
Nd. 442. Nefndarálit [144. mál]
um frv. til lánsfjárlaga fyrir árið 1984.

Frá minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.

Samkvæmt upplýsingum frá ríkisstjórninni í yfirliti frá fjármálaráðuneytinu, dags. 3.
þ. m., er nú gert ráð fyrir að einungis 400-500 milljónir króna fáist á innlendum
lánsfjármarkaði í stað þeirra tæplega 800 milljóna sem lánsfjáráætlun og lánsfjárlög þessi
byggjast á, sbr. fylgiskjal I.

Þau lánsfjárlög, sem hér eru til afgreiðslu, eru því gersamlega óraunhæf samkvæmt mati
ríkisstjórnarinnar sjálfrar og allar forsendur lánsfjárlaganna í þessari mynd eru þannig
brostnar. Það er því bæði rangt og háskalegt að afgreiða lagafrumvarpið óbreytt og eins og
ekkert hafi í skorist. Það vekur falskar vonir, allar áætlanir einstakra stofnana og fyrirtækja
verða á röngum forsendum og allur eftirleikur verður þeim mun erfiðari.

Þá hefur komið fram í nefndinni að ríkisstjórnin áformar nú þegar stórfelldar erlendar
lántökur umfram lánsfjárlög. Hefur ekki verið gert ráð fyrir þeim lántökum í tengslum við
afgreiðslu þessa þingmáls. Hér má nefna lántöku vegna atvinnuveganna, lausaskulda
landbúnaðarins og lánsfjár handa sjávarútveginum ..

Eins og frumvarpið til lánsfjárlaga og lánsfjáráætlun liggja nú fyrir verður sú áætlun
m. a. dregin að ætlunin sé að stórskerða öll húsnæðislán á þessu ári og við það verður alls
ekki unað. Þess vegna birtir minni hl. hér á eftir sérstaka greinargerð um húsnæðismál sem
dæmi um einn meginþátt lánsfjáráætlunar.

Það sem nú þarf að gera er að endurskoða áætlunina frá grunni á raunhæfum forsendum
og endurmeta alla þætti. Með tilliti til þessa og þó einkanlega þess að þau áform, sem birtast
í frv. til lánsfjárlaga fyrir árið 1984, eru gersamlega óraunhæf að mati ríkisstjórnarinnar
sjálfrar er lagt til, eins og einsýnt verður að telja, að frv. verði vísað aftur til ríkisstjórnarinn-
ar til endurvinnslu.

Guðrún Agnarsdóttur. þingmaður Samtaka um kvennalista, hefur fylgst með starfi
nefndarinnar og stendur að áliti þessu.

Minni hl. leggur því til að málinu verði vísað til ríkisstjórnarinnar.

Alþingi, 13. mars 1984.

Guðmundur Einarsson,
fundaskr.

Kjartan Jóhannsson,
frsm.

Svavar Gestsson.
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Fylgiskjal I.

Áætluð staða ríkisfjármála A-hluta 1984.
Húsnæðismál.
Athugasemdir vegna húsnæðismálakafla lánsfjáráætlunar.
Byggingarsjóður ríkisins. Drög II að áætlun fyrir árið 1984.
Byggingarsjóður verkamanna. Áætlun fyrir 1984.
Svar við bréfi um húsnæðismál.
Bréf frá Húsnæðisstofnun ríkisins til Kjartans Jóhannssonar.
Tillaga frá fjármálaráðherra sem meiri hl. nefndarinnar vill ekki flytja.
Bréf biskups Íslands.
Flugleiðir, lendingargjöld o. fl.
Fiskveiðasjóður Íslands: Greiðsluáætlun 1984.
Framlög til sjóða og samanburður við lög.
Bréf Seðlabanka Íslands.
Bréf iðnaðarráðuneytis.

FJÁRMÁLARÁÐUNEYTIÐ
3. mars 1984.

Áætluð staða ríkisfjármála A-hluta á árinu 1984.
Að undanförnu hefur verið unnið að endurskoðun á stöðu ríkissjóðs A-hluta á árinu

1984. Í þessari greinargerð er fjallað um:
a) áhrif kjarasamninga á ríkisfjármálin,
b) horfur um tekjur ríkissjóðs,
e) útgjaldahorfur ríkissjóðs og
d) innlenda og erlenda lántöku A-hluta ríkissjóðs.

a) Áhrif kjarasamninga ríkisins við BSRB og BHM eru ámóta og samningur VSÍ og ASÍ.
Tekjur ríkissjóðs munu aukast um 200 mkr. á árinu 1984 vegna aukins kaupmáttar og
meiri verðlagsbreytinga innanlands en forsendur fjárlaganna fólu í sér. Útgjöld
ríkissjóðs vegna launa opinberra starfsmanna og hliðstæðrar hækkunar almannatrygg-
ingabóta eru aftur á móti metin alls 220 mkr.

b) Áætlun um ýmsa þætti ríkissjóðstekna á árinu 1984 hefur verið endurmetin. Heildar-
tekjur ríkissjóðs gætu numið um 427 mkr. hærri fjárhæð en fjárlög ársins gera ráð fyrir,
þar af 200 mkr. vegna kjarasamninga eða samtals 18 322 mkr. Þjóðhagsstofnun vinnur
nú að heildarendurskoðun tekjuáætlunar A-hluta ríkissjóðs fyrir árið 1984 og mun hún
liggja fyrir fljótlega.

e) Endurskoðuð áætlun um útgjöld A-hluta ríkissjóðs á árinu 1984 sýnir að heildarútgjöld
nemi 20 299 mkr. sem er 2015 mkr. hærri fjárhæð ,,~ fj:írlög ársins 1984 áforma, þar af
um 220 mkr. vegna áhrifa kjarasamninga.

Í fyrsta lagi eru útgjöld sem ekki hefur verið gert ráð fyrir við afgreiðslu fjárlaga.
Hér má nefna almannatryggingar, sýslumenn og bæjarfógeta, grunnskóla O.fl. Til þessa
flokks má telja 500-600 mkr.

Í öðru lagi eru útgjöld sem ekki voru þekkt við afgreiðslu fjárlaga, alls 500-600
mkr. Hér má nefna lán vegna loðnudeildar Verðjöfnunarsjóðs frá 1981 sem fellur á
Ríkisábyrgðasjóð, útgjöld vegna Straumsvíkurhafnar , yfirdráttarvextir sem leiða af
auknum hallarekstri ríkissjóðs O.fl.

Í þriðja lagi útgjöld ríkissjóðs sem áformað var við afgreiðslu fjárlaga að kæmu til
lækkunar á árinu 1984. Það eru útgjöld almannatrygginga, alls um 300 mkr., og

2



Lánasjóður ísl. námsmanna 100 mkr. Þá ákvað ríkisstjórnin að auka niðurgreiðslur á
rafhitun um 80 mkr. og horfur eru á að útflutningsbætur af landbúnaðarafurðum reynist
hærri en nemur fjárveitingu í fjárlögum. Alls eru þetta um 600 mkr.

d) Áætlað er að opinberir aðilar afli innanlands lánsfjár, alls tæpar 800 mkr., þ.e. til
ríkissjóðs 358 mkr. og 437 mkr. til húsnæðislánakerfisins. Í þessari áætlun er hins vegar
gert ráð fyrir að 400-500 mkr. aflist á innlendum markaði í stað 800mkr. og er innlend
fjáröflun ríkissjóðs lækkuð um 200 mkr. vegna þessa.
Án aðgerða stefnir í umtalsverðan greiðsluhalla hjá ríkissjóði í árslok 1984. Sá halli gæti

numið milli 1,5-2,0 milljörðum króna.

Fjárhæðir í mkr.:

Tekjur .
Gjöld .

Fjárlög 1984 Breyting
Áætluð staða

31112'84

Rekstrarafkoma .
Lánajöfnuður .
Viðskiptareikningur .

17895
18284

427
2015

18322
20299

(389)
415
(20)

(1 588)
(183)
(80)

(1977)
232

(100)
Greiðsluafkoma 6 (1 851) (1 845)

Fylgiskjal II, 1.

Athugasemdir vegna húsnæðismálakafla lánsfjáráætlunar.

I) Um innstreymi í Byggingarsjóð ríkisins.
Gert er ráð fyrir venjulegum tekjuliðum í lánsfjáráætlun, auk þess sem nýir liðir koma

fram. Við meðferð nefndarinnar hefur fjöldi manna komið til viðtals vegna þessa, meðal
annars félagsmálaráðherra. Við yfirferð yfir málin hefur eftirfarandi m. a. komið fram:

Skyldusparnaður. Í lánsfjáráætlun er gert ráð fyrir því að skyldusparnaður skili um 45
millj. kr. á árinu 1984. Húsnæðisstofnun telur þetta óvarlegt með tilliti til þeirrar
öfugþróun ar sem hefur átt sér stað í þessum efnum á liðnum árum þar sem skyldusparnaður
hefur ekki skilað húsnæðiskerfinu því fjármagni sem gert hafði verið ráð fyrir. Þannig var
staðan neikvæð á s. I. ári um 8 millj. kr. og í greinargerð Húsnæðisstofnunar segir að "fyrstu
tölur benda til þess að hann sé neikvæður um rúmar 30 millj. kr. Það sem af er febrúar er
hann neikvæður um rúmar 5 millj. kr." Þess vegna er eðlilegra að miða við áætlun
Húsnæðisstofnunar, dags. 7. febrúar s. I. Þarna skakkar því um 75 millj. kr. frá
lánsfjáráætlun.

Atvinnuleysistryggingasjóður. Á undanförnum árum hefur Atvinnuleysistryggingasjóð-
ur lánað Byggingarsjóði ríkisins verulega fjármuni samkvæmt lögum. Á síðasta ári brást
þessi þáttur í innstreymi í Byggingarsjóð ríkisins og upplýsingar embættismanna benda til
þess að svo verði að öllum líkindum einnig í ár. Félagsmálaráðherra fullyrti á fundi fjárhags-
og viðskiptanefndar að ríkissjóður myndi tryggja þetta fjármagn ef Atvinnuleysistrygginga-
sjóður gerði það ekki. Ekkert liggur fyrir um það frá fjármálaráðuneytinu að svo verði gert.
Þannig er vert að gera ráð fyrir því að hér vanti í raun 115 millj. kr. sem ekki koma frá
Atvinnuleysistryggingasjóði og ekki er víst að komi frá ríkissjóði. Komi þessir fjármunir frá
ríkissjóði eykst fjárvöntun ríkissjóðs sem því nemur.
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Lífeyrissjóðirnir. Í lánsfjáráætlun er gert ráð fyrir 525 millj. kr. frá lífeyrissjóðunum.
Hér er um að ræða hækkun frá s.L ári um 97% á sama tíma og gert er ráð fyrir því að
ráðstöfunarfé lífeyrissjóðanna hækki um minna en 7% milli ára. Hér er augljóslega um að
ræða fjarstæðu. Þá hefur borið á því að undanförnu að félagsmenn lífeyrissjóðanna hafa nýtt
lánsrétt sinn í vaxandi mæli og er talið að það stafi af almennri lánsfjárkreppu þar sem fólk
reynir með lífeyrissjóðslánum að lengja bankalán og önnur skammtímalán sem einstaklingar
hafa fengið. Enn fremur hefur verið bent á að lífeyrissjóðirnir eiga nú margra annarra kosta
völ en þeirra að kaupa verðtryggð skuldabréf byggingarsjóðanna. Á markaðnum eru
sparnaðarbréf af öðrum toga sem skila betri ávöxtun til skemmri tíma, auk þess sem
almennur bankasparnaður hefur jafnvel skilað betri ávöxtun að undanförnu en skuldabréf
byggingarsjóðanna. Byggingarsjóðirnir eru því ekki lengur samkeppnisfærir um ráðstöf-
unarfé lífeyrissjóðanna. Ef gert er ráð fyrir því að lífeyrissjóðirnir skili 400 millj. kr. í
Byggingarsjóð ríkisins í ár er þar með um að ræða um 50% hækkun á milli áranna 1983 og
1984. Mjög vafasamt er að gera ráð fyrir mun meiri skuldabréfakaupum lífeyrissjóðanna að
ekki sé fastar að orði kveðið. Hér vantar því enn 125 millj. kr. í áætlunina.

Sérstök fjáröflun. Í lánsfjáráætlun er gert ráð fyrir sérstakri fjáröflun að upphæð 200
millj. kr. Í umræðum í nefndinni hafa engar upplýsingar komið fram um það hvernig á að
afla þessa fjármagns en vísað er á hugmyndir um að afla lánsfjár innanlands með sérstökum
hætti. Það mál verður rætt annars staðar í nefndaráliti þessu, en í þeim áætlunum var gert ráð
fyrir 800 millj. kr. í lánsfjáröflun innanlands, þ. e. 358 millj. kr. til ríkissjóðs og 437 millj. kr.
til húsnæðislánakerfisins. Nú er gert ráð fyrir að þessi innlenda lánsfjáröflun skili 400-500
millj. kr. þannig að um er að ræða lækkun upp á 300-400 millj. kr. Þessi lækkun kemur
bersýnilega niður á húsnæðislánakerfinu, þannig að hér er um að ræða óvissuþátt í
útlánagetu þess á árinu að upphæð 200 millj. kr.

Afborganir, vextir og vísitala. í lánsfjáráætlun er gert ráð fyrir því að afborganir, vextir
og vísitala af lánum skili í ár um 442 millj. kr., en Húsnæðisstofnun gerir ráð fyrir 485 millj.
kr. Ætla verður að tala húsnæðisstjórnar í þessu efni sé nær lagi en áætlunartölur
ríkisstjórnarinnar þannig að hér fást 43 millj. kr. upp í þann vanda sem þegar hefur verið
gerð grein fyrir.

Niðurstaða. Í lánsfjáráætlun er gert ráð fyrir 1 166,6 millj .kr. lánveitingum Byggingar-
sjóðs ríkisins og að heildarvelta sjóðsins verði 1 543,9 millj. kr. Af þessari heildarveltu má
segja að Byggingarsjóður ríkisins hafi örugglega samkvæmt framansögðu liðlega 871 millj.
kr. eða um 56.4% af lánsfjáráætluninni. En þar með er ekki öll sagan sögð því að hér hefur
aðeins verið rakin tekjuhliðin: Það er mat húsnæðismálastjórnar að í raun þurfi hér mun
hærri upphæð eða 269 millj. kr. í viðbót sem færð er í áætlun stofnunarinnar sem
"fjárvöntun", þannig að samtals er vandinn enn stærri.

17% samdráttur - 25% samdráttur. í áætlunum Byggingarsjóðs ríkisins fyrir þetta ár
um útlán var 7. febrúar gert ráð fyrir heildarútlánum að fjárhæð 1 386 millj. kr. Sú áætlun
byggist meðal annars á því að frumlán verði 17% færri í ár en á s.Lári, það er að um verði
að ræða samdrátt frá því ástandi sem stjórnarflokkarnir báðir lofuðu hátíðlega að leysa úr
með aðgerðum í húsnæðismálum. Það er því greinilegt að stefna þeirra hefur til þessa
stuðlað að samdrætti í húsnæðisbyggingum enda eðlilegt þegar þess er gætt að menn eru nú
tveimur árum lengur að vinna fyrir svonefndri staðalíbúð en á síðari hluta ársins 1982. Ef
þessari lágmarksáætlun er fylgt telur Húsnæðisstofnun að vanti 269 millj. kr. þótt gert sé ráð
fyrir því að tekjustofnarnir sem gerð var grein fyrir hér að framan skili sér allir að fullu -
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100%. ÞÓað þessir tekjustofnar skili sér að fullu verður því enn að skera niður framkvæmdir
og gera ráð fyrir að lánin verði ekki aðeins 17% færri en á s. I. ári heldur verði
samdrátturinn mun meiri. Nú er rætt um 25% samdrátt í lánum í ár frá 1983. Má því gera ráð
fyrir því að samdráttur íbúðabygginga verði verulegur, en að auki er ljóst að það mun ekki
duga til. Þess vegna er nú gert ráð fyrir því að enn verði dregið úr útlánum húsnæðislána-
kerfisins á þessu ári og að reynt verði að draga útborganir lána fram yfir næstu áramót til
þess að "teygja á" áætlunum. Fjárhags- og viðskiptanefnd neðri deildar hefur ekki fengið að
fjalla um þessar áætlanir enn þá, en ljóst er að áætlanir húsnæðiskerfisins eru markleysa eins
og hér hefur verið rakið.

Seðlabankinn stöðvar yfirdráttinn. Á undanförnum árum hefur Húsnæðisstofnunin haft
yfirdrátt hjá Seðlabankanum sem hefur verið unnt að gera ráð fyrir þegar þröngt hefur verið
í búi hjá Byggingarsjóðunum. Núverandi ríkisstjórn stóð þannig að verki að staða sjóðanna
var neikvæð svo nam á þriðja hundrað milljónum króna um áramótin sem kemur enn til
viðbótar þeim vanda sem áður var rakinn. Af þeim ástæðum hefur Seðlabankinn nú um
skeið í raun lokað á frekari yfirdrátt byggingarsjóðanna. Samkvæmt upplýsingum sem fram
hafa komið í fjárhags- og viðskiptanefnd neðri deildar var Byggingasjóður ríkisins
neikvæður um 180 millj. kr. um síðustu áramót og Byggingarsjóður verkamanna um 54
millj. kr. Af þessum yfirdrætti hafa sjóðirnir greitt 23% ársvexti frá áramótum.

Framkvæmdalánin. Félagsmálaráðherra lýsti því yfir að samkomulag hefði verið gert
við lífeyrissjóðina um 40% skuldabréfakaup af byggingarsjóðunum og að slíkt samkomulag
hefði verið .Jrandsalað" . Fulltrúar lífeyrissjóðanna könnuðust ekki við að bindandi
samkomulag lægi fyrir. Í nefndinni skýrði félagsmálaráðherra og frá því að bankarnir ætluðu
á þessu ári að yfirtaka svokölluð framkvæmdalán Byggingarsjóðs ríkisins til byggingarsam-
vinnufélaga og byggingameistara sem eru áætluð alls um 125 millj. kr. Í viðtölum við Helga
Bergs bankastjóra í fjárhags- og viðskiptanefnd kom fram að ekki hefur verið "gengið frá
neinu samkomulagi við viðskiptabankana um framkværndalánin" .

Niðurskurður hjá Byggingarsjóði verkamanna. Í lánsfjáráætlun er gert ráð fyrir því að
Byggingarsjóður verkamanna hafi alls um 406 millj. kr. til lánveitinga á þessu ári. Þetta
nægir engan veginn til að standa við þá samninga sem þegar hafa verið gerðir við
sveitarfélögin, auk þeirra verkefna sem fyrir liggja í endursöluíbúðum og leiguíbúðum, að
ekki sé minnst á nýja samninga sem virðast útilokaðir. Sérfræðingar Húsnæðisstofnunar
töldu 6. febrúar að 584 millj. kr. til útlána væri lágmark þannig að mismunurinn á
lánsfjáráætlun og lágmarkstölu til að standa við skuldbindingar er um 178 millj. kr. Þá er
ekki tekið tillit til þess að neikvæð sjóðsstaða var um áramót 38 millj. kr., þannig að
samkvæmt lánsfjáráætlun hefur Byggingarsjóður verkamanna alls um 368 millj. kr. en á s. I.
ári ráðstafaði sjóðurinn alls í útlán 409 millj. kr.

Í áætlunum lífeyrissjóðanna er gert ráð fyrir að þeir kaupi skuldabréffyrir 165 millj. kr.
af Byggingarsjóði verkamanna. Sjóðirnir keyptu skuldabréf fyrir 117,6 millj. kr. á síðasta
ári. Hér er um að ræða hækkun á milli áranna um 40%. Óvarlegt er að gera ráð fyrir svo
mikilli hækkun en engu síður verður við það miðað hér að svo fari þar sem forráðamenn
margra lífeyrissjóða munu vafalaust leggja áherslu á að halda verkamannabústaðakerfinu
gangandi á þessu ári með skuldabréfakaupum lífeyrissjóðanna fremur en að stuðla að enn
frekari samdrætti Byggingarsjóðs verkamanna með því að lífeyrissjóðirnir dragi úr skulda-
bréfakaupum sínum. Nú liggja fyrir umsóknir frá 48 sveitarfélögum um byggingar 514 íbúða.
Þar af hafa framkvæmdir við byggingu 168 íbúða, sem stjórn verkamannabústaða í
Reykjavík byggir, verið samþykktar, en engin lán hafa verið veitt.
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Nú mun ætlun félagsmálaráðuneytisins að fara bónarveg að sveitarstjórnum til þess að
dregið verði úr hraða bygginga í verkamannabústöðum. Þá er ætlunin að draga verulega úr
samningum um nýtt húsnæði og úr sölu gamalla íbúða í kerfinu. Það síðast nefnda verður til
þess að draga úr því að eldri íbúðir seljist og þar með standi þær lengur auðar en þegar er
orðið. Eins og kunnugt er hefur það mjög verið gagnrýnt að seint gangi að selja íbúðir í
verkamannabústöðum og þær standi lengi ónotaðar. Með þessari lánsfjáráætlun er gengið
enn lengra í þessu efni. Til þessa hefur endursala ekki tafist vegna fjárskorts heldur af öðrum
ástæðum; nú bætist fjárskortur við sem ástæða fyrir töfum.

Af því sem að framan segir er ljóst að húsnæðislánakerfið er allt í uppnámi vegna
fjárskorts, vegna loforða sem ráðherrar hafa gefið án þess að tryggja fjármögnun og vegna
þess að fyrirsjáanlegt er að allt kerfið verður skorið enn frekar niður á þessu ári.

Einkum eru þó verkamannabústaðirnir í hættu. Þótt framkvæmdir haldi þar áfram á
þessu ári er greinilegt að verulegur samdráttur mun koma fram í verkamannabústöðum og
byggingu þeirra næstu misserin. Þar með er ríkisstjórnin að stofna í hættu fjármögnun
húsnæðislánanna sem í vaxandi mæli byggjast á því að lífeyrissjóðirnir láni þangað fé.
Forsendur þeirra lána voru ákveðnar í kjarasamningunum 1974. Þar var ákveðið að miða við að
þriðjungur íbúða yrði reistur með lánsfé á félagslegum grundvelli. Á móti hét verkalýðs-
hreyfingin því að tryggja skuldabréfakaup lífeyrissjóðanna. Ríkisstjórnin er nú að brjóta
þennan samning. Það eykur ekki á bjartsýni um að fjármagn lífeyrissjóðanna skili sér á
þessu ári.

Fylgiskjal II,2.

Byggingarsjóður ríkisins.
Húsnæðisstofnun ríkisins

7. febrúar 1984.
Drög II að áætlun fyrir árið 1984.

Innstreymi:
Ríkissjóður ...
Skyldusparnaður
Atvinnuleysistryggingasjóður. . . .
Lífeyrissjóðir . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sérstök fjáröflun .
Afborganir, vextir og verðbætur
Tekjur tæknideildar .
Annað .

200
-30
115
525
200
485
17
4

-i- sjóður 1. janúar 1984
1516

13

1 503

Útstreymi:
Rekstrarkostnaður .
Afborganir, vextir og verðbætur .
Annað..... . .
Lán 1984 .

44
360

2
1 366

1772

Fjárvöntun 269
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Lán 1984:
Nýbyggingar(1.+2.+3.hIuti) .
Eldri íbúðir . .
Leiguíbúðir fyrir aldraða og dagvistarstofnanir .
Viðbyggingar og endurbætur . .
Til útrýmingar heilsuspillandi húsnæði .. . .
Einstaklingar með sérþarfir ,..... . .
Orkusparandi breytingar .
Tækninýjungar og rannsóknir .
Ýmsir framkvæmdaaðilar . .
Leigu- og söluíbúðir sveitarfélaga

600
477
65
75
5
4

10
2

125
3

1366

Athugasemdir.
Almennt. Lánsfjáráætlun fyrir árið 1984 gerir ráð fyrir 1166,6 m.kr. í lán. Skv. þessari

áætlun eru aðeins 1097 m. kr. til ráðstöfunar en þyrftu að vera 1366 m.kr. Það er því
fjárvöntun um 269 m.kr.

Í september 1983 tók ríkisstjórnin ákvörðun um 50% hækkun lána. Þessi hækkun náði til
þeirra sem fengið höfðu lán frá 1. janúar 1982. Sækja þurfti sérstaklega um þessa hækkun
vegna áranna 1982 og 1983 en hækkunin kemur sjálfkrafa vegna lána sem veitt eru frá 1.
janúar 1984. Fjármagn vegna þessara viðbótarlána hefur komið jafnóðum frá ríkissjóði.
Ríkisstjórnin hefur ekki tekið ákvörðun um skiptingu á þessu fjármagni í lánsfé og/eða
framlag. Viðbótarlánin koma ekki fram í þessari áætlun (vegna áranna 1982 og 1983).

Í áætluninni er gert ráð fyrir rúmlega 20% verðbólgu.
Ríkissjóður. Skv. fjárlögum.
Skyldusparnaður. Hann var neikvæður um rúmar 8 m.kr. a an nu 1983. Endanlegt

yfirlit fyrir janúar 1984 liggur ekki fyrir en fyrstu tölur benda til þess að hann sé neikvæður
um rúmar 30 m.kr. Það sem af er febrúar er hann neikvæður um rúmar 5 m.kr. Í
lánsfjáráætlun er gert ráð fyrir að skyldusparnaðurinn skili 45 m.kr. (nettó).

Atvinnuleysistryggingasjóður. Skv. lánsfjáráætlun. Á árinu 1983 áttu að koma 76,3
m.kr. en komu ekki.

Lífeyrissjóðir. Á árinu 1983 keyptu þeir skuldabréf fyrir 267,7 m.kr. en eiga að kaupa á
árinu 1984 skv. lánsfjáráætlun fyrir 525,4 m.kr., hækkun um 96,3%.

Sérstök fjáröflun. Skv. lánsfjáráætlun.
Afborganir, vextir og verðbætur (inn). Í lánsfjáráætlun er gert ráð fyrir 442,1 m.kr.
Sjóður 1. janúar 1984. Endanlegt uppgjör frá veðdeild L.Í. fyrir árið 1983 liggur ekki

fyrir. Skv. bráðabirgðauppgjöri er sjóðurinn neikvæður um 13 m.kr.
Rekstrarkostnaður. Skv. bráðabirgðauppgjöri hefur hann orðið rúmar 30 m.kr. brúttó

á árinu 1983.
Afborganir, vextir og verðbætur (út). Lífeyrissjóðirnir með 261 m.kr., Atvinnuleysis-

tryggingasjóður með 18 m.kr., Seðlabanki Íslands 30 m.kr., Ríkissjóður Íslands með 5 m.kr.
og 46 m.kr. í dráttarvexti, samtals 360 m.kr.

Nýbyggingar (1.+2.+3. hluti). Frumlán vegna 925 íbúða, 17% fækkun frá 1983. Þeir
sem ekki hafa átt íbúð fyrir fá lánin í tveimur hlutum, fyrri hlutann mánuði eftir að íbúðin
varð fokheld og seinni hlutann 6 mánuðum síðar. Aðrir fá miðað við óbreytt fyrirkomulag.

Eldri íbúðir. Gert er ráð fyrir að afgreiða sambærilegt tímabil og undanfarin ár, þ.e.
umsóknir innkomnar frá 1. júlí 1983 til júníloka 1984, áætlað 2340 íbúðir á móti um 1950
íbúðum 1983, hækkun um 20%. Þeir sem kaupa sína fyrstu íbúð fá allt að helming af
nýbyggingarláni, aðrir fá um 20% af nýbyggingarláni. Lánin verða útborguð í einu lagi.
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Leiguíbúðir fyrir aldraða og dagvistarstofnanir. Skv. þegar gerðum samþykktum er
búið að ráðstafa um 34 m.kr.

Viðbyggingar og endurbætur. Á árinu 1983voru veitt lán að fjárhæð um 35 m.kr. vegna
257 íbúða.

Fylgiskjal II,3.

Byggingarsjóður verkamanna.

Áætlun fyrir 1984.

Húsnæðisstofnun ríkisins
Reykjavík, 6. febr. 1984.

Innstreymi.

Ríkissjóður .
Sveitarfélög .
Kaupendur eldri íbúða .
Aíborgun, vextir, verðbætur " .
Lánsfjáráætlun .

millj.kr.
200
56
24
63

165

Staða um áramót .
508
-;.-38

470

Útstreymi.
Rekstrarkostnaður .
Afborganir, vextir, verðbætur .
Lánveitingar .

14
40

584

638

Fjárvöntun . 168

Lán 1984.
Þegar gerðir samningar .
Nýir samningar .
Endursöluíbúðir .

374
100
110

584

Í áætlun frá 7. nóv. 1983 er gert ráð fyrir að lífeyrissjóðir kaupi skuldabréf fyrir 200,0
m.kr., í lánsfjáráætlun breytist fjárhæðin í 164,6 m. kr.

Við uppgjör í Byggingarsjóði verkamanna vegna ársins 1983 breyttust forsendur vegna
eftirfarandi liða í áætlun ársins 1984:
1) Rekstrarkostnaður.
2) Afborgun til lífeyrissjóða vegna skuldabréfakaupa þeirra hjá sjóðnum.
3) Kostnaður vegna endursöluíbúða.
Í áætluJfrá 6. febr. 1984 er eftirfarandi breytt frá áætlun 7. nóv. 1983:

1) Verðbólga er áætluð ca. 20% en var 30%.
2) Nýir samningar eru vegna 158 íbúða en voru 300 í fyrri áætlun.

Aðrar forsendur eru óbreyttar.
Nýir framkvæmdalánssamningar á árinu 1983 voru vegna 158 íbúða.
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Byggingarsjóður verkamanna.
Áætlun til 1984.

Millj.kr.
jan. febr. mars apríl maí júní júlí ágúst sept. okt. nóv. des. Alls

1. Sjóðurí upphafimánaðar. -38 -37 -38 -46 -49 -54 -63 -77 -94 -138 -147 -161

2. Innstreymi:
Frá ríkissjóði 10 12 15 16 16 17 18 18 20 19 19 20 200
Frá lífeyrissjóðum. 15 16 10 16 12 10 7 7 15 20 15 22 165
Framlagsveitarfélaga 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 56
Kaupendureldriíbúða 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 24
Annað .... ............ 3 4 4 6 6 6 6 6 6 63

Innstreymialls: 33 38 35 42 39 40 37 39 48 53 48 56 508
Innstreymi+ sjóður: -5 +1 -3 -4 -10 -14 -26 -38 -46 -85 -99 -105

3. Útstreymi:
Verkamannabústaðirogleiguíbúðir . 22 27 28 29 29 31 34 33 35 36 35 35 374
Nýjarframkvæmdir. 3 6 7 8 9 10 12 14 15 16 100
Endursölur . 10 10 8 12 10 11 10 10 110
Annað ............. 2 2 2 1 35 1 2 2 54

Útstreymialls: 32 39 43 45 44 49 51 56 92 62 62 63 638
Sjóður í mánaðarlok: -37 -38 -46 -49 -54 -63 -77 -94 -138 -147 -161 -168

Byggingarsjóður verkamanna.
1984.

Áætlun Áætlun miðuð við
6.febr.1984 lánsfjáráætlun

Innstreymi:
Ríkissjóður .
Sveitarfélög .
Kaupendur eldri íbúða .
Afborgun, vextir, verðbætur .

200
56
24
63

165

200
34
21
36

165

Staða um áramót .
508
-7-38

456

470
Útstreymi:

Rekstrarkostnaður
Afborganir, vextir, verðbætur .
Lánveitingar .

14
40

584

14
40

364

638 418

+38
Fjárvöntun . 168

Lán 1984.
Þegar gerðir samningar .
Nýir samningar .
Endursöluíbúðir .

374
100
110

264

100

584 364
Byggingarsjóður verkamanna var í 38,0 m.kr. skuld við Seðlabanka íslands um áramót 1983-84.

Gert er ráð fyrir endurgreiðslu.
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Fylgiskjal 11,4.

Svar við bréfi um húsnæðismál, dags. 1. febrúar 1984.
Húsnæðisstofnun ríkisins.

Reykjavík, 16. febrúar 1984.
Félagsmálanefnd neðri deildar Alþingis
hr. Þorsteinn Pálsson formaður.

1. Fjöldi umsókna sem fyrir liggja.
a. Byggingarsjóður ríkisins um sl. áramót:

Nýbyggingar .
Eldri íbúðir .
Meiri háttar viðgerðir .
Orkusparandi viðgerðir .

1500 umsóknir
1400 umsóknir
330 umsóknir
150 umsóknir

3380 umsóknir

Fyrir eindagann 1. febrúar S.l. komu 450 umsóknir frá einstaklingum um lán til
nýbygginga. Einnig komu bráðabirgðaumsóknir frá byggingaraðilum vegna 1100
íbúða. Um framkvæmdalán sóttu þó nokkrir aðilar til byggingar íbúða til sölu á
frjálsum markaði og til byggingar leigu- og söluíbúða fyrir aldraða.

b. Byggingarsjóður verkamanna:
Fyrir liggja umsóknir frá 48 sveitarfélögum vegna byggingar 514 íbúða. Þar af

hafa framkvæmdir við byggingu 168 íbúða, sem stjórn verkamannabústaða í Reykja-
vík byggir, verið samþykktar en engin lán hafa verið veitt.

2. Fjárhagsstaða til að mæta umsóknum.
a. Byggingarsjóður ríkisins:

Skv. lánsfjáráætlun hefur sjóðurinn 1166,6 m.kr. til ráðstöfunar til lánveitinga á
árinu 1984. Þar er m.a. gert ráð fyrir 45 m.kr. frá skyldusparendum (nettó) en þessi
liður var neikvæður um rúmar 8 m.kr. á árinu 1983.

Frá Atvinnuleysistryggingasjóði eiga að koma 115 m.kr. en á árinu 1983 áttu að
koma rúmar 76 m.kr. en komu ekki. Lífeyrissjóðirnir eiga að kaupa skuldabréf fyrir
525,4 m.kr. en keyptu fyrir 267,7 m.kr. á árinu 1983, aukning um 96,3%. Einnig er
gert ráð fyrir sérstakri fjáröflun að fjárhæð 200 m.kr. Gert er ráð fyrir svipuðum fjölda
nýbygginga og á árinu 1983.

Um þessi mál eru stofnunin og félagsmálaráðuneytið að fjalla þessa dagana.
b. Byggingarsjóður verkamanna:

Skv. lánsfjáráætlun hefur sjóðurinn 405,6 m.kr. til ráðstöfunar til lánveitinga á
árinu 1984. Þá er ekki tekið tillit til sjóðsstöðu um s.l. áramót sem var neikvæð um 38
m.kr. Ef ekki kemur meira fjármagn til sjóðsins þá er ljóst að um samdrátt verður að
ræða á þessu ári.

10



3. Veitt lán (fjöldi íbúða) s.l. 3 ár.
a. Byggingarsjóður ríkisins:

Fjöldi íbúða

Bráðab.
tölur

1981 1982 1983

1072 1182 1044
2183 2132 1944

6 4 24
159 369 257
33 30 34
73 71 28

189 104 71
60 193 165

138 130 48
36

3949 4215 3615

Nýbyggingar (frumlán)
Eldri íbúðir .
Leiguíbúðir fyrir aldraða (konverteringar) .
Viðbyggingar og endurbætur .
Til útrýmingar heilsuspillandi húsnæði .
Einstaklingar með sérþarfir .
Orkusparandi breytingar . .
Ýmsir framkvæmdaaðilar (konverteringar)
Leigu- og söluíbúðir sveitarfélaga (konverteringar)
Verkamannabústaðir (konverteringar) ' .-----------------------------

Samtals

b. Byggingarsjóður verkamanna:

Bráðab.
tölur

1982 1983

304 158
177 192

481 3.50

Fjöldi íbúða 1981

Nýbyggingar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Endursöluíbúðir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

Samtals 381

Virðingarfyllst,
f.h. Húsnæðisstofnunar ríkisins,

Hilmar Þórisson.

Fylgiskjal II,5.

Bréf Húsnæðisstofnunar ríkisins til Kjartans Jóhannssonar.

Húsnæðisstofnun ríkisins.
Reykjavík, 5. mars 1984.

Hr. Kjartan Jóhannsson alþingismaður,
Alþingi.

Varðar húsnæðismál.
Skv. áætlun stofnunarinnar frá 7. febrúar S.l. eru 1097 m.kr. til ráðstöfunar í lán úr

Byggingarsjóði ríkisins á árinu 1984. Húsnæðismálastjórn hefur ekki skipt þessu fjármagni
milli lánaflokka. Ljóst er að einhverjar frestanir á lánveitingum verða að eiga sér stað til
ársins 1985. Húsnæðismálastjórn hefur ekki tekið á því máli. Það mætti hugsa sér að fresta 1.
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hluta lána til þeirra sem gera fokhelt frá 1. júlí og ekki eiga íbúð fyrir. Skv. hefðum og
venjum ættu þeir að fá 1. hlutann til greiðslu í nóvember/desember nk. Ef þessari
lánveitingu yrði frestað myndi sjóðurinn afgreiða fyrri hluta 1. hluta vegna 700-800 íbúða á
árinu 1984 miðað við áætlun frá 7. febrúar s.l.

Einnig mætti fresta lánveitingum til þeirra sem leggja inn umsóknir til kaupa á eldra
húsnæði frá 1. apríl til júníloka nk. Þá mundi sjóðurinn afgreiða lán (G-lán) vegna 1850-
1900 íbúða á árinu 1984 miðað við áætlun frá 7. febrúar S.l.

Vonandi er þetta fullnægj andi svar við fyrirspurn yðar.

Virðingarfyllst,
f.h. Húsnæðisstofnunar ríkisins,

Hilmar Þórisson.

Leiðrétting.
Húsnæðisstofnun ríkisins.

Hr. Kjartan Jóhannsson alþingismaður,
Alþingi.

Varðar húsnæðismál.
Í bréfi til yðar, dags. 8. mars s.l., um húsnæðismál er talað um að hugsanlegt væri að

fresta lánum til þeirra sem gera fokhelt eftir 1. júlí n.k. og ekki eiga íbúð fyrir. Þetta er ekki
rétt. Þarna átti að standa "sem gera fokhelt frá 1. júlí nk. til septemberloka og eiga íbúð
fyrir". Skv. ákvörðun ríkisstjórnarinnar eiga þeir aðilar, sem enga íbúð eiga fyrir og hafa
ekki átt, að fá lánin í tveimur hlutum, fyrri hlutann mánuði eftir að íbúðin varð fokheld og
seinni hlutann 6 mánuðum síðar.

Beðið er afsökunar á þessum mistökum.

Virðingarfyllst,
f.h. Húsnæðisstofnunar ríkisins,

Hilmar Þórisson.

Fylgiskjal III.

Tillaga frá fjármálaráðherra sem
meiri hl. nefndarinnar vill ekki flytja.

Fjárlaga- og hagsýslustofnun.

Breytingartillaga við frv. til lánsfjárlaga fyrir árið 1984.

Á eftir 27. gr. komi ný grein er verði 28. gr. í II. kafla frumvarpsins og hljóði svo:
Þrátt fyrir ákvæði 4. gr. laga nr. 43/1979, um breytingu á jarðræktarlögum, nr. 79/1972,

skal með jarðræktarframkvæmdum á árinu 1984 eigi unnt að efna til sjálfkrafa greiðslu-
skyldu ríkissjóðs á hluta framkvæmdakostnaðarins.

Ákvörðun um hvort ríkissjóður tekur einhvern þátt í kostnaði við jarðræktarfram-
kvæmdir á árinu 1984 skal tekin við afgreiðslu fjárlaga ársins 1985.

12



Fylgiskjal IV.
Bréf biskups Íslands.

Biskup Íslands
Reykjavík, 13. febr. 1984.

Ég vil hér með fara þess á leit við hið háa Alþingi að lögbundin framlög ársins 1984 til
Kristnisjóðs verði eigi skert.

Kristnisjóður var stofnaður með lögbundnum samningi milli ríkis og kirkju samkv.
lögum 35/1970, lög um skipun prestakalla og prófastsdæma og um Kristnisjóð. Tekjur
sjóðsins eru prestlaun þeirra prestakalla sem lögð voru niður með ofangreindum lögum og
hálf prestlaun ósetinna prestakalla.

Kirkjuráð hefur jafnan í febrúar úthlutað öllum tekjum sjóðsins til hins frjálsa kristilega
starfs í landinu. Af tekjum hans eru fréttafulltrúa kirkjunnar og greidd laun. Samkvæmt
útreikningi embættis míns eiga tekjur Kristnisjóðs fyrir 1983 að vera kr. 3,8 milljónir en
fjárlög 1984 gera ráð fyrir kr. 1,6 milljónum.

Þar sem tekjur sjóðsins eru einvörðungu laun, eins og áður er fram komið, tel ég að
Kristnisjóður hafi sérstöðu sem m. a. kom fram í því að til sjóðsins náði ekki niðurskurður á
framlögum til sjóða, um 5%, 1981.

Ef Kristnisjóður verður skertur um áðurgreinda upphæð tel ég að stoðum sé kippt
undan þeirri starfsemi sem hann hefur borið uppi allt frá byrjun.

Pétur Sigurgeirsson.
Formaður fjárhags- og viðskiptanefndar
neðri deildar Alþingis,
Páll Pétursson.

Fylgiskjal V.

Flugleiðir, lendingargjöld o, tl.

Utanríkisráðuneytið
Hverfisgötu 115 - Reykjavík
2. mars 1984

Skv. beiðni fjárhags- og viðskiptanefndar neðri deildar Alþingis, sem þér komuð á
framfæri 1. þ. m., sendast hjálagt eftirtalin gögn.

1. Bráðabirgðauppgjör frá Flugleiðum hf. um afkomu N-Atlantshafsflugs árið 1983.
2. Upplýsingar um lendingargjöld á Íslandi vegna N-Atlantshafsflugs 1983 og áætlunar-

tala fyrir árið 1984. Skv. upplýsingum félagsins er gert ráð fyrir um 14% aukningu á
lendingum á Keflavíkurflugvelli á árinu 1984 miðað við árið 1983.

Lendingargjöld á tímabilinu 1. október 1983 til ársloka 1984 eru skv. þessari áætlun sem
hér segir:

1. Gjaldfallin lendingargjöld 1.10.-31.12.83:
2. Áætluð lendingargjöld 1984:

Samtals
eða ísl. kr.

$ 135372
$ 822000
$ 957372
27763788
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3. Hjálagt er ljósrit bréfs samgönguráðherra Luxemborgar til Matthíasar Bjarnasonar
samgönguráðherra, dags. 24. janúar s.L, þar sem hann staðfestir að hann muni veita
Flugleiðum undanþágu frá greiðslu farþegaskatts og lendingargjalds árið 1984 ef íslensk
stjórnvöld veiti Flugleiðum og Cargolux hliðstæða fyrirgreiðslu.

Að því er Cargolux varðar, ef að því skilyrði er gengið, er áætlað að aðeins verði um 50
lendingar að ræða á Keflavíkurflugvelli á þessu tímabili og nema áætluð lendingargjöld
vegna þess um 1,1 til 1,3 millj. króna. Unnt er að leysa það mál án sérstakrar fjárheimildar
þar eð hér er um nýtt flug að ræða sem ekki var fyrirséð við áætlun tekna vegna
lendingargjalda á Keflavíkurflugvelli.

F. h. r.
Þorsteinn Ingólfsson.

Fjárlaga- og hagsýslustofnun
b. t. Gunnars Hall
skrifstofustj óra.

Bráðabirgðauppgjör um afkomu N-Atlantshafsflugs 1983.
Jan-des

Tekjur
Farþegatekjur .
Frakt .
Póstur .
Yfirvigt .
Annað .

US$.OOO
51 774
4469
1207

166
960

Samtals . 58576

Kostnaður
Flugrekstur .
ViðhaId .
Farþegaþjónusta .
Flugvélaafgr. + stöðvakostnaður .
Markaðskostn. + auglýsingar .
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður .
Afskriftir .

25602
6837
4663
8954
9455
2856
1 440

Samtals . 59807

(1 231)
(2682)

Rekstrarafgangur (tap) .
Vextir .

Hagnaður (tap) . (3 913)

Vinsamlegast athugið að ofangreindar tölur eru bráðabirgðatölur unnar áður en
endanlegt uppgjör hefur farið fram og munu væntanlega taka nokkrum breytingum þegar
það liggur fyrir.

Endurgreidd gjöld á Íslandi, sem tilheyra árinu 1983, nema $950.000 og eru ekki
meðtalin í þessu yfirliti.

Norður-Atlantshafsflug, lendingargjöld á Íslandi.

$

1983 .
1984 áætlun .

$ 720000
$ 822000
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Lendingargjald er $778 á hverja lendingu. Á árinu 1983 var fjöldi lendinga 925 en
hækkar í 1057 lendingar árið 1984 vegna aukningar í flugi.

Á tímabilinu október-desember 1983 voru lendingar 174 og lendingargjöld $135.372.

Bréf samgönguráðherra Lúxemborgar.
(Ensk þýðing.)

Luxembourg, January 24, 1984.
Grand Duchy of Luxembourg
GOVERNMENT
Ministry of Transport

Mr. Matthías Bjarnason
Minister of Transport
Laugavegur 108
Reykjavík
Iceland.

Dear Colleague:
During the last years, the Icelandic and Luxembourg Governments have granted substantial
assistance to the company .Jcelandair" in order to overcome its financial difficulties and
thus gu ara ntee ing the continuation of its operations.
However, since the situation of the company has been improved, at least during the Summer
months, the Luxembourg Government has decided to no longer grant any direct assistance
to Icelandair. However, I would be willing to exempt the company from the payment of
passenger tax and landing charges for the year 1984 at Luxembourg Airport, if your
Government would also follow this policy by exempting Icelandair and Cargolux from the
payment of these taxes at the Airport of Reykjavík.
Awaiting your reply in the interest of the aeronautical relations between our two countries, I
remain,

yours sincerely,
Josy Barthel

Minister of Transport.

Fylgiskjal VI.
Fiskveiðasjóður Íslands:
Greiðsluáætlun 1984.

Fiskveiðasjóður Íslands

Greiðsluáætlun Fiskveiðasjóðs 1984
I. Samandregnar niðurstöður.

Útborganir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1350
Innborganir 930

GreiðsluhaIIi
Útb. ný útlán

420
230

650
Lántaka 1984 650

o
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II. Skýringar:
Innborganir:
Sjóður VI '84 150
Afb. og vextir af útlánum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640
Tekjur af útfl, gjaldi 140

930

Útborganir:
Afb. og vextir af lánum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632
Afb. og vextir af innist.
lántakenda 688
Kostnaður 30

1350

Fylgiskjal VII.

Framlög til sjóða og
samanburður við lög.

Til fjárhags- og viðskiptanefndar.
Frá Fjárlaga- og hagsýslustofnun.

Fjárlaga- og hagsýslustofnun
1. mars 1984.

Fjárlög
1984

Framlög
skv. lögum.

Erfðafjársjóður .
Lánasjóður sveitarfélaga .
Félagsheimilasjóður .
Fiskveiðasjóður .
Aflatryggingasjóður .
Byggðasjóður .
Stofnlánadeild landbúnaðarins .
Iðnlánasjóður .
Iðnrekstrarsjóður .
Bjargráðasjóður .
- harðærislán .
Ferðamálasjóður .
Veðdeild Búnaðarbanka íslands .
Hafnabótasjóður .
Byggingarsjóður ríkisins .
Byggingarsjóður verkamanna .
Framkvæmdasjóður fatlaðra .
Fr~mk.v~mdasjóður aldraðra .
Kristnisjóður .

19400
o

12400
o

18600
83800
12060

o
15000
5400

16400
o
o

12450
200 000
200 ()()()
40 ()()()

46 ()()()+ 15 000
1600

40 ()()()
19700
16200

112 ()()()
49700

178 ()()()
91600

500
44400
9500

400
250

46 ()()()
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Fylgiskjal VIII.

Bréf Seðlabanka Íslands.
Seðlabanki Íslands.

Hagfræðideild.

Fjárhags- og viðskiptanefnd
neðri deildar Alþingis,
Reykjavík.

Reykjavík, 21. febrúar 1984.

Með vísun til fyrirspurna nefndarmanna á fundi hennar í gær, svo og aukalegrar
fyrirspurnar Guðmundar Einarssonar alþm. símieiðis, sendist nefndinni hér með eftirgreint
talnaefni:

1. Kröfur Seðlabankans á ríkissjóð og ríkisstofnanir.
Talnaraðir þessar ná frá ársbyrjun 1980 til sl. janúarloka, bæði staða og hreyfingar

hvors um sig ríkissjóðs (A-hluta) og ríkisstofnana (B-hluta) og beggja til samans. Inneign B-
hluta stofnana apríl 1983 - jan. 1984 á sér þá skýringu að erlend lán voru tekin þegar
hagstætt var talið og áður en féð kom til nota í framkvæmdum og lánagreiðslum.

Fullkomið uppgjör af þessu tagi er aðeins gert á mánaðamótum. Uppgjör stöðunnar 15.
þ. m. fylgir því með á sérstöku blaði.

2. Aukning peningamagns.
Peningamyndunin má skoðast falla í tvo höfuðfarvegi:
A. Stuttar erlendar eignir bankakerfis (ásamt Seðlabanka) og
B. lán og aðra innlenda liði bankakerfis, en samtala beggja er
C. Peningamagn og sparifé M3.
Frá viðhorfi virkrar peningamyndunar eða þenslu er B lykilstærðin, en utan hennar eru

öll erlend lán (einnig þau sem notuð eru til endurlána um bankakerfið), sem og lán af öðrum
innlendum frumuppruna, svo sem lífeyrissjóða, en þau bera að jafnaði með sér tilsvarandi
mótvægi. Notkun þessa lánsfjár (utan B-liðar) getur þó speglast óbeint í innlánum e og
þannig orðið rót að lánaþenslu einnig í bankakerfinu. Benda má á að gerist lánaþensla
(sjálfstæð aukning á B) geta áhrif hennar komið fram í aukningu peningamagns og minnkun
erlendra eigna (gjaldeyrisstöðu), sbr tölur mars-maí 1983. Einnig er rétt að benda á að
desemberhreyfingar eru mjög háar sökum vaxtafærslu ársins á veigamiklum liðum.

Um horfur á þróun peningamagns fram eftir árinu liggur að svo stöddu ekki annað fyrir
en fram kemur í lánsfjáráætlun. Unnið er að því að hemja lánaþenslu nærri þeim mörkum
sem þar koma fram, en ekki enn þá tímabært að spá að nýju um hvernig til muni takast.

3. Gjaldeyrisstaða bankanna.
Yfirlit um gjaldeyrisforðann brúttó og nettógjaldeyrisstöðu 1983 til 14. þ. m. er gefið á

gengi ársloka, ásamt hreyfingum stærðanna.

4. Innlend fjáröflun 1983.
Yfirlit um fjáröflunina er gefið á tveim blöðum í almennu yfirliti og sérstöku um

lífeyrissjóðina.
Frekari skýringar verða fúslega veittar, á fundi eða utan.

Virðingarfyllst, Seðlabanki Íslands.
Bjarni B. Jónsson.
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Seðlabanki Íslands
Hagfræðideild.

20. febrúar 1984.
A = kröfur Seðlabankans á ríkissjóð, nettó (A-hluti).
Staða í mánaðarlok í milljónum króna.
Ár jan. febr. mars apr. maí júní júlí ág. sept. okt. nóv. des. Ár

1980 292,0 297,0 357,0 363,0 366,0 326,0 332,0 311,0 285,0 282,0 255,0 218,0 1980
1981 368,0 407,0 487,0 533,0 459,0 378,0 387,0 340,0 308,0 250,0 175,0 226,0 1981
1982 159,0 220,0 292,0 379,0 342,0 302,0 386,0 364,0 260,0 301,0 143,0 155,0 1982
1983 243,0 464,0 936,0 1006,0 1099,0 1319,0 1468,0 1393,0 1170,0 1285,0 1169,0 1470,0 1983
1984 1626,0 1984

~ánaðarIegar hreyfingar í m. kr. (innstæðuaukning eða skuldalækkun = -)
ÁrAr jan. febr. mars apn1 maí júní júlí ág. sept. okt. nóv. des.

1980 2,9 5,0 60,0 6,0 3,0 -40,0 6,0 -24,0 -26,0 -3,0 -27,0 43,0 1980
1981 20,0 39,0 80,0 46,0 -74,0 -81,0 9,0 -47,0 -32,0 -58,0 -75,0 51,0 1981
1982 67,0 61,0 72,0 87,0 -37,0 -40,0 84,0 -22,0 -104,0 41,0 -158,0 32,0 1982
1983 88,0 221,0 472,0 70,0 93,0 220,0 149,0 -75,0 -223,0 115,0 -116,0 301,0 1983
1984 156,0 1984

B = kröfur Selllabankans á ríkisstofnanir, nettó (b-hluti)
(Innstæður ríkisstofnana umfram skuldir = -)
Staða í mánaðarlok í milljónum króna.
Ár jan. febr. mars apríl maí júní júlí ág. sept. okt. nóv. des. Ár

1980 9,8 22,1 16,0 5,1 -20,9 40,5 17,3 22,8 28,2 29,1 18,9 17,0, 1980
1981 -1,0 73,0 41,0 16,0 2,0 -16,0 15,0 -1,0 3,0 -16,0 82,0 -30,0 1981
1982 16,0 132,0 122,0 154,0 27,0 108,0 189,0 103,0 135,0 47,0 195,0 -40,0 1982
1983 -61,0 107,0 123,0 -83,0 -523,0 -990,0 -1201,0 -954,0 -843,0 -892,0 -843,0 -657,0 1983
1984 -469,0 1984

Mánaðarlegar hreyfingar í m. kr. (innstæðuaukning eða skuldalækkun = -)
Ár jan. febr. mars apríl maí júní júlí ág. sept. okt. nóv. des. Ár

1980 15,9 12,3 -6,1 -10,9 -26,0 61,4 -23,2 5,5 5,4 0,9 -10,2 -1,9 1980
1981 -13,0 74,0 -32,0 -25,0 -14,0 -13,0 31,0 -16,0 4,0 -19,0 98,0 -112,0 1981
1982 46,0 116,0 -10,0 32,0 -127,0 81,0 81,0 -86,0 32,0 -88,0 148,0 -235,0 1982
1983 21,0 163,0 16,0 -206,0 -440,0 -467,0 -211,0 247,0 111,0 -49,0 49,0 136,0 1983
1984 188,0 1984

e (= A + B) = kröfur Selllabanka á ríkissjólI og ríkisstofnanir, nettó.
Staða í mánaðarlok í milljónum króna.
Ár jan. febr. mars apn1 maí júní júlí ág. sept. okt. nóv. des. Ár

1980 301,8 319,1 373,0 368,1 345,1 366,5 349,3 333,8 313,2 311,1 273,9 315,0 1980
1981 367,0 480,0 528,0 549,0 461,0 362,0 402,0 339,0 311,0 234,0 257,0 196,0 1981
1982 175,0 352,0 414,0 533,0 369,0 410,0 575,0 467,0 395,0 348,0 338,0 115,0 1982
1983 182,0 57l,0 1059,0 923,0 576,0 329,0 267,0 439,0 327,0 393,0 326,0 813,0 1983
1984 1157,0 1984

Mánaðarlegar hreyfingar í m. kr. (skuldalækkun eða innstæðuaukning = -)
Ár jan. febr. mars apríl maí júní júlí ág. sept. okt. nóv. des. Ár

1980 18,8 17,3 53,9 -4,9 -23,0 21,4 -17,2 -15,5 -20,6 -2,1 -37,2 41,1 1980
1981 52,0 113,0 48,0 21,0 -88,0 -99,0 40,0 -63,0 -28,0 -77,0 23,0 -61,0 1981
1982 -21,0 177,0 62,0 119,0 -164,0 41,0 165,0 -108,0 -72,0 -47,0 -10,0 -223,0 1982
1983 67,0 389,0 488,0 -136,0 -347,0 -247,0 -62,0 172,0 -112,0 66,0 -67,0 487,0 1983
1984 344,0 1984
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Fjármálaráðuneytið
Ríkisbókhald

21. febr. 1984.
Staða ríkisins við Seðlabanka 15. febrúar 1984.

1. Skipta má ríkisaðilum í þrjá hópa:
1. A-hluta ríkisins
2. B-hluta: Endurlán
3. B-hluta: Aðrir en endurlán

2. Staðan við Seðlabankann byggist á þremur þáttum:
1. Viðskiptareikningum (innstæðu- og hlaupareikningar).
2. Skuldabréfum ríkisins útgefnum til Seðlabanka.
3. Skuldabréfum ríkisins útgefnum til annarra en Seðlabankinn hefur keypt af öðrum

aðilum en ríkinu, 1. d. viðskiptabönkum. Hér með eru talin spariskírteini og
happdrættisskuldabréf ríkissjóðs sem bankinn hefur keypt af ríkinu (endurlánum) eða
öðrum.

3. Hinn 15. febrúar var staða ríkisins eftirfarandi skv. gögnum Seðlabankans:

í millj. kr.
Viðskipta- Skuldabréf Ýmis
reikn (hlr.) til SeðIab. skuldabréf Alls

A-hluti .......... -1675 -850 -2525
Endurlán ..... +553 -41 -156 +356
Aðrir ............ +102 -161 -59

-1020 -891 -317 -2228
Ath.: Innstæður Viðlagatryggingar og Pósts og síma m. a. vegna orlofsfjár eru ekki meðtaldar. Skuldabréf eru

tilgreind skv. stöðu þeirra 31. janúar 1984.

Seðlabanki Íslands
Hagfræðideild.

20. febrúar 1984.

A = stuttar erlendar eignir bankakerfis, nettó.
Staða í milljónum króna.

ÁrÁr jan. febr. mars apr. maí júní júlí ág. sept. okt. nóv. des.

1980 435,0 405,6 388,1 471,1 506,4 452,5 531,0 529,9 660,0 734,2 843,2 982,0 1980
1981 1118,0 1130,0 1106,0 1244,0 1190,0 1244,0 1441,0 1621.0 1608,0 1658,0 1778,0 1699,0 1981
1982 2034,0 1890,0 1783,0 1636,0 1667,0 1485,0 1322,0 1678,0 1624,0 1395,0 1562,0 1686,0 1982
1983 1747,0 1849.0 1626,0 1579,0 1546,0 1840,0 2067,0 2169,0 2047,0 2256,0 2647,0 2530,0 1983
1984 2014,0 1984

Mánaðarlegarhreyfingarí m. kr.
ÁrÁr jan. febr. mars apn1 maí júní júlí ág. sept. okt. nóv. des.

1980 -12,0 -29,4 -17,5 83,0 35,3 -53,9 78,5 -1,1 130,1 74,2 109,5 138J 1980
1981 136,0 12,0 -24,0 138,0 -54,0 54,0 197,0 180,0 -13,0 50,0 120,0 -78,0 1981
1982 335,0 144,0 -107,0 -147,0 31,0 -182,0 -163,0 356,0 -54,0 -229,0 167,0 124.0 1982
1983 61,0 102,0 -223,0 -47,0 -33,0 294,0 227.0 102,0 -122,0 209.0 391,0 -117,0 1983
1984 -516,0 1984
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B = Lán og aðrir innlendir liðir bankakerfisins, nettó
Staða í mánaðarlok í milljónum króna.
Ár jan. febr. mars apríl maí júní júlí ág. sept. okt. nóv. des. Ár

1980 2093,0 2216,0 2329,0 2419,0 2453,0 2473,0 2481,0 2482,0 2422,0 2479,0 2497,0 3157,0 1980
1981 3199,0 3378,0 3526,0 3733,0 3987,0 4099,0 4193,0 4063,0 4096,0 4251,0 4392,0 5357,0 1981
1982 5223.0 5517,0 5873.0 6249,0 6432,0 6830,0 7216,0 7028,0 7288,0 7834.0 7926,0 9455,0 1982
1983 9652,0 9938,0 10989.0 11420,0 12389,0 13126,0 13606,0 14229,0 14670,0 15071.0 14909,0 17354,0 1983
1984 18166,0 1984

Mánaðarlegar hreyfingar í m. kr.
Ár jan. febr. mars apríl maí júní júlí ág. sept. okt. nóv. des. Ár

1980 38,0 123,0 113,0 90,0 34,0 20,0 8,0 1,0 -60,0 57,0 18,0 660,0 1980
1981 42,0 177,0 150.0 207,0 254,0 112,0 94,0 -130,0 33,0 155,0 141,0 965,0 1981
1982 -134,0 294,0 356,0 376.0 183,0 398,0 386,0 -188,0 260,0 546,0 92,0 1540,0 1982
1983 186,0 386,0 1051,0 431,0 969,0 737,0 480,0 623,0 441,0 401,0 -162,0 2445,0 1983
1984 812.0 1984

Mánaðarlegar hreyfingar í %.
Ár jan. febr. mars apríl maí júní júlí ág. sept. okt. nóv. des. Ár

1980 1,8 5,9 5,1 3,9 1,4 0,8 0,3 0,0 -2,4 2,4 0.7 26,4 1980
1981 1,3 5,5 4,4 5,9 6.8 2,8 2,3 -3,1 0,8 3,8 3,3 22,0 1981
1982 -2,5 5,6 6,5 6,4 2,9 6,2 5,7 -2,6 3,7 7,5 1,2 19,4 1982
1983 2,0 3,0 10,6 3.9 8,5 5,9 3,7 4,6 3,1 2,7 -1,1 16,4 1983
1984 4,7 1984

e (= A + Bl = Peningamagn og sparifé.
Staða í mánaðarlok í milljónum króna.
Ár jan. febr. mars apríl maí júní júlí ág. sept. okt. nóv. des. Ár

1980 2528,0 2621,0 2717,0 2890,0 2961,0 2925,0 3012,0 3013,0 3032,0 3214,0 3341,0 4139,0 1980
1981 4317.0 4506.0 4632,0 4977,0 5177.0 5343,0 5634.0 5624,0 5704,0 5909,0 6170,0 7056,0 1981
1982 7257,0 7407,0 7656,0 7885,0 8099,0 8315,0 8538,0 8706,0 8912,0 9229.0 9488,0 11152,0 1982
1983 11399,0 11787,0 12615,0 12999,0 13935,0 14966,0 15673,0 16398,0 16717,0 17326,0 17557,0 19884,0 1983
1984 20180,0 1984

Mánaðarlegar hreyfingar í m. kr.
Ár jan. febr. mars apríl maí júní júlí ág. sept. okt. nóv. des. Ár

1980 26,0 93,0 96,0 173,0 71,0 -36,0 87.0 2,0 68,0 132,0 127,0 798,0 1980
1981 178,0 189,0 126,0 345,0 200,0 166,0 291,0 50,0 20,0 205,0 261,0 886,0 1981
1982 201,0 150,0 249,0 229,0 214,0 216,0 223,0 168,0 206,0 317,0 259,0 1664,0 1982
1983 247,0 388,0 828,0 384,0 936,0 1031,0 707,0 725,0 319,0 609,0 231,0 2327,0 1983
1984 296.0 1984

Mánaðarlegar hreyfingar í %.
Ár jan. febr. mars apríl maí júní júlí ág. sept. okt. nóv. des. Ár

1980 1,0 3,7 3,7 6,4 2,5 -1,2 3,0 0,1 2,3 4,3 4,0 23,9 1980
1981 4,3 4,4 2,8 7,4 4,0 3,2 5,4 0,9 0,4 3,6 4,4 14,4 1981
1982 2,8 2,1 3,4 3,0 2,7 2,7 2,7 2,0 2,4 3,6 2,8 17,5 1982
1983 2,2 3,4 7,0 3,0 7,2 7,4 4,7 4,6 1,9 3,6 1,3 13,3 1983
1984 1,5 1984
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Seðlabanki Íslands,
Greiðslujafnaðardeild.

Gjaldeyrisstaða bankanna.
Í millj. kr. I)

Staða

20. febrúar 1984.

Hreyfingar

Gjaldeyrisforði
Seðlabankans

Gj aIdeyrisstaða
bankanna, nettó

Gjaldeyris-
staða, nettó

Gj aIdeyris-
forði

1983
Janúar. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4121
Febrúar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4148
Mars....................... 3666
Apríl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3615
Maí........................ 3634
Júní. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4178
Júlí 3917
Ágúst 3938
September 3970
Október 4299
Nóvember 4271
Desember . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4320

Nettóhreyfing janúar - desember 1983

2553
2568
2106
2018
1547
1870
2109
2212
2029
2239
2646
2458

1984
Janúar') .
Febrúar') .

4417
4160

1958
1202

1) Á gengi í árslok 1983.
2) Bráðabirgðatölur.
3) Miðað við 14. febrúar.

Seðlabanki Íslands,
Hagfræðideild.

Innlend lánsfjáröflun 1983.
M. kr.

1. Markað opinberum framkvæmdum:
1.1 Útgáfa spariskírteina .
1.2 Innheimta umfram innlausn .
1.3 Verðbréfakaup bankakerfisins .
1.4 Lánagreiðsla Landsvirkjunar') .

31
27

-482
-51

19
544

-261
21
32

329
-28

49
230

97
-257

-243
15

-462
-88

-471
323
239
103

-183
210
407

-188
-338

-500
-756

20. febrúar 1984.

Lánsfjár-
áætlun Raunveruleg
19831) útkoma')

200 101,2
360 360,03)

103 18,8
73 73,0

736 553,0

42 -8,4
100 139,6
76 0,0

218 131,2

1. Alls

2. Markað fjárfestingarlánasjóðum:
2.1 Skyldusparnaður nettó .
2.2 Lán bankakerfisins til Framkvæmdasjóðs .
2.3 Lán Atvinnuleysistryggingasjóðs til Byggingasjóðs ríkisins .-----------------------------

2. Alls
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Lánsfjár-
áætlun
19831)

Raunveruleg
útkoma')

Innlend lánsfjáröflun, alls .

Skuldabréfakaup lífeyrissjóða, skipt á seljendur.
Í m. kr.

1981 1982

119,6 128,9
13,2 66,6
70,2 90,3
56,7 55,0
11,2 18,3

270,9 359,1

31,0 50,0
22,7 33,5
15,5 25,9

69,2 109,4

340,1 468,5

3. Verðbréfakaup lífeyrissjóðanna:
3.1 Til opinberra framkvæmda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 87,0
3.2 TilfjárfestingarIánasjóða 775 776,2-----------------------------

3. Alls 860 863,2
1814 1547,4

1) Samkvæmt lánsfjárlögum og þeim spám er fjármálaráðuneytið lagði þeim til grundvallar.
2) Bráðabirgðauppgjör, en að mestu endanlegt.
3) Umfram þetta 58 m. kr. teknar frá til innlausnar fljótlega eftir áramót.
4) Kölluð "önnur fjáröflun" í frumgögnum.

Seðlabanki Íslands,
Hagfræðideild.

A. Innan lánsfjáráætlunar:
Byggingarsjóður ríkisins .
Byggingarsjóður verkamanna .
Framkvæmdasjóður .
Ríkissjóður .
Stofnlánadeild landbúnaðarins .

Samtals
B. Utan lánsfjáráætlunar:

Veðdeild Iðnaðarbankans
Verslunarlánasjóður .
Stofnlánadeild samvinnufélaga .
Veðdeild Alþýðubankans .

Samtals

Alls

21. febrúar 1984.

Spá vi
lánsfjár-

laga
1983 1983

321,0
158,0
230,0
85,0
10,0

804,0

276,7
116,4
145,8
87,0
35,3

652,2

56,0

89,0
64,0
32,5
25,5

211,0

860,0 863,2

22



Fylgiskjal IX.

Bréf iðnaðarráðuneytisins.
Iðnaðarráðuneytið
12. mars 1984.

Fjárhags- og viðskiptanefnd Nd. Alþingis
C/O Páll Pétursson, alþm.
ALÞINGI
101 REYKJAVÍK

Svör við fyrirspurn frá Ólafi Ragnari Grímssyni og
Páli Péturssyni á fundi nefndarinnar 23. febrúar sl.

1. Samanburður virkjanaframkvæmda s. 1. 5 ár á sambærilegu verðlagi (byggingavísi-
tala 166 (uppl. frá Landsvirkjun)):

1979 . . . 816.140 þús. kr.
1980 1.421.258 þús. kr.
1981 1.561.300 þús. kr.
1982 1.340.582 þús. kr.
1983 1.286.020 þús. kr.
1984 . . . 900.000 þús. kr. (áætlað)

2. Áform um virkjanir næstu 4 ár: Helstu framkvæmdir verða við Kvíslaveitur,
Blönduvirkjun, stækkun Þórisvatnsmiðlunar og undirbúning nýrra virkjana, en næst í röð
virkjana er Fljótsdalsvirkjun, skv. ályktun Alþingis. Fjárfestingar án vaxta í þessa liði eru
áætlaðar:

1985 1.000 m.kr.
1986 1.100 m.kr.
1987 1.100 m.kr.
1988 . .. 600 til 1.100 m.kr. (háð byrjun á næstu virkjun).

3. Peninganotkun við Blöndu 1983: 168,7 m.kr. Aðeins óverulegar upphæðir
ógreiddar.

4. Áætlanir, sem gerðar hafa verið um kostnað við undirbúning á virkjunarstað og um
ýmsan aukakostnað (uppgræðslu, heiðavegi o. fl.) hafa yfirleitt staðist vel. Enn hefur lítt
reynt á áætlanir ráðgjafa um kostnað við sjálfar virkjunarframkvæmdirnar fyrr en nú fyrir
skemmstu. Þá voru opnuð tilboð í jarðgöng og byggingarvinnu við stöðvarhús neðanjarðar
og reyndust sex tilboð verulega undir kostnaðaráætlun ráðunauta.

F. h. r.
Páll Flygenring
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Iðnaðarráðuneytið
21. febrúar 1984.

Eftirfarandi óskum og fyrirspurnum var beint til iðnaðarráðherra á fundi með fjárhags-
og viðskiptanefnd Nd. þriðjudaginn 21. febrúar sl.

Frá Ólafi R. Grímssyni:
1. Óskar eftir samanburði á virkjunarframkvæmdum, sem er að finna í 3. gr. frv. til

lánsfjárlaga og virkjanaframkvæmda s. 1. 5 ár á sambærilegu verðlagi.
2. Óskar eftir greinargerð um áform ráðuneytisins um virkj anir næstu 4 ár, 1985-88

incl., sundurliðuð eftir helstu framkvæmdum.

Frá Páli Péturssyni.
1. Hver var peninganotkun við Blöndu 1983og hversu mikið er ógreitt?
2. Hvernig hafa staðist kostnaðaráætlanir framkvæmda við Blöndu?
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