
Nýverið voru gerðar umtalsverðar breyt-
ingar á reglum um viðskipti Seðlabankans
og lánastofnana, þar á meðal reglum um
bindiskyldu. Af því tilefni verður hér farið
nokkrum orðum um ráðstöfunarfé Seðla-
banka, en fé á bindireikningum er snar þátt-
ur þess. Við breytingarnar var höfð hliðsjón
af lýsingu á stjórntækjum peningamála í
hinu væntanlega myntbandalagi Evrópu.
Var þannig leitast við að skapa hér að-
stæður sem líkastar þeim sem ætla má að
verði í nágrannalöndunum. Breytingarnar
fólu í sér að í stað þess að lagt sé inn á
lokaðan reikning í Seðlabanka hefur
bindiskyld stofnun nú aðgang að fénu, en
þarf að sjá til þess að meðalinnstæða reikn-
ingsins nái tilteknu lágmarki á hverju
bindiskyldutímabili, sem er einn mánuður.
Þá var bindiskyldum stofnunum fjölgað
þannig að auk innlánsstofnana eru nú aðrar
lánastofnanir í hópnum. Ennfremur var
grundvöllur bindingar breikkaður og nær
nú til erlendra lána auk innlána og annarra 
skulda. Loks var kjörum bindireikninga
breytt þannig að féð er ekki vísitölubundið
heldur ber tiltekna vexti. Er þess vænst að
nýju reglurnar reynist verða til bóta vegna
þess sveigjanleika sem þær fela í sér, auk
þess að vera sanngjarnari en fyrri reglur.

Bindiskylda
Bindiskylda hefur víða um lönd verið notuð
sem aðhaldstæki við stjórn peningamála.

Algengt er að skyldubundnar innstæður séu
vaxtalausar, en með þeim hætti veitir bind-
ingin meira aðhald en ella. Hér á landi hafa
jafnan verið greiddir vextir af fénu og eru
þeir nú lítið eitt lægri en ávöxtun ríkisvíxla.
Reglur um bindiskyldu veita Seðlabanka
jafnan og greiðan aðgang að innlendu láns-
fé. Þetta auðveldar honum að hafa gjald-
eyrisforða og aðrar eignir sem máli skipta
við stjórn peningamála. Að hafa myndar-
legan gjaldeyrisforða er nauðsynlegt til að
unnt sé að halda gengi krónunnar tiltölu-
lega stöðugu. Einnig vekur það traust
meðal erlendra lánveitenda, enda eitt af því
sem litið er til þegar lánshæfi þjóðarinnar
er metið. Aðrar eignir Seðlabanka eru t.d.
kröfur á lánastofnanir sem hann veitir fyrir-
greiðslu eða ríkisverðbréf sem nýtast bank-
anum til markaðsviðskipta. En fjármagn
seðlabanka getur verið af öðrum toga en
skyldubundnu fé og skulu nokkrar tegundir
nefndar.

Annað ráðstöfunarfé
Í fyrsta lagi má nefna seðla og mynt, en sú
fjárhæð af þannig peningum sem í umferð
er hverju sinni er vaxtalaust ráðstöfunarfé
seðlabanka. Svo vill til að hér á landi eru
seðlar og mynt notaðir í mun minna mæli,
hlutfallslega, en algengt er í öðrum löndum.
Ráðstöfunarfé Seðlabanka Íslands af þeim
toga er því lítið. Þörfin fyrir annarskonar
fjármagn er því meiri hér á landi en gengur
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og gerist hjá öðrum þjóðum.
Eiginfjárstaða seðlabanka er afar mis-

munandi eftir löndum og er ekki hægt að
segja að hún sé hærri eða lægri hér en
gengur og gerist. Þar eð Seðlabanki Íslands
greiðir drjúgan skatt til ríkissjóðs er þess
ekki að vænta að eigið fé aukist að ráði.

Innstæður í Seðlabanka Íslands, aðrar
en innstæður innlánsstofnana, hafa yfirleitt
verið fremur litlar. Reyndar hefur hér verið
um að ræða nokkuð breytilega stærð. Um
tíma voru innstæður Verðjöfnunarsjóðs fisk-
iðnaðarins allmiklar en þær eru nú úr sög-
unni, a.m.k. í bili. Innstæður ríkissjóðs hafa
vaxið undanfarin ár, en ná því sjaldan að
vera meiri en skuldir ríkissjóðs við bank-
ann. Þess eru dæmi erlendis að innstæður
ríkissjóðs í seðlabanka skipti miklu máli.

Verðbréfaútgáfa bankans hefur ekki
gegnt hlutverki við öflun ráðstöfunarfjár. Í
löndum þar sem til staðar eru þróaðir verð-
bréfa- og peningamarkaðir, sem seðla-
bankar geta reitt sig á við öflun ráðstöf-
unarfjár og til stýringar á peningaframboði,
eru þess dæmi að bindiskylda sé lítt eða ekki
notuð.

Bindiskyldar stofnanir
Frá sjónarhóli lánastofnana er bindiskylda
kvöð um að varðveita fé hjá seðlabanka
gegn tiltölulega lágum vöxtum. Með því að
sinna þeirri kvöð stuðla þær að því að
seðlabanki geti sinnt framangreindum
verkefnum. Þær njóta góðs af því að hafa til
staðar aðila sem varðveitir gjaldeyrisforða
og er reiðubúinn að eiga viðskipti með
gjaldeyri þegar mikið liggur við. Seðla-
bankinn er þeim einnig bakhjarl sem veitir

ýmiskonar fyrirgreiðslu. Aðgangur að
reglubundinni fyrirgreiðslu bankans stuðlar
að hnökralausri framvindu greiðslu- og
lánsfjármiðlunar og fyrirbyggir óheppi-
legar vaxtasveiflur. En seðlabankar kunna
einnig að fá það hlutskipti að veita neyðar-
lán komist einhver peningastofnun í veruleg
vandræði. Tilgangur slíkrar fyrirgreiðslu er
að fyrirbyggja keðjuverkun sem valdið
getur öngþveiti í peningakerfinu í heild.

Til þessa hefur Seðlabankinn einnig
stundað eftirlit með innlánsstofnunum, þ.e.
þeim sem heimilt er að taka við innlánum
frá almenningi. Fyrir þetta hafa innláns-
stofnanir ekki greitt öðruvísi en óbeint ef
segja má að hluti af hagnaði Seðlabankans,
af því að greiða lægri vexti af bindiskyldu fé
en sem svarar markaðsvöxtum, beri uppi
kostnaðinn af eftirlitinu. Eftirlitsverkefnið
mun nú á næstunni flytjast til sérstakrar
stofnunar, fjármálaeftirlits, sem taka mun
gjald af þeim stofnunum sem haft er eftirlit
með. Að öðru óbreyttu ætti það að gefa
Seðlabanka færi á að minnka muninn milli
vaxta skyldubundins fjár og markaðsvaxta.

Niðurlag
Bindiskylduhlutföll hér eru nú mun lægri en
þau voru fyrr á árum. Frekari breytingar
bindiskyldu munu að líkindum mótast af því
sem gert verður í nágrannalöndunum,
einkum í myntbandalagi Evrópu. Frekari
lækkun bindingar hér er þó háð því hvernig
til tekst við að afla Seðlabanka ráðstöfunar-
fjár af öðrum toga.
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