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Ótvíræð þáttaskil 

Jóhannes Nordal, seðlabankastjóri, formaður 
bankastjórnar Seðlabankans, flutti á ársfundi 
bankans 22. apr. sl. rœðu þá er hér fer á eftir 

M ikil umskipti urðu til batnaðar í þjóð-
arbúskap Íslendinga á árinu 1976, og 

staðfestist það æ betur, eftir því sem fyllri 
upplýsingar liggja fyrir um þróun efna-
hagsmála. Eftir hin tvö þungu ár, 1974 og 
1975, þegar ytri skilyrði þjóðarbúskapar-
ins fóru hríðversnandi, snerist þróunin til 
betri vegar á síðastliðnu ári fyrir áhrif 
hvors tveggja í senn batnandi viðskipta-
kjara út á við og árangursríkari og betur 
samræmdrar hagstjórnar en um mörg und-
anfarin ár. Árangurinn kom gleggst fram 
í stórfelldri lækkun viðskiptahallans, sem 
verið hafði þyngsta áhyggjuefnið árin tvö 
á undan, en einnig dró nokkuð úr verð-
bólgu. þótt mun skemmra skilaði í þeim 
efnum en vonir stóðu til. 

Ekki er ástæða til þess að rekja hér enn 
á ný gang hinnar miklu hagsveiflu, sem 
gengið hefur yfir heimsbyggðina undan-
farin ár. Íslendingum færði hún fyrst ein-
stakt góðæri, en síðan á árunum 1974 og 
1975 eina afdrifaríkustu breytingu til hins 
verra í ytri skilyrðum þjóðarbúskaparins, 
sem dæmi eru um, en afleiðingarnar komu 
bæði fram í stórfelldri verðbólgu og mesta 
viðskiptahalla, sem þeir hafa nokkru sinni 
átt við að búa. Þrátt fyrir róttækar ráðstaf-
anir til þess að koma á jöfnuði, sem m.a. 
fólu i sér 8% lækkun þjóðarútgjalda á ár-
inu 1975, varð viðskiptahallinn enn á því 

ári hátt i 12% af þjóðarframleiðslu, 
og varð að jafna hann með stórauk-
inni skuldasöfnun erlendis auk enn 
frekari rýrnunar gjaldeyrisstöðunnar, 
Það hlaut því að vera meginmarkmið 
efnahagsstefnunnar í upphafi ársins 1976 
að draga úr viðskiptahallanum með ýtrasta 
aðhaldi í þjóðarútgjöldum, ekki sízt að þvi 
er varðaði útgjöld ríkisins og opinberar 
framkvæmdir. Með lánsfjáráætlun ríkis-
stjórnarinnar var að því stefnt að samræma betur en tekizt hafði árin á undan 
aðgerðir á öllum sviðum peninga- og lánsfjármála. Þótt greinilegra merkja afturbata í efnahagsþróun umheimsins væri 
farið að gæta undir lok ársins 1975, virtist 
ekki ástæða til að ætla, að viðskiptakjör og 
önnur ytri skilyrði þjóðarbúskaparins 
bötnuðu að verulegu marki á árinu 1976. 
Það var því ekki á þeim tíma búizt við því, 
að unnt yrði að lækka viðskiptahallann 
nema um rúman þriðjung, þar sem hafa 
varð í huga þá hættu, að of strangt aðhald 
kynni að leiða til enn frekari lækkunar 
þjóðarframleiðslu og jafnvel verulegs at-
vinnuleysis. Þetta snerist þó allt mjög til 
betri vegar. 

Bætt ytri skilyrði, aukning þjóðartekna 
Þótt afturbatinn erlendis væri enn 

skammt á veg kominn, fór snemma árs 
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1976 að gæta hækkunar á hrávörumörk-
uðum, og varð sérstaklega mikil hækkun 
á matvælaverðlagi á öðrum ársfjórðungi. 
Fóru viðskiptakjör Íslendinga því veru-
lega batnandi á árinu, en að meðaltali 
reyndust þau rúmlega 12% hagstæðari en 
árið áður, en þá höfðu þau hins vegar 
rýrnað um 15% frá árinu þar á undan. 
Með þessari breytingu náðu viðskiptakjör-
in svipuðu stigi og þau voru í á árinu 1972, 
en þau voru þó enn um 13% lakari en á 
árinu 1973. Hækkun útflutningsverðlags 
hafði fljótlega örvandi áhrif á innlenda 
tekjumyndun, og átti hún ásamt meiri 
fjárfestingu en við var búizt meginþátt í 
því að auka eftirspurn og framleiðslustarf-
semi á síðari helmingi ársins. 

Á árinu 1975 hafði þjóðarframleiðslan 
dregizt saman um rúm 2%, en vegna rýrn-
unar viðskiptakjara reyndist lækkun þjóð-
artekna enn meiri, eða 6%, hvort tveggja 
metið á verðlagi ársins 1969. Samdráttur 
eftirspurnar mun hafa haldið áfram fyrstu 
mánuði ársins 1976, en undir mitt árið 
fór þróunin að snúast við fyrir áhrif batnandi ytri skilyrða og aukinnar fjárfesting-
ar. Samkvæmt nýjustu þjóðhagsreikninga-
tölum hefur þjóðarframleiðslan aukizt á 
árinu 1976 um nálægt 2% frá fyrra ári, 
en vegna bættra viðskiptakjara reyndist 
aukning þjóðartekna rúmlega 5%. Með því 
aðhaldi, sem beitt var í fjármálum og pen-
ingamálum og tiltölulega hófsömum 
launasamningum, þar sem ekki var gert 
ráð fyrir teljandi breytingum á kaupmætti, 
tókst hins vegar að halda raunverulegum 
þjóðarútgjöldum svo til óbreyttum á ár-
inu, svo að öll aukning þjóðartekna nýttist 
til þess að draga úr viðskiptahallanum við 
útlönd. 

Áætlað er, að einkaneyzla hafi aukizt 
um 1% á árinu. Sé hins vegar haft í huga, 
að um nokkurn samdrátt muni hafa verið 
að ræða í raungildi tekna og neyzlu á 
fyrra helmingi ársins, er enginn vafi á 
því, að umtalsverð aukning varð bæði á 

raunverulegum ráðstöfunartekjum og 
einkaneyzlu á siðari helmingi ársins. 

Fjármunamyndun er talin hafa minnk-
að um 3% á árinu 1976, og átti lækkunin 
öll rætur að rekja til minni fjármuna-
myndunar atvinnuveganna, en hún dróst 
saman um 17%. Munaði þar mest um 
minni innflutning fiskiskipa, en auk þess 
var veruleg lækkun á fjárfestingu í vinnslu 
sjávarafurða, en minni i landbúnaði og 
iðnaði. Á hinn bóginn varð litils háttar 
aukning í íbúðarbyggingum, en opinberar 
framkvæmdir jukust enn nokkuð, einkum 
vegna mikilla raforkuframkvæmda. 

Mikil lœkkun viðskiptahallans 
Sá afturbati í viðskiptakjörum og þjóð-

arframleiðslu samfara aðhaldi í þróun út-
gjalda og tekna, sem ég hef nú gert stutt-
lega grein fyrir, skilaði þeim meginárangri 
í þjóðarbúskapnum á síðastliðnu ári, að 
það tókst að lækka viðskiptahallann úr 
11—12% af þjóðarframleiðslunni, sem 
hann hafði numið tvö ár i röð, niður í tæplega 2%. Þótt erlendar skuldir hafi enn 
vaxið verulega og gjaldeyrisstaðan sé veik, 
eins og ég mun víkja að nánar hér á eftir, 
urðu umskiptin í þessum efnum meiri en 
nokkur þorði að vona í upphafi ársins, og 
með þeim hefur verið tekið stórt skref 
frá þeirri bráðu hættu, sem vofði yfir 
efnahagslegu sjálfstæði Íslendinga, ef við-
skiptahallinn við útlönd hefði haldizt á 
svipuðu stigi og árin tvö á undan. Mun 
ég nú stuttlega rekja helztu stærðir í þróun greiðslujafnaðar á árinu 1976. 

Heildarverðmæti vöruútflutnings nam 
73,5 milljörðum reiknað á meðalgengi árs-
ins, en það samsvarar nálægt 37% hækk-
un frá fyrra ári, ef reiknað er til sama 
gegnis bæði árin. Hlutfallslega varð aukn-
ingin mest á álútflutningi, eða 116%, en 
meðalaukning á útflutningsverðmæti 
sjávarafurða, sem að sjálfsögðu eru þyngst-
ar á metunum, nam 26%. Rúmlega tveir 
þriðju þeirrar aukningar stafaði af hækk-
un á verðlagi sjávarafurða í erlendum 
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gjaldeyri, en hún nam 18,2%, en tæpur 
þriðjurigur var magnaukning. Útflutning-
ur annarra iðnaðarvara en áls jókst um 
33% á árinu, en landbúnaðarafurða um 
20%. 

Verðmæti vöruinnflutnings nam á árinu 
78,1 milljarði króna, reiknað fob. og á með-
algengi ársins, en það er 1,3% lækkun 
miðað við árið áður, reiknað til sama geng-
is. Stafaði öll lækkunin af minni innflutn-
ingi sérstakra fjárfestingarvara, einkum 
skipa og minni rekstrarvöruinnflutningi 
vegna álbræðslunnar. Á hinn bóginn varð 
nokkur aukning á verðmæti almenns vöru-
innflutnings eða rúm 4% miðað við fast 
meðalgengi. En þar sem innflutningsverð-
lag hækkaði um nálægt 5%, hefur inn-
flutningur lækkað örlítið að magni. Kem-
ur hér fram árangur þess aðhalds á þróun 
þjóðarútgjalda, sem ég hef þegar vikið að. 
Hins vegar sýna innflutningstölur ljóslega, 
að eftirspurn eftir innflutningi fór veru-
lega vaxandi, þegar á árið leið. Er það i 
samræmi við þá skoðun, að lágpunkti í eft-
irspurn og þjóðarframleiðslu hafi verið 
náð á fyrri hluta ársins, en endurvakinn 
hagvöxtur og uppsveifla í eftirspurn og 
ráðstöfunartekjum hafi farið að setja æ 
meiri svip á þróun efnahagsmála, eftir því 
sem seig á síðara helming ársins. 

Samkvæmt bráðabirgðatölum varð þjón-

ustujöfnuðurinn hagstæður á síðastliðnu 
ári um 240 milljónir króna, en hafði verið 
óhagstæður um nálægt 900 millj. kr. árið 
1975 reiknað til meðalgengis síðasta árs. 
Hlutfallslega varð mest aukning á nettó-
tekjum af samgöngustarfsemi og viðskipt-
um við varnarliðið, en á móti jukust vaxta-
greiðslur til útlanda verulega. Heildar-
tekjur af þjónustuviðskiptum námu á árinu 
32 milljörðum króna, en þjónustugjöld 31,8 
milljörðum. 

Séu allar þær tölur, sem ég hef nú rak-
ið, um viðskipti með vörur og þjónustu, 
teknar saman, kemur í ljós, að viðskipta-
hallinn við útlönd hefur numið á árinu 4,4 
milljörðum króna, en árið 1975 hafði hall-
inn numið rúmum 24 milljörðum, einnig 
reiknað til meðalviðskiptagengis síðasta árs. 
Sem hlutfall af þjóðarframleiðslu lækkaði 
því viðskiptahallinn frá fyrra ári úr 11,5% 
af verðmæti þjóðarframleiðslunnar niður 
í aðeins 1,7%. Þótt þessar tölur ýki hinn 
raunverulega bata örlítið, þar sem nokkur 
hluti hans stafar af birgðabreytingu hjá 
álverinu og minni innflutningi sérstakra 
fjárfestingarvara, breytir það ekki þeirri 
meginstaðreynd, að um stórfelld umskipti 
til hins betra var að ræða í viðskiptajöfn-
uði á síðastliðnu ári. Enn stóð þó eftir 
verulegur viðskiptahalli, sem jafna varð 
með erlendum lántökum. 
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Erlendar lántökur og gjaldeyrisstaða 

Fjármagnsjöfnuðurinn, þ.e.a.s. nettó-
hreyfingar erlendra lána og hvers konar 
annarra fjármagnshreyfinga gagnvart út-
löndum, var hagstæður um 7,7 milljarða 
á árinu, sem er 3,3 milljörðum hærri fjár-
hæð en viðskiptahallanum nam. Batnaði 
því nettógjaldeyrisstaða bankanna sem 
nemur þeim mismun, þ.e.a.s. 3.350 millj 
kr. Mikilvægustu fjármagnshreyfingarnar 
eru erlendar lántökur, en á árinu voru 
notuð ný erlend lán að fjárhæð 19 mill-
jarðar króna, en þar komu á móti endur-
greiðslur eldri lána að fjárhæð 8,2 mill-
jarðar, svo að heildarskuldir þjóðarbúsins 
i formi fastra erlendra lána jukust um 10,8 
milljarða á árinu, en það er um 40% 
minni skuldaaukning en á árinu á undan. 
í árslok voru þó heildarskuldir þjóðarbús-
ins erlendis, reiknaðar á þágildandi gengi, 
komnar í 96 milljarða króna, sem jafngild-
ir nálægt 430 þús. króna á hvert manns-
barn í landinu. Vegna aukinna útflutn-
ingstekna jókst greiðslubyrðin minna á ár-
inu en við var búizt, en þó varð að verja 
nálægt 15% af heildargjaldeyristekjum 
ársins í vexti og afborganir af löngum er-
lendum lánum, og mun það hlutfall fara 
enn hækkandi á næstu árum. Vaxandi er-
lendar skuldir eru því enn eitt megin-
vandamálið í íslenzkum efnahagsmálum. 

Eins og áður segir batnaði nettógjald-
eyrisstaða bankanna um 3,4 milljarða 
króna á árinu. Þótt þessi bati stafaði í 
reynd eingöngu af erlendum lántökum, var 
engu að siður um vel þegna breytingu að 
ræða eftir stórfellda rýrnun gjaldeyris-
stöðunnar árin tvö á undan. Þrátt fyrir 
þennan bata, var þó gjaldeyrisstaðan enn 
neikvæð um 400 milljónir í árslok. Til þess 
að koma í veg fyrir, að þessi óhagstæða 
gjaldeyrisstaða hefði í för með sér hættu-
lega skerðingu á lausafjárstöðu þjóðarbús-
ins út á við, hefur Seðlabankinn á undan-
förnum tveimur árum gert ráðstafanir til 
þess að styrkja gjaldeyrisforðann, einkum 

með lántökum hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðn-
um. Tókst með þessu að auka gjaldeyris-
forðann verulega á síðastliðnu ári, og nam 
hann í árslok rúmum 15 milljörðum 
króna, sem er jafngildi um 80 millj. doll-
ara. Til viðbótar þessu hefur Seðlabankinn 
yfir allverulegum ónotuðum lánsheimild-
um að ráða erlendis, sem eiga ásamt gjald-
eyisforðanum að tryggja greiðslugetu 
þjóðarbúsins út á við og forða þeirri hættu, 
að Íslendingar geti ekki ætið staðið við 
skuldbindingar sínar erlendis þrátt fyrir 
hugsanlegar sveiflur í gjaldeyrisviðskipt-
um. 

Ég hef nú gert grein fyrir megindrátt-
unum í heildarþróun þjóðarbúskaparins á 
árinu 1976 og helztu stærðum þjóðhags-
reikninga og greiðslujafnaðar. Sá bati, sem 
þá átti sér stað, einkum í viðskiptajöfnuði, 
var vitaskuld ao verulegu leyti að þakka 
hagstæðari ytri skilyrðum, en honum 
hefði þó ekki verið náð, nema eimiig hefði 
komið til nauðsynlegt aðhald að þróun 
þjóðarútgjalda. Þetta tókst að tryggja með 
sæmilega viðunandi hætti. Annars vegar 
með launasamningunum í febrúar, sem 
þrátt fyrir verulega krónuhækkun launa, 
fólu í sér viðurkenningu á þeirri stað-
reynd, að ekki var svigrúm til aukningar 
á rauntekjum, eins og þá horfði um 
greiðslujöfnuð og framleiðsluþróun, en 
hins vegar með betra aðhaldi að þróun út-
lána og opinberra útgjalda innan ramma 
lánsfjáráætlunar, sem lögð var fram sam-
hliða lokaafgreiðslu fjárlaga. Með henni 
var sérstaklega að því stefnt að samræma 
aðgerðir í fjármálum og peningamálum, 
en á þvi hafði orðið mikill misbrestur árin 
tvö á undan. Þótt lánsfjáráætlunin fyrir 
árið 1976 væri frumsmið og hún reyndist 
ekki að öllu leyti reist á réttum forsendum, 
einkum að því er varðaði verðlagsþróun, 
er lítill vafi á því, að gerð hennar var um-
talsverð framför í skipulegri hagstjórn á 
sviði fjármála og peningamála. Mun ég nú 
rekja nokkra helztu þætti í þróun þessara 
mála á árinu. 
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Staða ríkissjóðs 

Eitt alvarlegasta vandamálið, sem við 
hafði verið að etja í stjórn fjármála á árun-
um 1974 og 1975 var mikil og vaxandi 
greiðsluhalli ríkissjóðs, en meginhluti hans 
kom fram í skuldasöfnun við Seðlabank-
ann. Í lok ársins 1975 voru nettóskuldir 
rikissjóðs og rikisstofnana við Seðlabank-
ann orðnir rúmir 10 milljarðar króna, og 
hafði svo til öll sú skuld orðið til á tveimur 
árum. Mjög mikilsverður árangur náðist í 
því að stemma stigu við þessari óheilla-
þróun i fjármálum ríkisins á síðastliðnu 
ári, þótt ekki tækist að bæta stöðuna við 
Seðlabankann, eins og að hafði verið 
stefnt. Til dæmis um umskiptin má nefna, 
að aðeins vantaði rúmar 100 milljónir á, 
að rekstrarjöfnuður næðist hjá ríkissjóði 
á árinu í stað yfir 8 milljarða halla árið 
áður. Vegna allmikilla breytinga á stöðu 
ríkissjóðs gagnvart ýmsum viðskiptaaðil-
um utan rekstrarreiknings, endurspeglaðist 
bætt rekstrarafkoma ekki að fullu i stöð-
unni gagnvart S e ð l a b a n k a n L i m , og jukust 
skuldir ríkissjóðs gagnvart bankanum á ár-
inu um tæpar 1100 milljónir króna, ef 
gengisuppfærsla er frá talin. Engu að síð-
ur var hér vissulega um mjög mikla breyt-
ingu til batnaðar að ræða, miðað við fyrra 

ár, þegar skuldaaukning ríkissjóðs við 
bankann nam 5,6 milljörðum, reiknuð á 
sama hátt. Mikilvægt er, að áframhald 
verði á þessari þróun og rikissjóður geti 
farið að bæta stöðu sína við Seðlabankann 
að nýju, þar sem hinar miklu skuldir rik-
issjóðs þrengja mjög svigrúm bankakerfis-
ins bæði til að bæta gjaldeyrisstöðuna við 
útlönd og að sinna þörfum atvinnuveganna 
fyrir aukið rekstrarfé. 

Auk bættrar stöðu ríkissjóðs sjálfs, var 
að því stefnt á árinu 1976 að draga úr láns-
fjármögnuðum opinberum framkvæmdum 
bæði til þess að geta veitt atvinnuvegunum 
meiri forgang um lánsfé og í þvi skyni að 
draga úr erlendum lántökum. Ekki tókst að 
ná þessu marki, þar sem opinberar fram-
kvæmdir jukust enn á árinu, einkum 
vegna meiri kostnaðar við orkufram-
kvæmdir en áætlað hafði verið. Á móti 
þessu kom hins vegar frestun framkvæmda við Járnblendiverksmiðjuna við 
Grundartanga, og fóru erlendar lántökur 
í heild þvi ekki fram úr settu marki. Reikn-
að í erlendum gjaldeyri minnkaði notkun 
nýs erlends lánsfjár um einn fimmta frá 
árinu áður . 

Útlán fjárfestingarlánasjóða höfðu farið 
mjög fram úr þvi, sem að hafði verið stefnt 
á árinu 1975, og var því í lánsfjáráætlun 
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síðastliðins árs lögð mikil áherzla á að 
samræma þau öðrum þáttum peninga-
mála. Var upphaflega stefnt að því, að ný 
lán sjóðanna yrðu 13% meiri en árið áð-
ur. Ekki tókst að ná þessu marki, og varð 
útlánaaukning fjárfestingarlánas j óðanna 
í heild rúmlega 20% miðað \dð fyrra ár. 
Þessi breyting var þó ekki meiri en sem 
svaraði þeirri verðþenslu umfram for-
sendur áætlunarinnar, sem átti sér 
stað á árinu. Náðist þvi einnig í þessu 
efni viðunandi árangur, enda tókst 
að draga verulega úr erlendri lánsfjár-
mögnun sjóðanna. Ýmis vandamál er þó 
ennþá við að etja i rekstri fjárfestingar-
lánasjóðanna, einkum vegna ófullnægjandi 
eiginfjármyndunar. Haldið var áfram á 
árinu að endurskoða lánskjör sjóðanna í 
þvi skyni að færa þau til samræmis við 
kostnað þess fjármagns, sem þeir fá til 
endurlána. Nokkuð vannst á í því efni, en 
þörf er frekari breytinga bæði til þess að 
styrkja fjárhag sjóðanna og samræma láns-
kjör þau, sem atvinnuvegirnir njóta hver 
um sig. 

Þróun peningamála 

Í lánsfjáráætlun var sú stefna mörkuð 
í peningamálum, að peningamagn og út-
lán skyldu aukast heldur hægar en næmi 
aukningu þjóðarframleiðslu á verðlagi 
hvers tima. Í samræmi við þetta var i 
samningum við viðskiptabankana ákveðið 
að stefna að 15% hámarksaukningu útlána 
á árinu, en þá var reiknað með þvi, að 
þjóðarframleiðslan stæði nokkurn veginn í 
stað, en að hækkun innlends verðlags yrði 
ekki mikið yfir 15%. Eftir að launasamn-
ingarnir í febrúar lágu fyrir og einnig varð 
ljóst, að verulegar verðhækkanir höfðu 
frestazt vegna hertra ákvæða í verðlags-
málum á síðara helmingi ársins 1975, var 
fyrirsjáanlegt, að verðbólga yrði mun meiri 
á árinu en gert hafði verið ráð fyrir í for-
sendum lánsfjáráætlunar. Þótti því óhjá-
kvæmilegt að endurskoða útlánastefnuna 

með tilliti til aukinnar rekstrarfjárþarfar 
atvinnuveganna, og var í apríl um það 
samið að hækka útlánahámarkið á árinu 
úr 15% i 20%. Jafnframt var ákveðið að 
hækka bindiskyldu innlánsstofnana úr 
23 % í 25% af heildarinnstæðum, auk 
þess sem vextir voru hækkaðir með þeim 
hætti að taka upp nýja innlánsreikninga 
með nokkurs konar verðtryggingu í formi 
vaxtaauka. Mun ég vikja nánar að þessu 
hvoru tveggja siðar. 

Á öðrum og þriðja ársfjórðungi virtust 
útlán innlánsstofnana stefna langt um-
fram þau mörk, sem um hafði verið sam-
ið, en mjög dró úr aukningunni síðustu 
mánuði ársins, og yfir árið í heild reynd-
ist útlánaaukningin 26%, sem er svipuð 
hlutfallsaukning og árið 1975. Þótt útlán 
innlánsstofnana færu þannig fram úr settu 
marki, hefur aukning þeirra varla verið 
þenslumyndandi á árinu, þar sem hún var 
verulega innan við hina almennu verð-
lagshækkun, sem nam yfir 30%. Einnig 
tókst innlánsstofnunum að bæta nokkuð 
stöðu sína gagnvart Seðlabankanum á ár-
inu. 

Aukning peningamagns í þrengri skiln-
ingi, þ.e.a.s. samtala seðla og myntar í 
umferð ásamt veltiinnlánum, var aðeins 
um 23% á árinu. Hins vegar varð umtals-
verð aukning á spariinnlánum, en þau 
hækkuðu um 36% samanborið við 27,3% 
árið 1975. Er þetta í fyrsta skipti síðan 
1972, sem sparifé hefur aukizt að raungildi. 
Er lítill vafi á því, að þessa breytingu má 
þakka hinum nýju vaxtaaukareikningum. 
sem teknir voru upp í maímánuði. Var 
þeim þegar vel tekið, og í árslok höfðu 
10,8 milljarðar króna safnazt á þessa 
reikninga, en það samsvarar 20% af heild-
arinnlánum á sparisjóðsreikningum, en 
77% af heildaraukningu þeirra á öllu ár-
inu. Sýnir þessi reynsla glögglega, að mik-
il þörf var orðin fyrir innlánsform, er 
veitti sparifjáreigendum sæmilega tryggingu gegn verðrýrnun sparifjár, en hún 
bendir einnig til þess, að vænlegasta leiðin 
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til þess að auka að nýju fjármagnsmynd-
un innan bankakerfisins, sem dregizt hefur 
saman að raunverulegu verðgildi um hátt 
í þriðjung á undanförnu yerðbólguskeiði, 
er að tryggja sparifjáreigendum yiðunandi 
ávöxtun á fé sinu. 

Ég hef nú þegar gerzt nokkuð langorður 
um þróun þjóðarbúskaparins á síðastliðnu 
ári og framkvæmd stefnunnar í peninga-
og lánsfjármálum. Tími er þvi kominn til 
þess að draga saman þræði þessa yfirlits og 
tengja þá efnahagsstöðunni í dag og þeim 
verkefnum og vanda, sem framundan bíða. 

Nýtt tímabil hagvaxtar 

Það fer ekki lengur milli mála, að ótví-
ræð þáttaskil hafa orðið í þjóðarbúskap 
Íslendinga á síðari helmingi síðastliðins 
árs, og nýtt tímabil hagvaxtar og aukinnar 
ráðstöfunartekna þjóðarinnar er hafið. Í 
þessu efni eigum við samleið með eða sigl-
um í kjölfar helztu viðskiptaþjóða okkar, er 
hafa á undanförnu hálfu öðru ári verið að 
hefja sig upp úr mestu efnahagslægð eftir-
striðsáranna. Þá bjartsýni, sem þessi umskipti hljóta að vekja í hugum manna, 
verðum við þó að tempra með raunsæju 
mati á efnahagslegri stöðu þjóðarinnar i 
dag og hagvaxtarhorfum í nánustu fram-
tið. 

Sannleikurinn er sá, að leiðin upp úr 
öldudalnum hefur reynzt flestum þjóðum 
heimsins torsóttari en oftast áður vegna 
þeirrar óvenjulegu verðbólgu og greiðslu-
jafnaðarvandamála, sem umrót undanfar-
inna ára hefur skilið eftir sig. Þótt nú sé 
liðið hátt á annað ár, síðan efnahagsbatinn 
hófst meðal helztu iðnaðarrikja, er fram-
leiðsluaukningin víða mjög hæg enn sem 
komið er og ekki horfur á, að aukning 
þjóðarframleiðslu nái nema þremur til fjór-
um prósentum á OECD svæðinu á þessu 
ári. Mun það ekki nægja til þess að draga 
svo að teljandi sé úr hinu alvarlega at-
vinnuleysi, sem nú ríkir víða um heim. 

Ekld er á það að treysta, að Íslendingar 

eigi á næstunni að vænta frekari bata í 
viðskiptakjörum og öðrum ytri skilyrðum 
útflutningsatvinnuveganna við þessar að-
stæður. Hafa verður i huga, að hækkunin 
á verðlagi fiskafurða á heimsmarkaði hef-
ur orðið mun meiri á undanförnu ári en 
við mátti búast með tilliti til almennrar 
þróunar eftirspurnar í heiminum. Verðlag 
þeirra er nú tiltölulega hátt og hefur 
hækkað meira en verð á öðrum hliðstæð-
um matvælum, svo að minni líkindi eru 
til, að það hækki enn frekar. Einnig bendir 
nú flest til þess, að sókn í ýmsa mikilvæga fiskistofna sé þegar komin á yztu 
þolanleg mörk. Hagstæð framleiðsluskil-
yrði, það sem af er árinu, ættu þó ásamt 
svipuðum viðskiptakjörum og nú ríkja og 
hóflegri aukningu almennrar eftirspurnar 
að nægja til þess, að á þessu ári náist um 
5% aukning þjóðartekna. Þótt nokkru af 
þessum hagvexti verði varið til þess að 
koma á jöfnuði í viðskiptum við útlönd, 
ætti í fyrsta skipti síðan 1973 að vera fyr-
ir hendi raunverulegt svigrúm til þess að 
auka þjóðarútgjöld án þess að það sé á 
kostnað stöðunnar við útlönd. Ekkert verk-
efni er nú brýnna í íslenzkum efnahags-
málum en að reyna að tryggja, að þetta 
svigrúm verði skynsamlega notað, en 
verði ekki gert að tilefni nýs kapphlaups 
um óhóflega aukningu tekna og útgjalda. 
En hversu vel tekst til í því efni, mun 
áreiðanlega ráðast öðru fremur af þeim 
launasamningum, sem nú standa yfir. 

Samkvæmt þeim fyrirætlunum, sem fel-
ast í lánsfjáráætlun, afgreiðslu fjárlaga og 
öðrum ákvörðunum um fjárfestingu og 
opinber útgjöld, er búizt við nokkrum sam-
drætti í fjárfestingu á þessu ári og tiltölu-
lega lítilli aukningu samneyzlu. Svigrúm á 
þvi að vera fyrir hendi til þess að einka-
neyzla geti aukizt a.m.k. sem svarar hlut-
fallslegri aukningu þjóðartekna á árinu. 
Skilyrði eru því tvímælalaust fyrir hendi 
til þess að á þessu ári verði umtalsverð 
aukning rauntekna, eða sem svarar 4-—5 % 
miðað við fyrra ár. Og er vissulega eðlilegt, 
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að reynt verði að veita þeirri kjarabót for-
gang í ráðstöfun þeirrar aukningar þjóðar-
tekna, sem nú má gera ráð fyrir. Vandinn 
í þessum efnum er hins vegar ekki sízt fólginn í því að koma í veg fyrir, að þessi 
kjarabót gerist með þeim hætti, að víxl-
hækkanir launa og verðlags hefjist að nýju, 
og verðbólgan taki aftur stefnu upp á við. 
Enginn vafi er á því, að það ætti að vera 
sameiginlegt hagsmunamál allra, sem hér 
eiga hlut að máli, launþega, atvinnurek-
enda og stjórnvalda, að koma í veg fyrir 
þessa hættu. Árangursríkasta leiðin að því 
marki væri fólgin í því, að launþegum 
væru tryggðar kjarabætur i öðru en bein-
um launahækkunum, t.d. með lækkun 
tekjuskatta og félagslegum umbótum. Ekki 
skal dómur lagður á það hér, hvaða svig-
rúm er fyrir hendi til slíkra aðgerða án 
þess að veiki fjárhagsstöðu ríkissjóðs um 
of, nema til komi aukin innlend fjáröflun, 
t.d. i 
í formi verðbréfaútgáfu eða nýrra 
skatttekna. Hér er þó svo mikið í húfi, að 
kanna verður hverja leið, sem leitt getur 
til skynsamlegra og heilbrigðra launa-
samninga. 

Aðhald í peningamálum 
Það er óneitanlega erfitt, á meðan svo 

mikil óvissa ríkir um launaákvarðanir og 
verðbólguþróun á þessu ári, að gera sér 
grein fyrir því, hverra aðgerða kunni að 
verða þörf í peningamálum til þess að 
tryggja þolanlegt jafnvægi í þjóðarbú-
skapnum. Tvö atriði tel ég þá sérstaka 
ástæðu til þess að fjalla um á þessum vett-
vangi. 

Í fyrsta lagi er mikil þörf á því, að 
bankarnir bregðist ekki þvi aðhaldi að þró-
un útlána, sem að er stefnt í lánsfjár-
áætlun, en útlánatölur fyrstu þriggja mán-
aða þessa árs spá því miður ekki góðu í þvi 
efni. Þó afturbatinn í þjóðarbúskapnum sé 
enn tiltölulega skammt á veg kominn, hef-
ur aukning útflutningstekna og meiri 
bjartsýni um þróun framleiðslu og tekna 
þegar haft í för með sér verulega eftir-

spurnarþenslu, sem greinilega má sjá af 
auknum viðskiptum og gjaldeyrissölu 
fyrstu þrjá mánuði ársins. Hagstæðari 
gjaldeyrisþróun hefur um leið bætt lausa-
fjárstöðu bankanna og ýtt undir aukna 
útlánastarfsemi. Hér fara saman öll merki 
uppsveiflu í eftirspurn og útlánum, eins og 
svo oft hefur átt sér stað hér á landi á 
þessu stigi hagsveiflunnar. Verði þessi upp-
sveifla mögnuð af gáleysi í útlánastarfsemi 
bankanna, eru öll líkindi til þess, að hvort 
tveggja gerist, verðbólga fari vaxandi og 
aukin eftirspurn eftir gjaldeyri leiði til 
þess, að viðskiptahallinn aukizt á ný í 
stað þess bata, sem full ástæða er að vænta, 
ef hóflega er á málum haldið. Bankastjórn 
Seðlabankans vill því enn brýna það fyrir 
stjórnendum banka og annarra innlánsstofnana, að þeir geri sitt ýtrasta til þess 
að ná þeim markmiðum, sem sett hafa 
verið í þessu efni í lánsfjáráætlun ríkis-
stjórnarinnar, og samkomulag hefur orðið 
um að fylgja. 

Í öðru lagi vil ég fjalla nokkuð um þau 
vandamál, sem verðbólguþróunin hefur 
haft í för með sér í starfsemi bankakerfis-
ins. Þótt menn hljóti enn að vona, að hófs 
verði gætt í þeim launasamningum, sem 
framundan eru, er óhugsandi, að unnt 
verði að draga úr verðbólgu á þessu og 
næsta ári nema tiltölulega hægt, eins og 
launa og verðlagsákvörðunum er háttað 
hér á landi. Eftir liðlega 30% verðbólgu 
á síðasta ári hefur verðþenslan sjatnað lítið 
eitt á fyrri hluta þessa árs, en verður þó 
varla undir 25%, þrátt fyrir tiltölulega 
hagstæð ytri skilyrði, en vegna batnandi 
viðskiptakjara hefur meðalgengi krónunn-
ar haldizt svo til óbreytt, það sem af er 
árinu. Bjartsýnustu spár, sem settar hafa 
verið fram í þessu efni gera þó ekki ráð 
fyrir þvi, að verðbólga komist niður fyrir 
20%, fyrr en síðast á þessu ári, en lítið 
þarf út af að bregða til þess, að hún yrði 
verulega meiri. Öll líkindi eru því til þess, 
að Íslendingar muni enn á þessu og lik-
lega næsta ári búa við tvisvar til þrisvar 
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sinnum meiri verðbólgu en allar helztu 
viðskiptaþjóðir þeirra. 

Áhrif verðbólgu á ráðstöfunarfé 
bankakerfisins 

Verðbólgan mun því enn um skeið setja 
svip sinn á alla þróun efnahagsmála hér 
á landi, en hvergi koma áhrif hennar þó 
fram með jafn óheillavænlegum hætti og 
í starfsemi banka og annarra fjármála-
stofnana. Sést það bezt á þeirri þróun, sem 
átt hefur sér stað í innlánum og útlánum 
bankanna í þeirri miklu verðbólgu, sem 
hér hefur geisað síðustu fjögur árin. Ég 
tel nauðsynlegt til skilnings á þeim vanda-
málum, sem hér er við að etja, að rekja 
nokkra meginþætti þeirrar sögu, þótt ýmis-legt af þvi hafi komið fram áður. 

Bankar og sparisjóðir eru að því leyti 
öðru visi settir en aðrar helztu fjármála-
stofnanir hér á landi, eins og t.d. fjárfest-
ingarlánasjóðir og lífeyrissjóðir, að svo til 
allt ráðstöfunarfé þeirra byggist á frjálsum 
innlögum almennings og fyrirtækja. Það er 
þvi ekki að undra, þótt miklar verðlags-
breytingar og sveiflur í raunvöxtum hafi 
skjótleg áhrif á fjárhagsgetu þeirra. Þetta 
hefur aldrei komið skýrar í ljós en á árun-
um 1973—1975, en á því tímabili reis alda 
verðbólgumiar hæst og raunverulegir vext-
ir af sparifé urðu neikvæðir um allt upp 
i 24%. Hafði þetta ekki aðeins í för með 
sér minni sparifjármyndun, heldur verulegan flótta fjár af bankareikningum yfir 
í kaup á fasteignum, bifreiðum og hvers 
konar neyzluvörum. Afleiðingarnar urðu 
þær, að raunverulegt ráðstöfunarfé banka-
kerfisins, reiknað sem hlutfall af þjóðar-
framleiðslu á hverjum tíma, fór sifellt 
lækkandi. Við upphaf þessa áratugs jafn-
giltu heildarinnstæður í innlánstofnunum 
um 40% af þjóðarframleiðslu á verðlagi 
þess árs. Þremur ármn seinna, 1975, hafði 
þetta hlutfall lækkað um nærri þriðjung 
og var komið ofan í 27%. Nokkur frekari 
lækkun átti sér stað á árinu 1976, en þó 
tókst á því ári bæði vegna minnkandi verð-

bólgu og bættra ávöxtunarkjara á sparifé 
í formi vaxtaaukareikninga að stöðva frek-
ari rýrnun að því er varðar innstæður á 
sparifjárreikningum. 

Til að gefa betri hugmynd um áhrif 
þessarar þróunar á útlánagetu bankakerf-
isins má nefna eftirfarandi tölur í lok síð-
astliðins árs voru heildarinnstæður inn-
lánsstofnana nálægt 69 milljarðar kr., en 
hefðu átt að vera um 103 milljarðar, ef 
þær hefðu haldizt í sama hlutfalli af verðmæti þjóðarframleiðslunnar, eins og þær 
voru í upphafi þessa áratugs, en mun hærri 
miðað við sum fyrri ár. Raunverulegur 
samdráttur ráðstöfunarfjár bankakerfisins 
á þessu tímabili nemur því um 34 milljörð-
um króna á núverandi verðlagi, og er ekki 
að undra, þótt þessi breyting hafi haft af-
drifarík áhrif á getu bankakerfisins til 
þess að sinna lánsfjárþörfum atvinnuveg-
anna. Að nokkru leyti hefur sá samdráttur innlends peningalegs sparnaðar, sem í 
þessu felst, komið fram í auknum erlend-
um lánlökum og rýrnun gjaldeyrisstöðu, 
en að nokkru leyti hlýtur hann að hafa 
þrengt að rekstrarfjárstöðu fyrirtækja. 

Skipting úlána milli atvinnuvega, 
lánsfjárskömmtun 

Jafnframt er á það að benda, að þessi 
samdráttur í útlánagetu bankanna hefur 
óhjákvæmilega haft áhrif á skiptingu láns-
fjár milli atvinnuvega og þá einkum þeim 
atvinnuvegum í óhag, sem njóta ekki að-
gangs að reglubundnum afurða- og rekstr-
arlánum. Reglum um endurkaup afurða-
lána hefur lítið verið breytt undanfarin ár, 
nema að því er varðar aukin endurkaup 
iðnaðarvíxla, en þessi lán hafa þó vegna 
aukins birgðahalds og verðbreytinga vaxið 
heldur hraðar en nemur verðmætisaukn-
ingu þjóðarframleiðslunnar. Þessi hlut-
fallslega aukning endurkaupa samfara 
minnkandi raunverulegu ráðstöfunarfé 
bankakerfisins hefur þvi leitt til þess, að 
endurkaupanleg afurðalán hafa farið ört 
hækkandi sem hlutfall af heildarútlánum 
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bankanna. Þannig voru þau innan við 13% 
af útlánum 1971, en voru komin í nálægt 
24 % um síðustu áramót. Sé við þetta bætt 
reglubundnum viðbótarlánum viðskipta-
bankanna er líklega ekki fjarri, að 30% 
af heildarútlánum viðskiptabankanna í lok 
síðastliðins árs hafi verið i formi reglu-
bundinna birgðalána til atvinnuveganna. 
Hefur þessi þróun vitaskuld þrengt enn 
aðgang annarra aðila að lánsfé bankanna 
og um leið haft áhrif i þá átt að draga úr 
hreyfanleika fjármagnsins á milli atvinnu-
vega. 

Til að standa undir hlutfallslega vax-
andi endurkaupum ár frá ári hefur Seðla-
bankinn á siðustu árum orðið að hækka 
innlánsbindingu svo að segja jafnt og þétt, 
og hefur hún þó tæpast staðið undir aukn-
ingu endurkaupa. Er nú svo komið, að 
bindiskylda innlánsstofnana er komin upp 
í 25 % af heildarinnlánum, en það er það 
hámark, sem hún má verða lögum sam-
kvæmt. Að óbreyttum lögum getur Seðla-
bankinn þvi ekki aukið endurkaup héðan 
í frá hraðar en nemur aukningu þess inn-
lánsfjár, sem bindingin er reiknuð af. 
Verði innlánsþróunin óhagstæð á næstunni, gæti orðið óhjákvæmilegt að lækka 
afurðalánin hlutfallslega miðað við afurða-
verðmæti, nema lögum verði breytt og 
Seðlabankanum leyft að auka bindiskyldu 
umfram 25 %. Ekki má heldur gleyma því, 
að innlánsbindingunni er ekki ætlað það 
hlutverk eitt að fjármagna endurkaup 
Seðlabankans, heldur er hún almennt 
stjórntæki í peningamálum til þess fallið 
að draga úr aukningu peningamagns og 
bæta gjaldeyrisstöðu. Þessa hvort tveggja 
getur einmitt orðið þörf nú á næstunni 
vegna vaxandi þenslu, sérstaklega ef ekki 
tekst að draga verulega úr skuldum ríkis-
sjóðs við Seðlabankann. 

Lánakröfur atvinnuveganna 
Hér er því vissulega komið að miklum 

vanda. Kröfur um aukningu afurðalána 
hafa verið venju fremur háværar að und-

anförnu, ekki sízt frá landbúnaðinum, og 
enn vantar allmikið á, að iðnaðurinn njóti 
í þessu efni sömu aðstöðu og hinir hefð-
bundnu atvinnuvegir. Það er því óhjá-
kvæmilegt, að þetta vandamál verði tekið 
til gaumgæfilegrar athugunar á næstunni 
og afstaða tekin til þess, hvort æskilegt sé 
að breyta lögum í þá átt að auka svigrúm 
Seðlabankans til þess að hækka bindingu 
og þá um leið afurðalánafyrirgreiðslu sína 
við atvinnuvegina, eða hvort. æskilegra sé 
að leita annarrar lausnar á þessum vanda. 
Mér virðist, að hér sé einkuin um tvo kosti 
að velja. 

Fyrri kosturinn er reyndar sá, sem ég 
hef nu lyst, þ.e.a.s. aukning almennrar 
bindiskyldu og enn frekari útfærsla af-
urða- og birgðalánakerfisins til þeirra at-
vinnuvega, sem taldir eru þurfa mest á 
þeim að halda. Út frá hagsmunasjónarmiði 
þeirra, sem forgangslána njóta, mundi slik 
breyting vafalaust vera talin hagstæð. Á 
hinn bóginn mundi hún enn auka þann 
hlut heildarútlána, sem veittur væri með 
sjálfvirkum hætti án mats á raunverulegri 
lánsþörf hverju sinni. Jafnframt yrði bæði 
þrengdur kostur allra annarra lántakenda 
og dregið úr ráðstöfunarrétti stjórnenda 
banka og sparisjóða á því fjármagni, sem 
innstæðueigendur hafa trúar þeim fyrir. 
Eftir þessari leið væri þvi stefnt út í enn 
meiri og formfastari skömmtun lánsfjár 
en við höfum hingað til átt við að búa. 

Raunhæfari og jafnari lánskjör 
Hin leiðin stefnir til gagnstæðrar áttar, 

þar sem markaðsöflin, þ.e.a.s. framboð og 
eftirspurn á lánsfé verði látin ráða mun 
meira en nú um útlánadreifinguna. Til að 
svo yrði, þyrftu einkum tvenns konar 
breytingar að koma frá þvi kerfi, sem við 
nú búum við. Í fyrsta lagi yrði að stefna 
að þvi að tryggja eigendum sparifjár, sem 
raunverulega fjármagna útlán bankanna, 
sómasamlega ávöxtun á fé sínu, svo að inn-
stæður í bönkum verði ætíð samkeppnishæfar við önnur sparnaðarform, sem al-
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menningur á kost á. Í öðru lagi þyrfti að 
stefna að því að jafna lánskjör sem mest, 
þannig að hætt yrði að ýta undir eftir-
spurn með óeðlilega hagstæðum lánskjör-
um. Með þessum hætti gæti tvennt áunn-
izt. Annars vegar ætti útlánageta banka-
kerfisins að geta aukizt verulega, en hins 
vegar ætti lánsféð að nýtast betur til arð-
bærs rekstrar og fjárfestingar, þar sem 
allir sætu við sama borð, og eðlilegir raun-
vextir væru greiddir af öllu lánsfé. 

Það er skoðun bankastjórnar Seðlabank-
ans, að reynsla undanfarinna ára vitni 
bezt um nauðsyn þess að fara í vaxandi 
mæli. inn á siðari leiðina, ef bankakerfið 
á að geta þróazt eðlilega og veitt öllum 
atvinnurekstri í landinu viðunandi þjón-
ustu. Á undanförnum tólf mánuðum hafa 
verið stigin tvö skref í þessa átt, sem ég 
held að bæði verði að teljast til verulegra 
bóta. Á ég þar annars vegar við hækkun 
innlánsvaxta með upptöku vaxtaaukareikninga og hins vegar jöfnun lánskjara á viðbótarlánum viðskiptabankanna til atvinnuveganna. Ég er þeirrar skoðunar, að halda 
verði áfram að þoka sig í sömu átt með 
enn frekari breytingum á vaxtakerfinu á 
næstu mánuðum. En því er ég orðinn 
margorður um þessi mál, að allar breytingar á lánskjörum og reglum koma við hags-
muni margra aðila. Það er því nauðsynlegt, 
að sem almennastur skilningur sé fyrir 
hendi á tilgangi þeirra og nauðsyn. 

Hagvöxtur og stöðugleiki í efnahagsmálum 
Hin óhagstæða þróun ráðstöfunarfjár 

bankakerfisins, sem ég hef nú gert að um-
talsefni, er gott dæmi um þann margvís-
lega vanda, sem undangengið verðbólgu-
skeið hefur skilið eftir sig. Þess vegna hlýt-
ur að reynast mun erfiðara en ella að 
tryggja, að í kjölfar afturbatans, sem kom-
inn er, fylgi tímabil eðlilegs hagvaxtar og 
stöðugleika í íslenzkum efnahagsmálum. 
Ef þetta á að takast, þarf einkum tvennt 
að koma til. 

Í fyrsta lagi verður að hafa hæfilegt 

taumhald á þróun tekna og útgjalda, svo 
að ekki stefni þegar út í nýtt tímabil um-
frameyðslu með vaxandi verðbólgu og 
greiðsluhalla. Eins og reynslan hefur þrá-
faldlega kennt okkur, skiptir í þessu efni 
hvort tveggja jafnmiklu máli, hófsemi í 
launaákvörðunum og aðhald í fjármálum 
ríkisins og peningamálum. Einnig er sér-
stök ástæða til að benda á, hve æskilegt 
er, að reynt verði að beita sjóðsöfnun í 
Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins til sveiflu-
jöfnunar, á meðan verðlag á erlendum 
mörkuðum helzt hagstætt. Þótt Verðjöfn-
unarsjóðurinn hafi ekki í undanfarinni 
hagsveiflu reynzt eins öflugt tæki til tekju-
jöfnunar og vonir stóðu til, gerði hann þó 
ótvírætt gagn bæði með því að jafna tekj-
ur í einstökum greinum sjávarútvegsins og 
með því að stuðla að aukningu gjaldeyris-
forðans, á meðan ytri skilyrði voru hag-
stæð. 

Í öðru lagi er nauðsynlegt að tryggja 
bæði aukna innlenda fjármagnsmyndun 
og sem bezta nýtingu þess fjármagns, sem 
til ráðstöfunar er til fjárfestingar og at-
vinnuuppbyggingar. Í ölduróti verðbólg-
unnar hefur óneitanlega margt farið úr 
skorðum í þessum efnum, raunhæft mat 
á arðsemi fjárfestingar hefur riðlazt, spá-
kaupmennska setið í fyrirrúmi fyrir ráð-
deildarsemi og peningalegur sparnaður 
þorrið. Að svo miklu leyti sem ekki tekst 
að draga úr verðbólgunni, verður að 
treysta á raunhæfa ávöxtun fjármagns, 
hvort sem er í formi verðtryggingar eða 
hreyfanlegra vaxta, til þess að hvetja til 
aukinnar myndunar innlends fjármagns, 
svo og til arðbærrar nýtingar þess. 

Eitt meginmarkmiðið í þessu efni er að 
draga úr notkun erlends lánsfjár með 
auknu framboði og hagkvæmri notkun inn-
lends sparnaðar. Einnig er ástæða til að 
ætla, að á næstu árum megi draga enn úr 
þeirri tegund fjárfestingar, sem háðust er 
erlendu fjármagni. Á undanförnum fjór-
um árum hefur fiskiskipafloti landsins t.d. 
eflzt svo, að frekari innflutningur skipa 
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kemur vart til greina, fyrr en fiskstofn-
arnir yið landið eru komnir úr þeirri 
hættu á ofveiði, sem nú vofir yfir. í raf-
orkumálum og hitaveituframkvæmdum 
er einnig verið að ljúka eða langt komið 
áföngum, sem bæði spara mikla innflutta 
orku og skapa grundvöll almennrar fram-
leiðsluaukningar. Einnig í þessum greinum 
má því búast við minnkandi þörf fyrir erlent lánsfé frá því, sem verið hefur nú að 
undanförnu. 

Ég er þá kominn að lokum þessa máls, 
þar sem ég hef reynt að draga upp nokkra 
mynd af þróun liðins árs og meta horf-

urnar framundan. Sú mynd hefur bæði 
ljósar og dökkar hliðar. Enn er við mikil 
vandamál að striða, sem rekja má til erfið-
leika siðustu ára. Nú stefnir hins vegar 
ótvírætt til framfara á nýjan leik. Ef ekki 
slær í bakseglin varðandi ytri skilyrði þjóðarbúskaparins og fylgt er raunsærri og hófsamlegri stefnu í útgjöldum og tekjuá-
kvörðunum, ætti að vera unnt að tryggja 
hvort tveggja í senn, batnandi lífskjör og 
sterkari stöðu þjóðarbúsins út á við. Eins 
og svo oft áður er árangurinn fyrst og 
fremst undir okkur sjálfum kominn. 



Sigurgeir Jónsson: 

Vextir o g verð trygg ing á 
f j á rmagnsmarkað i 

Eftirfarandi grein er að mestu samhljóða erindi, sem 
flutt var hjá Félagi viðskiptafræðinga og hagfræðinga 16. 
mars sl. 

Misskilningur um vexti. 
Ávöxtun fjármagns er ofarlega á baugi 

um þessar mundir og málin rædd frá ýms-
um Miðum en af misjafnlega miklum 
skilningi og raunsæi. Nafnvextir eru auð-
vitað háir hér á landi vegna langvarandi 
og mikillar verðbólgu, en eftir að tekið 
hefur verið tillit til verðrýrnunar peninga 
hafa raunvextir yfirleitt verið neikvæðir 
í reynd. Það er fyrsti misskilningurinn að 
gera ekki greinarmun á nafnvöxtmn og 
raunvöxtum í verðbólgu. Háir vextir fær-
ast á rekstur sem kostnaður, en síðan er 
yfirleitt ekki tekið tillit til verðhækkunar 
þeirra verðmæta, sem lánsféð er notað til 
að afla. 

Annar misskilningur er sá, að hægt sé að 
lækka útlánsvexti til lántakenda, án 
þess að ávöxtun til fjármagnseiganda 
þurfi að lækka á móti. Þetta eru sennilega 
leifar af trú frumstæðra þjóðflokka á að 
hægt sé að fá verðmæti af himnum send 
fyrir ekki neitt. Svipaðs eðlis er trú á 
miklar kauphækkanir, sem takast eiga af 
ímynduðum stórgróða atvinnurekenda eða 
kröfugerð á hið opinbera, án þess að munað 
sé eftir þvi að leggja þarf á skatta til að 
standa undir ríkisútgjöldum. Okkur Íslendingum virðist vera sérlega hætt við að trúa 

gagnrýnislitið á svona kenningar. 
Ný útgáfa af þessum misskilningi hefur 

komið fram á síðustu mánuðum. Hún er 
þannig, að fjármagnskostnaður lánþega 
verði lægri, ef beitt sé verðtryggingu og 
lágum vöxtum í stað hárra vaxta ein-
göngu. Hins vegar hafa ekki verið lögð 
fram nein útreiknuð dæmi á þessum mis-
mun málinu til stuðnings, enda er að sjálf-
sögðu enginn kostnaðarmunur á þessu 
tvennu að öðru jöfnu. 

Þriðji misskilningurinn er sá, að at-
vinnurekendur telja það leið til þess að 
bæta hag sinn í heild að lækka vexti inn-
anlands enn lengra niður fyrir markaðs-
verð en orðið er. Flestir virðast sammála 
þessu bjargráði um þessar mundir, þótt 
tillit til hagsmuna sparifjáreigenda vegi 
sjálfsagt þyngra á metunum og ekki verði 
úr vaxtalækkun að sinni. Vaxtalækkun 
væri að sjálfsögðu ávinningur fyrir þau 
fyrirtæki og atvinnugreinar, sem sitja fyrir 
um það takmarkaða fjármagn, sem til ráð-
stöfunar er við þessar aðstæður. Það stoð-
ar hins vegar lítið fyrir hinn almenna 
kaupanda, að vara sé ódýr, ef hún fæst 
ekki eða ekki í þeim mæli, sem hagkvæmt 
er að nota hana, eins og var hér oft á haftaárunum og gildir það einnig um lánsfé. 
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Þess vegna getur atvinnulífið í heild ekki 
hagnast á þvi nema stutta stund, að vöxt-
um sé haldið fyrir neðan markaðsverð. 
Þegar frá liður tapar heildin beinlínis á 
sliku, eins og komið verður betur að síðar. 

Fjórði misskilningurinn er beinlínis 
raunalegur. Verkalýðsfélögin virðast telja 
það umbjóðendum sínum í hag að vextir 
verði lækkaðir frá þvi sem nú er og senni-
lega að þeir séu sem allra lægstir. Hér 
væri raunverulega fyrst og fremst um til 
færslu að ræða frá sparifjáreigendum og 
almennum skattgreiðendum fyrst til fyrir-
tækja í hlutfalli við skuldir þeirra og sið-
an vonandi til launþega að mestu leyti. 
Það má sjálfsagt deila um, hversu skyn-
samleg og réttlát slík tilfærsla sé. Hún 
kemur harðast niður á sparifjáreigendum, 
sem lágar eða engar launatekjur hafa, og 
aðalávinningurinn rennur til þeirra at-
vinnurekenda, sem skuldugastir eru. 

Ég tel að það sé mikill misskilningur 
og alveg sérstaklega hjá verkalýðshreyf-
ingunni að stuðla að því, að raunvextir séu 
lægri en markaðurinn segir til um. Þessi 
misskilningur er öllum launþegum til 
skaða og það í vaxandi mæli eftir því sem 
raunvöxtum er haldið lengur langt undir 
eðlilegu markaðsverði. Þessi stefna er á 
góðri leið með að kyrkja íslenska banka-
kerfið þannig, að það getur ekki veitt at-
vinnulífinu eðlilega fjármagnsþjónustu. 
Jafnframt er við slikar aðstæður engin 
leið að tryggja, að arðvænlegasta fjárfest-
ingin verði að jafnaði fyrir valinu við 
ákvarðanir um útlán. Afleiðingin, þegar 
yfir nokkurn tíma er litið, verður minni 
og jafnframt afkastaminni fjárfesting en 
ella og þar með minni vöxtur þjóðartekna 
í heild, en vöxtur þjóðartekna ár frá ári 
er að sjálfsögðu eini raunhæfi grundvöllurinn undir hækkun rauntekna launþega, 
þegar til lengdar lætur. 

Það er einkum sá misskilningur, að lágir 
vextir séu atvinnurekendum og launþegum í hag, sem ég mun gera að umtalsefni 
hér á eftir. Hann er einn þáttur í þeim 

takmarkaða almenna skilningi, sem ríkir 
hér á landi á fjármagnsmarkaðinum og 
eðli hans og þeim möguleikum, sem hann 
hefur upp á að bjóða, ef honum er sýnd 
full ræktarsemi og vextir og verðtrygging 
notuð á skynsamlegan hátt sem hagstjórn-
artæki. 

Vextir og gengi. 
Á ýmsan hátt er viðhorfum til ávöxtun-

ar fjármagns líkt farið og litið var á gengið 
fram til ársins 1960, áður en tekið var upp 
jafnvægisgengi eða þvi sem næst, þó að 
það væri fastbundið stofngengi lengi á 
eftir. Enn meiri framför hefur orðið á þvi 
sviði á allra siðustu árum með sveigjan-
legri gengisskráningu. Eins og flestir 
þekkja af eigin raun, sem komnir eru um 
eða yfir fertugt, var á aldarfjórðungnum 
fyrir 1960 komið upp viðamiklu misvægis-
kerfi í viðskiptum með erlendan gjaldeyri. 
Hann var yfirleitt keyptur og seldur á 
verði talsvert midir eðlilegu markaðsverði 
og úthlutað pólitiskt með ýmiss konar á-
lögum og að verulegu leyti eftir gömlum 
og steinrunnum farvegum. Við hliðina 
blómstraði svartur markaður, stundum 
með margföldu nafnverði. Löngu eftir að 
nágrannaþjóðirnar höfðu komið upp hjá 
sér frjálsri innflutnings- og gjaldeyris-
verslun, töldu flestir ábyrgir íslenskir ráðamenn, að eftirspurn eftir gjaldeyri væri 
óseðjandi og að útilokað væri að reka 
frjálsa utanrikis- og gjaldeyrisverzlun við 
það, sem kallaðar voru hinar sérstöku ís-
lensku aðstæður, Er ekki laust við, að enn 
eimi eftir af þessum hugsunarhætti, sér-
staklega hjá þeim, sem komust til vits og 
ára, meðan þetta kerfi var í algleymingi. 

Loks tóku menn rögg á sig, þegar flest-
um var orðið ljóst, að kerfið hafði gengið 
sér til húðar, og framkvæmdu hið ófram-
kvæmanlega og breyttu genginu i einu 
stökki þannig, að nokkurn veginn varð 
jafnvægi milli framboðs og eftirspurnar. 
Jafnframt voru gerðar nauðsynlegar að-
haldsaðgerðir í peninga- og ríkisfjármál-
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um og fengin gjaldeyrislán til þess að taka 
af fyrstu sveifluna. Síðan hefur þetta geng-
ið þokkalega, þótt mikil áföll af ýmsu tagi 
hafi reynt á kerfið, enda hefur röggsam-
lega verið gengið fram í því að viðhalda 
eðlilegu gengi gjaldmiðilsins þrátt fyrir 
miklar innlendar verðhækkanir. Það er 
erfitt að gera sér í hugarlund, hvað þetta 
var gífurlega mikið pólitiskt átak á þessum 
tíma. Gegn brjóstviti, fordómum og rót-
grónum hagsmunum ýmissa forréttindaað-
ila var aðeins hægt að tefla fram hagfræði-
legum niðurstöðum og langri jákvæðri 
reynslu erlendis, en hvorugt vegur yfirleitt 
þungt við ákvarðanatöku. 

Langvarandi misvœgi og skömmtun. 
Spyrja má, hvaða ástæður séu fyrir þvi, 

að enn sé við lýði misvægi á fjármagns-
markaðinum, sem fylgi að því er talið er, 
óseðjandi eftirspurn eftir lánsfé og nei-
kvæðir opinberir raunvextir, þegar liðnir 
eru nærri þvi tveir áratugir síðan opinbert 
jafnvægisgengi var tekið upp á gjaldeyris-
markaðinum. Ástæðurnar eru vafalaust 
margar, en ég vil nefna hér nokkrar hugs-
anlegar skýringar. 

Í fyrsta lagi held ég, að mjög víða skorti 
skilning á þvi, að hér sé i raun og veru 
um markað að ræða með framboð og eftir-
spurn, sem verð, þ.e.a.s. ávöxtun, hefur 
áhrif á. Hér er um að ræða markað fyrir 
afnot af fjármagni, þar sem leigan er vext-
irnir. Þetta liggur ekki eins ljóst fyrir eins 
og við kaup og sölu á gjaldeyri eða vörum. 

Í öðru lagi hafa afleiðingarnar af mis-
vægi og stöðnun á fjármagnsmarkaðinum 
til skamms tíma ekki verið eins áþreifan-
legar eins og á gjaldeyrismarkaðinum. Út-
flutningsframleiðslan stöðvast, ef gengið 
fer mikið úr skorðum, og erfitt er að leysa 
málið með millifærslum til lengdar. Síðan 
lætur gjaldeyrisskorturinn ekki á sér 
standa, og kerfið kemst í þrot, áður en 
langur tími liður. 

Misnotkun fjármagnsmarkaðarins hefur 

getað haldið miklu lengur áfram, án þess 
að neitt raunverulega stöðvaðist í landinu. 
Fé, sem annars hefði getað farið um mark-
aðinn til fjárfestingar, var fest beint af 
eigendum sínum með einhverjum hætti 
eða það fór beint í neyslu. Þess í stað hefur 
fjár verið aflað erlendis frá eða með ýmiss 
konar sköttum og því ráðstafað til fjárfest-
ingar af pólitískum aðilum. Á svipaðan 
hátt var á sínum tíma sennilega hægt að 
halda áfram misnotkun gjaldeyrismarkað-
arins lengur en ella með skattlagningu, 
millifærslum og erlendum lántökum. 

Það er fyrst nú nýlega, að ástandið á 
fjármagnsmarkaðinum er farið að valda 
verulegum áhyggjum. Til þess liggja aðal-
lega þrjár ástæður. Í fyrsta lagi hefur 
bankakerfið beinlínis skroppið saman um 
þriðjung á örfáum árum í samanburði við 
þjóðarframleiðslu og hefur því ekki lengur 
bolmagn til þess að veita atvinnulífinu 
sömu þjónustu og áður. Var hún þó talin 
ófullnægjandi fyrir. Í öðru lagi hafa er-
lendar skuldir til langs tíma vaxið svo mjög 
á síðustu árum, að varla er mildu á bæt-
andi. Þær nálgast nú 40% af þjóðarfram-
leiðslu. Í þriðja lagi eru uppi vaxandi kröfur um takmörkun á skattlagningu og ríkisumsvifum. Ýmislegt bendir þvi til að hliðstæðar aðstæður séu að skapast á lánsfjármarkaði eins og urðu á markaði fyrir 
gjaldeyri fyrir tveimur áratugum og ekki 
verði komist miklu lengra á sömu brautinni án stærri áfalla. Við slikar aðstæður er 
óhjákvæmilegt að horfast i augu við vandamálin. 

Þriðja ástæðan til þess að misvægisþró-
unin á fjármagnsmarkaðinum hefur staðið 
svo lengi, sem raun ber vitni, er takmark-
aður skilningur eða sannfæring fyrir því, 
hvaða ávinning það hefði í för með sér að 
skapa og viðhalda jafnvægisástandi á fjár-
magnsmarkaði við nútíma efnahagsskil-
yrði hér á landi. Að sjálfsögðu getur eng-
inn metið þetta af eigin reynslu, þar sem 
misvægi hefur ríkt allar götur siðan þjóð-
in komst í álnir. Hér er eingöngu við að 
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styðjast viðurkenndar hagfræðilegar nið-
urstöður og reynslu erlendra þjóða við 
svipaðar aðstæður. Vafasamt er, að menn 
verði á eitt sáttir um, að slíku sé að fullu 
treystandi og annað og meira þurfi að 
koma til. 

Viðskipti á fjármagnsmarkaði 
Hvers konar innláns- og útlánsstarfsemi 

og lánsfjármiðlun er í raun og veru við-
skipti með sérstaka tegund þjónustu þ.e.a.s. 
afnot af fjármagni. Yfirleitt eru þetta 
leigusamningar, þannig að sá, sem þjónust-
una selur, þ.e.a.s. selur afnot af fjármagni, 
heldur eignarrétti sinum en tekur leigu og 
vissa áhættuþóknun þ.e.a.s. vexti, meðan 
á afnotum stendur. Sá, sem leigir sér afnot 
af fjármagni, fær á leigutímanum tilkall til 
eða yfirráð yfir raunverulegum verðmæt-
um, svo sem fasteignum, skipum, vélum 
og tækjum og öðrum framleiðslu- eða 
ney slugögnum. 

Eins og á öðrum mörkuðum gildir það 
einnig á fjármagnsmarkaðinum, að við-
skipti ná ekki að þróast, nema til komi sér-
hæfðir milliliðir. Dæmi um fjármagns-
milliliði milli endanlegra markaðsaðila 
hér á landi eru bankar og sparisjóðir, fjár-
festingarlánastofnanir, lífeyrissjóðir og 
tryggingarfélög. Viða erlendis er miklu 
meiri sérhæfing og fleiri tegundir stofnana, 
sem annast miðlun og milligöngu á mark-
aðinum. Hlutverk allra þessara stofnana er 
geysilega mikilvægt, enda eru þær for-
senda þess, að markaðurinn geti gegnt 
hlutverki sínu. 

Forsenda viðskipta á fjármagnsmarkaði 
eins og á öðrum mörkuðum er að sjálf-
sögðu sú, að báðir aðilar hafi ávinning í 
einhverju formi af því að eiga viðskipti. 
Það er auðvelt að skilja hag lántakanda af 
þvi að leigja sér afnot af fjármagni. Hann 
getur lagt það í raunveruleg verðmæti, sem 
skila tekjum, eða notað það til að brúa erfitt 
bil í tekjustraumi sínum. 

Aftur á móti er erfiðara fyrir nútíma-

fólk að skilja ávinning þeirra, sem láta i 
té fjármagnsþjónustu oft gegn litlu sem 
engu endurgjaldi eins og á sér stað í pen-
ingakerfinu hjá þeim, sem eiga peninga og 
bankainnistæður. Þetta er miklu auðveld-
ara að skilja, ef menn njóta ekki þjónustu 
peningakerfis eða þar sem lánsfjármarkað-
ur er mjög frumstæður eins og var t.d. hér 
á landi um miðja siðustu öld. Þessu vanda-
máli er best lýst með orðum þeirra, sem 
þá voru uppi og samþykktu eftirfarandi 
ályktun um þetta efni á Þingvallafundi 
árið 1853: 

„Það hefir fyrir nokkru, og jafnvel 
fyrir laungu síðan verið kvartað yfir 
því, að menn, að minnsta kosti viðast 
hvar hér á landi, skorti ekki einungis 
peninga til að láta gánga manna ámilli, 
heldur einnig til þess, að greiða með 
hin opinberu gjöld. Þessar sömu um-
kvartanir hafa látið til sín heyra allt til 
þessa dags, og vér gétum eigi betur séð, 
enn að peningaskortur sé landi voru í 
flestum greinum, verzluninni, viðskipt-
um manna á milli, og öllum smáum og 
stórum framkvæmdum til sérlegrar fyr-
irstöðu, og knýjumst þess vegna til, að 
biðja hið heiðraða alþingi vort: 
að leggja á hagkvæm og hentug ráð til 
þess, að nægir peningar geti fengist til 
brúkunar í landinu." 
Ályktunin sýnir glöggan skilning á nyt-

semi peninga sem eignar. Til að eignast 
peninga voru menn reiðubúnir til að láta 
af hendi aðrar eignir og gæði. Menn töldu 
sig betur setta með nokkuð af peningum 
i höndunum. Það gerði þeim auðveldara 
fyrir um marghliða viðskipti. 

Með þessu móti eru látin af hendi raun-
veruleg verðmæti gegn skuldaviðurkenn-
ingu, sem er vaxtalaus í þokkabót. En á-
vinningurinn af þvi að hafa peninga í 
höndunum gerir meira en vega upp á 
móti þeirri fórn, sem felst í því að láta af 
hendi raunveruleg verðmæti í skiptum 
fyrir þá. 
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Sá aðili, sem gefur peningana út, getur 
um leið veitt ávísun á raunveruleg verð-
mæti, þ.e.a.s. veitt lán. Hér er því kominn 
vísir að peningakerfi, sem opnar nýja leið 
til birgðahalds og verklegra framkvæmda. 
Ekki er lengur nauðsynlegt að sami aðilinn 
spari og fjárfesti. Útgjöld takmarkast ekki 
lengur við eigin tekjur. Við það opnast alveg ný skilyrði til verkaskiptingar og hagvaxtar. Þeir aðilar, sem hafa hagstæðasta 
möguleika til arðvænlegrar fjárfestingar 
losna úr þeim viðjum, sem takmarkaður 
eigin sparnaður setur þeim og bæði magn 
fjárfestingar og um leið hagkvæmni hennar getur tekið stökkbreytingum, jafnvel í 
bláfátæku þjóðfélagi. 

Næsta stig í þróuninni er, að farið er 
að taka á móti innlánum, sem vextir eru 
greiddir af, og á móti þeim koma frekari 
útlán til fjárfestingar. Með þessu er stuðlað 
að enn frekari verkaskiptingu og viðskipt-
um milli sparenda og þeirra sem festa fé. 

Það er vafalaust engin tilviljun, að kröf-
ur um peninga og banka tóku að koma 
fram hér á landi um miðja síðustu öld. Þá 
var aldagamall hugsunarháttur farinn að 
breytast, þó að tæpast væri hægt að tala 
um, að efnahagsleg framþróun væri hafin. 
Þarna voru sjálfsagt á ferðinni siðbúin á-
hrif frá þeim breytingum, sem hófust i ná-
grannalöndunum 50-—100 árum áður, og 
voru undanfari nútíma efnahagsþróunar. 
Þetta bendir þó til þess að mönnurn hafi 
þá þegar verið ljóst samhengið milli starf-
semi peningakerfisins og efnahagslegra 
framfara . 

Fjármagnsmiðlun, sparnaður og 
fjárfesting. 

Nútíma fjármagnsmarkaður er geysi-
lega flókinn í allri uppbyggingu með mjög 
fjölbreytilegum sparnaðar- og lánsformum 
og mörgum tegundum milliliða og deili-
markaða, þannig að oft er orðið langt á 
inilli upprunalegs sparanda og endanlegs 
fjárfestingaraðila. Í grundvallaratriðum er 
þó um einfaldan hlut að ræða þ.e.a.s. miðl-

un á fé frá þeim annars vegar, sem á hverj-
um tíma telja sér hag í því að kaupa 

minna af vöru eða þjónustu en þeir selja, 
til hinna, sem telja sér hag í því að kaupa 
meira en þeir selja á sama tíma. Að sjálf-
sögðu hefur leigan fyrir afnot fjármagns, 
vextirnir, áhrif á það, hve langt menn telja 
sér hag í því að ganga í þessum viðskipt-
um, og hlutverk milliliðanna er fyrst og 
frernst að auðvelda þau á allan hátt og 
draga úr áhættu. Starfsemi milliliðanna 
kostar að vísu mikið, en auðséð er, að á-
vinningur af henni gerir miklu meira en 
vega upp á móti kostnaðinum. 

Gagnvart sparendum er það hlutverk 
milliliðanna að bjóða fram í rikum mæli 
sparnaðarform, sem fullnægja mismunandi 
þörfum þeirra sem best. Þau þurfa að vera 
með mismunandi blöndu af arðgjöf, timalengd, áhættu og misjafnlega innleysanleg 
eða seljanleg. Því betur sem milliliðum 
tekst til, þeim mun meiri sparnað tekst 
þeim að laða til sín, enda borgar sig þá sið-
ur fyrir fjármagnseigendur að festa fé sitt 
sjálfir eða nota það til neyslu. 

Gagnvart þeim, sem festa fé, er það hlutverk milliliðanna að bjóða fram sem mest 
fjármagn, og þau lánsform, lánstíma og 
aðra þjónustu, sem notendum fjármagns 
hentar best. Um leið er nauðsynlegt, að 
bestu fjárfestingarmöguleikarnir veljist úr 
og rekstur milliliðanna sé sem hagkvæm-
astur til þess að hægt sé að bjóða sparend-
um sem besta ávöxtun. Nauðsynlegt er, að 
vaxtamyndunin sé fullkomin, þannig að 
allir lántakendur greiði svipaða vexti. Með 
því móti einu er hægt að velja úr arðvæn-
legustu fjárfestinguna á hverjum tíma og 
hafna hinum lakari, þar sem margir aðilar 
eru á markaðinum. 

Í stuttu máli er hægt að segja, að það sé 
hlutverk fjármagnsmarkaðarins að laða 
fram sem mestan sparnað og ráðstafa hon-
um til þess að fjármagna arðsömustu fjár-
festingarmöguleikana. Þess vegna eru 
sterkar líkur til þess að ástandið á fjár-
magnsmarkaðinum á hverjum tíma hafi 
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bein áhrif á magn og gæði fjárfestingar 
og þar með á vöxt þjóðarframleiðslu og 
lífskjör. Jafnvægi á markaðnum tryggir 
að sjálfsögðu bestan árangur. 

Opinber íhlutun í vaxtamyndunina. 
Fjármagnsmarkaðir eru að sjálfsögðu 

misjafnlega fullkomnir og skiptast yfirleitt 
í margs konar undirmarkaði með mismun-
andi verðmyndun og vöxtum. Misvægi er 
algengt á þeim eins og öðrum mörkuðum 
vegna mismunandi fyrirætlana um fram-
boð og eftirspurn og breytast þá vextir á 
frjálsum mörkuðum þannig að stefnt getur 
í jafnvægi að nýju. Opinber íhlutun í 
vaxtamyndunina er algeng en hún veldur 
oftast misvægi á mörkuðum, svo að grípa 
þarf til sérstakrar skömmtunar eða úthlut-
unar í einhverju formi. Algengt er, að 
reynt sé að halda niðri vöxtum um tíma frá 
því, sem væri á frjálsum markaði. Afleiðingin verður óhjákvæmilega minni sparn-
aður til ráðstöfunar fyrir fjárfestingaraðila, og bæði minni og um leið lélegri fjárfesting í þjóðfélaginu, þannig að dregur úr 
vexti þjóðarframleiðslu. Það er sannarlega 
athyglisverð niðurstaða, ef hún er rétt, að 
lágir vextir geti dregið úr fjárfestingu og 
haldið niðri lífskjörum almennings. 

Því hefur reyndar verið haldið fram, að 
vextir af fjármagni séu langmikilvægasta 
verðið í öllu verðmyndunarkerfinu. íhlut-
un í vaxtamyndunina sé því viðsjálverðari 
en nokkur önnur íhlutun í efnahagsmál-
um. Hér á landi er gengið sjálfsagt ekki 
síður mikilvægt en vextirnir, en á báðum 
þessum sviðum er vafalaust þörf sérstakr-
ar aðgátar, ef ekki á að hljótast stórtjón af. 

Þegar til lengdar lætur er það þess vegna 
ein af leiðunum til að örva vöxt þjóðar-
framleiðslunnar að stefna að jafnvægi á 
fjármagnsmarkaði með svipuðum grund-
vallarvöxtum alls staðar á markaðinum. 
Rétt er að undirstrika það jafnframt í 
þessu sambandi, að stofnanir fjármagnsmarkaðarins þurfa að vera sem best starfi 

sínu vaxnar, bæði að því er varðar fram-
boð á sparnaðarformum og við ráðstöfun á 
fé til fjárfestingaraðila. Þetta er sú stefna, 
sem nágrannaþjóðir okkar hafa valið. Þar 
eru fjármagnsmarkaðir nokkurn veginn í 
jafnvægi án verulegrar skömmtunar um-
fram það, sem eðlilegt er vegna mismun-
andi lánstrausts aðila, 

Í hátekjuþjóðfélögum nútímans hafa 
stofnanir fjármagnsmarkaðarins gífurlega 
möguleika á því að laða til sín sparnað, 
enda veitir sparnaður öryggi og öryggi er 
nokkurs konar munaðarvara, sem fólk 
kaupir hlutfallslega meira af við hærri 
tekjur. Um leið eiga milliliðirnir að geta 
boðið upp á fjölbreytt sparnaðarform með 
góðri ávöxtun við eðlileg skilyrði, en hvort 
tveggja gerir sparnað ennþá eftirsóknar-
verðari fyrir almenning. Mér finnst ýmis-
legt benda til þess, að á þessu sviði séu 
miklir möguleikar ónotaðir hér á landi. 

Algengt er í nágrannalöndunum, að 
peningar og innstæðufé í innlánsstofnun-
um nemi um 60% þjóðarframleiðslu á 
móti um 30% hér á landi. Fyrir nokkrum 
árum voru peningar og innstæðufé hér 
talsvert hærra eða allt að 45% þjóðarframleiðslu. Jafnframt er í umferð í nágranna-
löndunum mikið af alls kyns vaxtabréfum 
og hlutabréfum, sérstaklega þar sem markaðir eru fullkomnastir eins og í Bretlandi 
og Bandaríkjunum. Raunveruleg ávöxtun 
sparnaður erlendis hefur yfirleitt verið 
miklu betri en hér á landi um langt skeið, 
þótt komið hafi fyrir að hún hafi verið 
neikvæð um tíma, þegar skyndilegar verðhækkanir hafa orðið. 

Verðbólga, vextir og verðtrygging. 
Ég vik þá að áhrifum verðbólgu á fjár-

magnsmarkaðinn. Vandinn er ekki fyrst 
og fremst verðbólgan sjálf, ef hún væri 
jöfn tímabil eftir tímabil eða svo nefnd 
hrein verðbólga. Eftir jafnri verðbólgu 
gæti markaðurinn lagað sig og einfaldlega 
tekið verðbólguna inn í vextina. Þessi teg-
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und verðbólgu er að sjálfsögðu aðeins 
fræðilegur möguleiki, sem ekki þarf að 
ræða frekar. 

Meginvandamálið við verðbólgu eru 
sjálfar verðsveiflurnar og sú óvissa, sem 
með þeim skapast imi raunverulegt verð-
gildi greiðslustrauma fram i tímann. í 
löndum, þar sem fjármagnsmarkaðir og 
vaxtamyndun er nokkurn veginn frjáls, 
hækka vextirnir og vega upp á móti verð-
rýrnun fjármagns að meðaltali yfir nokk-
urn tíma og veita nokkra raunverulega 
ávöxtun og endurgjald fyrir áhættu. Þessi 
aðlögun er að sjálfsögðu ófullkomin, og 
þrátt fyrir hærri vexti skaðar verðbólgan 
á ýmsan hátt starfsemi lánsfjármarkaðar-
ins þannig, að hann getur ekki gegnt hlut-
verki sinu til fulls. Sérstaklega eru það 
lánveitingar til langs tíma, sem takmark-
ast og hamlar það mjög á móti hvers konar 
arðvænlegri fjárfestingu, sem skilar sér til 
baka á löngum tíma. Lánsfé fæst ekki til 
nægilega langs tíma og annað hvort verður 
ekki úr slíkri fjárfestingu eða til hennar er 
aflað stuttra lána, sem síðan geta valdið 
alvarlegum greiðsluerfiðleikum eða jafnvel 
gjaldþroti fyrirtækja, sem þannig fara að. 
Svipuðu máli gegnir um fjáröflun til ýmiss 
konar nýjunga í atvinnulífinu. 

Í þessu sambandi er fróðlegt að líta til 
alþjóðalánamarkaðarins. Fyrir nokkrum 
árum var hægt að fá lán til 15—20 ára. 
Þá var verðbólga erlendis um eða undir 
5 % á ári. Fyrir 2-—3 árum voru verðhækkanir komnar í 10—15% á ári. Styttist þá 
lánstíminn niður í 6—7 ár og vextir hækk-
uðu verulega en þó ekki sem verðbólgunni 
næmi. Nú er heimsverðbólgan komin niður 
í um 5-—-7% og lán fást til allt að 15 ára, 
en vextir hafa ekki ennþá lækkað tilsvar-
andi. 

Stytting raunverulegs lánstíma í verð-
bólgu er í raun og veru meiri en í fljótu 
bragði sýnist vegna þess að hluti af hinum 
háu vöxtum er í reynd aukaafborgun af 
láninu. Þetta skiptir þó fyrst verulegu 

máli, þegar nafnvextir eru orðnir 15—20% 
eða meira. 

Það kemur fram á þessu, að jafnvel á 
tiltölulega frjálsum mörkuðum, þar sem 
vextir fela í sér verðbætur, skaðar verð-
bólgan starfsemi markaðarins. Hún minnkar umfang hans og torveldar sumar mikilvægar tegundir fjárfestingar. Þess vegna er 
oft stungið upp á því að draga verulega úr 
verðlagsóvissunni i samningum um fjármagn til langs tíma með því að tengja 
greiðslur samkvæmt þeim við einhverja 
vísitölu, þ.e.a.s. að koma á einhvers konar 
verðtryggingu. Þetta er að sjálfsögðu efst á 
baugi, þar sem verðbólga er það mikil að 
staðaldri að lán til langs tíma eru að hverfa 
af sjónarsviðinu. Sennilega er það einmitt 
í sambandi við fjármagnssamninga til 
langs tíma, sem verðtrygging á fyrst og 
fremst rétt á sér, en miklu síður í skemmri 
samningum, þar sem háir vextir einir geta 
verið fullnægjandi. 

Verðtrygging getur þó engan veginn 
skapað sama ástand og væri á fjármagns-
mörkuðum án verðbólgu. Hún er flókin í 
framkvæmd og þar með kostnaðarsöm og 
fyrir fáa aðila er hægt að finna vísitölu, 
sem eyðir allri verðlagsóvissu. En hún get-
ur vissulega verið nauðvörn til þess að 
bjarga hinum langa hluta markaðarins frá 
eyðileggingu við mikla og óreglulega verð-
bólgu. Þess vegna er það sennilega hæpin 
stefna að takmarka um of notkun vísitölu-
ákvæða í skuldabréfum til langs tíma. 

Neikvæðir raunvextir og 
peningaleg hnignun 

Í löndum, þar sem verðlagshömlum er 
beitt á lánsfjármarkaði og vöxtum haldið 
lægri en þeir væru við jafnvægisástand, 
bætist enn annað vandamál við. Raun-
vöxtum er haldið óeðlilega lágum eða þeir 
eru beinlínis neikvæðir, þar sem ekki er við 
ákvörðun vaxta tekið nægilegt tillit til 
rýrnunar höfuðstóls vegna verðbólgu. 
Þetta hefur, eins og flestir kannast við, 
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verið meginvandamál hér á landi áratug-
um saman, en þekkist miklu viðar, sérstak-lega í þróunarlöndunum. Í sjálfu sér er það 
ekki óeðlilegt að yfirvöld ákveði vexti, þar 
sem fjármagnsmarkaðir eru ófullkomnir. 
Hins vegar er það gifurlega vandasamt 
hlutverk, þar sem verðbólguástand ríkir og 
áhættan er yfirgnæfandi á þann veg, að 
raunvextir verði of lágir tímunum saman 
og langvarandi misvægi skapist á lánsfjár-
mörkuðum með óseðjandi eftirspurn eftir 
lánsfé og lánsfjárskömmtum. 

Afleiðingunum hef ég áður lýst að 
nokkru, en tel rétt að draga þær saman í 
örstuttu máli. Fjármagnsmarkaður tekur 
ekki eðlilegum framförum, hann staðnar 
eða jafnvel skreppur saman, vegna þess að 
það dregur úr framboði inn á hann, þegar 
raunveruleg ávöxtun fjármagnseigenda 
minnkar eða fé þeirra rýrnar beinlínis. 
Um leið dregur úr fjárfestingu á þann hátt, 
að margs konar arðbær fjárfesting kemst 
ekki í framkvæmd, en önnur annars óarðbær er fjármögnuð. Jafnframt fer fjárfestingin troðnar slóðir en nýbreytni á ekki 
upp á pallborðið. Við þetta dregur úr vexti 
þjóðarframleiðslu og framleiðni. Reynt er 
að vega á móti skorti á sparnaði með er-
lendum lántökum og skattlagningu en fyrr 
eða síðar tekur fyrir þá möguleika. Þetta 
er ekki fræðilegt yfirlit heldur hefur hafta-
og misvægisstefna á fjármagnsmarkaði 
raunverulega lamað eða beinlínis lagt í 
rúst bankakerfi ýmissa þróunarlanda, og 
ýmsir telja sig sjá svipuð sjúkdómseinkenni 
hér á landi. 

Dæmi um hnignun eða hrun peninga-
kerfa eru t.d. frá Argentínu, Chile og Brasi-liu, en að sjálfsögðu koma hér fleiri skýr-
ingar til. Verðbólga í Suður-Ameríku er 
víða svo mikil og sveiflukennd, að erfitt er 
að mæta henni með háum vöxtum. Í Arg-
entínu féll stærð bankakerfisins úr um 
50% af þjóðarframleiðslu um 1950 niður í 
24% 1964, en hækkaði síðan nokkuð aftur. 
í Chile hefur verðbólga verið landlæg síðan 
fyrir stríð og peningakerfið þar hefur 

sveiflast milli 10 og 20% af þjóðarfram-
leiðslu. Í Brasilíu hnignaði peningakerfinu 
úr 38% af þjóðarframleiðslu 1950 í 21% 
árið 1966. Eftir það var tekin upp ný 
stefna með jákvæðum raunvöxtum á 
bundnu sparifé, sem þó hefur ekki alltaf 
tekist að standa við. Kerfinu hefur þó 
ekki hnignað frekar síðan. Mörg fleiri 
dæmi má nefna um þetta, enda er hnignun og stöðnun peningakerfa mjög algeng 
í þróunarlöndum, sem misst hafa stjórn á 
verðlagi. 

Það hefur vakið athygli, að þar sem 
peningakerfi er í hnignun vegna neikvæðra 
raunvaxta fjölgar bönkum og bankaútibúum mjög. Bestu dæmin um slíkan ofvöxt eru frá Brasilíu og Uruguay, og einhver þróun í þessa átt virðist vera hafin 
hér á landi. 

Jákvœðir raunvextir og 
peningaleg uppbygging 

Reynsla ýmissa þjóða bendir til þess, að 
ná megi jafnvægi á fjármagnsmarkaði, ör-
um hagvexti og miklum innlendum sparn-
aði með því að tryggja allháa jákvæða 
raunverulega innlánsvexti til sparenda, 
jafnvel við talsverða verðbólgu. Hjá þróuð-
um iðnaðarlöndum er gjarnan bent á 
reynslu Þjóðverja og Japana. Er þá ekki 
miðað við tímann allra fyrst eftir stríð 
heldur síðar, eftir að sjálfri endurreisn-
inni var í aðalatriðum lokið. Allir þekkja 
hinn öra hagvöxt í þessum löndum. Á ár-
unum 1953—1970 voru raunvextir af inn-
stæðum bundnum í 12 mánuði rúmlega 
5% í báðum löndunum, og er þá miðað 
við visitölu heildsöluverðs. Útlánsvextir 
voru að sjálfsögðu nokkru hærri. Með 
þessari stefnu tókst að laða fram mikinn 
sparnað, þannig að peningamagn og sparifé, sem er mælikvarði á stærð og bolmagn 
bankakerfisins óx í Þýskalandi úr 34% af 
þjóðarframleiðslu 1953 í yfir 64% 1970 
og í Japan úr 57% i tæp 100% af þjóðar-
framleiðslu á sama tíma. Venjulegt hlutfall 
í iðnaðarlöndunum er í kringum 60%. 
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Samsvarandi tölur hér á landi er lækkun á 
hlutfallslegri stærð bankakerfisins úr 40— 
45% af þjóðarframleiðslu fyrir nokkrum 
árum í um 30% í dag, enda hafa raunvext-
ir verið neikvæðir um langan tíma og mjög 
neikvæðir á árunum 1974 og 1975. 

Ýmis þróunarlönd hafa reynt svipaða 
stefnu og beitt hefur verið í Þýzkalandi og 
Japan. Mestum árangri hefur Formósa náð 
á þessu sviði. Þar var peningakerfið í rúst 
um árið 1953 og hlutfallsleg stærð þess 
aðeins mn 11% af þjóðarframleiðslu. Þá 
voru vextir á eins árs sparifé ákveðnir 
24%, sem var vel umfram verðbólguvöxt-
inn. Á tímabilinu fram til 1970 var raun-
vöxtum haldið í um 10% að meðaltali 
miðað við visitölu heildsöluverðs, og á 
sama tíma hækkaði hlutfallið úr 11% í 
38%. Eftir 1970 hefur þessi þróun haldið 
áfram, og árið 1975 var hlutfallið komið 
i 54%, þótt raunvextir væru komnir nokk-
uð niður fyrir 10% að meðaltali. Á þessu 
sviði verður að telja Formósumenn braut-
ryðjendur nýrrar stefnu, sem skilað hefur 
þeim einhverju öflugasta peningakerfi í 
þróunarlöndunum og örum hagvexti. 

Í Kóreu var svipuð stefna tekin upp árið 
1965. Bankakerfið var komið þar niður í 
9% af þjóðarframleiðslu. Þá voru vextir 
af eins árs sparifé hækkaðir úr 15 í 30%, 
og héldust siðan mjög háir raunvextir í 
nokkur ár, þótt nafnvextir lækkuðu 
smám saman. Áhrifin létu ekki á sér 
standa, og óx bankakerfið upp í 32% af 
þjóðarframleiðslu árið 1971. Þá voru nafn-
vextir af innstæðum lækkaðir úr 20% í 
12 %, raunvextir urðu neikvæðir, vöxtur 
peningakerfisins stöðvaðist, og hnignunar 
tók að gæta á ný. 

Ýmis fleiri dæmi mætti nefna um pen-
ingalega uppbyggingu í þróunarlöndunum 
bæði skammlífa og langlífa. 

Það leiðir af sjálfu sér, að við skilyrði 
verðbólgu hefur vaxtastefnan eingöngu 
áhrif á spariféð en ekki á sjálfa peninga-
eignina i formi seðla og myntar. Með því 
að sjá fyrir nægilega háum jákvæðum 

raunvöxtum vex spariféð ört miðað við 
peningamagn i þrengri merkingu og sem 
hluti af þjóðarframleiðslu. Þar sem raun-
vextir eru neikvæðir, er það líka þessi hlut-
inn, sem einkum dregst saman. Á sjálft 
peningamagnið í þrengri merkingu er lítil 
áhrif hægt að hafa með hávaxtastefnunni, 
enda skreppur það saman við mikla verð-
bólgu. 

Þó að reynslan sýni, að hægt sé að 
bjarga peningakerfinu með háum vöxtum 
við skilyrði allhárrar verðbólgu, eru því þó 
vafalaust takmörk sett. Mér þykir líklegt, 
að hámarkið liggi nálægt 30% eða ekki 
langt frá því, sem er nú hér á landi. Með 
örari verðrýrnun og vaxandi sveiflum í 
verðlagi, sem yfirleitt fylgja meiri verð-
bólgu, er sennilega ógerlegt að tryggja já-
kvæða raunvexti. Þá getur skapast alveg 
nýtt ástand á fjármagnsmarkaði eins og 
reyndar í öðrum þáttum efnahagsmála. En 
þó að hægt. sé að bjarga peningakerfinu 
með háuin vöxtum í mikilli verðbólgu, er 
samt miklu æskilegra, að verðlag sé tiltölu-
lega stöðugt og nafnvextir og raunvextir 
fari nokkurn veginn saman. Við þau skil-
yrði ein getur fjármagnsmarkaðurinn notið 
sín til fulls og stuðlað að hámarkslifskjör-
um á hverjum tíma. 

Verðtrygging er takmörkuð lausn 
Þó að verðtrygging hafi ótvíræða kosti 

til að bera á markaði fyrir fé til langs tima, 
veit ég ekki til þess, að hún hafi náð almennri útbreiðslu neins staðar. Hún hefur 
þó viða verið notuð í takmörkuðum mæli á 
tilteknum sviðum. Víðast hvar, þar sem 
verðbólga rikir, hafa þess í stað komið tiltölulega stutt lán með hærri vöxtum eða 
þá lán frá opinberum aðilum og erlend lán 
í traustum gjaldmiðli. 

Einstaklingar og fyrirtæki hafa sjálfsagt 
einnig fest fé sitt beint í varanlegum verðmætum í miklu stærri stíl en ella og þannig tryggt sig fram í tímann án milligöngu 
markaðarins t.d. með íbúðarhúsi til elliár-



132 F J ÁRMÁLATÍÐINDI 

anna. Þannig hefur það að minnsta kosti 
verið hér á landi. 

Telja má, a ð einkum séu þrjár ástæður 
fyrir því, að verðtrygging á löngum samn-
ingum hefur hvergi náð almennri út-
breiðslu. 

Í fyrsta lagi yrði erfitt að vera með hlið 
við hlið óverðtryggðar kröfur og verð-
tryggðar, þ.e.a.s. tvö opin kerfi. Þrátt fyrir 
besta vilja er veruleg hætta á fjárstreymi 
milli þeirra, þegar óvissa er um verðlags-
þróun, og slíkt getur valdið miklum vanda-
máluin. Þá hefur verið stungið upp á að 
verðtryggja allar kröfur, þannig að kerfið 
væri eitt. Vegna þess hve verðtrygging er 
flókin í framkvæmd, hafa samt fáir tekið 
slíkt alvarlega. 

Í öðru lagi kemur það, að hafi verðtrygg-
ing náð mikilli útbreiðslu gæti orðið erfitt. 
við vissar aðstæður að ná jafnvægi á lána-
markaði, t.d. ef raunvextir þurfa að vera 
neikvæðir um stundarsakir. Almenn verð-
trygging gæti því staðið í vegi sveigjan-
legrar hagstjórnar. 

Í þriðja lagi þykir ýmsum verðtrygging 
vera tilbúið gervifyrirbæri og treysta ekki 
á hana. Hún byggist lika á vísitölum, sem 
hægt er að hafa áhrif á. Mér finnst lík-
legt, að þetta sé e.t.v. meginástæðan til 
þess, að verðtrygging í löngum samningum 
hefur ekki rutt sér til rúms erlendis. Menn 
telji hreinlega, að í reynd skapi hún jafn-
mikla óvissu fyrir fjármagnseigendur og 
hún á að eyða fræðilega séð, og þeir telji 
hag sínu, betur borgið með öðrum hætti, 
þar sem verðbólga er innan við t.d. 10— 
15% á ári. Hins vegar er gripið til hennar 
á takmörkuðum sviðum, fari verðbólga 
fram úr þessu, en hvergi hefur verðtrygging náð almennri útbreiðslu. 

Hér á landi hefur verðtrygging verið of-
arlega á baugi í langan tíma. Um hana 
voru sett lög vorið 1966. Meginstefna lag-
anna var að heimila verðtryggingu aðeins 
í löngum fjármagnssamningum, en undan-
tekning þó gerð um innstæðufé innláns-
stofnana. Helstu svið verðtryggingar nú 

eru, spariskírteini og happdrættisskulda-
bréf rikissjóðs, sem seld hafa verið til al-
mennings, skyldusparnaðarfé og verð-
tryggð skuldabréf fjárfestingarlánasjóða, 
sem lífeyrissjóðir hafa keypt. 

Í fjárfestingarlánasjóðakerfinu hefur 
verið tekin upp verðtrygging útlána að 
hluta. Lánskjör fjárfestingarlánasjóða eru 
ákveðin árlega af ríkisstjórinni samkvæmt 
lögum, sem sett voru vorið 1975. Er þriðju 
endurskoðun lánskjara samkvæmt lögum 
þessum nú nýlokið. Sjóðunum er skylt að 
lána út með kjörum, sem þeir sæta sjálfir, 
en starfsfé þeirra er að verulegu leyti er-
lent fé eða vísitölubundið fé frá lífeyris-
sjóðum. Þeir hafa því tekið upp blönduð 
lánskjör, yfirleitt með 25—50% verð- eða 
gengistryggingu. Hefur á þessu sviði náðst 
umtalsverð samræming á lánskjörum, bæði 
vöxtum og verðtryggingu, og vantar nú 
raunverulega aðeins herslumuninn, til þess 
að viðunandi ástand hafi skapast. Ég tek 
það fram, að gengistenging er á ýmsan hátt 
óskyld vísitölutengingu, en í daglegu tali 
er þetta lagt að jöfnu. Í meðferð þessara 
mála er þó gerður skýr munur á þessu 
tvennu. 

Á árunum 1966—1968 lagði Seðlabank-
inn fram tvenns konar tillögur um fram-
kvæmd verðtryggingar hjá innlánsstofn-
unum, sem hvorug náði fram að ganga. 

Fyrri tillögurnar, sem lagðar voru fram 
um áramótin 1966—-1967, byggðust á því 
að taka á móti innlánum til 2—3 ára með 
fullri verðtryggingu á sparisjóðsbækur án 
beinna takmarkana. Verðbætur átti að 
færa með vöxtum eftir á hálfsárslega. 
Verðtryggða innlánsféð átti að lána út 
með verðtryggingu og lánstími átti að vera 
5—8 ár. Tillaga þessi strandaði á andstöðu 
viðskiptabankanna, þar sem þeir töldu ó-
líklegt, að þeir gætu lánað út með verð-
tryggingu allt það fé, sem færast mundi 
yfir á verðtryggða innlánsreikninga. 

Síðari tillögurnar, sem lagðar voru 
fram fyrri hluta árs 1968, miðuðust einkum við að koma til móts við þessa megin-
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mótbáru bankanna. Taka átti á móti verð-
tryggðu fé á tólf mánaða og 10 ára bækur, 
þannig að verðbætur bættust við, ef verð-
rýrnun væri meiri en svaraði vöxtum í 
árslok. Fyrst og fremst átti því að tryggja 
sparifjáreigendur gegn verðrýrnun höfuð-
stólsins, og áskilinn var einhliða réttur 
innlánsstofnana til að losa sig undan kvöð-
inni. Ekki var gert ráð fyrir sérstökum 
verðtryggðum útlánum, en afla átti fjár 
til að standa undir verðbótum með hækk-
un útlánsvaxta, þegar fyrirsjáanlegt væri 
að greiða þyrfti verðbætur. Tillögur þess-
ar komust ekki í framkvæmd, enda fóru 
þá miklir efnahagsörðugleikar i hönd. 

Ökostir verðtryggingar í bankakerfinu 
Verðtrygging hjá innlánsstofnunum var 

aftur tekin á dagskrá árið 1975, en henni 
var hafnað á ný að athuguðu máli. Ástæð-
urnar voru einkum þessar: 

Ekki er hægt að segja, að sömu rök séu 
fyrir verðtryggingu hjá innlánsstofnunum 
og á sparnaði og lánum til langs tíma utan 
bankakerfisins. Meginrökin fyrir verð-
tryggingu í lögum um verðtryggingu fjár-
skuldbindingar frá 1966 eru, að fjárskuld-
binding nái svo langt fram í tímann, að 
útilokað sé að áætla með neinni vissu verðþróun á því tímabili. Með verðtryggingunni er verðlagsóvissu eytt að mestu úr 
slíkum samningum. Þetta gildir aðeins að 
litlu leyti um bankakerfið. Þar eru innlán 
yfirleitt ekki til lengri tíma en eins árs, og 
hægt að fara nokkuð nærri um verðlagsþróunina. Þar er einfaldlega hægt að taka 
hana með í reikninginn, þegar vextir eru 
ákveðnir ásamt öðrum atriðum, sem áhrif 
hafa á lánsfjármarkaðinn, án þess að 
flækja málið með vísitölureikningi eftir á. 

Hins vegar geta legið önnur rök fyrir 
vísitölutryggingu á þessu sviði. Eru það 
einkum tvenns konar rök, sem fram hafa 
komið. 

Í fyrsta lagi, að þar sem vísitölubinding 
sé óhjákvæmanleg hjá fjárfestingarlána-
stofnunum og lífeyrissjóðum, sé ekki stætt 

á öðru gagnvart almenningi en láta hana 
einnig koma til framkvæmda hjá innláns-
stofnunum. Til þess liggja stjórnmálaleg 
og sálfræðileg rök. Annars mætti halda því 
fram, að lánþegar bankanna væru að 
sleppa við eitthvað, sem almennir hús-
byggjendur, námsmenn, bændur og út-
gerðarmenn þyrftu að bera. Þetta er erfitt 
að meta, en hlýtur þó að vera háð vaxta-
stefnu bankanna, og einkum að hve miklu 
leyti verðbólgan hefur áhrif á vexti bank-
anna. 

Síðari röksemdin er sú, að bjóði bank-
arnir ekki upp á verðtryggingu innlána, sé 
hætta á því, að þeir verði undir í sam-
keppninni um sparifé landsmanna og geti. 
þá ekki gegnt hinu mikilvæga hlutverki 
sinu í fjármálalífi þjóðarinnar. Með þess-
ari röksemdafærslu er annars vegar gengið 
út frá því, að bankarnir fái ekki af stjórn-
málalegum ástæðum að hækka vexti til að 
tryggja fyrirfram eðlilega ávöxtun í verð-
bólgu og hins vegar, að þeir gætu tekið 
vandræðalítið upp víðtæka og hagstæða 
verðtryggingu eftir á. 

Þó að algengustu rökin gegn verðtrygg-
ingu á þessu sviði beinist að þvi, að hún 
sé flókin í framkvæmd í þeim viðskiptum, 
sem þar eiga sér stað, er ekki ástæða til 
þess að gera of mikið úr þeim. Hægt ætti 
að vera að skipuleggja framkvæmdina með 
það fyrir augum, að hún verði sem einföld-
ust fyrir flesta, sem að henni vinna. Auk 
þess ættu aukin viðskipti, sem hún mundi 
vafalítið stuðla að, vega þar að nokkru 
upp á móti kostnaði. 

Alvarlegasta röksemdin gegn verðtrygg-
ingu hjá innlánsstofnunum er hins vegar 
sú, að ekki sé hægt að koma henni á, nema 
í mjög takmörkuðum mæli, án þess að 
stefna fjárhag einstakra innlánsstofnana og 
jafnvel fjárhag bankakerfisins í verulega 
hættu. Í stuttu máli er hættan fólgin í því, 
að lítt viðráðanlegt bil geti myndast milli 
tekna og gjalda einstakra stofnana. 

Hætta er á, að veruleg verðhækkun geti 
orðið seint á ári eða skynditilfærsla yfir 
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í verðtryggða reikninga, en líklegast er, að 
hvort tveggja fari saman eftir reynslunni 
erlendis. Þá getur orðið stórkostlegt tap á 
einstökum innlánsstofnunum og kerfinu í 
heild. Stafar þetta af því, að ekki er hægt 
að breyta vöxtum af ýmsum lánum eftir 
á, og aðra vexti er búið að binda fram í 
tímann. Þetta gæti að vísu unnist upp síð-
ar, og koma mætti upp jöfnunarsjóðum 
fyrir einstakar stofnanir eða kerfið í heild 
í því skyni. Hins vegar mundu slíkir sjóðir, 
sérstaklega fyrir kerfið i heild, geta boðið 
heim nýjum hættum. Með tiltölulega opnu 
kerfi væri slikur jöfnunarsjóður fyrir 
kerfið í heild sennilega óhjákvæmilegur til 
þess að jafna tekjum milli stofnana, sem 
fengju tiltölulega mikil verðtryggð innlán, 
og hinna, sem minna hefðu. 

Önnur hætta er sennilega miklu alvar-
legri. Hún er fólgin í því, að af stjórn-
málalegum ástæðum yrði dráttur á því 
að hækka verðtryggingarálagið eftir því, 
sem þörf krefur með vaxandi hlutdeild 
verðtryggðra innlána eða tregðu á að 
hækka það nægilega mikið. Þetta væri 
sérstaklega hættulegt við skyndilega verð-
hækkun, en henni mundi jafnframt fylgja 
vaxandi eftirspurn eftir verðtryggðum inn-
lánum, og um leið tilraunir stjórnvalda til 
þess að halda verðlagi niðri. Hættan á slík-
um drætti er sjálfsagt enn meiri, ef til er 
jöfnunarsjóður fyrir bankakerfið á vegum 
Seðlabankans. Slík þróun mundi stefna 
fjárhag bankakerfisins í voða, og óhjákvæmilegt yrði þá að draga úr verðtrygg-
ingu eða hætta alveg við hana til þess að 
forða vandræðum. 

Það má hugsa sér að draga úr framan-
greindum ókostum og hættum samfara 
verðtryggingu á þann hátt að takmarka 
hana þannig, að hvort tveggja verði innan 
skaðræðismarka. Þá má og hugsa sér að 
láta kerfið aldrei vaxa svo hratt eða verða 
svo stórt, að veruleg áhætta sé tekin í sam-
bandi við einstakar stofnanir eða banka-
kerfið í heild. Þá má aftur spyrja, hvort 
nokkrum umtalsverðum árangri hafi verið 

náð í ávöxtunarmálinu miðað við það, sem 
vonast væri eftir. Hætt er við, að kerfið 
ylli þá vonbrigðum og óánægju. Einnig 
má hugsa sér að takmarka þær bætur, sem 
greiddar eru fyrir verðrýrnun svo mjög, að 
eftirspurn eftir verðtryggðum innlánum 
verði takmörkuð. Þá er hætt við, að marg-
ir teldu bankakerfið vera að gefa steina 
fyrir brauð, og ávinningurinn yrði einnig 
takmarkaður, nema hinni takmörkuðu 
verðtryggingu fylgdu jafnframt háir vext-
ir. Væri þá verðtryggingin út af fyrir sig 
e.t.v. mest sýndarmennska og varla fyrir-
hafnarinnar virði. 

Niðurstaðan er því sú, að ekki sé hægt að 
bæta ávöxtun sparifjár að verulegu marki 
frá því, sem nú er, með verðtryggingu, 
nema stefna bankakerfinu í hættu. Verðtrygging (eftir á) sé, þegar nánar er að 
gætt, síður en svo auðveldari leið en sam-
svarandi vaxtahækkun (fyrirfram) til 
þess að bæta ávöxtun sparifjár á verðbólgu-
timum. 

Nýjar hugmyndir um 
ávöxtun sparnaðar 

Í málefnasamningi núverandi ríkis-
stjórnar var ákveðið að taka starfsemi fjárfestingarlánasjóða og annarra lánsstofnana 
til athugunar með það fyrir augum m.a. að 
taka upp verðtryggingu og sveigjanlegri 
vexti. Nefnd var skipuð í málinu, og skilaði hún tillögum til ríkisstjórnarinnar um 
lánskjarastefnu, sbr. það sem fyrr segir um 
lánskjör fjárfestingarlánastofnana. í 
nefndinni áttu sæti þeir Gunnar Guð-
bjartsson, Jóhannes Nordal og Jónas Rafn-
ar, en ritari hennar var Sigurgeir Jónsson. 
í greinargerð nefndarinnar segir m.a. um 
ávöxtun sparnaðar. 

„Það er ljóst, að meginvandamálið við 
að tryggja nauðsynlega ávöxtun sparnaðar 
er að vega á einhvern hátt upp verðrýrnun 
vegna verðbólgu. Sé það ekki gert, tak-
markast mjög það fé, sem sparendur, bæði 
einstaklingar og samtök þeirra láta öðrum 
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í té til fjárfestingar, eins og reyndin hefur 
orðið hér á landi. 

Tvær leiðir em einkum hugsanlegar til 
að tryggja nauðsynlega ávöxtun. Annars 
vegar sveigjanlegir vextir, sem tækju aðal-
lega mið af þróun verðlags. Hins vegar 
verðtrygging, þar sem bætt væri beint upp 
samkvæmt föstum reglum verðrýrnun 
vegna verðhækkana. 

Á undanförnum áratugum hafa vextir 
farið hækkandi vegna áhrifa verðbólgu, 
bæði hér á landi og erlendis, sérstaklega 
upp á síðkastið. Eru þeir nú miklu hærri 
en þeir voru á fyrstu áratugum aldarinn-
ar, en þá breyttist verðlag lítið, þegar yfir 
langan tíma var litið. Hér hafa hærri vext-
ir bætt að nokkru verðrýrmm vegna 
verðbólgu. 

Hugsanlegt er að beita þessari aðferð 
markvisst til þess að tryggja raunverulega 
ávöxtun sparnaðar. Vextir væru þá teknir 
til endurskoðunar nokkrum sinnum á ári 
og hæð þeirra miðuð við, að jafnvægi næð-
ist á lánsfjármörkuðum. Væri þá eðlilegra 
að laka fyrst og fremst mið af þróun verð-
lags yfir nokkurn tíma, en jafna út skamm-tímasveiflur. Kostir þessa kerfis eru, hve 
það er einfalt í framkvæmd og sveigjanlegt 
miðað við ólíkar aðstæður. Ókosturinn er 
hins vegar, að sparendur hafa enga raun-
verulega tryggingu fyrir því, að stefnu 
þessari verði haldið áfram. Á verðbólgu-
tímum eins og nú er þetta því ekki nægi-
legur grundvöllur, til þess að lán fáist af 
frjálsum vilja til langs tíma. 

Í bankakerfinu nýtur þessi aðferð sín 
þó til fulls. Þar er sparifé yfirleitt ekki 
bundið nema til eins árs, þannig að ókostirnir koma lítið fram. Gagnvart sparnaði 
til langs tíma eins og í lifeyrissjóðum dugir aftur á móti varla annað en bein verð-
trygging. 

Hér er því stefnt að því, að nauðsynleg 
ávöxtun sparnaðar verði tryggð með eftir-
farandi hætti: 

1. Ávöxtun sparifjár í bönkum, sparisjóð-
um og innlánsdeildum kaupfélaga verði 
tryggð með sveigjanlegri vaxtastefnu 
þannig, að við ákvörðun innlánsvaxta 
verði einkum tekið mið af þróun verð-
lags, þegar yfir nokkurn tíma er litið, 
en horft fram hjá styttri sveiflum að 
verulegu leyti. 

2. Ávöxtun sparnaðar til langs tíma, m.a. 
hjá lífeyrissjóðum, verði að nokkru 
tryggð með útgáfu verðtryggðra 
skuldabréfa ríkissjóðs og fjárfestingar-
lánasjóða til langs tíma, a.m.k. 10—15 
ára með tiltölulega lágum vöxtum, eða 
ekki hærri en 4%. 

Um lánskjör innlánsstofnana er sagt í 
greinargerðinni: 

„Útlánsvextir banka og sparisjóða hafa 
ætíð fylgt beint innlánsvöxtum og verður 
svo áfram. Verða því útlán bankakerfisins 
óverðtryggð eins og innlánin. Hins vegar 
er, eins og fyrr segir, stefnt að því, að 
teknir verði upp sveigjanlegri vextir hjá 
þessum aðilum, og nái það að sjálfsögðu 
bæði til inn- og útlána. Ætti þetta, þegar 
yfir nokkurn tíma er lítið, að geta skilað 
svipuðum ávinningi og formleg verðtrygg-
ing. Sá ávinningur næst jafnframt, án 
þess að fórnað sé meginkosti vaxta sem 
hagstjórnartæki, þ.e.a.s. sveigjanleikanum 
miðað við mismunandi efnahagsaðstæður. 
Hægt er eftir sem áður að stefna að jafn-
vægi á lánamarkaðinum, örva efnahags-
lífið, þegar það á við og draga úr fram-
kvæmdum og þenslu, þegar það á við. Í 
þessu felst, að talið er rétt, að almenn láns-
kjör bankakerfisins nálgist það, sem 
mundi vera á frjálsum markaði." 

Að vandlega athuguðu máli ákvað 
Seðlabanldnn síðar vorið 1976 að gera 
verulegt átak til þess að bæta ávöxtun á 
hinum raunverulega sparnaði til langs 
tíma í bankakerfinu, og var þá miðað við 
fé, sem bundið er til 12 mánaða. Vextir 



136 F J ÁRMÁLATÍÐINDI 

af þessu fé voru hækkaðir úr 16% í 22% 
og fyrirheit gefin um að endurskoða þessa 
vexti á nokkurra mánaða fresti með tilliti 
til verðlagsþróunar eftir því, sem aðstæður 
leyfðu. Óhætt er að segja, að almenningur 
tók vaxtaaukainnlánunum mjög vel, en 
það nafn var hinu nýja fyrirkomulagi gef-
ið. Frá 1. maí í fyrra til 31. janúar sl. varð 
aukning vaxtaaukainnlána tæpir 11 mill-
jarðar eða úr engu upp í um 15% af 
heildarinnlánum, en rúm 20% af heildar-
sparifé. Á þetta vafalaust sinn þátt í því 
að hnignun íslenska peningakerfisins hafur stöðvast. 

Ekki hefur tekist að ná því marki enn 
að tryggja jákvæða raunvexti á vaxta-
aukainnlánunum. Verðlag hefur hækkað 
svo mikið, að líklegt er að fyrsta árið frá 
1. maí 1976 til 1. maí 1977 verði raun-
vextir vaxtaaukainnlána neikvæðir um 
allt að 5%. Vonandi verður hægt að gera 
betur við eigendur þessa fjár framvegis. 

Jafnhliða vaxtaaukainnlánum var opn-
aður nýr útlánaflokkur til 3—5 ára með 
hærri vöxtum en hinum almennu. Al-
mennir útlánsvextir eru nú rúmlega 19% 
á ári eftir á reiknað, og samsvarandi vextir í vaxtaaukaútlánum eru rúm 23% á ári. 
Mikil eftirspurn hefur verið eftir þessum 
lánum þrátt fyrir hærri vexti, og kemur 
það heim og saman við reynslu annarra 
þjóða, sem notað hafa háa vexti. Þar 
hefur enginn skortur verið á lántakendum. 
Vaxtaaukaútlán eru nú komin yfir 3 mill-
jarða, og þurft hefur að hækka þá heim-
ild, sem upphaflega var sett fyrir þeim 
lánum. Jafnframt hafa lán þessi jafnvel 
verið í betri skilum en önnur enn sem 
komið er a.m.k. 

Niðurlagsorð. 
Það er fullljóst, að vaxtaaukafyrirkomu-

lagið er aðeins eitt skref í þá átt að koma 
ávöxtun fjár í bankakerfinu í viðunandi 
horf. Það þarf að ganga miklu lengra og 
færa almenna útláns- og innlánsvexti 
smám saman til samræmis við verðbólgu-
þróunina til þess að ná viðunandi jafnvægi 
á fjármagnsmarkaðinum, en það næst ekki 
til lengdar, nema báðir markaðsaðilar 
standi frammi fyrir umtalsverðum já-
kvæðum raunvöxtum við þær fjárhagslegu 
ákvarðanir, sem þeir taka. Óhjákvæmilega 
kemur breyting í þá átt niður á vaxta-
kostnaði þeirra fyrirtækja, sem hafa haft 
greiðastan aðgang að bönkum og hlýtur að 
valda einhverjum verðhækkunum í fyrstu. 
En eins og öllum, sem til efnahagsmála 
þekkja, hlýtur að vera ljóst, er hér um al~ 
varlegt misvægi á markaði að ræða, og leið-
rétting á því skiptir höfuðmáli, þar sem yfirgnæfandi líkur eru á því, að meira tjón 
sé samfara misvæginu heldur en af leið-
réttingu þess, þegar á allt er litið, enda 
er fjármagnsmarkaðurinn sjálfsagt mikil-
vægasti markaðurinn í öllu hagkerfinu. Á 
honum er hagvöxturinn að verulegu leyti 
ákveðinn og þar með hversu ört lífskjör 
alls almennings geta batnað, þegar yfir 
langt tímabil er litið. Ég tel ótvírætt, að 
málum varðandi starfsemi fjármagns-
markaðarins hafi ekki enn verið gefinn 
nægilegur gaumur hér á landi t.d. í samanburði við þá athygli, sem beint hefur 
verið að gengismálum. Þess vegna meðal 
annars hefur hagvöxturinn verið minni 
hér á landi en búast hefði mátt við með 
hliðsjón af hinni miklu fjárfestingu undanfarin ár. 



Jón Sigurðsson, hagrannsóknastjóri: 

Íslenzkur iðnaður o g 
fríverzlunarsamningarnir 

Eftirfarandi grein er samhljóða erindi, sem flutt var á ársfundi Félags íslenzkra iðnrekenda 25. marz 1977. 

Inngangur 
Árið 1969 markar á ýmsan hátt tíma-

mót í atvinnusögu landsins. Á því ári 
hófst útflutningur áls og kísilgúrs og í 
lok þess var ákveðin aðild Íslands að Frí-
verzlunarsamtökum Evrópu, EFTA. Að-
ild Íslands að EFTA var eitt af stórmál-
um þjóðmálanna á síðasta áratug; um 
hana var rætt árum saman og voru skoð-
anir mjög skiptar. Þeir, sem voru fylgj-
andi aðild, litu á hana sem eðlilegt og 
nauðsynlegt skref í hagþróun landsins. Ís-
lendingum væri á því brýn þörf að tryggja 
markað fyrir hefðbundnar útflutningsaf-
urðir sínar í Evrópu og þó sérstaklega fyrir 
iðnaðarvörur, þar sem sjá mátti fram á, 
að Evrópulönd mynduðu stórar markaðs-
heildir, þegar fram liðu stundir. Í stað 
þess búskaparlags, sem treysti á eina 
sterka útflutningsgrein, skyldi nú stefnt 
að opnu hagkerfi, þar sem reyna myndi 
á samkeppnisþrótt íslenzkra atvinnuvega. 
Helztu rökin, sem teflt var gegn aðild, 
voru, að hún tengdi Íslendinga óeðlilega 
nánum böndum við erlendar þjóðir og 
stofnaði jafnvel sjálfstæði þjóðarinnar í 
hættu, auk þess sem á það var bent, að 
mikilvæg markaðslönd lægju utan fríverzl-
unarsvæðisins. Þá töldu ýmsir andstæð-

ingar aðildarinnar, að íslenzkur iðnaður 
væri þess vanbúinn að mæta erlendri sam-
keppni og biði svo mikið tjón af verndar-
sviptingunni, að stofna myndi atvinnuör-
yggi í hættu. 

Hvernig, sem á málið var litið, var ljóst, 
að aðild Íslands að EFTA kallaði á ræki-
lega endurskoðun á íslenzkum atvinnu-
háttum og á stöðu iðnaðarins sérstaklega. 
Hagstjórnaraðferðir og skipulag fjármála-
stofnana og stjórnvalda hafa um langt 
skeið vitaskuld mótazt af hefðbundnu mik-
ilvægi atvinnugreina. Jafnframt hefur í 
sögunnar rás vaxið fram margvíslegt misræmi í skattamálum, tollamálum, lánskjörum og aðgangi að lánsfé og ýmiss konar opinberri fyrirgreiðslu, sem augljóslega 
varð að breyta, þegar áhrifa fríverzlunar-
samningsins færi að gæta. Ýmis ákvæði 
í samningnum um aðild Íslands að EFTA 
og siðar viðskiptasamningnum við EBE 
tóku einmitt mið af þeirri nauðsyn að gefa 
iðnaðinum svigrúm til að laga sig að 
breyttum aðstæðum. 

Við undirbúning fríverzlunarsamnings-
ins 1969 fóru fram viðræður og bréfaskipti 
milli samtaka iðnaðarins og stjórnvalda, 
þar sem þessum aðlögunarferli var mörkuð 
stefna. En hvernig hefur iðnaðinum tek-
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izt að laga sig að breyttum aðstæðum? 
Málið er margslungið, ekki sízt vegna 

þess hve iðnaðurinn er samofinn öðrum 
þáttum í voð efnahagslífsins. Þvi var eðli-
legt, að staldrað væri við, þegar tíu ára 
tíminn var hálfnaður og reynt að meta, 
hvernig til hefði tekizt. í ársbyrjun 1975 
ákvað ríkisstjórnin, að gerð skyldi athugun 
á stöðu íslenzks iðnaðar með tilliti til frí-
verzlunarsamninganna. Þjóðhagsstofnun 
var falið að vinna að þessum athugunum 
ásamt Iðnþróunarstofnun. Eins og ykkur 
mun kunnugt skilaði Þjóðhagsstofnun 
skýrslu um þá þætti verksins, sem að henni 
sneru, hinn 24. febrúar síðast liðinn.1 

Í þessu erindi mun ég freista þess að 
gera nokkra grein fyrir niðurstöðum þess-
arar athugunar, þar sem ég hlýt þó jafn-
framt að stikla á stóru og visa á skýrsluna 
sjálfa um nánari útlistun ýmissa hluta, 
sem ég aðeins tæpi á eða jafnvel læt að 
engu getið tímans vegna. 

Svo undirstaða rétt sé fundin, er nauð-
synlegt að gera i fáum orðum grein fyrir 
fríverzlunarsamningunum sjálfum, þ.e. 
samningum Íslands bæði við EFTA og 
EBE. 

Samningar Íslands við EFTA og EBE 
Samningurinn um aðild Íslands að 

EFTA tók gildi 1. marz 1970. Hlutverk 
Fríverzlunarsamtakanna er fyrst og fremst 
á sviði verzlunar með iðnaðarvörur og 
þótt gerðir væru sérstakir samningar um 
útflutning á tilteknum landbúnaðar- og 
sjávarafurðum eru tollaákvæðin, sem 
snerta iðnaðarvörur, vitaskuld mikilvæg-
ustu atriði þessa samnings. Í árslok 1972 
sögðu Bretland og Danmörk sig úr sam-
tökunum og gerðust aðilar að Efnahags-
bandalagi Evrópu. Til þess meðal annars 
að halda fríverzlunarréttindum EFTA-
samningsins gagnvart þessum mikilvægu 

Hagur iðnaðar og aðild Íslands að Fríverzlunar-

samtökum Evrópu og viðskiptasamningur Íslands 

við Efnahagsbandalag Evrópu — Reykjavík, febrúar 1977. 

viðskiptalöndum og ná almenmun fríverzl-
unarréttindum við önnur EBE-lönd var 
gerður samningur um viðskipti milli Ís-
lands og Efnahagsbandalagsins sumarið 
1972. Í lok febrúarmánaðar 1973 sam-
þykkti Alþingi heimild fyrir ríkisstjórnina 
til þess að fullgilda þennan samning og 
tók hann síðan gildi í marzmánuði 1973. 

Meginatriði EFTA-samningsins eru þau, 
að Íslendingar fengu tollfrjálsan aðgang 
að markaði annarra EFTA-landa þegar í upphafi aðildar. Aftur á móti skyldi 
af Íslands hálfu þannig staðið að niður-
fellingu verndartolla, að þeir lækkuðu um 
30% við gildistöku samningsins, héldust 
óbreyttir næstu fjögur árin, en lækkuðu 
síðan jöfnum skrefum um 10% á ári, unz 
þeir væru að fullu felldir niður 1. janúar 
1980. 

Samtímis voru tollar af hráefnum til 
islenzks iðnaðar lækkaðir um sem næst 
helming og tollar af iðnaðarvélum al-
mennt lækkaðir niður í 7%, en þeir höfðu 
áður verið um og yfir 25%. Þessar ráð-
stafanir voru taldar tryggja, að tollvernd 
iðnaðarins héldist í meginatriðum óbreytt 
fyrstu fjögur ár aðlögunartímans en færi 
siðan lækkandi hægum skrefum næstu sex 
árin þar á eftir. 

Helztu ákvæði EBE-samningsins eru 
þau, að tollar á íslenzkmn iðnaðarvörum 
í löndum Efnahagsbandalagsins skyldu 
felldir niður i áföngum á fjórum árum, en 
tollfrelsið, sem fékkst í Bretlandi og Dan-
mörku með EFTA-samningnum, hélzt þó 
yfirleitt eins og um var samið í upphafi. 
Islenzkar iðnaðarvörur njóta þvi fulls toll-
frelsis í EBE-löndum frá 1. júli þessa árs. 

Innfluttar iðnaðarvörur frá löndum 
Efnahagsbandalagsins skyldu einnig njóta 
sömu tollfríðinda og áður hafði verið sam-
ið um fyrir EFTA-lönd, og lækkuðu þvi 
verndartollar um 30% við fullgildingu 
samningsins og fylgja síðan almennt sama 
ferli og fólst í EFTA-samningnum. Auk 
þessa fengust — með fyrirvara þó — viss 
tollfríðindi fyrir tilteknar íslenzkar sjáv-
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arafurðir, sem fluttar eru út til bandalags-
ins. 

Í þessum samningum eru fólgin þau ein-
földu en mikillvægu réttindi, að íslenzkur iðnaður nýtur tollfrjáls aðgangs að mark-
aði aðildarlandanna, áður en hann verður 
sjálfur af þeim hag, sem í tollverndinni 
felst. Jafnframt var þó alla tíð ljóst, að 
nokkur aðlögunartími yrði iðnaðinum 
nauðsynlegur til þess að breyta fram-
leiðsluháttum sínum þannig, að vinnuafl 
og fjármagn flyttist yfir í útflutnings-
framleiðslu og greinar, sem nytu eðlilegs 
aðstöðumunar á heimamarkaði. 

Til þess að auðvelda þessa aðlögun og 
gera iðnaðinum jafnframt kleift að nýta 
þau tækifæri til aukins útflutnings, sem 
EFTA-aðildin fól í sér, mörkuðu stjórn-
völd í samvinnu við samtök iðnaðar þá 
meginstefnu, sem m.a. kom fram í merki-
legum viðræðum og bréfaskiptum við 
Félag íslenzkra iðnrekenda í árslok 1969. 
Niðurstöðurnar af þessum viðræðum og 
aðildarsamningnum sjálfum má eiginlega 
skoða sem eins konar tiu ára áætlun um 
iðnþróun á Íslandi. Meginatriðin í þessum 
áformum voru: 

Í fyrsta lagi skyldi fylgt þvi meginsjón-
armiði, að tollvernd iðnaðar breyttist ekki 
að marld á fyrstu fjórum árum EFTA-að-
ildarinnar. Eftir þann tíma færi hún hins 
vegar vitaskuld lækkandi. 

Í öðru lagi skyldi íslenzkum fyrirtækjum 
búin skattkjör, sem ekki væru lakari en 
erlendir keppinautar sættu. Meginvið-
fangsefni sérstakrar skattalaganefndar, 
sem skipuð var vorið 1969, var raunar að 
endurskoða ákvæði skattalaga með hlið-
sjón af EFTA-aðild í ljósi þessa sjónarmiðs. 
Jafnframt skyldu skattalög ekki torvelda 
íslenzkum fyrirtækjum að laga sig að 
breyttri samkeppnisstöðu með samruna 
fyrirtækja eða hliðstæðri stækkun fram-
leiðslueininga. 

Í þriðja lagi skyldi tryggður greiður 
gangur að hagkvæmum stofnlánum og út-
lánageta Iðnlánasjóðs efld, meðal annars 

með tilstyrk Iðnþróunarsjóðs. Jafnframt 
skyldi samkeppnishæfni innlendra fram-
leiðenda styrkt með margvíslegum hætti i 
formi aukinnar lánafyrirgreiðslu, sem tæki 
jafnt til þeirra, er framleiddu fyrir heima-
markað, og útflutningsiðnaðarins. 

Auk þessara þriggja meginstefnu-
miða skyldi að því stefnt að efla tæknilega 
leiðbeiningaþjónustu, jafnframt því að 
fylgzt yrði náið með almennri þróun iðn-
aðar, meðal annars með bættri skýrslu-
gerð um afkomu iðnfyrirtækja. 

Að sjálfsögðu er erfitt að meta með ó-
yggjandi hætti áhrif fríverzlunarsamning-
anna á hag iðnaðar á þeim tima, sem lið-
inn er frá því, að Ísland varð aðili að 
EFTA, þvi hér fléttast saman svo marg-
vísleg áhrif, sem afkomuna varða. Athug-
un á almennum högum iðnaðar hlýtur þó 
að gefa vísbendingu um það, hvernig iðn-
fyrirtækjum hefur tekizt að laga sig að 
þeim breyttu aðstæðum, sem fríverzlunar-
samningarnir og aðgerðir stjórnvalda í 
kjölfar þeirra skópu iðnaðinum. 

Framleiðsla og hagur iðnaðar 
Þegar litið er yfir árin sjö, 1970-—1976, 

verður ekki annað séð en hagur iðnaðar 
hafi verið þokkalegur, þegar á heildina er 
litið. Iðnaðarframleiðsla hefur aukizt að 
jafnaði um 8 1/2% á ári, en um 6 1/2% ef 
álframleiðsla er frátalin, á sama tíma og 
þjóðarframleiðslan jókst til jafnaðar um 
4 1/2 % á ári. Aukning umfram þjóðarfram-
leiðslu hefur raunar verið mismikil og 
langmest þau ár, sem álframleiðslan jókst 
mest, 1970 og 1973. Frá því að Ísland varð 
aðili að EFTA hefur framleiðsla sennilega 
aukizt meira í iðnaði en nokkurri annarri 
atvinnugrein, sem máli skiptir. Jafnvel á 
síðustu árum, sem hafa verið íslenzka 
þjóðarbúskapnum sérlega erfið, hefur tek-
izt allvel að halda í horfinu í iðnaði, að 
því er almenna framleiðslu snertir, og í 
fyrra glæddist iðnvöxtur á ný umfram 
vöxt þjóðarframleiðslu eftir tveggja ára 
stöðnun. 
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Framleiðslan hefur aukizt mest í út-
flutningsgreinum en heldur minna í grein-
um, sem framleiða fyrir heimamarkað. Á 
fyrstu árum þessa áratugar einkenndist 
efnahagsástandið af mikilli aukningu eft-
irspurnar og réð hún tvímælalaust mestu 
um framleiðsluaukninguna á tímabilinu, 
en einnig hefur útflutningur iðnaðarvöru 
aukizt verulega, einkum hin síðari ár. Í 
þeim greinum, sem eiga í erlendri sam-
keppni, hefur framleiðsla alls staðar auk-
izt frá því, sem var á árunum 1968 og 
1969, og er aukningin í þessum greinum 
mjög í hátt við almenna þróun iðnaðar. 

Þótt starfsmönnum í iðnaði hafi fjölgað 
á undanförnum árum, er hlutdeild iðnaðar í heildarmannafla þó svipuð og var um 
miðian síðasta áratug. Framleiðsla á 
hverja vinnueiningu (framleiðni vinnu-
afls) er mun meiri nú en hún var undir 
lok síðasta áratugar, og sama gildir einnig 
um samkeppnisgreinar iðnaðar, þar sem 
framleiðniaukningin er raunar yfirleitt 
meiri en fyrir iðnaðinn í heild. Bættur 
tækjakostur og skipulag á hér án efa 
hlut að máli. 

Fyrirtækjum í samkeppnisgremum hef-
ur ekki fækkað neitt á undanförnum ár-
um og sums staðar, svo sem í húsgagna-
og innréttingasmiði, hefur fyrirtækjum 
raunar fjölgað. 

Afkoma iðnaðar hefur í heild verið all-
stöðug og mun stöðugri en í öðrum grein-
um, t.d. sjávarútvegi. Þótt afkoma sam-
keppnisgreina — mæld á kvarða hlutfalls 
hagnaðar af tekjum — hafi verið lakari 
1974 og 1975 en næstu árin á undan, virð-
ist það næsta skiljanleg breyting með tilliti 
til afkomu þjóðarbúsins á þessum árum. 
Reyndar virðist hagur iðnaðar um þessar 
mundir betri en á síðustu tveimur árum. 
Samkeppnisstaða og afkoma iðnaðar hefur 
fyrst og fremst ráðizt af almennri þróun 
efnahagsmála, ekki sízt þróun eftirspurn-
ar, launa- og verðlagsbreytingum og geng-
ismálum, en tollverndarbreytingar virðast 

ekki hafa staðið vexti iðnaðar fyrir þrif-
um til þessa. 

Efling iðnaðarvöruútflutnings 
Þegar Íslendingar gengu til fríverzlun-

arsamstarfs með Evrópuríkjum, var við 
því búizt, að það leiddi til breyttra fram-
leiðsluhátta, þannig að vinnuafl og fjár-
magn flyttist frá framleiðslu fyrir heima-
markað yfir í framleiðslu til útflutnings, 
og hefur sú orðið raunin. Reyndar var 
þannig um hnútana búið við fríverzlunar-
samningana, að iðnaðurinn nyti tollfrjáls 
aðgangs að Evrópumarkaðnum löngu áður 
en hann væri sviptur tollverndinni, og 
hefur þetta beint og óbeint greitt fyrir 
þeirri þróun, að almennur iðnaðarútflutn-
ingur hefur nær þrefaldazt (þótt ál sé 
ekki meðtalið) á árunum 1969—1976, á 
sama tíma og annar útflutningur hefur staðið í stað. Hlutur iðnaðar í útflutn-
ingsverðmæti er um þessar mundir rúm-
lega 7% samanborið við tæplega 5% árið 
1969 og ef ál er talið með er hlutur iðn-
aðarútflutnings nú um 24% samanborið 
við 10% árið 1969. 

Hagur iðnfyrirtækja, sem stefndu að út-
flutningi, var örðugur fyrstu ár aðlögunar-
tímans en stendur nú með blóma í sam-
anburði við fyrri tíð og aðrar atvinnu-
greinar. Tollfrjáls aðgangur að stórum 
markaði er tvámælalaust frumskilyrði 
þess, að í landinu megi efla fjölbreytta 
útflutningsframleiðslu, svo að Íslendingum 
sé kleift að halda til jafns við grannþjóð-
irnar um lífskjör. Þetta gildir jafnt um 
greinar, sem vinna úr hefðbundnum hrá-
efnum, og aðrar, sem nýta innlenda orku, 
aðflutt hráefni og nýja tækni. 

Tollvernd og óbeinir skattar 
Þegar ákvörðun var tekin um þátttöku 

Íslands í friverzlunarsamstarfi Vestur-
Evrópu, var fullljóst og beinlínis gengið út 
frá því, að innlend framleiðsla, sem notið 
hafði verulegrar vernclar í skjóli hárra 
tolla auk eðlilegs aðstöðumunar á heima-
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markaði, yrði að laga sig að breyttum að-
stæðum með þvi að bæta framleiðsluhætti 
og auka hagkvæmni i rekstri. Með að-
gerðum til að auka framleiðni iðnaðar, 
bæði i útflutningsgreinum og einnig í 
þeim greinum, sem mættu aukinni erlendri samkeppni, skyldi reynt að varna 
því, að minnkandi tollvernd leiddi til rýrari afkomu. Þannig má með réttu líta svo 
á, að inngangan í EFTA sé dæmi um 
notkun tollbreytinga til þess að sveigja 
þróun atvinnulífsins í þá átt, sem talin er 
æskileg fyrir hag þjóðarbúsins. 

Ef litið er á þróun tollverndar á und-
anförnum árum, er vitaskuld ljóst, að toll-
vernd iðnaðarins minnkaði nokkuð í fyrstu, 
og er þá auk tollbreytinga tekið tillit til 
breytinga á söluskatti. Á hinn bóginn gafst 
iðnaðinum siðan tóm í fjögur ár til að laga 
sig að þessum aðstæðum og búa sig undir 
frekari verndarsviptingu frá og með árinu 
1974. Ekki verður annað séð en að þessi 
aðlögun hafi tekizt bærilega, þegar tölur 
um hag iðnaðarins á þessum árum eru 
skoðaðar. Athugun á framvindu markaðshlutdeildar innlendrar framleiðslu á þessum árum bendir ekki til þess, að svipting tollverndar hafi skipt sköpum um samkeppnishæfni innlendra framleiðenda, þvi 
þótt hlutur þessara greina á heimamarkaði hafi yfirleitt minnkað í fyrstu meðan 
eftirspurnaraukning innanlands var afar 
ör, hefur hann síðan haldizt nokkuð 
stöðugur og fremur stefnt upp á við á síðustu árum. Mælt á þennan kvarða hefur 
þeim iðngreinum, sem mætt hafa mestri 
erlendri samkeppni, tekizt allvel að halda 
hlut sinum á innlendum markaði. 

Hagur samkeppnisgreina iðnaðar virðist 
hafa verið þokkalegur, þegar á heildina er 
l itið. Jafnframt er ljóst, að áhrif lækkunar 
hráefnis- og vélatolla iðngreina, sem 
einungis nutu óverulegrar verndar fyrir 
EFTA-aðildina, svo sem veiðarfæraiðnað-
ar og hreinlætisvöruiðnaðar, hljóta að 
stuðla að aukinni samkeppnishæfni, enda 
hefur hagur þessara greina verið góður á 

undanförnum árum. Nokkrar iðngreinar, 
svo sem slátur- og kjötiðnaður, niðursuðu-
iðnaður, mjólkuriðnaður og smjörlíkisgerð, 
lúta ekki ákvæðum EFTA-samningsins 
og hafa þvi ekki verið sviptar vernd, en 
hafa auðvitað gagn af lækkun gjalda af 
aðföngum og vélum. Loks hafa nokkrar 
iðngreinar, svo sem sælgætisgerð og hús-
gagnasmiði, notið beinnar verndar á þess-
um árum í formi innflutningshafta, auk 
þess sem nokkrar vörur hafa verið háðar 
innflutningsleyfum. 

Hér má ennfremur minna á þau ein-
földu sannindi, að þrátt fyrir verndarsvipt-
ingu innlendrar framleiðslu búa flestar 
samkeppnisgreinanna enn við nokkra toll-
vernd auk staðarverndarinnar. Hækkun 
óbeinna skatta annarra en tolla hefur aft-
ur á móti ótvírætt valdið nokkurri vernd-
arröskun, án þess að til væri ætlazt, vegna 
uppsöfnunar þessara gjalda í framleiðslu-
kostnaði iðnaðar. Með heimildum í nýjum tollskrárlögum og fjárlögum mætti án 
efa ráða hér nokkra bót á, en til frambúðar væri almenn óbein skattheimta með 
virðisaukasniði — eða víðtækum endur-
greiðsluheimildum vegna skatta af aðföng-
um —- líklega rétta lausnin. Hér ber einn-
ig að hafa í huga, að þessi vandi varðar 
ekki einungis hag iðnaðarins heldur allrar 
innlendrar framleiðslu, ekki sízt útflutn-
ingsframleiðslu. 

Á næstu árum mun tollvernd iðnaðar-
ins minnka smám saman. Reynsla okkar 
og reyndar einnig annarra þjóða, sem gengið hafa til fríverzlunarsamstarfs, kennir, að 
ekki sé ástæða til að mikla þann vanda, 
sem verndarsviptingunni fylgir. Að nokkru 
ber að líta á hann, sem hið eðlilega við-
fangsefni í íslenzkum atvinnumálum, þ.e. 
að beina iðnaðinum inn á lífvænlegar 
brautir við skilyrði samkeppni. Þótt aðgerðir og fyrirgreiðsla af hálfu ríkisvaldsins geti verið mikilsverð í þessum efnum, 
hlýtur þetta verkefni að hvíla mest á fyrirtækjunum sjálfum. Því vitaskuld er það 
tilgangur fríverzlunaraðildarinnar að 
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knýja fram breytingar í atvinnuháttum 
og greiða okkur leið út úr sjálfheldu ein-
hæfs útflutnings, sem annars væri hætta á. 

Ég hef hér drepið á nokkra þætti, er 
varða almenna tollvernd og áhrif óbeinna 
skatta á samkeppnishæfni innlends iðnað-
ar, einkum að því er varðar það óhagræði, 
sem hlýzt af uppsöfnun söluskatts. Þennan 
þátt skattkjara iðnaðar þarf auðvitað að 
skoða í nokkru víðara samhengi, því þegar 
öllu er til skila haldið, ráðast skattkjör 
fyrirtækja ekki síður af beinum en óbein-
um sköttum. 

Almenn skattkjör 
Ef bornir eru saman beinir skattar og 

rekstrarskattar á félögum hér á landi og 
í nágrannalöndunum, annars vegar á ár-
inu 1969 og hins vegar á árinu 1975, og 
jafnframt tekið mið af þeirri stefnu, sem 
mörkuð var við upphaf EFTA-aðildar, að 
skattkjör félaga við iðnrekstur hér á landi 
skyldu ekki vera lakari en þau kjör, sem 
erlendir keppinautar þeirra byggju við, 
verður vart annað sagt en, að samanburð-
ur þessi sé Íslandi í hag. Í öllum þessum 
löndum hefur skattbyrði aukizt frá árinu 
1969, en í hlutfalli við veltu hafa heildar-
skattar þó hækkað mun minna hér á landi 
en í nágrannalöndunum. Almenn skatt-
kjör hlutafélaga hér á landi hafa ótvírætt 
færzt til betri vegar i samanburði við önn-
ur lönd frá því, að Ísland varð aðili að 
Fríverzlunarsamtökunum. Aðeins í Bret-
landi og Danmörku er skattbyrðin við 
sömu aðstæður lægri á árinu 1975 eða í 
dæmi skýrslunnar tæplega 6% af vergum 
tekjum skv. brezkum reglum, 4% í Dan-
mörku og rúmlega 6% hér á landi. Í dæmi 
þessu er bein skattbyrði í Sviþjóð 9% og 
Þýzkalandi 8%. Þessi samanburður er 
reyndar ekki ótvíræður, en ætti að gefa 
vísbendingu um þá þróun, sem orðið hef-
ur í þessum efnum, frá þvi að Ísland varð 
aðili að EFTA. 

Á þessu timabili hefur skattlagning fyr-
irtækja hvarvetna fremur gengið í átt til 

aukinna rekstrarskatta en hlutur tekju-
skatta að sama skapi minnkað. Hér á landi 
má greina tvær meginástæður aukinnar skattbyrði fyrirtækja á þessum árum. 
Tekjuskattar hækkuðu á árinu 1971 vegna 
hækkunar á skatthlutföllum, en meginor-
sök þyngri skattbyrði er þó fólgin í hækk-
un launaskatts úr 1% í 3 1/2%. 

Afskriftir eru einnig vel í meðallagi hér 
á landi í samanburði við önnur lönd og 
nema að jafnaði um 3 1/2% af heildar-
veltu. Einnig virðist hlutfall afskrifta af 
veltunni vera nokkuð stöðugt hér, hvort 
sem litið er á fyrstu ár rekstrarins eða síð-
ari ár, en víðast hvar annars staðar eru 
fyrningar mestar fyrstu árin, en fara síð-
an ört lækkandi. Í þessu efni er þó ástæða 
til að huga að áhrifum verðbreytinga á 
gildi leyfðra afskrifta. Þótt hlutfall af-
skrifta af veltu hafi að öllum jafnaði lækk-
að nokkuð frá árinu 1969, hefur þróunin 
hér á landi siðasta áratuginn yfirleitt hnigið í þá átt, að eignir eru nú að fullu af-
skrifaðar á mun skemmri tíma en fyrr. 
Auk þess hefur ýmsum ákvæðum um sér-
stakar fyrningar eigna umfram hinar al-
mennu, er áður tóku aðeins til sjávarút-
vegs og landbúnaðar, verið breytt á þann 
veg, að allir atvinnuvegir eru nú jafnt 
settir í lögum gagnvart hinum almennu 
fyrningum. 

Við þær verðlagsaðstæður, sem ríkt hafa 
hér á landi undanfarin ár, hafa afskriftir 
helzt gagnazt þeim fyrirtækjum, sem ör-
ast hafa endurnýjað eignir sínar, en síður þeim fyrirtækjum, sem búa við jafnari 
rekstrarhætti og endurnýjun. Þótt kröfur 
um fyrningar eigna á endurmatsverði 
vegna ört hækkandi verðlags eigi hér vita-
skuld nokkurn rétt á sér, virðist einsætt, 
að í slíkri aðlögun hlyti að fara saman 
skattskylda og verðtrygging á fleiri svið-
um, er rekstur fyrirtækjanna varða. Þetta 
á ekki hvað sízt við um skattmeðferð sölu-
hagnaðar og verðtryggingu þess lánsfjár-
magns, sem atvinnuvegirnir afla sér. 
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Lánsfjármál 
Á fyrstu árum áttunda áratugarins hafa 

iánastofnanir iðnaðar verið efldar og skipulag þeirra treyst á margan hátt. Þrátt fyr-
ir þetta hefur hlutur iðnaðar í heildarútlánum lækkað á síðari árum, og hvað varðar heildarlánskjör hjá innlánsstofnunum 
sætir iðnaðurinn lakari kjörum en sjávar-
útvegur og landbúnaður. 

Fjárfestingarlánasjóðir 
Skiptingu útlána fjárfestingarlánasjóða 

milli lánþega er þannig háttað, að nær 
tveir þriðju hlutar allra útlána fara til at-
vinnuveganna og hartnær þriðjungur til 
einstaklinga sem íbúðarlán, og hefur hlut-
ur atvinnuvega haldizt nokkuð stöðugur 
síðast liðinn áratug. Meira en helmingur 
allra lána, sem atvinnuvegirnir fá, eða 
sem nemur að meðaltali nær þriðjungi 
heildarútlána sjóðanna á þessu tímabili, 
fer til sjávarútvegs, og hefur hlutur hans 
vaxið verulega á síðari árum. Hlutur iðn-
aðar í heildarútlánum sjóðanna nam á ár-
unum fyrir EFTA-aðildina að meðaltali 
11,6% en hefur síðan aukizt nokkuð og 
nemur nú um 12—14%. Í samanburði 
við sjávarútveg virðist iðnaðurinn því ótví-
rætt bera hér skarðan hlut frá borði. 

Þessi samanburður er þó ekki einhlítur, 
þar sem óvenjustór hluti fiskiskipaflotans 
hefur á þessum árum verið endurnýjaður 
og notið í því skyni sérstakrar fyrirgreiðslu 
fjárfestingarlánasjóða, einkum Fiskveiða-
sjóðs. Það tímabil, sem hér um ræðir, er 
því ef til vill ekki dæmigert, þegar til 
lengdar lætur. Einnig orkar nokkuð tví-
mælis, að með lánum til sjávarútvegs eru 
talin lán til skipasmiða innanlands, sem 
allt eins gætu talizt rekstrarlán til skipa-
smíðastöðvanna, enda lán þessi greidd út til 
þeirra sem bráðabirgðalán, á meðan smíði 
skipsins stendur yfir. Að meðaltali námu 
skipasmiðalánin tæplega 11% af heildar-
útlánum fjárfestingarlánasjóða síðasta áratug, en hlutur þeirra hefur vaxið ört einkum hin síðari ár og nam um 13% á árun-

um 1971—1976, eða líkt og heildarlán til 
iðnaðar á sama tímabili. 

Hlutur iðnaðarsjóðanna í heildarútlán-
um jókst verulega á árunum 1970—1976 
eða um sem næst helming og nemur um 
10% að meðaltali samanborið við 5—6% 
á árunum fyrir inngöngu Íslands í Frí-
verzlunarsamtökin. 

Athugun á framlögum ríkisins til fjár-
festingarlánasjóðanna leiðir í ljós, að iðn-
aðarsjóðir fá miklu minna fé með þessum 
hætti en stofnlánasjóðir landbúnaðar og 
sjávarútvegs. Á fjárlögum þessa árs er 
áætlað, að af öllu því fé, sem ríkissjóður 
greiðir þessum þremur atvinnuvegum, 
renni tæpur helmingur til sjávarútvegs, 
um þriðjungur í landbúnað og tæpur 
fimmtungur í iðnaðarsjóðina. Frá sjónar-
miði vaxtarþarfar og framtiðarmikilvægis 
atvinnuveganna er þetta naumast skyn-
samleg skipting, og væri æskilegast að sjóðirnir mættu útlánum sínum með eigin fé 
og lántökum án nokkurs tilstyrks ríkis-
sjóðs. Til þess að svo megi verða við ríkj-
andi aðstæður, þurfa vaxtakjörin að vera 
raunhæfari en nú er, þegar raunvextir eru 
lágir og í sumum tilfellum neikvæðir. 

Lánskjör fjárfestingarlánasjóða eru 
raunar ærið mismunandi, bæði hvað snert-
ir formlega vexti og lánstíma og á seinni 
árum ekki hvað sízt vegna mismunandi og 
misþungra ákvæða um verð- og gengis-
tryggingu. Ef bera á saman raunveruleg 
lánskjör, þarf að taka tillit til jafnt vaxta, 
lánstima og endurgreiðslukjara og verð- og 
gengisuppfærslna. Sé það gert, en jafn-
framt tekið tillit til raunverulegrar verð-
lagsþróunar, má meta raunverulega byrði 
vaxta og afborgana (raungildisvexti), sem 
lánþega er gert að standa skil á, eða þá 
vaxtameðgjöf, sem hann þiggur. Slík at-
hugun leiðir ótvírætt í ljós, að lánskjör 
atvinnuvega hjá fjárfestingarlánasjóðum 
hafa þyngzt á síðari árum einkum vegna 
aukinnar verðtryggingar útlána, en auk 
þess hafa formlegir vextir almennt hækk-
að. 
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Á síðari árum hafa lánskjörin heldur 
færzt iðnaðinum í óhag, og sætir hann nú 
ótvírætt lakari kjörum en bæði sjávarút-
vegur og landbúnaður, en við upphaf ára-
tugarins naut hami einna hagstæðustu 
kjaranna. Við þær verðlagsaðstæður, sem 
ríkt hafa að undanförnu, myndu skv. gild-
andi lánskjörum greiddir að meðaltali 
1-3 % jákvæðir raungildisvextir af nýjum 
lánum hjá iðnaðarsjóðunum, en ný lán í 
Fiskveiðasjóði bæru hins vegar um 3% 
neikvæða vexti, og raungildisvextir af nýj-
um lánum hjá Stofnlánadeild landbúnað-
ar eru neikvæðir um sem nemur 1 %. Sam-
kvæmt þessu virðist iðnaðurinn þvi hik-
laust búa við þyngri vaxtakjör af stofn-
lánum en sjávarútvegur og landbúnaður, 
eins og nánar er gerð grein fyrir í skýrsl-
unni. 

Útlán bankakerfisins 
Efnahagsyfirlit iðnaðar á síðustu árum 

sýna, að iðnfyrirtæki sækja um fimmtung 
fjármagns sins til lánastofnana, er veita 
löng lán, þar af um helming til fjárfest-
ingarlánasjóða. Nær helming heildarfjár-
mögnunar í iðnaði má hins vegar rekja til 
skammtímalána, en hlutur eigin fjár nem-
ur um þriðjungi. Þessi skipting hefur verið 
nokkuð stöðug undanfarin ár og gildir 
jafnt um iðnaðinn í heild að frátöldum ál-
iðnaði sem og um helztu samkeppnisgrein-
arnar. Um þær greinar, sem framleiða til 
útflutnings, gegnir þó nokkuð öðru máli, 
en þar er hlutur langra lána annarra en 
útlána fjárfestingarlánasjóða langstærstur 
og nemur tæpum helmingi af heildarfjár-
öflun. 

Þegar litið er til heildarútlána banka-
kerfisins virðist gæta sömu þróunar og í 
útlánum sjóðanna, þar sem hlutur sjávar-
útvegs hefur aukizt mjög á síðari árum og 
nemur nú um fimmtungi heildarútlána 
bankakerfisins, en hlutur iðnaðar hefur 
hins vegar lækkað og nemur að meðaltali 
um 11% útlánanna. Útlán til verzlunar 
hafa og nokkuð dregizt saman í hlutfalli 

við önnur útlán, en landbúnaður hefur 
að mestu haldið sínum hlut óskertum. 

Afurðalánatilhögunin hefur verið mikið til 
umræðu að undanförnu. Um all langt skeið 
hafa bankarnir veitt sjávarútvegi og landbúnaði sérstaka rekstrarlánafyrirgreiðslu 
með víxillánum á mun hagstæðari vöxtum en gildir um almenn rekstrarlán, og 
eru lán þessi veitt gegn veði í vörubirgðum framleiðenda. Til þess að tryggja atvinnuvegunum greiðan gang að rekstrarfé hefur sá háttur verið á hafður, að Seðlabankinn endurkaupir afurðavíxla af viðskiptabönkum samkvæmt samkomulagi, 
og eru bankarnir ábyrgir fyrir greiðslu 
þessara víxla gagnvart Seðlabankanum. 

Á árinu 1972 var ákveðið, að rekstrar-
lánafyrirgreiðsla iðnaðar yrði aukin veru-
lega með þvi, að Seðlabankinn endur-
keypti víxla frá viðskiptabönkunum jafnt 
lit á birgðir fullunninnar vöru sem hrá-
efni og vörur í vinnslu. Endurkaupin 
áttu einkum að taka til útfluttrar iðnaðar-
vöru, en skyldu þó heimil vegna fram-
leiðslu iðnaðarvöru á heimamarkað. Lána-
hlutfall viðskiptabankanna er hið sama 
fyrir iðnað og aðra atvinnuvegi og endur-
kaupahlutfall Seðlabankans hið sama og í 
landbúnaði en heldur lægra en í sjávarút-
vegi. 

Auk hinna venjulegu afurðalána veita 
bankarnir svonefnd viðbótarafurðalán, og 
í sérstökum tilvikum er sjávarútvegi veitt 
aukaafurðalán. Seðlabankinn endurkaup-
ir þó ekki afurðavíxla slíkra lána, og er 
því hér einungis um að ræða fyrirgreiðslu 
bankanna við atvinnuvegina. Auk þess 
veita bankarnir sjávarútvegi sérstök út-
gerðarlán á vildarkjörum. 

Vaxtakjör afurðalána eru til muna 
hagstæðari en á öðrum skammtimalánum 
bankanna og að því er almennu afurða-
lánin varðar sæta atvinnuvegirnir sömu 
vaxtakjörum. Vextir af viðbótarafurðalán-
um voru hins vegar mun lægri af lánum 
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til sjávarútvegs en til landbúnaðar og iðn-
aðar, en þetta misræmi í vaxtakjörum hef-
ur nú nýlega verið afmmúð. Vextir af af-
urðalánum landbúnaðar og iðnaðar virðast 
hafa verið svipaðir undanfarin ár eða um 
9 1/2% að meðaltali, en sjávarútvegurinn 
hefur notið nokkru hagstæðari kjara og 
greitt um 8% meðalvexti. Hér veldur 
mestu, að útflutningsframleiðsla nýtur al-
mennt lægri vaxta, auk þess sem sjávarút-
vegur naut sérstakra vildarkjara á viðbót-
arafurðalánunum. 

Þótt afurðalán til iðnaðar hafi aukizt á 
síðari árum og iðnaður, sjávarútvegur og 
landbúnaður megi nú teljast nokkuð jafnt 
settir að því, er lánskjör varðar, verður 
hins vegar að telja þann iðnað, sem fram-
leiðir fyrir heimamarkað, nokkru lakar 
settan en landbúnað, hvað snertir aðgang 
að afurðalánum. Útflutningsiðnaðurinn 
sætir á hinn bóginn sömu meðferð og aðr-
ar greinar, sem framleiða til útflutnings. 

Þegar litið er á heildarútlán bankanna 
að meðtöldum afurðalánum, virðist þróun-
in hafa verið iðnaðinum óhagstæð, og hlut-
ur hans fremur minnkað á þessum árum. 
Hlutur sjávarútvegs hefur hins vegar auk-
izt verulega einkum frá árinu 1973 og 
hlutur landbúnaðar heldur stefnt upp á 
við. Iðnaðurinn sætir lakari vaxtakjörum 
hjá viðskiptabönkunum en landbúnaður og 
sjávarútvegur, þegar teknir eru meðalvext-
ir allra útlána til hverrar greinar um sig, 
og hefur á þessum árum fremur dregið 
sundur með iðnaðinum og öðrum atvinnu-
vegum í þessu tilliti. Meginástæða þessa 
er hærra hlutfall afurðalána og annarra 
vildarlána í heildarútlánum til landbúnað-
ar og sjávarútvegs en til iðnaðar. 

Úrbætur í lánsfjármálum 
Eitt helzta einkenni íslenzka lánakerfis-

ins er, hve stofnanir þess eru bundnar ein-
stökum atvinnuvegum. Þetta á að nokkru 
leyti við um bankakerfið og rekstrarlána-
kerfið, en þó einkum fjárfestingarlánasjóð-
ina. Skipulagi þessu fylgir skortur á 

sveigjanleika í skiptingu lánsfjár milli 
greina og nokkurt misræmi í lánskjörum. 
Hefur hvort tveggja áreiðanlega hamlað 
gegn því, að lánsfé beindist með eðlilegum 
hætti til þeirra framleiðslugreina, sem til 
lengdar eru arðbærastar fyrir þjóðarbúið. 
Lánsfénu er beint til þess, sem fyrir er, 
fremur en hins, sem koma skal. Þetta á 
ekki hvað sízt við um hvers konar rekstr-
arlánafyrirgreiðslu, og virðist hér samræmingar þörf. 

Hér verður auðsjáanlega að verða breyt-
ing á, ef takast á að tryggja viðunandi hagvöxt í næstu framtið. Mikilvægasta skrefið í þá átt virðist vera að jafna lánskjör milli 
allra greina atvinnulífsins og samræma 
þau eðlilegri ávöxtun sparifjár. 

Á það verður að leggja áherzlu, að ekki 
er rétt að líta fyrst og fremst á vextina 
sem framleiðslukostnað, heldur ekki síður 
sem tæki til að beina fjármagni þjóðarinn-
ar til arðbærra verkefna og tryggja sparn-
að, og þar með kynni jöfnun vaxtakjara 
fremur að eiga að vera upp en niður. Þeg-
ar öllu er á botninn hvolft, skiptir kannski 
mestu um aðstöðu iðnaðarins á lánamark-
aðnum, að í framkvæmd hafa mótazt fast-
ar reglur um meðferð lánsumsókna hinna 
hefðbundnu framleiðslugreina, þar sem 
næstum vélrænt eru veitt lán til rekstrar 
út á afurðir eða til framkvæmda að á-
kveðnu hlutfalli, hvað sem líður mati á 
lánshæfi eða jafnvel framboði lánsfjár. 
Aðgangur iðnaðarins að lánsfé er aftur á 
móti yfirleitt háður strangara mati. Í 
þessu efni er samræmingar þörf. 

Lokaorð 
Að lokum vildi ég freista þess að draga 

saman í örstutt ágrip niðurstöður af þess-
um athugunum: 

Í fyrsta lagi virðist vöxtur og viðgang-
ur iðnaðarins hafa verið bærilegur 
fyrstu sjö ár fríverzlunarsamstarfsins. 
Iðnaðarframleiðslan hefur aukizt örar 
en þjóðarframleiðslan á þessum árum, 
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og afkoma og atvinna í iðnaði hefur 
ekki beðið hnekki af völdum verndar-
sviptingar, þegar á heildina er litið. 
Útflutningur iðnaðarvöru hefur dafnað 
einkum síðustu árin. Vissulega var við 
þessu búizt, en þróunin hefur þó ef til 
vill verið hagstæðari en vænzt var í 
upphafi EFTA-aðildar. Þótt uppörv-
andi sé, hve vel hefur tekizt að þessu 
leyti, er ljóst, að framundan er mikill 
vandi; sá vandi að finna og hlúa að nýj-
um útflutningsgreinum, þar sem þeim, 
sem fyrir eru, eru margvísleg takmörk 
sett. 

Í öðru lagi virðist iðnaðurinn til þessa 
hafa staðizt aukna samkeppni. Á næstu 
fjórum árum minnkar tollvernd sam-
keppnisgreina hægum skrefum, og þótt 
reynsla síðustu ára gefi ekki tilefni til 
að mikla þann vanda, sem þessu fylgir, 
er ástæða til að benda á, að hækkandi 
söluskattur og sérstakt vörugjald fela 
í sér óhagræði fyrir innlenda framleið-
endur, sem ráða þarf á bót. Einhvers 
konar virðisaukaskattur eða víðtækt, 
kerfisbundið endurgreiðslukerfi fyrir 
söluskatt af aðföngum virðist rétta 
frambúðarlausnin á þessum vanda. 
Einnig er ástæða til að huga vandlega 
að framkvæmd heimildarákvæðanna í 
nýju tollskránni (og fjárlögum þessa 
árs) mn niðurfellingu og/eða endur-
greiðslu gjalda af framleiðslunauðsynj-
um iðnaðar til þess að tryggja sam-
keppnisstöðu innlendrar framleiðslu. Að 
því verki mun nú vera unnið. 

Í þriðja lagi virðast almenn skattkjör 
iðnfyrirtækja hér á landi ekki vera ó-
hagstæð í samanburði við flest önnur 
Evrópulönd. Við upphaf EFTA-aðild-
ar var þetta á annan veg, en breytingar 
skattheimtu hafa á síðari árum orðið 
á þá leið, að íslenzkar reglur um fyrir-
tækjaskatta virðast um þessar mundir 
yfirleitt mildari en annars staðar í Evr-

ópu. Vitaskuld eru ýmis atriði í skatt-
kjörum fyrirtækja, sem betur mættu 
fara. Þannig má benda á, að heimilt 
er að hafa aðstöðugjald af iðnrekstri 
hærra en af öðrum rekstri, og er sú 
heimild viðast hvar nýtt. Þennan mun 
þarf að jafna. Launaskattur er lagður á 
öll iðnfyrirtæki, en ekki á fiskveiðar 
og landbúnað, og þessi met þarf einnig 
að jafna. Ástæða virðist til að ætla, að 
breytt tilhögun leyfðra fyrninga til 
skatts í þá átt, að afskriftir séu jafnan 
reiknaðar af endurmatsverði, en með 
miklu lægri hlutfallstölum en nú eru 
leyfðar, horfi til jöfnunar milli atvinnu-
greina. En að sjálfsögðu þarf að vera 
samræmi í þessari aðferð og verðlags-
meðferð annarra þátta í rekstri fyrir-
tækjanna. Þetta á ekki sízt við um 
skattmeðferð söluhagnaðar og verðtryggingu lánsfjár. Undirrót vandans er hér 
verðbólgan eins og víðar. 

Í fjórða lagi virðist hlutur iðnaðar í lán-
veitingum til rekstrar og framkvæmda 
ekki hafa aukizt svo sem æskilegt hefði 
verið, auk þess sem iðnaðurinn býr við 
þyngri lánskjör en aðrar framleiðslu-
greinar. Á síðari árum hefur því ekki 
tekizt sem skyldi að beina fé til fram-
fara í almennum iðnaði. Að nokkru 
má skýra þetta með hinni öflugu upp-
sveiflu í sjávarútvegi á fyrstu árum 
áratugarins, sem ýtti öðrum verkefnum 
til hliðar, en að nokkru er þó sennilega 
einnig um það a ðræða, að arðgæf 
iðnfjárfesting er vandfundin. Hér 
skiptir þó ekki siður máli hve stofnanir 
og starfshættir íslenzka lánakerfisins 
eru bundnar við einstakar atvinnugreinar. Þannig er í senn, að hinar grónu 
og öflugu lánastofnanir eru sérhæfðar 
til þess að sinna þörfum hinna hefðbundnu atvinnugreina og jafnframt, að 
í sögunnar rás hafa hvað lánskjör snertir skapazt viss forréttindi, sem gagnast 
gömlu greinunum betur en öðrum. Hér 
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skipta afurðalániin mestu máli, en að 
þeim hefnr iðnaðurinn átt takmarkaðan 
aðgang. Á svipaðan hátt hafa þróazt 
fastar reglur um lánveitingar til fram-
kvæmda í sjávarútvegi og landbúnaði 
og á þær verið litið sem næstum skuld-
bindandi af hálfu lánastofnana, stund-
um án tillits til framboðs á fjármagni 
eða lánshæfis framkvæmdanna. Þetta 
vélgengi, þessi sjálfvirkni í lánakerfinu 
er afturhaldsafl í þeim skilningi, að fé 
er beint til þess, sem fyrir er án athug-
unar, en nýjar greinar, það sem koma 
skal, eru háðar öðru og stundum strang-
ara mati og fjártakmörkunum. Þessi 
vandi varðar auðvitað allar greinar at-
vinnulífsins, og er í þessu efni fyllstu 
samræmingar þörf. 

Vandamálið kann þó að vera fólgið 
í of greiðum aðgangi annarra greina 
að lánsfé fremur en of tregum hjá iðn-
aðinum. Mikilvægast er að jafna láns-
kjör og aðgang að lánsfé til allra greina 
atvinnulífsins og jafnframt að sam-
ræma lánskjörin eðlilegri ávöxtun spari-
fjár landsmanna. Þetta er framfaramál 
og forsenda þess, að tilgangur friverzl-

unaraðildar Íslands náist, en megin-
markmið aðildarinnar var í því fólgið, 
að atvinnuþróun og iðnaðinum sérstaklega yrði beint inn á lífvænlegar 
brautir við skilyrði samkeppni. Þótt til 
að greiða þessa leið þurfi aðgerðir af 
opinberri hálfu, hlýtur þetta verkefni 
fyrst og fremst að hvíla á fyrirtækjun-
um sjálfum. Fríverzlunaraðildin knýr á 
um þessar breytingar, en til þess að vel 
takist þarf að búa í haginn fyrir þær 
með sanngjörnum hætti. 

Á máli íþróttafréttamanna mætti 
kannski segja, að staðan að loknum fyrri 
hálfleik sé nokkuð góð, en úrslitin muni 
þó ráðast af úthaldinu í seinni hálfleik. 

Þegar á heildina er litið, virðist fram-
kvæmd þeirra áforma, sem tengd voru 
fríverzlunaraðild Íslands, hafa tekizt 
farsællega til þessa, þótt vitaskuld sé enn 
verk að vinna við þá tíu ára áætlun, sem 
samtök iðnaðar og stjórnvöld stóðu að sam-
eiginlega í lok síðasta áratugar. „Þar sem 
við ekkert er að stríða, þar er ei sigur 
neinn að fá." 



Gísli Blöndal: 

Um áhrif stefnunnar í ríkisfjármálum 
á verðbólguna 

Eftirfarandi grein. er samhljóða erindi, sem flutt var á fundi 
Félags viðskiptafræðinga og- hagfræðinga 16. febrúar 1977. 

Inngangur 
Vandamál verðbólgunnar og árangurs-

lítil barátta gegn henni eru vel þekkt ein-
kenni efnahagsmálanna hér á landi. 
Stjórnvöld hafa yfir ýmsum tækjum að 
ráða til að hafa áhrif á verðlag, og má þar 
nefna beinar aðgerðir, svo sem ákvarðanir 
í verðlagningarmálum og launamálum, og 
auk þess ýmsar óbeinar aðgerðir á sviði 
peningamála, svo sem vaxtabreytingar, 
innlánsbindingu og beitingu vissra útlána-
reglna. Meðal óbeinna aðgerða eru auk 
þess ýmsar ráðstafanir í opinberum fjár-
málum. Í þessu erindi verður þó eingöngu 
fjallað um hinar síðastnefndu, þ.e.a.s. það 
hagstjórnartæki, sem felst í aðgerðum á 
sviði ríkisfjármála í þeim tilgangi að hafa 
áhrif á verðlag og þá jafnframt á stöðu 
landsins í utanríkisviðskiptum, en þetta 
er almennt talið eitt af meginhlutverkum 
opinberrar fjármálastjórnar. 

Í því, sem hér fer á eftir, mun ég fyrst 
fjalla um opinbera fjármálastjórn á al-
mennan hátt, hver hlutverk hennar eru og 
hvaða vandamál eru henni eðlislæg. Þá 
mun ég víkja að skilyrðum jafnvægis í 
efnahagsmálum og á hvern hátt unnt sé 
að beita fjármálastjórn til að skapa og við-
halda jafnvægi. Í því sambandi mun ég 

íhuga, hvernig eðlilegast sé að mæla eftir-
spurnaráhrif ríkisfjármálanna í reynd, 
þrátt fyrir ýmsa fræðilega annmarka. Síð-
an er gerð nokkur athugun á aðstæðum hér 
á landi, sýnt fram á möguleika fjármálastjórnar til áhrifa á heildareftirspurn og 
borin saman eftirspurnaráhrif ríkisfjármálanna í reynd og verðlagsþróunin ásamt viðskiptastöðu landsins gagnvart út-
löndum á siðari árum. Þessu næst mun 
ég leita skýringa á vannýtingu fjármálastjórnar í baráttunni við verðbólgu og í því 
sambandi gera grein fyrir nokkrum megin-
einkennum ríkisfjármálanna hér á landi 
m.t.t. jafnvægishlutverks fjármálastjórnar 
og vali aðgerða. Að lokum mun ég draga 
saman helztu niðurstöður og benda á 
nokkrar breytingar aðstæðna, sem mér 
virðast þurfa að koma til, ef unnt á að 
vera að komast hjá örri verðbólguþróun 
og afleiddri endurtekningu gengisfellinga. 

Um opinbera fjármálastjórn. 
Þegar talað er um opinher fjármál í hag-

fræðilegum umræðum, er átt við efnahags-
lega starfsemi hins opinbera, ríkis og sveitarfélaga. Venja er að greina milli fjögurra 
markmiða, þegar rætt er um hlutverk opinberrar efnahagsstarfsemi: 
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a) Fullnæging sameiginlegra þarfa 
þjóðfélagsþegnanna. 

b) Endurskipting tekna í þjóðfélaginu. 
c) Efling hagvaxtar. 
d) Jafnvægi í efnahagslifinu. 

Aðgerðir til að ná þeim markmiðum, 
sem þessi upptalning felur i sér, er það, 
sem við er átt með opinberri fjármála-
stjórn. Öll eru þessi svið innbyrðis tengd, 
og aðgerðir á einu þeirra hafa því nær 
alltaf áhrif á eitt eða fleiri hinna. Megin-
vandi fjármálastjórnar er svo fólginn í því, 
að aðgerðir til að ná einu markmiði hafa 
oft óæskileg áhrif á annað, og verður þá 
að vega væntanlegan árangur á einu sviði 
gegn óhagkvæmum afleiðingum á öðru. Í 
efnahagsþróuninni hér á landi á síðari 
áratugum er þetta hvað greinilegast á 
tveimur síðast töldu sviðunum, þar sem 
mikil áherzla á eflingu hagvaxtar hefur 
einatt orðið til þess að skapa eða auka jafn-
vægisleysi, bæði í verðlagsmálum og í 
stöðunni í utanríkisviðskiptum. Þessi inn-
byrðis tengsl eru hið almenna vandamál 
fjármálastjórnar, og verður að telja, að 
skilningur á því sé grundvallarskilyrði 
þess, að fjármálastjórn geti farið vel úr 
hendi. 

Þegar fjármálastjórnin beinist einkum 
að jafnvægishlutverkinu, er fyrst og fremst 
átt við ríkisfjármálin, en ekki fjármál 
sveitarfélaga. Vegna stjórnarfarslegrar 
uppbyggingar, og af ýmsum framkvæmda-
legum orsökum, verður að teljast eðlilegt, 
að það sé ríkið en ekki sveitarfélögin, sem 
hafi þetta hlutverk með höndum. Hér á 
landi virðast aðgerðir löggjafarvaldsins 
hafa verið í samræmi við þennan skiln-
ing, þar sem það hefur beinlínis verið 
sett í lög að tekjur og gjöld sveitarfélaganna skuli standast á, en ekkert slíkt laga-
ákvæði er að finna um fjármál ríkisins. 

Eftirspurnaráhrif ríkisfjármálanna. 
Jafnvægi í efnahagsmálum er það talið, 

þegar heildarráðstöfun vöru og þjónustu í 

þjóðfélaginu er jöfn því, sem framleiðslu-
geta þjóðfélagsins leyfir. Enda þótt þetta 
sé einföld framsetning og taki ekki tillit 
til ýmissa staðbundinna aðstæðna, er gera 
málin flóknari í reynd, fullnægir hún þó 
þörfum þessa erindis. Sú ráðstöfun vöru 
og þjónustu, sem bezt fellur að efni þessa 
hluta erindisins, er sú hagstærð, sem í þjóðhagsreikningum og þjóðhagsspám hér á 
landi, er kölluð innlend verðmætaráðstöfun, eða þjóðarútgjöld, og verður hér á eftir miðað við þessa hagstærð, þegar rætt 
er um heildareftirspurn. Til skýringar má 
nefna, að innlend verðmætaráðstöfun er 
frábrugðin vergri þjóðarframleiðslu að því 
leyti, að viðskiptahalli við útlönd eykur 
þessa ráðstöfun og viðskiptaafgangur dregur úr henni. Þegar heildareftirspurn er 
minni en það, sem framleiðslugeta þjóðfélagsins leyfir, er afleiðingin vannýting 
framleiðsluþátta, þ.m.t. atvinnuleysi, og 
stundum verðhjöðnun, en þegar heildareftirspurnin er meiri, myndast þensla, sem 
m.a. kemur fram í vinnuaflsskorti og 
verðhækkunum eða viðskiptahalla við útlönd eða hvoru tveggja. Í stuttu mál er 
það þetta síðara, sem einkennt hefur íslenzkt efnahagslíf á síðustu áratugum. 

Hluti heildareftirspurnarinnar á sér rætur í útgjöldum ríkisins. Til að standa 
straurn af þessum útgjöldum aflar ríkið 
tekna í formi skatta eða lána, sem minnka 
ráðstöfunarfé þeirra, sem þessa fjármuni 
láta af hendi. Er þá komið að kjarnanum 
í spurningunni um það, hver áhrif ríkis-
fjármálin hafi á heildareftirspurn. Fræði-
lega er svarið undir því komið, hver við-
brögð almennings og fjármálastofnana, þ. 
e. einkageirans, séu við skattheimtu og 
annarri fjáröflun ríkisins annars vegar, og 
við hinum margvíslegu útgjaldaákvörðun-
um hins vegar. Svar við þessari spurningu 
liggur ekki á lausu, því að til þess þurfa 
að vera fyrir hendi mælingar á því, sem 
á fagmáli er kallað takmarkaneyzluhneigð 
og margföldunaráhrif einstakra ráðstaf-
ana o.fl. af því tagi. Hagrannsóknum er 
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enn ekki það langt komið hér á landi, að 
upplýsingar af þessu tagi séu til, og því 
verður að víkja frá ströngum fræðilegum 
skilyrðum við mat á eftirspurnaráhrifum 
ríkisfjármálanna. Enda þótt ljóst sé, að 
ekkert einfalt samband sé á milli stærðar 
halla eða afgangs í ríkisfjármálunum og 
þenslu- eða samdráttaráhrifa á efnahags-
lífið, er það venja í reynd að greina ekki 
milli einstakra tekjuöflunarleiða eða út-
gjaldaflokka að þessu leyti, en telja, að 
sé jöfnuður i tekjum og gjöldum ríkissjóðs, 
séu nettó-áhrifin á heildareftirspurn eng-
in, þvi að þá dragi ríkið jafnmikið úr 
eftirspurn einkageirans og það sjálft eyk-
ur eftirspurn með ráðstöfun tekna. Ef rík-
isfjármálin eru hins vegar ekki í jafn-
vægi, má telja, að þau hafi nettó-áhrif á 
eftirspurn. Sé um halla að ræða eykst 
heildareftirspurnin, vegna þess að þá 
skapa ríkisútgjöldin meiri eftirspurn, en 
fjáröflunin dregur úr ráðstöfunarfé einka-
geirans, og öfugt er þessu farið, ef fjáröfl-
un er meiri en útgjöldin. Þá draga ríkis-
fjármálin úr heildareftirspurn og stuðla að 
jafnvægi, hafi þensla ríkt. Það er af þess-
um sökum, sem talið er, að fjármálastjórn-
in eigi að beinast að greiðsluafgangi á 
þenslutímum, en þegar heildareftirspurn 
er minni en svarar til afkastagetu fram-
leiðsluþáttanna, getur hallarekstur stuðl-
að að jafnvægi. 

Ljóst má vera, að þessar röksemdir gilda 
um þann hluta fjáröflunar ríkisins, sem 
snýr að einkageiranum, og koma þá fyrst 
og fremst til skattar. Hins vegar er nauðsynlegt í ljósi reynslunnar að fjalla sérstaklega um lánahlið ríkisfjármálanna, 
sem farið hefur hlutfallslega vaxandi hér 
á landi hin síðari ár. Í þessu efni skiptir 
það máli, við hvaða aðila ríkissjóður á 
lánsfjárviðskipti, og með tilliti til eftir-
spurnaráhrifa, er eðlilegt að greina milli 
eftirtalinna þriggja flokka: 

1. Almenningur og fjármálastofnanir inn 
-

anlands, þ.e. einkageirinn. 

2. Seðlabankinn. 
3. Útlönd. 

Lántökur ríkisins hjá almenningi innan-lands, viðskiptabönkum, fjárfestingarlána-
sjóðum eða öðrum lánastofnunum hafa 
hliðstæð áhrif og skattheimta að því leyti, 
að þær draga úr ráðstöfunarfé einkageir-
ans, þar sem minna verður til kaupa á 
vöru og þjónustu eða til útlána en ella. Að 
visu má færa fram þá mótbáru, að ólíklegt 
sé, að almenningur dragi jafnmikið úr 
ráðstöfun og væri um skattheimtu að ræða, 
þar sem lánin munu þó endurgreiðast á 
sínum tíma, og dragi því minna úr eftirspurn en væri um skattheimtu að ræða. 
Þetta er hins vegar ekki rannsakað mál, 
og af hliðstæðum orsökum og eiga við 
fyrr i athugasemdir um fræðilegar forsendur, er venjulega farið með slíkar lántökur 
á sama hátt og skattheimtu í þessu tilliti. 
Hið sama gildir um endurgreiðslu lána til 
ríkissjóðs frá þessum aðilum. 

Öðru máli gegnir um lántökur hjá 
Seðlabankanum og í útlöndum eða endur-
greiðslur lána frá þessum aðilum. Í þess-
um tilvikum er ekki um það að ræða, að 
dregið sé úr eftirspurn heima fyrir, og sé 
fjármagni, sem upprunnið er á þessum 
stöðum, varið til að standa undir ríkisút-
gjöldum, auka þessi ríkisútgjöld heildar-
eftirspurn í þjóðfélaginu og mynda að öðru 
jöfnu halla í ríkisrekstrinum í þessum 
skilningi. Meginmunurinn á lántökum í 
Seðlabankanum annars vegar og i útlönd-
um hins vegar kemur fram í mismunandi 
áhrifum á gjaldeyrisstöðuna. 

Þá er að geta um endurgreiðslur lána, 
sem ríkið hefur tekið, og lánveitingar rík-
isins. Þegar slíkar greiðslur renna til einkageirans, hafa þær hliðstæð áhrif og önnur 
ríkisútgjöld og eiga að afgreiðast á sama 
hátt. Ef viðtakandinn er hins vegar Seðlabankinn eða útlönd, auka þessar greiðslur 
ekki heildareftirspurn í þjóðfélaginu, og 
eiga því ekki að teljast til útgreiðslna við 
útreikning á jafnvægisáhrifum rikisfjármálanna. 
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Í þessu efni er nauðsynlegt að geta um 
mismuninn á uppgjöri, þegar finna á mæli-
kvarða á áhrif rikisfjármálanna á heildar-
eftirspurn. Þar er spurningin, hvort nota 
eigi uppgjör á greiðslugrunni eða reikn-
ingslegum grunni. Greiðslugrunnurinn 
tekur til allra raunverulegra inn- og ut-
greiðslna á reikningstímabilinu, en við 
reikningslegt uppgjör er tekið tillit til ó-
innheimtra skatta og annarra inngreiðslu-
liða annars vegar og kræfra gjalda og ann-
arra útgreiðslna hins vegar, sem stofnað 
hefur verið til á reikningstímabilinu, án 
þess að samsvarandi greiðslur hafi átt sér 
stað á því tímabili. í stuttu máli má segja, 
að fræðilega hafi annað uppgjörið ekki 
augljósa kosti fram yfir hitt með tilliti til 
útreiknings á eftirspurnaráhrifum ríkis-
fjármálanna, vegna þess fyrst og fremst, 
að viðbrögð mismunandi þjóðfélagshópa 
við skatta- og útgjaldaaðgerðum ríkisins 
eru ekki kunn. Af framkvæmdarlegum á-
stæðum hefur greiðslugrunnurinn hins 
vegar yfirburði, vegna þess að upplýsingar 
eru jafnan fáanlegar mun fyrr með þeim 
hætti. Við fjármálastjórn er þetta afger-
andi atriði. 

Þessar hugleiðingar um ríkisfjármálin 
eiga ekki við alla efnahagsstarfsemi, 
sem ríkið hefur með höndum. Þar eru und-
anskilin fyrirtæki og stofnanir, sem standa 
undir kostnaði við starfsemina með sölu 
á vörum og þjónustu á frjálsum markaði. 
Þetta samsvarar nokkurn veginn því, að B-
hluta stofnanir og fyrirtæki samkvæmt 
flokkun í fjárlögum og ríkisreikningi, að 
undanteknum almannatryggingum, teljist 
ekki með við útreikning á eftirspurnar-
áhrifum ríkisfjármálanna, heldur sé sá út-
reikningur einskorðaður við A-hlutann. 
Ástæðan er sú, að þar sem rekstur þessara 
fyrirtækja tekur fyrst og fremst mið af 
markaðsaðstæðum er eðlilegt að líta á þau 
sem hluta einkageirans. Þar sem önnur 
efnahagsstarfsemi ríkisins getur hins veg-
ar ekki stuðzt við markaðskerfið í ákvarð-
anatöku koma til stjórnmálalegar ákvarð 

anir, sem gera ríkisfjármálin og raunar 
fjármál sveitarfélaga það frábrugðin öðrum 
efnahagsmálum, að þau skipa sérstakan 
sess í hagfræðinni. 

Eftirspurnaráhrif ríkisfjármálanna 
verða þannig bezt og hagkvæmast mæld 
með greiðsluafkomu ríkissjóðs, þar sem 
tekið hefur verið tillit til viðskipta við 
Seðlabankann og útlönd í samræmi við 
framangreint. Lántökur hjá þessum aðil-
mn vegna framkvæmda og annars, sem 
fram kemur í úthlið A-hluta fjárlaga og 
ríkisreiknings, svo og endurgreiðslur lána 
frá þeim, eiga ekki að koma fram á inn-
hlið lánahreyfinga og því ekki að hafa á-
hrif til að bæta afkomu ríkissjóðs. Á hlið-
stæðan hátt eiga greiðslur til Seðlabankans 
eða til útlanda ekki að teljast með útgreiðslum og því ekki að rýra greiðsluafkomu 
rikissjóðs. Þetta brýtur að sjálfsögðu í bága 
við venjubundnar bókhaldsreglur, og á 
einungis við, þegar ætlazt er til, að 
greiðsluafkoman sé mælikvarði á eftirspurnaráhrif ríkisfjármálanna í efnahagslífi þjóðarinnar. 

Aðstœður hér á landi. 

Rikisbókhaldið hefur nýlega endurreiknað greiðsluafkomu ríkissjóðs frá 1968 á 
samræmdan hátt eftir þeim meginsjónarmiðum varðandi viðskipti við Seðlabankann, sem hér hefur verið lýst. Einnig hefur ríkisbókhaldið látið í té tölur um áhrif 
erlendra lánsfjárskipta á greiðslujöfnuð 
ríkissjóðs í samræmi við framangreint. 
Þegar niðurstaðan er borin saman við þær 
tölur, sem venjulega hefur verið stuðzt 
við sem greiðsluafkomu ríkissjóðs, kemur 
í ljós, að allverulegur munur er einstök ár 
á greiðsluafkomutölum eftir því, hvort 
venjubundinn útreikningur er viðhafður 
eða hvort útreikningur er gerður m.t.t. eft-
irspurnaráhrifa í samræmi við framan-
greint. Öll ár tímabilsins 1968—1974, að 
einu undanskildu, verður útkoman óhag-
stæðari með síðartöldu aðferðinni (halli 
meiri eða greiðsluafgangur minni). Þann-
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ig eykst halli úr 98 m.kr. í 569 m.kr. árið 
1971, og árið 1974 eykst hallatala skv. 
venjubundinni aðferð, þar sem þegar er 
þó búið að taka tillit til viðskipta við 
Seðlabankann, úr 3.391 m.kr. í 3.819 m.kr., 
þegar útreikningur miðast við eftirspurnaráhrif. Aðeins eitt ár, 1970, leiðir hinn 
nýi útreikningur til hagstæðari greiðsluafkomu, er 524 m.kr. afgangur hækkar í 
561 m.kr. afgang, og á skýringin rætur að 
rekja til útstreymis vegna endurgreiðslu 
lána til Seðlabankans og útlanda á því 
ári, en þessar endurgreiðslur eru taldar 
með útgreiðslum í venjubundnu uppgjöri. 
Almennt má annars um þennan mismun 
segja, að hann á fyrst og fremst rætur að 
rekja til erlendra lána, sem tekin hafa 
verið til að fjármagna framkvæmdir í A-
hluta fjárlaga og ríkisreikninga, svo sem 
vega- og hafnarframkvæmdir. Þetta leiðir 
hugann að því, hversu varhugavert það er 
frá sjónarmiði jafnvægisstefnunnar að fjár-
magna almennar ríkisframkvæmdir í rík-

um mæli með erlendum lántökum, en þær 
hafa greinilega verið mjög þenslumynd-
andi á umræddu tímabili. 

Hér er einungis tekið mið af A-hluta 
fjárlaganna, en full ástæða er til að vekja 
athygli á því, að erlendar lántökur eru 
miklum mun þyngri á metunum vegna B-
hluta aðila, einkum að því er varðar fram-
kvæmdir í orkumálum. Eins og fram hef-
ur komið, teljast slíkir aðilar fremur til 
einkageirans í þjóðhagreikningslegu tilliti, 
en stjórnmálaleg afskipti af t.d. fjárfest-
ingu í orkumálum eru sem kunnugt er slik 
hér á landi, að óhjákvæmilegt er að gefa 
þessari hlið gaum við mat á eftirspurnar-
áhrifum ríkisfjármálanna. 

Áður en skilizt er við þessar hugleiðing-
ar um nýja skýrgreiningu á greiðsluaf-
komu ríkissjóðs, skal skýrt tekið fram, að 
ekki er verið að gagnrýna þá útreiknings-
aðferð, sem venjulega hefur verið viðhöfð. 
Afkomutölur af þessu tagi þjóna mismun-
andi tilgangi, og að því er varðar venju-
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bundna útreikninga á greiðsluafkomu rík-
issjóðs, þá mæla sérstök lagaákvæði fyrir, 
hvernig þeim skuli háttað. Sú aðferð, sem 
hér er lögð til grundvallar, miðast ein-
göngu við það að nota afkomutöluna sem 
mælikvarða á nettó-áhrif fjármálastefn-
unnar á heildareftirspurn. Í þeim sér-
staka tilgangi verður að telja aðferðina 
betri mælikvarða en hina venjubundnu 
skýrgreiningu. 

Til að gera skýrari grein fyrir mikil-
vægi ríkisfjármálanna í heildareftirspurn 
þjóðfélagsins og gefa til kynna möguleika 
fjármálastjórnar til áhrifa á heildareftir-
spurn ásamt raunverulegri nýtingu þessa 
hagstjórnartækis hin síðari ár, skulu nefnd-
ar nokkrar tölur, er taka til tímabilsins 
1968—1974. Á þessu tímabili hafa ríkisútgjöld numið frá 22—26% þjóðarútgjalda og farið vaxandi. Þetta gefur til 
kynna, að hlutfallslega litlar breytingar 
ríkisútgjalda þarf til að hafa umtalsverð 
áhrif á heildareftirspurn, og kemur það 
að sjálfsögðu engum á óvart. Greiðsluhalli 
eða greiðsluafgangur hefur yfirleitt verið 
um 1% þjóðarútgjalda, þó allmiklu lægra 
hlutfall 1972 og 1973, og verður það ekki 
talið ýkja hátt hlutfall, en undantekning 
er þó árið 1974, þegar þetta hlutfall er 
2,5%. Að þessu ári undanteknu mætti því 
segja, að fjármálastjórnin hafi ekki haft 
ýkja mikil nettó-áhrif á heildareftirspura. 
Hins vegar er það athyglisvert, að áhrif 
ríkisfjármálanna á heildareftirspurn, eins 
og þau koma fram í greiðsluafkomu ríkissjóðs, hafa einungis stuðlað að bættu jafn-
vægi í verðlagsmálum og viðskiptastöðunni gagnvart útlöndum á einu ári þessa 
sjö ára tímabils, en aukið jafnvægisleysið 
á hinum sex árunum og allverulega árið 
1974. Það ár var almenn verðlagshækkun 
42.5% og viðskiptahallinn 15.5 milljarðar 
króna. Á sama tíma var greiðsluhalli hjá 
ríkissjóði 3.8 milljarðar króna, eða 2.5% 
af heildareftirspurn, og hefur þannig átt 
umtalsverðan þátt í því efnahagslega jafn-
vægisleysi, er ríkti á árinu. Hliðstæð voru 

áhrif rikisfjármálanna, þótt minni væru 
hlutfallslega, á 6 af 7 árum timabilsins. 
Árið 1970 sker sig nokkuð úr i þessu til-
liti, en þá var greiðsluafgangur ríkissjóðs 
561 m.kr., eða 1.3% heildareftirspurnar, 
og viðskiptajöfnuður gagnvart lítlöndum 
var hagstæður um 651 m.kr. Að vísu var 
verðbólgan á þvi ári 14.3%, sem var þó 
lækkun úr 24% frá árinu áður. Með þessu 
er þó engan veginn verið að segja annað 
en það, að fjármálastefnan hafi átt þátt í 
að stuðla að efnahagslegu jafnvægi á þessu 
ári. Aðrir þættir hafa að sjálfsögðu kom-
ið til, en hér eru þeir ekki sérstaklega til 
umræðu. 

Vannýting fjármálastjórnar. 
Þessi talnasamanburður leiðir greinilega 

í ljós slikt ástand í verðlagsmálum og utanríkisviðskiptum, að full ástæða hefði 
verið að beita því hagstjórnartæki, sem 
fólgið er í fjármálastjórn, í mun ríkari 
mæli en gert hefur verið. Því vaknar sú 
spurning, hvaða orsakir liggi þvi að baki, 
að fjármálastjórn hafi svo lítt verið beitt 
í baráttunni við jafnvægisleysi í efnahagsmálum, sem raun ber vitni. 

Til þess liggja eflaust margar og veiga-
miklar ástæður, sem annars vegar má telja 
stjórnmálalegar og hins vegar tæknilegar, 
enda þótt tæknileg vandkvæði fjármálastjórnar megi að vísu oftast rekja til hinna 
fyrrnefndu. Stundum heyrist sú staðhæfing, að orsökin liggi i skilningsleysi 
stjórnmálamanna á orsakasamhengi meginsviða fjármálastjórnar og þá einkum á 
jafnvægishlutverkinu. Þetta verður þó að 
telja hæpna fullyrðingu. Þannig má á það 
benda, að liðin er hálf öld siðan íslenzkur 
fjármálaráðherra ræddi opinberlega um 
jafnvægishlutverk fjármálastjórnar af 
miklum skilningi, og jafnvel þótt þar 
kunni að hafa verið um að ræða nokkuð 
einangrað fyrirbrigði meðal stjórnmála-
manna þess tíma, hefur skilningur og allar 
aðstæður til aukins skilnings eflzt mikið 
siðan. Hins vegar er lildegri skýring fólgin 
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í því, að við ákvarðanir i fjármálum ha.fi 
ríkari áherzla verið lögð á önnur markmið 
en jafnvægishlutverkið, sem síðan hefur 
orðið á kostnað þess síðarnefnda, hvort sem 
menn hafi gert sér nægilega grein fyrir 
þeim afleiðingum eða ekki. Fyrr í þessu 
erindi hefur þess verið getið, að í ýmsum 
tilvikum séu hin fjögur svið fjármálastjórnar innbyrðis tengd og jafnframt ósamrýmanleg. Þannig eru alkunn vandkvæði þess að halda útgjöldum ríkisins í 
skefjum. Aukin ríkisútgjöld leiða oft til 
eflingar hagvaxtar og geta haft æskileg 
áhrif á öðrum sviðum. Hins vegar leiða 
þau oft til greiðsluhalla hjá ríkissjóði, eins 
og auðvelt er að nefna dæmi um, og þá 
jafnframt til aukins jafnvægisleysis á 
þenslutímum. Það má því setja fram þá 
skýringu á þeim einkennum fjármálastjórnar, sem áður er fjallað um, að 
stjórnmálamenn meti í reynd önnur svið 
fjármálastjórnar mikilvægari en jafnvægismarkmiðið, þrátt fyrir fullyrðingar 
um hið gagnstæða í stjórnmálalegum 
stefnuyfirlýsingum . 

Sérstök vandkvœði fjármálastjórnar 
hér á landi. 

Vísitölutenging. Það hefur stöðugt orðið 
skýrara einkenni íslenzks hagkerfis, hversu 
ákvæði um verðvísitölur eru að verða ríkur þáttur í samningum og öðrum fjármálalegum ákvörðunum. Öllum er kunnugt um 
verðtryggingu launa og annarra samninga, 
svo sem um húsaleigu. Á síðari árum hefur 
svo komið til meira eða minna sjálfkrafa 
tenging ýmissa bóta almannatrygginga við 
kauptaxta. 

Athugun hefur verið gerð á þvi í fjár-
laga- og hagsýslustofnun, hversu mikil-
væg tenging útgjaldaliða við verðvísitölur 
væri orðin, og leiddi sú athugun m.a. eft-
irfarandi í ljós, en fjárlagafrumvarp 1976 
var lagt til grundvallar: 

Það felst m.a. i þessum niðurstöðum, að 
44.4% rikisútgjaldanna breytist sjálfkrafa 
með verðlagi, og við hvert 1%, sem við-
komandi kaup- og verðlagsvisitölur hækka, 
aukast rikisútgjöld um 256 m.kr., að vísu 
ekki samtimis, heldur venjulega með eins 
til tveggja mánaða töf. 

Niðurgreiðslur hafa átt sérstöku hlut-
verki að gegna í viðleitni stjórnvalda til 
að hafa áhrif á verðlag. En hlutverk þeirra 
og áhrif eru mun víðtækari. Þannig er 
markmiðið einnig að vernda tekjulægstu 
stéttir þjóðfélagsins gegn áhrifum verð-
bólgu, þ.e. fyrrnefnt tekjuskiptingarhlut-
verk, og einnig er tilgangurinn, eða a.m.k. 
afleiðingin, að halda uppi meiri fram-
leiðslu landbúnaðarvara en annars væri, 
með því að auka eftirspurn eftir þessum 
vörum með lækkun á verðlagi þeirra. Hér 
vegast á félagsleg og hagræn markmið. 
Aukning niðurgreiðslna hefur áhrif til 
lækkunar verðlags, en jafnframt þvi sem 
slík aðgerð rýrir afkomu ríkissjóðs eykur 
hún að öðru jöfnu ráðstöfunartekjur neyt-
enda og eftirspurn þeirra. Það er því eng-
an veginn gefið, að aukning niðurgreiðslna 
stuðli að efnahagslegu jafnvægi, þegar 
til lengdar lætur, enda þótt áhrifin á vísi-
tölur séu greinileg og mælanleg, þegar til 
skamms tíma er litið. En þetta hagstjórnar-
tæki er mjög vandmeðfarið af öðrum or-
sökum. Þannig hneigjast stjórnvöld til þess 
að auka niðurgreiðslur á þeim liðum, sem 
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ódýrastir eru frá sjónarhóli ríkissjóðs, og 
með því er kölluð fram riðlun á verðkerf-
inu umfram það, sem niðurgreiðslur fela 
i sér hvort sem er. Riðlun verðkerfisins 
með þessum hætti er svo til þess fallin að 
draga úr hagvexti, þvi að hún beinir fram-
leiðsluþáttum frá þeirri nýtingu, sem mest 
gefur af sér þjóðhagslega. 

Fjölskyldubœtur voru fram til miðs árs 
1975 einn þeirra þátta, sem. gengu inn í 
vísitölugrunninn, og einn sá ódýrasti frá 
sjónarhóli ríkissjóðs. Likur má að því leiða, 
að upphaflegi tilgangurinn með greiðslu 
fjölskyldubóta hafi í raun verið að hafa 
áhrif á þróun kaup- og verðlags. Um áhrif 
fjölskyldubóta á heildareftirspurn gildir 
hið sama og sagt var um niðurgreiðslur, 
en því eru þær teknar til iliugunar sér-
staklega, að þær eru mjög skýrt dæmi um 
það, hvernig ráðstöfun, sem ætluð er til 
að ná einu markmiða opinberrar efna-
hagsstarfsemi, jafnvægismarkmiðinu, hef-
ur jafnframt mjög mikil áhrif á öðru sviði, 
þ.e. tekjuskiptingarsviðinu, og má draga 
það mjög i efa, að fjölskyldubótakerfið 
hafi verið í samræmi við það takmark, sem 
stjórnvöld stefndu að á sviði endurskipt-
ingar tekna . 

Lög- og samningsbundin útgjöld. Fyrr-
nefnd athugun á útgjaldahlið rikisfjár-
málanna, sem gerð var í fjárlaga- og hag-
sýslustofnun, hafði þann megintilgang að 
leiða í ljós, hversu mikið svigrúm væri til 
breytinga á útgjöldum, án þess að til 
þyrftu að koma breytingar á öðrum lögum 
en fjárlögum eða á lögformlegum samn-
ingum. Athugunin leiddi eftirfarandi i 
liós: 

Hér er um að ræða 69.1% af útgjöld-
um fjárlagafrumvarps 1976, sem bundin 
er í samningum eða sérlögum. Af þessu 
sést, að aðstaða stjórnvalda til ráðstafana 
á útgjaldahlið ríkisfjármálanna er meiri 
vandkvæðum bundin en ætla mætti, og 
hafa þau vandkvæði aukizt á síðari árum. 

Skattahlið. Æskilegri greiðsluafkomu 
ríkissjóðs til að hafa áhrif á heildareftir-
spurn má vitaskuld einnig ná með ráð-
stöfunum á skattahlið. Hér eru vandamál 
vísitölutengingarinnar hins vegar engu 
minni en á gjaldahlið, því að óbeinir 
skattar eru reiknaðir með í vísitölugrund-
vellinum, og breyting þeirra hefur áhrif 
á verðlag, og þar með á mikinn hluta rík-
isútgjalda. Við ríkjandi aðstæður eru fjár-
málastjórn því settar mjög þröngar skorð-
ur. Má segja, að helzti möguleikinn í þessu 
efni sé fólginn í breytingum á tekju- og 
eignarsköttmn og beitingu skattvísitölu, en 
þar er sá hængur á, að álagningargrund-
völlurinn er tekjur og eignir á öðru tímabili en því, er ráðstafanir beinast að hverju 
sinni, og verða þær aðstæður ekki bættar 
nema með upptöku staðgreiðslukerfis. Það 
er athyglisvert í þessu efni, að ein af afleiðingum skattkerfisbreytingarinnar, sem 
lögfest var í marz 1974 var, auk vafasams 
árangurs á sviði tekjuskiptingar, enn frek-
ari takmörkun á möguleikum fjármála-
stjórnar, þar sem hlutfallslegt mikilvægi 
þeirra skatta, sem ganga beint inn í vísi-
tölugrunninn, var aukið í mjög verulegum 
mæli. Það er þannig á báðum hliðum ríkis-
fjármálanna, gjaldahlið og tekjuhlið, sem 
ráðstafanir stjórnvalda hin síðari ár hafa 
orðið til þess að þrengja kosti þess að beita 
fjármálastjórn í baráttunni við verðbólg-
una. 

Lánamál. Að lokum skal stuttlega vikið 
að þeim þætti, sem ráðstafanir í lánamál-
um geta átt í þvi að hafa áhrif á heildar-
eftirspurn. Eins og fram hefur komið fyrr 
í þessu erindi hafa lántökur ríkissjóðs hjá 
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almenningi innanlands hliðstæð áhrif og 
skattheimta með því að rýra (tímabundið) 
ráðstöfunartekjur og þar með heildareft-
irspurn, ef þess er gætt, að fénu sé safnað 
fyrir hjá ríkissjóði og því ekki veitt út í 
kerfið að nýju, Með sölu verðbréfa til al-
mennings á þenslutímum geta stjórnvöld 
þannig stuðlað að jafnvægi. Þessu tæki 
mun aldrei hafa verið beitt hér á landi, 
þvi að lánsfjármagni, sem aflað hefur verið með sölu spariskírteina eða happdrættis-
skuldabréfa, hefur ávallt verið varið til 
verklegra framkvæmda. Eina viðleitnin, 
sem höfð hefur verið frammi í þessum 
tilgangi, er sala á ríkissjóðsvíxlum fyrir til-
stilli Seðlabankans til viðskiptabanka og 
sparisjóða, en tilgangur þeirra aðgerða hef-
ur þó fyrst og fremst verið að draga úr 
árstíðasveiflu ríkisfjármálanna innan 
hvers árs. Slíkt hefði getað haft óbein áhrif á heildareftirspurn með þvi að takmarka útlán viðskiptabankanna til almennings. Þessi viðskipti hafa ávallt verið 
á frjálsum grundvelli og áhugi viðskiptabankanna á þeim lengst af verið takmarkaður. Árangur þessarar ráðstöfunar á verð-
lagsþróunina verður því að teljast lítill 
enn sem komið er a.m.k. 

Eins konar þvinguð lántaka hjá almenn-
ingi er fólgin í almennum skyldusparnaði. Það kerfi skyldusparnaðar, sem verið 
hefur hér á landi á síðari árum, hefur 
ekki haft þann tilgang að stuðla að eflingu 
efnahagslegs jafnvægis, þar sem fjáröflun 
í þessu formi hefur verið veitt út í kerfið 
að nýju til íbúðabygginga og annarra 
framkvæmda. Hins vegar gæti almennur 
skyldusparnaður átt mjög veigamiklu 
hlutverki að gegna í fjármálastjórn, eink-
um þar sem fjáröflun af þessu tagi hefur 
ekki áhrif á vísitölur. 

Niðurstöður. 
Er þá að því komið að draga saman 

helztu niðurstöður þessa erindis og setja 
fram helztu ályktanir, sem af því verða 
dregnar. 

Meginvandamál opinberrar fjármála-
stjórnar er fólgið í því, að þau markmið, 
sem fjármálastjórnin stefnir að, eru inn-
byrðis tengd og oft ósamrýmanleg. Að-
gerðir til að ná einu markmiði hafa svo til 
alltaf áhrif á stefnuna að öðrum markmið-
um og oft með óhagkvæmmn afleiðing-
um. Skilningur á þessu vandamáli er 
grundvallarforsenda árangursrikrar fjár-
málastjórnar. Í þróun efnahagsmála hér á 
landi á síðari áratugum má finna ýmis 
dæmi um aðgerðir til að nálgast markmið 
tekjuskiptingar og hagvaxtar, sem verið 
hafa í algjörri andstöðu við markmið jafn-
vægis í verðlagsmálum og utanríkisvið-
skiptum. 

Jafnvægisleysi í verðlagsmálum og ut-
anríkisviðskiptum hefur öðru fremur ein-
kennt íslenzkt efnahagslíf á síðari árum. 
Þannig hefur hækkun verðvísitölu vöru 
og þjónustu numið að meðaltali um 15— 
16% á ári frá 1968—1974 og á sama tímabili hefur viðskiptahalli við útlönd sum 
árin verið verulegur, eins og 1974 er hann 
nam 15.5 milljörðum kr., eða 1/3 af út-
flutningstekjum. Þegar haft er í huga, að 
ríkisútgjöld hafa á þessu tímabili numið 
frá 22% til 26% af innlendri verðmæta-
ráðstöfun eða heildareftirspurn, verður 
ljóst, að aðgerðir á sviði fjármálastjórnar 
gætu verið mjög mikilvægar í viðleitni til 
að skapa jafnvægi á þessum sviðum. Þrátt 
fyrir ýmsa fræðilega annmarka á því að 
mæla áhrif ríkisfjármálanna á efnahags-
legt jafnvægi á ári hverju, má telja, að 
greiðsluafkoma ríkissjóðs, þar sem tekið 
hefur verið viðeigandi tillit til viðskipta 
við Seðlabankann og útlönd, sé sú hagstærð, sem bezt þjónar þessu hlutverki við 
ríkjandi aðstæður. Athugun á greiðsluaf-
komunni þannig skýrgreindri leiðir í ljós, 
að fjármálastjórn þessa tímabils hefur öll 
árin að einu undanskildu skapað eða aukið 
jafnvægisleysi í verðlagsmálum og utan-
ríkisviðskiptum. 

Þegar leitað er skýringa á þessum stað-
reyndum í ljósi þess, að eitt helzta stefnu-
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skráratriði stjórnvalda hefur á siðari ár-
um verið sköpun jafnvægis i þessum mál-
um, verða fyrir tvö skyld atriði. Annars 
vegar rikari áherzla á framkvæmd stefnu 
að öðrum markmiðum fjármálastjórnar, 
sem lúta að endurskiptingu tekna og hag-
vexti. Hins vegar hefur fjármálastjórnin 
beinzt að þvi með lagasetningu og samn-
ingum að tryggja ákveðnum þjóðfélags-
hópum viss réttindi, sem við fyrstu sýn 
virðast falla vel að því hlutverki, er lýtur 
að endurskiptingu tekna í þjóðfélaginu, en 
þrengja jafnframt að skilyrðum til að 
skapa jafnvægi með fjármálalegum aðgerð-
um. Þessi síðarnefndu tæknilegu atriði eru 
einkum tenging mikilvægra útgjaldaliða 
við verðvísitölur, ákvörðun um að óbeinir 
skattar skuli reiknast með í vísitölugrunni, 
og sú tillmeiging, sem sifellt virðist fara 
í vöxt, að ákvarða útgjöld ríkisins í sérlögum. 

Þessar aðstæður, sem skapaðar hafa ver-ið með skírskotun til tiltekinna æskilegra 
markmiða fjármálastjórnar, þegar litið er 
á aðgerðir í einangrun, hafa þannig mjög 
takmarkað möguleika þess að beita fjár-
málastjórn á árangursríkan hátt í barátt-
unnii við jafnvægisleysi í efnahagsmálum. 
Þær hafa orðið til þess, að fjármálastjórn-
in hefur i vaxandi mæli fengið á sig blæ 
varnaraðgerða með því að grípa til niður-
greiðslna og fjölskyldubóta til að takmarka 
hækkanir verðlags og launa. Þessar að-
gerðir eru varhugaverðar, í fyrsta lagi 
vegna þess að áhrifin á verðlag eru vænt-
anlega mjög takmörkuð, þegar til lengdar 
lætur, og í öðru lagi vegna þess að þær 
eru í mótsögn við önnur markmið fjár-
málastjórnar. Þannig riðla niðurgreiðslur 
verðkerfinu og draga úr hagvexti með því 
að beina framleiðsluþáttum að nýtingu, 
sem er óhagkvæm frá þjóðhagslegu sjón-
armiði. Breyting á fjölskyldubótum í þeim 
megintilgangi að hafa áhrif á verðlag er 
á hliðstæðan hátt fallin til að vera í mót-
sögn við stefnu, sem beinist að endurskipt-
ingu tekna í þjóðfélaginu. 

Flestar eða allar tillögur til úrbóta í 
þessum efnum yrðu eflaust tortryggðar af 
ýmsum hagsmunahópum og erfitt að afla 
þeim nægilegs fylgis. En svo er þessu hátt-
að á flestum sviðum, þar sem nauðsynlegt 
er að velja og hafna, og öllum markmiðum 
verður ekki náð í einu. Höfuðskilyrði þess, 
að fjármálastjórn verði árangursrikari í 
baráttunni við efnahagslegt jafnvægisleysi, 
er að stjórnvöld og stjórnmálamenn séu 
tilbúin að draga úr því kappi, sem lagt 
hefur verið á framkvæmdaáform af ýmsu 
tagi og markmið á sviði félagsmála, sem 
að vísu er auðvelt að réttlæta með skírskotun til markmiða á sviði hagvaxtar og tekju-
skiptingar, en sem draga jafnframt úr 
möguleikum þess að koma á efnahagslegu 
jafnvægi. Að slíkri hugarfarsbreytingu 
lokinni væri vænlegt að huga að breyting-
um á þeim aðstæðum öðrum, sem hamla 
beitingu ríkisfjármálanna til að ná mark-
miði efnahagslegs jafnvægis. 

Í þessu efni verður fyrst fyrir tenging 
ýmissa mikilvægra útgjaldaliða við verð-
vísitölur og reikningur óbeinna skatta í 
vísitölugrunni. Ekki verður komizt fram 
hjá þeirri staðreynd, að hvað sem þróun 
verðlagsmála liður, verður ekki meira til 
skiptanna en framleiðsluþættir þjóðfélags-
ins gefa af sér, nema tímabundið með 
myndun viðskiptahalla við útlönd. Þessi 
staðreynd gildir jafnt hvað varðar vísi-
töluuppbætur á laun, launasamninga og 
álagningarákvarðanir. Við skilyrði fullrar 
nýtingar framleiðsluþátta koma hækkanir, 
sem fara fram úr aukningu þjóðartelma, 
fram í verðhækkunum eða halla í utanríkisviðskiptum eða hvoru tveggja. Ef koma á 
í veg fyrir þetta, verða hækkanir til eins 
hóps umfram vöxt þjóðartekna að koma 
niður á kjörum annars hóps, þ.e. baráttan 
verður að beinast að tekjuskiptingu í þjóðfélaginu. Meðan laun í landinu og ýmsar 
bætur frá hinu opinbera eru tengd verðvísitölum á sama hátt og verið hefur, er 
ekki annað fyrirsjáanlegt en vítahringur 
víxlhækkana verðlags og launa muni 
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ríkja hér áfram. Til að sýna fram á fárán-
leik gildandi fyrirkomulags má nefna tvö 
dæmi. Olíukreppan mikla, sem hér á landi 
kemur einkum fram í stórhækkuðu olíu-
og benzínverði og rýrnun á þjóðartekjum 
vegna lakari viðskiptakjara við útlönd, 
verður til þess að hækka laun á Íslandi, 
vegna þess að olía og benzín er að sjálf-
sögðu í grundvelli framfærsluvísitölu. 
Þannig hefur atburður af erlendum rót-
um, sem rýrir afkomu þjóðarbúsins og 
möguleika þess til að bæta raunveruleg 
kjör þegnanna, sjálfkrafa áhrif til hækkun-
ar launa í landinu. Slíkt getur ekki leitt til 
annars en mögnunar á verðbólguvandan-
um. En svo snúið sé til þrengra sviðs 
ríkisfjármálanna, má nefna annað dæmi. 
Ef mæta á aðgerð í útgjaldahlið til að 
bæta hag hinna lægst launuðu með hækkun óbeinna skatta, leiðir sú skattahækkun 
til hækkunar vísitölu og þar með launa 
almennt og tryggingabóta vegna hinna 
sjálfkrafa tengsla. Þannig hefði aðgerð til 
að bæta afkomu viss hóps almenn áhrif á 
kjör annarra, þannig að óvíst er, hvort bet-
ur er af stað farið en heima setið. Það 
ætti því að vera nokkuð augljóst mál, að 
breyting á fyrirkomulagi vísitölutenginga 
er önnur forsenda þess, að fjármálastjórn-
in geti orðið áhrifaríkara tæki í viðleitn-
inni til að skapa jafnvægi í efnahagsmál-
um. Enda þótt réttlætissjónarmið verði ef-
laust hávær, þegar rætt er um breytingu 
þessa fyrirkomulags, skyldu menn ekki 
missa sjónar á því, að því betur sem tæki 
stjórnvalda í baráttunni við verðbólguna 
eru gerð, þvi meira jafnvægis er að vænta 
í þeim málum og af þvi leiðir, að þörfin 
fyrir vísitölutengingar verður þeim mun 
minni. Gildandi tengslakerfi hefur í för 

með sér sjálfkrafa viðhald verðbólgu hér 
á landi, og væri æskilegt að aðilar í þessu 
baráttumáli gæfu því ríkari gaum, hverj-
ir það eru, sem raunverulega hagnast á 
verðbólgunni, þegar til lengdar lætur. 

Þá mætti staldra við og gefa gaum að 
þeirri tilhneigingu, sem óðum fer í vöxt, 
að ráðstafa stórum hluta ríkisútgjaldanna 
á grundvelli sérstakra laga. Að vísu verður aldrei hjá því komizt að ráðstafa nokkr-
um hluta útgjaldanna á þennan þátt, en 
það á ekki við ýmsa veigamikla liði, sem 
nú eru háðir slíkum sérákvæðum. Þetta 
fyrirkomulag gerir breytingar á útgjalda-
hlið, sem verið geta forsenda árangurs-
ríkrar stefnu í jafnvægismálum, erfiðari 
viðureignar en ella. Aðstæður frá einu ári 
til annars eru breytingum háðar, og um 
ýmis framangreindra ákvæða í sérlögum á 
það sérstaklega við, að eðlilegt er að endur-
skoða þau sífellt í ljósi ríkjandi aðstæðna. 
Þetta er samkvæmt reynslunni erfiðara, 
þegar fjárveitingar styðjast við sérstök lög. 

Þessi athugun á einum þætti, sem stjórn-
völd hafa yfir að ráða í baráttu við verðbólguna, hefur leitt í ljós vankanta, sem 
einnig er að finna á öðrum sviðum efnahagslífsins. Nærtækastir eru þessir vankantar í launaákvörðunum, en þær eru 
ekki á sviði þessa erindis. Ennfremur er 
ljóst, að fjármálastjórnin getur ekki í ein-
angrun skapað jafnvægi í verðlagsmálum 
og utanríkisviðskiptum. Til þess þurfa að 
koma stuðningsaðgerðir úr öðrum áttum. 
En endurmat á forgangsröð efnahagslegra 
markmiða og á kerfi vísitölutengingar 
verður þó að teljast frumskilyrði þess, að 
unnt sé að vænta þolanlegs jafnvægis í 
efnahagsmálum í framtíðinni. 

FJÁRMÁLATÍÐINDI 



Björn Matthíasson: 

Hugmyrindir u m framtíðarþróun 
bankakerfisins 

Ritgerð þessi hlaut 1. verðlaun á sl. ári í ritgerðasamkeppni 
Sambands íslenzkra bankamanna um framtíðarþróun banka-
kerfisins. 

I. kafli 

Nokkur atriði um þróun 
í fjármagnsmiðlunar til þessa 

1. Um stöðu fjármagnsstofnana í 
atvinnulífinu 
Óhætt er að fullyrða, að hér á landi hafi 

bankar og aðrar fjármagnsstofnanir ávallt 
gegnt miklu hlutverki í þróun atvinnulífsins. Til þess hafa þær notið mikils stuðnings hins opinbera, sem snemma sá, að 
sterkar fjármagnsstofnanir, studdar af ríkinu og í eigu þess, yrði atvinnuvegunum 
bezta hjálparhellan, sem hægt yrði að koma 
við í samstarfi ríkis og atvinnulífsins. 

Gagnstætt því, sem er að finna í öðrum 
löndum (t.d. Bretlandi), hefur ríkið litið 
farið inn á þá braut, að eignast atvinnufyr-
irtæki, en þess í stað myndað sterkt kerfi 
fjármagnsstofnana, sem styður við bakið á 
atvinnuvegunum og sér þeim í ríkara mæli 
fyrir fjármagni en gerist í nágrannalöndunum, þótt á móti komi, að bein eiginfjármyndun í atvinnuvegunum er hér minni en 
annars staðar gerist. 

Því hefur þýðing fjármagnsstofnana, 
bæði innan bankakerfisins1) og utan haft 
afgerandi áhrif á gang einstakra atvinnu-
vega og fyrirtækja, þannig að þróun þjóð-
arbúskaparins hefur í miklum mæli mótazt 
af starfsemi fjármagnsstofnana. Hafa 
stjórnvöld notað slíkar stofnanir, einkum 

fjárfestingarlánasjóði, til að koma fram fyr-
irætlunum sínum um forgang einstakra at-
vinnuvega. 

Af þessu er hægt að draga þá ályktun, 
að þýðing fjármagnsstofnana í íslenzkum 
þjóðarbúskap felst ekki aðeins í því að 
vera milligönguaðili milli sparenda og f jár-
magnsnotenda, heldur er þeim ætlað að vera 
eitt aðaltækið til að hafa áhrif á gang at-
vinnuveganna og beina þannig atvinnu-
starfseminni inn á brautir, sem taldar eru 
æskilegastar hverju sinni fyrir vöxt þjóð-
arbúsins. 

2. Hlutur fjármagnsstofnana í 
sparnaðarmiðluninni 

Áður en lengra er haldið, er rétt að víkja 
að töflu 1, sem hér fylgir með, en hún sýnir 
sparnað innanlands, erlendan fjármagns-
innflutning svo og þátt fjármagnsmarkaðarins í útdeilingu á þessu fé. Tölur í töflu 
þessa eru teknar úr kaflanum um lána-
markaðinn í ársskýrslum Seðlabankans 
1973 og 1974, en sambærileg eldri uppgjör eru ekki fáanleg. Er það miður, 
þar sem árin 1972—74 eru nokkuð óeðlileg, 
sökum mikillar stökkbreytingar í f jár-
magnsinnflutningi, þannig að tölur þessar 
gefa ekki skýra mynd af því hlutverki, sem 

1) Með bankakerfinu er átt við Seðlabankann 
og innlánsstofnanir til samans. 
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hver tegund fjármagnsstofnunar hefur að 
gegna í heildarmyndinni. Af töflu þessari 
og öðrum upplýsingum, sem fyrir hendi eru 
um hlutverk fjármagnsstofnana innbyrðis, 
skal reynt að draga eftirfarandi ályktanir: 

( i) Í meðalári, þegar halli á viðskiptum við útlönd er ekki mikill (vart 
meiri en 3 — 4 % af þjóðarfram-
leiðslunni), má ætla, að fjármagnsstofnanir miðli rúmurn helmingi af 
því f jármagni, sem fyr ir hendi er 
af innlendum og erlendum uppruna, 
til fjármagnsnotenda. 

(ii) Af því heildarfjármagni, sem fer 
gegnum fjármagnsstofnanir, fer 
um tæpur helmingur gegnum við-
skiptabankana. Þótt hlutur við-
skiptabankanna í fjármagnsmiðlun-
inni virðist skv. töflu 1 hafa farið 
vaxandi árin 1972-74, sýna lengri 
talnaraðir, að hlutur f járfestingar-
lánasjóða og lífeyrissjóða vex heldur að tiltölu, þannig að þýðing við-
skiptabankanna í heildarfjármagns-
miðluninni hefur heldur minnkað, 
einkum sl. f j ögur ár. Hefur þar 
annars vegar verið að verki, að 
stjórnvöld hafa lagt ríkulega áherzlu á hlutverk fjárfestingarlánasjóða í stuðningi við atvinnulífið, 
auk þess sem mikill vöxtur hefur 
verið í lífeyrissjóðunum með til-
komu fjölda nýrra sjóða í ársbyrjun 1970. 

(iii) Þýðing sparisjóða og innlánsdeilda 
í heildarmyndinni er lítil og hefur 
farið minnkandi, en hins vegar 
gegna þessar stofnanir mikilvægu 
hlutverki í einstökum byggðarlögum og atvinnugreinum. 

Í þessu yfirliti y f ir hlutverkaskipan milli 
fjármagnsstofnana er einnig mikilvægt að 
hafa í huga, að ákveðin verkaskipting hefur 
myndast milli viðskiptabankanna annars 
vegar og fjárfestingarlánasjóða og lífeyrissjóða hins vegar. Viðskiptabankarnir hafa 
í aðalatriðum tekið að sér að sjá um fyrirgreiðslu rekstrarlána og skammtíma fjárfestingarlána, en fjárfestingarlánasjóðir 
eiga mest við stofnlán atvinnuveganna og 

langtíma íbúðalán. Lífeyrissjóðirnir hafa 
mest lánað fasteignalán og almenn neyzlulán til sjóðfélaga, en hafa nú sl. tvö ár aukið talsvert lán sín til Framkvæmdasjóðs og 
Byggingasjóðs ríkisins með kaupum á verðtryggðum skuldabréfum. 

3. Fjölgun fjármagnsstofnana og 
vaxtastefnan 

Eitt af því, sem einkennt hefur þróun ís-
lenzkra fjármagnsstofnana á undanförnum 
árum, er hraðfjölgun þeirra. Ástæða er til 
að gera þessu nokkur skil. 

Allt f rá því fyrir síðustu heimsstyrjöld 
hefur vöxtum verið haldið vel fyrir neðan 
það mark, er frjáls fjármagnsmarkaður 
mundi setja sér, ef hann fengi að ráða með 
öflum framboðs og eftirspurnar eftir fjármagni einu saman. Aðalröksemd fyrir þessari stefnu hefur verið sú, að nauðsynlegt sé 
að útvega atvinnuvegunum fjármagn á 
skaplegu verði, til þess að þeir geti gegnt 
hlutverki sínu. Auk þess eru það veigamikil 
rök, að þrátt fyrir ofangreinda vaxtastefnu 
hefur sparnaður, sem hlutfall af þjóðarframleiðslu yfirleitt, verið mjög hár hér, 
eða um 26% af vergri þjóðarframleiðslu á 
sl. 15 árum, borið saman við um 18—20% 
í löndum eins og Bretlandi og Bandaríkjunum.2) 

Á hinn bóginn er kunnara en frá þurfi 
að segja, að eftirspurn eftir lánsfé hefur 
ávallt verið meiri en framboðið, þannig að 
fjármagnsstofnanir hafa tekið á sig mynd 
skömmtunarskrifstofa, þar sem stjórnend-
ur hafa orðið að láta önnur sjónarmið en 
hreina arðsemi ráða, hvert lánsfjármagni 
er veitt. 

Þetta hefur haft þær afleiðingar, að á 
undanförnum árum hefur myndazt hægfara 
en þéttingshörð togstreita milli atvinnu-
vega, landshluta og hagsmunahópa um það 
lánsfjármagn, sem til skiptanna er. Sérhver 
hópur hefur séð sér hag í því að hvetja til 
stofnunar sérstakrar fjármagnsstofnunar 
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til þjónustu fyrir sig. Með því rnóti hefur 
viðkomandi hópur getað tryggt sér, að a.m. 
k. einhver hluti af heildarlánsfénu gangi til 
sín. Þannig hafa myndazt 7 viðskiptabank-
ar, tæplega 50 sparisjóðir, 94 lífeyrissjóðir og 16 fjárfestingarlánasjóðir. Þar fyrir 
utan eru til um 19 tryggingarfélög, sem öll 
reka einhverja lánastarfsemi, auk 5—6 opinberra sjóða (t.d. Ríkisábyrgðasjóðs, At-
vinnuleysistryggingasjóðs, Hafnarbótasjóðs, og Orkusjóðs), sem einnig lána fé, 
þótt hlutverk þeirra sé fyrst og fremst á 
öðrum sviðum. 

Flestir eru sammála um, að fjöldi þess-
ara stofnana sé meiri en þörf er á fyrir 
þjóðarbúið. Hins vegar greinir rnenn á um, 
hvar á að fækka og sameina. Hefur það 
skýrt komið í ljós í bankakerfinu, þar sem 
alvarleg tilraun var gerð til að slá saman 
tveimur viðskiptabönkum fyrir þremur árum, en ekkert varð af. Er þess ekki að 
vænta, að hægt verði að fækka stofnunum 
þessum að neinu marki í framtíðinni, meðan þær vinna innan þess ramma að vera 
skömmtunarstofnanir. Við aðstæður frjálsrar vaxtamyndunar og samkeppni milli fjár-
magnsstofnana á peningamarkaðinum er 
hins vegar að ætla, að veikustu stofnanirnar sæju sér fljótlega hag í að sameinast 
öðrum stofnunum. 

Þá ber og að geta þess, að þrátt fyrir 
stefnu stjórnvalda í vaxtamálum, hefur 
aldrei verið komið á samræmdri stefnu í 
lánsfjármálum, þar sem hverri stofnun er 
ætlaður ákveðinn útlánakvóti. Dæmi eru þó 
fyrir því í öðrum löndum, að þau reki 
vaxtastefnu eins og við Íslendingar, en þá 
hefur það óhjákvæmilega fylgt með, að 
stjórnvöld hafa tekið á sig að koma á lánsfjárstefnu, þar sem þau hafa miðstýringu 
á fjármagninu eftir samræmdu heildarkerfi 
til að sporna við vanköntum umframeftirspurnar eftir lánsfé. Nærtækasta dæmi um 
þetta eru frændur okkar, Norðmenn, sem 
lengi hafa haft lága vexti og mikla um-
frameftirspurn eftir lánsfé. Þar hafa 
stjórnvöld á hverju ári sett fram heildarlánsfjáráætlun samhliða fjárlögum og þjóðhagsspá og gengið ríkulega eftir, að þeirri 
áætlun sé framfylgt. Deila má um, hvort 
slíkt miðstjórnarvald sé æskilegt við íslenzkar aðstæður, en um hitt verður ekki 

deilt, að Norðmenn hafa getað náð miklu 
betri tökum á lánsfjármálum sínum en ís-
lendingar.3) 

U. Afleiðingar vaxtastefnu og 
lánsfjárskorts 

Vaxtastefnan og lánsfjárskömmtunarfyr-
irkomulagið, sem ríkt hefur hér á landi, 
hefur haft tvær aðrar mikilvægar afleið-
ingar. 1 fyrsta lagi hefur þrýstingur um-
frameftirspurnar eftir lánsfé æ ofan í æ 
orðið til þess, að stjórnvöld hafa látið und-
an síga og aukið framboð lánsfjár til að 
mæta eftirspurninni. Ekki verður um það 
deilt, að aukningin í framboð lánsfjár, bæði 
af innlendum og erlendum uppruna, hefur 
átt mikinn þátt í að auka eftirspurn eftir 
vörum og þjónustu umfram framleiðslugetu 
þjóðarbúsins og skynsamlegt magn inn-
flutnings. Er hér að finna eina þýðingar-
mestu orsök verðbólgunnar, sem verið hef-
ur meiri hér á landi en í nágrannalöndun-
um, svo sem sýnt er í töflu 2, þar sem 
aukning peningamagns og verðbólgustuðl-
ar nokkurra landa eru bornir saman við ís-
land. 

í öðru lagi hafa þeir atvinnuvegir, sem 
sterkust hafa tökin, orðið greinilega ofan á 
í skiptingu lánsfjár. Er hér um að ræða 
hina hefðbundnu undirstöðuatvinnuvegi, 
sjávarútveg og landbúnað, sem hafa sterk-
ari stjórnmálaleg og félagsleg ítök en aðr-
ir atvinnuvegir, auk þess sem þeir standa 
á gömlum merg. Afleiðingin hefur verið 
sú, að þessir atvinnuvegir hafa tveir einir 
setið að sjálfvirku afurðalánakerfi4) með 
aðstoð Seðlabankans og auk þess hafa þeir 
haft mjög ríkan forgang að venjulegum 
rekstrarlánum. 

Stofnlán til þessara atvinnuvega gegnum 
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Fiskveiðasjóð og Stofnlánadeild landbún-
aðarins hafa auk þess haft verulegan for-
gang umfram stofnlán annarra sjóða. 

Þrátt fyrir forgang þessara atvinnuvega 
að lánsfé, hefur greinilega sigið í þá átt 
á undanförnum árum, að þeir skili ekki sínum hluta af vexti þjóðarframleiðslunnar í 
samræmi við þá áherzlu, sem stjórnvöld 
leggja á þá. Á árunum 1969—74 hefur 
framlag landbúnaðar til hreinnar þjóðarframleiðslu á þáttavirði aukizt um 2 % á 
ári að meðaltali og framlag sjávarútvegs 
um 3,5%, hvorutveggja á föstu verðlagi 
ársins 1969. Hins vegar hefur verg þjóðarframleiðsla á föstu verðiagi aukizt um 
6,0% á sama tíma, sem þýðir að aðrar at-
vinnugreinar hafa orðið að hafa forystu 
um aukningu framleiðslunnar og bata lífs-
kjaranna.5) 

Af þessu má leiða nokkur rök að þeirri 
skoðun, að lánsfjárskömmtunarkerfið hafi 
ekki lagzt á sveif með aukningu þjóðar-
framleiðslunnar og batnandi lífskjörum, 
heldur unnið nokkuð gegn þeirri þróun 
með því að leggja áherzlu á atvinnuvegi, 
sem eitt sinn gáfu þjóðarbúinu þýðingarmikla undirstöðu, en nú hafa misst vaxtarbroddinn. Aðrir atvinnuvegir hafa orðið að 
taka upp slakkann, þrátt fyrir að þeir hafa 
orðið að vinna við verri aðstæður á lánsfjármarkaðinum. 

Ljóst er af þessu, að framundan hljóta 

að vera áherzlubreytingar í atvinnumálum, 
þar sem fjármögnunarkerfið í heild og 
bankakerfið sérstaklega verður að breyta 
verulega um stefnu f rá því, sem nú er. 

II. kafli 

Framtíð fjármagnsmarkaðarins 
á Íslandi 

Í kafla þessum verður reynt að gera 
nokkra grein fyrir ýmsum af þeim áhrifum, 
sem kunna að móta þróun fjármagnsmarkaðarins í heild. Gerð verður grein fyr ir 
hugsanlegri þróun innlánsstofnana innan 
þess ramma, en í næsta kafla á eftir verður vikið sérstaklega að bönkunum sjálfum 
og ýmis atriði varðandi þróun þeirra rædd. 

Í kaflanum hér á undan var gerð grein 
fyr ir þremur höfuðatriðum: (1) sterku inngripi stjórnvalda í starfsemi fjármagnsstofnana, einkum fjárfestingarlánasjóða; 
(2) veikleikum lánsfjárskömmtunar og 
vaxtastefnunnar; og (3) áhrifum af þessum 
tveim þáttum á þróun atvinnulífsins. 

1. Tilkoma nýrrar vaxtastefnu og 
verðtryggingar 

A f þróun undanfarinna ára má draga þá 
ályktun, að lánsfjárskömmtunarkerfið og 
vaxtastefnan reynist æ erfiðari í framkvæmd með hverju árinu. Aukningin í útlánum bankanna árið 1974, langt umfram 
æskileg mörk frá þjóðhagslegu sjónarmiði, 
sýnir glöggt í hve erfiðri aðstöðu þeir eru 
við að veita viðnám gegn lánsfjáreftirspurn, 
þegar slaknar á aðhaldi stjórnvalda í efnahagsmálum. Hinn árlegi gangur við útvegun f jár til fjárfestingarlánasjóða reynist ávallt erfiðari en næsta árið á undan. 
Horf ið hefur verið að því í æ ríkari mæli 
að leysa hnút lánsfjárskorts með stórum 
erlendum lántökum. Nú er sýnt, þegar 
halli á viðskiptajöfnuði landsins nálgast 
12% af vergri þjóðarframleiðslu annað árið 
í röð, að ekki verður áfram haldið á sömu 
braut erlendrar lántöku, þannig að þessi 
leið mun þegar á árinu 1976 verða stórskert.6) Mun þetta enn frekar herða togstreituna um það fjármagn, sem fyrir hendi 
er á innlendum markaði. Af reynslu fyrri 
ára má ráða, að þessi togstreita verði leyst 
með einum eða fleiri af eftirfarandi leið-
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um. Í fyrsta lagi með beinni peningasköpun 
í formi lána frá Seðlabankanum. Í öðru lagi 
með því að ganga á ráðstöfunarfé lífeyrissjóða með samningum eða valdboði og gera 
þeim að leggja opinberum fjárfestingar-
lánasjóðum til fé. Í þriðja lagi með því að 
fá viðskiptabankana til að kaupa meira af 
bréfum Framkvæmdasjóðs. 

Þeim, sem kunnugt er um þessi mál, er 
það vel ljóst, að svona togstreita getur ekki 
gengið lengi án þess að einhverjir meiri-
háttar árekstrar skapist. Annaðhvort verða 
mikilvægir hagsmunir að láta undan og 
missa sneið af því valdi, er þeir hafa haft 
til þessa, eða leysa verður ágreininginn með 
fyrstu leiðinni, er getið var hér að framan, 
látlausri peningasköpun Seðlabankans. Af-
leiðingarnar af þeirri lausn yrðu mjög ó-
hagstæðar fyrir þjóðarbúið, þar sem með 
því mundi peningamagn í umferð aukast 
langt umfram framleiðslugetu þjóðarbús-
ins og þar með bjóða upp verðlag, auka 
innflutningsþrýstinginn og torvelda minnk-
un viðskiptahallans við útlönd. Liggur 
meira við nú en oft áður, að slíkt ástand 
skapist ekki. 

Þegar þetta vandamál er skoðað í 
stærri ramma, hníga öll rök að því, að hið 
veika aðhald stjórnvalda gegn ofaukningu 
lánsfjár geti ekki gengið í mörg ár enn. 
Verulegar breytingar á miðlun og stjórn 
lánsfjár séu skammt undan. Á grundvelli 
þessarar staðhæfingar verður reynt að 
skoða, hverjar afleiðingarnar verða fyrir 
fjármagnsmarkaðinn í heild og viðskipta-
bankana sérstaklega. 

Í fyrsta lagi skal staðhæft, að stefna 
stjórnvalda í vaxtamálum hlýtur að verða 
endurskoðuð í verulegum atriðum á næstu 
árum. Hugmyndir um verðtryggingar 
stofnlána hafa fengið mikinn byr undir 
báða vængi á s.l. tveim árum, þegar verð-
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bólgan hefur farið langt fram úr útláns-
vöxtum. Hefur þegar verið komið á verð-
tryggingu á lánum fjárfestingarlánasjóða 
í meira eða minna mæli. 

Víðtæk verðtrygging stofnlána mun hafa 
þær afleiðingar við skilyrði mikillar verð-
bólgu, að langtímalán til fjárfestinga munu 
verða dýrari en almenn, óverðtryggð bankalán á föstum vöxtum eins og þau eru nú. 
Verður það til að skapa tvískiptingu á fjármagnsmarkaðinum vegna hins tvöfalda 
verðlags á fjármagni, en þar mun fjármagn 
frá bönkunum verða ódýrara, eins og nú 
standa sakir. Við þetta eykst þrýstingur 
eftirspurnar eftir útlánum bankanna, sem 
fyrr eða síðar verður að leysa með því að 
hækka vexti þeirra og jafna þannig þrýstinginn yfir allan fjármagnsmarkaðinn. 
Bendir þetta til, að aldrei verði til langframa hægt að halda uppi fjármagnsmarkaði með tvískiptu verðlagi á fjármagni, án 
þess að annar hluti hans verði fyrir óeðlilegum þrýstingi. Þannig hlýtur að vera 
knúið fram ástand, þar sem jafnari vaxtakjör gilda fyrir allan markaðinn. 

Gegn þessum rökum fyrir hækkun vaxta 
og aukinni verðtryggingu fjárskuldbindinga 
er hægt ao hugsa sér aðra leið, þ.e. þá sem 
Norðmenn fara, og g-etið var hér áðan. Slík 
leið útheimti sterka miðstýringu fjármagnsmarkaðarins, en slíkt verður að telja 
fremur ólíklegt, þar sem við Íslendingar 
höfum hneigzt til valddreifingar í stjórnkerfinu og erum ólíklegir til að hverfa af 
þeirri braut. 

Hækkun vaxta og aukin verðtrygging 
hefði margvíslegar afleiðingar í för með 
sér. Hin fyrsta er sú, að kostnaður atvinnuveganna af lánsfé hækkaði, og á móti yrði 
að skapa þeim betri hagnaðarskilyrði til 
að vega upp hinn aukna kostnað. Á hinn 
bóginn mundi slík vaxtahækkun draga úr 
hreinni spákaupmennskueftirspurn eftir 
lánsfé og beina því þannig í þá farvegi, 
þar sem það gefur af sér raunhæfan arð 
fyrir þjóðarbúið. Einnig gæti slík vaxta-
hækkun orðið verulegur þáttur í að draga 
úr peningasköpun þeirri, sem er undirstað-
an að aukningu útlána og peningamagns og 
þannig dregið úr þeirri verðbólgu, sem slík 
ofaukning hefur valdið á undanförnum árum. 
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2. Afleiðing af nýrri þróun 
fjármagnsstofnana 
Við þessar aðstæður er við því að búast, 

að umframeftirspurn eftir lánsfé muni 
minnka og jafnvel hverfa með öllu. Þá 
skapast allt annað umfang fyr ir f jármagns-
stofnanir, þar sem þær verða að keppa um 
lántaka, sem þær hafa aldrei þurft að 
gera til þessa. í því efni færðist starfsemi 
þeirra æ meir í það horf, sem gerist á er-
lendum fjármagnsmörkuðum, þar sem sam-
keppni lánastofnana er geysihörð, bæði um 
innlánshafa og lántaka. 

Afleiðingar þessa fyrir þróun f j á r -
magnsstofnana eru víðtækar. í fyrsta iagi 
hlýtur að fara svo, með hliðsjón af reynslu 
nágrannalandanna, að stærstu stofnanirn-
ar munu auka hlut sinn í heildarf jármagns-
miðluninni, en minni stofnanir munu eiga 
erfitt uppdráttar. Kemur það til af því, að 
aukin samkeppni mun þrýsta á „álagningu" 
fjármagnsstofnana, þ.e. mismun inn- og út-
lánsvaxta. Er þetta þegar orðið eftirtektar-
vert, þar sem Landsbankinn einn er nú í að-
stöðu til að skila verulegum rekstrarafgangi 
ár hvert, en aðrir bankar hafa átt erfiðar 
uppdráttar, einkum sumir einkabankanna. 
Í öðru lagi mun verða sterk tilhneiging í þá 
átt, að þær minni stofnanir, sem ekki sameinast þeim stærri, sérhæfi sig á einhverju 
ákveðnu sviði markaðarins, þar sem þær 
geta haft betri yfirsýn en stóru stofnanirnar og þar með haldið velli í samkeppninni. 
Núverandi uppbygging lánsfjárkerfisins 
hér á landi er nokkuð vel undir þetta búin, 
þar sem flestar fjármagnsstofnanir hafa 
þegar tengt sig ákveðnum atvinnuvegum 
eða starfsemi. Í þriðja lagi er hægt að búast 
við því, að aukin samkeppni á f jármagns-
markaðinum verði til að auka úrval þeirrar þjónustu, sem markaðurinn veitir. Líkur 
eru á, að sett verði á stofn kaupþing. Er 
það raunar nauðsyn, þar eð við aðstæður 
aukinnar samkeppni á fjármagnsmarkaðinum er óhjákvæmilegt, að bankar muni gera 
auknar kröfur um eigið fé fyrirtækja, sem 
þeim verður nauðugur einn kostur að sækja 
með almennum hlutafjárútboðum. Taka 
skal þó vara fyrir , að fylgi við stofnun 
kaupþings er lítið nú, og mun líklega ekki 
aukast í náinni framtíð. 

3. Þróun fjármagnsstofnana innbyrðis 
Um innbyrðis þróun einstakra tegunda 

fjármagnsstofnana er hægt að draga fram 
ýmis rök. 

Allmiklar líkur eru á, að innlánsstofnanir, og þá sérstaklega viðskiptabankarnir, 
muni halda sig við veitingu rekstrarlána og 
skammtíma „brúarlána" (bridge financing) 
til f járfestingar. Þar eð innlán eru nær öll 
til skamms tíma, verður vart talið, að bankar geta lánað til lengri tíma en 5 -7 ára, 
enda hafa erlendir viðskiptabankar sjaldan farið yf ir það mark. 

Ýmis gild rök benda til, að hlutur við-
skiptabankanna í heildarfjármagnsmiðluninni fari minnkandi á næstu árum. Kemur 
þar margt til. Í fyrsta lagi hafa stjórnvöld lagt ríka áherzlu á útfærslu fjárfestingarlánasjóða á undanförnum árum, sérstaklega eftir 1970. Áherzla þessi hefur 
ekki breytzt, þótt orðið hafi stjórnarskipti. 
Í öðru lagi er ríkið komið æ meira inn á þá 
braut að f jármagna stóran hluta af framkvæmdum sínum með útgáfu verðtryggðra 
spariskírteina. Þótt það verji andvirði þessara skuldabréfa til útgjalda þegar í stað, 
þannig að þetta fé hverfur aldrei nema um 
stund úr peningaveltu hagkerfisins, þá mun 
hið aukna áframhald þessarar starfsemi 
óhjákvæmilega verða á kostnað bankanna. 
Í þriðja lagi má ætla, að lífeyrissjóðirnir 
muni gegna miklu hlutverki í framtíðinni. 
Þá mun í fjórða lagi vera hægt að ætla, að 
tilkoma raunhæfs hluta- og skuldabréfamarkaðar, þar sem verðbréf ganga kaupum 
og sölum á markaðsvirði, muni draga úr viðleitni manna til að geyma sparifé sitt í 
bönkum og enn minnka umfang þeirra. 

Þrátt fyrir þessar vísbendingar, er margt, 
sem viðskiptabankar og sparisjóðir geta 
gert til að halda velli í samkeppninni við 
aðrar fjármagnsstofnanir. Að þvi verður 
nánar vikið í næsta kafla hér á eftir. 

4. Hlutverk Seðlabankans í 
fjármagnskerfinu 

Þá skal vikið nokkuð að hugsanlegri fram-
tíðarþróun Seðlabankans og því hlutverki, 
sem hann kann að gegna í fjármagnskerfinu. 

Borið saman við önnur lönd, er engum 



HUGMYNDIR UM FRAMTÍÐARÞRÓUN 165 

blöðum um það að fletta, að peningapólitík 
á Íslandi hefur verið afar veik. Annars 
vegar verður því um að kenna, að íslenzkt 
efnahagslíf verður fyr ir stærri hagsveiflum af utanaðkomandi áhrifum en efnahagslíf annarra þjóða með sambærileg lífskjör. Sveiflur í aflabrögðum og erlendu 
verðlagi útflutningsvara hafa þarna mest 
áhrif. 

Þetta hefur sín áhrif á þróun peningamála. Á þenslutímum, svo sem árin 1961-
66 eða 1971—73, er aukning útflutningstekna aðalþensluvaldurinn í peningakerfinu. 
Meiri gjaldeyrir er keyptur af bankakerfinu en það selur, sem aftur veitir íslenzkum 
krónum út í efnahagslífið, og þá venjulegast 
í hraðari mæli en aukning framleiðslunnar 
útheimtir. Þetta býður upp verðlagið um 
leið og kauplagið leggst á sömu sveif og 
ýtir undir tilhneiginguna í sömu átt. Slík 
tímabil sem þessi einkennast af eftirspurnarverðbólgu, þar sem aukning peningamagnsins í umferð er mikill orsakavaldur 
verðbólgunnar. Á tímum samdráttar, eins 
og t.d. 1967—68 og 1975, snýst dæmið 
nokkuð á annan veg. Orsaka samdráttarins 
er mest að leita í lækkandi útflutningstekjum, sem óhjákvæmilega hefur gengislækkun 
í för með sér. Hún hækkar aftur allan 
kostnað og heldur þannig verðbólgunni á-
fram, en að þessu sinni er um að ræða 
kostnaðarverðbólgu. Á slíkum tímum hefur 
það verið stefna stjórnvalda að vinna á móti 
samdrætti í peningamagni, er annars mundi 
hljótast af nettósölu gjaldeyris umfram 
gjaldeyriskaup, með halla á ríkisrekstri og 
talsverðum lánum úr Seðlabankanum. 
Hvorttveggja dregur úr leiðréttingu við-
skiptahallans við útlönd, sem skapast við 
slíkar aðstæður, en um leið hefur það þau 
áhrif að halda uppi atvinnu í lengstu lög, 
en það hefur verið fyrsta stefnumark 
stjórnvalda í efnahagsmálum. 

Erfitt hefur reynzt að draga úr þessum 
utanaðkomandi áhrifum á innlenda peninga-
sköpun. Þó hefur verið reynt með tilkomu 
Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins að vinna 
nokkuð gegn sveiflum í útflutningstekjum 
og áhrifum þeirra á innlent efnahagslíf. 
Ekki hefur það tekizt sem skyldi, enda var 
Verðjöfnunarsjóði að miklu leyti kippt úr 
sambandi 1973, þegar miklar verðhækkanir 

á útflutningsafurðum áttu sér stað, þannig 
að ekki gafst tækifæri til að nota hann til 
aðhalds. Eitt höfuðskilyrði þess, að hægt 
verði að jafna sveifluáhrif erlendis á íslenzkt efnahagslíf er, að Verðjöfnunarsjóður fái aukið hlutverk og starfsemi hans 
verði ekki svo laus Í reipunum, sem verið 
hefur. Með því móti yrði hægt að jafna að 
mestu áhrif verðsveiflna sjávarafurða á 
efnahagslífið og spara landsmönnum mikil 
stökk til og frá ár frá ári. 

En það eru fleiri gallar á stjórn pen-
ingasköpunar en þessi, þótt erfiðleikarnir 
við að hemja áhrif gjaldeyrissveiflnanna 
hafi verið stærsti truflunarvaldurinn undanfarin ár. 

Fjármögnun Seðlabankans á halla ríkisins er orðið alvarlegt vandamál, sem ekki 
virðist ætla að leysast í bráð. Ekki skal 
farið nánar út í það hér, en eitt þýðingarmikið atriði til endurbóta í stjórn peningamála hlýtur að verða, að ríkið geti ekki 
lengur haft sjálfkrafa aðgang að Seðlabankanum, sem það notar sér til hins ítr-
asta, svo sem verið hefur 1974 og 1975. 
Æskilegast er, að sama fyrirkomulagi yrði 
komið hér á og í öðrum löndum, að ríkinu 
verði meinaður beinn yfirdráttur í Seðlabankanum, en geti annaðhvort samið þar 
um ákveðin lán hverju sinni eða verði að 
snúa sér að hinum almenna skuldabréfamarkaði. 

Sjálfvirk endurkaup afurðalána eru sér-
stætt íslenzkt fyrirbrigði, sem þekkist varla 
í öðrum löndum. Erfitt er að eygja, hvernig 
hægt er að komast hjá að hafa slíkt fyrirkomulag hér á landi, en um hitt verður ekki 
deilt, að fyrirkomulag þetta veldur talsverðum umhleypingum í peningamálum. Á 
þeim tímum, þegar sala útflutnings er erfið og gjaldeyristekjur litlar, hneigist fyrirkomulag þetta til að ýta undir peningaþensluna, þar með auka innflutning og ýta enn 
frekar undir það jafnvægisleysi, sem skapast við minnkun gjaldeyristekna. Svo aftur, 
þegar sala útflutningsafurða er hraðari en 
framleiðsla, dregur kerfið sjálfkrafa úr 
peningamagninu, þegar aukningar þess er 
þörf. Auk þess fylgir afurðalánum mikil 
árstíðasveifla, venjulegast með mikilli 
þenslu fyrstu f imm mánuði ársins, sem 
fellur saman við árstíðabundinn halla ríkis-
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sjóðs. Skapast þar með rúm lausafjárstaða 
innlánsstofnana. sem ekki verður ávallt 
þrengd að sama skapi á síðari helmingi 
ársins, þegar afurðalánin ganga til baka og 
ríkissjóður réttir halla sinn. 

Allt eru þetta vandamál, sem vel eru 
kunn, og verður nauðsynlegt að taka á, ef 
Seðlabankinn á að geta gegnt hlutverki 
sínu sem eðlilegur miðbanki í kerfinu. 
Starfsemi hans hefur hins vegar farið út 
fyr ir þennan ramma á undanförnum árum. 
Hefur það m.a. komið til af því, að aðstaða 
einstakra ráðuneyta til að vinna að flóknum 
stjórnarfarslegum vandamálum, svo sem 
samningu lagafrumvarpa, vinnslu nefndarálita um efnahagsleg atriði o.s.frv., er 
hreint ekki fyrir hendi, þar eð ráðuneytin 
hafa því miður verið byggð upp sem af-
greiðslustofnanir, og hafa því y f ir mjög 
fáu fólki að ráða, er annazt getur annað en 
dagleg verkefni. 

5. Áhrif fjármagnsinnflutnings 
Hér að ofan var minnzt á nauðsyn þess, 

að lækka viðskiptahallann frá því, sem hann 
hefur verið 1974 og 1975. Um þetta þarf 
vart að deila, en ástæða er til að víkja að 
hlutverki viðskiptajafnaðarins og f jár -
magnsinnflutnings í framtíðinni. Það má 
fastlega ætla, að stjórnvöld haldi áfram 
þeirri stefnu sinni í nokkra áratugi enn 
að reka viðskiptajöfnuð íslands með halla, 
en jafna hann með erlendum fjármagnsinn-
flutningi. Virðist þetta hafa verið stefna 
undanfarinna ríkisstjórna (eða skortur á 
stefnu), og er vart að ætia, að þetta breyt-
ist. Gagnstætt því, sem almennt er talið, 
má færa nokkur gilcl rök fyr ir réttmæti 
slíks viðskiptahalla og fjármagnsinnflutn-
ings. Það má ætla, að íslancl sé ennþá f jár -
festingarfátækt Iand, miðað við nágranna-
löndin. Við getum eflaust notað okkur 
sparnað annarra þjóða betur en þær, og 
því er eðlilegt, að við reynum að flytja 
Iiann til okkar. Fjárfestingartækifærin í 
orkubúskap eru ennþá það arðbær og f jár -
frek, að ætla má, að þau ein rnuni skapa 
umtalsverðan fjármagnsinnflutning og 
halla á viðskiptajöfnuði um langt árabil. 

Hins vegar eru því ákveðin takmörk sett, 
hve mikill viðskiptahallinn má vera. Þau 
liggja í því, að byrði afborgana og vaxta af 

erlendum lánum má ekki verða óhæfilega 
stór hluti af útflutningstekjum lands-
manna. Má ætla, að hlutfall þetta megi ekki 
fara yf ir 10—12% að meðaltali. Engu að 
síður leyfir slíkt hlutfall mikinn f j á r -
magnsinnflutning, þannig að erlendar lántökur munu í framtíðinni hafa mikil áhrif 
á innlendan fjármagnsmarkað. 

6. Niðurstöður 
Hér að framan í þessum kafla hefur verið 

vikið að f jórum höfuðatriðum í sambancli 
við þróun fjármagnskerfisins á næstu árum: (1) Sýnt er, að nær óumflýjanlegt 
verður að koma á raunhæfari vöxtum á það 
f jármagn, sem er miðlað gegnum fjármagnsmarkaðinn. (2) Ræddar eru nokkrar 
vísbendingar þess, að hlutur viðskiptabankanna í heildarfjármagnsmarkaðinum muni 
dragast saman á næstu árum. (3) Gerð er 
grein fyrir líklegri þróun Seðlabankans og 
hlutverki í framtíðinni. (4) Leiddar eru líkur að því, að halli á viðskiptum við útlönd 
haldi áfram innan ákveðinna marka. 

Í heild virðast þessir f jór ir þættir gefa 
þá vísbendingu, að framtíðarþróun f jár -
magnsmarkaðarins muni á næstu þrem ára-
tugum beinast í þá átt að gera uppbyggingu 
hans heilbrigðari og eðlilegri, þannig að 
hann starfi sem raunverulegur markaður á 
grundvelli samkeppni bæði um sparendur 
og lántakendur. Komi slíkt fyrirkomulag í 
stað núverandi háttar, þar sem fjármagnsstofnanir búa við það óeðlilega ástand að 
þurfa að spyrna við mikilli umframeftirspurn fjármagns án nokkurrar yfirstjórnar 
yf ir lánakerfinu, sem veitt gæti þeim stuðning og leiðarljós. 

III. kafli 
Framtíðarþróun innlánsstofnana 

Í næstu tveim köflum hér á undan var 
annars vegar gerð grein fyrir ýmsum af 
þeim vandamálum, er íslenzkur fjármagns-
markaður á við að stríða nú, og hins vegar 
þeim öflum, er koma til með að móta þróun hans í framtíðinni. Í þessum síðasta 
kafla verður reynt að gera sérstaklega grein 
fyrir, hvaða áhrif þessi öfl hafa á þróun 
viðskiptabankanna næstu þrjá áratugi og 
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hvernig bankarnir munu að öðru leyti koma 
til með að þróast. 

1. Þróun verksviðs bankanna 
Í II. kafla voru leiddar líkur að því, að 

hlutur viðskiptabankanna í fjármagnsmarkaðinum muni minnka á næstu áratugum á 
þeirri forsendu, að aðrir þættir hans muni 
vaxa á kostnað þeirra. Hér í þessum kafla 
skal á móti bent á nokkrar leiðir, sem bönkunum standa opnar til að vinna á móti 
þessari þróun, þannig að þeir haldi sínum 
hlut. 

Erlendis er greint á milli tveggja höfuðþátta bankastarfsemi, almennrar bankastarfsemi (merchant banking) og f járfest -
ingarbankastarfsemi (investment banking). Fyrra formið er í stórum dráttum 
það svið, sem viðskiptabankar hér á landi 
hafa markað sér. Hið síðara á sér engan 
líka hér. Milli þessara tveggja hlutverka er 
sumstaðar ströng verkaskipting, sem oft er 
knúin fram með lögum. Þessar greinar eru 
stranglega aðskildar með lögum í Bandaríkjunum (Investment Banking Act of 
1940), en í Evrópu eru mörkin venjulega 
óskýrari. 

Investment banking er nær óþekkt banka-
starfsemi hér á landi. Felst þetta fyrst og 
fremst í útvegun f jármagns á markaðinum 
fyrir einstaka lántakendur, án þess að viðkomandi milligönguaðili leggi nokkuð til af 
sínu eigin f jármagni í slíka útvegun. Er 
það gert með stjórnun og tryggingu (underwriting) skuldabréfa- og hlutafjárútboða, 
aðstoð við lántökusamninga, aðstoð við sameiningu fyrirtækja, kaupþingsviðskiptum 
o.fl. 

Ekki er hægt að eygja nein rök fyrir, að 
viðskiptabönkum verði meinað að fara inn 
á þetta svið hér á landi. Liggur beinna við, 
að þeir hasli sér þarna völl en aðrar f jár -
magnsstofnanir, t.d. fjárfestingarlánasjóðir, þar eð samband viðskiptabankanna við 
einstaka viðskiptavini er nánara, stöðugra 
og bundið meiri trúnaði en gerist hjá öðrum fjármagnsstofnunum. Fari viðskiptabankarnir inn á þessa braut, er líklegt, að 
þeir geti skapað sér víðtækt hlutverk á 
þeim hluta fjármagnsmarkaðarins, sem lýtur að f járfestingum (capital market) og 
þeir verði ekki eingöngu takmarkaðir við 

peningamarkaðinn í þröngum skilningi 
(money market). Með þessu móti ætti þeim 
að takast að vinna nokkuð á móti þeim 
öflum, sem að öllum líkindum mundu annars skerða starfssvið þeirra, svo sem áður 
er lýst. 

Innan sviðs almennrar bankastarfsemi er 
enn mikið starf óunnið. Fjöldi tegunda af 
bankaþjónustu, sem þegar eru orðnar út-
breiddar erlendis, eru óþekktar hér. Má 
þar nefna framleiðsluvörufjármögnun (factoring), en slík starfsemi hefur verið könnuð hér með það fyrir augum að koma henni 
á í iðnaði, þar sem endurkaup afurðalána 
hafa gengið stirðlega. Úrslit þeirrar könn-
unar hafa verið nokkuð jákvæð, en þess er 
enn nokkuð langt að bíða, að slík starfsemi 
geti orðið virk, enda hamlar fjárskortur því, 
að bankarnir geti lagt inn á þessa braut. 
Hafa þeir í stað þess stuðzt við viðskipta-
víxlafyrirkomulagið, sem er mun stirðara í 
vöfum. Í raun er þess vart að vænta, að 
þessi þjónusta verði teldn upp, fyrr en aukin 
samkeppni verði kölluð fram á f jármagns-
markaðinum, þar sem framboð og eftirspurn 
vegast á. 

Þjónusta bankanna við almenning hefur 
fram til þessa verið með nokkrum sérstæðum hætti. Markast hún að nokkru leyti af 
því, að vitað er, að „maðurinn á götunni" 
— almenningur í landinu — er stærsti eigandinn að sparifé í bönkunum. Hins vegar 
er það hlutverk bankanna í stórum dráttum 
að veita þessu sparifé almennings frá honum og yf ir til atvinnuveganna. Almennur 
launþegi, sem leitar eftir láni í banka, á 
fyr ir bragðið ekki von á að fá fyrirgreiðslu, 
nema að mjög takmörkuðu leyti. 

Hins vegar hafa bankar hér á landi 
reynzt afar rýmilegir við að veita ódýra 
innlánsþjónustu, þannig að hún á sér ekki 
hliðstæðu í nágrannalöndunum. Ávísana-
reikningar bera vexti, sem er nær óþekkt 
fyrirbrigði annars staðar. Færslur á slíka 
reikninga eru ókeypis, gagnstætt því sem 
er erlendis, en nú hin síðari ár hefur verið 
farið að selja tékkhefti með örlítilli álagningu til að hafa upp í kostnað við slíka 
þjónustu. Færslur á sparisjóðsbækur eru 
og ókeypis, sem ekki er alltaf erlendis, og 
engar takmarkanir eru settar á innlegg og 
úttektir á almennum sparisjóðsbókum, þótt 
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í öðrum löndum séu slík viðskipti oft bundin skilyrðum um lágmarksinnstæðutíma, 
eigi ekki að koma vaxtatap á móti. 

Fullyrða má, að þessi þjónustuviðleitni 
bankanna við innlánshafa hefur verið mik-
ilvægur þáttur í, að tengsl almennings við 
bankana má telja nánari hér á landi en í 
mörgum öðrum löndum. Innlánsreikningar, 
sérstaklega ávísanareikningar, eru mun út-
breiddari hér en í nágrannalöndunum. Er 
þetta e.t.v. ein skýringin á, að bankastarfsemi er útbreiddari hér á landi, miðað við 
fólksfjölda en í flestum öðrum löndum. 

Innan fárra ára má vel búast við, að 
bankarnir leggi inn á braut aukinnar þjónustu við almenning. Liggur þar beinast við 
að ætla, að þeir taki upp þjónustu við endursendingu tékka, en slíkt er algengt erlendis, og hafa sumir bankar hugað að gera 
þetta á almennum grundvelli. Nokkrir stórir viðskiptamenn bankanna hafa þegar samið um þessa þjónustu. 

Ef breytingar í átt til meiri samkeppni á 
grundvelli vaxta og verðtryggingar ná fram 
að ganga, opnast miklir möguleikar fyr ir 
bankana til að auka þjónustu sína við almenning. Er þá að búast við, að almenn 
neyzlukaupalán (hire purchase credit) verði 
snarari þáttur í starfsemi þeirra en nú er 
og þeir muni keppa eftir þessum þætti. 

Einnig mundi undir slíkum kringumstæð-
um þess ekki langt að bíða, að tekin verði 
upp lánskort (credit cards)) í líkingu við 
þjónustu, eins og American Express, Diner's 
Club, Master Charge eða Barclay's veita. 
Þjónusta þessi hefur reynzt geysivinsæl 
erlendis og einnig mjög ábatasöm, þannig 
að góður grundvöllur kann að reynast fyrir 
henni hér. Á móti má búast við, að á þessum tveim síðastnefndum sviðum rísi upp 
sérhæfðar stofnanir, sem bankarnir verða 
að keppa við. 

2. Tæknivæðing bcmkanna 
Miklar stökkbreytingar eiga sér nú stað 

erlendis í tæknivæðingu banka, sem með 
tímanum munu eflaust berast hingað. Sam-
eiginleg tölvumiðstöð bankanna á Reykja-
víkursvæðinu, sem nú er að komast á, gefur 
góða ástæðu til að notfæra sér þessa mögu-
leika tiltölulega fljótt, þar eð með henni 
skapast ómetanleg tengsl milli banka, sem 

ekki eiga sér hliðstæðu í öðrum löndum. 
Fyrsti þátturinn í aukinni notkun tölvu-

tækni, eftir að núverandi útfærslu á 
reiknimiðstöðinni er lokið, er að koma úti-
búum viðskiptabankanna úti á landi inn í 
miðstöðina. Til þess þarf að koma á tölvu-
endastöðvum (computer terminals), en þá 
er með hjálp símalína hægt að koma öllum 
upplýsingum til og frá útibúunum, sem 
þörf er á, til að bókhald þeirra geti allt farið fram á einum stað. Við þetta sparast 
geysileg pappírsvinna og mannafli, auk þess 
sem upplýsingakerfi bankanna ætti að stórbatna. Þannig opnaðist möguleiki fyrir 
hvern bankastjóra að hafa daglega fyrir 
hendi afborgunaráætlun af útistandandi 
lánum, þannig að útlánastjórn ætti að vera 
mun auðveldari. Slíkar afborgunarútskriftir 
eru nú fyr ir hendi í sumum Reykjavíkur-
bönkunum, en notkun þeirra gegnum allt 
bankakerfið ætti ekki að vera langt undan. 

Notkun endastöðva felur í sér óendanlega fleiri möguleika. Erlendis er sá tími 
þegar kominn, að til er tækni, þar 
sem endastöð er við borð hvers gjaldkera, 
þar sem hann getur þegar séð, hvort innistæða er fyrir hendi á reikningi, þegar 
honum berst tékki yf ir borðið. Á sama hátt 
getur hann um leið skuldfært viðkomandi 
tékka gegnum endastöðina, um leið og hann 
er greiddur út. Sjónvarpsskermur í sambandi við endastöðina gerir það einnig 
mögulegt að bera saman undirskrift tékkans við sýnishornsundirskrift, sem bankinn hefur í fórum sínum. þannig að minni 
hætta verði á fölsun. 

Í Bandaríkjunum eru þegar í notkun 
endastöðvar, sem bjóða upp á sjálfsafgreiðslu viðskiptavina. Í verzlunum eru 
sumstaðar komnar slíkar stöðvar, þar sem 
viðskiptavinurinn getur skuldfært kaup sín 
á bankareikning sinn með því að stinga 
korti, er hann hefur í fórum sínum í stöðina, um leið og hann stimplar inn andvirði 
kaupanna. Um leið er þá andvirðið eignfært 
á reikning verzlunarinnar. Með þessu móti 
sparar viðskiptavinurinn notkun peninga, 
auðveldar verzluninni f járreiður og minnkar tékkaumferð (float), sem þegar er að 
slíga sum bankakerfi erlendis. 

Sé horft lengra fram í tímann, er hægt 
að eygja þann möguleika, að peningum verði 
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nær alveg útrýmt, og öll fjárviðskipti muni 
fara fram á þennan hátt, þ.e. með millifærslum gegnum tölvur. Í Bandaríkjunum 
eru slíkar endastöðvar í fyrirtækjum, sem 
tengja þau beint við banka, orðnar nokkuð 
algengar. Sérstaklega er talin mikil hagræðing að slíku við greiðslu launa, þar sem 
þúsundir greiðslna með miklum útreikningum á bak við sig þurfa að eiga sér stað allar sama daginn. 

Ýmsir annmarkar eru í veginum, áður en 
íslenzkir bankar geta tileinkað sér þessar 
aðferðir. Hinn fyrsti er kostnaður. Hver 
slík endastöð kostar a.m.k. 20 þúsund dali, 
þannig að við núverandi aðstæður mundi 
notkun þeirra vera of dýr nema í allra 
stærstu aðalbönkunum í Reykjavik. Reynslan af þróun tölvutækninnar er hins vegar 
sú, að einingarkostnaður tölvuvinnslu fer 
hraðlækkandi á tiltölulega skömmum tíma. 
Afskri fa verður flestar tölvur á 3—4 árum, 
þar eð ný tækni hefur gert þær of dýrar í 
rekstri eftir þann tíma. Hliðartæki tölv-
unnar (computer software) hafa hins vegar lengri afskriftartíma (6—8 ár) . 

Vel má búast við, að þessi tækni verði 
viðráðanleg í verði fyrir jafnvel minni 
bankastofnanir innan 10—15 ára. Þá verður 
það mögulegt, að minni sparisjóðir verði 
tengdir öllum innlánsstofnunum með enda-
stöð, þannig að allt bókhalcl og önnur upplýsingavinna innlánsstofnana geti farið 
fram í einni eða örfáum miðstöðvum, sem 
jafnframt yrðu samtengclar. Þetta yrði líklega til þess, að minni innlánsstofnanir gætu 
veitt útbreiddari þjónustu en þær geta gert 
nú, þannig að þær fyndu þar mótleik gegn 
yfirþyrmandi samkeppnisaðstöðu stærri 
bankanna. Það yrði einnig minni bankastofnunum til góðs, ef slík tækniþróun, sem 
hér er lýst, yrði til þess að lækka einingarkostnað þeirra við almennan bankarekstur, 
þannig að þeir nytu góðs af hagkvæmni 
stórreksturs í bankastarfsemi á sama hátt 
og stærstu bankarnir. 

3. Þróun í starfsemi viðskiptabankanna 
Hér á landi hafa viðskiptabankarnir þróazt úr því að vera frumstæðar stofnanir, 

þar sem einn yfirmaður hafði fulla yfirsýn y f i r alla starfsemi hvers einasta undirmanna sinna. Í stærri viðskiptabönkunum 

(Landsbanka, Útvegsbanka og Búnaðar-
banka) er ekki lengur mögulegt fyrir einn 
mann að hafa slíka yfirsýn, enda hafa þessir bankar orðið að breyta stjórnunaraðferðum sínum til að ráða við þau vandamál, sem 
samfara eru mörgum viðskiptavinum með 
mismunandi þarfir. 

(i) Vandamál útlánastjórnunar 
Enn er það svo, að í bönkunum hafa 

bankastjórar á sinni hendi umsjá með 
öllum útlánum, allt niður í litla biðstofu-
víxla, og eyða geysilegum tíma í smáatriði, sem þeir vildu geta falið öðrum. 
Að sumu leyti er þarna skyldurækni um 
að kenna (eða fyrir að þakka), og er 
það mikilvæg skýring, að útlán eru í eðli 
sínu skömmtunarstarfsemi að miklum 
hluta, þar sem beita verður einstaklingsbundnu mati við hver einstök viðskipti, en slíkt er erfiðara að fela undir-
mönnum. Aðalbankar ríkisbankanna í 
Reykjavík hafa nú hin síðari ár falið 
fulltrúum bankastjórnarinnar hluta af 
umsjá biðstofuvíxlanna, en umsjá lána 
við stærri viðskiptavini er enn öll í 
höndum bankastjóranna sjálfra, og þar 
koma undirmenn lítt nærri ákvörðunum. 

Hin síðari ár hafa stóru viðskipta-
bankarnir farið meir inn á þá braut að 
koma á víðtæku rekstrareftirliti með 
viðskiptavinum sínum, sem hagdeildir 
þeirra annast. Landsbankinn hefur gengið lengst í þessu efni, enda stærstur 
bankanna, en hinir ríkisbankarnir hafa 
einnig náð nokkuð langt á þessari braut. 
Einkabankarnir hafa minna getað komið þessu við, enda smærri í sniðum og 
hafa ekki haft efni á að koma upp slíkum deildum. Slíkt eftirlit auðveldar ekki 
aðeins bönkunum mat við útlánaákvarðanir, heldur hefur það mjög hjálpað 
fyrirtækjunum til að skilja, hve stjórnun á grundvelli einhverrar áætlanagerðar getur verið þarft tæki. Fyrir u.þ.b. 
f imm árum voru greiðsluáætlanir nær 
óþekkt fyrirbrigði hjá fyrirtækjum. Nú 
hefur f jöldi fyrirtækja gert þær að föstum lið í starfsemi sinni, nær eingöngu 
fyrir tilverknað bankanna. 

Ljóst er, að við stjórnun á útlánum 
bankanna verður slík upplýsingasöfnun 
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um fyrirtæki að aukast mjög. Ekki aðeins til þess að bankarnir hafi góða yfirsýn yf ir fyrirtækin, heldur líka til að fyrirtækin öðlist góða yfirsýn y f i r eiginn 
hag. Eitt aðalvandamál við stjórnun útlána í bönkunum er, að þeir verða hvað 
eftir annað að veita björgunarlán til að 
fleyta fyrirtækjum yf i r hjalla, sem fyrirsjáanlegur og fyrirbyggjanlegur hefði 
verið, ef nægilegri framsýni hefði verið 
beitt. Þar fyr ir utan koma svo stór 
björgunarlán vegna ófyrirsjáanlegra aðstæðna. 

Er þar komið að vandamáli, sem ein-
kennir starfsemi íslenzkra viðskiptabanka og skilur þá í þessu efni f rá stærri 
bönkum annarra þjóða. Íslenzkt efnahagslíf er svo sveiflukennt, að áætlanagerð fram í tímann, lengur en til nokk-
urra mánaða, er vart raunhæf. Hefur 
þetta aftur orðið til þess, að viðskiptabankarnir hafa orðið að taka á sig mikið 
af afleiðingum slíkra sveiflna með því 
að brúa erf ið tímabil. í sjálfu sér er 
þetta ekki óeðlilegt í þjóðfélagi sem 
okkar, en þetta hefur þau óhjákvæmilegu áhrif, að bönkunum reynist mjög 
erfitt að hafa eðlilega stjórn á lausafjárstöðu sinni og útlánaþróun. Erfitt er 
oft að áætla, hvenær lán verða endurgreidd af þessum sökum, en erlendis er 
þetta vandamál yfirleitt minna í sniðum. 

Frá þjóðhagslegu sjónarmiði hefur 
þetta verið bagalegt að því leyti, að á 
þeim tímum, þegar æskilegt er að beita 
aðhaldi í útlánum, hefur það oft komið 
í hlut bankanna að auka útlán mun meir 
en æskilegt er til að hjálpa viðskiptavinum sínum yf i r erfið verðbólguskeið. 
Hin auknu útlán umfram æskilegt mark 
hafa svo aftur orðið til þess að hvetja 
enn frekar til verðbólgunnar með aukningu eftirspurnar í viðskiptalífinu, þannig að þarna hefur skapast vitahringur, 
sem erfitt reynist að komast út úr. 

Í framtíðinni verður aukinn stöðugleiki í þessari hlið á starfsemi bankanna að eiga upptök sín í stöðugra atvinnulífi. Það segir þó ekki, að bankarnir geti ekki unnið mikið umbótastarf við 
núverandi aðstæður. Þvert á móti geta 
þeir orðið mikið framvinduafl í þessu 

efni, ef þeir beita sér á virkari hátt 
og kafa djúpt í hag viðskiptavina sinna og koma fram gagnvart þeim 
sem ráðgefandi rekstraraðilar. Verður 
vikið nánar að þessum þætti hér á eftir, 
þegar komið verður að skipulagi starfsliðs. 

Eitt af séreinkennum íslenzkrar 
bankastarfsemi er hin víðtæka notkun 
víxilsins við útlán. Þar eð eðli víxilformsins býður ekki upp á annað en 
einn gjalddaga, verður sífellt að endurnýja lánsskjalið í hvert sinn, sem afborgun er greidd af láni í víxilformi. 
Veldur þetta óendanlegri pappírsvinnu, 
sem bankar gætu vel sparað sér með því 
að taka upp einfalt og samræmt skuldabréfaform í staðinn. Hefur þetta mál verið nokkuð til umræðu innan Samvinnu-
nefndar banka og sparisjóða, en ekki 
komizt á framkvæmdastig. 

Víxillinn sem útlánaform hefur þann 
klassíska kost, að ,,hann minnir alltaf 
á sig". Hefur þetta öðru fremur orðið 
til að viðhalda gildi hans, þrátt fyrir 
óþægindin. Á móti hefur kornið sá mikilvægi galli, að við afborgun af víxilláni býður víxilformið viðskiptavininum 
óbeint upp á að leita eftir framlengingu 
á láninu. Er þetta orsök fyrir yfirþyrmandi örtröð á biðstofum bankanna og 
mikilli tímatöf við stjórn bankanna. 

Mjög væri hægt að draga úr fram-
lengingarnuddinu með því að taka upp 
skuldabréfalán, þar sem viðskiptavininum yrði gert tiltölulega erfitt að breyta 
afborgunarröðinni, án þess að leggja í 
mikinn kostnað við útgáfu nýs skuldabréfs. Mundi þetta auka aðhald afborgana af útlánum bankanna og auðvelda stjórn þeirra ómetanlega. 

Notkun yfirdráttar sem útlánaforms 
hefur jafnan reynzt einföld, jafnframt 
því sem hún er ábatasamari fyrir bankana. Á móti hefur komið, að stjórn útlána með þessum hætti hefur reynzt erfiðari en með föstum víxillánum. Bankarnir geta mjög hert tök sín á eigin útlánum með því að draga úr yfirdráttarlánum. Til þess að það takist, þyrfti hins 
vegar að breyta vaxtareglum frá því, 
sem nú er, þannig að víxilvextir verði 
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ekki óhagstæðari en summan af vöxtum 
og viðskiptagjöldum af yfirdrætti. 

(ii) Yfirsýn yfir útibú 
Einn mesti stjórnarerfiðleikinn hjá 

viðskiptabönkunum nú er sá, að útibú 
hafa haslað sér ótrúlega sjálfstæðan 
völl gagnvart aðalbönkunum. í stöðum 
útibússtjóra fjarri Reykjavík hafa oft 
verið eins konar lénshöfðingjar, sem 
ráðið hafa bankanum á sínum stað. Einu 
takmörkin, sem aðalbankinn hefur getað 
sett, koma til, þegar útibúið fer í skuld 
við aðalbankann. Svo framarlega sem það 
er skuldlaust, hefur útibússtjórinn víðtækt vald til að ráða útlánum sjálfur. 

Í sjálfu sér er það ekki óæskilegt 
stjórnunarform, að dreifa þannig vald-
inu innan eins banka. Ekki yrði það vinsælla, ef öllum útlánum viðskiptabankanna yrði stjórnað „að sunnan". 

Hins vegar hefur þetta fyrirkomulag 
orðið til þess, að einstök útibú hafa oft 
gersamlega misst stjórn á starfsemi 
sinni, og hafa aðalbankarnir orðið að 
hlaupa undir bagga með veitingu yfir-
dráttar, sem aftur hefur orðið að fjár-
magna í Seðlabankanum með refsi-
vaxtayfirdrætti. 

Vandamál þetta hefur verið ofarlega 
á baugi hjá Landsbankanum og Útvegs-
bankanum. Landsbankinn mun hafa tekið 
upp þá stefnu að leyfa ekki í framtíðinni útibússtjóra utan Reykjavíkur að 
vera nema ákveðinn árafjölda á hverjum 
stað, venjulegast ekki meira en fimm ár. 
Útvegsbankinn hefur skipað sérstakan 
trúnaðarmann bankastjórnar, sem eingöngu hefur eftirlit með starfsemi útibúa. 

Fyrir framtíðarþróun í sambandi 
aðalbanka við útibú er mikilvægt að hafa 
í huga, að með tímanum mun mikill hluti 
bókhalds og upplýsingasöfnunar útibúanna utan Reykjavíkur flytjast í miðstöðvar, þaðan sem auðvelt verður fyrir 
aðalbankana að fylgjast með starfsemi 
útibúanna frá degi til dags. Mun þetta 
sjálfkrafa gefa tilefni til aukins aðhalds 
af hálfu aðalbankans. 

Hins vegar verður einnig að benda á, 
að of mikil miðstýring aðalbankanna í 

Reykjavík yfir útibúunum getur haft að 
geyma fleiri ókosti en kosti. Þekking 
manna á staðnum hlýtur ávallt að vera 
nánari en í fjarlægð. í þessu efni er 
bezti meðalvegurinn sá, að útibúunum 
verði settar ákveðnar reglur um með-
höndlun útlána, tryggingar, hámörk 
o.s.frv., sem ríkt verði gengið eftir, að 
haldnar verði. Slíkar reglur eru nú til, 
en aðhald að þeim misjafnt. Innan slíks 
ramma hafi svo einstakir útibússtjórar 
tiltölulega mikið athafnafrelsi. 

(iii) Verkaskipting innan banka og 
ábyrgð starfsliðs 

Það er einkennandi, að hér á landi hefur verkaskipting innan hvers einstaks 
banka markast af tegund viðskipta. 
Bönkum er skipt í hlaupareikningsdeild, 
sparisjóðsdeild, víxladeild, ábyrgðadeild, 
veðdeild o.s.frv. Hver einstakur viðskiptavinur verður því að leita til margra 
aðila með viðskipti sín, þar sem þau 
hljóta að koma fleiri en einni deild við. 

Þótt þetta fyrirkomulag sé fullkom-
lega eðlilegt frá skipulagssjónarmiði, 
hefur það tvíþættan ókost. Í fyrsta lagi 
fá bankastarfsmenn ekki staðgóða æf-
ingu nema í þeirri tegund viðskipta, sem 
deild þeirra varðar. Tilkoma Bankamannaskólans hefur bætt þarna mikið 
úr, en þó hlýtur að vera sterk tilhneiging 
til, að bankafólk gleymi bóklegum fræðum um viðskipti annarra deilda, fái það 
ekki starfsþjálfun. Í öðru lagi verkar 
deildaskiptingin á móti því, að heildar-
yfirsýn fáist yfir viðskipti hvers ein-
staks viðskiptavinar. Verður þetta oft til 
þess, að bankastjórar verða að taka ákvarðanir um afstöðu bankans, án þess 
að hafa fyrirliggjandi fullkomnar upp-
lýsingar um stöðu víxla, ábyrgða, inni-
stæðna o.s.frv. hjá viðkomandi aðila. 

Erlendis hafa stærri bankar reynt, að 
komast fram hjá þessu vandamáli með 
því að skipa sérhæfða starfsmenn, sem 
koma fram sem trúnaðarmenn bankans 
gagnvart öllum stærri viðskiptavinum. 
Hafa þannig myndast deildir, sem starfa 
utan við deildir þær, sem skiptast eftir 
tegundum viðskipta. Slíkar deildir 
hneigjast til að skiptast eftir atvinnu-
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greinum, þannig að í hverri deild fæst 
heildaryfirsýn y f i r útistöðu bankans 
gagnvart viðkomandi atvinnugrein, auk 
þess sem þar finnst ákveðinn aðili, sem 
ábyrgð ber á eftirliti með viðskiptum 
bankans við hvern einstakan stærri við-
skiptavin. 

Sumir aðalbankanna í Reykjavík hafa 
komið sér upp vísi að slíku fyrirkomulagi, en það á enn langt í land. Einn höf-
uðerfiðleikinn í þessu efni felst í því, 
að bankastjórar hafa verið mjög tregir 
til að veita lægri starfsmönnum nokkurt umboð til að taka ákvarðanir um útlán. Hafa þeir þannig dreift yfirsýn 
sinni oft þunnt y f i r allt útlánasvið 
bankans, þannig að tilhneiging hefur 
orðið til að missa sjónar af skóginum 
fyrir trjánum. 

Er hér komið að öðru vandamáli í 
verkaskiptingu starfsfólks innbyrðis 
annars vegar og við bankastjóra hins 
vegar. Flestir starfsmenn bankanna með 
nokkurra ára starfsreynslu hafa öðlast 
hana í deildum, sem eingöngu fást við 
ákveðna tegund viðskipta. Þeir fá ekki 
tækifæri á löngum starfsferli til að öðlast neina stjórnunarreynslu í alhliða 
bankastarfsemi. Afleiðingin er sú, að 
mikið er um hærra setta starfsmenn, sem 
ekki eru annað en lagnir skrifstofumenn 
og hafa ekki möguleika á annarri menntun. Þeir hafa tilhneigingu til að staðna 
í ákveðnum launaflokki, þaðan sem þeim 
er engin leið fær nema að hætta í banka 
sínum. Efstu stöðurnar í bankanum eru 
þeim oft lokaðar, þar sem pólitík og önn-
ur hagsmunasjónarmið koma til við veit-
ingu þeirra. 

Til þess að bankarnir geti orðið sterkar stofnanir, er gegni hlutverki sínu á 
viðhlítandi hátt, þarf stefna bankanna 
í starfsmannamálum að breytast. Leggja 
verður meiri áherzlu á hæfni manna við 
stöðu.veitingar í stað starfsaldurs. 
Breikka verður launastigann, þannig að 
eftir einhverju verði að sækjast við að 
komast áfram í starfi. 

Þegar vikið er að vandamálum stöðu-
hækkunar, er sérstök ástæða til að geta 
þess, að bankarnir hafa verið afar tregir 
til að koma konum áfram í starfi. Nú 

munu launahæstu konurnar vera í 8.-9. 
launaflokki. Hér er að hluta um að 
kenna, að bankarnir hafa verið íhaldssamir að veita konum stöðuhækkun. Þær 
hafa oft skemmri starfstíma en karlar 
og hafa tilhneigingu til að hætta störfum 
þegar heimilið kallar. 

4. Verkaskipting milli viðskiptabankanna 
og réttur til gjaldeyrisviðskipta 

Í fyrirsögn þessa undirkafla kann að virðast, að tveimur ólíkum vandamálum sé 
blandað saman. Svo er þó ekki, því þau eru 
nátengd. 

Eins og kunnugt er, hafa aðeins tveir við-
skiptabankar rétt til gjaldeyrisviðskipta. 
Mikill þrýstingur hefur verið á stjórnvöld 
til að leyfa öðrum bönkum slík viðskipti. 
Málið hefur einu sinni (1971) komizt svo 
langt, að stjórnarfrumvarp hafi komið fram 
á Alþingi, þar sem heimila átti öllum bönkunum gjaldeyrisviðskipti. Frumvarpið dagaði uppi. 

Landsbankinn og Útvegsbankinn hafa til 
skamms tíma verið andvígir því, að aðrir 
bankar fái gjaldeyrisréttindi. Bera þeir því 
við, að hjá þeim hvíli erfiðustu viðskiptavinirnir (útgerð, fiskvinnsla, olíufélög, 
sveitarfélög og ríkisfyrirtæki), og sé þeim 
ekki of gert að hafa einkarétt á gjaldeyrisviðskiptum á móti. 

Í eðli sínu yrði það ekki æskilegt, að tveir 
bankar eigi rétt til viðskipta öðrum fremur, en óneitanlega eru þessi vandamál sam-
tengd, þannig að leysa verður þau saman. 
Framtíðarskipan þessara mála hlýtur óhjá-
kvæmilega að leiða til þess, að allir bankarnir fái gjaldeyrisréttindi, en um leið 
verður að leysa verkaskiptingarhnútinn 
milli þeirra, þannig að erfiðustu þjóðnauðsynjafyrirtækin sitji ekki flest í tveim bönkum, en aðrir geti valið sér auðveldari viðskiptavini. 

Í þessu efni virðist bezta lausnin felast í 
því, að allir viðskiptabankarnir skapi sér 
samvinnu, þar sem þeir taki sameiginlega á 
sig byrðarnar við erfiðustu og sveiflukendustu fyrirtækin. Slík samvinna (myndun á 
consortium) er nær óþekkt hér á landi en 
algeng erlendis. Er það undarlegt, að slík 
samvinna hafi ekki þegar myndast hér, en 
keppnisleysi lánsfjárskömmtunarinnar. 
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Fram af sjö viðskiptabönkum hafa kosið 
að sérhæfa sig í ákveðnum atvinnugreinum. 
Aðeins Landsbankinn og Alþýðubankinn 
geta með góðu móti talizt ósérhæfðir eftir 
þessu. Hefur þetta haft í för með sér 
ákveðna galla í uppbyggingu bankakerfisins, sem leysa verður með aukinni samvinnu. Útgerð og fiskvinnsla er nær eingöngu með viðskipti í Landsbankanum og 
Útvegsbankanum, þannig að lán þessara 
banka sveiflast mjög eftir hag þessa atvinnuvegar. Aðeins um fjórðungur af útlánum Búnaðarbankans er til landbúnaðar (að 
Veðdeild frátalinni), en hann hefur þar til 
fyrir 2-3 árum haldið sig frá sjávarútveginum. Aðrir sérhæfðir bankar hafa að mestu 
haldið sig að sínum atvinnugreinum. 

Sérhæfing þessi hefur meiri ókosti en 
kosti. Kostirnir felast aðallega í, að með 
þessu móti hafa atvinnuvegabankarnir náin 
tengsl og sérhæfða þekkingu á atvinnuveg 
sínum, en á móti hlýtur gæfa þeirra að 
sveiflast til eftir afkomu hvers atvinnuvegar. 

Í þessu felast mikilvæg rök fyrir því, að 
útlánabyrði bankanna verði dreift enn frek-
ar umfram umsjá stórra og erfiðra viðskiptavina. Taka verður upp samvinnu, þar 
sem skipti á viðskiptavinum eiga sér stað, 
en henni verður vart komið á nú, öðruvísi 
en með ríkulegum þrýstingi stjórnvalda. 
Aukið frelsi á fjármagnsmarkaðinum og 
raunhæfari vextir mundu hins vegar mjög 
auðvelda þessa þróun. 

Jafnari útlánabyrði bankanna yrði til 
þess, að framkvæmd stefnu í peningamálum 
yrði auðveldari. Á undanförnum árum hefur 
það oft komið fyrir, að ekki hefur verið 
hægt að beita aðhaldi í útlánum og peningasköpun vegna þess, að banki X hefur 
slæma lausafjárstöðu en banki Y mjög 
rúma. Venjuleg tæki til aðhalds (t.d. hækkun bindiskyldu, beiting refsivaxta) verka 
ekki undir svona kringumstæðum. 

Þrátt fyrir þetta verður lausafjárstaða 
bankanna ávallt nokkuð mismunandi, sem 
eðlilegt er. Við slíkar aðstæður hlýtur í 
framtíðinni að verða að þróast samvinna 
milli bankanna um skammtíma lán milli 
viðskiptabanka. Slík samvinna er mikil-
vægur þáttur í erlendri bankastarfsemi, 
sem óþekkt er hér. Koma þyrfti á skamm-

tíma peningamarkaði (call money market), 
þar sem bankar lána hvor öðrum til eins 
dags, sjö daga eða allt upp í þrjátíu daga. 
Með þessu móti geta bankarnir notað sam-
eiginlega lausafjárstöðu sína til að komast 
hjá refsivaxtayfirdrætti í Seðlabankanum 
og þar með bætt afkomu sína. 

5. Staða sparisjóða og innlánsdeilda kaup-
félaga í ramma fjármagnsstofnana 
Hér á landi hafa sparisjóðir þróast á 

nokkurn annan veg en dæmigert er erlendis. 
Þeim hefur verið leyft að stunda ávísanaviðskipti, sem er nær óþekkt annars staðar, 
auk þess sem þeir hafa margir hagað sér 
eins og smáir viðskiptabankar og lagt áherzlu á víxlaviðskipti og haldið sig frá 
langtímalánum. Hagur þeirra hefur versnað 
á undanförnum árum, og hafa viðskiptabankarnir yfirtekið marga þeirra og gert 
þá að útibúum. 

Eðlilegt er, að sparisjóðunum verði af-
markað ákveðið og markvissara hlutverk í 
framtíðinni, og taki að sér hlutverk, sem 
líkist „building societies" í Bretlandi. Verði 
þeir látnir sérhæfa sig á húsnæðissviðinu 
og starfsemi þeirra samræmd við opinbera 
húsnæðismálakerfið og starfsemi lífeyris-
sjóða. Með þessu yrði þeim skapaður grundvöllur til að gegna mikilvægara hlutverki en 
þeir hafa gert hingað til, og um leið öðlist 
þeir verkefni, sem tryggi þeim varanlega 
stöðu í fjármagnsmiðlunarkerfinu. Þá ber 
að meta það sérstaklega í þessu efni, að 
sparisjóðirnir gegna mjög mikilvægu hlut-
verki á landsbyggðinni, sem verður að 
varðveita. 

Segja verður það eins og er, að innláns-
deildir kaupfélaga hafa ekki náð tilgangi 
sínum. Vöxtur í eignum þeirra hefur verið 
lítill undanfarin ár, og margar deildir hafa 
komizt í greiðsluþrot. Frá sjónarmiði bankavarfærni verður það að teljast óeðlilegt, að 
innlánsstofnun geti tekið við innlánum frá 
mörgum smáum aðilum og lánað þau aftur 
til eins aðila, þ.e. viðkomandi kaupfélags. 
Með því er áhættudreifingin ónóg eins og 
komið hefur fram. 

Samvinnuhreyfingin hefur í heild tekið 
á sig mestan skaða af greiðsluþroti ein-
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stakra innlánsdeilda. Væntanlega tekst 
með tímanum að leggja þetta innlánsstofn-
anaform að mestu niður og koma þessum 
viðskiptum yfir í Samvinnubankann eða 
aðrar innlánsstofnanir. 

IV, kafli 
Niðurstöður 

Hér að framan hefur einkum verið rætt 
um tvö nokkuð aðskilin málefni. Annars 
vegar hefur verið horft til baka yfir þróun 
lánsfjármarkaðsins hér á landi og líkur 
leiddar að því, hvernig hann muni geta þróazt í framtíðinni. Hins vegar hefur verið 
vikið að ýmsum stjórnunarlegum og tæknilegum atriðum í sambandi við þróun innlánsstofnana og þá viðskiptabanka sérstaklega og rætt um framtíðarhorfur og verkefni í þeim efnum. 

Í yfirliti yfir þróun fjármagnsmarkaðar-
ins kemur það greinilega fram, að forysta 
ríkisins og inngrip þess í markaðinn hefur 
fengið hann tii að þróast í ákveðna og mjög 
formfasta átt, sem aftur hefur leitt af sér 
skýrar afleiðingar, sumar nokkuð óheilla-
vænlegar. 

Greinilegt er, að stefna hins opinbera í 
vaxtamálum, þ.e. að halda vöxtum vel neðan 
við markaðsvexti, hefur mjög orðið til að 
móta þróun fjármagnsstofnana og einnig 
torveldað viðleitni stjórnvalda til að stjórna 
lánsfjármagninu i samræmi við síbreyttar 
þarfir þjóðarbúsins. Er ekki hægt að eygja 
neina von til, að stjórnvöld nái viðhlítandi 
tökum á vexti lánsfjár, fyrr en þau verða 
tilbúin að beita vaxtavopninu til að jafna 
bilið milli lánsfjárframboðs og eftirspurnar. 

Þá hefur núverandi lánsfjárskömmtunar-
kerfi annars vegar orðið til þess að ýta 
undir offjölgun fjármagnsstofnana og hins 
vegar til þess að beina lánsfjármagninu í 
farvegi til þeirra atvinnuvega og hagsmunahópa, sem hafa hvað sterkasta stjórnmálalega og félagslega aðstöðu. Þarfir þeirra atvinnuvega, sem hvað mesta vaxtabroddinn 
sýna, og hafa fært þjóðfélaginu mesta bót 
lífskjara undanfarin ár, eru að nokkru leyti 
fyrir borð bornar í skiptingu lánsfjármagnsins nú. 

Sterkar líkur hafa verið leiddar að því, 
að erlend skuldasöfnun landsins, sem nú er 

orðin alvarlegt vandamál, sé einnig að 
nokkru sprottin af þessum sömu rótum. 
Ekki verður um það deilt, að verulegur hluti 
af erlendum lántökum í dag stafar af því, að 
ekki hefur verið hægt að finna rúm við ákveðnar þarfir fjárfestingar innan ramma 
innlends sparnaðar, þótt hann sé mjög mikill. Þannig er ákveðnum lántakendum ýtt 
yfir á erlendan markað. Er hér um annan 
annmarka lánsfjárskömmtunarkerfisins að 
ræða, sem stjórnvöld ráða augsýnilega ekki 
við undir núverandi fyrirkomulagi. 

Við þessar aðstæður virðist ekki nema 
tveggja kosta völ. Annars vegar að auka 
mjög þann aga, sem beita þarf fjármagns-
stofnanir og koma á „dirigistisku" fyrir-
komulagi, með sterku miðstjórnarvaldi, er 
hafi betri tök á miðlun lánsfjár en nú er. 
Hins vegar er hægt að taka upp tæki markaðarins í auknara mæli en hingað til og 
beita verðlagi lánsfjár, þ.e. vöxtunum, til 
að stýra því í ákveðna farvegi og hamla 
á móti ofvexti þess. Þá hefur einnig verið 
vikið að því, að tæki þau, sem nú eru fyrir 
hendi til stjórnunar peningasköpunar, eru 
í reynd afar veik og brýn nauðsyn á að 
styrkja þau. 

Miðað við þann aga, er nú ríkir á stjórn-
málalegum vettvangi, eru ekki miklar líkur 
á, að hægt verði að taka upp „dirigisma", 
er gerði stjórnvöldum kleift að henda reiður á takmörkun og stýringu lánsfjár á viðhlítandi hátt. 

Það virðist miklu vænlegra til árangurs 
að snúa sér heldur að aukinni notkun markaðskerfisins til að koma á skipulegri og heilbrigðari fjármagnsmarkaði. Með því móti 
hefur verið sýnt fram á, að fækka megi 
fjármagnsstofnunum, auka aga á lánsfjár-
markaðinum og líklega minnka þörfina á 
því að uppfylla nokkurn hluta lánsfjár-
þarfarinnar á erlenclum lánamarkaði. Hins 
vegar er ekki að efa, að mikil andstaða 
gegn slíkri stefnubreytingu myndaðist hjá 
mörgum þeirra hagsmunahópa, er nú hafa 
haslað sér sterkan völl á lánsfjármarkaðin-
um, þannig að ekki verður auðvelt að koma 
slíkri breytingu á. 

Hvernig sem þessum málum verður varið 
þá verður ekki um það deilt, að þau munu 
hafa veruleg áhrif á gang efnahagsmála og 
þróun lífskjara þjóðarinnar í framtíðinni. 
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Í raun er hér um að ræða endurspeglun 
þess, hve góðum tökum stjórnvöldum tekst 
að ná á sjálfum sér til að styðja efnahags-
lífið og beina því inn á heilbrigðar brautir. 
Ef hagsmunir einstakra félagshópa eiga á-
fram að taka fram hagsmunum þjóðarinnr 
í heild, verður einsýnt, að inngrip hins opinbera í atvinnulífið gegnum áhrif þess á lánsfjármarkaðinn verður í heild skaðlegt. Tak-

ist hins vegar vel til, þannig að skipulag 
og stjórnun lánsfjármarkaðsins verði að 
virku tæki, er leggist á sveif með þróun 
þjóðarbúsins, þá er ekki að efa, að hér 
verði stefnt í jákvæðari átt. 

Ef til vill hefur höfundur haft erindi sem 
erfiði við skrif þessi, ef lestur þeirra skilur 
eftir þessa niðurstöðu eina saman í hugum 
lesenda. 



Eiður H. Einarsson: 

Erlend lán 1976 

Í þessari grein er fjallað um erlendar lántökur og afborganir og 
vaxtagreiðslur af erlendum lánum á árinu 1976 ásamt heildar-
upphæð fastra erlendra lána. 

Innkomin erlend lán 1976 námu alls 
19.036 m.kr. miðað við meðalgengi ársins. 
Þar af voru 10.379 m.kr. á vegum opin-
berra aðila og 5.310 m.kr. á vegum lána-
stofnana. Stærsta erlenda lántakan var 
gerð af ríkissjóði, 3.465 m.kr. (15 millj. 
evrópskra reikningseininga, European Un-
its of Account, EA). 

Fastar erlendar skuldir hækkuðu um 
13,9% frá árinu áður og námu í árslok 
89.853 m.kr. miðað við meðalgengi ársins, 
en 95.923 m.kr. á genginu í lok ársins. Af-
borganir af erlendum lánum hækkuðu um 
22,8% og vaxtagreiðslur um 25,1% frá 
árinu áður miðað við sama gengi bæði árin. 
Greiðslubyrði erlendra lána lækkaði úr 
14,2% 1975 í 13,9% árið 1976. 

Í þessari grein verða þessum atriðum og 
öðrum viðkomandi erlendum lánum gerð 
nánari skil. Nokkur vandkvæði eru á sam-
anburði milli ára vegna fljótandi gengis 
flestra gjaldmiðla, en í greininni er reynt 
að samrýma slíkar tölur milli ára. Árið 
1976 er gert upp á meðalgengi janúar-des-
ember og einnig á genginu í árslok. 

Að venju eru lántökur íslenska álfé-
lagsins h/f ekki meðtaldar í þessari grein 
um erlend lán á árinu 1976. 

Erlendar lántökur 
Erlendar lántökur 1976 námu sem fyrr 

segir alls 19.036 m.kr., og er þá átt 
við lán og lánahluta, sem talin eru innkomin á árinu. Opinberir aðilar tóku lán á árinu að fjárhæð 10.379 m.kr., lánastofnanir 
fyrir 5.310 m.kr. og einkaaðilar 3.347 m.kr. 
Árið 1975 voru sambærilegar tölur 12.828 
m.kr., 7.788 m.kr. og 2.708 m.kr. (reiknað 
eftir veginni meðalgengisbreytingu milli 
áranna 1975 og 1976). 

Innkomin lán svo og vaxtagreiðslur og 
afborganir eru sýnd í 1. og 2 .töflu. Lánin 
eru að venju flokkuð á ýmsa aðila og skipt 
á gjaldeyristegundir. Af innkomnum lán-
um (19.036 m.kr.) hafði verið samið um 
5.532 m.kr. fyrir ársbyrjun 1976, þar af 
3.643 m.kr. á vegum opinberra aðila, 1.080 
m.kr. á vegum lánastofnana og 809 m.kr. 
á vegum einkaaðila . 

Lán, sem samið var um á árinu 1976, 
en voru ónotuð í árslok, námu alls 553 
m.kr., þar af 502 m.kr. til opinberra aðila, 
34 m.kr. til lánastofnana og 17 m.kr. til 
einkaaðila. Hér á eftir verður getið helstu 
lána, sem samið var um á árinu. 

Lán ríkissjóðs og ríkisstofnana 
Tekið var lán á árinu að fjárhæð 15 

millj. evrópskra reikningseininga (Euro-
pean Units of Account, EA). Mælt í ísl.kr. 
á meðalgengi ársins nemur lánið 3.465 
m.kr. Hér er um að ræða skuldabréfaút-
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gáfu erlendis með milligöngu ýmissa er-
lendra banka Crédit Commercial de France 
o.fl., og kom lánsféð allt inn á árinu (þ.e. 
í febrúar). Rann andvirði lánsins til ýmissa opinberra framkvæmda í orkmálum, 
t.d. fór 1/4 hluti til Kröfluvirkjunar og 
rúmur helmingur til Orkusjóðs vegna Raf-
magnsveitna ríkisins (Rarik), Norðurlínu 
og Kröflulínu, auk þess sem röskur 1/5 hluti 
fór til jarðborana ríkisins (Krafla o.fl.). 
Hluti þessara framkvæmda hafði áður verið fjármagnaður með andvirði láns, sem 
Seðlabankinn tók árið 1975 hjá First 
National City Bank N.Y. (alls 20 millj. 
dollarar, 10 millj. dollarar komu inn 1974 
og 7,5 millj. dollarar 1975), og nam sá 
hluti tæpum 4 millj. dollara, sem endurgreitt var 1976 með andvirði þessa nýja 
láns. Endurgreiðsla þessa 15 millj. reikn-
ingseiningaláns fer fram á tímabilinu 20. 
febrúar 1979 til 20. febrúar 1983 með stig-
hækkandi greiðslum. Þannig nemur fyrsta 
afborgun EA 625 þús., en síðasta afborg-
un EA 7.125 þús. Vextir eru 9 1/4% p.a. 

Ríkissjóður tók einnig á árinu samskonar 
lán að fjárhæð 12 millj. evrópskra reikningseininga (EA). Lánsféð skiptist að 
mestu milli Landsvirkjunar, sem fékk EA 
5.217 þús. og Kröfluvirkjunar (þ.ni.t. 
vegna jarðborana). Lán þetta, sem einnig 
er almennt skuldabréfalán með milligöngu 
ýmissa banka erlendis (Crédit Commercial 
de France o.fl.), endurgreiðist á tímabilinu 16. júlí 1977 til 16. júlí 1986. Nemur 
siðasta greiðslan EA 6.250 þús., en aðrar 
eru svipaðar. Vextir eru 9 1/4% p.a. 

Á árinu komu inn 1.351.444 dollarar af 
7 millj. dollara láni ríkissjóðs hjá Alþjóða-
bankanum, sem samið var um árið 1973. 
Lánsféð er þar með allt komið inn og var 
eins og áður hefur verið greint frá (Fjár-
málatíðindi nr. 1, 1976) notað til endur-
bygginga hafna á Suðurlandi og endur-
greiðist á árunum 1978—1988 með 7 1/4% 
vöxtum. 

Á árinu tók ríkissjóður f.h. Iðnþróunar-
stofnunar Íslands lán hjá Nordisk Indu-

strifond, samtals 327.750 danskar krónur, 
en af þeirri fjárhæð voru notaðar 75 þús. 
danskar krónur árið 1976. Tilgangur láns-
ins er að standa straum af kostnaði við 
rannsóknir á nýtingu íslensks perlusteins 
samkvæmt samningi milli Iðnþróunar-
stofnunar Íslands og Aalborg Portland 
Cement um sameiginlegar rannsóknir. Er 
lánið er þó skilorðisbundið á þann hátt, að 
kostnaðinum. Gert er ráð fyrir, að lánið 
komi inn smám saman og endurgreiðist á 
fimm árum frá og með 1. april 1979, en 
lánið er þó skilyrðisbundið á þann hátt, að 
lánveitandi getur afskrifað lánið að fullu 
eða hluta, ef forsendur lánsins reynast 
ekki raunhæfar. 

Lántökur ríkissjóðs og ríkisstofnana 
námu alls 6.485 mill.kr. (7.239 m.kr. á 
árslokagenginu 1976) Skipting þessa fjár 
eftir notkun eða ráðstöfun er samkvæmt 
framansögðu í aðalatriðum þannig, að rík-
issjóður notaði sjálfur (A-hluti) 2 m.kr., 
Landsvirkjun fékk 1.185 m.kr., Orkusjóð-
ur vegna Rarik, Norðurlínu og Kröflulínu 
1.785 m.kr., Kröfluvirkjun, þ.e. fram-
kvæmdir og jarðboranir ríkisins, 3.216 111. 
kr., landshafnir (Þorlákshöfn) um 159 m. 
kr., aðrar hafnir á Suðurlandi (Grindavík 
og Hornafjörður) 87 m.kr. og loks Þörungavinnslan á Reykhólum 51 m.kr., samtals 6.485 m.kr. eins og áður segir. 

Umsamin lán ríkissjóðs í árslok námu 
auk þess 8 m.kr. (8 m.kr.) og umsamin lán 
á árinu alls, bæði notuð og ónotuð, 6.247 
m.kr. (6.991 m.kr.). 

Lántökur ríkisfyrirtækja 
a) Lántökur Landsvirkjunar 
Af láni. Landsvirkjunar hjá Alþjóðabankanum að fjárhæð 10 millj. dollarar, 

sem samið var um árið 1973, komu inn 
2.274.821 dollarar. Ónotaðir í árslok 1976 
voru 1.593.400 dollarar, sem notaðir verða 
til fulls á árinu 1977. Lánsféð rennur til 
framkvæmda við Sigöldu og endurgreiðist 
á árunum 1978—1998 með 7 1/4 % vöxt-
um. 
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Á árinu notaði Landsvirkjun 6.519.977 
v-þýsk mörk af umsömdu láni 1974 hjá 
Brown Boverie & Cie., V-Þýskalandi alls að 
fjárhæð 17.162.420 v-þýsk mörk. Árið 
1975 nam notkun 8.898.620 v-þýskum 
mörkum og árið 1974 527.647 v-þýskum 
mörkum. Hér er um að ræða vörukaupa-
lán til kaupa á vélum og rafbúnaði til Sig-
ölduvirkjunar. Endurgreiðsla fer fram 
með 24 hálfsárslegum greiðslum 1977—-
1988 ásamt 7% vöxtum. Ónotað í árslok 
1976 nam 1.216.176 v-þýskum mörkum. 
Lánið er með ríkisábyrgð. 

Af láni Landsvirkjunar hjá Energo-
machexport, USSR, vegna véla og búnaðar 
til Sigölduvirkjunar voru notaðir 8.745.417 
svissn. frankar, og er þá allt lánsféð komið 
inn, en heildarfjárhæð lánsins er 3.054.016 
rúblur eða samsvarandi 12.460.283 svissn. 
frönkum. Endurgreiðslu lánsins er þannig 
háttað, að vextir og afborganir eru greiddir 
af Landsvirkjun í ísl. krónum inn á reikn-
ing Bússlands í Seðlabanka Íslands, en 
gefnir verða út víxlar í svissneskum frönk-
um (100 sv. fr. = 24.51 rúbla), sem verða 
greiddir á greiðsludögum lánsins eftir 
meðalgengi ísl. kr. gagnvart svissn. frönk-
um. Endurgreiðslutími er 1976—1987 og 
vextir 3 1/2% p.a. Lánið er með ríkisábyrgð. 

Þá tók Landsvirkjun lán í Hollandi að 
fjárhæð 4 millj. gyllina. Lánveitandi er 
First Nat. City Bank London, en lánið er 
í formi skuldabréfa, sem bankinn útvegaði 
kaupendur að í Hollandi. Lánsféð, sem 
rann til Sigölduvirkjunar, mun endur-
greiðast á tímabilinu 1. júli 1980—1. júli 
1989 ásamt 9%% vöxtum. Ekkert var 
ónotað af láninu i árslok. 

b) Lántökw annarra ríkisfyrirtœkja. 
Notað var á árinu 1976 umsamið lán 

Kröflunefndar frá árinu áður að fjárhæð 
2.038.163.200 japönsk yen. Lánveitandi er 
Export Import Bank, Japan, og fór lánsféð 
til kaupa á túrbínum, rafölum og tilheyr-
andi búnaði, sem keyptur var frá fyrir-
tækinu Mitsubishi Heavy Industries Ltd. 

í Japan. Lánstími er 7 ár og vextir 71/2% 
p.a. að viðbættri þóknun. 

Kröfluvirkjun notaði einnig á árinu lán 
eitt hjá Bank of America, sem einnig var 
samið um árið 1975. Lánsfjárhæð er 
676.852 dollarar til kaupa á kæliturnum 
frá Bandaríkjunum þ.e. The Maley Co., 
Mission. Lánstími er 5 ár, en vextir eru 
breytilegir, 1 3/4% yfir „Bank of America 
Prime Rate". 

Rafmagnsveitur ríkisins (Rarik) tóku 
árið 1976 lán í Austurriki að fjárhæð 
6.643.470 schillingar. Lánveitandi er El-
ectro Bau A.G. Lánsfé rann til kaupa á 
efni og búnaði vegna aðveitustöðva Norð-
urlinu, sem endurgreiðist með níu jöfnum hálfsársgreiðslum 1977—1981 ásamt 
10% vöxtum. 

Þá samdi Rarik einnig á árinu um lán-
töku hjá ASEA A/B í Svíþjóð, samtals að 
fjárhæð 11.816 þús. sænskar krónur til 
kaupa á efni og búnaði fyrir aðveitustöðv-
ar Norðurlínu, Kröflulínu o.fl. Ekkert kom 
inn af láni þessu árið 1976. Lánstími verð-
ur 5 ár, endurgreiðslur hálfsárslega og 
hefjast 6 mánuðum eftir afhendingu 95% 
vörunnar. Vextir eru ákveðnir 8 1/2 % 
p.a. 

Póstur og sími notaði á árinu 1.939.904 
sænskar krónur af umsömdu láni sínu hjá 
L.M. Ericsson frá árinu 1973 (alls 
14.864.788 s.kr.). Í árslokin voru enn 
ónotaðar 985.098 sænskar krónur af lán-
inu (þ.e. ótollafgreidd vara, þótt hún væri 
að hluta komin til landsins). Endur-
greiðslutími er almennt 3 ár, og hefst jafn-
an hálfu ári eftir afhendingu hverrar send-
ingar ásamt 9% vöxtum. 

Póstur og sími notaði á árinu 3.585.159 
sænskar krónur af umsömdu láni sínu frá 
árinu 1975 alls að fjárhæð 20 millj. 
sænskra króna hjá L.M. Ericsson. Lána-
notkun 1975 nam aðeins 4.896 s.kr., þannig 
að ónotað af láninu í árslok 1976 nam 
16.409.945 sænskum krónum, sem notað 
verður á næstu árum. Bæði þessi lán Pósts 
og síma eru vörukaupalán, sem tekin eru 
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til kaupa á efni og búnaði til sjálfvirkra 
símstöðva. Siðara lánið (samningur i jan. 
1975) er hins vegar 4 ára lán og vextir 
10%, sem endurgreiðist hálfsárslega á 
sama hátt og gildir varðandi eldra lánið. 

Á árinu 1976 kom inn lán Pósts og síma 
hjá G.T.E. International á Ítaliu, sem sam-
ið var um árið 1974, að fjárhæð 93.545.280 
lírur til kaupa á fjölsima útbúnaði. Lán 
þetta er til 5 ára og vextir eru 7% p.a. 

Sementsverksmiðja rikisins tók á árinu 
lán hjá F.L. Smidth A/S í Danmörku að 
fjárhæð 1.297.100 danskar krónur. Lánsféð 
fór til kaupa á pökkunarvélasamstæðu i 
Ártúnshöfða, og er lánið í formi víxla hjá 
seljanda tækjanna, 10 vixlar alls, en vextir 
eru 10%. 

Innkaupastofnun ríkisins tók lán á ár-
inu hjá Siemens í V-Þýskalandi að fjárhæð 
54.197 v-þýsk mörk vegna kaupa á 
kennslutækjum fyrir Tækniskóla Íslands. 
Lánið er til 2ja ára og vextir 10% p.a. 

Alls námu lántökur ríkisfyrirtækja 
3.532 millj.kr. (3.777 m.kr. á árslokageng-
inu). Þar af námu lántökur Landsvirkjun-
ar samkvæmt framansögðu 1.799 m.kr. 
(1.940 m.kr.), lántökur Kröfluvirkjunar 
1.375 m.kr. (1.448 m.kr.), Rarik 68 m.kr. 
(75 m.kr.), Pósts og síma 247 m.kr. (267 
m.kr.), Sementsverksmiðju ríkisins 39 
m.kr. (49 m.kr.) og Innkaupastofnun rík-
isins 4 m.kr. (4 m.kr.). Umsamin en ó-
notuð lán ríkisfyrirtækja í árslok 1976 
námu 1.599 m.kr. (1.726 m.kr.). Lán um-
samin á árinu bæði notuð og ónotuð námu 
alls 877 m.kr. (963 m.kr.). 

Lántökur bæjar- og sveitarfélaga 
a) Lántökur Reykjavíkurborgar 
Reykjavikurborg notaði á árinu seinni 

hluta af 2 millj. dollara umsömdu láni frá 
1975. Árið 1976 kom inn 1 millj. dollarar, 
en 1 millj. dollarar komu árið áður. Lánið 
er tekið f.h. Rafmagnsveitu Reykjavíkur til 
fjármögnunar framkvæmda árin 1975 og 
1976. Lánveitandi er Scandinavian Bank 
Ltd. og The Royal Bank of Scotland. End-

urgreiðsla lánsins fer fram á árunurn 1977-
1979, en vextir eru breytilegir, 1 7/8 % yfir Libor (London Interbank Offered Rate). 

Af láni Reykjavíkurborgar hjá ASEA 
A/B í Svíþjóð að fjárhæð 2.892.378 sænsk-
ar krónur, er samið var um árið 1974, kom 
ekkert inn á árinu. Ónotað af láni þessu 
telst því enn vera 998.882 sænskar krónur 
í árslok 1976. Lánið var tekið fyrir hönd 
Rafmagnsveitu Reykjavíkur, en er í raun 
að hluta notað af Rafmagnsveitum rikis-
ins (rúmlega 1/3 hluti), og stendur Rarik 
straum af vöxtum og afborgunum af þeim 
hluta lánsins. Lánsfé rennur til bygging-
ar spennistöðvar við Korpúlfsstaði og end-
urgreiðist á 5 árum með 8 1/2% vöxtum. 

Loks ber að geta láns, sem Bæjarútgerð 
Reykjavikur yfirtók vegna kaupa skuttog-
arans Freyju RE 38, sem áður var í eigu 
Gunnars Hafsteinssonar, Reykjavík. Skip-
ið var upphaflega keypt til landsins árið 
1975 og var þá tekið erlent lán að fjár-
hæð 1.400 þús. dollarar. Var sú fjárhæð 
óbreytt er Reykjavíkurborg tók við láninu. 
Fyrsta afborgun lánsins er skv. lánssamn-
ingi, 7. nóvember 1976, en síðasta afborgun 
7. nóvember 1980, en framlengja má lánið 
til 7. nóvember 1982. Vextir eru 2% yfir 
Libor. Ríkisábyrgð er á láninu. 

b) Lán annarra sveitarfélaga 
Akureyrarkaupstaður tók á árinu lán hjá 

First National City Bank, London, að fjár-
hæð 330 þús. dollarar. Lánið er til 5 ára 
og greiðist með 6 hálfsárslegum greiðslum 
1978—1980 ásamt vöxtum, sem eru breytilegir. Lánsfé rann til framkvæmda við 
undirbúning gatna fyrir hitaveitulagnir. 

Á árinu 1975 samdi Viðlagasjóður Ís-
lands um lántökur f.h. Vestmannaeyja-
kaupstaðar vegna byggingar íþróttahúss og 
sundlaugar að fjárhæð 5 millj. danskar 
krónur. Hér er um svonefnt útflutnings-
lán (eksportkredit) að ræða, en lánveit-
andi er Klemmensen & Nielsen A/S, Dan-
mörku. Lánstími er 5 ár, en vextir eru 8 1/2% (nema 11 1/2% fyrstu 3 misserin). Á 
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árinu 1975 voru notaðar 2.662.630 dansk-
ar krónur af láninu, en hinn hlutinn 
2.337.370 danskar krónur kom inn 1976, 
og er lánið því fullnotað. 

Kópavogskaupstaður tók á árinu lán hjá 
Norske Fin A/S að fjárhæð 1.500 þús. 
norskar krónur, sem allt kom inn á árinu. 
Lánið er til 5 ára og vextir eru 8 1/2% p.a. 
Lánsfé rann til kaupa á vegaolíu og asfalti 
vegna gatnagerðar. 

Lántökur bæjar- og sveitarfélaga á árinu 
námu alls 362 millj. króna (384 m.kr. á 
árslokagenginu). 

Reykjavíkurborg notaði erlend lán á ár-
inu að fjárhæð 182 millj. króna (lán v. 
Rafmagnsveitu Reykjavíkur) og önnur 
sveitarfélög 180 millj. kr. (v. ýmissa fram-
kvæmda). Umsamin en ónotuð lán í árs-
lok námu 42 millj. kr. (46 milljkr.). Um-
samin lán á árinu, bæði ónotuð og notuð, 
námu alls 110 millj.kr. (118 m.kr.). 

Lántökur Seðlabankans 
Á árinu 1974 samdi Seðlabankinn um 

lántöku hjá First National City Bank, New 
York, og er heildarfjárhæð lánssamnings 
20 millj. dollarar. Hér er um að ræða lán-
tökumöguleika, sem Seðlabankinn getur 
notað vegna þarfa ríkissjóðs og fleiri opin-
berra aðila, sem bankinn hefur milligöngu 
um vegna margvíslegra framkvæmda þess-
ara aðila. Lán þetta, sem er í formi yfir-
dráttarheimildar, þar sem reikningsstaða 
innan ársins getur sveiflast, má að hluta 
eða öllu leyti verða fast lán. Árið 1974 not-
aði bankinn 10 millj. dollara, árið 1975 
komu inn 7,5 millj. dollarar (sjá greinar i 
Fjármálat. nr. 1 1975 og nr. 1 1976 um 
ráðstöfun þessara lána). Á árinu 1976 end-
urgreiddi ríkissjóður hinsvegar Seðlabank-
anum rúmar 3,9 millj. dollara af andvirði 
láns, sem nam 15 millj. evrópskra reikn-
ingseininga, sem komu inn í febr. 1976 (sjá 
lántökur ríkissjóðs og ríkisstofnana). Í árs-
lok 1976 nam þessi skuld Seðlabankans við 
First Nat. City Bank, New York, 20 millj. 
dollurum, þannig að nettó lántaka ársins 

1976 nemur 2,5 mill. $. Að því leyti, sem 
lánið endurgr. ekki óreglulega, þ.e. af and-
virði annarra lána, skal endurgreiðsla fara 
fram á tímabilinu júni 1978 til des. 1987 
með jöfnum hálfsárs greiðslum, en sá hluti 
lánsins, sem nemur hærri fjárhæð en 10 
mill. dollara, endurgreiðist í einu lagi í 
desember 1987. Vextir eru 3/4% yfir Libor. 
Þar sem lánakjör eru ekki þau sömu á er-
lenda láninu og á endurlánunum, þ.e. 
gagnvart þeim sem nota lánsféð (sem eru 
til styttri tíma), myndast mismunur, sem 
bankinn hefur notað til frekari útlána. 1 
slíkri grein sem þessari er ekki unnt að 
lýsa til hlítar, hvernig einstökum þáttum 
þessa máls er háttað. 

Alls námu lántökur Seðlabankans 1.605 
m.kr. á árinu (1.671 m.kr. á árslokageng-
inu). Auk láns Seðlabankans hjá First 
Nat. City Bank, New York, er meðtalið í 
þeirri upphæð víxilskuld Íslands við Rúss-
land, sem árið 1975 hafði verið breytt úr 
almennri viðskiptaskuld í vixilform. Nam 
þessi skuld 6.319.714 dollurum í árslok 
1976 (upphaflega 12.319.714 dollarar á ár-
inu 1975). Á árinu 1976 var ákveðið að 
telja skuld þessa með löngum erlendmn 
lánum, og verður hún endurgreidd með 
stærri lántöku síðar og fellur þar með inn 
í annað lán. 

Ónotuð lán Seðlabankans töldust engin 
vera í lok ársins. 

Lántökur viðskiptabanka 
a) Landsbankinn. 
Á árinu tók Landsbankinn lán hjá 

Scandinavian Bank Ltd., London, að fjár-
hæð 300 þús. dollarar, sem endurlánað var 
Kópavogskaupstað vegna undirbúnings 
gatna fyrir hitaveitulögn. Lánstími er 5 
ár og vextir 2% yfir Libor. 

Tekið var lán hjá Manufactures Hanov-
er Trust Company að fjárhæð 875 þús. 
dollarar og endurlánað Rarik til kaupa á 
efni í raflínu o.fl. vegna Kröflulínu og að-
veitustöðva. Lánstími er 5 ár og vextir 
l 7/8% yfir Libor. 
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nema það síðastnefnda, sem er 5 ára lán. 
Vextir eru 8 1/2 í öllum tilfellum. 

Landsbankinn gekk á árinn frá láni hjá 
Eksportfinans A/S, Oslo, að fjárhæð 1.610 
þús. norskar krónur til kaupa á síldar- og 
loðnupressum fyrir Síldarverksmiðju ríkis-
ins á Siglufirði. Af láni þessu komu inn 
595 þús. norskar krónur, en í heild er lán-
ið til 3 ára með 8 1/2% vöxtum. 

Af umsömdu láni Landsbankans hjá 
Scandinaviska Enskilda Banken, Stokk-
hólmi, að fjárhæð 3.800 þús. sænskar krónur kom inn 1976 það, sem ónotað var frá 
fyrra ári, eða 1.579.600 sænskar krónur. 
Lánið er tekið vegna tækjakaupa í nýja 
mjólkurstöð KEA á Akureyri, sem Landsbankinn endurlánar. Endurgreiðsla lánsins 
fer fram á árunum 1977—1981 og vextir 
eru 3 1/2 % yfir sænskum forvöxtum. 

Landsbankinn tók á árinu 2 lán hjá 
Scandinavian Bank Ltd. samtals að fjár-
hæð 1.593.826 v-þýsk mörk, sem endur-
lánað var ýmsum hraðfrystihúsum til 
kaupa á Baader-fiskvinnsluvélum. Láns-
tími þessara lána er 3 ár, en vextir 2% 
yfir Libor. Ónotuð slík lán frá fyrra ári 
námu 137.750 v-þýsk mörk, sem voru notuð 1976 og eru meðtalin í ofangreindri 
fjárhæð. 

Umsamið lán Landsbankans hjá Eks-
portfinans A/S vegna Hraðfrystihúss 
Stöðvarfjarðar h/f frá árinu 1975 að fjár-
hæð 11.720 þús. norskar krónur vegna 
smíði nýs skuttogara erlendis var enn ónot-
að í lok ársins 1976. 

Ónotuð lán í árslok 1975 hjá Eksportfin-
ans A/S vegna fiskiðnaðarvéla komu inn 
1976 sem hluti af áður nefndu láni hjá 
Chase Manhattan Bank (þ.e. 589.500 doll-
arar) og nam 89.500 dollurum. 

b) Útvegsbankinn. 
Á árinu 1976 tók Útvegsbankinn nokk-

ur lán hjá Eksportfinans A/S, Oslo, sem 
endurlánuð voru ýmsum aðilum til tækja-
kaupa í fiskiskip. Samlals nema þessi lán 
1.123.220 norskar krónur og fengu eftir-

taldir aðilar lán: Útgerðarfélagið Höfn, 
Siglufirði, Keflvíkingur h/f, Haraldur 
Böðvarsson & Co. h/f, og Vonin h/f, Suð-
ureyri, allir vegna beitingarkerfa í fiski-
skip. Auk þessa fékk Klakkur h/f , Vest-
mannaeyjum, lán vegna kaupa á ísfram-
leiðsluvél í nýjan skuttogara fyrirtækisins 
(N.kr. 223.500). Lánin eru 3—5 ára lán 
með 8 1/2% vöxtum. 

Lántökur viðskiptabanka á árinu 1976 
námu alls 1.531 m.kr. (1.655 m.kr. á árs-
lokagenginu). Þau fóru öll til endurlána, 
og er skipting þeirra eftir notkun þannig: 
Rarik vegna Kröflulínu og aðveitustöðva 
159 m.kr., ríkisfyrirtæki með almennan at-vinnurekstur 218 m.kr. (þ.a. 135 m.kr. 
vegna sementsflutningaskips), sveitarfélög 
vegna framkvæmda 55 m.kr., einkaaðilar 
vegna fiskiskipa 772 m.kr. (þ.a. 578 m.kr. 
vegna skuttogarakaupa, en 194 m.kr. 
vegna lenginga, tækja o.fl.) ,einkaaðilar 
vegna fiskiðnaðar 53 m.kr., einkaaðilar 
vegna iðnaðar (KEA vegna mjólkur-
vinnslu) 53 m.kr., einkaaðilar vegna sam-
gangna 48 m.kr. (þ.a. 45 m.kr. skip) og 
loks til annarra einkaaðila 98 m.kr. (þ.a. 
landbúnaður 85 m.kr.). Umsamin en ónot-
uð lán í árslok voru talin nema 425 m.kr. 
(467 m.kr.). Umsamin lán á árinu, bæði 
notuð og ónotuð, námu 939 m.kr. (1.005 
m.kr.) . 

Lán fjárfestingarlánasjóða 
Framkvæmdasjóður tók á árinu lán hjá 

Viðreisnarsjóði Evrópu að fjárhæð 5 millj. 
svissneskra franka. Lánið er í formi 
skuldabréfa, sem seld voru á svissneskum 
peningamarkaði með 5% afföllum, og fer 
endurgreiðsla fram á árunum 1984—1988. 
Vextir eru 6 1/2% p.a. Allt lánsféð kom inn 
á árinu og rann til almennrar útlánaáætl-
unar Framkvæmdasjóðs. 

Framkvæmdasjóður tók einnig lán á ár-
inu hjá sama aðila, Viðreisnarsjóði Evrópu, 
alls að fjárhæð 25 millj. v-þýskra marka. 
Lán þetta er einnig í skuldabréfaformi og 
var útboðsgengi bréfanna 96 1/4%. Lánsfé 
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rann til fjármögnunar á almennri útlána-
áætlun ársins 1976, og er gert. ráð fyrir að 
lánið endurgreiðist á tímabilinu 1980— 
1983. Vextir eru tvenns konar, 7,875% 
p.a. vextir á 24,5 millj v-þýskra marka, en 
1% p.a. á 500 þús. v-þýskum mörkum. 
Lánið var allt notað á árinu. 

Á árinu 1976 var ekki um neinar bein-
ar lántökur Fiskveiðasjóðs að ræða. 

Lántökur fjárfestingarlánasjóða námu 
alls 2.174 m.kr. (2.396 m.kr. á ársloka-
genginu). Önotuð lán í árslok voru engin 
og engin í ársbyrjun. Lán Framkvæmda-
sjóðs runnu til margvíslegra framkvæmda 
og fjárfestingar ýmissa aðila, og er eigi 
unnt í grein sem þessari að skipta þeim eft-ir notkun. Verður að vísa til skýrslna 
stofnunarinnar varðandi ráðstöfun erlends 
fjármagns á vegum hennar. 

Ef dregnar eru saman lántökur lána-
stofnana á árinu 1976, verður skipting 
þeirra eftir notkun í aðalatriðum sem hér 
segir: Seðlabankinn vegna ýmissa opin-

berra framkvæmda, 1.605 m.kr., viðskipta-
bankar alls 1.531 m.kr., sem allt var endurlánað ýmsum aðilum (sjá lántökur viðskiptabanka) og Framkvæmdasjóður vegna 
almennrar lánaáætlunar 2.174 m.kr. Alls 
námu lántökur lánastofnana 5.310 m.kr. 
(5.722 m.kr. á árslokagenginu). Ónotuð 
umsamin lán þessara aðila í árslok námu 
425 m.kr. (467 m.kr.) ,en umsamin alls á 
árinu bæði notuð og ónotuð námu alls 
3.113 m.kr. (3.401 m kr.). 

Lántökur einkaaðila. 
Í 1. og 2. töflu má sjá hreyfingu er-

lendra lána á árinu 1976. Þegar hefur ver-
ið gerð grein fyrir lántökum opinberra að-
ila og lánastofnana. 

Erlend lánanotkun einkaaðila nam á ár-
inu alls 3.347 m.kr. (3.528 m.kr. á árs-
lokagenginu). Þar af námu lántökur vegna 
fiskiskipa aðeins 46 m.kr. (lengingar og 
endurbætur 28 m.kr. og tæki í fiskiskip 
18 m.kr.). Í árslok námu hins vegar ónot-
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uð lán vegna skuttogara í smíðum í Pól-
landi alls 1.036 m.kr., og er þá um að ræða 
lán, sem samið var um árið 1975. 

Erlendar lántökur vegna skipakaupa 
annarra en fiskiskipa námu alls 1.148 m. 
kr. Munar þar mest um lántökur Herjólfs 
h/f vegna bíla- og farþegaskips, sem kom 
til landsins á árinu, alls 639 m.kr. Ónotuð 
lán vegna skipakaupa voru engin í lok 
ársins 

Árið 1976 námu lántökur vegna flug-
vélakaupa alls 2001 m.kr. Flugleiðir h/ f 
tóku á árinu lán hjá Seaboard World Air-
lines Inc. vegna kaupa á þotu DC-8-63F 
að fjárhæð 11 millj. dollarar. Lán þetta er 
til 8 ára, og eru vextir breytilegir 8—10% 
p.a. Ónotuð lán vegna flugvélakaupa voru 
engin í árslok. 

Aðrar lántökur einkaaðila 1976 námu 
alls 70 m.kr. Af þeirri fjárhæð námu lán 
vegna iðnaðar (ekki fiskiðnaðar) 41 m.kr., 
landbúnaðar 16 m.kr. og annað 13 m.kr. 

Lán einkaaðila vegna fiskiðnaðar námu 
alls 82 mkr. á árinu 1976. 

Umsamin en ónotuð lán einkaaðila 
námu í árslok 1.036 m.kr. (1.080 m.kr. á 
árslokagenginu), allt vegna smíði 3ja skut-
togara í Póllandi. Alls námu umsamdar 
lántökur einkaaðila 1976, bæði notaðar og 
ónotaðar, 2.548 m.kr. (2.659 m.kr.). 

Í sambandi við lántökur einkaaðila og 
annarra aðila ber að hafa í huga, að ýms-
ir opinberir aðilar, svo sem ríkissjóður, við-
skiptabankar og fjárfestingarlánasjóðir 
endurlána verulegar fjárhæðir bæði til 
einkaaðila og annarra vegna kaupa á fiski-
skipum, flutningaskipum, vélum o.fl. Hef-
ur þegar verið greint frá, hvernig lánin 
skiptast milli hinna ýmsu aðila í þeirri 
upptalningu á innkomnum erlendum lán-
um 1976, sem nú hefur verið gerð. Eftir-
farandi yfirlit sýnir að lokum skiptingu 
innkominna erlendra lána árið 1976 eftir 
notkun lánsfjárins án tillits til, hver hefur 
verið lántakandi gagnvart erlenda aðilan-
um. Innkomnum lánum Seðlabankans og 
Framkvæmdasjóðs er þó ekki skipt niður 

á þennan hátt, og teljast þessir aðilar þvi 
notendur lánanna. 
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2. tafla. Hreyfing fastra erlendra lána 1976 

3. tafla. Greiðslubyrðin af erlendum lánum 
1910 - 1916 í hlutfalli við tekjur af 

útfl. vörum og þjónustu 

1.077 m.kr., lánastofnanir 1.962 m.kr. og 
einkaaðilar 2.195 m.kr. Afborganir af lán-
um rikissjóðs námu 41% af afborgunum 
opinberra aðila (44% 1975) og um 14% 
af afborgunum í heild. 

Í 3. töflu er sýnd greiðslubyrði erlendra lána, en með henni er átt við heild-
argreiðslur afborgana og vaxta reiknuð 
sem hlutfall af tekjum af vörum og þjón-
ustu samkvæmt greiðslujafnaðartölum. 
Tölur fyrir 1976 eru ekki endanlegar. 
Greiðslubyrði erlendra lána sveiflast nokk-
uð milli ára, en er nokkuð svipuð árin 1975 
og 1976. Tekjur af vörum og þjónustu 

4. tafia. Meðalvextir af erlendum lánum 
1970 - 1976 

Meðalvextir1 ) 
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5. tafla. Fastar erlendar skuldir í árslok 1975 og 1976 
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bæjar- og sveitarfélaga 8,3% (10 1 /2%) . 
Hæstu meðalvextir innkominna lána 1976 
voru á einkalánum („önnur einkalán") 
10%. Hæstu vextir 1976 á einstökum lán-
um voru 16% p.a., en lægstu vextir 2 1/2%, 
sem eru sömu tölur og 1975. 

Fastar erlendar skuldir 
Fastar erlendar skuldir 1975 og 1976 

eru sýndar í 5. og 6. töflu. Tölur fyrir 
1975 eru að venju leiðréttar frá því, sem 
birtist í siðustu grein um erlend lán í samræmi við endanlegri og nákvæmari upplýsingar, auk þess sem allar tölur eru á sama 
gengi, þ.e. meðalgengi ársins 1976 og árs-
lokagengi sama ár. 

Samkvæmt 5. og 6. töflu hafa heildar-
skuldbindingar hækkað úr 78.892 m.kr. 
í 89.853 m.kr. árið 1976, en það er hækk-
un um 13,9%. Gert upp á árslokagengi 
nemur hækkunin 14,3%. Skuldir opin-
berra aðila hækkuðu um 17,3% (þ.a. ríkis-
sjóðs um 22,4%), skuldir lánastofnana um 
13,7 % og skuldir einkaaðila um aðeins tæp 
3% (þ.a. hækkuðu flugvélalán um 46%). 
Með þessum tölum er átt við þann hluta 
lánanna, sem notaður hafði verið í lok 
hvers árs. Í árslok 1976 voru ónotaðar 
3.111 m.kr. (3.328 m.kr. á árslokagenginu) 
af erlendum lánum, sem þá hafði verið 
samið um. Samsvarandi upphæð í árslok 
1975 var 8.555 m.kr. (9.148 m.kr. á árs-
lokagengi). 

Heildarskuldbindingar vegna fastra er-
lendra lána að ónotuðu lánsfé meðtöldu 
voru því 92.964 m.kr. (99.251 m.kr. á árs-
lokagenginu) á móti 87.447 m.kr. í árslok 
1975 (93.084 m.kr.). Hækkunin er 6,3% 
(6,7% miðað við árslokagengi). Að óinn-
komnu lánsfé meðtöldu hækkuðu skuld-
bindingar opinberra aðila úr 50.246 m.kr. 
9,4% (10,2% miðað við árslokagengið). 
54.986 m.kr. 1976 (58.985 m.kr.) eða um 
9,4% (10,2 % miðað við órslokagengið). 
Þar af hækkuðu skuldbindingar ríkissjóðs 
úr 24.166 m.kr, 1975 (25.812 m.kr.) í 
29.292 m.kr. (31.610 m.kr.) eða um 21,2% 
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Skipting eftirstöðva erlendra lána í árs-
lok 1976 eftir endanlegum notendum lán-
anna var í aðaldráttum á þann veg, að 
53,4 % af heildarskuldbindingn hafa verið 
notuð af opinberum aðilum, þ.a. ríkissjóð-
ur 7,5%, Landsvirkjun 24%, Rarik og önn-
ur raforkufyrirtæki 10,3%, og af bæjar- og 
sveitarfélögum eru notuð 9,4%. Einkaaðil-
ar nota 24,7% af erlendum lánum, en 
21,9% eru á vegum Seðlabanka og fjár-
festingarlánasjóða, sem þeir endurlána eins 
og fyrr segir bæði til opinberra aðila og 
einkaaðila. 

Endurgreiðsla erlendra lána 
Í 8. töflu má sjá áætlun um endur-

greiðslu erlendra lána næstu 5 árin ásamt 
vaxtagreiðslum. Með í endurgreiðsluáætl-
uninni eru umsamin en ónotuð lán í árs-
lok 1976. Reiknað er með genginu í árslok. 
Endurgreiðslur erlendra lána til langs tima 
fara fram á mjög mismunandi löngum 
tíma, allt frá einu ári til 20 ára (til 1998). 

Lán opinberra aðila eru yfirleitt til lengri 
tima en annarra aðila. Áætlað er, að af um-
sömdum lánum opinberra aðila 1976 muni 
44% verða greidd upp á næstu 5 árum og 
meðallánstíminn er áætlaður 5% ár (var 5 
ár fyrir einu ári). Hins vegar greiðast 
tæpir 2/3 hlutar skuldbindinga lánastofn-
ana á næstu 5 árum, en síðasti hluti þeirra 
greiðist þó allt til síðasta áratugs aldarinnar, þ.e. ýmis gömul lán Framkvæmdasjóðs. 
Meðalendurgreiðslutími lána lánastofnana 
eru 3% ár. Endurgreiðslutími einkalána er 
styttri en annarra lána, þar sem 9/10 hlut-
ar þeirra endurgreiðast á næstu 5 árum og 
meðalendurgreiðslutími er aðeins 2 1/4 ár. 
Í sambandi við áætlaðan meðalendur-
greiðslutima ber að hafa í huga, að þá eru 
talin með öll lán bæði þau, sem eru nær 
uppgreidd. og eins ný lán, sem ekki er 
enn farið að greiða afborganir af. Meðal-
endurgreiðslutími nýrra lána er að sjálf-
sögðu nokkuð lengri en að framan getur. 
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