
sþ. 234. Skýrsla
ríkisstjórnarinnar um lánsfjáráætlun 1977.

I
Inngangur

Fyrir an lagði ríkisstjórnin fram á Alþingi lánsfjáráætlun fyrir árið
1976. Áætlun þessi var hin fyrsta, sem tók til allrar lánastarfsemi í landinu. Í henni
voru settar fram hugmyndir um þróun í lánamálum, sem væri í samræmi við og
stefndi að yfirlýstum markmiðum ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum. Eins og eðli-
legt má telja við hverja frumraun hefur ýmislegt farið öðruvísi en ætlað var. Í

heild má þó telja, að lánsfjáráætlunin 1976 hafi gefið gagnlegt yfirlit yfir starf-
semi allra lánastofnana í landinu og auðveldað stjórn lánamála. Nokkuð skortir
enn á, að lánskjör og ýmis atriði önnur, sem áhrif hafa á lánahreyfingar, séu ákveðin
með samræmdum hætti. Að þessu verður hugað sérstaklega við framkvæmd láns-
fjáráætlunar næsta árs, sem hér er lögð fram.

Lánsfjáráætlun fyrir árið 1977 er samin í samvinnu Seðlabanka íslands, fjár-
laga- og hagsýslustofnunar fjármálaráðuneytisins, Framkvæmdastofnunar ríkisins
og Þjóðhagsstofnunar. Undirbúningsvinna er að meginhluta unnin í hagfræðideild
Seðlabankans að því er tekur til lánamála. Efni um opinberar framkvæmdir og
fjáröflun til þeirra er unnið í fjárlaga- og hagsýslustofnun. Áætlunin er reist á
þjóðhagsspá Þjóðhagsstofnunar, dags. 7. des. 1976, og spá Seðlabanka um þróun
greiðslujafnaðar 1977. Lánsfjáráætlunin sýnir uppruna og ráðstöfun lánsfjár á ár-
inu 1977 og skiptingu þess eftir lánveitendum og lánþegum.

TI
Þjóðhagsleg markmið

Í stefnuræðu forsætisráðherra og í ræðu fjármálaráðherra við fyrstu umræðu
um fjárlagafrumvarp fyrir árið 1977 var lögð áhersla á mikilvægi þess, að á árinu
1977 væri að því stefnt að minnka hallann á viðskiptajöfnuði þjóðarbúsins og draga
verulega úr hraða verðbólgunnar. jafnframt því sem full atvinna væri tryggð og
hagvöxtur vakinn á ný eftir afturkipp síðustu tveggja ára. Eigi að takast að ná
þessum markmiðum öllum í senn, þarf samstillingu aðgerða á öllum sviðum efna-
hagsmála. Lánsfjáráætlun fyrir árið 1977 er liður í þessari viðleitni.

Í samræmi við ofangreind markmið og það mat á núverandi stöðu og horfum,
sem fram komu í þjóðhagsspá Þjóðhagsstofnunar, er að því stefnt, að viðskipta-
hallinn við útlönd verði hálfu minni árið 1977 en árið 1976, eða 1.9% af þjóðar-
framleiðslu borið saman við 3.6% halla 1976 og 11 7'2% halla 1975 og 1974. Eigi
þessi árangur að nást, þarf að stilla aukningu þjóðarútgjalda mjög í hóf. Í þjóð-
hagsspárini er reiknað með, að þjóðarframleiðslan aukist um 17'2% en raungildi
þjóðartekna nokkru meira, eða 27'2 %, vegna heldur betri viðskiptakjara við önnur
lönd en á þessu ári. Innan þessa ramma er reiknað með 3% vexti einkaneyslu,
þ. e. að einkaneysla vaxi líkt og þjóðartekjur, að samneysla aukist um 2% en fjár-
munamyndun verði 5-6% minni en 1976. Samdrátt fjármunamyndunar má allan
rekja til stórframkvæmda, og er því í reynd stefnt að 4% aukningu almennra fram-
kvæmda. Í heild er þannig reiknað með um 1% aukningu þjóðarútgjalda. Með þess-
um hætti er að því stefnt að verja þriðjungi aukningar þjóðarframleiðslunnar, og
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öllum viðskiptakjarabatanum, sem metinn er sem rúmlega 1% af þj6ðarframleiðsl-
unni, til þess að draga úr viðskiptahalla við útlönd.

Ríkisstjórnin leggur mikla áherslu á, að takast megi að draga úr verðhækk-
unum á árinu 1977. Eins og nú stendur á má telja, að fram til miðs næsta árs
hafi verðbreytingum i meginatriðum verið markaður farvegur með þegar teknum
ákvörðunum. f árslok 1976 er almennt verðlag Í landinu 12% hærra en meðallag
ársins og byggingarkostnaðar 9% hærri. Fyrstu sex mánuði næsta árs er óh iá-
kvæmilegt að gera ráð fyrir um 8-1(}% hækkun verðlags. Takist, eins og að er stefnt.
að koma verðbreytingum frá miðiu næsta ári til ársloka niður i 6-7%. þ. e. 12--15%
á ári. væru þó engu að síður horfur á 2~-24% meðalhækkun nevsluverðlacs og
21of" hækkun byg!tingarkosfnaðar 1977. Við betta er miðað i fyrrgreindri bióðhags-
sná, Og svo er einnig i lánsfjáráæUuninni. ÞÓ verðnr peningastærðum yfirleitt skor-
inn heInnr brensrri stakkur en bessi forsenda felur i sér. þannig að lánakerfið
vinni ekki gegn viðleitninni til að draga IÍr verðbólsm heldur styðii hana.

Til Þess að markmiðin. sem hér hefnr verið lvst, náist, verður framboð láns-
fiár nð tskmarkast við nauðsvnlesmstu framkvæmdir og rekstrarbarfir atvinnuveg-
arrnn, Einkum er brvnt að draga úr lántökum erlendis Ol! úr nerrlnzaútstrevrnl úr
Sf'ðlaÞanl,anllm. f áætluninni f'r gf'rt níð fyrir. :lð erlendar lán+ðknr Vf'rði 20 RM
m.k r. á næs+a ári ~nmnnh(lrið við 20 fl70 m.kr. ft þessu ári. Ertendar lántðkur verða
hvi ftfrnm afar miklar Ol.!þvi sérstök ástæða til bess að ganga hvergi lensrra Í lán-
veifinznm en hér er áformað.

m
Lánsljánnarkaðurinn

Markmið Iánsf iáráætlunar koma fram í viðas+ri mvnd í töflukafla I um láns-
fiármnrl,:>ð;nn j heild sinni 0.--4. töflu). Þar eru anar lánahreyfingar, sem oninberar
<:kvr~hlr ná fil. svndar i samræmdu formi nettóhrevfinaa, þ. e. svarandi til brevtinaa
á stöðllfölum hnnkakerfis annars vegar og mismunar nýrrn lánveitinga og afborgana
flf lön"mm lánum hins vezar.

Heilrlflrframboð lánsfjár hnnnia reikmið hefur aukist verulega sÍðustu árin og
h,-.nnil! iöfnum höni!nm Mt hMt í l1ð rrrilda :íhrif f'fnl1h:H!~áfnnanna. en hnð hefur
hnft í för með sér biM~arúhtiöld umfram bióðartf'kiur. sem aftur hefur lf'itt af sér
."..•lh lÍt á við. Og f1:írmfll!nnð h=kkun nenimtnlegra veltust=rða af völdum vprð-
bölennnar, Mismllnnndi aðilnr hafa á vixl verið virkastir við úfstrevmi lári!'lfiár,
svo sem hankake •.fið árin Hl74 o(! Í minnksndl mæli fram til 1976. fiárfestln!!a-
lánnsióðir ~,.jn 197!l o!! 197ft ol! á ){mhe!!ahli~ ríkissjóður og ríkisstofnanir árin
1974 M 1975 og rfkisfvrfrtæki árin 1975 og 1976.

Til þess flð hamla á móti óhóflesrum umframútsriðldum hiót501rbúsins og fiár-
mðsrnun frekari verðbólgu var pnð eitt mealnatrlðl Iánsf'iáráætlunar ársins Hl76
að draza að marki úr heildarframboði lánsf iár, Og var opinbera geiranum ætlaður
Y~rule!!ur hlutur í því nðh!llrli jafnframt útlánntakmðrkunum innlánsstofnana. Þnð
nlihl11rl hefur að V1<::U ekki lánast svo vel sem að var stefnt. meðfram vegna hess að
bensluðfl Og verðhólgumvndun reyndust öflugri en vænst var oz við vnrð ráðið. Af
he<:sum sðknm hefur ver;ð enn brðnna en ella ali slaka hverui á aðhnldi að fiármá1um
rÍkissjóðs. Frávik frá áætlun um lánsfjárnotkun ríkisaðila stafa þannig annars
Vf'!!l1r af hókfærðri gengisuppfærslu lána og hins vesar af fyrirgrf'iðslum vegna
ríkisframkvæmda utan hins eiginlega fJárhags rík;ssjóð!'l skv. fjárlögum.
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Með lánsfjáráætlun 1977 er aftur að því stefnt að draga úr heildarnotkun láns-
fjár, en það er forsenda þess, að auðið verði að ná þeim bata í viðskiptajöfnuði og
verðþróun, sem mið er tekið af. Er heildarstærð lánsfjármarkaðarins í fyrrgreindum
skilningi áætluð 38745 m.kr., eða 12,4% lægri að fjárhæð en i ár. Jafnframt er
áætluð veruleg breyting innbyrðis hlutfalla. Á notkunarhlið er áætluð mikil lækkun
á vegum opinberra aðila, meðan einkaaðilar ná lítils háttar aukningu, sem öll er
talin falla íbúðarbyggjendum í skaut. Áframboðshlið lánsfjármagns verður megin-
áhersla á minni notkun erlends lánsfjár. sem hér er talið sem nettóhreyfing bæði
Iangra og stuttra lána. Innan hins innlenda lánsfjármarkaðar er aðaláherslan lögð á
minni fjármögnun bankakerfisins, en þar ætti að veitast færi á nokkurri aðlögun
eftir mikla þenslu undangenginna ára. Að nokkru er um að ræða bein tengsl milli
hlutfallabreytinga á báðar hliðar, einkum þannig að dregur úr stórum ríkisfram-
kvæmdum, sem að miklum hluta eru kostaðar af erlendu lánsfé.

IV
Bankakerfið

Stefnan í útlána- og peningamálum bankakerfisins miðast við, að atvinnuveg-
unum verði séð fyrir nauðsynlegu rekstrarfé, án þess að með lánum sé ýtt undir
umframeftirspurn, sem leiðir til óhóflegs innflutnings og verðhækkana. Stefnan verður
þvi aðeins talln árangursrík, að það takist að tryggja jafna og hóflega aukningu út-
lána og peninga f umferð, sem samræmist verðmætasköpun hagkerfisins. Í töflum
5, 6 og 7 í töfluviðauka er stefnan sett fram i tölum, en hafa ber í huga, að atvinnu-
ástand og þróun almennrar eftirspurnar geta gefið tilefni til endurskoðunar.

Höfuðmarkmið stefnunnar i peningamálum verður að bæta viðskiptajöfnuð og
gjaldeyrisstöðu bankanna. Jafnframt er stefnt að því að færa aukningu peninga-
magns niður úr 32% á yfirstandandi ári i 24% á næsta ári. Á yfirstandandi ári
byggist peningamyndun að verulegu leyti á útlánum innlánsstofnana, en horfur eru
á þvi, að bætt greiðsluafkoma ríkissjóðs geti dregið nokkuð úr þensluáhrifum þeirra
á síðasta ársfjórðungi. Takist að bæta gjaldeyrisstöðlIna á næsta ári um 4.5 milliarða
króna, eins og að er stefnt, munu gjaldeyrisviðskiptin leggja af mörkum stærri
skerf til peningamyndunar en verið hefur á síðustu árum. Það þýðir að draga
verður úr útlánaaukninzu bankakerfisins. eigi tilætlaður árangur að nást í bróun
peningamagns og viðskiptaiafnaðar. Reynsla síðustu ára bendir til, að við 100 kr.
lítlánaaukningu aukist innflutningur að jafnaði um 60 kr. á sama ári. Samkvæmt
f lárlaaafrumvarpí 1977 mun ríkissjóður enn leggja af mörkum verulestan skerf til
þessa þáttar peningamálanna með hví að grvnna á skuldum við Seðlabankann, sem
mvnduðnst aðalleaa á árunum 1974 og 1975. Áætlað er, að skuldir rítdsslóðsog
ríkisstofnana í Seðlabankanum lækki um 2200 m.kr. á árinu. Auk þess þarf rfkið
að greiða um 1800 m.kr. afborganir af erlendum lánum. sem Seðlabankinn hefur
endnrlánað, en endurlánað erlent lánsfé er ekki talið með útlánum bankakerfisins
í tðflnviðaukanum hér að aftan, heldur sem erlend lán.

Útlánagetu innlánsstofnana eru settar brðnaar skorður, þar sem lausafiárstaða
þeirra er rýr eftir óhagstæð gjaldeyrisviðskipti síðustu ára ásamt mikilli aukningu
útlána í ár. Verður Þvi nauðsynlegt að bæta stöðuna á næsta ári, en vafasamt er
að hægt sé að setja markið hátt á þessu sviði, nema þróun gjaldeyrismála snútst
rniðz til hins betra. Vegna endurkaupa Seðlabankans er trvazt, að afurðarlán verða
veitt með venjulegum hætti, en að öðru leyti hlióta útlán að takmarkast af aukningu
innlána umfram það sem [<reiðaber inn á bundna reikninga i Seðlahank:m1l111.Ofnn-
gl'einil markmið nm gjaldeyrisviðsldpti og lausafjárstððu, ásamt áætlunum um aðra
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þætti peningamálanna. benda til þess, að útlán innlánsstofnana að frádregnum endur-
seldum afurðalánum geti aukist um 19% eða u. þ. b. 4.4% á hverjum ársfjórðungi.

í hnotskurn má lýsa stefnunni í peningamálum þannig, að markmiðin séu að
bæta gjaldeyrisstöðu og lausafjárstöðu innlánsstofnana. Þessu verður náð með bættri
stöðu ríkisins gagnvart Seðlabanka og með því að draga úr útlánaaukningu innláns-
stofnana. Meginviðfangsefni á sviði peningamálanna verður því sem áður fólgið Í
stöðugu eftirliti með stöðu ríkissjóðs og útlánum innlánsstofnana. Á yfirstandandi
ári hefur Seðlabankinn samið við viðskiptabankana um hámarksaukningu útlána í
samræmi við lánsfjáráætlun 1976, en nú er ljóst að útlánin fara fram úr hámarkinu og
stuðla að óheppilegri nýmyndun peninga. Þetta er þeim mun alvarlegra, þegar haft er
í huga, að aðeins með samstilltu átaki er árangurs að vænta. Það er þvi afar mikilvægt
nú að finna leiðir til að ná tökum á aukningu útlánanna.

V
Fjárfestingarlánasjóðir

Hlutverk fjárfestingarlánasjóða er að uppfylla þarfir atvinnuvega, íbúðabygg-
inga og í vissum mæli sveitarfélaga fyrir stofnfjármagn. að þvi marki sem þjóðhagsleg
arðsemi og gagnsemi réttlætir, og eðlilegt má teljast að afla lánsfjár á móti eigin
fjármagni framkvæmdaaðila. Þrátt fyrir viðleitni til að meta hagsbætur af völdum
fjárfestingar á mat af því tagi enn langt í land að verða fullkomið, en með athugun
áforma og gagnrýni framlagðra áætlana stig af stigi hefur verið leitast við að færa
þær nær raunhæfu arðsemismati.

Ákvörðun lánsfjárkjara. er séu í sem nánustu samræmi við raunverulegan
kostnað fjármagns, er veigarniktll þáttur i skynsamlegu aðhaldi að f.iárfestingarlán-
mn og í varðveislu eigin fjár þeirra, sem er grunnstofn lánastarfseminnár. Hefur
þvi verið leitast við að trngja ákvörðun lánalclara sem nánast við gerð og framkvæmd
lánsf'[áráætlunar. Hafa síðustu tvö árin verið stigin veigamikil skref í átt til sam-
ræmdra og raunhæfra Iánakiarn, og mun beirr-i viðleitni haldið áfram í beinu fram-
haldi af gerð þessarar lánsfjáráætlunar. Meðan fullum árangri hefur ekki verið náð
og flárfestingarlánnsióðir skaðast 3ð marki af völdum verðbólæunnar, er þess heldur
ekki að værita. 3ð þörfum framkvæmdaaðila fyrir lánsfé sé fullnægt svo sem æskilegt
væri. Ber þar að sama brunni, að þröng staða þjóðarbúsins út á við leyfir aðeins
að brvnun, frarnkvæmdahðrfum sé annað.

Grundva llnrviðhorf í stefnumótun fyrir starfsemi fjárfestinaartánasjóðanna er
því hað, að heil' hafi yfir fjármagni að ráða til óbrevttrar hlutfallslegrar lánsfjár-
mögnunar hlutaðelaandi framkvæmda í samræmi við þá fjármunarnvudunarspá,
sem !!erð hefur verið og Felld i 11mgerð almennrar Þióðhflgsspár. Með þvi er reynt að
tryggja það annars vegar. að staða þióð."Irhllsins út :l við haldi áfram að styrkjast,
svo sem flð er stefnt, og hins vegar að ekki sé veitt peningalegt svigrúm fyrir meiri
verðbólzn en hecar er til stofnað og virðist óhjákvæmileg. Frá þessum meginaruud-
velli hefur verið gerð aðlögun til móts við skuldbindinaar og fyrirheit, sem lög fela
í sér eða ríkisstjórnin hefur tekist á hendur. Á þetta einkum við um lánastarfsemi
til íhlíðflhygginga. Auldð lánsfé á þvi sviði hefur þannig ekki að sama skapi í för
með sér henslu framkvæmda, heldur fvrst og fremst aukna hlutfallslega fiármögnun
innan marka hinna félagslegu kerfa. Á vettvangi atvinnuvegasjóða er i öllum aðal-
~triðum bvszt á mati Framkvæmdastofnunar ríkisins á útlánabðrf þeirra sJóða,
sem sæk in fjármagn til Framkvæmdasjóðs, sem aftur styðst við frumáætlanir sjóð-
nnna sjálfra.

Á undanförnum árum hefur starfsemi f,iárfestingarlánas.ióðanna valdið veru-
legri lánsfjárþenslu, sem tengd er miklum fiskiskipakaupum og almennri hensln
framkvæmda, svo og aukningu fjármagnsfrekrn félagslegra lánakerfa í íbúðnbygg-
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ingum, áherslu á byggðaþróun o. s. frv. Einkum varts aukning nýrra lánveitinga
mjög mikil og verulega umfram verðlagsþróun árið 1975, með 68% hækkun lán-
veitinga. Varð aukning íbúðalána þá 53% og atvinnuvegasjóða 75%. Af einstökum
veigamiklum sjóðum má nefna Fiskveiðasjóð með 87% og Byggðasjóð með 141%
aukningu árits 1975.

A árinu 1976 var reynt að taka þessi mál fastari tökum með gerð hinnar fyrstu
almennu lánsfjáráætlunar. Sett var aukningarmarkmið 13% fyrir fjárfestingarlána-
sjóði í heild, 23% fyrir íbúðalánasjóði og 9% fyrir atvinnuvegasjóði. Ýmislegt hefur
orðið til þess, að ekki hefur reynst unnt að halda fast við þá áætlun. Einstök vanda-
mál voru ekki talin leyst með viðunandi hætti í áætluninni, svo að fallast varð á tak-
markaðar ráðstafanir þeirra vegna. Verðbólga varð mun meiri en ætlað var, en hún
leiddi til hækkaðra tekjustofna og mótframlaga. og ekki náðust full tök á aðfengnu
lánsfé og ráðstöfun þess. A móti þessu hækkaði viðmiðunargrundvöllur næstliðins
árs nokkuð. Niðurstaðan skv. endurskoðaðri áætlun 1976 er 22,1% aukning lán-
veitinga allra sjóðanna, 34,1 % hjá íbúðalánasjóðum og 17,1 % hjá atvinnuvega-
sjóðum. Hér skakkar því mun minnu frá áætlun en aukinni verðbólgu nemur, svo
að fjárfestingarlánasjóðirnir koma ekki fram sem sjálfstæður þensluvaldur í heild
sinni. Hér er enn um áætlun að ræða, en ekki tilraun til endanlegs uppgjörs. Eigi
að síður hefur verið lögð sérstök rækt við að draga saman reynsluna af framkvæmd
fyrstu lánsfjáráætlunarinnar til betri viðbúnaðar við gerð hinnar næstu.

Heildarniðurstöður lánsfjáráætlunar 1977 falla mjög i sama farveg hlutfalls-
legra aukniriga og árið áður, með 21,6% aukningu i heild, 32,5% á vegum íbúðalána-
sjóða og 16,4% á vegum atvinnuvegasjóða. Stafar mun meiri aukning íbúðalána af
fyrrgreindum ástæðum félagslegra skuldbindinga, þ. e. vegna verkamannabústaða,
leigu- og söluíbúða sveitarfélaga og leiguíbúða aldraðra og öryrkja, auk verulega
hækkaðra lánveitinga út á eldri íbúðir.

Hér fer á' eftir samandregið yfirlit áætlaðra lánveitinga og fjármögnunar fjár-
festingarlánasjóða árin 1976 og 1977, en fyllri sundurliðun er að finna i Hl. kafla
töfluviðauka : 8.-12. töflu.

Fjárfestingarlánasjóðir: Áætluð útlán og fjármögnun

Útlán (lánveitingar):

Millj. kr.

1976 1977

Breyting %

1976 1977

Fjárfestingarlánasjóðir, alls .
íbúðalánasjóðir .
Þ,a, Byggingarsjóður ríkisins .
Atvinnuvegasjóðir .
Þ. a. Framkvæmdasjóðskerfið .
Þ. a. Framkvæmdasjóður .

Fjánnögnnnl

Fjárfestingarlánasjóðir, alls .
Eigin fjármögnun, nettó .
Framlög og markaðir tekjustofnar .

Lántökur brúttó, alls •.....•..........
Lifeyrissjóðir .................•......
Bankakem ................•.........
Skyldusparnaður (brúttó) •.........•..
Atvinnuleysistryggingasjóður .
Erlendlán ....•.•.•.•...........•...

15050
4820
4390

10230
8062
4934

15050
748

5904

8398
1976
1200
1665

697
2860

18295
6385
5735

II 910
9372
6000

18295
300

8005

9990
3150
1300
2000

678
2862

22,1
34,1
35,7
17,1
24,6
12,0

22,1
199,2
28,5

12,2
46,9
45,7
29,7

310,0
+17,6

21,6
32,5
30,6
16,4
16,2
21,6

21,6
+59,9

35,6

19,0
59,4
8,3

20,1
+2,7

0,1
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Fjármögnunin ber með sér margvisleg vandamál, sem of langt yrði að rekja
i nánari atriðum. Eigin fjármögnun úr rekstri sjóðanna leggur sáralítið af mörkum,
þrátt fyrir langan feril framlaga og tekjustofna til þeirra. Gerir verðrýrnun af völd-
um verðbólgunnar áþreifanlega vart við sig i þessari mynd, og er reynt að fást við
þennan vanda með ákvörðun raunhæfra lánakjara. Sjóðirnir eru þannig afar háðir
opinberum framlögum, sem nema munu um 44% fjármögnunar á næsta ári. Hvort
þau miklu framlög verða sjóðunum til varanlegrar styrkingar er háð lánskjörum
fram á við, og þá einkum verðtryggingarákvæðum.

Meirihluti fjármagnsins er þó fenginn með lántökum. Einnig þar eru hlekkir
sem treysta þarf. Lánveitingar bankakerfisins, miðaðar við 10% af innlánsaukningu
jukust verulega fram úr áætlun á yfirstandandi ári. Á næsta ári verður aftur á móti
að gera ráð fyrir, að almennt aðhald að peningamyndun í bankakerfinu verki til
aðhalds að þessari aukningu, sbr. kaflann á undan um bankakerfið.

Um fjármagn sprottið af skyldusparnaði ríkir mikil óvissa vegna breytinga, sem
gerðar kunna að verða á reikningshætti verðbóta. Er þvi gert ráð fyrir, að skyldu-
sparnaður muni skila minna nettófé, en sá munur kemur fram á endurgreiðslu
innan liðarins eigin fjármögnun nettó. Nánari athugun þarf að fara fram á horfum
og möguleikum skyldusparnaðar til undirbúnings stefnumótun í þeim efnum.

Frá Atvinnuleysistryggingasjóði er gert ráð fyrir lánveitingu, sem nemi sömu
fjárhæð og framlagi ríkissjóðs til sjóðsins, 678 m.kr, Samkvæmt gildandi lögum á
fé sem þessu svarar að renna til skuldabréfakaupa af Byggingarsjóði ríkisins. Oftast
hefur sjóðnum reynst kleift að lána einnig til annarra þarfa.

Lífeyrissjóðirnir eru orðnir mesta og örast vaxandi fjármagnsuppspretta í
landinu. Á næsta ári er spáð, að á þeirra vegum muni falla til ráðstöfunarfé að
fjárhæð 10500 m. kr. Sést glöggt af því, hve geysiþýðingarmikið er, að þessum
sparnaði verði við haldið og hann komi til sem gagnlegastra nota. Af þessari fjár-
hæð er aðeins áætlað að 30% komi til nota á vegum fjárfestingarlánasjóða, eða
3150 m. kr. Á yfirstandandi ári vantar nokkuð upp á, að svo hátt hlutfall hafi komið
til þeirra nota. Er ljóst, að vel verður að halda á málum, svo að áætlaðri fjárhæð
verði að fullu til skila haldið. Ennfremur er óljóst, þar til á reynir, í hvaða hlutföllum
atvinnuvega- og íbúðalánasjóða sala skuldabréfa verður auðveldust. Er því áformuð,
að fram fari könnun á því, hvernig þessi mál verði tekin fastari tökum. Yrðu þá
lán lífeyrissjóða og Atvinnuleysistryggingasjóðs skoðuð í samhengi og hugsanleg
miðlun beggja innan ramma lánsfjáráætlunarinnar og skv. nánari ákvörðunum
ríkisstjórnarinnar. Er skipting þess fjár í meðfylgjandi töflum háð þessum fyrirvara.

Svo sem fram kemur af siðasta liðnum, hefur aðhald á þessu sviði haft í för
með sér, að erlend lántaka þarf ekki að verða hærri á komandi ári en í ár, þ. e. 2862
m. kr., en það er nokkru lægri fjárhæð í erlendum gjaldeyri. Hefur verið reynt að
stilla þeirri lántöku í hóf með tilliti til heildarlántöku þjóðarbúsins erlendis.

VI
Lánsfjármagnaðar opinberar framkvæmdir

Rikisframkvæmdir
Eins og boðað var í athugasemdum með fjárlagafrumvarpi 1977, verður hér

gerð nánari grein fyrir r íkisf'ramkvæmdum, sem ætlað er að fjármagna með lán-
tökum á árinu 1977. Frá því að fjárlagafrumvarpið var samið hefur orðið ljóst,
að ekki verður þörf allrar þeirrar fjáröflunur til járnblendiverksmiðju á árinu 1976,
sem lánsfjáráætlun þess árs gerði ráð fyrir. Vegna nauðsynjar þess að flýta
vissum framkvæmdum og vegna kostnaðarhækkana umfram áætlun yfirstandandi
árs var ákveðið að nýta það fjármagn, sem ekki yrði þörf fyrir vegna framkvæmda
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við járnblendiverksmiðju, til að mæta þessum þörfum. Er hér um að ræða samtals
588 m.kr., sem skiptast þannig á einstakar framkvæmdir:

Norðurlína .
Krafla, boranir og aðveitukerfi .
Bessastaðaárvirkjun .
Vegagerð við Grundartanga .

274 m.kr,
266
25
23

588 m.kr.
Þessar tilfærslur fjármagns á árinu 1976 leiða til breytinga á áætlunartölum

fjárlagafrumvarps 1977 að þvi er varðar einstakar framkvæmdir, bæði framkvæmda-
magn og fjármagnsútgjöld. Auk þessa hefur farið fram endurmat á öðrum fram-
kvæmdum og nýjar þarfir komið til, eins og gerð verður grein fyrir hér á eftir.
Niðurstaðan er sú, að nú er talið nauðsynlegt að afla samtals 10030 m.kr, í formi
lánsfjár til rikisframkvæmda í stað 8908 m.kr. samkvæmt fjárlagafrumvarpi, og
er hækkunin 1122 m.kr. Auk þess er þörf 50 m.kr, fjáröflunar til að endurlána
sveitarfélögum vegna hafnargerðar við Grundartanga, og er það 100 m.kr. lægri fjár-
hæð en gert var ráð fyrir í fjárlagafrumvarpi. Loks þarf í sambandi við þennan
framkvæmdaflokk að leita heimildar fyrir 200 m.kr. vörukaupaláni fyrir Póst og
síma.

Framangreindar lántökur eru ætlaðar til að standa undir bæði raunverulegum
framkvæmdum og fjármagnsútgjöldum, þ. e. afborgunum og vöxtum, þar sem ekki
er séð fyrir slíkum endurgreiðslum annars staðar, svo sem í rekstri stofnana eða
fjárveitingum á fjárlögum. Heildaryfirlit yfir ráðstöfun lánsfjárins er sýnt á töflu
I í þessum kafla, en að öðru leyti skal hér gerð nánari grein fyrir fjárþörf til ein-
stakra framkvæmdaverkefna og auk þess skýrð breyting frá tölum fjárlagafrum-
varps.

A-hluti fjárlaga
Laxastígí í Laxá. Samkvæmt samkomulagi í mai 1973, i sambandi við lausn

svonefndrar Laxárdeildu var ákveðið, að ríkissjóður stæði undir kostnaði við gerð
laxastiga í Laxá í Suður-Þingeyjarsýslu. Talið er óhjákvæmilegt að ráðist verði
j verk þetta á næsta ári og eru nú ætlaðar til þess 75 m.kr. Í fjárlagafrumvarpi
er ekki gert ráð fyrir fjáröflun í þessu skyni.

Flugöryggistæki. Við gerð fjárlagafrumvarps lá ekki fyrir tillaga um skipt-
ingu framkvæmdafjár til flugmála á árinu 1977. Nú hefur mál þetta verið athugað
og liggja sundurliðaðar tillögur fyrir fjárveitinganefnd. Er talið nauðsynlegt að
afla 76 m.kr, lánsfjár erlendis til kaupa á öryggistækjum, og kæmi það til viðbótar
þeirri 300 m.kr, fjárveitingu, sem fjárlagafrumvarpið felur í sér.

Vegagerð. Lánsfjáröflun til vegagerðar, 1600 m.kr., er í samræmi við tillögu til
vegáætlunar 1977-1980, sem lögð verður fyrir þingið. Er hér um að ræða 100 m.kr,
hækkun frá fjárlagafrumvarpi" en vegáætlunin gerir ráð fyrir 5650 m.kr. heildar-
útgjöldum til vegamála í stað 5400 m.kr. í fjárlagafrumvarpi.

Landshafnir. Gert er ráð fyrir, að afla þurfi 195 m.kr. til landshafna og er það
95 m.kr. hækkun frá fjárlagafrumvarpi. Ástæðan er sú, að ákveðið var eftir að fjár-
lagafrumvarp var samið að flýta verkum við Þorlákshöfn, sem nam 50 m.kr., og
auk þess fór heildarkostnaður ársins 45 m.kr, fram úr áætlun. Bráðabirgðalán vegna
þessa kostnaðar þarf að endurgreiða 1977. Að öðru leyti er um að ræða lúkningu
við gerð grjótgarðs í Njarðvikurhöfn 65 m.kr. og framhald verka við Rifshöfn 35
m.kr.
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Hafnargerð við Grundartanga. Nú er talið, að verk þetta muni frestast frá þvi sem
áður var áætlað, og heildarkostnaður 1977 verði 200 m.kr. i stað 600 m.kr. sam-
kvæmt tölum fjárlagafrumvarps. Yrði hlutur ríkissjóðs 150 m.kr, og hlutur sveit-
arfélaga 50 m.kr., sem ríkið mun afla og endurlána þeim.

Dýpkunarskip. Talin er brýn þörf á að festa kaup á nýju dýpkunar skipi i stað
"Grettis", sem orðinn er úreltur og mjög dýr i rekstri. Tillaga um þessi kaup hafði
ekki komið fram við samningu fjárlagafrumvarps. Heildarkostnaður er áætlaður
300 m.kr., og fengjust 225 m.kr, i formi vörukaupaláns en 75 m.kr. af innlendri
lánsfjáröflun.

Orkustofnun vegna jarðhitarannsókna. Gert er ráð fyrir að fella niður fyrir-
hugaða 40 m.kr. lántöku samkvæmt fjárlagafrumvarpi, enda fela tillögur um skipt-
ingu olíufjár úr Orkusjóði í sér 350 m.kr. lánsframlag til jarðhitaleitar, m. a. til
hliðstæðra verkefna og áætlun fjárlagafrumvarps miðaðist við.

B-hluti fjárlaga

RARIK, almennar framkvæmdir. 1 fjárlagafrumvarpi var gert ráð fyrir fram-
kvæmdum að fjárhæð 1 619 m.kr. að frádregnum heimtaugargjöldum, en samkvæmt
lánsfjáráætluninni er sú tala 1996 m.kr., eða 377 m.kr. hærri. Í fjárlagaáætlun RARIK
hafði kostnaður við aðveitustöðvar verið vanmetinn um 254 m.kr., eða sem svaraði
vörukaupaláni, er fylgdi kaupunum, og hefur leiðrétting verið gerð vegna þessa.
Í öðru lagi er gert ráð fyrir, að framlag úr Orkusjóði af olíufé nemi 123 m.kr., þar
af 63 m.kr. til styrkingar dreifikerfis i sveitum og 60 m.kr. til virkjunarrannsókna
við Bessastaðaár- og Austurlandsvirkjun. Sundurliðun á framkvæmdum og fjáröflun
RARIK er sýnd á töflu II i þessum kafla.

Sveitarafvæðing. Hér er um að ræða fjáröflun til aukningar kerfisins, sam-
tals 200 m.kr., sem er sama fjárhæð og í fjárlagafrumvarpi. Er við það miðað,
að þar með verði lokið áætlun um tengingu býla við samveitur, þar sem meðal-
fjarlægð milli býla er innan við 3 km.

Norðurlína. Í fjárlagafrumvarpi voru ætlaðar 1144 m.kr. til Norðurlinu, en sú
áætlun hefur riðlast vegna flýtingar verka á yfirstandandi ári, og vegna nauðsyn-
legra viðbóta við fyrri áætlun um framkvæmdir 1977. Er nú talið að afla þurfi
1178 m.kr., eða 34 m.kr. umfram fyrri áætlun, sem skýrist þannig. Vegna flýtingar
skuldagreiðslna o. fl. á árinu 1976, er nemur 274 m.kr., minnkar fjárþörf til fram-
kvæmda um 77 m.kr. Mismunurinn, 197 m.kr., er vegna skuldagreiðslna, 104 m.kr.,
og 93 m.kr. eru vegna verðhækkana og kostnaðar við bráðabirgðatengingu o. fl.,
sem ekki nýtist til frambúðar og léttir þvi ekki á framkvæmdaþörf næsta árs. Þá
hækka fjármagnsútgjöld vegna þessarar auknu lántöku í ár um 60 m.kr., þannig
að nettólækkun vegna þessara atriða er 17 m.kr. Þá hefur ný endurskoðun leitt i
ljós, að bæta þarf 51 m.kr. við fyrri framkvæmdaáform, þannig að nettóhækkun
frá áætlun fjárlaga nemur 34 m.kr, Sundurliðun verkáfanga og fjármagnsútgjalda er
sýnd á töflu III i þessum kafla.

Lína Krafla-Eyrarteígur. Ráðgert er að hefja lagningu línu frá Kröflu til Austur-
lands á árinu 1977 og er heildarkostnaðaráætlun um verkið 1 376 m.kr, Til þess að
geta lokið verkinu á árinu 1978 þarf 500 m.kr. til framkvæmda á árinu 1977, þar af
480 m.kr, vegna línulagna og 20 m.kr, til inngreiðslu á pöntun aðveitustöðvar. Ekki
var gert ráð fyrir fjáröflun til þessa verks i fjárlagafrumvarpi.

Kröfluvirkjun: a. Stöðvarhús og vélar. Framkvæmdakostnaður að fjárhæð 450
m.kr. flyst yfir á árið 1976 og verður fjármagnaður með bráðabirgðaláni. A móti
þessari lækkun framkvæmdakostnaðar á árinu 1977 hækka fjármagnsútgjöld um 337
m.kr., sem skýrist þannig, að til endurgreiðslu kemur framangreint bráðabirgðalán

8



með áföllnum kostnaði, 470 m.kr., en áætlun fjárlagafrumvarps um fjármagnsút-
gjöld lækkar um 133 m.kr., einkum vegna þess að erlent lán tekið á árinu 1976
verður afborgunarlaust fyrsta árið. Nettólækkun fjárþarfar verður þannig 113 m.kr.,
eða úr 1989 m.kr. samkvæmt fjárlagafrumvarpi í 1876 m.kr, samkvæmt lánsfjár-
áætlun (sjá töflu IV í þessum kafla).

b. Borholur og aðveitukerfi. Fjárþörf hækkar úr 814 m.kr. samkvæmt fjár-
lagafrumvarpi í 913 m.kr. samkvæmt lánsfjáráætlun, eða um 99 m.kr. Framkvæmdir
ráðgerðar á árinu 1976 (umfram fyrrgreinda tilfærslu fjármagns frá járnblendi-
verksmiðju) að fjárhæð 90 m.kr, flytjast til ársins 1977 og endurskoðun fjármagns-
útgjalda hefur leitt til 9 m.kr. hækkunar (sjá töflu IV í þessum kafla).

e. Lína Krafla-Akureyri. Fjárþörf er hin sama og í áætlun fjárlagafrumvarps,
155 m.kr., og er skipting í framkvæmdir og fjármagnsútgjöld sýnd á töflu IV i
þessum kafla.

Járnblendiverksmiðja. Samkvæmt samningsdrögum, sem nú liggja fyrir, er gert
ráð fyrir 120 m.kr. hækkun á eiginfjárframlagi ríkissjóðs frá þvi sem áætlað var
i fjárlagafrumvarpi. A hinn bóginn lækka áður áætluð fjármagnsútgjöld um 78 m.kr.
vegna minni lántöku árið 1976 en ráðgert hafði verið. Verður eiginfjárframlag 800
m.kr. og fjármagnsútgjöld 139 m.kr., eða samtals 939 m.kr,

Fjáröflun
A töflu V í þessum kafla er sýnt, hvernig fyrirhugað er að afla fjár til einstakra

ríkisframkvæmda samkvæmt lánsfjáráætluninni. Niðurstaðan er 10030 m.kr. auk
50 m.kr, vegna endurlána til sveitarfélaga vegna hafnargerðar við Grundartanga og
200 m.kr. vörukaupaláns Pósts og sima, eða samtals 10280 m.kr. Ráðgerð innlend
fjáröflun er 3410 m.kr. og erlend fjáröflun 6870 m.kr. Heimild til innlendrar fjár-
öflunar felst f tölulið XXXIX í 6. gr. fjárlagafrumvarps, þ. e. 1 700 m.kr. með verð-
bréfaútgáfu, en innheimtufé af endurlánuðum spariskírteinum að frádreginni end-
urgreiðslu á spariskírteinafé útg. 1065, sbr. 1. gr. fjárlagafrumvarpsins, nemur
1610 m.kr., sem hækkar í 1710 m.kr. samkvæmt nýrri verðlagsforsendu sem frum-
varpstölur verða aðlagðar fyrir samþykkt fjárlaga. Er því ekki þörf viðbótarheim-
iIdar til innlendrar lántöku. Hins vegar er í sérstöku lagafrumvarpi leitað heimildar
til erlendrar lántöku að jafnvirði 6870 m.kr. vegna ríkisframkvæmda og 2862
m.kr. til Framkvæmdasjóðs, eða samtals 9732 m.kr. Af erlendri fjáröflun til ríkls-
framkvæmda er almenn lántaka 5907 m.kr, og vörukaupalán 963 m.kr. Vörukaupa-
lánin skiptast þannig, að 225 m.kr, eru til kaupa á dýpkunarskipi, 254 m.kr. vegna
aðveitustöðva RARIK, 284 m.kr. vegna aðveitustöðva Norðurlínu og 200 m.kr. vegna
Pósts og síma.
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Tafla I Lánsfjármagnaðar ríkisframkvæmdir 1977
t m.kr,

Fjárlaga-
frumvarp

A·hluti fjárlaga:
Laxastigi í Laxá ..................••..............
Flugöryggistæki .
Vegagerð 1 500
Landshafnir 100
Hafnargerð við Grundartanga 450
Dýpkunarskip, kaup .
Orkustofnun vegna jarðhitarannsókna 40

Lánsfjár-
Breytingar áætlun

75 75
76 76

100 1600
95 195

-;-300 150
300 300

-;-40

306 2396

254 1873
200

34 1178
500 500

-;-113 1876
99 913

155
42 939

816 7634

1122 10030

2090

B·hluti fjárlaga:
RARIK, almennar framkvæmdir.......... 1619
Sveitarafvæðing ........................••........ 200
Norðurlína I 144
Lína Krafla-Eyrarteigur .
Kröfluvirkjun:

a. Stöðvarhús og vélar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 989
b. Borholur og aðveitukerfi . . . . .. . . . .. . . . .. . . . 814
c. Lína Krafla-Akureyri 155

Járnblendiverksmiðja.. ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 897

6818

Samtals A- og B-hluti 8 908
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Tafla II RARIK, almennar framkvæmdir 1977
1 m.kr.

Virkjanir:
Hofsárveita, lúkning ........•........................................
Bessastaðaárvirkjun, skuldagr •..••....••...............................
Bessastaðaár- og Austurlandsvirkjun, rannsóknir .

Stofnlínur:
GemIufall- Breiðidalur
Breiðidalur-Bolungarvik .
Ólafsfjörður, spennuhækkun .
Húsavík, færsla .
Grimsá-Reyðarfjörður .
Hvolsvöllur-Selfoss, spennuhækkun .
Vegamót-Ólafsvík, mæling .

Aðveitustöðvar:
Stykkishólmur-Grundarfjörð ur ..............•.....•.......•.....•....
Ólafsvík .............•.........................•.............•......
Patreksfjörður ..............•...........................•............
Laxárvatn .........•...........•.......•.....•.............•.....•..
Sauðárkrókur ....................••.....•.........................•..
Dalvík .....•...............................•.....•.............•....
Ólafsfjörður ........................•.•.•............................
Húsavík .•................................••.•...•.....•.•..........
Breiðdalsvík ...............•......................•...•.•............
Stöðvarfjörður .............•...•.•.....•.....•.•.....•.•...•.•......
Djúpivogur ......................................•.•.•...•.•........
Vík í Mýrdal .................•.....•.............•.....•.........•..
Breiðidalur ........................••................................
Bolungarvík ............................•............................
Lagarfoss .
Grímsá ............................•.•..............................
Reyðarfjörður .
Hornafjörður .
Hvolsvöllur .

25
70
60

155

118
92
18
7

35
48
10

328

120
II
72
15
49

122
82
47
97
79
73
10
II
10
20
20
20
15
40

913

Innanbæjarkerfi 300
Sveitaveitur, styrking 133
Disilstöðvar 40
Vélar og tæki 60
Aðstöðusköpun 42
Meiriháttar viðhaldsverk •............................................... 60

2031
Heimtaugargjöld ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Fjáröflun:
Framlög úr Orkusjóði .
Erlend vörukaupalán .
Önnur lánsfjáröflun .

1996

123
254

1619

1996
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Tafla IIINorðurlína
Im.kr.

Línur:
Vatnshamrar-Varmahlíð,lúkning .
Varmahlíð-Akureyri, endurbætur .
Grundartangi- Vatnshamrar .

Aðveitustöðvar:
Vatnshamrar .
Laxárvatn .
Akureyri .
Grundartangi .
Varmahlíð .

Framkvæmdir, samtals

Fjármagll8útgjöld

30
25
20
75

280
223
223
17
14

757

832

346

Fjárþörf, samtals 1 178

Fjáröflun:

Erlend vörukaupalán .
Önnur fjáröflun .

284
894

1178
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Tafla IV Kröfluvirkjun
t m.kr.

I Stöðvarhús og vélar:
Framkvæmdir .
Fjármagnsútgjöld .

688
1 1881)

1816

II Borholur og aðveitukerfi:
Framkvæmdir . .. 662
Fjármagnsútgjöld 251

913

ill Lína Krafla-Akureyri:
Framkvæmdir .
Fjármagnsútgjöld .

30
125

155
IV Samtals:

Framkvæmdir .
Fjármagnsútgjöld .

1380
1 5641)

2944

1) Þar af greiðsla hráðahirgðaláns frá 1916 410 m.kr.
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Tafla V Lánsfjáröflun til rikisframkvæmda

t m.kr,

Erlend vöru-
kaupalán

Önnur erlend
lántaka

Innlend
lántaka Samtals

A·hluti fjárlaga:
Laxastigi í Laxá .•...............
Flugöryggistæki .
Vegagerð .
Landshafnir .
Hafnargerð við Grundartanga .
Dýpkunarskíp, kaup .

75 75
76

1600
195
150
300

76

225

1600
195
150

75
225 76 2095 2396

B.hluti fjárlaga:
RARIK, almennar framkvæmdir .
Sveitarafvæðing .
Norðurlína .
Lína Krafla- Eyrarteigur .
Kröfluvirkjun:
a. Stöðvarhús og vélar .
b. Borholur og aðveitukerJi .
c. Lína Krafla-Akureyri .
Jámblendiverksmiðja .

254 554 1065
200

1873
200

1178
500

284 894
500

1876
913
155
939

1876
913
155
939

538 5831 1265 7634

Samtals A· og B-hluti .
Endurlán til sveitarfélaga vegna
Grundartangahafnar .

5907 3360 10030

50

3410

1) Auk þess er gert ráð fyrir 200 m.kr, vörukaupaláni Pósts og síma.

Aðrar opinberar framkvæmdir
Auk hreinna rikisframkvæmda, sem koma til fjárlagameðferðar og gerð er

grein fyrir hér að framan, er eftir atvikum gert ráð fyrir sérstökum lántökum á
vegum fyrirtækja ríkis og sveitarfélaga, og vegna sérstaklega lánshæfra framkvæmda
á vegum sveitarfélaga, svo sem hitaveituframkvæmda. Hér er þó engan veginn um
tæmandi yfirlit skípulegs lánsfjármarkaðar að ræða, heldur þau takmörkuðu tilvik,
þar sem hlutaðeigandi aðilar fá aðgang að erlendu lánsfé eða öðru fjármagni, sem
hið opinbera hefur stjórn á.

Heildaryfirlit þessara lána kemur fram í 13. töflu í töfluvíðauka. Fyrsti kafli
töflunnar sýnir lánsfjármögnun á vegum ríkissjóðs, sem þegar er gerð grein fyrir.
Í kafla ríkisfyrirtækja koma aðeins tveir liðir á árið 1977: Landsvirkjun með
2000 m.kr. og Póstur og sími með 200 m.kr. vörukaupalán. Hér er i báðum tilvik-
um um að ræða fremur grófa áætlun út úr stærri heild framkvæmda til fleiri ára.
Lántaka Landsvirkjunar lækkar milli áranna um þrjá fimmtu og stendur á næsta
ári m. a. i sambandi við lokauppgjör framkvæmda fyrri ára, en fjárhæð fram-
kvæmda á árinu hefur verið áætluð 1700 m.kr., þar af 445 m.kr. vegna línu Geit-
háls-Grundartangi.

Á móti mikilli lækkun ofangreindrar lánsfjármögnunar verður mjög mikil
aukning lánsfjár til hitaveituframkvæmda á vegum sveitarfélaga. Af því lánsfé,
sem hér er áætlað i þessu skyni, 2 045 m.kr., eru erlendar lántökur áætlaðar 1 595
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m. kr., en 450 m.kr. af innlendum uppruna. Meginhluti þess er áætlað, að komi úr
Orkusjóði, og er ráðgert, að þannig verði varið 300 m.kr., en að auki er rætt um
takmarkaða skuldabréfaútgáfu á nýjum hitaveitusvæðum. Til viðbótar þeirri heild-
arfjárhæð, sem hér er tilgreind, er gert ráð fyrir, að Lánasjóður sveitarfélaga muni
geta lánað 350 m.kr, í þessu skyni, þannig að alls verði lánsfé til hitaveitufram-
kvæmda 2395 m.kr. Ásamt eigin fé framkvæmdaaðiðla af heimtaugagjöldum og
úr rekstri, alls 1370 m.kr. að meðtalinni Hitaveitu Reykjavíkur, má þannig gera
ráð fyrir hitaveituframkvæmdum fyrir 3 765 m.kr. Hitaveita Akureyrar er færð
upp með 650 m.kr. lánsfé, en háð þeim sérstaka fyrirvara, að reynist við fullnaðar-
athugun fært að koma verulegum áfanga til nýtingar með tengingu hverfa og vatns-
sölu á árinu, stendur framkvæmda- og lánsfjárhæð til endurskoðunar.

Um aðra liði er þetta að segja. Lán til Grundartangahafnar stendur i sam-
bandi við rikishluta sömu framkvæmdar. Móti erlendu láni til Rafmagnsveitu
Reykjavíkur kemur að nærri hálfu endurgreiðsla á stuttu láni. Rafveitur Akur-
eyrar og ísafjarðar búa einnig við fjármögnunarvanda, sem leysa verður eftir
sömu leið. Undir afgangsliðnum "Annað" er fyrirhugað að leysa úr fjárþörf, sem
ekki er fullráðin enn, m.a. vegna Reykjavíkurhafnar og e. t. v. frekari hitaveitu-
framkvæmda.

vn
Erlendar lántökur

Með lánsfjáráætlun 1976 var stefnt að því að draga úr erlendum lántökum, svo
sem við yrði komið. Reynt hefur verið að halda sem fastast við upphaflega áætlun
í þessu tilliti, en þrátt fyrir það er nú áætlað, að erlendar lántökur verði á árinu
1976 20670 m.kr., eða rúmlega 2000 m.kr. hærri en áætlað var við gerð lánsfjár-
áætlunar og er aukningin bæði vegna opinberra aðila og fjárþarfa stofnlánasjóða,
að nokkru vegna þess að innlend fjáröflun verður í reynd minni en áætlað hafði
verið. Viðhorf varðandi stefnumörkun í erlendum lántökum á árinu 1977 eru þau
sömu og ríkjandi voru á fyrra ári, þ. e. heildarskuldin við útlönd er orðin svo há,
að greiðslubyrði af erlendum skuldum stefnir næstu árin í Ískyggilega hátt hlut-
fall af gjaldeyristekjum. Við ákvörðun um fjárhæð erlendrar lántöku verður þvi að
hafa ríkt Í huga, að frekari lántökur spilli hvorki lánstrausti þjóðarinnar erlendis
né auki skuldabyrðina óhóflega. Nauðsynleg forsenda þess að ná því marki, að heild-
arskuldin við útlönd aukist ekki og hægt sé að stefna að lækkun hennar á næstu
árum, er, að halli á viðskiptajöfnuði hverfi og hagstæður viðskiptajðfnuður náist.

Á árinu 1976 er áætlað, að viðskiptajöfnuður verði óhagstæður um 8800 m.kr ..
en það er lækkun um tæplega % hluta frá viðskiptahalla fyrra árs, ef miðað er við
fast gengi. Áætlað er að nettóaukning langra erlendra lána verði 12270 m.kr., og
gengur það til jöfnunar á viðskiptahallanum ásamt því að bæta gjaldeyrisstöðuna
um 3500 m.kr. A árinu 1977 er áætlað. að viðskiplajöfnuður verði óhagstæður um
6000 m.kr., en nettóaukning langrá erlendra lána verði 10260 m.kr., sem er um
2000 m.kr. minni aukning en árið áður. Reiknað er með að gjaldeyrisstaðan batni
um 4500 m.kr. á árinu 1977.

Heildarupphæð innkominna langra erlendra lána er áætluð 20860 m.kr. á árinu
1977,en afborganir af eldri lánum verði samtals um 10600 m.kr. Af áætlaðri upphæð
innkominna lána eru 11350 m.kr. vegna framkvæmda opinberra aðila, að mestu
leyti vegna orkumála, þar sem lántökur vegna raforkuvera. Unulagna og dreifikerfa
eru áætlaðar 8025 m.kr. og vegna hitaveituframkvæmda 1595 m.kr, Af opinberum
lánum eru lán ríkissjóðs vegna A- og B-hluta fjárlaga 6670 m.kr., sem sundur-
liðast þannig í m.kr.
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Kröfluvirkjun ásamt Unu til Akureyrar .
RARIK, almennar framkvæmdir .
Norðurlína .
Lína Krafla - Austurland .
Vegna hlutafjár til Íslenska járnblendifélagsins .
Vegna kaupa á dýpkunarskipi .
Vegna flugöryggístækja .. ' , .-----------------

2944 m.kr.
808 m.kr,

1178 m.kr.
500 m.kr.
939 m.kr.
225 m.kr.

76 m.kr.

Samtals 6670 m.kr.

Lántökur Landsvirkjunar eru áætlaðar 2000 m.kr. og notkun af vörukaupa-
lánssamningi Pósts og síma er áætluð 200 m.kr. Áætlaðar lántökur bæjar- og sveit-
arfélaga og stofnana þeirra eru 2 480 m.kr. Þar af 1 595 m.kr. vegna hitaveitu-
framkvæmda og 595 m.kr, vegna rafmagnsveitna. Innkomin lán lánastofnana eru
áætluð 2 862 m.kr., sem er svipuð fjárhæð og áætlað er á árinu 1976. Er hér ein-
göngu um að ræða fjárvöntun Framkvæmdasjóðs, eftir að reiknað hefur verið með
innlendri fjármögnun. Lántökur einkaaðila eru áætlaðar 6648 m.kr., þar af eru
40(}O m.kr. vegna byggingar járnblendiverksmiðju og 1925 m.kr. vegna skipa og
flugvélakaupa.

vm
Fjármunamyndun og fjármögnun

Fjármunamyndun
Samkvæmt fyrirliggjandi þjóðhagsspá 1977 er reiknað með, að á árinu 1977

verði í heild varið um 85.6 milljörðum króna til fjármunamyndunar i landinu. Er
þá annars vegar gert ráð fyrir, að byggingarkostnaður verði að meðaltali um 21 %
hærri 1977 en 1976 og hins vegar, að raungildi fjármunamyndunarinnar verði um
5-6% minna en á árinu 1976. Meginástæða þess, að reiknað er með samdrætti í
fjármunamyndun á árinu 1977 er, að á árinu mun að mestu lokið st6rframkvæmdum
þeim í raforkumálum. sem staðið hafa yfir við Sigöldu og Kröflu, án þess að þegar
séu á döfinni aðrar framkvæmdir af því tagi. Í spánni er gert ráð fyrir, að til Sigöldu-
og Kröfluvirkjana verði varið um 3.7 milljörðum króna á árinu 1977, en ætla má, að
í ár muni framkvæmdakostnaður við þessar virkjanir nema um 10.8 milljörðum
króna. Þá er reiknað með, að innflutningur skipa og flugvéla 1977 verði meira en
helmingi minni en í ár og nemi um 3000 m.kr., en þessi spá er reist á vitneskju
um gerða samninga og veittar lánsheimildir. Framkvæmdir við járnblendiverksmiðj-
una að Grundartanga eru hins vegar taldar munu vega upp samdráttinn i stórfram-
kvæmdum og sérstökum innflutningi fjárfestingarvöru að verulegu leyti. Innflutn-
ingur til framkvæmdanna að Grundartanga er talinn verða um 2900 m.kr, en heildar-
framkvæmdakostnaður um 5.5 milliaðar króna.

Fjármunamyndun, önnur en i· sérstökum framkvæmdum og skipum Og flug-
vélum, er talin aukast um 4% á næsta ári. Fjármunamyndun atvinnuveganna er
í heild talin munu verða e. t. v, um 20/,; meiri en i ár, 011, stafar aukningin nær ein-
vörðungu af framkvæmdum á Grundartanga. Að þeim frátöldum er því búist við,
að fjármunamyndun atvinnuveganna verði e. t. v. um 12% minni 1977 en á þessu
ári. Íbúðabyggingar á árinu 1977 eru taldar verða svipaðar að vöxtum og á þessu
ári.

Opinberar framkvæmdir eru loks taldar munu dragast saman um 16% á árinu
1977. Raforkuframkvæmdir verða að líkindum tænum heilminaí minni 1977 en i
ár, þar sem framkvæmdum við Sigölduvirkiun er þegar lokið að mestu Ol! KröfIu-
virkjun langt komin, án þess að hið opinbera hyggi á aðrar stórframkvæmdir i
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orkumálum á næsta ári. Hitaveituframkvæmdir munu hins vegar aukast talsvert
og í heild er reiknað með, að umsvif við hita- og vatnsveitur á árinu 1977 verði
um þriðjungi meiri en í ár. Þá er gert ráð fyrir, að til samgönguframkvæmda verði
á árinu 1977 varið nokkru meiri fjármunum en í ár, eða sem svarar til um 5-6%
aukningar að raungildi. Loks er reiknað með um 5 % aukningu í opinberum bygg-
ingum á árinu 1977.

Þessar spár um fjármunamyndun á árinu 1977 hafa, svo sem unnt hefur reynst,
verið gerðar í samræmi við fjárveitingatillögur fjárlagafrumvarps og lántökuáform.
Þær tillögur og ákvarðanir um opinberar framkvæmdir, sem þar koma fram, gefa
til kynna, að hreinar ríkisframkvæmdir dragist saman um 39% á árinu 1977, en
að frátöldum virkjunarframkvæmdum við Sigöldu og Kröflu aukast hreinar ríkis-
framkvæmdir um 7%. Af hreinum ríkisframkvæmdum er reiknað með, að raf-
orkuframkvæmdir minnki um röskan helming og nemi tæpum 71h milljarði króna
samanborið við 13 milljarða króna í ár. Þar af er reiknað með, að framkvæmda-
kostnaður við Sigöldu og Kröflu verði innan við þriðjungur þess, sem hann verður
í ár, en aðrar raforkuframkvæmdir aukist um 40%. Sameiginlegar framkvæmdir
i íkis og sveitarfélaga eru taldar aukast um 15% og munar þar mest um hitaveitu-
framkvæmdir. Loks er reiknað með, að hreinar sveitarfélagaframkvæmdir aukist
fimmtung á árinu 1977.

Fjármögnun
Samstilling fjármunamyndunar við alla þá fjármögnun, er til hennar rennur,

er mjög flókin. Var heildar samstilling af þvi tagi fyrst reynd i lánsfjáráætlun HJ76.
Birtist endurtekning þess nú í töflukafla VI, 16.-22. töflu, en þær mynda sam-
stæða og innbyrðis tengda heild. Viðfangsefni þessara taflna er ekki aðeins fjár-
munamyndunin heldur öll fjárfestingin að meðtöldum birgðabreytingum, þar eð
fjármögnun þessara tveggja meginþátta er oft samtvinnuð. Hins vegar eru heim-
ildir um birgðabreytingar takmarkaðar við útflutningsafurðir og bústofn. Með
töfluverki þessu er rakið, hvern þátt helstu geirar þjóðarbúsins, þ. e. ríkið, bæjar-
og sveitarfélög og einkaaðilar, eiga í fjárfestingu annars vegar og fjármögnun
hins vegar, svo og hvernig fjárfesting hvers geira er fjármögnuð, að teknu tilliti til
fjárhagslegra samskipta milli geiranna. Er á takmörkunum, að opinbert reiknings-
hald og peningamálaskýrslur séu nægilega þróaðar fyrir verk sem þetta. Einkum er
tilfinnanleg vöntun á skiptingu einkaaðila f atvinnurekstur annars vegar og ein-
staklinga og heimili hins vegar. Töflurnar ættu þó að veita nógu glöggar vísbend-
ingar um meginhreyfingar .

Fjárfesting verður aðeins fjármögnuð af innlendum sparnaði eða með við-
skiptahalla við útlönd, sem þá tekur ýmist á sig mynd lántöku erlendis eða rýrn-
unar gjaldeyrisstöðu, nema að því leyti sem einkafjármagn utan að kemur til. Fjár-
mögnunaryfirlit þetta er því öðrum þræði greining á orsakaþáttum viðskiptahall-
ans. Árið 1975 átti opinberi geirinn, ríki og sveitarfélög, þannig verulegan þátt í
hallamyndun, frá sjónarhóli fjármögnunar séð, sbr. mismun fjármunamyndunar og
sparnaðar þessara aðila i 16. töflu. Á árinu 1976 virðist bil þetta hafa verið svo til
alveg brúað, að því er ríkið varðar, og á næsta ári er áætlað, að ríkið verði nettó-
sparnaðaraðili sem svari um 7000 m.kr. Sveitarfélögin halda að vonum áfram í
neUófjárþörf, þar eð á þeirra vegum er engin skattheimta til sjóðakerfis. svo sem
er hjá ríkinu.

Enda þótt sparnaður einkageirans nemi meirihluta alls innlends sparnaðar, ber
áætlunin með sér, að hann fari hlutfallslega minnkandi, frá 71,6% af innlendum
sparnaði árið 1975 í 58,5% 1977. Mótsvarar það vaxandi hlutdeild opinberu aðil-
anna í sparnaðinum. Hlutfall sparnaðar einkaaðila af fjármunamyndun þeirra hefur
þó aukist um tæpt 1% og er 84,4% skv. áætlun 1977. Afstöður þessar myndu þó
færast i hagstæðara horf, ef ekki kæmi til bygging járnblendiverksmiðjunnar, sem
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telst hér til einkaaðila, en verður fjármögnuð af erlendum lánum og opinberu fé.
Að öðru leyti spegla þessar afstöður annars vegar fjármagns þörf atvinnuveganna
og hins vegar nauðsyn á eflingu sparnaðar einstaklinga sem slíkra.

Áætlun um minnkandi viðskiptahalla ber með sér, að með þeim hætti verði
fjármagnað sem svarar 7% af heildarfjárfestingu 1977, samanborið við 11,9% 1976
og 31,8% 1975.

Við mat á fjármögnunarhlutföllum hinna einstöku geira ber að sjálfsögðu að
hafa innihald þeirra í nánari atriðum í huga. Hér er i meginatriðum enn ekki um að
ræða fullburða geiraskiptingu í samræmi við formreglur þjóðhagsreikninga, heldur
er reynt að fara svo nærri flokkun fjármunamyndunarskýrslna sem kostur er. Með
opinbera geiranum, ríki og sveitarfélögum, er þannig talin fjárfesting í ýmiss konar
opinberum rekstri í fyrirtækjaformi, er fellur undir þá málaflokka, sem hið opin-
bera hefur tekið óskerta ábyrgð á og almennt eru taldir til opinberra framkvæmda.
A þetta m.a. við um öll orkufyrirtæki hins opinbera, Ríkisútvarp, Póst og síma,
hafnir, flugvelli, o.s.frv. Opinberir sjóðir og nýmyndun þeirra eða sparnaður koma
hér með, svo sem Atvinnuleysistryggingasjóður, Tryggingastofnun ríkisins, Ríkis-
ábyrgðasjóður, Hafnabótasjóður og Viðlagasjóður.

Til einkaaðila teljast hins vegar atvinnufyrirtæki, sem eru náin hliðstæða al-
menns atvinnurekstrar, enda þótt í opinberri eigu séu. Dæmi um það eru Áburðar-
verksmiðjan, Sementsverksmiðjan, Kísiliðjan, Landssmiðjan og Skipaútgerð ríkisins.
Kjarni þess geira er að sjálfsögðu einkaf'yrirtækin að meðtöldum samvinnufyrir-
tækjum, svo og fjárhagslegar athafnir einstaklinga og félagasamtaka. Lifeyrissjóð-
irnir og þar með sparnaður þeirra teljast til einkageirans í þá veru, að einstakling-
arnir eru rétthafar þess kerfis, enda þótt opinberir aðilar leggi til verulegan hluta
fjárins, svarandi til hlutdeildar hinnar opinberu starfsemi í athafnalífi og launa-
greiðslum.

Loks ber að hafa í huga, að ýmsar stærðir þessara taflna eru fundnar sem
afgangsstærðir. einkum eigin sparnaður hvers geira. Eru þær stærðir að sjálfsögðu
óáreiðanlegri en hinar, sem sjálfstæðar heimildir eru um.

18



IX
TöHuviðauki

I Lánsfjármarkaðurinn
Tafla 1 Lán til endanlegra lánþega og lánveitendur þeirra:

Yfirlit 1975-1977
Tafla 2 Lán til endanlegra lánþega og lánveitendur þeirra:

Lánsfjáráætlun 1977
Tafla 3 Lán til endanlegra lánþega og lánveitendur þeirra:

Endurskoðuð áætlun 1976
Tafla 4 Lán til endanlegra lánþega og lánveitendur þeirra:

Bráðabirgðatölur 1975

II Peningamál
Tafla 5 Bankakerfið 1975-1977
Tafla 6 Seðlabankinn 1975-1977
Tafla 7 Innlánsstofnanir 1975-1977

III Fjárfestingarlánasjóðir og lífeyrissjóðir
Tafla 8 Útlán fjárfestingarlánasjóða 1975-1977
Tafla 9 Fjáröflun og útlán fjárfestingarlánasjóða:

Lánsfjáráætlun 1977
Tafla 10 Fjáröflun og útlán fjárfestingarlánasjóða:

Endurskoðuð áætlun 1976
Tafla 11 Fjáröflun og útlán fjárfestingarlánasjóða:

Greiðsluyfirlit 1975
Tafla 12 Ráðstöfunarfé lífeyrissjóða 1975-1977

IV Lánsfjármagnaðar opinberar framkvæmdir
Tafla 13 Lánsfjármagnaðar opinberar framkvæmdir

V Erlend lán og greiðslujöfnuður
Tafla 14 Löng erlend lán flokkuð eftir notendum 1975-1977
Tafla 15 Greiðslujöfnuður við útlönd 1975-1977

VI Fjárfesting og fjármögnun
Tafla 16 Fjárfesting og fjármögnun 1975-1977: Heildaryfirlit
Tafla 17 Fjárfesting og fjármögnun 1975-1977: Ríkið
Tafla 18 Fjárfesting 08 fjármögnun 1975-1977: Sveitarfélög
Tafla 19 Fjárfesting og fjármögnun 1975-1977: Einkaaðilar
Tafla 20 Fjárflæði lánastofnana 1975-1977
Tafla 21 Fjárflæði gagnvart útlöndum 1975-1977
Tafla 22 Fjármagnstilfærslur 1975-1977

VII Fjármunamyndun
Tafla 23 Fjármunamyndun 1975-1977: Heildaryfirlit
Tafla 24 Byggingar og mannvirki hins opinbera 1975-1977
Tafla 25 Framkvæmdir á vegum sveitarfélaga og sameiginlegar

framkvæmdir rikis og sveitarfélaga 1975-1977

19



I Lánsfjármarkaðurinn

Tafla 1 Lán til endanlegra lánþega og lánveitendur þeirra
Yfirlit 1975,1976 og 1977
Nettó hreyfingar i m.kr.

Lánþegar:
I Opinberir aðilar, alls .
II Ríkissjóður og ríkisstofnanir .
12 Ríkisfyrirtæki .
13 Sveitarfélög .
14 Fyrirtæki sveitarfélaga .
2 Einkaaðilar, alls .
21 Atvinnufyrirtæki .
22 íbúðaeigendur .
23 Aðrir einkaaðilar .

3 Lán alls (1+2 = 4+5)

Lánveitendur:
4 Innlend lán, alls .
41 Lánastofnanir .
411 Bankakerfið .
412 Fjárfestingarlánasjóðir .
413 Lífeyrissjóðir .
42 Ríkið .
43 Einkaaðilar .
5 Erlend lán, alls .
51 Löng erlend lán .
52 Stutt erlend lán .

Bráðabirgða-
Áætluntölur

1975 1976
,,~~--~.~------

17214 13292
8338 2252
6245 8937

411 943
2220 1 160

22958 30956
14585 18552
7490 10890

883 1514

40172 44248

32950 34598
30556 32125
17138 16350
9872 II 145
3546 4630

708 544
1686 1929
7222 9650

12054 10870
,"-4832 +1220

Lánsfjár-
áætlun

1977

7010
,:-660
5230

785
1655

31735
17730
13010

995.

38745

32817
30985
II 950
13435
5600

132
1700
5928
8338

+2410
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II Peningamál

Tafla 5 Peningamál: Bankakerfið 1975-1977

1 Erlendar eignir til skamms tíma, nettó .
2 Innlendir liðir, nettó .
21 Lán bankakerfisins .
211 Seðlabanki .
212 Innlánsstofnanir ...................•.....
22 Sjóðir í opinberri vörslu .
23 Annað, nettó .
3 Peningamagn og sparifé (1+2) .
31 Peningamagn .
32 Sparifé .

Staða
31/12/75
M. kr.

73250
61601
69367
13484
55883

72605
75161
58351
18797
39554

Hreyfingar í m, kr.

Áætlun
1975 1976

74692 3500
17912 16500
17589 17200
5411 71300

12178 18500
1533 71400

71210 700
13220 20000
5098 6000
8122 14000

Lánsfjár-
áætlun

1977

4500
14500
12300

72700
15000
7500
2700

19000
6000

13000

Lán bankakerfisins .
Lán Seðlabanka .
Lán innlánsstofnana .
Peningamagn og sparifé ..........•.......................
Peningamagn .
Sparifé .

34,0
88,6
26,7
29,3
37,2
25,8

Hreyfingar í %
24,9

79,6
33,3
34,3
31,9
35,4

14,2
22,2
20,1
24,2
24,2
24,3

Tafla 6 Peningamál: Seðlabankinn 1975-1977

Staða
31/12/75
M. kr.

Hreyfingar í m, kr.

1975
Áætlun

1976

Lánsfjár-
áætlun
1977

1 Erlendar eignir til skamms tíma, nettó .
2 Innlendir liðir, nettó .
21 Kröfur á ríkissjóð og ríkisstofnanir, nettó .
22 Kröfur á fjárfestingarlánasjóði .
23 Kröfur á innlánsstofnanir .
231 Endurkaup .
232 Aðrar kröfur .
24 Kröfur á aðra aðila .
25 Sjóðir í opinberri vörslu (innstæður = 7) .
26 Annað, nettó .
3 Grunnfé ..........................••........
31 Innlánsstofnanir .
311 Bundnar innstæður .
312 Veltufjármunir .
32 Seðlar og mynt í umferð .
33 Innstæður fjárfestingarlánasjóða .

74417
24243
10389
2943

17375
12524
4851

152
72605
74 on
19826
13576
II 410
2166
4316
1934

Grunnfé ....................••....................••....
Seðlar og mynt í umferð ..........•.......................
Bundnar innstæður .

75271
10373
5563
7132
4837
4298

539
720

1533
71408

5102
3598
2816

782
958
546

3500
2500

71000
7300
5150
3600
1550

71400
50

6000
4400
4300

100
1100

500

Hreyfingar í %

4500
1000

72200
7500
1300
4100

72800

7500
2900
5500
4300
4200

100
1200

34,7
28,5
32,8

30,3
25,5
37,7

21,3
22,2
26,7
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Tafla 7 Peningamál: Innlánsstofnanir 1975-1977

II Peningamál

1 Lausafjárstaða gagnvart Seðlabanka .
II Veltufjármunir ...........•..... '" .
12 Skuldir '" ..
2 Lausafjárstaða gagnvart útlöndum .
3 Bundnar innstæður .
4 Útlán .

(útlán án endurkaupa) .
5 Eignir = skuldir .•..•........................
6 Heildarinnstæður .
7 Endurkaup .
8 Verðbréf ••...•..............................
9 Eigið fé og annað, nettó .

Hreyfingar í m, kr.

Staða Lánsfjár-
31/12/75 Áætlun áætlun
M. kr. 1975 1976 1977

473 1029 -;-.1 700 1300
2171 782 100 100

+1 698 247 -;-.1 800 1200
1167 579

II 410 2816 4300 4200
55883 12178 18500 15000

(43 359) (7880) (14 900) (10900)
68933 16602 21100 20500
52101 II 716 18400 17800
12524 4298 3600 4100
3157 785 -;-.250 -;-.1 600
1151 +197 +650 200

Hreyfingar í %
------

Útlán .
Útlán án endurkaupa .
Útlán án endurkaupa og viðbótarlána .
Heildarinnstæður .
Endurkaup .

26,7
21,0
20,0
29,0
52,2

33,1
34,4
33,4
35,3
28,7

20,2
18,7
19,3
25,2
25,4

III Fjárfestingarlánasjóðir og lífeyrissjóðir

Tafla 8 Útlán fjárfestingarlánasjóða 1975-1977

Greiðsluyfirlit Endurskoðuð Lánsfjáráætlun
1975 áætlun 1976 1977

Breyting Breyting Breyting
frá fyrra ári frá fyrra ári frá fyrra ári

m.kr. % m.kr, % m.kr, %

1 Fjárfestingarlánasjóðir, alls ............ 12330 68,3 15050 22,1 18295 21,6
2 tbúðalánasjóðir ...................... 3595 53,4 4820 34,1 6385 32,5
21 Byggingarsjóður rikis~s ............. 3236 64,1 4390 35,7 5735 30,6
22 Veðdeild Landsbanka Islands ......... 27 -;-.10,0 40 48,1 50 25,0
23 Byggingarsjóður verkamanna ......... 332 +2,9 390 17,5 600 53,8
3 Atvinnuvegasjóðir ................... 8735 75,4 10230 17,1 II 910 16,4
31 Framkvæmdasjóðskerfið ............. 6468 66,4 8062 24,6 9372 16,2
311 Stofnlánadeild landbúnaðarins ...... 1390 32,4 1660 19,4 1745 5,1
312 Veðdeild Búnaðarbanka íslands ..... 49 88,5 48 -;-.2,0 70 45,8
313 Fiskveiðasjóður íslands ............ 3735 87,1 4230 13,3 4935 16,7
314 Iðnlánasjóður .................... 497 45,7 701 41,0 1205 71,9
315 Verzlunarlánasjóður ............... 70 +9,1 196 18,0 215 9,7
316 Stofnlánadeild samvinnufélaga ...... 36 89,5 58 61,1 76 31,0
317 Ferðamálasjóður ..••.............. 23 +8,0 40 73,9 100 15,0
318 Lánasjóður sveitarfélaga ........... 297 56,3 635 113,8 726 14,3
319 Framkvæmdasjóður, bein lán ....... 371 127,6 494 33,2 300 -;-.39,3

(til annarra sjóða) ............... (4 035) (97,8) (4440) (10,0) (5 700) (28,4)
32 Byggðasjóður ....................... 1515 141,6 1468 -;-.3,1 1773 20,8
33 Iðnþróunarsjóður ................... 631 57,4 550 +12,8 566 2,8
34 Aðrir atvinnuvegasjóðir .............. 121 83,3 150 24,0 199 32,7
341 Framleiðnisjóður landbúnaðarins " .. 1 -;-'87,5 10 900,0 19 90,0
342 Veðdeild Iðnaðarbankans .......... 72 260,0 58 -;-'19,4 80 37,9
343 Iðnrekstrarsjóður ................. 48 26,3 82 70,8 100 22,0
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III Fjárfestingarlánasjóðir og lífeyrissjóðir

Tafla 12 Ráðstöfunarfé lífeyrissjóða 1975-1977
t m.kr.

Uppruni fjármagns:
1 Eigið fé, nettó .
12 Afborganir .
13 Vextir ........................••................
14 Annað, nettó .................................••..
2 Framlög, nettó .
21 Iðgjöld .
22 -i- Lífeyrir .
23 -;- Endurgreidd iðgjöld ............••..............

3 Ráðstöfunarfé samtals (1+2 = 4+5)

Ráðstöfun fjármagns:
4 Útlán, brúttó .
41 Ríkissjóður, ríkisstofnanir .
42 B~jar- ~g sve~tarf?~ö~ .
43 Fjárfestlngarlénasjéðir .
44 Atvinnufyrirtæki .
45 Sjóðfélagar o. fl .
5 Innstæðu- og sjóðsbreytingar ....••..................

Bráðabirgða-
Áætlun

Lánsfjár-
tölur áætlun
1975 1976 1977

--------~_._---.---_.,.- -- ..__ .--'-~---

2300 3700 5200
800 1200 1700

1700 2750 3800
-;-200 -;-250 -;-300
3700 4400 5300
5100 6500 8200

-;-1 300 -;-1 950 -;-2 700
-;-100 -;-150 -;-200

6000 8100 10500

5600 7600 10000
10 90 10
5 5 5

1345 1976 3150
80 70 30

4160 5459 6805
400 500 500
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IV Láns_fjármagnaðar opinberar framkvæmdir

Tafla 13 Lánsfjármagnaðar opinberar framkvæmdir
t m.kr.

Framkvæmdir:
1
II
III
112
113
114
115
116
117
118
12
121
122
123
124
125
1251
1252
1253
126
127
128
129
2
21

22
23
3
31
311
312
313
32
33
34
35
36
37
38

Ríkissjóður .
A.hluti fjárlaga .

Vegagerð .
Landshafnir .
Grundartangahöfn .
Þangverksmiðja .
Orkustofnun vegna jarðhitarannsókna .
Dýpkunarskip .
Laxastigi i Laxá .
Flugöryggistæki .

Bvhluti fjárlaga .
RARIK, almennar framkvæmdir .
Sveitarafvæðing .
Norðurlína .
Lina Krafla-Eyrarteigur .
Krafla ..•..•.................................

Stöðvarhús og vélar .
Borholur og aðveitukerfi .
Lína Krafla-Akureyri .

Jarðboranir ríkisins .
Járnblendiverksmiðja, hlutafé og fjármagnsútgjöld
Landhelgisgæslan, flugvélakaup .
Annað .

Ríkisfyrirtæki .
Landsvirkjun .

(þ. a. lína Geitháls-Grundartangi) .
Áburðarverksmiðja .
Póstur og sími ..........••......................

Bæjar- og sveitarfélög .
Hitaveitur .

Hitaveita Suðurnesja .
Hitaveita Akureyrar .
Aðrar hitaveitur .

Grundartangahöfn .
Rafmagnsveita Reykjavíkur .
Rafveita Akureyrar .
Rafveita Ísafjarðar .
Vestmannaeyjakaupstaður .
Kópavogskaupstaður .
Annað .

Endurskoðuð
áætlun
1976

11058
2192
1623

405
50
80
34

8866
1765

150
852

4879
3228

996
655
40

387
600
193

5270
5100

(-)
70

100
1285

770

220

65
110
120

17613

2913
1513
1400

13605
II 765
1840

550
545

Lánsfjár-
áætlun
1977

10030
2396
1600

195
150

300
75
76

7634
1873

200
1178

500
2944
1876

913
155

939

2200
2000
(445)

200
2980
2045
1285

650
110
50

440
70
85

290

15210

3860
1710
1700

450
II 350
10387

963

4 Framkvæmdir = fjáröflun

Fjáröflun:
5 Innlend lán .
51 Innheimt af endurlánuðu spariskírteinafé .
52 Útgáfa spariskírteina og happdrættisbréfa .
53 Önnur innlend lán .
6 Erlend lán .
61 Önnur löng erlend lán .
62 Vörukaupalán .
7 Önnur fjáröflun .
8 Bráðabirgðalán .
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V Erlend lán og greiðslujöfnuður

Tafla 14 Löng erlend lán flokkuð eftir notendum
1m.kr.

~-----~-------

I Opinberir aðilar, nettó .
Innkomið .
Mborganir .

1. Ríkissjóður og ríkisstofnanir, nettó .
Innkomið ....................................•...
Afborganir .

2. Ríkisfyrirtæki, nettó .
Innkomið .
Afborganir .

4. Sveitarfélög .
Innkomið .
Mborganir .

3. Fyrirtæki sveitarfélaga, nettó .
Innkomið .
Mborganir .

II Atvinnuvegirnir, nettó .
Innkomið .
Afborganir .

III Framkvæmdasjóður, nettó .
Innkomið .
Afborganir .

IV Fiskveiðasjóður, nettó .
Innkomið .
Mborganir .

V Aðrar lánastofnanir, nettó .
VI Seðlabankinn .

VII Löng lán alls, nettó .
Innkomin .
Mborganir .

Meðtalin að ofan lán viðskiptabanka .
Innkomin .
Mborganir .

Reikningur Áætlun
1975 1976

8993 10735
10883 13535

+1890 +2800
844 835

1348 1475
-.;-504 +640
6331 9075
7447 10775

-.;-1 116 -.;-1 700
66 115
76 175

-.;-10 -.;-60
1752 710
2012 1110
-.;-260 -.;-400
3061 135
6171 4915

+3110 +4780
2476 1880
3006 2590
-.;-530 -.;-710

68 -.;-110
443

-.;-375 -.;-110
270

557 -.;-640
15155 12270
21060 20670

-;-5905 -.;-8 400

(3296) (+25)
(4 216) (1 785)
(+920) (-.;-1 810)

Lánsfjár-
áætlun

1977

7600
II 350

+3750
455

1240
-.;-785
5380
7630

+2250
170
290

,-120
1595
2190
+595

738
6648

-.;-5 910
2077
2862
+785
+155

-;-155

10260
20860

-.;-10 600

(-;-2125)

31



V Erlend lán og greiðslujöfnuður

Tafla 15 Greiðslujöfnuður við útlönd
t m.kr,

Bráðabirgða-
tölur
1975

Áætlun
1976

Lánsfjár-
áætlun

1977

Innfluttar vörur aIls f.o.b, . .
Sérstakur innflutningur .

Skip og flugvélar .
Vegna Þjórsárvirkjana .
Vegna Kröfluvirkjana .......................•.........
Vegna járnblendiverksmiðju .
Vegna álbræðslu •.....................................

Almennur innflutningur .
(þar af olía) .

Útfluttar vörur aIls f.o.b. . .
(þar af ál) .••........................................

V?~skip~~jöfnuður .
Þjónustujöfnuður .

Innflutt þjónusta .
Útflutt þjónusta .

Viðskiptajöfnuður .
V!~.kiptaj~~nuður % af GNP .
Fjármagnsjöfnuður .

Til útlanda, alls .
Frá útlöndum, alls .
Erlent einkafjármagn, langtíma .
Erlent einkafjármagu, rekstrarfé .
Langar lántökur, nettó .

Innkomin löng lán alls .
Mborganir .

Innkomin lán einkaaðila .
Mborganir af lánum einkaaðila .
Innkomin lán opinberra aðila .
Mborganir af opinberum lánum .
Innkomin lán lánastofnana .
Afborganir af lánum lánastofnana .
Aðrar stuttar fjármagnshreyfingar, nettó .

Heildargreiðslujöfnuður .

-:-68 040
-:-14895
-:-6 960
-:-1 160

-:-300

-:-6 475
-:-53 145
(-:-8627)

47440
(5045)

-:-20 600
-:-780

-:-25 530
24750

-:-21 380
-:-1l,5
16580

-:-10940
27520

370
6090

15155
21060

-:-5 905
2390

-:-2 160
II 875

-:-2 050
6795

-:-1 695
-:-5 035
-:-4 800

-:-79 100
-:-16 700
-:-5 500
-:-2 500
-:-2 300

-:-6 400
-:-62400

71 800
(12000)
-:-7 300
-:-1 500

-:-32 200
30700

-:-8 800
-i- 3,6

12300
-:-9 620
21920

250
1000

12270
20670

-:-8 400
4845

-:-3 000
12965

-:-2 900
2860

-:-2 500
-:-1 220

3500

-:-92200
-:-15 300
-:-3 000

-:-400
-:-500

-:-2 900
-:-8 500

-:-76 900

88200
(14 100)
-:-4 000
-:-2 000

-:-38 500
36500

-:-6 000
-:-1,9

10500
-:-13 010

23510
650

2000
10260
20860

-:-10600
6648

-:-5910
II 350

-:-3750
2862
-:-940

-:-2 410
4500
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VI :F.járfesting og fjármögnun

Tafla 16 Fjárfesting og fjármögnun 1975-1977: Heildaryfirlit
1 m.kr.

Fjárfesting
1 Fjármunamyndun .
II Ríkið .
12 Bæjar- og sveitarfélög .
13 Einkaaðilar .
2 Birgðabreyting .

Samtals

Fjármögnun
3 Innlendur sparnaður .
31 Ríkið .
32 Bæjar- og sveitarfélög ., .
33 Einkaaðilar .
4 Viðskiptahalli við útlönd .

Samtals

Bráðabirgða-
tölur
1975

Lánsfjár-
áætlun
1977

Áætlun
1976

63560 75300 85600
17050 21630 18120
7240 9120 13150

39270 44550 54330
3680 -;-.1500

-----_._._----~-_._--~--- ------"--~

67240 73800 85600

45860 65000 79600
9587 20958 25254
3447 5453 8514

32826 38589 45832
21380 8800 6000

67240 73 800 85600

Tafla 17 Fjárfesting og fjármögnun 1975-1977: Ríkið

Hreyfingar í m.kr.

Ráðstöfun
1 Fjárrmmamyndun .
II Ríkisfyrirtæki " , .
12 Annað .
2 Lánveitingar, nettó .
21 Til sveitarfélaga .
22 Til einkaaðila .
23 Til lánastofnana ................................••
3 Fj ármagnstilfærslur .
31 Til bæjar- og sveitarfélaga .
32 Til einkaaðila .
33 Til lánastofnana .
34 Til útlanda .

4 Uppruni = ráðstöfun

Uppruni
5 Sparnaður .
6 FjármagnstilfærsIur .
61 Frá sveitarfélögum .
62 Frá útlöndum .
7 Lántökur, nettó .
71 Frá einkaaðilum .
72 Frá lánastofnunum .
73 Löng erlend lán .

Bráðabirgða-
tölur
1975

Áætlun
Lánsfjár-
áætlun

1976 1977

21630 18120
13880 8810
7750 9310
1094 632

329 145
215 -;-.13
550 500

9845 II 680
2148 2950
1960 871
5549 7630

188 229

32569 30432

20958 25254
422 608
234 379
188 229

II 189 4570
1929 1700
·;.-650 -;-.2965
9910 5835

17050
9727
7323

712
457
251

4
6675
1690

560
4281

144

24437

9587
267
218
49

14583
1686
5722
7175
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VI 'Fjárfesting og fjármögnun

Tafla 18 Fjárfesting og fjármögnun 1975-1977: Sveitarfélög

Hreyfingar i m.kr,

Ráðstöfun:
1 Fjármunamyndun .
II Fyrirtæki sveitarfélaga .
12 Annað .
2 Fjármagnstilfærslur .
21 Til ríkisins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 Til lánastofnana . . . . . . . . . . . . . . . .

3 Uppruni = ráðstöfun

Uppruni:
4 Sparnaður .
5 Fj ármagnstilfærslur frá ríki .
6 Lántökur, nettó .
61 Frá ríki .
62 Frá lánastofnunum .
63 Löng erlend lán .

Bráðabirgða-
Áætlun

Lánsfjár-
tölur áætlun
1975 1976 1977

7240 9120 13150
3630 4540 6960
3610 4580 6190

528 584 754
218 234 379
310 350 375

7768 9704 13904

3447 5453 8514
1690 2148 2950
2631 2103 2440

457 329 145
356 949 530

1818 825 1765

Tafla 19 'Fjárfesting og fjármögnun 1975-1977: Einkaaðilar

Hreyfingar í m.kr.

Ráðstöfun:
1 Fjármunamyndun .
II Atvinnufyrirtæki , .
12 Íbúðarhúsnæði .
13 Birgðabreyting bústofns og útflutningsvara .
2 Lánveitingar, nettó .
21 Til ríkissjóðs .
22 Til lánastofnana .
3 Innstæður, seðlar, mynt og eigið fé .

4 Uppruni = ráðstöfun

Uppruni:

5 Sparnaður .
(þar af sparnaður í lánastofnunum) .

6 Fjármagnstilfærslur .
61 Frá ríkinu .
62 Frá útlöndum vegna fjárfestingar .
63 Frá útlöndum vegna rekstrar .
7 Lántökur, nettó .
71 Frá ríki .
72 Frá lánastofnunum .
73 Löng erlend lán .
74 Stutt erlend lán .

Bráðabirgða-
Áætlun

Lánsfjár-
tölur áætlun
1975 1976 1977

~~--_._---

42950 43050 54330
25810 29070 35600
13460 15480 18730
3680 -:-1 500
2626 2669 2400
1686 1929 1700

940 740 700
17228 27036 24358

62804 72755 81088

32826 38589 45832
(2 592) (2236) (58)
7020 3210 3521

560 1960 871
370 250 650

6090 1000 2000
22958 30956 31735

251 215 -;.-13
24478 31826 33420
3061 135 738

-;.-4 832 -;.-1 220 -;.-2410

34



VI -.Fjárfesting og fjármögnun

Tafla 20 Fjárflæði lánastofnana 1975-1977
Hreyfingar í m.kr.

Ráðstöfun:
1 Lánveitingar _ _ _ .
II Til ríkis .
12 Til sveitarfélaga .
13 Til einkaaðila .
2 Erlendar eignir til skamms tíma, nettó .

3 Uppruni = ráðstöfun

Uppruni:
4 FjánnagnstiIfærslur .
41 Frá ríki .
42 Frá sveitarfélögnm .
5 Lántökur, nettó .
51 Frá ríki .
52 Frá einkaaðilum .
53 Frá útlöndum .
6 Innstæður, seðlar, mynt og eigið fé .
61 Einkaaðilar .
62 Eigið fé .

Bráðabirgða-
Áætlun

Lánsfjár-
tölur áætlun
1975 1976 1977

30556 32125 30985
5722 +650 +2965

356 949 530
24478 31826 33420

+4692 3500 4500

25864 35625 35485

4591 5899 8005
4281 5549 7630

310 350 375
4045 2690 3122

4 550 500
940 740 700

3101 1400 1922
17228 27036 24358
14636 24800 24300
2592 2236 58

Tafla 21 Fjárflæði gagnvart útlöndum 1.975-1977

Hreyfingar í m.kr.

_ .._----- ----- ----- ------

Ráðstöfun:
1 Lántökur í útlöndum .
II Löng lán, nettó .
III Ríkissjóður og ríkisstofnanir .
112 Sveitarfélög .
113 Einkaaðilar .
114 Lánastofnanir .
12 Stutt lán .
121 Einkaaðilar .
122 Lánastofnanir (= breyting á gjaldeyrisstöðu) .
2 Framlög frá útlöndum .................••..........
21 Til ríkisins .
22 Til einkaaðila vegna fjárfestingar .
23 Til einkaaðila vegna rekstrar .

3 Uppruni = ráðstöfun

Uppruni:
4 Viðskiptajöfnuður (halli = +) .
5 Framlög til útlanda frá ríkissjóði .

Bráðabirgða-
tölur
1975

Áætlun
Lánsfjár-

áætlun
1976 1977

7550 3350
12270 10260
9910 5835

825 1765
135 738

1400 1922
+4720 +6910
+1220 +2410
--:-3500 +4500

1438 2879
188 229
250 650

1000 2000

8988 6229

8800 6000
188 229

15015
15155
7175
1818
3061
3101
+140

+4832
4692
6509

49
370

6090

21524

21380
144
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VI 'Fjárfesting og fjármögnun

Tafla 22 Fjármagnstilfærslur 1975, 1976 og 1977
Í m.kr.

Þiggjendur

Ríkið
Sveitar-

félög
Einka-
aðilar

Lána-
stofnanir Útlönd Samtals

Veitendur:

1975
Ríkið ........................... 1690 560 4281 14'1 6675
Sveitarfélög .................... 218 310 528
Einkaaðilar .....................
Lánastofnanir ...................
Útlönd ......................... 49 6460 6509

Samtals 267 1690 7020 4591 144 13712

1976
Ríkið ........................... 2 148 1960 5549 188 9845
Sveitarfélög ..................... 234 350 584
Einkaaðilar .....................
Lánastofnanir ...................
Útlönd ......................... 188 1250 1438

--------_ ..

Samtals 422 2148 3210 5899 188 II 867

1977
Ríkið ........................... 2950 871 7630 229 II 680
Sveitarfélög ..................... 379 375 754
Einkaaðilar .....................
Lánastofnanir ...................
Útlönd ......................... 229 2650 2879

Samtals 608 2950 3521 8005 229 15 313
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VII Fjármunamyndun

Tafla 23 Fjármunamyndun 1976-1977

t m.kr.

Fjármunamyndnn, alls .
Þjórsárvirkjanir, Kröfluvirkjun og járnblendiverksmiðja ..
Innflutningur skipa og flugvéla .
Önnur fjármunamyndun .

IAtvinnuvegirnir .
1. Landbúnaður .
2. Fiskveiðar .
3. Vinnsla sjávarafurða .
4. ÁIverksmiðja .
5. .Járnblendiverksmiðja .
6. Annar iðnaður (en 3.-5.) .
7. Flutningatæki .
8. Verslunar-, skrifstofu- og gistihús o. fl. . .
9. Ýmsar vélar og tæki .

II Íbúðarhús •.......................................

ID Byggingar og mannvirki hins opinbera .
1. Rafvirkjanir og rafveitur .
2. Hita- og vatnsveitur .
3. Samgöngumannvirki .
4. Byggingar hins opinbera .

Verðlag
ársins 1976

Spá Spá
1976 1977

75300 71020
II 280 7640
5500 2540

58520 60840

29070 29700
4570 4410
4350 4100
3270 3015

20 165
500 4580

4380 4470
6350 3300
3380 3290
2250 2370

15480 15480

30750 25840
14220 7520
3300 4380
8030 8490
5200 5450

Verðlag
ársins 1977

Spá
1977

85600
9200
3000

73400

35600
5300
4920
3620

200
5500
5340
3900
3980
2840

18730

31270
9100
5300

10270
6600
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VII Fjármunamyndun

Tafla 24 Byggingar og mannvirki hins opinbera 1975-1977
t m.kr.

Verðlag hvers árs Verðlag ársins 1975

Frumdrög Frumdrög
Spá spár Spá spár

1975 1976 1977 1975 1976 1977
-------

Hreinar n1dsframkvæmdir:
Virkjanir og rafveitur ................... 8930 12980 7440 8930 10528 4960

Þar af: Þj órsárvirkj anir .............. (5070) (6 380) (1 700) (5 070) (5 187) (1 142)
Kröfluvirkjun ................ (900) (4 400) (2000) (900) (3 577) (1 344)

Vegir og brýr .......................... 2460 2670 3200 2460 2107 2087
Hafnir og vitar ........................ 920 735 120 920 588 79
Flugvellir ............................. 253 300 400 253 240 264
Póstur, sími, útvarp og sjónvarp ......... 797 900 1370 797 732 920
Skólar ................................ 297 590 635 297 472 420
Sjúkrahús •............................ 320 400 430 320 320 284
Ýmsar byggingar hins opinbera .......... 65 100 300 65 80 198

Samtals 14042 18675 13895 14042 15067 9212

Sameiginlegar framkvæmdir ríkis og sveitar-
félaga .............................. 4310 4075 5675 4310 3260 3750

Framkvæmdir á vegum sveitarfélaga ..... 5580 7570 II 160 5580 6029 7350
Framkvæmdir á vegum samtaka ......... 358 430 540 358 344 357

Byggingar og mannvirki hins opinbera, alls 24290 30750 31270 24290 24700 20669

Tafla 25 Framkvæmdir á vegum sveitarfélaga og sameiginlegar
framkvæmdir rfkis og sveitarfélaga 1975-1977

I m.kr.

Verðlag hvers árs Verðlag ársins 1975

Frumdrög Frumdrög
Spá spár Spá spár

1975 1976 1977 1975 1976 1977
_.__ ._-----_. __ ._....._--- ------,~--------- ----

Rafvirkjanir og rafveitur ................ 1030 1240 1660 1030 992 1098
Hita- og vatnsveitur .................... 2600 3300 5300 2600 2640 3504
Gatna- og holræsagerð .................. 1700 2560 3300 1700 2021 2153
Hafnarframkvæmdir .••.•............... 1120 865 1880 1120 692 1243
Skólar og íþróttamannvirki .............. 2468 2360 2915 2468 1888 1927
~úkrahús ............................. 708 950 1280 708 760 845

msar byggingar hins opinbera .......... 264 370 500 264 296 330

Samtals 9890 II 645 16835 9890 9289 II 100

Framkvæmdir á vegum sveitarfélaga ..... 5580 7570 11160 5580 6029 7350
Sameiginlegar framkvæmdir ríkis og sveitar-

félaga .............................. 4310 4075 5675 4310 3260 3750

Heildarframkvæmdir 9890 11645 16835 9890 9289 II 100
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