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Endurskoðun lánskjara 

Íslendingar hafa lengi búið við verð-
bólguþróun, sem sett hefur svip sinn 

á fjármagnsmyndvn og eftirspurn eftir 
lánsfé til fjárfestingar. Jafnframt hef-
ur að jafnaði verið fylgt þeirri stefnu 
hér á landi að halda vöxtum af lánsfé 
svo lágum, að ávöxtun sparifjár hefur 
verið neikvæð langtímum saman. Þau 
vandamál, sem þetta ástand hefur haft 
í för með sér fyrir heildarjafnvægi í 
efnahagsmálum, hefur verið reynt að 
leysa með lánsfjárskömmtun og ýms-
um aðgerðum til þess að örva fjár-
magnsmyndun, t. d. skattfrelsi spari-
fjár. Þótt aðgerðir af þessu tagi séu, 
aldrei einhlítar, geta þær engu að síður 
komið að verulegu gagni, á meðan verð-
bólguþróunin er ekki örari en hún var 
t. d. á árunum 1960—1970, en þá hækk-
aði verðlag að meðaltali um nálægt 13% 
á ári. Ný og miklu erfiðari vandamál 
hljóta hins vegar að skapast, þegar verð-
bólgan kemst upp í 40—50% á ári eða 
meira, eins og verið hefur hér á landi 
síðan snemma árs 1974. Við slíkar að-
stæður er hætt við, að óviðráðanlegt 
jafnvægisleysi skapist á lánsfjármörk-
uðum, þar sem varla er hugsanlegt að 
hækka vexti nægilega mikið til þess að 
bæta sparifjáreigendum svo mikla verð-
rýrnun, en jafnframt græða þeir, sem 
skulda, gífurlegar fjárhæðir. Afleiðing-
in hefur, svo sem vænta mátti, orðið 
stórfelld lækkun í heildarsparnaði þjóð-
arbúsins, en hann nam aðeins 23,3% 

af þjóðartekjunum árið 1974 miðað við 
27,9% árið 1973. Jafnframt hefur vax-
andi hluti fjárfestingarinnar byggzt á 
skuldasöfnun erlendis. Þannig námu 
heildarlántökur til langs tíma erlendis 
á árinu 1974 um þriðjungi af allri fjár-
munamyndun í landinu. 

Öllum má ljóst vera, að ekki verður 
haldið lengra áfram á þessari braut. 
Heildarendurskoðun allra lánskjara í 
landinu er óhjákvæmileg nauðsyn til 
þess að tryggja eðlilega fjármagns-
myndun og heilbrigða nýtingu þess 
fjármagns, sem til ráðstöfunar er. 
Nokkur mikilvæg skref hafa þegar ver-
ið stigin í átt til slíkrar endurskoðunar 
að undanförnu, og er áreiðanlega vax-
andi skilningur á mikilvægi þessa máls. 

Verðgildi fjármagns má tryggja með 
tvennum hætti. Í fyrsta lagi með vöxt-
um, sem á hverjum tíma eru nógu háir 
til þess að vega á móti verðrýrnun höf-
uðstólsins og skila um leið nokkurri 
raunverulegri ávöxtun. Við skilyrði til-
tölulega hægrar verðbólgu er þetta vafa-
laust einfaldasta og hagfelldasta leiðin, 
og vonandi tekst að skapa þau skilyrði 
að nýju, áður en mjög langt líður. Á 
meðan verðbólgan er á svipuðu stigi og 
verið hefur síðustu tvö árin, er hins 
vegar nærri því óhugsandi að tryggja 
viðunandi ávöxtun með breytilegum 
vöxtum einum saman. Við þær aðstæð-
ur er verðtrygging eina raunhæfa leið-
in, enda hefur hún verið tekin upp í 
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vaxandi mæli síðustu árin. Á þessu ári 
má búast við því, að verðtryggður sparn-
aðður verði í heild um 3000 millj. kr. Er 
hér einkum um þrennt að ræða: a) út-
gáfu verðtryggðra spariskírteina og 
happdrættisbréfa af hálfu ríkissjóðs, b) 
verðtryggð lán lífeyrissjóða og fjárfest-
ingarlánasjóða og c) skyldusparnað. 
Verðtrygging er því þegar orðin mikil-
vægur þáttur í því að afla fjár til op-
inberra framkvæmda og til útlána fjár-
festingarlána. Er sérstaklega ástæða til 
að fara nokkrum orðum um áhrif þess-
arar þróunar á fjárfestingarlánasjóðina. 

Verðbólguþróunin hefur leikið fjár-
hag fjárfestingarlánasjóðanna grátt og 
það með ýmsu móti. Vegna óraunhæfra 
útlánavaxta hefur eigið fé flestra sjóð-
anna rýrnað verulega að verðgildi sið-
ustu árin, jafnframt því sem eftirspurn 
eftir lánsfé hefur stóraukizt, þar sem 
lántakendur hafa átt vísan verðbólgu-
hagnað. Til að anna eftirspurninni hef-
ur verið gripið til þess ráðs að afla vax-
andi hluta af ráðstöfunarfé sjóðanna 
með erlendum lántökum eða verðtryggð-
um lánum innanlands. Er áætlað, að er-
lent lánsfé muni nema nálægt 30% 
af ráðstöfunarfé fjárfestingarlánasjóð-
anna í heild á árinu 1975, en verðtryggt 
innlent fé um 20%. Það liggur í hlut-
arins eðli, að þessi þróun kallar á rót~ 
tæka endurskoðun á lánskjörum sjóð-
anna, þar sem óhjákvæmilegt er, að út-
lánakjör þeirra séu í samræmi við kostn-
að þess lánsfjármagns, sem þeir þurfa 
sjálfir að afla. 

Ný lagaákvæði voru sett um þetta 
efni í lok síðasta þings í framhaldi 
bráðabirgðaákvæða, sem lögfest voru á 
síðasta ári. Samkvæmt hinum nýju lög-
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um skal fara fram árleg endurskoðun 
á lánskjörum fjárfestingarlánasjóða, og 
skal þá m. a. tryggja, að þeir endurláni 
það fé, sem þeir hafa til ráðstöfunar, 
með hliðstæðum kjörum og þeir sæta 
sjálfir. Samkvæmt þessu mun megin-
hluti útlána sjóðanna hér eftir verða 
annað hvort með verðtryggingu eða 
gengisákvæði að einhverjum hluta. Um 
leið og þessi breyting ætti að bjarga 
fjárhag sjóðanna frá hruni, er ástæða 
til að ætla, að hún dragi verulega úr 
þeirri eftirspurn eftir lánum, sem ein-
göngu á rætur að rekja til vonar um 
verðbólgugróða. 

Mikilvægt er, að í framhaldi þeirra 
breytinga á lánskjörum fjárfestingar-
lánasjóða, sem nú hafa verið ræddar, 
fari fram almenn endurskoðun láns-
kjara, er hafi það markmið að tryggja 
eðlilega ávöxtun sparifjár og sameigin-
legra sjóða á verðþenslutimum. Kemur 
þá einkum tvennt til álita. Í fyrsta lagi 
endurskoðun á lánskjörum lifeyrissjóða, 
en verðtrygging á fé þeirra er brýn 
nauðsyn, ef þeir eiga að geta tryggt 
félögum sinum viðunandi lifeyri í fram-
tiðinni. Er ekki óeðlilegt, að lánskjör-
um þessum verði breytt með hliðsjón af 
hinum nýju lánskjörum fjárfestingar-
lánasjóða. 

Í öðru lagi er timabært að athuga að 
nýju, hvort ekki sé rétt að koma á flokki 
verðtryggðs sparifjár í innlánsstofnun-
um. Með þvi móti mætti bæði bæta hag 
sparifjáreigenda, sem svo mjög hefur 
hallað á að undanförnu, og um leið efla 
sparifjármyndun og getu bankakerfis-
ins til að mæta brýnum rekstrarfjár-
þörfum atvinnulífsins. 

J. N. 



Jóhannes Nordal: 

Jóhannes Nordal, seðlabankastjóri, formaður bankastjórn-
ar Seðlabankans, flutti á ársfundi bankans 9. maí ræðu 
þá, sem hér fer á eftir. 

M eiri og afdrifaríkari breytingar áttu sér 
stað í efnahagsþróun í heiminum á 

árinu 1974 en nokkru sinni á friðartímum 
síðan á kreppuárunum upp úr 1930. Eftir 
óvenjulega öran hagvöxt á árinu 1972 og 
fram eftir árinu 1973 snerist þróunin snögg-
lega við, og á árinu 1974 varð svo til eng-
inn hagvöxtur meðal þátttökuríkja OECD, 
en atvinnuleysi og almennur samdráttur 
eftirspurnar setti æ meiri svip á efnahags-
starfsemina, eftir því sem á árið leið. Or-
sakir þessara umskipta voru aðallega tví-
þættar: Í fyrsta lagi var um að ræða aftur-
kipp eftir óvenjumikla og samstíga efna-
hagsþenslu og framleiðsluaukningu á árinu 
1972 og fram eítir árinu 1973. Samfara 
henni hafði verðbólga magnazt meira meðal 
iðnaðarþióða en dæmi eru til eftir síðari 
heimsstyrjöldina, og höfðu því margar 
þeirra gripið til ráðstafana til þess að 
hemja eftirspurn og koma á betra jafn-
vægi í efnahagsmálum. Þau hjöðnunar-
áhrif, sem þessum aðgerðum fylgdu, mögn-
uðust svo um allan helming við hækkun 
olíuverðs og þá miklu efnahagsröskun, sem 
henni varð samfara. Rýrnun viðskiptakjara 
olíuinnflutningslanda og stóraukið misræmi 
í greiðsluviðskiptum heimsins hafði einnig 
í för með sér alvarleg greiðslujafnaðar-
vandamál og óvissu. á alþjóðlegum peninga-
mörkuðum. 

Fyrir Íslendinga, sem eru flestum öðrum 
háðari utanríkisviðskiptum, hlutu hinar 
miklu verð- og eftirspurnarsveiflur á er-
lendum mörkuðum að hafa örlagaríkar af-
leiðingar. Ef frá er talið árið 1972, höfðu 
þeir búið við ört batnandi viðskiptakjör allt 
frá árinu 1969, en hagstæðust varð þróun-
in á árinu 1973, en þá hækkaði útflutnings-
verðlag á föstu gengi um nálægt 40%. Á 
árinu 1974 tók þróun viðskiptakjara hins 
vegar allt aðra stefnu, og fór útflutnings-
verðlag lækkandi, eftir því sem á árið leið, 
en verðlag innflutnings jókst meira en 
nokkru sinni fyrr, m. a. vegna stórhækk-
unar olíuverðlags. Í lok ársins 1974 voru 
viðskiptakjör nálægt 20% verri en í upp-
hafi ársins. Við lækkandi útflutningsverð-
lag bættist tregari sala á erlendum mörk-
uðum og veruleg aukning útflutningsvöru-
birgða. 

Sé litið á árið í heild, nam rýrnun við-
skiptakjara að meðaltali urn 11%, er hafði 
nálægt 3% áhrif til lækkunar á raunveru-
legar ráðstöfunartekjur þjóðarbúsins. Jafn-
framt dró verulega úr framleiðsluaukningu 
á árinu og er talið, að þjóðarframleiðslan 
á föstu verði hafi aðeins hækkað um rúm 
3%. Þegar tekið er tillit til breytingar við-
skiptakjara, þýðir þetta, að raunveruleg-
ar ráðstöfunartekjur þjóðarbúsins hafi ver-
ið svo til óbreyttar frá árinu á undan, en 
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það jafngildir 1% lækkun rauntekna á 
mann. Voru þetta mikil umskipti frá ár-
inu áður, en þá jukust þjóðartekjur um 
nálægt 10%, en af því voru 6% vegna 
framleiðsluaukningar, en 4% vegna áhrifa 
bættra viðskiptakjara. 

Hin gagngera breyting á afkomuskilyrð-
um þjóðarbúsins, sem svo stórfelld rýrnun 
ytri aðstæðna hlaut að hafa í för með sér, 
lagði mikinn vanda á herðar þeim stjórn-
völdum og hagsmunasamtökum, sem mestu 
ráða um gang efnahagsmála. Því miður 
fór það svo í þetta sinn eins og reyndar 
svo oft áður, að menn reyndust tregir til 
þess að viðurkenna og bregðast við nýjum 
vandamálum, fyrr en það var orðið um 
seinan. Skýringar á þessu er vafalaust að 
nokkru að leita í hinu óvenjulega langa 
velmegunarskeiði, sem á undan var gengið. 
Á fjögurra ára tímabilinu 1970—1973 höfðu 
raunverulegar ráðstöfunartekjur þjóðar-
innar aukizt um nálægt 10% að meðaltali 
á ári hverju, bæði vegna vaxandi fram-
leiðslu og batnandi viðskiptakjara. Það gat 
varla hjá því farið, að svo löng og sam-
felld aukning tekna hefði djúptæk áhrif á 
hugmyndir alls þorra manna um greiðslu-
getu þjóðarbúsins út á við, og hvað það 
gæti borið í aukinni neyzlu og fjárfestingu. 
Útgjaldafyrirætlanir opinberra aðila og fyr-

irtækja og hugmyndir launþega um mögu-
legar kjarabætur voru byggðar á þeirri 
bjartsýnu von, að áframhald yrði á vel-
megunarskeiði, sem fært hafði þjóðinni 
meira en þriðjungs aukningu rauntekna á 
mann á fjórum árum jafnframt sterkri 
stöðu þjóðarbúsins út á við. 

Stefnir í stórfellda umframeyðslu 
þjóðarbúsins. 

Þótt alvarlegar blikur væri þegar farið 
að draga á loft í lok ársins 1973, en þá 
var verðbólguhraðinn hér á landi kominn 
yfir 30% á ársgrundvelli, olíukreppan skoll-
in á og sterk samdráttareinkenni komin 
fram í hagþróun umheimsins, var þeim 
lítill gaumur gefinn. Áætlanir um aukningu 
opinberra útgjalda og hvers konar fjárfest-
ingu stefndu aldrei hærra en þá, og með 
launasamningum, sem að mestu lauk í marz, 
var um fjórðungsaukningu peningatekna 
dælt inn í hagkerfið, einmitt um það leyti, 
sem viðskiptakjör þjóðarinnar voru að snú-
ast til hins verra og fótum hafði raunveru-
lega verið kippt undan frekari vaxtarmögu-
leikum neyzlu og fjárfestingar. Það stefndi 
því brátt í stórfellda umframeyðslu þjóð-
arbúsins, er lýsti sér bæði í ört vaxandi 
innlendri verðbólgu, sem um mitt ár var 
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komin upp í 50% á ársgrundvelli, og alvar-
legum greiðsluhalla við útlönd. Þótt meg-
inhluti kaupmáttaraukningarinnar eyddist 
af völdum hinnar öru verðbólgu, varð engu 
að síður veruleg aukning heildareftirspurn-
ar innanlands á árinu miðað við fast verð-
lag. Jókst einkaneyzlan, sem er langstærsti 
eftirspurnarþátturinn, um 7,5%, sem var 
heldur meiri aukning en árið áður, en þó 
jókst hún um 6,5%. Að meðtöldum birgða-
breytingum jókst heildareftirspurn innan-
lands um 10% á árinu á móti 11% aukn-
ingu árið áður. Vegna stöðnunar þjóðar-
tekna hlaut þessi mikla aukning eftirspurn-
ar öll að koma fram í auknum viðskipta-
halla við útlönd, en hann varð á árinu rúm-
lega fimm sinnum meiri en árið 1973, en 
um tvöfalt meiri en samanlagður viðskipta-
halli áranna 1971 til 1973. 

Eftirspurnaraukningin á árinu átti sér 
að mestu stað á fyrsta ársfjórðungi þess, 
og heldur dró úr eftirspurnarþrýstingnum, 
eftir því sem á árið leið, fyrir áhrif þeirra 
efnahagsaðgerða, sem þá var gripið til. 
Þetta nægði þó ekki til þess að draga úr 
viðskiptahallanum, þar sem á móti kom 
ör rýrnun viðskiptakjara á síðari helm-
ingi ársins, einkum vegna lækkandi útflutn-
ingsverðlags, svo og tregari sölu á erlend-
um mörkuðum og þar af leiðandi aukning-
ar útflutningsvörubirgða. 

Heildarverðmæti vöruútflutnings nam 
32,9 milljörðum króna á meðalgengi ársins, 
en það er tæplega 14% verðmætisaukning 
frá fyrra ári, ef reiknað er með sama gengi 
bæði árin. Útflutningsmagnið minnkaði þó 
um 5—6% á árinu vegna mikillar birgða-
söfnunar, en meðalútflutningsverðlagið var 
tæplega 21% hærra en árið 1973 miðað við 
fast gengi. Þessi meðaltalsreikningur felur 
hins vegar þá staðreynd, að útflutningsverð-
lag lækkaði verulega innan ársins. 

Verðmæti vöruinnflutnings nam á árinu 
47,6 milljörðum króna, sem er 46% aukn-
ing miðað við árið áður, reiknað á sama 
gengi. Almennur innflutningur, þ. e. a. s. 
eftir að dreginn hefur verið frá innflutn-
ingur sérstakra fjárfestingarvara og rekstr-
arvara vegna álbræðslu, jókst um tæp 48% 
eða 13,6 milljarða reiknað á meðalgengi 

ársins 1974. Af þessari aukningu stafaði 
rúmur fjórðungur eða 3,5 milljarðar af 
hækkun olíuverðs, en um tveir fimmtu hlut-
ar af öðrum erlendum verðhækkunum. Með-
alhækkun innflutningsverðlags frá árinu 
áður nam 34% miðað við óbreytt gengi, 
svo að í heild mun magnaukning almenns 
innflutnings ekki hafa numið meira en 14%. 
Þessi aukning átti sér að mestu leyti stað 
á fyrra helmingi ársins, bæði vegna hinnar 
gífurlegu kaupgetu, sem launahækkanirnar 
í febrúar og marz höfðu í för með sér, en 
einnig vegna mikillar spákaupmennsku, sem 
m. a. stafaði af óvissu varðandi stefnu 
stjórnvalda í efnahags- og gengismálum. 
Verulega dró úr innflutningi á síðustu mán-
uðum ársins vegna þeirra efnahagsaðgerða, 
sem þá voru komnar til framkvæmda. 

Halli varð á þjónustujöfnuðinum á árinu 
1974 í fyrsta skipti í mörg ár, og áttu aukn-
ar vaxtagreiðslur meginþátt í þeirri breyt-
ingu. Var hallinn á þjónustujöfnuðinum 
835 millj. kr., en árið áður hafði hann verið 
hagstæður um 525 millj. kr. Tekjur af þjón-
ustuviðskiptum á árinu námu 15,2 millj-
örðum, en gjöld 16 milljörðum króna. 

Viðskiptahallinn aldrei hlutfallslega 
jafnmikill. 

Séu fyrrgreindar tölur um viðskipti með 
vörur og þjónustu teknar saman, kemur í 
ljós, að viðskiptahalli ársins hefur numið 
um 15,5 milljörðum króna eða nálægt 12% 
af þjóðarframleiðslu ársins, og hefur við-
skiptahalli Íslendinga aldrei verið hlutfalls-
lega jafnmikill. Þrengdi þessi gífurlegi við-
skiptahalli mjög aðstöðu þjóðarbúsins út 
á við, en um tveir þriðju hlutar hans voru 
jafnaðir með fjármagnshreyfingum frá út-
löndum, aðallega lántökum til langs tíma, 
en um einn þriðji með lækkun gjaldeyris-
forðans. 

Innkomnar fjármagnshreyfingar á árinu 
námu nettó 9,9 milljörðum kr. Að langmest-
um hluta var hér um að ræða aukningu 
erlendra skulda til langs tíma, en hún nam 
um 9 milljörðum króna. Námu innkomin 
erlend lán 12,4 milljörðum, en endurgreiðsl-
ur á árinu 3,4 milljörðum. Í lok ársins voru 
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heildarskuldir þjóðarbúsins erlendis um 52 
milljarðarkróna, reiknað á núgildandi gengi, 
sem jafngildir um 240 þús. kr. á hvert 
mannsbarn í landinu. Hlýtur þessi skulda-
söfnun að auka mjög greiðslubyrði þjóð-
arinnar á komandi árum, en minnka um leið 
svigrúmið til þess að mæta áframhaldandi 
greiðsluhalla með erlendum lántökum. 

Miðað við meðalgengi ársins voru 4,9 
milljarðar af viðskiptahallanum jafnaðir 
með lækkun gjaldeyrisforða Seðlabankans. 
Vegna þessarar rýrnunar og til að styrkja 
greiðslustöðuna út á við samdi Seðlabank-
inn um verulegar lántökur hjá Alþjóða-
gjaldeyrissjóðnum, og var þar bæði um að 
ræða notkun á hluta af kvóta Íslands hjá 
sjóðnum og sérstaka lánafyrirgreiðslu 
vegna olíuverðhækkunarinnar. Námu þess-
ar lántökur samtals 20,3 millj. sérstakra 
dráttarréttinda eða rúmum 3.600 millj. kr. 
á núgildandi gengi. 

Ég hef nú stuttlega lýst þróun nokkurra 
helztu þjóðhagsstærða og greiðslujafnaðar 
á árinu 1974 og þeim örlagaríku breyting-
um, sem þá urðu í afkomu þjóðarbúsins. 
Illu heilli urðu stjórnmálalegar aðstæður 
á árinu þess valdandi, að hvorki var brugð-
izt við efnahagsvandanum nægilega snemma 
né með nógu áhrifaríkum aðgerðum. Sá 
dráttur, sem hvað eftir annað varð á að-
gerðum, sem öllum var löngu ljóst að óum-
flýjanlegar væru, ýtti undir stórfellda spá-
kaupmennsku, einkum aukningu innflutn-
ings og fasteignakaupa, sem enn jók á jafn-
vægisleysið í þjóðarbúskapnum. Var þetta 
sérstaklega áberandi í kjölfar launasamn-
inganna í febrúar og þangað til að fráfarandi 
ríkisstjórn gerði tilraun til þess að veita 
viðnám með frestun greiðslu vísitöluupp-
bóta á laun frá 1. júní og nokkrum fleiri 
ráðstöfunum. Önnur svipuð bylgja reis upp 
úr miðju ári, þegar mikil óvissa skapaðist 
vegna dráttar á myndun ríkisstjórnar í 
kjölfar þingkosninganna 30. júní. Eðlilegra 
ástand komst ekki á að nýju, fyrr en eftir 
að hin nýja ríkisstjórn hafði í ágúst og 
september gripið til víðtækra ráðstafana 
í efnahagsmálum með lækkun gengis, 
skattahækkunum og enn frekari frestun 
almennra verðlagsbóta á laun. 

Andbyr versnandi viðskiptakjara. 
Þótt þessar ráðstafanir hefðu tvímæla-

laust jákvæð áhrif fyrst í stað og greini-
lega drægi úr eftirspurnarspennu og inn-
flutningi á síðasta fjórðungi ársins, reynd-
ust þær til lengdar ekki nægilega öflugar 
til þess að ná þeim markmiðum, sem að var 
stefnt. Var ástæðan fyrst og fremst sú, að 
viðskiptakjör héldu áfram að versna og 
forsendur aðgerðanna reyndust, þegar frá 
leið, of bjartsýnar, bæði að því er varðaði 
afkomu sjávarútvegsins og þróun greiðslu-
jafnaðarins. Þurfti því enn að grípa til 
svipaðra aðgerða og í sömu átt skömmu 
eftir síðustu áramót. Þannig urðu síversn-
andi ytri skilyrði hvað eftir annað til þess 
að gera að engu, að því er virtist, þann ár-
angur, sem að var stefnt með aðgerðum 
stjórnvalda. Verður að hafa þennan and-
byr versnandi ytri aðstæðna í huga, ef dæma 
á réttilega árangur hagstjórnar hér á landi 
að undanförnu. Hér er ekki vettvangur fyrir 
almenna dóma af því tagi, en hins vegar 
er ástæða til þess að fjalla nokkru nánar 
um þá þætti hagstjórnar, sem næst liggja 
verksviði Seðlabankans. Kem ég þá fyrst 
að gengismálum. 

Eftir að fastgengiskerfið hafði gengið sér 
til húðar á árinu 1971, var það í fyrstu 
stefna íslenzkra stjórnvalda að láta íslenzku 
krónuna fylgja gengi Bandaríkjadollars 
vegna hinnar miklu hlutdeildar dollaravið-
skipta í utanríkisverzlun landsins. Vorið 
1973 var hins vegar ákveðið að falla frá 
þessu, en taka í þess stað upp sveigjanlegri 
gengisstefnu. Það, sem eftir var þess árs, 
fór gengi krónunnar yfirleitt hækkandi 
gagnvart dollar bæði vegna hagstæðrar þró-
unar utanríkisviðskipta og vegna viðleitni 
stjórnvalda til að draga úr utanaðkomandi 
verðbólguáhrifum. 

Vaxandi verðbólga innanlands og versn-
andi viðskiptajöfnuður á árinu 1974 gjör-
breyttu þessum viðhorfum. Fór gengi krón-
unnar lækkandi frá því snemma á árinu, 
og var vegið meðalgengi í ágúst orðið 
nærri 17% lægra en í upphafi ársins. Þessi 
gengisbreyting nægði hins vegar ekki til 
þess að vega upp á móti versnandi afkomu 
útflutningsatvinnuveganna og vaxandi við-
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skiptahalla, og var því ákveðið að lækka 
markaðsgengi krónunnar um sem næst 17% 
til viðbótar í einu stökki, og kom sú breyt-
ing til framkvæmda 2. september. Eftir 
það og til áramóta breyttist gengi krón-
unnar lítið gagnvart dollar, en þó lækkaði 
meðalgengi hennar þá enn nokkuð vegna 
hækkunar á gengi annarra mynta gagnvart. 
dollar. 

Þær forsendur um afkomu sjávarútvegs-
ins og þróun viðskiptajafnaðar, sem lágu 
til grundvallar gengisákvörðunum á síðast-
liðnu hausti, reyndust, eins og áður segir, 
of bjartsýnar, einkum vegna áframhaldandi 
lækkunar útflutningsverðlags og þar a.f 
leiðandi rýrnunar viðskiptakjara. Reynd-
ist því enn nauðsvnlegt að lækka gengið 
síðastliðinn febrúar og þá um sem næst 
20%. Þótt þessar endurteknu gengisbreyt-
ingar væru óhjákvæmilegar til að tryggja 
afkomu útflutningsatvinnuveganna og til 
að draga úr gjaldeyriseftirspurn, voru þær 
neyðarúrræði, þar sem þær hlutu að eiga 
veigamikinn þátt í því að viðhalda áfram-
haldandi verðbólgu og grafa undan trú 
manna á peningaleg verðmæti. 

Peningarmagn og úflánaþensla. 
Þróun peningamála á árinu 1974 mótað-

ist mjög af hinum miklu verðlags- og kostn-
aðarhækkunum, sem urðu á árinu, og er 
á engan hátt auðvelt að greina á milli or-
saka og afleiðinga í þeirri verðbólguþró-
un, sem þá átti sér stað. Á aðra hlið voru 
þensluáhrif gífurlegrar útlánaaukningar 
bankanna og hallarekstur opinberra aðila, 
en á hina hemjandi áhrif mun hægari aukn-
ingar peningamagns. 

Aukning peningamagns á árinu, þ. e. a. s. 
seðlaveltu og ávísanareikninga, nam aðeins 
25%, en hafði verið 46% árið áður. Hins 
vegar var aukning þjóðarframleiðslu á verð-
lagi ársins um 44%, og hefði þessi tiltölu-
lega hæga aukning peningamagns því átt 
að verka hemjandi á eftirspurnarþróunina. 
Þetta virðist hins vegar ekki hafa átt sér 
stað í þeim mæli, sem við hefði mátt búast, 
þar sem veltuhraði peninga jókst mjög 
mikið á árinu og meira en nokkur dæmi 

eru til áður. Komu hér greinilega fram áhrif 
efnahagslegrar óvissu og spákaupmennsku, 
þar sem menn reyndu að halda uppi neyzlu 
og fjárfestingu frammi fyrir sívaxandi 
verðbólgu. Sömu áhrif koma fram í því, 
að aukning sparifjár var aðeins 26% þrátt 
fyrir 52% hækkun ráðstöfunartekna. 

Þrátt fyrir þessa tiltölulega litlu aukn-
ingu sparifjár og peningamagns jukust út-
lán innlánsstofnana á árinu um 49%, en séu 
útlán Seðlabankans til ríkissjóðs og ann-
arra opinberra aðila talin með, nam útlána-
aukning bankakerfisins í heild 62%, og átti 
hún tvímælalaust meginþátt í því að við-
halda eftirspurnarþenslunni og auka gjald-
eyrisútstreymi. Hin mikla útlánaaukning 
innlánsstofnana átti sér stað þrátt fyrir 
samkomulag, sem Seðlabankinn gerði við 
viðskiptabankana um útlánamarkmið, sem 
gerði aðeins ráð fyrir helmingi þeirrar út-
lánaaukningar, sem raun varð á, Einnig 
voru vextir hækkaðir um 4% í júlí, en vegna 
áframhaldandi verðbólguþróunar gætti 
áhrifa vaxtahækkunarinnar á útlán minna 
en ella, enda voru raunvextir þrátt fyrir 
hana mjög neikvæðir. Enginn vafi er þó 
á því, að vaxtahækkunin hafði hagstæð 
áhrif á sparifjáraukningu á síðara helmingi 
ársins. 

Þegar skoðaðar eru útlánatölur ársins 
1974, hlýtur sú spurning að leita fast á alla 
þá, sem ábyrgð bera á stjórn banka og ann-
arra peningastofnana, hvað hafi valdið hinni 
óhóflegu útlánaaukningu, sem þá átti sér 
stað. Þessu er á engan hátt auðsvarað, en 
þó þykir mér rétt að benda á nokkur atriði. 
Við skoðun á tölum um útlánaaukningu til 
einstakra greina sker sig tvennt úr: Ann-
ars vegar stórauknar skuldir opinberra að-
ila vegna hallarekstrar ríkis og sveitarfé-
laga, en hins vegar tvöföldun útlána til sjáv-
arútvegs og olíuinnflytjenda. Sé þessum út-
lánum haldið utan við, kemur í ljós, að 
meðalútlánaaukning innlánsstofnana til 
annarra aðila nam um 33% á árinu í sam-
anburði við nær 62% aukningu allra útlána. 
Jafnframt jukust útlán til einstaklinga að-
eins um 22%. Þótt þessi útlánaaukning hafi 
verið meiri en æskilegt hefði verið og að 
var stefnt, verður henni varla eignaður 
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sterkur sjálfstæður þáttur í verðbólguþró-
uninni, þegar haft er í huga, hve gífurleg-
ar verðhækkanir urðu á árinu bæði í launa-
og hráefniskostnaði. Útlán til olíufélagu 
voru einnig sízt meiri en óhjákvæmilegt 
var til að fjármagna nauðsynlegar olíu-
birgðir í landinu. 

Erfiðari spurningar vakna, þegar meta 
skal áhrif hinnar miklu útlánaaukningar 
til sjávarútvegsins, en hún nam nær 5.200 
millj. eða rúmlega 100%. Mikill hluti þess-
arar útlánaaukningar átti tvímælalaust ræt-
ur að rekja til þess, að mörg fyrirtæki í 
útgerð og fiskvinnslu voru rekin með halla 
mikinn hluta ársins, sem stafaði bæði af 
miklum hækkunum rekstrarkostnaðar og 
óhagstæðu útflutningsverðlagi. Með því að 
fjármagna þennan rekstur við þessar að-
stæður fóru bankarnir vafalaust út fyrir 
eðlileg mörk frá bankalegu sjónarmiði, en 
um leið foruðu þeir frá rekstrarstöðvunum 
og lækkun gjaldeyristekna, semaf þeimhefði 
leitt. Hitt er svo annað mál, hvort afstaða 
bankanna í þessum málum og öðrum hafi 
ekki orðið til þess að fresta enn meir raun-
hæfum aðgerðum ríkisvaldsins til lausnar 
á rekstrarvandamálum atvinnuveganna. Um 
það er erfitt að dæma, þegar litið er til 

hinnar miklu óvissu, sem ríkti í stjórn-
málum mikinn hluta ársins. 

Hallarekstur opinberra aðila. 
Um fjórðungur af útlánaaukningu banka-

kerfisins í heild á árinu 1974 stafaði af 
hallarekstri ríkis og sveitarfélaga. Jukust 
skuldir þessara aðila við Seðlabankann og 
innlánsstofnanir um rúmlega 5.000 millj. 
kr., og átti þessi nýmyndun eftirspurnar 
meginþátt í því að auka efnahagsþensluna 
og veikja stöðu þjóðarbúsins út á við. 
Drýgstan hlut að máli átti ríkissjóður, en 
staða hans gagnvart Seðlabankanum versn-
aði á árinu um nálægt 3.400 millj. kr., en auk 
þess jukust skuldir Viðlagasjóðs um 700 
millj. kr. Átti þessi skuldaaukning ríkis-
sjóðs sér stað þrátt fyrir gífurlega aukn-
ingu tekna vegna hinnar miklu eftirspurn-
araukningar á árinu. Mörg sveitarfélög voru 
einnig rekin með miklum greiðsluhalla á 
árinu, sem kom fram í rúmlega 1.000 millj. 
kr. skuldasöfnun þeirra við banka og spari-
sjóði. Þessi versnandi greiðslustaða sveit-
arfélaga stafaði að verulegu leyti af kostn-
aðarhækkunum á árinu, en tekjur sveitar-
félaga eru að miklu leyti bundnar innan 
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tekjuársins. Sýna þessar tölur ljóslega, að 
opinberum aðilum gekk ekki betur en ein-
staklingum og fyrirtækjum að breyta fjár-
ráðstöfunum sínum til samræmis við 
breytta stöðu þjóðarbúsins. 

Ég hef nú í stuttu máli revnt að gera 
grein fyrir þróun efnahagsmála á árinu 
1974, þeim hagstjórnarvanda, sem þá var 
við að glíma, og hvernig við honum var 
brugðizt. Þótt enn sé margt ósagt um þau 
eíni, er tími til þess kominn að snúa sér 
að vandamálum líðandi stundar og þeim 
verkefnum, sem framundan eru. Áður en 
að því kemur, tel ég hins vegar nauðsyn-
legt að gera sér nokkra grein fyrir stöðu 
þjóðarbúsins í dag og horfunum á þessu 
og næstu árum, svo að betur megi átta sig 
á því, hver stakkur verður skorinn neyzlu 
þjóðarinnar og fiárfestingu í náinni fram-
tíð. Ég benti á það áðan, hver áhrif hin 
óvenjulega aukning þjóðartekna á árun-
um 1970—1973 hlaut að hafa á hugmyndir 
manna um getu þjóðarbúskapar okkar til 
að standa undir batnandi lifskjörum og 
framkvæmdum. Þótt áföllin að undanförnu 
hafi vissulega brevtt hugsunarhætti manna 
í þessum efnum og stjórnvöld hafi þegar 
gert víðtækar ráðstafanir til þess að draga 
úr þjóðarútgjöldum, finnst mér enn vanta 
mjög á það, að menn geri sér almennt grein 
fyrir því, hve þröng staða þjóðarbúsins er 
nú orðin og hve torsótt leiðin til afturbata 
kann að reynast á næstunni. 

Efnahagshorfur. 
Lítum þá fyrst á horfurnar á þessu ári. 

Samkvæmt þeim þjóðhagsspám, sem legið 
hafa til grundvallar ákvörðunum um efna-
hagsráðstafanir, frá því að gengisbreyting-
in var gerð í febrúar síðastliðnum, er gert 
ráð fyrir því, að rauntekjur þjóðarinnar 
á þessu ári verði allt að 6% minni en á ár-
inu 1974, sem jafngildir yfir 7% minnkun 
ráðstöfunartekna á mann. Meginhluti þess-
arar lækkunar þjóðartekna stafar af um 
15% rýrnun viðskiptakiara miðað við með-
altal ársins 1974. Þessi viðskiptakjararýrn-
un er að mestu leyti þegar fram komin, og 
því miður er ekkert útlit fyrir það, að úr-
iíoman verði hagstæðari að þessu leyti, enda 

er verðlag á íslenzkum útflutningsafurðum 
enn mjög veikt, og ennþá er mikil óvissa 
um verð og söluhorfur. Verðlag sumra af-
urða, t. d. lýsis, hefur farið lækkandi, og 
er vafasamt, hvort tekst að halda því verði 
á ýmsum öðrum vörutegundum, sem vonir 
stóðu til í upphafi ársins. Aflabrögð á vetr-
arvertíð, einkum í aprílmánuði, auka ekki 
heldur á bjartsýni um útkomu ársins. 

Ekki er síður erfitt að meta, hver fram-
vindan muni verða í efnahagsmálum um-
heimsins og hvaða áhrif hún muni hafa á 
þjóðarbúskap Íslendinga. Ennþá eru engin 
örugg merki farin að koma fram um það, 
að komið sé til botns í þeim efnahagssam-
drætti, er hófst á síðari hluta ársins 1973. 
Að vísu hafa Bandaríkin og fleiri þjóðir 
gert ráðstafanir, er hafa það markmið að 
auka eftirspurn að nýju, en fáir eru trú-
aðir á það, að verulegur bati geti farið að 
koma fram í eftirspurn á heimsmörkuðum 
fyrr en í lok þessa árs eða á fyrra helmingi 
hins næsta. Nokkur merki eru farin að 
koma fram um það, að verðbólga sé minnk-
andi í Bandaríkjunum og víðar, en mjög 
er vafasamt, að sú þróun verði á næstunni 
hagstæð viðskiptakjörum Íslendinga, enda 
þótt hún ætti að létta baráttuna gegn 
áframhaldandi verðbólgu. Sá efnahagssam-
dráttur, sem nú einkennir efnahagslíf 
heimsins, er orðinn hinn langalvarlegasti, 
síðan síðari heimsstyrjöldinni lauk. Afkoma 
atvinnufyrirtækja hefur yfirleitt verið erfið 
í iðnaðarríkjunum að undanförnu, ný fjár-
festing farið ört minnkandi, en jafnframt 
hefur greiðslustaða margra ríkja stórversn-
að vegna olíuverðhækkana. Ástæða er til 
þess að óttast, að allt þetta verði til þess, 
að erfitt reynist að snúa efnahagsþróuninni 
aftur inn á braut vaxandi framleiðslu og 
eftirspurnar, auk þess sem líklegt er, að 
batinn verði hægur, a. m. k. fyrsta árið. 
Fari svo, er ekki við því að búast, að Ís-
lendingar fái teljandi búhnykk á næstu 
tveimur árum eða svo vegna bættra ytri 
skilyrða. 

Erfið staða þjóðarbúsins út á við. 
Við þessar tvísýnu horfur um þróun þjóð-

artekna á næstu árum bætist svo hin erfiða 
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staða þjóðarbúsins út á við, sem ég hef 
rætt um hér á undan. Á síðastliðnu ári varð 
viðskiptahallinn nálægt 12% af þjóðarfram-
leiðslunni, en það þýddi í raun og veru, að 
um tíunda hver króna, sem Íslendingar ráð-
stöfuðu á árinu, var annaðhvort fengin að 
láni erlendis eða tekin af gjaldeyrisforða, 
sem safnað hafði verið á mörgum undan-
gengnum árum. Ég er viss um, að allir, sem 
reyna að gera sér grein fvrir stöðu þess-
ara mála af raunsæi, muni fljótlega sjá, 
að slíkan viðskiptahalla þola Íslendingar 
ekki tvö ár í röð, ef þeir vilja halda trausti 
sínu út á við og efnahagslegu sjálfstæði. 
Þvert á móti er óhjákvæmilegt, að við-
skiptahallinn fari ört lækkandi á allra 
næstu árum, þannig að greiðslubyrðin við 
útlönd haldist innan viðráðanlegra marka, 
en allt bendir nú til þess, að greiðslubyrðin 
verði komin upp í nálægt 20% af gjald-
eyristekjum að þremur árum liðnum. Til 
þess að forðast enn meiri aukningu skulda-
byrðarinnar og leyfa nokkra bót á hinni 
veiku gjaldevrisstöðu, virðist mér óhjá-
kvæmilegt að setja það markmið, að við-
skiptahallinn verði lækaður í áföngum á 
þessu og næstu bremur árum, þannig að 
hann verði horfinn með öllu á árinu 1978. 

Í greiðslujafnaðaráætlun fyrir þetta ár 
er gert ráð fyrir því, að viðskiptahallinn 
verði 12—13 milljarðar króna, sem jafn-
gildir 7—8% af þjóðarframleiðslunni á móti 
nálægt 12% halla á síðastliðnu ári. Hér er 
áreiðanlega um að ræða hámark þess, sem 
unnt er að fjármagna með viðunandi kjör-
um, og er þá gert ráð fyrir bví, að skuldir 
þjóðarbúsins til langs tíma hækki á árinu 
um rúma 10 milljarða króna á núgildandi 
gengi. Þótt batinn sé ekki meiri en þetta, 
er hér þó um mjög stórt átak að ræða, 
þegar ytri aðstæður eru eins óhagstæðar 
og nú og raunverulegar þjóðartekjur lækk-
andi. Minnkun viðskiptahallans á þessu ári 
verður því aðeins keypt því verði, að einka-
neyzla og fjárfesting lækki mjög verulega 
frá því, sem var á síðasta ári. Takist þetta, 
stendur þó enn eftir það verkeíni að minnka 
viðskiptahallann um 7% til viðbótar á 
næstu þremur árum. Engum getum skal 

að því leitt, hvaða aukningu þjóðartekna 
megi búast við á því tímabili, en 7% þeirr-
ar aukningar verður að nota til að jafna 
viðskiptahallann við útlönd, áður en svig-
rúm skapast til þess að auka að nýju neyzlu 
og fjárfestingu. 

Skuggaleg mynd. 
Einfalt talnadæmi ætti að geta skýrt 

þetta nokkru nánar. Við skulum gera ráð 
fyrir því, að þjóðartekjur lækki á þessu 
ári um 6%, eins og síðustu spár gera ráð 
fyrir, en með næsta ári bvrji þær síðan 
að vaxa að nýju um 5% á ári, sem er svin-
uð aukning og átt hefur sér stað að með-
altali síðastliðna tvo áratugi. Loks skulum 
við gera ráð fyrir því, að viðskiptajöfnuð-
urinn við útlönd verði kominn í jafnvægi 
á árinu 1978. Þá mun láta nærri, að ráð-
stöfunartekiur þjóðarbúsins, sem verja 
megi til innlendrar neyzlu og fjárfestingar, 
verði á því ári svipaðar á mann, eins og 
þær voru á árinu 1973. Því miður get ég 
ekki séð, að skynsamlegt sé að búast við 
því, eins og nú horfir, að útkoman verði 
betri en betta., og hún gæti ekki síður orðið 
lakari, ef efnahagsbatinn erlendis lætur á 
sér standa. 

Sú mynd, sem ég hef nú reynt að bregða 
upp af efnahagshorfum þjóðarinnar á næst-
unni. er vissulega skuggaleg, en ég tel hana 
þó ekki dregna dekkri litum en ástæða er 
til. Við blasir ekki aðeins það verkefni að 
tryggja lækkun þjóðarútgialda á þessu ári 
um nálægt 8%, heldur má jafnframt búast 
við því, að sáralítið svigrúm verði til aukn-
ingar raunverulegrar neyzlu og fjárfest-
ingar næstu 2—3 árin bar á eftir. Og þessi 
kaleikur verður ekki frá okkur tekinn með 
frekari rýrnun gjaldeyrisstöðunnar eða auk-
inni skuldasöfnun erlendis, því að í beim 
efnum hefur þegar verið teflt á tæpasta 
vað. Takist ekki að halda útgjöldum þjóð-
arinnar innan þeirra marka, sem hér hefur 
verið lýst, er vá fvrir dyrum. 

En hver eru þá skilvrði þess, að þessu 
markmiði verði náð, og hvaða hagstiórn-
artækjum þarf að beita í því skvni? 
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Hægfara aðlögun að gjörbreyttri 
efnahagsstöðu. 

Sú efnahagsstefna, sem fylgt hefur verið 
undanfarna mánuði, hefur það að leiðar-
ljósi að draga úr greiðsluhalla við útlönd 
og tryggja viðunandi afkomu útflutnings-
atvinnuveganna, án þess að svo snöggur 
samdráttur verði í innlendri eftirspurn, að 
verulega dragi úr atvinnu, eins og átt hef-
ur sér stað í flestum iðnaðarlöndum. Hin 
hægfara aðlögun að gjörbreyttri efnahags-
stöðu þjóðarinnar, sem í þessari stefnu felst, 
er tvímælalaust sársaukaminnsta leiðin frá 
félagslegu sjónarmiði til þess að ná fram-
angreindum markmiðum. í hinni þröngu 
stöðu þjóðarbúsins er hún hins vegar vand -
rotuð, þar sem samtímis þarf að gæta þess 
að stilla samdráttaraðgerðum og skerðingu 
kaupmáttar í hóf, en tryggja þó örugglega 
þann árangur í bættum greiðslujöfnuði, sem 
að er stefnt. Til þess að slík stefna takist, 
er þörf bæði varfærni og festu í stjórn allra 
þátta efnahagsmála. 

Hvergi reynir þó meira á í því efni en 
í meðferð launa- og kjaramála. Ákvarðanir 
í gengismálum að undanförnu hafa miðazt 
við það að ganga ekki feti lengra en brýn-
asta nauðsyn krafði til styrktar atvinnu-
vegunum og greiðslustöðunni út á við, svo 
að launþegar gætu frekar sætt sig við þá 
kjaraskerðingu, sem óumflýjanleg hefur 
verið. Verði þessum aðgerðum svarað með 
hóflegri og raunsærri tekjustefnu af hálfu 
launþega og annarra hagsmunasamtaka, 
eru verulegar vonir til þess, að unnt verði 
að tryggja allt í senn, batnandi viðskipta-
jöfnuð, minnkandi verðbólgu og viðunancli 
atvinnuástand. Óraunhæfar kauphækkanir 
við núverandi efnahagsaðstæður mundu 
hins vegar eingöngu fjarlægja okkur þess-
um markmiðum, kalla á nýja verðbólgu-
öldu eða kippa fótum undan afkomu at-
vinnuveganna og þá um leið því atvinnu-
öryggi, sem allir vilja stefna að. Hvort-
tveggja mundi koma harðast niður á laun-
þegum sjálfum og þá sérstaklega láglauna-
fólki. 

Skynsamlegir samningar í launamálum 
rnunu þó aldrei ná tilgangi sínum, nema 

stefnan í fjármálum opinberra aðila og 
peningamálum stefni að sama marki, en 
á síðasta ári tókst ekki að beita því aðhaldi, 
sem nauðsynlegt var í þessum efnum, eins og 
þegar hefur verið rakið. Er því þeim mun 
meiri nauðsyn, að úr verði bætt á þessu 
ári. Hvernig til tekst, mun ekki sízt velta 
á fjármálastjórn ríkisins. 

Aðhald í útlánum og ríkisfjármálum. 
Langt er nú, síðan hagfræðingar urðu 

sammála um það, að sveigjanleg fjármála-
stjórn ríkisins væri eitt öflugasta tækið til 
sveiflujöfnunar í þjóðarbúskapnum. Stefna 
ætti að greiðsluafgangi á þenslutímum, en 
losa um að nýju, þegar hætt væri við, ao 
framleiðsluþættirnir væru vannýttir. Því 
miður hefur þessi kenning of litlu ráðið 
um fjármálastjórn á Íslandi til þessa. Dæmi 
um það er hinn mikli halli ríkissjóðs og 
opinberra aðila bæði á árinu 1974 og 1973, 
þótt þetta væru einhver mestu þensluár, 
sem um getur í þjóðarbúskap okkar. Átti 
þessi þróun opinbera búskaparins mikinn 
þátt í því að magna hér verðbólgu og veikja 
stöðu þjóðarbúsins út á við. Eitt frumskil-
yrði þess, að unnt reynist að ná tökum á 
þeim vandamálum, er, að þolanlegur jöfn-
uður náist í fjármálum ríkisins á þessu 
ári. Svigrúm Seðlabankans til þess að fjár-
magna frekari greiðsluhalla ríkissjóðs er 
á þroturn vegna hinnar veiku stöðu út á 
við. Takist ekki með þeirn niðurskurði rík-
isútgjalda, sem nú er fyrirhugaður, að 
stöðva áframhaldandi skuldasöfnun ríkis-
sjóðs við Seðlabankann, getur stjórn bank-
ans staðið frammi fyrir þeim örlaga-
þrungna vanda að geta ekki veitt ríkissjóði 
frekari fyrirgreiðslu nema með því að draga 
úr endurkaupum afurðalána og annarri 
fyrirgreiðslu bankans við atvinnuvegina. 

Sama nauðsyn er einnig á ströngu að-
haldi í útlánum bankanna á þessu ári, en 
útlánaaukning þeirra átti einnig stóran þátt 
í eftirspurnarþenslu undanfarinna tveggja 
ára, eins og áour er rakið. Þrátt fyrir stór-
versnandi lausafjárstöðu bankanna tókst 
ekki að stöðva þessa þróun. Eítir gengis-
breytinguna í febrúar leitaði Seðlabankinn 
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eftir samningum við viðskiptabankana um 
þriggja mánaða stöðvun útlánaaukningar, 
annarrar en vegna reglubundinna afurða-
og rekstrarlána, sem Seðlabankinn veitir 
með þátttöku viðskiptabankanna. Enn er 
of snemmt að dæma um árangur þessara 
aðgerða, þar sem nægilegar upplýsingar 
liggja enn ekki fyrir. Ekki verður þó annað 
séð af þeim tölum, sem tiltækar eru, en að 
viðskiptabankarnir hafi sýnt fyllsta sam-
starfsvilja í þessu efni og þessi áfangi lofi 
góðu um vilja innlánsstofnana og getu til 
þess að stjórna útlánum sínum í samræmi 
við heildarstefnuna í efnahagsmálum. Mun 
Seðlabankinn hefja viðræður við bankana, 
áður en langt um líður, um markmið útlána-
stefnunnar næstu mánuði, eftir að útlána-
stöðvuninni lýkur. Til þess að ná þeim 
árangri í efnahagsmálum, sem að er stefnt 
á árinu, telur bankastjórn Seðlabankans 
nauðsynlegt, að hlutfallsleg aukning útlána 
bankakerfisins bæði til fyrirtækja og opin-
berra aðila minnki um a. m. k. helming 
frá því, sem var á árinu 1974. Treystir hún 
á samstöðu banka og sparisjóða og stuðn-
ing ríkisstjórnar við hverjar þær aðgerðir, 
sem nauðsynlegar geta orðið, til að því 
marki verði náð. 

Lokaorð. 
Ég kem þá að lokum þessa máls, en í 

því hef ég leitazt við að gera sem gleggsta 
grein fyrir því, hvílík umskipti hafa orðið 
í efnahagsmálum Íslendinga á undanförnu 
hálfu öðru ári og hve þröngur stakkur er 
skorinn útgjöldum þjóðarinnar á næstunni. 
En vandinn er ekki eingöngu að halda 
heildarútgjöldum þjóðarbúsins innan þeirra 
marka, sem tekjur þess leyfa. Aldrei skiptir 
meira máli en við slíkar aðstæður, að þeim 
útgjöldum, sem stuðla að því að auka fram-
leiðslu og gjaldeyristekjur og flýta aftur-
batanum í þjóðarbúskap okkar, verði gef-
inn allur sá forgangur, sem frekast er unnt. 
Þótt hagvöxtur sé ekki sama tízkuorðið 
nú og fyrir nokkrum árum, virðast þó kröf-
ur alls þorra manna til aukinna lífsgæða 
og efnahagslegra framfara sízt fara minnk-
andi. Þetta sjáum við aldrei betur en á 
tímum sem þessum, þegar hagvöxtur 
minnkar eða hverfur með öllu. Þess vegna 
er nú nauðsynlegt, að fram fari rækilegt 
endurmat útgjalda og útlánafyrirætlana op-
inberra aðila og lánastofnana í því skyni 
að beina kröftunum að því að auka verð-
mætasköpun þjóðarbúsins, þannig að sem 
fyrst megi hefja að nýju sóknina til bættra 
lífskjara. 



Jón Sigurðsson, hagfræðingur: 

Vísitölubinding kaupgjalds 

Greinin, sem fer hér á cftir, er í aðalatriðum samhljóða 
erindi, sem flutt var á ráðstefnu Alþýðusambands Ís-
lands, Vinnuveitendasambands Íslands og Vinnumála-
sambands samvinnufélaganna á Höfn í Hornafirði 5. júlí 
1973. 

INNGANGUR. 

Á kvæði í kjarasamningum eða lögum þess 
efnis, að kaupgjald skuli breytast í 

samræmi við breytingar á verðvísitölu eftir 
ákveðnum reglum, eru til með ýmsum hætti. 
Þess vegna er gagnlegt að reyna í upphafi 
að greina helztu dæmi þessa, þótt það hafi 
í för með sér framsetningu sjálfsagðra 
hluta, til þess að koma á festu í notkun 
orða og hugtaka. 

Algengasta vísitölubinding kaupgjalds er 
án efa greiðsla verðlagsuppbótar á laun til 
samræmis við breytingar vísitölu fram-
færslukostnaðar í einhverri mynd. Tilgang-
ur slíkrar vísitölubindingar er að sjálfsögðu 
að viðhalda kaupmætti launa, þótt verðlag 
breytist. Verðlagsbætur af þessu tagi eru 
venjulega greiddar eftir á, þ. e. eftir að 
mæld hefur verið verðbreyting. Kerfi af 
þessu tagi mætti kalla: Vísitölubindingu 
eftir á. Eins eru þess dæmi, að bæt-
ur séu til þess ætlaðar að mæta vænt-
anlegum verðhækkunum, sem þá mætti 
kalla: Vísitölubindingu fyrir fram. Þá eru 
í þriðja lagi mörg dæmi um ákvæði í kjara-
samningum um, að taka skuli upp samn-
inga að nýju, hafi vísitala eða annar verð-
mælikvarði, t. d. gengi, breytzt umfram 
ákveðið mark. Þessi endursamningsákvæði 

eru oft kölluð hálfsjálfvirk vísitölubinding, 
því að þótt vísitala sé að sönnu notuð til þess 
að ákveða, hvort eða hvenær semja skuli 
að nýju, þá ræður vísitölubreytingin ekki 
kaupbreytingunni, sem fylgja kann endur-
samningi. Gengisákvæði í gildandi kjara-
samningum er af þessu tagi. Vísitölubind-
ing fyrir fram er sjaldnast sett fram með 
skipulegum viðmiðunum. Auðvitað fela flest-
ir kjarasamningar í sér einhvers konar mat 
—- beint eða óbeint — á væntanlegri verð-
þróun, þótt ekki sé það formbundið. Heppi-
legt virðist að flokka vísitöluákvæði, þar 
sem kveðið er svo á við gerð kjarasamn-
inga, að kaup skuli ekki breytast með verð-
lagi, fyrr en ákveðnum þröskuldi er náð, 
undir vísitölubindingu fyrir fram. (Kjara-
samningur ASÍ 1969 hafði að geyma ákvæði 
af þessu tagi og raunar einnig fyrsta al-
menna vísitölubindingin hér á landi í geng-
isskráningarlögum nr. 10/1939). Þessi tvö 
síðarnefndu form vísitöluákvæða, þ. e. fyr-
ir-fram-ákvæði og endursamningsákvæði, 
eru miklu fátíðari og hafa þess vegna miklu 
síður dregið að sér athygli manna en eftir-
á-ákvæðin, sem eru og hafa verið algeng 
víða um lönd. Samkvæmt þessari vísitölu-
bindingu fylgja laun sjálfkrafa breyting-
um vísitölu eftir ákveðnum reglum, ýmist 
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á fyrir fram ákveðnum tímum án til-
lits til þess, hve breytingin er mikil, t. d. á 1, 
3 eða 6 mánaða fresti á grundvelli breyt-
ingar vísitölunnar á næstliðnu viðmiðunar-
tímabili, eða laun breytast, hvenær sem vísi-
talan hefur breytzt um tiltekinn hundraðs-
hluta eða stigafjölda. Laun breytast þó með 
óreglulegu millibili, en alltaf um sama 
hundraðshluta eða krónutölu. Fyrri aðferð-
ina mætti kalla: Tímabilskerfið, en seinni 
aðferðina: Verðbilskerfið. Hve oft bætur 
greiðast samkvæmt verðbilskerfinu, fer þá 
eftir því, hve stórt verðbilið er og hvernig 
verðþróunin mælist. Því er stundum haldið 
fram, að verðbilsaðferðin sé fullkomnari 
„verðtrygging" en tímabilsaðferðin. Þetta 
gildir þó því aðeins, að tíðni verðmælinga 
sé meiri í verðbilskerfi en í tímabilskerf-
inu og verðbilið tiltölulega lítið. Eigin-
leg tenging launa og verðlags felur í 
sér tvo þætti: Vísitöluna, sem við er 
miðað, og bindingaraðferðina, þ. e. með 
hvaða hætti breyting vísitölunnar verkar á 
kaupgjaldsákvæðin. í framkvæmd er hér 
um að ræða margs konar tengingar, sem 
nánar verður vikið að hér á eftir. 

Að framan hefur verið orðlengt um þá 
tegund vísitölubindingar, sem algengust er, 
þ. e. greiðslu verðlagsuppbótar á laun, en; 
hún miðar að því að vernda kaupmátt 
launanna. Að fleiru er þó keppt í kjara-
samningum af hálfu stéttarfélaga og stund-
um viðsemjenda þeirra, eins og t. d. að 
auka kaupmátt launa í samræmi við breyt-
ingar framleiðni og almennrar hagsældar 
og halda eða bæta hlut hópsins, sem fyrir 
er samið, miðað við aðra hópa í þjóðfélag-
inu, þ. e. að halda eða breyta tekjuskipt-
ingunni í þjóðfélaginu. Nokkur dæmi má 
finna, þar sem reynt er að ná þessum 
markmiðum með vísitölubindingu við fram-
leiðnivísitölu fyrirtækis, atvinnugreinar eða 
alls þjóðarbúsins, eða fyrir einstaka hópa 
með vísitölubindingu við launafúlguna í 
heild eða laun og tekjur annarra stétta 
(sbr. launaliðinn í verðlagsgrundvelli land-
búnaðarafurða). Hlutaskiptin á fiskiskipa-
flotanum eru það dæmi um slíka framleiðni-
tengingu launa, sem er einna þekktast hér-
lendis og á sér langa sögu, þótt sjald-

an sé á það litið sem vísitölukerfi. Um 
vísitölubindingu af þessu tagi verður þó 
ekki fjallað í þessari grein, heldur um 
greiðslu verðlagsuppbótar á laun, sem 
bundin er breytingum vísitölu fram-
færslukostnaðar, um almenn áhrif þessa 
vísitölukerfis og um mat einstakra 
þátta og afbrigða þess með hugsanlegar 
breytingar — væntanlega til bóta — fyrir 
augum. En fyrst örstutt sögulegt yfirlit, 
þar sem einkum er stuðzt við greinar í 
Hagtíðindum. Ekki verður þess freistað að 
segja nákvæmlega frá, heldur aðeins stikl-
að á helztu atburðum og atriðum. 

Sögulegt yfirlit. 
Nú eru liðin rúmlega 34 ár frá því, að 

víðtæk, formleg vísitölubinding launataxta 
var fyrst tekin upp hér á landi.1 Þegar 
gengi krónunnar var lækkað með lögum 
nr. 10/4. apríl 1939, var jafnframt ákveðið, 
að greiða skyldi verðlagsuppbót á laun eftir 
ákveðnum reglum. Til þess kom þó ekki 
á árinu 1939, þar sem ekki var um að ræða 
þá 5% hækkun verðlags m. v. janúar— 
marz 1939, sem þurfti að eiga sér stað, til 
þess að verðlagsuppbót yrði greidd. í upp-
hafi var þannig um að ræða eins konar 
þröskuldsákvæði, en þröskuldurinn var 
það hár, að hann var ekki yfirstiginn fyrsta 
árið. Frá ársbyrjun 1940 var greidd 
verðlagsuppbót eftir ákvæðum laga nr. 2/ 
1940, þar sem ákveðnar voru rýmri bætur 
samkvæmt vísitölu fyrir verðhækkanir en 
greiða átti eftir ákvæðum gengislækkun-
arlaganna. Með samningum vinnuveitenda 
og stéttarfélaga um og eftir áramót 1940 
/41 var ákveðið, að frá ársbyrjun 1941 
skyldi greidd full verðlagsuppbót mánað-
arlega samkvæmt vísitölu framfærslu-
kostnaðar. í lögum nr. 8/1941 var kveðið 

1 Raunar munu hafa verið í gildi ákvæði um 
greiðslu „dýrtíðaruppbótar" á laun í nokkr-
um kjarasamningum um og upp úr 1920, svo 
og á sama tíma í launalögum ríkisstarfs-
manna. Á þessu varð þó ekki framhald. 
Eðlilegt virðist því að rekja upphaf vísitölu-
kerfisins til gengisskráningarlaganna 1939. 
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svo á, að ríkisstarfsmenn skyldu frá árs-
byrjun 1941 fá greidda fulla verðlagsupp-
bót samkvæmt framfærsluvísitölu á 
allt að 650 kr. grunnlaun á mánuði, 
en á mánaðarlaun þar fram yfir skyldi 
engin verðlagsuppbót greidd. Það skal tek-
ið fram, að aðrir opinberir starfsmenn 
munu þá þegar hafa fengið greidda verð-
lagsuppbót eftir sömu reglum og giltu fyr-
ir ríkisstarfsmenn, og svo mun hafa verið 
ávallt síðan. Ríkisstarfsmenn fengu verð-
bætur á árinu 1942, en ákvæðið um tak-
mörkun verðlagsuppbótar við 650 kr. mán-
aðarlaun hélzt í gildi, þar til launalög nr. 
60/1945 komu til framkvæmda 1. apríl 
1945. Samkvæmt þeim skyldi greiða fulla 
verðlagsuppbót á öll laun ríkisstarfsmanna 
mánaðarlega eftir vísitölu framfærslukostn-
aðar. Þar með var svo komið, að greidd 
var full verðlagsuppbót samkvæmt fram-
færsluvísitölu á öll laun, og stóð svo til 
ársloka 1947. Með lögum nr. 128/1947, 
um dýrtíðarráðstafanir, var greiðsla verð-
lagsuppbótar frá ársbyrjun 1948 takmörkuð 
við 300 vísitölustig, og lækkaði verðlags-
uppbótin samkvæmt því úr 228% í desern-
ber 1947 í 200% í janúar 1948. Þessi regla 
var í gildi, þar til ákvæði gengisskrán-
ingarlaga nr. 22/1950 komu í hennar stað. 
Verðlagsuppbót samkvæmt lögum þess-
um var fyrst greidd fyrir maímán-
uð 1950. Vísitölukerfið var þannig gert 
óvirkt með lögum frá í janúar 1948 þar til 
í maí 1950. Frá miðju ári 1950 og fram til 
maíloka 1951 var greidd verðlagsuppbót á 
öll laun eftir sérstakri kaupgjaldsvísitölu, en 
í gengisbreytingarlögunum frá 1950 var 
ákvæði þess efnis, að frá hækkun fram-
færsluvísitölu skyldi draga reiknaða hækk-
un á búvöruverði, er stafaði af vísitöluhækk-
un á kaupi bóndans og verkafólks hans í 
verðlagsgrundvelli landbúnaðarvara. Þessi 
ákvæði um mat vísitölubreytinga voru síð-
an tekin upp í kjarasamninga aðila vinnu-
markaðarins og í launalög ríkisstarfs-
manna, sem tóku við af vísitöluákvæðum 
gengisskráningarlaganna, en með þeim var 
tekin inn ársfjórðungsleg verðlagsuppbót, 
sem var hlutfallsleg upp að vissu marki, 
en skert þar fyrir ofan. Svipuð ákvæði giltu 

til vors 1955, en í maí 1955 var með samn-
ingum ákveðið að greiða verðlagsuppbót 
skv. kaupgjaldsvísitölu (að viðbættum 10 
stigum) á allt kaup félaga ASÍ og verzl-
unarfólks. Með launalögum um mitt ár 1955 
var ákveðin nokkru rýmri verðlagsuppbót 
handa ríkisstarfsmönnum en fram að því 
hafði gilt, þó ekki á öll laun. Frá ársbyrj-
un 1956 var svo ákveðið að greiða verð-
lagsuppbót á öll laun ríkisstarfsmanna eft-
ir sömu hlutfallslegu reglu og hjá öðrum 
stéttum. Giltu síðan fram til 1967 sömu 
reglur um greiðslu verðlagsuppbótar til 
allra launþega í landinu. Hinn 1. sept. 1956 
átti kaupgreiðsluvísitalan1 að hækka nokk-
uð, en með bráðabirgðalögum var hækk-
uninni frestað til áramóta. Eftir áramót-
in 1956/57 tóku gildi ný lög (Nr. 86/1956) 
um þetta efni, þar sem felld voru niður 
nokkur stig úr kaupgreiðsluvísitölunni, en 
síðan skyldi hún hækka með framfærslu-
vísitölu. Í lögum nr. 33/1958, um útflutn-
ingssjóð o. fl., voru ákvæði um kaup-
greiðsluvísitölu þess efnis, að áætluð verð-
hækkunaráhrif 55% yfirfærslugjaldsins, 
sem ákveðið var með lögum þessum, skyldu 
ekki koma fram að svo stöddu í hækkun 
kaupgjalds, í reynd voru ákvæði laganna 
um kaupgjald mun flóknari en þetta, m. a. 
voru í lögunum ákvæði um almenna hækk-
un launa frá 1. júní 1958, misháa eftir hæð 
launa (mest 7% fyrir lægstu laun, en eng-
in hækkun fyrir hæstu launataxta), auk 
ákvæða um skerta vísitölu. Með niður-
færslulögum nr. 1/1959 voru ný ákvæði 

1 Eins og fram hefur komið, fylgdu verðlags-
bætur upphaflega breytingum framfærslu-
vísitölu í einu og öllu. Þrátt fyrir þetta var 
vísitala sú, sem verðlagsuppbótum réð, fljót-
lega nefnd kaupgjaldsvísitala. Til þessa varð 
síðan enn frekari ástæða, eftir að frávik 
voru gerð frá framfærsluvísitölu í þessum 
reikningi. Hins vegar þótti Hagstofunni og 
Kauplagsnefnd í upphafi sjötta áratugar 
ástæða til að taka upp enn nýtt heiti á vísi-
tölu þá, sem verðlagsiippbætur miðast við 
hverju sinni, hvernig sem hún er skilgreind, 
þ. e. kaupgreiðsluvísitala, og hefur það hald-
izt síðan. 
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um greiðslu verðlagsuppbótar á laun (sbr. 
hér neðar), þar sem samhliða niðurfærslu 
kaupgjalds og verðlags voru tekin inn að 
nýju ákvæði um, að við ákvörðun kaup-
greiðsluvísitölu skyldi framvegis ekki taka 
tillit til þeirrar breytingar á vísitölu fram-
færslukostnaðar, sem ætti rót sína að rekja 
til breytts verðs á landbúnaðarvörum vegna 
hækkunar þeirrar á launum bónda og verka-
fólks hans, er leitt hefði af greiðslu 
verðlagsuppbótar á laun. Þetta ákvæði mið-
aði að því að draga ur víxlhækkunum kaup-
gjalds og verðlags og er efnislega eins og 
ákvæði í 2. málslið 3. málsgreinar 6. gr. 
gengisskráningarlaga nr. 22/1950, sem haf ði 
verið tekið óbreytt upp í kjarasamninga 
launþega og vinnuveitenda, en varð óvirkt, 
er lög nr. 85/1956, um festingu verðlags og 
kaupgjalds, voru sett (en eins og framar 
sagði komu þau inn að nýju 1959). Í árs-
byrjun 1960 var gengi krónunnar fellt um 
20% m. v. meðalgengi útflutnings og um 
34% m. v. almennt gengi innflutnings. í 
efnahagsmálalögum nr. 4/1960, sem sett 
voru í þessu sambandi, voru ákvæði, er 
mæltu svo fyrir, að óheimilt væri að ákveða, 
„að kaup, laun, þóknun, ákvæðisvinnutaxti 
eða nokkurt annað endurgjald fyrir unnin 
störf skuli fylgja breytingu vísitölu á einn 
eða annan hátt". Þetta bann stóð til árs-
ins 1964. 

Í samkomulagi ríkisstjórnarinnar, Al-
þýðusambands Íslands og vinnuveitenda frá 
5. júní 1964 var m. a. ákveðið, að ríkis-
stjórnin skyldi hlutast til um, að verð-
tryggingu launa yrði komið á með laga-
setningu. Skyldi kaup breytast samkvæmt 
hækkun kaupgreiðsluvísitölu frá fram-
færsluvísitölu, sem var 163 stig, hinn 1. 
maí 1964. Gert var ráð fyrir, að framfærslu-
vísitölu yrði fyrst um sinn haldið í 163 
stigum með auknum niðurgreiðslum. 

Á haustþingi 1964 lagði ríkisstjórnin 
fram frumvarp um verðtryggingu launa, 
til lögfestingar á þeim hluta sarnkomu-
lagsins frá 5. júní 1964, sem hafði að geyma 
ákvæði um greiðslu verðlagsuppbótar á 
laun. Var frumvarp þetta samþykkt óbreytt 
og gefið út sem lög nr. 63/14. des. 1964. 
Samkvæmt þessum lögum skyldi greiða 

verðlagsuppbót á laun og aðrar greiðslur 
fyrir unnin störf, á bótaupphæðir almanna-
trygginga og á lífeyrisgreiðslur úr lífeyris-
sjóðum ríkisins o. fl., svo og á kaup bónda 
og aðkeypta vinnu í verðlagsgrundvelli land-
búnaðarafurða. 

Kaupgreiðsluvísitala skyldi reiknuð eftir 
vísitölu framfærslukostnaðar á þann hátt, 
að eigi sé tekið tillit til þeirrar hækkunar 
eða lækkunar framfærsluvísitölu, er leitt 
hefur af breytingu á vinnuliðum verðlags-
grundvallar landbúnaðarvara, annað hvort 
vegna breyttra kjaraákvæða í samningum 
stéttarfélaga eftir maílok 1964 eða vegna 
greiðslu verðlagsuppbótar á laun samkvæmt 
fyrirmælum laganna. Kaupgreiðsluvísitala 
þessi reiknast eftir vísitölu framfærslu-
kostnaðar 1. nóvember, 1. febrúar, 1. maí 
og 1. ágúst og gildir við ákvörðun verðlags-
uppbótar á laun frá byrjun næsta mán-
aðar, eftir að hún er reiknuð. 

Verðlagsuppbót samkvæmt fyrirmælum 
laganna nemur sem svarar 0,61% af grunn-
launum fyrir hvert stig, sem kaupgreiðslu-
vísitala hvers 3ja mánaða tímabils kann 
að vera hærri en framfærsluvísitalan, 163 
stig. 

Vinnuliðir verðlagsgrundvallar landbún-
aöarvara skulu fylgja breytingum vísitölu 
eftir sömu reglum og verðlagsuppbót er 
greidd á laun, og afurðaverð til bænda 
breytist um leið til samræmis. 

Í reynd hafði hér verið tekin upp sama 
tilhögun á greiðslu verðlagsuppbótar og 
gilti fyrir setningu efnahagsmálalaga 1960. 
Eina breytingin, sem máli skipti, var sú, 
að ákveðið var að taka hvorki tillit til 
áætlaðra verðáhrifa hækkunar launaliðar 
verðlagsgrundvallarins vegna grunnkaups-
hækkana eftir maí 1964 vegna verðlags-
uppbóta, en áður tóku þessi takmarkandi 
ákvæði eingöngu til áætlaðra verðáhrifa 
verðlagsuppbóta. Þessi lögbundna skipan 
hélzt svo til 1967, en þá var með lögum nr. 
70/1967 ákveðið í fyrsta lagi, að verðlags-
uppbót frá l.des.skyldi miðast við mat verð-
breytinga frá 1. ágúst til 1. nóvember 1967, 
á grundvelli nýrrar neyzlurannsóknar 1964 
og 1965, og í öðru lagi, að nýr grundvöllur 
F-vísitölu skyldi taka gildi 1. janúar 1968, 
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byggður á þessari nýju neyzlurannsókn. 
Lög nr. 63/1964, um verðtryggingu launa, 
voru felld úr gildi og þar með ákveðið, „að 
framvegis verði ákvörðun um greiðslu verð-
lagsuppbótar í höndum stéttarfélaga og 
samtaka vinnuveitenda með sama hætti og 
samningar um grunnlaun", eins og sagði 
í athugasemdum við lagafrumvarpið. Meg-
inregla reikningsaðferðar kaupgreiðsluvísi-
tölu hefur haldizt óbreytt síðan, en árið 
1968 var í kjarasamningum frá 18. marz 
fallizt á nokkra skerðingu verðlagsbótar 
(2,34%) vegna verðhækkunar frá 1/11/67 
til 1/2/68 (en þar í milli bar gengislækk-
un krónunnar í nóvember 1967). Auk þess 
voru teknar upp reglur um skerta verðlags-
uppbót á grunnlaun yfir 10 þús. kr. á mán-
uði, og engin verðlagsuppbót skyldi greidd 
á laun yfir 17 þús. kr. á mánuði, og sama 
krónutala skyldi greidd í verðlagsuppbót 
á hvern yfirvinnutíma sem á dagvinnutíma. 

Í samningum í maí 1969, í kjölfar geng-
isbreytingarinnar í nóv. 1968, var síðan 
aftur samið um, að verðlagsuppbætur 
skyldu ekki svara að fullu til þeirrar verð-
hækkunar, sem fylgdi gengisbreytingunni 
í upphafi ársins, svo og að verðlagsbætur 
skyldu ekki vera hlutfallslegar upp úr 
launastiganum, heldur föst fjárhæð pr. 
unna dagvinnustund (viku, mánuð), en hins 
vegar var hærri föst fjárhæð á hverja yfir-
vinnustund, sem svaraði yfirvinnuálagi. 
Þannig er hér um að ræða heldur rýmri 
bætur en 1968. 

Í júní 1970 var síðan gerður nýr samn-
ingur, þar sem teknar voru upp vísitölu-
bætur á öll laun skv. kaupgreiðsluvísitölu, 
sem sett var 100 m. v. framfærsluvísitölu 
1. maí 1970, 141,20 stig. Síðan hafa ekki 
orðið samningsbundnar breytingar á vísi-
tölukerfinu. Í desembersamningunum 1971 
voru vísitöluákvæðin framlengd óbreytt, og 
eru þau því í gildi til 31. október n.k. Hins 
vegar hafa nokkrum sinnum á árunum 1970 
—1973 verið gerðar breytingar á kaup-
greiðsluvísitölunni með lögum, þannig að 
ýmist hafa verið greidd tiltekin vísitölu-
stig eða ákveðið, að þau skuli niður falla. 
Þannig var með verðstöðvunarlögum í nóv-
ember 1970 ákveðið að fresta allt að 2 K-

stiga hækkun verðlagsuppbótar frá 1. marz 
1971 til 1. sept. 1971, auk þess sem ákveðið 
var að bæta ekki verðhækkun áfengis og 
tóbaks (0,72 K-stig) frá 1. nóvember 1970 
né hækkun almannatryggingagjalds frá 1. 
janúar 1971. Samtímis var sett á allsherjar-
verðstöðvun, lagður á sérstakur 1 1/2% 
launaskattur, sem ekki skyldi velt, og nið-
urgreiðslur vöruverðs og fjölskyldubætur 
auknar að mun. Með bráðabirgðalögum var 
svo 2 stiga fresturinn styttur um mánuð, 
þannig að launin hækkuðu um 2 K-stig í 
ágúst 1971. Frá og með 1. september 1971 
kom svo til framkvæmda að fullu hækkun 
samkvæmt K-vísitölu í samræmi við kjara-
samninga samkvæmt sömu bráðabirgðalög-
um, sem einnig framlengdu verðstöðvunina 
til ársloka 1971 ásamt með launaskattin-
um (1 1/2%) og fjölskyldubótunum. Með 
bráðabirgðalögum frá 11. júlí 1972 var síð-
an frestað 2,5 K-stiga verðlagsuppbót til 
áramóta, enda kom á móti aukning niður-
greiðslna og fjölskyldubóta og launþegum 
hagstæðari meðferð búvörufrádráttar 1. 
sept. 1972 en heimilt hefði verið skv. samn-
ingi, samtímis því sem verðstöðvun var 
sett á að nýju. 

Í febrúar 1973 voru svo samþykkt lög 
nr. 4/1973, um neyðarráðstafanir vegna 
jarðeldanna á Heimaey, þar sem ákveðið 
er, að 2% viðlagagjald á söluskattsstofn 
skuli ekki hafa áhrif á K-vísitöluna. Með 
bráðabirgðalögum um niðurfærslu verðlags 
frá 30. apríl var síðan ákveðið í sambandi 
við gengishækkun krónunnar sama dag að 
heimila að miða K-vísitöluna almennt við 
2% lægra verð en skráð var 1. maí 1973, 
vegna ákvæða sömu laga um lækkun í kjöl-
far gengishækkunarinnar. 

Þar með er þá lokið þessu sögulega yfir-
liti yfir vísitölukerfið í 34 ár. Þó er ljóst, 
að margt vantar í þessa mynd, til þess að 
hún verði skýr og fyllilega skiljanleg. Eitt 
kemur þó án efa skýrt fram, að sitthvað 
hefur verið við kerfið fengizt þessi 34 ár, 
sem það hefur verið við lýði. Hve umdeilt 
kerfið hefur verið, kemur kannski bezt fram 
í því, að greiðsla verðlagsuppbótar á laun 
hefur ýmist verið lögbundin, bönnuð með 
lögum eða falin frjálsum samningum. Ým-
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ist hefur vísitölukerfinu verið lýst sem víxl-
hækkunarvél, sem magni verðbólgu enda-
laust, eða sem algerri forsendu langra 
samninga og friðar á vinnumarkaðnum. 
Um þessi atriði má lengi deila, en tökum 
þau fyrir hvort fyrir sig, fyrst vísitölu-
bindinguna og verðbólguna og síðan vísi-
tölubindinguna og vinnufriðinn. Í því, sem 
hér fer á eftir, er víða stuðzt við ágæta 
yfirlitsgrein eftir belgískan prófessor að 
nafni Geluck1, sem hann hefur samið fyrir 
OECD-ráðstefnu um kaupgjaldsákvarðanir, 
sem haldin var í sumar. Einnig er stuðzt 
við rit danska Alþýðusambandsins (Den 
automatiske dyrtidsregulering 1970), auk 
margra annarra rita. Flest af þessu er al-
kunna eitt og eitt, en myndar kannski eitt-
hvað nýtt, þegar það kemur saman. 

ÁHRIF VÍSITÖLuBINDINGArINNAR. 

Vísitölubindingin og verðbólgan. 
Engum blöðum þarf um það að fletta, 

að mikilvægasta og umdeildasta vandamál-
ið í sambandi við vísitölukerfið er spurn-
ingin um, hvort það beri að skoða sem 
verðbólguhvata. Margir halda því fram, að 
vísitölukerfið feli í sér verulega verðbólgu-
hættu. Kauphækkun, sem hlýzt beinlínis 
af hækkandi verðlagi neyzlugæða, þarf ekki 
að svara til framleiðniaukningar í þeim 
fyrirtækjum, sem launahækkunina eiga að 
greiða. Fyrirtækin reyna því, eftir því sem 
eftirspurn og aðrar aðstæður leyfa, að 
hækka söluverð framleiðslu sinnar til þess 
að mæta hækkun launakostnaðar. Þetta 
endurtekur sig síðan, og þar með hefur 
myndazt víxlhækkunarskrúfa, sem er reglu-
föst í vísitölukerfinu. Vegna þess að verð-
lagsuppbæturnar bæta sjaldnast verðhækk-
anir alveg að fullu og vegna þess að 
launin eru ekki eini framleiðslukostnaður-
inn, dregur þó fljótlega af víxlhækkunum 
og skrúfan stöðvast, ekki sízt ef um ein-

1) Wage Indexation, fjölrit OECD, júlí 1973. 
Síðan birt í bók OECD, Wage Determination, 
París 1974. 

hverja framleiðniaukningu er að ræða sam-
tímis, sem mætt getur einhverju af kostn-
aðarhækkununum. Sé litið á tölurnar, 
sem taldar eru lýsa aðstæðum hér á landi, 
má halda því fram, að vélgengið í vísi-
tölukerfinu þýði, að sérhver hækkun verð-
lagsuppbóta á laun um 1%, sem ekki er 
mætt með framleiðniaukningu, magnist í 
meðförum kerfisins í 1,5%1. Af þessum fáu 
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orðum virðist mega draga tvær ályktanir. 
í fyrsta lagi verður vísitölukerfið naumast 
skoðað sem sjálfstæður verðbólguvaldur, 
því að það þarf utanaðkomandi breytingar 
— annað hvort verðhækkun eða launa-
hækkun — til að hrinda því af stað. Í öðru 
lagi má með einfaldri athugun á gangi 
viðskiptalífsins sýna fram á, að vísitölu-
bindingin hefur verðbólgumagnandi áhrif, 
en þessi áhrif kæmu ekki fram, ef ekki væri 
neitt samband milli launa og verðlags. En 
þessi aukasetning geymir einmitt kjarna 
málsins. Er skynsamlegt að bera saman 
verðþróun, sem leiðir af vísitölubindingu 
launa, við ímyndaða verðþróun, þar sem 
ráð væri fyrir því gert, að verðhækkanir 
hafi alls engin áhrif á launaþróun? Þarf 
ekki að gera þennan samanburð af meira 
raunsæi? Það er ekki nauðsynlegt að 
kveðja til ótal fræðilegar röksemdir 
í þessu sambandi, (þar sem því væri 
t. d. haldið fram, að þessi formlegu 
tengsl skiptu tiltölulega litlu samanborið 
við grundvallaraðstæður framboðs og eft-
irspurnar á vinnumarkaonum, fjármálaleg-
ar, peningalegar aðstæður, sem vafalaust 
ráða hér miklu), heldur nægir að benda á 
mörg dæmi þess, að án vísitölubindingar 
kallar hækkun framfærslukostnaðar hvar-
vetna fram kröfur um hækkun kaups. 
Reynslan sýnir einnig, að oft er orðið við 
þessum kröfum. Verkalýðshreyfingin leit-
ast hvarvetna við að halda a. m. k. óskert-
um kaupmætti launa félaga sinna. Reyndar 
þarf ekki í öllum tilvikum að gera ráð 
fyrir þrýstingi verkalýðsfélaga, til þess að 
þessi verði niðurstaðan. Verðhækkanir eru 
oft merki umframeftirspurnar, og þær 
greinar, sem vinnuafl skortir, bera sig eftir 
því með yfirboðum, hvað sem vísitölubind-
ingu líður. Þannig er nauðsynlegt að hafa 
hugfast, að vísitölukerfið verður að skoða 
sem einn þátt í launamynduninni og að 
ekki sýnist sérstök ástæða til þess að líta á 
það öðrum þáttum fremur sem verðbólgu-
hvata, t. d. fremur en aðrar launahækk-
anir umfram framleiðniaukningu. Hins veg-
ar er ljóst, að vísitölubindingin formbindur 
með ósveigjanlegum hætti — án tillits til 
aðstæðna -— samband milli launa og verð-

lags, sem alltaf hlýtur að vera til staðar 
í einhverri mynd. Það er einmitt í þessum 
ósveigjanleika, sem ókostir kerfisins eru 
fólgnir, en að því verður vikið síðar. 

Ýmis rök má hugsa sér, sem hníga að 
því, að vísitölubindingin flýti verðhækkun-
um og valdi þannig meiri hækkun en ella. 
Nýir samningar taka jafnan lengri tíma 
en sjálfvirkar reglur þurfa til þess að skila 
launahækkun. Hins vegar gætir í verðbólgu-
ástandi jafnan tilhneigingar til að stytta 
samningstímann, ef ekki eru í gildi vísi-
töluákvæði, og eins má við því búast, að 
ef menn reikna með frekari verðhækkun-
um, hafi þessi eftirvænting áhrif á kröfu-
gerð hverju sinni, og e. t. v. hættir mönn-
um stundum til að ýkja væntanlegar verð-
hækkanir, þegar kröfur eru gerðar. Vísi-
tölukerfi getur því án efa dregið úr kröf-
um um hækkun peningalauna, sem rök-
studdar eru með því, að mæta þurfi vænt-
anlegum verðhækkunum, og gæti þannig 
rofið vítahring, þar sem verðbólgan nærist 
á því, að allir búast við verðhækkunum. 
Hins vegar halda sumir því fram, 
að þegar menn hafi vísitöluna á 
þurru, leggi þeir þeim mun meiri áherzlu 
á aðrar kjarakröfur. Þannig mætti vafa-
laust halcla lengi áfram og miklu skýrar 
en í þessum fáu orðum að tína til rök með 
og móti vísitölukerfinu sem verðbólgu-
hvata. Sumir halda því fram, að út-
breitt vísitölukerfi slævi ,,verðmeðvitund-
ina", þ. e., að verðfestustefna eigi sér fáa 
formælendur, ef allir fá verðhækkanir bætt-
ar eins og það heitir, þótt þegar öllu sé á 
botninn hvolft, megni hvorki vísitölubind-
ing né neitt annað launaákvörðunarkerfi 
að tryggja kaupmátt tekna almennings 
gegnum þykkt og þunnt, þegar til lengdar 
lætur. Aðrir halda því fram, að ef vísitalan 
skipti svona miklu máli, þá reyni þeir, sem 
völdin hafa, eftir megni að halda verðþró-
un í skefjum. 

Þessar vangaveltur eru ýmist í austur 
eða vestur. Hvað segja tölurnar? Eins og 
endranær, þegar mæla á fyrirbæri í mann-
legu félagi, er erfitt að mæla áhrif vísi-
tölubindingar á verðhækkanir, svo að óyggj-
andi sé. Ekki dugir að taka nokkur lönd, 
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þar sem vísitölubinding er algeng, og önnur 
lönd, þar sem þetta kerfi er ekki notað, og 
bera saman verðbreytingar eitt eða tvö ár. 
Flestar vandaðar tölfræðiathuganir á þessu 
sviði staðfesta óvissuna um áhrif vísitölu-
bindingar á verðhækkanir, sem fyrirfram 
athugun án talnakönnunar gat ekki eytt. Al-
geng niðurstaða í þessum athugunum er, 
að svo virðist sem vísitölubæturnar komi í 
staðinn fyrir launahækkun í öðru formi 
fremur en sem viðbótarlaunahækkun. í rit-
gerð Gelucks, sem áður er nefnd, er vitnað 
til nýlegrar hollenzkrar athugunar á sam-
hengi verðbólgu og vísitölubindingar í 10 
iðnríkjum á Vesturlöndum. Ríkjunum var 
raðað eftir mikilvægi vísitölubindingar 
á vinnumarkaðnum og eftir meðal-
verðhækkun áratuginn 1961—1970. Ekk-
ert óyggjandi samband fékkst á milli þess-
ara tveggja raða (eins og taflan sýn-
ir). En hvað segir reynslan hér á 

landi? Það sama gildir að nokkru um 
samanburð milli einstakra ára innanlands 
og um samanburð milli landa. Hvert ein-
stakt ár á launaþróun og verðlagsþróun 
sér sérstakar skýringar, aðrar og oft mikil-
vægari en vísitölubindinguna, t. d. afla-
sveiflur, verðsveiflur útflutnings og gengis-
breytingar. Ef litið er yfir tímabilið frá 
1961 til 1971 (eða 1972), má skipta því í 
tvennt. Fyrst koma 4 ár án vísitölubind-
ingar. Meðalhækkun tímakauptaxta verka-
manna á ári á þessu tímabili var 13,6% og 
árstekna þeirra 19,4% en meðalhækkun vísi-
tölu framfærslukostnaðar 12,0%. Árin 1965 
-1971 var vísitölubinding við lýði í einhverri 
mynd, (misjafnri þó, eins og fram kom 
hér að framan). Á þessum árum hækkuðu 
kauptaxtar verkamanna að meðaltali um 
13,6% á ári (eða hið sama og árin 1961— 
1964), atvinnutekjur hins vegar um 13,8% 
á ári og vísitala framfærslukostnaðar um 
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10,8%. Þessi samanburður bendir ekki til, 
að vísitölubindingin skipti sköpum. Að vísu 
voru mikil erfiðleikaár um miðbik seinna 
tímabilsins, en einnig mikil happaár fram-
an af og góð ár síðast. Ef við bætum við 
árinu 1972, hækkar taxtabreytingin 1965 
—1972 í 15,9% að meðaltali og árstekju-
breyting í 15,4%, en verðhækkunin verð-
ur áfram nær sú sama eða 10,7%. Það 
þarf því að leita á önnur og ekki síður mik-
ilvæg mið til þess að útskýra verðbólgu-
þróunina hérlendis, og eins og oft hefur 
verið nefnt er grundvallarskýringarinnar 
vafalaust einkum að leita í óstöðugleika 
útflutnings og síðan því, hvernig sveiflum, 
sem þaðan berast, er veitt um hagkerfið 
í gegnum verð- og tekjumyndunarkerfið. 
En í þessu kerfi er vísitölubindingin mikil-
vægur hlekkur, sem vert er að skoða svo-
lítið nánar hér á eftir. 

En hvað þá um vinnufriðinn? Er hann 
betri, þegar vísitölukerfi er við lýði? 

Vísitölubindingin og vinnufriðurinn. 
Því er oft haldið fram, að vísitölukerfið 

eyði einu deiluefni við samskipti aðila 
vinnumarkaðarins og stuðli þar með að 
bættum samskiptum og einfaldi samninga. 
Því er haldið fram, að verkalýðshreyfing-
in meti það mikils að eiga ekki á hættu, 
að verðhækkanir skerði samningsárangur-
inn inni á samningstímabilinu. Samningar 
fari því fram með meiri kyrrð að þessu 
leyti. Þá telja margir, að vinnuveitendur 
séu oftast móttækilegri fyrir röksemdum 
af þessu tagi en öðrum og vilji fallast á 
þær til þess að ná friðsamlegum samning-
um. Á þessi sjónarmið eru þó ekki allir 
sáttir. Efasemdarmenn benda á, að „þræt-
unnar summa sé konstant", svo að lítillega 
sé hagrætt gömlu hálfkæringsspakmæli. 
Mönnu.m leggist einatt eitthvað til að deila 
um, ef ekki annað, þá vísitöluaðferðin sjálf, 
t. d. grunnur vísitölunnar, sem við er mið-
að, hvort hafa skuli hlutfallslegar eða fastar 
bætur í krónutölu o. s. frv. Líkt og um verð-
bólguáhrifin er, koma hér við sögu svo mörg 
önnur atriði, að ekki er einhlítt að draga 
ályktanir af reynslunni, eins og hún birt-

ist í tíðni og lengd vinnudeilna. Hér nægir 
ekki að tína til fáein dæmi, ekki sízt vegna 
þess, að tiltölulega fá lönd hafa haft út-
breidd vísitöluákvæði um langan tíma, og 
ekki síður, að önnur vinnudeiluefni eru ótrú-
lega margvísleg. Þessi ,,önnur" vinnudeilu-
efni skipta sennilega oftast meira máli. 
Benda má á Ítalíu, sem hefur haft víðtækt 
vísitölukerfi alla tíð frá lokum síðari heims-
styrjaldarinnar og samfellt tíð og hörð 
verkföll. Hér á landi hafa verkföll 
verið algeng bæði þau árin, sem vísitölu-
kerfi heíur gilt, og eins hin, þegar það hef-
ur ekki gilt. í þessum efnum segir tölulegur 
samanburður á fjölda verkfallsdaga ekki til 
um mikilvægi vísitölukerfis fyrir vinnufrið-
inn nema að öðru óbreyttu, sem sjaldnast 
er hægt að fullyrða. Árin 1961—1964 virð-
ist meðalfjöldi verkfallsdaga á ári í hlut-
falli við fjölda vinnandi manna 2,1 dagur, 
en 1,5 dagar 1965—1971. Verkfallsdaga-
talan er auðvitað ekki einhlítur mælikvarði 
á friðsemd á vinnumarkaðnum. Óvissa og 
síendurteknir samningar valda óróa og 
skaða, þótt ekki komi til verkfalla. 

Hvað sem þessu líður, má þó telja lík-
legt, að vísitölukerfi í einhverri mynd auð-
veldi gerð samninga til lengri tíma, a. m. k. 
í löndum, sem hafa langa verðbólgusögu að 
baki, og dragi þar með úr líkum fyrir verk-
föllum. 

Niðurstöður. 
Niðurstöður af þessu spjalli hér að fram-

an verða ekki sérlega. ákveðnar. Eiginlega 
má draga þær saman þannig, að það fari 
eftir ýmsu, hvort vísitölubindinguna beri 
að skoða sem sérstakan verðbólguhvata eða 
hvort hún bæti vinnufriðinn! Afstaða 
verkalýðshreyfingarinnar í þeim löndum, 
sem í aðalatriðum búa við frjálsa kjara-
samninga, til þessa kerfis er afar mismun-
andi. Svo að dæmi séu tekin frá öðrum 
löndum en Norðurlöndum (en þar skiptir 
í tvö horn, t. d. er víðtæk vísitölubinding í 
Danmörku, en engin í Svíþjóð), má nefna, að 
í Belgíu leggja verkalýðsfélögin mikið upp 
úr vísitölukerfinu, en í V-Þýzkalandi hafna 
þau því með öllu og telja það beinlínis skað-
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legt, enda mun það bannað með lögum þar 
í landi. 

Afnám (eða upptaka) vísitölukerfis er 
enginn kína- eða bramalífselexír við 
verðbólgu. Sama gildir um mat á mis-
munandi vísitölutilhögun, sem verður að 
skoða í sínu félagslega og sögulega sam-
hengi í hverju landi. 

MAT Á VÍSITÖLUKERFINU OG 
EINSTÖKUM ÞÁTTUM ÞESS 

Hvers konar verðtryggingarákvæði fela 
í sér tvo þætti. í fyrsta lagi: Aðferð til þess 
að mæla verðbreytingar. Venjulega er hér 
stuðzt við einhvers konar vísitölu, þ. e. 
ákveðið þyngdakerfi — vísitölugrunn — 
til þess að vega saman mismunandi verð-
breytingar varnings og þjónustu (stund-
um einnig skatta). Og í öðru lagi: Aðferð 
til þess að tengja breytingar kaupgjalds 
við breytingar verðlags, þ. e. bindingin milli 
breytingar verðlags, eins og hún er mæld 
með vísitölunni, sem valin hefur verið, og 
breytingar kaupgjalds, en þessi binding get-
ur verið með ýmsum hætti. Að báðum þess-
ara meginþátta þarf að huga við gagnrýni 
og endurskoðun verðtryggingarákvæða, auk 
þess sem ýmiss konar takmarkandi ákvæði 
geta komið fyrir í vísitölukerfum. 

Vísitölugrunnurinn. 
Kaupgreiðsluvísitalan í samningum stétt-

arfélaga og samtaka vinnuveitenda hefur á 
síðustu árum fylgt breytingum vísitölu 
framfærslukostnaðar (F-vísitölu) eins 
og Kauplagsnefnd og Hagstofa reikna 
hana ársfjórðungslega. (Þá eru und-
anskilin samkvæmt gömlu samkomulagi 
aðila áætluð áhrif breytinga á verði 
landbúnaðarafurða, sem taldar eru hafa 
hlotizt af hækkun launaliðar verðlags-
grundvallar landbúnaðarins til samræmis 
við fyrri vísitöluhækkanir launa eða grunn-
launahækkun. Tilgangur þessa ákvæðis 
er að draga úr víxlhækkunum.) Þannig er 
hlutfallsleg breyting K-vísitölu frá V3 til 
yQ o. s. frv. (með þeirri undantekningu, 
sem hér að framan var getið) sú sama og 
hlutfallsleg breyting F-vísitölu frá V2 til 1/5 

o. s. frv., sem eru útreikningsdagar F-vísi-
tölunnar. 

Vísitölugrunnurinn, þ. e. neyzlu- og út-
gjaldasamsetningin, sem við er miðað, er 
byggður á niðurstöðum rannsóknar á neyzlu 
100 launþegafjölskyldna í Reykjavík 1964 
og 1965, og er með í honum talin hvers 
konar neyzla þessara fjölskyldna, jafnt á 
munaðarvörum sem lífsnauðsynjum. Marg-
vísleg sjónarmið hafa komið fram um, hver 
sé æskilegur grunnur kaupgreiðsluvísitölu 
og vinnuaðferð við reikning hennar. Hin 
helztu eru: 

1. Að heppilegt geti verið, að fleiri hags-
munasamtök en Alþýðusambandið og 
Vinnuveitendasambandið fái aðild að 
Kauplagsnefnd. Þetta hefur einkum 
heyrzt frá öðrum launþegasamtökum 
(BSRB, BHM, FFSÍ). En auðvitað er 
mikilvægt, að sem flestir hafi traust 
á undirstöðu kerfisins, sjálfri vísitölunni. 

2. Að nauðsynlegt sé að endurskoða neyzlu-
samsetninguna oftar en gert hefur ver-
ið, t. d. á 5 ára fresti. Þetta varðar fyrst 
og fremst almennt gildi vísitölunnar sem 
verðmælitækis, en ekki er hægt að meta 
í sjálfu sér, hver áhrif þetta hefði frá 
verðfestusjónarmiði. Tvímælalaust væri 
þó rétt að stuðla að slíkri endurskoðun, 
enda gæti hún auðveldað aðrar æski-
legar breytingar á verðtryggingarkerf-
inu. í þessu sambandi má einnig minna 
á, að því má halda fram, að vísitala með 
föstum þyngdum (og vörum) í grunni 
kunni að „ofmeta" verðhækkanir vegna 
þess, að neytendur verjist þeim að 
nokkru með því að breyta neyzlusam-
setningu sinni. Gæðabreytingar koma 
hér einnig við sögu. Við þessum vanda-
málum eru auðvitað ekki til neinar tæm-
andi lausnir, en til þeirra mætti hugsa 
sér að taka tillit við mat K-vísitölu, Þessi 
atriði vekja upp spurningar, sem nauð-
synlegt er að samningsaðilar fylgist með 
og sættist á, og þar með væri „sjálf-
virknin" að nokkru úr sögunni, sem er 
í mótsögn við tilgang kerfisins. Í Dan-
mörku, þar sem verðlagsuppbætur hafa 
tíðkazt álíka lengi og hér eða síðan í 
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hennar, sem áreiðanlega er ekki mein-
ingin með vísitölukerfinu. Núgildandi 
kerfi hvetur beinlínis til hækkun-
ar undanskilinna skatta, en lækkunar 
hinna. Þá má á það benda að lokum, að 
rétt á litið ætti að standa á móti skatta-
hækkun bætt þjónusta við þegnana eða 
aðrir almannahagsmunir, sem ekki ætti 
að þurfa að „greiða með" í þokkabót. 

5. Svipuðum röksemdum hefur stundum 
verið haldið fram, að því er varðar verð-
hækkanir á innfluttum vörum, bæði 
vegna verðbreytinga erlendis, en sérstak-
lega í sambandi við gengisbreytingar eða 
hliðstæðar efnahagsráðstafanir, t. d. 
þegar 55% yfirfærslugjaldið var sett á 
1958, og síðan við samningana eftir 
gengisbreytingarnar 1967 og 1968 og 
loks við umræðurnar í sambandi við 
gengisbreytinguna í desember 1972. 
Þetta vandamál er svipaðs eðlis og 
skattavandamálið. 

Í fyrsta lagi er því haldið fram, að 
bað skjóti skökku við að hækka kaupið, 
þegar innflutningsverð hækki, en útflutn-
ingsverð ekki. Það sé röklevsa að hækka 
kaupið í landinu, þegar viðskiptakjör 
versna. í öðru lagi er því haldið fram, 
ef verðhækkanir á innfluttum vörum eru 
afleiðingar ákvarðana stjórnvalda um 
gengisbreytingar, þá sé þeim jafn nauð-
synlegt að hafa svigrúm til slíkra stjórn-
arathafna sem skattbreytinga.. Svo 
dæmi sé tekið úr öðru landi, þá mun 
verkalýðshreyfingin danska hafa fallizt 
á það eftir gengisbreytinguna í nóvem-
ber 1967 að sleppa verðbótum vegna 
áhrifa hennar gegn vissum skilyrðum 
um, að á alla hópa yrðu lagðar sömu 
byrðar. Að vísu tókst ekki að uppfylla 
þessi skilyrði, og gengið var til nýrra 
kosninga og ný stjórn mynduð í kjölfar-
ið, eins og menn muna. 

Líklega blandast fæstum hugur um það, 
að svigrúm stjórnvalda til slíkra aðgerða 
ætti ekki að ráðast af sjálívirkni vísitöl-
unnar, heldur með kjarasamningum, eða 
þegar öll kurl koma til grafar, við kjör-
borðið. Lítill vafi leikur á, að í þessum 

atriðum er veigamesta gagnrýnin á nú-
verandi vísitölukerfi fólgin. 

Bindingaraaðferðin. 
Hér að framan hefur verið bent á nokk-

ur atriði, sem varða vísitöluna eða vísitölu-
grunninn, en hinn meginþátturinn í vísi-
tölukerfinu —- bindingin — er ekki síður 
mikilvægur. Hér má greina tvö mikilvæg 
atriði: 
1. Hve oft á að bæta upp verðhækkanir ? 

Hér á landi tíðkuðust lengi mánaðar-
legar breytingar, en ársfjórðungslegar 
nú síðari árin. Frá sjónarmiði verðfestu 
er án efa æskilegt, að þessar breytingar 
séu sem sjaldnast. Hins vegar hefur 
það jafnan verið sjónarmið launþega, að 
tafir greiðslubóta gætu valdið verulegri 
kjaraskerðingu, sem auðvitað er rétt, 
ef gengið er út frá því, að verðhækk-
anir séu stöðugt í gangi. Hér er erfitt 
að höggva á, en í öðrum löndum er víða 
mun lengra milli leiðréttinga. Þannig 
hefur oftast verið samið til tveggja 
ára í Noregi á undanförnum árum og 
gert ráð fyrir vísitölubreytingum einu 
sinni á samningstímabilinu, þ. e. eftir 
ár. Enginn vafi er á, að frá sjónarmiði 
verðfestu er heppilegra að hafa lengra 
bil milli vísitölubóta en nú er, t. d. á 
sex mánaða fresti í stað þriggja nú. 
Þetta mætti e. t. v. tengja verðbilsaðferð-
inni, sem nefnd var hér í upphafi, þ. e. 
setja tiltölulega rúmt verðbil, en hafa 
engu að síður fast tímabil, t. d. misseris-
legar bætur. 

2. Að hve miklu leyti á að foæta verðhækk-
anir? Nú eru í gildi hér á landi, sem 
kunnugt er, hlutfallslegar verðuppbæt-
ur á öll laun, en hér og víða annars 
staðar hafa oft tíðkazt verðuppbætur, 
sem miðaðar eru við fasta krónutölu á 
hvert vísitölustig. Sé þessi krónutala sett 
lægri en svarar til meðallauna, valda 
verðbætur af þessu tagi auðvitað minni 
verðþenslu í heild. Jafnframt færast þá 
launahlutföllin saman, sem sumir telja 
óæskilegt, en aðrir æskilegt. Einkum er 
á það bent, að launahlutföllin eigi ekki 
að ráðast af gangi verðbólgunnar, heldur 
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af samningum. Aðrir benda hins vegar 
á, að hlutverk vísitölubóta sé eingöngu 
að tryggja bætur vegna hækkana venju-
legs framfærslukostnaðar, en ekki til 
þess að tryggja kaupmátt tekna umfram 
það mark. 

Oft fer saman það sjónarmið, að ein-
göngu eigi að miða við verðbreytingar lífs-
nauðsynja, og sú hugmynd, að réttlátara 
sé að miða verðuppbætur við fasta krónu-
tölu fremur en hlutfallslegar verðbætur. 
En fleiri atriði koma hér við sögu, t. d. 
hefur þegar verið minnzt á búvörufrádrátt-
inn, sem orðinn er gróinn í kerfinu, en í 
samningunum 1969 féllust launþegasam-
tökin einnig á, að út úr K-vísitölu yrði 
sniðin ákveðin sneið vegna annarra áætl-
aðra gagnverkana í eitt skipti fyrir öll. (í 
reynd var hér um eins konar þröskulds-
ákvæði að ræða). Einnig mætti hugsa sér 
að semja um að bæta eitthvert fast hlut-
fall af verðhækkun, þegar upp fyrir ákveð-
ið mark tekna er komið, en greiða fullar 
hlutfallslegar bætur þar fyrir neðan. Hvað-
eina af þessu tagi drægi úr víxlhækkunum. 

Í þessum efnum er hins vegar fyrst og 
fremst um að ræða spurningar um félags-
legar jafnréttishugmyndir. Það eina, sem 
hagfræðin getur bent á í þessu sambandi, 
er, að reynslan sýnir, að tilhneigingar virð-
ist gæta í verðbólguþróun til þess, að launa-
munur minnki, hvort sem vísitölubinding 
er til staðar eða ekki. Því gæti virzt óhent-
ugt að festa launahlutföllin alveg (hlut-
fallslega) með vísitöluákvæðum. 

Takmarkanir á vísitölubindinguna. 
Eins og glöggt kom fram í sögulega yfir-

litinu hér að framan, hafa hvað eftir ann-
að verið settar ýmiss konar takmarkanir 
með lögum eða samningum á óheftan gang 
vísitölubóta. Sú spurning hlýtur því að 
vakna, hvort ekki megi með almennum regl-
um um verðtryggingu launa fyrir fram gera 
ráð fyrir helztu dæmum af þessu tagi, og 
jafnframt, hvort ekki megi draga úr göll-
um á vísitölukerfinu með almennum ákvæð-
um, án þess að það sé þar með gert óvirkt 
að mati hagsmunaaðila. Þess eru dæmi 

bæði hér á landi og annars staðar, að sett 
séu bæði neðri og efri mörk fyrir greiðslu 
verðlagsuppbótar á samningstímabilinu. 
Fyrra atriðið er algengt í kjarasamning-
um, þ. e. að settur sé þröskuldur í viðmið-
unarvísitöluna, og hefur þegar verið nefnt 
nokkuð. Seinna atriðið er fátíðara, en þó 
eru þess dæmi, að greiðslur verðlags-
bóta minnki verulega, þegar yfir visst 
verðhækkunarmark er komið. (Ákvæði um 
hvort tveggja, þröskuld og loft, voru raun-
ar í gengisbreytingarlögum nr. 10/1939, 
sem eru upphaf kerfisins hér á landi.) — 
Að sjálfsögðu yrðu þessar stærðir báðar 
háðar hvoru tveggja, þeirri almennu kaup-
gjaldsbreytingu, sem um væri samið hverju 
sinni, og hugmyndum þeim, sem menn gerðu 
sér um verðhækkanir framundan. Þrösk-
uldurinn er sjálfsagt mun auðveld-
ari viðfangs en loftið í samningum. Aðal-
atriðið í sambandi við ákvæði um loft á 
vísitölubætur er að sjálfsögðu, hvað er á 
háaloftinu, þ. e. hvað tekur við, ef því er 
náð. Hér mætti hugsa sér — og dæmi eru 
til um þetta — t. d. að bæturnar skertust 
um eitthvert ákveðið hlutfall, þegar yfir 
loftið væri komið, rynnu til stofnsjóða fyr-
irtækja eða hyrfu með öllu. Einnig mætti 
hugsa sér, og það virðist vel athugunar-
vert, hvort ekki mætti finna einhverja leið 
til varoveizlu slíkra „umframbóta", sem 
aðilar gætu sætt sig við. Ein slík hugmynd 
væri, að verðlagsbætur umfram „loftið" 
rynnu inn á reikninga launþega í lífeyris-
sjóðum þeirra, en jafnframt legðist kvöð 
á viðkomandi lífeyrissjóði að kaupa í sama 
mæli skuldabréf fjárfestingarlánasjóða at-
vinnuveganna. Þessar greiðslur efldu svo 
að sjálfsögðu lífeyrissjóðina til lífeyris-
greiðslna og ykju möguleikana til þess að 
verðtryggja lífeyrisgreiðslur almennu líf-
eyrissjóðanna, þegar fram líða stundir. 
Þessari hugmynd er hér eingöngu slegið 
fram, óathugaðri, en sýnist geta verið at-
hugunarverð. Í reynd er með þessari um-
ræðu komið inn á hið almenna svið kjara-
málanna og skipta launþega og atvinnu-
veganna, enda ber réttilega að skoða vísi-
tölukerfið eingöngu sem einn þátt í launa-
og verðmynduninni í heild. 
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Hálfsjálfvirk vísitölubinding — 
endursamningsákvæði. 

Þegar hefur verið drepið á vísitölubind-
ingu, sem í því væri fólgin, að tiltekin 
breyting vísitölu valdi ekki ákveðinni breyt-
ingu launa, heldur myndi rétt til upptöku 
samninga að nýju. Slíkar reglur er að finna 
í nokkrum löndum, fyrst og fremst í Noregi, 
þar sem löng hefð er fyrir ákvæðum af 
þessu tagi, venjulega með endursamnings-
ákvæði á miðju tveggja ára samnings-
tímabili. Verðlagsþróunin hérlendis á und-
anförnum árum og áratugum hefur verið 
slík, að ekki virðist líklegt, að þessi að-
ferð verði talin vænleg. Hins vegar mætti 
að sjálfsögðu hugsa sér að tengja endur-
samningsákvæðið fremur við ,,loft" en 
„þröskuld", og væri þá ákvæðið samið með 
það fyrir augum, að nýir samningar mið-
uðu að því, að aðilar reyndu í sameiningu 
með aðstoð ríkisvaldsins að stemma stigu 
við verðbólguþróun, sem komin væri úr 
böndum. Þar með tengist þankagangurinn 
því, sem nefnt var hér að framan. 

LOKAORÐ. 
Víxlhækkanir kaupgjalds og verðlags 

hafa lengi verið fyrirferðarmikið hugtak 
í umræðum um efnahagsmál, ekki sízt á 
síðustu missirum. Þótt enginn vafi leiki á, 
að vísitölubinding kaupgjalds sé hluti af 
þessum vítahring, verður niðurstaðan af 
athugunum þessum fyrst og fremst sú, að 
vísitölubindingin siálf geti ekki umfram 
önnur form kaupgjaldsákvörðunar talizt 
uppspretta verðbólgu. Helztu gallar kerfis-
ins eru, að það getur valdið kauphækkun, 
þegar viðskiptakjör þjóðarinnar versna, að 
það bindur hendur stjórnvalda til þess að 
beita fjármálalegum aðgerðum við stjórn 
efnahagsmála og það veldur mismunun milli 
hópa, sem njóta bóta, og hinna, sem ekki 
njóta þeirra sjálfkrafa. Þessa ókosti kerf-
isins má milda með því að ná samkomulagi 
um að taka eitthvert tillit til þróunar við-
skiptakjara og að láta engar skattbreyting-
ar hafa áhrif á kaupgreiðsluvísitöluna. í 
öðru lagi virðist koma til greina að freista 

þess að semja um, að verölagsuppbætur 
greiðist sjaldnar en nú er. Í þriðja lagi þarf 
að athuga möguleikana á því að setja bæði 
þröskuld fyrir og loft á greiðslu verðlagsupp-
bóta á samningstímabilinu og athuga jafn-
framt þann möguleika, að verðlagsuppbæt-
ur umfram hugsanlegt loft féllu niður eða 
mynduðu eins konar skyldusparnað, rynnu 
t. d. inn á reikninga launþega í lífeyris-
sjóðum og bættu þannig möguleika þeirra 
til lífeyrisgreiðslna síðar, en legðu jafn-
framt þá kvöð á lífeyrissjóðina að kaupa 
í sama mæli skuldabréf fjárfestingarlána-
sjóða atvinnuveganna (sem væntanlega 
yrðu með góðum kjörum). Í fjórða lagi 
þarf að athuga ýtarlega möguleikana til 
þess að ná samkomulagi innan launþega-
hópsins um eitthvert millistig milli hlut-
fallslegrar verðlagsuppbótar á öll laun og 
fastrar verðlagsuppbótar í krónutölu til 
allra launþega. Í fimmta lagi þarf að kanna, 
hvort þess sé talinn kostur að miða ,,þrösk-
uldinn" í kerfinu við væntanlegar verð-
hækkanir í kjölfar kjarasamninga og/eða 
að færa „búvörufrádráttinn" út á víðara 
svið. Öll þessi atriði og mörg fleiri fá að 
sjálfsögðu fyrst gildi, þegar þau tengjast 
raunverulegum kjarakröfum og samnings-
gerð. Þar með kemur skýrt fram, hve 
villandi er að tala um vísitölukerfið, rifið 
úr sínu samhengi. Ekkert formlegt reikni-
verk — hvorki vísitölubinding né neitt ann-
að — getur til lengdar verðtryggt laun. 
Kaupmáttur launa ræðst í aðalatriðum af 
almennri afkomu þjóðarbúsins auk þeirra 
samninga, sem gerðir eru hverju sinni, og 
af öllum ákvæðum þeirra, ekki einhverjum 
einum þætti. Hins vegar virðist aðkallandi, 
að komið verði upp skipulegri vinnuaðferð 
við meðferð þessa máls sem og annarra 
þátta kjarasamninga. Án þess að ætlunin 
sé að gefa tæmandi upptalningu, mætti 
nefna tímasetningu kjarasamninga, gildis-
tíma þeirra, uppsagnarákvæði, boðun verk-
falla, upplýsingaskipti, afstöðu sérsamn-
inga einstakra stéttarfélaga og starfshópa 
til heildarsamninga og síðast, en ekki sízt, 
samhengið við verðlagsmál almennt. 

Tilgangurinn með því að skipuleggja með 
sérstökum samningi vinnuaðferðina við 
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gerð kjarasamninga væri að sjálfsögðu ekki 
sá að flytja ákvörðun launa af sín-
um féiagslega vettvangi yfir í einhvers kon-
ar sérfræðilegt reiknidæmi. Síður en svo. 
Hagfræðin rís alls ekki enn undir slíkum 
reikningi, einfaldlega vegna þess, að sam-
hengi launaákvörðunar, verðlagsþróunar og 
framleiðslu er flóknara en svo, að því verði 
til hlítar lýst í tölum, jafnvel í þeim löndum, 
sem lengst eru komin í hagrannsóknum. 
Verkalýðshreyfingin hefur t. d. oft bent á, 
að launahækkanir knýja stundum fram 
framleiðniaukningu. Vinnuveitendur halda 
því hins vegar oft fram, að launahækkanir 
hljóti alltaf að knýja fram verðhækkanir. 
Sennilega er sannleikskorn í báðum kenn-
ingunum. Svipað gildir svo um þá áherzlu, 
sem aðilar leggja hvor um sig á mikilvægi 
aðstæðna á vörumarkaðnum — sérstak-
lega útflutningsmarkaðnum við okkar að-
stæður — annars vegar og á vinnumark-
aðnum hins vegar. Eins hlýtur jafnan að 
verða um það deilt, hversu mikið — og 
með hvaða hætti — þurfi að ætla fyrir 
endurnýjun og aukningu fjármuna atvinnu-
lífsins. Þetta eru ævarandi ágreiningsat-
riði, en ekki einföld reiknidæmi, en hins 
vegar er nauðsynlegt að revna að skil-
greina betur vinnuaðferðina við samning-
ana til þess að ryðja úr vegi formsatrið-
um og til þess að skilgreina betur sam-
eiginleg sjónarmið, einkum að því er það 
varðar, hversu meta skuli heildarsvigrúmið 
til kjarabreytinga, eftir því sem það verð-
ur metið í tölum, og samsvörun þess við 
aðra mikilvæga þætti launaákvörðunar, að-
stæður á vinnumarkaðnum og einstökum 
hlutum hans, launajafnaðarstefnu verka-
lýðsfélaga o. s. frv. Þessi atriði hafa mikið 
verið rædd víða um lönd á undanförnum 
árum, ekki sízt á Norðurlöndum. Vinnu-
veitendur í Svíþjóð settu þannig fram 
drög að samningi um samningsaðferð árið 
1967, sem að vísu varð ekki úr og voru mjög 
gagnrýnd af sænska alþýðusambandinu. 
Grein um þessi drög eftir Karl Olof Faxén, 
hagfræðing sænska vinnuveitendasam-
bandsins, og önnur eftir Clas Erik Odhner, 
hagfræðing sænska alþýðusambandsins, þar 
sem þessi drög eru gagnrýnd, birtust í safn-

riti á ensku til heiðurs sænska hagfræðipróf-
essornum Erik Lundberg1 fyrir nokkrum ár-
um, og eru þær einkar fróðleg lesning í 
þessu sambandi. 

Þegar vandlega er skoðað, er ákvörðun 
launa — og þar með vísitölukerfið — senni-
lega mikilvægasta stjórntæki hagkerfisins, 
sé þetta orð notað um þá þætti þess, sem 
standa í mannlegu valdi. Það ríður á hirti, 
að vel og skipulega sé á þessu valdi haldið 
af handhöfum þess: Samtökum verkalýðs 
og vinnuveitenda. 

Heimildir um vísitöluákvæði við launa-
ákvarðanir á Íslandi 1939—1973. 
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Jóhannes Nordal: 

Framtíðarþróun raforkukerfisins 

Greinin, sem hér fer á eftir, er samhljóöa erindi, er fiutt 
var á fnndi Sambands ísl. rafveitna í marz sl. Anli korta 
og1 línurita, sem fylg'ja erindinu, skal bení; á kort aftast 
í þessu hefti, er sýna ýmis svið orkumálanna. 

Inngangur. 

Orkumálin eru um þessar mundir ofar-
lega á baugi hvarvetna í heiminum. 

Með u. þ. b. fjórföldun á verði olíu fyrir 
rúmlega ári var verðhlutföllum í orkubú-
skap heimsins raskað stórlega og um leið 
efnahagsstöðu allra þeirra ríkja, sem háð 
eru innfluttri orku. í kjölfar þessara breyt-
inga hafa ríkisstjórnir um allan heim tekið 
stefnu sína í orkumálum til rækilegrar end-
urskoðunar með það fyrir augum að draga 
úr notkun innfluttra orkugjafa, auka fram-
leiðslu innlendrar orku og bæta með þessu 
hvorutveggja jafnvægið í orkubúskap sín-
um. Hafa margar þjóðir nú þegar sett eða 
eru í þann veginn að setja sér ákveðin 
tímamörk í þessu efni. 

Íslendingar eru í hópi þeirra þjóða, sem 
eiga yfir að ráða orkulindum langt umfram 
þarfir sínar nú og um alllanga framtíð. 
Með nýtingu þessara auðlinda ættu þeir því 
að geta búið við hagkvæmari orkubúskap 
en flestar þjóðir aðrar, þegar til lengdar 
lætur. Hér er hins vegar sá hængur á, að 
orkulindir okkar eru fábreyttar, og þær 
geta á núverandi tæknistigi ekki komið 
nema að litlu leyti í stað þeirrar innfluttu 
orku, einkum olíu, sem við nú þurfum að 
kaupa svo háu verði. Eigi orkubúskapur 
okkar að komast í betra jafnvægi í framtíð-

inni, verðum við að gera hvorttveggja í 
senn, stuðla að notkun innlendrar orku í 
stað innfluttrar, þar sem það er hagkvæmt, 
en nýta jafnframt orkulindir okkar til iðn-
aðaruppbyggingar og gjaldeyrisöflunar í 
sern ríkustum mæli. 

Í þessu erindi hef ég reynt að draga upp 
nokkra mynd af hugsanlegri þróun raforku-
mála hér á landi næstu 10 árin í ljósi þeirra 
viðhorfa, sem blasa við í orkumálum. Fyrir 
mér vakir ekki að leggja fram neitt, sern 
kalla mætti áætlun um þróunina í þessum 
efnum, heldur eru hér settar fram hug-
myndir í því skyni, að menn geti betur 
áttað sig á þeim kostum, sem um er að 
velja, og eðli þeirra ákvarðana og stefnu-
mörkunar, sem vinna verður að á næstunni. 

Ég held, að enginn vafi sé á því, að hvergi 
sé meiri þörf á langtímaspám og áætlana-
gerð en í orkumálum. Ástæðurnar liggja 
fyrst og fremst í því, að undirbúningur og 
bygging orkuvera tekur lengri tíma en 
flestra mannvirkja annarra. Reynslan af 
undirbúningi stórvirkjana hér á landi sýnir, 
að það líða ekki minna en 8—10 ár, frá því 
að hafnar eru fyrstu athuganir á virkjun-
arstað og þangað til að orkuframleiðsla get-
ur hafizt. Það verður því að taka ákvarðanir 
um undirbúning virkjana með hliðsjón af 
orkuþörfum allt að 10 ár fram í tímann. 



FRAMTÍÐARÞRÓUN RAFORKUKERFISINS 33 

ur hins vegar fyrir dyrum samtenging meg-
inorkuveitusvæða landsins, og er hin svo-
kallaða byggðalína mikilvægasti áfanginn 
í þeim efnum. Telja má, að henni verði lok-
ið á allra næstu árum, þótt enn sé ekki 
endanlega ákveðið, hve hratt sé hagkvæmt 
að vinna að því verki. Jafnframt er nú 
unnið að undirbúningi Kröfluvirkjunar og 
tengingar hennar við Akureyri, og munu 
því ekki mörg ár líða, þangað til að meg-
inorkuver sunnanlands og norðan eru orð-
in samtengd. Með þessari samtengingu 
orkuveitusvæða skapast ný viðhorf og tæki-
færi til orkuflutninga og samkeyrslu orku-
vera. Er um leið orðið tímabært að marka 
stefnu í virkjunarmálum fyrir landið í heild 
og vinna að áætlunargerð um byggingu 
orkuvera og samtengingu orkuveitusvæða 
í samræmí við það. Nú geta því hvorki 
Landsvirkjun né aðrir virkjunaraðilar í land-
inu gert áætlanir um byggingu orkuvera 
án tillits til þess, sem aðrir hafa á prjón-
unum í hinu samtengda kerfi. Mér hefur 
því þótt tímabært að reyna í þessu erindi 
að gera grein fyrir nokkrum heildarhug-
myndum, sem ég hef unnið að, um æski-
lega þróun orkumála á Íslandi næstu 10 
árin og um það hlutverk, sem Landsvirkj-
un gæti gegnt í þeirri framvindu. Hef ég 
í þessu notið mikilvægrar aðstoðar Jóhanns 
Más Maríussonar, verkfræðings, sem manna 
mest hefur unnið að áætlunum um heild-
arþróun orkukerfis Landsvirkjunar á und-
anförnum árum. 

Stefnumörkun. 
Áður en settar eru fram hugmyndir um 

þróun raforkukerfisins á næsta tíu ára 
tímabili, en við það mun ég halda mér í 
erindi þessu, er nauðsynlegt að gera sér 
grein fyrir þeim markmiðum, sem æski-
legt er að stefna að og raunhæft að ná á 
þessu tímabili. Eins og ég hef þegar bent 
á, leiðir stefna, sem mörkuð er í virkjun-
armálum í dag, ekki til framkvæmda fyrr 
en að mörgum árum liðnum, Það, sem hægt 
er að gera í raforkumálum næstu fjögur 
til fimm árin, er ao langmestu leyti þegar 
bundið af ákvörðunum um undirbúning 

mannvirkja, sem teknar hafa verið á und-
anförnum árum. Hins vegar er ennþá veru-
legt svigrúm til áhrifa á val virkjana á 
næsta fimm til sex ára tímabilinu þar á 
efíir. Með þetta í huga hefur mér virzt 
hæfilegt að miða steínumörkun við þarfir 
og möguleika næstu tíu ára. Mun ég nú 
rekja þau markmið í raforkumálum lands-
ins í heild, sem ég tel æskilegt og fram-
kvæmcinlegt að ná næsta áratug, þ. e. a. s. 
á árunum 1975 til 1984. 

Þessi markmið eru: 
1) Að sjá fyrir innlendri orku til þess að 

fullnægja væntanlegri aukningu í al-
mennri raforkueftirspurn alls staðar á 
landinu. 

2) Að sjá fyrir innlendri orku til þess að 
leysa af hólmi innflutta orkugjafa, hvar 
sem það er hagkvæmt. Hér er fyrst og 
fremst urn það að ræða að fullnægja 
eftirspurn eftir raforku til húshitunar 
þar, sem hagkvæmar hitaveitur koma 
ekki tii greina. Einnig er æskilegt að 
auka notkun raforku á öðrurn sviðum, 
t. d. til gufuframleiðslu í iðnaði og til 
heyþurrkunar í sveitum. 

3) Vinna þarf að því að auka stórlega ör-
yggi landsmanna, að því er varðar raf-
orkuafhendingu, með því að draga úr 
viðkvæmni kerfisins fyrir truflunum. 
Mikilvægt er í þessu skyni að tryggja 
öllum landsmönnurn rafmagn frá sam-
tengdu kerfi, sem hefur eðlilega um-
frarngetu í afli og háspennulínum, en 
tryggir jafnframt með samkeyrslu sem 
bezta nýtingu orkuframleiðslugetunnar. 

4) Tryggja þarf næga orkuframleiðslu, til 
þess að hægt verði að halda áfram 
þróun orkuíreks iðnaðar með hæfileg-
um hraða, svo að hægt verði að nýta 
orkulindir landsins til gjaldeyrisöflun-
ar. Með þessu móti yrði bæði stefnt að 
betra jafnvægi í orkubúskap landsins í 
heild og aukið á fjölbreytni og stöðug-
leika í útflutningstekjum landsmanna. 
Uppbygging orkukerfisins verði við það 
miðuð, að skilyrði verði fyrir hendi til 
þess, að næsti nýi áfanginn í orkufrek-
um iðnaði geti verið utan Suðvestur-
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landsins og þá væntanlega á Norður-
landi. 

5) Vinna þarf á þessu tímabili að rann-
sóknurn á virkjunum, sem koma eiga 
til framkvæmda á næsta virkjunartíma-
bili, þar á meðal möguleikum til stór-
virkjana á Austurlandi. 

Mugmynd um þróun orkuöflunarkerfisins. 
Til þess að unnt sé að vinna markvisst 

að þeim markmiðum, sem hér hafa verið 
sett fram, er nauðsynlegt, að menn geri 
sér grein fyrir ákveo-ðnum atriðum, sem nú 
skal greina. 

Í fyrsta lagi eru aðeins örfáir virkjunar-
staðir landsins þegar fullkannaðir. Er því 
víðast þörf mjög tímafrekra rannsókna, 
t. d. að því er varðar jarðfræði, vatnafræði 
og náttúruverndarmál, áður en hægt er að 
meta hagkvæmni virkjunarstaða. Þetta 

veldur því, að þeir staðir, sem ekkert eða 
lítið hafa verið rannsakaðir hingað til, koma 
varla til greina sem virkjunarstaðir á næstu 
tíu árum. Einungis þetta atriði hefur það 
í för með sér, að kostir um virkjunarfram-
kvæmdir hér á landi á næstu tíu árum eru 
fáir, en þó fleiri en til greina kemur ao 
framkvæma. Ég ætla ekki að rekja hér 
alla þá kosti, sem fyrir hendi eru, en bendi 
á, að sjálfsagt er að halda öllum leiðum 
opnum í lengstu lög, áður en endanleg 
ákvörðun um virkjun er tekin. 

Í öðru lagi er mjög æskilegt, að í hvert 
sinn, sem ákvörðun um nýja virkjun er 
tekin, séu til nokkrir kostir að velja á milli, 
þannig að svigrúm gefist til að velja þann 
kost, sem hagkvæmastur er miðað við mark-
aðshorfur á hverjum tíma. Hins vegar verð-
ur að hafa í huga, að það er ákaflega dýrt 
að koma virkjunarundirbúningi á það stig, 
að um raunhæfan samanburð milli kosta 
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unni, en jafnvel með ítrasta hraða er ekki 
við því að búast, að virkjun þar geti tekið 
til starfa fyrr en um 1982. 

Virkjunarvalið verður að sjálfsögðu 
rýmra, eftir því sem lengra líður, og mun 
ég ekki rekja þau mál nánar að sinni. Á 
meðfylgjandi. myndum 1 og 2 eru sýndar 
hugmyndir um virkjunar- og orkuflutnings-
kerfi, sem á að geta náð þeim markmiðum, 
sem lýst hefur verið. Er þar auk virkjana 
við Sigöldu og Kröflu gert ráð fyrir virkj-
unum við Hrauneyjafoss, í Blöndu, á Heng-
ilssvæðinu og við Sultartanga á næsta 10 
ára tímabili. Með tilliti til styrkingar kerf-
isins, ef úr stóriðju verður á Norðurlandi, 
kemur sterklega til álita að koma á við-
bótartengingu milli Norður- og Suðurlands 
með háspennulínu um Sprengisand frá Sig-
öldu að Kröflu. 

Séu myndir 1 og 2 skoðaðar ásamt línu-
riti 2, er hægt að sjá stærð og orkuvinnslu-
getu þeirra virkjana, sem ég hef nefnt. 
Spenna á orkuilutningslínum er ekki sýnd, 
en hugsanlegt er að leggja línu frá Hraun-
eyjafossi að Grundartanga fyrir 400 kV 
spennu, en línu milli Kröflu og Þjórsár-
svæðisins fyrir 220 kV. Allar aðrar línur. 
sem sýndar eru á myndunum, gætu líklega 
verið 130 kV. 

Ég vil enn, áður en lengra er haldið, 
ítreka það, að sú hugmynd um virkjunar-
röð og lagningu háspennulína, sem hér er 
frarn sett, er aðeins hugsuð sem ábending 
um eina leið af þeim markmiðum, sem ég 
hef hér talið æskilega. Rækilegar hag-
kvæmnisathuganir þarf að gera, áður en 
lokaákvarðanir eru teknar, bæði varðandi 
virkjanir og línulagnir. Þessi hugmynd um 
þróun kerfisins næstu 10 ár ætti hins vegar 
að geta kornið að gagni við þá ákvörðun-
artöku, sem framundan er bæði um fram-
kvæmdir og rannsóknir í raforkumálum. 

Ég mun nú snúa mér að því að ræða 
þessa hugmynd nánar og líta þá fyrst á 
líklega orkuþörf á næstu 10 árum og þá 
orkuvinnslugetu, sem þarf til að uppfylla 
hana. 

Orkuþörf og orkuvinnslugeta. 
Orkuþörf hinna einstöku landshluta hef-

ur verið áætluð fram tii ársins 1985. Orku-
spáin er sýnd á línuriti 1, og sýnir hún 
orkuþörf í orkuveri. Rétt er að fara nokkr-
um orðum um orkuspána, þar sem ýmis 
atriði hennar þarfnast nánari skýringar. 

Ég vil þá fyrst taka það fram, að orkuspá-
in er unnin af Landsvirkjun, en hliðsjón hef-
ur verið höfð af orkuspám annarra, eftir því 
sem til hefur náðst. Einnig hefur orku-
spáin verið borin saman við hugmyndir 
Orkustofnunar hér að lútandi, og reyndist 
spáin vera í samræmi við þær. 

Spáin gerir ráð fyrir, að allt landið verði 
fullrafvætt frá samtengdu kerfi á tíma-
bilinu og að orkunotkun, mæld hjá notanda, 
verði komin upp undir 5000 kWh á hvern 
íbúa á ári að meðaltali á hinum almenna 
markaði árið 1985. Reiknað er með, að hlut-
fallsleg fólksfjölgun verði nokkurn veginn 
sú sama í öllum landshlutum. Hinn almenni 
markaður er skilgreindur sem heimilisnotk-
un án húshitunar, iðnaður, annar en stór-
iðja, og öli önnur notkun, svo sem til lýs-
ingar, fiskvinnslu, búrekstrar o. fl. Til sam-
anburðar má geta þess, að þessi markaður 
var u, þ. b. 2500 kWh á íbúa árið 1973. í 
Noregi er samsvarandi markaður nú 5000 
—6000 kWh á íbúa og í Svíþjóð 4000— 
5000 kWh á íbúa. 

Í orkuspánni er gert ráð fyrir, að hús-
hitun með raforku hafi náð 95% af há-
marksmarkaðnum árið 1985. Hefur þessi 
notkun verið áætluð, eins og um beina raf-
hitun væri að ræða, en það gefur mesta 
hugsanlega notkun. Hér er rétt að taka 
það fram, að enn hefur ekki farið fram 
fullnaðarúttekt á því, hvernig rafhitunar-
málin verða leyst hér á landi. Koma mun 
til greina, að í þéttbýli verði komið upp 
blönduðum kerfum, þ. e. hitaveitum, sem 
notuðu ao mestu raforku, en í rafmagns-
skorti og e. t. v. á hæstu álagstoppum olíu. 
Þá hefur verið talað um varmadælur, en 
þær munu geta minnkað raforkunotkun 
mjög verulega, þar sem einhver lághiti 
væri til staðar og reyndar víðar, ef notk-
un þeirra yrði útbreicld. Eins og sést af 
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nýtur góðra lífskjara, hefur orkufrekur iðn-
aður þann meginkost, að hann tekur ekki 
til sín mjög mikinn mannafla, en getur 
hins vegar greitt tiltölulega há vinnulaun 
og skilað miklum gjaldeyristekjum. Við höf-
um nú nokkra reynslu af rekstri álbræðsl-
unnar í Straumsvík, og þær upplýsingar, 
sem fyrir liggja um væntanlega málmblendi-
verksmiðju á Grundartanga, benda til 
þess, að gjaldeyristekjur af hverri seldri 
kWh verði a. m. k. 14 mills að meðaltali 

frá þessum verksmiðjum eða sem samsvarar 
hreinum árlegum gjaldeyristekjum að upp-
hæð 3500 milljónir króna á núverandi 
gengi ísl. kr. Reikna má með, að þessar 
tekjur fari hækkandi í framtíðinni. Virðist 
ekki óraunhæft að gera ráð fyrir því, rnið-
að við þessa aukningu orkufreks iðnaðar, 
að nettógjaldeyristekjur af honum í heild 
verði árið 1984 orðnar a. m. k. 7—8 millj-
arðar króna miðað við núverandi verðlag. 
Við þennan iðnað mundu þó aðeins starfa 
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er áætlaður út frá þeirri reynslu, sem 
Landsvirkjun hefur haft af slíkum fram-
kvæmdum, og áætlunum um byggðalínu. 

Í línuriti 3 eru. sýndar niðurstöður þeirr-
ar kostnaðaráætlunar, sem gerð hefur verið 
varðandi raforkuöflun, aðalorkuflutnings-
línur og dreifikerfi, sem koma þarf upp í 
samræmi við hugmyndir þær, sem hér hafa 
verið settar fram. Er áætlunin um kostn-
að við dreifikerfið þar einna óvissust. Verk-
fræðideild Landsvirkjunar hefur slegið á, 
að kostnaðurinn við það geti numið 1 millj-
arði króna árlega á tímabilinu 1975—1984, 
og er sú tala notuð hér. 

Eins og sjá má á línuritinu, er árleg heild-
arfjárfesting áætluð 8 milljarðar króna á 
árunum 1975—1979 og 9 milljarðar króna 
á árunum 1980—1984. Hér er óneitanlega 
um mjög háar fjárhæðir að ræða, en til 
samanburðar er þó rétt að hafa í huga, 
að heildarfjárfesting í raforkuiðnaðinum á 
yfirstandandi ári verður væntanlega um eða 
yfir 7 milljarðar króna. Ég vil þó á engan 
hátt fullyrða, að fjárfesting í raforkufram-
leiðslu og dreifingu af þessari stærðargráðu 
sé raunhæf eða framkvæmanleg næstu 10 
árin. Eins og nú standa sakir, er þröngt 
um öflun fjármagns til langs tíma á er~ 
lendum mörkuðum, og Íslendingar standa 
auk þess höllum fæti um lánsfjáröflun 
vegna erfiðrar greiðslustöðu. Varðandi 
möguleika til lánsfjáröflunar erlendis skipt-
ir hins vegar miklu máli, að raforkufram-
kvæmdir munu skila miklum gjaldeyris-
tekjum, bæði vegna aukinnar stóriðju og 
mjög mikils sparnaðar í innfluttri olíu. Mun 
þetta tvímælalaust greiða fyrir lánsfjár-
öflun erlendis. 

Á hinn bóginn er það rnikið vandamál, 
hve veik raforkufyrirtæki hér á landi eru 
fjárhagslega, ekki sízt Rafmagnsveitur rík-
isins, sem bera meginþungann af raforku-
sölu í dreifbýlinu. Ef undan eru skildar 
framkvæmdir Landsvirkjunar og nokkurra 
dreifiveitna í þéttbýli, er meginþorri raf-
orkuframkvæmda í dag fjármagnaður með 
einu saman lánsfé án nokkurra eiginfjár-
framlaga. Af þessu hefur leitt, að vaxta-

og afborganabyrði raforkukerfisins er óhóf-
lega mikil og þar með geta þess til að fjár-
magna áframhaldandi uppbyggingu. Á þessu 
verður að verða breyting, ef hugsanlegt á 
að vera að halda áfram skipulegri uppbygg-
ingu raforkukerfisins og nýta þá mögu-
leika til aukinnar hagsældar, sem aukin 
orkuframleiðsla hefur að bjóða. Ég fæ ekki 
séð, að þetta verði gert með öðrum hætti 
en þeim, að bein framlög ríkisins til orku-
mála verði stóraukin eða sérstökum tekju-
stofnum varið til þessara hluta. Hér er hins 
vegar um að ræða stórt viðfangsefni, sem 
ég mun ekki fara út í frekar að þessu sinni, 
en verið gæti verðugt umræðuefni á annarri 
ráðstefnu sem þessari. 

Á grundvelli þeirra kostnaðartalna, sem 
ég hef nefnt, hefur verið reynt að átta sig á 
því, hvert muni verða meðalkostnaðarverð 
þeirrar viðbótarorku, sern til félli á næstu 
10 árum, ef umræddar hugmyndir yrðu að 
veruleika. Sé reiknað með 10% vöxtum 
og 10% orkurýrnun í flutningskerfinu, er 
lauslega áætlað, að kostnaðarverð til dreifi-
veitnanna yrði 13—14 mills á kWh, þar 
af um 3 mills á kWh vegna orkuflutnings. 
Kostnaðarverð til stóriðju, sem hefði mun 
lengri nýtingartíma, mundi verða allmiklu 
lægra. Ekki er of mikið upp úr tölum sem 
þessum leggjandi, en þó benda þær til þess, 
að um tiltölulega hagkvæmar framkvæmd-
ir sé að ræða miðað við orkuverðið í heim-
inum í dag. Þá er einnig nauðsynlegt að 
hafa í huga, að þessar hugmyndir gera ráð 
fyrir því, að miklum fjármunum verði var-
ið á næstu 10 árum til þess að auka öryggi 
raforkukerfisins út um landið og jafna að-
stöðu landshlutanna í raforkumálum. Eftir 
að því marki hefur verið náð, ætti áfram-
haldandi uppbygging kerfisins að vera hag-
kvæmari. Hér er því að nokkru leyti um 
félagslegan kostnað að ræða, sem ekki á 
að þurfa að endurtaka. Ekki hefur heldur 
verið tekið tillit til þess í þessum tölum, 
að með samtengingu kerfisins og byggingu 
fárra, stórra og hagkvæmra orkuvera hverf-
ur úr sögunni mjög óhagkvæm orkufram-
leiðsla víða um land. 
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minna háðar sjálístæðum viðgerðarverk-
stæðum og annarri utanaðkomandi þjón-
ustu en þær, sem minni eru. En engir eru 
þó sjálfum sér nógir, og sérstaklega er 
mannmörgu starísliði verksmiðja og fjöl-
skyldum þess nauðsyn að njóta sem bestr-
ar þjónustu á sem flestum sviðum. Með 
þetta í huga fækkar mjög heppilegum stöð-
um hérlendis. Með markvissri uppbyggingu 
má þó stuðla ao fjölgun fólks og eflingu 
þjónustu á ákveðnum stöðum. Ef önnur 
skilyrði eru hagstæð og þegar um jákvæoa 
byggðastefnu telst að ræða, er hægt að setja 
markið hátt. Með þetta í huga er nú þegar 
farið að ræða um meiriháttar uppbyggingu 
á Austurlandi. 

Undirritaður hefur lengi haft mikinn 
áhuga á því, að orkufrekur iðnaður verði 

notaður til eflingar æskilegri byggðaþróun 
í landinu. í grein í Fjármálatíðindum frá 
1963 um „Þróunarsvæði á Íslandi" er meðal 
annars rætt um eflingu Akureyrar á þenn-
an hátt. Síðar opnuðust fleiri möguleikar, 
þegar farið var að rannsaka vatnsorkuna 
á Austurlandi, sem reyndist mjög mikil. 
Voru byggðamálin rædd í þessu nýja ljósi 
í grein í Fjármálatíðindum um „Borgir og 
byggðajafnvægi", en þar birtist kort það, 
sem hér er endurprentað. 

Reyndar hefur orkufreki iðnaðurinn frá 
upphafi verið tengdur byggðamálunum, þar 
eð ákveðið var, að hluti af skattlagningu 
Álverksmiðjunnar skyldi renna í Byggða-
sjóð. Við staðarval Járnblendiverksmiðjunn-
ar er skrefið stigið lengra. Norðurströnd 
Hvalfjarðar er að vísu ekki mjög langt frá 
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höfuðborgarsvæðinu, en leiðin á milli er þó 
um 100 km, og raunar er um annan lanös-
hluta (Vesturland) að ræða, sem full ástæða 
er til að þróa frekar. Margt bendir til, að 
með næsta verkefni verði skrefið stigið til 
fulls, að iðnaðaruppbyggingin verði tengd 
byggðamálunum og að orkufrekum iðnaði 
verði komið fyrir í Eyjafirði. Þegar svo er 
litið lengra fram í tímann, er farið að ræða 
um Reyðarfjörð, eins og áður segir, sem 
álitlegan stað til uppbyggingar iðnaðar i 
framtíðinni með tilliti til allrar vatnsork-
unnar, sem er að finna á Austurlandi. 

Hér hafa verið nefndir fjórir staðir, þ. e. 
Straumsvík, Hvalfjarðarströnd, Eyjafjörð-
ur (norðan Akureyrar) og Reyðarfjörður. 
Þetta eru einmitt staðirnir, sem verulega 
hafa komið til álita í ræðu og reynd varð-
andi staðsetningu orkufreks iðnaðar. Ekki 
getur þetta talist dreifing um allt land, 
en dreifing af þessu tagi getur stuðlað að 
byggingu og eflingu byggðakjarna á sunn-
anverðu Vesturlandi, um miðbik Norður-
lands og á miðjum Austfjörðum. Þetta fell-
ur saman við hugmyndir um öfluga og já-
kvæða byggðaþróun, þar sem gert er ráð 
fyrir, að fullt tillit verði tekið til rekstrar-
hagkvæmni stórra fyrirtækja. Eru þá einn-
ig höfð í huga sameiginleg not háspennu-
lína og hafnarmannvirkja. 

Fyrirtæki, sem áhuga hafa á að koma 
hér upp iðnrekstri, eru fyrst og fremst að 
leita eftir tiltölulega ódýrri orku, en jafn-
framt eru þau að sækjast eftir góðri hafn-
araðstöðu og heppilegu landrými þar upp 
af. í nágrenninu þarf svo að vera hægt að 
ráða fjölda af hæfu starísfólki, eins og áð-
ur segir, og þess vegna er nálægð við þétt-
býli talin mikils virði, ella verður að leggja 
í dýrar og tafsamar framkvæmdir á mörg-
um sviðum. 

Straumsvík og nágrenni fullnægja þess-
um skilyrðum vel. Hvalfjarðarströnd gerir 
það að verulegu leyti líka. Akranes er í ná-
grenninu, og Borgarnes verður það raunar 
einnig með bættum samgöngum. Verði svo 
meiri umsvif á svæðinu síðar, svo sem 
vinnsla á perlusteini, svo að eitthvað sé 
nefnt, þá er Leirársveitin einnig mjög 
heppileg til búsetu. Í þessu sambandi ber 

að hafa í huga, að byggðastefna til mót-
vægis við höfuðborgarsvæðið getur verið 
fólgin í fleiru en að fjalla um landshluta, 
sem fjærst eru Reykjavík. Efling byggðar 
yst á Reykjanesi, í Ölfusi og síðast en ekki 
síst á Hvalfjarðarströnd getur gegnt mikil-
vægu hlutverki til að auka fjölbreytni í 
þjóðlífinu og draga úr áhættunni í heildar-
búskap landsmanna. 

Þegar verið var að leita að stað fyrir 
álverksmiðju á sínum tíma, var Eyjafjörð-
ur athugaður til samanburðar við Straums-
vík. Nú eru Norðmenn farnir að sýna Eyja-
firði áhuga í sama skyni, en þeir hafa ein-
mitt notað orkufrekan iðnað í byggða-
stefnu sinni. Akureyri og Eyjafjörður er 
langfjölmennasta byggðarlag utan Suðvest-
urlands, en jafnframt er áhugi á að efla 
þessa byggð og styrkja, enda er það talin 
ein vænlegasta leiðin til að auka jafnvægi 
byggðanna hér á landi. Ein stór verksmiðja 
og almennur vöxtur þess, sem fyrir er, auk 
þess aðdráttarafls, sem af stóraukinni upp-
byggingu og athafnasemi mundi leiða, gæti 
orðið til þess, að Akureyri yrði 25—30 
þúsund manna bær um næstu aldamót. 

Reyðarfjörður er svo fjórði staðurinn. Á 
Austurlandi er mjög mikil vatnsorka (sjá 
kort aftast í heftinu), og virðist eðlilegt að 
nýta hana að verulegu leyti í landshlutan-
um sjálfurn. Auk þess er það mikilvægt. 
byggðastefnumál að efla Austurland, sem 
er langfámennasti landsfjórðungurinn, en 
býr þó yfir ýmsum kostum til búsetu. Sér-
staklega eru Egilsstaðir og nágrenni 
skemmtilegt bæjarstæði. Reyðarfjörður 
með sína góðu hafnaraðstöðu og allmikið 
landrými er hins vegar mjög vel fallinn 
til iðnrekstrar, þótt auðvitað verði einnig 
vel hægt að búa þar, þar sem lögð verður 
áhersla á fullkominn hreinsibúnað verk-
smiðja. En samspil þessara staða getur 
skapað óvenjulega skemmtilegt jafnvægi 
milli náttúrufars og athafnalífs. Með góð-
um samgöngum geta bæir í nágrenninu. 
einnig notið góðs af. 

Á Austfjörðum er á hinn bóginn lítill 
vinnumarkaður, og þar þarf að byggja upp 
atvinnulífið smám saman. Þar vantar ein-
mitt þær öflugu byggðir með tilheyrandi 
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þjónustu, sem höfuðborgarsvæðið og Eyja-
fjörður hafa að bjóða. Ein stór verksmiðja 
hentar því ekki á Austurlandi, heldur þarf 
að laða að fyrirtæki af mismunandi stærð-
um, og þar af leiðandi tekur uppbygging-
in lengri tíma. Efling byggða austanlands 
er þannig stærsta átakið, sem bíður þrótt-

mikillar og raunsærrar byggðastefnu hér 
á landi, enda þarf að vinna að mörgum þátt-
um samtímis. Orkufrekur iðnaður getur 
gegnt mikilvægu hlutverki í þessu sam-
bandi og er raunar lykillinn að því, að um-
talsverður árangur náist. 



Magni Guðmundsson: 

Peninga- og bankakerfi Kanada 

Stjórn peningamála í Kanada hefur í heild 
verið farsæl. Til marks um það er m. 

a., að Kanadamenn sluppu með öllu við 
bankagjaldþrot, sem urðu tíð í Evrópu og 
þó einkanlega í Bandaríkjunum á árunum 
eftir kauphallarhrunið í New York 1S29. 
Það varð og mjög til að auka hróður kanad-
ískra hagfræðinga, að uppkast þeirra að 
skipulagsskrá fyrir Alþjóðabankann var 
samþykkt nær óbreytt. Er því forvitnilegt 
að skyggnast um á sviði peninga- og banka-
mála í Kanada. 

STUTT LÝSING Á NÚVERAND! 
BANKAKEKFI. 

Venja er að skipta peningastofnunum í 
Kanada í þrjá meginflokka: (1) Kanada-
banka, sem hefur sérstöðu, (2) viðskipta-
banka, er starfa skv. leyfisbréfi sambands-
stjórnarinnar í Ottawa, og (3) aðrar lána-
stofnanir, sem hafa leyfisbréf fylkjanna. 

Kanadabanki (Bank of Canada). 
Hann annast stjórn peningamála í um-

boði ríkisstjórnarinnar. Þegar hann var 
stofnsettur árið 1935, var hann ekki veru-
lega frábrugðinn öðrum bönkum. Hann var 
í einkaeign og að mestu óháður pólitísku 
valdi. En árið 1938 keypti ríkisstjórnin upp 
öll hlutabréfin, og fékk bankinn þá það 
form, sem hann hefur í meginatriðum 
ennþá. 

Aðalhlutverk Kanadabanka er, eins og 
segir í greinargerð með frumvarpi að stofn-

un hans, ,,að haga lánastarísemi og seðla-
útgáfu, svo sem bezt hentar atvinnulífi 
þjóðarinnar, að vernda verðgildi gjaldmið-
ilsins út á við og hindra sveiflur í fram-
leiðslu, verzlun, verðlagi og atvinnu, eins 
og tiltækt er innan ramma peningaaðgerða, 
og í hvívetna að efla velmegun lands-
manna." 

Allt þetta verður rætt nánar í þætti grein-
arinnar uin hagstjórnartæki Kanadabanka. 

Viðskiptabankar (Chartered Banks). 
Þeir eru nú 8 talsins, en hafa verið flest-

ir 47. Þetta eru þær stofnanir, sem bezt 
eru kunnar almenningi. Nöfn þriggja hinna 
stærstu eru eins og hér segir: 

Royal Bank of Canada, 
Canadian Imperial Bank of Commerce, 
Bank of Montreal. 
Þannig er tala banka í Kanada tiltölu-

lega lág. Hins vegar er mikill fjöldi útibúa. 
Þau voru árið 1968 um 6.000 utan nær 220 
í öðrum löndum. Til samanburðar má geta 
þess, að í Bandaríkjunum voru um svipað 
leyti 14.000 bankar, en 11.000 þeirra án 
útibús og aðeins fáir hinna með fleiri en 
1—2 útibú. 

Viðskiptabankarnir í Kanada (hér eftir 
nefndir einfaldlega „bankar") eru, eins og 
víðast annars staðar, reknir sem hver önn-
ur atvinnufyrirtæki — með gróða fyrir aug-
um. Skal rifja upp í örstuttu máli, hvernig 
þetta gerist. Líta má svo á, að bankarnir 
framleiði „vöru" til sölu fyrir almenning, 
og er varan peningalán eða yfirdráttar-
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heimild. Verðið, sem almenningur borgar 
fyrir þessa vöru, eru vextirnir, sem reikn-
aðir eru á tímaeiningu og kallast þá vaxta-
prósenta. Til „framleiðslu" sinnar þurfa 
bankarnir þjálfaða starfskrafta, tækjabún-
að, svo og spari- og veltiinnlán í sínum 
hirzlum. Þessi spari- og veltiinnlán eru 
fengin frá almenningi gegn greiðslu vaxta 
nokkru lægri þeim, sem krafizt er af lán-
takendum. 

Annað veigamikið starfssvið banka er svo 
ýmiss konar þjónusta. Þannig eru þeir allt: 
í senn: (1) móttöku- og dreifingarstöð 
gjaldmiðilsins, (2) greiðslustöð fyrir kröf-
ur að utan og heima fyrir, (3) innheimtu-
stöð ávísana, víxla og annarra skuldbind-
inga, (4) geymslustöð sparifjár og (5) 
gæzlustöð alls kyns verðmæta í eigu við-
skiptavinanna. 

Við getum haldið líkingunni við vöru-
sölu áfrarn og sagt, að þeim mun meiri 
sem bankainnstæðurnar eru, þeim mun 
lægri þurfa vextirnir að vera að öðru jöfnu 
til að fá nægan markað fyrir útlánin. Þetta 
má nánast orða þannig, að þeim mun meira 
sem peningaframboðið er, þeim mun lægra 
mun peningaverðið vera, ef öðru er haldið 
óbreyttu. Þessi staðreynd kemur að haldi, 
þegar rætt verður um stefnu í fjármálum 
síðar í greininni og hlutverk viðskipta-
banka í peningapólitíkinni. 

Bankainnstæður. — Á fjórða tug ald-
arinnar (1930—40) námu innstæður við-
skiptabankanna 75% af handbærum eign-
um (liquid assets) almennings, en á þeirn 
sjöunda voru þær komnar niður í 45%. 
Hafði fólk aukið eigur sínar, er þessu nam, 
í spariskírteinum ríkisstjórnarinnar (Can-
ada Savings Bonds) og innstæðum hjá öðr-
um lánastofnunum (sjá næsta kafla). 
Skerfur viðskiptabankanna í markaðinum 
féll árlega frá 1950 og með auknum hraða 
eftir 1958. Einmitt viðleitni bankanna í þá 
átt að rétta hlut sinn hefur leitt til hinna 
mörgu útibúa. Þau eru nú eitt á hverja 
3.300 þegna, en að vísu dreifð nokkuð ójafnt 
eftir landshlutum, t. d. eitt á 6.500 íbúa á 
Nýfundnalandi og eitt á 2.500 íbúa á Kyrra-
hafsströndinni. Þessi fjölgun útibúa hefur 
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verið gagnrýnd. Hún er talin auka kostnað 
við bankaþjónustu og minnka ágóða hlut-
hafa. Þar sem stofnun útibúa er dýrt form 
samkeppni, hafa Bandaríkjamenn reist 
ýmsar skorður við slíkri stefnu. í Kanada 
hefur ekki verið talið rétt að fara inn á 
þá braut, því að það gæti orðið til þess 
að hindra vöxt og viðgang einmitt þeirra 
banka, sem bezt eru reknir, og leiða til 
lakari þjónustu í útkjálkum. Þó er af þing-
nefndum heldur lagzt gegn fjölgun útibúa. 

Bankarnir kosta kapps um að bjóða öll-
um byggðarlögum sömu þjónustu. Það er 
e. t. v. liður í því, að afgreiðslutími er 
hvarvetna hinn sami. Bankarnir hafa ekki 
keppt á þessu sviði við aðrar lánastofnanir, 
t. d. fjárvörzlufyrirtæki (trust companies), 
sem hafa opið á kvöldin í verzlunarmið-
stöðvum. Vextir, sem bankarnir greiða á 
spariinnilán, eru og nokkuð jafnir eða a. m. 
k. bæði lægri og síður breytilegir eftir teg-
und innlána en hjá öðrum lánastofnunum. 
Ennfremur hafa bankarnir sýnt tregðu í 
því að bjóða ókeypis ávísanaviðskipti. 
(Gjald fyrir hverja innleysta ávísun mun 
rm vera 15c eða um 22 kr.). Loks var 
til skamms tíma hárnarksákvæði á vaxta-
prósentu bankanna, og mátti hún ekki fara 
yíir 6% p. a. Allt þetta hefur gert að verk-
um, að viðskiptabankar hafa staðið höll-
urn fæti í samkeppninni við aðrar lána-
stofnanir (smálánafélög, söluiánafélög o. s. 
frv.) um spari- og veltiinnlán. 

Banka lögg j ö f in. — Skuldbindingar 
viðskiptabankanna eru með þeim hætti, að 
þörf er sérstakrar ríkislöggjafar almenn-
ingi til verndar. Hér er í megindráttum 
um að ræða sparifé einstaklinga, og tryggja 
verður bæði öryggi þess og staðgreiðslu. 
Bönkunum er gert að ráðstafa sjóðum sín-
um á þann veg, að þeir séu jafnan bæði í 
traustum höndum og til taks, ef innstæðu-
eigendur þarfnast þeirra. Samtímis verður 
að tryggja arðbæran rekstur. 

Sérhver hópur, sem hefur hug á að stofna 
banka og fá leyfisbréf (charter) skv. lög-
unum, verður að fullnægja vissum skil-
yrðum. Hlutafé verður að vera minnst 
$1.000.000 og helmingur þess innborgaður. 
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Þetta ákvæði er ekki talið hafa staðið í 
vegi fyrir neinum nýjum banka, og flestir 
(nema e. t. v. banki í sveit eða þorpi) munu 

þarfnast meira stofnfjár til að mæta byrj-
unarkostnaði og rekstrartapi fyrstu árin. 

Banki verður að hafa fimm manna 
bankaráð (kallað „directorate") — að 
meirihluta kanadiska þegna búsetta í 
landinu. Aldurstakmark er 75 ár, en eng-
ar aðrar kröfur um hæfni eru gerðar í 
lögunum. Sú gagnrýni hefur komið fram, 
að bankaráðin séu of margmenn og um 
of skipuð kaupsýslumönnum. Konunglega 
banka- og fjármálanefndin (Royal Com-
mission on Banking and Finance), sem 
starfaði á s.l. áratug, taldi hins vegar 
heppilegt, að reynsla athafnamanna fengi 
að njóta sín í bankarekstri, og væri rangt 
að ákvarða skipan bankaráðs með lögum. 
En nefndin lagðist gegn lagaákvæði um 
háa hlutafjáreign bankastjórnarmanna. 
Vildi hún takmarka hlutafjáreignina við 
$5.000 (í stað $40.000 áður), ella væri val-
kostur þrengdur. Ættu $5.000 að nægja til 
þess að tryggja hagsmunalega samstöðu 
bankastjórnarmanns með öðrum hluthöfum, 

Utan þessara skilyrða um stofnfé og 
stjórn verður nýr banki að færa fjármála-
ráðuneytinu sönnur á það, að byrjunar-
kostnaður bankans sé hóflegur. Að því 
loknu má ráðuneytið innan árs frá upp-
haflegri umsókn gefa út leyfisbréf, er heim-
ilar hinni nýju stofnun að „hefja banka-
starfsemi". Venjan er raunar sú, að ríkis-
stjórnin krefjist nokkru meiri höfuðstóls 
en lögin ákveða, og lætur hún sig jafnframt 
varða persónur umsækjendanna og þjóð-
félagsstöðu. 

Þó að furðulegt megi virðast, eru „banka-
viðskipti" ekki skilgreind í lögunum. Stofn-
unum öðrum en þeim, sem falla undir lög-
in, er bannað að nota orðið „banki", en 
þeim er þó ekki bönnuð bankastarfsemi. 
Lagagrein 75 telur upp hluti, sem banki 
má gera, svo sem stofna útibú og lána, en 
segir síðan: „Banki má hafa með höndum 
hvers konar starfsemi, er telst hæfa banka-
viðskiptum." Að því er varðar hlið lán-
töku af hálfu viðskiptabankanna, er þeim 
óheimilt að gefa út peningaseðla, enda er 

seðlaútgáfa nú í verkahring Kanadabanka. 
En þeir mega taka við innleggi (innláni) 
frá hvaða aðila sem er, færa það til að 
skipan hans og greiða vexti á það að eigin 
vild. Minnast lögin ekki á aðrar lántökur 
banka, leyfa þær hvorki né banna. Er 
skemmst af að segja, að litið er á allar 
skuldbindingar banka að undanskildu hluta-
fé og ábyrgðum (svo sem „letters of cre-
dit") sem bankainnlegg, hverjir sem skil-
málar skuldbindingarinnar eru. Þannig eru 
greiðsluloforð, sem banki selur allt til sex 
ára, talin bankainnlegg og venjulegrar 
reiðufjárprósentu krafizt, eins og um önn-
ur spari- eða veltiinnlán væri að ræða. Ekki 
eru nein ákvæði um hlutfall milli eigin fjár-
magns og annarra skuldbindinga, eins og þó 
á sér stað í löggjöf um fjárvörzlufélög og 
lánafélög (sjá síðar). 

Á hinn bóginn er útlánastarfsemi og fjár-
festing viðskiptabankanna takmörkuð með 
ýmsum hætti og auðvelduð með öðrum. 
Að meginefni heimilar kanadíska löggjöf-
in lánveitingar gegn hvers konar trygg-
ingum nema fasteignaveði og hlutabréfum 
banka. Bann við fasteignalánum viðskipta-
bankanna hefur verið við lýði frá byrjun 
— og speglar þá aldagömlu skoðun, að eig-
ur banka skuli vera handbærar (liquid) 
tii öryggis seðla- og innstæðuskuldbinding-
um. Þetta bannákvæði hefur smátt og smátt 
verið rýrt með lagabreytingum og öðrum 
lögum, sem gefa undanþágur. T. d. mega 
bankarnir veita ríkistryggð fasteignalán 
skv. húsnæðismálalöggjöfinni (National 
Housing Act). Þeir mega einnig taka lausa-
fé að veði fyrir lánum út á vörur í fram-
leiðslu eða dreifingu, ef lántakandi á ekki 
verðbréf til tryggingar (gr. 88), og loks má 
hafa fasteignir að veði til vara, þegar ekki 
hefur verið staðið við upphaflegar skuld-
bindingar. 

Skv. lagagrein 91 er banka óheimilt að 
krefja hærri vexti en 6% p. a. Þetta ákvæði 
var sett 1944, en 7% hámark hafði gilt 
frá árinu 1867. Það hefur lengi verið bar-
áttumál viðskiptabankanna að fá afnumið 
bæði bannið við fasteignalánum og hámark 
vaxtaprósentunnar. Telja bankarnir há-
markið útiloka þá frá arðbærum lánstæki-
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færum, íþyngja þeim með óhóflegri eftir-
spurn lána, þegar vextir markaðarins eru 
hærri en 6%, og loks gera þeim erfitt fyrir 
í samkeppninni við aðrar lánastofnanir um 
spariinnlán. 

Þá er í lögunum mikilsvert ákvæði um 
skyldu hvers banka til að halda varaforða 
í seðlum og í innstæðum hjá Kanadabanka, 
er nemur 8% af meðal-innstæðuskuldbind-
ingum. Þetta er eini staðurinn í bankalög-
unum — og raunar löggjöf yfirleitt um 
einkafyrirtæki á fjármálasviðinu — þar 
sem fram eru settar þarfir þjóðbankans 
og opinberrar stefnu í peningamálum. Með 
þessum hætti er Kanadabanka gert auð-
veldara að hafa áhrif á starfsemi viðskipta-
bankanna og ástand lánamarkaðarins al-
mennt. 

Lögin hafa ströng ákvæði um endur-
skoðun og eftirlit með viðskiptabönkunum. 
Gr. 61 kveður á um nauðsynlega hæfni 
endurskoðendanna, svo og um skyldur 
þeirra til að kanna rækilega málefni bank-
anna og gefa yfirmönnum ásamt hluthöf-
um skýrslu. Næsta lagagrein (nr. 62) fjall-
ar um bankaráðsmann ríkisins (Inspector 
General of Banks), sem er ábyrgur gagn-
vart fjármálaráðuneytinu í Ottawa, víðtæk 
völd hans og upplýsingaskyldu. Jafnframt 
er viðskiptabönkunum sjálfum gert að láta 
yfirvöldum í té margvíslegar hagskýrslur, 
sem of langt mál er upp að telja. 

Loks skal þess getið, að í bankalögun-
um er að finna ákvæði, sem mælir fyrir 
um heildarendurskoðun löggjafarinnar á 10 
ára fresti. Megininntakið er annars það, 
að banki með tilskildu leyfisbréfi skuli 
frjáls að stunda allrúma og víðtæka fjár-
málastarfsemi — með þeim takmörkunum, 
sem greint er frá hér að framan, og undir 
nánu og stöðugu eftirliti. Löggjöf um aðr-
ar lánastofnanir treystir síður á mannaval 
stjórnenda og kerfi endurskoðunar og leit-
ast fremur við að einskorða völd stofnan-
anna og marka útlánum þeirra bás. 

Lánastarf semi bankanna. — Frá 
fornu fari hafa viðskiptabankarnir lagt til 
meginhlutaun af stuttum rekstrarlánum 
fyrir atvinnuvegina. Eftir stríð varð mikill 

efnahagsvöxtur í Kanada, og bankarnir 
færðu mjög út starfssvið sitt. Þar átti og 
sinn þátt margs konar löggjöf um ríkis-
tryggð lán til vissra greina, áhrif erlendis 
frá og samkeppni milli bankanna sjálfra. 

Lánapólitík bankanna er mótuð af fram-
kvæmdastjórn hvers banka. Ræðst hún af 
ástandi markaðarins á hverjum tíma, þró-
un efnahagsmála og opinberri fjármála-
stefnu. T. d. er lánapólitík endurskoðuð, ef 
samdráttur verður í atvinnugrein. Við-
skiptamenn bankans eru varaðir við að færa 
þar út kvíarnar. Slíkt mat á aðstæðum og 
áhættu fer stöðugt fram og er liður í dag-
legri bankastarfsemi. Jafnframt er útlán-
um breytt. að vilja yfirvalda, er hagsveifl-
an færist stig af stigi. 

Venja er að ákvarða ramma lánveitinga 
(line of credit) fyrir helztu viðskiptamenn, 
sem þarfnast stuðnings að staðaldri. Slík-
ur „rammi" er tiltekin fjárhæð, sem bank-
arnir lýsa sig fúsa að lána hæsta yfir ákveð-
ið tímabil — að því tilskildu, að viðskipta-
maðurinn haldi óskertu lánstrausti og 
standi við aðrar skuldbindingar, ennfremur 
að almennt ástand á peningamarkaðinum 
verði óbreytt. Þessi regla gildir fyrir allan 
atvinnurekstur, en ramma kann einnig að 
vera slegið upp fyrir aðra viðskiptamenn. 

Ramminn er endurskoðaður einu sinni 
á ári, þegar viðskiptamaðurinn lýkur 
rekstrar- og efnahagsuppgjöri sínu og get-
ur samið fjárhagsáætlun fram í tímann. 
Þó getur endurskoðun farið fram við önn-
ur tækifæri, t. d. ef viðskiptamaður lendir 
í erfiðleikum. Segja má þó, að bankinn 
leggi sig mjög í líma um að efna gefin 
heit, jafnvel þó að slíkt kunni að knýja 
hann til að selja verðbréf með tapi (sbr. 
lánsfjárkreppuna 1959). 

Lánapólitík bankanna er framkvæmd með 
þeim hætti, að fyrirmæli eru send umsjón-
armönnum (credit supervisors) í aðalbæki-
stöð bankans, skrifstofustjórum á héraðs-
skrifstofum og útibússtjórum um land allt. 
Þeim er ætlað að fara nákvæmlega eftir 
gefnum skipunum, hverjum á sínu lána-
svæði. Ýmis vandamál koma í ljós, t. d. 
er margt á huldu um peningapólitík al-
mennt. Svo er eins og „náttúrleg" tregða 
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að breyta til, fyrr en ástæður eru orðnar 
knýjandi. Þessara atriða má geta sérstak-
lega: 

i) Bankarnir geta ekki alltaf gert sér 
grein fyrir nauðsyn breyttrar lánastefnu, 
unz hagsveiflan hefur náð of langt, enda 
torvelt bæði að meta ástand markaðarins 
og túlka réttilega aðgerðir stjórnvalda. 
Venjulega er talið, að aukin eftirspurn 
bankalána fylgi efnahagsbata, en slík aukn-
ing getur eins stafað af versnandi við-
skiptaaðstæðum eða einfaldlega af birgða-
breytingum fyrirtækja. Einnig getur reynzt 
erfitt að greina árstíðasveiflur frá öðrum 
sveiflum. 

(ii) Sjálf breytingin á lánastefnunni tek-
ur tíma. Unnt er að beita henni gagnvart 
nýjum lánum án tafar, en ramma verður 
ekki breytt á svipstundu, eins og fyrr segir. 

(iii) Loks hafa bankar í Kanada ríka 
hneigð til að veita trygg lán, þegar svo 
býðst. Útibússtjórar eru einmitt þjálfaðir 
í að leita uppi góð lánstækifæri og eru bók-
staflega metnir eftir getu sinni á því sviði. 
Þeim er af eðlilegum ástæðum andstætt 
að synja um lán eða skera niður ramma 
skilvísra viðskiptavina. 

Rétt er að taka fram, að útibúunum er 
ekki sniðinn stakkur með eigin ráðstöfun-
arfé. Að baki hvers þeirra er styrkur stofn-
unarinnar allrar, og viðskiptamaður í 
hvaða landshluta sem er fær lán eftir verð-
leikum, þó að fjárhæðin sé hærri en úti-
búið hefur í sínum hirzlum. 

Fyrir kemur, að viðskiptamaður reyni 
að tryggja sig gegn breytingu á lánapóli-
tík með því að biðja um meira — stærri 
ramma — en hann hefur þörf fyrir. Hefur 
komið til tals að reikna fulla vexti af allri 
fjárhæðinni, þó að hún sé ekki notuð. En 
bankarnir hafa verið ófúsir að taka slíkt 
skref af tveim ástæðum: (i) Lagalega 
kynni að vera unnt, ef fullra vaxta er kraf-
izt af yfirdráttarheimild, að hindra bank-
ana í því að skerða heimildina, þegar mark-
aður þrengist. (ii) Viðskiptamenn myndu 
líklegir til að nota allt lánið, ef þeir bæru 
kostnað þess, þó að þeir þyrftu ekki bein-
línis. Við það minnkaði svigrúm bankanna 
til annarra útlána, sem byggist einmitt á 

því, að mismunandi atvinnugreinar hafa 
mismunandi lánsfjárþörf eftir árstíðum 
(verzlunarstéttin t. d. að vetri, byggingar-
iðnaðurinn að sumri). 

Vegna 6% hámarksins, sem áður var á 
minnzt, er viðskiptabönkunum ekki mögu-
legt að hækka útlánsvexti til að hemja 
eftirspurn lánsfjár, þegar þörf krefur. Þeir 
skerða að jafnaði ekki lán til einstakra 
iðngreina og enn síður til einstakra lands-
hluta. Hins vegar eru ýmis lán, sem ekki 
eru talin bráðnauðsynleg, skorin niður. T. 
d. afborgunarlán til framkvæmda, sem unnt 
er að fjármagna með öðrum hætti, lán til 
verðbréfa- og fasteignakaupa í ágóðaskyni, 
ennfremur lán til annarra peningastofnana, 
Svo kann þó að fara að lokum, að taka 
verður hvern einstakan viðskiptavin til 
nýrrar endurskoðunar, athuga brýnustu 
lánsfjárþörf hans, aðra lánsmöguleika hans, 
hag bankans af viðskiptum við hann og 
ýmsa samkeppnisþætti. T. d. geta birgðir 
fyrirtækis verið of miklar miðað við sölu 
eða rekstur af öðrum ástæðum lélegur, og 
má þá vænta þess, að viðskiptavininum 
verði tjáð það. Tekið skal fram, að banka-
lán í Kanada eru ekki skömmtuð eftir 
stærð reiknings, enda hafa viðskiptabank-
arnir jafnan talið frumskyldu sína að fjár-
magna smærri fyrirtæki. Hin stærri beita 
mjög þeirri aðferð að selja vaxtabréf á 
frjálsum markaði. 

Beinar hömlur á bankalán eru ekki mikið 
tíðkaðar í Kanada. Að frumkvæði seðla-
bankans hefur helzt verið um að ræða 
tímabundna skerðingu á afborgunarlánum 
neytenda — bæði til einstaklinga og sölu-
lánafélaga (sales finance companies), sem 
hafa raunar aðgang að nýstofnuðum pen-
ingamarkaði („money market"). 

Konunglega banka- og fjármálanefndin 
(sbr. bls. 5) lagðist gegn takmörkun banka-
lána til einstakra atvinnugreina (selective 
control), taldi hana minnka ráðrúm bank-
anna, en einmitt hyggileg nýting þeirra á 
öllum lánsmöguleikum, er byðust á hverj-
um tíma, hefði mest stuðlað að vexti kanad-
íska hagkerfisins. Lánsfjárþörfin væri bezt 
metin af viðskiptabönkunum sjálfum og 
öðrum peningastofnunum, er fylgdust með 
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markaðsöflunum og hefðu samráð við ríkis-
stjórn og fjármálayfirvöld. 

Þessar almennu athugasemdir verða látn-
ar nægja, en ekki farið út í að ræða ein-
staka lánaflokka. Þó skal tekið fram, að 
í Kanada er víotækt kerfi afurða- og iðn-
vörulána, heimild til einkalána út á lausa-
fé (bifreiðar, húsgögn og heimilisbætur), 
húsnæðismáialöggjöf utan ótal sérlaga um 
stuðning við tiltekna hópa, svo sem lög 
um lán á lágum vöxtum til endurbóta á 
búgörðum, til endurbóta á fiskiskipum og 
til aðstoðar smáfyrirtækjum, sem einnig 
njóta skattfríðinda. 

F j á r f e s t i n g bankanna. — Þar sem 
útlán eru háð bæði árstíðasveiflum, við-
skiptasveiflum og öðrum óreglulegum sveifl-
um, þarf banki að hafa aðrar arðbærar 
eigur í því formi, að þær megi auka eða 
minnka með litlum fyrirvara. Þetta er gert 
með verðbréfa- og víxlafjárfestingu sjóða, 
sem afgangs eru. Um 40% innstæðna eru 
hlaupareikningar, sem greiðast eiga ú.t í 
hönd, ef um er beðið, og gildir hið sama 
í reynd um sparifjárreikninga, þó að laga-
lega megi krefjast uppsagnarfrests. Vegna 
fjölda reikninganna eru innstæður hvers 
einstaks banka tiltölulega jafnar. Þó hefur 
borið nokkuð á skyndilegum hreyfingum 
s.l. 20 ár — eftir að „peningamarkaðurinn" 
var víkkaður. Stór fyrirtæki eiga það til 
að draga út kyrrstæðar fúlgur í því skyni 
að ávaxta þær betur um stundarsakir, og 
getur slíkt komið niður á stöðu reiðufjár 
í bankanum, einkum ef mörg hefjast handa 
í einu. Skiptir þá máli að hafa skjótselj-
anlegar eigur til viðbótar forða reiðufjár. 

Almennt eru vextir verðbréfa eða víxla 
því hærri, því lengra sem er til greiðslu-
dags. Þess vegna verður bankinn að stýra 
hinn vandrataða veg milli pappíra, sem eru 
á lágum vöxtum, en seljast fljótt, og papp-
íra, sem gefa hærri vexti, en eru síður inn-
leysanlegir. Með auðseldum pappírum er 
ekki aðeins átt við eignir, sem með stuttum 
fyrirvara má breyta í reiðufé, heldur papp-
íra, sem setja má á markað í miklu magni, 
án þess að verðið lækki. Nær allar eignir 
seljast fljótt, ef verðið er lækkað nógu 

mikið. Auðseljanlegir pappírar eru fyrst 
og fremst lán frá degi til dags á peninga-
markaðinn (day-to-day-loans, sjá síðar) og 
víxlar ríkisféhirðis (Treasury bills), oftast 
3ja mánaða, sem Kanadabanki býður út 
vikulega. Næst í röðinni koma ríkisverð-
bréf Kanada, fylkjaverðbréf, bæjarverðbréf 
og loks vaxtabréf fyrirtækja og veðskulda-
bréf (fasteigna). 

Nú má til sanns vegar færa, að sum af 
viðskiptalánum bankanna verði auðinnleys-
anlegri en ýmsir þessara pappíra. En banki 
innkallar ekki íási ti.1 þess eins að bæta 
stöðu sína varðandi reiðufé — eða myndi 
a. m. k. vera afar tregur til þess. 

Þegar litið er á starfsemi viðskiptabank-
anna í heild, er rauði þráðurinn stöðug til-
færsla peninga milli einstakra atvinnugreina 
eftir þörfum þeirra á ýmsum tímum árs, 
ÖIl góð lánstækifæri eru notuð eftir föng-
um, og að öðru leyti eru sjóðir bankanna 
festir í stuttum verðbréfum og víxlum. Það 
stuðlar að arðbærum rekstri og á að hinu 
leytinu þátt í að fjármagna bæði ríki og 
sveitarfélög — og jafnvel fyrirtæki að 
nokkru. 

Aðrar lánastofnanir (near banks). 
Þá er upp að telja aðrar lánastofnanir, 

sem Kanadamenn nefna ýmist „fjármála-
mililiði, sem ekki eru bankar" (non-bank 
financial intermediaries, NBFIs) eða ein-
faldlega „næstum banka" (near-banks). 
Stafar fyrra nafnið af því, að stofnanirnar 
koma á milli sparifjáreigenda annars veg-
ar og lántakenda hins vegar. Seinna nafn-
ið, sem er einkum notað um fjárvörzlu- og 
lánafélög, kemur til af því, að stofnanirn-
ar taka stutt spariinnlán af almenningi og 
veita lán ekki ósvipuð viðskiptabönkunum. 
Hér er sem sagt um að ræða þessi félög 
(með ensku nöfnin innan sviga): 

Sölulánafélög (sales finance companies), 
Smálánafélög (small loans companies), 
Sparisjóði (savings associations, credit 

unions, caisses populaires), 
Fjárvörzlufélög (trust companies), 
Fasteignalánafélög (mortgage loan corn-

panies), 
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Fjárfestingarsjóði (investment com-
panies), 

Líftryggingarfélög (life insurance com-
panies), 

Lífeyrissjóði (pension funds). 
Sérhver þessara stofnana gegnir sínu 

hlutverki í peningakerfinu. í meginatrið-
um annast þær svonefnd neytendalán, sem 
gerð voru að umtalsefni í grein í Fjármála-
tíðindum, júní—sept.-hefti 1971. Því verður 
ekki farið mörgum orðum um þessar stofn-
anir að sinni. Þess skal þó getið, að ekki 
eru liðin nema 10—15 ár, síðan þær byrj-
uðu að keppa að ráði við bankana. Er ekki 
enn vitað til fullnustu, hver raunveruleg 
áhrif þeirra eru á hagkerfið. T. d. hefur 
því verið haldið fram til skamms tíma, að 
viðskiptabankarnir einir, en ekki aðrar 
peningastofnanir, geti ,,skapað peninga" (þ. 
e. innstæður). Þetta var véfengt nálægt 
miðjum fimmta áratugnum af hagfræðing-
unum John A. Gurley og Edward G. Shaw, 
sem töldu hið sameiginlega með bönkum 
og öðrum lánastofnunum meira en hið frá-
brugðna (,,Gurley-Shaw thesis"). Þeir héldu 
því fram, að fjármálahagfræðin hefði gert 
of mikinn greinarmun á peningum og inn-
stæðum annars vegar og á bönkum og öðr-
um peningastofnunum hins vegar. Prófessor 
James Tobin hefur komizt að svipaðri nið-
urstöðu og raunar einnig konunglega banka-
og fjármálanefndin. Aftur á móti hafa þeir 
Jack Guttentag og Robert Lindsay snúizt 
gegn þessari skoðun. Telja þeir viðskipta-
bankana einstaka að því leyti, að skuld-
bindingar þeirra gildi sem gjaldmiðill fyrir 
alla — að öðrum peningastofnunum með-
töldum. Sé máttur þeirra til peningaút-
þenslu mun meiri og þeir því virkari tæki 
til kredit-myndunar. 

Um það hefur og verið deilt töluvert, 
hvort aðrar peningastofnanir séu ekki of 
skæðir keppinautar viðskiptabankanna. 
Hinir síðarnefndu eru bæði háðir vaxta-
hámarki og skylduákvæði um reiðufé 
(bindiskyldu). Hvorugt gildir fyrir aðrar 
lánastofnanir, sem hafa því mun frjálsari 
hendur til útlána. Fyrir þá sök kann að 
geta farið svo, að fjármálastjórn Kanada-
banka og ríkissjóðs nái ekki tilgangi sín-

um, þegar jafn stór aðili og aðrar lána-
stofnanir til hópa geta farið sínu fram. 
Þessi atriði munu koma upp að nýju, er 
rætt verður um breytingu bankalöggjafar-
innar í síðasta kafla þessarar greinar. 

BROT ÚR FJÁRMÁLASÖGU KANADA. 
Að loknu þessu yfirliti um bankakerfi 

Kanada þykir mér hlýða að víkja að þró-
un peningamála í landinu. Skal þá valið 
tímabilið milli fyrri og seinni heimsstyrj-
aldar, sem er á margan veg táknrænt. 

Breytileg markmið fjármálastjórnar. 
Fyrst skal athugað í stuttu máli, hvað 

felst í orðinu f jármálastjórn (monetary poli-
cy). Þetta hugtak er tiltölulega nýtt, þó 
að fjármálastjórn í einhverju formi hafi 
verið rekin frá ómunatíð. Í víðustu merk-
ingu er hugtakið skilgreint sem „afstaða 
yfirvalda til peningakerfisins í þjóðfélag-
inu". Nokkru þrengri skilgreining, sem hér 
verður stuðzt við, myndi vera á þessa leið: 
„Stjórn peningakerfisins að ákveðnu 
marki". 

En markmiðin hafa breytzt með tíman-
um. Fyrri tíðar starf þjóðbanka hné að því 
að fjármagna ríkisstjórn, tryggja stöðug-
leika gjaldmiðilsins, sjá fyrir nægilegu pen-
ingamagni og hafa eftirlit með viðskipta-
bönkunum. Að lokinni fyrri heimsstyrjöld 
varð hugmyndin um stýrðan gullfót alls-
ráðandi; kostað var kapps um að ná festu 
í verðlagi með því að draga úr eða eyða 
óæskilegum hreyfingum, vexti eða rýrnun 
gullforðans. Á fyrstu árunum eftir 1920 
var enn keppt að því í fjölda landa að koma 
á gullfæti að nýju; stöðugleiki í peninga-
málum táknaði þá nánast aukið peninga-
framboð, en stöðugleiki í verðlagsmálum 
var við það miðaður að koma í veg fyrir 
lækkanir á verði. Á tímabili kyrrstöðu og 
atvinnuleysis eftir 1930 vék peningapólitík 
til hliðar fyrir aðgerðum af hálfu ríkis-
sjóðs; beinar ráðstafanir stjórnvalda í 
formi styrkja og framkvæmda þóttu nú 
nauðsynlegar til að komast upp úr efna-
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hagslægð, og átti heimspeki Keynes sinn 
þátt í þeirri stefnubreytingu. 

Því má bæta hér við, þó að ekki falli 
alveg undir umrætt tímabil, að í seinni 
heimsstyrjöldinni beindist peningapólitík í 
Kanada að því að fjármagna ríkisstjórn-
ina, en beinar hömlur voru aftur á móti 
notaðar til þess að halda verðlagi í skefj-
um. Framboð peninga var heldur aukið 
allan tímann til að sjá fyrir nægum lánum 
á vægum vöxtum og þar með halda niðri 
lánskostnaði ríkisins. Hægfara útþensla 
hélt áfram eftir stríðið — að þessu sinni 
til að forðast haglægð, halda vöxtum niðri, 
en verði ríkisskuldabréfa uppi, sem var 
talin siðferðileg skylda gagnvart skuldar-
eigendum — þeim, sem lánað höfðu í styrj-
öldinni. 

Í dag eru markmið fjármálastefnu hin 
sömu og almennrar efnahagsstefnu: Mikil 
og stöðug atvinna, hóflegt, jafnvægi í verð-
lagi, hagvöxtur, heilbrigð gjaldeyrisstaða 
út á við, réttlát skipting þjóðartekna og 
e. t. v. að vissu marki efnahagsfrelsi. Þetta 
eru að sjálfsögðu endanleg takmörk, en 
verkefni þjóðbanka frá degi til dags beinist 
að millistigi, — því að halda hagstæðum 
skilyrðum eða ástandi á peninga- og lána-
markaðinum. 

Áratugurinn 1925—34. 
Tímaskeiðinu milli fyrri og seinni heims-

styrjaldar má af ýmsum ástæðum skipta í 
tvö undirtímabil, þ. e. tímabil fyrir og eftir 
stofnun Kanadabanka árið 1935. Hið fyrra 
er sérkennilegt að því leyti, að Kanada 
hafði þá í allmörg ár hvorki sjálfvirkni gull-
fótarins né heldur yfirstjórn þjóðbanka. 
Sannleikurinn er sá, að peningapólitík Kan-
ada rétt fyrir heimskreppuna miklu og 
meðan á henni stóð hefur verið lýst með 
orðunum ,,látið reka". Svonefnd fjármála-
lög (Finance Act) léku hlutverk seðla-
banka. Þau voru upphaflega samþykkt sem 
bráðabirgðalausn árið 1914, gerð varan-
leg 1923 og síðan látin gilda fram að stofn-
un Kanadabanka. Áratugurinn 1925—34, 
sem aðallega verður fengizt við í þessum 
þætti, er og merkilegur fyrir þá sök, að 

hann spannar bæði tímaskeið hagsældar 
og haglægðar, er Kanada var ýmist á gull-
fæti eða án hans. Enda þótt þjóðbanki væri 
þá enginn, voru viðskiptabankarnir þegar 
fvrir hendi, eins og fyrr segir, en þó öðru-
vísi að tvennu leyti: (i) Þeir höfðu vald 
til að gefa út eigin seðla, og (ii) þeir voru 
ekki háðir neinu lagaákvæði um lágmarks-
forða reiðufiár í sínum hirzlum. 

Seðlaútgáfan var raunar í höndum 
þriggja aðila: 

(1) Seðlar viðskiptabankanna (chartered-
bank notes) máttu jafngilda innborguðu 
hlutafé bankanna að viðbættum 15% yfir 
mánuðina sept.—feb., þegar afurðalánin 
voru veitt; þessi 15% voru reiknuð á inn-
borgað hlutafé varasjóð, en allir seðlar 
umfram þetta urðu að hafa 100% tryggingu 
í gulli eða svonefndum ríkisseðlum, sbr. 
næsta lið. 

(2) Seðlar ríkisins (dominion notes) 
voru útgefnir með sérstökum lögum frá 
1870 og máttu nema ákveðinni f járhæð, sem 
var $50 m (eða fimmtíu milljónir dala) til 
ársins 1934, er hámarkið var fært upp í 
$120 m; 25% útgáfunnar voru tryggð með 
gulli, 75% með ríkisskuldabréfum. 

(3) Skv. fjármálalögunum, er áðan voru 
nefnd, gátu viðskiptabankarnir fengið rík-
isseðla hjá fjármálaráðherranum gegn 
,,veði" verðbréfa. Þar sem engar sérstak-
ar hömlur voru settar á ríkisseðla, er þann-
ig mætti fá, voru þeir a. m. k. fræðilega 
séð ótakmarkaðir í framboði. 

Með slíkri seðlaútgáfu, sem greint er frá 
hér að ofan, — og að því viðbættu, að eng-
in ákvæði voru um varaforða reiðufjár í 
bönkum —- má með sanni segja, að fram-
boð peninga hafi verið rúmt og þjált. 

Í byrjun tímabilsins (1925—34) var staða 
kanadíska bankakerfisins góð, reiðufé á 
móti innstæðuskuldbindingum var 14%, 
lántökur hjá ráðherra skv. fjármálalögun-
um voru smávægilegar, og gjaldeyriseign 
erlendis var ákjósanleg. Hið eina, sem tal-
ið var geta valdið ótta, var of mikil bjart-
sýni og gróðabrallslöngun. Þegar verðlag 
reyndist enn stöðugt í júlí 1926, fór Kan-
ada aftur á gullfót. 

En fjármagn í umferð (seðlar + bankainn-
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stæður) hélt áfram að aukast hratt og náði 
hámarki á miðju ári 1928. Innflutningur 
jókst til muna, og greiðslujöfnuður versn-
aði. Hreyfingar gulls hófust, og erlendar 
inneignir viðskiptabankanna tóku að dvína. 
Loks féll forði reiðufjár í bönkunum. Sam-
kvæmt öllum „leikreglum" hefði því átt 
að draga saman útlán. Ekkert gerðist þó 
í þá átt, enda notuðu bankarnir heimild 
í fjármálalögunum og fengu ríkisseðla til 
að bæta stöðu sína. Stjórnvöldin virtust 
ekki gera sér grein fyrir þessu misræmi 
milli ijármálalaganna og gullfótarins; sam-
þykktu þau ekki aðeins lánin (ríkisseðla-
kaupin), heldur beinlínis lækkuðu tilskilda 
vexti af þeim — á tíma, er bæði útlána-
og verðbréfavextir fóru hækkandi í Kanada 
og Bandaríkjunum. Þannig jukust seðla-
kaupin skv. fjármálalögunum um hvorki 
meira né minna en $10 m, þegar kom fram 
á árið 1929, og mynduðu þá samtals % 
af reiðufé bankanna. 

Þegar kauphallarhrunið varð í New York 
sama ár (1929), áttuðu viðskiptabankarnir 
sig á aðstöðunni og brugðu skjótt við. Irm-
an árs var skuld þeirra skv. fjármálalög-
unum að 3/4 greidd upp. Bankainnstæður 
féllu um $200 m, en forði reiðufjár að til-
tölu meira. Þetta síðastnefnda olli skyndi-
banni á útflutningi gulls 1929. Gengisfall 
dalsins virtist yfirvofandi, einkum vegna 
verðlækkunar á útflutningi (sem er mest-
megnis hráefni og matvörur). Til þess kom 
þó ekki, því að innflutningur minnkaði enn 
meira en verðlækkun útflutnings nam — 
sökum samdráttar í byggingariðnaði og af 
almennri tekjurýrnun þegnanna. 

Enda þótt staða bankanna væri orðin 
traust síðari hluta árs 1930, hafði röð al-
þjóðlegra kreppufyrirbæra (hrun Kredit-
anstalt í Austurríki, hvarf Bretlands frá 
gullfæti o. fl.) samdráttaráhrif í Kanada 
með þeim afleiðingum, að peningaframboð 
tók að réna á ný. Gull streymdi úr landinu 
þrátt fyrir lækkun tolla, en það dró mjög úr 
innflutningi. Bann við útflutningi gulls 
varð að lögum í okt. 1931, er Kanada fór 
formlega af gullfæti. Vextir á lán skv. fjár-
málalögunum (ríkisseðlakaup) voru enn 
lækkaðir. Við það jukust þau nokkuð, en 

aukningin kom fram í vaxandi forða reiðu-
fjár hjá bönkunum, meðan útlán þeirra 
drógust almennt saman. Tvær skýringar 
hafa verið gefnar á þessu: (i) Að viðskipta-
bankarnir sýni einhvers konar tregðu gegn 
útþenslu með aðstoð reiðufjár, sem tekið 
er að láni; eða (ii), að aukin seðlakaup hafi 
veriö í varnarskyni, til þess ætluð að bæta 
upp skort bankanna á reiðufé og minnka 
spennu á þeim viðskiptamönnum, sem áttu 
erfitt með að standa í skilum. 

Lýkur hér hringnum, og má draga þessa 
heildarályktun: Á árunum 1926—29 urðu 
fjármálalögin þess valdandi, að yfirvöldum 
tókst. ekki að hindra útlánaþenslu; þegar 
út í heimskreppuna kom, olli afstaða við-
skiptabankanna hins vegar því, að fjár-
málalögin urðu máttvana í því efni að auka 
peningaframboðið. 

Erfiðleikarnir héldu að vísu áfrarn um 
hríð. í nóv. 1932 reyndi ríkisstjórnin með 
snjallri aðferð að þvinga viðskiptabankana 
til aukinna útlána, en án teljandi árangurs 
þó. Loks árið 1934 var lögum um ríkisseðla 
(Dominion Notes Act) breytt, þannig, að 
leyfð var ú.tgáfa upp að $120 m hámarki 
og gegn gulltryggingu að hluta aðeins. 
Hafði það tilætluð áhrif, og peningafram-
boð jókst verulega. Um svipað leyti var 
hafizt handa um stofnun seðlabanka (cen-
tral bank), „er gerði mögulegt. að auka 
seðlaveltu og útlánastarfsemi með virkari 
hætti en áður". 

Stofnun Kanadabanka 1935. 
Frumvarpið um Kanadabanka varð að 

lögum 1934, en bankinn hóf starfsemi árið 
eftir. Frumvarpið hafði verið undirbúið af 
(kanadísku) McMillan-nefndinni 1933. Hin 
nýja, stofnun átti að vera laus við bæði 
pólitísk afskipti og áhrif hagsmunahópa. 
Hún var í einkaeign, en hlutabréf á mann 
þó takmörkuð og hreinlega bönnuð starfs-
liði viðskiptabankanna. Jafnframt var mælt. 
svo fyrir, að stjórnandi eða starfsmaður 
banka eða annarra lánastofnana mætti ekki 
veljast sem aðalbankastjóri (Governor) eða 
aðstoðarmaður hans. Til að tryggja stöðugt 
og náið samband milli Kanadabanka og 
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—29, þegar við útþenslu varð ekki ráðið, — 
og það hefði átt sinn þátt í að draga úr 
hruninu, er síðar varð. 

Á hinu leikur meiri vafi, hvort miðstýrt 
bankavald hefði náð að lyfta hagkerfinu 
upp úr kreppuástandinu eftir 1930. Þar 
hefðu þurft að koma til róttækar opinberar 
framkvæmdir á vegum ríkissjóðs. Af eðli-
legum ástæðum er bankakerfið, sem á skyld-
um að gegna við sparifjáreigendur, fremur 
tregt til stórræða á sviði eyðslu og verð-
þenslu. 

Oft hefur borið á góma í umræðum um 
þessi málefni, hvort gengislækkun kanad-
iska dalsins hefði getað bætt úr skák. Virð-
ast hagfræðingar í Kanada ekki almennt 
trúaðir á það. Hér tek ég upp orð R. Craig 
McIvor: „Staðreyndin er sú, að ýmis lönd, 
sem reyndu gengislækkun til að blása lífi 
í útflutningsiðnað sinn, komust að þeirri 
niðurstöðu, að aðferðin er ekki eins áhrifa-
mikil til að bæta gjaldeyrisstöðuna og af 
er látið; ástæðan er einkanlega sú, að teygni 
eftirspurnar fyrir fjöldann allan af útflutt-
um vörum er tiltölulega lág, oft minni en 
eining." 

Hinu má svo ekki heldur gleyma, að 
gengislækkun hækkar verð innfluttra vara, 
en margar þeirra eru notaðar meira eða 
minna í framleiðslu útfluttra vara. — 

Megingagnrýnin á peningamálastefnu 
Kanadamanna í heimskreppunni er sú, að 
hún hafi engin verið. Þess vegna var hún 
auðkennd með orðunum „látið reka" (poli-
cy of „drift"). Þetta er þó ekki alls kostar 
rétt lýsing. Kanadíska. bankakerfið gerði 
sér far um að mæta þörfum atvinnuveganna 
eftir megni, en lét um leið stjórnast af 
eiginhagsmunum og öryggi. 

Er þá komið að lokakaflanum í grein-
inni um Kanadabanka og þróun peninga-
mála á síðustu áratugum og árum. 

HAGSTJÓRNARTÆKI KANADABANKA. 
Bindiskylda (legal cash reserve 

requirements). 
Reiðufé viðskiptabankanna er mynt og 

seðlar í hirzlum þeirra og hvelfingum, svo 
og inneignir þeirra á reikningi hjá Kanada-

banka. Reiðufé er sá meginþáttur, sem 
ákvarðar möguleika bankanna til útlána-
aukningar. Einstakur banki innan banka-
kerfis hefur getu til að skapa lán og inn-
stæðureikninga, er nemur reiðufé hans um-
fram lögskylt lágmark. Bankakerfi hefur 
hins vegar getu til að skapa lán og inn-
stæðureikninga, sem nemur ákveðnu marg-
feldi af reiðufé þess umfram lögskylt lág-
mark.i Stjórn þessa umframfjár (excess 
reserves) felur þannig í sér stjórn á sjálfri 
lánastarfseminni. Með því að nema brott 
umframfé má stöðva lánaþenslu; með því 
að láta í té umframfé má framlengja lána-
þenslu. Er hér um að ræða öflugasta tæki 
þjóðbanka (seðlabanka) til að ná þeim 
markmiðum, sem honum er ætlað að stefna 
að (sbr. það, sem áður var sagt). 

Upphaflega voru lagaákvæði um lág-
marksreiðufé viðskiptabankanna sett til að 
tryggja heilbrigða stjórn bankanna og til 
að vernda almenning. En þau sjónarmið 
hafa horfið í skuggann fyrir mikilvægi 
slíkra ákvæða fyrir peningapólitíkina. Þeg-
ar Kanadabanki hóf starfsemi sina 1935, 
varð sérhver viðskiptabanki að hafa reiðu-
fé (eins og það var skilgreint hér að fram-
an), er nam 5% af innstæðuskuldbinding-
um bankans (í Kanada). Þar sem erfitt 
var að binda sig við 5% á degi hverjum, 
eins og til var ætlazt, varð að almennri 
venju, að bankarnir héldu 10% af innstæð-
um í formi reiðufjár, Árið 1954 var lág-
markið hækkað upp í 8% og Kanadabanka 
jafnframt heimilað að færa það til milli 
8% og 12%. Bankinn notaði þetta vald sitt 
þó aldrei. 

Sannleikurinn er sá, að breyting reiðu-
fjárprósentunnar hefur verið talin of beitt 
vopn. Jafnvel örlitlar hækkanir geta haft 
óþægileg skyndiáhrif og valdið röskun og 
óstöðugleika á peningamörkuðunum. Ef 
viðskiptabankarnir kjósa hins vegar að 

1 Ef tilskilið lágmark reiðufjár í bönkum er 
5% eða 1/20, er möguleg útlánaaukning fyr-
ir hverja krónu umfram jöfn margfeldi af 
20 eða 20-föld; ef lágmarkið er 1% eða 1/10, 
er möguleg útlánaaukning jöfn margfeldi af 
10 eða 10-föld o. s. frv. 
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hafa reiðufjárprósentuna hærri en krafizt 
er í lögum, er lækkun hennar gagnslaus 
og getur ekki komið til leiðar neinum sam-
drætti útlána. Sá ókostur fylgir og breyt-
ingu reiðufjárprósentunnar, að hún bitnar 
samtímis og jafnmikið á öllum viðskipta-
bönkunum, hver svo sem þörf þeirra fyrir 
reiðufé er. 

Af þessum ástæðum greip bankastjóri 
(Governor) Kanadabanka til annarra ráða. 
Árið 1955 fór hann þess á leit við viðskipta-
bankana, að þeir hefðu — auk 8% lög-
skylds reiðufjár — 15% varaforða í 
„líkvíð" formi. Féllust bankarnir á þetta, 
og nefndri prósentu af innstæðuskuldbind-
ingum þeirra er jafnan haldið sem sam-
blandi af (i) reiðufé, (ii) stuttum ríkis-
víxlum og (iii) daglöngum lánum á fjár-
magnsmarkaðinum (sjá síðar). Þar með 
skuldbundu bankarnir sig til að auka ekki 
útlán, ef ofanskráðar eignir færu undir 
15%-mörkin. Auðvitað gátu þeir farið upp 
fyrir þau, en aðalbankastjórinn hafði ein-
mitt ákveðið prósentuna nægilega háa til 
þess, að hagsmunasjónarmið þeirra byði 
þeim að vera í námunda við hana. (Svip-
uð tækni var upp tekin af Englandsbanka, 
er hann árið 1958 kom á kerfi „sérlegra 
innstæðna".) 

Viðskiptabankarnir sáu sér ávinning í 
þessu fyrirkomulagi, þar sem handbærar 
eignir þeirra bera vexti, en lögskylt lág-
marksreiðufé ekki. Loks er þess að geta. 
að ákvæði um handbærar eignir (liquid) 
geta komið að öðru gagni en því að stjórna 
peningamagni; þau stuðla að auknu gjald-
þoli viðskiptabankanna og eiga þátt í þróun 
fjármagnsmarkaðarins. Þetta síðastnefnda 
var ein meginástæðan fyrir innleiðslu þeirra 
í Kanada, eins og fram mun koma síðar í 
greininni. Jafnframt má nota handbærar 
eignir bankakerfisins til þess að halda niðri 
vaxtakostnaði ríkisskuldarinnar (publie 
debt). 

Verðbréfaviðskipti (open market 
operations). 

Eins og áður hefur verið greint frá, 
stofna viðskiptabankar til innstæðuskuld-

bindinga, þegar þeir kaupa verðbréf, en eyða 
þeim, er þeir selja bréfin. Sama regla gildir 
um þjóðbanka (seðlabanka), og þó er mikil-
vægur munur: Skuldbindingar, sem þjóð-
banki stofnar til, þegar hann kaupir verð-
bréf, verða fyrst og fremst að reiðufé í við-
skiptabönkunum og að seðlum í umferð. 

Kaup og sala söluhæfra verðbréfa hefur 
verið tíðkuð af Kanadabanka frá byrjun 
starfsferilsins 1935. Þó voru slík viðskipti 
upphaflega til þess ætluð að skapa markað 
fyrir ríkisskuldabréf fremur en hafa áhrif 
á stöðu reiðufjár hjá viðskiptabönkunum. 
Þetta síðarnefnda hefur verið tilgangurinn 
frá og með árinu 1953. 

Þjóðbanki getur með verðbréfaviðskipt-
um sett sér að marki að ákvarða annað-
hvort peningamagnið eða vaxtaprósentuna. 
Hann getur e. t. v. ekki notað verðbréfa-
viðskiptin ein saman til að ná báðum mark-
miðum. Þess vegna verður hann oft að beita 
öðrum tækjum jafnframt. T. d. kynni Kan-
adabanki að vilja lækka vexti til að draga 
úr aðstreymi erlends fjármagns. Í því skyni 
kaupir hann mikið magn verðbréfa á mark-
aðinum, þ. e. eykur peningaframboðið og 
minnkar þar með peningaverðið (vextina). 
En við þetta vex forði reiðufjár í viðskipta-
bönkunum, og það skapar grundvöll fyrir 
aukin útlán. Ef hætta er á verðbólgu. neyð-
ist hann til að gera gagnráðstafanir. Þær 
gætu orðið á þá lund að kyrrsetja eða færa 
yfir til sín innstæður, sem ríkisstjórnin á 
jafnaðarlega inni á reikningum viðskipta-
bankanna. 

Verðbréfakaup þjóðbanka auka sem sagt 
reiðufé bankakerfisins, og verðbréfasala 
hans minnkar það. Venjulega skiptir Kan-
adabanki eingöngu við bankana og fámenn-
an hóp verðbréfasala (sjá bls. 61). Hann 
kýs að verzla nær eingöngu með ríkis-
skuldabréf, og fylgja því ýmsir kostir: Þau 
eru til með margvíslegum gjalddögum, og 
verðgildi þeirra er tryggt á gjalddaga. Þau 
eru í eigu allra fjármálastofnana og al-
mennings líka. Við þetta bætist, að Kan-
adabanki getur með þessum hætti sam-
hæft verðbréfaviðskiptin stjórninni á ríkis-
skuldinni, sem er í hans höndum. 
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Þjóðbankavextir (Bank rate). 
Í Kanada er fylgt sömu reglu og í Bret-

landi að hafa vexti endurkaupavíxla, hér 
eftir nefnda þjóðbankavexti (Bank rate), 
refsivexti, en þó svo lága, að seðlabankinn 
gegni áfram hlutverki. sínu sem lánardrott-
inn, þegar allt annað hefur brugðist (,,lend-
er of last resort"). Endurkaup víxla hafa 
raunar almennt vikið fyrir beinum seðla-
bankalánum, oftast með veði í gjaldgeng-
um ríkispappírum. Er þá venja í Kanada, 
að gerður sé eins konar sölu- og endur-
kaupasamningur, þannig að viðskiptabank-
inn (lántakandinn) selur seðlabankanum 
(lánveitandanum) nefnda pappíra og skuld-
bindur sig um leið til að kaupa þá aftur 
innan tiltekins tíma. 

Viðskiptabankarnir hafa jafnan verið 
fremur tregir til að taka lán frá Kanada-
banka, sem vill og að sínu leyti draga úr 
slíkum lántökum þeirra. Í ársskýrslu bank-
ans 1968 mátti lesa þessi orð aðalbanka-
stjórans: ,,Enda þótt seðlabankinn geri sér 
fulla grein fyrir ábyrgð sinni sem lánveit-
anda, þegar í óefni er komið, væntir hann 
þess, (i) að sérhver banki sé þess megn-
ugur í rás viðburðanna að jafna reiðufé 
sitt. með viðskiptum á fjármagnsmarkað-
inum, (ii) að lán til banka verði tiltölu-
lega fá og (iii) að meira en eitt lán í mán-
uði verði sjaldgæft." 

Fyrstu áhrifin af seðlabankaláni til við-
skiptabanka er aukning á reiðufé þeirra. 
Ef slík lán eru látin standa til langframa, 
verða þau áfram uppistaða margfaldrar 
þenslu í útlánum og yfirdráttarheimildum 
af hálfu bankakerfisins. 

Frá fornu fari hafa seðlabankavextir 
verið skoðaðir sem tákn um fyrirætlanir 
peningayfirvalda. Hækkun þeirra hefur 
venjulega verið talin merkja, að „upplýst-
ir aðilar" í stjórn bankans telji hraða út-
þenslu vera orðinn of mikinn. Viðbrögð 
bankakerfisins og almennings eru komin 
undir því, hvað ætlað er að verði næsta 
skref. Ef hækkun á bankavöxtum er talin 
munu leiða til enn frekari vaxtahækkana, 
eykst eftirspurn lána. Lántakendum kann 

þó að reynast erfitt að fá viðbótarlán, ef 
lánveitendur, sem vænta meiri hækkana, 
tregðast við að lána. Í þessu tilfelli kann 
boðun um hækkun á seðlabankavöxtum að 
hafa tilætluð áhrif. 

Þegar seðlabanki reynir að hafa sína 
vexti í hæð refsivaxta, eins og gert er í 
Kanada og Bretlandi, er oft nauðsynlegt 
að breyta þeim eftir markaðsástandi. Þess-
ar vaxtabreytingar geta verið misskildar 
af almenningi, sem hyggur stefnubreytingu 
peningayfirvalda vera í nánd. Því er það 
orðin föst venja, þegar seðlabankavöxtum 
er breytt, að skýra frá því opinberlega, 
hvað fyrir bankastjórninni vakir. — 

Skal þá rakin saga seðlabankavaxta í 
Kanada í örstuttu máli. Þegar Kanadabanki 
byrjaði rekstur (1935), voru vextir hans 
2 1/2 %. Héldust þeir óbreyttir til ársins 
1944, er þeir voru lækkaðir niður í 1 1/2 %. 
Sú skýring var gefin í tilkynningu bank-
ans, að hann vildi lága vexti á uppbygg-
ingarskeiðinu að styrjöld lokinni. Árið 1950 
voru vextirnir aftur hækkaðir vegna ótta 
við verðbólgu af völdum Kóreu-stríðsins. 

Snemma árs 1955 voru vextir Kanada-
banka enn lækkaðir niður í 1 1/2 % — í þetta 
sinn til að færa þá til betra samræmis við 
vexti fjármagnsmarkaðarins, er var að 
komast á laggir (sjá síðar). Frá ágúst 1955 
til nóv. 1956 voru vextirnir hækkaðir sex 
sinnum; enda þótt þetta væri gert af tækni -
ástæðum til að halda vöxtunum nærri refsi-
mörkunum, var það og ósk bankastjórn-
arinnar að hefta útþenslu, enda voru um 
þetta leyti tíðar beiðnir um lánaaðstoð frá 
viðskiptabönkunum. Eftir þetta og til júní-
mánaðar 1962 voru vextirnir settir fjórð-
ungi úr prósentu ofar hinum vikulegu vöxt-
um ríkisvíxla (Treasury bills) — og látnir 
fljóta með þeim. 

Í júní 1962, er gjaldeyrisstaðan hafði 
versnað, voru þjóðbankavextirnir aftur 
festir og hækkaðir upp í 6%, sem vera átti 
bending til umheimsins um það, að Kanada-
menn væru staðráðnir í að vernda verð-
gildi dalsins. Þegar tekizt hafði að rétta 
við úr gjaldeyriskreppunni, voru vextirnir 
lækkaðir í þrem áföngum niður í 3 1/2 %. 
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Síðan hafa allar hreyfingar þjóðbankavaxta 
í Kanada verið af þessum sama toga spunn-
ar, þ. e. þeim er ætlað að hafa áhrif á 
flutning fjármagns milli landa. í því augna-
miði hefur og verið gripið til fljótandi 
gengis, sem markast af skilyrðum fram-
boðs og eftirspurnar á hverjum tíma. 

Notkun þjóðbankavaxta til að vernda 
verðgildi gjaldmiðilsins, sem er tiltölulega 
ný í Kanada, á sér langa sögu í Bretlandi. 
Breyting vaxtanna (Bank rate) af hálfu 
Englandsbanka hafði upphaflega að mark-
miði að gæta gullforðans, sem einnig mynd-
aði meginhluta reiðufjárins. Á blómaskeiði 
gullfótarins var því trúað, að Englands-
banki gæti með 7% vöxtum tryggt slíkt 
aðstreymi erlends fjármagns, að nægja 
myndi til að „skila gulli frá tunglinu". 

F jármagnsmarkaður . — Árið 1954 tók 
Kanadabanki sér fyrir hendur að koma á 
fjármagnsmarkaði í landinu. Þannig veitti 
hann allt að 20 manna hópi viðurkenndra 
verðbréfasala (money market jobbers) 
réttindi til lánaaðstoðar með sömu kjörum 
og viðskiptabankarnir („last resort privi-
lege") og með sama fyrirkomulagi, þ. e. 
sölu- og endurkaupasamningum. Kaupir 
bankinn af þeim ríkisvíxla og bankavíxla 
í gjalddaga innan 3ja mánaða og ríkis-
skuldabréf Kanada í gjalddaga innan 3ja 
ára — gegn því að verðbréfasalarnir end-
urkaupi á umsömdu verði. Mismunur á sölu-
og kaupverði er kostnaður verðbréfasal-
anna við lántökuna. Annars geta þeir full-
nægt samningi hvenær sem er með 30 daga 
fyrirvara. 

Í byrjun lét Kanadabanki verðbréfasöl-
unum slíka lánaaðstoð í té með vöxtum, 
sem voru lægri en daglöng lán þeirra („day-
to-day loans") frá viðskiptabönkunum. 
Þetta var til þess gert að hvetja verðbréfa-
salana til að liggja með stærri birgðir ríkis-
skuldabréfa og þannig byggja upp fjár-
málamarkaðinn. Árið 1962, þegar Kanada-
banki festi vextina gagnvart viðskiptabönk-
unum, lét hann þá halda áfram að fljóta 
gagnvart verðbréfasölunum. Þessir vextir 
ganga síðan undir nafninu seðlabankavextir 

fjármagnsmarkaðarins (the Bank's Money 
Market rate). 

Fjárhæðin, sem verðbréfasali getur með 
þessum hætti fengið frá Kanadabanka, fer 
eftir lánaramma, sem bankinn veitir hon-
um, en ramminn miðast við umfang við-
skipta, sem verðbréfasali rekur, og við eign-
ir hans eða höfuðstól. Samið er mánaðar-
lega. 

Fortölur (moral suasion). 
Seðlabanki getur beitt fortölum til þess 

að fá banka eða aðrar peningastofnanir til 
„sjálfviljugrar" samvinnu um að ná 
ákveðnu markmiði. Samkomulag, er næst 
á þessum grunni, getur verið formlegt eða 
óformlegt. Venjulega er það á þá lund 
að auka eða skerða lán til vissra hópa eða 
svæða. Stundum, eins og þegar Kanada-
banki skóp fjármagnsmarkaðinn, er stefnt 
að því að bæta viðskiptahætti (market 
practices). 

Árangur seðlabanka að þessu leyti er 
mest kominn undir orði, sem fer af forustu 
hans á liðinni tíð. Einnig er að sjálfsögðu 
auðveldara að fá stuðning fárra aðila en 
margra og skýrir það, hví fortölur tíðk-
ast meira í Kanada (með sína fáu banka) 
en í Bandaríkjunum. Þegar um stóran hóp 
peningastofnana er að ræða, er og hættara 
við, að einhverjir skerist úr leik. 

Fortölum hefur sem sagt verið beitt af 
Kanadabanka við ótal tækifæri og af ýms-
um ástæðum. Skulu hér upp talin nokkur 
skipti: Beiðni 1936 til kauphalla og við-
skiptabanka um að hækka útborgunarfjár-
hæð á seldum verðbréfum, beiðni 1948 til 
viðskiptabanka um að forðast langtímalán 
til fyrirtækja, beiðni 1951 til sömu aðila 
um að takmarka vöxt útlána („credit ceil-
ing"), beiðni 1965 og 1968 til viðskipta-
banka og annarra peningastofnana um að 
takmarka lán til útibúa bandarískra fyrir-
tækja (hindrun á flutningi fjármagns úr 
landi), beiðni 1969 til bankakerfisins um 
að aðstoða fátæk héruð og smáfyrirtæki, 
sem talin voru hafa orðið hart úti vegna 
peningaaðgerða seðlabankans. 
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Svonefnd „selektíf" lánaúthlutun, sem 
beinist að tegundum lána fremur en lána-
starfsemi einstakra stofnana, tíðkast ekki 
í Kanada, enda talin raska jafnvægi mark-
aðsaflanna. Þó hafa verið gerðar undan-
tekningar á stríðstíma. Þannig fékk Kan-
adabanki umboð til slíkra afskipta í seinni 
heimsstyrjöld og í Kóreustyrjöldinni, er 
hann setti reglugerðarákvæði um neytenda-
lán (lágmark útborgunarfjárhæðar og há-
mark afborgunartíma) og sömuleiðis um 
lán til fasteignakaupa, —- hvorttveggja til 
að draga úr eftirspurn og verðþenslu. 

BREYTING BANKALÖGGJAFARINNAR 
1967. 

Það er dæmigert fyrir kanadisk vinnu-
brögð, hve vel var vandað til undirbúnings, 
áður en tillögur til breytinga voru settar 
fram. Undirbúningurinn hófst með stofn-
un hinnar konunglegu banka- og fjármála-
nefndar 1961. Hún skilaði áliti 1964, en 
frumvarpið var fullgert ári síðar (1965). 
Vegna kosninga kom það ekki til þingmeð-
ferðar fyrr en 1966. Að lögum varð það í 
maí 1967. Jafnframt voru á því ári sett lög 
í fyrsta sinn um vátryggingu innstæðna í 
Kanada, bæði fyrir banka og aðrar pen-
ingastofnanir, sem taka við spariinnlán-
um. Loks voru lög um Kanadabanka og 
um sparisjóði Quebec-fylkis samræmd hin-
um nýju bankalögurn. 

Þegar fjármálaráðherrann fylgdi frum-
varpinu úr hlaði, lét hann þess getið, að 
þarna væri á ferðinni „forskrift að sam-
keppni". Hefði kjarninn í ráðleggingum 
konunglegu þingnefndarinnar verið sá, að 
auka ætti valdsvið bæði viðskiptabankanna 
og annarra peningastofnana, svo að „fjár-
málakerfið yrði samkeppnishæfara og 
sveigjanlegra". Hefði ríkisstjórnin ákveð-
ið, að þetta skyldi verða langtímamarkmið 
landsins í þróun peningamálanna. 

Helztu umbætur. 
Skal þá í stuttu máli gerð grein fyrir 

helztu ákvæðum laganna, sem fólu í sér 
brey tingu: 

(1) Hámark vaxta (6%), sem viðskipta-
bönkunum var heimilt að taka, var fyrst 
hækkað til samræmis við gildandi mark-
aðsvexti, en síðan afnumið með fyrirvara. 
Þegar vextir á stutt lán höfðu fallið niður 
fyrir 5%, var hámarkið brott fellt frá og 
með 1. jan. 1968. 

(2) Viðskiptabönkunum var heimilað að 
veita almenn fasteignalán, en með nokkr-
um takmörkunum þó. 

(3) Bannað var samkomulag milli banka 
um vexti á spari- og veltiinnlán, svo og um 
vexti og gjöld á útlán. 

(4) Þá voru reistar skorður við hluta-
fjáreign banka í öðrum peningastofnunum, 
sem veittu fé móttöku á innlánsreikninga; 
hún mátti ekki fara yfir 10%, og svipað 
gilti um eignaraðild að öðrum fyrirtækj-
um. Einnig var bann lagt við því, að banka-
stjóri eins banka væri jafnframt banka-
stjóri annars banka eða í stjórnarnefnd 
annarrar peningastofnunar. í fjarskyldari 
fyrirtækjum mega bankastjórar mynda y5 
hluta stjórnar. 

(5) Eignarhluti einstaklings í kanadisk-
um banka var takmarkaður við 10%, hvort. 
sem maðurinn býr í landinu eða ekki. Hins 
vegar má eign erlendra í banka samtals 
ekki fara yfir 25%. 

(6) Loks var ákveðið nýtt lágmark reiðu-
fjár (minimum cash requirement) — og 
í fyrsta skipti gerður greinarmunur á reikn-
ingum. Að loknum umþóttunartíma skyldi 
lágmarkið vera 12% fyrir hlaupareikninga 
og 4% fyrir sparifjárreikninga með upp-
sagnarfresti. Í reynd minnkaði þetta lög-
skyldan forða reiðufjár, sem var 8% á alla 
reikninga, niður í 6%% til jafnaðar. Auk 
þess má svo Kanadabanki bjóða (skipa) 
bönkum að hafa varaforða (secondary re-
serves) frá 0% og upp í 12% í formi ríkis-
víxla, daglangra lána og peninga. (Þetta 
kemur í staðinn fyrir eldri „handbærar 
eignir" banka, sbr. bls. 58—59). 

Að auki voru ákvæði um ítarlegri skýrslu-
gerð viðskiptabankanna (merkilegur kafli), 
um heimild fyrir þá til að gefa út veð-
skuldabréf að vissu marki og um skyldu 
banka til að upplýsa lántakanda hverju 
sinni skriflega um kostnað við lántöku. 
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Flestar breytinganna (nema kerfi inn-
stæðutrygginga) voru mjög í samræmi við 
ráðleggingar konunglegu þingnefndarinnar. 
Þó eru nokkrar undantekningar. T. d. lagði 
nefndin til, að lögin skilgreindu bankastarf-
semi og létu allar stofnanir, sem féllu undir 
skilgreininguna, hlíta sömu reglum; en 
þetta var ekki gert. Ekki var heldur fallizt 
á þá tillögu nefndarinnar að leyfa erlend-
um bönkum að reka hvers konar banka-
starfsemi í landinu nema taka við velti-
og spariinnlánum — né heldur hina, að 
ávísanaskipti væru tekin frá kanadíska 
bankasambandinu, sem hefur lengi annazt 
þau, og færð í hendur seðlabankans. Ekki 
svo að skilja, að ríkisstjórnin hafi tekið 
afstöðu gegn þessum tillögum, heldur ósk-
aði hún eftir meiri umþóttunartíma. 

Áhrif á samkeppnishæfni. 
Hin hagfræðilegu rök fyrir meiri sam-

keppni á fjármálasviðinu eru þrenns konar: 
(i) að bæta rekstur banka- og peningastofn-
ana (auka afköst), (ii) að minnka kostnað 
við bankaþjónustu fyrir samfélagið og (iii) 
að efla gæði þessarar þjónustu. Sumir vildu 
telja, að af félags- og stjórnmálaástæðum 
ætti að draga úr og dreifa jafnar um land-
ið því mikla valdi, sem safnazt hefur á 
aðalskrifstofur viðskiptabankanna í Kan-
ada. 

Í grundvallaratriðum reynir nýja lög-
gjöfin að bæta samkeppnisstöðu bankanna 
gagnvart öðrum peningastofnunum (near-
banks). Þannig var vaxtahámarkið, sem 
gilti fyrir banka, en ekki aðrar peninga-
stofnanir, afnumið. Jafnframt fengu bank-
arnir aðgang að fasteignalánamarkaðinum 
og loks heimild, sem aðrar peningastofn-
anir höfðu þegar, að gefa út eigin veð-
skuldabréf. Hins vegar voru aðrar peninga-
stofnanir að þessu sinni ekki skyldaðar til 
að hafa lágmark (vaxtalauss) reiðufjár 
eins og bankarnir. Um þetta atriði er mikið 
rætt og ritað vestra, og það mun koma 
upp síðar í greininni. Vátrygging innstæðu-
reikninga, sem var upp tekin nokkru eftir 
lagabreytinguna, hjálpar peningastofnun-

um fremur en bönkunum. Ástæðan er sú, að 
bankarnir voru sterkir fyrir, bæði peninga-
lega og í áliti, en aðrar peningastofnanir 
margar hverjar f járhagslega veikar, svo að 
almenningur treysti þeim ekki eins vel. 
Eftir tilkomu tryggingakerfisins kemur 
þetta síður að sök. 

Þó að löggjöfin hafi bætt samkeppnis-
stöðu bankanna gagnvart öðrum peninga-
stofnunum, þykir nokkuð á skorta, að hún 
efli samkeppni milli viðskiptabankanna 
sjálfra innbyrðis. Að vísu var mikilsvert 
að setja skorður við hringamyndun, banna 
samsteypur um vexti og gjöld og krefjast 
fyllri upplýsinga frá bönkum. Hins vegar 
var ekkert athugað, hvort skipta ætti bönk-
unum upp í smærri einingar, þrátt fyrir 
það, að fyrir lægju gögn um möguleika 
á aukinni framleiðni þeirra með þeim hætti. 
Samkeppni erlendis frá var útilokuð, og 
ekki var á neinn hátt greitt fyrir götu 
nýrra banka. 

Of snemmt er að slá nokkru föstu um 
framvindu. Mikilvægustu áhrifin af nýju 
löggjöfinni til þessa eru talin vera sálræn. 
Eins og svo oft vill verða, þegar hömlum er 
létt, tóku bankarnir fjörkipp við aukið 
frelsi. Hver og einn vikli notfæra sér eftir 
föngum gróðatækifæri, sem buðust, og af 
þeim sökum keppa bankarnir nú sín á milli 
meira en áður. Við þetta bætist, að komin 
er ný kynslóð harðduglegra og metnaðar-
gjarnra bankastjóra. 

Eftir er að vita, hvernig öðrum peninga-
stofnunum reiðir af. Að eignum eru þær 
allar samanlagt svipaðar og stærsti við-
skiptabankinn einn. Kanada á sér langa 
sögu bankasamsteypna (amalgamations). 
Við aldamótin voru viðskiptabankarnir 34, 
kringum 1950 11 og nú 8. En tveir þessara 
átta banka takmarka viðskipti sín við 
franska fylkið, og einn er í eigu erlendra, 
þannig að aðeins fimm innlendir bankar 
hafa starfsemi um gjörvallt landið. Skjót-
asta leiðin til að auka samkeppni milli ris-
anna er að leyfa rekstur erlendra banka, 
sem þó mætir töluverðri mótspyrnu. Til 
tals hefur komið að ýta undir stofnun 
fylkjabanka. 
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hins vegar ekki skilgreint í lögunum, þann-
ig að bannið nær ekki til annarra lána-
stofnana (near-banks), sem háðar eru leyf-
um fylkja og hafa með höndum hvers kon-
ar bankastarfsemi. Virðist þessi vöntun í 
lögunum ætla að draga dilk á eftir sér. 
Ummæli bankastjórans gætu bent til, að ein 
og sömu lög verði senn látin gilda fyrir 
allar stofnanir, sem taka fé á vöxtu af al-
menningi, hvort sem þær heita banki eða 
eitthvað annað. 



Eiður H. Einarsson: 

Erlend lán 1974 

Í grein þessari er fjallað um erlendar lántökur og af-
borganir og- vaxtagreiðslur af erlendum lánum á árinu 
1974 ásamt heildarupphæð fastra erlendra lána. 

Erlend innkomin lán 1974 námu alls 
11.763 millj. kr. miðað við meðalgengi 

ársins. Þar af voru 5.081 millj. kr. á vegum 
opinberra aðila og 2.615 millj. kr. á vegum 
lánastofnana. Stærsta erlenda lántakan var 
gerð af ríkissjóði, 1.494 millj. kr. í evrópsk-
um reikningseiningum (skuldabréfalán). 

Fastar erlendar skuldir hækkuðu um 
33,9% frá árinu áður og námu í árslok 
33.787 millj. kr. miðað við meðalgengi árs-
ins, en 41.442 millj. kr. á genginu í lok 
ársins. Afborganir af erlendum lánum 1974 
hækkuðu um 47,8%, og vaxtagreiðslur 
hækkuðu um 35,1% frá árinu áður, miðað 
við sama gengi bæði árin. Greiðslubyrði 
erlendra lána hækkaði úr 9,1% 1973 í 11,5% 
árið 1974. 

Í því, sem hér fer á eftir, verða þessum 
atriðum og öðrum viðkomandi erlendum 
lánum gerð nánari skil. Nokkur vandkvæði 
eru á samanburði milli ára vegna fljótandi 
gengis flestra gjaldmiðla, en í grein þessari 
er gerð tilraun til að samræma tölur milli 
ára. Árið 1974 er gert upp á meðalgengi 
janúar—desember og á gengi í árslok. 

Lántökur Íslenzka Álfélagsins h/f eru að 
venju ekki taldar með í þessari grein um 
erlend lán á árinu 1974. 

Erlendar lántökur. 
Erlendar lántökur 1974 námu sem fyrr 

segir alls 11.763 millj. kr. og er þá átt við 
lán og lánahluta, sem talin eru innkomin 

á árinu. Opinberir aðilar tóku lán á árinu 
að fjárhæð 5.081 millj. kr., lánastofnanir 
fyrir 2.615 millj. kr. og einkaaðilar 4.067 
millj. kr. Árið 1973 voru sambærilegar töl-
ur 2.903 millj. kr., 1.938 millj. kr. og 1.404 
millj. kr., alls 6.245 millj. kr. árið 1973. 
(Reiknað út frá veginni meðalgengisbreyt-
ingu milli áranna 1973 og 1974.) 

Innkomin lán svo og vaxtagreiðslur og 
afborganir eru sýnd í 1. og 2. töflu. Lánin 
eru flokkuð á ýmsa aðila og skipt á gjald-
eyristegundir. Af innkomnum lánum 
(11.763 millj. kr.) hafði verið samið um 
2.399 millj. kr. fyrir ársbyrjun 1974, þar 
af 678 millj. kr. á vegum opinberra aðila, 
377 millj. kr. á vegum lánastofnana og 1.344 
millj. kr. á vegum einkaaðila. 

Lán, sem samið var um á árinu 1974, en 
voru ónotuð í árslok, námu alls 5.155 millj. 
kr., þar af 4.501 millj. kr. til opinberra 
aðila, 31 millj. kr. til lánastofnana og 623 
millj. kr. til einkaaðila. Hér á eftir verður 
getið helztu lána, sem samið var um á ár-
inu 1974. 

Lán ríkissjóðs og ríkisstofnana. 
Tekið var lán á árinu að fjárhæð 12 millj, 

evrópskra reikningseininga, sem jafngildir 
sérstakri dráttareiningu (SDR) hjá Alþjóða-
gjaldeyrissjóðnum. Mælt í ísl. krónum á 
meðalgengi ársins nemur lánið 1.494 millj. 
kr. Hér er um að ræða skuldabréfaútgáfu 
á erlendum peningamörkuðum með milli-
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göngu ýmissa erlendra banka, First Boston 
(Europe) Ltd. o. fl. Lánsféð kom allt inn 
á árinu og rennur til framkvæmda á veg-
um ríkissjóðs, en hluti lánsfjárins er 
endurlánaður Framkvæmdasjóði. Endur-
greiðslu lánsins er þannig háttað, að allt 
lánsféð er afturkræft með þriggja mánaða 
uppsagnarfresti frá og með 20. des-
ember 1979 til 20. desember 1994 að ósk 
handhafa skuldabréfa, en frá og með 20. 
desember 1984 getur ríkissjóður hins vegar 
haft frumkvæði að endurgreiðslu alls láns-
fjárins. Gengi bréfanna við sölu var 97%%. 
Vaxtakjör eru 10% p.a. 

Árið 1973 samdi ríkissjóður um lántöku 
hjá Alþjóðabankanum að fjárhæð 7 millj. 
dollara vegna hafnarframkvæmda á Suð-
urlandi. Af þessu láni var notað andvirði 
1.871 þús. dollara á árinu 1974. Endur-
greiðsla láns þessa fer fram á árunum 1978 
—1988 með 7 % % vöxtum. 

Á árinu 1974 kom til landsins nýr skut-
togari frá Spáni, Ingólfur Arnarson RE 201. 
Inn er komið lán, sem samið var um 1971 
og nam 1.366 þús. dollurum. Árið 1973 
komu til landsins 3 skuttogarar af sömu 
gerð, þ. e. Júní GK 345, Bjarni Benedikts-
son RE 210 og Snorri Sturluson RE 219. 
Lánin eru öll til 8 ára, með 7 1/4% vöxtum 
og eru endurlánuð kaupendum skipanna. 
Lánveitandi er Astilleros Luzuriaga S.A., 
Spáni. 

Ríkissjóður tók einnig nýtt lán á árinu 
hjá Astilleros Luzuriaga. Nýr skuttogari, 
Kaldbakur EA 301, kom til landsins og er 
hann annar af tveimur skuttogurum, sem Út-
gerðarfélag Akureyrar lætur smíða á Spáni. 
Lánið vegna Kaldbaks EA 301 nam 76.800 
þús. pesetum til 8 ára með 7 1/2% vöxtum. 

Ónotað í árslok var lán að fjárhæð 80.800 
þús. pesetar vegna síðari skuttogarans, 
Harðbaks EA 304, sem kemur 1975. 
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2. tafla. Hreyfing fastra erlendra lána 1974. 

Ennfremur tók ríkissjóður lán hjá N. 
Masehinenbau o. fl., og er það viðbótarlán 
vegna ofangreindra togarakaupa Útgerðar-
félags Akureyringa. Lánsfjárhæð er 1.578 
þús. v.-þýzk mörk, sem endurgreiðist á 5 
árum með 9% vöxtum, og kom allt lánið 
inn á árinu, 

Umsamið lán ríkissjóðs hjá Danmarks 
Skibskreditfond að fjárhæð 23.714 þús. 
danskar krónur vegna smíði varðskips kom 
ekki inn á árinu 1974. Skipið kemur árið 
1975. Endurgreiðslutími lánsins verður 8 ár. 

Lántökur ríkissjóðs og ríkisstofnana 
námu alls 2.012 millj. kr. (2.522 millj. kr. 
á árslokagengi 1974). Umsamin lán ríkis-
sjóðs í árslok námu auk þess 1.042 millj. 
kr. (1.275 millj. kr.) og umsamin lán alls 
á árinu, bæði notuð og ónotuð, 1.828 millj. 
kr. (2.309 millj. kr.). 

Lántökur ríkisfyrirtækja. 
a) Lántökur Landsvirkjunar. 

Í desember 1973 var undirritaður láns-
samningur Landsvirkjunar hjá Alþjóða-
bankanum að fjárhæð 10 millj. dollara vegna 
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inavian Bank Ltd. Lánið verður endurlán-
að Björgun h/f vegna kaupa á tækjum í 
sanddæluskip. Lánstími verður 5 ár með 
breytilegum vöxtum. Lánsfé kom ekki inn 
á árinu. 

Árið 1974, líkt og árin á undan, tók 
Landsbankinn og endurlánaði erlend lán 
frá Eksportfinans A/S, Oslo, vegna kaupa 
á nýjum og notuðum fiskiskipum frá Nor-
egi og einnig vegna lenginga og endurbóta 
eldri skipa. Eftirfarandi aðilar fengu lán 
vegna skipakaupa: Útgerðarfélag Dalvík-
inga h/f (skuttogari, umsamið 1973), N. 
kr. 7,966.400, og Smári s/f, Ólafsvík, N. kr. 
2,211.000. Lánstími fyrrnefnda lánsins er 
8 ár, en hins síðara 7 ár, en vextir í báðum 
tilfellum 7 1/4% p.a. 

Auk þessara lána vegna skipakaupa end-
urlánaði Landsbankinn ýmsum aðilum er-
lend lán frá Eksportfinans A /S vegna leng-
ingar og endurbóta fiskiskipa og sömu-
leiðis vegna kaupa á vélum og tækjum í 
fiskiskip, samtals að fjárhæð 2,802.059 
norskar krónur. Lánstími lánanna er 3 ár, 
en vextir 8 1/2% p.a. 

Landsbankinn tók einnig 2 lán hjá Eks-
portfinans A /S vegna kaupa á frysti- og 
kælitækjum, sem endurlánuð voru ýmsum 
hraðfrystihúsum, samtals að fjárhæð 
1,065.800 norskar krónur. Lánstími er 4—5 
ár, en vextir 7 3/4% p.a. 

Tekið var einnig á árinu lán hjá sama 
aðila og endurlánað Rafmagnsveitum rík-
isins vegna kaupa á gastúrbínum. Lánsfjár-
hæð er 1,044.800 norskar krónur til 5 ára 
með 7 3/4% vöxtum. 

Loks tók Landsbankinn lán á árinu hjá 
Eksportfinans A/S að fjárhæð 2.240 þús. 
norskar krónur, sem endurlánað var Sand-
skip h/f til kaupa á dæluskipinu Grjót-
jötunn. Lánstími er 5 ár og vextir 8 1/2 % p.a. 

Landsbankinn tók á árinu 2 lán hjá 
Scandinavian Bank Ltd. og endurlánaði 
ýmsum hraðfrystihúsum til kaupa á Baad-
er-fiskvinnsluvélum, alls að fjárhæð 
2,913.300 v.-þýzk mörk. Lánstími þessara 
lána er 3 ár, en vextir breytilegir. 

Tekið var á árinu lán hjá sama aðila að 
fjárhæð 2.920 þús. v.-þýzk mörk, sem end-
urlánað var skipafélaginu Víkur h.f. vegna 

kaupa á flutningaskipinu m/s Eldvík. Láns-
tími er 5 eða 8 ár og vextir 1% yfir „Lond-
on interbank offered rate". 

Tekið var lán hjá Scandinavian Bank Ltd. 
að fjárhæð 142 þús. v.-þýzk mörk. Lánið 
var endurlánað Skallagrími h.f. í sambandi 
við kaup á m/s Akraborg. Lánstími er 3 
ár og vextir 1% yfir „London interbank 
offered rate". 

Loks ber að geta láns, sem Landsbank-
inn tók á árinu hjá Skandinaviska Enskilda 
Banken, Svíþjóð, að f járhæð 120 þús. sænsk-
ar krónur, og endurlánað var Kaupfélagi 
Eyfirðinga vegna kaupa á mjólkurtönkum. 
Lánstími er 3 ár og vextir 3 1/2% yfir sænsk-
um forvöxtum. 

b) Útvegsbankinn. 
Á árinu 1974 tók Útvegsbankinn 2 lán 

hjá Eksportfinans A/S, sem endurlánuð 
voru viðkomandi aðilum vegna fiskiskipa-
kaupa frá Noregi. Lánin eru til 8 ára. Þess-
ir aðilar eru lántakendur: Hrönn h.f., ísa-
firði, n. kr. 8,344.000 (skuttogari, umsam-
ið 1973), og Ufsaberg h.f., Vestmannaeyj-
um, n. kr. 7,088.916. Vextir fyrrnefnda 
lánsins eru 7 1/4% p.a., en hins síðara 8% p.a. 

Útvegsbankinn notaði einnig á árinu um-
samið lán frá 1973 að fjárhæð 4.238 þús. 
norskar krónur, sem endurlánað var Ísfell 
h.f. vegna breytinga á Sigurði RE 4. Láns-
tími er 8 ár, en vextir 7%% p.a. 

Loks skal getið 2 lána Útvegsbankans 
á árinu hjá sama aðila vegna breytinga á 
fiskiskipum, samtals að fjárhæð 1,216.050 
norskar krónur. Lánstími er 3 og 5 ár, en 
vextir 8 1/2 % p.a. 

Lántökur viðskiptabanka á árinu 1974 
námu alls 1.359 millj. kr. (1.684 millj. kr. 
á árslokagenginu). Umsamin, en ónotuð lán 
í árslok voru talin nema 31 millj. kr. 
(37 millj. kr.). Umsamin lán á árinu, 
bæði notuð og ónotuð, námu 1.018 millj. 
króna (1.252 millj. króna). 

Lántökur fjárfestingarlánasjóða. 
Framkvæmdasjóður tók lán á árinu hjá 

Viðreisnarsjóði Evrópu að fjárhæð 100 
millj. Luxemborgarfranka. Lán þetta er 
endurlánað Fiskveiðasjóði, Stofnlánadeild 
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landbúnaðarins o. fl. aðilum. Endurgreiðsla 
fer fram á árunum 1979—1981, en vextir 
eru 10% p.a. Ríkisábyrgð er á láninu. Lán-
tökur fjárfestingarlánasjóða námu því á 
árinu (ofangr. lán) 257 millj. kr. (326 millj. 
kr. á árslokagengi). Ónotuð lán í árslok 
voru engin. Alls námu lántökur lánastofn-
ana 2.614 millj. kr. (3.193 millj. kr. á árs-
lokagenginu). Ónotuð, umsamin lán þess-
ara aðila í árslok námu 31 millj. kr. (37 
millj. kr.), en umsamin lán alls á árinu, 
bæði notuð og ónotuð, námu 2.273 millj. 
kr. (2.761 millj. kr.). 

Lántökur einkaaðila. 
Í 2. töflu má sjá hreyfingu erlendra lána 

á árinu 1974, og hefur þegar verið gerð 
grein fyrir lántökum opinberra aðila og 
lánastofnana. Erlend lánanotkun einkaaðila 
nam á árinu alls 4.067 millj. kr. (4.947 millj. 
kr. á árslokagenginu). Þar af voru lántök-
ur vegna fiskiskipa 1.941 millj. kr. (2.367 
millj. kr.). Á árinu komu til landsins 5 
stórir togarar frá Póllandi, og námu lán-
tökur vegna þeirra 736 millj. kr. (872 millj. 
kr.). Sömuleiðis komu til landsins 5 minni 
skuttogarar, sem smíðaðir voru á Spáni, og 
námu lántökur 523 millj. kr. (637 millj. 
kr.). Lánstími allra þessara lána er 8 ár 
og vextir 7 1/4%—7 1/2% p.a. 

Erlendar lántökur vegna skipakaupa, 
annarra en fiskiskipa, námu alls 1.441 millj. 
kr. (1.744 millj. kr.). Munar þar mest um 
lántökur H.f. Eimskipafélags Íslands vegna 
kaupa á 7 notuðum flutningaskipum, alls 
að fjárhæð 965 millj. kr. (1.173 millj. kr.). 
Stærst er lántaka hjá First Nat. City Bank, 
London, að fjárhæð 6,5 millj. dollara, til 7 
ára með breytilegum vöxtum. Hafskip h.f. 
keypti á árinu 3 notuð flutningaskip, og 
námu erlend lán alls 226 millj. kr. (268 
millj. kr.). Auk þess voru umsamin, en 
ónotuð lán Hafskips í árslok 254 millj. kr. 
(300 millj. kr.). 

Á árinu 1974 námu lántökur vegna flug-
vélakaupa aðeins 97 millj. kr. (115 millj. 
kr.). Þar af nam lántaka Air Viking vegna 
2 þotna 56 millj. kr. (66 millj. kr.) eða 
að fjárhæð 557.100 dollarar til 5 ára. 

Aðrar lántökur einkaaðila námu alls 535 
millj. kr. (656 millj. kr.). 

Stærsta lántakan var gerð af Loftleið-
um h.f. hjá Banque Internationale í Lux-
emborg, að fjárhæð 80.360 þús. Lux.franka 
eða 207 millj. kr. (262 millj. króna). Láns-
tíminn er 5 ár. Lánið er almennt rekstrar-
lán fyrirtækisins. Samband íslenzkra sam-
vinnufélaga tók lán á árinu að fjárhæð 1.500 
þús. dollarar hjá Hambros Bank Ltd. eða 
150 millj. kr. (177 millj. kr.). Lánið, sem 
er rekstrarlán, er tekið vegna Skipadeildar 
S.Í.S. og endurgreiðist árin 1976—1982. 
Loks skal getið lántöku, sem H.f. Eimskipa-
félag Íslands samdi um á árinu, en ónotað 
var í árslok. Hér er um að ræða rekstrar-
lán að fjárhæð 2 millj. dollara eða 200 millj. 
kr. (237 millj. kr.). Endurgreiðsla verður 
árin 1977—1981. 

Umsamin, en ónotuð lán einkaaðila námu 
í árslok 802 millj. króna (973 millj. króna á 
árslokagenginu). Stærsti hluti þessara lána 
er vegna flutningaskipa og fiskiskipa, alls 
524 millj. kr. (637 millj. kr.). Alls námu 
umsamdar lántökur einkaaðila 1974, bæði 
notaðar og ónotaðar, 3.368 millj. kr. (4.099 
millj. kr.). 

Í sambandi við lántökur einkaaðila ber 
að hafa í huga, að ýmsir opinberir aðilar 
svo sem ríkissjóður, viðskiptabankar og 
Fiskveiðasjóður endurlána verulegar fjár-
hæðir til einkaaðila vegna kaupa á fiski-
skipum, vélum o. fl., en þessi lán eru að 
sjálfsögðu talin með lánum opinberra aðila 
og lánastofnana. 

Afborganir af erlendum lánum. 
Í 1. og 2. töflu má sjá, að afborganir af 

erlendum lánum 1974 urðu alls 3.203 millj. 
kr. (3.924 millj. kr. á árslokagenginu). Árið 
1973 urðu afborganir hins vegar 2.167 millj. 
kr., reiknað til meðalgengis ársins 1974. 
Aukning milli áranna er því tæp 48%. Af-
borganir opinberra aðila 1974 námu alls 
1.167 millj. kr. (1.414 millj. kr. á ársloka-
gengi), lánastofnana 708 (874) millj. kr. 
og einkaaðila 1.328 millj. kr. (1.636 millj. 
kr.). Sambærilegar tölur 1973 voru á með-
algengi ársins 1974 673 millj. kr., 424 millj. 
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kr. og 1.070 millj. kr. Afborganir af lán-
um ríkissjóðs námu tæpum 2/3 hlutum af 
afborgunum opinberra aðila (3/5 1973) og 
um 21% af afborgunum í heild (18% 1973). 

Í 3. töflu er sýnd greiðslubyrði erlendra 
lána, en með henni er átt við heildar-
greiðslu afborgana og vaxta, reiknaða út 
sem hlutfall af vörum og þjónustu sam-
kvæmt greiðslujafnaðartölum. Tölurnar 
fyrir 1974 eru ekki endanlegar, heldur 
byggðar á áætlun. Taflan sýnir, að greiðslu-
byrðin hefur sveiflazt mjög mikið á þessu 
tímabili. Árið 1974 varð aftur hækkun á 
greiðslubyrði, einkum sökum vaxandi þunga 
afborgana og vaxta af erlendum lánum og 
hinum miklu lántökum undanfarin ár. Tekj-
ur af vörum og þjónustu jukust um rúm 
15% frá árinu áður, en afborganir og vext-
ir jukust hins vegar um rúm 42% frá ár-
inu 1973 miðað við meðalgengi ársins 1974 
bæði árin. Greiðslubyrðin náði hámarki á 
árunum 1968 og 1969 vegna mikils sam-
dráttar í útflutningstekjum á þeim árum 
samfara auknum skuldbindingum við út-
lönd. 

Vaxtagreiðslur af erlendum lánum. 
Árið 1974 urðu vaxtagreiðslur af erlend-

um lánum samtals 2.180 millj. kr. (2.672 
millj. kr. á árslokagengi). Breyting frá 1973 
er hækkun um 35%, úr 1.613 millj. kr. 
miðað við meðalgengi ársins 1974. Vaxta-
greiðslur ríkissjóðs námu 33% af vaxta-
greiðslum í heild (38% 1973). 

Í 4. töflu eru reiknaðir út meðalvextir 

af erlendum lánum á árunum 1968—1974. 
Er þetta gert á þann hátt, að greiddir vext-
ir eru reiknaðir út sem hlutfall af meðal-
fjárhæð lána í ársbyrjun og árslok. Mest 
hefur hækkunin orðið á lánum lánastofn-
ana 63% á tímabilinu, en í heild hafa vext-
ir hækkað um 35%. Séu hins vegar reikn-
aðir út meðalvextir af innkomnum lánum 
eingöngu, þ. e. vextir skv. lánssamningi 
sem hlutfall af notuðu lánsfé á árinu, kem-
ur í ljós, að meðalvextir erlendra lána eru 
mun hærri en í framansögðu, og eru þær 
tölur sýndar í sviga í 4. töflu. Af innkomn-
um lánum opinberra aðila voru meðalvext-
ir ríkissjóðs 9 2/5% p.a. (8 1/5% 1973), ríkis-
fyrirtækja 8 9/10% p.a. (8 3/5% 1973) og bæj-
ar- og sveitarfélaga l01/4% p.a. (10 2/5% 
1973). Hæstu meðalvextir 1974 voru hins 
vegar á lánum vegna flugvélakaupa, 11 1/3% 
p.a. Hæstu vextir 1974 á einstökum lánum 
voru 16 1/8% p.a., en lægstu vextir 5 1/2 % p.a. 
Samsvarandi tölur 1973 voru 11 3/4% p.a. 
og 5 1/2% p.a. 

Fastar erlendar skuldir. 
Fastar erlendar skuldir 1973 og 1974 eru 

sýndar í 5. og 6. töflu. Tölur fyrir 1973 
eru leiðréttar frá því, sem birtist í síðustu 
grein um erlend lán (Fjármálatíðindi 2/ 
1974, bls. 166) í samræmi við nákvæmari 
upplýsingar, auk þess sem allar tölur eru 
á sama gengi, þ. e. meðalgengi ársins 1974 
og árslokagengi sama árs. 

Samkvæmt 5. og 6. töflu hafa heildar-
skuldbindingar hækkað úr 25.234 millj. kr. 
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í 33.787 millj. kr. árið 1974, en það er hækk-
un um þriðjung eða 33,9%. Gert upp á 
árslokagengi 1974 nemur hækkunin 33,5%. 
Skuldir opinberra aðila hækkuðu um 26,2% 
(þ. a. ríkissjóðs um 14,2%), skuldir lána-
stofnana um 35% og skuldir einkaaðila um 
56,3%. Með þessum tölum er átt við þann 
hluta lánanna, sem notaður hafði verið í 
árslok hvers árs. í árslok 1974 voru ónot-
aðar 6.346 millj. kr. (7.746 millj. kr. á árs-
lokagengi) af erlendum lánum, sem þá hafði 
verið samið um. Samsvarandi upphæð í árs-
lok 1973 var 3.498 millj. kr. (4.286 millj. 
kr. á árslokagengi 1974). 

Heildarskuldbindingar vegna fastra er-
lendra lána að ónotuðu lánsfé meðtöldu 
voru því 40.133 millj. kr. (49.188 millj. kr. 
á árslokagenginu) á móti 28.732 millj. kr. 
í árslok 1973 (35.322 millj. kr. á ársloka-
gengi 1974). Hækkunin er tæp 40% (39,3% 

miðað við árslokagengi). Að óinnkomnu 
lánsfé meðtöldu hækkuðu skuldbindingar 
opinberra aðila úr 16.662 millj. kr. 1973 í 
24.353 millj. kr. 1974 eða um 46,2%. Þar 
af hækkuðu skuldbindingar ríkissjóðs úr 
10.682 millj. kr. 1973 í 11.838 millj. kr. 1974 
eða 10,8%. Skuldbindingar lánastofnana 
hækkuðu úr 5.748 millj. kr. í 7.391 millj. 
kr., og skuldbindingar einkaaðila hækkuðu 
úr 6.322 millj. kr. 1973 í 8.388 millj. kr. 
1974, reiknað á meðalgengi ársins 1974. 

Í 7. töflu eru sýndar fastar erlendar 
skuldir undanfarin 10 ár. Allar tölur í töfl-
unni ná aðeins yfir þann hluta lána, sem 
talinn er notaður í lok hvers árs. Saman-
burður milli ára er ekki alveg raunhæfur 
sökum fljótandi gengis helztu gjaldmiðla 
undanfarin ár. 

Taflan sýnir, hversu verulega erlendar 
skuldir hafa aukizt á tímabilinu eða rúm-
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lega fjórfaldazt. Mest munar um aukningu 
á skuldbindingum opinberra aðila, sem hafa 
rösklega nífaldazt á þessu tímabili og námu 
rúmum helmingi af erlendum lánum í heild 
1974, en aðeins fjórðungi árið 1965. 

Í 8. töflu eru tölur um fjölda erlendra 
lána og meðallánsfjárhæðir á hverju ári. 
Aðeins er miðað við notuð lán öll árin. 

Hlutfallsleg skipting skuldbindinga eft-
ir gjaldmiðlum var þannig í árslok 1974, 
að þær voru að venju mestar í Bandaríkja-

dollurum (ásamt PL-480 lánum í ísl. kr.), 
47,9% (47,7% 1973), þar næst í v.-þýzk~ 
um mörkum, 13,5% (17,3% 1973), og evr-
ópskum reikningseiningum, 8,7% (5,9%). 

Ef flokka skal skuldbindingarnar eftir 
því, hvaða erlendir aðilar það eru, sem eru 
helztu lánveitendur, kemur í ljós, að t. d. 
Alþjóðabankinn (IBRD) er lánveitandi 
8,7% heildarskuldbindingar í árslok 1974 
(10,6% 1973) eða alls sem svarar 2.626 
millj. kr. á árslokagenginu, þar af skuld-

8. tafla. Fjöldi erlendra lána og meðalfjárhœð þeirra 1965—1974.1) 

Opinberir aðilar Lánastofnanir Einkaaðilar Samtals 
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lánastofnana er áætlaður 3% ár. Endur-
greiðslutírni einkalána er mun styttri en 
annarra lána, þar sem 4/5 hlutar þeirra 
greiðast á næstu 5 árum, og meðalendur-
greiðslutími er aðeins 2 1/2 ár. Í sambandi 
við áætlaðan meðalendurgreiðslutíma ber 

að hafa í huga, að þá eru talin með öll lán, 
bæði þau, sem eru að verða uppgreidd, og 
eins ný lán, sem ekki er enn farið að greiða 
afborganir af. Meðalendurgreiðslutími 
nýrra lána er að sjálfsögðu nokkru lengri 
en að framan getur. 



Hagræn kortagerð III 

Að þessu sinni fjallar viðauki Fjár-
málatíðinda um orkumál, og eru kortin 
eins og áður gerð af J. P. Biard, landa-
og kortafræðingi. Fyrsta blaðsíðan er 
gerð eftir kortum frá Landsvirkjun, en 
hinar eftir kortum og upplýsingum frá 
Orkustofnun. 

Fyrsta blaðsíða hér á eftir sýnir 
stærstu orkuver og helstu háspennulín-
ur, sem nú eru í notkun. Einnig eru 
settar fram hugmyndir að framkvæmd-
um fram í tímann, fyrst fimm ár, síðan 
tíu ár og að lokum næstu árin þar á 
eftir. Stefnt er að samtengingu orku-
veitna alls landsins með háspennulínum 
allan hringinn og einnig yfir hálendið. 
Er þá gert ráð fyrir orkufrekum iðnaði 
um miðbik Norðurlands og Austurlands 
auk staðsetningar vestan- og suðvestan-
lands. 

Önnur blaðsíða fjallar um vatnsafl 
landsins. Þar sjást áætlanir um virkj-
anlegt vatnsafl í hinum ýmsu ám, en þær 
geta alltaf breyst við nánari athugun. 
Sumir virkjunarstaðir eru taldir síður 
hagkvæmir en aðrir, og kemur það fram 
á kortinu. Mest er vatnsaflið á Suður-
landi og Austurlandi. 

Þriðja blaðsíða sýnir orkuver og dreif-
ingu orkunnar um allt land, bæði til 
bæja og sveita. Línurnar eru með mjög 
mismunandi hárri spennu, þar sem leit-
ast er við að ná jafnvægi milli orkutaps 
og annars dreifingarkostnaðar. Á kort-
inu eru sveitalínurnar eins og þéttriðin 
net á að líta. Því miður munu þessar 
línur í núverandi mynd yfirleitt ekki 
duga, ef auka á verulega raforkunotkun 

í sveitum, svo sem til húshitunar, hey-
þurrkunar og annarrar starfsemi. 

Fjórða blaðsíða sýnir lauslegar hug-
myndir um vatnsmiðlanir í framtíðinni 
auk þeirra, sem fyrir eru. En þessar 
hugmyndir taka gjarnan breytingum, 
eftir því sem virkjunaráætlunum mið-
ar lengra. Á sömu blaðsíðu eru sýnd 
nær öll vatnsorkuver landsins og upp-
hafsár orkuvinnslu í þeim. 

Fimmta blaðsíða sýnir notkun jarð-
varmans hér á landi og undirbúning og 
athugun að frekari notkun hans fyrir 
hitaveitur, til raforkuvinnslu og beint 
til iðnaðar. Einnig er á sömu blaðsíðu 
sýnd árleg orkunotkun nokkurra iðju-
vera, sem reist hafa verið á síðari árum 
eða eru í undirbúningi. Orkunotkun Kís-
iliðju og Þörungavinnslu er gefin upp í 
wöttum til samanburðar við hinar verk-
smiðjurnar, en er raunar hitaorka, sem 
að jafnaði er mæld í kaloríum. 

Sjötta blaðsiða sýnir háhitasvæði og 
helstu hveri landsins. Háhitasvæðin 
fylgja yfirleitt jarðelda- og sprungu-
beltunum, en hveri er að finna um nær 
allt land nema helst á Austfjörðum. 
Jarðvarmi til raforkuvinnslu er ein-
göngu bundinn háhitasvæðum, og sama 
er að segja um gufu til iðnaðar í stór-
um stíl. Frumkortið, sem er svart-hvítt, 
er gert af Jóni Jónssyni, jarðfræðingi, 
Orkustofnun. 

Á sjöundu blaðsíðu er birt jarðfræði-
kort til glöggvunar á helstu þáttum í 
byggingu landsins. Frumkortið, sem er 
svart-hvítt, er gert af Kristjáni Sæ-
mundssyni, jarðfræðingi, Orkustofnun. 














