 173 88 45 40 

Hreyfingar í % á ári3) 

Grunnfé 4 ) 75,6 66,8 112,8 100,7 9,0 
Endurkaup, alls 69,0 40,3 27,4 80,9 21,4 

Landbúnaður 30,4 42,1 73,2 17,3 41,9 
Sjávarútvegur 97,2 36,2 2,2 100,4 22,7 
Iðnaður 66,7 83,8 104,4 159,6 15,4 
Seðlar og mynt 39,2 78,6 167,4 67,3 31,4 

orðin 773 m.kr. betri en ári fyrr, en þar af nam gengisuppfærsla 245 
m.kr. Lausafjárstaða innlánsstofnana var 309 m.kr. eða 287 m.kr. 
betri en ári fyrr. Full ástæða var til að varðveita þann árangur, þar 
sem lausafjárstaðan hefur verið of lág síðustu árin. Í því skyni beitti 
Seðlabanki sérstakri sveigjanlegri innlánsbindingu (sjá annál) á þann 
hátt að skylda innlánsstofnanir til að eiga tiltekið hlutfall heildarinn-
lána á sérstökum reikningum, sem taldir eru með lausafjárstöðunni. 
Átti þetta að koma í veg fyrir, að mikil útlán bættust við peninga-
framboðið. Um tíma leit út fyrir, að nokkur árangur næðist, enda 
þótt nýja innlánsbindingin kæmi ekki til sögunnar fyrr en um mitt 
ár. Í fyrstu nam bindingin 2 % heildarinnlána, en hæst varð hún 5%. 
Um miðbik ársins tók ríkissjóður til sín óvenjumikið fé. Þegar í 
ágústlok var nánast kominn jöfnuður á greiðsluviðskipti hans gagn-



vart Seðlabanka, og á árinu í heild skilaði hann greiðsluafgangi. Hins 
vegar náði peningaframboð vegna erlendu lánanna hámarki á 
þessum árstíma. Engu að síður jukust útlán innlánsstofnana, og var 
12 mánaða aukning þeirra orðin 64% í ágústlok. Innlánaaukning var 
og mikil á þessu timabili eða 78%. 
Síðasti þriðjungur ársins var gerólíkur hinum fyrsta. Verulega dró úr 

Þróun á seinni peningaframboði Seðlabankans, þar sem ríkissjóður tók til sín fé, 
hluta árs afurðalán jukust minna en búast mátti við, og minna fé kom inn 

vegna erlendra lána. Ýmsar hættur steðjuðu þvi að lausafjárstöðu 
inniánsstofnana, ekki síst vegna þess, að verðbólga jókst á ný og ótti 
við gengisfellingu gerði vart við sig. Jókst innflutningur verulega, en 
innlánaaukning varð hægari, auk þess sem innlánsstofnanir létu 
undan mikilli lánsfjáreftirspurn. Á árinu í heild nam aukning útlána 
69% og innlána 71%. Lausafjárstaða féll frá apríl til nóvember um 
157 m.kr., og í árslok var hún orðin 259 m.kr. samanborið við 319 
m.kr. í ársbyrjun. Ástæða er til að ætla, að án sérstakrar innláns-
bindingar hefði þróunin orðið enn óhagstæðari og útlánaaukning 
meiri strax um miðbik ársins. 
Ef undan er skilin framvinda útlána og lausafjárstöðu, hlýtur þróun 

Vextir peningamála á árinu í heild að teljast viðunandi. Stefnubreyting 
vaxtamálum, sem tekin var árið 1976 með stofnun vaxtaaukareik 
inga og staðfest með lögum 1979 um verðtryggingu sparifjár og út-
lána hefur borið veruiegan árangur, sem kom skýrt í ljós á árinu. 
Meðaltal raunvaxta spariinnlána var —5,6% árið 1981, en til saman-
burðar má nefna, að þeir urðu lægstir —27,5% árið 1974. Það ár 

33 lækkaði hlutfall peningamagns og sparifjár af þjóðarframleiðslu um 



Tafla V.2. Úr reikningum innlánsstofnana 1980 og 1981. 
(í milljónum króna) 

1) E n d u r l á n a ð erlent l áns fé er ckki talið með. Útlán eru hér sýnd m e ö geng i supp fær s lu geng i sbund inna e n d u r -
k a u p a . Á r s g i l d i h r ey f inga á h v e r j u m á r sþ r ið jung i eru r e i k n u ð af á r s t iða le ið ré t tum t ö l u m . 

4 prósentustig, en árið 1981 hækkaði það um 3,8%. Mismunurinn, 
7,8 prósentustig, svarar til 1.575 m.kr. og gefur það hugmynd um, 
hve miklu verri viðskiptajöfnuður hefði orðið 1981, ef jafnlitið 
traust hefði verið borið til peninga og sparifjár og var árið 1974. 
Þróun útlána og erlendra lána bendir hins vegar til þess, að illa hafi 
tekist til við að beina auknum peningalegum sparnaði í réttan farveg, 
því að neyslulán innlánsstofnana virðast hafa aukist verulega og 
þörfin fyrir erlend lán minnkaði ekki. Á árinu náðist merkur áfangi í 
vaxtamálum, er vaxtaaukakerfið lauk hlutverki sínu og myndaði 
samræmda heild með vöxtum á hefðbundnum útlána- og innlána-
formum. Við hliðina þróaðist hins vegar nýtt kerfi vísitölubundinna 
inn- og útlána. Til þessa hefur vísitölubinding þótt óhentug í skamm-
tímasamningum, þar sem vísitala er aðeins reiknuð mánaðarlega, 
enda er hægt að ná verðtryggingu án beinnar vísitölubindingar, ef 
vextir eru látnir fylgja verðlagi. Engu að síður lagði ríkisstjórnin 
áherslu á styttri binditíma vísitölubundinna innlána, og voru því 
opnaðir 6 mánaða reikningar í þessu skyni. Vandamál, sem skapast 34 



af því, að vísitala er sjaldan reiknuð, voru leyst með sérstökum verð-
bótum innan mánaðar, sem eru vextir, reiknaðir á hefðbundinn hátt. 
Sérstakar verðbætur eru nú 3,25% á mánuði, sem svarar til a.m.k. 
47% á ári. Ljóst er, að vísitölubindingu innlána fylgir vísitölubinding 
útlána, og má reikna með, að styttri útlán færist í þetta form í vax-
andi mæli. Á meðan notuð eru hlið við hlið inn- og útlánaform með 
og án vísitölubindingar, hljóta vextir þeirra, sem ekki eru bundin 
visitölu, að verða að fylgja verðiagi, svo að ekki sé hætta á mis-
notkun. 
Verður nú vikið nánar að nokkrum stærðum og st jórntækjum, sem 

Gjaldeyrisstaða mestan svip settu á þróun peningamála á árinu. Gjaldeyrisstaða 
bankanna batnaði um rúmar 700 m.kr. á árinu 1981, en þar af var 
gengisuppfærsla um 300 m.kr. Staðan hefur nú batnað á hverju ári 
siðan 1975, og í árslok 1981 var hún orðin rúm 7% af þjóðarfram-
leiðslu, sem er svipað og var að meðaltali í lok áranna 1969—1973 og 
ívið lægra en sams konar meðaltal 1961 —1966. Gjaldeyrisstaðan 
hefur þvi færst á svipað stig og hún hefur orðið best á tveimur 
síðustu áratugum, en batinn siðustu ár byggist fyrst og fremst á hag-
stæðum fjármagnsjöfnuði vegna langra erlendra lána. Peningafram-
boð hefur öðru fremur ráðist af þessari þróun svo sem fram hefur 
komið. Mikið og þó síbreytilegt lausafé, sem af gjaldeyrisviðskiptun-
um sprettur, veldur vanda við stjórn peningamála og leiddi á árinu 
1981 til útlánaþenslu. Má vafalaust leita hér einhverra skýringa á því, 
að innflutningur jókst mjög á síðari hluta ársins og verulegur halli 

35 varð á viðskiptum við útlönd. Frá þessu sjónarhorni má draga 



Tafla V.3. Úr reikningum bankakerfisins 1980 og 1981. 
(Í milljónum króna) 

þá ályktun, að erlendar lántökur hafi verið of miklar. Þær voru 
heldur ekki nauðsynlegar gjaldeyrisstöðunnar vegna, enda er nú 
ekki jafnrík ástæða og áður var til að safna miklum gjaldeyrisvara-
sjóðum, þar eð gjaldeyrisstaðan er þegar orðin viðunandi og leita má 
til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins um fyrirgreiðslu, ef afdrifaríkar breyt-
ingar verða í utanríkisviðskiptum. Á hinn bóginn hafa ráðstafanir 
hins opinbera krafist mun meiri langra lána en innlendur lánamark-
aður hefur miðlað. Viðfangsefnin á þessu sviði eru því tvíþætt. Ann-
ars vegar að draga úr þörfinni fyrir löng lán, en hún hefur myndast í 
vaxandi mæli vegna minni opinbers sparnaðar og lélegrar rekstraraf-
komu opinberra fyrirtækja. Hins vegar þarf að efla svo innlendan 
lánamarkað, að hann miðli löngum lánum til brýnna fjárfestingar-
þarfa í ríkari mæli en verið hefur. 
Endurkaup Seðlabankans jukust um 40,3% árið 1981, sem er tiltölu-

Endurkaup lega lítið í samanburði við breytingar annarra peningastærða og í 
samanburði við fyrra ár, er endurkaupin jukust um 69%. Endur-
kaupin miðast við ákveðin hlutföll af verðmæti birgða, sem lánað er 
út á, og hafa hlutföllin verið óbreytt frá því snemma á árinu 1980 
eins og sjá má í töfluviðauka. Nokkur birgðalækkun landbúnaðaraf-
urða á árinu skýrir þróun endurkaupanna að hluta, en endurkaup 

36 vegna landbúnaðar jukust um 42,1%. Veigameiri skýring felst þó í 
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breytingum á kjörum sjávarútvegslána, en þau jukust um 36,1% árið 
1981 samanborið við 97,2% árið áður. Frá ársbyrjun 1979 hafa lán 
út á útflutningsafurðir verið bundin gengi erlendra gjaldmiðla, fyrst 
og fremst dollars. Ný lán hafa á þessum tíma verið ákvörðuð af ein-
ingaverði framleiðslunnar í erlendri mynt og gengi myntarinnar á 
hverjum tima, en staða lánanna siðan tekið breytingum í samræmi 
við gengisþróun. Þegar gengi krónunnar var breytt 10. nóvember, 
var ákveðið að afnema gengisbindingu afurðalána á ný. Endurskoð-
un afurðalánakerfisins lauk þó ekki fyrr en snemma árs 1982, og 
hækkuðu þessi afurðalán mjög lítið á meðan, þar sem ný lán miðuð-
ust enn við einingaverð í erlendri mynt og gengið, sem í gildi var fyrir 
10. nóvember, og eldri lán hækkuðu ekki lengur í samræmi við 
gengi. Framvegis verða einingaverðin í íslenskum krónum endur-
skoðuð reglulega með hliðsjón af verð- og kostnaðarþróun. Þegar á 
árinu 1980 tók að bera á óánægju lánþega með gengisbindingu af-
urðalána, enda féll gengi krónunnar mikið á því ári, og lánskjörin 
urðu þung. Var horfið að þvi ráði að endurgreiða lánþegum 36 m.kr. 
haustið 1980. Síðar var ákveðið að lækka vexti gengisbundinna af-
urðalána úr 8,5% i 4%, og gilti breytingin frá 21. september 1980. Á 
árinu 1981 olli óvenjuleg gengishækkun Bandarikjadollars sérstök-
um vanda, því að framleiðendur, sem seldu vörur á Evrópumarkaði, 
höfðu tekið afurðalán í dollurum. Var þetta leyst með endurgreiðslu 
gengismunar. Ennfremur var gefinn eftir sá gengismunur, sem 
myndaðist við gengisfellinguna í ágúst, auk þess sem gengisviðmiðun 
var afnumin í nóvember sem áður sagði. Endurgreiðslur námu 



PENINGAMAGN OG SPARIFÉ SEM 
HLUTFALL AF ÞJÓÐARFRAMLEIÐSLU 

ÁRSMEÐALTÖL 

samtals 68,6 m.kr., en þegar með er talin eftirgjöf gengismunar á 
árinu, nemur fjárhæðin 135 m.kr. Kjör afurðalána Seðlabankans út 
á útílutningsafurðir voru með þeim hætti, að svaraði til um 13,8% 
vaxta á árinu að meðaltali. 
Síðustu ár hefur innlánsbinding ekki gegnt hlutverki sínu sem hag-

Bindiskylda stjórnartæki, heldur einvörðungu staðið á bak við endurkaup Seðla-
bankans. Árið 1981 varð nokkur breyting á, því að auk þess sem sér-
stök sveigjanleg innlánsbinding var tekin í notkun, var almenn bind-
ing innlána hærri en endurkaupin allt árið í fyrsta skipti á 7 ára tíma-
bili. Bilið milli innlánsbindingar og endurkaupa er þó mun þrengra 
en áður fyrr, sem sjá má af samanburði þessara stærða við innlán. Í 
heilan áratug til ársins 1973, þegar innlánsbinding var lengst af 20 %, 
var hlutfall endurkaupa og innlána á bilinu 10—14%. Frá miðju ári 
1979 hefur innlánsbinding verið 28% af innlánum, en endurkaup á 
bilinu 21—27%. Þannig mæld voru endurkaupin hæst árið 1978 eða 
um 28%, en árið 1981 lækkaði hlutfallið í 21—24%. 
Sérstök sveigjanleg innlánsbinding er nýtt stjórntæki, sem byggist á 
lögum nr. 12/1981. Þar segir, að Seðlabanka sé heimilt að fengnu 
samþykki ríkisstjórnar að ákveða hærri og sveigjanlegri bindiskyldu 
á tímabilinu 1. mai 1981 til 30. apríl 1983 en kveðið er á í lögum um 
Seðlabanka. Fékk bankinn heimild ríkisstjórnar til að hafa þessa 
bindingu allt að 5% af heildarinnlánum hjá hverri stofnun, og notaði 
hann heimildina að fullu. Eins og áður er lýst var þetta gert til að 
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draga úr útlánagetu, þegar annað peningaframboð er mikið, og varð-
veita bata lausafjárstöðunnar. Bundin f járhæð er færð af við-
skiptareikningi á sérstaka reikninga, sem taldir eru með lausafjár-
stöðunni, en innlánsstofnanir hafa þó engan aðgang að. Við hækkun 
bindingarinnar kann svo að fara, að innstæða á viðskiptareikningi 
hverfi og yfirdráttur myndist. Er þá viðkomandi stofnun nauðsyn-
legt að gera ráðstafanir til að bæta stöðu sína, því að vextir af yfir-
drætti eru háir eða 5% á mánuði, sem jafngildir nær 80% á ári. Eins 
og meðfylgjandi línurit sýna, tókst innlánsstofnunum ekki að bæta 
stöðu sína nógu fljótt, heldur juku þær yfirdrátt sinn við Seðla-
banka. Möguleikar innlánsstofnana til að laga útlánastarfsemi sína 
að breyttum aðstæðum hafa minnkað til muna við verðtryggingu út-
lána eins og skýrt verður síðar. Ennfremur virðast þær hafa minna 
svigrúm til stefnubreytingar á síðari hluta árs en hinum fyrri. Af 
þessum sökum var innlánsbindingin lækkuð á ný. 
Á miðju ári kynnti Seðlabanki reglur um svonefndan víxilkvóta inn-

Víxilkvótar lánsstofnana. Reglurnar fela í sér, að viðskiptabankar og stærstu 
sparisjóðir geta selt Seðlabanka 15 daga víxla innan kvóta, sem 
hverri stofnun er úthlutaður ársfjórðungslega. Kvótinn nam 6% af 
heildarinnlánum hverrar stofnunar og skiptist að jöfnu í tvö þrep, en 
forvextir eru 36% í fyrra þrepi og 40% í hinu síðara. Lægri vextirnir 
svara til 43,7% ávöxtunar á ári, sem er svipað og hæstu útlánsvextir 
innlánsstofnana. Noti stofnun ekki að fullu kvóta sinn, hækka lána-
þrepin á næsta ársfjórðungi og geta á þann hátt allt að því tvöfald-
ast. Tilgangurinn með þessu er að gefa innlánsstofnunum möguleika 
til að mæta óvæntum samdrætti lausafjárstöðunnar á annan hátt en 
með yfirdrætti, en lausafjárstaðan breytist mjög mikið frá degi til 
dags. Flestar stofnanir notfærðu sér þessa möguleika eins og fram 
kemur hér í línuriti. Þörfin reynist vera mest skömmu fyrir mánaða-
mót, enda dregur þá söluskattsinnheimta ríkissjóðs fé frá innláns-
stofnunum. Í áraraðir hefur Seðlabanki aðeins endurkeypt afurða-
og rekstrarlán ákveðinna greina. Víxilkvótarnir eru því merk ný-
lunda í stjórn peningamála hér, sem nú í fyrstu er ætlað að stuðla að 
meiri festu í fjármálum innlánsstofnana. Auk þess sem kvótarnir 
opna möguleika fyrir millibankaviðskipti, gætu þeir jafnvel komið í 
stað hinna hefðbundnu endurkaupa, ef reglurnar væru útfærðar 
frekar. Rannsókn, sem fram fór á árinu á starfsskilyrðum atvinnu-
vega, bendir einmitt til þess, að brýnt sé að draga úr misræmi, sem 
orðið er á ýmsum sviðum, eins og því sem felst í reglum um endur-
kaup. 
Svo sem fram hefur komið jukust útlán innlánsstofnana afarmikið á 

Útlán árinu. Af flokkun lánanna eftir lánþegum má sjá, að mest var aukn-
39 ingin á lánum til einstaklinga eða rúm 90%. Lán til verslunar jukust 



um 63%, en 89%, ef frá eru talin olíuverslun og samvinnufélög. Lán 
til sjávarútvegs jukust um 74%, landbúnaðar 50% og iðnaðar 89%. 
Af einstökum tegundum útlána jukust vísitölubundin lán áberandi 
mest eða úr 254 m.kr. í 1126 m.kr. í upphafi árs voru þessi lán um 
7% heildarútlána, en yfir 18% Í árslok. Mikil áhersla hefur verið 
lögð á verðtryggingu innlána, og hafa útlán því færst í vaxandi mæli 
í þetta form. Skuldabréfalán með grunnvöxtum og verðbótaþætti 
eru einnig þýðingarmikill lánaflokkur, en hlutdeild hlaupareiknings-
og vixillána hefur minnkað, svo sem sjá má af 51% aukningu þeirra 
árið 1981 í samanburði við 68,9% aukningu heildarútlána. Þessi þró-
un, sem mótast af vaxtastefnunni að undanförnu, gerir innlánsstofn-
unum erfiðara fyrir við að laga útlánastarfsemi sína fljótt að 
breyttum aðstæðum. Þar að auki er útlánaaukning að nokkru leyti 
sjálfvirk eða samningsbundin. Útlánaaukningin nam alls um 2.487 
m.kr., en þar af jukust afurðalán um 718 m.kr., lán vegna lánsfjár-
áætlunar um 145 m.kr. og önnur lán um 1.624 m.kr. eða 74%. Ætla 
má, að verðbætur lána vegna vísitöluhækkana og verðbótaþáttar 
vaxta hafi numið nálægt 600 m.kr. á árinu eða 24% af aukningu 
heildarútlána. 
Aukning peningamagns og sparifjár nam 71% á árinu 1981. Sem 
hlutfall af þjóðarframleiðslu hækkaði þessi stærð úr 25% í 28,8%, 
og kom hækkunin fram í öllum undirliðum, en mest þó í innstæðum 
á almennum sparibókum. Peningamagn og almennt sparifé (M2) var 
að meðaltali 19,8% af þjóðarframleiðslu, samanborið við 16,6% ári 
fyrr. Á sjöunda áratugnum voru seðlar og mynt í umferð yfirleitt um 
3—4% af þjóðarframleiðslu, en þetta hlutfall lækkaði stöðugt og var 
1,3% árið 1980. Eftir gjaldmiðilsbreytinguna varð greinileg breyting 
hér á. Aukning seðla og myntar í umferð nam 81%, og hlutfall af 
þjóðarframleiðslu hækkaði í 1,6%. Gjaldmiðilsbreytingin hafði 
einnig áhrif á útgáfu ávísana, þannig að þeim fækkaði frá fyrra ári, 
einkum þó ávísunum með lágum fjárhæðum. Mælt á föstu verði 
miðað við lánskjaravísitölu virðist meðalfjárhæð tékka hafa hækkað 
um nær 13%. Búast má við því, að innlán aukist meira en tekjur og 
verðlag á næstunni, þar sem þau eru enn verulega lægri en talið er 
eðlilegt. Af þessu skapast svigrúm til aukinna innlendra lána, sem 
brýnt er að nýta til að draga úr þörfinni fyrir erlend lán. 

Peningamagn 
og sparifé 



VI. FJÁRFESTINGARLÁNASJÓÐIR OG LÍFEYRISSJÓÐIR 

Útlán 

41 

Þeir fjárfestingarlánasjóðir, sem skýrslur ná yfir, eru nú 18 talsins. 
Mikil útlánaaukning einkenndi starfsemi þeirra árið 1981, en þá urðu 
reglubundin ný útlán þeirra 1.069 m.kr., sem er um 74% hærri 
f járhæð en á árinu 1980, en það ár voru þau 30% hærri en á árinu 
1979. Þessi útlánaaukning er 12% umfram það, sem áætlað var í 
lánsfjáráætlun 1981, en sé tekið tillit til vanmetinna verðlagsfor-
sendna í lánsfjáráætlun, er útkoman um 5% hærri en áætlað var. Á 
línuritinu hér til hliðar eru ný útlán fjárfestingarlánasjóða sett í hlut-
fall við þá fjárfestingu, sem þeir teljast lána til, og er hlutfallið 1981 
það hæsta, sem þar sést, eða um 39% borið saman við um 34% 1980. 
Flokkun útlánanna leiðir í ljós, að lán til atvinnuvega urðu 73% 
hærri 1981 en 1980, en það ár hækkuðu þau aðeins um 26%. 
Samsvarandi tölur um aukin lán sjóðanna til hverrar atvinnugreinar 
eða aðilaflokks eru þessar í sömu röð, 1981 og 1980: landbúnaður 
56% og 25%, sjávarútvegur 86% og 4%, iðnaður 55% og 68%, 
verslun og þjónusta 91% og 66%, íbúðaeigendur 69% og 59% og 
bæjar- og sveitarfélög 69% og 148%. Samkvæmt þessu féll 
útlánaaukning sjóðanna tiltölulega jafnt á greinar 1981. 

Tafla VI. 1. Fjárstreymi fjárfestingarlánasjóða. 



Tafla VI.2. Fjármögnun útlána fjárfestingarlánasjóða. 
( H l u t f ö l l í %) 

Eigið framlag, nettó 
Innstæðu- og sjóðsbreytingar 
Annað 

Skatttekjur og framlög 
Lántökur 

Erlend lán 
Innlend lán 

Frá bankakerfinu 
Frá lífeyrissjóðum 
Frá Atvinnuleysistryggingasjóði . . . 
Innkominn skyldusparnaður 

Ný útlán 
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Hlutur f jár úr eigin rekstri fjárfestingarlánasjóða í nýjum útlánum er 
Fjármögnun enn nokkuð rýr þrátt fyrir þreföldun þess að f járhæð 1981, og nam 

hann 5% 1981 samanborið við 3% 1980. Skatttekjur og ríkisframlög 
stóðu undir um 31% útlána, og hefur þetta hlutfall þá lækkað þrjú 
ár í röð úr um 44% árið 1978 í 39% árið 1979 og 37% árið 1980. 
Ásamt mikilli aukningu útlána varð þetta til þess, að sjóðirnir slógu 
öll fyrri met í nýjum lántökum, sem námu 69% af nýjum lánum 1981 
samanborið við 61% 1980,58% 1979 og 53% 1978. Sérstaklega mikil 
aukning varð á notkun erlendra lána mælt í áðurnefndum hlutföll-
um, 13% 1981 miðað við 4% 1980, en að sama skapi lítils háttar 
samdráttur í hlut innlendra lána, 56% 1981 og 57% 1980. Þessi fram-
vinda gengur mjög á móti ríkjandi stefnu við gerð lánsfjáráætlana, 
þegar ávallt er lögð áhersla á að halda aukningu erlendra lána í skefj-
um, en virkja heldur innlendan sparnað. Raunveruleg áhrif aukinnar 
lántöku urðu þó nokkru minni við það, að innstæður og sjóðir fjár-
festingarlánasjóða jukust 1981 um 48 m.kr. eða sem svarar til 5% af 
útlánum ársins. 
Framkvæmdasjóður notaði erlent fjármagn að f járhæð um 129 
m.kr. til reglubundinnar starfsemi sinnar og að auki 13 m.kr. til 
Framleiðsluráðs landbúnaðarins vegna útflutningsbóta og 26 m.kr. 
til vegagerðar með milligöngu Byggðasjóðs. Sambærileg f járhæð er-
iendra lána Framkvæmdasjóðs og Byggðasjóðs til reglubundinna 
þarfa í lánsfjáráætlun nam samtals um 94 m.kr. Munar hér um 35 
m.kr., en gæta verður að því, að innlend lánsfjáröflun Fram-
kvæmdasjóðs varð um 40 m.kr. minni en ráð var fyrir gert í áætlun. 
Þessi voru erlend lán fjárfestingarlánasjóða 1981: Framkvæmda-
sjóður tók 1000 milljónir yena að láni hjá Viðreisnarsjóði Evrópu í 
febrúar, og í maí tók Iðnþróunarsjóður 2,9 milljónir dollara að láni 
hjá Norræna fjárfestingarbankanum. Framkvæmdasjóður tók í nóv-
ember tvö lán, 605 milljónir yena frá Norræna fjárfestingarbankan-
um og 6,5 milljónir dollara frá Sumitomo Bank. Loks tók Fram-

Erlendar lántökur 
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Tafla VI.3. Lán Framkvcemdasjóðs. 
(Í milljónum króna) 

19781) 1979 1980 1981 
Stofnlánadeild landbúnaðarins 18,5 19,5 27,5 41,0 
Fiskveiðasjóður Íslands 21,0 68,8 59,1 98,8 
Iðnlánasjóður 5,6 13,0 29,8 51,0 
Verslunariánasjóður 0,6 1,0 3,6 7,0 
Stofnlánadeild samvinnufélaga 0,6 1,0 3,6 7,0 
Ferðamálasjóður 1,8 3,8 5,0 4,0 
Lánasjóður sveitarfélaea 3,4 3,8 16,6 33,0 
Bvggðasjóður 2 ) 1,6 21,5 19,8 39,0 
Landflutningasjóður — — 3,0 3,6 
Framleiðsluráð landbúnaðarins — — 30,0 17,0 
Lán til annarra aðila 
Lán samtals 

9,3 3 ) 
62,4 

8,1 
140,5 

8,9 
206,9 

25,7 
327,1 

kvæmdasjóður tvö lán í desember, 3 milljónir dollara frá Midland 
Bank og 10 milljónir dollara frá Credit Commercial de France. Iðn-
þróunarsjóður átti ónotað af sinni lántöku um 2,1 milljón dollara i 
árslok, og eru áfallnir vextir þá meðtaldir. Framkvæmdasjóður átti 
um 10 milljónir dollara ónotaðar, en hefur þá talist nota innstæðu 
sína frá síðustu áramótum, sem nam um 5,9 milljónum dollara. 
Rétt þykir að taka fram, að engar verulegar breytingar voru gerðar á 
lánskjörum fjárfestingarlánasjóða á árinu 1981. Lán sjóðanna eru 
með fáum undantekningum verðtryggð að fullu. Algengustu vextir 
vísitölubundinna lána eru 2% og 2,25% á ári til fjárfestingar í land-
búnaði og ibúðum og 4% á ári til annarra atvinnuvega. Gengisvið-
miðun lána fjárfestingarlánasjóða tíðkast hjá Iðnþróunarsjóði og 
Fiskveiðasjóði (skipalán), einnig á hluta lána frá Lánasjóði sveitarfé-
laga og Ferðamálasjóði og á endurlánum Framkvæmdasjóðs og 
Byggðasjóðs. Auk tölulegra upplýsinga um fjárstreymi fjárfestingar-
lánasjóða og hlutfallslega skiptingu útlána þeirra fylgir hér tafla 
(VI.3.), sem sýnir skiptingu útlána Framkvæmdasjóðs. Nánari upp-
lýsingar um fjárfestingarlánasjóði eru birtar í töflum í viðauka. 
Lífeyrissjóðum fækkaði lítils háttar á árinu 1981 við samruna nokk-
urra þeirra, og ná skýrslur nú yfir um 90 starfandi sjóði, en flestir 
urðu þeir um 95 fyrir 2—3 árum. Áætlanir um ráðstöfunarfé lífeyris-
sjóða árið 1981 benda til, að það hafi orðið um 50% hærra en á árinu 
1980, en það ár varð það um 62% hærra en 1979. Aukningin 1981 er 
því aðeins hægari en varð á f járhæð þjóðarframleiðslu eins og sjá má 
af línuritinu hér til hliðar, en ráðstöfunarféð er þó enn vaxandi mið-
að við vergan sparnað í þjóðarbúinu. Áætlanir benda og til þess, að 
lífeyrissjóðir hafi ráðstafað nokkru af áður uppsöfnuðum innstæð-



RÁOSTÖFUNARFÉ 
LÍFEYRISSJÓÐA 

Tafla VI. 4. Fjárstreymi lífeyrissjóða. 

um og sjóðum, og eru útlán árið 1981 þannig talin vera um 50 m.kr. 
hærri en ráðstöfunarféð. Með þessu móti var lífeyrissjóðum kleift að 
uppfylla kvaðir um skuldabréfakaup af fjárfestingarlánasjóðum og 
ríkissjóði og um leið stórauka önnur útlán. Sem heild teljast þeir 
hafa náð 40% skyldumarkmiðinu á árinu 1981 samanborið við 37% 
árið 1980. Vegna góðrar ávöxtunar þessara skuldabréfa hafa nokkrir 
lífeyrissjóðir keypt þau umfram það, er skyldan bauð, en það þýðir 
að sjálfsögðu, að aðrir sjóðir hafa ekki uppfyllt skylduna. Því veldur 
sjálfsagt mikil lánaeftirspurn annarra, svo sem sjóðsfélaga. 
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VII. GENGISMÁL 

Veruleg hækkun á gengi Bandaríkjadollars einkenndi gengisþróun á 
alþjóðagjaldeyrismörkuðum á árinu 1981, en auk þess hafði hún um-
talsverð og að mestu jákvæð áhrif á íslenskan þjóðarbúskap. Vegið 
meðalgengi dollars tók að hækka þegar á f jórða ársfjórðungi 1980 
og hélt áfram að hækka á fyrstu þrem ársfjórðungum 1981, en á hin-
um síðasta lækkaði það nokkuð. Að miklu leyti stafar þessi hækkun 
af því, að vextir á f járkröfum í dollurum hafa verið hærri en i öðrum 
aðalviðskiptagjaldmiðlum. Hefur hækkunin á gengi dollars þó verið 
nokkru meiri en slíkur vaxtamismunur gat gefið tilefni til. Gengi 
annarra helstu viðskiptagjaldmiðla markaðist öðru fremur af breyti-
legum styrk dollars á markaðnum. Þannig lækkaði gengi japanska 
yensins á árinu, en árið 1980 hafði það hækkað mjög. Sömuleiðis 
lækkaði gengi þýska marksins á þrem fyrstu ársfjórðungunum, en 
styrktist nokkuð undir lok ársins og endurspeglaði þá lækkun doll-
ars. Sterlingspundið hafði verið í mjög háu gengi í ársbyrjun. Gætti 
þar áhrifa þess, að Bretland er orðið olíuframleiðsluland, en auk þess 
voru vextir á kröfum í sterlingspundum háir. Gengi pundsins 
lækkaði, er leið á árið. Meðal gjaldmiðla hinna Norðurlandanna var 
áframhaldandi lækkun dönsku krónunnar hvað mest áberandi, en 
sænsk króna lækkaði einnig nokkuð. Aftur á móti var gengi norsku 
krónunnar mjög stöðugt. Í heild urðu breytingar á gengi helstu við-
skiptagjaldmiðla heims árið 1981 fremur óeðlilegar miðað við fyrri 
ár. Var greinilegt, að vextir í einstökum löndum réðu miklu um gengi 
þessara gjaldmiðla, en halli eða afgangur á viðskiptajöfnuði réð 
minna en oft hafði verið áður. Spákaupmennska gegndi mun 
þýðingarmeira hlutverki en áður, og trú manna á aðhaldssama stefnu 
i efnahagsmálum í Bandarikjunum og Bretlandi hefur á tímabili án 
efa átt nokkurn þátt i háu gengi á gjaldmiðlum þessara landa. 
Í upphafi ársins 1981 var tekin upp ný stefna í íslenskum gengismál-
um, sem var í verulegum atriðum frábrugðin þeirri, sem beitt hefur 
verið undanfarin ár. Í stað tiltölulega jafns gengissigs, er héldist 
nokkurn veginn í hendur við verðbólguþróun, var ákveðið að halda 
gengi krónunnar sem stöðugustu til þess að sporna við verðbólgu-

Þróun gengis 
krónunnar 
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áhrifum frá verðhækkun innflutnings. Þegar ríkisstjórnin gaf út 
bráðabirgðalög um efnahagsráðstafanir í árslok 1980, lýsti hún því 
jafnframt yfir, að gengissigi yrði hætt og gengi krónunnar skyldi 
haldið föstu á næstu mánuðum. Í fyrstu eða fram til 10. febrúar var 
þetta framkvæmt með því að skrá fast gengi á krónunni gagnvart 
Bandaríkjadollar, en á sama tíma styrktist dollarinn talsvert gagn-
vart Evrópugjaldmiðlum og gerði það að verkum, að gengi margra 
þeirra lækkaði gagnvart íslenskri krónu, þ.e. þeir urðu ódýrari i 
krónum. Þar eð þetta olli verulegri röskun á hag margra útflytjenda, 
sem selja vöru sína í Evrópugjaldmiðlum, var ákveðið, að viðmiðun 
gengisskráningar skyldi breytt yfir í vegið meðalgengi krónunnar, og 
skyldi það fært í sama horf og það var um áramótin. Í millitíðinni 
hafði það hækkað um 3,5% vegna styrkleika dollars, en það var nú 
leiðrétt með jafngildri lækkun. Á tímabilinu frá 10. febrúar til 29. 
maí var vegnu meðalgengi krónunnar haldið föstu, en það náði samt 
ekki að rétta hlut þeirra útflytjenda, sem höfðu tekjur sinar í Evr-
ópugjaldmiðlum, þar sem dollarinn hélt enn áfram að styrkjast. 
Auk þess héldu kostnaðarhækkanir áfram innanlands, þannig að 
verulega tók að þrengja að útflutningsatvinnuvegunum. Hinn 29. 
maí var ákveðið að lækka gengi krónunnar um 3,85%, sem þýddi 
4% hækkun á vegnu meðalgengi erlendra gjaldmiðla. Tvær svip-
aðar gengisbreytingar til viðbótar voru gerðar síðar á árinu. Hinn 26. 
ágúst var gengið lækkað um 4,76%, sem samsvaraði 5% hækkun á 
gengi erlendra gjaldmiðla, og hinn 10. nóvember var gengið enn 
lækkað um 6,5%, en það jafngilti 6,9% hækkun á gengi erlendra 
gjaldmiðla. Jafnframt var ákveðið, að kaupgengi dollars yrði ekki 
lægra en 8,156 krónur. Allt árið 1981 var þeirri stefnu framfylgt að 
halda gengi krónunnar föstu milli gengisbreytinga og þá miðað við 
vegið meðalgengi. Þau takmörk, sem sett voru á kaupgengi dollars 
eftir 10. nóvember, höfðu í för með sér smávægilega lækkun á vegnu 
meðalgengi í nokkrar vikur, en um áramót var sú breyting horfin. Í 



lok ársins 1981 var sýnt, að enn væri frekari breytingar á gengi krón-
unnar þörf, en hún kom ekki til framkvæmda fyrr en 14. janúar 1982 
og nam þá 12% til lækkunar á gengi krónu, en 13,6% til hækkunar á 
meðalgengi erlendra gjaldmiðla. Frestun á þeirri breytingu fram yfir 
áramót gerir það m.a. að verkum, að lækkun á gengi íslensku 
krónunnar var tiltölulega litil á árinu 1981, ef miðað er við verðlags-
þróun. Frá ársbyrjun til ársloka lækkaði gengi íslensku krónunnar 
um 16,3%, sem samsvarar hækkun á gengi erlendra gjaldmiðla um 
19,5%. Til samanburðar lækkaði gengi krónunnar frá ársbyrjun til 
ársloka 1980 um 35,2% og 1979 um 20,9%. Þessi breyting 
endurspeglaði annars vegar þann ásetning stjórnvalda að nota 

'gengisskráningu sem tæki til viðnáms gegn verðbólgu. Styrkur doll-
ars varð hins vegar til þess, að talsvert meira fékkst fyrir mikinn 
hluta af útflutningsvörum Íslendinga en ella. Hjálpaði það til við 
að bæta viðskiptakjör og gera þar með gengisbreytingar vegna 
rekstrargrundvallar atvinnuveganna minni en ella hefði þurft að 
vera. 
Stjórnvöld og gjaldeyrismarkaðir beita ýmsum aðferðum til þess að 

Raungengi meta eðlilegar og nauðsynlegar gengisbreytingar. Sumir mælikvarðar 
hafa hlotið þá viðurkenningu, að þeir eru notaðir víða um lönd. 
Hinir helstu setja gengisþróunina annars vegar í samband við hlutfall 
verðlagsbreytinga heima fyrir og erlendis og hins vegar við hlutfall 
launabreytinga heima og erlendis. Þegar gengisþróunin er metin á 
þennan hátt, fæst það, sem kallað er raungengi, þ.e. raunverulegt 
gildi gjaldmiðilsins fyrir þá, sem við eiga að búa. Stuðst er við breyt-
ingar á verðlagi vergrar landsframleiðslu, en hún er hin sama og verg 
þjóðarframleiðsla að slepptuin tekjugreiðslum (launa, vaxta og arðs) 
milli landa. Launakostnaður sýnir hins vegar veigamesta þátt þess 
kostnaðar, sem atvinnureksturinn stendur frammi fyrir, og er hér 

Tafla VII. 1. Hlutfallsleg verðþróun og raungengi. 
Hlutfallsl. Raungengi ísl. 

verð/launaþróun krónunnar 



stuðst við greidd laun á hverja framleidda einingu, að meðtöldum 
taxtatilfærslum og launaskriði. Tafla VII. 1. sýnir vísitölur hlutfalls-
legrar verð- og launaþróunar og raungengi samkvæmt því frá 1973. 
Árið 1978 er sett 100, en raungengi þess árs er mjög nærri meðaltali 
allra áranna. Hátt raungengi þýðir, að krónan er hlutfallslega dýr, og 
lágt, að hún er hlutfallslega ódýr. Þannig ætti t.d. lágt raungengi að 
öðru jöfnu að vera hagstætt útflutnings- og samkeppnisatvinnuveg-
unum. Ítarlegri grein verður gerð fyrir þessu gengismati á öðrum 
vettvangi síðar. 



VIII. ERLEND MÁL OG SAMNINGAR 

Alþjóðastofnanir 
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Seðlabankinn annast fyrir hönd íslenskra stjórnvalda margvísleg við-
skipti á sviði efnahags- og fjármála við alþjóðastofnanir og erlendar 
peningastofnanir. Á bankinn samskipti við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn 
(IMF), Alþjóðabankann (IBRD) og systurstofnanir hans, Efnahags-
og framfarastofnunina í París (OECD), Fjárhagsnefnd Norður-
landa, norrænu seðlabankana og Alþjóðlega greiðslubankann (BIS) 
auk margra annarra banka. Á árinu 1981 var dr. Jóhannes Nordal 
seðlabankastjóri áfram aðalfulltrúi Íslands í sjóðráði Alþjóða-
gjaldeyrissjóðsins og Jón Sigurðsson, fulltrúi Norðurlanda í sjóðs-
stjórn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, varafulltrúi. Aðalfulltrúi í banka-
ráði Alþjóðabankans var Tómas Árnason viðskiptaráðherra, og 
Ragnar Arnalds fjármálaráðherra var varafulltrúi hans. 
Jón Sigurðsson, fyrrum forstjóri Þjóðhagsstofnunar, var aðalfull-
trúi Norðurlanda í sjóðsstjórn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Dr. Gisli 
Blöndal, fyrrum hagsýslustjóri, var varafulltrúi hans til loka febrúar 
1981, en þá tók Leif Vidvei frá Noregi við. Hans Lundström frá Svi-
þjóð var aðalfulltrúi Norðurlandanna í bankaráði Alþjóðabankans, 
og varafulltrúi var Daninn Ole L. Poulsen. Fulltrúar Norðurland-
anna hjá þessum stofnunum hafa aðsetur í höfuðstöðvum stofnan-
anna í Washington, D.C. 
Ársfundur Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og Alþjóðabankans var hald-
inn í Washington i lok september, og sóttu hann Gisli Blöndal, Hall-
dór Ásgrimsson, Jóhannes Nordal, Jón Sigurðsson, Ragnar Arnalds, 
Sigurgeir Jónsson, Tómas Árnason og Þórhallur Ásgeirsson. 
Starfsemi Alþjóðagjaldeyrissjóðsins á sl. starfsári, sem lauk í apríl-
lok 1981, mótaðist mjög af þeirri efnahagskreppu, sem gekk yfir 
heiminn. Lánveitingar og úthlutanir sérstakra dráttarréttinda stór-
jukust frá árinu áður og námu alls 9,5 milljörðum SDR, en þar af 
gengu 6,6 milljarðar til þeirra þróunarlanda, sem ekki vinna olíu úr 
jörðu. Endurgreiðslur lána námu aðeins 1,9 milljörðum SDR og hafa 
ekki verið lægri í mörg ár. Þá úthlutaði sjóðurinn sérstaklega hagn-
aði af gullsölu, sem nam 400 milljónum SDR, en sú úthlutun gekk öll 



til þróunarlandanna. Það einkenndi mjög útlán sjóðsins á starfsárinu 
1980/81, að lántökulönd áttu í meiri erfiðleikum en fyrr og voru 
fúsari til að taka lán gegn skilyrðum um breytta stjórn efnahagsmála 
heima fyrir. Er þetta gagnstætt því, sem verið hefur á undanförnum 
árum, þegar mest hefur verið tekið af lánum úr óskilyrtum lána-
flokkum. Endurspeglar þessi breyting mun erfiðari greiðslujafnaðar-
stöðu margra landa í kjölfar olíuverðhækkana 1979—81, sérstaklega 
þeirra þróunarlanda, sem ráða ekki yfir olíulindum. 
Ísland tók ekki lán hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum á árinu 1981. í 
árslok námu skuldir Íslands við sjóðinn samtals 5,9 milljónum SDR 
(56,4 milljónum króna á árslokagengi) og höfðu lækkað um 9,8 
milljónir SDR á árinu. Lán þau, sem enn eru ógreidd hjá sjóðnum, 
eru öll í flokki svokallaðra olíulána, er voru tekin á árunum 
1974—76. Gert er ráð fyrir að endurgreiða þau að fullu snemma árs 
1983. 
Kvóti Íslands hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum nemur 43,5 milljónum 
SDR, og hafði hann hækkað um 50% árið 1980. Á árinu 1978 var 
ákveðið að efna til nýrrar úthlutunar á sérstökum dráttarréttindum á 
árunum 1979 til 1981. í samræmi við þetta var Íslandi úthlutað rúm-
lega 3 milljónum SDR í upphafi hvers áranna 1979, 1980 og í þriðja 
og síðasta sinn á árinu 1981. Sendinefnd frá sjóðnum kom að vanda 
til landsins á árinu til viðræðna við stjórnvöld um ýmsa þætti efna-
hags- og fjármála. 
Árlegur fundur seðlabankastjóra Norðurlanda var haldinn í Ribe í 

Norrænt samstarf Danmörku í júní 1981. Gengismál voru aðalumræðuefni fundarins, 
auk þess sem fjallað var um samstarf norrænu seðlabankanna á 
breiðum grundvelli og þátttöku þeirra í viðtækara alþjóðlegu sam-
starfi um gjaldeyris- og peningamál. — Fjárhagsnefnd Norðurlanda 
hélt þrjá fundi á árinu, í Stokkhólmi, Skagen i Danmörku og Hels-
inki. Nefndin fjallar m.a. um viðfangsefni á vettvangi Alþjóðagjald-
eyrissjóðsins, en starfar einnig að hluta til sem embættismannanefnd 
á vegum Norðurlandaráðs og fær sem slík ýmis verkefni frá ráðinu á 
sviði gjaldeyris- og fjármála. Seðlabankinn tók á árinu þátt í fundum 
þeirra norrænu aðila, sem hafa með höndum erlendar lántökur fyrir 
opinbera aðila á Norðurlöndunum. 
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IX. UMSJÁ SJÓÐA OG ÝMIS STARFSEMI FYRIR RÍKISSJÓÐ 

Ríkisábyrgðir, sem veittar voru á árinu 1981, urðu nokkru færri en 
Ríkisábyrgðasjóður árið áður eins og sést á yfirlitinu hér á eftir, en f járhæð veittra 

ábyrgða hækkaði til muna. 
Tafla IX. 1. Ríkisábyrgðir 1980 og 1981. 

1980 1981 

Fjöldi M.kr. Fjöldi M.kr. 
Hafnargerðir og dráttarbrautir . . 15 2,2 18 7,9 
Iðnaður 2 2,5 — — 

Samgöngur 2 30,7 1 39,2 
Togarar 1 7,1 1 23,0 
Annað 8 14,0 3 48,3 

28 56,5 23 118,4 

Á sl. fimm árum hefur nýjum ábyrgðum fækkað, en f járhæð þeirra 
hækkað ört. Greiðslur, sem á Ríkisábyrgðasjóð hafa fallið, hafa 
vaxið mjög og nokkuð umfram það, sem innheimst hefur frá skuld-
urum. Þetta breyttist þó á sl. ári, en þá stóðust innleystar kröfur og 
innheimtur á. Tafla IX.2. sýnir fjárhæðir innleystra krafna, endur-
greiðslna frá skuldurum og nettógreiðslna árin 1977—1981. 

Lánaumsjá fyrir 
ríkissjóð 
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Í fjárlögum 1981 var fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs heimilað 
Spariskírteini að gefa út innanlands ríkisskuldabréf eða spariskírteini að f j á rhæð 

90 m.kr. Að auki voru í gildi söluheimildir vegna inniausnar eldri 
spariskírteina. Samtals var þvi heimilt að gefa út spariskírteini að 
f j á rhæð 190,5 m.kr. Spariskírteini voru gefin út í tveimur flokkum. 
Sala fyrri flokksins hófst 25. janúar og lauk 30. apríl. Alls seldust 
skirteini að f já rhæð 25 m.kr. Grunnvísitala flokksins var lánskjara-
vísitala, sem gildi tók 1. febrúar 1981. Sala seinni flokksins hófst 14. 
október og lauk 31. desember. Alls seldust í þessum flokki skírteini 
fyrir 20 m.kr. Grunnvísitala var lánskjaravisitala, sem gildi tók 1. 
nóvember 1981. Vextir af spariskirteinum, sem út voru gefin 1981, 
voru nokkru lægri en af eldri skírteinum. Fyrstu fimm árin eru þeir 
2'/2% á ári, hækka síðan jafnt og þétt og verða að meðaltali 3,2% á 
ári allan lánstimann, sem er 22 ár. Skírteinin eru innleysanleg frá og 
með 23. janúar og 15. október 1986. 
Nú hafa alls verið gefnir út 33 flokkar spariskirteina, samtals að 
nafnverði 279,6 m.kr. í árslok höfðu allir flokkar, útgefnir á árunum 
frá 1964 til 1968, komið til lokainnlausnar. Nafnverð óinnleystra 
skírteina var 273,5 m.kr. i árslok 1981, en verðmæti þeirra að við-
bættum vöxtum og verðbótum nam þá 1.397 m.kr. Innlausnarvirði 
innleysanlegra spariskirteina nam 586,4 m.kr. 
Happdrættisbréf voru gefin út á árunum 1972 til 1977, en síðan ekki 

Happdrættisbréf fyrr en á árinu 1981. Þá var boðinn til sölu einn flokkur bréfa, 5 
m.kr. Sala hófst 9. apríl og stóð til loka mai. Bréf þessi verða innleyst 
frá og með 1. maí 1986 og greiðist á þau verðbót, sem svarar hækkun 
lánskjaravísitölu frá 1. maí 1981 til og með 1. maí 1986. Vextir 
greiddust i formi vinninga, sem dregnir voru út einu sinni, hinn 1. 
júni 1981. Vinningar námu 15% af andvirði bréfanna. Alls hafa ver-
ið gefnir út 11 flokkar happdrættisbréfa, samtals að nafnverði 23,6 
m.kr., og hefur andvirði þeirra verið varið til vegaframkvæmda. 
Verðmæti bréfanna að viðbættum verðbótum nam 236,5 m.kr. í árs-
lok 1981. 

Á árinu 1981 var samið um það við banka og sparisjóði, að þeir 
keyptu verðtryggð skuidabréf af rikissjóði fyrir f járhæð, er svaraði 
ákveðnum hundraðshluta innlánaaukningar sinnar. Alls keyptu inn-
lánsstofnanir slik bréf fyrir 75,6 m.kr. á árinu. Ennfremur var leitað 
til lífeyrissjóða um kaup á verðtryggðum skuldabréfum ríkissjóðs, 
og keyptu þeir bréf fyrir samtals 56,6 m.kr. 

Önnur innlend 
fjáröflun 

Erlend lán 
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Eins og jafnan áður hafði Seðlabankinn á árinu 1981 milligöngu um 
útvegun erlendra framkvæmdalána fyrir rikissjóð og veitti ýmsum 
rikisfyrirtækjum og opinberum stofnunum aðstoð og ráðgjöf við er-



lendar lántökur. Á árinu tók ríkissjóður eitt stórt erlent lán. Lán 
þetta, sem nam 15 milljónum sterlingspunda, var tekið í Bretlandi 
fyrir milligöngu Hambros Bank Ltd. Andvirði þess nam á lántöku-
degi, 19. janúar, 224 m.kr. Það var greitt út í tvennu lagi, og vegna 
gengisbreytinga innanlands og utan nam innkomið andvirði þess 238 
m.kr. Lánið er til 35 ára og endurgreiðist í einu lagi að liðnum þeim 
tíma, en heimilt er að greiða það fyrr, ef ástæða þykir til. Vextir eru 
14 1/2% á ári. Veltilán, sem tekið var á árinu 1980 fyrir milligöngu 
Midland Bank Ltd. o.fl . , 30 milljónir dollara, hafði að fullu verið 
notað í árslok 1981. Í lok ársins var tekið bráðabirgðalán hjá Seðla-
banka íslands að f já rhæð 6 milljónir dollara, sem jafngilti um 49,1 
m.kr. Andvirði lánanna var notað til fjármögnunar framkvæmda 
samkvæmt lánsfjáráætlun 1981, en nánar er um ráðstöfun lánsfjár-
ins fjallað í kafla IV. 

Framlög ríkissjóðs til Orkusjóðs námu 46,3 m.kr. auk verðjöfnunar-
Orkusjóður gjalds, 65,4 m.kr. Lántökur sjóðsins námu alls 335,7 m.kr., en lán-

veitingar 343,8 m.kr. og skiptust eins og greint er í töflu IX.3. 

Tafla IX.3. Lánveitingar Orkusjóðs. 
(Í milljónum króna) 

Lán til ra forkuf ramkvæmda 317,2 
Hitaveitulán 15,0 
Lán til jarðhitaleitar 11,0 
Einkarafstöðvalán 0,6 
Samtals 343,8 

Vaxtatekjur sjóðsins námu alls 135,8 m.kr. á árinu og vaxtagjöld 
129,2 m.kr. Tafla IX.4. sýnir styrkveitingar og framlög úr Orkusjóði 
á árinu. 

Tafla IX. 4. Styrkveitingar og framlög Orkusjóðs. 
(Í milljónum króna) 

Hafnabótasjóður veitti á árinu alls 20 lán og 2 bráðabirgðalán, sam-
tals að f já rhæð 13,7 m.kr., og styrki til 11 hafnarsjóða, samtals 1,5 
m.kr. Lánveitingar hækkuðu mikið frá fyrra ári, er þær námu aðeins 
3,2 m.kr. Styrkveitingar voru svipaðar og árið 1980 og voru allar 

Hafnabótasjóður 
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vegna framkvæmda. Sjóðurinn tók tvö lán hjá Framkvæmdasjóði, 
samtals að f járhæð 8,3 m.kr. Að hluta var þeim varið til yfirtöku 
lána og að hluta til endurlána vegna framkvæmda við dráttarbrautir. 
Þá var tekið bráðabirgðalán hjá Atvinnuleysistryggingasjóði að 
f já rhæð 3 m.kr. Framlag á fjárlögum var 3,2 m.kr. Heildarvaxta-
tekjur sjóðsins urðu 5,1 m.kr. og vaxtagjöld 2,7 m.kr. 

Árið 1981 var þriðja árið í röð, sem starfsemi Verðjöfnunarsjóðs 
Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins einkenndist af verulegum greiðslum verðbóta, og gilti 
fiskiðnaðarins það um flestar afurðir, sem sjóðurinn nær til. Verðlag hélst fremur 

stöðugt, ef undan er skilið mjöl og lýsi og frystur hörpudiskur, en 
verð á þessum afurðum lækkaði, einkum er líða tók á árið. Einnig 
átti sér stað þó nokkur lækkun á verði saltsíldar frá árinu áður. Var 
svo komið í lok mai, að sjóðinn skorti 28,4 m.kr. til þess að fá risið 
undir fullum verðbótum á freðfiski á grundvelli þeirra viðmiðunar-
verða, sem ákveðin höfðu verið fyrir timabilið frá 1. október 1980 til 
31. maí 1981 og stjórnvöld höfðu gefið fyrirheit um ábyrgð á. Með 
lögum (81/1981) um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabankans um 
breytingu á gengi krónunnar hinn 26. ágúst 1981 var ákveðið að gera 
sjóðnum kleift að standa við þessa skuldbindingu. Skyldu allt að 29 
m.kr. renna til freðfiskdeildar hans, en afgangurinn, 6,7 m.kr. , 

Tafla IX.5. Greiðslur Verðjöfnunarsjóðs eftir framleiðsluárum. 1) 
(Í þúsundum króna) 

Framleiðsla 1980 Framleiðsla 1981 
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skiptast hlutfallslega á aðrar deildir sjóðsins. Hér var um að ræða 
gengisuppfærslu á endurkeyptum afurða- og rekstrarlánum, sem 
ákveðið var að Seðlabankinn gæfi eftir. 
Á árinu gaf sjávarútvegsráðherra fyrirheit um útvegun allt að 1 m.kr. 
til verðbóta á saltsíld, framleiddri haustið 1981. Hér er um að ræða 
viðbót við inneign saltsíldarframleiðslunnar hjá sjóðnum, en áætlað 
var, að innstæðan gæti numið um 1,9 m.kr., þegar endanlegt upp-
gjör færi fram. Samkvæmt þessu er því gert ráð fyrir, að um 2,9 
m.kr. verði ráðstafað í verðbætur á saltsíld frá þessu tímabili. Ætla 
má, að greiðslur verðbóta á framleiðslu ársins 1981 verði um 94,4 
m.kr. og greiðslur í sjóðinn 11,8 m.kr. 
Endanlegt uppgjör liggur fyrir um greiðslur vegna framleiðslu ársins 
1980, en uppgjöri fyrir framleiðslu ársins 1981 er hins vegar enn ekki 
lokið, og eru því tölur fyrir það ár í töflu IX.5. að mestu byggðar á 
áætlun. 
Heildarinnstæða Verðjöfnunarsjóðs í Seðlabankanum nam 88,6 
m.kr. í árslok 1980, en 147,4 m.kr. í árslok 1981. Frystiafurðadeildin 
átti mest fyrra árið, en skreiðardeildin hið siðara. Tafla IX.6. sýnir 
innstæður í árslok 1980 og 1981 ásamt breytingum á árinu 1981, 
skipt eftir deildum. 



Með lögum (81/1981) um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabank-
ans um breytingu á gengi krónunnar hinn 26. ágúst 1981 var ákveðið 
að taka gengismun (fram i nóvember 2,286% og síðan 2,136%) af 
óverkuðum saltfiski, skreið og frystum hörpudiski. Skyldi þessum 
gengismun eingöngu varið til að bæta stöðu Verðjöfnunarsjóðs og 
hann renna óskiptur til hlutaðeigandi deiida sjóðsins. Endanlegt 
uppgjör hefur enn ekki farið fram, en gera má ráð fyrir, að gengis-
munurinn geti numið allt að 20 m.kr. 
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X. ÝMSIR ÞÆTTIR í STARFSEMI BANKANS OG 
LAGABREYTINGAR 

Með bráðabirgðalögum nr. 87 frá 31. desember 1980, um ráðstafanir 
Lagabreytingar til viðnáms gegn verðbólgu, sem staðfest voru á árinu 1981, var gerð 

breyting á ákvæði til bráðabirgða í 33. gr. laga nr. 13/1979, um 
stjórn efnahagsmála o.fl . , sem varðar vaxtaákvarðanir skv. 13. gr. 
laga nr. 10/1961, um Seðlabankann. Breytingin lengdi aðlögunar-
tíma til að koma á verðtryggingu inn- og útlána um eitt ár, þ.e. frá 
árslokum 1980 til ársloka 1981. 

Sex mánaða 
verðtryggðir 
reikningar 

Með 3. gr. ofangreindra bráðabirgðalaga nr. 87 frá 31. desember 
1980 var eftirfarandi breyting gerð á 36. gr. laga nr. 13/1979, um 
stjórn efnahagsmála o.fl.: , ,Stofna skal til verðtryggðra sparifjár-
reikninga í bönkum og sparisjóðum, þar sem binda má fé til sex 
mánaða." Frá 1. júlí 1980 höfðu verið í gildi verðtryggðir sparifjár-
reikningar með tveggja ára bindingu, en eins árs bindingu að fyrsta 
ári liðnu frá stofnun reiknings. Með þessu lagaákvæði var binditím-
inn styttur í sex mánuði, en vextir voru óbreyttir, 1% á ári ofan á 
verðtryggðan stofn. Reglur um slíka verðtryggða sparifjárreikninga 
tóku gildi hinn 13. febrúar 1981, en jafnframt var lágmarkstími út-
lána með vísitölutryggingu styttur úr 4 árum í 2 1/2 ár. 

Með ákvæðum 5. gr. laga nr. 12 frá 30. apríl 1981, um verðlagsað-
hald, lækkun vörugjalds og bindiskyldu innlánsstofnana, skal Seðla-
bankanum þrátt fyrir ákvæði 31. gr. laga nr. 13/1979 heimilt, að 
fengnu samþykki ríkisstjórnarinnar, að ákveða hærri og sveigjan-
legri bindiskyldu innlánsstofnana á tímabilinu 1. maí 1981 til 30. 
apríl 1983 en kveðið er á um í lögum. Lagaheimild þessari var fyrst 
beitt hinn 10. júní 1981. 

Reglugerð um starfsemi bankans á grundvelli laga nr. 10/1961 var 
Reglugerð fyrst sett 24. mai 1962 nr. 52/1962. Var sú reglugerð orðin úrelt að 
Seðlabankans ýmsu leyti, og seint á árinu var hafist handa við að semja drög að 
57 nýrri reglugerð. Voru þau drög samþykkt af bankaráði og lögð fyrir 



viðskiptaráðherra snemma í desembermánuði. Gaf ráðherra reglu-
gerðina siðan út 31. desember, og er hún númer 809/1981, en fyrri 
reglugerð féll um leið úr gildi. í hinni nýju reglugerð hefur verið tekið 
tillit til allra lagabreytinga sl. tvo áratugi, er varða bankann, svo og 
breyttra viðskiptahátta, og ýmsar nýjar og breyttar reglur settar um 
starfsemi bankans inn á við og út á við. 

Endurskipulagning 
á viðskiptum 
Útvegsbankans 

Á árinu 1980 höfðu átt sér stað allmiklar umræður milli viðskipta-
ráðuneytisins, bankastjórnar Seðlabankans og bankastjórnar Út-
vegsbankans um hin þrálátu rekstrar- og lausafjárvandamál Útvegs-
bankans og leiðir til lausnar þeim. Áttu þessi vandamál einkum rót 
sina að rekja til útlána bankans, sem voru að tiltölulega miklum 
meirihluta bundin í fyrirtækjum i sjávarútvegi, og hafði því hagur 
bankans og lausafjárstaða sveiflast mjög eftir afkomu og stöðu 
þeirrar atvinnugreinar á hverjum tíma. Hafði bankastjórn Útvegs-
bankans lagt til, að þess yrði freistað að fá hluta af viðskiptum 
sjávarútvegsfyrirtækja fluttan til annarra innlánsstofnana. 

Á þessu byggðust m.a. tillögur, sem rikisstjórnin samþykkti undir 
lok ársins 1980 og Seðlabankanum var falið að hafa forystu um 
framkvæmd á, en þær fólu í sér þrenns konar aðgerðir á árinu 1981. 
Var þar fyrst eftirgjöf Seðlabankans á refsivöxtum af yfirdráttar-
skuld Útvegsbankans á árinu 1980, 11 millj. kr. í öðru lagi var 
lánveiting Seðlabankans til Útvegsbankans að upphæð 50 millj.kr., 
sem endurgreiðist að hluta af ríkissjóði á næstu 12 árum, en 
Seðlabankinn ber að hluta. Loks var svo um að ræða flutning á 
viðskiptum sjávarútvegsfyrirtækja til annarra innlánsstofnana, en í 
sambandi við það veitti Seðlabankinn fyrirgreiðslu að upphæð 56 
millj. kr. í sambandi við þessa siðasttöldu aðgerð yfirtók Lands-
bankinn útibú Útvegsbankans á Seyðisfirði. Eftir þessar aðgerðir 
stendur Útvegsbankinn mun betur að vígi bæði vegna bættrar 
eiginfjárstöðu og flutnings viðskipta, sem verkaði til bóta á lausa-
fjárstöðuna. Leiddi þetta m.a. til þess, að hlutur sjávarútvegs í 
útlánum bankans minnkaði úr 59,2 % í árslok 1980 í 46,5% í lok árs 
1981. 

Seðlar, mynt og 
gjaldmiðils-
breyting 
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Í upphafi árs 1981 var tekinn upp nýr gjaldmiðill, nýkróna, sem 
hefur hundraðfalt verðgildi gömlu krónunnar. Tókst framkvæmd 
gjaldmiðilsbreytingarinnar mjög vel og er athyglisvert, hversu fljótt 
almenningur tók að nota nýju seðlana og skipta hinum gömlu. Eftir 
gjaldmiðilsbreytinguna jókst notkun seðla og myntar í almennum 
viðskiptum verulega, en dró úr notkun ávísana að sama skapi. í árs-
lok 1981 námu seðlar og mynt í umferð 446,6 milljónum króna og 



höfðu aukist um 90,0% á árinu, en árið áður var aukningin 36,8% 
og árið 1979 35,2%. Eftirfarandi yfirlit sýnir stöðu gjaldmiðilsskipta 
á árinu 1981: 

Hlutfall (%) gamalla seðla og myntar í umferð 
miðað við 31/12 1980. 

31.12 16.01 31.01 30.04 31.08 31.12 
1980 1981 1981 1981 1981 1981 

Seðlar 100,0 22,5 15,6 6,7 4,5 4,1 
Mynt 100,0 72,5 66,7 55,6 50,0 48,6 

Hér kemur fram, að skipti gjaldmiðilsins hafa gengið mjög fljótt. 
Þegar eftir háifan mánuð var búið að skipta meira en þrem fjórðu af 
verðmæti allra seðla í umferð, og í lok april var seðlaskiptunum svo 
gott sem lokið. Skipti myntar hafa gengið hægar, en tölur um mynt-
skiptin ber að skoða í ljósi þess, að mikill hluti af eldri myntinni mun 
liklega aldrei koma til innlausnar. Nánari grein er gerð fyrir 
gjaldmiðilsbreytingunni í 3. hefti Fjármálatíðinda 1981, 236. bls. 
Seðlar og mynt i gömlum krónum féllu úr gildi sem lögeyrir í júni lok. 
Innlausn þeirra í Seðlabankanum stendur til ársloka 1982. 

Í tilefni af gjaldmiðilsbreytingunni gaf bankinn út sérslegin sýnis-
Sérslegin mynt horn af hinni nýju skiptimynt. Upplagið var 15.000 sett og var slegið 

af Royal Mint í London. 
Undanfarin ár hefur ný dagleg gengisskráning farið fram á hádegi 

Gengisskráning hvern vinnudag, er var í gildi til hádegis næsta dags, en á tímabili var 
gengi einnig skráð tvisvar á dag. Í þessu fólst, að tvö eða fleiri gengi 
gátu verið í gildi sama dag. Þessu var breytt 1. september og gildandi 
gengisskráning tekin til endurskoðunar að morgni, áður en gjald-
eyrisviðskipti hefjast dag hvern. Hefur þetta reynst vel, og ný 
skráning liggur venjulega fyrir fljótlega eftir kl. 9 hvern morgun. 

Með lögum nr. 63/1979, um skipan gjaldeyris- og viðskiptamáia, og 
Innlend reglugerð viðskiptaráðuneytisins um sama efni nr. 519/1979 var 
gjaldeyrismál tekin upp breytt skipan gjaldeyrismála frá 1. apríl 1979. Á árinu var 

lokið við að tölvuskrá allar duldar greiðslur svo og innflutning með 
gjaldfresti, þar með peningalán, tekin til allt að 12 mánaða. Sam-
starf er hafið milli gjaldeyrisbanka og tollyfirvalda um væntanlega 
tölvuvinnslu innflutningsgagna, þannig að banka- og tolltölur verði 
samræmdar og afstemmdar. Er þetta umfangsmikið og erfitt 
verkefni. 

Þjóðhátíðarsjóður Árið 1981 var fjórða starfsár Þjóðhátíðarsjóðs, en hann starfar sam-
59 kvæmt skipulagsskrá nr. 361 frá 30. september 1977. Stjórn sjóðsins 



ákvað, að úthluta skyldi allt að 1.920 þús. kr. á árinu í styrki. 
Samkvæmt skipulagsskrá rennur fjórðungur úthlutunarfjár til frið-
lýsingarsjóðs til náttúruverndar á vegum Náttúruverndarráðs og 
fjórðungur til varðveislu fornminja, gamalla bygginga og annarra 
menningarverðmæta á vegum Þjóðminjasafns. Úthlutað var 42 
styrkjum samkvæmt umsóknum, samtals að f já rhæð 960 þús. kr. 
Höfuðstóll sjóðsins í árslok var 11.449 þús. kr. 

Áfram var unnið að undirbúningi nýrrar bankabyggingar, og komst 
Nýbygging verulegur skriður á það mál á árinu. Hinn 11. júní var gerður 
Seðlabankans samningur við Reykjavíkurborg um makaskipti á lóð Sænsk-íslenska 

frystihússins og lóð Seðlabankans við Sölvhólsgötu 2. Mun hús 
bankans verða reist á fyrrnefndu lóðinni, en bílageymsluhús á vegum 
Reykjavíkurborgar verður byggt í grunni hinnar síðarnefndu. 
Skömmu eftir áramót 1981/82 samþykkti byggingarnefnd teikningu 
af nýju bankahúsi, og var síðan byrjað að grafa fyrir því. 

Tuttugu ára 
afmæli 
Seðlabankans 

Á tuttugasta ársfundi Seðlabankans, sem haldinn var hinn 7. apríl 
1981, var þess sérstaklega minnst, að Seðlabanki Íslands hefði 
starfað í tuttugu ár. Flutti dr. Jóhannes Nordal seðlabankastjóri 
erindi, er hann nefndi Hagstjórn í tvo áratugi, þar sem hann leit til 
baka yfir þróun efnahagsmála sl. tuttugu ár og þátt hagstjórnar í 
þeim. Halldór Ásgrímsson formaður bankaráðs flutti ávarp, þar sem 
hann ræddi hlutverk Seðlabankans. Tómas Árnason viðskiptaráð-
herra ræddi samskipti Seðlabanka við ríkisstjórn i ávarpi sínu. Dr. 
Gylfi Þ. Gíslason fyrrverandi viðskiptaráðherra flutti ávarp, þar sem 
hann rakti nokkra þætti í sögu seðlabankastarfsemi fyrir stofnun 
Seðlabankans og aðdragandann að stofnun bankans sem sérstofnun-
ar. Þá flutti Jónas H. Haralz ávarp, þar sem hann bar bankanum 
kveðju viðskiptabanka og sparisjóða. Erindið og ávörpin eru birt í 
heild sinni í 2. hefti Fjármálatíðinda 1981. Í tilefni afmælisins 
samþykkti bankaráð, að bankinn gæfi 25 þús. krónur til Blindra-
félagsins á ári fatlaðra. 

Samkvæmt 10. gr. Seðlabankalaganna nr. 10/1961 hefur bankinn 
Starfsemi eftirlit með, að innlánsstofnanir fylgi lögum og reglum, sem hverju 
bankaeftirlits sinni gilda um starfsemi þeirra, og ber honum að fylgjast að öðru 

leyti með hag og rekstri þeirra. Eftirlitið er framkvæmt með reglu-
bundnum heimsóknum í innlánsstofnanir svo og söfnun margvís-
legra upplýsinga í skýrsluformi um efnahag þeirra og rekstur. Á 
árinu 1981 gerði bankaeftirlitið heildarathugun á efnahag og rekstri 
27 banka, bankaútibúa og sparisjóða. Auk þess voru gerðar athug-

60 anir hjá 5 innlánsdeildum samvinnufélaga. Bankaeftirlitið sinnir 



margvíslegum öðrum verkefnum auk reglubundins eftirlits með inn-
lánsstofnunum svo sem framkvæmd innlánsbindingar og samræm-
ingu á gjaldskrám fyrir innlánsstofnanir. Fjöldi banka, sparisjóða og 
innlánsdeilda í árslok 1980 og 1981 var sem hér segir: 

Árslok Árslok 
1980 1981 

Viðskiptabankar 7 7 
Bankaútibú 76 79 
Umboðsskrifstofur banka 20 23 
Sparisjóðir 42 42 
Umboðsskrifstofur sparisjóða 2 2 
Innlánsdeildir samvinnufélaga 33 32 

Afgreiðslustaðir alls 180 185 

Á árinu opnaði Samvinnubanki Íslands h/f útibú á Selfossi. 
Búnaðarbanki Íslands opnaði útibú í Seljahverfi í Reykjavík. Verzl-
unarbanki Íslands h/f opnaði útibú í Mosfellssveit. Formlegt leyfi 
var veitt fyrir áframhaldandi starfrækslu umboðsskrifstofa Lands-
banka Íslands á Vopnafirði og Breiðdalsvík, sem áður voru reknar af 
Útvegsbanka Íslands á Seyðisfirði, svo og umboðsskrifstofu Sam-
vinnubanka Íslands h/f á Kirkjubæjarklaustri, og skýrir það fjölgun 
umboðsskrifstofa milli ára. 

Eftirtalin leyfi hafa verið veitt fyrir starfrækslu útibúa og umboðs-
skrifstofa, sem ekki höfðu tekið til starfa í árslok 1981: Landsbanka 
Íslands var veitt leyfi árið 1976 til starfrækslu útibús á fyrirhuguðu 
miðbæjarsvæði í Breiðholti. Árið 1981 var Útvegsbanka Íslands veitt 
leyfi fyrir stofnun útibús i Hlíðahverfi í Reykjavík. Sparisjóði Kópa-
vogs var veitt leyfi til starfrækslu umboðsskrifstofu í Hjallahverfi í 
Kópavogi. Sparisjóðnum í Keflavík var veitt leyfi fyrir 
umboðsskrifstofu í Gerðum, Gerðahreppi. Búnaðarbanka Íslands 
var veitt leyfi til starfrækslu umboðsskrifstofu í Glerárhverfi á Akur-
eyri. Iðnaðarbanka Íslands h/f var veitt leyfi til stofnunar útibús í 
Garðabæ. Þá var Landsbanka Íslands veitt leyfi til að setja á stofn 
útibú í nýja miðbænum í Reykjavík við Miklubraut/Kringlumýrar-
braut og Samvinnubanka Íslands h/f heimilað að stofna útibú á Ár-
túnshöfða í Reykjavík, hvorttveggja á árinu 1982. Ein innlánsdeild 
samvinnufélags var formlega lögð niður á árinu, er innlánsdeild 
Kaupfélags Súgfirðinga var lögð niður og yfirtekin af innlánsdeild 
Kaupfélags Ísfirðinga. Á árinu 1981 yfirtók Landsbanki Íslands 
útibú Útvegsbanka Íslands á Seyðisfirði auk tveggja umboðsskrif-
stofa, sem reknar voru í tengslum við útibúið, á Vopnafirði og Breið-
dalsvik, svo sem áður er getið. Í árslok 1981 voru óafgreiddar hjá 
Seðlabankanum umsóknir um stofnun samtals 32 nýrra afgreiðslu-
staða. 



Helsti þátturinn í starfsemi lánadeildar er umsjá endurkaupavið-
Starfsemi skipta bankans. Aukning endurkaupa á árinu 1981 nam 40,3%, sem 
lánadeildar er allnokkru minna en árið áður. Innbyrðis breytingar endurkeyptra 

lána voru þær helstar, að endurkaup til iðnaðar jukust mun örar en 
önnur endurkaup eða um tæp 84%. Þetta veldur þvi, að hlutfallslegt 
vægi endurkaupa til iðnaðar var um seinustu áramót 13,9% af heild-
arendurkaupum, en var um áramótin 1980/81 10,7%. Eftirfarandi 
yfirlit sýnir skiptingu endurkeyptra lána eftir atvinnuvegum. 

Starfsemi lánadeildar á árinu 1981 einkenndist mjög af þeim óvenju-
legu aðstæðum, sem upp komu vegna gengisþróunar innanlands sem 
utan og sérstakra aðstæðna í efnahagskerfinu. Eins og fram kemur i 
kaflanum um peningamál og í annálnum hér á eftir gaf Seðla-
bankinn eftir uppfærslu gengisbundinna afurðalána í tengslum við 
gengisfellingarnar 26. ágúst og 11. nóvember. Sömuleiðis var út-
flytjendum, sem flytja út á Evrópumarkað, endurgreiddur gengis-
munur, sem skapaðist vegna breytingar á gengi dollars gagnvart 
Evrópugjaldmiðlum. Alls nam endurgreiddur og eftirgefinn gengis-
munur á árinu 135 m.kr. Ávöxtunarvextir endurkeyptra lána 
reyndust, m.a. vegna ofangreindra aðgerða, aðeins nema 19,3% árið 
1981, en tilkostnaður bankans vegna þeirra var mun hærri. 

Í desember var tekin endanleg ákvörðun um að afnema gengisbind-
ingu endurkaupa út á útflutningsframleiðslu og færa þau til sam-
ræmis við önnur endurkaup. Frá og með 1. janúar 1982 eru því öll 
endurkaup á sömu kjörum, þ.e. innlend lán með 28% vöxtum á ári. 
Annar snar þáttur í starfsemi lánadeildar eru ýmiss konar skulda-
bréfa- og víxlaviðskipti. Alls námu kaup Seðlabankans á innlendum 
verðbréfum 312 m.kr. á árinu, þar af voru 106 m.kr. vegna stuðn-
ingsaðgerða Seðlabankans við Útvegsbanka Íslands, 40 m.kr. 
bráðabirgðalán til Byggingarsjóðs rikisins og 42 m.kr. til 
Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins. 
Eins og fram kemur í kaflanum um peningamál hófust á árinu víxil-
kvótaviðskipti innlánsstofnana og Seðlabankans. Vixilkvótinn á 3. 
ársfjórðungi var ákveðinn 221 m.kr., og nýttu innlánsstofnanir sér 
þá tæplega 70% af honum. Á 4. ársfjórðungi var víxilkvótinn 288 

62 m.kr., og notuðu innlánsstofnanir þá 88% af honum. Má fullyrða, 
að góð reynsla hafi fengist af þessum vixilkvótaviðskiptum. 

Starfsemi lánadeildar á árinu 1981 einkenndist mjög af þeim óvenju-
legu aðstæðum, sem upp komu vegna gengisþróunar innanlands sem 
utan og sérstakra aðstæðna í efnahagskerfinu. Eins og fram kemur í 
kaflanum um peningamál og í annálnum hér á eftir gaf Seðla-
bankinn eftir uppfærslu gengisbundinna afurðalána í tengslum við 
gengisfellingarnar 26. ágúst og 11. nóvember. Sömuleiðis var út-
flytjendum, sem flytja út á Evrópumarkað, endurgreiddur gengis-
munur, sem skapaðist vegna breytingar á gengi dollars gagnvart 
Evrópugjaldmiðlum. Alls nam endurgreiddur og eftirgefinn gengis-
munur á árinu 135 m.kr. Ávöxtunarvextir endurkeyptra lána 
reyndust, m.a. vegna ofangreindra aðgerða, aðeins nema 19,3% árið 
1981, en tilkostnaður bankans vegna þeirra var mun hærri. 

Í desember var tekin endanleg ákvörðun um að afnema gengisbind-
ingu endurkaupa út á útflutningsframleiðslu og færa þau til sam-
ræmis við önnur endurkaup. Frá og með 1. janúar 1982 eru því öll 
endurkaup á sömu kjörum, þ.e. innlend lán með 28% vöxtum á ári. 
Annar snar þáttur í starfsemi lánadeildar eru ýmiss konar skulda-
bréfa- og víxlaviðskipti. Alls námu kaup Seðlabankans á innlendum 
verðbréfum 312 m.kr. á árinu, þar af voru 106 m.kr. vegna stuðn-
ingsaðgerða Seðlabankans við Útvegsbanka Íslands, 40 m.kr. 
bráðabirgðalán til Byggingarsjóðs ríkisins og 42 m.kr. til 
Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins. 
Eins og fram kemur í kaflanum um peningamál hófust á árinu víxil-
kvótaviðskipti innlánsstofnana og Seðlabankans. Víxilkvótinn á 3. 
ársfjórðungi var ákveðinn 221 m.kr., og nýttu innlánsstofnanir sér 
þá tæplega 70% af honum. Á 4. ársfjórðungi var víxilkvótinn 288 
m.kr., og notuðu innlánsstofnanir þá 88% af honum. Má fullyrða, 
að góð reynsla hafi fengist af þessum vixilkvótaviðskiptum. 



XI. ANNÁLL PENINGA- OG GJALDEYRISMÁLA 1981 
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Janúar 
Samkvæmt lögum nr. 35 frá 29. maí 1979, um breytt verðgildi 
íslensks gjaldmiðils, hundraðfaldaðist verðgildi krónunnar hinn 1. 
janúar, þannig að frá þeim tima jafngildir 1 nýkróna 100 gömlum. 
Samtimis voru teknir upp nýir seðlar og mynt, sem á skömmum tíma 
leystu gamla seðla og mynt af hólmi. Gamli gjaldmiðiliinn var gildur 
í viðskiptum til júniloka 1981, en frá þeim tima og til loka árs 1982 
má innleysa hann í Seðlabanka Íslands. 
Um áramótin gaf ríkisstjórnin út bráðabirgðalög og kynnti efnahags-
áætiun sína. Þau atriði, sem snertu peninga- og gjaldeyrismái beint, 
voru einkum eftirfarandi: Aðlögunartimi vaxta að verðbólgu var 
framlengdur um eitt ár, þ.e. til ársloka 1981, og kveðið var svo á, að 
binditími verðtryggðra sparifjárreikninga skyldi styttur í 6 mánuði. 
Gengissigi skyldi hætt um áramót og gengi krónunnar haldið stöð-
ugu nokkra mánuði. 
Hinn 26. janúar voru gefin út spariskírteini í 1. flokki 1981. Lánstimi 
þeirra er 22 ár og vextir 3,2% á ári að meðaltali allan lánstimann, og 
eru þau fyrst innleysanieg að 5 árum liðnum frá útgáfudegi. Höfuð-
stóll skírteinanna er bundinn lánskjaravisitölu. Heildarfjárhæð 
flokksins var 25 m.kr. 
Febrúar 
Hinn 10. febrúar var meðalgengi krónunnar lækkað lítillega. Gengi 
krónunnar hafði verið tengt gengi Bandaríkjadollars frá ársbyrjun. 
Síðustu daga janúarmánaðar og fyrstu dagana í febrúar styrktist hins 
vegar gengi doilars mjög mikið og þar með gengi krónunnar gagnvart 
öðrum gjaldmiðlum. Hinn 10. febrúar var þvi tekin upp ný gengis-
viðmiðun og ákveðið, að meðalgengi krónunnar skyldi haldið 
óbreyttu. Gengisbreytingin fólst í því, að áramótameðalgenginu var 
komið á að nýju. 
Í samræmi við ákvæði bráðabirgðalaganna, sem gefin voru út um 
áramótin, var binditími 2 ára verðtryggðra sparifjárreikninga styttur 
í 6 mánuði frá 13. febrúar. Verðtryggingu og vaxtakjörum var ekki 
breytt. Auk verðtryggingar bera innstæður á þessum reikningum 1% 
vexti á ári. Frá 1. apríl var leyft að færa innstæður af 12 mánaða 
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vaxtaaukareikningum yfir á 6 mánaða reikninga með nýrri bindingu 
frá yfirfærsludegi. 
Frá sama tíma var lágmarkstími útlána með vísitölutryggingu styttur 
úr 4 árum í 2Vi, að óbreyttum 2 1/2% vöxtum. 
Mars 
Í samræmi við efnahagsáætlun ríkisstjórnarinnar voru vextir lækk-
aðir litillega á ákveðnum flokkum útlána. Ekki var talin ástæða til 
lækkunar innlánsvaxta. Nafnvextir víxillána, hlaupareikningslána og 
viðbótarlána út á innlenda framleiðslu voru lækkaðir um eitt pró-
sentustig og nafnvextir vaxtaaukalána um 2 prósentustig. Meðaltals-
lækkun útlánsvaxta var talin nema 1 prósentustigi. 
Samfara þessum breytingum var ákveðið, að frá og með 1981 skyldu 
vextir af 3 og 12 mánaða vaxtaaukareikningum færðir tvisvar á ári, 
þ.e. 30. júni og 31. desember. Um leið voru nafnvextir þessara inn-
lána lækkaðir lítið eitt, til þess að haldið yrði óbreyttri ávöxtun á ári. 
Nafnvextir af 12 mánaða reikningum voru lækkaðir i 42% á ári, sem 
gefur 46,4% ársávöxtun, og nafnvextir á 3 mánaða reikningum voru 
lækkaðir í 38,5% á ári, sem gefur 41,6% ársávöxtun. 
Apríl 
Hinn 8. april hófst sala á happdrættisskuldabréfum ríkissjóðs i 1. 
flokki 1981. Heildarfjárhæð flokksins var 5 m.kr. og lánstíminn 5 
ár. Höfuðstóll bréfanna er að fullu verðtryggður samkvæmt láns-
kjaravísitölu. Af heildarútgáfunni var 15% varið i vinninga, og var 
dregið einu sinni um þá, hinn 1. júní 1981. 
í lok apríl samþykkti Alþingi lög (nr. 12/1981), sem m.a. veittu 
Seðlabankanum heimild til þess að ákveða hærri og sveigjanlegri 
bindiskyldu innlánsstofnana á tímabilinu frá 1. maí 1981 til 30. apríl 
1983 en kveðið er á um í eldri lögum. 
Maí 
Alþingi afgreiddi lánsfjárlög 1981. Meðal atriða i þeim, sem nefna 
má, eru eftirfarandi: Gefin skyldu út spariskírteini ríkissjóðs að 
f já rhæð 90 m.kr., lífeyrissjóðirnir skyldu sem fyrr verja 40% 
ráðstöfunarfjár síns til kaupa á verðtryggðum skuldabréfum af ríkis-
sjóði og fjárfestingarlánasjóðum, gert var ráð fyrir, að bankar og 
sparisjóðir verðu 7% innlánaaukningar sinnar til kaupa á 
skuldabréfum af rikissjóði og Framkvæmdasjóði. Sömuleiðis var 
gert ráð fyrir, að almenn útlán innlánsstofnana ykjust um 45% á 
árinu og heildarútlán (að meðtöldum endurseldum afurðalánum og 
lánum til opinberra framkvæmda og sjóða) um 46%. 
Heildarfjárhæð innkominna erlendra lána var áætluð 1463 m.kr. og 
nettóaukning þeirra 773 m.kr. eða um 9% af áætluðum 
útflutningstekjum. 
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Hinn 29. maí var meðalgengi krónunnar lækkað um 3,85%, sem fól í 
sér 4% hækkun á verði erlendra gjaldmiðla. Meðalgengi krónunnar 
hafði verið haldið stöðugu frá 10. febrúar, og var gengisbreytingin 
29. maí ákveðin með hliðsjón af versnandi samkeppnisstöðu íslensks 
útflutningsiðnaðar, einkum þess, sem flytur út á Evrópumarkað. 
Júní 
Talsverðar breytingar voru gerðar á vöxtum og vaxtakerfinu inn-
byrðis hinn 1. júní. í fyrsta lagi voru vextir af hlaupareikningslánum 
og viðbótarlánum út á innlenda framleiðslu lækkaðir um 2 prósentu-
stig og víxilvextir um 1 prósentustig. Grunnvöxtum var ekki breytt, 
aðeins verðbótaþætti, ef frá eru talin vaxtaaukalán, en grunnvextir 
þeirra voru lækkaðir úr 8,5% i 6,5%. Vextir hefðbundinna skulda-
bréfa voru hækkaðir um 2 prósentustig og kjör þeirra og vaxtaauka-
lána samræmd. Þar með voru vaxtaaukalán afnumin sem sérstakur 
flokkur lána. 
Vextir 6 og 12 mánaða og 10 ára sparisjóðsbóka voru samræmdir 
kjörum á almennum bókum og eigendum þeirra gefinn kostur á að 
flytja innstæður sínar yfir á 6 mánaða innlánsreikning. 
Vaxtaaukainnlán, sem voru afnumin sem sérstakur flokkur innlána, 
kallast frá 1. júní að telja sparisjóðsreikningar með 3 og 12 mánaða 
uppsögn. Nafnvextir 3 mánaða innlána voru lækkaðir um 1 pró-
sentustig frá 1. júní, 12 mánaða innlána um 3 prósentustig. 
Sérstök sveigjanleg bindiskylda skv. lögum nr. 12/1981 var fyrst lögð 
á innlánsstofnanir hinn 10. júní og nam þá 2% heildarinnlána eins og 
þau voru í apríllok. Samkvæmt þeim reglum, sem Seðlabankinn 
setti, skyldu innlánsstofnanir, sem höfðu heildarinnstæður yfir 15 
m.kr. um áramótin 1980/1981, greiða bindiskylda f járhæð 10. dag 
hvers mánaðar m.v. heildarinnstæður um næstsíðustu mánaðamót. 
Innlánsstofnanir, sem höfðu heildarinnstæður undir 15 m.kr. um 
áramótin 1980/1981, skyldu greiða bindiskylda f járhæð ársfjórð-
ungslega 10. dag annars mánaðar á eftir hverjum ársfjórðungi m.v. 
heildarinnstæður í lok hvers ársfjórðungs. 
Binding þessi skyldi talin með lausafjárstöðu og haldið aðgreindri frá 
hinni hefðbundnu bindingu. 
Samtímis voru vextir af óumsömdum yfirdráttarskuldum innláns-
stofnana i Seðlabankanum hækkaðir úr 4,75% í 5% á mánuði, en 
þeim jafnframt gefinn kostur á skammtímafyrirgreiðslu í víxilformi 
til að mæta tímabundinni rýrnun lausafjárstöðu sinnar. Hverri 
stofnun var úthlutað ársfjórðungslegum víxilkvóta, sem nam 6% af 
innlánum hennar í upphafi ársins. Hvert víxillán stendur í 15 daga. 
Noti innlánsstofnun ekki að fullu kvóta sinn á einum ársfjórðungi, 
hækkar kvótinn á þeim næsta um mismuninn og getur þannig allt að 
því tvöfaldast. 
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Júlí 
Sérstök sveigjanleg bindiskylda innlánsstofnana var hækkuð um 1 
prósentustig 10. júlí, í 3% af heildarinnlánum m.v. lok maí. 
Ágúst 
Sérstök sveigjanleg bindiskyida inniánsstofnana var hækkuð um 2 
prósentustig hinn 10. ágúst, í 5% af heildarinnlánum, og var þar með 
að fullu nýtt sú heimild, sem ríkisstjórnin veitti Seðlabankanum til 
sérstakrar bindingar á grundveiii laga nr. 12/1981. 
Hinn 26. ágúst var meðalgengi krónunnar fellt um 4,76%, sem sam-
svarar 5% hækkun á meðalverði erlendra gjaldmiðia. Meðalgengi 
krónunnar hafði þá verið haldið stöðugu frá 29. maí. 
September 
Fyrir tilmæii ríkisstjórnarinnar féllst Seðlabankinn á að kanna, á 
hvern hátt þeim hluta útflutningsiðnaðarins, sem selur á Evrópu-
markað, yrði bætt tap, sem hann hefði orðið fyrir af völdum gengis-
þróunar Evrópumynta gagnvart Bandarikjadollar á árinu 1981. 
í framhaldi af þessu endurgreiddi Seðiabankinn 27 m.kr. í nóvember 
og byrjun desember tii ofangreindra út ly t jenda. 
Sérstök sveigjanleg bindiskylda innlánsstofnana var lækkuð úr 5% í 
3% af heildarinnlánum hinn 25. september. 
Október 
Hinn 10. október var sérstök bindiskyida innlánsstofnana á ný 
hækkuð i 5% af heildarinnlánum. 
Hinn 14. október hófst sala á verðtryggðum spariskírteinum rikis-
sjóðs í 2. flokki 1981. Kjör þeirra voru hin sömu og á skírteinum í 1. 
flokki. Heildarfjárhæð flokksins nam 20 m.kr. 
Nóvember 
Meðalgengi krónunnar var lækkað um 6,5% hinn 10. nóvember. 
Gengisbreytingin orsakaðist af mjög versnandi rekstrarstöðu at-
vinnuveganna, þar á meðal vegna lækkandi gengis Bandaríkjadoll-
ars. Jafnframt var því lýst yfir, að vegnu meðalgengi krónunnar yrði 
haldið stöðugu fram yfir áramót, en þó þannig, að kaupgengi Banda-
rikjadollars yrði ekki iægra en 8,156 kr. m.v. skráningu 10. nóv. 
í tengslum við breytingu gengisins var ákveðið að fresta uppfærslu. 
gengisbundinna afurðaiána til samræmis við hana, meðan fjallað 
væri um hugsanlega breytingu á kjörum afurðalánanna. 
Hlutfall sérstakrar sveigjanlegrar bindiskyldu var lækkað i 2,5% frá 
25. nóvember að telja. 
Desember 
Sérstök sveigjanleg bindiskylda var felld niður frá 24. desember. 
Hinn 31. desember var gefin út ný reglugerð um Seðlabanka Íslands, 
nr. 809/1981, en fyrri reglugerðin féll um leið úr gildi. 



XII. STJÓRN BANKANS OG STARFSLIÐ 

Skipan bankastjórnarinnar var óbreytt. Jóhannes Nordal er formað-
Stjórn bankans ur hennar til 31. mars 1982. Nýtt bankaráð var kjörið á Alþingi i árs-

lok 1980 og tók til starfa í upphafi árs 1981. Kjörtímabil þess er fjög-
ur ár, til ársloka 1984. Formaður þess var skipaður Halldór Ásgrims-
son alþingismaður og varaformaður Sverrir Júliusson forstjóri. 
Bankaráðið hélt 26 fundi á árinu. Gert er ráð fyrir því í reglugerð 
Seðlabankans, að ráðningartími löggilts endurskoðanda bankaráðs-
ins fylgi kjörtimabili bankaráðs. Var Stefán Svavarsson lektor 
endurráðinn til þeirra starfa. 
Í árslok voru starfsmenn Seðlabankans 128 að tölu auk 4 starfs-

Starfslið manna við Iðnþróunarsjóð. Fimmtán starfsmenn voru í hlutastarfi, 
þar af tveir í sameiginlegum verkefnum fyrir Seðlabanka og Lands-
banka. Voru þvi raunveruleg stöðugildi við bankann í árslok 120,5 
talsins, og hafði þeim fækkað um 2,5 frá árinu áður. 
Eftirfarandi tafla sýnir starfræna skiptingu á starfsliði bankans í 
árslok, borið saman við tvö undanfarin ár: 

Starfsmönnum, sem starfa við seðla, mynt og afgreiðslu, hefur 
fækkað um sjö frá árinu áður, vegna þess að við gjaldmiðilsbreyting-
una fækkaði seðlum verulega í umferð, og hafa störf við seðlagrein-
ingu því minnkað að sama skapi. 67 



STJÓRN SEÐLABANKA ÍSLANDS 
31. desember 1981 

Bankastjórn 
Jóhannes Nordal, formaður 
Davíð Ólafsson 
Guðmundur Hjartarson 
Aðstoðarbankastjórar 
Björn Tryggvason 
Sigurgeir Jónsson 
Hagfrœðingur Seðlabankans 
Bjarni Bragi Jónsson 
Endurskoðandi bankaráðs 
Stefán Svavarsson, lektor 

Bankaráð 
Halldór Ásgrímsson, alþm., formaður 
Pétur Sæmundsen, bankastjóri 
Ingi R. Helgason, forstjóri 
Sverrir Júlíusson, forstjóri 
Benedikt Gröndal, alþingismaður 
Varamenn bankaráðs 
Geir Magnússon, framkvæmdastjóri 
Ólafur B. Thors, borgarfulltrúi 
Þröstur Ólafsson, hagfræðingur 
Friðrik Þorvaldsson, forstjóri 
Sveinn Guðmundsson, útibússtjóri 

AÐRIR HELSTU STARFSMENN 
Aðalbókhald 
Jóhann T. Ingjaldsson, aðalbókari 
Árni Þórðarson , deildarstjóri 
Aðalfjárhirsla 
Stefán B. Stefánsson, aðalféhirðir 
Sighvatur Jónasson, afgreiðslustjóri 
Torf i Ólafsson, deildarstjóri seðlagreiningar 
Aðalskrifstofa 
Sigurður Örn Einarsson, skr ifs tofust jór i 
Skúli Sigurgrímsson, deildarstjóri 
Ágústa Johnson, deildarstjóri 
Alþjóðadeild 
Geir H. Haarde , hagf ræðingur 
Bankaeftirlit 
Þórður Ólafsson, fors töðumaður 
Þorsteinn Marinósson, deildarstjóri 
Endurskoð unardeild 
Gunnlaugur Arnórsson, aðalendurskoðandi 
Bjarni Kjar tansson, deildarstjóri 
Gjaldeyriseftirlit 
Sigurður Jóhannesson, fors töðumaður 
Jón V. Halldórsson, deildarstjóri 
Ísólfur Sigurðsson, deildarstjóri 
Sveinn Sveinsson, lögfræðingur 
Greiðslujafnaðardeild 
Ólafur Tómasson, fors töðumaður 
Ingvar A. Sigfússon, viðskiptafræðingur 

Hagfrœðideild 
Eirikur Guðnason, fors töðum. peningamáladeildar 
Sveinn E. Sigurðsson, viðskiptafræðingur 
Guðmundur Guðmundsson, tö l f ræðingur 
Ingimundur Friðriksson, hagfræðingur 
Lánadeild 
Garðar Ingvarsson, fors töðumaður 
Pétur Urbancic, deildarstjóri 
Sigfús Styrkársson, deildarstjóri verðbréfa 
Lánafulltrúi 
Hjör tur Pjetursson, löggiltur endurskoðandi 
Lögfræðingadeild 
Sveinbjörn Hafl iðason, fors töðumaður 
Sigfús Gauti Þórðarson, lögfræðingur 
Ríkisábyrgðasjóður 
Harald S. Andrésson, fors töðumaður 
Sigurður G. Thoroddsen, deildarstjóri 
Starfsmannahald—rekstur 
Stefán Þórarinsson, fors töðumaður 
Jón H. Friðsteinsson, deildarstjóri 
Útgáfustarfsemi og bókasafn 
Valdimar Kristinsson, ritstjóri 
Haraldur Hannesson, bóka- og skjalavörður 
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Seðlabanki Íslands 

Eignir Krónur 

70 



Efnahagur 31. desember 1981 

Kr. 4 600 066 049 

Reykjavík, 24. febrúar 1982 
SEÐLABANKI ÍSLANDS 

Jóhannes Nordal Davíð Ólafsson Guðmundur Hjartarson 

Jóhann T. Ingjaldsson 

71 

Skuldir Krónur 
Seðlar og mynt 443 646 530 
Innlánsstofnanir: 

a) Almennar innstæður kr. 188.783.255 
b) Innstæður á uppsagnarreikningum — 4.224.643 
c) Bundnar innstæður — 1.777.846.507 
d) Mótreikningar gjaldeyrisreikninga — 122.097.442 2 0 9 2 9 5 1 8 4 7 

Fjárfestingarlánastofnanir 75 378 923 
Ríkissjóður og ríkisstofnanir: 

a) Aðalviðskiptareikningar ríkissjóðs kr. 116.874.818 
b) Ríkisstofnanir - 116.269.222 2 3 3 144 0 4 0 

Sjóðir í vörslu opinberra aðila 426 919 975 
Aðrir aðilar 32 351 126 
Erlendar skuldir til skamms tíma 196 281 124 
Erlend lán til langs tíma 97 932 000 
Innstæður Alþjóðagjaldeyrissjóðsins: 

a) Innstæður vegna kvóta (2) kr. 328.013.942 
b) lnnstæður vegna lána (2) - 56.364.999 3 8 4 3 7 8 9 4 1 

Mótvirði sérstakra dráttarréttinda við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn (2) . . 156 182 503 
Innstæður Alþjóðabankans og systurstofnana hans 6 815 773 
Ýmsir skuldheimtumenn 11 293 909 
Fyrirfram greiddir vextir 18 528 000 
Arðsjóður (8) 11 400 000 
Stofnfé 1 000 000 
Annað eigið fé (6)(7) 411 861 358 



Seðlabanki Íslands 

Ársreikning þennan fyrir Seðlabanka Íslands höfum við endurskoðað. Endurskoðunin var 
framkvæmd í samræmi við góða endurskoðunarvenju og voru í því sambandi gerðar þær 
kannanir á bókhaldi, sem nauðsynlegar þóttu. 

Að okkar áliti gefur ársreikningurinn áreiðanlega mynd af afkomu og efnahag bankans í 
samræmi við góða reikningsskilavenju. 

Reykjavík, 24. febrúar 1982 
Stefán Svavarsson, 

lögg, endurskoðandi, 
kjörinn af bankaráði. 

Gunnlaugur Arnórsson, 
aðalendurskoðandi. 
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Rekstrarreikningur árið 1981 

Kr. 928 340 653 

Reikningurinn staðfestist hér með. 
Bankaráð Seðlabanka Íslands 

Halldór Ásgrímsson, 
formaður. 

Sverrir Júlíusson Ingi R. Helgason 
Benedikt Gröndal Ólafur B. Thors 

Með skírskotun til framanskráðra yfirlýsinga endurskoðenda og bankaráðs úrskurðast 
reikningurinn réttur. 

Reykjavík, 21. apríl 1982 
Tómas Árnason, 

viðskiptaráðherra. 
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Efnahagsreikningur Ríkisábyrgðasjóðs 

Kr. 4 779 916 356 

Reykjavík, 30. mars 1982 
SEÐLABANKI ÍSLANDS 

Jóhannes Nordal Davíð Ólafsson Guðmundur Hjartarson 

Harald S. Andrésson 

Tölur í svigum (1—3) vísa til skýringa við reikninginn á bls. 78. 
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31. desember 1981 

Skuldir Krónur 
Viðskiptamenn 13 907 885 
Skuldabréf til innheimtu: 

Skuldabréfríkissjóðs (3) kr. 137.773 
Skuldabréf Endurlána ríkissjóðs (3) — 4.646.549.975 4 6 4 6 6 8 7 7 4 8 

Höfuðstóll: 
Höfuðstóll 01.01.81 kr. 82.507.755 
Leiðr. o f fær t framl. ríkissj. 1973 . kr. 240.000 
Afskrifaðar tapaðar kröfur — 9.608 — 249.608 

kr 82.258.147 
Endurmat skuldabréfa kr. 22.157 
Mismunur rekstrarreiknings — 37.040.419 — 37.062.576 119 3 2 0 7 2 3 

Kr. 4 779 916 356 

Efnahagsreikning þennan fyrir Ríkisábyrgðasjóð höfum við endurskoðað. Endurskoð-
unin var framkvæmd í samræmi við góða endurskoðunarvenju og voru í því sambandi 
gerðar þær kannanir á bókhaldi, sem nauðsynlegar þóttu. 

Að okkar áliti gefur efnahagsreikningurinn áreiðanlega mynd af efnahag sjóðsins í lok 
ársins 1981 í samræmi við góða reikningsskilavenju. 

Reykjavik, 24. mars 1982 
Stefán Svavarsson, 

lögg. endurskoðandi, 
kjörinn af bankaráði. 

Gunnlaugur Arnórsson, 
aðalendurskoðandi. 

Með vísan til áritunar bankastjórnar Seðlabanka Íslands og endurskoðenda á reikning-
inn staðfestist hann hér með. 

Reykjavík, 30. mars 1982 
Ragnar Arnalds, 

fjármálaráðherra. 
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SKÝRINGAR VIÐ ÁRSREIKNING SEÐLABANKANS 1981: 
(1) Gulleign. 
Í lok ársins 1981 var gulleign Seðlabankans rúmlega 48.506 únsur. Þ æ r voru metnar samkvæmt verðskráningu 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins í árslok, og samkvæmt því er únsan metin á kr. 333,13. 

(2) Kvóti Íslands og staða við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. 
Kvóti Íslands við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn var 43,5 millj. SDR í árslok 1981. Í ársbyrjun var Seðlabankanum 
úthlutað um 3 mill jónum SDR og hafði því samtals verið úthlutað rúmlega 16,4 mill jónum SDR í árslok 1981. 
Hei ldarkrónuinns tæða sjóðsins h já bankanum í árslok 1981 var jafnvirði 40,4 mill jóna SDR, þar af eru olíulán um 
5,9 milljónir SDR, sem endurgreiðist á næsta ári. Þar sem hei ldarkrónuinnstæða sjóðsins að f rádregnum oliulánum 
er lægri en kvóti íslands, á Seðlabankinn rétt á að draga fyrirvaralaust á sjóðinn rúmlega 9 milljónir SDR. Sú f j á r -
h æ ð er sýnd sem gjaldeyrisstaða við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn meðal erlendra eigna í f r já lsum gjaldeyri. 

(3) Eignarhluti í stofnunum. 
Hlutabréf í Bank for International Settlements að upphæð rúmlega 296 þúsund dollarar eru talin með erlendum 
verðbréfum. 
Hlutdeildarbréf fyrir f ramlögum til Útflutningslánasjóðs að u p p h æ ð 1.650 þús. króna eru talin með innlendum 
verðbréfum f já r fes t ingar lánas tofnana . 
Aðild Seðlabankans að Reiknistofu bankanna er ekki e ignfærð í ársreikningi bankans, enda er að formi til um að 
ræða sameiginlega s tarfrækslu á vegum allra banka landsins samkvæmt samstarfssamningi þar um. Samkvæmt 
efnahagsreikningi Reiknistofu bankanna 30. sept. 1981 nam hlutdeild Seðlabankans í eigin fé s tofnunar innar 16,3% 
eða 548,4 þús. króna. 

(4) Fastafjármunir. 
Kostnaðarverð f a s t a f j á rmuna Seðlabankans er yfirleitt g ja ldfær t að fullu á kaupári samkvæmt venju i reikningsskil-
um banka , bæði hérlendis og erlendis. Þó stendur eftir í reikningum bankans óafskr i faður hluti fasteigna að f j á r h æ ð 
tæpar 100 þús. króna. í árslok 1981 átti bankinn eftir taldar fasteignir (tölur í þús. króna): 

Fasteignarmat 
Eignar- Eignar- og Bruna-

hlutdeild Hús leigulóðir bótamat 
Austurstræti 11 50% 4012 4664 14644 
Dugguvogur9—11 31,9% 542 (73) 987 
Ægisíða 54 50% 966 (253) 1062 
Sölvhólsgata 2 100% — 13312 — 

Einhoit 4 100% 6192 (894) 5638 

Auk þess átti bankinn eft ir talda f j á rmuni i lok ársins: 

Bifreiðar (4) kaupverð 599 þúsund 
Vélar og húsbúnaður tryggingamat 3351 þúsund 
Bóka-og myntsafn tryggingamat 2420 þúsund 

(5) Meðferð verðbóta og gengismunar i innlendum viðskiptum. 
Meðal vaxtatekna og -gjalda eru taldar verðbætur á verðtryggðar eignir og skuldir bankans, en þær hafa verið færð-
ar til verðgildis þeirra í árslok. Gengisuppfærsla á k röfum á innlenda aðila vegna gengisbundinna afurðalána að 
f j á r h æ ð 143,7 milljónir að f rádregnum sérstökum endurgreiðslum að f j á r h æ ð 66,2 milljónir er einnig talin til vaxta-
tekna. Auk þess er gengismunur af innstæðum Verðjöfnunars jóðs fiskiðnaðarins að f j á r h æ ð 18,1 milljón króna 
færðu r á vaxtagjöld. 

(6) Endurmatsreikningur v/gengisbreytinga. 
Sá háttur hefur ætíð verið á hafður að færa mótvirði gengismunar á erlendum eignum og skuldum bankans á sér-
staka endurmatsreikninga v/gengisbreytinga. Þar sem það er eitt meginhlutverk bankans að varðveita gjaldeyris-
varasjóð þjóðarbúsins, hefur ekki verið talið eðlilegt að telja breytingar á k r ó n u f j á r h æ ð erlendra gjaldeyriseigna og 
skulda, er s tafað hafa af gengisbreytingum, til rekstrartekna eða -gjalda. Á árinu 1981 nam endurmat nettógjald-
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eyriseignar Seðlabankans samtals um 253,6 mil l jónum króna, og var sú f j á r h æ ð færð á endurmatsreikning v/gengis-
breytinga. 
(7) Annað eigið fé. 
Eigið fé bankans að f rá töldu s tofnfé var 356,8 mill j .kr. i ársbyrjun 1981, en 411,9 mill j .kr. í árslok. Þeir eiginfjár-
reikningar, sem hér um ræðir , sundurliðast þannig: 

Húsbygg- Arð- Annað 
Vara- ingar- jöfnunar- Endurmats- Óráð- eigið fé 

Í millj.kr. sjóður sjóður sjóður reikningur stafað samtals 
Staða 1 . j anúa r 60,0 20,0 7,0 269,5 0,3 356,8 
Verðbætur 1981 28,5 9,5 3,3 — — 41,3 
Rekstur 1981 — — — — (233,8) (233,8) 
Arður 1981 — — (6,0) — — (6,0) 
Endurmat 1981 — — — 253,6 — 253,6 
Staða 31. desember 88,5 29,5 4,3 523,1 (233,5) 411,9 

(8) Arðsjóður. 
Samkvæmt lögum um Seðlabanka Íslands skal hluti tekjuafgangs bankans renna til Arðsjóðs sem arður af s tofnfé . 
Auk þess skal helmingur tekna Arðsjóðs renna til Visindasjóðs. Í ársbyrjun 1981 nam Arðs jóður 6,7 mil l jónum kr. 
Vextir ársins námu 3,3 mil l jónum kr. og arður , sem nú var f æ r ð u r af Arð jöfnunars jóð i , nam 6,0 mil l jónum kr. 
Hluti Vísindasjóðs varð þvi rúmlega 4,6 milljónir kr. og staða sjóðsins 11,4 milljónir kr. í lok ársins. 

(9) Ábyrgðaskuldbindingar. 
Árið 1974 samþykkti Seðlabankinn ábyrgð á skuldbindingum Landsvirkjunar gagnvart V / o Energomachexport að 
f j á r h æ ð Sfr . 15.276.826,25. Eft i rs töðvar skuldarinnar voru í árslok 1981 Sfr . 6.938.820,00. Seðlabankinn hefur 
samþykkt að ábyrgjast að sínum hluta þær skuldbindingar, sem Eft i r launasjóður s tarfsmanna Landsbankans og 
Seðlabankans hefur tekið á sig. Í þessu skyni hafa verið lagðar til hliðar 3 milljónir króna, sem eru færða r meðal ým-
issa skuldheimtumanna. 
(10) Afkoma bankans. 
A f k o m a bankans er mun lakari í ár en á síðastliðnu ári, og voru gjöld umf ram tekjur í rekstrarreikningi 233,8 millj-
ónir króna. í þvi sambandi ber þó m.a . að ha fa eftirtalin atriði i huga: Endurgreiðslur á gengismun endurkaupalána 
námu um 66 mil l jónum króna, afföll af skuldabréfi vegna Útvegsbanka Íslands námu um 30,5 mill jónum kr. , vaxta-
k jörum gengisbundinna endurkaupalána var ekki breytt þrátt fyrir niðurfellingu gengisviðmiðunar siðustu tvo 
mánuði ársins, og er áæt lað vaxtatap bankans um 32,2 milljónir króna. Auk þessara atriða ræðst a f k o m a bankans 
að nokkru af stöðu innlánsstofnana gagnvart Seðlabankanum á árinu. 
A f k o m a bankans er reiknuð út eftir sömu aðferð og áður . Í því sambandi vísast til skýringar 5 varðandi meðferð 
verðbóta og gengismunar í innlendum viðskiptum og skýringar 6 varðandi endurmat vegna gengisbreytinga. 
A f k o m a bankans er fengin með þvi að gera beinan rekstur bankans upp sérstaklega, en einangra frá rekstrarreikn-
ingi þau áhr i f , sem endurmat erlendrar gjaldeyriseignar bankans hefur . Ástæða til þessa er, að bankinn lítur svo á, 
að sú breyting, sem verður á eigin fé f rá ársbyrjun til ársloka, sé í eðli sínu tvíþætt . Annars vegar er um endurmat 
eigna og skulda að ræða og hins vegar raunverulega a f k o m u . Þessi s taðhæfing á raunar við um allar rekstrarein-
ingar. Spurningin er, hvaða viðmiðun á að nota til að mæla endurmatsþát t inn. Sú viðmiðun er nú almennt notuð í 
reikningsskilum fyr i r tækja hér á landi að styðjast við breytingar á almennu verðlagi innanlands. Slik viðmiðun á 
ekki við h já Seðlabankanum, þar sem bankinn er vegna þess hlutverks síns að varðveita gjaldeyrisforða þjóðarbús-
ins f rekar háður breytingum á verðmæti erlendra gjaldmiðla en innlendu verðlagi. Á hinn bóginn er eðlilegt að lita á 
tekjur og gjöld vegna innlendrar lánastarfsemi og annarra bankaviðskipta sem rekstur. Af þessum sökum er 
endurmat vegna gengisbreytinga ekki fær t í rekstrarreikning heldur beint á endurmatsreikning undir eigin fé. Mis-
munurinn á þessum tveimur viðmiðunum kemur f ram í ef t i r farandi yfirliti (millj.kr.): 
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Þróun afkomu og eigin f jár bankans að meðtöldu stofnfé undanfarin þrjú ár kemur fram af eft irfarandi tölum (í 
millj.kr.): 

1979 1980 1981 
Eigið fé í upphafi árs 59,9 128,9 357,8 

Rekstrarafgangur (til eigin sjóða) 12,4 21,7 (233,8) 
Ráðstöfun úr Arðjöfnunars jóði — — (6,0) 
Vextir og verðbætur af eigin sjóðum 6,2 22,6 41,3 
Endurmat v/gengisbreytinga 50,4 184,6 253,6 
Alls, aukning eigin f já r 69,0 228,9 55,1 

Eigið fé í lok árs 128,9 357,8 412,9 
Niðurstöðutala efnahagsreiknings 1.939,7 3.058,0 4.600,1 
Eigið fé í árslok sem % af: 

Niðurstöðutölu efnahagsreiknings 6,6 11,7 9,0 
Þjóðarframleiðslu, færðri til árslokaverðlags 1,2 2,1 1,7 

SKÝRINGAR VIÐ ÁRSREIKNING RÍKISÁBYRGÐASJÓÐS 1981 

Með bankainnstæðum er talin inneign á gjaldeyrisreikningi vegna Útgerðarfélags Norður-Þingeyinga hf. Inneign 
þessi var í árslok 1981 Nkr. 9.293.483,22, jafnvirði kr. 13.060.132. Samsvarandi f j á rhæð er talin til skulda við við-
skiptamenn sem inneign Útgerðarfélags Norður-Þingeyinga hf. 
(2) 
Kröfur vegna vanskila á lánum með ríkisábyrgð og vanskila á lánum ríkissjóðs skiptast þannig: 

Hafnarlán kr. 8.985.689 
Raforkulán — 2.692.618 
Lán vegna fiskiðnaðar — 390.194 
Togaralán — 16.497.789 
Lán til samgöngumála — 52.701.940 
Annað — 4.096.699 

Samtals kr. 85.364.929 

Lán til samgöngumála eru til tveggja fyr i r tækja, Herjólfs hf. og Skallagrims hf. Telja verður óvist, að allar kröfur , 
sem að ofan greinir, muni innheimtast. Einnig er líklegt, að sum verðbréfa sjóðsins að f j á rhæð kr. 4.557.475 muni 
ekki innheimtast. 
(3) 
Skuldabréf til innheimtu skiptast þannig: 

Skuldabréf í erlendri mynt 
Skuldabréf í ísl. kr., verðtryggð 
Skuldabréf í ísl. kr., óverðtryggð 
Bráðabirgðalán 

Samtals kr. 4.646.687.748 

kr. 2.657.362.004 
— 1.597.309.181 
— 6.179.483 
— 385.837.080 

Skuldabréf í erlendri mynt eru talin á sölugengi viðkomandi myntar hinn 31.12.81. Á verðtryggð lán í ísl. kr. eru 
reiknaðar verðbætur miðað við gildandi visitölur hinn 31.12.81, þ.e. byggingarvísitölu, sem gildi tók 01.01.81, og 
lánskjaravísitölu í desember 1981. Nafnverð þessara skuldabréfa er 761.428 þús.kr. Væru verðbætur reiknaðar mið-
að við þær vísitölur, sem gildi taka 01.01.82, næmi f j á rhæð bréfanna 1.943.953 þús.kr. 
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1. tafla. Þjóðarframleiðsla og verðmœtaráðstöfun. 

Á verðlagi 
ársins 1980 



1. tafla, frh. Þjóðarframleiðsla og verðmætaráðstöfun. 
Verðhækkanir Verðmœta- Ú f l u t n . Innflutn. Verg 

frá fyrra Einka- Sam- Fjármuna- ráðstöfun vöru og vöru og þjóðar 
ári í % neysla neysla myndun alls þjónustu þjónustu f r a m l e i ð s l a 
1968 13,7 8,8 19,6 15,6 28,9 29,6 13,9 
1969 21,2 15,3 28,7 22,3 48,3 47,2 20,4 
1970 11,4 19,1 13,4 12,2 10,7 2,8 16,6 
1971 8,7 22,2 7,5 9,7 10,0 4,8 12,8 
1972 14,3 21,7 20,2 17,2 6,2 5,1 17,8 
1973 25,4 25,6 24,7 25,3 31,0 20,4 31,1 
1974 43,0 48,8 42,4 42,9 29,5 40,4 41,1 
1975 49,0 33,8 53,7 48,3 48,1 64,0 39,5 
1976 30,0 27,4 26,0 30,3 30,6 18,9 34,4 
1977 31,1 42,4 25,0 30,5 24,8 18,7 35,3 
1978 43,9 53,2 46,0 46,0 49,3 49,2 46,3 
1979 47,0 44,4 45,1 45,9 44,4 58,0 40,3 
1980 56,1 52,5 52,9 54,6 46,9 50,9 52,8 
1981 1) 50,0 47,1 49,6 49,6 50,0 49,0 50,0 

1) H c i m i l d : Þ j ó ð h a g s s t o f n u n . 

2. tafla. Framlag atvinnugreina til þjóðarframleiðslunnar. 
(Hlutfallstölur) Bráðabirgðatölur. 

H e i m i l d : Þ j ó ð h a g s s t o f n u n . 
3. tafla. Þjóðarauðurinn. 

Verðlag hvers árs í milljónum króna Verðlag ársins 1969 í milljónum króna þjóðarauður 
Þjóðar- Byggingar og Þjóðar- Byggingar og alls 
auður Atvinnu- mannvirki Einkafjár- auður Atvinnu- mannvirki Einkafjár- magn vísitala 

Árslok alls vegirnir hins opinb. munir alls vegirnir hins opinb. munir 1945 = 100 
1968 986 337 296 353 1237 438 370 429 315 
1969 1271 441 389 442 1271 441 389 442 324 
1970 1506 508 480 518 1316 452 407 457 335 
1971 1769 602 560 607 1405 492 431 482 358 
1972 2238 732 710 796 1481 522 456 504 377 
1973 2973 997 934 1042 1577 562 478 537 402 
1974 4675 1525 1486 1663 1701 614 511 576 433 
1975 7410 2433 2433 2545 1783 644 550 589 424 
1976 9660 3139 3260 3261 1858 658 595 605 473 
1977 13066 4132 4556 4378 1961 696 630 634 499 
1978 19931 6300 6967 6664 2037 728 655 654 519 
1979 30039 9382 10569 10088 2120 758 681 682 540 
1980 48223 14917 17193 16113 2213 792 715 705 563 

H e i m i l d : Þ j ó ð h a g s s t o f n u n . 
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4. tafla. Fjármunamyndun. 
Á verðlagi hvers árs 



5. tafla. Vísitölur verðlags. 
Vísitala framfœrslukostnaðar Vísitala vöru og þjónustu 

1. janúar 1968 =100 1. janúar 1968 = 100 
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6. tafla. Greiðslujöfnuður við útlönd 1977-1981. 



7. tafla. Greiðslujöfnuður við útlönd — Ársfjórðungsyfirlit 1980-1981. 
1980 1981 

Í millj. kr. I II III IV I II III IV 
Vöruskiptajöfnuður — 116 1 52 216 — 140 — 1 — 10 —45 

Innfluttar vörur alls, f .o .b —852 — 1.128 — 1.136 - 1.191 —1.250 — 1.695 — 1.693 —2.094 
Útfluttar vörur alls, f .o .b 736 1.129 1.188 1.407 1.110 1.694 1.683 2.049 

Þjónus tu jöfnuður —76 —148 —31 —212 — 168 —303 —64 —277 
Ferða- og dvalarkostnaður —30 —51 —33 —39 —39 — 111 - 1 1 9 —76 
Samgöngur —38 —34 —4 —78 —65 — 10 85 —30 
Vextir —69 —98 —61 — 177 — 110 —242 - 1 6 1 —289 
Varnarlið 75 69 82 106 92 118 166 121 
Annað —13 —34 — 14 —24 —46 —58 —35 —3 

Viðskiptajöfnuður —192 — 146 21 4 —308 —304 —74 —322 
Framlög án endurgjalds, nettó —4 —4 —5 —7 —6 — 10 —2 —5 
Fjármagnsjöfnuður 3 397 250 164 344 276 508 484 

Erl. e inkafjármagn — 16 83 1 44 75 67 92 156 
Innkomin löng lán 136 317 303 269 174 446 593 473 
Afborganir af löngum lánum —75 —90 — 109 — 103 — 137 — 195 • - 1 0 3 —206 
Stuttar f jármagnshreyfingar, nettó . —42 87 55 —46 232 —42 —74 61 

Úthlutun sérst. dráttarréttinda við IMF 16 — — — 24 — — — 

Skekkjur og vantalið, nettó 75 —240 — 115 51 60 71 • - 1 6 4 — 137 
Heildargreiðslujöfnuður —102 7 151 212 114 33 268 20 

Gjaldeyrisforði Seðlabankans —66 —87 64 206 213 —25 218 43 
Gjaldeyristengdir liðir —36 94 87 6 —99 58 50 —23 

Umreikningsgengi miðað við dollar . . . 4,03 4,27 4,98 5,68 6,40 6,93 7,61 7,96 

8. tafla. Staða þjóðarbúsins út á 1 við. 
Umreiknings-

Föst Stutt vöru- Ógreiddur Gjald- Nettóstaða gengi miðað 
Í millj.kr. lán kaupalán o.fl. útflutn. eyrisstaða við útlönd við U.S.$ 
1969 —117 — 13 11 20 —99 0,8790 
1970 —111 — 17 8 33 —88 0,8790 
1971 —144 — 19 7 48 — 109 0,8712 
1972 —172 —22 12 62 — 121 0,9760 
1973 —209 —32 20 62 — 158 0,8360 
1974 —414 —59 30 19 —424 1,1830 
1975 —730 —74 47 —34 —791 1,7060 
1976 —959 -102 62 —4 — 1.002 1,8950 
1977 —1.343 -156 96 61 — 1.343 2,1280 
1978 —2.361 -278 188 203 —2.249 3,1770 
1979 —3.313 -488 276 444 —3.081 3,9440 
1980 —5.869 -971 514 988 —5.338 6,2300 
1981 —8.460 -1.200 707 1.710 —7.243 8,1610 
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9. tafla. Gjaldeyrisstaða bankanna. 
Seðlabankinn 

Frjáls gjaldeyrir og gull 
Viðskipta- Heildar- Umreiknings-

Gjald- Skuld við Vöruskipta- bankar, gjaldeyris- gengi miðað 
eyris- Alþj.gjald- Aðrar Nettó- reikningar, nettó- staða við 

f o r ð i 1 ) eyrissjóðinn skuldir eign nettóeign eign bankanna U.S. $ 
Í millj.kr. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
Árslok 1971 60 — —7 54 —2 —4 48 0,8712 

1972 82 — — 14 68 — 1 —6 62 0,9769 
1973 84 — —9 75 —8 —4 62 0,8360 
1974 57 —22 —8 27 — 12 4 19 1,1830 
1975 80 —63 —44 —27 — 17 10 —34 1,7060 
1976 153 — 124 —46 — 18 — 14 —4 1,8950 
1977 213 — 146 —24 43 — 18 61 2,1280 
1978 438 — 196 —69 173 — 29 203 3,1770 
1979 648 —180 —63 404 — 40 444 3,9440 
1980 1.104 — 123 —72 910 — 78 988 6,2300 

1981: 
Janúar 1.312 — 118 —86 1.108 — 13 1.121 6,2300 
Febrúar 1.322 —121 — 120 1.081 — 59 1.140 6,5650 
Mars 1.356 —106 — 188 1.062 — 66 1.128 6,5180 
Apríl 1.404 — 103 — 153 1.148 — 104 1.252 6,7110 
Maí 1.354 — 102 —98 1.154 — 50 1.204 7,1530 
Júní 1.453 —91 — 126 1.236 — 20 1.256 7,3270 
Júlí 1.604 —87 — 115 1.402 — 47 1.449 7,4890 
Ágúst 1.815 —91 — 133 1.591 — 55 1.646 7,8150 
September 1.743 —74 —101 1.568 — 19 1.587 7,7720 
Október 1.741 —70 —81 1.590 — 84 1.674 7,6940 
Nóvember 2.086 —74 —223 1.789 — 8 1.797 8,1560 
Desember 1.890 —56 — 197 1.637 — 73 1.710 8,1610 
1 ) Þ . e . gul leign, sérs tök d r á t t a r r é t t i nd i við I M F , g j a l d e y r i s s t ö ð u f r a m l a g til I M F . v e r ð b r é f og i n n s t æ ð u r h j á e r l endum b ö n k u m . 

10. tafla. Skipting innflutnings eftir notkun. 
Umreiknings-

C.i.f-verð Neyslu- Rekstrar- Fjárfestingar- gengi m. v. 
í millj.kr. vörur vörur vörur Samtals U.S. $ 
1970 50 45 43 138 0,8800 
1971 63 55 75 194 0,8800 
1972 75 59 71 204 0,8800 
1973 102 90 126 319 0,9002 
1974 160 174 192 526 1,0024 
1975 212 280 259 751 1,5403 
1976 269 311 277 857 1,8231 
1977 390 408 412 1.210 1,9929 
1978 678 604 561 1.843 2,7214 
1979 954 1.145 813 2.913 3,9293 
1980 1.567 1.731 1.505 4.802 4,8009 
1981 2.548 2.663 2.274 7.485 7,2620 
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11. tafla. Útflutningur. Skipting á helstu vöruflokka. 

F.o.b.-verð Sjávar- Landb.- Iðnaðar-
í millj.kr. vörur vörur vörur 
1970 101 4 22 
1971 111 4 16 
1972 123 5 37 
1973 192 8 58 
1974 246 9 65 
1975 373 14 81 
1976 534 19 170 
1977 751 24 223 
1978 1.347 41 348 
1979 2.080 71 602 
1980 3.339 77 967 
1981 5.116 89 1.258 

Umreiknings-
gengi m. við 

(Þ.a.ál) Aðrar Samtals U.S. $ 
(17) 2 129 0,88 

(9) 1 132 0,88 
(27) 2 167 0,88 
(44) 3 260 0,8967 
(48) 8 329 0,9984 
(50) 7 474 1,5363 

(124) 13 735 1,8191 
(149) 20 1.019 1,9878 
(237) 27 1.763 2,7147 
(375) 32 2.785 3,5293 
(542) 77 4.460 4,7895 
(634) 73 6.536 7,2418 

12. tafla. Út- og innflutningsverð og viðskiptakjör. 
Ársmeðaltöl (1972=100,0) 

Útflutningsverð Innflutningsverð 
Í ísl. Í erl. Í ísl. Í erl. Viðsk.-

krónum myn 1) krónum mynt') kjör 
Verð heildarút- og innflutnings: 
1973 143,1 131,8 123,3 113,5 116,0 
1974 191,8 159,0 183,7 152,2 104,4 
1975 269,3 142,8 307,1 162,7 87,7 
1976 360,9 168,8 367,9 171,9 98,1 
1977 462,0 190,7 433,0 178,6 106,7 
1978 686,1 199,1 642,2 186,1 106,9 
1979 990.7 214,6 1.020,5 220,9 97,1 
1980 1.455,3 228,8 1.551,2 243,7 93,8 
1981 
Verð út- og innflutnings án viðskipta álversins: 
1973 147,4 135,7 124,1 114,3 118,8 
1974 196,8 163,0 184,5 152,9 106,7 
1975 272,4 144,3 303,1 160,7 89,9 
1976 364,2 170,1 360,7 168,6 101,0 
1977 466,2 192,2 427,1 176,2 109,2 
1978 689,0 199,7 630,0 182,7 109,4 
1979 977,7 211,7 1.013,7 219,6 96,4 
1980 1.408,9 221,4 1.523,6 239,6 92,4 
1981 2.137,3 244,9 2.235,1 256,1 95,6 

1 ) U m r e i k n a ð í e r l enda mynt skv . visitölu meðalgengis . 

13. tafla. Vísitala meðalgengis erlendra gjaldmiðla. 
Ársmeðaltöl Mánaðarmeðaltöl 

1980 1981 1980 1981 
1976 62,00 Janúar 154,28 234,24 Júlí 190,24 251,87 
1977 70,25 Febrúar 155,72 235,18 Agúst 192,46 255,20 
1978 100,00 Mars 154,86 237,80 September 199,66 264,15 
1979 133,89 Apríl 165,33 238,55 Október 209,21 263,48 
1980 184,46 Maí 172,32 240,55 Nóvember 216,86 276,80 
1981 253,05 Júní 179,67 250,83 Desember 223,65 282,25 
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14. tafla. Verðmæti inn- og útflutnings eftir löndum. 
Innflutningur (c.i.f.) Útflutningur (f.o.b.) 

Í millj. kr. 1978 1979 1980 1981 1978 1979 1980 1981 
Alls 1.843 2.913 4.802 7.485 1.763 2.785 4.460 6.536 
EFTA 408 662 1.022 1.792 228 380 677 1.154 

Austurríki 13 13 23 46 1 2 4 5 
Finnland 41 70 132 169 40 56 137 93 
Noregur 154 246 360 734 27 54 75 79 
Portúgal 7 75 119 135 72 98 212 702 
Sviss 20 38 45 85 59 99 154 165 
Svíþjóð 173 220 343 623 30 71 95 110 

EBE 868 1.352 2.111 3.326 565 1.075 1.669 2.047 
Belgía 47 100 97 201 15 15 28 83 
Bretland 198 325 455 573 298 534 734 933 
Danmörk 183 258 392 777 34 51 94 112 
Frakkland 41 67 119 170 15 81 111 125 
Grikkland — — — 1 — — — 73 
Holland 142 224 438 556 18 51 45 76 
Írland 4 5 9 13 1 8 3 12 
Ítalia 41 60 117 174 44 101 213 209 
Luxemborg 2 1 5 3 0 1 3 3 
Vestur-Þýskaland . . . 210 312 479 858 140 233 438 421 

Austur-Evrópa 189 369 535 699 136 226 395 518 
Austur-Þýskaland . . 6 8 12 21 0 2 2 1 
Búlgaría 0 0 1 1 — — 0 0 
Pólland 13 17 23 27 47 58 108 56 
Rúmenia 0 1 1 4 2 24 2 2 
Rússland 156 326 468 600 69 108 239 403 
Tékkóslóvakia 12 16 27 40 9 27 39 49 
Ungverjaland 0 1 3 6 8 7 5 7 

Önnur Evrópulönd . . . 12 16 48 113 109 156 255 358 
Færeyjar 0 0 1 33 10 14 23 56 
Grikkland 0 0 0 — 19 34 58 — 

Júgóslavia 1 1 1 3 28 20 22 55 
Spánn 11 14 45 76 46 88 152 244 
Tyrkland 0 1 1 1 7 — — 3 

Norður-Ameríka 138 207 518 666 524 794 989 1.405 
Bandaríkin 131 190 450 582 516 779 962 1.361 
Kanada 7 17 68 84 8 15 27 44 

Ástralía 55 86 164 194 1 1 1 3 
Brasilía 22 37 56 66 11 7 7 7 
Ísrael 2 3 5 8 — 0 0 1 
Japan 62 91 193 337 28 85 65 109 
Kína 3 5 8 14 29 — — — 

Mexikó 0 0 0 1 0 3 1 1 
Nigeria 0 7 0 0 61 25 316 858 
Panama 2 2 4 5 1 2 19 5 
Önnur lönd 83 75 138 264 70 30 66 70 
Umreikningsgengi mið-
að við bandar. dollar . . 2,7214 3,5293 4,8009 7,2620 2,7147 3,5212 4,7895 7,2418 
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15. tafla. Yfirlit yfir fjármál ríkissjóðs. 
Rekstrargrunnur 

Greiðslujöfnuður Greiðsluhreyfing 
Fjármagnsafgangur/þörf ( = —) v. bankakerfið 

Rekstrarjöfnuður Lán- Gagnv. Banka-
Lánveit., tökur, Lausa- Greiðslu- Seðla- innst. og 

M.kr. Tekjur Gjöld Afgangur nettó Alls nettó skuldir jöfnuður banka sjóður 
1968 67 69 —2 — 1 —2 2 —3 —3 —3 0 
1969 75 76 —1 —2 —3 2 —5 —5 —5 0 
1970 98 94 4 0 4 2 —2 5 4 1 
1971 133 135 —3 —2 —4 4 — 1 — 1 —2 1 
1972 185 184 1 0 1 6 —6 1 1 1 
1973 249 251 —3 0 —3 7 —7 —3 —4 1 
1974 377 410 —33 0 —33 8 —9 —34 —35 1 
1975 510 586 —75 —5 —80 22 3 —55 —55 0 
1976 713 705 8 —5 3 19 —27 —5 —9 4 
1977 l .003 1.028 —25 —5 —31 39 —26 — 18 —21 4 
1978 1.637 1.653 — 16 —23 —39 57 —56 —38 —46 8 
1979 2.480 2.491 — 11 — 11 —22 41 4 23 22 1 
1980 3.929 3.790 139 —8 131 83 —152 62 45 17 

1981: 1 ) 
Jan. 326 346 —20 0 —20 —9 —33 —61 —53 —9 
Febr. 698 728 —30 —5 —36 — 15 —40 —90 — 114 24 
Mars 1.102 1.211 — 109 —6 — 115 —20 —56 — 190 — 192 2 
Apríl 1.501 1.647 — 146 —6 — 152 —23 —35 —209 —216 6 
Maí 2.036 2.092 —57 —6 —63 10 —88 — 141 — 144 3 
Júní 2.543 2.605 —62 —6 —69 60 —74 —82 —78 —4 
Júlí 3.024 3.120 —96 —9 — 105 74 —61 —91 —71 —20 
Ágúst 3.556 3.609 —54 —8 —62 95 —77 —44 —38 —6 
Sept. 4.050 4.112 —62 —8 —70 124 —80 —27 —12 — 15 
Okt. 4.602 4.587 14 — 10 5 122 —73 53 65 — 12 
Nóv. 5.285 5.067 218 — 10 208 124 —151 180 153 27 
Des. 5.997 5.911 86 — 13 73 113 —14 172 158 14 
1 ) G r e i ð s l u g r u n n u r : Frá á r s b y r j u n til loka m á n a ð a r . 
He imi ld : Rik is re ikn ingur og m á n a ð a r y f i r l i t r i k i sbókha lds . 

16. tafla. Skipting ríkistekna eftir tekjustofnum. 
Beinir skattar Óbeinir skattar 

Tekju- og Sölu-
ÁTVR 

Vöru- Aðflutn,- Aðrar Tekjur 
M.kr. eignarsk. Aðrir Alls skattur 1) ÁTVR gjald gjöld Aðrir Alls tekjur alls 
1968 8 0 8 13 7 1 20 18 59 1 67 
1969 9 0 9 15 8 1 23 18 65 1 75 
1970 11 0 11 27 9 1 29 20 85 2 98 
1971 15 — 15 35 11 1 38 30 116 2 133 
1972 43 43 43 17 2 45 34 140 2 185 
1973 57 — 57 57 22 2 63 45 189 3 249 
1974 59 — 59 119 33 2 91 70 314 4 377 
1975 61 61 179 47 14 101 101 442 8 510 
1976 92 92 249 61 40 119 140 610 12 713 
1977 110 — 110 362 82 62 169 199 873 19 1.003 
1978 239 41 280 536 125 91 258 318 1.327 29 1.637 
1979 410 53 462 774 173 153 333 533 1.966 52 2.480 
1980 571 78 649 1.368 262 276 461 812 3.179 101 3.929 

1 ) O r k u j ö f n u n a r g j a l d með ta l i ð 1980. 
He imi ld : R ik i s re ikn ingur . 
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17. tafla. Skipting ríkisútgjalda eftir málefnaflokkum. 
Heilbr 

Almenn Mennta- og velf. 
M.kr. mál mál mál 
1968 8 11 23 
1969 9 13 27 
1970 12 17 33 
1971 15 24 46 
1972 22 31 69 
1973 30 43 97 
1974 46 66 146 
1975 63 83 220 
1976 83 114 270 
1977 125 162 409 
1978 199 268 664 
1979 309 389 990 
1980 471 615 1.517 

- Niður- Land- Sjávar- Iðn-
greiðslur búnaður útvegur aður 

6 5 5 0 
5 7 2 0 
6 7 2 0 

16 8 3 1 
17 8 3 1 
21 12 6 2 
37 22 11 3 
56 28 26 4 
52 37 20 4 
58 58 25 6 

118 92 38 9 
225 121 48 14 
270 173 66 30 

Orku- Sam- Ýmis- Gjöld 
vinnsla göngur legt alls 

1 8 2 69 
1 10 2 76 
2 12 2 94 
2 18 2 135 
4 23 6 184 
2 30 8 251 

16 48 16 410 
12 69 25 586 
12 79 35 705 
26 104 56 1.028 
34 148 83 1.653 
91 212 93 2.491 

135 377 135 3.790 

H e i m i l d : R ik i s re ikn ingur . 

18. tafla. Skipting ríkisútgjalda eftir tegundum. 
Rekstrartilfœrslur 

Sam- Til alm. - Niður- Fjár- Fjármagns- Gjöld 
M.kr. neysla Vextir trygginga greiðslur Annað Alls festing tilfærslur alls 
1968 18 1 15 6 12 32 4 13 69 
1969 22 2 19 5 8 33 5 15 76 
1970 27 2 25 6 8 39 8 17 94 
1971 36 2 35 16 13 65 14 19 135 
1972 50 3 57 17 13 87 16 27 184 
1973 71 5 81 21 19 122 21 33 251 
1974 112 8 116 37 51 204 30 57 410 
1975 146 18 165 56 54 275 48 99 586 
1976 203 24 199 52 60 311 47 121 705 
1977 356 34 232 58 122 413 80 146 1.028 
1978 569 65 429 118 174 720 96 202 1.653 
1979 855 77 660 225 260 1.145 143 272 2.491 
1980 1.328 90 1.040 270 390 1.700 288 384 3.790 

H e i m i i d : R ík i s re ikn ingur . 
19. tafla. Seðlar og mynt. 

1980 
Seðlar og 

Seðlar og Meðaltal mynt að frádr. Seðlar og 
mynt í hvers seðlasj. banka mynt í 

Í millj.kr. mánaðarlok mánaðar og sparisjóða mánaðarlok 
Janúar 170 182 144 305 
Febrúar 180 182 158 312 
Mars 194 191 165 325 
Apríl 191 203 163 372 
Maí 812 218 185 412 
Júní 214 247 179 396 
Júlí 219 229 187 464 
Ágúst 215 226 184 427 
September 207 217 173 402 
Október 219 223 189 422 
Nóvember 229 229 196 488 
Desember 237 301 220 444 

89 

1981 

Meðaltal 
hvers 

mánaðar 
313 
314 
325 
363 
414 
422 
449 
440 
428 
440 
453 
504 

Seðlar og 
mynt að frádr. 
seðlasj. banka 
og sparisjóða 

246 
256 
264 
308 
343 
322 
391 
353 
323 
352 
395 
393 



20. tafla. Skipting seðla og myntar eftir stærð í árslok. 
1978 1979 1980 1981 

21. tafla. Ávísanaskipti. 
1979 1980 1981 

Heildar- Fjöldi Heildar- Fjöldi Heildar- Fjöldi 
fjárhæð tékka fjárhœð tékka fjárhæð tékka 

M.kr. Þús.stk. M.kr. Þús.stk. M.kr. Þús.stk. 
Janúar 909 607 1.441 716 2.252 649 
Febrúar 986 621 1.626 765 2.330 688 
Mars 1.171 676 1.760 811 2.688 787 
Apríl 1.129 663 1.792 785 2.862 755 
Maí 1.307 727 2.082 838 3.211 749 
Júní 1.262 703 2.035 843 3.424 812 
Júlí 1.379 745 2.248 898 3.775 826 
Ágúst 1.433 733 1.986 796 3.468 800 
September 1.430 689 2.254 889 3.693 843 
Október 1.651 797 2.553 929 4.022 873 
Nóvember 1.619 767 2.355 835 4.236 885 
Desember 1.850 868 2.925 1.005 5.254 1.030 

Samtals 16.125 8.596 25.057 10.110 41.215 9.697 



22. tafla. Úr peningamálum. 
Lausafj.staða innl.st. 

Staða 
í lok Erl. Útlán2) Peningamagn Heildar-

Við 
Endurl. 

tíma- eignir, Banka- Seðla- Innláns- innlán Við erlent 
bils nettó 1) kerfi banki stofn. I3) II4) I I 5 ) innl.st. Samtals útlönd lánsfé 6 ) 
í m.kr. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
1965 20 89 3 86 27 77 95 85 4 — 3 
1966 21 100 1 99 28 82 106 96 — 1 4 
1967 13 114 7 107 26 82 111 101 —4 —2 5 
1968 1 131 12 119 29 88 120 111 —8 —4 8 
1969 21 150 16 134 38 109 148 136 2 1 3 
1970 33 178 18 161 47 135 182 168 — —3 1 
1971 48 212 17 196 57 160 219 202 —7 —4 7 
1972 62 248 13 235 70 192 259 238 —8 —5 8 
1973 63 341 28 313 97 259 344 318 — 10 —4 14 
1974 21 519 61 458 125 336 439 405 — 19 6 55 
1975 —33 696 135 561 171 441 566 523 16 12 126 
1976 —3 865 158 708 207 548 750 694 22 12 166 
1977 62 1.183 174 1.009 306 783 1.079 992 53 17 216 
1978 204 1.719 300 1.419 432 1.122 1.605 1.484 130 34 388 
1979 447 2.530 300 2.230 625 1.677 2.503 2.345 135 47 579 

1980: 
Jan. 435 2.655 319 
Febr. 406 2.801 342 
Mars 388 3.016 395 
Apríl 471 3.180 385 
Maí 506 3.216 359 
Júní 453 3.349 382 
Júlí 531 3.400 365 
Ágúst 530 3.486 350 
Sept. 660 3.533 330 
Okt. 734 3.644 328 
Nóv. 844 3.764 290 
Des. 982 3.858 343 

2.336 603 1.679 2.531 
2.459 651 1.750 2.624 
2.621 691 1.830 2.718 
2.795 789 1.980 2.891 
2.857 805 2.043 2.961 
2.967 770 1.990 2.962 
3.035 797 2.061 3.012 
3.136 769 2.052 3.014 
3.203 794 2.103 3.082 
3.316 864 2.217 3.214 
3.474 934 2.332 3.341 
3.515 1.012 2.775 4.139 

2.387 —35 32 563 
2.466 —56 36 566 
2.554 —29 34 517 
2.729 22 44 521 
2.777 111 29 636 
2.747 — 118 70 631 
2.824 —54 27 674 
2.829 — 138 47 693 
2.910 —39 91 842 
3.025 16 60 848 
3.145 83 68 938 
3.919 319 78 1.129 

1981: 
Jan. 1.118 4.129 401 
Febr. 1.130 4.294 521 
Mars 1.106 4.564 584 
Apríl 1.244 4.889 603 
Maí 1.190 5.206 513 
Júní 1.244 5.349 416 
Júlí 1.441 5.546 460 
Ágúst 1.621 5.602 393 
Sept. 1.608 5.703 356 
Okt. 1.658 6.004 290 
Nóv. 1.778 6.385 313 
Des. 1.696 6.383 309 

3.608 1.038 2.886 4.317 
3.773 1.099 3.008 4.507 
3.980 1.095 3.076 4.633 
4.286 1.328 3.387 4.978 
4.693 1.379 3.540 5.178 
4.933 1.411 3.703 5.400 
5.086 1.486 3.946 5.698 
5.209 1.478 3.949 5.755 
5.374 1.394 3.885 5.738 
5.714 1.464 4.051 5.943 
6.072 1.779 4.348 6.271 
6.074 1.640 4.878 7.093 

4.071 203 17 1.121 
4.251 223 56 1.125 
4.369 204 51 1.215 
4.671 309 102 1.211 
4.835 223 42 1.230 
5.078 113 13 1.308 
5.308 198 44 1.346 
5.402 185 50 1.489 
5.415 132 47 1.483 
5.591 76 76 1.531 
5.876 152 —4 1.628 
6.700 259 66 1.791 
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23. tafla. 0r reikningum Seðlabankans. 

Staða 
í lok 
tíma-

Kröfur að frádregnum innstæðum 1) 
Ríkis- Ríkis- Fjárf- Innl,- Endur- Bundnar Grunn-

Opinb. 
Seðlar sjóðir í 

og mynt vörslu 
bils sjóður stofn. lánasj. stofn. Aðrir kaup innst. fé2) í umf. Seðlab. 
í m.kr. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
1965 3 —5 3 —7 — 12 14 28 10 — 

1966 — —4 3 —6 1 13 17 30 10 1 
1967 2 —3 5 —4 1 13 19 31 10 1 
1968 6 —2 6 —1 2 14 21 33 9 3 
1969 7 — 1 — 10 2 19 26 42 11 2 
1970 2 3 — — 18 7 17 34 51 14 4 
1971 3 — 1 2 — 16 7 21 40 61 17 14 
1972 2 — 1 7 —16 2 27 47 76 21 15 
1973 6 8 3 —21 1 40 68 105 26 22 
1974 35 13 —3 45 2 82 86 133 34 41 
1975 93 11 10 38 2 125 114 179 43 26 
1976 110 19 1 23 1 160 159 244 56 45 
1977 146 3 —8 31 1 265 225 378 87 71 
1978 261 18 — 10 — 15 1 397 329 587 122 196 
1979 286 —3 —57 —28 1 587 533 866 158 239 
1980: 
Jan. 292 9 —61 — 14 
Febr. 297 22 —43 30 
Mars 357 16 —41 60 
Apríl 363 5 —42 43 
Maí 366 —21 —55 20 
Júní 326 41 —82 167 
Júlí 332 18 —75 96 
Ágúst 311 23 —69 162 
Sept. 285 28 —45 145 
Okt . 282 30 —36 84 
Nóv. 255 19 —42 110 
Des. 298 17 —37 —197 

1 540 627 869 144 249 
1 567 634 889 158 252 
1 644 658 937 164 250 
1 702 685 973 162 258 
1 733 735 1.064 184 203 
1 725 747 1.040 179 205 
1 756 741 1.055 187 200 
1 737 760 1.070 184 199 
1 771 761 1.066 173 217 
1 821 785 1.122 188 223 

— 942 818 1.193 196 227 
10 992 941 1.521 220 256 

1981: 
Jan . 368 —1 —50 —339 
Febr. 407 73 —44 —414 
Mars 487 41 —21 —414 
Apríl 533 16 —30 —372 
Maí 459 2 —76 — 189 
Júní 378 — 16 —54 —201 
Júlí 387 15 —83 —307 
Ágúst 340 — 1 — 101 —336 
Sept. 308 3 —82 —291 
Okt. 250 — 16 —44 — 163 
Nóv. 175 82 —56 —235 
Des. 226 —30 11 —504 

13 866 1.067 1.638 246 259 
17 871 1.106 1.681 256 256 
22 908 1.148 1.748 264 269 
21 1.040 1.182 1.853 308 302 
26 1.226 1.260 1.925 343 205 
28 1.242 1.365 1.996 322 223 
27 1.180 1.370 2.104 391 195 
28 1.192 1.425 2.220 353 212 
27 1.211 1.443 2.131 323 241 
26 1.262 1.463 2.257 352 287 
26 1.391 1.516 2.381 395 309 
26 1.392 1.778 2.537 393 385 

1 ) E n d u r l á n a ð erlent l áns fé er ekki tal ið m e ð . 2 ) H e i l d a r i n n s t æ ð u r i n n l á n s s t o f n a n a h j á S e ð l a b a n k a og ú tge fn i r seðlar og m y n t . H æ k k u n á þessum 
lið er j ö f n pen ingaú t s t r eymi úr S e ð l a b a n k a n u m , sem s a m a n s t e n d u r af l á n u m og g j a l d e y r i s k a u p u m u m f r a m sö lu . A f l a t r y g g i n g a r s j ó ð u r , V e r ð j ö f n -
u n a r s j ó ð u r f i sk iðnaða r in s , J ö f n u n a r s j ó ð u r sve i ta r fé laga , V e r ð h æ k k u n a r r e i k n i n g u r ú t f l u t n i n g s b i r g ð a , T r y g g i n g a r s j ó ð u r f iskiskipa og o r l o f s f é . 
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24. tafla. Innlán og útlán innlánsstofnana. 
Flokkun eftir tegundum og stofnunum 

Staða í millj.kr. í árslok 1974 1975 
I n n I á n : 

Hlaupareikningar 55 82 
Sparisjóðsávísanareikningar 37 47 
Gíróreikningar 1 1 
Frá dregin millibankainnlán veltiinnl. — —1 
Frá dregnir óuppgerðir tékkar —1 —2 
Almennar bækur 212 271 
Vaxtaaukareikningar, 3 mánaða . . . — — 
Vaxtaaukareikningar, 12 mánaða . . — — 
Aðrir reikningar með uppsagnarfresti 98 123 
Vísitölubundnar innstæður — — 
Frá dregin millibankainnl. spariinnl. —1 — 
Geymslufé v/innflutnings 5 2 
Gjaldeyrisreikningar — — 
Heildarinnlán 405 523 
Landsbanki 135 176 
Útvegsbanki 46 55 
Búnaðarbanki 74 97 
Iðnaðarbanki 21 27 
Verzlunarbanki 20 25 
Samvinnubanki 26 36 
Alþýðubanki 9 11 
Sparisjóðir 62 81 
Innlánsdeildir kaupfélaga 14 18 
Póstgíróstofa 1 1 
Frá dregnir óuppgerðir tékkar —1 —2 
Frá dregin millibankainnlán —1 —1 

Ú t 1 á n : 
Greiddar óinnleystar ábyrgðir 5 6 
Yfirdrát tar lán 1 ) 96 87 
Afurðalán 92 146 
Víxlar 177 206 
Skuldabréf og vaxtabréf 76 101 
Vaxtaaukalán — — 
Vísitölubundin lán — — 
Útlán innlánsdeilda kaupfélaga . . . . 11 15 
Frá dregin millibankaútlán — — 
Heildarútlán 458 561 
Landsbanki 198 240 
Útvegsbanki 75 81 
Búnaðarbanki 67 88 
Iðnaðarbanki . . . 17 23 
Verzlunarbanki 17 21 
Samvinnubanki 21 27 
Alþýðubanki 7 9 
Sparisjóðir 43 56 
Innlánsdeildir kaupfélaga 11 15 
Póstgiróstofa 1 1 
Óuppgerðir tékkar 1 1 
Frá dregin millibankaútlán — — 

1 ) Þa r m e ð ta ldir ó u p p g e r ð i r t é k k a r 1974—1975. 2 ) B r á ð a b i r g ð a t ö l u r . 

1976 1977 1978 1979 1980 19812) 
96 132 192 296 503 755 
57 89 120 175 287 473 

2 4 6 8 20 26 
—2 1 —2 c —5 C —3 g —5 1 "> 

—6 
1 341 —J 477 J 684 1.021 1.689 j 3.103 

— — — 100 220 370 
101 193 356 609 953 854 
93 94 111 109 147 — 

— — — — 35 977 
— —1 — 1 —2 —2 — 10 

7 9 16 8 9 13 
— — 11 32 76 146 

694 992 1.484 2.345 3.919 6.700 
245 348 529 822 1.353 2.312 

73 105 146 230 386 602 
123 181 274 431 717 1.247 
35 48 77 127 223 368 
34 45 62 90 151 265 
46 69 100 171 288 497 
11 15 23 40 71 146 

106 153 228 364 607 1.056 
23 31 51 77 124 200 

1 4 5 6 19 25 
— 1 —5 —5 —8 — 12 —1 
—2 —3 —6 —5 —7 —16 

8 13 28 64 97 102 
83 104 125 162 262 362 

195 325 476 769 1.181 1.899 
251 301 366 448 544 852 
124 150 168 193 212 ^ 1.585 29 89 215 497 872 / 

— — — 35 254 1.126 
19 26 42 63 

— 1 
96 

—4 
153 
—4 

708 1.009 1.419 2.230 3.515 6.074 
298 425 599 946 1.498 2.626 
103 155 180 275 399 579 
112 162 244 378 600 1.058 
28 38 60 97 171 290 
26 33 46 66 98 176 
40 55 78 129 207 383 
10 12 16 24 42 89 
72 100 152 241 391 713 
19 26 42 63 96 153 
— 3 3 11 16 10 

— 1 —4 —4 
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25. tafla. Lánaflokkun innlánsstofnana. 
Staða í millj.kr. í árslok 1974 1975 
Ríkissjóður og ríkisstofnanir 7 7 
Bæja r -og sveitarfélög 12 13 
Lánastofnanir 23 29 

Fjárfestingarlánasjóðir 23 29 
Aðrar lánastofnanir — — 

Fyrirtæki 338 416 
Landbúnaður 45 72 
Sjávarútvegur 102 122 
Verslun 87 106 

Samvinnuverslun 28 34 
Olíufélög 16 19 
Önnur verslun 44 53 

Iðnaður 61 73 
Byggingarverktakar íbúðarhúsnæðis 6 
Aðrir byggingarverktakar 6 5 
Samgöngur 16 14 
Raforkumál 1 1 
Þjónustustarfsemi 13 15 
Annað, ósundurliðað 1 1 

Einstaklingar 77 96 
Íbúðabyggingar 48 57 
Annað 30 38 

Útlán, alls 458 561 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 
12 11 20 31 82 161 
14 23 37 49 60 97 
38 51 66 81 121 189 
37 50 65 79 114 176 

1 1 1 3 7 14 
514 747 1.039 1.633 2.548 4.286 

96 153 240 378 532 800 
161 264 333 501 817 1.421 
124 153 217 373 598 977 
44 54 77 113 190 295 
17 17 25 85 137 167 
63 82 116 175 272 515 
86 114 159 244 380 681 

8 8 12 16 28 44 
7 7 11 13 21 34 

15 26 32 56 85 155 
— 1 2 1 7 9 
17 21 34 50 80 167 

130 178 257 436 703 1.340 
77 105 156 273 456 782 
53 72 101 162 247 559 

708 1.009 1.419 2.230 3.515 6.074 

26. tafla. Samandregið greiðsluyfirlit fjárfestingarlánasjóða. 
Uppruni Ráðstöfun 

Tekin ný lán2) 



27. tafla. Lánaflokkun fjárfestingarlánasjóða. 1) 

Í millj.kr. Árleg ný útlán Útlán í árslok 
Lánþegar: 1977 1978 1979 1980 198P) 1978 1979 1980 
Rikissjóður og ríkisstofnanir 1 20 2 ) 16 4) 17 36 49 60 115 

Bæjar- og sveitarfélög 11 15 3) 16 40 67 72 93 184 

Innlánsstofnanir 1 0 0 0 8 3 4 4 

Atvinnufyrir tæki 135 183 275 376 647 763 1.095 1.681 
Landbúnaður 23 24 34 72 79 97 148 273 
Sjávarútvegur 66 104 137 142 288 490 660 930 
Verslun 4 10 20 34 65 20 38 100 
Iðnaður 27 31 62 104 162 123 185 322 
Byggingarverkt. íbúðarhúsnæðis . . . 11 8 16 11 32 17 28 25 
Aðrir verktakar 0 0 1 0 3 2 3 2 
Samgöngur 0 1 1 

0 
4 4 1 2 7 

Raforkumál 1 0 
1 
0 — — 2 18 1 

Þjónustustarfsemi 2 4 4 7 14 8 12 6 
Annað, ósundurl iðað 0 0 0 0 1 2 2 16 

Íbúðarlán til einstaklinga 59 93 151 228 378 311 459 679 

Útlán, alls 207 311 459 660 1.135 1.197 1.711 2.662 

Árleg ný útlán Útlán í árslok 
Í m i l l j . kr. 

Íbúðalánasjóðir , samtals . . . 
Byggsj.rikisins og Veðdeild L.Í. . . 
Byggingarsjóður verkamanna . . . 

Aðrir f járfes t ingar lánasj . , samtals . 
Stofnlánadeild landbúnaðarins . . 
Veðdeild Búnaðarbankans 
Framleiðnisjóður landbúnaðarins 
Fiskveiðasjóður Íslands 
Verslunarlánasjóður 
Stofnlánadeild samvinnufélaga . . 
Iðnlánasjóður 
Veðdeild Iðnaðarbankans 
Iðnþróunars jóður 
Iðnrekstrarsjóður 
Ferðamálasjóður 
Lánasjóður sveitarfélaga 
Byggðasjóður 
Landflutningasjóður 
Framkvæmdas jóður 

Útlán alls, til annarra en sjóða 
Innbyrðis lán s jóðanna 

Frá Framkvæmdas jóði 
Frá Iðnþróunarsjóði 
Frá Byggingarsjóði ríkisins 
Frá Byggðasjóði 

1) B r á ð a b i r g ð a t a l a . 



29. tafla. Samandregið greiðsluyfirlit einstakra fjárfestingarlánasjóða 1981. 
Uppruni Ráðstöfun 

Eigið 
Hreyfingar í millj.kr. 

Byggingarsj. rikisins og Veðdeild L. Í. 3) . 
Byggingarsjóður verkamanna 
Stofnlánadeild landbúnaðarins 
Veðdeild Búnaðarbankans 
Framleiðnisjóður landbúnaðarins 
Fiskveiðasjóður 
Verslunarlánasjóður 
Stofnlánadeild samvinnufélaga 
Iðnlánasjóður 
Veðdeild Iðnaðarbankans 
Iðnþróunarsjóður 
Iðnrekstrarsjóður 
Ferðamálasjóður 
Lánasjóður sveitarfélaga 
Byggðasjóður 
Landflutningasjóður 
Framkvæmdasjóður 
Frádráttur v/innbyrðis lánaviðskipta: 

Byggingarsj. ríkis. til Byggsj.verkam. 
Framleiðnisjóður til Stofnlánad. . . . 
Framkvæmdasj . til ýmissa sjóða . . . 

Fjárfestingarlánasjóðir, alls 

Skatt-
tekjur 

og 

Tekin ný lán2) 
Fjárf-
lána-

Líf-
eyris-

Önnur 
innlend Erlend 

Innstœðu-
og sjóðs-
breytingar Ný 

nettó1) framlög sjóðir sjóðir lán lán (— = lækkun) útlán 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

—68 49 — 125 209 — 23 292 
12 83 5 8 — — —3 111 

—30 C 43 i 41 11 A — 6 59 
J —4 í 5 

* * 

0 2 
18 72 99 — 22 — —2 212 
6 — 7 23 — — —1 37 
4 — 7 17 1 — 1 27 

27 17 51 — — — 1 93 
0 — — 31 — — 0 32 

37 n — — — 1 7 5 j 39 
—Z 

2 
/ 
0 4 —3 J 9 

7 14 33 — — — 1 54 
46 38 39 — 23 — 24 122 
— 0 4 — — — 0 4 
28 70 55 171 —3 327 

2 —2 
—5 

—285 
— — — — 

—5 
—285 

79 327 285 313 179 48 1.135 
1 ) Sjá a t h u g a s e m d við 26. t ö f l u . 2) B r á ð a b i r g ð a l á n , ne t tó , inn i fa l in . L á n a h r e y f i n g a r milli s j ó ð a eru sýndar í 3. dá lk i , en he i ldaráhr i f þe i r ra eru þ u r r k u ð 
út m e ð s é r s t ö k u m f r á d r á t t a r l i n u m . 3 ) B r á ð a b i r g ð a t ö l u r . 

30. tafla. Greiðsluyfirlit lífeyrissjóða. 
Bráðab.-
tölur Áætlun 

Í millj.kr. 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
Uppruni fjármagns: 286 420 Eigið framlag, nettó 13 22 32 51 96 164 286 420 

Innborgaðar afborganir 5 8 11 17 26 32 63 
Innborgaðir vextir 9 17 26 41 78 138 241 
Kostnaður o.f l . , nettó — 1 —3 —5 —7 —8 —6 — 18 

Framlög, nettó 29 40 53 76 126 186 280 430 
Iðgjöld 40 54 76 112 189 290 458 

Frá dregst: 
Lífeyrisgreiðslur — 10 — 14 —21 —35 —62 — 103 — 175 
Endurgreidd iðgjöld — 1 — 1 — 1 —1 — 1 — 1 —3 

Uppruni = ráðstöfun: 43 62 86 127 222 350 566 850 
Ráðstöfun fjármagns: 491 Útlán og skuldabréfakaup 35 56 82 118 184 287 491 900 

Rikissjóður og ríkisstofnanir 0 0 1 1 1 2 19 
Bæjar- og sveitarfélög 0 0 0 0 1 2 2 
Fjárfestingarlánasjóðir 9 13 21 31 63 124 197 285 
Atvinnufyrirtæki 1 2 2 5 6 4 11 
Einstaklingar (sjóðfélagar o.fl.) . . . . 26 40 58 82 113 155 262 

Innstæðu- og sjóðsbreytingar 7 7 4 9 38 63 75 —50 



31. tafla. Úr reikningum lánastofnana.1) 

Staða í árslok Hreyfingar 
Brbt. Áætlun 

Í millj.kr. 1978 1979 1980 1977 1978 1979 1980 1981 
Eignir: 
Erlendar eignir til skamms tíma, nettó 204 447 982 60 145 178 298 413 
Útlán og endurlánað erlent lánsfé 3.580 5.283 8.455 586 1.039 1.486 2.645 4.475 

Ríkissj. og ríkisstofnanir 378 400 585 23 162 22 104 82 
Bæjar- og sveitarfélög 133 204 408 12 36 57 143 327 
Atvinnufyrir tæki 2.142 3.230 5.194 380 578 949 1.648 2.581 

Landbúnaður 339 527 807 76 106 166 215 325 
Sjávarútvegur 1.034 1.431 2.134 191 237 310 510 920 
Verslun 293 537 907 42 106 245 339 446 

Samvinnufélög 102 150 267 18 32 48 89 132 
Olíufélög 59 184 314 3 34 125 130 21 
Aðrir (kaupmenn) 132 203 326 21 40 71 120 293 

Iðnaður 303 465 879 50 76 144 357 588 
Byggingarverkt. íbúðarhúsnæðis . 29 45 52 11 11 20 22 47 
Aðrir byggingarverktakar 14 16 24 —3 4 2 9 26 
Samgöngur 51 100 246 15 14 49 145 96 
Raforkumál 14 23 11 — 12 4 —9 5 7 
Þjónustustarfsemi 43 62 86 5 16 18 36 107 
Annað, ósundurliðað 21 25 48 5 4 3 11 18 

Einstaklingar 931 1.449 2.268 171 263 458 711 1.485 
Íbúðarlán 830 1.287 2.021 152 234 397 626 1.174 
Annað 101 162 247 19 29 61 85 312 

Eignir = skuldir 3.788 5.730 9.437 645 1.184 1.664 2.903 4.888 
Skuldir: 
Lántökur , nettó 888 1.266 2.124 80 203 259 593 688 

Innlend lán 340 471 639 38 21 29 10 39 
Erlend lán 548 795 1.485 41 182 230 583 649 

Bankakerfið 370 561 1.122 49 160 191 561 585 
Fjárfestingarlánasjóðir 178 234 363 —8 22 39 22 64 

Innstæður, seðlar og mynt 1.711 2.594 4.149 347 608 878 1.556 3.104 
Eigið fé og annað, nettó 1.189 1.869 3.164 219 373 527 754 1.096 

Bankakerfið 112 175 392 16 45 4 —21 —94 
Fjárfestingarlánasjóðir 431 613 879 93 132 205 272 440 
Lífeyrissjóðir 646 1.081 1.893 110 196 318 503 750 

1 ) L á n a s t o f n a n i r e ru : b a n k a k e r f i ð , f j á r f e s t i n g a r l á n a s j ó ð i r og l í feyr iss jóði r . Innbyrð i s viðskipt i l á n a s t o f n a n a eru ekki talin m e ð . S t aða í árs lok inn ihe ldur 
bókha lds leg t e n d u r m a t , sem k e m u r ekki f r a m í h r e y f i n g u m 
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Í millj.kr. 
Eignir: 
Erlendar eignir í frjálsum gjaldeyri 

Gull : 
Sérstök dráttarréttindi Alþjóðagjaldeyrissjóðsins 
Gjaldeyrisstaða við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn 
Erlendir bankar o.fl 
Erlend verðbréf og ríkisvíxlar 

Mótvirði innstæðna Alþjóðagjaldeyrissjóðsins 
Innlánsstofnanir 

Reikningsskuldir 
Önnur stutt lán 
Verðbréf 
Endurkaup, gengisbundin 
Önnur endurkaup 
Endurlánað erlent lánsfé 

Fjárfestingarlánastofnanir 
Reikningsskuldir 
Verðbréf 
Endurlánað erlent lánsfé 

Ríkissjóður og ríkisstofnanir 
Aðalviðskiptareikningur ríkissjóðs 
Ríkisvixlar 
Viðskiptareikningar ríkisstofnana 
Verðbréf 
Endurlánað erlent lánsfé 

Aðrir aðilar 
Ýmsir reikningar 
Verðbréf bæjar - og sveitarfélaga 
Verðbréf sjóða í opinberri vörslu 
Önnur verðbréf 
Endurlánað erlent lánsfé 

Gengisbreytingareikningar 
Ýmislegt 
Eignir = skuldir 
Skuldir: 
Seðlar og mynt 
Innlánsstofnanir 

Almennar innstæður 
Innstæður á uppsagnarreikningum 
Bundnar innstæður 
Gjaldeyrisinnstæður 
Hlutdeild í ríkisvíxlum 

Fjárfestingarlánastofnanir 
Ríkissjóður og ríkisstofnanir 

Aðalviðskiptareikningur ríkissjóðs 
Reikningar ríkisstofnana 

Sjóðir í vörslu opinberra aðila 
Innstæður Alþjóðabankans og systurstofnana hans . 
Innstæður Alþjóðagjaldeyrissjóðsins 
Erlendar skuldir ífrjálsum gjaldeyri til skamms tíma 
Vöruskiptareikningar 
Erlend lán til langs tíma 
Mótvirði úthlutunar SDR 
Ýmislegt 
Gengisbreytingareikningar 
Eiginfjárreikningar 
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32. tafla. Efnahagsreikningu 
Árslok 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 
92 165 228 467 648 1.104 

2 2 4 6 9 13 
10 4 1 7 1 14 
12 13 15 30 28 71 
24 106 127 198 201 306 
44 40 75 226 409 700 
34 38 45 90 123 270 

182 245 333 459 682 1.105 
7 21 9 32 22 

17 13 10 22 25 35 
32 26 21 12 6 18 

— — — 302 602 
125 160 265 397 285 390 

8 39 16 19 32 38 
32 38 36 37 33 38 1 
30 21 24 20 16 18 
2 11 12 17 17 19 

137 163 201 346 411 463 
50 19 22 99 3 10 

— — 85 40 
17 22 7 25 14 34 
31 19 16 37 277 345 
39 103 156 185 32 34 
2 3 4 4 4 15 
i i l 1 — 

i i 
— — — 

1 1 1 1 2 3 4 15 
4 1 — — 

2 3 4 11 39 63 

485 656 851 1.414 1.940 3.058 

47 60 92 130 171 237 
132 183 286 457 695 1.285 

18 24 61 119 129 278 
— 1 7 3 

114 159 225 329 533 941 
— — — 8 23 60 "3 
19 26 32 30 i 73 

J 

56 
17 19 33 41 108 124 
1 2 2 5 64 58 

16 17 31 36 44 66 
26 45 71 196 239 256 

1 1 1 3 4 5 
109 175 206 316 303 393 
44 46 24 69 63 72 
17 — — — — — 

36 56 43 57 63 93 
15 16 19 31 54 105 
10 15 17 21 34 68 

6 35 85 269 
12 14 21 28 48 95 



Seðlabankans 1975—1981. 
Mánaðarlok 1981 

Jan. Febr. Mars A p r í l Maí Júní 
1.312 1.322 1.356 1.404 1.355 1.454 

13 14 14 14 14 14 
33 30 16 12 10 10 
70 73 72 73 73 76 

329 305 336 307 302 414 
867 900 918 998 956 940 
269 277 276 277 278 290 
995 1.013 1.072 1.174 1.393 1.473 

38 49 70 41 48 92 
35 35 35 33 8 32 
18 18 23 23 73 72 

498 541 572 718 884 906 
368 330 336 322 342 336 

38 40 36 37 38 35 
40 43 53 52 47 48 

3 5 15 14 9 10 
18 19 19 19 17 17 
19 19 19 19 21 21 

492 607 701 726 663 527 
32 76 200 233 172 83 
40 40 40 40 40 40 
44 113 123 117 112 65 

344 344 305 305 306 306 
32 34 33 31 33 33 
18 22 27 27 31 33 

— — 2 1 1 2 

18 22 25 26 30 31 
50 47 68 63 65 60 

3.176 3.331 3.553 3.723 3.832 3.885 

305 312 325 372 412 396 
1.334 1.369 1.424 1.482 1.513 1.599 

196 190 197 218 168 150 
3 1 4 4 4 3 

1.066 1.107 1.148 1.182 1.260 1.365 
64 
c 

66 
c 

75 78 81 81 
J 

71 
J 

67 55 64 102 81 
101 100 147 150 175 137 

10 14 19 6 20 11 
91 86 128 144 155 126 

259 256 269 302 205 223 
7 6 6 6 6 6 

387 398 382 380 380 382 
86 120 188 153 98 126 
87 92 91 94 100 95 

128 132 131 132 132 138 
54 51 122 135 145 107 

262 333 318 358 469 500 
95 95 95 95 95 95 
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Júlí Ágúst Sept. Okt. Nóv. Des. 
1.604 1.801 1.742 1.740 2.086 1.890 

14 15 15 15 16 16 
1 34 18 13 50 33 

76 80 80 80 87 86 
439 548 353 378 522 456 

1.074 1.124 1.276 1.254 1.411 1.299 
291 307 306 306 330 328 

1.406 1.531 1.516 1.742 1.753 1.588 
78 95 133 243 142 6 
25 119 48 96 50 40 
87 87 90 108 135 119 

856 867 857 858 857 845 
324 325 354 404 534 547 

36 38 34 33 35 31 
51 48 36 49 50 104 
13 9 — 13 12 25 
17 18 18 18 19 61 
21 21 18 18 19 18 

540 520 466 452 520 502 
93 58 26 6 3 14 
40 40 40 40 40 40 
67 75 58 70 140 18 

306 311 310 304 304 352 
34 36 32 32 33 78 
33 33 33 31 31 74 

2 1 1 2 1 2 

31 32 32 29 30 30 
70 74 62 48 46 114 

3.995 4.314 4.161 4.368 4.816 4.600 

464 427 402 422 488 444 
1.641 1.793 1.728 1.835 1.894 2.093 

184 276 187 269 254 189 
4 4 4 3 4 4 

1.371 1.424 1.443 1.464 1.516 1.778 
82 89 94 99 120 122 

113 128 100 75 87 75 
108 150 128 192 237 233 

12 24 24 57 130 117 
96 126 104 135 107 116 

195 212 241 287 309 427 
6 6 7 7 7 7 

378 397 381 376 404 384 
116 134 101 81 223 196 
97 102 101 100 106 98 

139 146 146 146 157 156 
107 112 119 156 272 63 
536 612 612 596 537 — 

95 95 95 95 95 424 



33. tafla. Gengi erlendra gjaldmiðla samkvæmt skráningu Seðlabanka Íslands. 1) 

Meðalgengi Árslokagengi 
1978 1979 1980 1981 1980 1981 

Bandarískur dollar kaup 2,715 3,521 4,790 7,242 6,230 8,161 
sala 2,721 3,529 4,801 7,262 6,248 8,185 

Sterlingspund . . . . kaup 5,221 7,452 11,187 14,539 14,890 15,606 
sala 5,234 7,469 11,214 14,579 14,933 15,652 

Kanadískur dollar . . . • kaup 2,376 3,005 4,099 6,043 5,236 6,883 
saia 2,382 3,012 4,109 6,060 5,251 6,903 

Dönsk króna kaup 0,4958 0,6698 0,8506 1,0158 1,0340 1,1157 
sala 0,4970 0,6713 0,8526 1,0186 1,0370 1,1189 

Norsk króna , . . . kaup 0,5197 0,6960 0,9711 1,2598 1,2026 1,4053 
sala 0,5210 0,6976 0,9735 1,2633 1,2061 1,4094 

Sænsk króna kaup 0,6034 0,8220 1,1334 1,4265 1,4224 1,4731 
sala 0,6049 0,8239 1,1364 1,4304 1,4265 1,4774 

Finnskt mark kaup 0,6623 0,9076 1,2893 1,6788 1,6224 1,8735 
sala 0,6639 0,9097 1,2924 1,6835 1,6271 1,8790 

Franskur franki . . . . kaup 0,6062 0,8295 1,1345 1,3313 1,3738 1,4330 
sala 0,6077 0,8314 1,1373 1,3350 1,3777 1,4372 

Belgískur franki kaup 0,0869 0,1204 0,1640 0,1949 0,1973 0,2131 
sala 0,0871 0,1207 0,1644 0,1954 0,1979 0,2137 

Svissneskur franki kaup 1,5441 2,1215 2,8639 3,7056 3,5198 4,5415 
sala 1,5479 2,1264 2,8708 3,7160 3,5299 4,5548 

Hollensk flórina , . . . kaup 1,2636 1,7586 2,4125 2,9037 2,9228 3,3108 
sala 1,2667 1,7627 2,4183 2,9119 2,9313 3,3205 

V-þýskt mark kaup 1,3624 1,9276 2,6368 3,2045 3,1818 3,6311 
sala 1,3657 1,9320 2,6431 3,2134 3,1910 3,6418 

Ítölsk líra kaup 0,00321 0,00424 0,00559 0,00637 0,00670 0,00681 
sala 0,00322 0,00425 0,00561 0,00638 0,00672 0,00683 

Austurrískur schillingur . . . . . . kaup 0,1883 0,2646 0,3707 0,4549 0,4469 0,5188 
sala 0,1888 0,2652 0,3716 0,4562 0,4482 0,5203 

Portúgalskur escudo . , kaup 0,0614 0,0720 0,0957 0,1174 0,1177 0,1250 
sala 0,0617 0,0721 0,0959 0,1177 0,1180 0,1253 

Spænskur peseti kaup 0,0358 0,0525 0,0666 0,0783 0,0786 0,0839 
sala 0,0358 0,0526 0,0668 0,0785 0,0788 0,0842 

Japanskt yen kaup 0,01317 0,01605 0,02140 0,03281 0,03060 0,03712 
sala 0,01320 0,01609 0,02145 0,03290 0,03069 0,03723 

Írskt pund 2 ) kaup 11,641 11,818 12,923 
sala 11,674 11,852 12,961 

SDR 2 ) kaup 3,3988 4,5494 6,2292 8,5108 7,9458 9,4277 
sala 3,4072 4,5599 6,2440 8,5345 7,9687 9,4554 

' ) Sk rán ing l i lgreind i n ý k r ó n u m . 2 ) í r ska p u n d i ð var fyrst sk ráð 1. júlí 1980, og S D R var fyrs t s k r á ð 2. júlí 1979. 
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34. tafla. Nafnvextir á helstu flokkum inn- og útlána innlánsstofna. 
Innlánsvextir í % á ári 

Bundnar innstœður Vanskila-

Útlánsvextir í % á ári 

Vextir af innlendum gjaldeyrisreikningum í % á ári 
Af bandarískum Af enskum Af v.-þýskum Af dönskum 

dollurum pundum mörkum krónum 
Frá 27.12.77 5 5 2 5 

1.06.79 7 7 2 7 
1.06.80 7 9 5 7 

13.02.81 9 8 5 9 
1.06.81 10 8 7 10 



35. tafla. Vextir við Seðlabanka í % á ári. 

36. tafla. Bindiskyldu- og endurkaupahlutföll. 

Almenn bindiskylda Sérstök bindiskylda Endurkaup 
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